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คํานํา 
 

 บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ (National Health accounts-NHA) เปนเครื่องมือวัดวา ประเทศ
หนึ่งๆไดใชทรัพยากรของประเทศเพื่อกิจกรรมสุขภาพของประชาชนอยางไร ซึ่งมักจะวัดเปนสัดสวนของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และรายจายสุขภาพตอหัวของประชากร  

ประเทศไทยไดมีการจัดทําระบบขอมูลรายจายสุขภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบัญชีประชาชาติมา
ต้ังแต พ.ศ.2503 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (National Economic 
and Social Development Board - NESDB) ไดจัดทําข้ึนตามระบบบัญชีสากล (United Nation System of 
National Account: - UN SNA) เพื่อใชเปนตัวช้ีวัดปริมาณการใชทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังดานสุขภาพ โดย
แสดงเปนมูลคาของการใชจายภาพรวมในระดับมหภาค และมีรายงานอยางตอเนื่องมาโดยตลอด แตระบบขอมูล
รายจายดานสุขภาพดังกลาวไมไดแสดงรายละเอียดวา รายจายสุขภาพนั้นจายเพื่อกิจกรรมใด สําหรับบริการใด 
และในสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนอยางไร  ทําใหไมสามารถนาํไปใชประโยชนเพื่อการวางแผนและ
กําหนดนโยบายดานสาธารณสุขไดเทาท่ีควร     

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดเล็งเห็นความสําคัญและความจาํเปนที่ตองมีการพัฒนา
ระบบบัญชีรายจายสุขภาพของประเทศขึ้น จึงไดใหการสนับสนุนมาอยางตอเนื่องโดยในระยะแรก ไดใหทุน
สนับสนุน วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําโครงการวิจัยระบบบัญชีรายจายสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2537 (National Health Account 1994 -NHA1) ในระยะที่ 2 ใน ป พ.ศ. 2542 ไดสนับสนุน
ใหวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดทาํบัญชีรายจาย
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2539 และ 2541 (National Health Account 1996,1998 - NHA2) เปนโครงการ
ตอเนื่องจาก NHA1 เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือการมีรายงานรายจายสุขภาพประจําป หรือประจําทุก 2 ป ท่ีมีความ
นาเชื่อถือและสามารถเปนที่อางอิงได ในระยะที ่ 3 สวรส. ไดใหทุนการวิจัยแก สํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ จัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537-2544 โดยการศกึษาในระยะที่ 3 นี้ ได
มีการปรับตารางนําเสนอขอมลูโดยอางอิงจาก International Classification for Health Accounts (ICHA) ตาม
ขอเสนอแนะของ OECD ซึ่งสามารถแสดงรายละเอยีดการไหลเวียนของรายจายสขุภาพจากหนวยจายแทน 
(Financing Agencies) ไปยังประเภทของกิจกรรม (Function of Health Care) และประเภทของ
สถานพยาบาล (Health Care Provider) ไดดีมากขึ้นกวาเดิม และเพื่อใหมีอนกุรมของขอมูลสามารถ
เปรียบเทียบขอมูลยอนหลังได คณะวิจัยจึงไดจัดเก็บขอมูลยอนหลงัไปถึงป พ.ศ. 2537 เพื่อจัดทําตารางขอมูล
ตามที่ปรับปรุงใหม 

คณะผูวิจยัหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยท่ีมีพัฒนาการมา ณ จุดนี้ จะสามารถนําไปใชประโยชนใน
การวางนโยบายสําคัญดานสุขภาพและจะไดรับการพัฒนาการจัดเก็บใหมีความสมบูรณและตอเนื่องตอไปใน
อนาคตจนสามารถใชเปนอนุกรมขอมูลสําหรบัการวางแผนระยะยาวตอไป  

     คณะผูวิจัย 
                      พฤศจิกายน  2547
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คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพ
แหงชาติครั้งนี้ ไดแก กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมการ
ประกันภัย สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กรมวิเทศสหการ องคการอนามัยโลกสํานักงานประเทศไทย สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข และอีกหลายหนวยงาน ซึ่งคณะผูวิจัยไมสามารถกลาวไดหมด ณ. ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการกํากับการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ท่ีไดใหขอคิดเห็นเชิง
วิชาการ อันเปนประโยชน ตอการจัดทํารายงานวิจัย   

ทายสุดนี้คณะผูวิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ท่ีไดใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การวิจัย และพัฒนาระบบการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ จนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สาํเร็จตามวัตถุประสงค 

    
                        คณะผูวิจยั 
                                         พฤศจิกายน 2547 

 
 



 
 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

ผลการจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ระยะที่ 3 พบวา รายจายสุขภาพทั้งหมด (Total health expenditure-
THE) ของประเทศไทยในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 มีมูลคา ณ ราคาประจําปเทากับ 170,203 ลานบาท (รวมการ
สะสมทุน) รายจายสุขภาพของประเทศมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเปนลําดับ ในชวงป พ.ศ. 2537-2544 แมวาจะมีการหดตัว
บาง ในชวงท่ีประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540-2542 อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป ณ ราคา
คงที่ ในชวง 8 ป ดังกลาวคิดเปนรอยละ 1.2 ในขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป ณ 
ราคาคงที่ คิดเปนรอยละ 0.9   

สัดสวนรายจายสุขภาพทั้งหมดของประเทศ ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products – 
GDP) ณ ราคาคงที่ คิดเปนรอยละ 3.2 ในป พ.ศ. 2537 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยตลอดจนถงึรอยละ 3.9 ในป พ.ศ. 
2540 ซึ่งเปนปท่ีประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ หลังจากนั้นสัดสวนรายจายสุขภาพของประเทศมี
แนวโนมลดลงเปนลําดับจนเปนรอยละ 3.2 ในป พ.ศ. 2544 

รายจายสุขภาพทั้งหมดตอหัวประชากร ณ ราคาคงที่  คิดเปน 2,477 บาท/คน/ป  ในป พ.ศ.2537 เพิ่มขึ้นเปน 3,284 บาท/
คน/ป ในป พ.ศ. 2540 และลดลงเปน 2,560 บาท/คน/ป ในป พ.ศ. 2544 

สัดสวนรายจายภาครัฐคิดเปนรอยละ 45 ของรายจายสุขภาพทั้งสิ้น ในป พ.ศ. 2537 เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเปนรอย
ละ 56 ในป พ.ศ. 2544 อัตราการเติบโตเฉลี่ย รอยละ 7.7 ตอป มากกวาอัตราการเติบโตของสวนนอกภาครัฐ ซึ่ง
ขยายตัวเพียง รอยละ 0.7 ตอป  

แหลงการคลังท่ีใชจายในระบบสุขภาพของไทยมีท่ีมาจากสองแหลงใหญ ไดแก ภาครัฐสวนกลาง และ ภาค
ครัวเรอืน ซึ่งในป พ.ศ. 2537 มีสัดสวนรอยละ 30.5 และ 44.5 ของรายจายท้ังระบบ ตามลําดับ แตรายจายของทั้ง
สองแหลงดงักลาว ปรับมาอยูในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ในป พ.ศ. 2544 คือ มีผายละ 1 ใน 3 ของรายจายสขุภาพทั้ง
ระบบ เนื่องจากอัตราการเติบโตของภาครัฐสวนกลาง เฉลี่ยรอยละ 5.6 ตอป แตภาคครัวเรือนมอีัตราการหดตัว เฉลีย่ 
รอยละ 0.1 ตอป 
 
ในชวงป พ.ศ. 2537-2544 รายจายประมาณ 3 ใน 4 ของรายจายสุขภาพทั้งประเทศ เปนรายจายบริการสวนบุคคล 
รายจายดานการสงเสริมและปองกันโรค มีประมาณรอยละ 7 – 8 ซึ่งเปนสัดสวนท่ีคอนขางคงที่แมวาประเทศจะ
ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในชวงเวลาดังกลาว นอกจากนั้นยังมคีาบริหารจัดการอีกรอยละ 4 ในชวงป พ.ศ. 
2537 – 2539 และเพิ่มข้ึนคอนขางมากเกือบเทาตัวเปนรอยละ 7–8 ต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา รายจายท่ีสําคัญ
อีกสวนหนึง่คือ การลงทุน ในชวงกอนภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดลงทุนดานสุขภาพ รอยละ 14–18 
ของรายจายสุขภาพทั้งสิ้น สัดสวนดังกลาวลดลงภายหลังป พ.ศ. 2540 เหลือรอยละ 15.9 ในป 2541 และลดลง
อยางมากเหลอืเพียงรอยละ 5 – 6 ในป 2542 - 2544  
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ในชวงป พ.ศ. 2537-2544 รายจายดําเนินการดานสุขภาพเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.6 ตอป 
โรงพยาบาลของรัฐ มีสวนแบงของการเติบโตสูงท่ีสุดถึง รอยละ 64.8 ของการเติบโตทั้งสิ้น คิดเปนอัตราการเติบโต
เฉลี่ยรอยละ 7.5 ตอป โรงพยาบาลเอกชนแมวาจะมีสวนแบงรายจายสุขภาพ มากเปนอันดับสอง แตในชวง 8 ป
ดังกลาว มีอัตราการเติบโตนอยมากเฉลี่ยรอยละ 0.3 ตอป สําหรับคลินิกเอกชน และรานขายปลีกยาและเวชภัณฑ  ซึ่งมี
ความสําคัญในระบบสุขภาพไทย ในลําดับถัดมา ในชวง 8 ป ดังกลาว มีอัตราการเติบ โตเฉลี่ยรอยละ 2.5 และ 3.4 ตอป 
ตามลําดับ  
 
จากการศึกษาการไหลเวียนของรายจายสุขภาพดานบริการสวนบุคคล ที่จายจากหนวยจายแทนไปยังผูใหบริการใดเพื่อซื้อ
บริการประเภทใด  พบวา แบบแผนของรายจายสุขภาพดานบริการสวนบุคคลใน ป พ.ศ. 2544 เปลี่ยนแปลงไปจากป พ.ศ. 
2537 พอสมควร กลาวคือ ในป พ.ศ. 2537  นอกภาครัฐมีสัดสวนรายจายสูงถึงรอยละ 63.7 ของรายจายทั้งหมดในระบบ 
ในสวนนี้ภาคครัวเรือนมีบทบาทสําคัญ โดยมีรายจาย รอยละ 51.7 ซึ่งเปนการจายเพื่อซื้อบริการ กรณีผูปวยนอกเปนหลัก 
(รอยละ 32.9) โดยจายในโรงพยาบาลรัฐ รอยละ 12.3 ในโรงพยาบาลเอกชน รอยละ 10.3 ใชบริการคลินิกเอกชน รอยละ 
8.8 เปนการจายเพื่อซื้อบริการ กรณีผูปวยใน ในโรงพยาบาลเอกชน  รอยละ 5.8 ในโรงพยาบาลรัฐรอยละ 4.5 การซื้อยากิน
เองมีสัดสวนสูงถึง รอยละ 8.5 ในสวนของภาครัฐนั้น มีสวนแบงรอยละ 36.3 เปนรายจายจากสวนกลาง รอยละ 19.1 เพื่อ
จัดบริการในโรงพยาบาลของรัฐ กรณีผูปวยนอก รอยละ 10 กรณีผูปวยใน รอยละ 7.8 ที่เหลอื รอยละ 1.2 เพื่อจัดบริการใน
สถานีอนามัย 
 
ในป พ.ศ. 2544 สัดสวนนอกภาครัฐลดลงเปน รอยละ 51 โดยที่ภาคครัวเรือนมีรายจายรอยละ 40.8 (ลดลงจากรอยละ 51.7 
ในป พ.ศ. 2537) แตยังคงเปนการจายเพื่อซื้อบริการ กรณีผูปวยนอกเปนหลัก (รอยละ 23.2) โดยจายในสถานพยาบาลรัฐ 
รอยละ 8.9 ในสถานพยาบาลเอกชน รอยละ 6.1 ใชบริการคลินิกเอกชน รอยละ 7.4 เปนการจายเพื่อซื้อบริการ กรณีผูปวย
ใน ในสถานพยาบาลรัฐ  รอยละ 6.1 (เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2537) ในสถานพยาบาลเอกชนรอยละ 3.7 (ลดลงจากป พ.ศ. 
2537) การ ซื้อยากินเองแมจะมีสัดสวนลดลงจากป พ.ศ. 2537 แตยังคงมีสัดสวนสูงถึง รอยละ 7.6  ในสวนของภาครัฐนั้น 
มีสวนแบงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 49 เปนรายจายจากสวนกลาง รอยละ 24.1 เพื่อจัดบริการในสถานพยาบาลของรัฐ กรณีผูปวย
นอก รอยละ 12 กรณีผูปวยใน รอยละ 10.8 สถานีอนามัยรอยละ 1.3 
 
เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติกับบัญชีประชาชาติ พบวารายจายดําเนินการดานสุขภาพที่ไดจาก
การจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ในป พ.ศ. 2537 มีมูลคา 110,167 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 161,752 ลานบาท 
ในป 2544 ในขณะที่ รายจายอุปโภคบริโภคดานสุขภาพ จากบัญชีประชาชาติมีจํานวน 168,244 ลานบาท ในป 
2537และเพิ่มขึ้นเปน 277,051 ลานบาท ในป 2544  สัดสวนของรายจายสุขภาพประชาชาติ (SNA) สูงกวารายจาย
สุขภาพแหงชาติ (NHA)ประมาณรอยละ 38 -71 ในชวงดังกลาว โดยในชวง 2 ปหลังความแตกตางเพิ่มมากขึ้น  
ความแตกตางนี้เนื่องมาจากความแตกตางนอกภาครัฐเปนสวนใหญหากเปรียบเทียบเปนสัดสวนตอผลิตภณัฑมวล
รวมภายในประเทศแลว พบวา รายจายดําเนินการดานสุขภาพการบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ คิดเปนประมาณรอยละ 
3 ในชวงป 2537-2544 ในขณะที่ รายจายอุปโภคบริโภคดานสุขภาพ จากบัญชีประชาชาติคิดเปนประมาณรอยละ 
4-5 ในชวงดังกลาว 



 
 

Executive summary 

The results from conducting the third phase of National Health Accounts (NHA III) shown the estimation 
of a total health expenditure (THE) of Thailand in 2001 of 170,203 million baht at current price including 
capital formation. The total health expenditure of Thailand had gradually increased during 1994-2001 
with average of 1.2 percent of annual growth rate at constant price, though, there was a recession due 
to the economic crisis during 1997-1999. Whereas the average of annual growth rate of Gross 
Domestic Product (GDP) during the same period was 0.9 percent at constant price.  

Ratio of THE to GDP at constant price was 3.2 percent in 1994 and reached to 3.9 percent in 1997, the 
year which Thailand faced the economic crisis, after that period the ratios of THE to GDP had 
decreased continuously to 3.2 percent in the year 2001. 

The THE per capita accounted for 2,560 baht at constant price in 2001 which increased from 2,477 
baht in 1994.  

The share of public sector was 45 percent of THE in 1994. However, it dominated the greater part  which was 
equivalent to 56 percent of THE in 2001. It was due to high average annual growth rate of 7.7 percent which 
was greater than that of non public sector which expanded only 0.7 percent per year. 

The major sources of healthcare finance in 1997 came from central government and household sector 
which accounted for 30.5 and 44.5 percent of THE respectively. Nevertheless, the share of these two 
main sources had become nearly one third of the whole health expenditure each in 2001. It was due to 
the high average growth rate of central government expenditure which was 5.5 percent per annum 
while that of the household was 0.1 percent per annum. 
 
During 1994-2001, three third of THE of the Thai health system was personal healthcare consumption. 
Prevention and public health services had its rather stable share of 7-8 percent, though the country 
had encountered the difficulty during this period. While the ratio of expense on health administration 
and health insurance was 4 percent during 1994-1996 and sharply increased to 7-8 percent in the year 
1997 on ward. The investment on health sector reflected the impact of the economic crisis apparently, 
its ratios were about 14-18 percent of THE before the crisis and had declined to be 15.9 percent in 
1998 and rapidly decreased to 5-6 percent during 1999-2001. 
The average growth rate of recurrent healthcare expenditure was 5.6 percent per annum during 1994-
2001. Public hospitals earned the highest share of growth of recurrent healthcare expenditure which 
was 64.8 percent of total amount or average 7.5 percent per year. Private hospitals, though occupied 
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the second large of share, their average growth rate was only 0.3 percent per annum during this 
period. Private clinics and retail sale of medical goods distributors 
which shared some extent of important role in the Thai health system showed the average growth 2.5 
and 3.4 percent respectively. 
 
Pattern of personal health care expenditure in 2001 had been changed when compared to that of 1994. 
In 1994, non-government sector occupied the highest ratio of personal health care expenditures which was 
63.7 percent. Of which 51.7 percent contributed by private households mainly for ambulatory care   
(32.9 percent), in public hospitals 12.3 percent, in private hospitals10.3 percent, in private clinics 8.8 percent; 
for in patient care in private hospitals 5.8 percent, in public hospitals 4.5 percent. In addition, private 
households paid for over the counter medicines 8.5 percent. 
The government sector earned the rest of share, 36.3 percent. Of which 19.1 percent paid by central 
government for ambulatory care in public hospitals (10 percent), and public in-patient care (7.8 percent), the 
rest 1.2 percent was for provision in health centers. 
 
In 2001, non-government ratio declined to 51 percent due to the decrease of private households whose 
expense decreased to 40.8 percent from 51.7 percent in 1994. However, the main service consumed by 
private households was for ambulatory care (23.2 percent) in public hospitals 8.9 percent, in private hospitals 
6.1 percent, in private clinics 7.4 percent. On the other hand, the private household utilization for in-patient 
care in private hospitals was increased to 6.1 percent whereas that in public hospitals decreased to 3.7 
percent. The share of self prescribed medicine declined to 7.6 percent, though its portion was still high. For 
the government side, its share increased to be 49.1 percent, of which 24.1 percent was contributed by central 
government for public in-patient and ambulatory care which equivalent to 12 and 10.8 percent respectively, 
the rest 1.3 percent was for provision in health centers. 
 
Compared with NESDB’s SNA, the amount of the1994 NHA’s recurrent expenditures, which accounted for 
110,167 million baht and increased to 161,752 million baht in 2001, less than that of NESDB which estimated 
for 168,244 and 277,051 million baht in the year 1994 and 2001 respectively. The discrepancy rates were 38- 
71 percent during that period, the discrepancy rates increased sharply especially in the last two years. It was 
the main reflection of the increase in non-government sector. The ratios of the NHA’s recurrent expenditures to 
GDP were approximately 3 percent during 1994-2001,  while those of the SNA’s health care consumption to 
GDP were approximately 4-5 percent during the same period. 
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