
หลักประกันสุขภาพของคนไทย:
เสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

วิโรจน  ณ ระนอง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

9 ธันวาคม 2549



ประเด็นเสวนา

(1) ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ตอระบบสาธารณสุขของ
ไทย

(2) หลักประกันสุขภาพถวนหนา / “30 บาทรักษาทุกโรค”
(3) เหลียวหนาแลหลังระบบสุขภาพของไทย
(4) เสนทางสูอนาคต



1. ผลกระทบของวิกฤตเิศรษฐกิจป 2540 ตอระบบ
สาธารณสุขของไทย 

(1) ราคายาเพ่ิมขึ้นจากการลอยตัวคาเงินบาท ปริมาณการนําเขาลดลง แตมูลคา
นําเขาคิดเปนเงนิบาทเพ่ิมขึ้น และราคาขายสงยาภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 25-
27%

(2)  หลังวิกฤติ กระทรวงสาธารณสุขไดรับงบลดลง แตงบของโครงการ สปร.
(งบชวยเหลือคนจน เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการและพระ/นักบวช) ไมไดลดลง และ
ยังมีสวนที่เพ่ิมจากเงินกูจากโครงการลงทุนทางสังคม (SIP) ดวย             

(3)  สถานพยาบาลของรัฐมีผูปวยนอกมาใชบริการเพ่ิมขึ้น แตก็มีรายรับเพ่ิมขึ้น
เชนกัน ทําใหโดยภาพรวมแลว สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐไมได
แยลง 

(4) สถานพยาบาลที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมากที่สุดคือโรงพยาบาล
เอกชน ซ่ึงมีการลงทุนจํานวนมากในชวงฟองสบู ทําใหมีหนี้เงินตรา
ตางประเทศจํานวนมาก และหลังวิกฤตโรงพยาบาลเอกชนมีผูมาใชบริการ
นอยลง ทําใหมีเตียงทีเ่หลือวางจํานวนมาก 



ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ตอระบบ
สาธารณสุขของไทย (ตอ)

• ผลกระทบที่มีตอระบบสาธารณสุข/สถานพยาบาลภาครัฐไมไดรุนแรงมาก
• เนื่องจากระบบสาธารณสุขของภาครัฐในประเทศไทย ไดมีการเปล่ียนแปลง

อยางตอเนื่องตั้งแตหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516
– ดานหลักประกนัสขุภาพ มีโครงการสงเคราะหคนจน เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ พระ/

นักบวช บัตรสุขภาพ ประกันสงัคม และโครงการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
– ดานระบบบริการมีการขยาย รพ. จว./อําเภอ และสถานีอนามัย 

• ระบบสาธารณสุขของภาครฐัจึงสามารถรองรบัปญหาที่เกิดขึน้จากวิกฤติ
เศรษฐกิจป 2540 ไดดีพอสมควร รวมทั้งชวยรองรับผลกระทบของวิกฤติ
เศรษฐกิจที่มีตอประชาชนไดในระดบัหนึ่งดวย 



• ระบบบริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพของภาครัฐไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 คอนขางนอย
– ระบบบริการสุขภาพของภาครัฐยังสามารถจัดบริการใหกับกลุมที่มีบัตร 

สปร. ไดในระดบัที่เพ่ิมขึน้จากเดมิ
• มีความเปลี่ยนแปลงหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ไมมากนัก  

– ในการกูเงินจาก ADB  ในชวงนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดระบวุาจะเริ่ม
ดําเนินการใหโรงพยาบาลในสังกัดออกนอกระบบ โดยเริ่มจาก
โรงพยาบาลนํารอง 7 แหง  แตในที่สุดแลว มีเพียงแหงเดียว (โรงพยาบาล
บานแพว) ที่ออกนอกระบบไดสําเร็จ



• โรงพยาบาลเอกชนมีหนี้สินจํานวนมาก ประกอบกับมีคนไขลดลงมาก  หลาย
แหงจึงตองมีการปรับตัวเปนอยางมาก

• หลายโรงพยาบาลพยายามหาลูกคาใหมมากขึ้น เชน 
– หันมาเขาโครงการประกันสังคมมากขึ้น  
– โรงพยาบาลเอกชนในกลุมช้ันสูง (high-end) พยายามไปทําตลาดลูกคา

ตางประเทศมากขึ้น โดยไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ (ตั้งแตสมัย
รัฐบาล ปชป +รัฐบาล ทรท ไดผลักดันนโยบายการศูนยกลางการ
รักษาพยาบาลหรือ medical hub อีกดวย)

– ในระยะหลังมีโรงพยาบาลอยางนอยสองกลุมที่ประสบความสําเร็จ
คอนขางมากในการดึงดูดชาวตางชาติใหเขามารับบริการ



2. หลักประกันสุขภาพถวนหนา/“30 บาทรักษาทุกโรค”

• เปนการเปล่ียนแปลงที่ไมไดเปนผลโดยตรงจากวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 โดยตรง 
• ในแงหนึ่ง ความเปล่ียนแปลงนี้เปนความเปล่ียนแปลงที่มีทศิทางทีไ่มไดตาง

จากเดิม (ซ่ึงมีการขยายหลักประกันสุขภาพใหกับประชากรกลุมตางๆ มาอยาง
ตอเนื่องมาตลอด) มากนัก

• แตการเกิดโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” กลับเปนความเปล่ียนแปลงที่มี
ผลสะเทือนตอทั้งประชาชนและระบบบริการสุขภาพของรัฐเปนอยางมาก 

• เปนโครงการที่รัฐบาลประกาศวาเปนการนําประเทศไทยไปสูการมี
หลกัประกนัสุขภาพถวนหนา



สองภาพของโครงการ “30 บาทฯ”
• เปนโครงการที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูงในหมูประชาชน 
• แตตลอดชวงหาปที่ผานมา ก็มีเสียงวิพากษวิจารณโครงการนี้มาโดยตลอด

เชนกัน โดยเฉพาะจากฝงผูใหบรกิารและจากชนช้ันกลางในเมืองซ่ึงมักจะ
ไมใชผูมีสิทธ์ิในโครงการนี ้(หรือถามีสิทธ์ิก็มักจะไมไปใชสิทธ์ินี้เม่ือตนปวย)

• ผูใหบริการจํานวนหนึ่งเช่ือวาสาเหตุที่โครงการนี้ไดรับความนิยมเกิดจาก
ประชาชนไมทราบเบื้องหนาเบื้องหลังและปญหาของโครงการนี้มากพอ

• แตงานวิจัยในโครงการติดตามประเมินผลของ TDRI (เชน วิโรจน  ณ ระนอง
และคณะ 2548, 2549 และอัญชนา 2548) แสดงใหเห็นวา นอกจากโครงการ
จะชวยใหประชาชนสามารถลดรายจายดานสุขภาพและลดความยากจนแลว  
โครงการนี้ยังมีจุดเดนอ่ืนๆ ทีท่ําใหเปนที่ช่ืนชอบของประชาชนในแทบทุก
พ้ืนที่อีกดวย (โดยเฉพาะในดานความชัดเจนของสิทธ์ิ และประชาชนเช่ือวา
โครงการนี้มีสวนชวยใหพวกเขาไดรบัการการปฏบิัติที่ดีขึน้จากผูใหบริการ)



เสนทางแหงหอยทาก ..

• แตประชาชนก็ยังมีความคลางแคลงใจในเร่ืองคุณภาพของ
บริการ (สวนใหญมักจะเก่ียวของกับเร่ืองยา)

• ท่ีคอนขางเห็นตรงกันคือท่ีผานมาโครงการนี้เงินไมเพียงพอ
• ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากการท่ีสังคมไทยยังไมไดเห็นพอง
ตองกันวาเราควร(และสามารถ)มีหลักประกันสุขภาพถวน
หนาสําหรับทุกคน (หรือรัฐควรชวยเฉพาะคนจน)
– หรือชุมชน/ทองถิ่นควรตองแบกรับภาระสวนน้ีมากขึ้น/เปน
หลัก 



3. เหลียวหนาแลหลังระบบสุขภาพของไทย
• เม่ือตั้งกรมสาธารณสุข (ป 2461) กรมฯ เนนที่การปองกันโรคและเสริมสราง

สุขภาพ สวนงานดานการบําบัดโรค เชนการสรางโรงพยาบาลและสุขศาลา 
(โอสถสภา) สนับสนุนใหทองถ่ินและเอกชนสรางขึ้นเอง  
– โรงพยาบาลรัฐตามหัวเมืองเกิดขึ้นแหงแรกที่ระนอง (ดวยเหตุผลทางการเมือง) แตเมื่อ

สรางโรงพยาบาลให รัฐไมไดใหงบคาใชสอย  โรงพยาบาลไดเงินจากที่จงัหวัดเก็บ
ภาษีขาวสารที่ผานดานศุลการกรเขามาขายที่จังหวัดระนองกระสอบละหนึง่บาท  

– หลังจากที่ชาวปตตานีกอความไมสงบ ก็มีการสรางโรงพยาบาลของรัฐที่ปตตานีอีก
แหงหนึ่ง แตเมื่อสรางขึ้นแลวก็ไมไดเปดรับรักษาเพราะขาดเงินใชสอย  

• สําหรับโรงพยาบาลของทองถ่ินนั้นมีอยูตามหัวเมืองใหญๆ คือที่ อยุธยา 
โคราช เชียงใหม สงขลา  รพ.เจาพระยายมราชสุพรรณบุร ีและนครสวรรค  
อยางไรก็ตาม โรงพยาบาลทั้งหกแหงนี้ลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเพราะ
ขาดเงินบํารุง เจาหนาที ่และอุปกรณตางๆ



หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475

• รัฐบาลของพระยาพหลฯออก พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2477 กําหนดใหตั้ง
เทศบาลขึน้ทั่วประเทศ  

• ใหกรมสาธารณสุขทําโครงการสรางโรงพยาบาลในทุกจังหวัด แตในขั้นตน
ใหสรางตามจังหวัดชายแดนกอนตามนโยบาย “อวดธง” โดยเริ่มจากอุบล 
หนองคาย และนครพนม

•  สําหรับการสรางสุขศาลาช้ันสองในชนบท “รัฐออกใหครึ่งเดียว สวนอีกครึ่ง
ทองที่ตองเปนผูหาสมทบจดัสรางขึ้น แลวกรมสาธารณสุขเปนผูจดัสงผูชวย
แพทยไปประจํา”

• ยกฐานะกรมสาธารณสุขขึ้นเปนกระทรวงสาธารณสุขในป 2485  และมีการ
สรางโรงพยาบาลในทุกจังหวัด



หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516

• รัฐธรรมนูญป 2517 เปนรฐัธรรมนญูฉบบัแรกทีบ่ัญญตัิไววา “รัฐพึงใหการ
รักษาแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา” (มาตรา 92)
– เกิดโครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอยตามมา 
– คําขวัญของพรรคกจิสงัคม (Social Action Party—SAP) “เงินผัน ประกันพืชผล สภา

ตําบล คนจนรักษาฟรี”
• ตอมายกฐานะสุขศาลาช้ันหนึ่งขึน้เปนโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มีผลทําใหมี

การปรับปรุงสถานพยาบาลเหลานี้ใหสมกับฐานะโรงพยาบาลดวย  รวมทั้งมี
นโยบายที่ใหมีโรงพยาบาลชุมชนในทุกอําเภอและสถานีอนามัยในทุกตําบล 

• มีการปรับปรุงสถานีอนามัย รวมทั้งมีสถานีอนามัยขนาดใหญในชวงทศวรรษ
แหงการพัฒนาสถานีอนามัย (เริ่มป 2535)

• คนในชุมชนมีสวนชวยบริจาคสราง รพ. หลายแหง (เชน รพ ยุพราช)



ผลของการขยายตัวของระบบเครือขายสถานพยาบาล
ของรัฐ

• การขยายตัวของระบบเครือขายสถานพยาบาลของรัฐ (จาก
สวนกลาง) มีผลทําใหมีบริการที่มีความใกลเคียงกันมากขึ้นใน
ชนบทในขอบเขตทั่วประเทศ 
– ถึงแมวาความแตกตางของชนบทและหวัเมืองกับเมืองหลวงจะยังมีอยู 

มากพอสมควร  
• เมื่อโรงพยาบาลชุมชน (รพ.อําเภอ) ของรัฐเติบใหญขึ้น ก็สามารถ

ทดแทนโรงพยาบาลมิชชันนารีตามหัวเมืองซึ่งหลายแหงคอยๆ ปด
ตัวลง (เชนที่ อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค และที ่อ.แมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน)



บทบาทในดานการประกันสุขภาพของชมุชนและ
ทองถิน่--กรณีกองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุภาพ

• บทบาทที่เปนทางการของชุมชนและทองถ่ินในดานประกันสุขภาพมีคอนขาง
จํากัด (บทบาทหลักมักเปนบทบาทของครอบครัวและเครือญาต)ิ

• ในชวงแผนพัฒนาชนบทยากจน รัฐบาลไดพยายามผลักดันใหชุมชนทองถ่ินมี
บทบาทในการแกไขปญหาของตนรวมกันมากขึ้น  

• ในป 2526 ไดมีการทดลองโครงการบัตร(ประกัน)สุขภาพ ในโครงการอนามัย
แมและเด็ก โดยตั้งเปนกองทุนหมุนเวียนของหมูบาน  

• โครงการนี้ไดพัฒนามาเปนโครงการบัตรสุขภาพ 500 บาท ซ่ึงประสบ
ความสําเร็จพอควร  
– แตหลังจากที่ดําเนนิการมาระยะหนึ่ง การบริหารไดเปล่ียนจากการเปน

กองทุนหมุนเวียนของหมูบานมาเปนการมาซ้ือบัตรประกันสุขภาพจาก 
รพ.ของรัฐแทน 



บทบาทในดานการประกันสุขภาพของชมุชนและ
ทองถิน่—กลุมสัจจะออมทรัพย

• กลุมสัจจะออมทรัพย  (โดยเฉพาะอยางย่ิงในจังหวัดสงขลาซ่ึงเปนแมแบบ) 
ไดตั้งกองทุนหมุนเวียนชาวบานเปนเครื่องมือสรางสวัสดิการชุมชนดาน
สุขภาพ เชน จายคารักษาพยาบาลใหสมาชิก (บางที่จายคาเฝาไขของญาติ
ผูปวยดวย)

• แตโดยทั่วไปแลว กองทนุเหลานีไ้มไดใหสวัสดิการที่ครอบคลุมคาใชจาย
ทั้งหมด (ถึงแมวาจะมีบางกองทนุซ่ึงเปนสวนนอย ที่ตั้งเปาวาจะพยายาม
พัฒนาไปสูการชดเชยคาใชจายทั้งหมดก็ตาม)

• กองทุนเหลานี้มีบทบาทเปนกองทนุชวยบรรเทาผลกระทบมากกวาที่จะเปน
กองทุนประกันสุขภาพเต็มรูปแบบ  



4.เสนทางสูอนาคต: เราจะไปทางไหนกัน?
• ในชวงเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผานมา (พศ. 2461-2549) ระบบสาธารณสุขได

เปล่ียนแปลงไปในทางทีข่ยายบทบาทของสวนกลางทั้งในดานการจดัระบบ
บริการสาธารณสุข และตอมาในดานการจัดหลักประกันสุขภาพ (รวมทั้ง
การเงินการคลังของระบบ) ขึ้นมาทดแทนบทบาทของทองถ่ินมาโดยตลอด
– ความเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้นาจะเกดิจากการที่หลายรัฐบาลที่ผานมาไดตระหนักดี

วานโยบายที่ปลอยใหทองถิ่นรับผิดชอบเร่ืองเหลานี้ดวยตนเองมีปญหาดานศักยภาพ
คอนขางมาก (โดยเฉพาะอยางย่ิงในระบบการปกครองที่รวมศูนยอํานาจไวที่
สวนกลางคอนขางมากเชนในประเทศไทย)

• แตแมแตในประเทศตะวันตกที่มีการกระจายอํานาจมากหลายประเทศ ก็ยังมี
ระบบประกันและ/หรือบริการสุขภาพที่รวมศูนยเชนกัน (เชน อังกฤษ สวีเดน)

• บางประเทศพ่ึงงบทองถ่ินมากพอสมควร แตรัฐบาลจายเงินสมทบใหกับ
จังหวัดที่จนมากกวาจังหวัดที่มีรายไดจากภาษีของตนเองสูง เพ่ือใหสามารถ
จัดบริการที่ทัดเทียมกัน (แคนาดา)



4.เสนทางสูอนาคต: เราจะไปทางไหนกัน? (ตอ)
• ในประเทศไทย ปจจบุันองคกรปกครองทองถ่ินยังมีขีดความสามารถในการ

หารายไดที่คอนขางนอย การพยายามใหทองถ่ินรบัภาระนีจ้ึงนาจะยังเปน
มาตรการผลักภาระที่ไมสอดคลองสภาพความเปนจรงิในปจจบุัน  

• แมกระทั่งในกรณีที่มีการเพ่ิมขีดความสามารถในการหารายไดใหองคกร
ปกครองทองถ่ิน (ซ่ึงคงตองใชเวลาพอสมควร) ก็อาจนําไปสูภาวะที่
ประชาชนในพ้ืนที่ที่องคกรปกครองทองถ่ินมีรายไดสูงจะไดรบับรกิารที่ดีกวา
พ้ืนที่ที่องคกรปกครองทองถ่ินมีรายไดต่ํา (ซ่ึงมักจะเปนพ้ืนที่หางไกล/กันดาร
ที่ปกติจะมีคาใชจายตอหวัสูงกวาอยูแลว)

• ดังนั้น ถาจะใหทองถ่ินรบัผิดชอบคาใชจายมากขึ้น ก็ควรตองมีมาตรการ
ประกอบทีจ่ะกํากับไมใหวิธีนี้นําไปสูการเพ่ิมความเหล่ือมลํ้าในการไดรับ
บริการดานรักษาพยาบาล หรือที่รายกวานั้นคือ ไมสามารถจัดบริการที่ได
มาตรฐานในเขตองคกรปกครองทองถ่ินทีมี่รายไดนอย 



ขอบคุณครับ  

• E-mail:  Viroj@tdri.or.th or naranong@econ.yale.edu
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Equity
Two basic aspects of equity in health (rephrased)

– From each person according to one’s ability to 
pay (Equity in health care financing)

– To each according to health need (Equity in 
health care): different level of service for 
different health needs--but not for different 
level of pay

NB: Equity in health alone does not necessarily ensure overall equity
To ensure equity in health care, should use 

tax/premium collection system in advance 
(regardless of sickness or not)—rather than 
charging substantial user fee at point of 
service



Affordability

• Can we afford universal health insurance? 
– Between 1994-2001, health expenditure 

in Thailand was moving in the ranges 
3.3-4.0% of GDP (compares with 8-11% 
in most OECD countries and 13-14% in 
the US.)

– These figures have taken into account per 
capita income differences.  



Source: IHPP 2004  Thailand NHA 1994-2001.
World Health Report 2003, www.who.int/whr/2003/en/annex
UNDP  Human Development Report 2003
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Affordability (continued)
The government does not have that much money 

– The government is NOT the country, it is the 
taxpayer who shoulder the burden

– Between 1998-2002, proportion of household 
health expenditure to total expenditure has 
continue to decline: from 3.7% in 1996 to 2.8% 
(1998), 2.7% (1999-2000), 2.6% (2001), and 
2.3% (2002), with slight increase in public 
health expenditure.



3.35
3.49 3.44 3.40 3.46 3.46

0

1

2

3

4

%

ป24 ป29 ป31 ป33 ป35 ป37

Percentage of Health Expenditure to  
Household Expenditure 
(SES 1981,86,88,90,92,94)



% of household health expenditure to total expenditure  
(1996, 1998-2002, 2004)

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

ป 39 ป 40 ป 41 ป 42 ป 43 ป 44 ป 45 ป 46 ป 47



Percentage of Health Expenditure to 
Household Income 

(processed from the NSO Socio-economic Survey).

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8
2

2.2

1999 2000 2001 2002 2003 2004

% of 
income



Affordability (continued)

– If the government feel that people 
support the scheme strongly, it will 
find a way to allocate the money, 
even when it means that it need to 
increase tax.

– The current government is able to 
increase the military budget by 34%!



Capacity to deliver the needed services

• Demand will increase until the system cannot 
handle
– This can be the case, especially in the short run, which 

means that one has to proceed very carefully
– but if the excess demand reflects substantial unmet 

health need, then we need to begin to expand the 
service capacity now (even without UC)

– one can design a measure to counter unnecessary 
uses—The appropriate measure  is difficult, however 
(e.g., the 30 Bht fee, the cancellation of the fee)



Thus far, (still) NO CONCENSUS in 
Thailand 

• The scheme has been well-received among the 
general population, although many still have some 
doubts on the quality of cares/medicines.  This 
ensures that the scheme will survive, even after 
the former government was overthrown.  

• The scheme has been inadequately funded.  This 
adds more stress into the system, and makes it 
more difficult for the people involved to see 
beyond the immediate problems they are facing.  



Thank you  

• Comments and Suggestions are welcomed
• E-mail:  Viroj@tdri.or.th or naranong@econ.yale.edu
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