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คนจน คนรวย กับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค* 

อัมมาร สยามวาลา** 

                                                             
*  บทสนทนาสาธารณกิจครั้งพิเศษในโอกาสครบรอบ 20 ปของมูลนิธิประชากร  เม่ือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2546 
**  ดร. อัมมาร ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

1. 
ในการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อป พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยได
เสนอโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคเปนหน่ึงในหลายนโยบายที่
ตนจะนํามาใชหากไดรับเลือกเขามาบริหารประเทศ   และ
นโยบายนี้มีบทบาทสําคัญตอการไดรับคะแนนนิยมอยางทวม
ทนของพรรคไทยรักไทยจนมีโอกาสไดจัดตั้งรัฐบาลในปน้ัน  เมื่อ
เขามาบริหารประเทศพรรคไทยรักไทยก็รีบทําตามสัญญาที่ได
ใหไวแกประชาชน  ถือไดวาเปนมิติใหมของการเมืองไทยที่มี
พรรคการเมืองท่ี “ขาย” นโยบายที่ชัดเจนใหแกประชาชน  และท่ี
สําคัญกวาน้ันก็คือ เมื่อ “ขาย” ไดแลวก็ตามดวยการรักษา
สัญญาดังกลาวโดยไมรีรอ 

สองปผานไป  นโยบายดังกลาวไดกอใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงอยางใหญหลวงในระบบการรักษาพยาบาลของประเทศ
ไทย  หลังจากรวบรวมผลจากการประเมินโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรคจากหลายฝาย ผมขอฟนธงลงไปเลยวาในดานท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุดสําหรับพรรคการเมืองน้ัน  โครงการนี้ประสบ
ผลสําเร็จอยางดี  ผลการสํารวจปฏิกิริยาของประชาชนตอโครง
การน้ีลวนแสดงความพอใจในระดับสูง  หมายความวา สถาน
พยาบาลตางๆ ท่ีอยูในโครงการมีความสามารถที่จะใชเงินใน
ปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเพื่อใหสิทธิในการรักษาพยาบาล
แกคนไทย (เกือบ) ทุกคนไดตามสัญญา และทําไดภายในระยะ
เวลาอันรวดเร็วคือภายในหนึ่งป 

แตจากการที่รัฐบาลใชเงินและใชเวลาคอนขางนอยน้ันทํา
ใหโครงการนี้มีปญหาคอนขางมากดวย  แตเปนปญหาที่ไมรุน
แรงมากพอที่จะกอใหเกิดความไมพอใจกับประชาชนผูใชบริการ  

หากลองเปรียบเทียบโครงการนี้เสมือนหน่ึงวาเปนหางซูเปอร 
สโตร  ลูกคาจะเห็นวากิจการของหางกําลังดําเนินไปไดดี  ผูคน
ท่ีมาใชบริการก็ได รับบริการ สินค าในหางก็มี ให เลือกพอ
ประมาณ  แตถาตองการสินคาคุณภาพดีหนอยก็อาจจะไมมีให  
โดยอาจมีของคุณภาพไมดีแทนใหไดบาง  แตถาไปดูตรงหลัง
รานสวนท่ีเปนสํานักงานก็จะเห็นแตความโกลาหล  พนักงาน
ทํางานดวยความเครียดและไมเปนระบบ  เจานายก็ออกมา
ตะโกนสั่งงานเปนระยะๆ โดยไมมีใครเขาใจเหตุผลวาทําไมถึง
ตองสั่งอยางน้ัน  ถาดูลึกไปถึงเรื่องการเงินการบัญชีแลวก็จะพบ
วาระบบบัญชีและระบบการควบคุมการเงินของซูเปอรสโตรอัน
มหึมาน้ีเปนระบบท่ีมิไดแตกตางไปจากระบบบัญชีของรานโชว
หวยเล็กๆ ขางถนน หากซูเปอรสโตรท่ีมีอยูดาษดื่นในประเทศ
ไทยขณะนี้มีระบบบริหารงานแบบเดียวกับท่ีกระทรวงสาธารณ
สุขบริหารโครงการ 30 บาทแลว  ซูเปอรสโตรน้ันคงจะลมครืนลง
ภายในหนึ่งเดือนและซีอีโอของบริษัทก็จะถูกปลดออกจาก
ตําแหนง 

แตโครงการ 30 บาทของรัฐบาลน้ันสามารถดําเนินการมา
ไดท้ังๆ ท่ีมีทรัพยากรคอนขางจํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจท่ีตองทํา  
และทั้งๆ ท่ีไมมีการบริหารท่ีเพียงพอกับความซับซอนละเอียด
ออนของภารกิจดังกลาว เรื่องน้ีตองยกใหเปนผลงานของ
บุคลากรท่ีมีหนาท่ีใหบริการแกผูท่ีมาขอใชบริการ ความบกพรอง
ขาดแคลนทั้งหลายในดานการบริหารจึงกลายเปนภารกิจท่ี 
ทุกคนตั้งแตผูอํานวยการโรงพยาบาลไปจนถึงพยาบาลและ 
เจาหนาท่ีท้ังหลายตองแบกรับไวแทน  สวนความขาดแคลนใน
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ดานการเงินก็กลายเปนโจทยท่ีเจาหนาท่ีตองหาทางเยียวยา 
แกไขกันไป 

2. 
โจทยของผมในวันน้ีมิไดเปนการประเมินโครงการ 30 

บาท  แตโจทยท่ีผมตองการจะตั้งในวันน้ีคือใหสังคมไทยชวยกัน
ขบคิดวาเราตองการอะไรจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนา เพราะถาสังคมไทยไมมีคําตอบตอคําถามนี้แลว  โครงการ 
30 บาทท่ีมีอยูน้ันก็จะซวนเซตอไปในวันขางหนาตามกระแสการ
เมืองและตามยถากรรมอยางไมมีเปาหมายที่ชัดเจน 

ผมขอเริ่มตนดวยหลักการของการมีหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาท่ีผมคิดวาคนสวนใหญทุกคนจะยอมรับได คือ 

“คนไทยทุกคน  หากลมปวยลงจะตองมั่นใจไดวาจะได
รับการรักษาพยาบาลโดยไมถูกจํากัดโดยเศรษฐฐานะ
ของตน และการรักษาพยาบาลนั้นจะตองไดมาตรฐาน
ท่ีเหมาะสม ในการใชมาตรการใดมาตรการหนึ่งใน
การรักษา แพทยจะตองไมคํานึงถึงเศรษฐฐานะของ 
ผูปวยอีกเชนกัน” 
สวนหลังของขอความนี้อาจจะมีขอโตแยงไดบาง  แตถา

เราขยายความใหชัดเจนวามาตรฐานที่เหมาะสมนั้นหมายถึง
มาตรฐานที่จะมีผลใหผูปวยกลับคืนสูการมีสุขภาพดีท่ีสุดใน
ระยะเวลาอันสั้นแลว  ในระบบท่ีมีความสมบูรณมาตรฐานดัง
กล าวจะกํ าหนดเป นรูปธรรม โดยมี สิ่ ง ท่ี เรียกวา  Clinical 
Practice Guideline (CPG) มาตรฐานตามที่กําหนดนี้ถือไดวา
เปนมาตรฐานขั้นต่ํา  การท่ีแพทยจะใชวิธีการท่ีซับซอนพิสดาร
ไปกวาน้ีก็ยอมทําไดเปนกรณีๆ ไป  โดยในกรณีท่ีมีความจําเปน
ทางการแพทยจริงๆ ก็ไมควรจะใหคาใชจายสวนเพิ่มน้ีเปนภาระ
เพิ่มเติมแกผูปวย  แตในกรณีท่ีเกินความจําเปนซ่ึงอาจตองใช
เวลาแพทยหรือทรัพยากรอื่นมากกวา  ก็อาจจะเปดโอกาสให 
ผูปวย (หรือญาติ) เลือกใชวิธีการรักษาน้ันๆ ได  และถามีตนทุน
สูงกวาวิธีการใน CPG ก็ใหเปนภาระของผูปวย 

นอกจากหลักการที่ไดกลาวมานี้  ผมขอเสนอหลักการที่
สองท่ีพอจะกลาวไดวามีฉันทามติพอสมควร  แตอาจไมมาก
เหมือนหลักการแรก  กลาวคือ เมื่อลมปวยลง ผูปวยทุกคนควรมี
สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล  มิใช เปนเพราะไดรับ 
การสงเคราะหจากรัฐบาล  และเมื่อไมเปนการสงเคราะหแลว
มาตรฐานของบริการท่ีไดรับจะตองอยูในระดับท่ัวไป   ไมมี 
มาตรฐานชั้นสองสําหรับผูท่ีไดรับการสงเคราะห 

ผูท่ีไมคอยเห็นดวยกับหลักการท่ีสองน้ีอาจจะอางวา  ใน
เมื่อคาใชจายในการรักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกัน 
สุขภาพถวนหนาน้ันเปนภาระตอผูเสียภาษีอยูแลว  จึงไมควรให
ผูมีฐานะดีท่ีพอจะจายคารักษาพยาบาลไดน้ันมามีสิทธิใช
บริการจากโครงการหลักประกันสุขภาพของรัฐไดอีก และทางการ
ควรจะหาทางบังคับใหผูท่ีแสดงตนวาเปนคนมีฐานะดีเชนวาน้ี
รวมจายคารักษาพยาบาลในอัตรา 30 บาทท่ีใชกับคนท่ัวไป  
แนวความคิดน้ีถือวาโครงการ 30 บาทมิไดเปนโครงการหลัก
ประกันสุขภาพถวนหนา แตควรจะเปนโครงการที่พุ งเปา 
(targeted) ไปเฉพาะคนจนเทาน้ัน 

ในความเปนจริง  ประเทศไทยเคยมีโครงการสุขภาพ
หลายโครงการที่พุงเปาไปเฉพาะคนบางกลุมบางเหลามากอน
แลว  กลุมหน่ึงในนี้ไดแกผูมีรายไดนอย (สวนกลุมอื่นท่ีไดรับ
ประโยชนจากโครงการเหลาน้ีไดแกคนพิการ ผูสูงอายุ ทหาร
ผานศึก และเด็ก)  ในแงของการบรรเทาความเดือดรอนของ 
คนจนนับไดวาโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จในระดับ
หน่ึง  แตปญหาใหญของโครงการนี้คือ ครอบคลุมคนจนทั้ง
ประเทศไดไมคอยท่ัวถึง ผลการศึกษาในเรื่องน้ีพบวา คนจนที่ได
รับบัตรประเภทตางๆ ยังหางไกลจาก 100 เปอรเซ็นต (ซ่ึงหมาย
ถึงการครอบคลุมท้ังหมด) ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สัดสวนของผูท่ีไดรับบัตรสุขภาพประเภท
ตางๆ1 ในประชากรทั้งหมด ป 2542-2543 

 2542 2543 
คนจนที่สุด (รอยละ 20 ลางสุด) 
คนจน (รอยละ 20 รองขึ้นมา) 
ฐานะปานกลาง  
คนรวย 
คนรวยที่สุด (รอยละ 20 บนสุด) 

59 
62 
55 
38 
15 

67 
58 
44 
25 
13 

หมายเหตุ:  1  บัตรสงเคราะหผูมีรายไดนอย บัตรสวัสดิการประชาชน
ดานการรักษาพยาบาล และบัตรประกันสุขภาพ 

ที่มา: อางถึงในวิโรจนและอัญชนา (2545) 

ปญหาของการครอบคลุมคนจนไมท่ัวถึงและการที่คนท่ีไม
จนไดรับบัตรดวยน้ันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลไทยไมมีกลไก (หรือมี
กลไกท่ีไมมีประสิทธิภาพ) ท่ีจะเฟนหาผู ท่ีมีรายไดนอยจาก
ประชากรซึ่งสวนใหญมีอาชีพอิสระหรืออยูในภาคที่ไมเปน 
ทางการ  อีกท้ังสิทธิประโยชนท่ีใหในบางกรณีน้ันก็มิไดเจาะจง
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เฉพาะผูมีรายไดนอยเทาน้ัน  แตมีกลุมอื่นอยูดวย อาทิเชนเด็ก 
และผูสูงอายุ  เปนตน 

อยางไรก็ตาม นโยบายดังกลาวก็ไดถูกกลืนโดยโครงการ 
30 บาทรักษาทุกโรคตั้งแต พ.ศ. 2545 เปนตนมา  และแนวทาง
ท่ีรัฐบาลใชก็คือใหเปนระบบประกันสุขภาพถวนหนา   แตสิ่งท่ี
รัฐบาลทํามาโดยตลอดก็คือจํากัดวงเงินท่ีจะใหแกโครงการนี้อยู
ในระดับท่ีสูงกวาในอดีตเพียงเล็กนอย   ดังน้ันทรัพยากรที่
กระทรวงสาธารณสุขมีเพื่อดําเนินการตามโครงการนี้จึงไมมาก
พอท่ีจะใหบริการแกประชาชนทุกคนไดอยางถวนหนาจริงๆ   
คําถามที่ เกิดขึ้นก็คือถาประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิตาม 
โครงการนี้และมาใชบริการเมื่อปวยแลว  หากทรัพยากรที่สถาน
พยาบาลไดรับไมเพียงพอตอภารกิจท่ีเกิดตามสิทธิของประชาชน  
ระบบจะลมจมหรือไม  บัดน้ีเราทราบคําตอบแลววา  จนถึง
ปจจุบันก็ยังไมลมจม  และผมขอพยากรณไวดวยวาในอนาคต
ระบบน้ีก็จะไมลมจม  เพราะจะมีการปรับตัวในลักษณะที่จะทํา
ใหระบบประกันสุขภาพถวนหนาน้ันไมแตกตางไปจากระบบ
สงเคราะหท่ีเคยมีมาในอดีต 

ท้ังน้ี  เพราะเมื่อพิจารณาการตอบสนองของผูคนในระบบ
รักษาพยาบาลของไทยตอโครงการ 30 บาท  ก็จะเห็นวาผล
กระทบที่เกิดขึ้นน้ันเปนผลกระทบในดานคุณภาพการใหบริการ  
จริงอยู  ประชาชนมีความพอใจในโครงการ 30 บาทดังไดกลาว
มาแลวในตอนตน  แตถาดูพฤติกรรมผูใชบริการของโครงการ 
30 บาทแลว  ก็จะเห็นไดวาประชาชนจะเลือกใชบริการดังกลาว
โดยประเมินถึงคุณภาพของการรักษาพยาบาลกอน  พฤติกรรม
ดังกลาวน้ีพอจะเห็นไดจากขอมูลในตารางที่ 2 ท่ีผมไดมาดวย
ความเอื้ อ เฟ อของ  รศ .นพ .ศุภสิทธิ์  พรรณ ารุโณ ทัย  แห ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ถึงแมวาจํานวนตัวอยางท่ีใชในการ
ประมาณการยังนอยอยู   แตตัวเลขในตารางที่  2 ช้ี ให เห็น 
พฤติกรรมสําคัญบางอยาง ขอมูลน้ีใหสัดสวนของผูท่ีมีสิทธิตาม
โครงการ 30 บาทท่ีมารับการรักษาพยาบาลและใชสิทธิดังกลาว  
หมายความวาสวนท่ีเหลือน้ันมิไดใชสิทธิท่ีตนมีอยู  แตเลือกท่ี
จะจายคารักษาพยาบาลเองไมวาในโรงพยาบาลของรัฐหรือของ
เอกชน 

ขอมูลน้ีช้ีใหเห็นวา  ประชาชนผูมีสิทธิจํานวนหนึ่งซ่ึงมา
จากทุกระดับรายไดเลือกท่ีจะไมใชสิทธิเต็มตามที่ตนมีอยู  เหตุ
ผลท่ีเขาเลือกท่ีจะไมใชสิทธิของตน  นาจะอยูท่ีความรูสึกของ
เขาวาคุณภาพของบริการนั้นไมถึงขั้น  แตถาเขาจายเงินแลว 
ก็นาจะไดบริการท่ีมีคุณภาพเหนือกวา  โปรดสังเกตดวยวาโดย

ท่ัวไปแลวผูมีระดับรายไดนอยจะมีอัตราการใชสิทธิสูงกวาผูมี
ระดับรายไดสูง 

เมื่อเปนเชนน้ีก็จะเห็นวาระบบปรับตัวจนผลออกมาไม
แตกตางไปจากระบบสงเคราะหเดิมท่ีเปนอยู ดังน้ันจะดวย
ความตั้งใจหรือไมก็ตาม โครงการ 30 บาทจึงไดกลับกลายไป
เปนโครงการสําหรับคนจน 
ตารางท่ี 2 รอยละของผูถือบัตรทองท่ีมารับการรักษา

พยาบาลและที่ใชสิทธิตามโครงการ 30 บาท 
ป 2544-45 

ระดับรายได (บาท/เดือน) ผูปวยนอก ผูปวยใน 
 < 2,500 
 2,500 - 4,999 
 5,000 - 7,499 
 7,500 - 9,999 
 10,000 - 14,999 
 >15,000 

รวม 

74 
60 
56 
39 
49 
19 
59 

86 
70 
55 
42 
63 
40 
69 

ที่มา: งานวิจัยของ รศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 
 
แตสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดอีกประการหนึ่งก็คือการท่ีจะให

โครงการ 30 บาทท่ีโดยนิตินัยแลวเปนโครงการประกันสุขภาพ
ถวนหนากลับกลายเปนโครงการที่พุงเปาไปยังกลุมคนจนโดย
พฤตินัย  การกลับกลายดังกลาวจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อคุณภาพ
ของบริการท่ีใหน้ันต่ํากวาบริการท่ีมีการจายเงิน  เพราะถาหาก
โครงการนี้ใหบริการท่ีไดมาตรฐานอยางนอยในสายตาของผูใช
บริการ  อัตราการใชสิทธิโดยเฉพาะของคนที่มีรายไดสูงๆ ก็จะ
อยูในระดับท่ีสูงกวาท่ีระบุไวในตารางท่ี 2  แตถาอัตราการใช
สิทธิสูงกวาจริง  เงินงบประมาณที่ใชในโครงการก็จะไมเพียงพอ 

เมื่อประชาชนสามารถปรับตัวไดเชนน้ี  งบประมาณที่ใช
ในโครงการไมวาจะเปนเทาใดก็จะไมกระทบกระเทือนตอความ
อยูรอดของโครงการนี้  หากมีงบประมาณนอยลงคุณภาพของ
การรักษาพยาบาลก็จะนอยลงตามไปดวย (ตองรอแพทยนาน
ขึ้น แพทยไมมีเวลาหรือไมใชเวลาวินิจฉัยโรคใหถูกตอง ใหยาท่ี
ไมเหมาะกับโรค)  และหากคุณภาพลดลง ประชาชนก็จะหนี
ออกจากการใชบริการดังกลาวและหันไปใชบริการท่ีตนตองจาย
เงินแทน  ประชาชนที่เหลืออยูก็จะเปนคนจนที่ไมมีทางหนีได  
และผูคนเหลาน้ีก็จะไดรับบริการท่ีมีคุณภาพต่ําสมกับท่ีเปนผูได
รับการสงเคราะห 



6 อัมมาร สยามวาลา 

 

3. 
ความเห็นของผูท่ีอยากใหโครงการ 30 บาทกลับไปเปน

โครงการสงเคราะหน้ัน  สวนหนึ่งตั้งอยูบนความรูสึกท่ีวาไม 
 
อยากใหเงินภาษีถูกนํามาใชใหบริการคนรวย  ขอของใจน้ีชอบ
ดวยเหตุผลอยูบาง แตการพิจารณานั้นตองมองดูภาพรวม 
ท้ังหมด  โปรดสังเกตวาในปจจุบันสังคมไทยปลอยใหใครก็ตาม
ท่ีมารักษาพยาบาลที่พรอมจะจายเงินสามารถเขาถึงบริการได
ในระดับท่ีดีพอสมควร  และจะไดเวลาของแพทยมากกวาคน 
ท่ัวไปอีกดวย  เรามักจะมองวา ในเมื่อเขาจายเงินแลว เขาก็นา
จะมีสิทธิท่ีจะ “ซ้ือ” บริการท่ีดีเปนพิเศษเหลาน้ีได  แตตองไมลืม
ดวยวาทุกๆ นาทีท่ีแพทยใหเปนพิเศษแกคนไขเหลาน้ีเปนนาทีท่ี
หายไปจากคนไขอื่นๆ ท่ีไมมีฐานะทางการเงินควรจะได  การ 
“ซ้ือ” สิทธิพิเศษเหลาน้ีจึงไมตางไปจากการ “แยง” ทรัพยากรท่ี
จํากัดมากออกไปจากคนอื่น (ท่ีไมมีกําลังซ้ือ) 

โครงการ 30 บาทและโครงการเดิมๆ ท่ีพุงเปาไปยังคนจน
อาศัยเงินงบประมาณท่ีอาศัยภาษีอากรท่ัวไปเปนแหลงท่ีมาของ
เงิน  ขออางของผูท่ีไมเห็นดวยกับโครงการ 30 บาท (ในสวนท่ีให
บริการคนรวย) มักจะมีดวยวาระบบภาษีอากรของไทยนั้นเปน
ระบบภาษีอากรท่ีถดถอย  แตงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตรเทา
ท่ีทํากันมานั้นระบุวาภาษีอากรของไทยนั้นอยางนอยมีความ
เปนกลางและไมถดถอย  หมายความวา นาย ก. ผูมีรายไดเปน
สองเทาของนาย ข. ก็จะเสียภาษีเทากับสองเทาของนาย ข.  แต
ถาจะใหดีแลว  ระบบภาษีควรจะเปนระบบกาวหนา  กลาวคือ
นาย ก. ควรจะจายมากกวาสองเทา  และควรจะมีการปรับปรุง
ระบบภาษีใหกาวหนามากขึ้นกวาในปจจุบัน  แตโจทยน้ีเปนอีก
โจทยหน่ึงตางหากที่ใหญกวาเรื่องประกันสุขภาพ  ผมเองจะไม
ขอขยายประเด็นน้ีออกไปเพียงแตตั้งขอสังเกตวา  เหตุผลท่ี
กลาววาระบบภาษีของไทยนั้นเปนระบบถดถอยและการนําเอา
ภาษีอากรท่ัวไปมาใชจายเพื่อโครงการ 30 บาททําใหคนจนมา
ชวยคนรวยนั้นมิไดตั้งอยูบนรากฐานความเปนจริง 

ระบบประกันสุขภาพโดยทั่วไปแลวตองเปนระบบบังคับ  
การท่ีจะใหประชาชนเลือกจะประกันหรือไมประกันดวยตนเอง
น้ันไมเหมาะสม  เพราะจะติดปญหาขั้นพื้นฐานเรื่องการเลือก
ผิด (adverse selection)  กลาวคือประชาชนคนปวยโดยเฉพาะ
ท่ีปวยเปนโรคเรื้อรังเทาน้ันท่ีจะเปนลูกคาโครงการประกัน 
สุขภาพดังกลาว  และหากเปนเชนน้ันกิจการดังกลาวก็จะไมคุม
สําหรับผูใหประกัน  นอกเสียจากวาผูใหประกันคิดเบี้ยประกัน

สูงมาก  แตในกรณี น้ีก็จะไมคุมสําหรับผูประกัน  ดวยเหตุน้ี
ระบบประกันสุขภาพในแทบทุกประเทศจึงเปนระบบท่ีบังคับ  
ไทยเองก็มีระบบประกันสุขภาพที่บังคับดวย  เชนท่ีจัดภายใต  
พ.ร.บ.ประกันสังคมและที่นํามาบังคับใชกับลูกจางภาคเอกชน 
 
ท้ังหมด  ระบบน้ีมีการเก็บเงินสมทบอยางเพียงพอที่จะนํามาใช
จายในการรักษาพยาบาลผูประกันตนไดอยางสมบูรณ ถึงแมวา
คาเงินสมทบท่ีเก็บน้ันคอนขางจะถดถอย1และมีสวนหนึ่งท่ีไดรับ
จากงบประมาณแผนดินอีกดวย 

หากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสามารถเก็บคา
เงินสมทบเชนเดียวกันกับสํานักงานประกันสังคม  รัฐบาลก็จะมี
เครื่องมืออีกช้ินหน่ึงในการที่จะทําใหโครงการดังกลาวมีความ
เปนธรรมมากขึ้น  เพราะจะสามารถปรับอัตราใหสอดคลองกับ
รายไดไดดีขึ้นและอาจมีทรัพยากรเพื่อการน้ีไดอีกดวย  แต
ปญหาที่ผมเองยังขบคิดไมไดก็คือจะหาวิธีเก็บเงินคาสมทบ
อยางไรใหท่ัวถึง  ท้ังน้ี  เพราะคนไทยโดยทั่วไปท่ีไมไดทํางานใน
ภาคเอกชน (ซ่ึงไดรับการคุมครองจาก พ.ร.บ. ประกันสังคมอยู
แลว) และท่ีมิไดเปนขาราชการ จะทํางานอยูในภาคที่ไมเปนทาง
การ  ดังน้ันการตามเก็บเงินคาสมทบเปนรายๆ น้ันทําไดยาก
มาก ยากแคไหนดูไดจากประสบการณของสํานักงานประกัน
สังคมที่พยายามขยายโครงการของตนไปใหครอบคลุมสถาน
ประกอบการที่มีลูกจางตั้งแตหน่ึงคนขึ้นไป   แตปรากฏวา
สามารถขยายฐานออกไปต่ํากวาเปามาก  ดังน้ัน หากใครมีวิธี
เรียกเก็บเงินคาสมทบจากภาคที่ไมเปนทางการอยางมีประสิทธิ- 
ภาพก็ขอความอนุเคราะหแจงใหทราบดวย  ระหวางท่ีไมมี 
วิธีการน้ีการใชงบประมาณแผนดินจากภาษีอากรท่ัวไปก็ไมนา
จะเปนเรื่องเสียหายเทาใดนัก 

4. 
ผมไมตองการที่จะใหบทสนทนานี้แสดงแตภาพลบตอ

กระทรวงสาธารณสุขอยางเดียวเทาน้ัน  ความจริงแลว  ตลอด
ระยะเวลาประมาณ  10 ปท่ีผานมา กระทรวงสาธารณสุขได
พยายามปรับปรุงระบบงบประมาณและพยายามกระจายเงินไป
ยังจังหวัดหางไกลและมีประชากรมากใหมากขึ้น  และโครงการ 
                                                             
1  ในการคํานวณคาสมทบนั้นจะมีเพดานอยูที่ระดับเงินเดือน 

15,000 บาท หมายความวาผูที่มีรายไดเหนือกวานั้นจะเสียเงินคา
สมทบเทากับผูมีรายได 15,000 บาท 



คนจน คนรวย กับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 7 

 

30 บาทน้ีไดตอกย้ําแนวทางนี้อีกทอดหนึ่ง  เพราะถาทําตาม
เงื่อนไขของโครงการนี้แลวทุกจังหวัดในประเทศไทยก็จะไดรับ
งบประมาณตอคนเพื่อการรักษาพยาบาล (และบางสวนของ
การสงเสริมสุขภาพ) เทาเทียมกัน  จะแตกตางกันบางก็เพราะ
บางจังหวัดมีภาระโรคไมเหมือนกัน 

การถายโอนเม็ดเงินจากจังหวัดหน่ึงไปยังอีกจังหวัดหน่ึง
น้ันทําไดไมยากนัก  แตกระทรวงสาธารณสุขมีกรรมเกาท่ีสราง
ไวแตในอดีต  เงินลงทุนท่ีลงไปในการสรางสถานพยาบาลตางๆ 
น้ันมิไดลงไปอยางเปนธรรมทั่วท้ังประเทศ  แตมีความลําเอียง
ไปยังทองถิ่นท่ีมีความเจริญมากกวา  ดวยสาเหตุอยางนอยสอง
ประการ  ประการแรก ชุมชนในบางจังหวัดมีกําลังทรัพยและมี
ความพรอมใจกันลงขันสรางโรงพยาบาลในจังหวัดของตน  เมื่อ
สรางเสร็จก็จะสงมอบโรงพยาบาลนั้นใหแกกระทรวงฯ บริหาร
ตอ  จังหวัดท่ีดําเนินการตามนี้มักจะเปนจังหวัดท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีพอสมควรไมต่ําเกินไปนัก  เหตุผลประการที่สองท่ีมี
ความซับซอนกวาคือ  การท่ีจะสรางโรงพยาบาลและมีบุคลากร
ในโรงพยาบาลนั้นๆ จะตองดูถึงความตองการบริการโดยรอบ
ดวย  ถากระทรวงฯ จะไมใชกลไกตลาดก็จะดูเฉพาะความหนา
แนนของประชากรในบริเวณนั้นโดยไมดูกําลังซ้ือในบริเวณนั้น
และเลือกจุดท่ีจะลงทุน  แตในอดีต (และแมกระท่ังในปจจุบัน) 
กระทรวงฯ ไมสามารถละเลยกําลังซ้ือของคนในบริเวณนั้นได
เสียที เดียว   เพราะเปน ท่ีทราบกันดีวาบุคลากรทางดาน 
สาธารณสุขโดยเฉพาะอยางยิ่งแพทยท่ีจะมาใหบริการในสถาน
พยาบาลของรัฐน้ันมักจะเสริมรายไดของตนดวยการเปดบริการ
สวนตัวพรอมๆ กัน  เพราะฉะนั้นบุคลากรเหลาน้ีก็จะมีขาขาง
หน่ึงอยูในภาคสาธารณะและอีกขางหน่ึงอยูในภาคเอกชน (ซ่ึง
จะดูกําลังซ้ือเปนหลัก)  เมื่อเปนเชนน้ีทรัพยากรการลงทุนสวน
หน่ึงก็จะมุงหนาไปสูพื้นท่ีท่ีมีกําลังซ้ือมากพอสมควร 

ผลของแนวทางการลงทุนของกระทรวงสาธารณสุขน้ัน
เห็นไดจากการนําเอาหาจังหวัดท่ีมีประชากรตอเตียงมากที่สุด
คือ 1,458 คนตอหน่ึงเตียง (หรือขีดความสามารถในการให
บริการรักษาพยาบาลจํากัด) มาเปรียบเทียบกับหาจังหวัดท่ีมี
ประชากรตอเตียงนอยท่ีสุด (หรือมีขีดความสามารถในการให
บริการมาก) คือ 242 คนตอหน่ึงเตียง  ก็จะเห็นไดวาจังหวัดสอง
กลุมน้ีแตกตางกันถึงหกเทา  โปรดสังเกตดวยวา  จํานวนเตียงท่ี
ใชในการคํานวณดังกลาวน้ีเปนแตเฉพาะเตียงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเทาน้ัน  หากรวมเอาเตียงจาก 
โรงพยาบาลของรัฐท่ีสังกัดกระทรวงอื่นๆ และยิ่งถารวมเอาเตียง
จากโรงพยาบาลเอกชนดวยแลว  ความเหลื่อมล้ําก็จะยิ่งมากขึ้น  

เมื่อหันมาดูรายช่ือของหาจังหวัดท่ีมีเตียงคนไขนอยอันไดแก 
แมฮองสอน อํานาจเจริญ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และหนองคาย ก็จะ
พบวาจังหวัดเหลาน้ีมีกําลังซ้ือนอย  สี่ในหาจังหวัดน้ีอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อหันมายังหาจังหวัดท่ีมีเตียงคนไขหนา
แนน  ก็จะไดจังหวัดท่ีมีกําลังซ้ือคอนขางสูง  คือสระบุรี ชลบุรี 
เชียงใหม ปทุมธานี และนนทบุรี  สี่ในหาจังหวัดน้ีอยูในภาค
กลางและสองในสี่น้ีก็เปนจังหวัดท่ีอยูติดกับกรุงเทพฯ2 

กรรมเกาท่ีสรางไวน้ันมีผลตอกระบวนการกระจายงบ
ประมาณของกระทรวงสาธารณสุข  เพราะดังไดกลาวมาแลววา
การโอนถายเม็ดเงินน้ันทําไดงาย  แตถาเม็ดเงินท่ีโอนถายไปมา
น้ันไมไดสัดสวนกับทรัพยากรประจําพื้นท่ีปญหาก็จะเกิดขึ้น  
ท้ังน้ี เพราะถาทุกจังหวัดไดเม็ดเงินเทากันแตทรัพยากรประจํา
พื้นท่ีน้ันแตกตางกันมาก  บางพื้นท่ีเมื่อนําเอาเงินไปเลี้ยงดู
ทรัพยากรประจําพื้นท่ีก็จะไมมีเงินเหลือสําหรับการอื่น 

ทรัพยากรประจําพื้นท่ีน้ันประกอบดวยอะไรบาง  ท่ีเห็นได
ชัดเจนที่สุดก็คือตัวอาคารและอุปกรณท่ีอยูในอาคารเหลาน้ันซ่ึง
สามารถวัดไดอยางคราวๆ จากจํานวนเตียงท่ีไดกลาวถึงมาแลว  
แตการมีอาคารและอุปกรณรักษาพยาบาลนั้นมีผลตามมาที่
สําคัญกวาน้ัน  กลาวคือท่ีใดท่ีมีสถานพยาบาลหนาแนนก็จะมี
อัตราสําหรับบุคลากรหนาแนนตามมาดวย  และบุคลากรเหลา
น้ีก็ติดแนนอยูกับพื้นท่ีไมแพตัวอาคารและอุปกรณเชนกัน  ท้ังน้ี 
ดังท่ีไดกลาวมาแลววาบุคลากรเหลาน้ีสวนใหญมีขาขางหนึ่งอยู
ในภาคเอกชนและก็ไดสรางช่ือเสียงไวในพื้นท่ีไมนอย  การท่ีจะ
ใหเขาถอนตัวออกไปจากฐานชื่อเสียงของตนและโยกยายไป
ตามนโยบายที่ใชการกระจายงบประมาณเปนเครื่องมือน้ันจึง
เปนสิ่งท่ียาก 

ความไมสมสวนกันในทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะระหวาง
เงินกับทรัพยากรบุคคลจึงเปนชนวนที่กอใหเกิดความขัดแยงกัน
อยางมากในการบริหารโครงการ 30 บาท  นอกจากนี้ยังทําให
การใชงบประมาณขาดประสิทธิภาพ  สถานพยาบาลในบาง
จังหวัดรวยเงินแตจนหมออยางรุนแรง  ขณะที่ในบางจังหวัดมี
หมอมากมายแตทุกคนก็ตื่นตระหนกเพราะไมมีเงินเหลือใช
สําหรับอยางอื่นหลังจากที่จายเงินเดือนใหบุคลากรไปแลว  โดย

                                                             
2  เปนที่นาสังเกตดวยวากรุงเทพฯ มิไดเปนหนึ่งในจังหวัดที่มีจํานวน

ประชากรตอจํานวนเตียงต่ําสุด อยางนอยกระทรวงสาธารณสุข 
ก็มีนโยบายที่จะกระจายความเจริญไปสูทองถิ่น เพียงแตวา 
ความหมายของคําวาทองถิ่นนั้นเริ่มตั้งแตพรมแดนระหวาง
กรุงเทพฯ กับนนทบุรี 
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ในบางจังหวัดคาเงินเดือนสูงกวางบประมาณที่ไดมาดวยซํ้า  
กระทรวงฯ เองก็ทราบปญหานี้เปนอยางดี  แตยังยืนงงเปนไกตา
แตกมาเปนเวลากวาสองปแลว  อีกท้ังยังไมมีมาตรการแนวแนท่ี
จะจัดการกับปญหานี้แตอยางใด  แตถาพูดใหยุติธรรมกับ
กระทรวงสาธารณสุขแลว  คงตองกลาววาปญหานี้เปนปญหาที่
จะแกไขไดยากมาก  เพราะถาจะทําอยางจริงจังแลวก็หมาย
ความวาตองทําศึกกับหมอ  ประวัติของการนําเอาหลักประกัน
สุขภาพถวนหนามาใชในประเทศตางๆ ท่ัวโลกลวนใหขอสรุปได
อยางเดียวกันวา  ทําศึกกับใครน้ันก็พอจะทําได  แตทําศึกกับ
หมอน้ันยากเย็นแสนเข็ญทีเดียว 

5. 
อย างไรก็ตาม   การแก ไขปญ หาเรื่อ งการกระจาย

ทรัพยากรดานการรักษาพยาบาล (โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทย) 
น้ัน  เปนโจทยใหญท่ีกระทรวงสาธารณสุขจําเปนตองเยียวยา
แกไขใหไดถึงแมวาจะตองใชเวลามากก็ตาม วิธีหน่ึงท่ีทางการ
จะใหบริการท่ีเขาถึงคนจนมีมาตรฐานดีพอท่ีจะไมเปนบริการ
สงเคราะหหรือบริการช้ันสองไดก็คือ  การใหคาตอบแทนแก
แพทยใหเพียงพอเพื่อใหแพทยไมจําเปนตองหารายไดจากภาค
เอกชน  อยางนอยก็ใหเฉพาะในเขตที่หางไกลความเจริญ  อีก
วิธีหน่ึงก็คือใหมีระบบเงินเดือนสองระบบ  ในระบบหนึ่งแพทย
จะไดเงินเดือนสูงกวาในปจจุบันมากแตมีเงื่อนไขวาจะตอง
ทํางานเต็มเวลาใหแกราชการและจะไมเปดคลินิกสวนตัวหรือ
ทํางานใหแกโรงพยาบาลเอกชน 

ความจริงแลว  วิธีปรับรายไดของแพทยดังกลาวน้ีเทากับ
เปนการที่รัฐจะใชกําลังซ้ือของตนแยงแพทยจากภาคที่รักษาคน
มีฐานะดีมารักษาคนที่สังคมเห็นวาควรจะไดรับการรักษา
พยาบาลมากกวา  ถาใชวิธีน้ีตนทุนสําหรับภาครัฐก็จะคอนขาง
สูง  แตถารัฐสามารถจัดการใหการประกันสุขภาพแกคนไทย
สวนใหญ (ตัวเลขที่ผมมีอยูในใจคือประมาณรอยละ 80 ของ
ประชากรทั้งหมด) ท้ังท่ีเปนคนจนและคนพอจะมีฐานะบาง  ก็
จะสามารถลดกําลังซ้ือในสวนท่ีอยูนอกระบบประกันลงได  และ
จะมีความจําเปนท่ีจะจายรายไดใหมากเพื่อแยงทรัพยากรกับ
คนเหลาน้ีนอยลง  ขณะเดียวกันก็จะสามารถเพิ่มคุณภาพของ
บริการแกคนสวนใหญใหดีขึ้นไดอีกดวย 

ผูท่ีคานการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนามักจะชอบ
ปลุกผีสังคมนิยมและลามตอไปถึงขนาดวา  น่ีคือการนําเอา
ระบบคอมมิวนิสตมาใชในประเทศไทย  เพื่อจะไดไมตองเถียง
กันในประเด็นไรสาระดังกลาวน้ี  ผมขอยืนยันเสียเลยวา  สิ่งท่ี

ผมเสนอน้ันเปนการทําใหกําลังซ้ือในดานการรักษาพยาบาล
เปนของสังคมโดยรวม (socialize)  ผมไมเห็นวาการ socialize 
ดังกลาวจะมีขอเสียหายแตประการใด  ซํ้าอาจจะมีขอดีท่ีใหคน
ไทยสวนใหญมีหลักประกันสุขภาพที่ไดมาตรฐานดวยตนทุนท่ี
ไมสูงนักอีกดวย 

โปรดสังเกตดวยวาสิ่งท่ีผมอยากจะ socialize น้ันคือ
กําลังซ้ือ มิใชตัวผูใหบริการ  คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอก
ชนจะยังคงมีตอไปในอนาคตและอาจจะมีสวนแบงตลาดไม
นอยกวาในปจจุบัน  แตสถานพยาบาลเหลาน้ีจะใหบริการโดย
การทําสัญญากับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติแทนที่
จะใหบริการและเรียกเก็บคารักษาโดยตรงจากคนไข  ขอเสนอ
ดังกลาวน้ีไมไดแตกตางไปจากการที่โรงพยาบาลเอกชนใน
ปจจุบันหลายแหงท่ีทําสัญญาอยูกับสํานักงานประกันสังคม 

งบประมาณที่รัฐบาลใชอยูขณะนี้เพียงพอที่จะใหบริการ
แกประชากรประมาณรอยละ 80 ได   อยางนอยก็ในระดับ 
มาตรฐานกอนท่ีจะมีโครงการ 30 บาท  แตมีเงื่อนไขวากระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงเปนเจาของสถานพยาบาลรายใหญท่ีสุดของ
ประเทศจะตองเกลี่ยบุคลากรของตนใหกระจายไปยังทองท่ีท่ี
ขาดแคลนอยูขณะนี้   วิธี เดียวท่ีจะทําไดภายใตเงื่อนไขงบ
ประมาณดังกลาวก็ดวยการใชอํานาจโยกยายขาราชการใน
สังกัดไปตามนโยบาย  วิธีน้ีดูเผินๆ จะมีตนทุนทางเศรษฐกิจต่ํา
แตมีตนทุนทางการเมืองสูง  และจะเดินหนาไปไดไมนานดวย
เหตุวาจะเปนชนวนที่ทําใหแพทยลาออกเปนจํานวนมาก 

ในท่ีสุด สถานการณจะบังคับใหกระทรวงสาธารณสุขหัน
มาใชกลไกตลาดปรับเงินเดือนสําหรับแพทยท่ีอยูในทองท่ีท่ี
แพทยมีโอกาสหารายไดในภาคเอกชนนอย  ซ่ึงหมายความวา
รัฐบาลจะตองยอมจํานนตอขอเท็จจริงท่ีวา  ในระบบเศรษฐกิจ
ผสมอยางท่ีเรามีในประเทศไทยขณะนี้  งบประมาณสําหรับ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้นไมพอสําหรับภารกิจท่ีได
สัญญาไวกับประชาชน 

เอกสารอางอิง 

วิโรจน ณ ระนอง และ อัญชนา ณ ระนอง. 2545. ถวนหนา หรือ
ชวยคนจน  เสนทางสูอนาคตของโครงการ  30 บาท .  
บทความประกอบการประชุมวิชาการหนึ่ งทศวรรษ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ครั้งท่ี 4) เรื่อง รวมกัน
สรางสุ ขภ าพสั งคม  สู สั งคมแห งสั นติ ภาพ  ท่ี ศู นย
นิท รรศการและการประชุม ไบ เทค  กรุ ง เทพฯ  5-7 
สิงหาคม. 
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