
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 

รายจายสุขภาพ (Health expenditure) มีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดนโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศเพราะเปนดัชนีสําคัญที่แสดงทรัพยากรนําเขาท้ังโดยภาครัฐและเอกชน แสดงภาระของครวัเรอืน
เปรียบเทียบกับรัฐบาล และสัดสวนของรายจายสุขภาพตอหัวประชากรหรือรายจายสุขภาพตอรายได
ประชาชาติ และเปนดัชนีท่ีสําคัญอีกอันหนึ่งซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศหนึ่งๆ ไดใชทรัพยากรของตนไปสู
กิจกรรมดานสขุภาพมากนอยเพียงไร อีกท้ังสามารถนําไปเปรียบเทียบกับนานาประเทศได (วิโรจน ต้ังเจริญ
เสถียร, 2534) 
 กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหนวยงานที่
มีหนาท่ีรวบรวมและรายงานรายจายสุขภาพโดยยึดแนวทางและระบบของ United Nations System of 
National Account (UN-SNA) มาตั้งแต พ.ศ. 2503 ซึ่งคํานวณรายจายสขุภาพจากรายจายคายา และท่ีไมใชคา
ยา ซึ่งพบวายังมีปญหาในเชิงวิธีการท่ีใชประมาณการอยูคอนขางมาก (สถิรกร พงศพานิช และคณะ ,2544) อีก
ท้ังยังไมสามารถทําการจําแนกรายจายสุขภาพตามประเภทกิจกรรม (การรักษาพยาบาล การปองกันโรค การ
สงเสริมสุขภาพ) และตามประเภทสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนได  จึงทําใหไมสามารถนําไปใชประโยชน
ในการวางนโยบายไดเทาท่ีควร เนื่องจากไมสามารถนําไปวิเคราะหสถานการณและแนวโนมของรายจาย
สุขภาพแตละประเภทได  
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดมองเห็นความสําคัญของปญหานี้   จึงไดใหทุนสนับสนุน
การวิจัยเพือ่ใหมีการพัฒนาการจัดทําระบบบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติข้ึน ต้ังแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา 
 
1.2 วิวัฒนาการของ บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติในประเทศไทย 
 
 ระยะที่ 1 ในป พ.ศ. 2538  สวรส. ไดรวมมือกับวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักนโยบายและ
แผน กระทรวงสาธารณสุข  และสถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทําโครงการวิจัย  
“บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537 (National Health Account: NHA1)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาระบบบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น ท้ังนี้คณะวิจัยไดประยุกตหลักการจัดทํา
ระบบบัญชีรายจายสุขภาพของประเทศในกลุมองคการความรวมมอืทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economics Cooperation and Development - OECD)    มีการกําหนดคํานิยามรายจาย
สุขภาพ และพัฒนาคูมือระเบียบวิธีการเก็บขอมูล การประมาณการรายจายสุขภาพที่จายโดยแหลงการคลัง
สูงสุด (Ultimate Source of Finance) ไปยังหนวยจายแทน (Financing Agencies) ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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และการกระจายรายจายสุขภาพที่หนวยจายแทน  จายตอไปยังประเภทสถานพยาบาล และประเภทของ
กิจกรรม (สถิรกร พงศพานิช และคณะ ,2544) 
 แมวา  NHA1  จะบรรลุวัตถุประสงคในการวิจัย   แตก็มีขอจํากัดในการแสดงการกระจายรายจาย
สุขภาพจากหนวยจายแทน (Financing Agencies) ไปตามประเภทสถานพยาบาลและประเภทกิจกรรม โดย
ไมสามารถแจกแจงรายละเอียดคลายแบบของ OECD ได กลาวคือ ขาดรายละเอียดการจําแนกรายจายยาและ
เวชภัณฑท่ีไมใชยาออกจากบรกิารผูปวยในและผูปวยนอก  ท้ังในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน และ
รายจายตามโครงการสาธารณสุขอื่น ๆ เนื่องจากฐานขอมูลสวนใหญไมอํานวย 
 ระยะที่ 2 เพื่อใหรายจายสขุภาพของประเทศสามารถเปรียบเทียบกับนานาประเทศได อีกท้ังให
สอดคลองตอการใชงานในประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาทั้งวิธีการประมาณและโครงสราง
พื้นฐาน ระบบฐานขอมูลบัญชีสุขภาพใหมีความทันสมัย    ถูกตองและแมนยํา      และใหสามารถออกรายงาน
ไดอยางตอเนือ่งตอไป ดังนั้นในป พ.ศ. 2542  สวรส. จึงไดสนับสนุนใหวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดําเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2539 และ 2541 
(National Health Account 1996,1998 - NHA2) เปนโครงการตอเนื่องจาก NHA1 
 ในการวิจัย NHA2 ไดกําหนดวัตถุประสงคหลักไวเปนสองสวน สวนแรกเปนสวนของวิชาการที่มี
จุดมุงหมายในการคนหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณและประมาณคารายจายสุขภาพแหงชาติใหมี
ความถูกตองและแมนยํา   สวนท่ีสองเปนสวนของการริเริ่มพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบฐานขอมูลบัญชี
สุขภาพแหงชาติ  โดยอาศัยความรวมมอืจากคณะผูปฏิบัติการ (stakeholders) ซึ่งเปนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยู
ในหนวยงานเจาของขอมูลหลกั ในการจัดเก็บขอมูล วัตถุประสงคในสวนแรกนับวาบรรลุผลมากพอสมควรแต
วัตถุประสงคในสวนท่ีสองนัน้ ไมประสบผลสําเร็จมากนักเนื่องจากความไมตอเนื่องของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ขอมูลตลอดจนการประสานงานกันเองในหนวยงานในการปรับฐานขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการจัดทําบัญชี
รายจายสุขภาพ 

ผลจากการศึกษาในทั้งสองระยะ พบวา ตัวเลขคาใชจายท่ีรวบรวมไดในป พ.ศ. 2537 2539 และ 
2541 มีความแตกตางจากตัวเลขคาใชจายอนุกรมเดิมท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
รวบรวมรายงานมากกวารอยละ 1 ของผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ซึ่ง
กอใหเกิดขอสงสัยวา คาใชจายดานสุขภาพของประเทศไทยที่แทจริงเปนเทาไร ความแตกตางของขอมูลจาก
สองแหลงนี้ ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขใหความเห็นวา นาจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ แนวคิดท่ี
แตกตางกันในการจัดทําระบบบัญชีของทั้งสองระบบ และขอมูลภาคเอกชนโดยเฉพาะในสวนของครัวเรือนท่ี
ใชขอมูลจากการรายงานคาใชจายของครัวเรือนจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาตินาจะต่ํากวาความ
เปนจริง ดังนั้นในการดําเนินโครงการจัดทําระบบบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติในระยะที ่ 3 สวรส.จงึได
มอบหมายใหสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) พัฒนาแนวทางการจัดเก็บขอมูล
รายจายของครวัเรอืนใหมีความถูกตองใกลเคียงความจริงมากที่สุด โดยไดทําการสํารวจซ้ําครัวเรอืนตัวอยาง
บางสวนของการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  เพื่อ
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ทดสอบวิธีการสัมภาษณจากผูตอบสัมภาษณโดยตรง เพื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ท่ีสัมภาษณโดยถามขอมูลจากสมาชิกครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง (proxy respondent)  

พัฒนาการในการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพ ระยะที่ 3 นี้ ไดมีการปรับตารางนําเสนอขอมลูโดยอางอิง
จาก International Classification for Health Accounts (ICHA) ตามขอเสนอแนะของ OECD ซึ่งสามารถ
แสดงรายละเอยีดการไหลเวียนของรายจายสขุภาพจากหนวยจายแทน (Financing Agencies) ไปยังประเภท
ของกิจกรรม (Function of Health Care) และประเภทของสถานพยาบาล (Health Care Provider) ไดดีมาก
ข้ึนกวาเดิม  
 
1.3 กรอบแนวคดิของบัญชรีายจายสุขภาพแหงชาต ิ

 
กรอบแนวคิดของบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ     เปนการแสดงการไหลเวียนของการจายเงินเพื่อสุขภาพของ

ประชากรในประเทศวา    มีแหลงเงินทุนมาจากไหน    จายผานตัวกลางใด    และเทาไร  เชน จากที่ประชาชนจายเปน
ภาษีแลวรัฐบาลนํามาจัดบริการเพื่อสุขภาพ   จายเพื่อการซื้อประกันสุขภาพ หรือจายเพื่อการซื้อบริการสุขภาพโดยตรง 
และจายไปเพื่อบริการดานอะไรบาง เทาใด เชน เพื่อการลงทุน การบริหารจัดการในระบบสุขภาพ และบริการสุขภาพ
ประเภทตาง ๆ เชน รักษาพยาบาล  สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและฟนฟูสภาพ มากนอยเทาใด    แนวคิดและการ
ไหลเวียนของระบบบัญชีรายจายสุขภาพจากแหลงการคลังสูงสุด 5 หนวย ไปยังหนวยจายแทนตางๆ 12 แหลง ดัง
แสดงในรูปภาพที่ 1.1 และตาราง ที่ 1.1 
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 แผนภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดของบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ครัวเรือน

การคลังสูงสุด

กระทรวงการคลัง

ภาครัฐวิสาหกิจ 

ประเภทที่จาย (3) ผูจายแทน (2) 

นายจางและภาคอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอืน่ ๆ 

ครัวเรือน 

การชวยเหลือจากตางประเทศ 

การคลังทองถิ่น

สวัสดิการรักษาพยาบาล

รัฐวิสาหกิจ 

กองทุนประกันสังคม

กองทนเงินทดแทน

บริษัทประกันสขภาพเอกชน

พ.ร.บ. ผูประสบภัยจากรถยนต 

สวัสดิการโดยนายจาง 

มูลนิธิไมแสวงหากําไร 

 สุขภาพสวนบุคคล 
 ผูปวยนอกและผูปวยใน 
 โรงพยาบาลรัฐและ 
 เอกชน    

การบริหารจัดการ 
การสงเสริมสุขภาพ 
ควบคุมปองกันโรค 
การวิจัยและอื่น ๆ 

ครัวเรือน  

อ่ืน ๆ 

 
 
 

ตารางที่ 1.1 กรอบแนวคิดการไหลเวียนของรายจายสุขภาพจากแหลงการคลังสูงสุด (Ultimate sources)      
ไปยังหนวยจายแทน (Financing Agencies)  
Ultimate Payment Financing Agencies Payment Providers/Public Health Programmes 

จัดสรรงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข Budgeting 
จัดสรรงบประมาณ กระทรวงอืน่ๆ Budgeting 
จัดสรรงบประมาณ กระทรวงการคลงั 

(สวัสดิการรักษาพยาบาล) 
fee for services(ffs) 

จัดสรรงบประมาณ เทศบาลและสุขาภิบาล Budgeting 
จัดสรรงบประมาณ กองทุนประกันสังคม Capitation+ffs เล็กนอย  
จัดสรรงบประมาณ กองทุนเงินทดแทน (คาบริหาร)  fee for services  

ซ้ือบริการที่สถานพยาบาลภาครัฐบาล 
และเอกชน 

 
 
กระทรวงการคลงั 

จัดสรรงบประมาณ องคกรสาธารณประโยชน Budgeting ดําเนนิกิจกรรมโดยตรง 
จัดสรรงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ fee for services ซ้ือบริการที่สถานพยาบาลรัฐบาลและเอกชนสําหรับพนักงาน รัฐวิสาหกิจ 
  Budgeting  รัฐวิสาหกิจที่มีสถานพยาบาลของตนเอง ดําเนนิกิจกรรมเอง  
จายเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม Capitation + ffs  
จายเงินสมทบ กองทุนทดแทนแรงงาน fee for services 
Reimbursement สวัสดิการรักษาพยาบาลโดยนายจาง fee for services 

 
นายจาง 

Premium ประกันสุขภาพ fee for services 

ชื้อบริการท ีสถานพยาบาลรัฐบาล  และ public health 
programme    บางสวนของ 
สวัสดิการจากนายจางดาํเนินกิจกรรมดานสุขภาพเอง 

Out of pocket ครัวเรือน fee for services  
Premium ประกันสุขภาพเอกชน fee for services 
Premium พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัย fee for services 
บริจาค มูลนิธิ องคกรสาธารณประโยชน Budgeting 

 
ครัวเรือน 

จายเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม Capitation 

สถานพยาบาลรัฐและเอกชนและบริการ public health 
programmes 
 

บริจาค กระทรวงสาธารณสุข   และ  Budgeting Donors 
  กระทรวงอืน่ ๆ  Budgeting 

ดําเนนิการกิจกรรมดานสาธารณสุขและ 
สุขภาพ 

ท่ีมา : อดิศวร หลายชูไทย และคณะ, 2540 บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537 
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ตารางที่  1.2  ตารางการไหลเวยีนเงินจากหนวยจายแทน (Financing Agency)  ไปยังกิจกรรมและ
สถานพยาบาล ตามขอแนะนําของ OECD ในระยะ ท่ี1 (พ.ศ. 2537 ปรับหนวยจายแทนใหสอดคลองกับระบบ
สุขภาพไทย) 

• Financing Agencies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
Use of Fund 

MOPH  Other 
Ministry 

MOF. 
CSMBS 

Local 
gov't 

State 
enterprise 

Social  
Security 

WCF Private 
insurance 

Employer 
benefit 

Traffic 
insurance 

Household Non- 
profit 

 
 
Total 

 
 
Row 
percent 

0. BUDGET               
Ι  OPERATING EXPENDITURE               

1. Administration               

ΙΙ. PUBLIC INSTITUTION                
2. Sub district health station               
3. Municipal health center               
4. District hospital               
5. Provincial hospital               
6. Specialised hospital               
7. Psychiatric hospital               
8. University hospital               
9. Mother and child hospital               

 ΙΙΙ. PRIVATE INSTITUTION               
10. Traditional medicine               
11. Private clinic practitioner               
12. Private pharmacy               
13. Private hospital               
14. Private diagnostic services               
15. Private dental clinic / services               
16. Private eye vision / ophthalmic               

IV.  PUBLIC HEALTH PROGRAMS               
17. Safe water program               
18. Sanitation program               
19. Disease control               
20. Immunization               
21. Health promotion program               
22. Rehabilitation services               
23. Health education               
24. Bio- Medical research               
25. Health system research               
26. Food and drug administration               
27. Other services               

28. TOTAL CONSUMPTION EXPENDITURE               
29. PERCENT CONSUMPTION EXPENDITURE               
30. CAPITAL FORMATION EXPENSES               
31. PERCENT CAPITAL EXPENSES               
32. TOTAL HEALTH  EXPENSES ( 28+30)               
33. COLUMN PERCENT               
34. BALANCE (0-32)               
35. EXPENSES / BUDGET RATIO               

Source: Mach & Abel-Smith (1983)     
note: MOPH: Ministry of Public Health, CSMBS: Civil Servant Medical Benefit Scheme, WCF: Workmen Compensation Fund  
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ตารางที่ 1.3 ตารางการไหลเวียนเงินจากหนวยจายแทน (Financing Agency) ไปยังกิจกรรมและ
สถานพยาบาล ตามขอแนะนําของ OECD ในระยะ ท่ี2 (พ.ศ. 2539 และ 2541 ปรับหนวยจายแทนให
สอดคลองกับระบบสุขภาพไทย) 

   Public Financing 
Agencies 

    Private Financing 
Agencies 

    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
Use of Fund MOPH  Other Local CSMBS State SSS WCF Private Traffic Employer Household Non- Total % 

  mins gov't  enterprise   insurance insurance benefit  profit   
I. Personal Health Care               
1.  Inpatient care               
• Acute public hospital care               
• Acute private hospital care               
• Psychiatric  hospitals               
• Other specialized hospital care               

2.  Ambulatory care               
• Physicians services in public sector               
• Physicians services private sector                  
• Dental services                                
• Other professionals health services                
• Other non professionals services                
• Self prescribe drug                              
• Therapeutic Appliance                            

II  Other Health Expenditures               
3.  Investment on facility               
4.  Administration               
5.  Safe water Programme               
6.  Sanitation Programme               
7.  Communicable diseases control               
8.  Health Promotion               
9.   Immunisation               
10. Rehabilitation services               
11. Health education               
12  Manpower in services training               
13. Bio-medical Research               
14. Health System Research               
15. Consumer Protection in Health               
16. Other services               
Total Health Expenditure               
Percent               

 
 สาเหตุท่ีจําเปนตองปรับปรุงตารางรายงานผล จาก OECD เนื่องจากการดําเนินการศึกษาในระยะที่ 2 
นั้น สวนของการแจงรายละเอียดรายจายดานยาออกจากผูปวยในและผูปวยนอกนั้นไมสามารถทําไดเนื่องจาก
ฐานขอมูลในภาคสวนตางๆไมอํานวย  คณะวิจัยจึงไดทําการปรับปรุง ตารางการไหลเวยีนของแหลงเงนิเพื่อ
สุขภาพใหม ดังรายละเอียดใน ตาราง 1.3 ขางตน 
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จากประสบการณการจัดทํา บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ในระดับสากลที่ผานมา ในชวง 2 ทศวรรษ 
เมื่อไดนําผลมาเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ เพื่อวิเคราะหนโยบายสุขภาพ พบวา มีเนื้อหา               
(Contents) และขอบเขต (Boundaries) ของการใชจายดานสุขภาพ ท่ีแตกตางกันระหวางประเทศ และมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ จึงมีขอเสนอแนะใหทําการศึกษา โดยแสดงมิติของการรายงานเปนหลายมิติ   
(Multi-dimensional Process) ซึ่งมีความซับซอน ดังนั้นจงึมีการจัดทําชุดของตารางหลัก ในระบบบัญชี
สุขภาพ (System of Health Accounts – SHA) เพื่อตอบคําถามพื้นฐาน 3 ประการที่สําคัญ ตอไปนี้ 

1.  เงินมาจากแหลงใด (Source of funding) 
2. จายไปยังท่ีใด (Provider of health care services and goods) 
3. จายเพื่อกิจกรรมใด และจายเพื่อบริการใด (kind of functional services and type of goods 

purchase)  
ท้ังนี้ SHA ไดสรุป ตารางการรายงานผลใหมในรูป 3 มิติ โดยอางอิงตาม International Classification for 
Health Accounts (ICHA) ดังนี้ 

1. Health care by function (ICHA-HC) 
2. Health care service provider industries (ICHA-HP) 
3. Sources of funding for health care (ICHA-HF) 

ตารางมาตรฐานที่เสนอโดย SHA  มีท้ังสิ้น 10 ตาราง ดังนี้ 
Table 1. Current expenditure on health by function of care, provider and source of funding 
(= total uses of resident unit of health care services and goods by functional of care, 
provider and source of funding; at current prices). 
Table 2. Current expenditure on health by function of care and provider industry (= total 
uses of resident units of health care services and goods by function of care and provider 
industry; at current prices). 
Table 3. Current expenditure on health by provider industry and source of funding (= total 
uses of residents of health care services and goods by provider industry and by source of 
funding; at current prices). 
Table 4. Current expenditure on health by function of care and source of funding (= total 
uses of resident units of health care services and goods by function of care and source of 
funding; at current prices). 
Table 5. Total expenditure on health including health-related functions. 
Table 6. Personal expenditure on health by major ICD–categories. 
Table 7. Personal expenditure on health by age and gender. 
Table 8. Selected price indices for health care. 
Table 9. International trades in health care. 
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Table 10. Total employment in health care industries. 
 การจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ระยะที่ 3 ของประเทศไทย คณะวิจัยไดยึดตามระบบ OECD-

SHA นี้ แตสามารถดําเนินการจัดทําตามตารางมาตรฐานไดเพียง 5 ตาราง คือ ตารางที่ 1-5 เนื่องจากขอจํากัด
ของฐานขอมูลในปจจุบัน โดยไดทําการศึกษายอนหลังไปจนถึง ป พ.ศ. 2537 รวมท้ังสิ้น 8 ป ใหอยูใน
รูปแบบรายงานเดียวกัน ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ และศึกษาแนวโนมของการใชจายทางดาน
สุขภาพ ในระดับตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
1.4  องคประกอบของเอกสาร 
  
 รายงานบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ แบงออกเปน  
 บทที่ 1 บทนํา กลาวถึง ท่ีมาและความสําคัญของปญหา วิวัฒนาการของบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ
ในประเทศไทย และกรอบแนวคิดของบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ 
 บทที่ 2 วัตถุประสงค ระเบียบวิธีวิจัย คํานิยามและแหลงขอมูลท่ีใชในการดําเนินการในครั้งนี ้
ตลอดจนเปรียบเทียบแนวคิดการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพในระบบที่สําคัญในประเทศไทย 
 บทที่ 3 รายจายสุขภาพของประเทศไทย นําเสนอผลการศึกษาและอภิปรายผล แบงเปน 3 สวน คือ 
ตอนที่ 1 รายจายสุขภาพของประเทศไทยในภาพรวม เปนการนําเสนอจํานวนรายจายสุขภาพ การเปรียบเทียบ
รายจายสุขภาพเปนสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และ รายจายสุขภาพตอหัวประชากร ตอนที่ 2 
การไหลเวยีนของรายจายสุขภาพ เพื่อแสดงใหเห็นวา รายจายสุขภาพมีท่ีมาจากแหลงใด สัดสวนรายจาย
สุขภาพไปสูผูใหบริการใดบาง แบบแผนรายจายสุขภาพตามกิจกรรมเปนอยางไร และ ตอนที่ 3 การ
เปรียบเทียบขอมูลจาก National Health Accounts ของประเทศไทยกับกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศ
กําลังพัฒนาในกลุมอาเซียน 
 บทที่ 4 ประเด็นนําเสนอทางนโยบาย เกี่ยวกับทิศทางการเติบโตของรายจายสุขภาพของประเทศ 
ตลอดจนขอเสนอแนะ ในการพัฒนาระบบการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพในอนาคต 
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