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บทคัดย่อ
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน
กลุ่ ม ผู้ ไม่ มี ส วั สดิ ก ารหรื อ ไม่มี ห ลั กประกั นสุ ข ภาพระบบใดๆ เลยได้มี ห ลั กประกั นในการเข้ า ถึงการรั ก ษาพยาบาล
โครงการนับเป็นความเจริญก้าวหน้าทางสาธารณสุข ของประเทศไทยอย่างแท้จริ ง ซึ่งได้สร้างคุณค่าที่สอดคล้องกับ
หลักการบริหารนโยบายสาธารณะ ได้แก่ ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ได้มี
หลักประกัน การได้รับการบริการทางการแพทย์ที่เท่าเทียม ระบบสาธารณสุขที่มีความพร้อมโดยเน้นการบริการผ่าน
เครือข่ายบริการในระดับปฐมภูมิ เป็นตัวอย่างความสาเร็จของระบบสาธารณสุข และ ได้รับการยกย่องจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) อย่างไรก็ดี โครงการหลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการ มิใช่
เรื่องของการใช้หลักประชานิยมเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการแย่งประชาชนเหมือนดังอดีตที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบันได้มี
ความพยายามจะยกเลิกหรือปรับแก้เงื่อนไขของโครงการดังกล่าวดังที่พบเห็นได้ในสื่อต่างๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องในบาง
ฝ่ายในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดความคิดที่ขัดแย้งระหว่างผู้สนับสนุนและต่อต้านของแต่ละฝ่าย แต่ในความขัดแย้ง
และเห็นต่างกับเรื่องนี้ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสาหรับสังคมที่ต้องมีการอภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยน แต่ก็ขอให้เป็นการ
ถกเถียงกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการดูและสุขภาพอนามัยของพลเมือง
ในประเทศให้ดีที่สุด
คาสาคัญ: ความล้มเหลว, หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Abstract
Universal Health Coverage Service project or 30 baht for all diseases project. The purpose
is to provide the population with no welfare or unsecured health insurance has collateral for access
to medical treatment. The project is truly a progress of Thailand's public health. This has created a
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value consistent with the principles of public policy include meet the health needs of all citizens,
especially the poor, have been secured, Getting equal medical services, Health systems that are
equipped with an emphasis on service through a network of primary care services. A successful
example of a public health system, and has been praised by the World Health Organization (WHO).
However, the principle of universal coverage should be the subject of a welfare state. It is not a
matter of using populism to compete for the people as in the past. Controversial ideas between
supporters and opponents of each party. But in conflict and Opinions differ on this story. It is not
uncommon for societies to have a debate exchange. But let the debate for the benefit of all citizens
in the country for the development and health of the citizens of the country as well.
Keywords: A failure, Universal Health Care Debate
บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (ปี 2540–2544) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) 4.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นมีมูลค่า 9.5 ล้านล้านบาทในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (ปี 2550–2554) แต่ในทางกลับกันช่องว่างระหว่างรายได้ของประชากรในประเทศยิ่งเพิ่ม
สูงขึ้นตามลาดับ กล่าวคือคนมีรายได้สูงก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้น ขณะที่กลุ่มคนมีรายได้น้อยที่สุดจะมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่
สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 52
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกาหนด” เมื่อมีการเจ็บป่วยปัญหาทางด้านค่าใช้จ่าย
เป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการเข้าถึงบริก ารสาธารณสุข คนไทย 20 ล้านคนไม่อยู่ในการดูแลของระบบประกันสุขภาพใด
เลย ส่วนอีก 23 ล้านคน ได้รับการดูแลด้วยระบบสงเคราะห์ ซึ่งเป็นระบบที่ไม่สามารถประกันมาตรฐานคุณภาพของ
บริการได้การมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถช่วยลดรายจ่ายในการรั กษาพยาบาลที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
สิ้นเนื้อประดาตัว การมีหลักประกันสุขภาพจึงมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับความสามารถของประเทศในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะทาได้ การป้องกันและกาจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัด
ให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติ ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540, 2543:38)
การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือเป็นนโยบายที่สาคัญและเร่งด่วนที่จะช่วยให้คนไทยมีหลักประกัน
สุข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานน าไปสู่ ก ารมี ภ าวะคุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ในปั จ จุ บั น ระบบประกั น สุ ข ภาพของไทย
ประกอบด้วย ระบบ 30 บาท รักษาทุกโรค ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและ
ครอบครัวรวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจและระบบความคุ้มครองภายใต้ พรบ.คุ้มครอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,
2544 : 16) การสร้างหลักประกันสุขภาพสาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึง
บริการสาธารณะสุขได้ยากกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นรัฐบาลจึงหันมาให้ความสนใจและเริ่มดาเนินนโยบายต่างๆ มาตลอดแต่ก็ยัง
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ไม่ประสบความสาเร็จ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นับเป็นวาระแห่งชาติของภาคประชาชนเพื่อแก้ปัญหาคน
ยากจนเข้าไม่ถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล มีการจัดประชุมร่วมกันเพื่อคิดค้ นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ออกแบบกฎหมาย กระทั่งพรรคไทยรักไทยเข้ามาเก็บเกี่ยวความคิดนาไปผสมกับหลักการตลาด เรียกชื่อว่า '30 บาท
รักษาทุกโรค' ใช้หาเสียงเลือกตั้งจนชนะเลือกตั้ง ผลสาเร็จของนโยบาย 30 บาทส่งผลดีต่อคนจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เข้าถึงการรักษาและการลดอัตราการตายของทารก การรักษาพยาบาลราคาแพง เช่น การรักษาด้วยเคมีบาบัด การผ่าตัด
เปิดหัวใจและการฟอกไต ก็ยังรวมอยู่ในสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน การสร้างหลักประกันสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน เป็น
นโยบายที่สาคัญของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณะสุขที่มีการดาเนินการที่ต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็น
ผลผลิตจากระบบการเมืองโดยฝ่ายการเมืองจะต้องกาหนดนโยบายสาธารณะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในประเทศของตนเอง (รณิดา มนต์ขลัง, ภักดี โพธิ์สิงห์, สัญญา เคณาภูมิ, 2559: 133)
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลในหลายช่วงเวลา แต่ก็ไม่ได้ทาให้การพัฒนาประกันสุขภาพถ้วน
หน้าต้องสะดุดหรือติดขัดแต่อย่างใด จนกระทั่งปี 2549 การประกันสุขภาพของประเทศไทย เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีก
ครั้ง ภายใต้การนาของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งสนับสนุ น แนวความคิด การประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งปี 2551 รัฐบาล นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ได้นาเสนอนโยบาย บัตรประชาชนบัตรเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศ 48 ล้านคนไม่ว่านโยบาย 30
บาทรักษาทุกโรค ของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์หรือนโยบายบัตรประชาชนบัตรเดียว รักษาฟรีของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ทุกนโยบาย
ต่างได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการเพิ่มภาระด้านการเงินการคลังของรัฐบาล รวมทั้งอาจจะเป็นปัญหาด้านการ
บริหารการจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในเขตเมืองและชุมชน แต่นโยบายเหล่านี้ก็ได้ถูกนาไปใช้และ
ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นของรัฐบาล (วิชุดา สาธิตพรม, 2554 : 7) การพัฒนาของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ใน
ช่วงเวลาไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่สุดของการเมืองไทยร่วมสมัย ในช่วง พ.ศ. 2544-2558 มีรัฐบาลทั้งหมด 9 ชุด การ
เลือกตั้งทั่วไป 6 ครั้งและรัฐประหารสองครั้ง ความวุ่นวายทางการเมืองนี้พิเศษได้แบ่งแยกสังคมไทยระหว่างกลุ่มทักษิณ
และกลุ่มต่อต้านทักษิณ ผลตอบรับต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังส่งผลต่อการแบ่งขั้วเช่นกัน โดยเป็นที่นิยม
ในคนยากจนแต่กลับถูกชนชั้นกลางตราว่าเป็นนโยบายประชานิยม นโยบายที่มีความทะเยอทะยานสูงสามารถสาเร็จได้
ในประเทศรายได้ปานกลางอย่างไทย ซ้าร้ายเป็นสังคมที่แตกแยก ความไม่แน่นอนทางการเมืองการต่ อสู้ทางอุดมการณ์
ต่อต้านประชานิยมยังคงอยู่ในการเมืองไทย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเสนอมิติการเมืองที่เปลี่ยนไป ในขณะที่นโยบาย
ประชานิยมนี้ได้มีการปรับเปลี่ยน ปฏิรูประบบมาทุกรัฐบาล แต่มันได้สร้างค่านิยมพื้นฐานขึ้นมาใหม่ว่าประชาชนทุกคนมี
สิทธิที่จะเข้าถึงการดูแลสุขภาพของรัฐและรัฐมีหน้าที่ประกันสิทธิเหล่านี้
จากข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อสารมวลชนที่กาลังเป็นที่กล่าวขานถึการมีความพยามยามที่จะปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลปัจจุบัน จนถูกมองถึงขั้นที่จะยกเลิกนโยบายดังกล่าวของ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินนโยบาย ผู้เขียนจึงขอนาเสนอย้อนถึงที่มาการก่อเกิด การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ตลอดทั้งความสาเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย จนถึงขั้นต้องมีความพยายามจะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือบางคน
อาจมองถึงขั้นยกเลิกนโยบายนี้ เพื่อเป็นเสนออีกแง่มุมหนึ่งของผู้เขียนให้ได้รับทราบเท่านั้นเอง
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แนวคิดเกี่ยวกับสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 มีแนวคิดสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการ
รักษาพยาบาล ยกเว้นผู้ที่อยู่ในระบบสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคม โดยนาเงินมาจากงบประมาณของประเทศใน
การนามาบริหาร (รายงานการสร้างประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจาปี 2554) นโยบายของรัฐทางด้านสาธารณสุข มุ่งที่จะ
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รัฐบาลสร้างสถานพยาบาลให้มากขึ้นและจัดหาบริการรูปแบบต่าง ๆ
ไปให้บริการประชาชน มีการผลิตบุคลากรให้มากขึ้นและกระจายไปยังชนบท ต่อมาได้เพิ่มวิธีการที่เป็นการสร้างระบบ
ประกันสุขภาพขึ้นมากระทรวงสาธารณสุขเริ่มใช้ระบบประกันสุขภาพในโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อ พ.ศ.
2526 ภายใต้ระบบนี้ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2544 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เลือกใช้แนวทางการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่
ครอบคลุมประชากรทั้งหมดของประเทศผ่าน “นโยบายโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค” ซึ่ง
สามารถดาเนิ นการได้ทั่วประเทศในปี พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุป ระสงค์ หลักเพื่ อให้ประชาชนไทยทุก คนได้รั บบริการ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยรัฐ
เป็นผู้จัดหาให้ นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพทาให้มีการกระจายทรัพยากรออกไปสู่ชนบท ให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้ง่าย ปัญหาเรื่องความสามารถในการจ่ายค่ าบริการได้รับ การจั ดการโดยรัฐอุ ดหนุน ในการจัดบริก ารผ่า น
โรงพยาบาลของรัฐ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานมีมากขึ้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือเป็นองค์ประกอบสาคัญ
อันหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศไทยไม่ใช่นโยบายสงเคราะห์ที่หยิบยื่นให้แก่คนจน หรือทาให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกว่า
ตัวเองเป็นพลเมืองชั้นสองหรือชั้นสามของประเทศ (อัมมาร สยามวาลา, 2544) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มาก
ขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนลดลง ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มีต่อระบบหลัก ประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าสูงขึ้นตามลาดับก็ตาม แต่ยังคงมีงานบางส่วนที่ต้องการการพัฒนาเพื่อให้ระบบที่มีอยู่นี้ มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งระบบกลไกการเงินการคลังที่ช่วยสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่น (วินัย สวัสดิวร ,
2552)
พัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยในภาพรวม โครงการประกันสุขภาพที่มีอยู่
ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และการบริหารจัดการ (สานักงาน
ประกันสุขภาพ, 2536: 56) คือ 1. การประกันสุขภาพเชิงบังคับ เช่น กองทุนทดแทนแรงงาน และกองทุนประกันสังคม
รวมถึงการประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2. การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ เช่น การ
ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน โครงการบัตรประกันสุขภาพ (บัตร 500 บาท) ของกระทรวงสาธารณสุข 3. สวัสดิการที่
รัฐจัดหาให้ การพัฒนาการด้านสาธารสุขไทยเริ่มเห็นเด่นชัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 7 โดย
รัฐบาลเริ่มมีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นตัวชี้วัดและเป็นแนวทาง
ในการติดตามประเมินผล (ชัยรัตน์ พัฒนเจริญ, 2538) ระบบประกันสุขภาพไม่ใช่เรื่องใหม่หรือมีแต่เฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้น ประเทศอื่นๆทั่วโลกต่างก็มีเช่นเดียวกัน ประเทศในเอเชียได้แก่ เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ ไต้หวัน จีน ฟิลิปปินส์ หรือ
เวียดนาม ต่างก็มีระบบประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยระบบประกันสุขภาพในแต่ประเทศอาจมีความแตกต่างกัน
บ้างในแง่ของรายระเอียดในการให้บริการ รวมถึงวิธีการจัดหาเงินทุนมาใช้ในการอุดหนุนโครงการ เช่น เงินที่ใช้ในการ
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อุดหนุนระบบประกันสุขภาพในฮ่องกงมากกว่าครึ่งได้มาจากเงินงบประมาณของรัฐ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเงินอุดหนุน
ส่วนใหญ่มากจากกองทุนประกันสังคม (Social Insurance) ที่ถูกตั้งขึ้นมา เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1. ความเสมอภาค (Equity) นอกจากความเสมอภาคในแง่สิทธิตามกฎหมายแล้ว ความเสมอภาคยังรวมถึง
การกระจายภาระค่าใช้จ่ายในลักษณะก้าวหน้าและเป็นธรรม และการเข้าบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพียงพออย่าง
เสมอกัน
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงระบบที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าที่สุด โดยใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่เคร่งครัด และเน้น บริการผ่านเครือข่ายสกานบริการปฐมภูมิ [Primary care networks คือ กลุ่มของผู้
ให้บริการทางสุขภาพทั่วไปในกรณีผู้ป่วยนอกเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โรงพยาบาลชุมชนและ
เครือข่ายสถานีอนามัย เครือข่ายของคลินิกเอกชน และในอนาคต อาจขยายไปกึ่งกลุ่มของร้านยาด้วย] ซึ่งเป็นบริการที่
สร้างผลลัพธ์ต้านสุขภาพด้วยต้นทุนต่า
3. ทางเสือกในการรับบริการ (Choice) ประชาชนควรมีสิทธิเลือกใช้บริการที่หลากหลายจากผู้ ให้บริการ
ประเภทต่างๆ รวมถึงสถานบริการของภาคเอกขนสามารถเข้าถึงง่าย และเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุนีย์ กลัดแพ,
2550)
4. การ “สร้าง” ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามุ่งสู่การสร้างสุขภาพดี ไม่เพียง
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลเท่านั้น โดยเน้นส่วนที่เป็นบริการสุขภาพส่วนบุคคล (Personal healthcare) ที่
เป็นบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภัยต่อสุขภาพด้วย (ผุสณี วินยพงศ์พันธ์, 2552)
ผลการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค มุ่งเน้นไปที่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขไทยจากการนานโยบายมาปฏิบัติใช้ (อัมมาร สยามวาลา, 2544) ชี้ให้เห็นถึง
ปัญหาสาคัญในการดาเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค นั่นคือ ปัญหาด้านทรัพยากรที่
ได้รับการจัดสรรมาดาเนินโครงการ ซึ่งส่งผลไปถึงมาตรฐานการบริการของโครงการ และการบรรลุเป้าหมายของการ
สร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้นการสร้าง “หลักประกันสุขภาพ” จึงมิใช่เพียงแค่การทาให้มี “ประกันสุขภาพ”
แต่เป็นการสร้าง “หลักประกันสุขภาพ” ตามความหมายคือสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่คนไทยทั้งปวง (สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555) เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจากัดอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมี
ความเท่าเทียมกันอย่างพอเพียงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องมีจุดรวมศูนย์ที่สุขภาพเพื่อการปรับปรุงระบบ
สุขภาพด้วยยุทธศาสตร์ทางสังคมการเมืองอย่างกว้างขวาง เพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมทั้งสังคม และการจัดระบบ
เพื่อให้ชนชาวไทยได้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ มีความเท่าเทียมกัน , การบริบาล
สุขภาพมีความครอบคลุมความจาเป็นพื้นฐานและปลอดภัย, มีการดาเนินการด้วยภาคีที่หลากหลาย, ท้องถิ่นมีบทบาทใน
การบริหารจัดการและดาเนินการระบบและเน้นการสร้างเสริมและการธารงสุขภาพ
ปรัชญาของบริหารนโยบายสาธารณะ
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กาหนดแนวคิดและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของนโยบายสาธารณะ
ไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังเช่น Dye Thomas R. (1978 : 3) นโยบายสาธารณะคือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทาหรือไม่
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กระทาสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทาจึงครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ในส่วนของการเลือกที่จะไม่กระทานั้น Dye ก็ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะเช่นเดียวกัน อาทิเช่น
การที่รัฐบาลบางประเทศยกเลิกนโยบายการเกณฑ์ ทหาร นั่นคือรัฐบาลเลือกที่จะไม่บังคับให้ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็น
ทหารรับใช้ชาติแต่เปลี่ยนเป็นการรับตามความสมัครใจ ส่วนท่าน Easton (1971 : 130) นโยบายสาธารณะคือ การ
จัดสรรผลประโยชน์หรือคุณค่าแก่สังคม ซึ่งกิจกรรมของระบบการเมืองนี้จะกระท าโดยบุคคลผู้มีอ านาจสั่ง การ ซึ่งสิ่งที่
รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาเป็นผลมาจาก “การจัดสรรค่านิยมของสังคม” ทั้งนี้ Easton ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตัดสินใจนโยบายกับประชาชนในสังคมว่า การตัดสินในนโยบายใดๆ ของรัฐบาลจะต้องคานึงถึง
ค่านิยมและระบบความเชื่อของประชาชนในสังคมเป็นสาคัญ นอกจากนั้นนักวิชาการชาวไทยก็ได้อธิบายถึงความหมาย
ของนโยบายสาธารณะไว้ เช่น ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 : 3) กล่าวว่านโยบายสาธารณะหมายถึง แนวทางการดาเนิน
กิจกรรมของรัฐบาลนั่นเองนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือสาคัญของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศทั้ง ด้า นสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง แต่นโยบายจะมีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการนาไปปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริง (สมบัติ ธารงธัญ
วงศ์, 2545, หน้า 42 - 45) จาแนกได้ 2 ลักษณะคือ 1). เป็นการนานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดทาแผนหรือการวางแผนรองรับ อาทิ การประกาศนโยบายภาษีสรรพสามิต 2). เป็นการ
นานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องทาการวางแผนรองรับ (วงจรนโยบาย) ซึ่งอาจเป็นแผน
ระยะยาว ส่วนท่านอาจารย์ ประเวศ วะสี (2554 : 7) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะที่ดีคือนโยบายสาธารณะที่นาไปสู่ความ
ถูกต้อง เป็นธรรม และประโยชน์สุขของมหาชน นโยบายสาธารณะจะต้องสนองตอบต่อความต้องการของสังคม ด้วย
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องเป็นนโยบายที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมทุกด้าน เช่น ด้านการเมือง
คือ การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของผู้เกี่ยวข้อง ด้ านนโยบาย (Policy) แผน (Plan) โครงการ (Program)
โครงงาน (Project) นโยบาย แผน/โครงการ การนานโยบาย/แผนงาน/โครงการไปปฏิบัติ เศรษฐกิจ คือ ผลประโยชน์
หรือผลสาเร็จตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ ด้านสังคม คือ สอดคล้องกับค่านิยมของมวลชน นโยบายสาธารณะที่ถูกต้องดี
งาม คือ นโยบายที่มีจริยธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งภาคราชการและข้าราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
สามารถนานโยบายไปปฏิบัติด้วยความมีจริยธรรม

แนวคิดนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ
นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมของรัฐบาลที่เลือกจะกระทาหรือไม่กระทาโดยมุ่งถึงค่านิยมและผลประโยชน์
ของสังคมส่วนรวมเป็นสาคัญโดยเน้นข้อบัญญัติที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยรัฐบาลที่สามารถกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของประชาชน และสามารถน านโยบายไปปฏิ บั ติ จ นประสบความส าเร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล จะได้รับความเชื่อถือและความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสในการดารงอานาจในการ
บริหารประเทศยาวนานขึ้น การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการจัดการกับแบบแผนการนานโยบายไปปฏิบัติเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงโดยตรงตามเป้าหมายนโยบาย โดยยอมรับต่อข้อกาหนดที่เกิดขึ้นจากการ ตัดสินใจไปก่อนแล้วหรือ
ยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเรื่องนั้นๆ (จุมพล หนิมพานิช, 2554 : 12) การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนสาคัญ เนื่องจาก
เป็นการตัดสินใจในนโยบายที่ได้กาหนดไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จ ซึ่งนโยบายสาธารณะคือสิ่ง ที่รัฐบาลเลือกจะ
กระทาหรือไม่กระทา ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทาจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็น

7

กิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส โดยสิ่งที่รัฐเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทา อาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบ (Thomas R. Dye, 1981)
นโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางที่จะทาให้สังคมมีความสงบสุข ประเทศมีความ เจริญ ก้าวหน้า ประชาชนมี
คุณภาพที่ดี นโยบายของรัฐบาลมีความสาคัญสามารถสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้
1. มีความสาคัญต่อผู้กาหนดนโยบายเอง รัฐบาลที่สามารถกาหนดนโยบายให้สอดคล้องคับ ความต้องการ
ของประชาชน และสามารถนานโยบายไปปฏิบัติจนประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะได้รับ
ความเชื่อถือและความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลตังกล่าวมีโอกาสในการดารง อานาจในการบริหารประเทศ
ยาวนานขึ้น
2. มีความสาคัญต่อประชาชน นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมืองเพื่อตอบสนองความด้องการของ
ประชาชน ดังนั้นประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของพวกเขาผ่านกลไกทางการเมืองต่างๆ เช่น ระบบ
ราชการ นักการเมือง ความต้องการดังกล่าวจะถูกนาเข้าสู่ระบบการเมืองไปเป็นนโยบายสาธารณะ เมื่อมีการนานโยบาย
ไปปฏิบัติและได้ผลตามเป้าประสงค์ก็จะทาให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. มีความสาคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศของรัฐบาล (James E. Anderson, 1979)
ทั้งนี้ใ นการนานโยบายไปปฏิบั ติ ปั จจั ยส าคั ญที่ จะมองข้า มไม่ไ ด้ คือ ผู้น านโยบายไปสู่ก ารปฏิ บัติ และ
หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ โดยปัจจัยด้านผู้นานโยบายไปปฏิบัติ บุคคลเหล่านี้จะมีอิสระอย่างมากในการปฏิบัติงาน
การมีอิสระ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีโอกาสจะใช้ดุลยพินิจอย่างมาก ซึ่งขึ้นอยูก่ ับทัศนคติของผู้ปฏิบัติกับนโยบาย
สาธารณะ ถ้าเห็นด้วยก็พร้อมที่จะนาไปสู่การปฏิบัติและปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของหน่วยงานที่ปฏิบัติ ความพร้อมของ
หน่วยงานที่ปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอีกประการหนึ่งของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัตจิ ะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานไม่
น้อยที่นิยมปฏิบัติงานเกินขีดความสามารถ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เกินสมรรถนะ จะทาให้ การนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติเกิดความล้มเหลวได้ดังนั้นหน่วยงานควรพิจารณาความพร้อมที่จะนานโยบายสู่การปฏิบัติด้วย
การประกัน สุข ภาพตามหลักประกัน สุขภาพถ้ว นหน้ า เป็น รูป แบบหนึ่ งของการอาศัยกลไก การจัด สรร
งบประมาณเข้ามาช่วยจัดการระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น (วิรัตน์เอื้อง พูลสวัสดิ์จรัญญา หุ่นศรี
สกุลและเสมอจิต พงศ์ไพศาล. 2552) สาหรับความจาเป็นที่ต้องมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น เป็นเพราะมี
ประชาชนจานวนมากถึง 20 ล้านคน ไม่ได้รับการดูแลจากระบบประกันใดๆ และประชาชนอีกประมาณ 23 ล้านคน แม้
จะได้รับการดูแลด้วยระบบสงเคราะห์ แต่ก็ไม่มีหลักประกันใดที่คุ้มครองให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน
ดังนั้น เมื่อเจ็บป่วยประชาชนส่วนใหญ่จึงได้รับความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่าย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่จาเป็น การมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขไทยหลาย
ประการ เช่น มีการแยกบทบาทระหว่างหน่วยงานที่ทาหน้าที่ซื้อบริการและให้บริการ, การปฏิรูปวิธีการจัดสรร
งบประมาณและการจ่ายค่าบริการแก่หน่วยบริการต่างๆ โดยใช้ระบบงบประมาณและการจ่ายแบบปลายปิด (เหมาจ่าย
รายหัวสาหรับบริการผู้ป่วยนอก และใช้น้าหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ในการจัดสรรงบประมาณยอดรวมสา
หรับบริการผู้ป่วยใน). รวมทั้งยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดซื้อบริการต่างๆ เกิดขึ้น เช่น การจัดการรายโรค, การพัฒนา
ระบบบริการ, การมีกองทุนสุขภาพตาบล
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รูปแบบของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยค่อนข้างคล้ายคลึงกับรูปแบบทั่วไปของประเทศอื่น
ๆ กล่าวคือ จะเริ่มต้นจากกลุ่มเป้าหมายแรกคือ ผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม แล้วจึงเปิดความครอบคลุมไปสู่กลุ่มผู้มี
รายได้น้อย และค่อยๆ ขยายไปยังกลุ่มอื่น หากนับเอาระบบประกันสุขภาพของผู้จ้างงานในภาคเอกชนเป็นจุดเริ่มต้นของ
การจัดหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการและเป็นระบบของไทยไทยใช้เวลาไม่ถึงสามทศวรรษในการสร้างหลักประกัน
สุข ภาพให้ค รอบคลุม ประชากรทั้งประเทศ (เสาวคนธ์ รั ตนวิ จิต ราศิ ล ป์ , 2544) ประสิ ทธิ ผ ลของโครงการเป็น การ
ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค โดยพิจารณา
จากวัตถุประสงค์ของโครงการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในวงกว้างกว่าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางานของระบบ
สาธารณสุขไทย โครงการ 30 บาท ฯ เป็นการปรับเปลี่ยนและขยายความครอบคลุมให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกัน
สุขภาพไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อให้โครงการสามารถดาเนินการได้จริงภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้ง
เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการในอนาคต

ข้อคิดเห็นต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสาเร็จของการนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ไป
ปฏิบัติในมุมมองของผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายดังกล่าวนั้น ผู้เขียนพยามยามค้นคว้าข้อคิดและ
ข้อเสนอจากวิชาการหรือบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีความ
พยายามจะยกเลิกโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) จนต่อเนื่องเป็นการรักษาพยาบาลฟรี
ดังที่กล่าวในข้างต้นดังที่เป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 บัญญัติไว้ในมาตรา 47 วรรคสอง
ระบุว่า “บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ ” นั้น ก็มีผู้ที่
พยายามจะตีความว่าโครงการนี้จะถูกยกเลิก เพราะผู้มีสิทธิ์รักษาตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 47 วรรคสองจะเป็นเพียง
เฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมประชาชนทุกคนในประเทศนี้เหมือนโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนแบบเดิม
ทาให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นสาหรับพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้รัฐธรรมในมาตราดังกล่าว
ผู้เขียนในฐานะผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการดังกล่าว ขออนุญาตนาเสนอบทวิเคราะห์ถึง ข้อคิดเห็นต่อโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่กาลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อเด่นของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1. ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ได้มีหลักประกันสุขภาพ
ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการพัฒนานโยบายหลักประกั นสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา แต่การ
ดาเนินนโยบายดังกล่าวยังมีการประยุกต์ใช้แนวคิดประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างจากัด โดยยังขาดการสังเคราะห์ความรู้
ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ แต่อย่างไรก็ตามการนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติในภาพรวมค่อนข้างที่
จะมีประสิทธิผ ล อยู่ใ นระดับ ดี มีการตอบสนองความต้อ งการด้ านสุขภาพประชาชนทุ กคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ได้ มี
หลักประกันสุขภาพ อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ประชาชนมีสิทธิเลือกบริการที่หลากหลายจากผู้ให้บริการประเภทต่าง ๆ ลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและประชาชนมีสุข ภาพดีขึ้นโดยมีประสิทธิผลในระดับที่แตกต่างกัน
ออกไปตามวัตถุประสงค์ในแต่ละประการ กล่าวคือ
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2. เกิดความสะดวกในการเข้ารับรักษาพยาบาล และการบริการทางการแพทย์ การนาวัตถุประสงค์
ประการนี้ไปปฏิบัติถือได้ว่ามีประสิทธิผล คือ ประชาชนมีความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ อันเนื่องมาจาก
รูปแบบที่กาหนดการให้สิทธิรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลนั้น ได้แบ่งขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลให้
ใกล้ๆ กับบ้านของประชาชน โดยยึดถือเอาตามทะเบียนบ้าน บนหลักการ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เป็นสาคัญ จึงทาให้ประชาชน
สามารถเดินทางมารับบริการได้โดยสะดวก
3. การได้รับการบริการทางการแพทย์ที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติการนาวัตถุประสงค์ประการนี้มาปฏิบัติ
ค่อนข้างมีประสิทธิผลอยู่พอสมควร คือ จะเห็นว่า การบริการทางการแพทย์ที่เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติทุกคนเท่าเทียมกัน
4. ระบบสาธารณสุขที่มีความพร้อมโดยเน้นการบริก ารผ่านเครือข่ายบริการในระดับปฐมภูมิ ระบบ
สาธารณสุขที่มีความพร้อมโดยเน้นการบริการผ่านเครือข่ายบริการในระดับปฐมภูมิการบริการในระดับปฐมภูมิเป็นส่วนที่
ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการบริ ก ารทางการแพทย์ ต ามแนวคิ ด หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ตามหลั ก การ สร้ า งน าซ่ อ ม
ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น
5. ตัวอย่างความสาเร็จของระบบสาธารณสุข ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย หรือ 30
บาทรักษาทุกโรคว่า เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ไม่จาเป็นต้องเป็นประเทศร่ารวย ก็สามารถทาให้ประชาชนทุกคนมี
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ โดยยกตัวอย่างความสาเร็จของประเทศไทย โดย ศ.อมาตยา เซน (Amartya Kumar
Sen) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ได้ระบุว่า ประเทศไทยได้ตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับเรื่องนี้ กล่าวคือ เมื่อมีการดาเนิน
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมีการดาเนินนโยบายส่งเสริมป้องกันโรคก่อนที่จะป่วย ความต้องการการรักษา
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ลดลงอย่างมาก
6. การยอมรับจากนานาชาติ โดยโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ได้รับ ยกย่องจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) โดย ดร.มัวรีน อี เบอร์ ผู้แทน WHO ประจาประเทศไทย ได้กล่าวระหว่างการประชุมเพื่อประเมิน 1
ทศวรรษระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปี 2545-2554) ว่านานาชาติมองว่าการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพใน
ไทยถือเป็นตานาน เพราะได้เปลี่ยนแปลงระบบในช่วงที่ประเทศยังไม่ร่ารวยและเป็นประเทศแรก ๆ ที่ทานโยบายนี้แล้ว
ประสบความสาเร็จ ซ้ายังมีการตรวจสอบที่โปร่งใส โดยทศวรรษแรกได้เน้นไปที่การปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อให้
นโยบายอยู่ได้ แต่ในทศวรรษที่ 2 จากนี้ ควรเป็นระบบที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ใช่รอให้ป่วยก่อนแล้ว
รักษาทีหลัง
ข้อด้อยของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1.เกิดปัญหาด้านงบประมาณ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ ต้องใช้งบประมาณรัฐจานวน
มหาศาลในการดาเนินการ การดาเนินการจะไม่ประสบความสาเร็จได้เลยหากไม่ได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่
เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพราะประเทศมีงบไม่เพียงพอ หากรัฐบาลมีความจริงใจไม่คาดหวังที่จะทาให้เกิดบริการ 30
บาทอย่างเดียว ควรต้องมีการปฏิรูปควบคู่กันไปด้วย แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งประสบ
ปัญหาการบริหาร เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาอุดหนุนโครงการดังกล่าวทาให้เกิดภาวะขาดทุนหรืองบประมาณไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
2. ความระแวงจากฝ่ายการเมืองด้วยกันเอง นโยบายนี้ทาให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ
บริการสาธารณสุขอย่างขนานใหญ่ ซึ่งแม้จะต้องใช้เงินเพิ่มมากกว่าเดิมในช่วงแรกก็อาจไม่ถึงกับก่อภาระให้งบประมาณ
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ของรัฐบาลมากนักโดยคาดหวังว่าจะเกิดผลที่ดีกว่าต่อประเทศในระยะยาว การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขด้วยเรื่อง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รัฐจะต้องเพิ่มงบประมาณใน 2-3 ปีแรก แต่จะทาให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหลัง 3
ปีเป็นต้นไปเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยเพียง 2-3% เท่านั้น เพราะผลการปฏิรูปทาให้ระบบโดยรวมเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
บางครั้งเมื่อนโยบายนี้ถูกชี้นาโดยการเมือง คนบางกลุ่มก็จะมองอย่างไม่ไว้ใจเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นก าร หาเสียง
มากกว่าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆ
3. ความกังวลใจในความต่อเนื่อง หลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ควรเป็นเรื่องของรัฐ
สวัสดิการ ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยแท้ มิใช่เรื่องของการใช้หลักประชานิยมเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการแย่ง
ประชาชนเหมือนดังอดีตที่ผ่านมา ควรมีความสมเหตุสมผลต่อการสร้างความอุ่นใจกับ ประชาชนทุกคนในยามเจ็บป่วย
สามารถไปหาหมอโดยไม่ต้องห่วงว่าจะมีเงินพอไปจ่ายหรือไม่
4. ปัญหาการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองมากเกินไป ตั้งแต่ปี 2545 ที่เริ่มมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ เปลี่ยนรัฐบาลมาหลายครั้ง มีทั้งขั้วเก่ากลับมาใหม่ ขั้วตรงข้ามกับฝ่ายเริ่มต้น รวมทั้ง
รัฐบาลเฉพาะกิจ ระบบนี้ก็ยังคงได้รับการดูแล จัดการ และคงระบบไว้ให้เป็นสมบัติล้าค่าของชาติ ดังนั้น เมื่อเกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ในการที่จะยกเลิกโครงการหลักประกันสุขภาพดังกล่าว จึงทาให้เกิดความวิตกกังวลของประชาชนที่มี
รายได้น้อยอาจจะได้รับผลกระทบในการดูแลรักษายามเจ็บป่วยซึ่งอาจจะไม่ได้รับการดูแลจากรัฐแบบเดิม
บทสรุป
จากข้อมูลรายละเอียดที่นาเสนอเกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคที่ได้นา
เรียนข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ท่ามกลางกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือถึงขั้น
ยกเลิกโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้น (มุมมองของประชาชนบางกลุ่ม)
แต่ในมุมมองของผู้เขียนยังคงอยากให้มีการดาเนินการต่อไป เพราะหากยกเลิกแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะต้องเดือนร้อน
มาก หากแต่รัฐบาลควรที่จะปรับปรุงโครงการต่างๆ ให้สามารถดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการดูแลมากที่สุด ดี
ที่สุด และทั่ วถึงที่สุ ด อี กทั้งการแก้ ไขช่องโหว่ ความทั บซ้ อนของการจัดการและการใช้ งบประมาณของภาครัฐ และ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินในอนาคตเพราะโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 30 บาทรักษาทุกโรคมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้ไม่มีสวัสดิการหรือไม่มีหลักประกันสุขภาพระบบใดๆ เลย
ได้มีหลักประกันในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับการชื่นชมจากประชาชนชาวไทยและ
องค์การอนามัยโลก จึงนับเป็นความเจริญก้าวหน้าทางสาธารณสุข ของประเทศไทยอย่างแท้จริง เพราะก้าวไกลไปถึง
ระดับโลกแล้ว ทาให้ประเทศไทยถูกมองว่าประสบความสาเร็จในการพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการ
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชน เกิดความสะดวกและได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นในการเข้ารับ
รักษาพยาบาล และการบริการทางการแพทย์ การได้รับการบริการทางการแพทย์ที่เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ และโครงการ
หลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการมิใช่เรื่องของการใช้หลักประชานิยมเพื่อให้เกิด
การแข่งขันในการแย่งประชาชนเหมือนดังอดีตที่ผ่านมา หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการจัดระบบการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถดาเนินการต่ อไปได้ ด้วยความสาเร็จ ตรงกันข้ามหากหน่วยงานหรือองค์การที่
เกี่ยวข้องไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะประสบปัญหาตามมา ดังที่เกิดความคิดที่ขัดแย้งระหว่าง
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ผู้สนับสนุนและต่อต้านของแต่ละฝ่าย แต่ในความขัดแย้งและเห็นต่างกับเรื่องนี้ ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสาหรับสังคมที่
ต้องมีการอภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยน แต่ก็ขอให้เป็นการถกเถียงกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในประเทศ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการดูและสุขภาพอนามัยของพลเมืองในประเทศให้ ดีที่สุดและจะเกิดผลที่ดีกว่าต่อประเทศใน
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