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บทคัดยอ
บทความนี้ศึกษาผลกระทบของโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” (ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนา) กับความมั่นคงดานสุขภาพของคนไทย การศึกษาอาศัยการวิจัยเชิง
คุณภาพเปนหลัก โดยการสนทนากลุมและการสัม ภาษณ เจาะลึกประชาชนกลุมตัวอยางในพื้น ที่ 8
จั งหวัดครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยซึ่งรวมกรุงเทพมหานครอยูดวย ชุมชนที่ศึกษามีทงั้ ชุมชนที่อยู
ในเมืองและในชนบท การศึกษาเปรียบเทียบขอมูลทีม่ าจากวิธีการที่แตกตางกันและจากกลุมตัวอยางที่
แตกตางกันในชุมชน/หมูบานและระหวางชุมชน/หมูบาน
ปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมในการรักษาพยาบาลของประชาชนไดแกรายได สิทธิในการรักษาพยาบาล
คาใชจายในการเดินทาง สภาวะหรือลักษณะโรค กลุมอายุของผูปวย และขอมูลที่ประชาชนมี ปจจัย
แตละตัวไมไดมีสวนกําหนดอยางโดดเดี่ยว ในบางครัง้ ก็มีความสัมพันธกันดวย แมวาโครงการ “ 30 บาท
รักษาทุกโรค” จะชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลใหกับประชาชนบางสวน แตมีประชาชนอีกสวน
หนึ่งที่ไมไปใชบริการเนื่องจากเวลาทีต่ องใชในการรอรับบริการนานเกินไปและไมเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ใหบริการ ผูม ีรายไดนอยมักจะใหความสําคัญกับการรักษาฟรีหรือเก็บเงินนอยเชนโครงการ 30 บาทมาก
ที่สุด ประชาชนกลุมรายไดอื่นๆ จะใหความสําคัญกับการมีหมอ พยาบาล และโรงพยาบาลที่เพียงพอและ
1

บทความนี้ปรับจากบทความที่เสนอในการสัมมนาวิชาการประจําป 2546 เรื่องความมั่นคงของมนุษย กลุมที่ 4 ความ
มั่นคงทางดานสุขภาพอนามัย
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การไดรับการปฏิบัติที่ดีจากหมอ พยาบาล และเจาหนาที่ อยางไรก็ตามประชาชนกลุมตัวอยางสวนมาก
ตองการใหมีโครงการนี้ตอไปเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยและเพื่อเปนหลักประกันสําหรับตนเองในกรณีปวยหนัก
ในชวงเกือบสามทศวรรษทีผ่ านมานี้ รัฐบาลไทยไดขยายโครงการดานหลักประกันสุขภาพมาโดย
ตลอด จนมาถึงโครงการ 30 บาทในปจจุบัน ซึง่ โครงการเหลานี้มีสวนในการเพิม่ ความมั่นคงดานสุขภาพ
ของคนไทยมาเปนลําดับ กลุม ตัวอยางจากภาคตางๆ สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของการ
ใหบริการของสถานพยาบาลโดยเฉพาะการตอนรับขับสูของเจาหนาที่ อยางไรก็ตาม คุณภาพการ
รักษาพยาบาลของโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” ยังมีคนจํานวนไมนอยเชนกันทีไ่ มใหความไววางใจ

Abstract
This paper examines the impact of the 30 Baht Health Care Scheme—part of the
Universal Health Coverage Program—on the health security of the Thai people. The study is
mainly qualitative, employing both focus group and indepth interviews in order to obtain
views from people in eight provinces throughout all regions of Thailand (including the
Bangkok Metropolitan Area). The study sites include both urban and rural communities.
Results of the study are triangulated by comparing data from different methods and different
study areas.
Health seeking behaviors are determined, often concurrently, by one or more of the
following factors: income, health care coverage, transportation costs, health status/symptoms,
age group, and the information patients have. Although the 30 Baht Scheme reduces health
care expenditure for some people, some opt out of the service because of the lengthy queues
and nonconfidence in the quality of care. While the highest priority of the poor is to acquire
lowcost or free health care services, many respondents from other income groups place more
emphasis on the adequacy of hospitals and personnel—especially doctors, and good treatment
from health care personnel. However, most subjects would like to have the scheme in place in
order to help the poor, and to guard against their own catastrophic illnesses.
In general, the 30 Baht Scheme—like other preceding schemes in the past three
decades, has enhanced health security for many Thai people.

Respondents from various

regions noticed improvement in the services, especially that of the front ends of the hospitals.
However, the quality of health care still remains an issue that clouds the scheme.

1. บทนํา
การเจ็บปวยเปนเหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดกับทุกคน ความเสี่ยงทีจ่ ะเจ็บปวยและผลจากการ
เจ็บปวยอาจนําไปสูการสูญเสียความมั่นคงในชีวติ (human security) ได ความมั่นคงดานสุขภาพ
(health security) จึงเปนสวนสําคัญสวนหนึง่ ของความมั่นคงในชีวติ ของคน อยางไรก็ตาม ความมั่นคง
ดานสุขภาพไมสามารถพิจารณาอยางโดดเดี่ยวแยกจากความมั่นคงในชีวิตในดานอื่นๆ เนื่องจากสภาวะ
สุขภาพของคนเรามักถูกกําหนดจากอาหารที่บริโภค
และไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจาก
สภาพแวดลอมที่อาศัยอยู อยางไรก็ตาม บทความนี้จะไมครอบคลุมประเด็นเรื่องความมั่นคงทางดาน
อาหารและสิ่งแวดลอม
หลักประกันสุขภาพเปนตัวบงชีถ้ ึงความมั่นคงในดานสุขภาพที่สําคัญมากประการหนึ่ง แตเมื่อพูด
ถึงหลักประกันทางดานสุขภาพ เราไมสามารถพิจารณาเฉพาะตัวระบบประกันสุขภาพแตเพียงอยางเดียว
เนื่องจากในระบบเองนั้น มีปจจัยอื่นๆที่ไมไดออกแบบเอาไวหรือไมไดตั้งใจใหมีอยูในระบบ แตปจจัย
เหลานี้ไปมีผลตอทางเลือกของประชาชนในการรักษาความเจ็บไขของตนเอง ภาพของพฤติกรรมของผู
ใหบริการในฐานะผูท ี่อยูเหนือกวาผูรับบริการก็เปนสวนหนึ่งที่ระบบไมไดออกแบบไว
แตก็เปนภาพที่
มักจะมีผหู ยิบยกมาพูดถึงบอยๆ ในอดีต หรือภาวะที่คนจนรูส ึกถึงการขาดความคุมครองเมื่อเจ็บปวย
หรือไมมนั่ ใจวาจะหาที่รักษาได ทัง้ ๆ ทีร่ ัฐเองก็มีระบบบริการสุขภาพที่ออกแบบมาคุมครองคนเหลานี้ ก็
เปนตัวสะทอนถึงปญหาความมั่นคงดานสุขภาพที่กวางกวาตัวหลักประกันสุขภาพ
บทความนี้พยายามตอบคําถามวา หลังจากทีม่ ีความพยายามสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
โดยการดําเนินโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” แลวนั้น คนไทยมีความมั่นคงดานสุขภาพมากนอย
เพียงใด และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ซึ่งมีโครงการอื่นๆ เชน สวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล
(สปร.) และบัตรสุขภาพ 500 บาท) มากนอยเพียงใด และที่ผานมา ประชาชนตอบสนองตอโครงการ
ตางๆ ของรัฐ (รวมทั้งโครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) บัตรสุขภาพ และ
โครงการ 30 บาท) อยางไร และปฏิกิริยาตอบสนองของประชาชนนําไปสูพฤติกรรมการรักษาพยาบาล
(health seeking behavior) และความมั่นคงดานสุขภาพอยางไร
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหมาจากโครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ระยะทีส่ อง ซึง่ ยังอยูในระหวางดําเนินการ
จังหวัดที่สํารวจไดแกกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
3
สมุทรปราการ สระบุรี นครราชสีมา สุราษฎรธานี เชียงใหม และบุรีรัมย แตละจังหวัดศึกษา 1-4 ชุมชน
การเลือกจังหวัดกําหนดใหมตี ัวอยางในทุกภาค
สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางในจังหวัดที่ศึกษาไมได
ตองการใหชุมชนเปนตัวแทนของจังหวัด แตเลือกกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางในดานพื้นที่ (ชุมชนใน
เขตเมืองและหมูบานในชนบท) การใหบริการ (สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน) และปจจัยที่อาจมีผล
ตอพฤติกรรมการรักษาพยาบาล (ระยะทางจากชุมชนไปสถานพยาบาล ความสะดวกในการเดินทาง และ
รายได เปนตน)

3

ชุมชนบางแหงที่ศึกษาในสามจังหวัดนี้เปนชุมชนที่ผูวิจัยเคยศึกษามากอนใน NaRanong (1998, 1999)

2. วิธีวิจัย
งานวิจัยนี้อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ4
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเจาะลึกพฤติกรรมการ
รักษาพยาบาลของกลุมตัวอยางในชุมชนที่ศึกษา รวมถึงวิเคราะหปจจัยทีม่ ีผลตอพฤติกรรมที่แตกตางกัน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใชการคุยกลุม (focus group) และการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interviewing)
กลุมตัวอยางบางคน โดยพยายามตรวจสอบขอมูล (triangulate) โดยเปรียบเทียบขอมูลจากวิธีการทั้งสอง
วิธีและจากกลุมตัวอยางที่แตกตางกันในชุมชน/หมูบานและระหวางชุมชน/หมูบาน

3. การเลือกกลุมตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยางพยายามครอบคลุมตัวแปรที่จะมีผลทําใหประชาชนเลือกการรักษาพยาบาล
ที่แตกตางกันเมื่อเจ็บปวย เชนชุมชนเมืองและหมูบานในชนบท
ประชาชนที่ตองใชบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนที่มีปญ
 หามากเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลชุมชนที่มีปญ
 หานอยหรือโรงพยาบาลที่
ไดรับการรับรอง เชน Hospital Accreditation (HA) หมูบานที่มีสถานีอนามัยทีใ่ กลเดินทางสะดวกกับ
หมูบานที่อยูไกลสถานีอนามัย หมูบานที่เขาถึงทางเลือกอื่นๆในการรักษาพยาบาลไดงาย (เชน คลินิก
รานขายยา) และหมูบานทีจ่ ําเปนตองพึง่ สถานพยาบาลของรัฐอยางเดียว
การเลือกกลุมตัวอยางในการทํา focus group จัดเปนกลุมอยางงายตามรายไดเชน ฐานะดี ปาน
กลาง และจน ทั้งนี้เพื่อไมใหชาวบานที่อยูในกลุมเดียวกันรูสึกถึงความแตกตางของรายไดและทางเลือก
ในการรักษาพยาบาลจนไมแสดงความคิดเห็นเทาที่ควรหรือไมอยากรวมพูดคุยในกลุม
การแบงกลุม
อาศัยชาวบานหรือผูนําชุมชนในการแบง
ดังนัน้ ชาวบานที่เลือกมาไดในแตละกลุมอาจจะไมตาม
วัตถุประสงคเสียทีเดียว ในแตละกลุม มีจํานวนชาวบานไมแนนอนตัง้ แต 5 - 25 คน ถาการพูดคุยเปน
กลุมใหญจะมีนักวิจัย 2 คนเขารวมในการดําเนินการ สถานที่ทํา focus group สวนมากอยูในหมูบานเชน
ศาลากลางบาน โรงเรียนในหมูบาน สถานทีส่ าธารณะอื่นๆในหมูบาน
แตมีอยูหนึ่งครั้งทีใ่ ชรถ
โรงพยาบาลเพื่อรับชาวบานมาคุยกลุมในหองประชุมของโรงพยาบาลชุมชนเนื่องจากปญหาเวลาและ
ระยะทางระหวางหมูบาน และอีกครั้งหนึ่งจัดการคุยกลุม focus group ในบานของผูแทนของพรรคฝาย
คาน เนื่องจากผูแทนของพรรคดังกลาวเปนผูร วบรวมชาวบานมาให แตจากขอมูลที่ไดจากสองกรณี
ดังกลาวผูวิจัยเห็นวาขอมูลที่ไดไมไดแสดงอคติ (bias) ในทางที่ผูวิจัยเปนหวง (เชน ในแงการเขาขาง
โรงพยาบาล หรือคัดคานโครงการ 30 บาท)
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ขอมูลเชิงคุณภาพในจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดนครราชสีมา (บางสวน) เปนขอมูลจากการออกชุมชนของทิพาตรี จิตตร
ขันธ และ focus group ในภาตใตบางสวนทํารวมกับ ดร.วิโรจน ณ ระนอง จากสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

4. แนวคิดและประเด็นที่ศึกษา
ภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนานัน้ โดยหลักการแลว คนไทยทุกคนควรไดรับความ
คุมครองจากโครงการประกันสุขภาพโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยขาราชการ ขาราชการบํานาญ และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รวมพอแม สามี/ภรรยา และลูกที่มีสิทธิ์ของคนกลุมนี้) จะไดรับความคุมครองจาก
โครงการสวัสดิการขาราชการและรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชนไดรับความคุมครองจากโครงการ
ประกันสังคม ผูท ี่เคยจายเงินคารักษาพยาบาลเองก็จะไดรับความคุมครองจากโครงการ “30 บาทรักษา
ทุกโรค” สําหรับผูที่เคยอยูในโครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) หรือผูทถี่ ูก
ประเมินวามีรายไดนอย ก็จะมีบตั รทองหมวด “ท” (ไมตอ งจายคาบริการ 30 บาท) นอกจากนี้ ก็ยังมีบตั ร
อื่นๆอีกที่ไดรับการรักษาพยาบาลฟรี เชนบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) บัตรทหารผานศึก
และประชาชนบางคนยังมีหลักประกันสุขภาพอื่นๆ ที่เอกชนจัดหากันเองดวย เชน นายจางหรือบริษัทจัด
สวัสดิการใหกับพนักงาน หรือการซื้อประกันสุขภาพของเอกชน เปนตน งานวิจัยชิน้ นีต้ องการสํารวจ
พฤติกรรมการรักษาพยาบาลและการใชบริการของประชาชนภายใตระบบที่มีอยูในปจจุบนั
ประชาชน
คาดหวังอะไรจากรัฐในเรื่องการรักษาพยาบาล โครงการ 30 บาทไดสรางความมั่นคงหรือความไววางใจ
แกประชาชนไดเพียงใด
จากพฤติกรรมและความคาดหวังดังกลาวเพื่อนําไปสูขอสรุปวาหลักประกัน
สุขภาพที่มีอยูในปจจุบันจะเปนหลักความมั่นคงทางดานสุขภาพ (health security) แกคนไทยไดมากนอย
เพียงใด และเปนหลักประกันสุขภาพที่คนไทยพึ่งพิงไดเพียงใด ประเด็นหลักๆ ทีศ่ ึกษาไดแก
· การใชสทิ ธิ์หรือการไมใชสิทธิต์ ามบัตรประกันสุขภาพที่มเี มื่อไปใชบริการที่
สถานพยาบาล
· การเลือกใชสทิ ธิ์บัตรประกันสุขภาพตามการเจ็บปวยที่แตกตางกัน
· เหตุผลที่เลือกใชหรือไมใชสิทธิต์ ามบัตรประกันสุขภาพทีม่ ีอยู
· การเลือกซื้อยากินเอง หรือรักษาโดยวิธีอื่น
สําหรับกลุมตัวอยางที่มีบัตรทองในโครงการ 30 บาท ก็จะศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังตอไปนี้
· ความถี่ของการใชบริการกอนและหลังจากที่มโี ครงการ 30 บาทและเหตุผล
· ความถี่และประเภทของการรับบริการอื่นๆ ทีไ่ มเกี่ยวของกับการเจ็บปวยเชน ตรวจ
รางกาย วัดความดัน ฉีดวัคซีน หยอดยาเด็ก ขอยา ขอวิตามิน ยาคุม กอนมี
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและหลังมีโครงการ (โดยใชสิทธิ์ 30 บาท)
· การใชบริการ ถารัฐบาลเปดใหรักษาฟรี หรือถาตองเสียมากกวา 30 บาท
· ปญหาการไมสามารถหาที่รักษาหรือหาไดยาก เชน เจาหนาที่ปฏิเสธการใหบริการ
(ถึงแมในทีส่ ุดจะไดรับการรักษาก็ตาม)เมื่อตองการการรักษาพยาบาล
· ปญหาจากการใชบตั ร 30 บาทรักษาทุกโรค

· การลดหรือเพิ่มคาใชจายในการรักษาพยาบาล (สําหรับการเจ็บปวยดวยโรคเดียวกัน)
ภายใตโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
· การลดปญหาเรื่องคาใชจายในการรักษาจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
· ความกังวลในเรื่องคาใชจายในการไปรับการรักษาทีส่ ถานพยาบาล
· ความแตกตางของการไดรับบริการเปรียบเทียบกับผูปวยอื่นๆ ที่ไมไดใชบตั ร
· ความคาดหวังใหรฐั ทําอะไรบางในเรื่องบริการรักษาพยาบาล
ตอนที่ 5-8 ตอจากนี้เปนการเสนอผลการศึกษาเบื้องตนในประเด็นหลักๆ และตอนสุดทายจะเปน
บทสรุปและนัยเชิงนโยบาย

5. ทางเลือกของประชาชนเมื่อเจ็บปวย
เมื่อเจ็บปวย ประชาชนมีทางเลือกตั้งแตไมทําอะไรปลอยใหอาการเจ็บไขหายเอง หรือรักษาดวย
ตัวเองแบบงายๆโดยการนอน สนใจอาหารที่รับประทาน ทางเลือกนี้มักจะใชเมื่อปวยไมมาก เมื่ออาการ
เล็กนอยเปลี่ยนเปนอาการมากขึ้นหรือ “ทําอะไรไมไดแลว” จนตองพึง่ ยา ประชาชนอาจจะซื้อยากินเอง
สถานทีซ่ ื้อยาอาจเปนรานขายของชําที่ขายยาแกปวดลดไขประเภท paracetamol หรือยาแกหวัดสูตรผสม
(เชน ทิฟฟ) ซึง่ ซื้อไดเปนเม็ด ไมตองซื้อเปนแผงก็ได ทําใหประหยัดคาใชจาย หรือถาตองการยาที่
หลากหลายขึ้นก็ไปซื้อยาที่รานขายยาใกลหมูบานหรือชุมชน
รานขายยาในตลาด
หรือคลินิกของ
เจาหนาที่สถานีอนามัย รานขายยาแผนปจจุบันบางสวนมีเภสัชกรประจํา แตมีเปนสวนนอยและบางครั้ง
เภสัชกรทีม่ ีงานประจําที่โรงพยาบาลก็อาจมาอยูรานเฉพาะชวงเย็น
ในสวนของสถานพยาบาลรัฐ
ประชาชนในชนบทนิยมซื้อยาที่สถานีอนามัยโดยใชสทิ ธิท์ ี่มีอยู
หรือขอหรือซื้อยาจากอาสาสมัตร
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สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ประชาชนในเมืองอาจไปศูนยสาธารณสุขของเทศบาล หรือขอยาจาก
อสม.
สําหรับการรักษาดวยสมุนไพร พบประชาชนในบางพื้นที่ เชนในจังหวัดเชียงใหม ซื้อสมุนไพร
ตามตลาดนัดกินแกเบาหวาน ปวดเมื่อย ประชาชนในจังหวัดบุรีรมั ยนิยมการรักษาแบบพื้นบานโดยหา
หมอสมุนไพรในหมูบาน
เมื่อตองการพบแพทย6 ทางเลือกของประชาชนในเมืองมักเปนคลินิก สําหรับในชนบทที่มีการ
คมนาคมสะดวกและมีคลินิกอยูไมไกลจากหมูบาน ประชาชนที่มีรายไดพอที่จะเสียคารักษาที่คลินิกไดก็
มักนิยมไปคลินิกกัน บางครัง้ ถาตรงเสาร-อาทิตยประชาชนก็อาจไปคลินิกแทนการไปสถานีอนามัย (ซึ่ง
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อสม. ที่จังหวัดสุราษฎรธานีใหขอมูลวาหนาที่ของอาสาสมัครคือใหยา ซึ่งมักเปนยาสามัญประจําบานทั่วไป เชน หวัด
ทองเสีย ทองอืด ทองเฟอ ยาทา ชาวบานจะไปหาเมื่อตองการยาพื้นบาน อาสาสมัครที่นี่ไมสามารถตรวจเบาหวานได
มีเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง งานที่ทําคือ ซึ่งน้ําหนัก วัดสวนสูงเด็ก หยอดยา วัดความดัน และงานทางดาน
สุขาภิบาล เชน ลูกน้ํายุงลาย
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ในปจจุบัน สถานีอนามัยบางแหงมีบทบาทเปน PCU ของโรงพยาบาลชุมชนและมีแพทยจากโรงพยาบาลชุมชนมาเปน
บางครั้งบางคราว ซึ่งสวนมากเปนคลินิกที่ใช follow up ผูปวยจากโรงพยาบาลหรือตรวจโรคเรื้อรังเชนเบาหวาน

มักจะไมไดเปดแบบเปนทางการ) คลินิกในชนบทอาจเปนคลินิกที่เปดโดยแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่
สถานีอนามัย
คลินิกที่เปดโดยเจาหนาที่สถานีอนามัยหรือพยาบาลมักจะตัง้ อยูในหมูบานหรือในพื้นที่
หางไกล ขณะที่คลินิกที่เปดโดยแพทยมักตัง้ อยูในอําเภอหรือในเมือง สําหรับประชาชนทีม่ ีรายไดนอยมัก
ไปใชสิทธิ์บตั ร 30 บาททีโ่ รงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลรัฐระดับอําเภอ) มีสวนนอยที่ขามเขตไปใช
บริการที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลเอกชน
สวนมากการขามเขตจะ
เกิดขึ้นเมื่อผูปวยหรือญาติผูปวยประเมินวาโรคหรืออาการที่เปนโรงพยาบาลชุมชนรักษาไมได ซึง่ การ
ประเมินวารักษาไมไดมที ั้งปจจัยที่มาจากแพทย (เชน “โรงพยาบาลมีแตหมอเด็ก” ซึ่งหมายถึงแพทย
ฝกหัดหรือแพทยจบใหมที่ยงั มีประสบการณนอย หรือในชวงนอกเวลาราชการซึ่งหลายโรงพยาบาลไมมี
แพทยอยูประจํา)
หรืออาจเปนปญหาทีโ่ รงพยาบาลอาจมีเครื่องมือไมเพียงพอในการรักษาโรคนัน้
บางครั้งการไปใชบริการที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนยเปนการสงตอจากโรงพยาบาลชุมชน
สวนมากจะเปนกรณีโรคทีไ่ มฉุกเฉินหรือโรคเรื้อรัง (ซึง่ โรงพยาบาลชุมชนมักสงตอไปรักษาที่โรงพยาบาล
ระดับสูงกวาภายใตระยะเวลาที่กําหนดไวชัดเจนเชนภายในระยะเวลา 2 เดือน) สําหรับผูปวยที่จายเงิน
เองหรือมีสทิ ธิ์ที่เบิกได มักจะขามไปรักษาที่อื่นเนื่องจากประชาชนกลุมนี้เชื่อวาจะไดรับการรักษาพยาบาล
ที่ดีกวาโรงพยาบาลชุมชน โดยประชาชนที่สามารถใชสทิ ธิ์สวัสดิการขาราชการมักจะนิยมไปรับการรักษา
ที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย
ในบางครัง้ หนวยแพทยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลชุมชน ศูนยสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลเอกชน
ก็อาจเขาไปทําการตรวจสุขภาพทั่วไปหรือรักษาผูปวย อยางไรก็ตาม ในชนบทนั้น หนวยเคลื่อนที่เหลานี้
มักมีแตพยาบาล งานหลักมักเปนการใหบริการตรวจรางกายผูหญิง ผูส ูงอายุ และเด็ก และยาที่นํามาดวย
เปนยาพื้นๆ เชน ยาขององคการเภสัชกรรม ประชาชนจึงมักใชบริการนี้เมื่อตองการตรวจสุขภาพทั่วไป
มากกวาเมื่อเจ็บปวย
ผลการศึกษาพบวาทางเลือกตางๆ ในดานการรักษาพยาบาลในปจจุบันไมไดตางจากในอดีตมาก
นัก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตอนที่ 6)

6. ปจจัยที่กําหนดทางเลือกในการรักษาพยาบาลของประชาชน
จากการศึกษาพบวาปจจัยที่จะกลาวถึงตอไปนี้มสี วนกําหนดทางเลือกในการรักษาพยาบาล ตัว
แปรแตละตัวไมไดมสี วนกําหนดอยางโดดเดี่ยว ในบางครั้งก็มีความสัมพันธกันดวยเชน รายไดและ
คาใชจายในการเดินทางไปสถานพยาบาลกับการเลือกสถานพยาบาล สําหรับปจจัยอื่นๆ เชนเพศ ไมมี
ผลทําใหการเลือกสถานพยาบาลแตกตางกันมากนัก
และตัวแปรดานการศึกษามักมีความสัมพันธกับ
ระดับรายได
ก. รายได
รายไดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกวิธีการรักษาพยาบาลของประชาชนสองทางใหญๆ คือ ประการ
แรก ระดับรายไดที่แตกตางกันทําใหเลือกสถานพยาบาลที่แตกตางกันดวย และประการทีส่ อง เวลาทีใ่ ชใน

การรอรับการบริการมีผลกระทบตอรายได ประชาชนผูท ี่ตองหาเชากินค่ํามักจะไมตองการรอ และกลุมทีม่ ี
รายไดสูงก็ไมตองการรอเชนเดียวกัน จึงเหลือแตกลุม ที่การรอไมกระทบการทํางานมาก (ซึ่งมีอยูในทุก
ระดับรายได) หรือกลุมทีร่ อไดดวยเหตุผลอื่นๆ หรือกลุม ที่จําเปนตองรอเชน ปวยหนักหรือไมมที างเลือก
อื่น
สถานพยาบาลของรัฐแทบเปนที่พึ่งทางเดียวของประชาชนที่มฐี านะยากจนมาก ประชาชนกลุม ที่
หาเชากินค่ําซึ่งสวนมากจะมีอาชีพรับจางทั่วไปตามแตวา จะมีคนมาจางหรือไม จะใหความสนใจกับการ
เจ็บปวยของตัวเองมาก เนื่องจากการเจ็บปวยหนึ่งวันอาจหมายถึงการอดอาหารของตนเองและครอบครัว
ในวันนั้น เมื่อเริ่มมีอาการเจ็บปวย คนกลุมนี้มักจะไปที่สถานีอนามัยเพื่อขอยาหรืออาจซื้อยาที่รานขาย
ของชํา ซึ่งสามารถซื้อจํานวนนอยเปนเม็ดหรือสองเม็ดได สําหรับประชาชนที่มีฐานะยากจนแตไมถึงกับ
หาเชากินค่ํา และประชาชนกลุมที่มีฐานะปานกลาง อาจจะพยายามรักษาตนเองแบบงาย (เชนการ
พักผอน) ไปกอน ถาไมหายจึงเริ่มหาซื้อยามากิน สถานที่ที่ไปซื้อยากินเองขึ้นกับรายได ถารายไดนอย
มักไปที่สถานีอนามัย (ซึ่งชาวชนบทมักมองเหมือนกับเปนรานขายยาในชนบท) ประชาชนกลุมที่มี
รายไดสูงขึ้นก็อาจซื้อยาที่รานขายยา ซึ่งถาเปนชนบทก็หมายความวาตองเสียคาใชจายในการเดินทาง
เพิ่มขึ้นดวย แตถาเปนคนที่อยูใ นเมืองก็จะหารานขายยาไดงายขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนในชนบท
จํานวนหนึ่งยังนิยมซื้อยาที่คลินิกที่เปดโดยพยาบาลหรือเจาหนาที่สถานีอนามัยในหมูบาน โดยใหเหตุผล
วามียาเหมือนกับที่ขายในรานขายยาและไมตองเสียคาเดินทางออกไปนอกหมูบาน ในบางครั้งเมื่อนอก
เวลาราชการ ถึงแมวาโดยหลักการแลวสถานีอนามัยจะยังเปดทําการอยู7 แตถามีคลินิกเจาหนาทีส่ ถานี
อนามัยเปดอยูในหมูบาน ชาวบานก็มักจะเกรงใจเกินกวาที่จะไปเคาะประตูบานของเจาหนาที่ที่อยูเวร และ
มักจะไปทีค่ ลินิกแทน
เมื่อการรักษาดวยตนเองไมไดผล ก็จะเริม่ ไปพบแพทย
ประชาชนที่มีเงินมักไปพบแพทยที่
คลินิก ประชาชนในเมืองสามารถไปคลินิกไดงาย เนือ่ งจากมีคลินิกอยูทั่วไป แตประชาชนในชนบทที่
หางไกลบางอําเภอจะไมมีคลินิกที่มีแพทย (หรือพยาบาล) เลย ในกรณีนี้ชาวบานมักจะไปโรงพยาบาล
ชุมชน คลินิกสวนมากเปนคลินิกของแพทยที่อยูในโรงพยาบาลรัฐ ดังนั้นการไปคลินิกคือการไปพบ
แพทยที่ทํางานประจําในโรงพยาบาลของรัฐนั่นเอง8 แตเปนการพบนอกโรงพยาบาลและ(มักจะเปน)นอก
เวลาราชการ คลินิกในตางจังหวัดมักจะเปดขวง 7 โมงเชาถึง 8.30 น. และชวงเลิกงาน 4 โมงเย็นถึงสอง
ทุมหรือดึกกวานั้น บางคลินิกเปดอีกครั้งในชวงพักเที่ยง ในเมืองใหญหรือกรุงเทพมหานคร คลินิกจะมี
ลักษณะหลากหลายมากกวามาก และแพทยก็อาจจะเปนแพทยในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนหรือแพทยที่
ไมไดอยูในระบบราชการเลยก็ได เหตุผลที่ชาวบานเลือกไปคลินิกแทนทัง้ ๆ ทีต่ องเสียคาใชจายสูงกวา
ไดแก
“ไปโรงพยาบาลไมคอยพบหมอใหญ” –สระบุรี , สุราษฎรธานี
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การทํางานนอกเวลาราชการของสถานีอนามัย ในหลายที่จะไมเปดตึกสถานีอนามัยเหมือนในเวลาราชการ แตชาวบาน
สามารถไปเคาะประตูบานพักของเจาหนาที่ที่อยูเวร ซึ่งจะพักอาศัยอยูใกลเคียงหรือบริเวณเดียวกับสถานีอนามัยได
8
ยกเวนในกรณีแพทยที่เกษียณแลว หรือลาออกมาทําคลินิกเต็มตัว (แตในกรณีหลังมีนอยมาก)

แตตองพบกับแพทยฝกหัดหรือแพทยจบใหม ซึ่งบางครัง้ ไมคอยมีประสบการณในการวินิจฉัยโรค
ทําใหรักษาไมหาย9
บางครั้งการเลือกไปคลินิกก็เปนเหตุผลดานความรวดเร็วที่ไมตองรอคิวนาน
จังหวัดสุราษฎรธานีบอกวา

เชนประชาชนใน

“ถาปวยหนักจะไปคลินิกใชเวลาในการรอพบแพทยไมเกิน 1 ชั่วโมง”
การที่การไปคลินิกทําใหสามารถพบแพทยไดเร็วขึ้น
ประชาชนบางสวนจึงไปที่คลินิกแทนทีจ่ ะไปที่
โรงพยาบาลเมื่อปวยหนัก เพราะมั่นใจวาเมื่อ “ถึงมือหมอ” แลว จะไดรับการสงตอไปรับการรักษาในทีท่ ี่
เหมาะสมและรวดเร็วกวาไปรอคิวที่โรงพยาบาล ซึ่ง
“ถามีเวลารอถึงจะไปโรงพยาบาล ใชเวลา 3-4 ชั่วโมง ” -- สุราษฎรธานี
ประชาชนบางสวนเมื่อเจ็บปวยจึงซื้อยารับประทานเองเพราะ
“ถาไปหาหมอก็ตองใชเวลานาน” -- สุราษฎรธานี
บางรายจึงไปพบแพทยเมื่อปวยหนักเทานัน้ และบางรายก็เจอเสียงบนของแพทยเพราะไปหาเมื่อ
ปวยหนักแลววา
“เวลาเปนนอยๆ ไมมาหา จนตองหามถึงจะมา” -- สระบุรี
ในกรณีที่จําเปนตองพบแพทยเร็ว ประชาชนทุกระดับรายไดเลือกทางเลือกที่จะเขาถึงแพทยได
เร็วที่สุด (รวมทั้งไปโรงพยาบาลเอกชน) กลุมทีม่ ีรายไดสูงกวาจะสามารถเลือกแพทยที่เปนผูเชี่ยวชาญได
มากขึ้น ในสวนผูมีรายไดสงู หรือผูถ ือสิทธิ์บัตรขาราชการที่พบในจังหวัดสุราษฏรธานีพบวาเมื่อตองการ
พบแพทยจะไปพบแพทยที่คลินิกหรือโรงพยาบาลใหญเลย โดยไมไปโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดสระบุรี
ประชาชนทีม่ ีฐานะดีที่อยูใกลตัวเมืองจะไปพบแพทยที่โรงพยาบาลเอกชนโดยตรง สําหรับประชาชนที่มี
รายไดไมสูงนัก ก็อาจไปพบแพทยที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนกอนถาไมเชื่อมั่นคุณภาพการใหบริการ
ของโรงพยาบาลของรัฐ แตเมื่อเงินหมดก็ตองกลับมานอนโรงพยาบาลชุมชน
ข. สิทธิในการรักษาพยาบาล
สิทธิในการรักษาพยาบาลที่แตละบุคคลมีอยูกําหนดคาใชจายที่ตองใชในการรักษาพยาบาลตาม
สิทธิประโยชนของแตละบัตร ประชาชนตระหนักถึงความแตกตางของสิทธิประโยชนที่แตกตางกัน แตใน
หลายครั้งจะไมทราบชัดเจนถึงรายละเอียดในสิทธิประโยชนของบัตรที่ตนเองถือ
การมีบตั รสุขภาพที่
แตกตางกันมีผลทําใหการเลือกใชการรักษาพยาบาลแตกตางกันไปดวย เชน ขาราชการในจังหวัดสุ
ราษฎรธานีจะไปใชบริการที่โรงพยาบาลสุราษฏรธานี ซึ่งเปนโรงพยาบาลจังหวัด/ศูนย โดยไมไปที่
โรงพยาบาลชุมชนกอนเปนตน จากการทําการคุยกลุม focus group ที่จังหวัดสุราษฎรธานี (หลายกลุม)
พบวาประชาชน 3 คน จาก 31 คน จะไมใชสทิ ธิ์ที่มีอยูแตจะจายเงินเอง หนึ่งในสามคนนี้มีสทิ ธิ์ขาราชการ
จะจายเงินเอง (โดยไมไปเบิก) เมื่อคาใชจายไมมาก คนที่สองมีบัตร 30 บาทแตจายเงินเองเพราะวา
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บางครั้งหมอใหญที่ชาวบานพูดถึงคือผูอํานวยการโรงพยาบาลที่ตองใชเวลาสวนหนึ่งทํางานทางดานบริหารดวย

ตองการการบริการที่เร็วกวา คนที่สามมีบตั ร 30 บาทเชนเดียวกันแตจายเงินเองเพราะคิดวาจะทําใหไดยา
ดีกวา
ค. คาใชจายในการเดินทาง
คาใชจายในการเดินทาง (ซึง่ มักจะรวมคาที่พักและคาอาหารของญาติที่ตองไปดูแลผูปวย) เปน
ปจจัยหนึ่งที่กําหนดทางเลือกในการรักษาพยาบาล ประชาชนในชนบทที่อยูไกลรานขายยาอาจซื้อยาแก
หวัดหรือยาลดไขที่รานขายของชําในหมูบาน โดยราคายาแพงกวาตลาดเล็กนอย เชน paracetamol แพง
กวา 2 บาท/แผง ขณะเดียวกันจะซื้อเปนเม็ดก็ได เชน paracetamol 2 เม็ด ราคา 1 บาท แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเดินทางออกนอกหมูบานเพื่อไปหาซือ้ ยา วิธีการนี้ก็ประหยัดคาใชจายมากกวา การ
“ไมอยากเสียคารถไปโรงพยาบาล” เปนปจจัยหนึง่ ทําใหประชาชนพยายามรักษาดวยตนเองกอน
ระยะทางเปนปจจัยหนึง่ ที่มผี ลตอคาใชจายในการเดินทาง
ในการใชบริการสถานีอนามัยนั้น
ประชาชนที่อยูใ กลสถานีอนามัยหรือมีสถานีอนามัยในหมูบานจะใชบริการของสถานีอนามัยมากกวา
ประชาชนที่อยูไกล
โดยประชาชนที่อยูไกลอาจใชทางเลือกอื่นแทนเชนซื้อยาที่รานขายยาหรือคลินิก
ดังนั้นประชาชนทีม่ ีรายไดนอย
ก็อาจใชบริการทีค่ ลินิกก็ไดถาการเดินทางไปสถานีอนามัยตองเสีย
คาใชจายมาก ในทํานองเดียวกัน การไปพบแพทยที่โรงพยาบาลก็ขึ้นกับระยะทางและความสะดวกใน
การเดินทาง ถาเดินทางสะดวกหรือโรงพยาบาลอยูใกล ประชาชนก็อาจไปพบแพทยทโี่ รงพยาบาลแทน
การไปศูนยเทศบาลหรือสถานีอนามัย
การตัดสินใจวาจะไปพบแพทยที่โรงพยาบาลหรือไม ถึงแมในบางครั้ง ระยะทางจากหมูบานไป
โรงพยาบาลจะไกลมาก
แตเมื่อผูปวยมีอาการปวยมากจนตัวผูปวยเองหรือญาติพี่นองคิดวาตองพึ่ง
อุปกรณทางการแพทย ตองผาตัดหรือตองพักรักษาตัว เมื่อยามที่ตองพึ่งโรงพยาบาลจริงๆ ก็จะไปกัน แต
ในยามปกตินนั้ ประชาชนบางสวนหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลเนื่องจากตองใชเวลาในการรอนาน
“ไปโรงพยาบาลตองเสียเวลาอยางนอยครึ่งวัน ถาตองการเร็วจะตองไปตั้งแตตี 5 ถาไป 3
โมงเชา บาย 3 ถึงจะไดพบหมอ” -สมุทรปราการ
หรือบางครั้งการมีรถประจําทางหรือไมกม็ ีผลในการตัดสินใจ ถาการไปโรงพยาบาลตองรอนานจน
ไมสามารถกลับทันรถประจําทางที่จะเขาหมูบานได ก็จําเปนตองเหมารถกลับหมูบานซึง่ เสียคาใชจายสูง
การไปคลินิกถึงแมจะเสียคาใชจายแพงกวา แตคาใชจายรวม (คาหมอและคาเดินทาง) อาจนอยกวาไป
โรงพยาบาลที่เสียเพียง 30 บาทหรือไมตองเสียเลย ในกรณีนี้ประชาชนก็มักจะเลือกไปคลินิกแทน
“เขา (คลินิก) เรียกเก็บคารักษาแพงก็จริง แตขึ้นรถโดยสารมันถูก ไปกลับ 40 บาท รวมคายา
คลินิก 200 รวม 240 บาท แตถาไปรพ.เสียคารักษา 30 บาทจริง แตเสร็จชาตองเหมารถกลับ 150-200
และบางทีก็รักษาไมหาย” -บุรีรัมย
เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนวาตัง้ แตมีโครงการ 30 บาทไปใชบริการการรักษาพยาบาล
โดยไมเจ็บปวยเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม ประชาชนสวนใหญบอกวาไมเพราะไมจําเปนจริงๆก็ไมอยากเขาไป
ในโรงพยาบาลเนื่องจากสถานทีไ่ มนาอยูและไมนาไป

“มีสถานที่สามแหงที่ไมอยากไป: โรงพยาบาล โรงพัก และเรือนจํา” –สุราษฎรธานี
“คนเราไมอยากไปโรงยาถาไมเปนอะไร” –เชียงใหม
“ถาโรงแรมอยากเขา โรงพยาบาลกับโรงพักไมอยากเขา” –เชียงใหม
นอกจากนี้ถึงแมการไปใชบริการจะเสีย 30 บาท (หรืออาจจะไมเสียคาบริการเลยในกรณีที่มีบตั ร
30 บาทหมวด ท) แตกต็ องเสียคาใชจายในการเดินทาง ดังนั้นถาไมไดเจ็บปวยก็ไมคิดที่จะไปโรงพยาบาล
อยางไรก็ตาม ขอมูลเชิงปริมาณจากการศึกษาหลายชิ้นพบวาในแตละพืน้ ที่จะมีประชาชนบางคน
ระบุวาไปรับบริการเพิ่มขึ้นหลังจากทีม่ ีโครงการ
และประชาชนอีกจํานวนหนึง่ หันไปใชบริการจาก
สถานพยาบาลของรัฐมากขึ้น
ง. สภาวะหรือลักษณะโรค
จากการพูดคุยกับชาวบานในแทบทุกคน
ผูวิจัยพบวาชาวบานมักจะพยายามวินิจฉัยความ
เจ็บปวยของตนอยูตลอดเวลา เพื่อที่จะตัดสินใจตอวาควรเลือกวิธีการรักษาอยางไร
ถาชาวบาน
คาดการณวาความเจ็บปวยที่เปนอยูจะหายเองได ก็จะปลอยใหหายเอง แตถามีอาการที่ชาวบานคิดวาไม
สามารถหายเองไดก็จะเริ่มพึ่งยา ถาตองการยาสามัญหรือปริมาณยาไมมากก็จะพึง่ รานขายของชํา ถาคิด
วามีความรุนแรงขึ้นก็จะไปที่รานขายยา แตถารักษาไมหายหรือมีอาการมากจน “ลุกไมคอยไหว” หรือ
“ลุกไมไหว” จึงไปพบแพทย การไปพบแพทยจึงมักเปนโรคทีร่ ักษาเองแลวไมหาย และ/หรือไมทราบวา
ตัวเองเปนโรคอะไร
สภาวะหรือลักษณะโรคไมไดเปนปจจัยตัวเดียวที่กําหนดวาจะเลือกการรักษาพยาบาลวิธีใด
ชาวบานหลายคนใหเหตุผลในการซื้อยารับประทานเองวาถาไปพบแพทยก็ตองใชเวลารอนาน และปกติก็
ตองไปซื้อกับขาวที่ตลาดอยูแลว ถึงแมจะไมไดไปทุกวัน แตก็สามารถซื้อยาไดสะดวก แตอาการของโรค
ที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลันมักทําใหประชาชนเลือกไปพบแพทยมากกวาปลอยใหหายเอง สําหรับโรคเรื้อรัง
ที่เคยไดรับการดูแลจากแพทยอยูแลว ก็มักจะมีการพบแพทยเปนประจํา แตถาไมไดรับการดูแลจาก
แพทยมากอนหรือไมสามารถไปพบแพทยได ผูปวยก็มักจะถูกปลอยเรื้อรัง ปญหานี้เกิดขึ้นกับผูปวยที่ดูแล
ตัวเองไมได เชนผูปวยอัมพาต ซึง่ แมวาจะมีการเยี่ยมบานจากเจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชนแตเจาหนาที่ก็
ไมสามารถชวยอะไรไดมากนัก (ดูกรอบที่ 1) จากตัวอยางนี้ โครงขายความชวยเหลือ (safety net) ที่มีอยู
ในครอบครัวหรือชุมชนอาจไมเพียงพอ เพราะไมมหี ลักประกันวาครอบครัวหรือลูกหลานจะเปนที่พงึ่ ได
หรือชุมชนจะไมปลอยปะละเลย จึงอาจตองมีโครงขายความชวยเหลือทางสังคม (social safety net) มา
ชวยเหลือผูปวยที่ชวยตัวเองไมได เชน พิการ อัมพาต หรือปวยมาก

กรอบที่ 1 ชีวิตที่หมดทางเลือก
คุณยายมีปญหาหลอดเลือดในสมองทําใหบางสวนของรางกายเปนอัมพาต อัมพาตทอนลางเกิด
ขึ้นมา 7 ป แลว คุณยายเปนอัมพาตที่แขนอีกหนึง่ ขาง จึงมีเพียงแขนขางเดียวที่ใชได แตเนื่องจากไมได
ใชงานแขนจึงไมแข็งแรงนัก สวนมืออีกขางหนึ่งไมสามารถแบได คุณยายอาศัยอยูกับคุณตา มีหลาน
เรียน ม.5 ที่ลูกสาวฝากมาเขาโรงเรียนแถวหมูบานอยูดวยอีกหนึ่งคน บานของคุณยายเปนบานยกพื้นใต
ถุนสูงเหมือนบานในชนบททั่วไป เนื่องจากเปนอัมพาตคุณยายจึงอยูเฉพาะชั้นสองและไมไดลงมาชั้นลาง
ของบานนานเปนปแลว คุณยายพยายามลงจากชั้นบนครั้งหนึ่งตอนที่คณ
ุ ตาออกไปทํางาน แตตกจาก
บันได ริมฝปากไปกระแทกกับขอบอางลางเทาริมบันได ยังมีรอยแผลเปนแนวกวางใหเห็นอยางชัดเจน
วันนั้นคุณยายลมในทาคว่ําหนาจนถึงเวลาเย็นที่คณ
ุ ตากลับจากทํางาน คุณตาบอกวาโชคยังดีที่หนาไมทมิ่
ลงในน้ํา หลังจากนั้นคุณตาหามคุณยายเคลื่อนไหวไปไหนเด็ดขาดโดยเฉพาะการลงไปชัน้ ลาง โดย
บังคับใหคณ
ุ ยายนอนอยูในมุงตลอดเวลา วันที่นักวิจัยไปเยี่ยมนั้น คุณยายนอนอยูในมุง สีเหลืองๆดําๆที่
ปดมิดชิดในบานที่คอนขางมืด มีกลิ่นปสสาวะของคุณยายฉุนมากจนแสบจมูก คุณตามีหนาที่ดูแลอาหาร
การกินซึ่งคุณยายกินไดไมมีปญหา ตอนเย็นหลานกลับจากโรงเรียนจะมาชวยอาบน้ํา เวลาถายหนักก็จะ
ไปถายดานหลังของบานที่เจาะรูไว แตคณ
ุ ยายถายเองไมได ตองใชวิธีควานทวาร แตถายเบาคงจะถาย
ไปเลยบนที่นอน สังเกตไดจากกลิ่น จากสภาพผมเผารุงรังและกลิน่ ที่ฉุนจนแสบจมูก คุณยายคงไมได
รับการดูแลที่ดีเทาที่ควร
สุขภาพจิตของคุณยายคอนขางแย แกรองไหตลอดเวลา และบนถึงสภาพอัมพาตที่เปนอยู และ
ขอใหชวยพาออกจากบานบาง เมื่อถามถึงลูกของตายายที่มีอยู 3 คน คุณตาบอกวามาเยี่ยมบาง เชน ลูก
คนกลางมาปละ 2 ครั้ง มาเยี่ยมแตละครั้งก็ให 500-1,000 บาท ในชวงที่คณ
ุ ยายยังไมไดเปนมาก ลูกๆ
เคยพาคุณยายไปรักษากับหมอชาวบานใชสมุนไพรที่นครนายกโดยเสียคาใชจายและคาดูแลวันละ 100
บาท แตคุณยายหกลมและมีอาการอัมพาตมากขึ้น ลูกๆ จึงนําตัวกลับมาบาน หลังจากนัน้ ก็ไมมใี ครคิดพา
คุณยายไปไหนอีก โรงพยาบาลจังหวัดมีกายภาพบําบัดในวันเสาร แตคณ
ุ ตาบอกวาตองเสียคาเดินทาง
มาก ถึงแมลูกชายมีรถและอยูไมไกลแตกท็ ํางานในวันเสาร คุณตาและลูกทุกคนมีความคิดแบบเดียวกัน
วาทําอะไรไมไดอีกแลว จากการสอบถามชาวบานที่ไปดวยพบวามีเกาอี้เข็นที่ใชการไดอยูที่วัดที่จะยืมมา
ใชได แตคุณตาบอกวาไมสามารถยกคุณยายลงไปได เมื่อถามชาวบานวาจะพอมีผูชายที่พอจะมาชวย
คุณตายกคุณยายลงหรือไม ชาวบานบอกวามี แตคุณตาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมวาทําไมได คุณยายเรียก
คุณตาวาชวยไปเอารถเข็นที่วัดใกลหมูบานมาใหดวย แตดูเหมือนคุณตาจะไมไดใหความสนใจในคํารอง
ขอมากนัก
คุณตามีอาชีพรับจางทั่วไปเชนขุดดิน ดายหญา ทํางานกอสราง ไดวันละ 200 บาท ในแตละเดือน
มีคนจางประมาณ 15 วัน ในชวงฤดูฝนจะไมคอยมีคนจางงานเนื่องจากน้ําทวมหมูบาน คุณตาก็จะสาน
เครื่องมือจับปลาขาย ตามทีค่ ุณตาเลาใหฟง เงินก็ไมถงึ กับขัดสนมาก แตมีความไมแนนอนวาจะมีเงินกิน
สําหรับมื้อหนาหรือไม ทําใหคุณตาอยูในสภาวะเครียดเชนกัน
ชาวบานมองวาตายายคูนี้ถึงจะจน แตลูกหลานหลายคน มีรถ ใสทอง ทําใหชาวบานไมอยากยื่น
มือเขามาชวยเหลือสองเดือนผานไป คุณยายก็ยังไมมีรถเข็นและยังอยูในสภาพเดิม

จ. กลุม อายุของผูปวย
ในหลายพื้นที่ทสี่ ํารวจพบแบบแผนการเลือกวิธีรักษาพยาบาลสําหรับเด็กในลักษณะเดียวกันคือ
เมื่อเด็กไมสบาย ผูปกครองจะพาเด็กไปรับการรักษาในสถานพยาบาลที่คาดวาจะทําใหเด็กหายจากการ
เจ็บปวยไดเร็ว ซึ่งสวนมากผูปกครองมักจะพาเด็กไปรับการรักษาที่คลินิก ผูปกครองอยากใหเด็กหายเร็ว
ที่สุดดวยเหตุผลตางๆนานา เชน เด็กพูดไมรูเรื่อง ดังนัน้ จึงไมทราบแนชัดวาเปนมากนอยเพียงใด เด็ก
รองไหเสียงดังทําใหตกใจ
เด็กเล็กมักจะไมสบายในชวงเย็นหรือกลางคืนทําใหไมสะดวกถาไป
สถานพยาบาลของรัฐ การมีเด็กไมสบายทําใหตองคอยดูแลตลอดเวลา เปนตน ในจังหวัดสระบุรีทไี่ ป
ศึกษาพบวาเด็กจะไปรับการรักษาที่คลินิกเปนประจํา โดยผูปกครองใหเหตุผลวาบางครั้งการไมสบายตรง
กับวันเสาร-อาทิตย จึงไมกลารบกวนเจาหนาที่เพราะเปนวันหยุดพักผอน ถาเปนผูใ หญถาไมเจ็บปวย
มากก็จะรอไปสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในวันเปดราชการ
การรักษาพยาบาลของผูสงู อายุจะตางจากเด็ก เมื่อผูสงู อายุตองการใชบริการมักไปโรงพยาบาล
ซึ่งมักจะใชเวลาในการรอนาน ประชาชนมักใหความเห็นวาโรคของผูส ูงอายุไมคอยเรงดวน เปนอาการที่
รอไดและคอยเปนคอยไป และมักจะออดแอดตามประสาคนแกเฒาชรา ในขณะทีผ่ ูสงู อายุเองก็มักให
ความเห็นวาไมอยากรบกวนลูกหลานในเรื่องคาใชจายทีต่ องใช ซึ่งมักเปนปจจัยสําคัญสําหรับผูสงู อายุ
มากกวาความรวดเร็วในการรับบริการ
ผูสงู อายุบางสวนยังปฏิเสธการรักษาแผนปจจุบัน ทีห่ มูบ านหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมยซงึ่ การเดินทาง
ไปโรงพยาบาลคอนขางลําบากเนื่องจากมีรถประจําทางเขาออกหมูบานเพียงวันละครั้งในชวงกอนเที่ยง
และหมูบานถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากน้ําทวมปละ 1-2 เดือน ชาวบานจะพึ่งพิงหมอสมุนไพร
เปนหลัก ถาจําเปนก็อาจไปสถานีอนามัย แตถาไมจําเปนจริงๆ ผูสงู อายุหลายคนจะไมยอมไปพบแพทย
สมัยใหมเลย มีผูสงู อายุอายุประมาณ 60 ปคนหนึ่งถูกไฟลวก แตไมยอมรักษาแผนปจจุบันเนื่องจากกลัว
การถูกตัดผิวหนัง ขณะเดียวกันญาติพี่นองก็บอกวาไมมีเวลาไปเฝาไขและพาไปไวอีกหมูบานหนึง่ เพื่อ
หลบการติดตามของเจาหนาที่ ถึงแมจะมีรถโรงพยาบาลเขาไปรับ ก็ยังไมยอมไปโรงพยาบาล ผูปวยราย
นี้เสียชีวิตในเวลาตอมา อยางไรก็ตาม หมูบานนี้อาจจะตางจากหมูบานสวนใหญ โดยจะเห็นไดวาเด็กที่
อยูในหมูบานนี้ (ซึง่ สวนใหญอายุประมาณ 6 ขวบขึ้นไป) ประมาณ 8 ในทุก 10 คนคลอดกับหมอตําแย
(ชาวบานบางสวนฝากครรภกับเจาหนาที่แตเวลาคลอดก็คลอดกับหมอตําแย)
ฉ. ขอมูลที่ประชาชนมี
ขอมูลดานสิทธิประโยชน โรงพยาบาล หรือจํานวนเงินที่ตองจาย เปนตน มีสวนในการกําหนด
ทางเลือกในการรักษาพยาบาลหรือการตัดสินใจวาจะไปรับการรักษาหรือไม
การรูสิทธิ์ของตนทําให
ประชาชนลดความกังวลเมื่อตองไปติดตอกับสถานพยาบาล โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไดมีสวนใน
การเพิ่มขอมูลคอนขางชัดเจน ถึงแมขอมูลในการประชาสัมพันธบางครั้งจะมุง ในการประชาสัมพันธจน
บางครั้งไมไดใหขอมูลที่ครบถวนก็ตาม นอกจากนัน้ ขอมูลที่กระจายกันในหมูญ
 าติพนี่ องหรือเพื่อนบาน
ในชุมชนก็มสี วนในการกําหนดทางเลือก เชนโรงพยาบาลชุมชนบางแหง ประชาชนในแถบนั้นจะไมกลา
ไปใชบริการ เนื่องจากคนในหมูบานหลายคนรักษาแลวไมหายและเสียชีวิตในที่สุด หรือการที่รจู ักใครใน

สถานพยาบาลนั้น ซึ่งอาจเปนเพียงการรูจักเจาหนาที่ทวั่ ไปเชนเจาหนาที่ทําความสะอาด ก็มสี วนในการ
กําหนดทางเลือกเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆที่กําหนดการตัดสินใจใชบริการ เชนลักษณะสวนบุคคลหรือทัศนคติใน
เรื่องการรักษาพยาบาล บางครอบครัวใหความเห็นวา
“ถาปลอยไวนาน จะนานหาย” -สระบุรี
(ถาปลอยไวนานโดยไมรักษา ก็จะหายชา)
คนที่ใหความสนใจกับสุขภาพก็อาจไปพบแพทยเร็วกวา ครัวเรือนที่มีรถ (รถยนตหรือจักรยาน) ก็
มีแนวโนมทีจ่ ะไปพบแพทยเมื่อเริ่มปวยมากกวาครัวเรือนที่ตองพึง่ รถของเพื่อนบานหรือตองเสียคารถใน
การเดินทาง หรือทัศนคติเรื่องคุณภาพของสถานพยาบาลก็มีผลตอทางเลือกและสถานพยาบาลที่ไป เปน
ตน

7. ปญหาที่ประชาชนประสบ
ปญหาที่กลาวถึงในหัวขอนี้เปนปญหาที่ประชาชนกลาวถึงซ้ําเแลวซ้ําเลาในหลายพื้นที่
เหลานี้จึงนาจะสะทอนประสบการณและความคิดเห็นของประชาชนไดไมมากก็นอย

ปญหา

1. รับการรักษาพยาบาลแลวไมหาย มีโรงพยาบาลบางแหงที่ชาวบานในละแวกนั้นสรุปวารักษา
ไมหายเนื่องจากมีหลายกรณีที่ผูปวยตองถูกสงตอไปที่โรงพยาบาลอื่น ถึงแมการบริการของโรงพยาบาล
จะดีก็ตาม จึงเปนที่เลื่องลือในหมูชาวบานในเรื่องการรักษาแลวไมหาย สวนหนึ่งของการรักษาไมหาย
ชาวบานคิดวาเกิดจากแพทยสวนใหญเปนแพทยจบใหม ไมคอยมีประสบการณ ในขณะที่แพทยที่มี
ประสบการณกไ็ มคอยอยูที่โรงพยาบาล
2. ประชาชนจํานวนหนึง่ ยังไมไดรับขอมูลทัง้ ในดานการรักษาและในดานสิทธิ์ของตนเอง หรือ
แมกระทัง่ ในกรณีที่ไดรับทราบขอมูลและสิทธิ์ของตน แตเมื่อพูดขึ้นมาแลวไดรับการปฏิเสธจากเจาหนาที่
ประชาชนก็รสู ึกวาจะตองเปนไปตามนั้น
ผูปวยหลายคนตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับโรคหรืออาการปวยที่เปนอยูเนื่องจากแพทยไมให
ขอมูลวาเปนอะไร ขณะที่กนิ ยาแลวไมหาย ยายคนหนึ่งในจังหวัดบุรีรมั ยบอกวา
“ตองการใหเขาบอกอยางเดียว อยางเชนวา ไมมีทางหายก็ขอใหบอกตรงๆ” –บุรีรัมย
บางครั้งผูปวยมานอนอยูในโรงพยาบาล 3-4 วันแลวกลับบานไปผูปวยก็ยังไมทราบวาเปนอะไร
ถึงแมผูปวยจะถามแลวแตก็ไมไดคําตอบทีช่ ัดเจน
นอกจากในเรื่องโรคที่ปวยและวิธีการรักษาซึ่ง
ประชาชนมักรูสึกวาแพทยไมไดบอกใหทราบหรือเขาใจแลว ประชาชนบางคนยังไมมีขอมูลเรื่องสิทธิ์ของ
ตนเองหรือแมในกรณีที่ประชาชนพอจะทราบสิทธิ์ของตัวเอง
แตเมื่อเจาหนาที่ไมยอมใหใชสิทธิ์
ประชาชนก็เกรงกลัวเกินกวาที่จะโตเถียงได เชน ผูสงู อายุ ซึ่งโดยหลักการแลวสามารถรับการ
รักษาพยาบาลฟรีทั้งกอนและหลังโครงการ 30 บาท แตยังพบผูสงู อายุอายุ 69 ป ที่ตั้งความหวังไววา
“อยากใหชวยเหลือทางการเงิน แกแลวอยากใหรักษาฟรี” –บุรีรัมย

ทั้งนี้ การไปรับบริการที่สถานีอนามัยของผูส ูงอายุทานนี้กอน 30 บาทตองเสียคาใชจายทุกครั้ง
และหลังจากที่มโี ครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ผูสงู อายุทานนี้ก็ถูกเรียกเก็บเงินทุกครั้งเชนกัน
ตัวอยางเชน ตองเสียคาธรรมเนียม 30 บาทและคายาฉีด 1 เข็มและคาน้ําเกลือรวมเปน 100 บาท ทั้งๆที่มี
บัตรทองหมวด “ท” (ซึง่ ปกติไมตองเสียคาใชจาย) โดย 70 บาทเพิ่มขึ้นจาก
“เมื่อวันนั้น ไปใสน้ําเกลือ 1 กระปุก ฉีดยา 1 เข็ม มีบัตรทอง .. หมดเงินไป 70 บาท เขาบอกวา
ไมใชของอนามัย หมอ (เจาหนาทีส่ ถานีอนามัย) บอกวาเปนของคลินิก (คลินิกของเจาหนาที)่ ยา
ในอนามัยเขาไมมี ยาขาด ถาจะเอายาอนามัยตองรออีกสองสามวัน” –บุรีรัมย
หรือ
“คนอื่นเขาไปฟรี แตยายไปเสียทุกครั้ง ไปโรงพยาบาลก็เสีย ตอนนั้นไปนอน 4 คืน เสีย 300 เขา
เรียกเก็บ” –บุรีรัมย
ไมเพียงแตผสู ูงอายุเทานั้นที่ถูกเรียกเก็บเงิน ผูท ี่ไดบตั รสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล (สปร.)
มาแตเดิมเนื่องจากรายไดนอย และตอมาไดเปนบัตรทอง ท. ก็ถูกเรียกให “บริจาค” 20 บาทเชนเดียวกัน
แตประชาชนบางคนที่มีบัตร 30 บาท ท. ทีจ่ นกวาคนอื่นในหมูบานจะไมถูกเรียกเก็บเงิน ดังนั้น ใน
หมูบานที่ประชาชนคอนขางยากจน (ครึ่งหนึง่ ของประชาชนในหมูบานมีบตั รทอง ท.) ก็ยังถูกเจาหนาที่
แบงอีกวาใครจะจนกวาใครและใครควรจะถูกเรียกเก็บเงินหรือไม10
ในบางชุมชนที่ยากจน เชนชุมชนแออัดบางแหงในเมือง ประชาชนที่มีฐานะยากจน ไมมีไฟฟาใช
และอานหนังสือไดไมมาก แมวาโครงการ 30 บาทจะมีการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง แตประชาชน
กลุมนี้ไมคอยทราบขาวสาร เชน เมื่อโครงการเปดโอกาสใหมีการลงทะเบียนแรงงานตางถิ่น (ซึง่ คนใน
ชุมชนนีจ้ ํานวนมากเขาขายนี้) ประชาชนในกลุมนี้เพียงสวนนอยเทานั้นที่ทราบขาวนี้
3. ประชาชนทีไ่ ปรับการรักษาที่สถานีอนามัยบางแหงมีคาใชจายสูงขึ้นหลังจากที่มโี ครงการ 30
บาทรักษาทุกโรค เชน แตเดิมเมื่อไปรับยาที่สถานีอนามัยเคยเสีย 10-20 บาท แตปจจุบันตองเสีย 30
บาทซึ่งแพงขึ้น หรือไปวัดความดันก็ตองเสีย 30 บาท
“มันแพงขึ้น เวลาไปเอายาพาราเสีย 30 บาท มันก็แพง”--สระบุรี
4. ประชาชนบางกลุม ประสบปญหาการรอรับบริการของโรงพยาบาลที่ชาจนตองไปใชคลินิกแทน
เพราะไมสามารถรอไดเนื่องจากตองกลับไปเฝาลูกหลาน สัตวเลี้ยง หรือกลับไปทํางาน หรือการรอ
หมายถึงเสียคาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้นเพราะไมมีรถประจําทางเดินทางกลับหมูบานในวันนั้น แต
สําหรับประชาชนทีร่ อได ใหความเห็นวา
“เรื่องชาก็เปนเรื่องปกติอยูแลวเขาก็ทําตามคิว เราจะไปลัดคิวไดไง”--นครราชสีมา
หรือ
“รอจนชินแลว” --นครราชสีมา
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หรือ บางครัง้ อาจไดรับบริการหรือการตอนรับขับสูท ี่ไมทัดเทียมกัน เชน เจอเจาหนาที่ที่เชื้อเชิญ
และหาที่นงั่ ใหคนไขบางคน แตบอกผูมีบตั ร 30 บาทวา
“30 บาทเหรอ ไปนูน ....เลย.” –สุราษฎรธานี
ประชาชนบางคนพยายามอธิบายวาปญหาทั้งหมดนี้เกิดจาก
“โรงพยาบาลใหญขึ้น แตหมอนอยลง” –สุราษฎรธานี
5.
โรงพยาบาลอําเภอบางแหงประสบปญหาการเงิน งบประมาณทีไ่ ดไมพอซื้อยาเวชภัณฑ
ประชาชนทีม่ ีรายไดนอยไมมีทางออกมากนักตองพึ่งโรงพยาบาลอําเภอ
โรงพยาบาลอําเภอจึงมี
ความสําคัญคอนขางมาก เมื่อโรงพยาบาลพยายามตัดคาใชจาย ประชาชนในแถบนั้นจึงไดรับผลกระทบ
โดยตรง และพบกับเหตุการณเหลานี้
"ลุงจะกินเปนอาชีพหรือไง" - สระบุรี
(คนไขที่เปนโรคกระเพาะและจําเปนตองไปพบแพทยบอ ยเพื่อขอยา)
หรือ
"ถาไมหายจริงๆ ใหไปปรึกษาแพทยโรงพยาบาลอื่นฉีดยาเอาเอง" -สระบุรี
(แพทยในโรงพยาบาลที่ประสบปญหางบประมาณไมเพียงพอตอบคนไขทเี่ ปนหอบหืดทีม่ าพบ
และไดแตยาเม็ดแตคนไขขอฉีดยาดวย)
"สมัยกอนแยแลว เดี๋ยวนี้ยิ่งแยใหญ" -สระบุรี
(ความเห็นของชาวบานตอโรงพยาบาลอําเภอแหงหนึง่ )
6. ประชาชนหลายคนในชุมชนรายไดนอยแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครไปโรงพยาบาลเอกชนที่
ระบุในบัตรเมื่อตนรูส ึกวาอาการหนักแลว แตแพทยผตู รวจบอกวาไมเปนอะไรมาก ใหยาพื้นๆ แลวให
กลับบาน
หนึ่งในจํานวนนั้นทนไมไหวขอใหญาติพาไปโรงพยาบาลเอกชนแหงอื่นทันที แตแพทยที่
โรงพยาบาลแหงใหมบอกวาอาการหนักเกินกวาจะรักษาไดและคนไขเสียชีวติ ในวันเดียวกัน รายทีส่ อง
ตองไปรักษาที่ รพ. จุฬาฯ รายที่สามกลับไปไสตงิ่ แตกที่บาน (แตหลังจากนั้นไดรับการดูแลอยางดีจาก
โรงพยาบาล) ถึงแมวาการวินิจฉัยทีผ่ ิดพลาดในกรณีเหลานี้บางสวนอาจจะเกิดจาก “เหตุสุดวิสัย” แตก็
ชวนใหตั้งขอสงสัยวาบางครั้งแรงจูงใจดานการเงินอาจทําใหระบบการคัดกรองทีใ่ ชอยูในโรงพยาบาล
หลายแหง (รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนจํานวนหนึ่งในโครงการ) มีแนวโนมที่ยอมผิดพลาดในทางทีใ่ ห
ผูปวยเสี่ยงมากกวาที่จะผิดพลาดในทางที่จะทําใหโรงพยาบาลเสียคาใชจายมากขึ้น
หรือระบบการ
จายเงินคาแพทยในการตรวจคนไขในโครงการ 30 บาทและประกันสังคมที่ต่ํากวาการตรวจคนไขอื่นๆ
ของโรงพยาบาลเหลานี้อาจมีสวนทําใหแพทยที่ทําหนาทีเ่ ปนดานหนาไมไดใหความสนใจในการตรวจ
คนไขเหลานีเ้ ทาที่ควร

8. ความคาดหวังของประชาชน
เมื่อถามถึงความคาดหวังของประชาชนวาหวังใหรัฐทําอะไรบางในเรื่องการบริการรักษาพยาบาล
โดยใหเรียงลําดับความสําคัญ 4 เรื่องคือ (1) มีการรักษาฟรีหรือเก็บเงินนอย (เชน โครงการ 30 บาท)
(2) การมีหมอ พยาบาล และโรงพยาบาลที่เพียงพอ (3) ประชาชนมีสิทธิใ์ นการเลือกสถานพยาบาล
และ (4) ไดรับการปฏิบัติที่ดีจากหมอ พยาบาล และเจาหนาที่ กลุมรายไดปานกลาง/สูงของจังหวัดสุ
ราษฎรธานีมีความเห็นตรงกันเปนสวนใหญวา ความเพียงพอของหมอ พยาบาล และโรงพยาบาลมี
ความสําคัญที่สุด การเลือกสถานพยาบาลมีความสําคัญเปนอันดับสอง และไดรับการปฏิบัตทิ ี่ดีจากหมอ
พยาบาล และเจาหนาที่สําคัญเปนอันดับสาม สําหรับการรักษาฟรีสําคัญนอยทีส่ ุด สําหรับกลุม ตัวอยางใน
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมยซงึ่ มีรายไดนอยเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่อื่นนั้น มักจะให
ความสําคัญกับการรักษาฟรีหรือเก็บเงินนอยเชนโครงการ 30 บาทมากที่สุด รองลงมาคือการมีหมอ
พยาบาล และโรงพยาบาลที่เพียงพอ หรือประชาชนมีสิทธิใ์ นการเลือกสถานพยาบาล สําหรับกลุม
ตัวอยางในชุมชนแออัดในกรุงเทพ สมุทรปราการ และปทุมธานี (ซึ่งหลายรายดูมีฐานะดีกวาชาวบานที่
ยากจนในภาคอีสาน) ใหความสําคัญอันดับหนึง่ คือการไดรับการปฏิบัติที่ดจี ากหมอ พยาบาล และ
เจาหนาที่ อันดับที่สองคือ การมีหมอ พยาบาล และโรงพยาบาลที่เพียงพอ หรือประชาชนมีสทิ ธิใ์ นการ
เลือกสถานพยาบาล และมักจะใหความสําคัญกับการรักษาฟรีหรือเก็บเงินนอยในอันดับทายๆ
จากขอมูลขางตนพบวาประชาชนจะใหความสําคัญกับการรักษาฟรีหรือไม มีปจจัยทางดานรายได
เขามาเกี่ยวของดวย โดยสําหรับประชาชนที่มีฐานะปานกลางหรือดีมักจะใหความสําคัญกับการมีแพทย
พยาบาล และโรงพยาบาลที่เพียงพอเปนอันดับแรก และประชาชนแทบทุกกลุมที่ศึกษาใหความสําคัญกับ
เรื่องนี้เปนอันดับตนๆ และในหลายกรณี ประชาชนใหความสําคัญกับการไดรับการปฏิบัติที่ดีจากหมอ
พยาบาล และเจาหนาที่ มากกวาการมีการรักษาฟรีหรือเก็บเงินนอย เชน โครงการ 30 บาท หรือการมี
สิทธิ์เลือกสถานพยาบาล11
อยางไรก็ตาม เมื่อคณะผูวิจัยถามกลุมที่ใหความสําคัญกับการรักษาฟรีหรือเก็บเงินนอยในอันดับ
ทายๆ วามีความจําเปนตองคงโครงการ 30 บาทเอาไวหรือไม เกือบทุกคนตองการใหคงเอาไว หลาย
คนตองการใหนําโครงการบัตรสุขภาพ 500 บาทกลับมา (เพราะรูส ึกวาโรงพยาบาลบริการดีกวาและยา
ดีกวา) แตถาไมสามารถนํากลับมาไดกต็ องการใหคงโครงการ 30 บาทเอาไว เพื่อเปนหลักประกันในกรณี
ปวยหนัก ซึ่งแมวาปกติพวกเขาจะไมไดไปใชบริการ แตในสถานการณแบบนั้นคงจะไมมีทางเลือกอื่น
ประชาชนบางสวนไมคอยเห็นดวยกับหลักการของโครงการ 30 บาททั้งหมด โดยเห็นวาโดย
หลักการแลวควรชวยเฉพาะคนจน แตเมื่อถามถึงเกณฑในการตัดสินวาใครบางทีจ่ น คนกลุมนี้หลายคนก็
เปลี่ยนใจเพราะเห็นวาในทางปฏิบัติแลวการตัดสินวาใครจนหรือไมจนนัน้ เปนปญหาที่ยุงยากมาก
ซึ่ง
ปญหาไมไดเกิดเฉพาะกับกรณีที่คนไมจนอยากไดบัตรรายไดนอยเทานั้น เพราะ
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อยางไรก็ตาม ในการทํา focus group บางกลุม อสม. ที่รวมอยูดวยหลายคน ซึ่งนาจะเปนกลุมที่คุนเคยกับ
สถานพยาบาลมากกวาประชาชนทั่วไป ตางก็ใหความสําคัญกับสิทธิ์ในการเลือกสถานพยาบาล เนื่องจาก อสม. กลุม
นี้ไมคอยมีความมั่นใจในศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่นั้น

“มีรายไดนอย มีนารอยไรก็จริง แตเปนมรดกทีต่ องเก็บไวใหลูกหลาน” --สุราษฎรธานี
“เมื่อปวยหนักทุกคนก็จนหมด” --สุราษฎรธานี
แต อสม. ทานหนึ่งเคยมีประสบการณการชวยคัดเลือกผูม ีรายไดนอยในพื้นที่ และนําบัตร สปร. สําหรับผู
มีรายไดนอยไปใหกับเพื่อนบานโดนตอกกลับมาวา
“คุณถือดียังไงมาวาผมจน ... ตัวคุณเองมีอะไรดีกวาผมบาง” --สุราษฎรธานี

9. บทสรุปและนัยเชิงนโยบาย
โครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” ไดชวยใหคนสวนหนึ่งที่เลือกมาใชบริการและเคยตองจายคา
รักษาพยาบาลเองประหยัดคาใชจายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น
และชวยเหลือไดมากในกรณีการ
เจ็บปวยที่มีคาใชจายสูง ดังทีช่ าวบานคนหนึง่ บอกวา
“หลายหมื่นก็เสียแค 30 บาท ดีมากเลย” -นครราชสีมา
แตก็มีคนบางสวนในกลุมนีท้ ี่ไมเลือกใชบริการเนื่องจากไมแนใจในคุณภาพการใหบริการ หรือไม
อยากประสบปญหาการรอรับบริการทีใ่ ชเวลานาน คนสวนนี้ใหความเห็นวาควรมีโครงการตอไปเพราะเปน
การชวยเหลือผูมีรายไดนอยทีไ่ มมที างเลือกเหมือนพวกเขา สําหรับกลุม ที่มีบตั รสวัสดิการประชาชนดาน
การรักษาพยาบาล (สปร.) มากอนนี้แลว เมื่อไดรับบัตรทอง หมวด “ท” คาใชจายก็ไมตางจากเดิม12
สําหรับผูท ี่เคยซื้อบัตรสุขภาพก็มีทั้งที่มีคาใชจายที่เพิ่มขึน้ และลดลง
ในขณะเดียวกันประชาชนบางสวนตองเสียคาใชจายมากขึ้นจากการไปรับบริการทีส่ ถานีอนามัย
โดยที่แตเดิมอาจตองเสียคาใชจายนอยกวา 30 บาทแตปจจุบันอยางนอยตองเสีย 30 บาท ถึงแม
ประชาชนกลุมนี้ไมถงึ กับไมพอใจกับการเปลี่ยนแปลงครัง้ นี้ แตก็มผี ลกระทบตอการตัดสินใจใชบริการที่
สถานีอนามัยลดลง โดยประชาชนที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาระบุวาจะพิจารณาวาการไปใชบริการแตละครัง้ นั้น
มีความเจ็บปวยที่คุมกับเงิน 30 บาททีต่ องจายหรือไม
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนโดยสวนใหญไดรับจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคคือการลด
ความกังวลลง สําหรับผูม ีรายไดนอย ความชัดเจนของสิทธิ์วาใชบัตร 30 บาทไดในกรณีไหนบางและ
ทราบลวงหนาวามีคาใชจายมากนอยเพียงใดทําใหประชาชนที่มีรายไดนอยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะไป
พบแพทยมากขึ้น สําหรับกลุม ที่มีฐานะดี (และกลุม ที่มรี ายไดปานกลางบางสวน) ซึง่ ปกติแลวไมไดไปใช
บริการจากโครงการฯ นั้น โครงการ 30 บาทไมไดชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลในปจจุบัน แต
คนกลุมนีใ้ หความเห็นวาโครงการ 30 บาทเหมือนหลักประกันความไมแนนอนในอนาคตเมื่อเปนโรคที่
รุนแรงหรือตองเสียคาใชจายมาก (catastrophic illness) ในแงนี้ โครงการ 30 บาทจึงมีสวนชวยลดความ
กังวลและเพิ่มความมั่นคงดานสุขภาพ (health security) ที่จะไดรับการรักษาในยามที่จําเปนโดยเสียคาใช
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คนที่เคยตองเสียคาใชจายหรือตอง “บริจาค” กอนหนาที่มีโครงการ 30 บาทก็ตองเสียคาบริการเหมือนเดิม แตบางราย
สามารถลดคาใชจายลงเนื่องจากเจาหนาที่ยอมใหใชบัตรฟรี

เพียง 30 บาท อยางไรก็ตาม ไมใชทุกรายที่รูสึกมั่นคงมากขึ้น กลุมตัวอยางที่มีฐานะดีและปานกลางใน
จังหวัดเชียงใหมใหความเห็นวาโครงการ 30 บาทไมลดความกังวลลง เพราะถาปวยหนักก็ไมคิดจะไป
โรงพยาบาลรัฐเนื่องจากไมไวใจในคุณภาพและมีขั้นตอนมากเกินไปในการสงตอ
“เจ็บหนักๆไมใช 30 บาท หรอก กลัวจะตายกอน” -เชียงใหม
"เปนเบาๆ พอใชได แตเปนหนักๆ ใชไมได เพราะยาไมดี " –สุราษฎรธานี
ดังนั้น จะเห็นไดในขณะที่วาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไดเพิม่ ความรูสึกในดานความมั่นคง
ดานสุขภาพ (Health security)13 แกผูที่อยูในโครงการจํานวนไมนอย แตก็ยังมีคนจํานวนไมนอยเชนกัน
ที่ไมไววางใจกับคุณภาพของโครงการ ประชาชนที่ถือบัตรทองบางสวนพูดถึงปญหาการรอ และการใช
บริการเมื่อเจ็บปวยไมมากเทานั้นเพราะไมแนใจวาเมื่อไรจะไดรับการรักษา ปญหาเหลานีส้ ะทอนถึงการ
ปนสวน (ration) ทรัพยากรทางดานสุขภาพของโครงการ 30 บาท ถึงแมวาปญหาที่เกิดขึ้นสวนหนึง่ อาจ
แกไขไดโดยการสรางระบบใหดีขึ้น ทัง้ ระบบการจัดการในโรงพยาบาลเพื่อลดเวลาที่ผูปวยตองใชในการ
เขาคิวหรือรอการบริการ ระบบสงตอผูปวยที่รวดเร็ว แตในระยะยาวนั้น ความรุนแรงของปญหานี้ยอม
ขึ้นกับความเพียงพอของทรัพยากรที่ใสเขามาในโครงการ การปนสวนทรัพยากรเชนที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ ก็พบไดเชนเดียวกันในโครงการนี้ เชน คิวรอการผาตัดหรือการรอเตียงวาง
ที่ยาวขึ้น ซึ่งประชาชนบางสวนที่พอมีฐานะ ก็จะหันมาใชบริการจากโรงพยาบาลเอกชนแทน
ในแงนี้ การที่โครงการ 30 บาทจะสรางความมั่นคงดานสุขภาพขึ้นมาไดอยางแทจริงในระยะยาว
นั้น ยอมตองมีทรัพยากรที่เพียงพอและทัดเทียมกับในโครงการประกันสุขภาพอื่นๆ ซึง่ ในเรื่องนีน้ ั้น ถา
มองจากเสียงสะทอนของประชาชนจะพบวาทรัพยากรทางดานสุขภาพที่มีอยูนั้นไดถูกใชอยางไมเทาเทียม
กัน เชน กรณีความไมเทาเทียมกันในการใหบริการสําหรับผูปวยที่มีบตั รประกันสุขภาพตางกัน ดัง
ตัวอยางขางลาง
“อยางขาราชการ ....เขาไปผาตัดมดลูกเขาจะใหนอนโรงพยาบาลอยางเดียว แตถา 30 บาทถามี
เตียงก็คือจะไดอยู ถาไมมีก็ไมไดอยู” -นครราชสีมา
“ผมเสียเวลาไปครึ่งวัน เราก็เอาบัตร 30 บาทไปวาง เขาก็ไมเรียกบัตร 30 บาท พอเรียกคนนั้นเรา
ก็นั่งดูอยู บัตรทองเราก็วางอยูนั้นทําไมไมเรียกเรา นั่งคอยแลวคอยอีกแตคนไมมีบัตรเขามาทีหลัง
แตไปกอนเราอีก” --นครราชสีมา
“ถาพบหมอดีก็ดีไป หมอบางคนไมยอมรักษาถึงที่สุดที่ชาวบานตองการ พาลูก (3 ขวบ) เปนหอบ
หืดไปรักษา ครั้งที่ 3 ถึงยอมพนยา” --สมุทรปราการ
“ผมถูกรถชน แลวถูกสงไปที่โรงพยาบาล....(โรงพยาบาลอําเภอแหงหนึ่ง) หมอเย็บ 53 เข็มแลว ก็
จะปลอยใหกลับบานเลย ผมก็เลยขอใหสง ตัวมาทีโ่ รงพยาบาลจังหวัด มานอนอยู 2 คืน แตไมมี
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หลักประกันดังกลาวเปนทํานองเดียวกับกรณีการซื้อบัตรสุขภาพ 500 บาท ซึ่งประชาชนที่มีสุขภาพดีจํานวนไมนอย
ซื้อบัตรสุขภาพ 500 บาทแตไมไดมีความจําเปนตองใชในชวงนั้น แตเปนการซื้อเผื่อไวสําหรับกรณีที่ปวยหนัก

แพทยมาดูแลเลย เนื่องจากรถทีม่ าชนมีประกันชั้น 1 ผมก็เลยขอยายไปโรงพยาบาลเอกชนนอน
อยู 6 วัน” --สุราษฎรธานี
หรือการแบงแยกตามฐานะ ชนิดของหลักประกันสุขภาพ หรือความสัมพันธ
“ถาเปนคนจน หองก็ไมเคยวาง” -สุราษฎรธานี
“ใครมีเงินมาก เบิกคารักษาได หรือเปนญาติกับเจาหนาที่ จะไดยาดีกวา” -สุราษฎรธานี
ความแตกตางในดานสิทธิประโยชนของโครงการหลักประกันสุขภาพ
ทําใหสถานพยาบาลได
ประโยชนจากผูปวยภายใตโครงการตางๆ ไมเทากัน และอาจนําไปสูการปฏิบัติที่แตกตางกัน (unequal
treatment) ถึงแมวาความไมเทาเทียมที่เกิดขึ้นไมไดมผี ลตอความมั่นคงดานสุขภาพเสมอไป แตการมี
ทรัพยากรทางสุขภาพที่ไมเพียงพอทีจ่ ะใหการบริการทีม่ คี ุณภาพอยางทั่วถึง
หรือการทีท่ รัพยากรไป
กระจุกตัวอยูในที่ใดที่หนึง่ มากกวากระจายอยางเสมอภาค
ก็ยอมทําใหโอกาสทีโ่ ครงการนี้จะพัฒนา
คุณภาพการรักษาพยาบาลเพื่อสรางความมั่นคงดานสุขภาพใหกับคนไทยทั่วประเทศที่อยูในโครงการนี้จะ
เกิดไดยากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทรัพยากรมนุษยที่ใชในระบบทัง้ แพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุขก็ยังถูก
แบงไปนอกระบบ ซึ่งนําไปสูปญ
 หาคุณภาพและความไมเทาเทียมกันในการใหบริการ เชน คนไขที่ไปพบ
แพทยที่คลินิกกอน และแพทยสง ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลก็จะไดรับการรักษาที่รวดเร็ว
“ถาไปคลินิกของหมอคนนัน้ เมื่อเขาโรงพยาบาลจะลัดคิวไดเลย แตถาไปโรงพยาบาลเลยตอง ทํา
บัตร ใชเวลานาน”-- นครราชสีมา
หรือ
“รักษาฟรี แตตองฝากพิเศษอีกสองพัน” --สุราษฎรธานี
หรือกรณีสถานีอนามัยที่เปดบริการนอกเวลา แตในชวงนอกเวลาทําการนั้น ประชาชนก็ไมกลาไป
ใชบริการ เพราะเกรงวาจะเปนการรบกวนเวลาพักของเจาหนาที่ ถึงแมวาสถานีอนามัยจะประกาศวาเปด
ทําการนอกเวลา และมีคาเวรใหเจาหนาที่ก็ตาม เพราะเมื่อมีเจาหนาทีส่ ถานีอนามัยเปดคลินิกนอกเวลา
ทําการดวย ประชาชนจึงมีความรูสึกวาตนตองไปคลินิกของเจาหนาที่สถานีอนามัยแทน (ไมใชเจาหนาที่
คนเดียวกัน) ในกรณีที่กลาวมาเหลานี้ จะเห็นไดวาระบบที่ใหคาตอบแทนเจาหนาที่ต่ําและใหไปหารายได
พิเศษเอาเองนั้น มีโอกาสที่จะกลับมาสงผลกระทบกับระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข
ของรัฐไดเสมอ
อยางไรก็ตาม โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไดเปลี่ยนแปลงการจัดระบบการใหบริการที่ชัดเจน
ขึ้น และอาจเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรดานสุขภาพของไทยที่ประชาชนทราบสิทธิ์ของตนเองชัดเจนขึน้
และผูใ หบริการเริ่มปฏิบัติกับประชาชนในฐานะลูกคาซึ่งควรไดรับการปฏิบัติที่ดี
จากเสียงสะทอนของ
ประชาชนจํานวนไมนอยคือการใหบริการของเจาหนาที่ดขี ึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการพูดจาของเจาหนาที่
“บริการดีขึ้นเอาใจคนปวย เดี๋ยวนี้มีน้ําเสิรฟ” --นครราชสีมา
หรือ

“เมื่อกอน (กอนโครงการ 30 บาท) เวลาไปเขาไมคอ ยตอนรับแตเดี๋ยวนี้เขายิ้มดีตอนรับดี” –
สระบุรี
และ
“สมัยกอน ใครทาปากแดง นุงกระโปรงสัน้ ก็จะไดเรียกกอน ถาเปนคนจน ก็นงั่ รอคิวไปแหละ” -เชียงใหม
หรือแมกระทั่งความรูส ึกของประชาชนทีไ่ ปโรงพยาบาลบางแหงในภาคอีสาน
“ ยาที่ไดเยอะขึ้น” -นครราชสีมา
ประชาชนสวนหนึง่ ใหเหตุผลที่มีการบริการดีขนึ้ วา
“30 บาทประกาศทั่วประเทศ รัฐบาลสั่งตองอบรม (เจาหนาทีท่ ี่มีพฤติกรรมการใหบริการไม
เหมาะสม) ใครบริการไมดีก็โดนยาย”--เชียงใหม
ในชวงเกือบสามทศวรรษทีผ่ านมานี้ รัฐบาลไทยไดขยายโครงการดานหลักประกันสุขภาพมาโดย
ตลอด ตั้งแตโครงการบัตรผูม ีรายไดนอยที่เนนการชวยเหลือคนจน โครงการประกันสังคมสําหรับลูกจางใน
ระบบ
โครงการบัตรสุขภาพ ซึ่งประชาชนสามารถซื้อบัตรราคา 500 บาทสําหรับทัง้ ครอบครัว
โครงการ สวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) ที่ขยายความครอบคลุมออกไปสูผูสงู อายุ
เด็ก และนักบวช จนมาถึงโครงการ 30 บาท ซึง่ โครงการเหลานี้มีสวนในการเพิม่ ความมั่นคงดานสุขภาพ
ของคนไทยมาเปนลําดับ (อยางนอยก็ในดานการรักษาพยาบาล) สําหรับโครงการ 30 บาทนั้น นอกจาก
จะขยายความครอบคลุมใหกวางขวางยิ่งขึ้น และมีสวนชวยคลายความกังวลในการดานการเงินในการไป
รับการรักษาทีส่ ถานพยาบาลลงไดแลว
เสียงจากประชาชนจากหลายพื้นที่ยังเห็นพองกันวามีการ
ปรับปรุงการใหบริการดีขึ้นกวาเดิม แตปญหาดานคุณภาพหรือความรวดเร็วในการไดรับการรักษายังเปน
เรื่องที่ไดยินอยูเสมอๆ จนทําใหหลายคนยังไมกลาพึ่งโครงการนีใ้ นกรณีที่ปวยหนักจริงๆ และเสียงบน
จากฝงผูใหบริการ รวมไปถึงปญหาการจัดสรรงบของโครงการที่ปะทุขึ้นมาเปนระยะ ก็ยังเปนสัญญาณ
บอกเหตุวาโครงการนี้ไมใชโครงการที่ดําเนินไปอยางราบรื่นเสียทีเดียว
แตเสียงจากประชาชนบางเสียงก็ยังหวังวาปญหาที่มีอยูจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
“ตอไปก็คงจะดีขึ้น .. นายกประกาศเพิ่มคาหัวใหอีกรอยกวาบาทแลวนี่”—สระบุรี

บรรณานุกรม
นิลเนตร วีระสมบัติ และคณะ. 2546.
การสํารวจพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพของประชาชน
ในโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค) อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา. รายงานการวิจัยวิชา รอ.800 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการสําหรับนัก
บริหาร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ นครราชสีมา คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
วิโรจน ณ ระนอง และอัญชนา ณ ระนอง. 2545. การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ “30
บาทรักษาทุกโรค” ของกระทรวงสาธารณสุข. โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาปที่ 1 (2544-45) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดรับทุนอุดหนุนจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).
สายัน ทัดศรี และคณะ. 2546. ทัศนคติของประชาชนที่ไดรับบัตรทองเสียคาธรรมเนียม 30 บาทใน
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาจังหวัดบุรีรัมย. รายงานการวิจัยวิชา รอ.800 สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการสําหรับนักบริหาร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ นครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร.
สุวัฒน ธนกรนุวัฒนและคณะ. 2546. การสํารวจพฤติกรรมการไปใชบริการดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี. รายงานการวิจัยวิชา รอ.800 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการ
จัดการสําหรับนักบริหารหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ
นครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
อัญชนา ณ ระนอง. 2546. วิธีการวิจัย (Research Methods). กรุงเทพมหานคร: แสงสวางเวิลดเพรส.
อัญชนา ณ ระนอง และ วิโรจน ณ ระนอง. 2545. การวิจัยประเมินผล: ปฏิรูประบบการเงินการคลัง
โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล
(สปร.).
พิมพครั้งที่
2
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิฑรู ยการปก.
อัมมาร สยามวาลา. 2546. “คนจน คนรวย กับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค” มติชน 30 เมษายน.
NaRanong, Anchana. (1999). Consultation with the Poors to inform WDR 2001: The study of
Bangkok and Vicinities. the World Bank, Washington D.C., September 1999.
_________________. (1998). “A Pilot Study on Perceptions of the Urban Poor” at the Institute of
Development Studies on Methodology Design Workshop World Development Report
2001, Sussex, England, December 1998.
NaRanong, Viroj and Anchana NaRanong. 2003. “Universal Health Care Coverage: The Implementation
and Impacts of the 30 Baht Health Care Scheme on the Poor in Thailand.” Report Submitted to
the World Bank, Thailand Development Research Institute.

