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สุุขภาพของประชาชนเป็นตััวแปรสุำาคััญท่ี่�สุ่งผลตั่อ

คั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพโด้ยรวมของประเที่ศ การดู้แลสุุขภาพ

ของประชาชนโด้ยรัฐผ่านการจ่ัด้สุรรงบประมาณอาจ่สุ่งผล

ตั่อการพัฒนาเศรษฐกิจ่และสุังคัมของประเที่ศ ในกรณ่ของ

ประเที่ศไที่ย สุถานการณ์คั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพของประเที่ศ

ม่แนวโน้มเพิ�มข้�นอย่างตั่อเน่�อง ด้ังนั�น การกำาหนด้นโยบาย

เก่�ยวกับการใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพในอนาคัตัจ่้งเป็นเร่�องสุำาคััญ

โด้ยเฉพาะสุถานการณ์ปัจ่จุ่บันที่่�การเปล่�ยนแปลงในเร่�อง

ตั่างๆ โด้ยเฉพาะเร่�องเก่�ยวกับสุุขภาพเป็นไปอย่างรวด้เร็ว

เช่น โคัรงสุร้างประชากร เที่คัโนโลย่ในการรักษาโรคั โรคั

ระบาด้และแนวโน้มด้้านสุุขภาพของประชาชน เป็นตั้น การ

วางแผนในระยะสุั�นอาจ่ไม่เหมาะสุมกับบริบที่ท่ี่�เปล่�ยนแปลง

ไปอย่างรวด้เร็วเช่นน่� การกำาหนด้นโยบายที่่�ม่ข้อมูลและการ

ประมาณการค่ัาใช้จ่า่ยด้้านสุขุภาพในอนาคัตัอาจ่ช่วยให้การ

วางแผนในระยะยาวเป็นไปอย่างเหมาะสุมมากยิ�งข้�น

การศ้กษาน่�ม่วัตัถุประสุงค์ัหลักเพ่�อประมาณการ

คั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพในอนาคัตัของประเที่ศไที่ย โด้ยอาศัย

กรอบแนวคิัด้หลักในการวิเคัราะห์จ่ากการศ้กษาขององค์ักร

เพ่�อการพฒันาและคัวามรว่มม่อที่างเศรษฐกจิ่ (Organisation 

for Economic Co-operation and Development: OECD) 

ในปี พ.ศ. 25561 ซึ่้�งพิจ่ารณาผลกระที่บตั่อคั่าใช้จ่่ายด้้าน

สุุขภาพจ่ากปัจ่จ่ัยสุำาคััญ 2 กลุ่มด้้วยกัน ได้้แก่ 1) ปัจ่จ่ัยด้้าน

ประชากร เช่น โคัรงสุร้างอายุ และสุุขภาพของประชากร

เป็นตั้น และ 2) ปัจ่จ่ัยด้้านอ่�นๆ เช่น รายได้้ เที่คัโนโลย่ใน

การรักษา และนโยบายของรัฐ เป็นตั้น (รูปที่่� 1) สุำาหรับ

การศ้กษาน่� นอกเหน่อจ่ากการประมาณการคั่าใช้จ่่ายด้้าน

สุุขภาพในภาพรวมของประเที่ศแล้ว คัณะวิจ่ัยได้้วิเคัราะห์

ผลกระที่บจ่ากโรคั (ภาวะการเจ็่บปว่ย) และอายุ (สัุงคัมสุงูวัย) 

ที่่�ม่ผลตั่อค่ัาใช้จ่่ายของระบบสุวัสุดิ้การประกันสุุขภาพที่ั�ง 3 

กองที่นุของรฐั ได้้แก ่ประกนัสุงัคัม สุวสัุด้กิารขา้ราชการ และ

หลักประกันสุุขภาพถ้วนหน้า

การศ้กษาแบ่งออกเป็น 4 สุว่นท่ี่�สุำาคััญ ได้้แก่ สุว่นท่ี่� 

ประมาณการค่่าใช้้จ่่าย
สาธิารณะด้านสุขภาพ
ในอ่ก 15 ปีข้างหน้า 

1 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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1 เป็นการประมาณการค่ัาใช้จ่า่ยด้้านสุขุภาพตัามแนวคิัด้ของ 

OECD ซึ่้�งเน่�อหาในสุว่นน่�จ่ะเปน็การวเิคัราะหใ์นภาพรวมวา่

ในอ่ก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2576) คั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพของ

ประเที่ศไที่ยจ่ะเปน็อยา่งไร โด้ยใชว้ธิีก่ารที่างเศรษฐมติั ิสุว่น

ที่่� 2 นำาเสุนอการเปล่�ยนแปลงของคั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพท่ี่�

เป็นผลมาจ่ากการเปล่�ยนแปลงของรายได้้ ผา่นการวเิคัราะห์

คั่าคัวามย่ด้หยุ่นของคั่ารักษาพยาบาลตั่อรายได้้ สุ่วนที่่� 3 

เปน็การวิเคัราะห์รายละเอย่ด้เก่�ยวกับภาวะการเจ็่บปว่ยและ

คัวามสุมัพนัธีก์บัโคัรงสุรา้งอายทุี่่�ชว่ยจ่ำาแนกคัวามสุำาคัญัของ

โรคัตั่างๆ ในเชิงคั่าใช้จ่่ายในการรักษาพยาบาล และสุ่วนที่่� 4 

นำาเสุนอผลวเิคัราะห์จ่ากโคัรงสุร้างอายุและโรคัท่ี่�ม่ผลตัอ่ค่ัาใช้

จ่่ายในแตั่ละกองทีุ่นด้้วยวิธี่การที่างเศรษฐมิตัิ

การประมาณการค่่าใช้้จ่่ายด้านสุขภาพต้าม
กรอบแนวค่ิดของ OECD 

การประมาณการค่ัาใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพตัามกรอบ

แนวคัิด้ของ OECD โด้ยการแสุด้งผลการวิเคัราะห์การ

เปล่�ยนแปลงคั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพของประเที่ศไที่ยเม่�อ

เปร่ยบเที่่ยบกับต่ัางประเที่ศ ตัารางท่ี่� 1 แสุด้งอัตัราการ

เตัิบโตัของคั่าใช้จ่่ายรายหัวด้้านสุุขภาพของประเที่ศไที่ย ซึ่้�ง

ม่คัา่เฉล่�ยตัอ่ปเีที่า่กบัร้อยละ 10.3 (รองจ่ากจ่น่และเกาหล่ใตั)้ 

ซึ่้�งนา่จ่ะเป็นผลจ่ากการเพิ�มงบประมาณด้้านการดู้แลสุุขภาพ

ของประชาชนให้เข้าถ้งการรักษาพยาบาลอย่างทัี่�วถ้ง เม่�อ

จ่ำาแนกอัตัราการเตัิบโตัออกเป็นผลกระที่บด้้านตั่างๆ พบว่า

อัตัราการเตัิบโตัของค่ัาใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพของประเที่ศไที่ย

เป็นผลมาจ่ากรายได้้ของประชากร (income effect) มาก

ที่่�สุุด้ อยู่ที่่�ร้อยละ 5.1 ตั่อปี รองลงมาเป็นผลกระที่บจ่าก

ปัจ่จ่ัยอ่�นๆ หร่อคั่าคัลาด้เคัล่�อน (residual) เช่น เที่คัโนโลย่

ในการรักษา และนโยบายของรัฐ โด้ยม่คั่าเฉล่�ยร้อยละ 4.5 

ตั่อปี และสุุด้ที่้ายเป็นผลจ่ากโคัรงสุร้างอายุ (age effect) ม่

คั่าเฉล่�ยร้อยละ 0.7 ตั่อปี ซึ่้�งเป็นผลที่่�ไม่สุูงนักเม่�อเที่่ยบกับ

ผลกระที่บจ่ากสุ่วนอ่�น 

ขณะที่่�ผลการประมาณการคั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพ

โด้ยรวมของประเที่ศไที่ย ซึ่้�งใช้ข้อมูลทีุ่ตัิยภูมิที่่�เก็บรวบรวม

จ่ากหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง การที่บที่วนวรรณกรรม และการ

สุมัภาษณผ์ูเ้ช่�ยวชาญเพ่�อใหไ้ด้้ผลการประมาณการคัา่ใชจ้่า่ย

ด้้านสุขุภาพในอก่ 15 ปขีา้งหน้า พบวา่ค่ัาใช้จ่า่ยด้้านสุขุภาพ

ของประเที่ศไที่ยอยู่ที่่�ประมาณ 0.48 ล้านล้านบาที่ ในกรณ่ที่่�

ใช้คัา่คัวามย่ด้หยุ่นของรายได้้ต่ัอคัา่รกัษาพยาบาลเท่ี่ากบั 0.8 

และจ่ะม่ค่ัาประมาณ 0.63 ล้านล้านบาที่ในกรณ่ท่ี่�ค่ัาคัวาม

ย่ด้หยุ่นของรายได้้ตั่อคั่ารักษาพยาบาลเที่่ากับ 1.0 อย่างไร

รูปที่่� 1 กรอบแนวค่ิดการประมาณค่่าใช้้จ่่ายด้านสุขภาพของ OECD 

ท่ี่�มา: OECD (2013)
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ก็ตัาม ภายใตั้ข้อสุมมตัิที่่�ประเที่ศไที่ยเข้าสุู่สุังคัมสุูงวัย คั่าใช้

จ่่ายด้ังกล่าวอาจ่เพิ�มข้�นไปถ้ง 1.4 ล้านล้านบาที่ในกรณ่ที่่�คั่า

คัวามย่ด้หยุ่นเท่ี่ากบั 0.8 และ 1.8 ลา้นล้านบาที่หากคัา่คัวาม

ย่ด้หยุ่นเที่่ากับ 1.0 

การประมาณการค่ัาใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพในสุ่วนน่�ได้้

นำาผลการประมาณการภายใตั้กรอบแนวคัิด้ของ OECD มา

วเิคัราะหเ์พิ�มเตัมิโด้ยกำาหนด้ฉากที่ศันส์ุถานการณ์สุขุภาพใน

มิตัิตั่างๆ ฉากทัี่ศน์แรกแสุด้งให้เห็นผลการเปล่�ยนแปลงค่ัา

ใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพจ่ากโคัรงสุร้างประชากรเพ่ยงอย่างเด่้ยว

ฉากทัี่ศน์ที่่�สุองแสุด้งให้เห็นผลการประมาณการค่ัาใช้จ่่าย

ด้้านสุุขภาพในอนาคัตัที่่�เกิด้ข้�นโด้ยที่่�ภาคัรัฐไม่ม่นโยบายการ

คัวบคัุมคั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพ สุ่วนฉากทัี่ศน์ที่่�สุามนำาเสุนอ

ผลการประมาณการในกรณ่ที่่�ภาคัรัฐคัวบคุัมค่ัาใช้จ่่ายด้้าน

สุขุภาพผา่นนโยบายตัา่งๆ เชน่ นโยบายการด้แูลผูป้ว่ยระยะ

สุดุ้ท้ี่ายแบบประคัับประคัอง (palliative care) และนโยบายสุ่ง

เสุริมและป้องกันโรคั (health promotion) เป็นตั้น

ผลการประมาณการในฉากทัี่ศน์ที่่� 1 จ่ากแบบ

จ่ำาลองประชากรรวมค่ัาใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพม่แนวโน้มเพิ�ม

ข้�นเพ่ยงเล็กน้อยจ่าก 162.78 พันล้านบาที่ในปี พ.ศ. 2560 

เป็น 163.11 พันล้านบาที่ในปี พ.ศ. 2575 เน่�องจ่ากจ่ำานวน

ประชากรรวมของประเที่ศม่แนวโน้มลด้ลงในอนาคัตั แตัก

ตัา่งจ่ากแบบจ่ำาลองสัุงคัมสูุงวยัท่ี่�ประชากรวัยสูุงอายุม่สัุด้สุ่วน

ต้ารางที่่� 1: การเปรียบเที่่ยบอัต้ราการเต้ิบโต้ของค่่าใช้้จ่่ายด้านสุขภาพจ่ำาแนกรายประเที่ศ

ท่ี่�มา: 1 คำำานวณโดยคำณะผู้้�วิจััย 
 2 จัากงานวิจััยของ 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 
 3 ในการคำำานวณผู้ลกระที่บจัากโคำรงสร�างอายุของไที่ย คำณะผู้้�วิจััยใช้�วิธ่ีการที่างเศรษฐมิติิวิเคำราะห์์ข�อม้ลค่ำาใช้�จ่ัายด�านสุขภาพช่้วงปีี พ.ศ. 2554-2558 

ของสำานักงานปีระกันสังคำม 

ห์มายเห์ตุิ: * กรณ่ค่ำาคำวามยืดห์ยุ่นของรายได�ต่ิอการรักษาพยาบาล = 0.8 

  ** กรณ่ค่ำาคำวามยืดห์ยุ่นของรายได�ต่ิอการรักษาพยาบาล = 1.0
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เพิ�มข้�นอย่างตั่อเน่�องซึ่้�งสุ่งผลตั่อการเพิ�มข้�นของคั่าใช้จ่่าย

ด้้านสุุขภาพจ่าก 244.02 พันล้านบาที่ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 

461.18 พนัลา้นบาที่ ในป ีพ.ศ. 2575 ผลการประมาณการจ่าก

ฉากที่ัศน์ที่่� 2 ให้ผลการประมาณการสุูงที่่�สุุด้จ่ากการกำาหนด้

ฉากที่ัศน์ที่ั�งแบบจ่ำาลองประชากรรวม (ในปี พ.ศ. 2560 ม่คั่า

ใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพ 345.38 พันล้านบาที่เพิ�มข้�นเป็น 620.11 

พันล้านบาที่ ในปี พ.ศ.2575) และแบบจ่ำาลองสุังคัมสุูงวัย (ม่

คั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพ 526.50 พันล้านบาที่ในปี พ.ศ. 2560 

เพิ�มเป็น 1,825.08 พันล้านบาที่ ในปี พ.ศ. 2575) เน่�องจ่าก

ไม่ม่นโยบายคัวบคัุมคั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพจ่้งสุ่งผลให้อัตัรา

การเตัิบโตัของคั่าใช้จ่่ายเพิ�มข้�นสุูง สุำาหรับการประมาณการ

ในฉากที่ัศน์ที่่� 3 นำาเสุนอผลจ่ากการกำาหนด้นโยบายสุำาหรับ

คัวบคุัมค่ัาใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพเพ่�อแสุด้งให้เห็นภาพของค่ัา

ใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพในอนาคัตั ผลการประมาณการยังม่แนว

โนม้เพิ�มข้�นแตัน้่อยกวา่กรณท่ี่่�ไมม่่นโยบายคัวบคัมุค่ัาใชจ้่า่ย

ด้้านสุุขภาพ ผลการประมาณการในฉากที่ัศน์น่�สุำาหรับแบบ

จ่ำาลองประชากรรวมในป ีพ.ศ. 2560 ม่คัา่ใชจ้่า่ยด้้านสุขุภาพ 

341.36 พันล้านบาที่เพิ�มข้�นเป็น 453.62 พันล้านบาที่ในปี 

พ.ศ.2575 ในขณะที่่�แบบจ่ำาลองสุังคัมสุูงวัยม่คั่าใช้จ่่ายด้้าน

สุุขภาพ 523.07 พันล้านบาที่เพิ�มข้�นเป็น 1,319.15 พันล้าน

บาที่ ในปี พ.ศ. 2575 (รูปที่่� 2) อย่างไรก็ตัาม การกำาหนด้

ฉากที่ัศน์ในสุ่วนน่�เป็นเพ่ยงการฉายภาพค่ัาใช้จ่่ายด้้าน

สุขุภาพในอนาคัตัใหช้ดั้เจ่นมากข้�นจ่ากการประมาณการตัาม

กรอบแนวคัิด้ของ OECD 

ผลการวิเคัราะห์ข้างต้ันและการกำาหนด้ฉากทัี่ศน์

ตั่างๆ แสุด้งให้เห็นว่าภาคัรัฐจ่ำาเป็นตั้องม่นโยบายที่่�ชัด้เจ่น

เก่�ยวกบัสุขุภาพของผูสุ้งูอาย ุการที่่�ประชากรม่รายได้้เพิ�มข้�น

แล้วหันไปใช้บริการด้้านสุุขภาพภาคัเอกชนเพิ�มข้�นนั�นไม่สุ่ง

ผลด้่ตั่อคัวามยั�งย่นของสุวัสุด้ิการของภาคัรัฐเที่่าใด้นัก ขณะ

ที่่�กลุม่ผูสุ้งูอายทุ่ี่�เพิ�มข้�นกส็ุง่แรงกด้ด้นัตัอ่ภาระคัา่ใชจ้่า่ยด้้าน

สุุขภาพที่่�เพิ�มข้�นอย่างต่ัอเน่�องเช่นกัน โด้ยเฉพาะกลุ่มผู้สุูง

อายทุ่ี่�ไม่สุามารถไปใช้บรกิารของภาคัเอกชนได้ ้นอกจ่ากนั�น

ภาคัรัฐคัวรม่นโยบายและมาตัรการท่ี่�ออกมาเพ่�อคัวบคุัมค่ัา

ใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพในกลุ่มผู้สูุงวัยที่ั�งในสุ่วนของการสุ่งเสุริม

รูปที่่� 2 แสดงผลการประมาณการค่่าใช้้จ่่ายด้านสุขภาพจ่ากการกำาหนดฉากที่ัศน์ ปี 2560-2575 กรณ่ค่่าค่วามยืดหยุ่นของรายได้ต้่อ
ค่่ารักษาพยาบาลเที่่ากับ 0.8 (หน่วย: พันล้านบาที่)

ท่ี่�มา: คำณะผู้้�วิจััย 
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และป้องกัน ตัลอด้จ่นการบรรเที่า ไม่ว่าจ่ะเป็นนโยบายการ

สุง่เสุริมและป้องกันสุุขภาพท่ี่�ม่อยู่เดิ้มหรอ่นโยบายการรักษา

แบบประคัับประคัอง รวมถ้งการบรรเที่าอาการเจ่็บป่วยผ่าน

วิธี่การและเที่คัโนโลย่ใหม่ๆ

ค่่าค่วามยืดหยุ่นของค่่ารักษาพยาบาล
ต้่อรายได้ 

การวเิคัราะหค์ัา่คัวามยด่้หยุน่ของคัา่รกัษาพยาบาล

ตัอ่รายได้้ของประเที่ศไที่ยในสุ่วนน่�วิเคัราะห์โด้ยใช้ขอ้มูลจ่ริง

โด้ยม่วัตัถุประสุงค์ัเพ่�อพิจ่ารณาการเปล่�ยนแปลงของค่ัาใช้

จ่า่ยท่ี่�เกดิ้ข้�นหากรายได้้ของประเที่ศหร่อประชากรในประเที่ศ

เปล่�ยนแปลงไป ผลการวเิคัราะหแ์บง่เปน็ 2 ระด้บัค่ัอ ระด้บัที่่� 

1 เป็นการคัำานวณคั่าคัวามย่ด้หยุ่นในระด้ับรวมของประเที่ศ

ซึ่้�งพบว่าเม่�อใช้ข้อมูลรวม ได้้คั่าคัวามย่ด้หยุ่นเที่่ากับ 0.85 

ตั่างจ่ากผลการประมาณคั่าคัวามย่ด้หยุ่นแบบตั่อหัวท่ี่�ม่คั่า 

3.54 ซ้ึ่�งนับว่าสูุงมาก จ่ากค่ัาคัวามย่ด้หยุ่นท่ี่�สูุงดั้งกล่าวคัง

ตั้องพิจ่ารณาต่ัอไปในระดั้บกองทุี่นสุุขภาพที่ั�งสุามกองทุี่น

วา่ม่บรกิารใด้บ้างท่ี่�จ่ดั้เป็นบรกิารที่่�เกนิคัวามจ่ำาเป็นหร่อไมม่่

ผลตั่อการรักษาพยาบาลโด้ยตัรง สุำาหรับผลการวิเคัราะห์ใน

ระด้ับที่่� 2 เป็นการคัำานวณคั่าคัวามย่ด้หยุ่นในระด้ับบุคัคัล 

พบว่ากลุ่มบุคัคัลที่่�ม่รายได้้ในระดั้บตัำ�ามักม่ค่ัาคัวามย่ด้หยุ่น

ตัำ�า หมายคัวามว่าการรักษาพยาบาลอาจ่เป็นบริการท่ี่�จ่ำาเปน็

สุำาหรบัคันกลุม่น่� ขณะที่่�กลุ่มคันในระดั้บรายได้้ที่่�สุงูข้�นจ่ะม่คัา่

คัวามยด่้หยุน่ท่ี่�เพิ�มมากข้�น ยกเว้นกลุ่มคันท่ี่�ม่ระด้บัรายได้้สุงู

ที่่�สุุด้ที่่�พบว่าคั่าคัวามย่ด้หยุ่นลด้ลง เป็นไปได้้ว่ากลุ่มคันท่ี่�ม่

รายได้้ในระด้บัสุงูน่�อาจ่ไมเ่ปล่�ยนแปลงคัา่ใชจ้่า่ยในการรกัษา

พยาบาลมากนักเม่�อรายได้้สูุงข้�นหร่ออาจ่เป็นกลุม่ท่ี่�ค่ัาใชจ้่า่ย

ในการรักษาพยาบาลได้้รับการคัรอบคัลุมด้้วยประกันสุขุภาพ

สุ่วนตััวหร่อจ่ากสุถานที่่�ที่ำางานที่่�ให้สุวัสุด้ิการเพิ�มเตัิม

ภาวะการเจ่็บป่วยกับสถานการณ์สังค่มสูงวัย
ของไที่ย 

การวิเคัราะห์แนวโน้มด้้านสุุขภาพของคันไที่ยเป็น

ปัจ่จ่ัยสุำาคััญประการหน้�งตั่อการประมาณการคั่าใช้จ่่ายด้้าน

สุุขภาพของประเที่ศในอนาคัตั ผลการวิเคัราะห์พบว่าโรคัที่่�

ประชากรไที่ยป่วยสุูงสุุด้ 5 อันด้ับแรก ได้้แก่ โรคัอ้วน โรคั

คัวามด้ันโลหิตัสุูง โรคัโลหิตัจ่าง โรคัข้ออักเสุบ และโรคัเบา

หวาน ตัามลำาด้บั เม่�อผนวกกับปัจ่จ่ยัโคัรงสุร้างอายุพบว่าโรคั

เหล่าน่�มักเกิด้กับผู้สุูงอายุ ซึ่้�งสุังคัมสูุงวัยอย่างประเที่ศไที่ย

อาจ่ตัอ้งเผชญิแรงกด้ด้นัด้้านคัา่ใชจ้่า่ยในการรกัษาพยาบาล
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อย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้้ อย่างไรก็ตัาม เม่�อพิจ่ารณาภาวะการ

เจ่็บป่วยในกองทีุ่นประกันสุุขภาพที่ั�ง 3 กองทีุ่นพบว่าภาวะ

การเจ่็บป่วยหร่อลักษณะโรคัเป็นไปในที่ิศที่างเด้่ยวกัน แตัก

ตั่างกันแคั่สุัด้สุ่วนการเจ็่บป่วยและคั่าใช้จ่่ายเฉล่�ยในการ

รักษาของแตั่ละกองทีุ่น บางโรคัม่คั่าใช้จ่่ายเฉล่�ยระหว่าง

กองทีุ่นใกล้เคั่ยงกัน เช่น โรคัเก่�ยวกับระบบไหลเว่ยนโลหิตั

ขณะที่่�บางโรคัม่ค่ัาใช้จ่่ายแตักต่ัางกันอย่างมาก เช่น โรคั

เบาหวาน สุาเหตัุน่าจ่ะมาจ่ากวิธี่การรักษา จ่ำานวนวันที่่�เข้า

รับการรักษา ยาที่่�ใช้รักษา การวิเคัราะห์โรคั กระบวนการ

รักษาพยาบาล และสิุที่ธีิที่่�ให้แก่ผู้ป่วยจ่ากแต่ัละกองทุี่นที่่�

แตักตั่างกัน

การวิเค่ราะห์ผลกระที่บจ่ากโรค่และอายุต้่อค่่าใช้้
จ่่ายด้านสุขภาพจ่าก 3 กองทีุ่น 

ในการวิเคัราะห์ผลกระที่บจ่ากโรคัและอายุตั่อคั่า

ใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพจ่าก 3 กองทีุ่นด้้วยวิธี่การที่างเศรษฐมิตัิ

ซึ่้�งจ่ำาแนกเป็นปัจ่จ่ัยที่่�เก่�ยวกับโคัรงสุร้างอายุและปัจ่จ่ัยที่่�

ไม่เก่�ยวกับโคัรงสุร้างอายุ (กลุ่มโรคัท่ี่�ป่วย และดั้ชน่ราคัาผู้

บริโภคั) ผลจ่ากการวิเคัราะห์ข้อมูลคั่าใช้จ่่ายด้้านการรักษา

พยาบาลจ่าก 3 กองทีุ่นสุรุปได้้ว่าในกลุ่มผู้สุูงอายุนั�น โรคัไม่

ตัิด้ตั่อเร่�อรังเป็นปัจ่จ่ัยที่่�สุ่งผลตั่อการเปล่�ยนแปลงคั่าใช้จ่่าย

ในการรักษาพยาบาลอย่างมาก โด้ยกลุ่มโรคัที่่�สุ่งผลตั่อคั่า

ใช้จ่่ายมากท่ี่�สุุด้คั่อกลุ่มโรคัระบบไหลเว่ยนโลหิตั รองลงมา

คั่อโรคัเบาหวาน และโรคัเร่�อรังของระบบหายใจ่ ตัามลำาด้ับ

กลา่วโด้ยสุรุป การเข้าสุูสัุ่งคัมสุงูวยัของประเที่ศไที่ย

สุ่งผลต่ัอแรงกด้ดั้นเก่�ยวกับค่ัาใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพของ

ประเที่ศอย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้้ แม้ประเที่ศหร่อประชาชนใน

ประเที่ศจ่ะม่รายได้้ที่่�เพิ�มข้�น แตั่คั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพ (ทัี่�ง

ในระดั้บปัจ่เจ่กบุคัคัลและระดั้บประเที่ศ) ก็เพิ�มข้�นตัามไป

ด้้วย นอกจ่ากน่� ภาวะการเจ่็บป่วยจ่ากโรคัตัิด้ตั่อไม่เร่�อรังยัง

เป็นปจั่จ่ยัสุำาคัญัที่่�สุง่ผลตัอ่คัา่ใชจ้่า่ยด้้านสุขุภาพโด้ยรวมของ

ประเที่ศ สุถานการณก์ารเจ่บ็ปว่ยและแรงกด้ด้นัตัอ่คัา่ใชจ่้่าย

ด้้านสุุขภาพน่�สุ่งผลตั่อกองทีุ่นประกันสุุขภาพที่ั�ง 3 กองทีุ่น

อย่างไม่ม่ข้อยกเว้น 

ตัารางที่่� 2 แสุด้งผลการประมาณการคั่าใช้จ่่ายการ

รักษาพยาบาลของกองทีุ่นประกันสุุขภาพที่ั�ง 3 กองทีุ่น โด้ย

ใช้ข้อมูลปี 2559 เป็นปีฐาน

ผลการศ้กษาแสุด้งให้เห็นชัด้เจ่นว่าคั่าใช้จ่่ายด้้าน

สุุขภาพของประเที่ศไที่ยม่แนวโน้มเพิ�มมากข้�น และจ่ะเป็น

ภาระของรัฐบาลและประชาชนตั่อไปในอนาคัตั ด้ังนั�น การ

พฒันาและกำาหนด้นโยบายที่่�เก่�ยวขอ้งอาจ่ชว่ยบรรเที่าภาระ



8 รายงานทีดีอาร์ไอ

ด้ังกล่าวได้้บ้าง คัณะผู้วิจ่ัยม่ข้อเสุนอแนะด้ังตั่อไปน่�

1) รัฐบาลโด้ยหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง อาที่ิ สุำานักงาน

ประกันสุังคัม กรมบัญช่กลาง สุำานักงานหลักประกันสุุขภาพ

แห่งชาตัิ และสุำานักสุารสุนเที่ศบริการสุุขภาพ คัวรพิจ่ารณา

หาแนวที่างท่ี่�จ่ะที่ำาใหแ้นวคัดิ้ ขอ้สุมมติัและวธิีก่ารให้ได้้มาซึ่้�ง

ข้อมูลคั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพจ่ากหน่วยงานตั่างๆ โด้ยเฉพาะ

สุถานบริการที่่� ม่มาตัรฐานเด่้ยวกันและสุามารถเปร่ยบเท่ี่ยบ

กนัได้้ ซึ่้�งขอ้มูลที่่�เปรย่บเท่ี่ยบกันได้้น่�อาจ่ชว่ยให้การประมาณ

การคั่าใช้จ่่ายด้้านสุุขภาพเป็นไปอย่างถูกตั้องและแม่นยำายิ�ง

ข้�น ขณะที่่�การวิเคัราะห์เชิงล้กในประเด้็นอ่�นก็อาจ่ที่ำาได้้ง่าย

ข้�นอ่กด้้วย 

2. รฐับาลคัวรม่นโยบายและมาตัรการท่ี่�ชัด้เจ่นเก่�ยว

กบัการรกัษาพยาบาลผูสูุ้งอาย ุผลการศ้กษาแสุด้งใหเ้ห็นแลว้

วา่การเข้าสูุ่สัุงคัมสูุงวัยของประเที่ศไที่ยสุ่งผลที่ำาให้คัา่ใช้จ่า่ย

สุาธีารณะด้้านสุุขภาพเพิ�มข้�นอย่างชัด้เจ่น ปจั่จุ่บนั รฐัยังไม่ม่

นโยบายและมาตัรการท่ี่�จ่ะจ่ดั้การกบัเร่�องน่�โด้ยตัรง นโยบาย

และมาตัรการที่่�ออกมาคัวรรวมประเด็้นเร่�องการสุ่งเสุริมสุุข

ภาพและป้องกันโรคัในกลุ่มผู้สุูงอายุ (ที่ั�งท่ี่�ป่วยและไม่ป่วย) 

ด้้วย เช่น การกำาหนด้นโยบายและมาตัรการที่่�ชัด้เจ่นเก่�ยว

กบัการรกัษาพยาบาลแบบประคัับประคัองและการด้แูลผูป้ว่ย

ระยะสุุด้ที่้าย และ 

3) รฐับาลคัวรกำาหนด้มาตัรการปอ้งกนัและแผนการ

คัวบคัมุโรคั โด้ยเฉพาะในกลุ่มโรคัไมต่ัดิ้ตัอ่เร่�อรงัเน่�องจ่ากโรคั

เหลา่น่�สุว่นใหญม่่สุาเหตัจุ่ากพฤตักิรรมการใชช้ว่ติัประจ่ำาวนั 

ซึ่้�งสุามารถปอ้งกนัและบรรเที่าได้้ อาที่ ิการออกนโยบายและ

มาตัรการที่่�เปิด้โอกาสุให้แนวที่างในการสุ่งเสุริมสุุขภาพและ

ป้องกันโรคั และการบรรเที่าโรคัแบบใหม่ๆ เป็นที่างเล่อกให้

แก่ผู้ป่วยและผู้ม่คัวามเสุ่�ยงที่่�จ่ะป่วย 

นอกจ่ากนั�น ยงัม่ประเด้น็สุำาคัญัอก่ประการหน้�งท่ี่�จ่ะ

ช่วยให้ผลการประมาณการและการวิเคัราะห์คั่าใช้จ่่ายด้้าน

สุุขภาพของไที่ยในอ่ก 15 ปีข้างหน้าถูกตั้องและแม่นยำามาก

ยิ�งข้�น นั�นคั่อ การคั้นคัว้า พัฒนา และปรับปรุงแบบจ่ำาลอง

อย่างตั่อเน่�องและสุมำ�าเสุมอเม่�อม่ข้อมูลใหม่เข้ามาไม่ว่าจ่ะ

จ่ากรัฐบาลหร่อหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องก็ตัาม

ต้ารางที่่� 2: ผลการประมาณการค่่าใช้้จ่่ายการรักษาพยาบาลของ 3 กองทีุ่นปี พ.ศ. 2559-2575 
ห์น่วย: พันล�านบาที่

ท่ี่�มา: คำณะผู้้�วิจััย
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