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แมวาวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในหลายภาคสวนอยาง
รุนแรง  แตระบบสุขภาพของประเทศไทยไดรับผลกระทบที่ไมรุนแรงนัก  ทั้งนี้เนือ่งจากระบบสาธารณสุขของ
ภาครัฐในประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงระบบบริการสุขภาพและการจัดใหมีหลกัประกันสุขภาพในรูปแบบตางๆ) ไดมี
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในทิศทางที่คอนขางคงเสนคงวาในชวงประมาณสามทศวรรษที่ผานมา (ต้ังแต
หลังเหตุการณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516) ซึ่งมีผลทําใหระบบสาธารณสุขของภาครฐัสามารถรองรบัปญหาที่
เกิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ไดดีพอสมควร รวมทั้งสามารถชวยรองรับผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจที่มี
ตอประชาชนไดในระดับหนึ่งดวย 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้งหนวยติดตามสถานะสุขภาพจากภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจขึ้นมาติดตามศึกษาผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจที่มีตอระบบสุขภาพในดานตางๆ และมีขอ
คนพบที่สําคัญคือ (1) ราคายาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลอยตัวคาเงินบาท ทาํใหมีปริมาณการนําเขาลดลง แตมูลคา
นําเขาที่เปนเงินบาทเพิ่มขึ้น และราคาขายสงยาภายในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 25-27 (2) หลังวิกฤติ 
กระทรวงสาธารณสุขไดรับงบลดลง แตงบของโครงการ สปร. (งบชวยเหลือคนจน เดก็ ผูสูงอาย ุ ผูพิการและ
พระและนักบวช) ไมไดลดลง และยังมสีวนที่เพิ่มจากเงินกูจากโครงการลงทุนทางสังคม (SIP) ดวย             
(3) สถานพยาบาลของรัฐมผีูปวยนอกมาใชบริการเพิ่มขึน้ แตก็มรีายรับเพิ่มขึ้นเชนกัน ทําใหโดยภาพรวมแลว 
สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐไมไดแยลง และ (4) สถานพยาบาลที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
มากที่สุดคือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีการลงทุนจํานวนมากในชวงฟองสบู ทําใหมีหนี้เงนิตราตางประเทศจํานวน
มาก และหลังวิกฤตโรงพยาบาลเอกชนมีผูมาใชบริการนอยลง ทําใหมีเตียงที่เหลือวางจาํนวนมาก 

หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจไมนานนัก รฐับาลที่นําโดยพรรคไทยรักไทยไดเริ่มโครงการ “30 บาท รักษา
ทุกโรค” ซึง่เปนการขยายหลกัประกันสุขภาพใหครอบคลุมประชาชนที่ยังไมมีหลักประกนัสุขภาพประมาณหนึ่ง
ในสี่ของประเทศ  ทําใหเกิดหลักประกันสขุภาพถวนหนาสําหรับคนไทย  แมวาโครงการนี้จะเปนการขยาย
หลักประกันสุขภาพตอยอดจากโครงการตางๆ ที่ไดมีการขยายตอเนื่องกนัมาในชวงสามทศวรรษที่ผานมา แต
โครงการนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางสูงในการทําใหประชาชนรับรูในสทิธิของตน และมีสวนชวยในการลด
ความยากจนอยางมีนัยสําคัญ  ความสําเร็จของโครงการนีม้ีสวนทําใหรัฐบาลใหมที่มาจากการรัฐประหารเลือกที่
จะดําเนินโครงการนี้ตอไป แมวาที่ผานมาโครงการนีถู้กวิพากษวิจารณจากกลุมผูใหบริการจํานวนมาก และ
ประสบปญหาดานงบประมาณมาโดยตลอด 

ปญหาการไดรบังบประมาณไมเพียงพอของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหหลายฝายมัก
พยายามเสาะหาแหลงเงินอืน่ๆ เขามาเสริม เนื่องจากมีความเชื่อวารัฐไมสามารถรับภาระคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลของคนทั้งประเทศได  นอกจากขอเสนอที่ใหพยายามเก็บเงินจากคนรวยที่มาใชบริการ (ซึ่งจะได
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เงินไมมากนัก) แลว ก็มักมีการเสนอใหทองถิ่นมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจายของโครงการ  บทความนี้ได
กลับไปทบทวนประวัติศาสตรดานนี้ และพบวาในชวงกอนการปฏิวัติ 2475 นั้น รัฐบาลไดพยายามใหทองถิ่นรับ
แบกรับภาระดานการรักษาพยาบาลเอง แตก็ประสบปญหาดานศักยภาพและทรัพยากรคอนขางมาก  ในชวง
คอนศตวรรษทีผ่านมา ระบบสาธารณสุขของรฐัจึงไดเปลีย่นแปลงไปในทางที่ขยายบทบาทของสวนกลางทั้งใน
ดานการจัดระบบบริการสาธารณสุขและตอมาในดานการจัดหลักประกันสุขภาพ (ซึ่งรวมถึงการเงินการคลงัของ
ระบบ) ขึ้นมาทดแทนบทบาทของทองถิ่นมาโดยตลอด  ซึ่งก็มีขอดีที่ทาํใหเกิดการขยายตัวของระบบเครือขาย
สถานพยาบาลของรฐัที่มีความใกลเคียงกันพอสมควรในขอบเขตทั่วประเทศ (ถึงแมวาความแตกตางของชนบท
และหัวเมืองใหญกับเมืองหลวงจะยังมีมากพอสมควร)   

ในปจจุบัน มอีงคกรชุมชนบางแหง เชน กลุม(สัจจะ)ออมทรัพย ที่นํารายไดมาเปนกองทุนสวัสดิการ
เพื่อชวยเหลือสมาชิกในดานการรักษาพยาบาล อยางไรกต็าม กองทุนเหลานี้มักจะใหหลกัประกันไดในวงจํากัด
และอาจมีประโยชนในการเปนหลักประกนัเสริมมากกวาเปนหลักประกนัหลัก  ในสวนขององคกรปกครอง
ทองถิน่ ก็มีบางแหงที่ใหการสนับสนุนดานการเงินเพิ่มเติมกับสถานพยาบาลอยูบางแลว  แตการทีจ่ะกะเกณฑ
ใหองคกรปกครองทองถิน่เขามาแบกรับภาระคาใชจายของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยไมได
ปรับเปลี่ยนระบบและขีดความสามารถในการหารายไดใหองคกรปกครองทองถิน่ นาจะยังเปนมาตรการผลัก
ภาระที่ไมสอดคลองสภาพความเปนจริงในปจจุบัน  หรือแมกระทั่งการเสนอใหองคกรปกครองทองถิน่จายเงิน
สมทบในสวนของคาหัวโดยมกีารเพิ่มขีดความสามารถในการหารายไดใหองคกรปกครองทองถิ่น (ซึง่คงตองใช
เวลาพอสมควร) ก็อาจนาํไปสูสภาวการณที่พื้นที่ที่องคกรปกครองทองถิน่มีรายไดสูงจะไดรับบรกิารที่ดีกวา
พื้นที่ที่องคกรปกครองทองถิน่มีรายไดตํ่า (ซึ่งมักจะเปนพืน้ที่หางไกล/กนัดารดวย)  ดงันั้น ถาจะมีการผลักดัน
หรือดาํเนนิการเรื่องนี้ กค็วรมีมาตรการประกอบที่จะกํากับไมใหการหารายไดเพิ่มโดยวิธีนี้นําไปสูการเพิ่มความ
เหลื่อมล้ําในการไดรับบริการดานรักษาพยาบาล หรือกลายเปนอปุสรรคที่ทําใหไมสามารถจัดบริการที่ได
มาตรฐานในเขตองคกรปกครองทองถิ่นที่มรีายไดนอย 
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Executive Summary 

Health Security in Thailand: The Road to Universal Coverage 

Although the 1997 economic crisis had caused severe impacts in many sectors in 
Thailand, its impact on the public health system was rather mild.  The major impacts include: 
(a) A decrease in import volume of pharmaceutical products and an increase in 
pharmaceutical prices (approximately 25-27 percent increase in wholesale prices); (b) The 
Ministry of Public Health’s (MoPH) budget was cut down in 1998-1999, but the health 
budget for the poor and the disadvantaged was maintained (and also supplemented by a 
foreign loan through the Social Investment Program—SIP);  (c) More patients switched from 
private to public hospitals, but had not created financial problems in the public hospitals since 
most of these patients were able to pay for the services; (d) The private hospitals—many of 
which were dependent on foreign loans for their pre-crisis (over)investment—suffered from 
both foreign exchange loss and from losing their patients to the public hospitals. 

 Shortly after the crisis, the new government led by the Thai Rak Thai (Thais love 
Thais) Party implemented the “30 Baht Health Care Scheme.”  The scheme expanded public 
health insurance coverage to the last quarter of the Thai citizen who had not yet been under 
any public health insurance schemes.  Therefore, at least theoretically, the scheme completed 
the universal health coverage in Thailand.  On the surface, the scheme is merely an expansion 
of the former Low-income Card (“Sor Por Ror”) Scheme.  It turns out, however, that the 
scheme has been very successful in making Thai people aware of their rights, and has helped 
reducing health-related poverty significantly, arguably more effectively than its predecessor 
Low-income Card Scheme.  The scheme’s popularity has ensured its continual existence even 
after the recent Coup de tat that the new government has abolished many of the former 
government’s populism schemes. 

The scheme, however, has been plagued by the under-funded problem since its 
inception.  This makes lot of people propose alternative or supplemental sources of fund to 
finance the scheme.  Recently, some academics propose that the local authorities should 
shoulder some (significant part) of the burden.  However, historical review of the Thai health 
system in the past century reveals that Thailand had already gone through that road since nine 
decades ago, and has since moved to the opposite direction to use the central budget to build 
and finance public hospitals throughout the country, and, in latter years, to gradually expand 
the public health insurance toward universal coverage.  The result has been that Thailand now 
has a workable public health-service network system distributed throughout the country, even 
though there are still large discrepancies between Bangkok and other regions. 
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At present, there are some well established self-help organizations such as village 
credit unions (“Kloom Sajja Orm Sup” or savings groups) have created some funds which are 
used to compensate their members in events of their hospitalizations (some funds also cover 
outpatient costs).  However, these funds are rather limited, and they maybe more suitable as 
supplementary rather than main insurance.  As for local authorities, some has already 
provided supplementary supports to local public health-facilities.  Under the existing fiscal 
system, most of the local authorities would not have sufficient income to shoulder the 
significant part of health care costs.  Although it is possible to revise the fiscal system so that 
the local authorities can raise more revenue, the government should be very cautious in 
transferring the main financial responsibility on health care to them, as this can resulting in 
more inequities across regions, or, even worse, in that some poorer areas would be unable to 
provide or maintain standard-quality healthcare due to lack of local fund.      
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หลักประกันสุขภาพของคนไทย:  
เสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

วิโรจน  ณ ระนอง* 

บทความนี้ เปนสวนหนึ่งของการสัมมนาที่จะสรุปบทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจป 2540  ซึ่งจะแบงเปนสี่
ตอนคือ ตอนแรกเปนการประมวลผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ตอระบบสาธารณสุขของไทย  ตอนที่
สองจะกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดานหลักประกันสุขภาพที่เกิดขึ้นหลังวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการกอเกิดของโครงการ 30 บาทฯ ซึ่งทําใหเกิดหลักประกันสุขภาพถวนหนาขึ้นมาในประเทศไทย  
ตอนที่สามกลาวถึงบทบาทของรัฐกับบทบาทของชุมชนและทองถิ่นในดานบริการและหลักประกันสุขภาพ
ในชวงเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผานมา และตอนสุดทายจะอภิปรายถึงขอเสนอที่มีผูเสนอขึ้นมาบอยครั้งในระยะหลัง
ที่จะใหชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่นเขามามีบทบาทที่สําคัญในการรับภาระคาใชจายในโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

1. ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ตอระบบสาธารณสุขของไทย 

วิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในหลายภาคสวนอยางรุนแรง  
ระบบสุขภาพของประเทศไทยจึงยอมไดรับผลกระทบเชนกัน  แตผลกระทบที่เกิดขึ้นไมไดรุนแรงมากเทากับใน
ภาคเศรษฐกิจตางๆ หรือมากเทากับที่หลายฝายคาดคิดหรือเกรง  ทั้งนี้เนื่องจากระบบสาธารณสุขของภาครัฐ
ในประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงระบบบริการสุขภาพและการจัดใหมีหลักประกันสุขภาพในรปูแบบตางๆ) ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในทิศทางที่คอนขางคงเสนคงวาในชวงสามทศวรรษที่ผานมา (ต้ังแตหลังเหตุการณ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516) ซึ่งมีผลทําใหระบบสาธารณสุขของภาครฐัสามารถรองรับปญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤติ
เศรษฐกิจป 2540 ไดดีพอสมควร รวมทั้งสามารถชวยรองรับผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจที่มีตอประชาชนได
ในระดับหนึง่ดวย 

 

สามทศวรรษในการสรางหลักประกันสุขภาพของคนไทย: จากโครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอยสู
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

สําหรับผูคนจํานวนมาก รฐัธรรมนญูป 2540 ดูเหมือนจะเปนแมแบบในดานการระบุถึงสิทธิและ
หลักประกันตางๆ แตในกรณขีองสิทธิและหลักประกันดานสขุภาพสําหรับคนจนนั้น ไดมกีารระบุเอาไวต้ังแตใน
                                            
*  ดร. วิโรจน ณ ระนอง เปนผูเชี่ยวชาญอาวุโส ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา  



2 หลักประกันสุขภาพของคนไทย: เสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

รัฐธรรมนญูป 2517 ซึ่งเปนรฐัธรรมนูญทีร่างขึ้นโดยสมัชชาแหงชาติหลังหลังเหตุการณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2516 โดยมาตรา 92 ของรัฐธรรมนูญป 2517 ระบุว า ”รัฐพงึใหการรักษาพยาบาลแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา”1  

ในป พ.ศ. 2518 รัฐบาล มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึง่เปนรฐับาลชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งหลังจาก
การประกาศใชรัฐธรรมนญูป 2517 ไดเริ่มกําหนดใหมหีลักประกันดานสุขภาพแกประชาชนผูมรีายไดนอยใน
ประเทศไทยขึ้นอยางเปนทางการ โดยเริม่โครงการสงเคราะหประชาชนผูมรีายไดนอยดานการรักษาพยาบาล 
(สปน.)2 ซ ึ่งมีวัตถุประสงคใหผูมีรายไดนอยไดมีหลักประกนัในการเขาถึงบริการการแพทยและสาธารณสุข โดย
สามารถเขารับบริการจากสถานบริการของรฐัโดยไมเสียคาบริการ  ตอมาโครงการนี้ไดขยายความคุมครองไป
ยังกลุมอื่นๆ ทีร่ัฐเห็นควรใหการชวยเหลือเกือ้กูล อนัไดแก  ผูสูงอาย ุ เด็กอายุ 0-12 ป  ผูพิการ  ทหารผานศึก
และครอบครัว ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร และผูนําศาสนาอื่นๆ  และในป พ.ศ. 2537 ไดเปลี่ยนชื่อโครงการ
เปน “โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลสําหรับผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือ
เกื้อกูล (สปร.)3 

นอกจากโครงการ สปร. แลว รัฐบาลไทยไดจัดสวัสดิการใหขาราชการและพนักงานรฐัวิสาหกิจมาเปน
เวลานานกวาสี่ทศวรรษแลว (โดยออกระเบยีบชวยเหลือขาราชการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลในป 2506) และ
ในชวงสองทศวรรษหลังไดมีโครงการประกนัสังคม โครงการบัตรสุขภาพ (ซึ่งเปดใหประชาชนที่ไมไดอยูในกลุม
ผูมีรายไดนอยซื้อประกันสําหรับเขารับการรกัษาในสถานพยาบาลของรัฐ)  และ พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัย
จากรถ (ซึ่งกําหนดใหเจาของรถซื้อประกนัภาคบังคับจากบริษัทประกันของเอกชน) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ
วิวัฒนาการของโครงการเหลานี้ในกรอบที ่1.1) 

 
 

 

 

 

 

                                            
1 แตแมกระทั่งกอนที่จะไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ การชวยเหลือคนจนในดานการรักษาพยาบาลเปนส่ิงที่ผูทีเ่กี่ยวของใหความสนใจมา
นานแลว  ในชวงที่เร่ิมดําเนินการ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ (เชนโรงพยาบาลศิริราช) และโรงพยาบาลเอกชน (ซ่ึงแทบทั้งหมดเปน
สถานพยาบาลที่เกี่ยวของกับศาสนา) ลวนแลวแตใหการรักษาฟรี (สวนหน่ึงอาศัยเงินบริจาคในการดําเนินงาน) ถึงแมตอมาจะมีการเก็บ
เงินคารักษา แตโรงพยาบาลเหลานี้กมี็การจัดงบสวนหน่ึงไวสงเคราะหคนจนที่ไมสามารถจายคารักษาพยาบาลได โดยการสงเคราะหอยู
ในดุลยพินิจของผูบริหารและเจาหนาที่ของสถานพยาบาล  

2  โครงการนี้เปนสวนหน่ึงของคําขวัญของพรรคกิจสังคม (Social Action Party—SAP) “เงินผัน ประกันพืชผล สภาตําบล คนจนรักษาฟรี” 
3  นอกจากการสงเคราะหผูที่มีบัตร สปร. (ซ่ึงสถานพยาบาลจัดอยูกลุม “ผูไดรับการสงเคราะหประเภท ก.”) แลว  หัวหนาสถานพยาบาล
ของรัฐยังสามารถใชดุลยพินิจในการใหการสงเคราะหผูที่ไมมีหลักประกันสุขภาพใดใดโดยใชงบของสถานพยาบาลเอง (ในอดีต
สถานพยาบาลจัดผูรับการการสงเคราะหกลุมน้ีเปน “ผูไดรับการสงเคราะหประเภท ข.”)   



วิโรจน  ณ ระนอง 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

 กรอบที่ 1.1 จากโครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอยสูการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
• พ.ศ. 2517  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 (ซึง่รางหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516) เปน

รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติไววา “รัฐพึงใหการรักษาแกผูยากไรโดยไมคิดมลูคา” (มาตรา 92) 
• พ.ศ. 2518 รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ประกาศสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยดานการ

รักษาพยาบาล (สปน.) มีการออกบัตรสงเคราะหเฉพาะในเขตเมือง เชน กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ 
โดยถือเกณฑผูมีรายไดนอยต่ํากวา 1,000 บาท/เดือน แตมีผูมาทําบัตรคอนขางนอย 

• พ.ศ. 2519–2522 ยกเลิกการออกบัตร แลวมอบใหผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือผูไดรับมอบอํานาจเปนผู
พิจารณาใหการสงเคราะหโดยอาศัยหลักเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณ
สําหรับการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยดานการรักษาพยาบาล เปนงบหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปให
สถานพยาบาล 

• พ.ศ. 2522  ประกาศใชระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการสงเคราะหผูมีรายไดนอยเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2522 โดยกําหนดเกณฑรายไดสําหรับคนโสดต่ํากวา 1,000 บาท/เดือน และตํ่ากวา 
2,000 บาท/เดือนสําหรับครอบครัว  และใหหัวหนาสถานพยาบาลหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา 

• พ.ศ. 2524–2525 ประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2524 และออกบัตรสงเคราะหเปนรายครอบครัวใหบัตรมีอายุ 3 ป และไม
กําหนดชื่อสถานพยาบาลไวในบัตร สามารถใชบริการไดทุกแหง  กําหนดรายไดของผูที่จะไดรับสิทธิใหม
สําหรับคนโสดเปนต่ํากวา 1,500  บาท/เดือน  สวนรายไดครอบครัวคงเดิม   

• พ.ศ. 2526 เริ่มทดลองโครงการบัตรประกันสุขภาพ โดยผูกไปกับโครงการกองทุนอนามัยแมและเด็ก 
• พ.ศ. 2527 เริม่โครงการบัตรสุขภาพในทุกจังหวัด จังหวัดละอยางนอยหนึ่งตําบล โดยนํารายไดมาตั้งเปน

กองทุนหมุนเวียนในตําบล  
• พ.ศ. 2527 ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยฯ พ.ศ. 2524 

และประกาศใชระเบียบสํานักนายกฯ พ.ศ. 2527 โดยหลักเกณฑรายไดคงเดิม แตกําหนดสถานพยาบาลใน
บัตร 2 แหง คือ สถานีอนามัยและโรงพยาบาลที่อยูในภูมิลําเนา   

• พ.ศ. 2530–2533 ออกบัตรสงเคราะห (สปน.) ครั้งที่ 3 โดยกําหนดสถานพยาบาลในบัตรเพียงแหงเดียว
คือสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลที่อยูในภูมิลําเนา 

• พ.ศ. 2532 รัฐบาลมีนโยบายใหการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคาแกผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 
• พ.ศ. 2533  พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เกิดโครงการประกันสังคม  ซึ่งเปนโครงการภาคบังคับที่

ครอบคลุมสิทธิในการรักษาพยาบาลสําหรับลูกจางและพนักงานสถานประกอบการเอกชน 
• พ.ศ. 2534  โครงการประกันสังคมเริ่มมีผลบังคับใชสําหรับสถานประกอบการของเอกชนที่มีลูกจาง 20 คน

ขึ้นไป 
• พ.ศ. 2534 ประกาศใช พ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ พ.ศ. 2534 
• พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายใหการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคาสําหรับกลุมเด็กแรกเกิดจนถึง 12 ป และ

ผูพิการ นอกจากนี้ยังรวมกลุมทหารผานศึกและครอบครัว ภิกษุ สามเณร และผูนําศาสนาเขามาใน
โครงการดวย 

• พ.ศ. 2535 ประกาศใช พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ซึ่งบังคับใหเจาของรถซื้อประกันจากบริษัท
ประกันของเอกชน เพ่ือชดเชยคารักษาพยาบาลและในกรณีเสียชีวิต 

  (ตอหนาถัดไป) 



4 หลักประกันสุขภาพของคนไทย: เสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

กรอบที่ 1.1  จากโครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอยสูการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา (ตอ) 
• พ.ศ. 2536 รัฐเริ่มใหการสนับสนุนดานการเงินกับโครงการบัตรสุขภาพโดยจายสมทบใหสถานพยาบาล 

500 บาทตอบัตร (เพ่ิมจากที่ครัวเรือนตองจาย 500 บาทตอบัตร)  
• พ.ศ. 2537 เปล่ียนชื่อโครงการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยดานการรักษาพยาบาล(สปน.) เปน

โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) ยกเลิกระเบียบฯ พ.ศ. 2527 และ
ประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2537 
กําหนดเกณฑรายไดใหม เปนคนโสดรายไดต่ํากวา 2,000 บาท/เดือน และครอบครัวต่ํากวา 2,800 
บาท/เดือน ยังกําหนดสถานพยาบาลในบัตรเพียงแหงเดียว 

• พ.ศ. 2537 โครงการประกันสังคมขยายความครอบคลุมมายังสถานประกอบการที่มีลูกจาง 10 คนขึ้นไป 
• พ.ศ. 2540–2543 ออกบัตร สปร. ระยะที่หก  ใชเกณฑรายไดเหมือนเดิม  แตเพ่ิมสถานพยาบาลเปนสอง

แหง (โรงพยาบาลหนึ่งแหงและสถานีอนามัยหนึ่งแหง) 
• เมษายน 2544  เริ่มโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” ใน 6 จังหวัดนํารอง ออก “บัตรทอง”สําหรับประชาชน

กลุมที่ไมมีหลักประกันสุขภาพอื่นๆ  ดําเนินการแบบเดียวกับโครงการ สปร. 
• มิถุนายน 2544 เริ่มโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” ในจังหวัดนํารองกลุมที่สอง 15 จังหวัด ออก “บัตรทอง” 

สําหรับประชาชนกลุมที่ไมมีหลักประกันสุขภาพอื่นๆ  หลายจังหวัดมีสถานพยาบาลเอกชนเขารวม 
• ตุลาคม 2544  ขยายโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” ไปครบทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานครชั้นใน) ยุบ

รวมโครงการ สปร. เขากับโครงการนี้และเปล่ียนบัตร สปร. เปนบัตรทองหมวด “ท” (ซึ่งผูถือบัตรไมตองจาย 
30 บาท)  เลิกขายบัตรสุขภาพ 500 บาท และคอยๆ เปล่ียนบัตรสุขภาพที่หมดอายุเปนบัตรทองทั้งหมด
ภายในหนึ่งป     

• เมษายน 2545  ดําเนินโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” ครบทั่วประเทศ  โครงการประกันสังคมขยายความ
ครอบคลุมมายังสถานประกอบการที่มีลูกจางหน่ึงคนขึ้นไป 

• พฤศจิกายน 2545  พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ประกาศใชเปนกฎหมาย 
• พฤศจิกายน 2549 เลิกเก็บคาธรรมเนียม 30 บาท   

ที่มา: ปรับจาก อัญชนา ณ ระนอง และวิโรจน ณ ระนอง (2545)  

ผลกระทบของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ที่มีตอระบบสุขภาพในดานตางๆ 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 กระทรวงสาธารณสุขไดรวมกับองคการอนามัยโลก (WHO) สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) จัดตั้งหนวยติดตามสถานะสุขภาพจากภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจ หรือ สภว. ขึ้นมาติดตามศึกษาผลกระทบของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่มีตอระบบสุขภาพในดาน
ตางๆ ซึ่งพอจะสรุปไดอยางหยาบๆ (ดู ปรีดา 2542) ดังตอไปนี ้



วิโรจน  ณ ระนอง 5 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

• ราคายาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลอยตัวคาเงินบาท ทําใหมีปริมาณการนําเขาลดลง แตมูลคา
นําเขาที่เปนเงินบาทเพิ่มขึ้น  ราคาขายสงยาภายในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 25-274 

• ในปงบประมาณ 2541 และ 2542 กระทรวงสาธารณสุข (ซึ่งเปนเจาของโรงพยาบาลในสวน
ภูมิภาคเกือบทั้งหมด) ไดรับงบลดลงเมื่อเทยีบกับงบป 2540 รอยละ 5.9 และ 12.7 
ตามลําดับ (ถารวมเงินกูตางประเทศและปรับดวยอัตราเงินเฟอจะลดลงถึงรอยละ 12.7 และ 
17.3 ตามลําดับ) ซึ่งทําใหกระทรวงสาธารณสุขไดพยายามปรับตัวโดยการใชนโยบาย “Good 
Health at Low Cost” ต ั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2541 ซึ่งไดมีการนําหลายมาตรการมาใช เชน 
การจัดซื้อยารวมในระดับจังหวัด และการปรับสัดสวนของการใชยาในบัญชยีาหลักในกรอบยา
ของโรงพยาบาล เปนตน 

• อยางไรก็ตาม งบของโครงการ สปร. นอกจากจะไมไดลดลง5 (ซึ่งแสดงวาไดมีการปรับสัดสวน
ของงบประมาณภายในกระทรวงสาธารณสุขดวย) แลว ยังมีสวนที่เพิ่มจากเงินกูทีไ่ดจาก
โครงการลงทุนทางสังคม (SIP) ในปงบประมาณ 2542 และ 2543 อีกดวย  ทําให
สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับผลกระทบจากการตัดงบของกระทรวงฯ ไม
มากนัก  

• สถานพยาบาลของรฐัในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระดับโรงพยาบาล
ชุมชนและสถานีอนามัย) มผีูปวยนอกมาใชบริการเพิ่มขึน้มากในป 2540 แตในป 2541 มี
อัตราเพิ่มที่คอนขางต่ํา  สถานพยาบาลมีรายรับเงินบํารุงจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้น  โดย
ภาพรวมแลว สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐไมไดแยลง 

• สถานพยาบาลที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมากที่สุดคือโรงพยาบาลเอกชน ซึง่มีการ
ลงทุนจํานวนมากในชวงฟองสบู ทําใหมีหนีเ้งินตราตางประเทศถึงประมาณ 20,000 ลานบาท 
และนอกจากโรงพยาบาลเอกชนจะไดรับผลกระทบจากการลอยตัวเงินบาทแลว ยังประสบ
ปญหาที่มีผูมาใชบริการนอยลง จนทําใหมีเตียงที่เหลือวางจํานวนมาก 

• สัดสวนของเด็กวัยเรียนที่มีน้าํหนักต่ํากวาเกณฑที่เคยมีแนวโนมลดลง กลับเพิ่มขึน้มาในป 
2540  และในบางจังหวัดทีศึ่กษา (เชน บุรีรัมย) มีสัดสวนเด็กวัยเรียนที่มีความสูงตํ่ากวา
เกณฑเพิ่มขึ้น  นอกจากนี ้เดก็ดอยโอกาสตองออกจากงานมากขึ้น และมีเด็กที่ถูกทิ้งมากขึ้น 

• นอกจากนี ้ ยงัมีการศึกษาพฤติกรรมการฝากครรภและการคลอด ซึ่งพบวาในชวงหลังวิกฤต 
กลุมที่ยากจนและตกงานมีอัตราการฝากครรภที่คอนขางต่ํา  และมีการใชสิทธิ์ สปร. คอนขาง
นอย (ทั้งที่คนกลุมนี้ควรเปนกลุมเปาหมายของ สปร. ซึ่งชวนใหอนุมานวาโครงการ สปร. มี
ปญหาการออกบัตรรายไดนอยคอนขางมาก) โดยคนกลุมนี้จํานวนหนึ่งตองหันไปซื้อบัตร
สุขภาพ 500 บาทแทน   

                                            
4  สําหรับมูลคาการบริโภคยาที่คิดเปนดอลลารสหรัฐฯ น้ัน International Medical Services (IMS) ประมาณวาในป 2540 มีมูลคา 925 

ลานเหรียญ ซ่ึงลดลงจาก 1,041 ลานเหรียญในป 2539 แตก็ยังสูงกวา 875 ลานเหรียญในป 2538   
5  แตถาปรับดวยเงินเฟอแลว จะมีมูลคาลดลงรอยละ 5.6 ในป 2541 แตเพิ่มข้ึนรอยละ 19 ในป 2542 (ทั้งสองกรณีเทียบกับป 2540) 



6 หลักประกันสุขภาพของคนไทย: เสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ในสวนของโรงพยาบาลเอกชนนัน้ การที่มหีนี้สินจํานวนมาก ประกอบกับมีคนไขลดลงมาก  หลาย
แหงจงึตองมีการปรับตัวเปนอยางมาก ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนการปรับตัวในทํานองเดียวกันกับธุรกิจเอกชนอืน่ๆ  
และในขณะเดียวกันหลายโรงพยาบาลพยายามหาลูกคาใหมมากขึ้น เชน หนัมาเขาโครงการประกนัสังคมมาก
ขึ้น  โรงพยาบาลเอกชนในกลุมชั้นสูง (high-end) ก็พยายามไปทําตลาดลูกคาตางประเทศมากขึ้น โดยไดรับ
ความสนับสนุนจากภาครัฐ (ต้ังแตในชวงรัฐบาลพรรคประชาธิปตย  และในรฐับาลที่ผานมาไดมีการผลักดัน
นโยบายการศูนยกลางการรกัษาพยาบาลหรือ medical hub อีกดวย)  และในระยะหลังมีโรงพยาบาลอยางนอย
สองกลุมที่ประสบความสําเร็จคอนขางมากในการดึงดูดชาวตางชาติใหเขามารับบริการ 

สําหรับภาครัฐนั้น อาจกลาวไดวา ระบบบริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพของภาครัฐไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 คอนขางนอย ระบบบริการสุขภาพของภาครฐัยงัสามารถจัดบริการใหกับ
กลุมที่มีบัตร สปร. ไดในระดบัที่เพิ่มขึ้นจากเดิม  และมคีวามเปลี่ยนแปลงหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ไม
มากนัก  แมกระทั่งในการกูเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในชวงนั้น ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขไดตก
ลงกับทาง ADB วาจะเริ่มดําเนินการใหโรงพยาบาลในสังกัดออกนอกระบบ โดยเริม่จากโรงพยาบาลนํารอง
ประมาณ 7 แหงกอน  แตในที่สุดแลว แมกระทั่งในบรรดาโรงพยาบาลนํารองเองก็มีเพียงแหงเดียว (คือ
โรงพยาบาลบานแพว) ที่ออกนอกระบบไดสําเร็จ 

อยางไรก็ตาม ในชั่วระยะเวลาไมกี่ปตอมา ก็มีการเปลี่ยนแปลงทีไ่มไดเปนผลโดยตรงจากวิกฤต
เศรษฐกิจป 2540  และในแงหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงนี้เปนความเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทางที่ไมไดตางจากเดิม (ซึ่ง
มีการขยายหลักประกันสุขภาพใหกับประชากรกลุมตางๆ มาอยางตอเนื่องมาตลอด) มากนัก แตกลับเปนความ
เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลสะเทือนตอทั้งประชาชนและระบบบริการสุขภาพของรัฐเปนอยางมาก ซึ่งความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวคือการกอเกิดของโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” ซึ่งเปนโครงการทีร่ัฐบาลประกาศวาเปนการนํา
ประเทศไทยไปสูการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

2. หลักประกันสุขภาพถวนหนา: เสนทางแหงหอยทาก 

ในชวงระยะประมาณหาปที่โครงการ “30 บาทฯ” (ซึ่งในระยะแรกใชชื่อวา “30 บาท รักษาทุกโรค” 
ตามคําขวัญที่ใชหาเสียงของพรรคไทยรักไทย และตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “30 บาท ชวยคนไทยหางไกลโรค” แต
ชื่อใหมยังไมเปนที่รูจักหรือ “ติดตลาด” มากเทาชื่อแรก) ไดดําเนินการมาจนถึงจดุเปลี่ยนในชวงประมาณหนึ่ง
เดือนที่ผานมา (ที่ดูเหมือนจะเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ ทั้งที่โดยเนื้อแทแลวเปนเพียงการเลิกเก็บคาธรรมเนียม 30 
บาทสําหรับผูมีสิทธิ์ประเภทที่ไมใชบัตรเหลืองรหัส “ท” จํานวนประมาณครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ์เทานั้น)6 นัน้  

                                            
6  ผูเขียนไมขอวิจารณในประเด็นที่วามูลเหตุแรงจูงใจที่กอใหเกิดความเปลีย่นแปลงครั้งน้ีก็เพยีงเพื่อทําลาย “ยี่หอ” หรือ “เครื่องหมาย

การคา” ที่เปนของพรรคไทยรักไทย (ในทํานองเดียวกับไมขอออกความเห็นวา อะไรคือที่มาหรือมูลเหตุแรงจูงใจของตัวอักษร “ท” ใน
บัตรเหลืองที่ออกในรัฐบาลกอน)  แตขอชี้ใหเห็นความฉาบฉวยในการสรุปอยางงายๆ (ถาไมใชตองการที่จะ “โฆษณาชวนเชื่อ”) ของส่ือ
บางกลุมที่ฟนธงวาการเปลีย่นแปลงครั้งน้ี เปนการเปลีย่นจากนโยบาย “ประชานิยม” มาเปน “รัฐสวัสดิการ”!  



วิโรจน  ณ ระนอง 7 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

แมวาโครงการนี้จะเปนโครงการที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูงในหมูประชาชน7 (ในหลายโพลลดเูหมือนวา
ความนิยมที่โครงการนีไ้ดรับจะเปนรองกแ็ตนโยบายปราบปรามยาเสพติด--ซึ่งในการดาํเนินการดูเหมอืนมีการ 
“ฆาตัดตอน” เขามาเปนองคประกอบที่สําคัญดวย--เทานั้น)  แตในตลอดชวงหาปเศษที่ผานมา ก็จะไดยิน
ปญหาและเสียงวิพากษวิจารณโครงการนี้ออกมาโดยตลอดเชนกัน  ซึ่งนอกจากจะเปนเสียงที่สะทอนความ
คลางแคลงใจในเรื่องคุณภาพของบริการ (สวนใหญมักจะเกี่ยวของกับเรือ่งยา) แลว เสียงวิพากษวิจารณสวน
ใหญนาจะมาจากฝงผูใหบริการและจากชนชั้นกลางในเมืองซึ่งมักจะไมใชผูมีสิทธิ์ในโครงการนี้ (หรือถามีสิทธิ์ก็
มักจะเลือกที่ไมไปใชสิทธิ์นี้เมื่อตนปวย)   

ในทัศนะของผูเขียนนัน้ สาเหตุสําคัญที่ทําใหที่โครงการนี้เปนโครงการที่เปนศูนยกลางของการ
ถกเถียงมากกวาโครงการอืน่ๆ (เชน โครงการเรียนฟรี 12 ป ซึ่งเริ่มดําเนินการในชวงรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
เชนกัน)8 เกดิจากการที่สังคมไทยไมเคยมี (และจวบจนทุกวันนี้ก็ยงัไมมีทีทาวาจะมี) ฉันทามติในเรื่อง
หลักประกันสุขภาพถวนหนา  ดังที่เรามักจะไดยินเสียงเรียกรองมาอยูเรือ่ยๆ ใหเก็บเงนิ “คนรวย” ที่ไปใชสิทธิ์
ที่ตนมีในโครงการดังกลาว  ผูใหบริการจาํนวนหนึง่ (อาจจะเปนสวนใหญ) ก็มักจะมองวาคนเหลานั้น “เอา
เปรียบ” สังคมหรือระบบบริการที่มีงบประมาณอยูจํากัด รวมทั้งไมพอใจที่คนเหลานัน้มแีนวโนมที่จะ “เรียกรอง” 
มากกวาคนจน9  และแมกระทัง่ในรฐับาลพรรคไทยรักไทยทีเ่ปนผูริเริ่มโครงการนี้เองนั้น ก็ใชวาจะมีฉันทามติใน
เรื่องนี้10  เพราะในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลมักอางถึงโครงการ 30 บาทฯ วาเปนโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น  อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร กลับกลาวถึงโครงการนี้ในหลายครัง้วา “เปน
โครงการทางเลือกสําหรับคนจน”   

การที่โครงการนี้ดําเนินมาในสภาพที่ขาดฉันทามติ มีสวนสําคัญที่ทําใหในการจัดสรรงบประมาณ 
(หรือในการคิดถึงยอดเงนิและแหลงเงินที่จะนํามาใชในโครงการ) ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมในชวง
กอนที่จะมีโครงการนี้เทาใดนัก  ต้ังแตเริ่มโครงการมา ดูเหมือนวารฐับาลพยายามดําเนินโครงการนีโ้ดยใชเงิน
ใหนอยที่สุด และจะเพิ่มเงินใหมากหนอยในชวงที่รัฐบาลตระหนักวาโครงการนี้เริ่มมีปญหาทางการเงิน (เชน ใน
                                            
7  นอกจากขอกลาวหาเรื่อง “เสพติดประชานิยม” ที่ถูกนํามาใชอยูบอยครั้งแลว ผูที่เกี่ยวของในวงการสาธารณสุขจํานวนหน่ึงมีความเชื่อ

วาสาเหตุที่โครงการนี้ไดรับความนิยมสวนหน่ึงเกิดจากการที่ประชาชนไมไดรับทราบเบื้องหนาเบ้ืองหลงัและปญหาของโครงการนี้มาก
พอ  แตอยางนอยงานวิจัยสองชิ้นในโครงการติดตามประเมินผลที่ผูเขียนมีสวนรับผิดชอบอยูดวย (เชน วิโรจน  ณ ระนอง และคณะ 
2548, 2549 และอญัชนา 2548) แสดงใหเห็นวา นอกจากโครงการนี้จะมีสวนชวยใหประชาชนสามารถลดรายจายดานสุขภาพและมีสวน
ชวยลดความยากจนลงไดอยางมีนัยสําคัญแลว  โครงการนี้ยังมีจุดเดนอื่นๆ ที่ทําใหเปนที่ชื่นชอบของประชาชนในแทบทุกพื้นที่อีกดวย 
(โดยเฉพาะในดานความชัดเจนของสิทธิ์ และประชาชนเชื่อวาโครงการนี้มีสวนชวยใหพวกเขาไดรับการการปฏิบัติที่ดีข้ึนจากผูใหบริการ) 

8  ถาลองเปรยีบเทียบโครงการนี้กับโครงการเรียนฟรี 12 ป จะเห็นไดวาโครงการนี้เปนที่วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางมากกวา
โครงการเรียนฟรี 12 ป ซ่ึงแมวาจะมีปญหาดานงบประมาณที่คลายคลึงกัน แตดูเหมือนแทบทุกฝายที่เกี่ยวของในโครงการนั้น (ยกเวน
ประชาชนบางสวน) พรอมใจกันดําเนินโครงการแบบ “ปากวา ตาขยิบ” โดยปลอยใหโรงเรียน “ระดมทรัพยากร” จากผูปกครองกันอยาง
กวางขวาง  ทั้งๆ ที่คอนขางจะชัดเจนวาวิธีการดงักลาวขัดกับเจตนารมณของโครงการ “เรียนฟรี 12 ป” อยางเห็นไดชัด 

9  ขอวิพาษวิจารณทํานองนี้มีมาตั้งแตกอนที่มีโครงการ 30 บาทฯ  ตัวอยางเชน ในอดีตน้ัน ผูบริหารโรงพยาบาลของรัฐจํานวนไมนอย
วิพากษวิจารณโครงการ สปร. อยางรุนแรงวาสรางภาระใหแกโรงพยาบาล และระบุอยางชัดเจนวาไมสามารถใหบริการผูมีสิทธิ์ สปร. ได
เทาเทียมกับผูปวยประเภทอื่น  แตหลังจากที่มีโครงการ 30 บาทฯ  ผูบริหารเหลานั้นก็เปลีย่นทาทีมากลาววา ระบบสงเคราะหที่เคยใช
อยูเดิมน้ัน “ดีอยูแลว” 

10  ดูประเด็นตางๆ เร่ืองน้ีใน วิโรจน ณ ระนอง และ อัญชนา ณ ระนอง. 2545ค 2545ง และวิโรจน ณ ระนอง และคณะ 2547 2548 



8 หลักประกันสุขภาพของคนไทย: เสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ปงบประมาณ 2549 ซึ่งเพิ่มคาหัวใหประมาณ 260 บาท (ประมาณรอยละ 19)  หลังจากรัฐประหารเมือ่วันที่ 19 
กันยายน 2549 ซึ่งทําใหหลายฝายที่เกี่ยวของหวังวารัฐบาลใหมจะใหความสําคัญกับการจัดสรรงบใหโครงการนี้
อยางเพียงพอ (โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการประกาศเลิกเก็บคาธรรมเนยีม 30 บาท ซึ่งแมวาจะไมมีผลตอ
รายรับของสถานพยาบาลมากนัก11 แตก็เปนที่คาดกันวาการเลิกเก็บคาเก็บคาธรรมเนียม 30 บาท จะทําใหมี
ยอดจํานวนผูใชบริการเพิ่มขึน้)  แตก็ดูเหมือนวารัฐบาลนี้ก็ยังคงใชวิธีการที่คลายกับรัฐบาลเดิมที่เติมเงินใหกับ
โครงการนี้ในระดับที่โครงการพออยูรอดไดเทานั้น  ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2550 รัฐบาลตั้งงบเพิ่มใหกับ
โครงการนี้ประมาณ 160 บาทตอคน12 หรือคดิเปนรอยละ 10  ซึ่งแมวาจะเปนอัตราที่สูงกวาอัตราเงินเฟอดาน
สาธารณสุข (ซึ่งประกอบดวยวัสดุ อุปกรณ สิ่งกอสราง และเงินเดือน ซึ่งโดยปกติในระบบราชการของกระทรวง
สาธารณสุข เงินเดือนจะปรบัเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 6 ตอป)  แตก็มโีอกาสมากที่อัตราเพิ่มสุทธิของคาหัวจะ
นอยกวาการเพิ่มของอัตราการใชบริการที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกการเก็บคาธรรมเนยีม 30 บาท 

ในทางกลับกนั การทีโ่ครงการนีไ้ดรบัความนิยมเปนอยางสูงจากประชาชนทั่วไปในชวงระยะประมาณ
หาปที่ผานมา ก็มีสวนสําคัญที่ทําใหโครงการนี้ยังคงอยูตอไปในรัฐบาลนี ้ (ถึงแมวาจะมีความพยายามจะทําลาย
ยี่หอ “30 บาทฯ” ที่เปนเสมือนเครื่องหมายการคาของพรรคไทยรักไทย โดยยกเลกิการเก็บคาธรรมเนียม 30 
บาท)  และคาดวารัฐบาลตอๆ ไปก็จะยังคงดําเนินโครงการนี้ตอไป (โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
วิธีการดําเนินงานไปบาง)  ในขณะเดียวกัน กค็งจะเปนเรื่องยากที่จะเกิดฉันทามติในเรื่องนี้ในทางหนึ่งทางใด 
(เพราะแมกระทั่งในปจจุบัน คนในสังคมก็มีความเห็นทีแ่ตกตางกันคอนขางมากในเรือ่งนี้)  ดังนัน้ จึงพอจะ
คาดการณไดวา โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของไทยจะยังคงคืบคลานไปขางหนาอยางชาๆ โดยจะ
ยังคงประสบกบัอุปสรรคดานการเงินและคณุภาพของบรกิาร และยังคงอยูในสถานการณที่ผูรับบริการจํานวน
มากไมคอยเชือ่มั่นในคุณภาพของบริการ ในขณะเดียวกันกับที่ผูใหบริการจํานวนมากยังคงมีความยากลําบาก
และไมมีความสุขในการใหบรกิาร    

ในสถานการณเชนนี้ โครงการนี้จะยังคงมีคุณูปการในดานการลดภาระคาใชจายดานสุขภาพของ
ประชาชนและลดความยากจน (โดยเฉพาะอยางยิ่งลดปญหาคนที่จนเพราะรายจายดานสุขภาพ) ดังเชนที่
เปนมาในชวงแรกของโครงการ (ดูวิโรจน ณ ระนอง อัญชนา ณ ระนอง และศศิวุทฒิ์ วงศมณฑา 2548) แตจะ
ยังไมใชโครงการที่ประชาชนเกือบทั้งประเทศมีความมั่นใจวาจะสามารถฝากผีฝากไข (หรือฝากชีวิต) เอาไวได   
ภายใตสภาวการณเชนนี้ ทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมักจะพยายามมองหาทางออกอื่นๆ (ไมวาจะเปนความ
พยายามหาแหลงเงินอื่นๆ มาอุดหนุน ซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือความ
พยายามที่จะสรางระบบหรือโครงการอื่นเพื่อมาชวยลดปญหาหรืออุดชองวางบางอยางที่โครงการนี้ยังไม
สามารถเปนที่พึ่งพิงที่มั่นคงเพียงพอ 

                                            
11  เน่ืองจากเงินสวนน้ีตกประมาณรอยละ 2 ของคาใชจายของโครงการเทานั้น 
12  ถายึดตามตัวเลขคาหัวที่รัฐบาลประกาศ (1,899.69 บาท) คาหัวจะเพิ่มข้ึนประมาณ 240 บาท แตในการคํานวณยอดรวมงบของ

โครงการนี้ สํานักงบประมาณไดตัดจํานวนผูมีสิทธิ์ในโครงการออกไป 2 ลานคน (โดยอางวาเปนการทําตามคําสั่งของรองนายกฯและ
รัฐมนตรีคลัง  ที่ตองการใหตัดผูที่ลงทะเบียนกับสถานพยาบาลของเอกชนออก  ทั้งๆ ที่สํานักงบประมาณนาจะทราบดีวาการลงทะเบียน
ดังกลาวเกิดจากการกําหนดของทางราชการเอง) ทําใหคาหัวที่ไดจริงจะลดลงไปประมาณ 80 บาท   



วิโรจน  ณ ระนอง 9 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

3. บทบาทของรัฐกับบทบาทของชุมชนและทองถิ่นในดานสุขภาพ 

ในสังคมที่ภาพของรฐัเปนภาพของการใชอาํนาจ (ในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการเก็บภาษีและเกณฑ
แรงงาน) มากกวาที่จะจัดใหมีสวัสดิการสังคม และมรีะบบราชการที่ไมคอยมีประสิทธิภาพ และ/หรอื มีปญหา
คอรัปชัน่อยางกวางขวางนั้น ไมแปลกทีป่ระชาชนมักจะไมคอยคาดหวังที่จะพึ่งพิงความชวยเหลือจากรัฐมาก
นัก  แมวาภาพประการนี้จะเปลี่ยนแปลงไปบางจากการที่รฐับาลชุดที่แลวมีนโยบายและมาตรการที่ถูกจัดวา
เปนประชานิยมหลายประการ แตผูคนจาํนวนไมนอยกย็ังไมไดหวังพึง่รัฐบาล (หรือไมมีความมั่นใจวาจะ
สามารถพึ่งรัฐบาลได)  ดังนัน้ นอกเหนือจากการพึ่งตัวเอง ครอบครัว เครือญาติ (และโครงการของรัฐในระดับ
หนึ่ง) แลว ผูคนจํานวนไมนอยจึงมักคิดถึงบทบาทของชมุชนและทองถิน่  และในชวงที่โครงการหลกัประกัน
สุขภาพถวนหนาของรฐัมีปญหาเรื่องไมไดรบัการสนับสนนุทางการเงินอยางเพียงพอนัน้ เรากม็ักจะไดยิน
ขอเสนอใหหันกลับไปพึ่งทรพัยากรจากทองถิ่นและชุมชนมากขึ้น13 

บทบาทของรฐัและชุมชน/ทองถิ่นในดานบริการสาธารณสุขในศตวรรษที่ผานมา 

บทบาทของทองถิ่นและชุมชนในดานการบริการสาธารณสุขในประเทศไทยมีมานานพอสมควร  
ตัวอยางเชน หลังจากตั้งกรมสาธารณสุขในป 2461 ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนั้น กรมสาธารณสุขมุงเนนที่
การปองกันโรคและเสริมสรางสุขภาพ สวนงานดานการบําบัดโรค เชนการสรางโรงพยาบาลและสุขศาลา (โอสถ
สภา) นั้น สนับสนุนใหทองถิ่นและเอกชนสรางขึ้นเอง  โรงพยาบาลรัฐตามหัวเมืองที่เกิดขึ้นแหงแรกคือที่ระนอง 
(โดยเกิดขึ้นดวยเหตุผลทางการเมืองเพราะกอนหนานั้นชาวบานที่ปวยจะนิยมขามไปโรงพยาบาลของอังกฤษที่ 
Victoria Point หรือที่คนไทยเรียกวาเกาะสอง) แตเมื่อสรางโรงพยาบาลระนอง แลว คาใชสอยของโรงพยาบาล
ก็ไมไดรับจากงบประมาณแผนดิน แตใชเงินไดจากจังหวัด โดยการเก็บภาษีขาวสารที่ผานดานศุลการกรเขามา
ขายที่จังหวัดระนองกระสอบละหนึ่งบาทมาเปนคาบํารุงโรงพยาบาล  ตอมาหลังจากที่ชาวปตตานีกอความไม
สงบ ก็มีการสรางโรงพยาบาลของรัฐที่ปตตานีอีกแหงหนึ่ง แตเมื่อสรางขึ้นแลวก็ไมไดเปดรับรักษาเพราะขาด
เงินใชสอย  สําหรับโรงพยาบาลของทองถิ่นนั้นมีอยูตามหัวเมืองใหญๆ คือที่ อยุธยา โคราช เชียงใหม สงขลา  
รพ.เจาพระยายมราชสุพรรณบุรี และนครสวรรค  อยางไรก็ตาม โรงพยาบาลทั้งหกแหงนี้ลมลุกคลุกคลานมา
โดยตลอดเพราะขาดเงินบํารุง เจาหนาที่ และอุปกรณตางๆ (พระบําราศนราดูร 2500 อางใน วิชัย 2545)   

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แมวาการสาธารณสุขจะไมใชหนึ่งในหกขอในนโยบาย 
“หลักใหญ” ในประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1  แตรัฐบาลของพระยาพหลพลพยหุเสนาก็ไดมีการออก พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ.2477 ซึ่งกําหนดใหต้ังเทศบาลขึ้นทั่วประเทศ  และใหกรมสาธารณสุขทําโครงการสราง
โรงพยาบาลในทุกจังหวัด แตในขั้นตนใหสรางตามจังหวัดชายแดนกอนตามนโยบาย “อวดธง” โดยเริม่จากอุบล 

                                            
13 ขอเสนอทํานองนี้สวนหน่ึงเกิดจากความพยายามที่จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 โดยมี

การเสนอใหโอนยายงบไปใหองคกรปกครองทองถ่ินเพือ่ใหองคกรปกครองทองถ่ินจายเงินใหสถานพยาบาลแทนสวนกลาง เพื่อใหไดชื่อ
วาปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ บทความนี้จะไมใหความสนใจกับขอเสนอประเภทนี้  เพราะถือวาเปน
ขอเสนอที่มีข้ึนมาเพื่อแกปญหารูปแบบ โดยไมไดมีสาระสําคัญในตัวเองแตอยางใด 



10 หลักประกันสุขภาพของคนไทย: เสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

หนองคาย และนครพนม สําหรับการสรางสขุศาลาชั้นสองในชนบทนั้น “รัฐออกใหครึ่งเดียว สวนอีกครึ่งทองที่
ตองเปนผูหาสมทบจัดสรางขึ้น แลวกรมสาธารณสุขเปนผูจัดสงผูชวยแพทยไปประจาํ” (พระบําราศนราดูร 
2500 อางใน วิชัย 2545)   

หลังจากนั้น ไดมีการยกฐานะกรมสาธารณสุขขึ้นเปนกระทรวงสาธารณสุขในป 2485  และมีการสราง
โรงพยาบาลในทุกจังหวัด  หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม ไดมีรัฐธรรมนญูป 2517 ซึ่งเปนรฐัธรรมนูญฉบับแรกที่
บัญญัติไววา “รัฐพงึใหการรักษาแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา” (มาตรา 92) และเกิดโครงการสงเคราะหผูมีรายได
นอยตามมา  ในชวงนีไ้ดมีการยกฐานะสุขศาลาชั้นหนึ่งซึ่งเปนสถานพยาบาลระดับอําเภอขึ้นเปนโรงพยาบาล
ชุมชน (รพช.) ซึง่มีผลทําใหตองมีการปรับปรุงสถานพยาบาลเหลานี้ใหสมกับฐานะโรงพยาบาลดวย  รวมทัง้มี
นโยบายที่ใหมโีรงพยาบาลชุมชนในทุกอําเภอและสถานีอนามัยในทุกตําบล (และมีการปรับปรุงสถานีอนามัย 
รวมทั้งมีสถานอีนามัยขนาดใหญในชวงทศวรรษแหงการพฒันาสถานีอนามัย ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อป 2535) 

ในระหวางนี้ การสราง ขยาย และปรับปรุงสถานพยาบาล (โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาล) มีสวนที่มี
การระดมทรัพยากรโดยการขอรับบริจาคจากคหบดีและประชาชนในทองถิ่นอยูไมนอย  (รวมทั้งโครงการสราง
โรงพยาบาลยุพราชซึ่งเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญใน 21 อําเภอ)  ในบางกรณี ในพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดีจึงมี
โรงพยาบาลขนาดใหญอยูหลายแหงกลายมาเปนมรดก (และบางครั้งก็เปนปญหาดวย) ของระบบบริการ
สาธารณสุขจวบจนทุกวันนี ้

การขยายตัวของระบบเครือขายสถานพยาบาลของรัฐมีผลทําใหมีบริการที่มีความใกลเคียงกันมากขึ้น
ในชนบทในขอบเขตทั่วประเทศ (ถึงแมวาความแตกตางของชนบทและหัวเมืองกับเมืองหลวงจะยังมีคอนขาง 
มาก)  เม่ือโรงพยาบาลชุมชนของรัฐเติบใหญขึ้น โรงพยาบาลมิชชันนารีตามหัวเมืองบางแหงก็คอยๆ ปด
ตัวลง (เชนที่อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค และที่อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน) (ดู วิชัย 
2545)   

บทบาทของรฐัและชุมชน/ทองถิ่นในดานบริการสาธารณสุขในดานการประกนัสุขภาพ 

สําหรับบทบาทในดานการประกันสุขภาพนั้น บทบาทที่เปนทางการในดานประกันสุขภาพของ
ชุมชนและทองถิ่นมีคอนขางจํากัด (บทบาทหลักมักเปนบทบาทของครอบครัวและเครือญาติ)  ในชวง
แผนพัฒนาชนบทยากจน รัฐบาลไดพยายามผลักดันใหทองถิ่นมีบทบาทในการแกไขปญหาของตน
รวมกันมากขึ้น  ในป 2526 ไดมีการทดลองโครงการบัตร (ประกัน) สุขภาพ ในโครงการอนามัยแมและ
เด็ก โดยตั้งเปนกองทุนหมุนเวียนของหมูบาน  โครงการนี้ไดพัฒนามาเปนโครงการบัตรสุขภาพ 500 
บาท ซ่ึงเปนที่รูจักกันดีในเวลาตอมา  แตหลังจากที่ผานการดําเนินงานมาระยะหนึ่ง การบริหารงานได
เปลี่ยนไปจากการเปนกองทุนหมุนเวียนของหมูบานมาเปนการมาซื้อบัตรประกันสุขภาพจาก
โรงพยาบาลของรัฐแทน  

อยางไรก็ตาม ในบรรดากลุม (สัจจะ) ออมทรัพยหลายกลุมในภาคใต (โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัด
สงขลาซึ่งเปนแมแบบของกองทุนประเภทเดียวกันในอีกหลายจังหวัดในภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
นั้น ยังไดพัฒนากลุมสัจจะออมทรัพยมาเปนกองทุนหมุนเวียนชาวบานที่เปนเครื่องมือสรางสวัสดิการชุมชน
ดานสุขภาพ (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 2546, เสรี 2544, Preedasak and NaRanong 1999)  กองทุน
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

เหลานี้มักจายคารักษาพยาบาลใหสมาชิก (และในบางกรณีก็จายคาเฝาไขของญาติผูปวยดวย)  แตโดยทั่วไป
แลว กองทุนเหลานี้ไมไดใหสวัสดิการที่ครอบคลุมคาใชจายทั้งหมด14 (ถึงแมวาจะมีบางกองทุนซึ่งเปนสวนนอย 
ที่ต้ังเปาวาจะพยายามพัฒนาไปสูการชดเชยคาใชจายทั้งหมดก็ตาม)  ทําใหกองทุนเหลานี้มีบทบาทเปนกองทุน
ชวยเฉลี่ยความเสี่ยงมากกวาที่จะเปนกองทุนประกันสุขภาพเต็มรูปแบบ   

 

4. เสนทางสูอนาคต: เราจะไปทางไหนกัน? 

โดยสรุปแลว ในชวงเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผานมา (พ.ศ. 2461-2549) ระบบสาธารณสุขได
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขยายบทบาทของสวนกลางทั้งในดานการจัดระบบบริการสาธารณสุขและตอมาในดาน
การจัดหลักประกันสุขภาพ (ซึ่งรวมถึงการเงินการคลังของระบบ) ขึ้นมาทดแทนบทบาทของทองถิ่นมาโดย
ตลอด  ความเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้นาจะเกิดจากการที่หลายรัฐบาลที่ผานมาไดตระหนักดีวานโยบายที่ปลอย
ใหทองถิ่นรับผิดชอบเรื่องเหลานี้ดวยตนเองมีปญหาดานศักยภาพคอนขางมาก (โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบ
การปกครองที่รวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางคอนขางมากเชนในประเทศไทย  แตแมแตในประเทศตะวันตกที่มี
การกระจายอํานาจมากหลายประเทศ ก็ยังมีระบบประกันและ/หรือบริการสุขภาพที่รวมศูนยเชนกัน15 หรือใน
ระบบของแคนาดาที่ใหแตละจังหวัดรับภาระคาใชจายดานรักษาพยาบาลมากพอสมควร รัฐบาลกลางก็จะ
จัดสรรงบสมทบใหแตละจังหวัดระดับในอัตราที่แตกตางกันเพื่อที่แตละจังหวัดจะไดงบรวมตอหัวที่ใกลเคียงกัน)  
ดังนั้น ในชวงที่รัฐบาลไทยพยายามตอสูในสงครามชวงชิงประชาชนในหลายยุคหลายสมัย  รัฐบาลชุดตางๆ จึง
ไดใชนโยบายขยายขอบเขตบริการและหลักประกันสุขภาพออกไปทั่วประเทศโดยใชทรัพยากรจากสวนกลาง
เปนหลัก ซึ่งก็มีขอดีที่ทําใหเกิดการขยายตัวของระบบเครือขายสถานพยาบาลของรัฐที่มีความใกลเคียงกัน
พอสมควรในแตละภาค  (ถึงแมวาความแตกตางของชนบทและหัวเมืองใหญกับเมืองหลวงจะยังมีมากพอสมควร)   

การหางบสนบัสนุนจากองคกรปกครองทองถิ่น (อปท.)  

ในปจจุบัน มีองคกรปกครองทองถิ่นบางแหงใหการสนับสนุนดานการเงินเพิ่มเติมกับสถานพยาบาลอยู
บางแลว  แตการที่จะกะเกณฑใหองคกรปกครองทองถิ่นเขามาแบกรับภาระคาใชจายของโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา โดยไมไดปรับเปลี่ยนระบบและขีดความสามารถในการหารายไดใหองคกรปกครองทองถิ่น 
นาจะยังเปนมาตรการผลักภาระที่ไมสอดคลองสภาพความเปนจริงในปจจุบัน  หรือแมกระทั่งการเสนอให
องคกรปกครองทองถิ่นจายเงินสมทบในสวนของคาหัวโดยมีการเพิ่มขีดความสามารถในการหารายไดให
องคกรปกครองทองถิ่น (ซึ่งคงตองใชเวลาพอสมควร) ก็อาจนําไปสูสภาวการณที่พื้นที่ที่องคกรปกครองทองถิ่น
มีรายไดสูงจะไดรับบริการที่ดีกวาพื้นที่ที่องคกรปกครองทองถิ่นมีรายไดตํ่า (ซึ่งมักจะเปนพื้นที่หางไกล/กันดาร
ที่ปกติจะมีคาใชจายตอหัวสูงกวาอยูแลว)  ดังนั้น ถาจะมีการดําเนินการเรื่องนี้ ก็ควรตองมีมาตรการประกอบที่
                                            
14  แตในขณะเดียวกัน กลุมก็ไมไดสนใจวาอาจจะมีการจายซ้ําซอนในกรณีที่ผูปวยเปนสมาชิกหลายกองทุน (ซ่ึงอาจทําใหสมาชิกไดเงิน

มากกวาที่ตนจายออกไปจริง) เพราะเชื่อวาคงไมมีใครแกลงปวยเพื่อเอาเงิน 
15  เชน อังกฤษ สวีเดน (ดู วิชัย 2545) 
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จะกํากับไมใหการหารายไดเพิ่มโดยวิธีนี้นําไปสูการเพิ่มความเหลื่อมล้ําในการไดรับบริการดานรักษาพยาบาล16 
(หรือที่รายกวานั้นคือ ไมสามารถจัดบริการที่ไดมาตรฐานในเขตองคกรปกครองทองถิ่นที่มีรายไดนอย) 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และ ชาติชาย มุกสง. บรรณาธิการ. 2545.  พรมแดนความรูประวัติศาสตรการแพทย
และสาธารณสุขไทย.  แผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

เชาวนะ ไตรมาศ. 2541.  ขอมูลพื้นฐาน ๖๖ปประชาธิปไตยไทย.  กรุงเทพ: สถาบันนโยบายศึกษา. 
ปรีดา แตอารักษ. บรรณาธกิาร. 2542.  ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจตอสุขภาพอนามัยของคนไทย.  

นนทบุร:ี โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข.  
พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข. บรรณาธิการ. 2547.  กวาจะมาเปนหลักประกันสุขภาพถวนหนา.  นนทบุร:ี 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ.  
พระบําราศนราดูร. 2500.  ประวัติกระทรวงสาธารณสุข อนุสรณกระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 15 ป.  อางใน 

วิชัย โชคววิัฒน. 2545. 
วิชัย โชคววิัฒน. 2545. “ประวัติศาสตรการปฏิรูปครั้งสําคัญของระบบสขุภาพไทย” ใน โกมาตร  

จึงเสถียรทรัพย และ ชาติชาย มุกสง. บรรณาธิการ. 2545 

วิโรจน ณ ระนอง และ อญัชนา ณ ระนอง. 2545ก. “รายงานการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ปที่หนึ่ง 2544-45” (รายงานหลัก)  รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการติดตามประเมินผลการจดั
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปที่หนึ่ง (2544-45) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.  

___________. 2545ข.  “การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” ของกระทรวง
สาธารณสุข” (รายงานเลมที่ 3)  รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการติดตามประเมนิผลการจัดหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ปที่หนึ่ง (2544-45) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 

___________. 2545ค. “จากการสงเคราะหคนจนสูการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา: วิวาทะของสอง
ปรัชญาเบื้องหลังโครงการ 30 บาท”  บทความประกอบการประชุมหองยอยวิชาการ “หลักประกัน
สุขภาพถวนหนา” หัวขอ “30 บาทรักษาทุกโรค ชวยคนจนหรือถวนหนา อนาคตที่ตองเลือก”  ในการ
ประชุมวิชาการหนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ครั้งที ่ 4) เรือ่ง “รวมกันสรางสุขภาพสังคม 
สูสังคมแหงสนัติภาพ” ที่ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรงุเทพมหานคร 5-7 สิงหาคม 2545. 

                                            
16 เชน อาจตองมีมาตรการที่คลายกับแคนาดา ที่รัฐบาลจะจายเงินสมทบใหกับจังหวัดที่จนมากกวาจังหวัดที่มีรายไดจากภาษีของตนเองสูง 



วิโรจน  ณ ระนอง 13 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

_____________. 2545ง.  “ถวนหนา” หรอื “ชวยคนจน”?  เสนทางสูอนาคตของโครงการ 30 บาท.  กรงุเทพฯ: 
โรงพิมพแสงสวางเวิลดเพรสจํากัด.  

วิโรจน ณ ระนอง  อัญชนา ณ ระนอง และศรชัย เตรียมวรกุล และศศวิทุฒ์ิ วงศมณฑา. 2548.  “หลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ป 2545-2546.”  รายงานฉบับสมบูรณเลมที่ 1  โครงการติดตามประเมินผล
การจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระยะที่สอง สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.  

วิโรจน ณ ระนอง อญัชนา ณ ระนอง และศศิวุทฒิ์ วงศมณฑา. 2548.  “ผลกระทบของหลักประกันสขุภาพถวน
หนาและโครงการ 30 บาทฯ ที่มีตอคาใชจายดานสุขภาพของประชาชน”  รายงานฉบับสมบูรณเลมที่ 2  
โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระยะที่สอง (2646-2457) สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน. 2546.  เครือขายกองทุนหมนุเวียนชาวบานสงขลา: รูปธรรมการใชเงนิเปน
เครื่องมอืสรางสวัสดิการชุมชน. 

เสรี พงศพิศ. 2544. “กลุมออมทรัพยกับสวัสดิการชุมชน” ใน จเด็จ ธรรมธัชอารี (บรรณาธิการ) ระบบประกัน
สุขภาพในประเทศไทย นนทบุร:ี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

อัญชนา ณ ระนอง. 2548.  “ความคาดหวัง การใชบริการดานสุขภาพ และผลกระทบของการจัดหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา : มุมมองของประชาชน.”  รายงานฉบับสมบูรณเลมที่ 3  โครงการติดตามประเมินผล
การจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระยะทีส่อง (2646-2457) สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 

อัญชนา ณ ระนอง และ วิโรจน ณ ระนอง. 2545. การปฏิรูประบบการคลัง โครงการสวัสดิการประชาชนดาน
รักษาพยาบาล (สปร.). (ฉบับแกไขปรับปรุง).  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิฑูรยการปก. 

______________. 2545ข. “การสรางกลไกปองกันการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษาการปฏิรูป
ระบบการเงินการคลังโครงการสวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาลสําหรับผูมีรายไดนอยและผูที่
สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล (สปร.).” วารสารรัฐประศาสนศาสตร ปที่ 1 ฉบบัที่ 1 หนา 7-33. 

______________. 2544. การปฏิรูประบบการคลัง โครงการสวัสดิการประชาชนดานรักษาพยาบาล (สปร.). 
รายงานวิจัยเสนอมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติและสํานักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข. 
มิถุนายน. 

ภาษาอังกฤษ 

Preedasak, Paradorn. and Viroj NaRanong. 1999. “Roles of Agricultural Cooperatives and Village 
Credit Unions in Rural Financial Markets in Thailand,” in FAO. Decentralized Rural 
Development and the Role of Self Help Organizations. A regional workshop held from 4-6 
November 1998, Chiang Mai, Thailand.  Bangkok: Food and Agriculture Organization 
Regional Office for Asia and the Pacific December 2001. RAP Publication 1999/33. pp.39-56. 
(Also available at http://www.fao.org/docrep/004/ac158e/ac158e08.htm#bm08.5). 


