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บทสรุปผูบริหาร  
 

สุขภาพกับทุนมนุษย 

แนวคดิเรื่องทนุมนุษยมองการลงทุนดานสุขภาพเปนเครื่องมือหนึ่งในการสะสมทุนมนุษย ซ่ึงถือ
เปนปจจยัการผลิตที่สําคัญประการหนึ่ง  แนวคิดนี้มีประโยชนในการกําหนดนโยบายของประเทศ เพราะ 
ทําใหสนใจความคุมคาในการลงทุนดานสุขภาพ  ถาเราใชแนวคิดนีม้าคํานวณตนทุนและผลตอบแทนของ
มาตรการตางๆ ก็อาจชวยในการจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนในมาตรการเหลานี้ได 

อยางไรก็ตาม แนวคดินีย้ังไมไดคํานึงวาสขุภาพไมไดเปนเพียงเครื่องมือ (means) เทานั้น หากเปน
เปาหมายหรือจุดหมายปลายทาง (ends)ในตัวเองดวย  ซ่ึงในมุมมองหลังนี้ มาตรวัดความสําเร็จจึงไมควรอยู
ที่การควบคุมตนทุน (cost containment) ใหต่ําที่สุด หรือมีประสิทธิผลตอตนทุน (cost effectiveness) สูง
ที่สุด  แตถึงที่สุดแลวควรวัดจากความสามารถในการบรรลุเปาหมายทีป่ระชาชนมีสุขภาพและคณุภาพชีวติที่
ดี ซ่ึงนาจะเปนเปาหมายของชีวิตที่พึงปรารถนาในตัวเอง   
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สุขภาพกับทุนมนุษย 
 

ดร. วิโรจน  ณ ระนอง* 

“There is such a thing as investment in human capital as well as 

investment in material capital. So soon as this is recognised, the distinction 

between economy in consumption and economy in investment becomes blurred. 

For, up to a point, consumption is investment in personal productive capacity. 

This is especially important in connection with children: to reduce unduly 

expenditure on their consumption may greatly lower their efficiency in after-

life. Even for adults, after we have descended a certain distance along the scale 

of wealth, so that we are beyond the region of luxuries and “unnecessary” 

comforts, a check to personal consumption is also a check to investment.”  
 

Arthur Cecil Pigou.  A Study in Public Finance. 1928.  
 

1.  สุขภาพในฐานะที่เปนทุนมนุษย 

ในยุคปจจุบันที่ประเทศตางๆ ตางก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น เรามักจะไดยนิคาํ
กลาวถึงความจําเปนที่ประชาชนในชาตจิะตองมีสุขภาพที่ดี เพื่อทีจ่ะมีทุนมนุษยที่เปนทรัพยากรที่สําคัญ 
(รวมกับทรัพยากรอื่น เชน ทีด่ิน น้ํา เครื่องจักรกล) ในการพัฒนาประเทศและแขงขนักับประเทศอื่นๆ 

แนวคดิเรื่องทนุมนุษยไมใชเร่ืองใหม  Adam Smith ไดกลาวถึงทุนมนษุยเปนหนึ่งในสี่ประเภทของ
ทุน (อันไดแก (1) เครื่องจักรกลและเครื่องมือที่ใชในการคา (2) ส่ิงปลูกสรางที่สามารถใชเปนเครื่องมือสราง
รายได (3) การพัฒนาที่ดิน และ (4) ทุนมนุษย)  โดยในสวนของทนุมนุษยนั้น Smith มองวาเปนทักษะที่
ไดมาโดยการลงทุนในการศึกษาหรือการฝกงาน ซ่ึงความสามารถหรือความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นจะเปน
ผลตอบแทนการลงทุนดังกลาว 

                                                        
*   ผูอํานวยการวิจัยดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  

โทรศัพท: 02-718-5460 ตอ 338 หรือ 081-382-7846  โทรสาร: 02-718-5461-2  e-mail: virojtdri@yahoo.com หรือ 
naranong@econ.yale.edu 



2 สุขภาพกับทุนมนุษย 
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แนวคดิเรื่องการลงทุนดานสุขภาพโดยมเีปาหมายทางดานเศรษฐกจิและการพัฒนาประเทศเปน
แนวคดิที่มีประโยชนในการกําหนดนโยบายของประเทศ  เพราะถาเรามองการสรางและรักษาสขุภาพเปน
การลงทุนชนดิหนึ่ง   เรากย็อมตองสนใจความคุมคาในการลงทุนดานสุขภาพ  และมีการกําหนดนโยบายที่
สอดคลองกันดวย  ตัวอยางเชน การลงทุนสงเสริมสุขภาพ 1   (รวมทั้งความรู ทัศนคติ และแบบแผนการ
ดําเนินชวีิต) ใหกับเดก็และเยาวชน (ซ่ึงสวนใหญจะมีชีวิตอยูไปอกีนานหลายสิบป) มีแนวโนมที่จะเปนการ
ลงทุนที่คุมคาทางเศรษฐกิจในระยะยาว  และโดยทัว่ไปแลวนาจะมีความคุมคามากกวาการทุมใชจายไปกับ
การยืดชวีิตในชวงทายของชวีิต (ที่นอกจากจะเปนชวงทีใ่หผลประโยชนทางเศรษฐกจิคอนขางนอยแลว ยัง
เปนชวงที่มีคาใชจายสูงอีกดวย) หรือแมกระทั่งการลงทุนสงเสริมสุขภาพใหกับประชากรวัยกลางคนก็อาจมี
สวนชวยปองกันไมใหคนเหลานี้ไมใหเขาสูชวงสุดทายของชีวิตเร็วเกนิไป (ซ่ึงจะชวยซ้ือเวลาที่จะตองรักษา
ตัวดวยคาใชจายสูงออกไปอกีหลายป  มผีลชวยในการยืดอายกุารทํางานของคนเหลานี้ใหเปนกําลังในการ
สรางเศรษฐกจิและพัฒนาประเทศไปไดนานขึ้น)  ในทาํนองเดียวกนั การลงทุนในดานความปลอดภัยตางๆ 
(เชน ยานพาหนะ ถนนหนทาง ความปลอดภัยของอาหาร การรักษาสภาพแวดลอม) ก็ลวนแลวแตมีผลทําให
สามารถลดอุบัติเหตุและการเจ็บปวย และชวยยืดอายุการทํางานไดในทาํนองเดียวกนั  ซ่ึงถาใชแนวคิดนี้มา
คํานวณตนทุนและผลตอบแทนของมาตรการตางๆ กอ็าจชวยในการจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนใน
ส่ิงเหลานี้ได2  

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะดแูลสุขภาพดีเพยีงใด (หรือสามารถยืดอายคุวามเสื่อมถอยออกไปไดไกล
เพียงใด)  ในที่สุดก็ไมมีใครหลีกหนีความเสื่อมดานสุขภาพพนได  และเปนไปไดมากวาการรักษาความเสื่อม
ในลักษณะนี้ (เชน มะเร็ง และโรคอื่นๆ ในวัยชรา ซ่ึงมกัเปนโรคเรื้อรัง) มีคาใชจายที่สูงกวากรณทีี่ผูปวยที่
เสียชีวิตจากอบุัติเหตุหรือโรคปจจุบันทันดวน   

การที่คาใชจายในการรักษาหรือยืดชวีิตในชวงทายมักจะสูง (มีการศึกษาในอเมรกิาที่พบวาคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลประมาณครึ่งหนึ่งถูกใชไปกบัการยืดชีวติในชวงหกเดือนสุดทายของชีวิต ซ่ึงเปนชวง
ที่ผลิตภาพของคนเหลานั้นเกือบเปนศูนย) ทําใหทั้งปจเจกและสังคมตองมีวิธีการตัดสินใจวาจะจัดสรร
ทรัพยากรที่มอียูจํากดัมาใชจายในสวนนีม้ากนอยเพียงใด3   และปญหานี้เปนปญหาที่มิไดบรรเทาเบาบางลง
เมื่อสังคมมั่งคั่งขึ้น  ตัวอยางเชน เราจะพบวาในประเทศไทยเอง ที่ผานมาก็มีผูสูงอายุจํานวนไมนอยปฏิเสธ
การรักษาเพราะไมตองการเปนภาระทางการเงินกับครอบครัว/ลูกหลาน (ในทางกลับกันครอบครัวจํานวน

                                                        
1  ในระยะหลัง มีการใชศัพท “การสรางเสริมสุขภาพ” แทน ซึ่งในหลายกรณีถูกใชในความหมายที่กวางกวาคําวา “การ

สงเสริมสุขภาพ” ที่ใชกันมาแตเดิม  
2  นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ดูตัวอยางการทบทวนงานวิชาการที่เช่ือมโยงสุขภาพกับทุนมนุษยไดใน Schultz (2003) ซึ่ง

สรุปวิธีวัดทุนมนุษย และผลของสุขภาพที่มีตอผลิตภาพและรายได (ตัวอยางของตัวแปรดานสุขภาพไดแก ความสูง 
น้ําหนัก BMI และตัวช้ีวัดดานโภชนาการอื่นๆ) 

3  และนอกจากจะตองใชทรัพยากรและเงินทองแลว บางครั้งการตรวจและรักษาก็ทําใหเกิดความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นดวย 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

มากก็มักจะยอมเสียสละทรัพยากรจํานวนทีม่ีนัยสําคัญของครอบครัวนั้นๆ เพื่อยื้อชีวิตของผูสูงอายุเหลานี)้  
แตเมื่อประเทศมีความมั่งคั่งมากขึ้นครอบครัวจํานวนมากก็มีแนวโนมที่จะใชจายเพือ่การนี้เพิ่มขึ้น (ซ่ึงใน
ที่สุดแลว ก็จะกลายเปนภาระทางการเงินของครอบครัวไมนอยกวาในยุคกอน)  และในขณะที่สังคมสมัยใหม
มีการอพยพเคลื่อนยายมากขึน้ ทําใหครอบครัวมีแนวโนมเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยวที่
ผูสูงอายุบางสวนไมสามารถพึ่งพิงลูกหลานไดมากเทาเดมิ รัฐบาลของประเทศเหลานี้ก็มักจะเขามามีบทบาท
ในการจดัหลักประกันสุขภาพใหกับคนเหลานี้มากขึ้น (หรืออาจขยายไปถึงการมีหลักประกนัสุขภาพโดย
ถวนหนา) ซ่ึงประเทศที่มีหลักประกันสุขภาพตางๆ ตางก็มีคาใชจายทีสู่งในสวนของผูสูงอายุแทบทั้งสิ้น 

แตถึงแมวาการทุมทรัพยากรไปกับการยดื (หรือยื้อ) ชีวิตผูสูงอายุจะเปนการใชจาย (หรือ “การ
ลงทุน”) ที่ไมคุมคาทางเศรษฐกิจอยางชัดเจน  แตกรณีนี้กเ็ปนตวัอยางที่สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา ใน
สังคมสวนใหญนั้น ทั้งเอกชน (ตั้งแตตัวปจเจก ครอบครัว ญาติพีน่อง หรือแมกระทัง่คนรูจักมักคุน) และรัฐ
ตางก็ใหความสําคัญกับการยื้อชีวิต (ในชวงที่มีคุณภาพชีวิตต่ํา) กนัคอนขางมาก ทั้งที่แทบทุกฝายตระหนักดี
วาใหผลตอบแทนที่ต่ํา และเปนการแยงทรัพยากรมาจากกิจกรรมอื่นๆ (รวมทั้งการตรวจรักษาคนอื่น) ที่มี
ความคุมคาทางเศรษฐกิจมากกวา  หรืออีกนัยหนึ่ง ก็ไมไดเปนสิ่งที่นาประหลาดใจที่สังคมสวนใหญให
คุณคาการมีชีวติ (หรือการยดืชีวิต) ของปจเจกแตละคนมากกวาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สังคมไดรับจาก
ปจเจกผูนัน้ในอนาคต 

2.  สุขภาพในฐานะที่เปนสิทธิ (entitlement) 

นอกจากสังคมจะใหคุณคากับชีวิตของผูอ่ืน (โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่เกี่ยวของกันในสายพนัธุกรรม
และผานการเลือกคู)  และยอมรับสิทธิในการดํารงชีวติ (rights to existence) หรือการดิ้นรนยืดชวีิตของ
ปจเจกแลว คนจํานวนมากในหลายสงัคมก็ยังมองสุขภาพในฐานะที่เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยแตละคน
สมควรจะไดรับ ไมวาเขาเหลานั้นจะสามารถสรางประโยชนตอบแทนใหแกสังคมมากนอยเพียงใด (การ
ถกเถียงกันอยางรุนแรงในเรือ่งการทําแทง และอาจรวมไปถึงการใชเทคโนโลยีพันธุวศิวกรรม ก็เปนตัวอยาง
หนึ่งของความเห็นเชิงปรัชญาในเรื่องนี้)   สําหรับคนจํานวนมาก “มนุษยธรรม” หรือ “มนุษยนิยม” 
(humanism) มีนัยวาสังคมตองพรอมที่จะใหโอกาสหรือดูแลผูที่ “โชคราย” เกิดมามีปญหาสุขภาพ (เชน 
ความพิการ ซ่ึงอาจทําใหบคุคลนั้นมีความสามารถหรือโอกาสในการสะสมทุนมนษุยนอยกวาคนอื่น) หรือ
ความยากจน (ซ่ึงอาจทําใหบุคคลนั้นมีโอกาสนอยกวาทั้งในดานการเจริญเติบโตในทางกายภาพรวมทั้ง
ไดรับการปองกันและรกัษาโรคที่เพียงพอทีจ่ะทําใหมีสุขภาพดใีนระยะยาว และในดานการสะสมทุนมนุษย
ผานกระบวนการที่ตองลงทุน เชนการศกึษา)   

ภายใตแนวคิดพื้นฐานแบบนี ้ ประเทศเสรีนิยมหรือทุนนิยมหลายประเทศจึงไมไดปลอยใหบริการ
ดานสุขภาพ (และการลงทุนในดานนี)้ ขึ้นกบักําลังซื้อของครัวเรือนมากเทากับในกรณขีองสินคาเอกชนทั่วๆ ไป 
ซ่ึงสิทธิในการครอบครองทรัพยสินตางๆ มักจะขึ้นกบักําลังซื้อที่แตกตางกันของประชาชนที่ฐานะตางกนั  



4 สุขภาพกับทุนมนุษย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

(ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒนที่การเคลื่อนยายคนขามพรมแดนเพิม่มากขึ้น ความเหลื่อมลํ้าของกําลังซื้อก็ยิ่งเหน็ได
ชัดเจนยิ่งขึ้น  ตัวอยางเชน ในปจจุบัน medical tourism ซ่ึงคือการนําคนไขจากประเทศที่พัฒนาแลวมารักษา
ในประเทศกําลังพัฒนา ไดขยายตวัขึ้นอยางรวดเร็ว  ซ่ึงถาปลอยใหมกีารแขงขันกนัอยางเต็มที่ บริการที่มี
คุณภาพก็จะไปอยูในมือของกลุมที่มีกําลังซื้อและยินดีจายในราคาที่สูงลดหล่ันลงมาตามลําดับ โดยกลุม
ชาวตางชาติมีแนวโนมที่จะเปนกลุมที่มีกาํลังซื้อที่สูงกวาชนชั้นกลางและชั้นลางของไทยอยางเทียบกัน
ไมไดเลย)4   

แตการที่การรกัษาพยาบาลเปนบริการที่จําเปนสําหรับทกุคนอยางนอยในบางชวง (จริงๆ ก็คือเกือบ
ทุกชวง) ของชีวิต  การปลอยใหมีการประมูลซ้ือบริการรักษาพยาบาลตามกําลังเงินจึงไมนาจะเปนวิธีที่มี
จริยธรรมเพียงพอ (ในกรณีนี้ จึงมีเหตุผลท่ีจะประยุกตใชหลักการประชาธิปไตยแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง
มากกวาหลักการเปนเจาของทรัพยสินเชิงธุรกิจแบบหนึ่งบาทหนึ่งเสียง)  ซ่ึงบางครั้งภาครัฐก็ใชวิธีจัดระเบียบ
กําลังซื้อใหม (เชน เก็บภาษีและนําเงินมาซื้อบริการแทนประชาชน เฉกเชนโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาในบางประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย) หรือมีมาตรการกํากับดูแลที่ทําใหกําลังซื้อมีความสําคัญ
นอยลง (เชน บังคับใหสถานพยาบาลตองรักษาคนจน และ/หรือ รักษาทุกคนในยามฉุกเฉิน)  

3.  สุขภาพ (และคุณภาพของชีวิต) ในฐานะที่เปนเปาหมายของชีวิต 

แตนอกจากเราสามารถมองเรื่องสุขภาพในฐานะที่เปนสิทธิ (entitlement) (ซ่ึงมีนัยวาการมีสุขภาพที่ดี
ไมไดเปนแคเครื่องมือ (means) ที่จะชวยใหสังคมนั้นมปีจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในการสรางเศรษฐกิจ หาก
มีมุมมองดานมนุษยธรรมที่มองสุขภาพเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของปจเจกที่สังคมตองรับผิดชอบดูแลสุขภาพ
ของคนในสังคมนั้นๆ) แลว  ก็มีเหตุผลอีกบางประการที่เราควรขยายมุมมองในเรื่องเปาหมายของการใชจาย
หรือลงทุนดานสุขภาพใหกวางขึ้นไปอีก  เพราะไมวาเราจะมองความสุข (happiness) หรือคุณภาพชีวิต 
(quality of life) เปนเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดยีอมเปนเงื่อนไขที่สําคัญ
ในการบรรลุเปาหมายทั้งสองประการขางตน  และดวยเหตุนีก้ารมีสุขภาพที่ดี (อยางนอยโดยสัมพัทธเมื่อ
เทียบกับชวงเวลาตางๆ ของชีวิต เชน นอกจากจะรักษาใหมีชีวติที่ยนืยาวแลว ยังเปนชีวิตที่มีความสุขและมี
คุณภาพ) จึงเปนจุดหมายปลายทาง (ends) หรือเปนเปาหมายของชีวิตทีพ่ึงปรารถนาในตัวเองอกีดวย   

                                                        
4 อัญชนา ณ ระนอง  วิโรจน  ณ ระนอง  และศิรชัย  จินดารักษ. 2551.   



ดร. วิโรจน  ณ ระนอง  5 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

4.  นัยของมุมมองตางๆ ดานสุขภาพที่มีตอ “ความคุม” ของการลงทุนดานสุขภาพ 

ถาเราใชมุมมองเหลานี้ (ซ่ึงมีขอบเขตที่กวางกวาการลงทุนเพื่อสรางสมและพัฒนาทุนมนุษยโดย
พิจารณาจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ) ในการพิจารณา “ความคุม” ของการลงทุนดานสุขภาพ เราก็จะได
กรอบการพิจารณาที่ตางออกไปจากการใชมุมมองดานเศรษฐกิจเปนหลัก (ตามแนวคิดแบบทนุมนุษย) แต
อยางเดยีว 

ตัวอยางเชน ปจจุบันประเทศไทยมีคาใชจายดานสุขภาพประมาณรอยละ 3-6 ของ GDP5  ในขณะที่
มีคาใชจายจากโครงการบัตรทองซึ่งครอบคลุมประชากรประมาณ 47 ลานคน (ประมาณสามในสี่ของ
ประชากรของประเทศ) ตกประมาณรอยละ 2 ของ GDP เทานั้น  แตการที่คาหวัของโครงการนี้เพิ่มขึ้นใน
อัตราที่คอนขางสูงในชวงสามปที่ผานมา (ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจากการกดคาหัวเอาไวในอัตราที่ต่ํามากในสองป
แรก) ก็มักจะทําใหมีผูหวงใยวาโครงการหลักประกนัสุขภาพจะสรางปญหาดานภาระคาใชจายของภาครัฐ
อยางรุนแรง  คนเหลานี้ (รวมท้ังแพทยจํานวนไมนอย) ก็มักเสนอแนวทางลดคาใชจายของภาครฐัโดยใหรัฐ
หันไปลงทุนในดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแทน6  ดวยความเชื่อวางานดานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค (ซ่ึงมักจะมีตนทุนที่ต่ํากวาการรักษาโรคที่รุนแรง) จะชวยใหประเทศชาติสามารถประหยัดคา
รักษาพยาบาลลงไปได และระบุวาวิธีนี้เปนการลงทุนที่ “คุมคา” กวาการเนนใหการรักษา  ซ่ึงดูเหมือนจะสื่อ
ดวยช่ือของโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค”  ผูบริหารโครงการ 30 บาทฯ เองกด็จูะเห็นพองดวยและได
เปลี่ยนชื่อโครงการเปน “30 บาทชวยคนไทยหางไกลโรค” (ซ่ึงเปนชื่อทางการที่ใชอยูประมาณปเศษ แตไม
คอยเปนที่รูจักกันมากนัก และเลิกใชไปเมื่อรัฐบาลหลังยุครัฐประหารไดตัดสินใจยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียม 
30 บาทเมื่อปลายป 2549) 

                                                        
5  รายงาน “บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2544” (โดยโครงการจัดทําระบบบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติใน

ระยะที่ 3. 2547.  ซึ่งประกอบดวยคณะผูวิจัยจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สาํนักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) รายงานสัดสวนของคาใชจายดานสุขภาพของไทยประมาณ
รอยละ 3.3-4.0 ของ GDP ในชวงดังกลาว  ในขณะที่สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ (บรรณาธิการ) 2550? รายงานวาสัดสวน
ของคาใชจายดานสุขภาพของไทยตกประมาณรอยละ 6 ของ GDP ในระหวางป 2540-2548.   

6  นอกจากนี้ ก็มีแนวคิดที่ไปไกลกวานี้ ตัวอยางเชน Chalermpol CHAMCHAN and MIZUNO Kosuke (2006) ระบุวา จะ
สามารถลดคาใชจายลงได ถาแนวทาง “สรางนําซอม” นอกจากจะพยายามจูงใจใหประชาชนรักษาสุขภาพตัวเองแลว ยัง
ตองการใหประชาชนเรียนรูการรักษาโรคเล็กๆ นอยๆ แทนที่จะไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล  (แตการเสนอแนวทางนี้
อาจมองขามความจริงที่วาคนไทยในชนบทจํานวนมากก็พยายามรักษาตัวเองอยูแลว ซึ่งทําใหอัตราการใชบริการเฉลี่ย
ของประชากรกลุมบัตรทองตกประมาณ 2-3 ครั้งตอป ซึ่งต่ํากวาในประเทศพัฒนาแลวมาก ทั้งที่ประชากรกลุมนี้มีผูสูงอายุ
และเด็กในอัตราที่สูง) 
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แตถึงแมวาแนวคิดที่กลาวมาขางตนจะฟงดมูีเหตุผล แตแนวคิดนี้มขีอบกพรองคือ มองขาม
ขอเท็จจริงที่สําคัญประการหนึ่งคือ ถึงแมวาการสงเสริมสุขภาพที่ดจีะชวยใหคนจาํนวนมากหลกีเลี่ยงการ
เจ็บปวยและเสียชีวิตกอนเวลาอันควรได แตในระยะยาวนั้น วธีินี้จะไมชวยลดรายจายดานสุขภาพของ
ประเทศแตอยางใด  เพราะไมวาเราจะดแูลสุขภาพไดดีเพียงใด (หรือสามารถยืดอายุความเสื่อมถอยออกไป
ไดไกลเพยีงใด)  ในที่สุดความเสื่อมดานสุขภาพกจ็ะตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได  และในทีสุ่ดรางกายที่
อาจจะหลีกหนีอุบัติเหตแุละโรคติดตอที่รายแรงกจ็ะเผชญิกับความเสื่อมในดานอืน่ (เชน มะเร็งและโรค
หลอดเลือดและหวัใจตางๆ) ซ่ึงมักจะมีคาใชจายในการรักษาที่สูงกวากรณีที่ผูปวยที่เสยีชีวิตจากอุบัติเหตุ
หรือโรคปจจุบันทันดวน  และเมื่อรวมกนัแลว ในแทบทุกสงัคมที่ประชากรมีอายยุืนยาว (และกลายมาเปน
สังคมผูสูงอายุ) ตางก็มีคาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทัง้สิ้น  ดังนั้น ในตัวของมันเองแลว การสงเสริม
สุขภาพไมใชเครื่องมือที่จะชวยลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศอยางที่หลายฝายมักจะเชื่อกนั7 

แตถึงการสงเสริมสุขภาพจะไมใชเครื่องมือที่จะชวยลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศอยางที่
หลายฝายหวัง แทบทุกคนก็นาจะยังเห็นพองตองกันวากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยสวนใหญ
เปนกิจกรรมที่มีประโยชนและควรดําเนนิการตอไป  ซ่ึงในสวนนี้มีเหตุผลสนับสนุนทั้งทางเศรษฐกิจ (หรือ
เศรษฐศาสตร) และเหตุผลอ่ืนๆ  

ในทางเศรษฐกิจนั้น การลงทุนสงเสริมสุขภาพที่มีผลในการยืดชีวิตที่ยงัสามารถทํางานใหเกิดผลผลิต
ตอสังคม (productive)  หรือยืดระยะเวลาทีส่ามารถทํางานไดอยาง  productive ออกไป ดังนั้น ถาจะพิจารณา
ถึงความคุมทุนในทางเศรษฐกิจ จึงตองเปรียบเทียบกบัผลผลิตที่ไดกลับมาจากสุขภาพที่ดีขึ้นหรือระยะเวลา
การทํางานที่นานขึ้นกับตนทนุที่ลงไป (หรืออีกนัยหนึ่งสนใจกับผลประโยชนสุทธิมากกวาจะหาทางทําใหมี
ตนทุนหรือคาใชจายต่ําที่สุด)8    

นอกจากพิจารณาผลตอบแทนโดยตรง (ผลตอบแทนสุทธิที่เกิดจากผลิตภาพของปจเจกแตละราย) 
แลว  ยังมีเหตุผลอ่ืนๆ ในทางเศรษฐศาสตรที่จะตองนํามาพิจารณาความคุมของการลงทุนดานสุขภาพ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจกรรมที่มีผลกระทบภายนอกดานบวก (positive externality)  เชน การฉีดวัคซีนของ
ปจเจกคนหนึ่งอาจมีสวนชวยลดโอกาสการเกิดโรคสําหรับคนอื่นดวย หรือการลงทุนที่สามารถชวยลด

                                                        
7  ประเด็นนี้เปนที่ตระหนักกันมานานพอสมควรในตางประเทศ  สําหรับในประเทศไทยนั้น จิรุตม ศรีรัตนบัลล เปนคน

แรกๆ ที่นําเสนอประเด็นนี้  
8  อยางไรก็ตาม ไมมีหลักประกันใดๆ วาการที่ปจเจกแตละคนสามารถทํางานไดนานขึ้นจะมีผลทําใหพวกเขาทํางานหรือ
กิจกรรมที่เปนประโยชนกับสังคมเสมอไป 
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กิจกรรมที่มีผลกระทบภายนอกดานลบ (negative externality) เชน การรณรงคไมใหเยาวชนมีเพศสัมพันธ 
“กอนวยัอันควร”9    

แตนอกเหนือจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตรที่ไดกลาวมาแลวนั้น  สุขภาพที่ดี (หรือการ
มีสุขภาพที่ดีในชวงชวีิตสวนใหญ) หรือคุณภาพชวีิต (quality of life) ที่ดี ก็เปนเปาหมายที่สําคญัมากที่สุด
ประการหนึ่งของชีวิต ที่เปนที่พึงปรารถนาของแทบทุกคน (รวมไปถึงคนที่ใกลชิดหรือสนใจ)  ซ่ึงถาจะวา
ไปแลว เปาหมายนีก้็สอดคลองกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (ซ่ึงถือ “อรรถประโยชน” (utility) เปน
เปาหมายสดุทายที่มีความสําคัญยิ่งกวาผลผลิตหรือรายไดเสียอีก) ตั้งแตเมื่อเกือบสองรอยปกอน หรือแมกระทั่ง
ในปจจุบนัที่หลายคนกลับมาเสนอใหหันไปเนนที่การสรางความสุข (happiness) มากกวาผลผลิตมวลรวม
ของประเทศ (GDP) ราวกับเปนแนวคิดใหม   

ดังนั้น ถาเราลดความสําคัญของการมองสุขภาพเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจ และหันมามองวาสุขภาพ
ที่ดีเปนทั้งสิทธิ (entitlement) และเปาหมาย (end) ที่พึงปรารถนาในตัวเอง  เรากจ็ะไมตกลงในมายาคต ิ
(myth) หรือกบัดักความคิด (fallacy trap) ที่มักจะไดยนิกันคุนหหูลายประการ เชน    

• เปาหมายดานสาธารณสุขที่สําคัญอันดับตนๆ ก็คือ ตองพยายามควบคุมคาใชจายในดาน
สุขภาพ (และรักษาพยาบาล) ของประเทศใหอยูในระดับที่ต่ํา  

ขอแยง: การมีตนทุนที่ต่ําเปนสิ่งที่พึงปรารถนา แตไมใชเปนเปาหมายที่สําคัญอันดบัแรกๆ ใน
ตัวเองที่จะตองพยายามทําใหได (ซ่ึงถาหลงคิดแบบนัน้ เราก็จะพอใจกับตนทุนต่าํที่อาจไดมา
จากการที่มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ต่าํ หรือประชากรจํานวนมากเขาไมถึงบริการที่มีคุณภาพ)  

• การที่คาใชจายของประเทศเพิ่มเร็วกวาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
แสดงวาประเทศกําลังประสบภาวะสรางหลักประกันสุขภาพ กอใหเกิดความไมยั่งยืนทาง
การเงินของประเทศ 

ขอแยง: ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากมกีารลงทุน (หรือใชจาย) ดานสุขภาพในอัตราที่ต่ํา ซ่ึง
ในหลายกรณีเปนเพราะขาดแคลนทรัพยากรและบคุลากรในหลายดาน ทําใหไมสามารถจัด
หลักประกนัและบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพอยางทัว่ถึง  แตเมื่อประเทศพัฒนาขึน้ (มีฐานะ
ทางการเงินทีด่ีขึ้น) ทั้งรัฐและประชาชนก็มักใหความสนใจ (และใหความสําคัญ) กับการลงทุน

                                                        
9   ถึงกระนั้นก็ตาม Landsburg (2007) แยงในบทความเรื่อง More Sex is Safer Sex วาการรณรงคที่มีผลทําใหคนที่มีความ

ใสใจในดานการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยลดการมีเพศสัมพันธแบบฉาบฉวย (casual sex) ลง อาจสงผลทําใหคนอื่นมี
โอกาสที่จะมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากขึ้น (เพราะการรณรงคแบบนั้นจะทําใหในบรรดาคนที่มีเพศสัมพันธแบบ
ฉาบฉวยมีสัดสวนของคนที่ไมใสใจอยูในดานการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยมากขึ้น) ซึ่งขอกังวลนี้อาจมีน้ําหนักมากกวา
ในสังคมที่ปกติแลวไมคอยมีอุตสาหกรรมการขายบริการทางเพศ  แตก็เปนไปไดวาสังคมไทยก็กําลังเดินไปในทางนั้น
เชนกัน 



8 สุขภาพกับทุนมนุษย 
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และมีการใชจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้น ซ่ึงกรณีนี้อาจเทยีบเคียงไดกับการที่หลายประเทศในทวีป
เอเชียบริโภคขาวตอหวัลดลงในระยะหลัง เพราะครัวเรือนที่มีฐานะดขีึ้นมีแนวโนมที่จะหนัไป
เพิ่มการบริโภคสินคาอื่น (เชน เนื้อชนดิตางๆ) มากขึ้น (ซ่ึงสุขภาพเองก็เปน “สินคา/บริการ” ที่
มีคุณสมบัติคลายกับ superior goods อ่ืนๆ 

• การมีคาใชจายดานสุขภาพทีสู่งขึ้น ยอมมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

ขอแยง: ความสามารถในการแขงขันของประเทศขึ้นกลบัหลายตัวแปร แมวาจะเปนไปไดที่การ
ลงทุนดานสุขภาพมากขึน้อาจทําใหตนทุนดานแรงงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้น แตตนทุนดาน
แรงงานไมไดเปนปจจยัช้ีขาดเสียทีเดยีว (หลายประเทศที่มีตนทุนแรงงานสูงกวาไทยมากก็ยัง
สามารถแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลกไดเปนอยางดี)  ในทางตรงกันขาม ถาการลงทุนดาน
สุขภาพของประเทศไทยยังต่ํากวาที่ควร การลงทุนดานสุขภาพเพิ่มขึ้นก็อาจทําใหแรงงานของ
ประเทศไทยมผีลิตภาพเพิ่มขึน้ (จากสุขภาพที่ดีขึ้น) ก็เปนได 

• ตนทุนคาใชจายในการสรางหลักประกันสุขภาพที่ดีพอที่ประชาชนสวนใหญจะฝากผีฝากไข
ไดนั้น สูงกวาที่ใชอยูในปจจบุันมาก  ดังนัน้ การพัฒนาตามแนวทางดงักลาวจึงไมสามารถ
ทําได (infeasible) เพราะจะทําใหประเทศตองรับภาระคาใชจายมากเกนิไป กอใหเกดิความ
ไมยั่งยนืทางการเงินหรือการลมจมทางการเงินของภาครัฐ 

ขอแยง: เรามักมองงบประมาณที่รัฐตั้งในแตละปเปนขีดจํากัดหรือเพดานการใชจายของภาครัฐ
จนมักมองขามความจริงไปวา ส่ิงที่รัฐมีเหนือผูคนและองคกรอื่นๆ คืออํานาจรัฐ  แตส่ิงที่รัฐไม
เคยมีเลยคือเงนิ  การใชจายจาก “งบ(ประมาณ)” ของรัฐลวนแลวแตเปนเงินที่มาจากเงินภาษีของ
ประชาชน10 (หรืองอกเงยขึ้นมาจากเงินภาษีของประชาชน)11ทั้งสิ้น  ดังนั้น ถึงแมขอจํากัดในดาน
งบประมาณของรัฐจะเปนขอจํากัดที่เปนความจริงในขณะใดขณะหนึ่งของรัฐบาลหนึ่ง แต
ไมไดเปนขอจาํกัดสัมบูรณทีจ่ะตองอยูคูสังคมไทยไปตลอดกาล12   

แตแนนอนวา การที่จะเปลีย่นแปลงขอจํากดัประการสุดทายนี้คงตองมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษี
ที่จะทําใหมีคนจํานวนหนึ่ง (ถาไมใชทุกคน) ตองแบกรับภาระภาษเีพิ่มขึ้น  เพือ่ใหรัฐมีเงินไปใชจายใน

                                                        
10  ที่รายไปกวานั้นคือ การที่รัฐจะใชจายแตละบาท ก็ตองเก็บภาษีจากประชาชนมากกวาหนึ่งบาท เพราะนอกจากรัฐจะมี

ตนทุนในการบริหารโครงการตางๆ แลว ยังมีคาใชจายในการเก็บภาษีอีกดวย  
11  เชนกรณีรายไดจากรัฐวิสาหกิจ แตในหลายกรณีเรามักจะพบรัฐวิสาหกิจที่ดอยประสิทธิภาพและขาดทุน และรัฐวิสาหกิจ

ที่มีกําไรดีก็มักจะเปนรัฐวิสาหกิจที่รัฐใหอํานาจผูกขาดในการหารายไดจากประชาชน   
12  หรืออีกนัยหนึ่ง ไมไดหมายความวางบประมาณของรัฐจะตองคงเดิม (หรือเพิ่มปละประมาณ x%) ไปตลอด   
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โครงการเหลานี้มากขึ้น 13  ซ่ึงการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ไมใชเร่ืองงาย เพราะนอกจากจะไมคอยมีผูที่
ยินดีจายภาษีเพิ่มแลว ยังมีคนไทยจํานวนมากที่ไมคอยไวเนื้อเชื่อใจกับการใชจายของภาครัฐหรือกับบริการ
ของโครงการของรัฐ เพราะมีประสบการณดานลบกับพฤติกรรมของรัฐหรือกับโครงการเหลานี้มากอน ทําให
มีคนจํานวนมาก (โดยเฉพาะชนชั้นกลางถึงสูง) ตองการที่เก็บออมเงินเอาไวซื้อบริการสาธารณสุขและ
การศึกษาดวยตนเอง มากกวาจะยินดีจายภาษีเพิ่มใหรัฐไปพัฒนาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ประกันสังคม หรือโครงการเรียนฟร ี   ในขณะเดยีวกนั เมื่อพรรคการเมืองตางๆ เสนอโครงการเหลานี้ ก็
มักจะเสนอโครงการในลักษณะที่พยายามเอาใจผูมีสิทธิออกเสียง จึงมักเสนอแตดานประโยชนที่โครงการจะ
ให โดยหลีกเลี่ยงการแตะประเด็นวาจะนําเงินจากไหนมาใชกับโครงการเหลานี้  และในที่สุดก็มักจะดําเนิน
โครงการไปแบบครึ่งๆ กลางๆ เชน มหีลักประกนัสุขภาพถวนหนาที่คนจํานวนมากไมเชื่อมั่นในบริการ 
และมีโครงการเรียนฟรีที่ไมฟรีจริง เปนตน14  

ถาสังคมไทยตองการที่จะกาวขามใหพนกบันโยบายประชานิยมแบบฉาบฉวย (ที่พรรคการเมืองนํา
โครงการตางๆ มาหาเสียงเปนชิ้นๆ โดยไมระบุวาจะหาเงินมาใชกับแตละโครงการอยางไร) มาสูนโยบาย
แบบสังคมประชาธิปไตย (social democrat) หรือรัฐสวสัดิการ (welfare state) แบบในยุโรปที่ยดึถือหลัก
สิทธิและความจําเปนพื้นฐานสําหรับประชาชนทุกคน (ไมใชแคมีโครงการคุณภาพต่ําสําหรับคนจน) แลวไซร  
เรากจ็ะตองตระหนกัวารัฐจะทําหนาที่รับผิดชอบชวีติของคน “จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน” (ซ่ึงปรับมาจาก
แนวคิด “From cradle to grave”) ไดก็ตอเมื่อคนใน “สังคม” สวนใหญมีฉันทามติที่ยินยอมสละทรพัยากร
ของตนที่เพยีงพอใหภาครัฐนาํมาเฉลี่ยทกุขเฉลี่ยสุขกนัในสังคม ซ่ึงถามองจากเศรษฐศาสตรการเมืองของไทย 
และจากประสบการณที่อยูกบั “ระบอบทักษิณ” และ “ระบอบพันธมติร”15 ในหลายปที่ผานมาแลว ผูเขียน 
ก็ยังมองไมเหน็วาสังคมไทยจะสามารถไดมาซึ่งฉันทามติที่เปนที่ยอมรับของกลุมชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง 
(ซ่ึงคงตองมีสวนในการรวมรับภาระคาใชจายที่เพิ่มขึน้ดวย) ไดในเรว็วนัไดอยางไร   ดังนั้น จึงคงเปนเรื่อง
ที่ชวยไมไดที ่ “พวกเขา/เรา” จะตองมีชีวิตอยูกับโครงการประชานิยมแบบฉาบฉวยที่พรรคการเมืองตางๆ จะ

                                                        
13  ถาเราเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ก็จะพบวาโดยเฉลี่ยประชาชนในประเทศเหลานั้นจายภาษีทั้งในจํานวนที่

มากกวาคนไทยมาก ซึ่งนอกจากจะเปนเพราะประชาชนในประเทศเหลานั้นมีรายไดสูงกวาคนไทยแลว พวกเขายังจาย
ภาษีในอัตราเฉลี่ยที่สูงกวาไทยดวย (ดูอัญชนา 2550 หนา 88) 

14  แตถาจะใหเปนธรรมกับพรรคการเมืองที่ผลักดันนโยบายเหลานี้ ก็ควรตองระบุไวในที่นี้ดวยวาในอดีตมีพรรคการเมือง
อีกมากตอมากที่แทบจะไมเคยนําโครงการที่หาเสียงมาแปรเปนการปฏิบัติเลย  (ถึงแมวาอาจจะอางไดวาพวกเขามักจะอยู
ในรัฐบาลผสมก็ตาม) 

15  ในความเปนจริง การใชศัพททั้งสองเปนเพียงการเปรียบเปรย เพราะในทัศนะของผูเขียนแลว สิ่งที่เรียกวา “ระบอบ
ทักษิณ” นั้น เปนวาทกรรมที่ถูกนํามาใชในการตอสูทางการเมืองมากกวาเปนศัพทที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการที่เปนสากล 
ดูประเด็นนี้เพิ่มเติมไดใน http://www.oknation.net/blog/nithinand/2007/08/03/entry-1 ซึ่งนิธินันท ยอแสงรัตนได 
เรียบเรียงความเห็นของผูเขียนในเรื่องนี้เอาไว 



10 สุขภาพกับทุนมนุษย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

รุมนํามาขายใหกับประชาชนคนสวนใหญของประเทศ และอาจเปนโครงการที่คนสวนใหญของประเทศ
พอใจ  แตเปนโครงการที่มีคุณภาพอยูในระดับที่ต่ํากวาความคาดหวังสาํหรับกลุมชนช้ันสูงและชนชั้นกลาง 
ซ่ึงในที่สุดมักจะเลือกที่จะไมไปรับบริการเหลานั้น และเลือกยืนคนละขางกับประชาชนคนระดบัลางและ
คนจน  และหันมาใชพลังทางเศรษฐกิจและ “ทุนทางสังคม/สถาบัน” ที่พวกตนมีมากกวามาลมรัฐบาลที่ 
คนเหลานั้นเลอืกขึ้นมาดวยหลัก “หนึ่งคนหนึ่งเสียง” เปนนิทานแหงสองนัคราที่เลาซ้ําแลวซํ้าอีกกนัตอไป  
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