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system is one of success example and praised by World Health Organization (WHO). However,
the public health security project shall be carried out in the way of public concern rather than
populist policy intention like in the past. Presently, there is an attempt to withdraw or to revise
the applicability of scheme. This observation can be seen through public media recently. With
this effort, it brought up conflicts between a group of supporter and resistance. Among those
opposites and differences, this is not uncommon situation in the society. Hence, the debates
including discussion in the community are still required in order to provide a maximum benefit to
everyone and to development of public health in the country.
Keywords: A failure, Universal Health Coverage Project
บทนา
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (ปี 2540–2544) มีมูลค่าผลิตภัณ ฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 4.8 ล้ า นล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น มี มู ล ค่ า 9.5 ล้ า นล้ า นบาทในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (ปี 2550–2554) แต่ในทางกลับกั นช่องว่างระหว่างรายได้ของ
ประชากรในประเทศยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามลาดับ กล่าวคือคนมีรายได้สูงก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้น ขณะที่กลุ่มคนมีรายได้น้อย
ที่สุดจะมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 52 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและ
ผู้ยากไร้มีสิท ธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
กาหนด” เมื่อมีการเจ็บป่วยปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการเข้าถึ งบริการสาธารณสุข คนไทย
20 ล้านคนไม่อยู่ในการดูแลของระบบประกันสุขภาพใดเลย ส่วนอีก 23 ล้านคน ได้รับการดูแลด้วยระบบสงเคราะห์
ซึ่งเป็นระบบที่ไม่สามารถประกันมาตรฐานคุณภาพของบริการได้ มีการมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถช่วย
ลดรายจ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเป็นปัจ จัยเสี่ยงต่อการสิ้นเนื้อประดาตัว การมีหลักประกันสุขภาพจึงมีส่วน
สาคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับความสามารถของประเทศในการแก้ไขปัญหาความยากจน การบริการทางสาธารณสุข
ของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่ วน
ร่วมด้วยเท่าที่จะทาได้ การป้องกันและกาจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อ
เหตุการณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติ” (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540 : 38)
การสร้า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ าถื อ เป็ น นโยบายที่ ส าคั ญ และเร่งด่ ว นที่ จะช่ วย ให้ ค นไทยมี
หลักประกันสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนาไปสู่การมีภาวะคุณภาพชีวิตที่ดี ในปัจจุบันระบบประกันสุขภาพ
ของไทยประกอบด้ ว ย ระบบ 30 บาท รั ก ษาทุ ก โรค ระบบประกั น สั งคม ระบบสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของ
ข้าราชการและครอบครัวรวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจและระบบความคุ้มครองภายใต้ พรบ.คุ้มครอง (สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2544 : 16) การสร้างหลักประกันสุขภาพสาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงบริการสาธารณะสุขได้ยากกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นรัฐบาลจึงหันมาให้ความสนใจและเริ่ม
ดาเนิน นโยบายต่า งๆ มาตลอดแต่ก็ยังไม่ ประสบความสาเร็จ ระบบหลัก ประกันสุข ภาพแห่ งชาติ นับ เป็น วาระ
แห่งชาติของภาคประชาชนเพื่อแก้ปัญหาคนยากจนเข้าไม่ถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล มีการจัดประชุมร่วมกัน
เพื่อคิดค้นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ออกแบบกฎหมาย กระทั่งพรรคไทยรักไทยเข้ามาเก็บ เกี่ยวความคิด
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นาไปผสมกับหลักการตลาด เรียกชื่อว่า “30 บาทรักษาทุกโรค” ใช้หาเสียงเลือกตั้งจนชนะเลือกตั้ง ผลสาเร็จของ
นโยบาย 30 บาทส่งผลดีต่อคนจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงการรักษาและการลดอัตราการตายของทารก การ
รักษาพยาบาลราคาแพง เช่น การรักษาด้วยเคมีบ าบัด การผ่ าตัดเปิดหัวใจและการฟอกไต ก็ยังรวมอยู่ในสิท ธิ
ประโยชน์ด้ วยเช่นกัน การสร้างหลักประกันสุ ขภาพอนามัยแก่ประชาชน เป็น นโยบายที่สาคัญ ของรัฐบาลและ
กระทรวงสาธารณะสุขที่มีการดาเนินการที่ต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นผลผลิตจากระบบการเมืองโดย
ฝ่ายการเมืองจะต้องกาหนดนโยบายสาธารณะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในประเทศของ
ตนเอง (รณิดา มนต์ขลัง ภักดี โพธิ์สิงห์ สัญญา เคณาภูมิ, 2559: 133)
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลในหลายช่วงเวลา แต่ก็ไม่ได้ทาให้การพัฒนาประกันสุขภาพ
ถ้ ว นหน้ าต้ อ งสะดุ ด หรือ ติ ด ขั ด แต่ อ ย่ างใด จนกระทั่ งปี 2549 การประกั น สุ ข ภาพของประเทศไทย เริ่ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ภายใต้การนาของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งสนับสนุน แนวความคิด การประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งปี 2551 รัฐบาล นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ โดยนายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นาเสนอนโยบาย บัตรประชาชนบัตรเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศ
48 ล้านคนไม่ว่านโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นโยบายประกันสุขภาพถ้วน
หน้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุล านนท์หรือนโยบายบัตรประชาชนบัตรเดียว รักษาฟรีของ
รัฐบาลนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ทุกนโยบายต่างได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการเพิ่มภาระด้านการเงินการคลัง
ของรัฐบาล รวมทั้งอาจจะเป็นปัญหาด้านการบริหารการจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในเขตเมือง
และชุมชน แต่นโยบายเหล่านี้ก็ได้ถูกนาไปใช้และถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นของรัฐบาล (วิชุดา สาธิตพรม, 2554 :
7) การพัฒนาของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในช่วงเวลาไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่สุดของการเมืองไทยร่วม
สมัย ในช่วง พ.ศ. 2544-2558 มีรัฐบาลทั้งหมด 9 ชุด การเลือกตั้งทั่วไป 6 ครั้งและรัฐประหารสองครั้ง ความวุ่นวาย
ทางการเมืองนี้ ได้แบ่งแยกสังคมไทยระหว่างกลุ่มทักษิณและกลุ่มต่อต้านทักษิณ ผลตอบรับต่อนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้ายังส่งผลต่อการแบ่งขั้วเช่นกัน โดยเป็นที่นิยมในคนยากจนแต่กลับถูกชนชั้นกลางตราว่าเป็นนโยบาย
ประชานิยม นโยบายที่มีความทะเยอทะยานสูงสามารถสาเร็จได้ในประเทศรายได้ปานกลางอย่างไทย ซ้าร้ายเป็น
สังคมที่แตกแยก ความไม่แน่นอนทางการเมืองการต่อสู้ทางอุดมการณ์ต่อต้านประชานิยมยังคงอยู่ในการเมืองไทย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเสนอมิติการเมืองที่เปลี่ยนไป ในขณะที่นโยบายประชานิยมนี้ได้มีการปรับเปลี่ ยน
ปฏิรูประบบมาทุกรัฐบาล แต่ได้สร้างค่านิยมพื้นฐานขึ้นมาใหม่ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
ของรัฐและรัฐมีหน้าที่ประกันสิทธิเหล่านี้
จากข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อสารมวลชนที่กาลังเป็นที่กล่าวขานถึงความพยามยามที่จะปรับเปลี่ยนการ
บริห ารจัด การเกี่ยวกับ นโยบาย 30 บาทรัก ษาทุ กโรคของรัฐบาลปั จจุบั น จนถู กมองถึ งขั้น ที่ จะยกเลิ กนโยบาย
ดังกล่าวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินนโยบาย ผู้เขียนจึงขอนาเสนอย้อนถึงมุมมองอีกแง่มุมหนึ่ งที่เห็นว่า
โครงการดั งกล่ า วนี้ ยั งมี ป ระโยชน์ ในด้ านการดู แ ลสุ ข ภาพของพลเมื อ งในประเทศ รวมทั้ งความจ าเป็ น ที่ ต้ อ ง
ด าเนิ น การตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน ซึ่ งอาจส่ งผลให้ เกิ ด ปั ญ หากั บ ประชาชนผู้ ย ากไร้ห รื อ ขาด
ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองหรือครอบครัว ตลอดทั้งนาเสนอถึงข้อเด่นและข้อด้อยของนโยบาย เพื่อ
นาเสนอความคิด ถึงผู้ที่มีความพยายามจะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือบางคนอาจมองถึงขั้นยกเลิกนโยบายนี้
ในอีกแง่มุมหนึ่งของผู้เขียนที่ต้องการให้ผู้อ่านให้ได้รับทราบเท่านั้นเอง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ น าเสนอแนวคิ ด หลั ก การ ปรั ช ญาการน านโยบายสาธารณะไปปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคของรัฐบาลในอดีต
2. นาเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่
กาลังเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือยกเลิกนโยบายดังกล่าว
เนื้อหา
แนวคิดเกี่ยวกับสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 มีแนวคิดสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้คนไทยเข้าถึง
การรักษาพยาบาล ยกเว้นผู้ที่อยู่ในระบบสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคม โดยนาเงินมาจากงบประมาณของ
ประเทศในการนามาบริหาร (รายงานการสร้างประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจาปี 2554) นโยบายของรัฐทางด้าน
สาธารณสุข มุ่งที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รัฐบาลสร้างสถานพยาบาลให้มากขึ้นและ
จัดหาบริการรูปแบบต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชน มีการผลิตบุคลากรให้มากขึ้นและกระจายไปยังชนบท ต่ อมาได้
เพิ่มวิธีการที่เป็นการสร้างระบบประกันสุขภาพขึ้นมากระทรวงสาธารณสุขเริ่มใช้ระบบประกันสุขภาพในโครงการ
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อ พ.ศ. 2526 ภายใต้ระบบนี้ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการ จนกระทั่งในปี
พ.ศ.2544 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เลือกใช้แนวทางการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เพื่อให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่ครอบคลุมประชากรทั้งหมดของประเทศผ่าน “นโยบายโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค” ซึ่งสามารถดาเนินการได้ทั่วประเทศในปี พ.ศ.2545 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่ อให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยรัฐเป็นผู้จัดหาให้ นโยบายการสร้างหลักประกัน
สุขภาพทาให้มีการกระจายทรัพยากรออกไปสู่ชนบท ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย ปัญหาเรื่องความสามารถใน
การจ่ายค่าบริการได้รับการจัดการโดยรัฐอุดหนุนในการจัดบริการผ่านโรงพยาบาลของรัฐ ความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมีมากขึ้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือเป็นองค์ประกอบสาคัญอันหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศไทย
ไม่ใช่นโยบายสงเคราะห์ที่หยิบยื่นให้แก่คนจน หรือทาให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้นสองหรือชั้นสาม
ของประเทศ (อัมมาร สยามวาลา, 2544) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ครัวเรือ นลดลง ความพึ งพอใจของผู้รับ บริการและผู้ ให้ บริก ารที่ มีต่ อระบบหลักประกัน สุข ภาพถ้วนหน้ าสู งขึ้ น
ตามลาดับก็ตาม แต่ยังคงมีงานบางส่วนที่ต้องการการพัฒนาเพื่อให้ระบบที่มีอยู่นี้ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทั้งระบบกลไกการเงินการคลังที่ช่วยสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่น (วินัย สวัสดิวร, 2552 : 50)
พัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยในภาพรวม โครงการประกันสุขภาพ
ที่มีอยู่ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และการบริหารจัดการ
(สานักงานประกันสุขภาพ, 2536: 56) คือ 1. การประกันสุขภาพเชิงบังคับ เช่น กองทุนทดแทนแรงงาน และกองทุน
ประกันสังคม รวมถึงการประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2. การประกันสุขภาพโดย
สมัครใจ เช่น การประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน โครงการบัตรประกันสุขภาพ (บัตร 500 บาท) ของกระทรวง
สาธารณสุข 3. สวัสดิการที่รัฐจัดหาให้ การพัฒนาการด้านสาธารสุขไทยเริ่มเห็นเด่นชัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 โดยรัฐบาลเริ่มมีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) เป็น ตัวชี้วัดและเป็นแนวทางในการติดตามประเมิน ผล (ชัยรัตน์ พัฒ นเจริญ , 2538 : 61) ระบบประกั น
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สุขภาพไม่ใช่เรื่องใหม่หรือมีแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้ น ประเทศอื่นๆทั่วโลกต่างก็มีเช่นเดียวกัน ประเทศใน
เอเชียได้แก่ เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ ไต้หวัน จีน ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนาม ต่างก็มีระบบประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน
โดยระบบประกันสุขภาพในแต่ประเทศอาจมีความแตกต่างกันบ้างในแง่ของรายระเอียดในการให้บริการ รวมถึง
วิธีการจัดหาเงินทุนมาใช้ในการอุดหนุนโครงการ เช่น เงินที่ใช้ในการอุดหนุนระบบประกันสุขภาพในฮ่องกงมากกว่า
ครึ่งได้มาจากเงินงบประมาณของรัฐ ในขณะที่ประเทศญี่ ปุ่นเงินอุดหนุนส่วนใหญ่ มากจากกองทุนประกันสังคม
(Social Insurance) ที่ถูกตั้งขึ้นมา ซึ่งในการดาเนินนโยบายมีวัตถุประสงค์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนี้
1. ความเสมอภาค (Equity) นอกจากความเสมอภาคในแง่สิทธิตามกฎหมายแล้ว ความเสมอภาคยัง
รวมถึงการกระจายภาระค่าใช้จ่ายในลักษณะก้าวหน้าและเป็นธรรม และการเข้าบริการที่ได้คุณ ภาพมาตรฐาน
เพียงพออย่างเสมอกัน
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงระบบที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าที่สุด โดยใช้ระบบ
การบริหารจัดการที่เคร่งครัด และเน้นบริการผ่านเครือข่ายสกานบริการปฐมภูมิ (Primary care networks คือ
กลุ่ ม ของผู้ ให้ บ ริ ก ารทางสุ ข ภาพทั่ ว ไปในกรณี ผู้ ป่ ว ยนอกเป็ น หลั ก ซึ่ งรวมถึ งโรงพยาบาลของรั ฐ และ เอกชน
โรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายสถานีอนามัย เครือข่ายของคลินิกเอกชน และในอนาคต อาจขยายไปกึ่งกลุ่มของ
ร้านยาด้วย) ซึ่งเป็นบริการที่สร้างผลลัพธ์ต้านสุขภาพด้วยต้นทุนต่า
3. ทางเสื อ กในการรั บ บริ ก าร (Choice) ประชาชนควรมี สิ ท ธิ เลื อ กใช้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลายจากผู้
ให้บริการประเภทต่างๆ รวมถึงสถานบริการของภาคเอกขนสามารถเข้าถึงง่าย และเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การ “สร้าง” ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามุ่งสู่การสร้างสุขภาพดี ไม่
เพี ย งคุ้ม ครองค่าใช้ จ่ายในการ รักษาพยาบาลเท่ านั้ น โดยเน้ น ส่วนที่ เป็ น บริการสุ ขภาพส่วนบุ ค คล (Personal
healthcare) ที่เป็นบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภัยต่อสุขภาพด้วย (อัมมาร สยามวาลา, 2544: 5)
ผลการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค มุ่งเน้นไป
ที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขไทยจากการนานโยบายมาปฏิบัติใช้ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาสาคัญในการ
ดาเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค นั่นคือ ปัญหาด้านทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร
มาดาเนินโครงการ ซึ่งส่งผลไปถึงมาตรฐานการบริการของโครงการ และการบรรลุเป้าหมายของการสร้างระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้นการสร้าง “หลักประกันสุขภาพ” จึงมิใช่เพียงแค่การทาให้มี “ประกันสุขภาพ” แต่
เป็ น การสร้ า ง “หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ” ตามความหมายคื อ สร้ างความมั่ น คงด้ านสุ ข ภาพให้ แ ก่ ค นไทยทั้ งปวง
(ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ , 2555) เพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ท รัพ ยากรซึ่ งมี อ ยู่ อ ย่ า งจากั ด อย่ างมี คุ ณ ภาพ
มีประสิทธิภาพ และมีความเท่าเทียมกันอย่างพอเพียงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องมีจุดรวมศูนย์ที่สุขภาพ
เพื่ อการปรับ ปรุงระบบสุขภาพด้ วยยุท ธศาสตร์ท างสังคมการเมื องอย่างกว้างขวาง เพื่ อประโยชน์สุขของสังคม
โดยรวมทั้งสังคม และการจัดระบบเพื่อให้ชนชาวไทยได้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรมีองค์ประกอบต่างๆ
ได้แก่ มีความเท่าเทียมกัน, การบริบาลสุขภาพมีความครอบคลุมความจาเป็นพื้นฐานและปลอดภัย, มีการดาเนินการ
ด้วยภาคีที่หลากหลาย, ท้องถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการและดาเนินการระบบและเน้นการสร้างเสริมและการ
ธารงสุขภาพ
ปรัชญาของบริหารนโยบายสาธารณะ
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กาหนดแนวคิดและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของนโยบาย
สาธารณะ ไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังเช่น Thomas R Dye (1978 : 3) นโยบายสาธารณะคือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะ
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กระทาหรือไม่กระทาสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทาจึงครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่เป็น
กิ จ วัต รและกิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ในบางโอกาส ในส่ วนของการเลื อ กที่ จ ะไม่ ก ระท านั้ น Dye ก็ ถื อ ว่ า เป็ น นโยบาย
สาธารณะเช่นเดียวกัน อาทิเช่นการที่รัฐบาลบางประเทศยกเลิกนโยบายการเกณฑ์ทหาร นั่นคือรัฐ บาลเลือกที่จะไม่
บังคับให้ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็นทหารรับใช้ชาติแต่เปลี่ยนเป็นการรับตามความสมัครใจ ส่วนท่าน Easton (1971
: 130) นโยบายสาธารณะคือ การจัดสรรผลประโยชน์หรือคุณค่าแก่สงั คม ซึ่งกิจกรรมของระบบการเมืองนี้จะกระทา
โดยบุคคลผู้มีอานาจสั่งการ ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาเป็นผลมาจาก “การจัดสรรค่านิยมของ
สังคม” ทั้งนี้ Easton ได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตัดสินใจนโยบายกับประชาชนในสังคมว่า การตัดสินใน
นโยบายใดๆ ของรัฐบาลจะต้องคานึงถึงค่านิยมและระบบความเชื่อของประชาชนในสังคมเป็นสาคัญ นอกจากนั้น
นักวิชาการชาวไทยก็ได้อธิบายถึงความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ เช่น ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 : 3) กล่าว
ว่านโยบายสาธารณะหมายถึง แนวทางการดาเนินกิจกรรมของรัฐบาลนั่นเองนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือสาคัญ
ของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศทั้ง ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แต่นโยบายจะมีความสมบูรณ์ ก็
ต่อเมื่อได้รับการนาไปปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริง (สมบัติ ธารงธัญวงศ์ , 2545 : 42 - 45) จาแนกได้ 2 ลักษณะคือ 1).
เป็นการนานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดทาแผนหรือการวางแผน
รองรับ อาทิ การประกาศนโยบายภาษีสรรพสามิต 2). เป็นการนานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบจะต้องทาการวางแผนรองรับ (วงจรนโยบาย) ซึ่งอาจเป็นแผนระยะยาว ส่วนท่านอาจารย์ ประเวศ วะสี
(2554 : 7) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะที่ดีคือนโยบายสาธารณะที่นาไปสู่ความถูกต้อง เป็นธรรม และประโยชน์สุข
ของมหาชน นโยบายสาธารณะจะต้ อ งสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของสั งคม ด้ ว ยความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล จะต้องเป็นนโยบายที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมทุกด้าน เช่น ด้านการเมือง คือ การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการนโยบายของผู้ เกี่ ย วข้ อ ง ด้ า นนโยบาย (Policy) แผน (Plan) โครงการ (Program) โครงงาน
(Project) นโยบาย แผน/โครงการ การนานโยบาย/แผนงาน/โครงการไปปฏิบัติ เศรษฐกิจ คือ ผลประโยชน์หรือ
ผลสาเร็จตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ ด้านสังคม คือ สอดคล้องกับค่านิยมของมวลชน นโยบายสาธารณะที่ถูกต้องดี
งาม คือ นโยบายที่มีจริยธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งภาคราชการและข้าราชการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องสามารถนานโยบายไปปฏิบัติด้วยความมีจริยธรรม
แนวคิดนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ
นโยบายสาธารณะเป็ น กิจ กรรมของรัฐบาลที่ เลื อกจะกระท าหรือไม่ก ระท าโดยมุ่ งถึ งค่ านิ ย มและ
ผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นสาคัญ โดยเน้นข้อบัญญั ติที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยรัฐบาลที่สามารถกาหนด
นโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถนานโยบายไปปฏิบัตจิ นประสบความสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะได้รับความเชื่อถือและความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสใน
การดารงอานาจในการบริหารประเทศยาวนานขึ้น การนานโยบายไปปฏิบัตเิ ป็นกระบวนการจัดการกับแบบแผนการ
นานโยบายไปปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตามเป้าหมายนโยบาย โดยยอมรับต่อข้อกาหนดที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจไปก่อนแล้วหรือยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเรื่องนั้นๆ (จุมพล หนิมพานิช, 2554 : 12) การนานโยบายไปปฏิบัติ
เป็นขั้นตอนสาคัญ เนื่องจากเป็นการตัดสินใจในนโยบายที่ได้กาหนดไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จ ซึ่งนโยบาย
สาธารณะคือสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทาหรือไม่กระทา ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทาจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ
ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส โดยสิ่งที่รัฐเลือกที่จะกระทาหรือไม่
กระทา อาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ (Thomas R. Dye, 1981)
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นโยบายของรัฐ บาลเป็ น แนวทางที่ จ ะท าให้ สั งคมมี ค วามสงบสุ ข ประเทศมี ค วาม เจริญ ก้ าวหน้ า
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี นโยบายของรัฐบาลมีความสาคัญสามารถสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้
1. มีความสาคัญต่อผู้กาหนดนโยบายเอง รัฐบาลที่สามารถกาหนดนโยบายให้สอดคล้องคับ ความ
ต้องการของประชาชน และสามารถนานโยบายไปปฏิบัติจนประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะได้รับความเชื่อถือและความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลตังกล่าวมีโอกาสในการดารง อานาจในการบริหาร
ประเทศยาวนานขึ้น
2. มีความสาคัญต่อประชาชน นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมืองเพื่อตอบสนองความด้องการ
ของประชาชน ดังนั้นประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของพวกเขาผ่านกลไกทางการเมืองต่างๆ เช่น
ระบบราชการ นักการเมือง ความต้องการดังกล่าวจะถูกนาเข้าสู่ระบบการเมืองไปเป็นนโยบายสาธารณะ เมื่อมีการ
นานโยบายไปปฏิบัติและได้ผลตามเป้าประสงค์ก็จะทาให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. มีความสาคัญ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศของรัฐบาล (James E. Anderson,
1979)
ทั้งนี้ในการนานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยสาคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ คือ ผู้นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ
หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ โดยปัจจัยด้านผู้นานโยบายไปปฏิบัติ บุคคลเหล่านี้จะมีอิสระอย่างมากในการ
ปฏิบัติงาน การมีอิสระ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีโอกาสจะใช้ดุลยพินิจอย่างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้
ปฏิบัติกับนโยบายสาธารณะ ถ้าเห็นด้วยก็พร้อมที่จะนาไปสู่การปฏิบัติและปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของหน่วยงานที่
ปฏิบัติ ความพร้อมของหน่วยงานที่ปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอีกประการหนึ่งของการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานไม่น้อยที่นิยมปฏิบัติงานเกินขีดความสามารถ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เกิน
สมรรถนะ จะทาให้ การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดความล้มเหลวได้ดงั นั้นหน่วยงานควรพิจารณาความพร้อมที่จะ
นานโยบายสู่การปฏิบัติด้วย
การประกันสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นรูปแบบหนึ่งของการอาศัยกลไก การจัดสรร
งบประมาณเข้ามาช่วยจัดการระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (วิรัตน์เอื้อง พูลสวัสดิ์จรัญญา หุ่น
ศรีสกุลและเสมอจิต พงศ์ไพศาล. 2552) สาหรับความจาเป็นที่ต้องมีหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้านั้น เป็นเพราะมี
ประชาชนจานวนมากถึง 20 ล้านคน ไม่ได้รับการดูแลจากระบบประกันใดๆ และประชาชนอีกประมาณ 23 ล้านคน
แม้จะได้รับการดูแลด้วยระบบสงเคราะห์ แต่ก็ไม่มีหลักประกันใดที่คุ้มครองให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เดียวกัน ดังนั้น เมื่อเจ็บป่วยประชาชนส่ว นใหญ่จึงได้รับความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่าย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
เข้าถึงบริก ารสุข ภาพที่จาเป็ น การมีระบบหลัก ประกัน สุขภาพแห่งชาติขึ้น ก่อให้ เกิด การเปลี่ยนแปลงในระบบ
สาธารณสุขไทยหลายประการ เช่น มีการแยกบทบาทระหว่างหน่วยงานที่ทาหน้าที่ซื้อบริการและให้บริการ , การ
ปฏิรูปวิธีการจัดสรรงบประมาณและการจ่ายค่าบริการแก่หน่วยบริการต่างๆ โดยใช้ระบบงบประมาณและการจ่าย
แบบปลายปิด (เหมาจ่ายรายหัวสาหรับบริการผู้ป่วยนอก และใช้น้าหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ในการ
จัดสรรงบประมาณยอดรวมสาหรับบริการผูป้ ่วยใน). รวมทั้งยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดซื้อบริการต่างๆ เกิดขึ้น เช่น
การจัดการรายโรค, การพัฒนาระบบบริการ, การมีกองทุนสุขภาพตาบล
รูปแบบของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยค่อนข้างคล้ายคลึงกับรูปแบบทั่วไปของ
ประเทศอื่น ๆ กล่าวคือ จะเริ่มต้นจากกลุ่มเป้าหมายแรกคือ ผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม แล้วจึงเปิดความ
ครอบคลุมไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และค่อยๆ ขยายไปยังกลุ่มอื่น หากนับเอาระบบประกันสุขภาพของผู้จ้างงานใน
ภาคเอกชนเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการและเป็นระบบของไทยไทยใช้เวลาไม่ถึง
84

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

สามทศวรรษในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ (เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ , 2544)
ประสิทธิผลของโครงการเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
30 บาทรั ก ษาทุ ก โรค โดยพิ จ ารณาจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการและผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในวงกว้ า งกว่ า การ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางานของระบบสาธารณสุขไทย โครงการ 30 บาท ฯ เป็นการปรับเปลี่ยนและขยาย
ความครอบคลุ ม ให้ แก่ ป ระชาชนที่ ยังไม่ มี ห ลัก ประกั น สุ ขภาพไปพร้อ มๆ กั บ การปฏิ รู ป การเงิน การคลั งเพื่ อให้
โครงการสามารถดาเนินการได้จริงภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการในอนาคต
ข้อคิดเห็นต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสาเร็จของการนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)
ไปปฏิบัติในมุมมองของผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายดังกล่าวนั้น ผู้เขียนพยามยามค้ นคว้า
ข้อคิดและข้อเสนอจากวิชาการหรือบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งพบว่า
ปัจจุบันมีความพยายามจะยกเลิกโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) จนต่อเนื่องเป็นการ
รักษาพยาบาลฟรีดังที่กล่าวในข้างต้นดังที่เป็นข่าวตามสื่ อต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 บัญญัติไว้
ในมาตรา 47 วรรคสอง ระบุว่า “บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายบัญญัติ” นั้น ก็มีผู้ที่พยายามจะตีความว่าโครงการนี้จะถูกยกเลิก เพราะผู้มีสิทธิ์รักษาตามรั ฐธรรมนูญใน
มาตรา 47 วรรคสองจะเป็นเพียงเฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมประชาชนทุกคนในประเทศนี้เหมือน
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนแบบเดิม ทาให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นสาหรับพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการบังคับ ใช้รัฐธรรมในมาตราดังกล่าว ผู้เขียนในฐานะผู้ได้รับ ประโยชน์โดยตรงจากโครงการดังกล่าว ขอ
อนุญาตนาเสนอบทวิเคราะห์ถึงข้อคิดเห็นต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่กาลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ใน
ปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อเด่นของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1. ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ได้มีหลักประกันสุขภาพ
ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา แต่การ
ดาเนินนโยบายดังกล่าวยังมีการประยุกต์ใช้แนวคิดประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างจากัด โดยยังขาดการสังเคราะห์
ความรู้ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ แต่อย่างไรก็ตามการนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติในภาพรวม
ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี มีการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้
ยากไร้ได้มีหลักประกันสุขภาพ อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ประชาชนมีสิทธิเลือกบริการที่หลากหลายจากผู้ให้บริการ
ประเภทต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นโดยมีประสิทธิผลใน
ระดับที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ในแต่ละประการ กล่าวคือ
2. เกิดความสะดวกในการเข้ารับรักษาพยาบาล และการบริการทางการแพทย์ การนาวั ตถุประสงค์
ประการนี้ไปปฏิบั ติถือได้ว่ามีประสิทธิผล คือ ประชาชนมีความสะดวกในการเข้ารับ บริการทางการแพทย์ อั น
เนื่องมาจากรูปแบบที่กาหนดการให้สิทธิรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลนั้น ได้แบ่งขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลให้ใกล้ๆ กับบ้านของประชาชน โดยยึดถือเอาตามทะเบียนบ้าน บนหลักการ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เป็นสาคัญ
จึงทาให้ประชาชนสามารถเดินทางมารับบริการได้โดยสะดวก
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3. การได้รับการบริการทางการแพทย์ที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติการนาวัตถุประสงค์ประการนี้มา
ปฏิบัติค่อนข้างมีประสิทธิผลอยู่พอสมควร คือ จะเห็นว่า การบริการทางการแพทย์ที่เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติทุกคน
เท่าเทียมกัน
4. ระบบสาธารณสุขที่มีความพร้อมโดยเน้นการบริการผ่านเครือข่ายบริการในระดับปฐมภูมิ ระบบ
สาธารณสุขที่มีความพร้อมโดยเน้นการบริการผ่านเครือข่ายบริการในระดับปฐมภูมิการบริการในระดับปฐมภูมิเป็น
ส่วนที่สาคัญที่สุดของการบริการทางการแพทย์ตามแนวคิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามหลักการ สร้างนาซ่อม
ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น
5. ตัวอย่างความสาเร็จของระบบสาธารณสุข ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย หรือ 30
บาทรักษาทุกโรคว่า เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ไม่จาเป็นต้องเป็นประเทศร่ารวย ก็สามารถทาให้ประชาชนทุกคน
มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ โดยยกตัวอย่างความสาเร็จของประเทศไทย โดย ศ.อมาตยา เซน (Amartya
Kumar Sen) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ได้ระบุว่า ประเทศไทยได้ตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับเรื่องนี้ กล่าวคือ เมื่อ
มีการดาเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมีการดาเนินนโยบายส่งเสริมป้องกันโรคก่อนที่จะป่วย ความ
ต้องการการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ลดลงอย่างมาก (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2558:1)
6. การยอมรับจากนานาชาติ โดยโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ได้รับยกย่องจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) โดย ดร.มัวรีน อี เบอร์ ผู้แทน WHO ประจาประเทศไทย ได้กล่าวระหว่างการประชุมเพื่ อ
ประเมิ น 1 ทศวรรษระบบหลัก ประกั น สุข ภาพถ้วนหน้ า (ปี 2545-2554) ว่านานาชาติ มองว่าการปฏิ รูป ระบบ
หลักประกันสุขภาพในไทยถือเป็นตานาน เพราะได้เปลี่ยนแปลงระบบในช่วงที่ประเทศยั งไม่ร่ารวยและเป็นประเทศ
แรก ๆ ที่ทานโยบายนี้แล้วประสบความสาเร็จ ซ้ายังมีการตรวจสอบที่โปร่งใส โดยทศวรรษแรกได้เน้นไปที่การปฏิรูป
ระบบการเงินการคลังเพื่อให้นโยบายอยู่ได้ แต่ในทศวรรษที่ 2 จากนี้ ควรเป็นระบบที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ไม่ใช่รอให้ป่วยก่อนแล้วรักษาทีหลัง (ศูนย์วิทยบริการ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555:1)
ข้อด้อยของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1. เกิดปัญหาด้านงบประมาณ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ ต้องใช้งบประมาณรัฐจานวน
มหาศาลในการดาเนินการ การดาเนินการจะไม่ประสบความสาเร็จได้เลยหากไม่ได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
ที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพราะประเทศมีงบไม่เพียงพอ หากรัฐบาลมีความจริงใจไม่คาดหวังที่จะทาให้เกิดบริการ
30 บาทอย่างเดียว ควรต้องมีการปฏิรูปควบคู่กันไปด้วย แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง
ประสบปัญ หาการบริหาร เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาอุดหนุนโครงการดังกล่าวทาให้เกิดภาวะขาดทุนหรือ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
2. ความระแวงจากฝ่ายการเมืองด้วยกันเอง นโยบายนี้ทาให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลง
ระบบบริการสาธารณสุขอย่างขนานใหญ่ ซึ่งแม้จะต้องใช้เงินเพิ่มมากกว่าเดิมในช่วงแรกก็อาจไม่ถึงกับก่อภาระให้
งบประมาณของรัฐบาลมากนักโดยคาดหวังว่าจะเกิดผลที่ดีกว่าต่อประเทศในระยะยาว การปฏิรูประบบบริการ
สาธารณสุขด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รัฐจะต้องเพิ่มงบประมาณใน 2-3 ปีแรก แต่จะทาให้ภาพรวม
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหลั ง 3 ปีเป็นต้นไปเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยเพียง 2-3% เท่านั้น เพราะผลการปฏิรูปทาให้ระบบ
โดยรวมเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แต่บางครั้งเมื่อนโยบายนี้ถูกชี้นาโดยการเมือง คนบางกลุ่มก็จะมองอย่างไม่ไว้ใจ
เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นการ หาเสียงมากกว่าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆ
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3. ความกังวลใจในความต่อเนื่อง หลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรเป็นเรื่องของรัฐ
สวัสดิการ ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยแท้ มิใช่เรื่องของการใช้หลักประชานิยมเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการ
แย่งประชาชนเหมือนดังอดีตที่ผ่านมา ควรมีความสมเหตุสมผลต่อการสร้างความอุ่นใจกับประชาชนทุกคนในยาม
เจ็บป่วยสามารถไปหาหมอโดยไม่ต้องห่วงว่าจะมีเงินพอไปจ่ายหรือไม่
4. ปัญหาการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองมากเกินไป ตั้งแต่ปี 2545 ที่เริ่มมีระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้เปลี่ยนรัฐบาลมาหลายครั้ง มีทั้งขั้วเก่ากลับมาใหม่ ขั้วตรงข้ามกับฝ่ายเริ่มต้น
รวมทั้งรัฐบาลเฉพาะกิจ ระบบนี้ก็ยังคงได้รับการดูแล จัดการ และคงระบบไว้ให้เป็นสมบัติล้าค่าของชาติ ดังนั้น เมื่อ
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการที่จะยกเลิกโครงการหลักประกันสุขภาพดังกล่าว จึงทาให้เกิ ดความวิตกกังวลของ
ประชาชนที่มีรายได้น้อยอาจจะได้รับผลกระทบในการดูแลรักษายามเจ็บป่วยซึ่งอาจจะไม่ได้รับการดูแลจากรัฐ
แบบเดิม
สรุป
จากข้อมูลรายละเอียดที่นาเสนอเกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคที่
ได้นาเรียนข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าท่ามกลางกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือ
ถึงขั้นยกเลิกโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้น (มุมมองของประชาชน
บางกลุ่ม) แต่ในมุมมองของผู้เขียนยังคงอยากให้มีการดาเนินการต่อไป เพราะหากยกเลิกแล้วประชาชนส่วนใหญ่
จะต้องเดือนร้อนมาก หากแต่รัฐบาลควรที่จะปรับปรุงโครงการต่างๆ ให้สามารถดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้
ได้รับการดูแลมากที่สุด ดีที่สุด และทั่วถึงที่สุด อีกทั้งการแก้ไขช่องโหว่ความทับซ้อนของการจัดการและการใช้
งบประมาณของภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อไม่ให้เ ป็นภาระต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินในอนาคตเพราะ
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้ไม่มีสวัสดิการ
หรือไม่มีหลักประกันสุขภาพระบบใดๆ เลยได้มีหลักประกันในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าได้รับการชื่นชมจากประชาชนชาวไทยและองค์การอนามัยโลก จึงนับเป็นความเจริญก้าวหน้าทางสาธารณสุข
ของประเทศไทยอย่างแท้จริง เพราะก้าวไกลไปถึงระดับโลกแล้ว ทาให้ประเทศไทยถูกมองว่าประสบความสาเร็จใน
การพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชน เกิดความ
สะดวกและได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นในการเข้ารับรักษาพยาบาล และการบริการทางการแพทย์ การได้รับการ
บริการทางการแพทย์ที่เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ และโครงการหลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรเป็นเรื่อง
ของรัฐสวัสดิการมิใช่เรื่องของการใช้หลักประชานิยมเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการแย่งประชาชนเหมือนดังอดีตที่ผ่าน
มา หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการจัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถดาเนินการ
ต่อไปได้ด้วยความสาเร็จ ตรงกันข้ามหากหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบริหารจัดการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพก็จะประสบปัญหาตามมา ดังที่เกิดความคิดที่ขัดแย้งระหว่างผู้สนับสนุนและต่อต้านของแต่ละฝ่าย แต่
ในความขัดแย้งและเห็นต่างกับเรื่องนี้ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสาหรับสังคมที่ต้องมีการอภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยน
แต่ก็ขอให้เป็นการถกเถียงกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการดูและ
สุขภาพอนามัยของพลเมืองในประเทศให้ดีที่สุดและจะเกิดผลที่ดีกว่าต่อประเทศในระยะยาว
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