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แถลงข่ าว ด่ วน
คนชายขอบราว 250,000 คน ตามแนวชายแดนไทย - พม่ า อาจเข้ าไม่ ถงึ การรักษาพยาบาลและการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานที่จาเป็ น
[แม่สอด,

ตุลาคม 2560] แม่ตาวคลินิกประกาศแถลงข่าวขอระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายใน

การดาเนินงานสาหรับปี พ.ศ.2561 ในการให้ บริการรักษาพยาบาลที่จาเป็ น การให้ การศึกษาและการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
แก่ผ้ พู ลัดถิ่น คนชายขอบ คนไร้ รัฐหรื อคนไร้ สญ
ั ชาติ และผู้ด้อยโอกาส กว่า 250,000 คนบนพื ้นที่แนวชายแดนไทย-พม่า
ซึง่ นับตังแต่
้ ทแี่ ม่ตาวคลินิกได้ ก่อตังขึ
้ ้นมาเมือ่ ปี พ.ศ.2532 คลินิกแห่งนี ้เป็ นสถานที่ทใี่ ห้ บริ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยไม่
คิดค่าใช้ จ่ายจนเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีของผู้คนตามแนวชายแดนไทย–พม่า โดยเฉพาะผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาความ
ขัดแย้ งทางการเมืองหรื อจากการสู้รบและจากปั ญหาความยากจนในแถบชายแดนนี ้ แม่ตาวคลินิกแทบจะเป็ นทางเลือก
ทางเดียวในการเข้ าถึงการบริ การสุขภาพเนื่องจากการให้ บริ การทีไ่ ม่คิดค่าใช้ จา่ ย ซึง่ หากปราศจากคลินิกแห่งนี ้แล้ ว
ประชากรนับแสนคนก็จะอาจตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อการเข้ าไม่ถึงการรักษาพยาบาลที่มคี ณ
ุ ภาพได้
พญ.ซินเธีย หม่อง ผู้ก่อตังแม่
้ ตาวคลินิก กล่าวว่า "เราใช้ เวลาเกือบ 30 ปี ที่ผา่ นมาในการดูแลผู้คนที่ด้อยโอกาส และผู้พลัด
ถิ่นตามแนวชายแดนไทย-พม่า แม่ตาวคลินิกเป็ นที่พงึ่ ให้ กบั คนยากคนจน คนพลัดถิ่นด้ อยโอกาส ที่เจ็บป่ วย เรา
จาเป็ นต้ องให้ ความคุ้มครองและดูแลประชาชนของเราโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กไปจนกว่าจะถึงวันที่ประเทศพม่าจะได้
พัฒนาระบบการบริ การด้ านสุขภาพให้ ดีขึ ้น ในปั จจุบนั ผู้ป่วยจานวนครึ่งหนึง่ ของทังหมดที
้
ม่ ารับการรักษาพยาบาลที่
คลินกิ นันเดิ
้ นทางมาจากประเทศพม่า พวกเขาต้ องข้ ามพรมแดนมาประเทศไทยเพียงเพื่อให้ ได้ รับบริ การรักษาพยาบาล
อันเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของมนุษย์ พวกเขาจาต้ องพึง่ พาความช่วยเหลือจากเรา และเราก็ไม่อาจทิ ้งพวกเขาได้ ”

แม้ วา่ รัฐบาลพม่าจะได้ มีการลงนามในข้ อตกลงหยุดยิงกับชนกลุม่ น้ อยบางกลุม่ ไปแล้ วเมื่อปี พ.ศ.2558 ซึง่ นับเป็ นก้ าวแรก
ในการเข้ าสูส่ นั ติภาพและการปรองดองของคนในชาติ แต่สถานการณ์ในพม่ายังคงมีความเปราะบาง ความขัดแย้ งและ
การสู้รบยังคงมีอยูท่ างตอนเหนือของประเทศ ทังยั
้ งมีการสู้รบเป็ นครัง้ คราวในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศ
ในช่วงหนึง่ ทศวรรษที่ผา่ นมาความขัดแย้ งทางการเมืองในประเทศพม่าได้ ก่อให้ เกิดผู้พลัดถิ่นภายในประเทศกว่า 640,000
คนและมีผ้ หู นีภยั จากการสู้รบกว่า 96,000 คนยังคงต้ องอาศัยอยูใ่ นค่ายพักพิงในประเทศไทยตามแนวชายแดน
นอกจากนี ้ยังมีการยึดครองที่ดินกระจายไปทัว่ ประเทศพม่าทาให้ เกิดการพลัดถิ่นและการโยกย้ ายถิ่นฐานของประชากร
เป็ นอย่างมาก ผู้ทมี่ ีความจาเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ก็พบกับปั ญหาอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปั ญหาเรื่ องการเข้ าถึงการรักษาพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

ผู้ป่วยที่มาทีแ่ ม่ตาวคลินิกจานวนมากต้ องเดินทางมาจากพื ้นที่หา่ งไกลเพื่อเข้ ารับการดูแลรักษาพยาบาลขันพื
้ ้นฐานทีท่ า
ให้ พวกเขารู้สกึ ปลอดภัย และได้ รับความเคารพในศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ ผู้ป่วยที่มารับบริ การที่แม่ตาวคลินิกมี
หลากหลายกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่นและชาวไร่ชาวนาจากภาคตะวันออกของประเทศพม่ารวมทังแรงงาน
้
อพยพที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยทังที
้ ไ่ ด้ ขึ ้นทะเบียนและไม่ได้ ขึ ้นทะเบียน แม้ วา่ ทางคลินิกจะให้ ความสาคัญกับงานด้ าน
อนามัยแม่และเด็กเป็ นพิเศษ แต่การให้ การรักษาด้ านอื่นๆ เช่น โรคเรื อ้ รัง โรคติดเชื ้อและอาการบาดเจ็บต่างๆ ก็ยงั คงต้ อง
ทาอยู่ ในช่วงหนึง่ ปี ที่ผา่ นมามีผ้ มู ารับบริ การที่คลินิกกว่า 110,000 ราย โดยเป็ นการคลอดอย่างปลอดภัยที่คลินิกกว่า
2,500 ราย

แม่ตาวคลินิกเหมือนจะเป็ นทางเลือกเดียวของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจานวนมากในการรักษาพยาบาล ซึง่ หาก

ทางคลินิกจาเป็ นต้ องตัดการให้ บริ การบางอย่างออกไปเนื่องเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ป่วยก็เหมือนถูกบังคับให้ ต้องไป
จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกินกาลังในสถานพยาบาลอื่น และหลายคนก็ไม่สามารถจ่ายได้ เราจึงมีความกังวลว่าผู้ป่วย
เหล่านี ้อาจจะหลีกเลีย่ งไม่ไปรักษาพยาบาลจนกว่าจะมีอาการหนักมากจริ งๆ ซึง่ นอกจากจะทาให้ ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยทีม่ าก
ขึ ้นแล้ วอาจต้ องเสีย่ งต่อการสูญเสียชีวิตอีกด้ วย

การขาดแคลนเงินทุนทีต่ อ่ เนื่องจะส่งผลให้ แม่ตาวคลินิกต้ องปรับลดการให้ บริ การลงอย่างมากในปี พ.ศ.2561ที่จะถึงนี ้
การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่อนามัยรุ่นใหม่ การจ่ายค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ รวมทังการให้
้
การรักษาทีจ่ าเป็ นในระดับที่จะ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ จะทาได้ ยากยิง่ ขึ ้น ในขณะนี ้เราได้ พยายามลดรายจ่ายของคลินิกลงโดยการลดเงินเดือนค่าตอบแทน
ของเจ้ าหน้ าที่ลง– ซึง่ ทังนี
้ ้เป็ นการตัดสินใจของตัวเจ้ าหน้ าทีเ่ อง เราได้ มีการทบทวนการให้ บริ การของทุกๆแผนกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการใช้ จ่าย แต่ก็คงยังไม่เพียงพอต่อการบริ หารงานทังปี
้ เราจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องขอทุนสนับสนุนจาก
ทุกๆท่านเพื่อให้ เรายังสามารถให้ บริ การทีด่ ีที่ประชาชนที่เดือดร้ อนสามารถเข้ าถึงได้ ประเทศพม่ากาลังเผชิญกับความท้ า
ทายเป็ นอย่างมากในช่วงเวลาเปลีย่ นผ่านทางการเมืองทีย่ งั มีความไม่แน่นอนในการสร้ างสันติภาพ ประชาธิปไตย และ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน จึงยังคงมีความจาเป็ นทีป่ ระชาชนกลุม่ ทีม่ คี วามเปราะบางอ่อนไหวที่สดุ ควรจะได้ รับการดูแลและ
คุ้มครอง แม่ตาวคลินิกจึงมีบทบาทสาคัญในการให้ บริ การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนเหล่านี ้ ทังนี
้ ้รวมถึงกลุม่ ผู้พลัดถิ่นและผู้
อพยพย้ ายถิ่นฐานทีไ่ ม่สามารถเข้ าถึงบริการรักษาพยาบาลภายในประเทศพม่าหรื อในประเทศไทยได้ แม่ตาวคลินิกมี
ความมุง่ มัน่ ที่จะให้ บริ การสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพกับทังบริ
้ การทางสังคมที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ เราใคร่ขอเชิญชวนทุก
ท่านมาร่วมกันบริ จาคเงินสนับสนุนแม่ตาวคลินิกเพื่อทีจ่ ะได้ ชว่ ยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ขาดโอกาสบนชายแดนแห่งนี ้เพื่อต่อ
ชีวิตให้ พวกเขามีลมหายใจและความหวังต่อไป
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