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 หากมองย้อนกลับไป เมื่ อปี  1960 
สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเพียงประเทศขนาดเล็ก 
ที่แทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิงเริ่มมี
รัฐบาลปกครองตนเอง ประชากรในประเทศ
แห่งนี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อคน (Gross Domestic 
Product per Capita) เพียง 428 ดอลลาร์ต่อปี 
ผ่านไปราวครึ่งศตวรรษ รายได้ต่อหัวของ
สิงคโปร์ทะยานขึ้นมาเป็น 52,960 ดอลลาร์ 
คิดเป็นเกือบ 10 เท่าของประเทศไทยที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อคน 5,907 ดอลลาร์ต่อปี 
นอกจากนี้ยังแซงหน้าประเทศชั้นน าของโลก 
ทั้ งสหราชอาณาจักร (39,899 ดอลลาร์ ) 
เยอรมัน (41,936 ดอลลาร์) และสวีเดน (51,600 
ดอลลาร์) ไปด้วยซ้ า เบื้องหลังความส าเร็จของ
ประเทศเล็ก ๆ แห่งนี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคชะตา 
เพราะสิงคโปร์ได้ฝ่าฟัน อุปสรรคนานัปการและ
พัฒนาประเทศในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาการศึกษา 
การบังคับใช้กฎหมายที่ เข้มงวด หรือการ
วางแผน การพัฒนาผังเมืองที่เป็นระบบ 
 ในบทความนี้ จะเน้นถึงความมั่นคง
ทางด้านสุขภาพของประชากร ซึ่งถือเป็น

หนึ่ งในปัจจัยสี่ ของมน ุษย ์และเป ็นส ่วน
ส าคัญที่ช่วยผลักดันให้สาธารณรัฐสิงคโปร์
ก้าวหน้า แม้ว่าสภาพทางสังคมของสิงคโปร์
มีความแตกต่างจากไทย วิธีด าเนินงานของ
ระบบสาธารณสุขของสิงคโปร์ ก็ถือเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ และควรค่าแก่การเรียนรู้
เป็นอย่างยิ่ง 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ใช้
งบประมาณด้านสาธารณสุขในสัดส่วนที่ต่ า
เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศ
อ่ืน ๆ และมีความใกล้เคียงกับประเทศไทย 
คือใช้ราวร้อยละ 4.7 ของจีดีพี ในขณะที่
ประเทศไทยใช้ประมาณร้อยละ 4.5 อย่างไร
ก็ตามผลลัพธ์ ของการด า เนิน งานด้ าน
สาธารณสุขที่ได้กลับดีกว่าประเทศไทยทั้งใน
ด้านอายุ เฉลี่ยของประชากรรวมถึงงาน
อนามัยแม่และเด็ก ในมุมของภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพนั้น ประเทศไทยใช้ เงินจาก
งบประมาณส่วนกลาง ในการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขกว่าร้อยละ 64 
ในขณะที่สิงคโปร์ใช้งบส่วนกลางเพียงร้อยละ 



 

38 โดยส ่วนที ่เหล ือประชาชนต้องเป็น 
ผู้จ่ายเอง  
 หัวใจส าคัญในการด าเนินงานตาม
นโยบายสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์คือ การสร้างระบบสาธารณสุขที่มี
ความสมดุลระหว ่างความร ับผิดชอบใน
ระดับบุคคลและการก ากับดูแลของรัฐบาล 
ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส 
มีการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับ
กลไกตลาด และสร้างทางเลือกในการร่วม
จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ประชาชนสามารถ
สนับสนุนได้ การประกันสุขภาพของสิงคโปร์ 
ไม่มีการปิดบังอ าพรางอิทธิพลมืดที่อาจ
เกิ ดขึ้ น ในการ ให้ บ ริ ก า รสาธ า รณสุ ข   
การควบคุมราคาค่าใช้จ่าย ความไม่เท่าเทียม
กันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและความ
ผิดพลาดทางการแพทย์ ทุกประเด็นปัญหา
ถูกน าออกมาตีแผ่ให้ทุกคนได้เห็น กฎกติกามี
การก าหนดไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้สาธารณะ
สามารถวิพากษ์วิจารณ์ข้อบกพร่องต่าง ๆ 
และนอกจากนี้ ยั ง ท า ระบบฐานข้ อมู ล
สาธารณะซึ่ ง เอกชนและบุคคลธรรมดา
สามารถเข ้าถ ึง  สามารถน าข ้อม ูลไปใช้
ป ร ะ โ ย ช น ์ เ พื ่อ ใ ห ้ start-up พ ัฒ น า
นวัตกรรมและร ูปแบบการบริการที่ตอบ
โจทย์ของประชาชนได ้
 รัฐบาลสิงคโปร์มีแนวคิดว่าการดูแล
รักษาสุขภาพถือเป็นหน้าที่ส่วนบุคคลและ

รัฐบาลจะก ากับดูแลผ่านระบบการคลัง  
โดยรัฐฯ จะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ รวมถึงการให้บริการ
และเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล พร้อมทั้ง
บังคับให้ประชาชนมีบัญชีเงินออมส าหรับ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย โดยมีการ
จัดตั้ง Central Provident Fund Board 
(CPF) มาก ากับดูแลการออมเพื่อเลี ้ยงชีพ
ภาคบังคับ เพ่ือให้ประชาชนมีเงินออมมาก
เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณ  
โดยสมาชิกจะต้องมีการส่งเงินซึ่งหักจาก
เงินเดือนของตนเองบางส่วนและเงินที่
นายจ้างจ่ายสมทบทุกเดือนเพ่ือเข้าบัญชี 3 
ประเภท ประกอบด้วย 
 1) Ordinary Account เป็นบัญชีเงิน
ออมส าหรับการซื้อที่อยู่อาศัย (ซึ่งเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้ประชาชนสิงคโปร์สามารถเช่าซื้อที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเองมากกว่าร้อยละ 80)  
ซื้อประกัน เงินออมเพ่ือการลงทุนทั่วไปและ
การศึกษาของบุตร รวมถึงเงินออมร่วมจ่าย
ในบัญชีเกษียณอายุของบุพการี 
 2) Medisave Account เป็นบัญชีเงิน
ออมส าหรับค่ารักษาพยาบาลของตนเองและ
บุตร ซึ่ งใช้ เบิกจ่ ายส าหรับการรักษาใน
โรงพยาบาลเป็นหลัก  
 3) Special Account เป็นบัญชีเงิน
ออมเพ่ือการเลี้ ยงชีพวัยเกษียณ ใช้ส าหรับ 
เหตุฉุกเฉินและการลงทุนวัยเกษียณ 



 

 บัญชีเงินออมเมดิเซฟ (Medisave) 
เป็นโปรแกรมการออมเพื่อสุขภาพหรือการ
ประกันสุขภาพภาคบังคับที่ถูกออกแบบมา
เพื่อช่วยเหลือประชากรในประเทศในการ
ช าระค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐและสถาน
บริการทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลซึ่ง
เข้าร่วมกับโครงการเมดิเซฟมีฐานข้อมูลที่
เชื่ อมโยงกับบัญชี เ งินออมเ พ่ือสุ ขภาพ 
ของประชาชนทุกคน ซึ่งหากมีเงินออมใน
บัญชีมาก จะมีความสามารถที่จะช าระค่า
รักษาพยาบาลได้มาก บัญชีเงินออมเมดิเซฟ
มีความแตกต่างจากบัญชี เงินฝากทั่ ว ไป 
เนื่องจากการจะถอนเงินจากบัญชีส าหรับ
การรักษาพยาบาลแต่ละรายการนั้น ต้องมี
กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและจะต้องด าเนินการ
ถอนเงินผ่ าน  CPF Board ซึ่ ง เป็นผู้ ดูแล
บัญชี ซึ่งแตกต่างจากบัญชีเงินฝากทั่วไปที่
เข้าของสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้
ตามความต้องการของเจ้าของบัญชี 
 การ เข ้า ร ับการ ร ักษาต ัวภ าย ใน
โรงพยาบาลในสิงคโปร์ ผู้ป่วยสามารถเลือก
ระดับห้องพักส าหรับการรักษาพยาบาลได้ตาม
ระดับซึ่งแบ่งตามจ านวนเตียง เครื่องอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการ โดยมีให้
เลือกตั้งแต่ระดับ Class C (ต่ าที่สุด) จนถึง
ระดับ Class A (ดีที่สุด) ถ้าคนไข้ต้องการ
ความสะดวกสบายเพ่ิมเติมเช่นอยากได้

เครื่องปรับอากาศหรือความเป็นส่วนตัว ก็
สามารถเลือกห้องพักระดับ B1 และ A ได ้

การวางผังเมืองของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ท าให้ประชาชน
สามารถจัดการดูแลสุขภาพของตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น การวางแผนผังเมืองจะก าหนดให้ใน
ทุก ๆ  หมู่บ้าน (ระดับผู้อยู่อาศัย 500 - 1,000 คน) 
จะต้ องมี สถานี อนามั ยและสวนสาธารณะ  
เ พ่ือให้บริ การ ในระดับท้องถิ่ น และลด
ระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานพยาบาล 
นอกจากนี้ สิ งคโปร์ยั งมีนโยบายต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการ
ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น ตัวอย่างนโยบายที่เห็น
เป็นรูปธรรม คือการแจกสายรัดข้อมือจาก
รัฐบาลให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์ทุกคน ซึ่ง
สามารถวัดจ านวนก้าวที่ผู้ ใส่ เดินได้ โดย
รัฐบาลจะมอบรางวัลให้กับคนที่สามารถเดิน
ได้ครบ 100,000 ก้าว (ในปัจจุบันมีการมอบ
ตั๋วดูภาพยนตร์ให้กับผู้ที่ได้รางวัล) นโยบายนี้
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมา
ออกก าลั งกายและหันมาใช้ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะมากยิ่งขึ้น  ในส่วนของ
รางวัลซึ่งคือตั๋วชมภาพยนตร์นั้น รัฐบาล
ก าหนดให้สามารถดูได้ในรอบช่วงกลางวัน
ของวันธรรมดาซึ่งเป็นช่วงที่มีจ านวนผู้เข้าชม
ไม่มากท าให้ได้รับการสนับสนุนจากโรง
ภาพยนตร์ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบรายรับ
ของผู้ประกอบการ เนื่องจากวันธรรมดา



 

ประชาชนในวัยท างานจะไม่สามารถไปดู
ภาพยนตร์ได้ นโยบายนี้จึงยังเป็นกุศโลบาย
ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมอบตั๋วให้กับผู้สูงอายุใน
ครอบครัว ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวอีกด้วย 
 การน านโยบายสาธารณสุขของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ในบริบท
ของประเทศไทย 
 ในขณะที่ความท้าทายที่ส าคัญของ
การใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า คือปัญหาความสามารถใน
การรับภาระจ่ายเงินและความยั่งยืนของการ
สนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ เนื่องจาก
แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของไทยมี
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศ
ไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ 
และเมื่อเมื่อพิจารณาถึงรายจ่ายจริงของ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กลับมี
อัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งถือ
เป็นตัวเลขที่สูงมาก  

นอกจากนั้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะ
ทุ่มไปสู่การรักษาพยาบาล ไม่ใช่การส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคซึ่ ง ปัจจุบัน
ประเทศไทยใช้งบประมาณในส่วนนี้ น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของรายจ่ายด้านสุขภาพของ
รัฐทั้งหมด รัฐบาลไทยจึงควรมีการทบทวนว่า 

ประเทศไทยควรที่จะให้ความส าคัญเฉพาะ
การรักษาพยาบาล มากกว่าการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคหรือไม่ 

ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าประชาชน
ไทยบางส่วนมีพฤติกรรม ภาวะภัยทาง
ศีลธรรม (Moral Hazard) คือเลือกที่จะท า
พฤติกรรมเสี่ยงหรือส่งผลเสียต่อส่วนรวมมาก
กว่ า เดิม  เมื่ อทราบว่ าตนจะได้ รั บการ
สนับสนุน เมื่อพบเจอกับความเสี่ยงเหล่านั้น 
ตัวอย่างเช่น ถ้าหากประชาชนในส่วนนี้ไม่ได้
รับการสนับสนุนจากระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เมื่อมีปัญหาสุขภาพที่ไม่
รุนแรงมาก พวกเขาจะเลือกที่จะดูแลสุขภาพ
หรือรักษาอาการได้ด้วยตนเอง และเลือกที่
จะไม่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลต่างๆ 
เนื่องจากต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษา แตเ่มื่อมีสิทธิในการรักษาพยาบาลแล้ว 
ความระวังในส่วนนี้จะลดน้อยลงเพราะคิดว่า
การไปโรงพยาบาลไม่มีค่าใช้จ่าย ประชาชน
ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนครั้งในการมา
ใช้ สิ ทธิ ยั งสถานพยาบาล  ถ้ าหากรวม
พฤติกรรมเหล่านี้เข้าด้วยกันจะท าให้รัฐต้อง
ใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการ
ดูแลจ านวนมาก และท าให้ผู้ป่วยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ และขาดแคลนจริง ๆ ไม่ได้
รับการบริการที่เหมาะสม 

จากบทเรียนที่ ได้จากการศึกษา 
การด าเนินงานตามนโยบายสาธารณสุข



 

แห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น ประเด็น
ที่ประเทศไทยสามารถน ามาประยุกต์ได้จะมี 
3 เรื่อง ได้แก่ 1) การเพ่ิมความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณสาธารณสุข เพ่ือลด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ สู ญ เ สี ย ไ ป กั บ อิ ท ธิ พ ล  
2) การสร้างระบบสาธารณสุขที ่ม ีความ
สมดุลระหว่างความรับผิดชอบในระดับ
บุคคลและการก ากับดูแลของรัฐบาล ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
ความเหมาะสม 3) การเพ่ิมงบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริม และให้ความรู้กับประชากรด้าน
สุขภาพและการป้องกันโรค 

ซึ่ ง ห า ก ไ ม่ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
แนวทางของนโยบาย ระบบประกันสุขภาพ
ของประเทศไทยคงจะไม่สามารถยืนระยะ
ยาวได้ดังที่คาดหวัง 


