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ประมาณการค่่าใช้้จ่่าย
สาธารณะด้้านสุุขภาพ
ในอีีก 15 ปีีข้้างหน้้า

สุุขภาพของประชาชนเป็็นตััวแปรสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อ
ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพโดยรวมของประเทศ การดููแลสุุขภาพ
ของประชาชนโดยรััฐผ่่านการจััดสรรงบประมาณอาจส่่งผล
ต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ ในกรณีีของ
ประเทศไทย สถานการณ์์ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพของประเทศ
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�น การกำำ�หนดนโยบาย
เกี่่�ยวกัับการใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพในอนาคตจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ
โดยเฉพาะสถานการณ์์ปััจจุุบัันที่่�การเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�อง
ต่่างๆ โดยเฉพาะเรื่่�องเกี่่�ยวกัับสุุขภาพเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว
เช่่น โครงสร้้างประชากร เทคโนโลยีีในการรัักษาโรค โรค
ระบาดและแนวโน้้มด้้านสุุขภาพของประชาชน เป็็นต้้น การ
วางแผนในระยะสั้้น� อาจไม่่เหมาะสมกัับบริิบทที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง
ไปอย่่างรวดเร็็วเช่่นนี้้� การกำำ�หนดนโยบายที่่�มีีข้้อมููลและการ
ประมาณการค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านสุุขภาพในอนาคตอาจช่่วยให้้การ
วางแผนในระยะยาวเป็็นไปอย่่างเหมาะสมมากยิ่่�งขึ้้�น
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อประมาณการ
ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพในอนาคตของประเทศไทย โดยอาศััย
กรอบแนวคิิดหลัักในการวิิเคราะห์์จากการศึึกษาขององค์์กร
เพื่่อ� การพััฒนาและความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจ (Organisation
for Economic Co-operation and Development: OECD)
ในปีี พ.ศ. 25561 ซึ่่�งพิิจารณาผลกระทบต่่อค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
สุุขภาพจากปััจจััยสำำ�คััญ 2 กลุ่่�มด้้วยกััน ได้้แก่่ 1) ปััจจััยด้้าน
ประชากร เช่่น โครงสร้้างอายุุ และสุุขภาพของประชากร
เป็็นต้้น และ 2) ปััจจััยด้้านอื่่�นๆ เช่่น รายได้้ เทคโนโลยีีใน
การรัักษา และนโยบายของรััฐ เป็็นต้้น (รููปที่่� 1) สำำ�หรัับ
การศึึกษานี้้� นอกเหนืือจากการประมาณการค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
สุุขภาพในภาพรวมของประเทศแล้้ว คณะวิิจััยได้้วิิเคราะห์์
ผลกระทบจากโรค (ภาวะการเจ็็บป่่วย) และอายุุ (สัังคมสููงวััย)
ที่่�มีีผลต่่อค่่าใช้้จ่่ายของระบบสวััสดิิการประกัันสุุขภาพทั้้�ง 3
กองทุุนของรััฐ ได้้แก่่ ประกัันสัังคม สวััสดิกิ ารข้้าราชการ และ
หลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
การศึึกษาแบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วนที่่สำ� ำ�คััญ ได้้แก่่ ส่่วนที่่�
OECD. (2013). Public spending on health and long-term care:
a new set of projections. Retrieved from https://www.oecd.org/
eco/growth/Health%20FINAL.pdf
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ OECD

ที่่�มา: OECD (2013)

1 เป็็นการประมาณการค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านสุุขภาพตามแนวคิิดของ
OECD ซึ่ง่� เนื้้�อหาในส่่วนนี้้�จะเป็็นการวิิเคราะห์์ในภาพรวมว่่า
ในอีีก 15 ปีีข้้างหน้้า (พ.ศ. 2576) ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพของ
ประเทศไทยจะเป็็นอย่่างไร โดยใช้้วิธีิ กี ารทางเศรษฐมิิติิ ส่่วน
ที่่� 2 นำำ�เสนอการเปลี่่�ยนแปลงของค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพที่่�
เป็็นผลมาจากการเปลี่่ย� นแปลงของรายได้้ ผ่่านการวิิเคราะห์์
ค่่าความยืืดหยุ่่�นของค่่ารัักษาพยาบาลต่่อรายได้้ ส่่วนที่่� 3
เป็็นการวิิเคราะห์์รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับภาวะการเจ็็บป่่วยและ
ความสััมพัันธ์์กับั โครงสร้้างอายุุที่ช่่� ว่ ยจำำ�แนกความสำำ�คััญของ
โรคต่่างๆ ในเชิิงค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาล และส่่วนที่่� 4
นำำ�เสนอผลวิิเคราะห์์จากโครงสร้้างอายุุและโรคที่่มีี� ผลต่่อค่่าใช้้
จ่่ายในแต่่ละกองทุุนด้้วยวิิธีีการทางเศรษฐมิิติิ

การประมาณการค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพตาม
กรอบแนวคิิดของ OECD
การประมาณการค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพตามกรอบ
แนวคิิ ด ของ OECD โดยการแสดงผลการวิิ เ คราะห์์ ก าร
เปลี่่� ย นแปลงค่่ า ใช้้ จ่่ า ยด้้ า นสุุ ข ภาพของประเทศไทยเมื่่� อ
เปรีียบเทีียบกัับต่่างประเทศ ตารางที่่� 1 แสดงอััตราการ
เติิบโตของค่่าใช้้จ่่ายรายหััวด้้านสุุขภาพของประเทศไทย ซึ่่�ง
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มีีค่่าเฉลี่่ย� ต่่อปีีเท่่ากัับร้้อยละ 10.3 (รองจากจีีนและเกาหลีีใต้้)
ซึ่ง่� น่่าจะเป็็นผลจากการเพิ่่�มงบประมาณด้้านการดููแลสุุขภาพ
ของประชาชนให้้เข้้าถึึงการรัักษาพยาบาลอย่่างทั่่�วถึึง เมื่่�อ
จำำ�แนกอััตราการเติิบโตออกเป็็นผลกระทบด้้านต่่างๆ พบว่่า
อััตราการเติิบโตของค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพของประเทศไทย
เป็็นผลมาจากรายได้้ของประชากร (income effect) มาก
ที่่�สุุด อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 5.1 ต่่อปีี รองลงมาเป็็นผลกระทบจาก
ปััจจััยอื่่�นๆ หรืือค่่าคลาดเคลื่่�อน (residual) เช่่น เทคโนโลยีี
ในการรัักษา และนโยบายของรััฐ โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละ 4.5
ต่่อปีี และสุุดท้้ายเป็็นผลจากโครงสร้้างอายุุ (age effect) มีี
ค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละ 0.7 ต่่อปีี ซึ่่�งเป็็นผลที่่�ไม่่สููงนัักเมื่่�อเทีียบกัับ
ผลกระทบจากส่่วนอื่่�น
ขณะที่่�ผลการประมาณการค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพ
โดยรวมของประเทศไทย ซึ่่�งใช้้ข้้อมููลทุุติิยภููมิิที่่�เก็็บรวบรวม
จากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง การทบทวนวรรณกรรม และการ
สััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย� วชาญเพื่่อ� ให้้ได้้ผลการประมาณการค่่าใช้้จ่า่ ย
ด้้านสุุขภาพในอีีก 15 ปีีข้า้ งหน้้า พบว่่าค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านสุุขภาพ
ของประเทศไทยอยู่่�ที่่�ประมาณ 0.48 ล้้านล้้านบาท ในกรณีีที่่�
ใช้้ค่า่ ความยืืดหยุ่่�นของรายได้้ต่อ่ ค่่ารัักษาพยาบาลเท่่ากัับ 0.8
และจะมีีค่่าประมาณ 0.63 ล้้านล้้านบาทในกรณีีที่่�ค่่าความ
ยืืดหยุ่่�นของรายได้้ต่่อค่่ารัักษาพยาบาลเท่่ากัับ 1.0 อย่่างไร
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ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจำ�แนกรายประเทศ

ที่่�มา: 1 คำำ�นวณโดยคณะผู้้�วิิจััย
2
	จากงานวิิจััยของ OECD (2013). Public spending on health and long-term care: a new set of projections. Retrieved from https://
www.oecd.org/eco/growth/Health%20FINAL.pdf
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ในการคำำ�นวณผลกระทบจากโครงสร้้างอายุุของไทย คณะผู้้�วิิจััยใช้้วิิธีีการทางเศรษฐมิิติิวิิเคราะห์์ข้้อมููลค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพช่่วงปีี พ.ศ. 2554-2558
ของสำำ�นัักงานประกัันสัังคม
หมายเหตุุ: * กรณีีค่่าความยืืดหยุ่่�นของรายได้้ต่่อการรัักษาพยาบาล = 0.8
		
** กรณีีค่่าความยืืดหยุ่่�นของรายได้้ต่่อการรัักษาพยาบาล = 1.0

ก็็ตาม ภายใต้้ข้้อสมมติิที่่�ประเทศไทยเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย ค่่าใช้้
จ่่ายดัังกล่่าวอาจเพิ่่�มขึ้้�นไปถึึง 1.4 ล้้านล้้านบาทในกรณีีที่่�ค่่า
ความยืืดหยุ่่�นเท่่ากัับ 0.8 และ 1.8 ล้้านล้้านบาทหากค่่าความ
ยืืดหยุ่่�นเท่่ากัับ 1.0
การประมาณการค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพในส่่วนนี้้�ได้้
นำำ�ผลการประมาณการภายใต้้กรอบแนวคิิดของ OECD มา
วิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิมโดยกำำ�หนดฉากทััศน์์สถานการณ์์สุขุ ภาพใน
มิิติิต่่างๆ ฉากทััศน์์แรกแสดงให้้เห็็นผลการเปลี่่�ยนแปลงค่่า
ใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพจากโครงสร้้างประชากรเพีียงอย่่างเดีียว
ฉากทััศน์์ที่่�สองแสดงให้้เห็็นผลการประมาณการค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านสุุขภาพในอนาคตที่่เ� กิิดขึ้น้� โดยที่่ภ� าครััฐไม่่มีีนโยบายการ
4

ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพ ส่่วนฉากทััศน์์ที่่�สามนำำ�เสนอ
ผลการประมาณการในกรณีีที่่�ภาครััฐควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
สุุขภาพผ่่านนโยบายต่่างๆ เช่่น นโยบายการดููแลผู้้�ป่่วยระยะ
สุุดท้า้ ยแบบประคัับประคอง (palliative care) และนโยบายส่่ง
เสริิมและป้้องกัันโรค (health promotion) เป็็นต้้น
ผลการประมาณการในฉากทัั ศ น์์ ที่่� 1 จากแบบ
จำำ�ลองประชากรรวมค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพมีีแนวโน้้มเพิ่่�ม
ขึ้้�นเพีียงเล็็กน้้อยจาก 162.78 พัันล้้านบาทในปีี พ.ศ. 2560
เป็็น 163.11 พัันล้้านบาทในปีี พ.ศ. 2575 เนื่่�องจากจำำ�นวน
ประชากรรวมของประเทศมีีแนวโน้้มลดลงในอนาคต แตก
ต่่างจากแบบจำำ�ลองสัังคมสููงวััยที่่ป� ระชากรวััยสููงอายุุมีีสัดส่
ั ว่ น
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รูปที่ 2 แสดงผลการประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการกำ�หนดฉากทัศน์ ปี 2560-2575 กรณีค่าความยืดหยุ่นของรายได้ต่อ
ค่ารักษาพยาบาลเท่ากับ 0.8 (หน่วย: พันล้านบาท)

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััย

เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องซึ่่�งส่่งผลต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านสุุขภาพจาก 244.02 พัันล้้านบาทในปีี พ.ศ. 2560 เป็็น
461.18 พัันล้้านบาท ในปีี พ.ศ. 2575 ผลการประมาณการจาก
ฉากทััศน์์ที่่� 2 ให้้ผลการประมาณการสููงที่่�สุุดจากการกำำ�หนด
ฉากทััศน์์ทั้้�งแบบจำำ�ลองประชากรรวม (ในปีี พ.ศ. 2560 มีีค่่า
ใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพ 345.38 พัันล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 620.11
พัันล้้านบาท ในปีี พ.ศ.2575) และแบบจำำ�ลองสัังคมสููงวััย (มีี
ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพ 526.50 พัันล้้านบาทในปีี พ.ศ. 2560
เพิ่่�มเป็็น 1,825.08 พัันล้้านบาท ในปีี พ.ศ. 2575) เนื่่�องจาก
ไม่่มีีนโยบายควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพจึึงส่่งผลให้้อััตรา
การเติิบโตของค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นสููง สำำ�หรัับการประมาณการ
ในฉากทััศน์์ที่่� 3 นำำ�เสนอผลจากการกำำ�หนดนโยบายสำำ�หรัับ
ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพเพื่่�อแสดงให้้เห็็นภาพของค่่า
ใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพในอนาคต ผลการประมาณการยัังมีีแนว
โน้้มเพิ่่�มขึ้้น� แต่่น้อ้ ยกว่่ากรณีีที่่ไ� ม่่มีีนโยบายควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ย
ด้้านสุุขภาพ ผลการประมาณการในฉากทััศน์์นี้้�สำำ�หรัับแบบ
จำำ�ลองประชากรรวมในปีี พ.ศ. 2560 มีีค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านสุุขภาพ
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341.36 พัันล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 453.62 พัันล้้านบาทในปีี
พ.ศ.2575 ในขณะที่่�แบบจำำ�ลองสัังคมสููงวััยมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
สุุขภาพ 523.07 พัันล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 1,319.15 พัันล้้าน
บาท ในปีี พ.ศ. 2575 (รููปที่่� 2) อย่่างไรก็็ตาม การกำำ�หนด
ฉากทัั ศ น์์ ใ นส่่ ว นนี้้� เ ป็็ น เพีียงการฉายภาพค่่ า ใช้้ จ่่ า ยด้้ า น
สุุขภาพในอนาคตให้้ชัดั เจนมากขึ้้น� จากการประมาณการตาม
กรอบแนวคิิดของ OECD
ผลการวิิเคราะห์์ข้้างต้้นและการกำำ�หนดฉากทััศน์์
ต่่างๆ แสดงให้้เห็็นว่่าภาครััฐจำำ�เป็็นต้้องมีีนโยบายที่่�ชััดเจน
เกี่่ย� วกัับสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุ การที่่ป� ระชากรมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น�
แล้้วหัันไปใช้้บริิการด้้านสุุขภาพภาคเอกชนเพิ่่�มขึ้้�นนั้้�นไม่่ส่่ง
ผลดีีต่่อความยั่่�งยืืนของสวััสดิิการของภาครััฐเท่่าใดนััก ขณะ
ที่่ก� ลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� ก็็ส่ง่ แรงกดดัันต่่อภาระค่่าใช้้จ่า่ ยด้้าน
สุุขภาพที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเช่่นกััน โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�สููง
อายุุที่ไ่� ม่่สามารถไปใช้้บริิการของภาคเอกชนได้้ นอกจากนั้้�น
ภาครััฐควรมีีนโยบายและมาตรการที่่�ออกมาเพื่่�อควบคุุมค่่า
ใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพในกลุ่่�มผู้้�สููงวััยทั้้�งในส่่วนของการส่่งเสริิม
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พบว่่ากลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีรายได้้ในระดัับต่ำำ��มัักมีีค่่าความยืืดหยุ่่�น
ต่ำำ�� หมายความว่่าการรัักษาพยาบาลอาจเป็็นบริิการที่่จำ� ำ�เป็็น
สำำ�หรัับคนกลุ่่�มนี้้� ขณะที่่ก� ลุ่่�มคนในระดัับรายได้้ที่สู่� งู ขึ้้น� จะมีีค่่า
ความยืืดหยุ่่�นที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น� ยกเว้้นกลุ่่�มคนที่่มีี� ระดัับรายได้้สูงู
ที่่�สุุดที่่�พบว่่าค่่าความยืืดหยุ่่�นลดลง เป็็นไปได้้ว่่ากลุ่่�มคนที่่�มีี
รายได้้ในระดัับสููงนี้้�อาจไม่่เปลี่่ย� นแปลงค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัักษา
ค่่าความยืืดหยุ่่�นของค่่ารัักษาพยาบาล
พยาบาลมากนัักเมื่่อ� รายได้้สูงู ขึ้้น� หรืืออาจเป็็นกลุ่่�มที่่ค่� า่ ใช้้จ่า่ ย
ต่่อรายได้้
ในการรัักษาพยาบาลได้้รับั การครอบคลุุมด้้วยประกัันสุุขภาพ
การวิิเคราะห์์ค่า่ ความยืืดหยุ่่�นของค่่ารัักษาพยาบาล ส่่วนตััวหรืือจากสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ให้้สวััสดิิการเพิ่่�มเติิม
ต่่อรายได้้ของประเทศไทยในส่่วนนี้้�วิเิ คราะห์์โดยใช้้ข้อ้ มููลจริิง
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพิิจารณาการเปลี่่�ยนแปลงของค่่าใช้้ ภาวะการเจ็็บป่่วยกัับสถานการณ์์สัังคมสููงวััย
จ่่ายที่่เ� กิิดขึ้น้� หากรายได้้ของประเทศหรืือประชากรในประเทศ ของไทย
เปลี่่ย� นแปลงไป ผลการวิิเคราะห์์แบ่่งเป็็น 2 ระดัับคืือ ระดัับที่่�
1 เป็็นการคำำ�นวณค่่าความยืืดหยุ่่�นในระดัับรวมของประเทศ
การวิิเคราะห์์แนวโน้้มด้้านสุุขภาพของคนไทยเป็็น
ซึ่่�งพบว่่าเมื่่�อใช้้ข้้อมููลรวม ได้้ค่่าความยืืดหยุ่่�นเท่่ากัับ 0.85 ปััจจััยสำำ�คััญประการหนึ่่�งต่่อการประมาณการค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
ต่่างจากผลการประมาณค่่าความยืืดหยุ่่�นแบบต่่อหััวที่่�มีีค่่า สุุขภาพของประเทศในอนาคต ผลการวิิเคราะห์์พบว่่าโรคที่่�
3.54 ซึ่่�งนัับว่่าสููงมาก จากค่่าความยืืดหยุ่่�นที่่�สููงดัังกล่่าวคง ประชากรไทยป่่วยสููงสุุด 5 อัันดัับแรก ได้้แก่่ โรคอ้้วน โรค
ต้้องพิิจารณาต่่อไปในระดัับกองทุุนสุุขภาพทั้้�งสามกองทุุน ความดัันโลหิิตสููง โรคโลหิิตจาง โรคข้้ออัักเสบ และโรคเบา
ว่่ามีีบริิการใดบ้้างที่่จั� ดั เป็็นบริิการที่่เ� กิินความจำำ�เป็็นหรืือไม่่มีี หวาน ตามลำำ�ดับั เมื่่อ� ผนวกกัับปััจจัยั โครงสร้้างอายุุพบว่่าโรค
ผลต่่อการรัักษาพยาบาลโดยตรง สำำ�หรัับผลการวิิเคราะห์์ใน เหล่่านี้้�มัักเกิิดกัับผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งสัังคมสููงวััยอย่่างประเทศไทย
ระดัับที่่� 2 เป็็นการคำำ�นวณค่่าความยืืดหยุ่่�นในระดัับบุุคคล อาจต้้องเผชิิญแรงกดดัันด้้านค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัักษาพยาบาล
และป้้องกััน ตลอดจนการบรรเทา ไม่่ว่่าจะเป็็นนโยบายการ
ส่่งเสริิมและป้้องกัันสุุขภาพที่่มีี� อยู่่�เดิิมหรืือนโยบายการรัักษา
แบบประคัับประคอง รวมถึึงการบรรเทาอาการเจ็็บป่่วยผ่่าน
วิิธีีการและเทคโนโลยีีใหม่่ๆ
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อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาภาวะการ
เจ็็บป่่วยในกองทุุนประกัันสุุขภาพทั้้�ง 3 กองทุุนพบว่่าภาวะ
การเจ็็บป่่วยหรืือลัักษณะโรคเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน แตก
ต่่างกัันแค่่สััดส่่วนการเจ็็บป่่วยและค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ยในการ
รัักษาของแต่่ละกองทุุน บางโรคมีีค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ยระหว่่าง
กองทุุนใกล้้เคีียงกััน เช่่น โรคเกี่่�ยวกัับระบบไหลเวีียนโลหิิต
ขณะที่่�บางโรคมีีค่่าใช้้จ่่ายแตกต่่างกัันอย่่างมาก เช่่น โรค
เบาหวาน สาเหตุุน่่าจะมาจากวิิธีีการรัักษา จำำ�นวนวัันที่่�เข้้า
รัับการรัักษา ยาที่่�ใช้้รัักษา การวิิเคราะห์์โรค กระบวนการ
รัักษาพยาบาล และสิิทธิิที่่�ให้้แก่่ผู้้�ป่่วยจากแต่่ละกองทุุนที่่�
แตกต่่างกััน

การวิิเคราะห์์ผลกระทบจากโรคและอายุุต่่อค่่าใช้้
จ่่ายด้้านสุุขภาพจาก 3 กองทุุน
ในการวิิเคราะห์์ผลกระทบจากโรคและอายุุต่่อค่่า
ใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพจาก 3 กองทุุนด้้วยวิิธีีการทางเศรษฐมิิติิ
ซึ่่�งจำำ�แนกเป็็นปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับโครงสร้้างอายุุและปััจจััยที่่�
ไม่่เกี่่�ยวกัับโครงสร้้างอายุุ (กลุ่่�มโรคที่่�ป่่วย และดััชนีีราคาผู้้�
บริิโภค) ผลจากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลค่่าใช้้จ่่ายด้้านการรัักษา
พยาบาลจาก 3 กองทุุนสรุุปได้้ว่่าในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุนั้้�น โรคไม่่
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ติิดต่่อเรื้้�อรัังเป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงค่่าใช้้จ่่าย
ในการรัักษาพยาบาลอย่่างมาก โดยกลุ่่�มโรคที่่�ส่่งผลต่่อค่่า
ใช้้จ่่ายมากที่่�สุุดคืือกลุ่่�มโรคระบบไหลเวีียนโลหิิต รองลงมา
คืือโรคเบาหวาน และโรคเรื้้�อรัังของระบบหายใจ ตามลำำ�ดัับ
กล่่าวโดยสรุุป การเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััยของประเทศไทย
ส่่ ง ผลต่่ อ แรงกดดัั น เกี่่� ย วกัั บ ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยด้้ า นสุุ ข ภาพของ
ประเทศอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ แม้้ประเทศหรืือประชาชนใน
ประเทศจะมีีรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพ (ทั้้�ง
ในระดัับปััจเจกบุุคคลและระดัับประเทศ) ก็็เพิ่่�มขึ้้�นตามไป
ด้้วย นอกจากนี้้� ภาวะการเจ็็บป่่วยจากโรคติิดต่่อไม่่เรื้้�อรัังยััง
เป็็นปััจจัยั สำำ�คััญที่่ส่� ง่ ผลต่่อค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านสุุขภาพโดยรวมของ
ประเทศ สถานการณ์์การเจ็็บป่่วยและแรงกดดัันต่่อค่่าใช้้จ่า่ ย
ด้้านสุุขภาพนี้้�ส่่งผลต่่อกองทุุนประกัันสุุขภาพทั้้�ง 3 กองทุุน
อย่่างไม่่มีีข้้อยกเว้้น
ตารางที่่� 2 แสดงผลการประมาณการค่่าใช้้จ่่ายการ
รัักษาพยาบาลของกองทุุนประกัันสุุขภาพทั้้�ง 3 กองทุุน โดย
ใช้้ข้้อมููลปีี 2559 เป็็นปีีฐาน
ผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นชััดเจนว่่าค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
สุุขภาพของประเทศไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�น และจะเป็็น
ภาระของรััฐบาลและประชาชนต่่อไปในอนาคต ดัังนั้้�น การ
พััฒนาและกำำ�หนดนโยบายที่่เ� กี่่ย� วข้้องอาจช่่วยบรรเทาภาระ
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ตารางที่ 2: ผลการประมาณการค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของ 3 กองทุนปี พ.ศ. 2559-2575

หน่่วย: พัันล้้านบาท

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััย

ดัังกล่่าวได้้บ้้าง คณะผู้้�วิิจััยมีีข้้อเสนอแนะดัังต่่อไปนี้้�
1) รััฐบาลโดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ สำำ�นัักงาน
ประกัันสัังคม กรมบััญชีีกลาง สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ และสำำ�นัักสารสนเทศบริิการสุุขภาพ ควรพิิจารณา
หาแนวทางที่่จ� ะทำำ�ให้้แนวคิิด ข้้อสมมติิและวิิธีกี ารให้้ได้้มาซึ่่ง�
ข้้อมููลค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพจากหน่่วยงานต่่างๆ โดยเฉพาะ
สถานบริิการที่่� มีีมาตรฐานเดีียวกัันและสามารถเปรีียบเทีียบ
กัันได้้ ซึ่ง่� ข้้อมููลที่่เ� ปรีียบเทีียบกัันได้้นี้้อ� าจช่่วยให้้การประมาณ
การค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพเป็็นไปอย่่างถููกต้้องและแม่่นยำำ�ยิ่่�ง
ขึ้้�น ขณะที่่�การวิิเคราะห์์เชิิงลึึกในประเด็็นอื่่�นก็็อาจทำำ�ได้้ง่่าย
ขึ้้�นอีีกด้้วย
2. รััฐบาลควรมีีนโยบายและมาตรการที่่ชั� ดั เจนเกี่่ย� ว
กัับการรัักษาพยาบาลผู้้�สููงอายุุ ผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นแล้้ว
ว่่าการเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััยของประเทศไทยส่่งผลทำำ�ให้้ค่า่ ใช้้จ่า่ ย
สาธารณะด้้านสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างชััดเจน ปััจจุบัุ นั รััฐยัังไม่่มีี
นโยบายและมาตรการที่่จ� ะจััดการกัับเรื่่อ� งนี้้�โดยตรง นโยบาย
และมาตรการที่่�ออกมาควรรวมประเด็็นเรื่่�องการส่่งเสริิมสุุข
8

ภาพและป้้องกัันโรคในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ (ทั้้�งที่่�ป่่วยและไม่่ป่่วย)
ด้้วย เช่่น การกำำ�หนดนโยบายและมาตรการที่่�ชััดเจนเกี่่�ยว
กัับการรัักษาพยาบาลแบบประคัับประคองและการดููแลผู้้�ป่่วย
ระยะสุุดท้้าย และ
3) รััฐบาลควรกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและแผนการ
ควบคุุมโรค โดยเฉพาะในกลุ่่�มโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ เรื้้อ� รัังเนื่่อ� งจากโรค
เหล่่านี้้�ส่ว่ นใหญ่่มีีสาเหตุุจากพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิติ ประจำำ�วันั
ซึ่ง่� สามารถป้้องกัันและบรรเทาได้้ อาทิิ การออกนโยบายและ
มาตรการที่่�เปิิดโอกาสให้้แนวทางในการส่่งเสริิมสุุขภาพและ
ป้้องกัันโรค และการบรรเทาโรคแบบใหม่่ๆ เป็็นทางเลืือกให้้
แก่่ผู้้�ป่่วยและผู้้�มีีความเสี่่�ยงที่่�จะป่่วย
นอกจากนั้้�น ยัังมีีประเด็็นสำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งที่่จ� ะ
ช่่วยให้้ผลการประมาณการและการวิิเคราะห์์ค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
สุุขภาพของไทยในอีีก 15 ปีีข้้างหน้้าถููกต้้องและแม่่นยำำ�มาก
ยิ่่�งขึ้้�น นั่่�นคืือ การค้้นคว้้า พััฒนา และปรัับปรุุงแบบจำำ�ลอง
อย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอเมื่่�อมีีข้้อมููลใหม่่เข้้ามาไม่่ว่่าจะ
จากรััฐบาลหรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องก็็ตาม

รายงานทีดีอาร์ ไอ

