โครงการ 30 บาทรักษาไดทุกโรค : นโยบายเพื่อความเปนธรรมแบบยั่งยืน ?
โครงการ 30 บาทรักษาไดทุกโรคของพรรคไทยรักไทยไดเริ่มใชแลวตั้งแตวันที่ 1
เมษายนศกนี้ โดยทําในสถานพยาบาล 6 จังหวัด คือจังหวัดพะเยา นครสวรรค ยโสธร
สมุทรสาคร ปทุมธานี และยะลา โดยผูรับบริการจะไดรับบัตรทอง 30 บาท ซึ่งระบุไวชัดเจนวา
จะตองรับบริการเฉพาะสถานพยาบาลที่ระบุไวในบัตรเทานั้น หามมิใหขามขั้นตอน เพราะหาก
ขามขั้นตอนจักตองเสียคาบริการเอง โครงการนี้ยังมีการแถลงวาจะขยายไปอีก 15 จังหวัดตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ดูเหมือนวา โครงการ 30 บาทรักษาไดทุกโรค ยกเวนโรคเอดสและโรคไตวาย
เรื้อรัง จะไดรับการตอบสนองมากที่สุดจากประชาชนโดยทั่วไปและนักวิชาการทั้งหลาย การคัด
คานโครงการ 30 บาทนี้แทบจะไมมีการกลาวถึงในวิทยุ ทีวี หรือหนังสือพิมพ ตรงกันขาม โครง
การ 30 บาทรักษาไดทุกโรคเปนความหวังของคนที่มีรายไดนอยที่จะไดรับการรักษาพยาบาล
อยางประหยัดที่สุด คําถามก็คือ คงไมมีใครสติแตกที่จะระบุวา โครงการนี้เหลวไหลและทําไมได
แตคําถามที่นาถามมากกวาคือ โครงการ 30 บาทรักษาไดทุกโรคเปนโครงการที่เหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้หรือไม ? โครงการดังกลาวจะชวยทําใหสุขภาพของคน
ไทยโดยเฉลี่ยดีขึ้นอยางไร ? โครงการดังกลาวจะทําไดสําเร็จและยั่งยืนจะตองใชงบประมาณตอ
ปเทาไร และจะทําเปนการถาวรหรือเปนโครงการชั่วคราวตามฤดูกาลของการหาเสียงของพรรค
การเมืองมากกวา ทั้งสองคําถามนี้เปนหัวขอหลักของบทความนี้ นอกจากนั้น ประเด็นที่สําคัญไม
ยิ่งหยอนกวากันก็คือโครงการ 30 บาทรักษาไดทุกโรคนี้สามารถทําไดจริงในประเทศไทย ทั้งๆ ที่
ประเทศเพื่อนบานในเอเชียที่เจริญกวาเรา ก็มิไดดําเนินโครงการในลักษณะนี้ ทําไมประเทศไทย
โดยพรรคไทยรักไทยจึงกลาหาญชาญชัยในการเสนอรูปแบบโครงการประกันสุขภาพในลักษณะนี้
แทนที่จะนําเอาประสบการณโครงการประกันสุขภาพถวนหนาของประเทศอื่นๆ ในเอเชียมาเปน
บทเรียน
โครงการ 30 บาทมีไวเพื่ออะไร ?
แนนอนวา ระบบสาธารณสุขที่ประเทศไทยมีอยูกอนหนาโครงการ 30 บาทนั้น เปน
ระบบสาธารณสุขที่มีการทํางานตามกลไกตลาด แตเปนตลาดที่ไมสมบูรณ โดยเฉพาะคนจนหรือ
คนที่ไมมีรายไดเปนกอบเปนกําที่เรียกวาพอมีอันจะกิน
เมื่อเวลาเจ็บไขไดปวยก็จะตองเขาโรง
พยาบาลของรัฐหรือเอกชน ในกรณีที่มีเงินในกระเปามากพอและจะซื้อความสะดวก การเขาโรง
พยาบาลหรือคลีนิคเอกชนก็ยอมเปนเรื่องธรรมดา แตในขอเท็จจริงก็คือมีคนจนที่ไมมีรายไดเพียง
พอ แมจะตองจายคายาหรือคารักษาพยาบาลอื่นๆ
คนเหลานี้มีการประมาณกันวามีอยูถึง

ประมาณ 10 ลานคนที่ไมอาจไดรับการรักษาพยาบาลขั้นมูลฐาน แตสิทธิของการไดรับการดูแล
จากรัฐอยางเสมอภาคและมีศักดิ์ศรีทําใหรัฐบาลในแตละยุคพยายามจะสรางโครงการตางๆ เพื่อ
ชวยเหลือคนกลุมนี้ เพราะคนอื่นๆ ที่มีการซื้อประกันสุขภาพหรือคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตองจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมก็จะไดรับการประกันสุขภาพ สวนขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหลายก็มีระบบประกันสุขภาพของตนเองอยางคอนขางลงตัวแลว
การไมมีการประกันสุขภาพอยางถวนหนา (Health Insurance Coverage) สําหรับคน
จนและคนที่ชราภาพเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมานมนาน ดังนั้น การที่พรรคไทย
รักไทยนํานโยบายโครงการ 30 บาทรักษาไดทุกโรคมาใชก็เพื่อชวยเหลือคนกลุมนี้โดยเฉพาะ จึง
เปนเจตคติอันสูงสงที่ไมอาจปฏิเสธได
การแทรกแซงของรัฐในเรื่องนี้ก็มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตรแบบงายๆ วา ความเปนธรรม
หรือสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง โดยคนยากจนที่จะไดรับการดูแลอยางดีที่สุดจากรัฐ เพราะเหตุ
ผลทุกคนมีสิทธิเจ็บปวย และในบางกรณีที่เปนโรคที่รายแรงและตองจายเงินมากๆ จนทําใหผูปวย
และครอบครัวคนปวยตองลมละลายไป (Catastrophic illness) ยิ่งกวานั้น เปนที่ยอมรับกันทาง
วิชาการอยางกวางขวางวา ความมีสุขภาพดีของพลเมืองโดยทั่วไปเปนเงื่อนไขที่สําคัญยิ่งตอผลิต
ภาพของแรงงานและผลิตภาพของเศรษฐกิจโดยสวนรวม การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนไมอาจ
ทําไดเลยถาพลเมืองมีสุขภาพที่ยํ่าแย แตการแทรกแซงของรัฐในระบบสาธารณสุขเปนเรื่องจําเปน
ก็เพราะมีความลมเหลวของตลาดดํารงอยู (Market Failures) เพราะสินคาสุขภาพนั้นไมอาจมี
การซื้อขายในระดับอุตมภาพได เพราะเกิดความไมสมมาตรของสารสนเทศ (Asymmetric
Information) ยิ่งกวานั้น ผลกระทบภายนอก (Externalizes) ก็เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหตลาด
ทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพ คลายคลึงกับกรณีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอยมลพิษลงแมนํ้าลํา
คลองกับธุรกิจของชาวประมงที่จับปลาลดลง ซึ่ง ณ จุดนี้เปนผลกระทบภายนอกที่เจาของโรงงาน
อุตสาหกรรมมิไดนํามาคิดไวในตนทุนการผลิต แตเปนตนทุนสังคมที่เปนลบหรือเปนผลกระทบ
ภายนอกที่เปนลบ ในกรณีของระบบสุขภาพหรือสาธารณสุขนั้น ผลกระทบภายนอกที่เดนชัด
สามารถเห็นเปนรูปธรรมไดมากมาย ที่ชัดเจนมากคือ การสูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่นั้นจะทําใหสุขภาพ
ของคนรอบขางเสื่อมทรามลง ทํานองเดียวกับโรงงานที่ปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้าลําคลอง ในกรณีที่
ไมเดนชัด แตมีความสําคัญคือระบบการปองกันโรค หรือตลาดของการทําใหสุขภาพดี และกรณี
สุดทายคือ การสรางภูมิคุมกันโรคหรือสรางภูมิคุมกันทางสุขภาพ (Immunization) ทั้งหมดที่
กลาวมานี้ ลวนมีผลกระทบภายนอกที่ทําใหตลาดทํางานไดไมเต็มที่ ดังนั้นรัฐในเกือบทุกประเทศ
จึงมีภาระหนาที่ในการทําใหตลาดนี้ทําไดอยางที่ควรจะเปน

เหตุผลเบื้องหลังวา ทําไมพรรคไทยรักไทยจึงเสนอโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ใน
ลักษณะครอบจักรวาลนี้นาจะมาจากความเชื่อที่วา คนจนจํานวนมากถึง 10 ลานบาทไม
สามารถจะซื้อประกันสุขภาพหรือจายเงินจากกระเปาเงินของตนเอง เจตนาที่ดีดังกลาวควรไดรับ
การสรรเสริญ เพราะเปนความพยายามจะสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมไทย เมื่อเรา
พิจารณาในแงบวกเปนการกระจายรายไดที่เปนธรรมในรูปการรักษาพยาบาล แมวาผลสําเร็จของ
โครงการนี้ยังไมอาจหาขอสรุปไดในขณะนี้ก็ตาม
เกิดอะไรขึ้นหลังวิกฤตการณเศรษฐกิจป 2540
การที่จะเขาใจโครงการรักษาไดทุกโรคเพียง 30 บาทนี้ เราควรเขาใจบริบทของระบบสา
ธารณสุขไทยใหกระจางเสียกอน หลังวิกฤตการณเศรษฐกิจป 2540 งบประมาณของรัฐไทยได
รับผลกระทบโดยตรงอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะภาษีอากรที่จะนํามาใชในกระทรวงสาธารณ
สุข แมวาผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจตอฐานะความเปนอยูของกรรมกรและธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดยอมจะปรากฏเดนชัดกวาอยางอื่นๆ แตในแงสาธารณสุขแลว ก็มีรายงานวา
จํานวนเด็กนักเรียนที่มีนํ้าหนักถัวเฉลี่ยลดลงมีมากขึ้น เพิ่มจาก 7.9% ในป 2539 เปน
11.8 และ 12.3% ในป 2541 และ 2542 ตามลําดับ ในลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน
เด็กทารกเกิดใหมที่มีนํ้าหนักลดลงมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 7.3% ในป 2540 เพิ่มขึ้นเปน
8.6% และ 9.8% ในป 2541 และ 2542 ตามลําดับ แมวาขอมูลเบื้องตนดังกลาวจะดูไม
รุนแรงนัก แตก็มีผลกระทบในแงลบตอคนจนและคนที่ตกงาน เพราะคนเหลานี้ไมมีระบบการ
ประกันสุขภาพ วิธีการที่งายที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บปวยก็คือ การซื้อยาตามรานหมอตี๋เพื่อรักษาตน
เอง แตวิธีการดังกลาวสามารถทําไดก็แตเฉพาะโรคที่เปนโรคพื้นๆ เชน ปวดหัว ตัวรอน เปนตน
หลังวิกฤตการณเศรษฐกิจมีการศึกษางายๆ โดยการสํารวจรายจายเพื่อสุขภาพของครัวเรือน ซึ่ง
ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวารายจายเพื่อสุขภาพลดลงจาก 302 บาท ในป
2539 เหลือเพียง 239 บาทในป 2541 ลดลงมากถึง 20.9% การที่เปนเชนนี้ไดก็เพราะ
ครัวเรือนปรับตัวโดยการหาซื้อยามารับประทานเองมากกวาจะไปสถานพยาบาล รายจายเพื่อซื้อ
ยาเองจากประมาณ 41 บาทในป 2539 เพิ่มขึ้นเปน 48 บาทในป 2541 หรือเพิ่มขึ้น
17.1% ในทํานองเดียวกัน คนไขที่เขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนก็ลดลงอยาง
มีนัยสําคัญ ภาระของผลกระทบก็ยอมตกหนักที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐที่มีการ
บริการเพิ่มขึ้นทั้งผูปวยในและผูปวยนอก
ระบบสาธารณสุขเสื่อมทรามลงในชวง 2531 - 2540

ในชวงเศรษฐกิจฟองสบูที่รัฐไทยและคนไทยตางก็ไดรับอานิสงสจากเศรษฐกิจที่เฟองฟู
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพุงขึ้นสูงเปนเลข 2 หลัก รายจายของรัฐโดยเฉพาะงบ
ประมาณแผนดินที่ทุมเทใหแกกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจาก 4.2% ในป
2532 เพิ่มเปน 7.7% ในป 2541 งบประมาณรายจายที่เพิ่มมากขึ้นนี้ถูกนําไปใชเพื่อสราง
ตึกและอาคารใหม ตลอดจนจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัย เงินลงทุนของกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่ม
มากขึ้นนี้เปนภาพลวงตาที่ทําใหเราอาจหลงผิดเชื่อวา ระบบสาธารณสุขของไทยกําลังเดินถูกทาง
แทที่จริงการที่เศรษฐกิจเฟองฟูนั้น ในดานกลับสะทอนวา ระบบสาธารณสุขของไทยกําลังสราง
ความเหลื่อมลํ้าอยางใหญหลวง แมวางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขไดเพิ่มมากขึ้นกวา
10% ตลอดหลายปที่ผานมา ความเหลื่อมลํ้าดังกลาวเห็นไดกระจางชัดเมื่อพิจารณาเงินจายให
เปนคารักษาพยาบาลของขาราชการที่เพิ่มมากขึ้นจาก 4,316 ลานบาทในป 2533 เพิ่มขึ้น
เปน 15,503 ลานบาทในป 2540 แมวาจํานวนขาราชการจักมีอัตราการเพิ่มขึ้นเพียง 2%
ตอปก็ตาม รายจายที่เพิ่มมากขึ้นนี้ สืบเนื่องจากการนําเขายาราคาแพงจากตางประเทศ และการ
นําเขาเครื่องมืออุปกรณการแพทยของโรงพยาบาลเอกชนนั่นเอง กลาวใหเจาะจงก็คือ ระบบสา
ธารณสุขของไทยมีลักษณะเปนฟองสบู เพราะมีการสรางโรงพยาบาลเอกชนจํานวนมากเกินความ
จําเปน ทําใหมีเตียงวางจํานวนมาก อัตราการจับจองเตียงมีจํานวนแคเพียง 40% เทานั้น หรือ
มีอุปทานสวนเกินของเตียงคนไขถึง 250%
ในชวงเศรษฐกิจที่เฟองฟูนี้ นโยบายสาธารณสุขของไทยยิ่งสรางปญหาใหกับตนเอง ทั้งนี้
ก็เพราะความเฟองฟูของเศรษฐกิจทําใหรัฐไทยมิไดมีมติของนโยบายสาธารณสุขอยางถูกตอง ทั้ง
ความเสมอภาคและความมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนโยบายเรื่องการใชยาและบัญชีรายชื่อยา
หลัก ซึ่งมิไดมีการใหผูบริโภคเขาใจถึงชื่อยาในแงที่เปนชื่อสูตรยา (generic) ผลก็คือมีการสั่งเขา
ยาจากตางประเทศจํานวนมากและเกินความจําเปน โดยเฉพาะการซื้อยาตามรานมาบริโภคเอง
เมื่อเกิดความเจ็บปวย ความลมเหลวของระบบสาธารณสุขของไทยยังมีใหเห็นอยางเดนชัดไม
เฉพาะเรื่องยาเทานั้น แตยังรวมถึงการกระจุกตัวของแพทยที่จบจากมหาวิทยาลัย แพทยสวนหนึ่ง
ยายที่ทํางานจากชนบทเขาสูกรุงเทพมหานครหรือเมืองอื่นๆ ความเหลื่อมลํ้านี้เห็นอยางแจมแจง
จากจํานวนประชากรตอแพทย โดยเฉพาะในภูมิภาคที่แหงแลงกันดารนั้น แพทยขอยายหนีเปน
นิจศิล โรคสมองไหลจากชนบทเขาเมืองและเขากรุงนั้นไมอาจแกไขได ตัวเลขจากกระทรวงสา
ธารณสุขก็ยิ่งตอกยํ้าความลมเหลวนี้ เมื่อตัวเลขชี้ชัดวา แพทย 126 คน ซึ่งคิดเปน 22% ของ
แพทยจบใหมที่ทํางานในปที่สองซึ่งเปนเงื่อนไขบังคับขอลาออก ผลก็คือ โรงพยาบาลอําเภอ
จํานวน 21 แหงไมมีแพทยประจําอยูเลย เมื่อพิจารณาใหถี่ถวนขึ้น โดยคิดจากอัตราสวนแพทย
ตอจํานวนเตียงของโรงพยาบาลอําเภอ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นชวนใหเศราใจมากขึ้น โดยลดจาก

1:8 ในป 2530 เปน 1:15.3 ในป 2541 ยิ่งกวานั้น ขอเท็จจริงโดยทั่วไปชี้วา คนจนที่แม
จะมีบัตรรักษาพยาบาลฟรี แตตองจายคารักษาพยาบาล โดยเฉพาะตองซื้อยาเอง กลาวโดยสรุป
ระบบสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในชวงกอนวิกฤตการณนั้น เปนระบบที่ใหความเปนธรรมตอคนยากจน
โดยแท
โครงการ 30 บาทรักษาไดทุกโรคคือความฝนของคนไทย ?
แทที่จริง สํานักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ไดศึกษาเรื่องหลักประกันสุข
ภาพถวนหนามาหลายป มีงานวิจัยหลายชิ้น งานวิจัยเหลานั้นชี้ใหเห็นวา ระบบสาธารณสุขของ
ไทยนั้นควรจะมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ ตามการศึกษานั้นพบวา หากตองการใหคน
ไทยมีการประกันสุขภาพถวนหนานั้น รัฐอาจตองจายเงินคาใชจายตอหัว เพื่อจัดชุดสิทธิประโยชน
ไว ณ ระดับ 1,197 บาทตอป แตแนวนโยบายของรัฐบาลไทยรักไทยนั้น มิไดวางนโยบายวาจะ
มีการจัดเก็บเงินเขากองทุนหรือมีการจัดเก็บภาษีแบบอัตรากาวหนาที่จะนํามาใชในโครงการสา
ธารณสุขมูลฐาน แมวาจุดเริ่มตนในเรื่องนี้เปนเจตคติที่ดี แตดวยความเรงรีบและมิไดมีระบบการ
ออกแบบไวอยางรอบคอบ ปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีมากมาย และปญหาเหลานั้นอาจจะยาก
ตอการแกไขในภายหลัง
นโยบาย 30 บาทรักษาไดทุกโรคที่มิไดมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยอื่นๆ แตใชงบประมาณ
จากรัฐบาลกลางใหแกโรงพยาบาลของรัฐตอหัวนั้นเปนวิธีการที่อันตรายอยางยิ่ง และอาจทําให
การรักษาคนเจ็บเพียง 30 บาทรักษาไดทุกโรคเปนเพียงนโยบายที่จะเปนภาระตอรัฐจํานวนมาก
เพราะระบบนี้ไมเคยมีประเทศใดเคยทํามากอนเลย เพราะมิไดมีการศึกษาอยางรอบคอบพอ ใน
ประเทศที่พัฒนาแลวในยุโรป เชน อังกฤษก็มีระบบบริการสาธารณสุขแหงชาติ (National
Health Service) ที่รัฐจะเก็บภาษีเงินไดในอัตราสูง หรือระบบประกันสังคมแบบเยอรมนี
(National Health Insurance) หรือระบบบัญชีการออมเพื่อบริการสุขภาพ (Medical Saving
Account) ทั้ง 3 ระบบนั้นจําเปนตองใชเงินจํานวนมากที่รัฐและเอกชนตองเขารวมรับผิดชอบรวม
กัน แตในระบบ 30 บาทรักษาไดทุกโรคมิไดมีมติของเรื่องเงินที่จะนํามาใชจายแตอยางใด หาก
แตพึ่งพิงเงินจากรัฐบาลกลางแตถายเดียว ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะมีมากมาย อาทิ การขาด
แคลนแพทยในชนบทที่รุนแรงมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณ ระหวางโรงพยาบาลขนาดใหญกับ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก และการเกิดโรคสมองไหล เมื่อโครงการรักษา 30 บาทมีการดึงโรง
พยาบาลภาคเอกชนเขารวม อาจทําใหแพทยโยกยายไปอยูโรงพยาบาลเอกชนอีกครั้งหนึ่ง เปนตน
แนวคิดของการรักษา 30 บาทไดทุกโรคนั้นควรจะมีมืติของเงินกองทุนหรือภาษีเงินได
แบบกาวหนากํากับ โดยเฉพาะ 3 ประเด็นที่ควรคํานึงถึงคือ รายได ความตองการสาธารณสุข
และตนทุนของการเขาถึงสาธารณสุข ตามการศึกษาของกลุมศึกษาที่นําโดยสํานักงานโครงการ

ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขพบวา ถาตองการใหโครงการ 30 บาทไดผลอยางแทจริง รัฐไทย
จะตองใชเงินไมตํ่ากวา 1 แสนลานบาท ซึ่งเงินจํานวนนี้ทําได 2 ทางคือ โครงการเก็บภาษีหรือ
โดยการบังคับใหประชาชนจายเงินเขากองทุน อาทิ แผนกองทุนสังคม แตวิธีการที่พรรคไทยรัก
ไทยเลือกใชขณะนี้ เปนการอุดหนุนประชากรที่ยากจนโดยไมมีหลักการของการแสวง
หาเงินมาอุดหนุน ปญหาของ moral hazard เปนเรื่องที่จะเกิดขึ้นอยางงายดาย เพราะ
ประชาชนจะหันกลับเขามาใชบริการอยางคับคั่ง แตขณะนี้ยังมีโครงการนี้ในเพียง 6 จังหวัด และ
จะขยายออกไปอีก 16 จังหวัด จนถึงทั่วประเทศในเดือนตุลาคมนี้
การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ประสบผลสํ าเร็จในประเทศยุโรปหรือในเอเชีย
เชน ญี่ปุน หรือสิงคโปรนั้น สิ่งที่มีเหมือนกันก็คือ การออกพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ประชาชนชาวไทยทุกคนที่จักไดชุดสิทธิประโยชนพื้นฐาน ซึ่งจะตองใชเงินประมาณ 8 หมื่นลาน
บาท สวนชุดสิทธิประโยชนขั้นบูรณาการ ซึ่งรวมการเจ็บปวยขั้นลมละลายอีก 3 หมื่นลานบาท
ดังนั้น นโยบายของพรรคไทยรักไทยจึงเปนนโยบายที่ดี แตปญหาของการหาเงินงบประมาณมาก
กวา 1 แสนลานบาท ถาจะทําใหโครงการครอบคลุมทั่วประเทศนั้นเปนเรื่องที่ยิ่งใหญจริงๆ
คําลงทาย
โครงการ 30 บาทรักษาไดทุกโรคมิใชโครงการที่เปนไปไมได แตเปนโครงการที่ราษฎร
ของไทยทุกคนควรไดรับสิทธินั้นมานานแลว หากแตวา การบริหารงบประมาณและการจัดสรรที่ดี
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง มิเชนนั้น โครงการนี้จะเปนการทําลายโอกาสของประชาชนชาวไทย ในการ
ไดรับบริการสาธารณสุขอยางถวนหนา ความกังวลที่เกิดขึ้นก็คือ โครงการนี้จะทําใหไดดีและทํา
ตอเนื่องไปไดกี่ป เพราะงบประมาณจํานวนมหาศาลเปนเรื่องที่รัฐจักตองจัดหามาใหได ไมวาจะ
เปนวิธีใดก็ตาม การอุดหนุนแบบที่รัฐไทยโดยพรรคไทยรักไทยทํานี้เปนการโอนเงินใหแกผูเจ็บปวย
แตการทํ าใหโครงการนี้ประสบผลสําเร็จจําเปนตองปฏิรูประบบสาธารณสุขชาวไทยไปพรอมกัน
ไมวาจะเปนการปองกันโรค ตลอดจนการใหความรูอยางดีแกประชาชนในเรื่องการใชยา ที่สําคัญ
กวานั้นก็คือ เงินที่รัฐจะนํามาใชนั้นมาจากภาษีอากรหรือไมเชนนั้นจักตองมีการจายเงินเขากอง
ทุนสาธารณสุขแหงชาติแบบที่ทํากันในอารยประเทศ มิเชนนั้นโครงการ 30 บาทจะมีภาวะลม
ละลายในไมกี่ปเทานั้น วิธีการที่เหมาะสมและเปนหลักการที่ประเทศพัฒนาแลวใชดําเนินการมา
หลายทศวรรษแลวก็คือ การเก็บภาษีจากคนรวยมาแลวโอนใหแกคนจนที่ไมมีความสามารถใน
การจายคารักษาพยาบาล แตนั้นไมใชเรื่องของการสังคมสงเคราะห แตเปนหนาที่ของคนรวยที่
เมื่อมีรายไดมากก็ควรเสียภาษีที่สูงตามไปดวย ความเปนธรรมตามแนวตั้งและแนวนอนนี้ เปน
เงื่อนไขสําคัญในการสรางสรรคใหสังคมมีสันติสุขและลดความเหลื่อมลํ้าของสังคมในที่สุด

การโอนเงินจากคนรวยไปสูคนจนที่ไมมีเงินพอที่จะจายสําหรับการเจ็บไขไดปวยนั้น นอก
จากมองในแงพุทธศาสนาวาเปนคุณคาที่ดี ในแงเศรษฐศาสตรแลวยังเปนการทําใหคนรวยและคน
จนไดรับอรรถประโยชนเทากัน พิจารณาตามรูปงายๆ ในรูปที่ 1 ซึ่งวิเคราะหโดย Jack
(1999)
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(c, h) สําหรับคนที่มีสุข
ภาพดี
(c, h) สําหรับคนที่เจ็บ
ปวย
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รูปที่ 1 การกระจายเงินเปนกอน ณ ระดับอุตมภาพ

การที่เก็บภาษีในอัตรากาวหนา ทําใหรัฐมีรายไดที่จะนํามาชวยคนจนได โดยการอุดหนุน
แบบเปนกอนใหแกคนเจ็บปวย ซึ่งทําใหคนจนที่เจ็บปวยสามารถมีอรรถประโยชนอยูบนเสนเดียว
กับคนที่มีฐานะดี ทั้งนี้ก็เพราะเงินภาษีที่จัดเก็บไดนํามาโอนใหในรูปเงินกอนที่จายใหกับสถาน
พยาบาล ตามเสนประ
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