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ข้ อมูลบัญชีรายจ่ ายสุขภาพแห่ งชาติของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
บัญชี รายจ่ ายสุขภาพแห่งชาติข องประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ วิเคราะห์ ข้อมูล รายจ่ายสุขภาพของ
ประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๖ โดยจาแนกรายจ่ายสุขภาพตามแหล่งการคลัง ซึง่ จ่ายสาหรับ
กิจกรรมสุขภาพประเภทต่างๆ และจ่ายไปยังผู้ให้ บริ การทังในภาครั
้
ฐและเอกชน การแจกแจงดังกล่าวจัดทาตาม
ระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพที่เสนอโดย องค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization of
Economic Cooperation Development-System of Health Account-OECD SHA) ผลการดาเนินงานครัง้ นี ้ เป็ น
การดาเนินงานของคณะวิจยั ในการจัดทาข้ อมูลบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจาแนกแหล่ง
การคลังออกเป็ น ๑๕ แหล่ง ภายใต้ ๓ แหล่งใหญ่ คือ แหล่งการคลังภาครัฐ แหล่งการคลังนอกภาครัฐ และแหล่ง
การคลังจากต่างประเทศ โดยข้ อมูลรายจ่ายภาครั ฐนัน้ รวบรวมจากหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องในภาครั ฐ
สาหรับข้ อมูลรายจ่ายนอกภาครัฐรวบรวมจากหลายส่วนทังจากหน่
้
วยงานเอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้ องและจากข้ อมูล
การสารวจระดับชาติของสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อประมาณรายจ่ายด้ านสุขภาพของภาคครัวเรื อนที่จ่ายเพื่อ
สุขภาพของตนเอง และรายจ่ายของสถานประกอบการของเอกชนโดยเป็ นสวัสดิการที่นายจ้ างจ่ายให้ ลูกจ้ างใน
สถานประกอบการของตน ส่วนแหล่งการคลังจากต่างประเทศนันรวบรวมข้
้
อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและ
สานักงานความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
รายจ่ายสุขภาพรวม (รวมการสะสมทุน) (Total Health expenditure-THE) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจานวน
๔๗๖,๔๓๐ ล้ านบาท (ราคาปี ปัจจุบนั ) เพิ่มขึ ้นจาก ๑๒๗,๖๕๕ ล้ านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ หรื อเพิ่มขึ ้น ๓.๗ เท่า
รายจ่ายสุขภาพรวมคิดเป็ นร้ อยละ ๓.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สัดส่วนดังกล่าว
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ ๓.๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายจ่ายสุขภาพรวมต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ คิดเป็ น ๒,๑๖๐ บาท
เพิ่มขึ ้นเป็ น ๗,๓๕๔ บาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐคิดเป็ นประมาณร้ อยละ ๗๗.๐ ของรายจ่ายสุขภาพรวม
ในจานวนนี ้เป็ นรายจ่ายของภาครัฐส่วนกลางร้ อยละ ๖๑.๖ ส่วนท้ องถิ่นร้ อยละ ๗.๔ และ กองทุนประกันสังคม
ร้ อยละ ๗.๙ แหล่งการคลังนอกภาครั ฐมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ ๒๓.๐ ของรายจ่ายสุขภาพรวม ในจานวนนี ้
เป็ นส่วนที่ครัวเรื อนจ่ายเองร้ อยละ ๑๒.๒ ส่วนที่เหลือร้ อยละ ๑๐.๕ เป็ นรายจ่ายของการประกันสุขภาพเอกชนโดย
สมัครใจ การประกัน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ องค์กรเอกชนไม่แสวงกาไรให้ บริ การครัวเรื อน และ
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สถานประกอบการเอกชนจัดสวัส ดิก ารให้ กับ ลูก จ้ าง ในส่วนของรายจ่ ายสุข ภาพที่ เป็ น ความช่ วยเหลื อจาก
ต่างประเทศนันมี
้ สดั ส่วนเพียงเล็กน้ อย ร้ อยละ ๐.๓ ของรายจ่ายสุขภาพรวมของประเทศ
ภายหลังจากที่ได้ มีการดาเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ วนัน้
กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าได้ มีบทบาทเป็ นหน่วยจ่ายแทนที่สาคัญตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นต้ นมา
กองทุนดังกล่าวมีสดั ส่วนกว่า ๑ ใน ๕ ของรายจ่ายสุขภาพรวม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในขณะที่สวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้ าราชการ (รวมรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ) มีสดั ส่วนประมาณ ๑ ใน ๗ ของรายจ่ายสุขภาพรวม
ส่วนครัวเรื อนส่วนบุคคลมีสดั ส่วนรายจ่ายประมาณ ๑ ใน ๘ ของรายจ่ายสุขภาพรวมของประเทศ
ประเทศไทยมีรายจ่ายสุขภาพในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ร้ อยละ ๗๓.๙ เพื่อซื ้อสิน ค้ าและบริ การสุขภาพส่วน
บุคคล รายจ่ายอีก ร้ อยละ ๑๑.๕ เพื่อการบริ หารจัดการด้ านระบบและการคลังสาธารณสุข ร้ อยละ ๘.๒ เพื่ อ
กิจกรรมด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค และอีกร้ อยละ ๖.๔ เป็ นการลงทุนด้ านสุขภาพ
โรงพยาบาลเป็ นผู้จดั บริ การสุขภาพที่สาคัญของประเทศ และบริ การสุ ขภาพส่วนบุคคล(Total Personal
Health Expenditure-TPHE) เป็ นบริ การหลัก ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ รายจ่ายสาหรับการดาเนินการด้ านสุขภาพที่จัด
โดยโรงพยาบาลมีจานวน ๓๒๐,๖๒๘.๒ ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ ๗๑.๙ ของรายจ่ายดาเนินการด้ านสุขภาพ
ทังสิ
้ ้น (Total Current Health expenditure-TCHE) เพิ่มขึ ้นจาก ๑๓๒,๒๖๖.๕ ล้ านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่
เป็ นปี แรกที่มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ปั จจัยการผลิตที่ มีบทบาทสาคัญ คือ รายจ่ายที่ จ่ายให้ แก่ บุคลากร โดยมีสัดส่วนร้ อยละ ๔๙.๔ ของ
รายจ่ายดาเนินการด้ านสุขภาพ (รวมค่าเสื่อมราคา) ในจานวนนี ้ ค่าใช้ จ่ายที่สาคัญได้ แก่ ค่าจ้ างและเงินเดือน ร้ อย
ละ ๔๖.๖ รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากร ร้ อยละ ๒.๔ และเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้ างร้ อยละ ๐.๔
ปั จจัยการผลิตที่มีบทบาทสาคัญรองลงมาคือ วัสดุและการบริ การสุขภาพ มีสดั ส่วนร้ อยละ ๔๖.๗ โดยเป็ นค่ายา
ร้ อยละ ๒๒.๑ สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ใ ช่ สิ น ค้ าสุข ภาพ ร้ อยละ ๑๑.๔ และค่า บริ ก ารสุข ภาพ ร้ อยละ ๖.๗ ของรายจ่ า ย
ดาเนินการด้ านสุขภาพ (รวมค่าเสื่อมราคา)

ความเป็ นมา
ประเทศไทยได้ มีการจัดทาระบบข้ อมูลรายจ่ายสุขภาพ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของบัญชีประชาชาติมาตังแต่
้
พ.ศ.๒๕๐๓ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (National Economic
and Social Development Board - NESDB) ได้ จดั ทาขึ ้นตามระบบบัญชีสากล (United Nation System of
National Account: - UN SNA) แต่ระบบข้ อมูลรายจ่ายด้ านสุขภาพดังกล่าวมีข้อจากัด คือ ไม่สามารถแสดง
รายละเอียดที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์เพื่อการวางแผนและกาหนดนโยบายด้ านสาธารณสุขได้ เท่าที่ควร
บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Account-NHA) มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนด
นโยบายสาธารณสุขของประเทศเพราะเป็ นดัชนีสาคัญที่แสดงขนาดของทรัพยากรที่ใช้ ไปทังโดยภาครั
้
ฐและเอกชน
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ต่อสุขภาพของประชากรในประเทศ แสดงภาระของครั วเรื อนเปรี ยบเทียบกับรั ฐบาล และสัดส่วนของรายจ่าย
สุขภาพต่อหัวประชากรหรื อรายจ่ายสุขภาพต่อรายได้ ประชาชาติ และเป็ นดัชนีที่สาคัญอีกอันหนึ่งซึง่ แสดงให้ เห็น
ว่าประเทศหนึง่ ๆ ได้ ใช้ ทรัพยากรของตนไปสูก่ ิจกรรมด้ านสุขภาพมากน้ อยเพียงไร อีกทังสามารถน
้
าไปเปรี ยบเทียบ
กับนานาประเทศได้ หากนาเสนอผลตามกรอบมาตรฐานสากล
การจัดทาบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ ได้ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนกระทัง่
ปั จจุบัน ซึ่งเป็ นการจัดทาข้ อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทาให้ มีอนุกรมข้ อมูล รวมทังสิ
้ ้น ๒๐ ปี การจัดทาข้ อมูลปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ได้ อ้างอิงตาม A System of Health Accounts (SHA) 2011 ซึง่ เป็ นคู่มือที่ปรับปรุ งขึ ้นใหม่ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงการนาเสนอตารางที่มีรายละเอียดของผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพ กิจกรรมการให้ บริ การด้ านสุขภาพ
และการลงทุนด้ านสุขภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังเพิ่มการนาเสนอข้ อมูลปั จจัยการผลิตด้ านบริ การสุขภาพ เพื่อให้
สามารถใช้ ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้ มากขึ ้น และสามารถเปรี ยบเทียบกับนานาประเทศได้ โดยผู้ร่วมวิจยั ในครัง้ นี ้
ประกอบด้ วย ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (สสช.) กรมบัญชีกลาง สานักงานคณะกรรมการกากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สานักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน สนย. และกรมต่างๆ ใน
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) และ IHPP
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Account -NHA) ให้ มีข้อมูลเป็ น
ประจารายปี ของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจัดทารู ปแบบตารางข้ อมูลตามข้ อแนะนาขององค์การเพื่อความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization of Economic and Cooperation Development-OECD) ฉบับปรับปรุ ง
ใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (SHA 2011 Edition) เพื่อให้ สอดคล้ องและสามารถเปรี ยบเทียบกับนานาชาติได้ ในการ
ดาเนินงานครัง้ นี ้จะทาให้ มีข้อมูล ของระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ ต่อเนื่อง ๒๐ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗๒๕๕๖
๒. เพื่อปรับปรุ งวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตลอดจนการคานวณและประมาณค่ารายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ
ของแหล่งจ่ายเงินแหล่งต่างๆให้ มีความถูกต้ องและแม่นยา และมีความสมบูรณ์มากที่สดุ
๓. เพื่อให้ มีผ้ รู ับผิดชอบดาเนินการจัดทาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง มีการบริ หาร
จัดการเชิงสถาบัน เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในกระบวนการและระเบียบวิธีการจัดทาข้ อมูล และเสริ มสร้ างสมรรถนะ
บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
๔. เพื่อให้ มีการนาผลจากบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติไปเป็ นเครื่ องมือประกอบการกาหนดนโยบาย
ด้ านสาธารณสุขของประเทศ โดยเผยแพร่ ผลการศึกษาทางช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารรายงาน บทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทางด้ านสาธารณสุข เผยแพร่ ทาง website ของ IHPP และนาเสนอสรุ ปผลต่อผู้บริ หารระดับสูง
เป็ นต้ น

3

สรุ ปข้ อมูลรายจ่ ายสุขภาพของประเทศไทยที่สาคัญ
รายจ่ ายสุขภาพรวมของประเทศไทย (THE) ซึ่งรวมรายจ่ายสะสมทุน (capital formation) ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๗ มีมูลค่า ๑๒๗,๖๕๕ ล้ านบาท (ราคาปี ปัจจุบัน) รายจ่ายสุขภาพรวมเพิ่มสูงขึน้ ในระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๓๘ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อนที่ จะลดลงอย่างมากในปี พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ เนื่องจากประเทศประสบภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐[๓] จากนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔ รายจ่ายสุขภาพรวมของไทยได้ เพิ่มขึน้
เล็กน้ อย และหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อประเทศไทยมีโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โครงการ ๓๐ บาทรักษา
ทุกโรค) รายจ่ายสุขภาพรวมของประเทศไทยได้ เพิ่มขึ ้นโดยลาดับเป็ น ๔๗๖,๔๓๐ ล้ านบาทใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราคา
ปี ปัจจุบนั ) ดังแสดงในตาราง ๒
รายจ่ายสุขภาพต่อคนต่อปี ของราคาปี ปัจจุบนั ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๖ มีแนวโน้ มทังเพิ
้ ่มขึ ้นและ
ลดลง กล่าวคือรายจ่ายสุขภาพต่อคนต่อปี เพิ่ มขึน้ โดยตลอดจาก ๒,๑๖๐ บาทในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็ น ๓,๑๑๐
บาทในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จากนัน้ ลดลงเนื่ องจากประเทศประสบภาวะวิก ฤตทางเศรษฐกิ จ อย่างไรก็ดีร ายจ่าย
สุขภาพต่อคนต่อปี ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนเป็ น ๗,๓๕๔ บาท หรื อคิดเป็ น ๒๓๙ เหรี ยญ
สหรัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปี ที่ ๒๐ ของการจัดทาบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ
หากคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ ประชาชาติแล้ ว พบว่า รายจ่ายสุขภาพรวมคิดเป็ นร้ อยละ ๓.๕ ของรายได้
ประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และคิดเป็ นร้ อยละ ๔.๐ ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ปี ที่เกิดวิกฤต “ต้ มยากุ้ง” สัดส่วนดังกล่าว
ลดลงในปี ต่อๆมา จนเป็ นร้ อยละ ๓.๒ ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ เนื่องจากอัตราการเติบโตของรายจ่ายสุขภาพต่ากว่า
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวได้ เพิ่มขึน้ เป็ นร้ อยละ ๓.๗
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ปี แรกของการจัดทา พบว่า ภาคเอกชนมีบทบาทนาในการใช้ จ่ายด้ านสุขภาพคิดเป็ น
ร้ อยละ ๕๕ ของรายจ่ายสุขภาพรวมทัง้ สิ ้น แต่ผลจากการมีนโยบายขยายสวัสดิการด้ านสุขภาพของภาครั ฐใน
โครงการต่างๆในระยะที่ผ่านมา เช่น โครงการรักษาพยาบาลฟรี สาหรับคนยากจน โครงการบัตรประกันสุขภาพ
สาหรับผู้มีรายได้ น้อย โครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ส่งผลให้ ภาครัฐกลับมามีบทบาทนาในด้ านรายจ่าย
สุขภาพในระยะต่อมา หลังจาก ๒๐ ปี ของการศึกษานี ้ พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาครัฐมีสดั ส่วนรายจ่ายสุขภาพถึง
ร้ อยละ ๗๗ ของรายจ่ายสุขภาพรวม
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ตาราง ๑-๑ รายจ่ายสุขภาพรวม (Total health expenditure) และข้ อมูลตัวชี ้วัดที่สาคัญด้ านรายจ่ายสุขภาพ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๖ (ราคาปี ปัจจุบนั )
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญ

๒๕๓๗

๒๕๓๘

๒๕๓๙

๒๕๔๐

๒๕๔๑

๒๕๔๒

๒๕๔๓

๒๕๔๔

๒๕๔๕

๒๕๔๖

๑๒๗,๖๕๕

๑๔๗,๘๓๗

๑๗๗,๑๐๓

๑๘๙,๑๔๓

๑๗๒,๘๑๑

๑๖๒,๑๒๔

๑๖๗,๑๔๗

๑๗๐,๒๐๓

๒๐๑,๖๗๙

๒๑๑,๙๕๗

๓.๕%

๓.๕%

๓.๘%

๔.๐%

๓.๗%

๓.๔%

๓.๓%

๓.๒%

๓.๕%

๓.๔%

รายจ่ายสุขภาพรวม ภาครัฐ(ล้ านบาท)

๕๖,๘๘๕

๖๙,๔๐๗

๘๓,๕๒๒

๑๐๑,๙๓๗

๙๔,๖๕๖

๘๘,๙๔๑

๙๓,๗๗๔

๙๕,๗๗๙

๑๒๗,๕๓๔

๑๓๔,๖๗๐

รายจ่ายสุขภาพรวม ภาคเอกชน (ล้ านบาท)

๗๐,๗๗๑

๗๘,๔๓๐

๙๓,๕๘๑

๘๗,๒๐๖

๗๘,๑๕๕

๗๓,๑๘๓

๗๓,๓๗๒

๗๔,๔๒๔

๗๔,๑๔๖

๗๗,๒๘๘

สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวม ภาครัฐ (%)

๔๕%

๔๗%

๔๗%

๕๔%

๕๕%

๕๕%

๕๖%

๕๖%

๖๓%

๖๔%

สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวม ภาคเอกชน (%)

๕๕%

๕๓%

๕๓%

๔๖%

๔๕%

๔๕%

๔๔%

๔๔%

๓๗%

๓๖%

๒,๑๖๐

๒,๔๘๖

๒,๙๔๖

๓,๑๑๐

๒,๘๑๑

๒,๖๒๙

๒,๗๐๑

๒,๗๓๒

๓,๒๑๑

๓,๓๕๔

รายจ่ายสุขภาพรวม/คน/ปี คิดเป็ น ดอลล่าร์ สหรัฐ

๘๖

๑๐๐

๑๑๖

๙๙

๖๘

๖๙

๖๗

๖๑

๗๕

๘๑

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ ดอลล่าร์ สหรัฐ)

๒๕

๒๕

๒๕

๓๑

๔๒

๓๘

๔๐

๔๔

๔๓

๔๑

รายจ่ายสุขภาพรวม(ล้ านบาท)
สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวม ต่อรายได้ ประชาชาติ

รายจ่ายสุขภาพรวม/คน/ปี (บาท/คน/ปี )

ที่มา : จากรายงานบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), กระทรวงสาธารณสุข
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ตาราง ๑-๒ รายจ่ายสุขภาพรวม (Total health expenditure) และข้ อมูลตัวชี ้วัดที่สาคัญด้ านรายจ่ายสุขภาพ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ (ราคาปี ปัจจุบนั )
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญ

๒๕๔๗

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๒๘,๐๔๑

๒๕๑,๖๙๓

๒๗๔,๐๕๕

๓๐๓,๘๕๓

๓๕๖,๒๗๕

๓๗๑,๘๓๒

๓๘๔,๙๐๒

๔๓๔,๒๓๗

๔๗๔,๓๐๑

๔๗๖,๔๓๐

๓.๓%

๓.๓%

๓.๓%

๓.๓%

๓.๗%

๓.๙%

๓.๖%

๓.๘%

๓.๘%

๓.๗%

๑๔๗,๔๕๙

๑๖๑,๒๘๒

๑๙๘,๔๐๗

๒๓๑,๐๓๔

๒๖๙,๓๒๓

๒๗๔,๙๘๗

๒๘๕,๙๓๔

๓๓๕,๕๑๙

๓๖๘,๙๑๓

๓๖๖,๘๗๕

๘๐,๕๘๒

๙๐,๔๑๑

๗๕,๖๔๘

๗๒,๘๑๙

๘๖,๙๕๒

๙๖,๘๔๕

๙๘,๙๖๙

๙๘,๗๑๙

๑๐๕,๓๘๗

๑๐๙,๕๕๕

สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวม ภาครัฐ (%)

๖๕%

๖๔%

๗๒%

๗๖%

๗๖%

๗๔%

๗๔%

๗๗%

๗๘%

๗๗%

สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวม ภาคเอกชน (%)

๓๕%

๓๖%

๒๘%

๒๔%

๒๔%

๒๖%

๒๖%

๒๓%

๒๒%

๒๓%

๓,๖๘๐

๔,๐๓๒

๔,๓๖๒

๔,๘๒๐

๕,๖๒๐

๕,๘๕๓

๖,๐๒๖

๖,๗๗๗

๗,๓๕๘

๗,๓๕๔

รายจ่ายสุขภาพรวม/คน/ปี คิดเป็ น ดอลล่าร์ สหรัฐ

๙๑

๑๐๐

๑๑๕

๑๔๐

๑๖๙

๑๗๑

๑๙๐

๒๒๒

๒๓๗

๒๓๙

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ ดอลล่าร์ สหรัฐ)

๔๐

๔๐

๓๘

๓๕

๓๓

๓๔

๓๒

๓๐

๓๑

๓๑

รายจ่ายสุขภาพรวม(ล้ านบาท)
สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวม ต่อรายได้ ประชาชาติ
รายจ่ายสุขภาพรวม ภาครัฐ(ล้ านบาท)
รายจ่ายสุขภาพรวม ภาคเอกชน (ล้ านบาท)

รายจ่ายสุขภาพรวม/คน/ปี (บาท/คน/ปี )

ที่มา : ข้ อมูลปี ๒๕๔๗-๒๕๕๕ จากรายงานบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), กระทรวงสาธารณสุข
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แผนภาพที่ ๑ แสดงจานวนรายจ่ายสุขภาพรวมของประเทศ ซึ่งรวมการสะสมทุนและสัดส่วนรายจ่ายสุข
ภาพรวมต่อรายได้ ประชาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๖ ณ ราคาคงที่ สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวมต่อรายได้
ประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๘ ลดลงเล็กน้ อยจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ มีสัดส่วนรายจ่ ายสุข
ภาพรวมต่อรายได้ ประชาชาติเป็ นร้ อยละ ๓.๙
แผนภาพ ๑ รายจ่ายสุขภาพรวมของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๖ (ณ ราคาคงที่)

รายจ่ ายสุขภาพรวมจาแนกตามแหล่ งการคลัง (Total Health Expenditure by financing Agents)
แหล่งการคลังภาครัฐของไทยประกอบด้ วยหลายส่วนซึง่ จาแนกเป็ น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ
ที่มีการจัดบริ การด้ านสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น สวัสดิการข้ าราชการ สวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สวัสดิการพนักงานองค์กรอิสระ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แหล่งการคลังนอกภาครัฐ ประกอบด้ วย ธุรกิจประกันสุขภาพเอกชนโดยความสมัครใจ การประกันภาค
บัง คับ โดย พ.ร.บ.คุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถยนต์ สวัส ดิ ก ารจัดโดยนายจ้ าง ครั ว เรื อนส่ว นบุ คคลจ่ ายค่ า
รักษาพยาบาลเอง องค์กรเอกชนไม่แสวงกาไรให้ บริ การครัวเรื อน และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แหล่งการคลังนอกภาครั ฐมีสดั ส่วนรายจ่ายด้ านสุขภาพร้ อยละ ๕๕ มากกว่าภาครั ฐ
ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ ๔๕ อย่างไรก็ดีสดั ส่วนดังกล่าวของภาครัฐเพิ่มมากขึ ้นโดยลาดับและกลับมีสดั ส่วนมากกว่า
ภายหลังจากประเทศประสบวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.๒๕๔๐ (ร้ อยละ ๕๔) และเพิ่มสูงขึน้ มากภายหลังจากมี
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โครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าในปี พ.ศ.๒๕๔๕ คือมีสดั ส่วนร้ อยละ ๖๓ และเพิ่มเป็ นร้ อยละ ๗๗ ในปี
พ.ศ.๒๕๕๕ (ดูแผนภาพ ๒)
แผนภาพ ๒ สัดส่วนรายจ่ายรวมด้ านสุขภาพภาครัฐ และนอกภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๖

เมื่อพิจารณาแนวโน้ มของรายจ่ายสุขภาพรวมจาแนกตามแหล่งการคลังในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗๒๕๕๖ พบว่าครัวเรื อนส่วนบุคคลซึง่ รับภาระจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองมีสดั ส่วนรายจ่ายสูงถึงร้ อยละ ๔๔.๕ ของ
รายจ่ายสุขภาพรวมในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สูงกว่าแหล่งการคลังอื่นๆ แต่สดั ส่วนรายจ่ายลดลงเป็ นร้ อยละ ๓๓.๑ ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๔ และเป็ นร้ อยละ ๑๒.๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ มีสัดส่วนรายจ่ายสุขภาพประมาณร้ อยละ ๓๐.๕ ในปี พ.ศ.
๒๕๓๗ สัดส่วนรายจ่ายเพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับจนเป็ นประมาณร้ อยละ ๓๘.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายหลังประสบภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจกลับมีสดั ส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องเป็ นร้ อยละ ๒๓.๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเห็นได้ ว่า แหล่งการคลัง
ทัง้ สองแหล่ง มีสดั ส่วนรายจ่ายที่ใกล้ เคียงกันและมีแนวโน้ มไปในทางเดียวกันในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐๒๕๔๗ โดยมีสดั ส่วนลดลงอย่างมากในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าเกิดขึน้ (ดู
แผนภาพ ๓)
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ามีสดั ส่วนรายจ่ายร้ อยละ ๑๕ ของรายจ่ายสุขภาพรวมทังสิ
้ ้นในปี พ.ศ.
๒๕๔๕ ปี แรกที่โครงการครอบคลุมทัว่ ประเทศ สัดส่วนดังกล่าวค่อนข้ างคงที่ไปจนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๗ และมีสดั ส่วน
เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น ล าดับ จากปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ก่ อ นจะลดลงเล็ ก น้ อ ย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ โดยในปี
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พ.ศ.๒๕๕๕ สัดส่วนดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ ๒๒.๙ ของรายจ่ายรวมด้ านสุขภาพ ทังนี
้ ้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐบาล
ได้ ยกเลิกการร่ วมจ่าย ๓๐ บาทของบัตรทอง
สวัส ดิก ารข้ า ราชการ พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก รอิ ส ระ มี สัด ส่ว นรายจ่ ายสุข ภาพรวมกัน แล้ ว
ประมาณ ๑ ใน ๑๐ ของรายจ่ายสุขภาพรวมทัง้ สิ ้น (ร้ อยละ ๙.๗) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่สดั ส่วนดังกล่าวเพิ่มขึน้
อย่างมาก จนเป็ นร้ อยละ ๑๕.1 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (เริ่ มเก็บรวบรวมข้ อมูลองค์กรอิสระตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ น
ต้ นมา) ในปี ดังกล่าว สวัสดิการข้ าราชการ มีส่วนแบ่งรายจ่ายสุขภาพร้ อยละ ๑๒.๕ พนักงานรั ฐวิสาหกิ จและ
องค์กรอิสระ มีสว่ นแบ่ง ร้ อยละ ๑.๘ และ ๐.๘ ตามลาดับ เป็ นที่น่าสังเกตว่ารายจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ข้ าราชการเพิ่มขึ ้นมากในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้ นมา โดยเฉพาะค่ารั กษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทัง้ นีใ้ นปี พ.ศ.
๒๕๔๙ รัฐบาลได้ อนุมตั ิมาตรการเบิกจ่ายตรงของข้ าราชการจากการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
กองทุน ประกันสังคมและกองทุนเงิ น ทดแทนมีส่วนแบ่งรายจ่ ายสุข ภาพ ประมาณร้ อยละ ๗.๙ ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นมีส่วนแบ่งร้ อยละ ๗.๔ ของรายจ่ายสุขภาพรวม สาหรับแหล่งการ
คลังอื่นๆที่เหลือ ได้ แก่ การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ องค์กรเอกชนไม่แสวง
กาไรฯ สวัสดิการจัดโดยนายจ้ าง และความช่วยเหลือจากต่างประเทศมีสดั ส่วนรายจ่ายรวมกันประมาณร้ อยละ
๑๐.๘ แผนภาพ ๓ และ ๔ แสดงรายละเอียดดังกล่าว
แผนภาพ ๓ รายจ่ายรวมด้ านสุขภาพจาแนกตามแหล่งการคลัง พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๖
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แผนภาพ ๔ รายจ่ายรวมด้ านสุขภาพจาแนกตามแหล่งการคลัง พ.ศ.๒๕๕๖

รายจ่ ายรวมด้ านสุขภาพจาแนกตามประเภทกิจกรรม (Total Health expenditure by function)
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๖ รายจ่ายสุขภาพส่วนใหญ่เป็ นการซื ้อบริ การการรั กษาพยาบาล
ส่วนบุค คล โดยเป็ น ค่ าบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลและฟื ้น ฟู ส มรรถภาพผู้ ป่ วยนอกประมาณร้ อยละ ๔๒.๖ ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๗ และลดลงเป็ นร้ อยละ ๓๙.๒ (รวมรายจ่ายด้ านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยนอกและบริ การระยะยาว
ต่อเนื่องสาหรั บผู้ป่วยนอก) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะที่การบริ การรักษาพยาบาลและฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วยในคิดเป็ นร้ อยละ
๒๖.๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และเพิ่มขึน้ เป็ นร้ อยละ ๒๘.๙ (รวมรายจ่ายด้ านการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในและ
บริ การระยะยาวต่อเนื่องสาหรับผู้ป่วยใน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากนี ้ยังมีรายจ่ายสาหรับบริ การสนับสนุน คิด
เป็ นร้ อยละ ๐.๓ ของรายจ่ายสุขภาพรวม รายจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์สาหรับผู้ป่วยนอกมีสดั ส่วนร้ อยละ ๖.๕ ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๗ และลดลงเป็ นร้ อยละ ๕.๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดังกล่าวแสดงในแผนภาพ ๕ และ ๖
การสะสมทุนด้ านสุขภาพซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในส่วนของภาครัฐ มี สั ด ส่ ว นลดลงจากร้ อยละ
๑๓.๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็ นร้ อยละ ๕.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากประเทศประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจในปี
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายจ่ายดังกล่าวมีสดั ส่วน ร้ อยละ ๖.๔ ของรายจ่ายสุขภาพรวมทังสิ
้ ้น
การบริ การควบคุมโรคและบริ การส่งเสริ มสุขภาพประชาชน มีสดั ส่วนรายจ่ายประมาณ ร้ อยละ ๗-๘ ของ
รายจ่ายสุขภาพรวม ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๔ และเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างมากเป็ นร้ อยละ ๑๒.๔ ในปี พ.ศ.
๒๕๔๕ ที่เริ่ มโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าทัว่ ประเทศ แต่หลังจากนันสั
้ ดส่วนรายจ่ายด้ านนี ้ลดลงเป็ นร้ อย
ละ ๘.๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนรายจ่ายเพื่อการบริ หารการสาธารณสุขมีสดั ส่วนร้ อยละ ๓.๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
และเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ ๘.๙ และ ๙.๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ตามลาดับ ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ มีการ
ก่อตัง้ สถาบัน ที่ มีห น้ าที่ รับผิ ดชอบบริ หารการดาเนิ นโครงการหลักประกัน สุขภาพถ้ วนหน้ าขึน้ คือ ส านัก งาน
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรั บในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายจ่ายส่วนนีม้ ีสดั ส่วนร้ อยละ ๑๑.๕ ของรายจ่ายสุข
ภาพรวมของประเทศ
แผนภาพ ๕ รายจ่ายรวมด้ านสุขภาพจาแนกตามประเภทกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๖ ณ ราคาประจาปี

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๔ ก่อนที่จะมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า รายจ่ายเพื่อสินค้ าและ
บริ การสุขภาพส่วนบุคคลมาจากภาคเอกชนเป็ นหลัก คือประมาณร้ อยละ ๔๗.๙ ของรายจ่ายสุขภาพรวมในปี
พ.ศ. ๒๕๓๗ ขณะที่ภาครัฐมีส่วนแบ่งประมาณร้ อยละ ๒๗.๓ เท่านัน้ แต่ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ภาครั ฐมีส่วน
แบ่งเพิ่มขึน้ จนเป็ นร้ อยละ ๕๔.๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนภาคเอกชนมีส่วนแบ่งเพียงร้ อยละ ๑๙.๗ แผนภาพ ๖
แสดงแนวโน้ มของรายจ่ายสุข ภาพตามประเภทกิ จ กรรมในส่วนของภาครั ฐ และนอกภาครั ฐ ระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๓๗-๒๕๕๖
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แผนภาพ ๖ รายจ่ายรวมด้ านสุขภาพจาแนกตามประเภทกิจกรรมของภาครัฐและนอกภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗๒๕๕๖

รายจ่ ายในการดาเนินการด้ านสุขภาพจาแนกตามประเภทผู้ให้ บริ การ (Total Current health expenditure

by provider)
รายจ่ายในการดาเนินการด้ านสุขภาพ (total current health expenditure (TCHE)) ในประเทศไทย (ไม่
รวมการสะสมทุน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจานวน ๔๔๕,๙๗๗.๗ ล้ านบาท โรงพยาบาลเป็ นสถานที่จัดบริ การด้ าน
สุขภาพที่ เป็ นหลักสาคัญที่ สุด และมีรายจ่ายในการดาเนินการด้ านสุขภาพสูงที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ ๗๑.๙ หรื อ
๓๒๐,๖๒๘.๒ ล้ านบาท (แผนภาพ ๗) รองลงมาคือ หน่วยงานบริ หารจัดการด้ านระบบและการคลังสาธารณสุข มี
สัดส่วนร้ อยละ ๑๒.๔ สถานพยาบาลที่ให้ บริ การผู้ป่วยนอก ประกอบด้ วย คลินิกเอกชน คลินิกทันตแพทย์ สถานี
อนามัย เป็ นต้ น มีรายจ่ายในการดาเนินการสุขภาพเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ๙.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ ม
สุขภาพป้องกันโรค มีสดั ส่วนเพียงร้ อยละ ๐.๖ ส่วนผู้ให้ บริ การสนับสนุนทางการแพทย์ ซึง่ เป็ นหน่วยผู้ให้ บริ การที่
เพิ่มเติมขึ ้นมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีสดั ส่วนรายจ่ายร้ อยละ ๐.๒ ของรายจ่ายดาเนินการ ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากข้ อจากัด
ของฐานข้ อมูล และระบบบริ การด้ านสุขภาพของประเทศไทยได้ รวมการบริ การทัง้ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และการ
บริ การเพื่อการส่งเสริ มสุขภาพไว้ ในโรงพยาบาลเป็ นส่วนใหญ่
คลินิกเอกชน คลินิกทันตแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล และศูนย์บริ การสาธารณสุขอื่นๆ มี
รายจ่ายในการดาเนินการด้ านสุขภาพในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเป็ นมูลค่า ๔๐,๗๐๖.๓ ล้ านบาท โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบลมีสดั ส่วนดังกล่าวสูงสุดในกลุม่ นี ้ คือ ร้ อยละ ๗.๕ ของรายจ่ายในการดาเนินการ (TCHE) ส่วนคลินิก
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แพทย์และคลินิกทันตแพทย์ มีสว่ นแบ่งร้ อยละ ๐.๘ และ ๐.๗ แต่อย่างไรก็ดีรายจ่ายสาหรับบริ การทันตกรรมส่วน
หนึง่ ได้ ถกู รวมอยู่ในการบริ การในโรงพยาบาล ซึง่ ไม่มีรายละเอียดที่สามารถแยกออกมาได้
การจาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ มีส่วนแบ่ง ประมาณ ๒๕,๐๗๑.๒ ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ
๕.๖ ของรายจ่ายในการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนการบริ หารจัดการด้ านระบบและการคลังสาธารณสุข มี
จานวน ๕๕,๑๕๖.๑ ล้ านบาท เป็ นส่วนแบ่งของภาครัฐ ๔๐,๓๔๕.๗ ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ ๙.๐ ของรายจ่าย
ดาเนิ นการ (TCHE) ในขณะที่ ร ายจ่ ายในการบริ หารของธุรกิ จประกัน สุขภาพเอกชน (รวมพรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์) และกองทุนประกันสังคม (รวมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) มีจานวน ๘,๗๔๒.๓
ล้ านบาท และ ๔,๑๑๔.๕ ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ ๒.๐ และ ๐.๙ ตามลาดับ
รายจ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค มีจานวน ๒,๐๗๕.๐ ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๕ ของรายจ่ายดาเนินการ ผู้ให้ บริ การสนับสนุนทางการแพทย์ และผู้ให้ บริ การอื่นๆ มีสดั ส่วน
เพี ยงร้ อยละ ๐.๒ และ ๐.๔ ตามลาดับ ส่วนผู้ให้ บริ การจากต่างประเทศมี สัดส่วนในรายจ่ายดาเนิ นการด้ าน
สุขภาพเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
แผนภาพ ๗ รายจ่ายดาเนินการด้ านสุขภาพจาแนกตามประเภทผู้ให้ บริ การ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

รายจ่ ายในการดาเนินการด้ านสุขภาพจาแนกตามปั จจัยการผลิต (Total current health
expenditure by factors of provision)
ผู้ให้ บริ การสุขภาพ มีรายจ่ายในการดาเนินการบริ การสุขภาพ จานวน ๔๔๘,๕๙๒.๕ ล้ านบาท (รวมค่าเสื่อม
ราคา) ในจานวนนี ้ ค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบไปด้ วย เงินเดือน ค่าจ้ าง และค่าล่วงเวลาของบุคลากรมีสดั ส่วน

มากที่สดุ คือ ร้ อยละ ๔๙.๔ ของรายจ่ายดาเนินการด้ านสุขภาพ รองลงมาคือรายจ่ายด้ านยา ร้ อยละ ๒๒.๑ และ
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รายจ่ายสินค้ าและบริ การที่ไม่ใช่ด้านสุขภาพมีสดั ส่วน ร้ อยละ ๑๓.๖ ส่วนปั จจัยการผลิตที่เป็ นการบริ การสุขภาพ
และสินค้ าสุขภาพอื่นๆ มีสดั ส่วนร้ อยละ ๖.๗ และ ๔.๔ ตามลาดับ (แผนภาพ ๘)
ภาครัฐ มีรายจ่ายดาเนินการด้ านสุขภาพ ๓๔๐,๕๖๑.๘ ล้ านบาท คิดเป็ นรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้ าง และ
ค่าล่วงเวลา ร้ อยละ ๕๔.๑ ของรายจ่ายดาเนินการด้ านสุขภาพภาครัฐ รายจ่ายสินค้ าด้ านสุขภาพ ๒๒.๗ ประกอบ
ไปด้ วย ค่ายาร้ อยละ ๑๙.๔ และสินค้ าสุขภาพอื่นๆ ร้ อยละ ๓.๔ สินค้ าบริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ มีสดั ส่วน
ร้ อยละ ๑๕.๑ ขณะที่รายจ่ายด้ านบริ การสุขภาพและรายจ่ายอื่นๆ มีสดั ส่วนร้ อยละ ๕.๘ และ ๒.๓ ของรายจ่าย
ดาเนินการด้ านสุขภาพภาครัฐ ตามลาดับ
ภาคเอกชน มีรายจ่ายดาเนินการด้ านสุขภาพ จานวน ๑๐๘,๐๓๐.๗ มีรายจ่ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าด้ าน
สุขภาพ ร้ อยละ ๓๘.๓ ของรายจ่ายดาเนินการด้ านสุขภาพภาคเอกชน แบ่งเป็ น ค่ายา ร้ อยละ ๓๐.๙ และสินค้ า
สุขภาพอื่นๆ ร้ อยละ ๗.๔ รองลงมาคือรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน คิดเป็ นร้ อยละ ๓๔.๕ รายจ่ายด้ านบริ การ
ดูแลสุภาพมีสดั ส่วนร้ อยละ ๙.๔ สินค้ าบริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ และรายจ่ายอื่นๆ มี ร้ อยละ ๘.๗ และ ๙.๑
ของรายจ่ายดาเนินการด้ านสุขภาพภาคเอกชน ตามลาดับ (แผนภาพ ๙)
แผนภาพ ๘ รายจ่ายดาเนินการด้ านสุขภาพ จาแนกตามปั จจัยการผลิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
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แผนภาพ ๙ รายจ่ า ยด าเนิ น การด้ านสุ ข ภาพของภาครั ฐ และนอกภาครั ฐ จ าแนกตามปั จ จั ย การผลิ ต
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

รายจ่ ายในด้ านการสะสมทุน (Gross Capital Formation)
การสะสมทุนด้ านสาธารณสุขของไทย (HK.1) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจานวน ๓๐,๔๕๒.๖ ล้ านบาท เป็ น
รายจ่ายด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานร้ อยละ ๖๕.๒ และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ร้อยละ ๓๔.๘ ส่วนรายจ่ายด้ านทรัพย์สิน
ทางปั ญญามีสดั ส่วนรายจ่ายเพียงร้ อยละ ๐.๐๔ ของรายจ่ายสะสมทุนด้ านสาธารณสุข(แผนภาพ ๑๐)
โรงพยาบาล (HP.1) มีรายจ่ายสะสมทุน ๑๔,๒๐๗.๔ ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ ๔๖.๗ ของการสะสมทุน
ทังสิ
้ ้น ในจานวนนี ้เป็ นรายจ่ายด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานร้ อยละ ๖๐.๐ และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ร้อยละ ๔๐.๐
รายจ่ายสะสมทุนของผู้ให้ บริ การผู้ป่วยนอก (HP.3) มีจานวน ๑,๓๗๗.๐ ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ ๔.๕
ของการสะสมทุนทังสิ
้ ้น ในจานวนนี ้ ส่วนมากเป็ นรายจ่ายด้ านเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ร้ อยละ ๗๙.๔ รองลงมาคือ
รายจ่ายด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน ร้ อยละ ๒๐.๖
ผู้ให้ บริ การด้ านการจัดการส่งเสริ มสุขภาพป้องกันโรค (HP.6) มีรายจ่ายด้ านการสะสมทุน ๙๑๑.๘ ล้ าน
บาท (คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๐ ของการสะสมทุนทัง้ สิน้ ) โดยมีรายจ่ายหลักที่ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ร้ อยละ ๕๙.๒
และรายจ่ า ยด้ า นโครงสร้ างพื น้ ฐาน ร้ อยละ ๔๐.๘ ขณะที่ ก ารบริ ห ารจัด การด้ า นด้ า นระบบและการคลัง
สาธารณสุข (HP.7) มีรายจ่ายสะสมทุน ๑๓,๙๕๖.๕ ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ ๔๕.๘ ของการสะสมทุนทังสิ
้ ้น)
โดยร้ อยละ ๗๖.๕ เป็ นรายจ่ายด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน และร้ อยละ ๒๓.๔ เป็ นรายจ่ายด้ านเครื่ องจักรอุปกรณ์ ส่วน
รายจ่ายด้ านทรัพย์สินทางปั ญญาและการเปลี่ยนแปลงสินค้ าคงคลัง มีสดั ส่วนเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
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แผนภาพ ๑๐ สัดส่วนรายจ่ายสะสมทุนของผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้ อจากัดและบทเรี ยนของการศึกษา
3.2.1 ข้ อมูลที่ต้องทาการรวบรวมจากหลายแหล่ง ทังจากหน่
้
วยงานภาครัฐ และเอกชน มีความสมบูรณ์
ของฐานข้ อมูลแตกต่างกัน และส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการรวบรวมข้ อมูลเพื่อการบริ หารและประเมินผลของ
หน่วยงาน โดยไม่ได้ มีการแจกแจงรายละเอียดที่จะสามารถนามากระจายลงในตารางบัญชีรายจ่ายสุขภาพได้
โดยตรง คณะทางานจาเป็ น ต้ องทาการกระจายข้ อมูลค่าใช้ จ่ายสุขภาพไปตามประเภทกิ จกรรมด้ านสุขภาพ
และประเภทของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารสุข ภาพ โดยอาศัย ข้ อมูล จากผลการส ารวจที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น การส ารวจอนามัย
และสวัสดิการ และการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ทาการสารวจ
มาอย่างต่อเนื่อง
3.2.2 การประมาณการค่าใช้ จ่ายโดยวิธีดังกล่าวข้ างต้ น อาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง แต่ในการ
ดาเนินงานในช่วงเวลาร่ วม ๒๐ ปี ที่ผ่านมา ได้ มีการประสานกับสานักงานสถิติแห่งชาติเพื่อขอความร่ วมมือในการ
ปรั บปรุ งแบบข้ อถามโครงการดังกล่าวเพื่อให้ มีข้อมูลที่จะสามารถนามาใช้ ประโยชน์ ได้ มากที่สุด ซึ่งได้ รับความ
ร่ วมมือมาด้ วยดีโดยตลอด ซึง่ คณะทางานขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
3.2.3 ในการดาเนินงานเพื่อให้ มีความต่อเนื่องและยัง่ ยืน สิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ บุคลากรซึง่ เป็ น
องค์ ป ระกอบของคณะท างาน ควรต้ องมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าบั ญ ชี ร ายจ่ า ยสุ ข ภาพ
และฐานข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องซึ่ ง มี ห ลากหลายดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว คณะท างานในการด าเนิ น งานแต่ ล ะครั ง้
จึงประกอบด้ วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน ซึ่งยังคงอยู่ในเฉพาะภาคส่วนราชการเท่านัน้ ความร่ วมมือและความ
พยายามในการทางานของคณะทางานเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ งานสาเร็ จลุล่วงได้ ต้ องขอขอบพระคุณหน่วยงาน
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ต่างๆที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์อนุมตั ิข้าราชการ พนักงานในสังกัด มาร่ วมทาการวิจยั อีกทังยั
้ งอนุเคราะห์ ข้อมูลที่
ต้ องใช้ อีกด้ วย
3.2.4 สิ่ งที่ ส าคัญ ยิ่ งอีกประการหนึ่งคือ การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ไปสู่ผ้ ูที่จ ะดาเนิ น การต่อไปในวัน
ข้ างหน้ า การจัดทาข้ อสังเกตหรื อการหมายเหตุไว้ มีความจาเป็ นยิ่ง เพื่อสามารถสืบค้ นที่มาของการจัดทาข้ อมูลใน
แต่ละครัง้

ข้ อเสนอแนะ
3.3.1 ผู้กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องด้ านสุขภาพควรกาหนดมาตรการในการติดตามและกากับการใช้ จ่าย
ค่ารั กษาพยาบาลในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าและสวัสดิการค่ารั กษาพยาบาลข้ าราชการให้
เป็ นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจากค่าใช้ จ่ายของทังสองโครงการมี
้
แนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างมากอย่างต่ อเนื่อง ตังแต่
้ ปี
พ.ศ.๒๕๔๙ หลังจากรัฐบาลยกเลิกการร่ วมจ่าย ๓๐ บาท ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า และอนุมตั ิ
มาตรการการเบิกจ่ายตรงของการรักษาแบบผู้ป่วยนอกของข้ าราชการ
3.3.2 ควรให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคและนโยบายสาธารณสุขในวงกว้ างให้
มากขึ ้นในแง่การจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณด้ านนี ้มีสดั ส่วนค่อนข้ างคงที่มาโดยตลอด
3.3.3 ในการดาเนินงานจัดทาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติให้ มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
สะท้ อนความเป็ นจริ ง จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาการจัดทาฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ มีความสมบูรณ์ มากกว่าที่เป็ นอยู่
ในปั จจุบนั
3.3.4 ในการดาเนินงาน จาเป็ นต้ องมีงบประมาณหรื อทุนสนับสนุนการวิจยั อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของฐานข้ อมูล ทาให้ ต้องทาการสารวจเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิในบางส่วน ซึง่ ต้ องใช้
ทังเวลาและงบประมาณสู
้
ง
3.3.5 การจัดทาบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติฉบับนี ้จัดทาตามคู่มือการดาเนินการจัดทาบัญชีรายจ่าย
สุขภาพแห่งชาติของ OECD (version 2011) ซึง่ เป็ นคูม่ ือฯ ฉบับปรับปรุ งใหม่ และมีรายละเอียดของข้ อมูลมากขึ ้น
คณะทางานจัดทาบัญชี รายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ ที่จะดาเนิ นการต่อไปจะต้ องพิ จารณาความสมบูรณ์ และการ
เข้ าถึงของแหล่งข้ อมูลในการจัดทาข้ อมูลตามที่คณะทางานต้ องการ เพื่อให้ ข้อมูลสมบูรณ์ และมีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ ้น
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