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ประเดน็หลกัที�จะนาํเสนอ

• ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ�งที�เกิดขึ$น (ตั$งแต่อดีตถึงวนันี$) เป็นผลของมายาคติ/ตรรกะที�
บกพร่องในวงการสุขภาพ วา่ตอ้งใหค้วามสาํคญัอนัดบัแรกๆ กบัการควบคุมค่าใชจ้่าย
ดา้นสุขภาพ
– ความเชื�อ/มายาคตินี$นาํไปสู่การกาํหนดเป้าหมาย/นโยบายที�สร้างปัญหามาแลว้หลายครั$ ง

• อนาคตควรมุ่งไปสู่การปรับปรุงคณุภาพใหเ้กิดระบบที�ประชาชนเชื�อมั�น/ไวใ้จ (และ
ตระหนกัดว้ยวา่คุณภาพจะมาพร้อมกบัค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพของประเทศที�สูงขึ$น)

• การส่งเสริมหรือละเลยที�จะแกป้ัญหาที�เกิดจาก medical hub อาจกลายเป็น
ระเบิดเวลาหรืออุปสรรคสาํคญัที�อาจสร้างปัญหาใหก้บัระบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้

• การสร้างระบบอภิบาลที�ดี—โดยมีระบบการถ่วงดุลยท์ี�เหมาะสม—จะเป็นประโยชน์
กบัทุกฝ่ายมากกวา่การพยายามรวบอาํนาจหรือผลกัดนัการปฏิรูปในแนวทางที�ไม่
สามารถสร้างฉนัทามติขึ$นมาได้



1. ความเชื�อสาํคญัประการหนึ�งที�ปกคลุมวงการ สธ

• “ประเทศจะอยูไ่ม่ได้ หรือแข่งขนัไม่ได้ ถา้ค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพเพิ�มเร็วกวา่ (ใน
อตัราที�สูงกวา่) รายได้ (GDP)”

– โดยเฉพาะในระยะหลงัซึ�งค่าใชจ้่ายของรัฐกลายเป็นส่วนสาํคญัมากของระบบสุขภาพ

• ความเชื�อนี$ มีมานานมาก (นพ.สงวนระบุวา่เป็นภูมิปัญญานาํเขา้ C. Myers)

• ต่อมาถกูตอกย ํ$าวา่ประเทศเราอยูใ่น “วิกฤติสุขภาพ” ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งปฏิรูป
ระบบสุขภาพ

• เมื�อเกิดโครงการ 30 บาท ซึ�งเป็นโครงการ “หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้” 
เป้าหมายสาํคญักลบัอยูท่ี�การควบคุมค่าใชจ้่าย (cost containment) 

– “หวัใจของโครงการ 30 บาท คือการปฏิรูประบบการเงินดา้นสาธารณสุข” (ฝ่ายหนุน) 
vs “คุณธรรมนาํการเงิน” (ฝ่ายตา้น)



• ความเชื�อนี$ มีผลกระทบมากตั$งแต่สิบกวา่ปีก่อน และยงัมีผลมากในปัจจุบนั
– การกดค่าหวัของ 30 บาทใหต้ํ�าตั$งแต่ตน้ (รัดเขม็ขดั รีดไขมนั ไม่เพิ�มในปีที�สอง) 

• ซึ� งนาํไปสู่การเพิ�มค่าหัวในอตัราที�สูงขึ$นในปีต่อๆ มาอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได้ เมื�อ รพ ติดลบมาก

– นโยบาย “แช่แขง็” ค่าหวัของโครงการ 30 บาท โดยรัฐบาลนี$ ภายใตค้าํขวญัชวน
งง “แตกต่างอยา่งสร้างสรรค์ เหลื�อมลํ$าอยา่งมีความหมาย”?

– การเกิดโครงการ P4P ที�พยายามรีดประสิทธิภาพโดยไม่ใชเ้งินเพิ�ม (เพิ�มใหแ้ค่
1% แถมยงัพยายามเอาส่วนนี$มาจากเงินบาํรุงของ รพ. ก่อนดว้ย)



งบเหมาจ่ายรายหวัโครงการ 30 บาท 2545-2556

(ปีงบ 2557 2,895 บาท)
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มายาคติ/ตรรกที�ผิดพลาด

• ในระยะยาว ถา้ประเทศ (หรือคน) มีค่าใชจ้่ายที�เพิ�มในอตัราที�สูงกวา่รายไดท้ี�
เพิ�มขึ$น กจ็ะอยูไ่ม่ไดห้รือไม่ย ั�งยืนจริง

• แต่การมีค่าใชจ้่ายด้านหนึ�งใดเพิ�มในอตัราที�สูงกวา่รายไดเ้ป็นเรื�องปกติ
– ขา้วอาจเป็นสินคา้คนจน (inferior good) รายไดเ้พิ�ม กินนอ้ยลง
– แต่สุขภาพมกัเป็นสินคา้คนรวย (superior good) รายไดเ้พิ�ม จ่ายเพิ�มเร็วกวา่

(รวมทั$งมกัเป็นสินคา้ส่วนตวัที�ไม่ไดป้ระหยดัจากขนาด scale) 

– ประเทศที�รวยกวา่เรามีแนวโนม้ที�มีสัดส่วน (และยอด) คชจ สุขภาพที�สูงกวา่เรา

• ประเทศไทยยงัจะถกูซํ$าเติมดว้ยสงัคมผูสู้งอายุ ซึ� งค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพจะ
เพิ�มขึ$น
– การทาํระบบส่งเสริม/ป้องกนัโรคจะไม่ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพในระยะยาว



1.1 อนาคตควรมุ่งไปสู่การปรับปรุงคุณภาพใหเ้กิดระบบ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ที�ประชาชนเชื�อมั�น

• เงินที�อาจเห็นวา่ “เหลือ” ใน รพ. รัฐจาํนวนไม่นอ้ย ส่วนหนึ�งสะทอ้นสภาวะการ
ใหบ้ริการที�ต ํ�ากวา่มาตรฐาน เพราะปัญหาขาดแคลนบคุลากร

• ถ้าจะสร้างระบบบริการที�ได้คุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั ค่าใช้จ่าย (และ
บุคลากร) ยังต้องเพิ�มขึ(นอกีมาก
• แต่นี�เป็นแนวทางที�ควรจะเป็นในอนาคต ถ้าเราต้องการระบบหลกัประกนัสุขภาพที�ยั�งยนื

และเป็นที�พึ�งพงิ/ฝากชีวติของประชาชนได้จริง ไม่ใช่ปล่อยให้เสื�อมถอยไปเป็นแค่
โครงการสําหรับคนจนที�ไมม่ีทางเลือก

• ในสภาวะการกระจายรายไดข้องประเทศเป็นแบบปัจจุบนั ถา้หวงัจะสร้างระบบ
หลกัประกนัสุขภาพจริงๆ (ที�ฐานะทางการเงินไม่ใช่อปุสรรคในการเขา้ถึงบริการที�
จาํเป็น) ระบบร่วมจ่าย (copayment) จะไม่ใช่ทางออกที�มีนัยสําคัญในการ
แก้ปัญหาการเงินของระบบ

• การเก็บภาษีเฉพาะ (เช่นภาษีสุขภาพ) เพิ�มเป็นภาษีต่างหาก (โดยเฉพาะอยา่งยิ�งถา้
เพิ�มจาํนวนครั$ งที�เก็บดว้ย เช่น เก็บเป็นรายเดือน) มกัจะมีตน้ทุนในการเก็บสูง และไม่
มีประสิทธิภาพมากกวา่การเพิ�มภาษีเงินไดแ้ลว้เก็บตามช่องทางเดิม



2. ปัญหาการมองนโยบายสาธารณสุขแบบตดัขาดจากกนั: 

กรณี Medical Tourism/Hub

• รัฐบาลไทยรักไทย 2546 “Dual track”/“Medical Hub”: 

“โครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค สง่ผลให้บริการสาธารณสขุกระจาย
ทั�วถึงทั ,งประเทศ ทําให้โรงพยาบาลเอกชนที�มีขีดความสามารถเหลือเป็น
โอกาสที�จะพฒันาบริการและสิ�งอํานวยความสะดวกทางด้านบริการ
การแพทย์และสขุภาพโดยยกระดบัมาตรฐานคณุภาพสูส่ากล แล้วไป
นําเสนอในตา่งประเทศได้ เพื�อเป็นแหลง่รายได้ใหมท่ี�มีประสิทธิภาพและ
ขยายตวัได้อยา่งตอ่เนื�องให้กบัประเทศ” 

-- กระทรวงสาธารณสขุ 2546



• แผน/ยทุธศาสตร์ (2546) พดูถึง 3 บริการ
– บริการด้านการแพทย ์(Medical Service) เน้นการรักษาพยาบาลในระดบัสงู 

โดยนําเสนอแง่ความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ที�ดีที�สดุในเอเชีย เช่น การ
ผ่าตดัรักษามะเร็ง การรักษาโรคหวัใจ การรักษาด้านทนัตกรรม 

– บริการด้านสขุภาพ (Health Service) เช่น การเสริมสวย สปา นวดแผนไทย การ
ทอ่งเที�ยวเชิงสขุภาพ 

– ผลิตภณัฑ์สขุภาพและสมนุไพร (Herbal Products) เช่น เครื�องสําอาง อาหาร
เสริม โดยเน้นที�ผลิตภณัฑ์สมนุไพร 

โดยมีจดุเน้นอยู่ที�บริการประเภทแรก
• นโยบายดึงคนไขต้่างชาติ (medical tourist) มีมาตั$งแต่ยคุ ปชป. หลงั
วิกฤติ 40

• เป็นนโยบายที�มีอยูใ่นทุกรัฐบาลตั$งแต่ ปชป� ทรท� พปช� คมช�
ปชป� พท. (ส่วนหนึ�งน่าจะเป็นอิทธิพลสภาพฒัน)์ 
– นายกอภิสิทธิ; ไปโฆษณาที�ญี�ปุ่น
– รมว.ประดิษฐ์ ไม่ไดร้ิเริ�มเรื�องนี$ แต่ก็พยายามผลกัดนัเรื�องที�ใกลเ้คียง (Long Stay)



"หมอประดษิฐ"ควง"นายกฯ"ไปญี�ปุ่น ดูงานต้นแบบดูแล
สูงวยั เลง็ดงึ"ลูกค้ายุ่น"ลองสเตย์

• นพ.ประดิษฐยงักลา่วถงึเรื�องการให้บริการดูแลผู้สูงอายุญี� ปุ่นแบบพาํนัก
ระยะยาว (Long Stay) ในประเทศไทยวา่ บริการดงักลา่วภาคเอกชนใน
ประเทศไทยมีความพร้อมมาก หากมีโอกาสนายกรัฐมนตรีของไทยอาจ
หยบิยกขึ Dนมาหารือกับทางการญี�ปุ่น แตอ่ย่างไรก็ตาม มั�นใจวา่ประเทศ
ไทยมีศกัยภาพในการดแูลผู้สงูอายญุี�ปุ่ นแบบลองสเตย์ได้ แตอ่าจจะต้องมี
การปรับปรุงกฎระเบียบตา่งๆ รวมทั ,งการฝึกอบรมบคุลากรเพิ�มเติม เพื�อให้
สื�อสารภาษาญี�ปุ่ นได้ โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ พยาบาล ผู้ดแูลผู้สงูอายุ
จะต้องพดูภาษาญี�ปุ่ นให้ได้ ซึ�งเรื�องนี D สธ.จะหารือกับสภาวิชาชีพต่อไป 
ส่วนเรื�องอื�นๆ ไทยมีความพร้อมอยู่แล้วและอาจจะมีแก้ไข
กฎระเบียบอาํนวยความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการมากขึ Dน

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1369373963&grpid=03&catid=

03   24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556



ความสาํเร็จ – มุมมองจากต่างประเทศ



ความสาํเร็จ – มุมมองจาก รพ. ภายในประเทศ

“ด้านนายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ บอก
วา่ ขณะนี�ถือว่าประเทศไทย ก้าวเป็น Medical Hub อันดับหนึ�งของ
โลกแล้ว ยืนยนัจากจํานวนนกัท่องเที�ยวเชิงสขุภาพปีละกวา่ 1 ล้านคน สร้าง
รายได้เข้าประเทศกวา่ 1 แสนล้านบาท รวมทั ,งประเทศไทยยงัมีชื�อเสียงด้านการ
รักษาที�มีคณุภาพ และราคาย่อมเยา
แตก่ารรักษาแชมป์อนัดบัหนึ�งของโลก จะต้องปรับเปลี�ยนทศันคติของคนใน
สงัคมไทย โดยอย่ามองวา่โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้ ร้าย หรือผู้กอบโกย
ผลประโยชน์อย่างเดียว”

“ ‘Medical Hub' ความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกจิไทย” 
VoiceTV 29 มิถนุายน 2556 เวลา 17:17 น.

http://news.voicetv.co.th/business/73997.html



สภาวชิาชีพเรียกร้องภาครัฐช่วย – “เตรียมดนัไทยเป็น
ศูนย์กลางเมือง 'ศัลยกรรมอาเซียน‘”

"แพทยสภา" เตรียมดันไทยเป็นเมืองศัลกรรมในอาเซียน หลังเปิด AEC หวังแข่งเกาหลี 
เรียกรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 2 แสนล้านบาท
• นายแพทย์สมัพนัธ์ บอกอีกวา่ ด้วยกระแสความนิยมการทําศลัยกรรม ที�มีแนวโน้มพุง่สงูขึ ,นอย่าง

ตอ่เนื�อง ทางสมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัการศลัยกรรมตกแตง่ในประเทศไทยจึงเลง็เห็นวา่ ทางรัฐบาล
ควรใช้โอกาสของการรวมประเทศในภมูิภาค ที�จะเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 
ทําการผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงการทําศลัยกรรม (Surgical hub of Asia) 
โดยการสนบัสนนุให้มีการประชาสมัพนัธ์กบัชาวตา่งชาติ ถึงความพร้อมและศกัยภาพของแพทย์
ไทย ไมว่า่จะเป็นการแปลงเพศ จมกู ตา และหน้าอก พร้อมเสนอเป็นการท่องเที�ยวเชิงความงาม
แบบเหมาเป็นแพ็คเก็จ ซึ�งหากว่าทางรัฐบาลไทยสามารถดําเนินการไดต้ามขอ้เสนอนี'จะทําใหเ้ม็ด
เงินจํานวนมหาศาลไหลเขา้มายงัประเทศ ผ่านรูปแบบการท่องเที�ยวเพื�อสขุภาพและเสริมความ
งาม เฉลี�ยปีละกว่า 2 แสนลา้นบาท

• 'ปัญหาคือภาครัฐขาดการสนับสนุนไม่ผลักดันเป็นนโยบายที�เป็นรูปธรรมทั�งที�เรามีความ
พร้อม'

source : Newscenter/bangkokbiznews/poppaganda/gasst(image) 

http://news.voicetv.co.th/thailand/63811.html



มองขา้ม/ ไม่ใหค้วามสาํคญั (play down) ผลกระทบ

• ผลต่อความขาดแคลนบุคลากรที�มีจาํกดั และผลิตเพิ�มไดน้อ้ยในเวลาสั$นๆ (โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งในส่วนของ medical services)

– ภายใตน้โยบายกีดกนัแพทยต์่างชาติ ให้สอบใบประกอบโรคศิลป์เป็นภาษาไทย
– “แค่หมอทาํงานเพิ�มคนละ 10% ปัญหาการขาดแคลนแพทยก์็จะหมดไป”

• ผลต่อราคาค่าบริการและรายไดบุ้คลากร เช่น แพทย์
• � ผลต่อค่าใชจ้่ายของโครงการประกนัสุขภาพต่างๆ ของภาครัฐ (30 บาท ปกส ขรก)
• มกัหลงคิดวา่จะได้ “เงินฟรี” เขา้ประเทศปีละ 1-2 แสนลา้น
• แต่จะพบวา่ยิ�งโครงการประสบความสาํเร็จ รัฐบาลกย็ิ�งตอ้งจ่ายมากขึ$นเพื�อแยง่ยื$อบุคลากร
• และการปลอ่ยเสรี โดยไม่คิดจะควบคุมเลย อาจสร้างปัญหาใหญ่ได้ เพราะกาํลงัซื$อที�มี
โอกาสเขา้มาเพิ�มนั$นมีมหาศาล



3. ระบบบริหาร/อภิบาล (governance)
• ในช่วงสองทศวรรษที�ผา่นมา ระบบ สธ เป็นระบบที�มีความพยายามปฏิรูปมากที�สุด
• ผลผลิตของ 14 ตุลาฯ สร้างบุคลากรจาํนวนหนึ�งที�มาเป็นผูน้าํผลกัดนัการปฏิรูป
• ทศวรรษที�ผา่นมามีผลพวงของความสาํเร็จตามมาพอสมควร (รวมทั$ง ตระกลู ส.) 

• แต่กระบวนการปฏิรูปตามแนวทางนี$ไม่สามารถสร้างฉนัทามติได้ และอาจขยายรอยร้าว
เพิ�มขึ$นตามภาวะความแตกแยกทางการเมืองในระยะหลงัดว้ย

• โครงสร้างที� “สาํเร็จ” มาแลว้ในทางกฎหมาย เดินต่อไปไดด้ว้ยตวัเอง (ส. ต่างๆ)
– แมว้า่อาจมีอุปสรรคและปฏิกิริยาต่อตา้นอยูบ่า้ง ซึ� งคงตอ้งยอมรับดว้ยว่าแต่ละฝ่ายอาจมีมุมมองเรื�อง

“ความดี/ถูกตอ้ง/ชอบธรรม” ที�ต่างกนั
• เช่น ประเด็นการสืบทอดอาํนาจ vs แทรกแซง/ครอบงาํ

• แต่ความพยายามที�จะสร้างนโยบาย/ธรรมนูญใหม่มากาํกบัระบบสุขภาพ (สช.) ไม่สามารถ
นาํไปสู่กระบวนการสร้างนโยบายที�ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมไดจ้ริง
– ส่วนหนึ�งสะทอ้นความแตกต่างเชิงอุดมการณ์ ซึ� งบางครั$ ง radical+หาเหตุผลอธิบายยาก

• เช่น การตา้นสินคา้ทาํลายสุขภาพสญัชาติอื�นมากกวา่สินคา้เดียวกนัที�มีสญัชาติไทย
• หรือการตา้นการเขา้ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งดุเดือด (แต่ดว้ยเหตุผลที�อ่อนในทาง ศศ.)



• เกิดทั$งปฏิกิริยาต่อตา้น (และการใชอ้าํนาจ กฎหมายที�มี มาจดัการ)

• และการใชอ้งคก์รที� “ชนะ” มาแลว้เป็นเครื�องมือในการต่อสู้
– ในบางกรณีกลายเป็นสงครามตวัแทนที�พร้อมจะกวาดลา้งใครก็ตามที�ขวางทาง
ใหอ้อกไป (ไล่จนกวา่จะไป ขู่วางหรีด กล่าวหาวา่เป็นคนของนกัการเมือง)

• บางครั$ งก็โจมตีดว้ยขอ้กล่าวหาที�เป็นทฤษฎีสมคบคิด
– ขอ้หาที� dramatic เช่น แผนบนัได 4 ขั$นลม้หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้

– การทาํ P4P เพื�อไล่แพทยอ์อกจากชนบทเพื�อช่วย medical hub  

• แต่แนวโนม้ก็คือจะไม่เกิดทั$งฉนัทามติหรือการชนะกนัแบบเด็ดขาด



ทางออกที� feasible กวา่จึงควรอยูท่ี�การประนีประนอม
และหาทางออก/จุดร่วมที�สมเหตุสมผล

ฝ่ายการเมือง
• เดินออกจากหล่มตรรกวบิตัิ (เรื�องประเทศจะไปไม่ไดถ้า้ไม่แช่แขง็รายจ่ายดา้นสุขภาพ) 

• หันไปเน้นการสร้างระบบหลักประกนัสุขภาพที�มีคุณภาพ
• ซึ�งจะต้องการทั(งคนและเงินเพิ�มในระยะยาว

– ผู้บริหารฝ่ายการเมือง (รมต.) ต้องทําหน้าที�ทําความเข้าใจและต่อรองเรื�องงบกบั
รัฐบาล โครงการ 30 บาท เป็นผลงานที�สร้างความนิยมอย่างสงูให้พรรค/รัฐบาล 
ทรท/พปช/พท ถ้ามองการณ์ไกล การรักษาและพฒันาให้โครงการและระบบบริการมี
คุณภาพเป็นที�เชื�อถือของประชาชนจะเป็นประโยชน์กบัฝ่ายการเมืองเองในระยะยาว

• ระบบจะมีคุณภาพได้ต้องสามารถถ่วงดุลย์/แยกบทบาทของผู้คุมกฎ ผู้ซื(อ และผู้ให้บริการ
• ไม่ทาํให้ตวัเองทาํงานลาํบากขึ$นโดยไปสนบัสนุนนโยบายที�ขดักนัเองหรือสร้างปัญหาใหต้อ้ง

ตามแก้
• การเนน้/promote หรือละเลยไม่ควบคุม medical hub 



ฝ่ายที�ต้องการปฏิรูป

• ใหค้วามสาํคญักบัการปฏิรูประบบ เนน้การพฒันาระบบที�สามารถเดินไปไดใ้น
ระยะยาวโดยไม่ตอ้งยดึติดกบัตวับุคคล “คนดี/คุณประโยชน์ทบัซอ้น”

• ซึ� งในสุดแลว้ ในระบอบ ปชต ฝ่ายการเมืองที�มาตามระบบยอ่มมีอาํนาจพอสมควรในการ
เลือกตวับุคคล

• ไม่หลงคิดวา่การเดินหนา้ชนแบบเดิมหรือแรงขึ$น (โดยมีผูส้นบัสนุนเพียง
บางส่วน) จะสามารถทาํใหค้นที�เหลือมาเห็นดว้ย หรือจะทาํใหไ้ดน้าํมาซึ�งชยัชนะ
อยา่งเด็ดขาด
• ซึ� งนอกจากจะยากแลว้ ยงัมีความเสี�ยงที�จะทาํให้สูญเสียทุนทางสงัคมที�ยงัพอมีอยูโ่ดยเปล่า

ประโยชน์



ขอบคุณครับ

• E-mail: viroj@tdri.or.th virojtdri@yahoo.com

• โทรศัพท์: 081 382 7846  (02) 718 5460 ต่อ 338, 308 

• Fax: 02 7185461-3


