
 
 

บทที่ 2 
 

วัตถุประสงคและระเบียบวิธีวิจัย 
 
2.1 วัตถุประสงค (Objectives) 
 
 ในการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ระยะที่ 3 ไดกําหนดวัตถุประสงคหลักไว 4 ประการ คือ 
 

2.1.1 เพื่อจัดทําระบบบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ใหมีขอมูลเปนประจํารายป โดยปรับรูปแบบ
ตารางขอมูลตามขอแนะนําขององคการความรวมมอืเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ ( Organization of Economic 
and Cooperation Development- OECD) เพื่อใหสอดคลองและสามารถเปรียบเทียบกับนานาชาติได ในครั้ง
นี้จึงกําหนดปรบัตารางการนําเสนอขอมูลยอนหลังไปถึง ป พ.ศ. 2537 ดังนั้น ในระยะที่ 3 ของการจัดทําระบบ
บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ จึงมีขอมูล ป พ.ศ. 2537-2544 

2.1.2 เพื่อปรับปรุงวธิีการคํานวณและประมาณคารายจายสุขภาพแหงชาติใหมีความถูกตองและ
แมนยํา  และมีความสมบูรณมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของครัวเรอืน 

2.1.3 เพื่อใหมีผูรับผดิชอบดําเนินการจัดทําระบบบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ อยางตอเนือ่ง มีการ
บริหารจัดการเชิงสถาบัน เพื่อสรางความเขมแข็งในกระบวนการและระเบียบวิธีการจัดทําขอมูล และ
เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรและองคกรท่ีเกี่ยวของ 

2.1.4 เพื่อใหมีการนําผลจากบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ไปเปนเครื่องมือประกอบการกําหนด
นโยบายดานสาธารณสุขของประเทศ 
  
2.2 ระเบียบวิธีการวิจัย (Methodologies)  
 
 วิธีการศึกษาของ NHA3 ประกอบไปดวย 
 2.2.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะคูมือการดําเนินการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพ
แหงชาติของ OECD ไดแก A System of Health Accounts-SHA (OECD, 2000) และ International 
Classification of Health Accounts-ICHA และ WHO ไดแก A Guide to producing national health 
accounts (World Health Organization , 2003) 
 2.2.2 กําหนดขอบเขตการจัดทําตารางนําเสนอขอมูลบัญชีรายจายสุขภาพ โดยศึกษาและพิจารณา
ความเปนไปไดในการจัดเก็บขอมูล และกําหนดจัดทํา 5 ตาราง จากทั้งหมด 10 ตารางตามขอเสนอแนะของ 
OECD คือตารางที่ 1-5   
 2.2.3 กําหนดคํานิยามของรายจายสขุภาพ จําแนกตามประเภทของผูใหบริการ (Health care 
provider-HP) และประเภทกิจกรรม (Function of health care-HC) 
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 2.2.4 กําหนดวาแหลงการคลัง (Source of funding-HF) มีอะไรและจายไปยังหนวยจายแทน 
(financing agencies) ใด ท้ังนี้ไดกําหนดตามขอเสนอแนะของ OECD แตไดปรับใหสอดคลองกับบริบทของ
ระบบสุขภาพของประเทศไทย 
 2.2.5 แจกแจงรายจายจริงท่ีไหลเวียนในตาราง"การไหลเวียนของเงินจากหนวยจายแทน 
(Financing Agencies) ไปยัง ประเภทของผูใหบริการ และประเภทกิจกรรมตาง ๆ" 
 2.2.6 การแจกแจงรายจายในขอ  2.2.5 อาศัยรายจายจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2537-2544  โดยมี
ขอกําหนดเบื้องตนวา  รายจายตามปงบประมาณ (fiscal year)  เทากับรายจายตามปปฏิทิน (calendar year) 
ท้ังนี้เนื่องจากขอมูลสวนใหญในภาครัฐ เปนรายจายตามปงบประมาณ แตขอมูลสวนใหญนอกภาครัฐเปน
รายจายตามปปฏิทิน ในสวนท่ีไมสามารถแจกแจงไดเนื่องจากขอจํากัดจากฐานขอมูล คณะวิจัยไดทําการแจก
แจงโดยอางอิงจากงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 
2.3  คํานิยาม (Definition) 

  
       คณะผูวิจัยไดกําหนดคํานิยามตาง ๆ ตามขั้นตอนกระบวนการดําเนินการไว  ดังนี ้

• คํานิยามความคิดรวบยอด   (Conceptual definition)   คณะผูวิจัย  กําหนดให  รายจายสุขภาพ 
หมายถึง รายจายสําหรับสินคาและบริการที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสุขภาพ นอกจากนัน้ ยัง
รวมถึง รายจายเพื่อการสะสมทุน ไดแก รายจายหมวดครภัุณฑ คาซ้ือที่ดิน คากอสรางสิ่งปลูก
สราง สถานพยาบาล  ในภาคสาธารณสุข 

• คํานิยามในระดับปฏิบัติการ (Operational definition)  การศึกษาเพื่อจัดทําและวางฐานขอมูล
สําหรับ  NHA3  นี้  มีพ้ืนฐานความคิดโดยลําดับตามการไหลเวียนของเงินเพื่อสุขภาพ จากหนวยจาย
แทน ดังนี้ 

 2.3.1 หนวยจายแทน    (Financing Agencies)   

 คณะผูวิจัยไดกําหนดผูจายตรง หรือหนวยจายแทน (Financing Agencies) ในการซื้อและหรือ
จัดบริการดานสุขภาพโดยตรง 2 แหลงใหญ คือ Public Financing Agencies และ Private Financing 
Agencies   โดยท้ังสองแหลงประกอบดวยแหลงยอยท่ีรวมกันได 13 แหลง ประกอบดวย 
 Public Financing Agencies

1.  กระทรวงสาธารณสุข    เปนผูรับผิดชอบดูแลทุกขสุขของประชาชนในเรื่องสุขภาพโดยใชจายเงิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากภาครัฐบาล    ผูทําหนาท่ีคือกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณโดย
จัดสรรใหภายใตงบประมาณดานสาธารณสุข 

2.  กระทรวงอื่นๆ    เปนผูมีหนาท่ีเสริมหรือสนับสนุนภาระงานดานสุขภาพและการสาธารณสุข
ภายใตการจัดสรรงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่องานดานสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล โรงเรยีนแพทย
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลตํารวจ  ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (สํานักงานตํารวจแหงชาต)ิ เปน
ตน 
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3.  องคการบริหารสวนทองถิ่น  ซึ่งไดแก  องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล
เทศบาล    กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา      ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณของตนเองรวมถึงท่ีไดรบัจาก
รัฐบาลกลาง     เพื่อดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  

4.  กระทรวงการคลัง  ดําเนินการผานกรมบัญชีกลางซึ่งมีหนาท่ีดูแลงบฯ กลางที่จายเพื่อเปน 
สวัสดิการคารักษาพยาบาลของขาราชการและผูรับบํานาญ   รวมท้ังบุคคลในครอบครัวตามสิทธิ และรายจายท่ี
ใชในการบริหารจัดการ   การวางแผนการดําเนินการ    การควบคุมกํากับการ การใหบริการดานสุขภาพหรือ
การจัดบริการดานสุขภาพเปนไปอยางเรียบรอยของสถานพยาบาลของรัฐ 

5.  รัฐวิสาหกิจ  ในฐานะเปนนายจางจายเงินเพื่อเปนสวัสดกิารรักษาพยาบาลแกพนักงาน ลูกจาง  
และบุคคลในครอบครัว 

6. สํานักงานประกันสังคม  มีรายจายสุขภาพสําหรับผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
7.  สํานักงานกองทุนเงินทดแทน  มีรายจายสุขภาพสําหรับลูกจางที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดการ

เจ็บปวยสืบเนื่องมาจากการทํางานใหนายจาง 
  

Private Financing Agencies
8.  บริษัทประกันสุขภาพเอกชน  เปนผูรับเงินเบี้ยประกันจากครัวเรอืน   และมีรายจายสุขภาพเปน

สินไหมทดแทนแกผูเอาประกัน ซึ่งมีการประกัน 2 ประเภทที่เกี่ยวของคือ การประกันชีวิต และการประกัน-
วินาศภัย  ท้ังนี้  การศึกษาครั้งนี้รวบรวมเฉพาะที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพการรักษาพยาบาลโดยตรง 

9.  บริษัทประกันภัยตาม  พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถยนต   เปนผูรับเงินจากครัวเรือน    
ซึ่งจายเบี้ยประกันภัยตาม พ.ร.บ.  คุมครองผูประสบภัยจากรถยนต และจายสินไหมทดแทน แกผูประสบภัย
ตาม พ.ร.บ. ดังกลาว 

10. นายจาง  เปนผูจายเงินเพื่อสุขภาพของลูกจางอันเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง ตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานนอกเหนือจากการจายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

11. ครัวเรือน  จัดงบประมาณของตนเพื่อซื้อบริการสุขภาพสําหรับสมาชิกในครอบครัว  
12. องคกรเอกชนไมแสวงกําไรใหบริการครัวเรือน  เปนรายจายดานสุขภาพ ขององคกรที่ดําเนินการ

จัดหาหรอืผลิตสินคาและบริการใหแกสมาชิกหรือครวัเรอืนอื่น โดยไมคิดราคาหรือ ณ ราคาที่ไมมีนัยสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ  

13. ความชวยเหลือจากตางประเทศ  (Rest of the world) เปนมูลคาความชวยเหลอืจากตางประเทศที่
ใหแกประเทศไทย ท้ังโดยตรงและที่ผานหนวยงานกรมวิเทศสหการ ในสวนที่เกี่ยวกับสาธารณสุข อนามัยและ
สิ่งแวดลอม ท้ังนี้มูลคาความชวยเหลอืจากตางประเทศที่ใหแกหนวยงานตางๆ จะครอบคลมุหนวยงานของรัฐ 
องคกรเอกชนที่ไมใชของรัฐ 
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 รายละเอียดคํานิยามรายจายสขุภาพในระดับปฏิบัติการ 
 การศึกษาครั้งนี้ กําหนดประเภทรายจายใหสอดคลองกับ การจัดทํารายจายสุขภาพของประเทศใน 
OECD โดยกําหนดประเภทรายจาย จําแนกตามประเภทกิจกรรม และประเภทของผูใหบริการ ซึ่งคณะผูวิจัยได
กําหนดนิยามในระดับปฏิบัติการสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยอางอิงตาม International Classification for 
Health Accounts (ICHA) ซึ่งสามารถหารายละเอียดไดในรายงานฉบับสมบูรณ บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. 2537-2544 ของวิโรจน ต้ังเจริญเสถียร และคณะ, 2547 
 
2.4 แหลงขอมูล (Sources of Data) 

แหลงขอมูลของ Financing Agencies ประกอบดวย 
1. กระทรวงสาธารณสุข ใชฐานขอมูลเบิกจายจริงจากกรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ 

เอกสารงบประมาณรายจายประจําป 
2. กระทรวงอื่นๆ เชน ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ใชฐาน

ขอมูลเบิกจายจริงจากกรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ เอกสารงบประมาณรายจายประจําป 
3. กระทรวงการคลัง ในสวนท่ีรับผิดชอบโดยกรมบัญชีกลางในการจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล

ของขาราชการตามกฤษฎีกา 
4. การคลังทองถิน่ ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหาร

สวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรปูแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมือง      
พัทยา ใชขอมูลจากเอกสารรายงานของสวนราชการ ดังกลาว และรายงานการสํารวจที่เกี่ยวของ 

5. รัฐวิสาหกิจ ท่ีจายเงินเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลแกพนักงาน ลูกจาง และบุคคลในครอบครัว ใช
ขอมูลเบิกจายจริงจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

6. สํานักงานประกันสังคม ซึ่งมีรายจายสุขภาพสําหรับผูประกันตนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม 
7. สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ท่ีมีรายจายสุขภาพสําหรับการเจ็บปวยอันสบืเนื่องจากการทํางาน

ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน 
8. บริษัทประกันสุขภาพเอกชน ผูรับเงินเบี้ยประกันจากครัวเรอืน และมีรายจายสุขภาพเปนสินไหม

ทดแทนแกผูเอาประกัน ใชขอมูลจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 
9. บริษัทประกันภัยผูรับเงินจากครัวเรอืนซึ่งจายเบี้ยประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจาก

รถยนต และจายสินไหมทดแทนแกผูประสบภัย ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถยนต ใช
ขอมูลจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

10. สวัสดิการรักษาพยาบาลที่จัดใหโดยนายจาง ใชขอมูลจากการสํารวจสถานประกอบการของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

11. ครัวเรอืน ซึ่งจดังบประมาณของตนเพื่อซือ้บริการสุขภาพสําหรับสมาชิกในครอบครัว ใชขอมูล
จากการสํารวจครัวเรอืน ของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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12. มูลนิธิไมแสวงกําไร หรือองคกรเอกชนสาธารณประโยชน ท่ีมีรายจายสุขภาพสําหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวของ ใชขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร และขอมูลจากการสํารวจองคกรเอกชนไมแสวงกําไร 

13. ความชวยเหลือจากตางประเทศ รวบรวมขอมลูจากกรมวิเทศสหการ และหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ  

 
 หลักการในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
 กรณีภาครัฐ (Public Financing Agencies) รวบรวมขอมูลรายจายจริงและเงินกันเหลื่อมปยอนหลัง 
3 ป ตามโครงสราง แผนงาน และลักษณะงานของกรมตางๆ แจกแจงไปสูประเภทกิจกรรมตางๆ ดานสุขภาพ
ในสวนท่ีไมสามารถแจกแจงได ทําการประมาณคาโดยใชสัดสวนท่ีอางอิงจากผลการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ 
 กรณีนอกภาครฐั (Private Financing Agencies) รวบรวมขอมูลรายจายสขุภาพจากเอกสารรายงาน
จากแหลงขอมลูเปนรายป ทําการแจกแจงรายจายไปสูประเภทกิจกรรมตางๆ ดานสุขภาพ ในสวนท่ีไมสามารถ
แจกแจงได ทําการประมาณคาโดยใชสัดสวนท่ีอางอิงจากผลการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ 
 รายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการประมาณคาแสดงในภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ บัญชี
รายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537-2544 ของวิโรจน ต้ังเจริญเสถียร และคณะ, 2547  
 
2.5  เปรียบเทียบแนวคิดการจัดทํารายจายสุขภาพ 

แนวคิดในการจัดทําขอมูลรายจายสุขภาพที่สําคัญมีอยู 2 แนวคิด คือ  
 2.5.1 ระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Accounts: SNA) ระบบบัญชีประชาชาติ 
ประกอบดวยชุดของบัญชี (Accounts) และงบดุล (Balance sheet) ท่ีแสดงภาพการดําเนนิกิจกรรมเศรษฐ  กิ
จมหภาคทั้งในลักษณะที่เปน flow และ stock ในรูปแบบที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอยางเปนขั้นตอน มีความแนบ
นัยหรอืความสอดคลองกันในลักษณะที่เปนภาพรวม ดําเนินการจัดทําโดยสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนระยะเวลานานกวา 40 ป มาแลว 
 2.5.2 ระบบบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาต ิ(National Health Accounts: NHA) เปนบัญชีแสดง
รายจายสุขภาพ (National Health Expenditure template) ซึ่งไดรับการพฒันาใหเปนแบบมาตรฐาน โดย
องคการอนามัยโลกและ องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 
Cooperation and Development-OECD) ในประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการในรูปแบบคณะทํางานมาตั้งแต
ระยะที่ 1 จนถึงปจจุบันเปนระยะที่ 3 ประมาณ 10 ป มาแลว โดยไดรับการสนับสนุนทุนดําเนินการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด 
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ความแตกตางของแนวคิดท้ัง 2 ระบบ พอสรุปไดโดยสังเขปดังนี้ 
 

หัวขอ บัญชีประชาชาติ บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ 
1.  คํานิยาม คาใชจายดานสุขภาพของเอกชน ซึ่ง

เปนการพิจารณาในแงของสินคาและ
บริการดานการแพทยและสาธารณสุขที่
ครัวเรือนไดรับในรอบระยะเวลาบัญชี 
และคาใชจายดานสุขภาพของรัฐบาล 
ซึ่งหมายถึง การใชจายของรัฐบาลโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประชาชนและสังคม 
การคํานวณการใชจายของภาคเอกชน
ประกอบดวย ยาและเวชภัณฑประกอบ
ยา อุปกรณการแพทย คาบริการ
การแพทยพยาบาล และปฏิบัติการ 
คาบริการของโรงพยาบาล 

คาใชจายดานสุขภาพซึ่งรวมทั้งรายจาย
ดําเนินการ (Total recurrent 
expenditures on health) และรายจาย
สะสมทุน (Gross capital formation) 
จากแหลงการคลัง (Financing 
agencies) ทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐ 
ไปยังผูใหบริการสาธารณสุข 
(Provider) ระดับตางๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อกิจกรรมดานบริการ
สาธารณสุข (Health care function) 
ประเภทตางๆ 

2.  วัตถุประสงค ตองการจัดโครงสรางของขอมูลโดย
การแบงสาขาใหสามารถอธิบาย
เช่ือมโยงระหวางสาขาและเศรษฐกิจ
สวนรวม (Overall macro economy) 

ตองการอธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากร
สาธารณสุข  (flow of source) ใน
ระหวางสาขา (sector) ดาน
สาธารณสุข วาควรประกอบดวย
อะไรบาง โดยผูวางแผนและกําหนด
นโยบายสาธารณสุขสามารถออกแบบ
หรือปรับใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
หรือบริบทของประเทศได 

1. ขอบเขตและกรอบ 
แนวคิด   

 จุดสําคัญที่ตองการ
อธิบาย (Focus) 

 จุดมุงหมายของการ
อธิบาย 

                
                  
 
 
 
 
 

 
 

 มุงเนนการผลิต (Valuation of 
economic activities) 
 ใหความสําคัญกับกิจกรรมหลัก
ของสถานประกอบการ 
โดยทั่วไปหากสถานประกอบการ
ใดมีการประกอบการหลายกิจกรรม 
ใหจําแนกมูลคาของกิจกรรมตาม
ประเภทการผลิตนั้น ๆ  แตถาไม
สามารถจําแนกได ก็ใหจัดสถาน
ประกอบการนั้นไวในสาขาการ
ผลิตตามกจิกรรมหลัก โดย

 
 

 มุงเนนที่การใชจาย 
(expenditure) 
 ใหความสําคัญกับวัตถุประสงค
เปนหลัก หากการใชจายใดมี
วัตถุประสงคเพื่อการสาธารณสุข 
(health purpose) แลว ก็จะนับ
รวมไวเปนการใชจายในระบบ
บัญชีสุขภาพ อยางไรก็ดีในทาง
ปฏิบัติ ไดยึดตามขอเสนอแนะของ 
OECD-SHA: System of Health 
Accounts  
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หัวขอ บัญชีประชาชาติ บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ 
 
 
 
 
4.  รูปแบบ และการจัดแบง
รายการ 

 รูปแบบ 
 
 
 

 
 การจัดแบงรายการ 

               

พิจารณาจากมูลคาของ gross 
output ที่มีสัดสวนสูงที่สุด 

 
 

 จัดรูปแบบองคประกอบของ
รายการทั้งดานการไดมา (source) 
และดานการใชไป (use) ตามตัว
แปรเศรษฐกิจที่วางอยูบนพื้นฐาน
ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร 
 จัดแบงรายการตามภาคสถาบัน
เศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย  

(1) Non-financial Corporation,  
(2) Financial Corporation,            
(3) Government,  
(4) Household และ  
(5) Non-profit Institution Serving 
Household 

 
 
 
 

 จัดรูปแบบองคประกอบของ
รายการเพื่อแสดงมิติตางๆ 
กลาวคือ 
- การใชจายจากแหลงการคลังที่
เปนหนวยจายแทนไปยังประเภท
กิจกรรมดานสาธารณสุข 
- การใชจายจากแหลงการคลังที่
เปนหนวยจายแทนไปยังประเภท
ของผูใหบริการ 
- การใชจายจากผูใหบริการ
สาธารณสุขไปยังประเภทกิจกรรม
สาธารณสุข 
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หัวขอ บัญชีประชาชาติ บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ 
5. วิธีการประมวลผล  รายจายสุขภาพของรัฐบาล 

        -    การใชจายในแผนงาน 
โครงการ เพื่อใหบริการดานสุขภาพ
ของรัฐบาล 
 รายจายสุขภาพภาคเอกชน ใช 

Drug and non-drug Approach 
ดังนี้  
-       การอุปโภคยา และเวชภัณฑ
ประกอบยา คํานวณโดยใช 
Commodity Flow Methodology 
หรือคํานวณจากมูลคาการผลิตยา
รักษาโรคภายในประเทศ หักมูลคา
การสงออกยารักษาโรค ณ ราคา 
FOB แลวปรับเปนมูลคายาในราคา
ขายปลีก โดยบวกเพิ่มคาการตลาด 
(mark up) บวกดวย มูลคายาที่
นําเขาจากตางประเทศ  
 -    บริการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลที่มีเตียง ใชจํานวน
เตียง คูณดวย คารักษาพยาบาล
เฉลี่ยตอเตียง 

-     บริการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลไมมีเตียง ใชจํานวน
สถานพยาบาลที่ไมมีเตียง คูณดวย 
รายไดเฉลี่ยตอแหง 

 

 รายจายสุขภาพของภาครัฐ 
 -  รายจายจริงในแผนงาน 
โครงการดานสุขภาพ ของ
หนวยงานภาครัฐซึ่งประกอบดวย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อื่นๆ ราชการสวนทองถิ่น 
กระทรวงการคลังซึ่งจัดสวัสดิการ
ขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน 

 รายจายสุขภาพนอกภาครัฐ              
-  รายจายจริงในสวนคา
รักษาพยาบาลและคาสินไหม
ทดแทนของบริษัทประกันสุขภาพ
เอกชน พ.ร.บ. ประกันภัยบุคคลที่
สามและรายจายจริงดานสุขภาพ
ของมูลนิธิไมแสวงหากําไร 
-  ประมาณการรายจายดานสุขภาพ
ในสวนของครัวเรือนและ
สวัสดิการรักษาพยาบาลที่จัดโดย
นายจาง จากขอมูลการสํารวจ
ครัวเรือนและสถานประกอบการ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 

                                                                                                                                    บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537 - 2544                          
                                                                                                                            National Health Accounts in Thailand 1994 - 2001  

16




