
 
 

บทที่ 4 
 

ประเด็นนําเสนอทางนโยบาย 
 
4.1  ทิศทางการเตบิโตของรายจายสุขภาพของประเทศ 
   

จากการศึกษาอัตราการเติบโตของรายจายสุขภาพในชวงระยะเวลาแปดป ระหวาง พ.ศ. 2537-2544 
ซึ่งเปนชวงกอนมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาและเปนชวงท่ีประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ พบวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม นั่นคือ หาก
ผลิตภัณฑมวลรวมขยายตัวเพิม่ข้ึน รายจายสุขภาพทั้งหมดก็จะขยายตัวเพิ่มข้ึนเชนกัน แตมีอัตราการขยายตัว
มากกวาการขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวม ในทางกลับกัน หากผลิตภัณฑมวลรวมมีภาวะถดถอย รายจาย
สุขภาพทั้งหมดก็จะมีภาวะถดถอยเชนกัน โดยมีอัตราการถดถอย มากกวาการถดถอยของผลิตภัณฑมวลรวม 
โดยภาพรวมทัง้แปดป พบวา รายจายสุขภาพทั้งหมดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 1.2 ตอป ซึ่งเปนอัตรา
ท่ีเพิ่มมากกวาการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมที่ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.9 ตอป ดังนั้นในชวงหลังการศึกษา
นี้ คือตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมาซึ่งภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีคอนขางสูง อัตราการ
ขยายตัวของรายจายสุขภาพนาจะมีแนวโนมสงูข้ึน 

 อยางไรก็ดี เมือ่นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาเริ่มดําเนินการเมื่อปลายป พ.ศ. 2544 แนวโนม
คาใชจายของครัวเรือนในการรักษาพยาบาลนาจะลดลง แตอาจไมลดลงมากนักเนื่องจากมกีารใชบริการ
รักษาพยาบาลมากขึ้นเนื่องจากภาระคารักษาพยาบาลลดลง ผลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546 
ของสํานักงานสถิติแหงชาต ี้ใหเห็นวา อัตราการใชบริการรักษาพยาบาลของประชากรในป พ.ศ. 2546 
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2544 และพฤติกรรมการใชบริการเปลี่ยนแปลงไปโดยไปใชบริการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลปฐมภูมิของรัฐมากขึ้น ในขณะที่การใชบริการในสถานพยาบาลระดับจังหวัดลดลง (จิต
ปราณี วาศวิท และคณะ, 2547) ในสวนนี้นาจะเปนสัญญาณใหผูกําหนดนโยบายดานสาธารณสุขควร
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรทางการแพทยในสถานพยาบาลระดับตางๆของรัฐใหมีความสัมพันธกับปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น 
  
4.2  แหลงการคลังสาธารณสุขที่สําคัญ 

 ในชวงที่ทําการศึกษา แหลงการคลังที่ใชจายในระบบสุขภาพของไทยมีที่มาจากสองแหลงใหญ ไดแก 
ภาครัฐสวนกลาง ซึ่งหมายถึง กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ และ สวนของครัวเรือนในป พ.ศ. 2537 มี
สัดสวนรอยละ 30.5 และ 44.5 ของรายจายทั้งระบบ ตามลําดับ แตรายจายของทั้งสองแหลงดังกลาว ปรับมาอยูใน
สัดสวนที่ใกลเคียงกัน ในป พ.ศ. 2544 คือ มีฝายละ 1 ใน 3 ของรายจายสุขภาพทั้งระบบ เนื่องจากอัตราการเติบโต
ของภาครัฐสวนกลาง เฉลี่ยรอยละ 5.6 ตอป แตภาคครัวเรือนมีอัตราการหดตัว เฉลี่ย รอยละ 0.1 ตอป ซึ่งนาจะเปน
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ผลเนื่องมาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ที่เกิดในป พ.ศ. 2540 แตในชวงหลังจากป พ.ศ. 2544 แนวโนมรายจาย
ภาครัฐและครัวเรือนจะมีสัดสวนอยางไรนั้นยังคงตองมีการติดตามและศึกษากันตอไป เนื่องจากผลของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาควรสงผลใหครัวเรือนมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลลดลง แตภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
จะมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหครัวเรือนบางสวนที่มีระดับรายไดสูงไปใชบริการในสถานพยาบาลเอกชน
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นปจจัยที่จะมีผลใหรายจายสุขภาพของครัวเรือนลดลงยังขึ้นอยูกับสิทธิประโยชนที่รัฐจะขยาย
ใหกับครัวเรือนมากขึ้นในอนาคต เชนการขยายสิทธิประโยชนใหกับครอบครัวของผูมีประกันสังคม ซึ่งจะมีผลให
ครัวเรือนลดรายจายสุขภาพที่ตองจายเองลง 
 
4.3  สัดสวนรายจายสุขภาพระหวางภาครัฐและนอกภาครัฐ 

สัดสวนรายจายภาครัฐคิดเปนรอยละ 45 ของรายจายสุขภาพทั้งสิ้น ในป พ.ศ. 2537 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนรอยละ 56 ในป พ.ศ. 2544 อัตราการเติบโตเฉลี่ย รอยละ 7.7 ตอป มากกวาอัตราการเติบโตของสวนนอกภาครัฐ 
ซึ่งขยายตัวเพียง รอยละ 0.7 ตอป  

ในชวงป พ.ศ. 2537-2544 รายจายดําเนินการดานสุขภาพเพิ่มข้ึนคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 
5.6 ตอป โรงพยาบาลของรัฐ มีสวนแบงของการเติบโตสูงท่ีสุดคิดเปน รอยละ 64.8 ของการเติบโตทั้งสิ้น 
อัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 7.5 ตอป โรงพยาบาลเอกชนแมวาจะมีสวนแบงรายจายสุขภาพ มากเปนอันดับ
สอง แตในชวง 8 ปดังกลาว มีอัตราการเติบโตนอยมากเฉลี่ยรอยละ 0.3 ตอป เนื่องจากเปนชวงท่ีประเทศ
ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาคเอกชนไดรับผลกระทบมากกวา สําหรับคลินิกเอกชน และรานขาย
ปลีกยาและเวชภัณฑ  ซึ่งมีความสําคัญในระบบสุขภาพไทย ในลําดับถัดมา ในชวง 8 ป ดังกลาว มีอัตราการ
เติบ โตเฉลี่ยรอยละ 2.5 และ 3.4 ตอป ตามลําดับ อยางไรก็ดใีนชวงหลัง ป พ.ศ. 2544 คาดวาอัตราการ
เติบโตของภาคเอกชนจะมีแนวโนมสูงข้ึน 
 
4.4  แบบแผนของกิจกรรมรายจายสุขภาพ 

ในชวงป พ.ศ. 2537-2544 รายจายประมาณ 3 ใน 4 ของรายจายสุขภาพทั้งประเทศ เปนรายจาย
บริการสวนบุคคล รายจายดานการสงเสริมและปองกันโรค มีประมาณรอยละ 7 – 8 ซึ่งเปนสัดสวนท่ีคอนขาง
คงที่แมวาประเทศจะประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในชวงเวลาดังกลาว นอกจากนั้นยังมีคาบริหารจัดการ
อีกรอยละ 4 ในชวงป พ.ศ. 2537 – 2539 และเพิ่มข้ึนคอนขางมากเกือบเทาตัวเปนรอยละ 7–8 ต้ังแตป พ.ศ. 
2540 เปนตนมา รายจายท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่งคือ การลงทุน ในชวงกอนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ประเทศ
ไทยไดลงทุนดานสุขภาพ รอยละ 14–18 ของรายจายสุขภาพทั้งสิ้น สัดสวนดังกลาวลดลงภายหลังป พ.ศ. 
2540 เหลือรอยละ 15.9 ในป 2541 และลดลงอยางมากเหลือเพียงรอยละ 5 – 6 ในป 2542 – 2544 สวน
ใหญลดลงในภาคเอกชน แตเมื่อพิจารณาบรรยากาศการลงทุนในชวงหลังป พ.ศ. 2544 แนวโนมของการ
ลงทุนนาจะอยูในชวงของการฟนตวั 
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หากพิจารณาเปาหมายของแผนพัฒนาดานสาธารณสุขซึ่งเนนการสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค
เพื่อใหประชากรมีสุขภาพดี ลดภาระการที่ตองมารักษาผูปวยแลว จะเห็นไดวาสัดสวนการใชจายในการ
สงเสริมและปองกันในชวงท่ีผานมานั้นยังต่ําอยูมาก ในชวงหลังป พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนชวงท่ีเริ่มโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว หากการดาํเนินการสงเสริมและปองกันโรคเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไว คือประมาณรอยละ 15 ของงบประมาณในโครงการเพือ่กจิกรรมดานนี้ จะทําใหแบบแผนรายจาย
เปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้การท่ีจะบรรลุตามเปาหมายภาครัฐจะตองมีการจัดสรรทรัพยากร คืองบประมาณและ
บุคลากร เครื่องมืออุปกรณใหสอดคลองกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีมีภาคเอกชนเปนสวนเสริมใน
การใหบริการรกัษาพยาบาลในฐานะคูสัญญาในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนการชวยแบงเบา
ภาระงานในภาครัฐ ดังนั้นในสวนของภาครฐัควรท่ีจะใหความสําคัญดานการสงเสริมปองกันใหมากขึ้น 
 
4.5  การผลักดันนโยบายของรัฐบาลในการใหความสําคัญดานสาธารณสุขโดยจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม 
 

หากพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวนการใชจายเพื่อการสาธารณสุขกับประเทศตางๆในกลุมอาเซียน
ท้ังหมด 10 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ในชวงป 2540-2544 พบวา เกือบทุกประเทศในกลุมอาเซียน มี
รายจายสุขภาพทั้งหมดตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยตอปตํ่ากวารอยละ 5 ยกเวนประเทศกัมพูชา
ท่ีมีคาเฉลี่ยดังกลาวสูงถึงรอยละ 11.2 ตอป ประเทศเมียนมารมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (รอยละ 2.0) สําหรับประเทศ
ไทยมีคาเฉลี่ยรอยละ 3.6 สูงเปนลําดับท่ี 4 ในกลุมอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร เวียดนาม และกัมพูชา 
แตหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวเชนประเทศในกลุม OECD จะเห็นวาโดยเฉลี่ยแลวประเทศ
เหลานั้นมีรายจายสุขภาพทั้งหมดประมาณรอยละ 7-8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จะเห็นไดวา
สัดสวนรายจายสุขภาพโดยเฉลีย่ของประเทศไทยเปนเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศดังกลาว หากรัฐบาลไทยเห็น
ความสําคัญดานสาธารณสุขและจัดสรรงบประมาณใหเพิ่มข้ึนแมเพียงรอยละ 1-2 ของผลติภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ แตจะเปนงบประมาณที่มีความหมายอยางมากในการนํามาใชในระบบสุขภาพของประเทศ 
ในสวนนี้ผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนในการจัดทําคําของบประมาณรายจายในโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาควรจะไดมีสวนผลักดันใหรัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาว 
 
4.6 การพัฒนาระบบบัญชีรายจายสุขภาพในอนาคต 

ในอนาคตการพัฒนาใหมีการจัดทําระบบบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ อยางเปนระบบและตอเนื่อง
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอระบบสุขภาพของประเทศ 

การจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติเปนการศึกษาในเชิงลึก เพื่อดูถึงรายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ดาน
สาธารณสุข ซึ่งเปนประโยชนสําหรับการวางแผนและปฏิรูประบบการเงินการคลังดานสาธารณสุขของประเทศ  
ดังนั้นจึงควรมีองคกรที่รับผิดชอบจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติโดยตรง เพื่อใหการศึกษาและพัฒนาการจัดทํา
บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติเปนไปอยางตอเนื่อง มีการสั่งสมองคความรูและพัฒนาปรับใหสอดคลองกับระบบ
สาธารณสุขของประเทศ  เพื่อการใชประโยชนสูงสุดในงานวิจัย 
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สวนที่สําคัญที่สุดในการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติคือ การมีฐานขอมูลของภาคสวนตางๆ ตอง
เขาใจวาการทําบัญชีดังกลาว คลายกับการจัดทําบัญชีประชาชาติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีผูจัดทําไมสามารถจัดเก็บขอมลูท้ังหมดที่จําเปนตองใชไดเอง ตองอาศัย
ฐานขอมูลหรือการจัดเก็บจากหนวยงานอื่น ดังนั้นในการดําเนินงานตองมีการประสานและไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานตางๆ  ท่ีเปนเจาของขอมูล บางแหงใหความรวมมือดีมาก แตบางแหงไมไดใหความสําคัญ
เทาท่ีควร ท้ังนี้บางสวนเนื่องมาจากผูรับผิดชอบขอมูลนั้นไมไดเปนผูปฎิบัติการจัดเก็บขอมูลโดยตรง  จึงทํา
ใหเกิดปญหาในการรวบรวมและจัดจําแนกขอมูล จึงขอเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายในสวนโครงสราง
ฐานขอมูลและความเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคของโครงสรางฐานขอมูลรวมกนั รวมท้ังรายละเอียดบางสวนเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกันได 

การจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพในระดับยอย 
 หากไดมีการนําขอมูลจากบัญชีรายจายสุขภาพไปใชประโยชนในเชิงนโบายแลว สิ่งท่ีมักจะตามมา
เชนเดียวกับการใชประโยชนในขอมูลดานอื่นๆ คือ ความตองการใชขอมูลในระดับยอยลงไป เชนระดับภาค 
ระดับเขต หรือระดับจังหวัด ซึง่การจัดทําระบบขอมูลนั้นยิ่งจดัทําในระดับยอยเทาใดยิ่งตองใชทรัพยากรมาก
ข้ึนเปนปฏิภาคตอกัน ประโยชนท่ีไดมีมากมายนั้นเปนสิ่งท่ีแนนอน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูท่ีจะใชขอมูลดวย แตสิ่งท่ี
จะตองพิจารณาคือ ความเปนไปไดตลอดจนศักยภาพในการจดัทําดวย 
 พิจารณาในแงของฐานขอมูลท่ีใช  

• ขอมูลภาครัฐ สวนใหญใชขอมูลของกรมบัญชีกลาง และเปนขอมูลหลักของภาครัฐ สามารถ
แจกแจงไดลงไปถึงระดับจังหวัด ในสวนของขอมูลประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตอง
ตรวจสอบวามีรายละเอียดสามารถแจกแจงไดลงไปถึงระดบัยอยเพียงใด 

• ขอมูลนอกภาครัฐนั้น ขอมูลของครัวเรือนซึง่เปนขอมูลหลักของนอกภาครฐัมีถึงระดับจังหวัด 
(ขอมูลการสํารวจของ สํานักงานสถิติแหงชาติ) แตขอมูลในสวนของบริษัทประกันเอกชน และ
อื่นๆ ตองตรวจสอบวามีรายละเอียดสามารถแจกแจงไดลงไปถึงระดับยอยเพยีงใด 

โดยรวมในดานฐานขอมูล นาจะมีความเปนไปได หากจะจัดทาํระบบบัญชีรายจายในระดับยอย โดย
มีเงื่อนไขวา อาจไมรวมขอมลูบางสวน ที่มีบทบาทไมมากนกัเนื่องจากไมมขีอมูลสนับสนนุ 

พิจารณาดานศักยภาพขององคกรและผูปฏิบัติ 

ในการจะจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติในระดับยอยใหเปนระบบและมีความตอเนื่องนั้น 
จําเปนตองมีหนวยงานที่จะรับผิดชอบ โดยมีบุคลากรประจําดําเนินการโดยตรง จึงจะทําใหสําเร็จไดและดีมี
คุณภาพ เนื่องจากปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นมาก ตลอดจนความเชื่อมโยงและความซับซอนของขอมูล ซึ่งตอง
ใชทั้งบุคลากรและงบประมาณจํานวนมาก 

ในปจจุบัน สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) เปนหนวยงานที่จะดําเนินการ
จัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ตอไปอยางตอเนื่อง โดยการขอรับทุนสนับสนุนการวิจยัเปน
ระยะๆ จากองคกรท่ีใหการสนับสนุนงานวิจัย ท่ีผานมาเปนการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ
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ในภาพรวมระดับประเทศ ยังไมมีปริมาณงานมากนัก และปฏิบัติงานในลักษณะงานวิจัย จึงทําให
การถายทอดความรูและประสบการณใหผูรวมงานอยูในวงจาํกัด  

หากจะจัดทําในระดับยอยในลักษณะเปนครั้งคราว (ad hoc) มีความเห็นวา IHPP มีศักยภาพที่จะดําเนินการ
ไดในระดับหนึ่ง โดยการประสานงานและถายทอดองคความรู ประสบการณดานนี้ ใหกับผูที่จะเขามา
รวมงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณที่จะเพิ่มขึ้นมาก แตหากตองการจัดทําเปนระบบและดําเนินการตอเนื่อง 
เพื่อใหมีขอมูลประจําทุกปหรือทุก 2 ป มี 2 แนวทางที่เสนอเพื่อพิจารณา คือ 

1. ควรจะตองจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง ใหมีความมั่นคงที่จะสามารถสรรหาบุคลากรมา
รับผิดชอบดําเนินการ โดยในระยะแรก IHPP ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา และถายทอด
ความรูประสบการณให 

2. อีกแนวทางหนึ่ง คือ ใหทุนสนับสนุนระยะยาวแก IHPP เพื่อใหมีการสรางบุคลากรที่จะ
รับผิดชอบ ใหมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

โดยสรุปในดานศักยภาพขององคกรท่ีดําเนินการในปจจุบัน ไมพรอมท่ีจะดําเนินการจัดทําในระดับยอยท่ี
ตอเนื่อง เปนอนุกรมของขอมูล เวนแตจะไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยระยะยาว 

คณะวิจัย มีความเห็นวา ในขั้นแรกนี้ ควรใหมีการเผยแพรแกผูบริหารในวงการสาธารณสุขและนําผลจาก
บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2537-2544 นี้ ไปใชประโยชนกอน สวนการพัฒนาดาน
บุคลากร การสั่งสมองคความรู การจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติอยาง
ตอเนื่องเปนความจําเปนในลําดับถัดไปที่ตองทําควบคูกัน  
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