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บทความนี้เปนเพียงมุมมองหนึง่ของผูเขียน เพื่อใหเกิดความคิดทีห่ลากหลาย 

     

 

 

หลักประกันสุขภาพถวนหนามุงเนนสิทธิเพือ่ประกันโอกาสในการเขาถึงบริการ               
ที่เปนธรรม (Equitable access) หรือมุงการสงเคราะหเพือ่ชวยเหลอืผูยากไร 

(Helping the poor) 

สัมฤทธิ์  ศรีธํารงสวัสดิ์ 
 

 
   

- การเขาถึงบริการสุขภาพที่เปนธรรม (Equitable access) หมายถึงการใชหรือไดรับบริการสุขภาพ
เปนไปตามความจําเปนดานสุขภาพอยางเทาเทียมกัน  โดยมากมักดําเนินการโดยใหการเขาถึง
บริการสุขภาพเปนสิทธิหรือประโยชนที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  ซึ่งขอดีทําใหเกิด
หลักประกันสุขภาพถวนหนาไดใน 2 มิติ คือความครอบคลุมประชากร และความครอบคลุมของสิทธิ
ประโยชนทางสุขภาพ  อันทําใหเกิดความเปนธรรมและเกื้อกูลกันได  แตขอพึงพิจารณาคือภาระ
คาใชจายของภาครัฐท่ีสูงและตองใหความอยางเพียงพอ และอุปสงคตอบริการท่ีจะเพิ่มขึ้นเน่ืองจาก
ราคา ณ จุดใชบริการของประชาชนลดลง 

- การสงเคราะหผูยากไร (Helping the poor) หมายถึงรัฐบาลใหความชวยเหลือท่ีมุงตอผูยากไรหรือ
ผูดอยโอกาสในสังคมในดานตางๆ เชน รายได บริการทางสังคมหรืออื่นๆ  ซึ่งมีขอดีที่หากมาตรการ
ในการคนหาและเขาถึงผูดอยโอกาสมีประสิทธิภาพจะสามารถใหความชวยเหลือไดตรงเปาหมาย 
โดยภาระคาใชจายของภาครัฐไมสูงมากนัก ในขณะท่ีประชาชนมีเสรีภาพและทางเลือกในการ
ตัดสินใจเปนของตนเอง แตมักมีขอจํากัดท่ีการขาดประสิทธิผลของการคนหาและเขาถึงผูดอยโอกาส
ตลอดจนไมสามารถทําใหทุกคนมีหลักประกันสุขภาพได 

- พัฒนาการของระบบบริการสุขภาพในประเทศไทยที่ผานมาเปลี่ยนแปลงจากการสงเคราะห                  
ผูยากไร ไปสูการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีเปนธรรม ทําใหความครอบคลุมของการมีหลักประกัน
สุขภาพเพ่ิมจากรอยละ 33 ในป 2534 สูรอยละ 95 ในป 2546 (เชนเดียวกับภาระงบประมาณ               
ที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย) 

 

(1) ความหมายเชิงปฏบิัติการ 

การเขาถึงบริการสุขภาพที่เปนธรรม (Equitable access) การเขาถึงหมายถึง โอกาสของปจเจกชน 
ในการเขาสูระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงนักเศรษฐศาสตรนิยมวัดในลักษณะคาใชจายที่เปนตัวเงินและ             
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คาเสียเวลาในการไปรับบริการสุขภาพ1 2 ทั้งน้ีแม “เขาถึง” มีความหมายตางจาก “ใชบริการ” แตในทาง
ปฏิบัติสวนใหญนิยมวัดการเขาถึงในลักษณะการใชบริการ3 4 ดังนั้นการเขาถึงบริการสุขภาพที่เปนธรรม
ในที่น้ี จึงหมายถึงการใชหรือไดรับบริการสุขภาพเปนไปตามความจําเปนดานสุขภาพ กลาวคือ ผูมีความ
จําเปนดานสุขภาพเทากันควรใชหรือไดรับบริการสุขภาพท่ีจําเปนเทากัน  ในขณะที่ผูมีความจําเปนดาน
สุขภาพมากกวาควรใชหรอืไดรับบริการสุขภาพมากกวา  

การสงเคราะหผูยากไร (Helping the poor) หมายถึงโครงการของรัฐบาลท่ีมุงใหการชวยเหลือดาน
รายได บริการทางสังคม และการสนับสนุนอื่น แกผูดอยโอกาสในสังคม เชน คนจน ผูสูงอายุ เด็ก              
ผูพิการ คนวางงาน ฯลฯ เปนตน โดยบริการเหลานี้มักจัดใหฟรีโดยไดรับงบสนับสนุนจากภาครัฐ               
ในที่น้ีหมายถึงรัฐรับผิดชอบจัดหลักประกันดานสุขภาพแกกลุมผูยากไร (โดยใหกลุมที่ชวยเหลอืตนเองได
รับผิดชอบตนเอง)  

สิทธิ หมายถึง ประโยชนท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมาย5 (Entitlement) จําแนกไดเปนสองระดับคือ 
(1) สิทธิมนุษยชน (Human rights) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยพึงไดรับตั้งแตเกิด เชน 
สิทธิเสรีภาพในชีวิต สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการคิด การแสดงความคิดเห็น สิทธิ
เสรีภาพในการทํางาน การศึกษา ฯลฯ เปนตน และ (2) สิทธิพลเมือง (Civil rights) หมายถึงสิทธิ
ประโยชนท่ีไดรับจากรัฐในฐานะที่เปนพลเมืองของประเทศหรือรัฐนั้นๆ เชน สิทธิในการรวมตัวทาง
การเมือง การเลือกตั้ง เปนตน 

หลักประกันสุขภาพถวนหนา หมายถึง การที่รัฐบาลกําหนดหรือจัดใหประชาชนหรือพลเมืองของ
ประเทศหรือมลรัฐทุกคนไดรับหลักประกันสุขภาพ ท้ังน้ีหลักประกันสุขภาพถวนหนามองไดท้ังในมิติ
กวางคือครอบคลุมประชากร (Bread of coverage) และมิติของความลึกคือครอบคลุมสิทธิประโยชน 
(Depth of coverage) โดยหลักประกันสุขภาพทําหนาที่สําคัญสองประการ คือ การอํานวยการเขาถึง
บริการสุขภาพที่จําเปน (enable access to care) และการปกปองครัวเรือนจากภาวะลมละลายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการจายคารักษาพยาบาล (Financial protection against catastrophic expenditures)6 
 

(2) เหตุผลท่ีรัฐควรชวยเฉพาะผูยากไรหรือจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนาแกประชาชน  

แนวคิดท่ีสนับสนุนวาภาครัฐควรชวยเฉพาะผูยากไรนั้นเปนแนวคิดแบบเสรีนิยม เชื่อม่ันในกลไก
การตลาดวาจะทําใหระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใหความสําคัญกับเสรีภาพการตัดสินใจและความ
                                                           
1 Le Grand, J. (1982) The Strategy of Equality: Redistribution and the Social Services. Allen and Unwin, London.  
2 Mooney, G.H. (1983) Equity in health care: confronting the confusion. Effective health care, 1, 179-184  
3 Wagstaff, A. and Van Doorslaer, E. (1993) Equity in the delivery of health care: methods and findings in Van Doorslaer, E., 

Wagstaff, A. and Rutten, F.(eds) Equity in the finance and delivery of health care: an international perspective. Oxford 
University Press, London.  

4 Waters, H.R. (2000) Measuring equity in access to health care. Soc.Sci.Med., 51, 599-612 
5 หยุด แสงอุทัย (2538) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป พิมพครั้งที่ 12. รุงเรื่องสาสนการพิมพ. กรงุเทพมหานคร. 
6 Kutzin, J (2001) A descriptive framework for country-level analysis of health care financing arrangements. Health Policy: 56, 

171-204  
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รับผิดชอบสวนบุคคล โดยที่ภาครัฐควรจํากัดบทบาทตนและมุงชวยเฉพาะผูยากไร สหรัฐอเมริกาถือเปน
ตนแบบของแนวคิดนี้ รัฐบาลกลางและรัฐบาลของมลรัฐของสหรัฐอเมริกาดําเนินโครงการประกันสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุ (Medicare) และคนจน (Medicaid) ตามลําดับ ในขณะท่ีประชาชนทั่วไปใหมีอิสระในการ
เลือกซ้ือประกันสุขภาพที่จัดโดยเอกชน ขอดีของแนวคิดนี้คือ (1) หากมาตรการในการคนหาและเขาถึง
คนยากไรมีประสิทธิภาพก็สามารถชวยคนไดตรงตามความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ (2) ภาระ
รายจายดานสุขภาพของภาครัฐก็ไมสูงมากนักทําใหรัฐบาลสามารถนํางบประมาณไปพัฒนาประเทศดาน
อื่นๆ (3) ขณะเดียวกันประชาชนก็มีเสรีภาพและทางเลือกในการตัดสินใจของตนเอง แตจุดออนสําคัญคือ 
(1) ตนทุนการคนหาคนจนที่สูงและ (2) การขาดประสิทธิผลของการคนหาและเขาถึงกลุมคนจน7 8 
กลาวคือ การคนหาคนจนตองมีเครื่องมือและกลไกการประเมินที่ซับซอนและบุคลากรที่ชํานาญทําใหมี
ตนทุนสูง ประเทศกําลังพัฒนาก็มักขาดสมรรถนะดานนี้นอกจากนั้นประชาชนสวนใหญไมอยูภาคจาง
งานที่เปนทางการ มีรายไดจากหลายแหลงท้ังท่ีเปนและไมเปนตัวเงินและยังไมสมํ่าเสมอ ในเชิงเทคนิค
จึงมีความยากคอนขางมากและมีผลใหขาดความครอบคุมและความตรงของการคนหาและใหประโยชน
แกคนจน ประสบการณของไทยในการดําเนินโครงการบัตรรายไดนอยเกือบสามสิบป พบวาปญหาการ
ขาดความครอบคลุมและขาดความตรงของการใหบัตรรายไดนอยมีมาตลอดและไมมีแนวโนมดีขึ้นตาม
ประสบการณการดําเนินงานที่นานขึ้นแตกลับมีแนวโนมแยลง 9 10 (3) ขอดอยอีกประการคือไมสามารถ
ทําใหประชาชนทุกคนมีหลักประกันในการใชบริการสุขภาพได พบวาในระหวางป พ.ศ. 2542 – 2547 
ประชากรอเมริกันที่มีอายุต่ํากวา 65 ป รอยละ 16-17 ไมมีหลักประกันสุขภาพใดๆ ขณะเดียวกันความ
ครอบคลุมของประกันสุขภาพเอกชนมีแนวโนมลดลงในขณะท่ีความครอบคลุมของ Medicaid เพิ่มขึ้น11 
การไมมีหลักประกันสงผลตอการเขาถึงบริการขณะเดียวกันก็ทําใหบางคนตองประสบกับปญหา
ลมละลายจากการจายคารักษาพยาบาล12 ดังน้ันขอออนสําคัญของแนวทางนี้คือมีผลกระทบดานลบตอ
ความเปนธรรมทั้งในระบบบริการและการคลังสุขภาพแมวาจะมีนโยบายชวยเหลือผูยากไรก็ตาม  

ประเทศสวนใหญในยุโรปมองวา การเขาถึงบริการสุขภาพท่ีจําเปนเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน13 และใหความสําคัญกับการเกื้อกูลกันของคนในสังคม (Solidarity) กลาวคือ คนท่ีมีสุขภาพดี

                                                           
7 Coady, D., Grosh, M., and Hoddinott, J. (2004) Targeting outcome redux, The World Bank Research Observer, Vol. 19(1): 61-

85 
8 Srivastava, P. (2004) Poverty Targeting in Asia: Country Experience of India. Discussion Paper No. 5, Asian Development 

Bank Institute, Tokyo. 
9 โครงการบัญฑิตศึกษาทรพัยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) (2533) รายงานโครงการวิจัยประเมินผล เรื่อง การ

จัดทาํบัตรสงเคราะหผูมีรายไดนอยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ม.ป.ท. 
10 สุกัลยา คงสวัสดิ์ พิชญ รอดแสวง สินิทธิ์ โขนงนุช และ วรรณา จารุสมบูรณ (2543) ประสิทธิผลและกระบวนการออกบัตรดานการ

รักษาพยาบาลสําหรับผูมีรายไดนอย รอบที่ 6 (2541-2543) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุร ี
11 US Department of Health and Human Resource (2006) Health, United States, 2006 with Chartbook on Trends in the Health of 

Americans. DHHS publication No 2006-1232 
12 Van Doorslaer, E. et al. (2005) Paying out-of-pocket in Asia: Catastrophic and Poverty Impact. Equitap Project, working paper 

No. 2 
13 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 25 “ บุคคลมีสิทธิในมาตรการครองชพีที่เพยีงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูที่ดีสําหรับ

ตนเองและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เส้ือผา ที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาลและบริการทางสังคมที่จาํเปน....” 
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ควรชวยเหลือคนที่มีสุขภาพแย และคนรวยควรชวยเหลือคนจน14 สังคมจึงจะอยูไดอยางสงบสุข 
ประกอบกับกลไกตลาดในระบบบริการสุขภาพและประกันสุขภาพภาคสมัครใจทํางานไดไมสมบูรณจาก
ปจจัยหลายประการ เชน ลักษณะจําเพาะของอุปสงคตอบริการสุขภาพที่ถูกกําหนดดวยความจําเปนดาน
สุขภาพ (derived demand) การขาดความสมดุลของขอมูลระหวางผูใหบริการ/ประกันและผูรับบริการ 
(imbalance of information) การผูกขาดโดยธรรมชาติของตลาด (natural monopoly) และบริการ
บางอยางเกี่ยวของกับจริยธรรม (merit goods) ภาครัฐจึงตองเขาไปกํากับหรือจัดการเพ่ือใหประชาชน
ทุกคนไดรับบริการสุขภาพที่จําเปน ขอเดนของแนวคิดน้ีคือ การสรางความเปนธรรมและการเกื้อกูลกัน
ของคนในสังคม และทําใหหลักประกันสุขภาพสามารถทําหนาที่สองประการสําคัญที่กลาวในตอนกอน
หนานี้ไดเต็มที่ (หากสิทธิประโยชนที่กําหนดมีความครอบคลุมที่รอบดานพอ) อยางไรก็ดีผลกระทบหลัก
ที่เกิดขึ้นคือภาระคาใชจายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากการท่ีรัฐตองเขาไปจัดการใหมีหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ขณะเดียวกันการจัดใหมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาก็กระตุนใหอุปสงคตอบริการของประชาชน
เพิ่มขึ้นจากราคา ณ จุดใชบริการท่ีลดลงของประชาชน   

 

(3) เงื่อนไขของการจะบรรลุรูปธรรมของคานิยม 
ระบบสงเคราะหผูยากไรจําเปนตองมีทั้งเครื่องมือและบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะในการ

ประเมินรายไดกลุมเปาหมาย (Targeting the poor) รวมถึงกลไกในการคนหากลุมเปาหมาย 
นอกจากน้ันเปนท่ียอมรับกันทั่วไปวาระบบจายลวงหนา (Prepayment system) ทุกรูปแบบมีความเปน
ธรรมมากกวาการจายเม่ือใชบริการ (out-of-pocket-payment) 15 ดังน้ันเพื่อแกจุดออนประเด็นความเปน
ธรรมดานการคลังระบบบริการสุขภาพก็ตองสงเสริมใหประชาชนมีหลักประกันสุขภาพเพื่อลดการจาย ณ 
จุดใชบริการลง 
 สําหรับหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น เง่ือนไขสําคัญคือตองเปนประกันภาคบังคับโดยมีการ
ออกกฎหมายบังคับในเรื่องดังกลาว สําหรับการออกแบบระบบเปนไดท้ังการประกันสุขภาพภาคบังคับ
แบบประกันสังคม (Social health insurance) หรือระบบสุขภาพแหงชาติโดยใชเงินภาษี (National 
health services) ทั้งนี้พบวาประแทศสวนใหญมักมีหลายระบบรวมกัน16 เชน บางกลุมครอบคลุมโดย
ระบบประกันสังคม บางกลุมครอบคลุมโดยระบบภาษี รวมท้ังประกันเอกชน โดยภาครัฐอาจเปนผูจัดเอง
หรือกําหนดใหมีโดยเอกชนดําเนินการก็ไดโดยเฉพาะกรณีแบบกองทุนประกันสังคม อาจเปนกองทุน
เดียวเชน กรณีของเกาหลี หรือหลายกองทุน เชนกรณีญี่ปุน และเยอรมันนี เปนตน ท้ังน้ีระบบจะเปน
แบบใดน้ันมักขึ้นกับวิวัฒนาการของระบบที่ผานมาและบริบททางสังคมของแตละประเทศเปนสําคัญ ส่ิง
หนึ่งมักเกิดขึ้นควบคูไปกับการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาแตมิไดเปนเง่ือนไข คือ การปฏิรูประบบ

                                                           
14 ทั้งนี้ลักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อ (1) ตองเปนระบบการจายลวงหนา (2) มีการนําเงินมารวมกัน และ (3) จํานวนเงินที่คนสุขภาพ

ดีและคนรวยจายตองมากกวาความจาํเปนตองใชจริงและมีเหลือมาสนับสนุนคนที่สุขภาพแยและคนจนได 
15 World Health Organization (2000) World Health Report 2000, Health System: Improving Performance. WHO, Geneva 
16 Gottret, p. and Schieber, G. (2006) Health Financing Revisited: A Practitioner’s Guide. The World Bank, Washington DC. 
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บริการและการคลังสุขภาพ17 เพื่อใหสามารถจัดหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนทุกคนภายใต
ทรัพยากรท่ีมีอยูขณะเดียวกันก็ปองกันผลกระทบจากอุปสงคตอบริการที่เพิ่มขึ้นจากการใหหลักประกัน
แกประชาชน ปจจัยสําคัญอีกประการคือตองมีระบบบริการท่ี ไดมาตรฐานและกระจายทั่วถึง เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 
 

(4) ผลกระทบตอคานิยมอ่ืนๆ  
 แมแนวคิดเร่ืองสงเคราะหผูยากไรในทางทฤษฏีแลวนาจะชวยทําใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 
แตในทางปฏิบัติเน่ืองจากการขาดประสิทธิผลของการคนหาคนจน ประกอบกับไมสามารถใหประชาชน
ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพในลักษณะของการสมัครใจ ดังนั้นระบบดังกลาวจึงมีผลกระทบตอคานิยม
ดานความเปนธรรมและการเก้ือกูลกันของคนในสังคม  

สวนแนวคิดดานสิทธิเพื่อหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น เนื่องจากเปนการคลังภาครัฐที่มีการ
นําเงินมารวมกันเพื่อใชสําหรับการจัดบริการแกทุกคน ดังนั้นจําเปนตองมีการควบคุมกํากับเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนสวนใหญดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีอาจกระทบตออิสรภาพและทางเลือกของ
ประชาชนบางสวนรวมทั้งเสรีภาพของผูใหบริการในการใหบริการ เนื่องจากตองมีการควบคุมคาใชจาย    

 

(5) สถานการณในประเทศไทยโดยยอ 

 ประชาชนไทยคุนเคยกับการจายคาบริการเม่ือไปใชบริการสุขภาพตั้งแตในอดีต ตอมาเม่ือมีการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทยสมัยใหมก็กําหนดใหประชาชนตองจายคาบริการเมื่อไปรับบริการใน
สถานพยาบาลรัฐตั้งแตป พ.ศ. 2488 18 อยางไรก็ดีอัตราคาบริการที่กําหนดมิไดมุงคืนทุนท้ังหมดเพยีงให
ประชาชนรวมรับผิดชอบคาใชจายบางสวนโดยเฉพาะคายาและวัสดุโดยภาครัฐสนับสนุนเงินเดือนคาจาง
บุคลากร พรอมกันนี้ เพื่อใหผู มีความสามารถจายจํากัด (ทั้งคนจนและกลุมคนท่ีประสบกับคา
รักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูงเกินกวากําลังจายของตนและครอบครัว) สามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่
จําเปนได สถานพยาบาลรัฐอาจพิจารณาลดหยอนคาบริการบางสวนหรือทั้งหมดใหแกคนกลุมนี้ไดอยาง
ไมเปนทางการภายใตการพิจารณาของแพทยผูใหบริการหรือนักสังคมสงเคราะห (มาตรการน้ีดํารงอยู
จนถึงปจจุบันแมประเทศไทยจะมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา) 

ระบบที่ไมเปนทางการดังกลาวไดวิวัฒนาการไปสูระบบการพิจารณาสิทธิทางการรักษาพยาบาล
โดยไมคิดมูลคาตามระดับรายได (mean-test) ในป พ.ศ. 2518 โดยการออกบัตรรายไดนอย และตอมา
ไดขยายไปครอบคลุมที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูลอื่น เชน ผูสูงอายุ เด็ก ผูพิการ ทหารฝานศึก เปนตน 

                                                           
17 Kutzin, J (2000) Towards Universal Health Care Coverage: A Goal-oriented Framework for Policy Analysis. Health, Nutrition 

and Population (HNP) Discussion paper, World Bank, Washington DC. 
18 วิโรจนต้ังแจริญเสถียร (2544) ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย บทที่ 2 ใน จเด็จ ธรรมธัชอารี (บรรณาธิการ) ระบบ

ประกันสุขภาพในประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, นนทบุรี 
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และเปลี่ยนชื่อเปนโครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.)19 สําหรับกลุมคนที่ไมได
รับบัตรรายไดนอยกระทรวงสาธารณสุขไดนํารองโครงการบัตรสุขภาพภาคสมัครใจในป พ.ศ. 2526 ใน
ลักษณะกองทุนประกันสุขภาพหมูบานและไดขยายไปทั่วประเทศในเวลาตอมาในป พ.ศ. 2534 มีการ
ปฏิรูปโครงการดังกลาวทั้งดานแนวคิดและการบริหารจัดการและเปลี่ยนชื่อเปนโครงการบัตรประกัน
สุขภาพ20 และมีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชนบท 

สําหรับกลุมประชาชนในภาคการจางงานทางการภาครัฐไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลที่จัดให
โดยกระทรวงตางๆซึ่งตอมาไดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาดวยสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
ครอบคลุมทั้งตัวขาราชการและขาราชการบํานาญ ลูกจางประจําและบุคคลในครอบครัว ในสวนของ
รัฐวิสาหกิจก็มีการจัดสวัสดิการใหแกพนักงานของตนในลักษณะเดียวกัน สําหรับลูกจางภาคเอกชนมี
กองทุนทดแทนสําหรับการเจ็บปวยที่เกิดจากการทํางานตั้งแตป พ.ศ. 2517 และตอมาในป พ.ศ. 2533 
เร่ิมดําเนินงานโครงการประกันสังคมสําหรับการเจ็บปวยที่มิไดเกิดจากการทํางาน นอกจากนี้ยังมี พ.ร.บ. 
ผูประสบภัยจากรถซึ่งเปนประกันภาคบังคับสําหรับเจาของรถทุกคนเพื่อคุมครองผูไดรับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจากรถ (เริ่มในป 2536) และประกันสุขภาพเอกชน   

ขอมูลจากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการปตางๆ21 พบวา ความครอบคลุมการมีหลักประกัน
สุขภาพของประชาชนไทยมีแนวโนมเพิม่ขึ้นเปนลําดับ จากรอยละ 33 ในป พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 46 
ในป พ.ศ. 2539 รอยละ 71 ในป 2544 ซึ่งเปนปกอนหนาที่ประเทศไทยประกาศนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา (Universal Coverage: UC) และในป พ.ศ. 2546 (หนึ่งปหลัง UC) พบวาความ
ครอบคลุมเพิม่เปนรอยละ 95 ของประชากร จะเหน็วาความพยายามในการขยายหลักประกันสุขภาพ
และการขบัเคลื่อนนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทยเกิดขึ้นอยางมากในชวงทศวรรษ
ที่ผานมานี่เอง  
 

(6) รูปธรรมท่ีชี้วัดของการตัดสินใจวาเอนเอียงไปสูประเด็นดานใด 

 รูปธรรมที่เปนตัวชี้วาระบบบริการสุขภาพของประเทศนั้นๆเอนเอียงไปดานใดนั้น ดูไดจาก
บทบาทของการคลังภาครัฐในระบบบริการสุขภาพ (ระบบการคลังที่รัฐเปนผูจัดเองหรือรัฐบังคับใหตองมี 
เชน ระบบประกันสุขภาพที่รัฐเปนผูดําเนินการเอง หรือ ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับที่รัฐกําหนดให
ตองมีแมภาครัฐจะไมไดเปนผูดําเนินการเอง) ท้ังน้ีการคลังภาครัฐจะมีบทบาทสูงในประเทศที่จัด
หลักประกันสุขภาพถวนหนา เชน รอยละ 70-80 ของรายจายสุขภาพของประเทศมาจากการการคลัง

                                                           
19 สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ (2541) ทางเลือกเชิงนโยบายสําหรับการปฏิรูประบบการเงินการคลงั โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลผูมีรายได

นอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล วารสารนโยบายและแผนสาธารณสุข 1(1): 27-42 
20 Pannarunothai, S., Srithamrongsawat, S., Kongpan, M., Tamwanna, P. (2000) Financing Reforms for the Thai Health Card 

Scheme, Health Policy and Planning 15(3): 303-311  
21 สํานักงานสถิติแหงชาติ การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ ป พ.ศ. 2534, 2539, 2544, และ 2546 
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ภาครัฐ ในขณะที่ประเทศที่เอนเอียงไปทางการสงเคราะหผูยากไรและใหประชาชนสวนใหญรับผิดชอบตนเอง
มักมีสัดสวนรายจายภาคเอกชนที่สูง เชนในกลุมประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงในสหรัฐอเมริกา เปนตน  

ทิศทางการพัฒนาในระบบบริการสุขภาพทั่วโลกในขณะนี้นั้นมุงไปสูระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาโดยมีองคการอนามัยโลกเปนแกนหลักในการผลักดัน15 22 23 อยางไรก็ดีรัฐบาลในหลายๆ
ประเทศมักผสมผสานแนวคิดทั้งสองเขาดวยกันในทางปฏิบัติ24 ทั้งนี้ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการ
ชวยเหลือผูยากไรนั้นนโยบายดานสังคมสวนใหญยึดหลักแนวคิดเรื่อง “สิทธิ” ในขณะท่ีใชเร่ืองการคนหา
กลุมเปาหมาย (targeting) เปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิผลของการใหแบบถวนหนา (targeting 
within universalism) ตัวอยางเชน ในประเทศพัฒนาแลวท่ีจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนามักกําหนดให
ประชาชนตองมีสวนรวมจาย (โดยเฉพาะคายา) เพื่อปองกันการใชบริการเกินจําเปน   แตก็มีมาตรการ
ยกเวนสวนรวมจายแกผูยากไร เปนตน 
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24 Thandika, M (2005) Targeting and Universalism in Poverty Reduction. Social Policy and Development Programme Paper 
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