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ฐานะการคลังของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย
เฉลิมพล แจมจันทร* สถาบันวิจัยป ระชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดยอ การศึกษานี้คาดการณฐานะทางการคลังของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของ

ประเทศไทย โดยพิจารณาจากแนวโนมรายรับหรืองบประมาณที่จัดสรรจากรัฐบาลเปรียบเทียบกับคา
ใชจ ายของโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้นภายใตสถานการณตางๆ ทีก่ ำหนด จากสถานการณฐ านพบวา โครงการฯ
มีฐ านะทางการคลังข าดดุลใ นระดับต ำ่ แตม แี นวโนมเพิม่ ข นึ้ ใ นระยะยาว อยางไรกต็ ามจากรายงานการสำรวจ
อนามัยแ ละสวัสดิการ พ บวา ประชาชนยงั เขาใ ชส ทิ ธิป ระโยชนท างสขุ ภาพไมเต็มที่ จากขอ มูลน ที้ ำใหว เิ คราะห
ไดวาฐานะการคลังท่เี ปนจริงในปจจุบันนาจะเกินดุลอยูระดับหนึ่ง นอกจากนี้ภายใตสถานการณท่คี าใชจาย
ของโครงการฯ เพิม่ ขึน้ อันเ ปนผลจากขอ ก ำหนดการปรับปรุงค ณ
ุ ภาพการใหบริการ รวมถึงอ ตั ราการใชบริการ
และสิทธิประโยชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การศึกษานี้เสนอแนะวาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐใหแก
โครงการฯ ในลักษณะเปนขอผูกพันตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศนาจะเปนทางเลือกที่ดี
ทางเลือกหนึ่งแกการรักษาดุลการคลังของโครงการฯ ในระยะยาว และควรมีการขยายความครอบคลุมของ
โครงการประกันสังคมไปยังกลุมลูกจางและนายจางในภาคเอกชนซึ่งปจจุบันไดรับการคุมครองอยูภายใต
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา อาจมีการจัดเก็บเบี้ยสมทบเขาสูก องทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา
จากประชาชนที่มีความสามารถจาย
คำสำคัญ: หลักประกันสุขภาพถวนหนา การคลังสุขภาพ คาใ ชจายสุขภาพ
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Financial Status of the Universal Health Care Coverage in Thailand
Chalermpol Chamchan* Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Abstract This study projects the financial status of Thailand’s Universal Coverage Scheme by
comparing the trend of revenue or budget allocated from government with the trend of health
expenditure in various scenarios. In the baseline scenario, the financial status of the Scheme would
be in a slight deficit but would widen in the long term. However, the data from the Health and Welfare
Survey shows that the Scheme was underutilized. Based on this information, the analysis indicates
that at present the Scheme might actually be in surplus. Under the situation of increasing health
expenditure due to improvement in service quality and a rising rate of utilization, the budget allocation
from government to the Scheme at a rate that follows the growth rate of real GDP would assure its
long term financial stability. This study also suggests the expansion of the Social Security Scheme
to cover private sector employers and employees who are covered now by the Universal Coverage
Scheme. The contribution from the potential beneficiaries in the Scheme could be collected and
then put into the Universal Coverage Fund.
Keywords: universal coverage, health financing, health expenditure
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บทนำ


นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Coverage Policy) มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
หลักประกนั ใ หแ กป ระชาชนทกุ คนในการเขาถ งึ บ ริการทางสขุ ภาพทจี่ ำเปน โ ดยไมถ กู กีดก นั ด ว ยปจ จัยข อ จำกัด
ทั้งทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน ประเทศไทยเริ่มนำนโยบายนี้มาใชตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา
ภายใตโ ครงการ 30บาทรกั ษาทกุ โ รค ปจ จุบนั เ ปลีย่ นชอ่ื เ ปนโครงการหลักประกนั สขุ ภาพถว นหนา (Universal
Coverage Scheme หรือในที่นี้ใชต ัวยอวา UC) โครงการฯ นี้ใหความครอบคลุมส ิทธิประโยชนทางสุขภาพ
แกป ระชากรทงั้ หมดทไี่ มไดอ ยูภ ายใตโ ครงการสทิ ธิป ระโยชนก ารรกั ษาพยาบาลสำหรับข า ราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (Civil Servant Medical Ben efit Scheme, CSMBS) และโครงการประกนั สงั คม (Social Security
Scheme,SSS)

Docteur and Oxley (2003) กลาวถึงเปาประสงคข องนโยบายหลักประกันส ุขภาพถวนหนาไววา
นโยบายนี้สามารถสรางความครอบคลุมของหลักประกันท างสุขภาพใหแกป ระชาชนไดอยางถวนหนา ทำให
มั่นใจไดวาประชาชนจะเขาถึงบริการทางสุขภาพไดอยางเพียงพอและเปนธรรม และตองมีการดำเนินการที่
ทำใหระบบสุขภาพมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากตัวเลขความครอบคลุมของ
หลักประกันสุขภาพที่ประชาชนไดรับหรือจากผลการสำรวจและการศึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินการ
โครงการ ทั้งในสวนงานที่ติดตามโดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือ
จากการประเมินโดยหนวยงานภายนอกก็ตาม พบวา ที่ผานมาประเทศไทยดำเนินตามนโยบายจนบรรลุ
เปาประสงคบ างสวนแลว ย กเวนเปาประสงคด า นประสิทธิภาพและความยงั่ ยืนข องระบบสขุ ภาพทพี่ บวา ย งั มี
อีกห ลายประเด็นควรไดรับการศึกษาและประเมิน

ง านวชิ าการและบทความเกีย่ วกับค วามยงั่ ยืนท างการคลังข องโครงการฯ ไ ดว จิ ารณแ ละชใี้ หเ ห็นถ งึ 
ความไมเหมาะสมและความไมเพียงพอของอตั รางบประมาณรายหวั ท รี่ ฐั บาลจดั สรรใหแกโครงการฯ ( ว โิ รจน
ณ ระนอง,อัญชนา ณ ระนอง,และ ศรชัย เตรียมวรกุล,2547;วลัยพ ร พัชรนฤมล และคณะ,2547)รวมถึง
ขอบงชี้ในการปรับตัวโดยการใชนโยบายลดคาใชจาย เพื่อค วามอยูรอดภายใตขอจำกัดข องงบประมาณและ
จำนวนการใชบริการสขุ ภาพทส่ี งู ขึน้ ในสถานพยาบาลภาครัฐทเ่ี ปนคสู ญ
ั ญาหลักของโครงการฯ (Chamchan,
200 7 ) ภ ายใตข อ จำกัดง บประมาณและภาระตน ทุนท สี่ งู ขึน้ ก ารใชน โยบายรดั เข็มขัดอ าจทำใหส ถานพยาบาล
และระบบบริการสุขภาพอยูรอดไดเพียงในระยะสั้น แตจะกระทบตอคุณภาพและศักยภาพการใหบริการใน
ระยะยาว การศึกษาครั้งนี้จึงส นใจทจี่ ะคาดการณฐานะทางการคลังข องโครงการฯ และประมาณการสถานะ
ทางการเงินเ กีย่ วกับรายรับแ ละคา ใชจ า ยของโครงการฯ ภายใตสถานการณทางเลือก (alternativescenarios)

1

ศึกษารายละเอียดได้จาก www.who.int/health_financing/tools/simins/en/index.html

96 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เชิงนโยบายทก่ี ำหนดขน้ึ ทง้ั นีก้ ารคาดการณท ำในชว ง 10 ปข า งหนา โดยใชแ บบจำลอง “Simulation Model
 HO) รวมกับ GTZ ผลการ
for Health Insurances” หรือ “SimIns”1 พัฒนาขึ้นโดยองคการอนามัยโ ลก (W
ศึกษานา จ ะเปนป ระโยชนต อ ก ารวางแผนและกำหนดแนวทางเสริมสรางความยงั่ ยืนท างการเงินข องโครงการฯ
ในระยะยาว
หัวขอถัดไปกลาวถึงความเปนมาเกี่ยวกับโครงการหลักประกันทางสุขภาพของประเทศไทย ตาม
ดวยกรอบแนวคิด แบบจำลอง ตัวแปรและขอมูลที่ใช รวมถึงขอส มมติข องตัวแปร จากนั้นเ ปนผลการศึกษา
การคาดการณฐ านะทางการคลังข องโครงการฯ ภายใตส ถานการณฐ าน (baseline scenario) และสถานการณ
ทางเลือกตางๆ ที่กำหนด รวมถึงการประเมินท างเลือกเชิงนโยบายทางการคลัง และสุดทายเปนสรุปและขอ
เสนอแนะ

หลักประกันและสิทธิประโยชนทางสุขภาพ

ตั้งแต พ.ศ. 2545 เปนตนมา โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนานับเปนโครงการดานสุขภาพ
ในภาคทเี่ ปนทางการทคี่ รอบคลุมป ระชากรสวนใหญข องประเทศกวาร อยละ 70 โดยเฉพาะกลุมแ รงงานที่อยู
ในภาคที่ไมเปนทางการ ประกอบธุรกิจสวนตัว ผูที่ไมไดทำงาน และประชากรนอกกำลังแรงงาน โดยใน
พ.ศ. 2550 มีค า ใ ชจา ยสขุ ภาพตอ หัวป ระชากรอา งอิงจ ากงบประมาณรายหวั ท รี่ ฐั จ ดั สรรให 1,899 บาท ต่ำกวา
เมื่อเทียบกับโครงการสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลสำหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
โครงการประกันสังคม ที่มีคาใชจายตอหัวประมาณ 9,300 บาท และ 2,400 บาท ตามลำดับ ทั้งส ามโครงการ
ดังกลาวใชเงินงบประมาณจากรัฐบาล ยกเวนโครงการประกันสังคมที่มีรายรับสวนหนึ่งมาจากเบี้ยสมทบ
(contribution) ทีจ่ ัดเก็บจากผูประกันตนและนายจาง รายละเอียดเกี่ยวกับความครอบคลุมแ ละการคลังข อง
แตละโครงการสรุปไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 หลักประกันและสิทธิป ระโยชนทางสุขภาพหลักใ นภาคทเี่ ปนทางการของประเทศไทย
หลักประกัน/สิทธิประโยชน
โครงการสิทธิป ระโยชนการ โครงการประกันสังคม
รักษาพยาบาลสำหรับ
ขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
- กลุมประชากรที่ครอบคลุม
ขาราชการ พนักงานของรัฐ แรงงานในสถานประกอบการ
และรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุม ภาคเอกชนทมี่ ีลูกจาง
ถึงคูสมรส บิดามารดา
มากกวา 1 คนขึ้นไป
และบุตร ตามขอกำหนด
- ความครอบคลุมใน พ.ศ. 2551 รอยละ 8
รอยละ 15
เทียบรอยละของประชากร
64.07 ลานคน1/
งบประมาณจากรัฐบาล
- แหลงที่มาของงบประมาณ
เบี้ยสมทบรอยละ 4.5 ของ
ทั้งหมด
เงินเดือนผูประกันต น (จาก
ผูประกันต น นายจาง และ
รัฐบาล ฝายละรอยละ 1.5)
- หนวยงานกำกับดูแล
กระทรวงการคลัง
สำนักงานประกันสังคม
- วิธีจายคาบริการแกผใู หบริการ

โครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
ผูประกอบการสวนตัว
และประชากรทไี่ มอยู
ในสองโครงการแรก
รอยละ 73
งบประมาณจากรัฐบาล
ทั้งหมด
สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
งบประมาณจัดสรร
รายหัว
1,899 บาท/หัว4/

เบิกจ ายตามจริงและตามกลุม งบประมาณจัดสรรรายหัว
วินิจฉัยโรครวม
- คาใชจาย พ.ศ. 2550
9,300 บาท/หัว2/
2,400 บาท/หัว3/
ที่มา: 1/ รายงานประจำป สำนักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2551
2/
ประมาณการจาก Sakunphanit et al. (2009)
3/
ประมาณการจากรายงานประจำปสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2550 พิจารณาเฉพาะเงินประโยชนทดแทนกรณี
การเจ็บปวยและคลอดบุตร
4/
อางอิงตามงบประมาณรายหัวที่รัฐบาลจัดสรรใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จากรายงานประจำป สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2550

กรอบแนวคิด
แบบจำลองสำเร็จรูป SimIns (plus) version 2.0 สามารถนำมาชวยในการวางแผนและตัดสินใจ
ทางการเงินของหลักประกันทางสุขภาพ โดยประมาณการคาใชจายทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นควบคูกับรายรับ
ทีเ่ ปนไปไดข องหลักประกันท างสขุ ภาพทพี่ จิ ารณาอยูใ นชว งระยะเวลา 10 ปข า งหนา เพือ่ ป ระเมินส ถานการณ
และศึกษาทางเลือกทางการเงินที่เปนไปไดและเหมาะสม ผลการพยากรณแ บงเปน 7 ดาน คือ ผลทางดาน
โครงสรางประชากรและความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพ จำนวนการใชบริการสุขภาพ รายจายและ
รายรับข องหลักประกันส ขุ ภาพ สภาวะเศรษฐกิจมหภ าคและการคลังภ าครัฐ รายจายทางสขุ ภาพของกระทรวง
สาธารณสุขและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รายจายสุขภาพภาคเอกชน และรายจายสุขภาพทั้งหมด ขอมูล
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นำเขาที่ตองใชในการประมาณการคาใชจายและรายรับของหลักประกันสุขภาพประกอบดวย 8 หมวด2 คือ
ขอมูลด า นโครงสรางประชากรและแรงงาน เศรษฐกิจมหภ าค ตนทุนก ารใหบริการสขุ ภาพ อัตราการใชบริการ
สุขภาพ หลักประกันส ขุ ภาพทมี่ ี การคลังภ าครัฐ รายจายทางสขุ ภาพของกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่
เกี่ยวของของภาครัฐ และรายจายสุขภาพภาคเอกชน รายละเอียดของแบบจำลอง SimIns เกี่ยวกับระบบ
การคำนวณ ความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ใชในการประมาณการ และการประยุกตที่ผานมาในกรณีศึกษา
ประเทศอื่นๆ สามารถศึกษาไดจาก Carrin and James (2004) หรือจากเว็บไซตขององคการอนามัยโลก3
สำหรับแ บบจำลองที่ประยุกตในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย การประมาณคาจากขอมูลน ำเขาส องสวน คือ
การประมาณรายรับ และการประมาณคาใชจายของหลักประกัน/สิทธิประโยชนที่พิจารณา ผลจากการ
ประมาณคาที่ไดทั้งสองสวนนี้จะนำมาเปรียบเทียบเปนดุลบัญชีส ุขภาพ (account balance) หรือฐ านะทาง
การคลังของหลักประกัน/สิทธิประโยชนนั้นๆ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประยุกตแบบจำลอง SimIns ในการศึกษาครั้งนี้
ที่มา: ประยุกตจาก Chamchan and Carrin (2006) และ Carrin and James (2004)
2

ขอมูลบ างสวนทไี่ มไดน ำมาวเิ คราะหใ นครัง้ นี้ คือ ขอมูลส ดั สวนการคลังส ขุ ภาพและการใหบริการสขุ ภาพในสว นภาครัฐ เพราะ
ในกรณีประเทศไทยนนั้ ร ะบบการคลังแ ละการใหบริการสขุ ภาพของโครงการหลักประกันส ขุ ภาพถว นหนามสี ดั สวนจากภาครัฐ
เกือบทั้งหมดอยูแลว
3
รายละเอียดเกี่ยวกับ SimIns ศึกษาได้จาก www.who.int/health_financing/tools/simins/en/index.html
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สำหรับการศึกษาภายใตสถานการณฐานในครั้งนี้ เปนการคาดการณฐานะทางการคลังในสอง
ลักษณะ โดยลกั ษณะแรกเปนการคาดการณบ ญ
ั ชีก ารคลังร วมของหลักประกัน/สิทธิป ระโยชนท งั้ ส ามโครงการ
ในระบบประกันส ขุ ภาพของไทย เพือ่ แ สดงใหเห็นถ งึ โ ครงสรางของการคลังส ขุ ภาพในดานรายรับแ ละคา ใ ชจา ย
ในภาพรวมของประเทศ และลักษณะที่สองเปนการคาดการณฐานะทางการคลังเฉพาะของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา รวมทั้งในการศึกษาภายใตทางเลือก 5 สถานการณ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 สถานการณทางเลือกที่ศึกษา
ทางเลือก
คำอธิบาย
สถานการณ์ที่ 1 (S1) ก ำหนดใหตน ทุนก ารใหบริการสขุ ภาพผปู ว ยนอกและผปู ว ยในทแ่ี ทจริงต อ ครัง้ (unitcostinrealterm)ปรับ
สูงขึ้นใ นแตละปตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจห รืออ ัตราการขยายตัวข อง realGDPเพื่อสะทอนความ
พยายามปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและการลงทุนเ พื่อการพัฒนาระบบการใหบริการในระยะยาว
สถานการณ์ที่ 2 (S2) กำหนดใหประชาชนที่ใชบริการสุขภาพ ณ สถานพยาบาลเอกชนที่ไมไดเปนคูสัญญาของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปรับพฤติกรรมมาใชบริการที่สถานพยาบาลภาครัฐที่เปนคูสัญญาของ
โครงการฯ แทนทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อค าดคะเนผลกระทบคาใชจายสุขภาพที่จะเพิ่มขึ้นและผลกระทบตอด ุล
ทางการคลังของโครงการฯ หากเกิดการปรับเปลี่ยนการใชบริการลักษณะดังกลาว ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดใน
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ที่ 3 (S3) ก ำหนดใหง บประมาณโครงการหลักประกนั ส ขุ ภาพถว นหนาท ไี่ ดรบั จ ดั สรรจากรฐั ม ลี กั ษณะเปนข อ ผ กู พัน
ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ใ นแตละปต ามอตั ราการเติบโตของ r e a lG
 D P ซ งึ่ จ ะเปนผลดีใ นระยะยาวมากกวาก ารกำหนด
งบประมาณปตอปที่อาจไดรับผลกระทบจากเงื่อนไขและอำนาจตอรองทางการเมือง
สถานการณ์ที่ 4 (S4) ก ำหนดใหล กู จางและนายจางในภาคเอกชน (จ ากขอ มูลร ายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2551มีทั้งสิ้น 14,3 68,075คน)รวมถึงกลุมท ปี่ จจุบันไดรับความครอบคลุมแ ละ
สิทธิประโยชนจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไปลงทะเบียนและรับสิทธิประโยชนทาง
สุขภาพภายใตสิทธิประกันสังคมทั้งหมด (ปจจุบันมีเพียง 9,835,528 คน) โดยจะมีผลทำใหความ
ครอบคลุมข องโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาล ดลงมาอยูที่ประมาณ 42.4 ล านคน
สถานการณ์ที่ 5 (S5) ก ำหนดใหล กู จาง น ายจาง แ ละผปู ระกอบการสว นตัว ท ปี่ จ จุบนั ไ ดรบั ค วามครอบคลุมแ ละสทิ ธิป ระโยชน
จากโครงการหลักประกนั ส ขุ ภาพถว นหนาจ า ยเงินสมทบเขาก องทุนห ลักประกนั ส ขุ ภาพถว นหนาร อ ยละ
1.5 ของเงินเดือน เทียบเทาอัตราเบี้ยสมทบที่ผูประกันตนภายใตโครงการประกันสังคมตองจายเขา
กองทุนประกันส ังคม กรณีผูประกอบการสวนตัวไมส ามารถระบุระดับเ งินเดือนได กำหนดใหเ งินสมทบ
มีอัตรารอยละ 1.5ของเงินเดือนเฉลี่ยข องลูกจางในภาคเอกชน

ทั้งนี้สมมติฐานเกี่ยวกับสถานการณทางเลือกในการศึกษานี้อาจแบงเปนสองลักษณะดวยกัน คือ
ลักษณะแรกเปนส ถานการณท นี่ าจะสงผลทางลบตอก ารเงินข องโครงการหลักประกันส ุขภาพถวนหนา ในแง
ที่จะทำใหคาใ ชจายสุขภาพเพิ่มส ูงขึ้นแ ละสงผลลบตอร ายรับแ ละรายจายของโครงการฯ กลุมน ปี้ ระกอบดวย
สถานการณทางเลือกที่ 1 และ 2 (S1 และ S2) และลักษณะที่สองเปนสถานการณทนี่ าจะสงผลทางบวกตอ
ดุลการคลังของโครงการฯ คือ จะทำใหร ายรับหรืองบประมาณสนับสนุนของโครงการฯ สูงขึ้น หรือทำใหคา
ใชจายโครงการฯ ลดลง สถานการณลักษณะนี้ ไดแก สถานการณท างเลือกที่ 3 4 และ 5 (S3 S4 และ S5)
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ขอมูล

ในการศึกษาสถานะการเงินของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ขอมูลนำเขาที่ใชในการ
ประมาณการภายใตสถานการณฐานแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขอมูลนำเขาในแบบจำลอง SimIns ภายใตสถานการณฐาน
ตัวแปร
1. ประชากร
ประชากรทั้งหมด
อัตราการเพิ่มประชากรตอป (รอยละ)
กำลังแรงงาน (รอยละตอประชากรทั้งหมด)
ประชากรนอกกำลังแรงงาน (รอยละตอประชากรทั้งหมด)
กำลังแ รงงาน (ที่ปฏิบัติงาน) ทั้งหมด (คน)
พนักงานของรัฐ
พนักงานเอกชน
นายจางและธุรกิจสวนตัว
แรงงานที่ไมไดรับค าจางและสมาชิกส หกรณ
คาแรงรายป (บาท)
พนักงานของรัฐ
พนักงานเอกชน
2. เศรษฐกิจมหภาค
GDP ที่เปนต ัวเงิน (ลานบาท)
อัตราการเติบโตที่แทจริงของ GDP
(รอยละเฉลี่ยในชวง 10 ป)
ดัชนีราคาผลิตภัณฑม วลรวม (รอยละการเปลี่ยนแปลง) –
ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟอ
องคประกอบของ GDP (รอยละของ GDP)
การบริโภค
การลงทุน
การใชจายภาครัฐ
การสงออก
การนำเขา
3. ตนทุนบริการทางสขุ ภาพ (บาทตอ การเขาใชบริการ)
บริการผูปวยนอก
หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (OP_PCU)
โรงพยาบาลชุมชน (OP_CH)
โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจังหวัด (OP_GH)
บริการผูปวยใน
โรงพยาบาลชุมชน (IP_CH)

ปฐาน
(พ.ศ. 2551)
64,071,587
0.4
67.4
32.6
37,016,600
3,269,980
13,352,239
12,704,364
7,690,012
179,955
85,837
9,102.7
4.7

ร้อยละการการเติบโต
ในช่วง 10 ปี

แหลงที่มา

สถาบันวิจัยประชากร
อัตราขยายตัวธรรมชาติ และสังคม (2549);
สำนักงานสถิติ
ไม่เปลี่ยนแปลง
แหงชาติ (2551)
อัตราขยายตัวธรรมชาติ

อัตราเงินเฟ้อ

ไม่เปลี่ยนแปลง

3.9

สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
(2550); ธนาคารแหง
ประเทศไทย (2552)

53.7
12.2
26.6
73.2
65.3
อัตราเงินเฟ้อ
50
330
770
4,719

ประมาณการจาก
Sakunphanit et al.
(2009);
วลัยพร พัชรนฤมล
และคณะ (2547)
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ตัวแปร
บริการผูปวยใน
โรงพยาบาลชุมชน (IP_CH)
โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจังหวัด (IP_GH)
บริการการสงเสริมสุขภาพและปองกันโ รค (ตอหัว)
บริการอื่นๆ (ตอหัว)
4. การใชบริการทางสุขภาพ (ครั้งตอคนตอป)
บริการผูปวยนอก
หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (OP_PCU)
โรงพยาบาลชุมชน (OP_CH)
โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจังหวัด(OP_GH)
คลินิกเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน
บริการผูปวยใน
โรงพยาบาลชุมชน (IP_CH)
โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจังหวัด (IP_GH)
โพลีคลินิค โรงพยาบาลเอกชน
5. ความครอบคลุม (คน)
โครงการสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลสำหรับ
ขาราชการฯ
โครงการประกันสังคม
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
6.การคลังภาครัฐ (ลานบาท)
รายรับของรัฐบาล
รายจายของรัฐบาล
7. คาใชจายทางสุขภาพจากภาครัฐ (ลานบาท)
งบประมาณทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุข
ในสวนของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ที่ไมใชในสวนโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
กระทรวงการคลัง (ในสว นโครงการสทิ ธิป ระโยชนก ารรกั ษา
พยาบาลสำหรับขาราชการฯ)
สำนักงานประกันสังคม (ในสวนโครงการประกันสังคม)

8. คาใ ชจายทางสุขภาพภาคเอกชน

ปฐาน
ร้อยละการการเติบโต
(พ.ศ. 2551)
ในช่วง 10 ปี

แหลงที่มา

4,719
12,452
202
396
ไม่เปลี่ยนแปลง
0.52273
0.51620
0.37815
0.70365
0.15620

สำนักงานสถิติ
แหงชาติ (2550)

0.04695
0.05145
0.01682

5,239,481
9,835,528
46,949,267
1,494.7
1,597.8
142,192.1
76,598.8
65,593.3
49,037.5

อัตราขยายตัวธรรมชาติ สำนักง านหลัก
ประกันส ุขภาพ
แหงชาติ (2551)

อัตราการเจริญเติบโต
ของ GDP
อัตราเงินเฟ้อ

37,991.4

105,661.415

หมายเหตุ: 1/ เป็นค่าใช้จ่ายเงินทดแทนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของโครงการประกันสังคม

ธนาคาร
แหงป ระเทศไทย
(2552)
กระทรวงสาธารณสุข
(2551)
ประมาณการจาก
Sakunphanit et al.
(2009)
ประมาณการจาก
สำนักงานประกัน
สังคม (2551)1/
บัญชีสุขภาพแหงชาติ
ขององคการอนามัยโ ลก
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โดยขอมูลนำเขาชวงระยะเวลา 10 ปขางหนาน ับจากปฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดใหเติบโตตามอัตรา
การขยายตัวธรรมชาติ (natural population growth rate) ทีอ่ ัตรารอยละ 0.4 สวนขอมูลต ัวเงินหรือมูลคา4
กำหนดใหป รับตัวสูงขึ้นตอปเทากับอัตราเงินเฟอเฉลี่ย 10 ปยอนหลัง (เฉลี่ยรอยละ 3.9 ระหวาง พ.ศ. 25422551) สวนขอมูล GDP และการคลังภาครัฐ กำหนดใหปรับเพิ่มตามอัตราการขยายตัวข อง real GDP เฉลี่ย
ในชวง 10 ป ที่ผานมา (เฉลี่ยรอยละ 4.7 ตอป ระหวาง พ.ศ. 2542-2551)5 สวนขอมูลปจจัยดานพฤติกรรม
และโครงสรางประชากร/แรงงาน กำหนดใหมีคาคงที่

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาแบงเปนสามสวน ประกอบดวย ผลการคาดการณฐานะทางการคลังของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาภายใตสถานการณฐาน ผลการคาดการณฐานะทางการคลังของโครงการฯ
ภายใตสถานการณทางเลือก และผลการประเมินทางเลือกนโยบายทางการคลังข องโครงการฯ
ฐานะทางการคลังของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาภายใตสถานการณฐาน
ตารางที่ 4 แสดงผลคาดการณต ามตัวช วี้ ดั ค า ใ ชจา ยสขุ ภาพทสี่ ำคัญข องประเทศไทย รวมถึงส ถานะ
ทางการคลังของหลักประกันสุขภาพภาคที่เปนทางการในสองลักษณะ คือ แบบสามหลักประกันและสิทธิ
ประโยชน และแบบแยกแสดงเฉพาะโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ผลที่ไดเปนการพยากรณ 10 ป
ขางหนาโดยใช พ.ศ. 2551 เปนปฐาน ทั้งนี้พบวา คาใชจายสุขภาพทั้งหมดในประเทศ (total health
expenditure, THE) อยูที่ 5,227 บาทตอหัวประชากร มูลคาค ิดเปนรอยละ 3.68 ของ GDP โดยเปนสัดสวน
คาใชจายจากภาครัฐ (public health expenditure, PHE) รอยละ 68.45 และ คิดเ ปนรอยละ 14.57 ของ
คาใชจายของรัฐทั้งหมดในปเ ดียวกัน (general government expenditure, GGE)
จากขอ กำหนดของสถานการณฐ านพบวา คาใ ชจา ยสขุ ภาพทงั้ หมดมอี ตั ราเพิม่ ขึน้ ใ นแตละปใ กลเคียง
กับอ ตั ราเงินเฟอ ขณะที่ GDP และคา ใ ชจ า ยของรฐั บาลทงั้ หมดในปเ ดียวกัน ปรับตัวเ พิม่ ขึน้ ต ามอตั ราเงินเฟอ
และตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่แทจริง ทำใหสังเกตไดวาสัดสวนคาใชจายสุขภาพทั้งหมด
ในประเทศตอ GDP และสัดสวนคาใชจายสุขภาพจากภาครัฐตอคาใชจายของรัฐบาลทั้งหมดในปเดียวกัน
มีขนาดลดลงทุกป โดยใน พ.ศ. 2554 มีสัดสวนเปนรอยละ 3.43 และรอยละ 13.71 ขณะที่ใน พ.ศ. 2560
มีสัดสวนเพียงรอยละ 2.60 และรอยละ 10.75 ตามลำดับ ผลการคาดการณนี้อาจไมสอดคลองกับสภาพ
4

มูลค า ทีเ่ ปนต วั เงิน (nominal value) จะปรับค า ด ว ยอตั ราเงินเฟอใ นแตละป ขณะทมี่ ลู ค า ทีแ่ ทจริง (real value) จะไมเปลีย่ นแปลง
หากมิไดมีการกำหนดอัตราการขยายตัวที่แทจริงข องตัวแปรนั้น สวนตัวแปร GDP กำหนดใหมกี ารขยายตัวท แี่ ทจริงตาม real
GDP growth ดังนั้นการขยายตัวของ nominal GDP จึงมอี ัตราเทียบเทากับ real GDP growth บวกดวยอัตราเงินเฟอ
5
อัตราการเติบโตของ GDP พ.ศ. 2553 และ 2554 กำหนดใหเ ปนรอยละ 0 และรอยละ 2.5 ตามลำดับ
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ตารางที่ 4 ผลการคาดการณตัวชี้วัดคาใชจายสุขภาพที่สำคัญ ตามขอกำหนดของสถานการณฐ าน
ตัวชี้วัด
คาใชจายสุขภาพ
คาใชจายทั้งหมด (รอยละของ GDP)
คาใชจายตอหัว (บาท)
คาใชจายจากภาครัฐค ิดเปนรอยละของคาใชจายทั้งหมด (รอยละ)
คาใชจายจากภาครัฐค ิดเปนรอยละของคาใชจ ายของรัฐ
ทั้งหมด (รอยละ)
บัญชีการคลังร วมของทั้งสามหลักประกันและ
สิทธิประโยชนทางสุขภาพ
ดุลบัญชีเทียบเปนรอยละของรายรับ (รอยละ)
เงินอุดหนุนจากภาครัฐเทียบเปนร อยละของรายรับ (รอยละ)
คาใชจายสุขภาพตอหัว (บาท)
บัญชีการคลังเ ฉพาะของโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
ดุลบัญชีเ ทียบเปนรอยละของรายรับ (รอยละ)
เงินอุดหนุนจากภาครัฐเทียบเปนรอยละ
ของรายรับ (รอยละ)
คาใชจายสุขภาพตอหัว (บาท)

2551

2554

2557

2560

3.68
5,227
68.45

3.43
5,799
68.45

2.98
6,435
68.45

2.60
7,139
68.45

14.57

13.71

12.15

10.75

14.45
86.36
2,560

13.56
86.21
2,875

12.66
86.07
3,228

11.76
85.93
3,625

-0.91

-2.12

-3.35

-4.60

100
2,119

100
2,380

100
2,672

100
3,000

ความเปนจริงที่สัดสวนคาใชจายทางสุขภาพเมื่อคิดเปนสัดสวนตอ GDP ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก และจาก
หลักฐานเชิงประจักษของบัญชีสุขภาพแหงชาติ (National Health Accounts) ขององคการอนามัยโลก6
ชี้ใหเห็นวาร ะหวาง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2549 สัดสวนนี้มีคาอ ยูระหวางรอยละ 3.5 ถึง 3.9 อยางไรก็ตามการ
คาดการณภ ายใตส ถานการณฐ านนกี้ ำหนดใหต นทุนก ารใหบริการทางสุขภาพทแี่ ทจริงต อค รั้ง หรือ real unit
cost ไมเ ปลีย่ นแปลง หากแตม กี ารปรับเ พิม่ ต ามอตั ราเงินเฟอ และจากขอ กำหนดในตวั แปรพฤติกรรมสขุ ภาพ
ที่ใหไมเปลี่ยนแปลง ทำใหคาใชจายสุขภาพทั้งหมดปรับเพิ่มแตละปในอัตราใกลเคียงกับอัตราเงินเฟอ ซึ่ง
ต่ำกวาอัตราการขยายตัวข อง nominal GDP
ในสวนของบัญชีการคลังรวมของหลักประกันและสิทธิประโยชนทางสุขภาพ เมื่อพิจารณาการเงิน
ของหลักประกันห รือส ทิ ธิป ระโยชนท างสขุ ภาพทงั้ ส ามโครงการรว มกันพ บวา มีส ถานะทางการเงินเ ปนบ วกใน
ปฐานสูงถึงรอยละ 14.45 ของรายรับทั้งหมดของทั้งสามโครงการ โดยในสวนของรายรับทั้งหมดเปน
งบประมาณอุดหนุนที่มาจากรัฐบาลหรือจากภาษีอากรสูงถึงรอยละ 86.36 คิดเปนคาใชจายสุขภาพตอหัว
ประชากร 2,560 บาท
6

เข้าดูได้ที่ www.who.int/nha/country/tha/en/
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เมื่อพิจารณาเฉพาะโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาพบวา เกิดการขาดดุลทางการเงินที่
อัตรารอยละ 0.91 และอัตราการติดลบมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในแตละป โดยรายรับของโครงการฯ เปน
งบประมาณสนับสนุนจ ากรฐั บาลทงั้ หมด สวนคา ใชจา ยสขุ ภาพตอ หัวป ระชากรคดิ เปน 2,119 บาท ใกลเคียง
กับอ ตั รางบประมาณรายหวั ท รี่ ฐั จ ดั สรรใหใ นปง บประมาณ พ.ศ. 2551 คือ 2,100 บาท แมป ระมาณการสถานะ
การเงินข องโครงการฯ จะอยูใ นสภาพติดลบที่เกือบรอยละหนึ่งข องรายรับโ ครงการฯ แตเ มื่อพ ิจารณาขอมูลท ี่
ไดรับจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2550 พบวา การใชส ิทธิประโยชนท างสุขภาพของประชาชน
ไทยยังไมเต็มที่ กลาวคือ ผูปวยเขารับบริการการรักษาผูปวยนอก ณ สถานพยาบาลตางๆ มีอัตราการใชสิทธิ
เพียงรอยละ 43 และอัตราการใชสิทธิของผูปวยในเปนรอยละ 89 จึงเปนไปไดวาผลการคาดการณท ี่ไดจ าก
ตารางที่ 4 ภายใตขอกำหนดวาประชาชนที่เขาโครงการฯ มีการใชสิทธิทั้งหมด อาจใหตัวเลขคาใชจายทาง
สุขภาพของโครงการฯ สูงกวาที่เกิดขึ้นจริง ทำใหผลคาดการณสถานะทางการเงินติดลบหรืออยูในฐานะที่
ต่ำกวาท เี่ ปนจริง เพือ่ เ ปนการทดสอบขอ ส งั เกตขา งตน จึงไ ดท ดลองคาดการณอ กี ครัง้ โ ดยใชต วั เลขการใชส ทิ ธิ
ของบริการผูปวยนอกทรี่ อยละ 43 และบริการผูปวยในรอยละ 89 ปรากฏผลตามแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการคาดการณส ถานะทางการคลังของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ตามสัดสวนการใชสิทธิของผูรับ
บริการทางสุขภาพตามรายงานการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2550
ตัวช ี้วัด
ดุลบัญชีเทียบเป็นร้อยละของรายรับ (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายสุขภาพต่อหัว (บาท)

2551
16.84
1,746

2554
15.84
1,961

2557
14.83
2,202

2560
13.80
2,473

หมายเหตุ: สัดสวนการใชส ิทธิของผรู ับบริการการรักษาผูปวยนอก และผูบวยในเปนรอยละ 43 และ รอยละ 89 ตามลำดับ

จากตารางที่ 5 สะทอนใหเห็นวา ตามความเปนจริงอาจเปนไปไดวา ปจจุบันโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาด ำเนินการอยูในสถานะที่การเงินเปนบวกอยูถ ึงรอยละ 16.84 ของรายรับทั้งหมด โดยมีคา
ใชจา ยทางสขุ ภาพตอ หัว 1,746 บาท ต่ำกวาอ ตั ราเหมาจา ยรายหวั ท ไี่ ดรบั จ ดั สรรในปง บประมาณ พ.ศ. 2551
ซึ่งอยูที่ 2,100 บาท ผลการศึกษานี้ไดทิ้งประเด็นที่ควรไดมีการศึกษาตอไปวา งบประมาณสวนที่เหลือนั้น
กระจายอยูใ นสว นใดของระบบการดำเนินงานของโครงการฯ ระหวางสถานพยาบาล หรือห นวยงานกลางของ
รัฐบาล ถาหากสวนเกินตกอยูกับสถานพยาบาล สวนเกินนั้นมีการกระจายอยางไรในกลุมสถานพยาบาลที่
ใหบริการ หรือมีความเปนไปไดวาบางสถานพยาบาลมีการเกินดุลของรายรับตอคาใชจายสูง ขณะที่บาง
สถานพยาบาลอาจอยูในสภาพขาดดุลทางการเงิน
แมจ ากรายงานการสำรวจอนามัยแ ละสวัสดิการ แสดงใหเห็นว า การใชส ทิ ธิเขาร บั ก ารรกั ษาพยาบาล
ของประชาชนยังไมเต็มที่ แตการวิเคราะหใ นสวนตอไปจะกำหนดใหในสถานการณส มมติวา การใชสิทธิข อง
ประชาชนเปนไปอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการศึกษาและการวางแผนรับมือกับเหตุการณที่อาจจะ
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เ กิดได ทั้งนี้พบวาใน พ.ศ. 2551 คาใ ชจายตอหัวของแตละหลักประกันห รือส ิทธิประโยชนมีระดับแตกตางกัน
มาก โดยเฉพาะระหวางโครงการสทิ ธิป ระโยชนก ารรกั ษาพยาบาลสำหรับข า ราชการและพนักงานรฐั วิสาหกิจ
ซึ่งมีคาใชจายตอหัวสูงถึง 9,359 บาท หรือสูงถึง 4-4.5 เทาเ มื่อเปรียบเทียบกับอ ีกส องโครงการ (ตารางที่ 6)
เปนผลจากความแตกตางในความครอบคลุมของสิทธิประโยชน และความแตกตางในวิธีทางการเงินในการ
ซือ้ บ ริการสขุ ภาพ สำหรับโ ครงการสทิ ธิป ระโยชนก ารรกั ษาพยาบาลสำหรับข า ราชการและพนักงานรฐั วิสาหกิจ
หมวดการรักษาพยาบาลผูปวยนอกใชวิธีการเบิกจายตามจริง ซึ่งเปนวิธีการจายเงินใหแกผูใหบริการแบบ
ปลายเปดที่ยากแกการควบคุมคาใ ชจายกวาว ิธีการแบบปลายปด เชน การจัดสรรงบประมาณและคาใชจาย
แบบรายหัว โดยวิธีการหลังนนี้ ำมาใชในโครงการประกันสังคม และโครงการหลักประกันส ุขภาพถวนหนา
ตารางที่ 6 ประมาณคาใชจายสุขภาพภายใตหลักประกันส ุขภาพ พ.ศ. 25511/
โครงการ

โครงการสิทธิประโยชนก ารรักษา
พยาบาลสำหรับขาราชการฯ
โครงการประกันสังคม
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา

คาใชจายรวม ผูรับสิทธิประโยชน
(พันบ าท)
(คน)

49,037,455

5,239,481

23,641,820
98,593,461

9,835,528
46,949,267

คาใชจายตอหัว สัดสวนคาใชจายตอหัว
(บาท)
เทียบกับของโครงการ
หลักประกันส ุขภาพ
ถวนหนา (เทา)
9,359
4.46
2,404
2,100

1.14
1.00

หมายเหตุ: 1/ ในสวนของสองโครงการแรกพบวา มีขอจำกัดข องขอมูลคาใ ชจายและงบประมาณทจี่ ัดสรรใหใ น พ.ศ. 2551 จึง
ประมาณการจากตัวเลขใน พ.ศ. 2550 ปรับดวยอัตราเงินเฟอ จึงอ าจทำใหค าทีไ่ ดต่ำกวาคาใชจายจริงใ น พ.ศ. 2551

ฐานะทางการคลังของโครงการหลักประกันส ุขภาพถวนหนาภายใตสถานการณทางเลือก
กำหนดใหสถานการณทางเลือกที่คาดวาจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการเงินของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนามีหาสถานการณ (รายละเอียดดังตารางที่ 2) ทั้งนี้สามารถแบงออกเปนสอง
ลักษณะ คือ สถานการณที่จะสงผลกระทบทางลบตอการเงินและรายรับ-รายจายของโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ไดแก สถานการณท างเลือกที่ 1 และ 2 (S1 และ S2) และสถานการณท ี่จะสงผลกระทบทาง
บวกตอการเงินและรายรับ-รายจายของโครงการฯ ไดแก สถานการณทางเลือกที่ 3 4 และ 5 (S3 S4 และ S5)
ตารางที่ 7 แสดงผลการคาดการณดุลการคลังของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาภายใต
สถานการณต างๆ ที่กำหนดขึ้น ภายใตสถานการณฐานพบวา ดุลการคลังข องโครงการติดลบและมีแนวโนม
สูงขึ้นในแตละปจ ากรอยละ 0.91 ของรายรับใน พ.ศ. 2551 เปนรอยละ 4.60 ใน พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 7 รอยละดุลการคลังเทียบตอรายรับของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาใ นแตละสถานการณท ี่ศึกษา
สถานการณที่ศึกษา
สถานการณฐาน
S1
S2
S3
S4
S5

2551
-0.91

2554
-2.12
-16.91
-9.91
4.61
7.74
15.91

2557
-3.35
-33.28
-11.23
15.50
6.62
15.07

2560
-4.60
-50.03
-12.57
25.15
5.50
14.24

เมื่อพิจารณาผลการคาดการณภายใตสถานการณท ี่สงผลกระทบทางบวกตอรายรับ-รายจายของ
โครงการ ไดแก สถานการณ S3 เทียบกับสถานการณ S4 และ S5 จะเห็นไดวา เมื่อรัฐบาลใชรูปแบบการ
จัดสรรงบประมาณแบบผกู พัน โดยเพิม่ ขนาดงบประมาณตามการขยายตัวท างเศรษฐกิจ จะทำใหด ลุ ก ารคลัง
ของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในพ.ศ. 2554 มีสถานะที่เปนบวก (รอยละ 4.61 ของรายรับ
โครงการฯ) แมจะนอยกวาดุลการคลังที่เปนบวกที่จะเกิดภายใต S4 และ S5 ในปเดียวกัน (รอยละ 7.74
และ15.91 ตามลำดับ) แตสถานะเปนบวกนี้มีการปรับตัวดีขึ้นและถือวาดีที่สุดในระยะยาว จะเห็นไดวาดุล
การคลังมีคาเปนบวกสูงถึงรอยละ 25.15 ของรายรับในพ.ศ. 2560
หากเปรียบเทียบสถานการณ S4 และ S5 เปนส ถานการณท ี่กำหนดในแงทชี่ วยลดภาระคาใ ชจาย
สุทธิ (ลดรายจายใน S4 และ เพิ่มร ายรับใน S5) ของโครงการหลักประกันส ุขภาพถวนหนาที่มตี อกลุมล ูกจาง
นายจาง ในภาคเอกชน และผปู ระกอบกจิ การการสว นตัว จะเห็นวาส ถานการณ S5 ใหผลกระทบตอ ด ลุ ก ารคลัง
เปนบวกมากกวา S4 อยางชัดเจน ระหวางรอยละ 14 ถึง 15 ของรายรับ ขณะที่สถานการณ S4 อยูทรี่ อยละ
5 ถึง 7 อยางไรกต็ ามหากพจิ ารณาในสภาพความเปนจริง สถานการณ S4 อาจเปนท างเลือกทมี่ คี วามเปนไปได
มากกวา S5 สถานการณหลังนาจะทำไดยากอันอาจเนื่องมาจากกระแสตอตานและคาใ ชจายบริหารจัดเก็บ
เงินสมทบเขาสูโครงการฯ จากกลุมลูกจางและนายจางทมี่ ีแนวโนมค อนขางสูง
ภายใตสถานการณที่จะสงผลกระทบทางลบตอรายรับ-รายจายของโครงการ ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดภ ายใตส ถานการณ S1 ทีก่ ำหนดใหต น ทุนต อ ห นวยในการใหบริการสขุ ภาพเพิม่ ส งู ขึน้ ใ นแตละปเ พือ่ ส ะทอน
ความพยายามในการพฒ
ั นาคณ
ุ ภาพการบริการและการลงทุนใ นระยะยาว พบวา ฐานะการคลังข องโครงการฯ
ติดลบสูงเกือบรอยละ 17 ของรายรับใน พ.ศ. 2554 และยิ่งสูงขึ้นในระยะยาว โดยใน พ.ศ. 2560 คาดวาการ
ขาดดุลจ ะสงู ถ งึ ร อ ยละ 50 ทัง้ นีจ้ ากการศกึ ษาของ Chamchan (2007) พบวา โ รงพยาบาลและสถานพยาบาล
ภาครัฐที่เปนคูสัญญากับโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาหลายแหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยอมรับวาภ ายใตง บประมาณทไี่ ดรบั จ ดั สรรอยางจำกัดแ ละไมเ พียงพอ ท ำใหส ถานพยาบาลตอ งรดั เ ข็มขัดค า 
ใชจา ยอยางมาก โ ดยคา ใ ชจา ยลงทุนเ พือ่ ก ารพฒ
ั นาในระยะยาวเปนส ว นทถี่ กู ต ดั ล งมาก จ งึ อ าจสง ผลกระทบ
ตอศ ักยภาพการใหบริการของสถานพยาบาลในระยะยาว
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สถานการณ S2 กำหนดใหการใชบริการเปลี่ยนจาก ณ สถานพยาบาลเอกชนมาเปน ณ
สถานพยาบาลภาครัฐท ั้งหมด ถือไดวาเปนสถานการณที่ควรคำนึงถ ึงโดยเฉพาะในปจจุบันท ภี่ าวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำทั่วโลก สงผลกระทบตอการหดตัวของเศรษฐกิจ รายได และการจางงานในประเทศไทย การใชบริการ
ณ สถานพยาบาลภาครัฐม ีแนวโนมที่จะสูงขึ้น และการใชบริการจากสถานพยาบาลเอกชนลดลง ดังที่เกิดขึ้น
มาแลวในชวงที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 25 4 0 (Wibulpolpras er t et al., 200 1 )
จากสถานการณน ี้พบวา แมจะทำใหการขาดดุลการคลังนอยกวาก ารขาดดุลภายใตสถานการณ S1 แตก ท็ ำ
ใหภาระทางการคลังข องโครงการฯ ต ดิ ลบเพิม่ ขึน้ เ มือ่ เ ทียบกับก ารคาดการณภ ายใตสถานการณฐ าน โ ดยดลุ 
การคลังติดลบรอยละ - 9.91ใน พ.ศ.2554และรอยละ -12.57ใ น พ.ศ.2 560

ผลการประเมินทางเลือกนโยบายทางการคลังของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ในสวนตอจากนีเ้ ปนผลการศึกษากรณีส มมติใหเกิดสถานการณ S1 หรือ S2 รวมกับสถานการณ
อื่นๆ (สถานการณ S3 S4 และ/หรือ S5) ที่สามารถชวยลดภาระทางการคลังข องโครงการฯ จากตารางที่ 8
พบวา สถานการณ S1 มีผลทำใหโครงการฯ ติดลบทางการคลังกวารอยละ 16.91 และรอยละ 50.03 ใน
พ.ศ.2554และ พ.ศ.2560ตามลำดับ เมื่อกำหนดใหสถานการณ S1 เกิดค วบคูก ับ S3S4และ/หรือ S5 โดย
กรณี S1 เกิดควบคูกับ S3 (S1S3) ผลที่ไดจากการคาดการณชี้ใหเห็นวา การที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
โครงการฯ ใหมีอัตราการขยายตัวตามการเติบโตทางเศรษฐกิจข องประเทศ (S3 )ถือเปนทางเลือกการจัดการ
ทางการคลังท เี่ หมาะสมในระยะยาวในการรองรบั ภาระคา ใ ชจา ยทสี่ งู ขึน้ ใ นแตละปจ ากการลงทุนแ ละพฒ
ั นา
ระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพดีขึ้น (S 1) เมื่อเ ทียบกับก รณีเกิดควบคูก ับทางเลือก S4 และ S5 จะเห็นได
วาดุลการคลังในพ.ศ.2560ภายใตสถานการณ S1 S3มีการขาดดุลต ่ำกวาโ ดยอยูท รี่ อยละ -7.65ของรายรับ
เมื่อเทียบกับ S1S4และ S1S5อยูที่รอยละ -3 5.55และ - 23.02ตามลำดับ
ตารางที่ 8 รอยละดุลการคลังเทียบตอรายรับของโครงการหลักประกันส ุขภาพถวนหนา ภายใตส ถานการณร วมกับ S1
สถานการณที่ศึกษา
สถานการณฐาน
S1
S1S3
S1S4
S1S5
S1S3S4
S1S3S5

2551
-0.91

2554
-2.12
-16.91
-11.76
-5.62
3.73
1.34
9.02

2557
-3.35
-33.28
-10.26
-20.41
-9.52
1.55
7.45

2560
-4.60
-50.03
-7.65
-35.55
-23.02
3.00
7.22
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เมือ่ พ จิ ารณากรณีส ถานการณร ว ม S1S3S5 จะเห็นวาเกิดผลดกี วา S1S3S4 เนือ่ งจากใหด ลุ ก ารคลัง
เปนบวกสูงกวาตลอดชวงการศึกษา โดยในสถานการณ S1S3S5 คิดเปนรอยละ 9.02 และรอยละ 7.22
ของรายรับใน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 เมื่อเ ทียบสถานการณ S1S3S4 รอยละ 1.34 และรอยละ 3.00
ตามลำดับ อยางไรก็ตามความเปนไปไดในการดำเนินการตามสถานการณ S5 ยากกวาเมื่อเทียบกับ
สถานการณ S4 ดังกลาวแลวขางตน
จากตารางที่ 9 ในสถานการณ S2 เมือ่ ม กี ารเปลีย่ นพฤติกรรมของประชาชนจากการใชบริการสขุ ภาพ
จากสถานพยาบาลเอกชนมาเปนการใชบริการสถานพยาบาลภาครัฐท งั้ หมดพบวา มีผ ลทำใหโ ครงการฯ ติดลบ
ทางการคลังกวารอยละ -9.91 ใน พ.ศ. 2554 ถึงรอยละ -12.57 ใน พ.ศ. 2560 เมื่อกำหนดสถานการณใหเกิด
S2 ควบคูกับสถานการณทางเลือกในการลดภาระทางการเงินของโครงการฯ ทั้งหารูปแบบสถานการณดัง
ตารางพบวา ในภาพรวมใหผลคลายคลึงก บั ใ นกรณีข า งตนใ นตารางที่ 8 กลาวคอื สถานการณ S3 เปนท างเลือก
ที่ใหผลกระทบเปนบวกตอการคลังของโครงการฯ ดีที่สุดในระยะยาว และเมื่อพิจารณากรณีศึกษารวมของ
ทางเลือก S2S3S4 แมจะใหผลกระทบเปนบวกตอดุลการคลังนอยกวา แตก็นาจะมีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติมากกวาทางเลือก S2S3S5 นอกจากนี้ยังพบวาการจัดการการขาดดุลที่เกิดในกรณีของสถานการณ
S2 รวมกับทางเลือก S4 นับไดวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ หากขอตกลงการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลตามทางเลือก S3 ไมสามารถเปนไปได ทางเลือก S2S4 จะเปนเพียงเงื่อนไขเดียวที่ใชสถานการณ S4
มาจัดการกับการขาดดุลจากสถานการณ S2 ใหกลับมาเปนบวกไดถึงรอยละ 2.81-4.78 ของรายรับตลอด
ชวงการศึกษา
ตารางที่ 9 รอยละดุลการคลังเทียบตอรายรับของโครงการหลักประกันส ุขภาพถวนหนา ภายใตส ถานการณร วมกับ S2
สถานการณที่ศึกษา
สถานการณฐาน
S2
S2S3
S2S4
S2S5
S2S3S4
S2S3S5

สรุปและขอเสนอแนะ

2551
-0.91

2554
-2.12
-9.91
-0.48
2.81
11.42
9.22
22.27

2557
-3.35
-11.23
12.92
3.78
12.49
21.33
30.90

2560
-4.60
-12.57
24.58
4.78
13.58
31.86
38.70

จากการคาดการณฐานะทางการคลังของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยการประมาณ
รายรับหรืองบประมาณที่มีการจัดสรรใหแกโครงการฯ เปรียบเทียบกับคาใชจายทางสุขภาพจากขอมูล
การเจ็บปวยของประชาชน พฤติกรรมการใชบริการและการใชสิทธิทางสุขภาพ ตนทุนการใหบริการสุขภาพ
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ณ สถานพยาบาลในแตละระดับการใหบริการ รวมถึงขอมูลท างดานประชากรและโครงสรางแรงงาน พบวา
การคลังของโครงการฯ อยูในฐานะขาดดุล โดยมีคาใชจายสุขภาพโดยรวมสูงกวารายรับหรืองบประมาณที่
ไดรับจัดสรร อยางไรก็ตามการขาดดุลนั้นถือวาอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก แมมีแนวโนมติดลบเพิ่มขึ้นใน
ระยะยาว จากประมาณรอยละ 0.91 ของรายรับใน พ.ศ. 2551 เปนร อยละ -4.60 ใน พ.ศ. 2560 แตห าก
พิจารณาจากขอ มูลจ ากรายงานการสำรวจอนามัยแ ละสวัสดิการ พ.ศ. 2550 พบวา อ ตั ราการใชส ทิ ธิป ระโยชน
ทางสขุ ภาพของประชาชนทเี่ ขาร บั บริการสขุ ภาพยงั อยูใ นระดับไ มเต็มที่ ผูเ ขาร บั บริการผปู ว ยนอกและผปู ว ยใน
มีการใชสิทธิเพียงรอยละ 43 และ รอยละ 89 ตามลำดับ กลับพบวาในความเปนจริงโครงการฯ อาจมีฐานะ
ทางการเงินเ ปนบวกสงู ถ งึ กวาร อ ยละ 16 ของรายรับ อยางไรกต็ ามตวั เลขนเี้ ปนเพียงประมาณการจากผลการ
สำรวจการเจ็บปวยและพฤติก รรมการใชบริการจากประชาชน ซึง่ อ าจแตกตางจากขอ มูลก ารเจ็บปวยและอตั รา
การใชบริการที่เกิดขึ้นจริง ณ สถานพยาบาลคูสัญญาของโครงการฯ ทีใ่ หบริการ
ในการศกึ ษาฐานะทางการคลังของโครงการฯ ภายใตสถานการณทางเลือกหา ส ถานการณ โดยสอง
สถานการณ (S1 และ S2) กำหนดใหเปนส ถานการณที่สงผลกระทบทางลบตอก ารคลังข องโครงการฯ คือ ทำ
ใหคาใ ชจายทางสุขภาพสูงขึ้น และอีกสามสถานการณ (S3 S4 และ S5) เปนส ถานการณทสี่ งผลกระทบทาง
บวกตอ ก ารคลัง คือ ชวยลดภาระคา ใ ชจา ยสขุ ภาพหรือเพิม่ ร ายรับข องโครงการฯ หากพจิ ารณาตามสถานการณ
กลุมหลังพบวา สถานการณ S3 ที่กำหนดใหการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลใหแกโครงการฯ ในแตละป มี
ลักษณะเปนข อ ผกู พันป รับเ พิม่ ขึน้ ต ามการขยายตัวท างเศรษฐกิจข องประเทศถอื เปนทางเลือกทเี่ หมาะสมใน
ระยะยาว ทัง้ ใ นแงช ว ยเพิม่ ศ กั ยภาพความสามารถทางการคลังข องโครงการฯ ในการจดั การการขาดดุลท อี่ าจ
เกิดขึ้นในอนาคต และชวยใหความเปนไปไดในการวางแผนทางการเงินของโครงการฯ ในระยะยาวมีความ
ชัดเจนและแนนอนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
ปจจุบนั ป ระชากรบางสวนทไี่ ดรบั ค วามครอบคลุมภ ายใตโ ครงการฯ ทีม่ คี วามสามารถจา ยเบีย้ ส มทบ
เชน กลุมแ รงงาน ลูกจาง และนายจางในภาคเอกชน ซึ่งตามขอกำหนดแลวค วรจะตองลงทะเบียนและไดรับ
ความคุมครองภายใตโครงการประกันสังคม แตกลับไดรับสิทธิประโยชนคุมครองภายใตโครงการฯ จาก
สถานการณ S4 พบวา หากมีการโอนยายประชากรกลุมนี้ไปอยูภายใตความครอบคลุมของโครงการ
ประกันสังคมได ก็จะสามารถชวยลดภาระทางการคลังของโครงการฯ ไดร ะดับห นึ่ง กรณีนแี้ มโครงการฯ จะมี
วัตถุประสงคเพื่อใหความครอบคลุมดานสิทธิประโยชนทางสุขภาพแกประชาชนในรูปแบบถวนหนา หรือ
universal coverage แตภายใตก ารดำเนินงานในสภาพงบประมาณคอ นขางจำกัดแ ละมแี นวโนมก ารขาดดุล
ทางการคลัง จึงถือไดวาการใหการครอบคลุมแบบเจาะจง หรือ targeting coverage โดยมุงเนนเฉพาะใน
กลุมประชากรที่มีความสามารถในการจายต่ำ หรือกลุมที่จำเปนตองไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐอาจเปน
ทางเลือกทจี่ ำเปน ภายใตแ นวคิดค ลายกนั น ใี้ นสถานการณ S5 ดวยขอ ส มมติใ หก ลุม ป ระชากรภายใตโ ครงการฯ
ทีเ่ ปนกลุมลูกจาง นายจาง และผูประกอบธุรกิจสวนตัวตองจายเงินสมทบเขากองทุนโครงการฯ เปนอัตราที่

110 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เทียบเทากับอ ตั ราสมทบของโครงการประกนั ส งั คม พ บวา เปนท างเลือกทางการคลังท นี่ า ส นใจเพือ่ เพิม่ ร ายรับ
และความสามารถทางการเงินใหแกโครงการฯ แตน ับวาย ังมีความเปนไปไดท ี่คอนขางต่ำ

งานศึกษาตอไปอาจไดพิจารณาถึงความเปนไปไดอีกทางหนึ่งในการลดภาระทางการเงินของ
โครงการฯ ค อื ก ารขยายความคมุ ครองของโครงการประกนั ส งั คม ใ หค รอบคลุมก ลุม ป ระชากรพงึ่ พิงข องผปู ระ
กันต น ( เชน ค สู มรส บ ตุ ร ผ สู งู อายุ ท ไี่ มไดท ำงาน)เนือ่ งจากกลุม ผ ปู ระกนั ต นกบั โ ครงการประกนั ส งั คมเปนกลุม 
ในวัยทำงานซึ่งมีอัตราการเจ็บปวยและการใชส ิทธิทางสุขภาพคอนขางต่ำ ทำใหพ บวาคาใชจายทางสุขภาพ
(กรณีส ทิ ธิป ระโยชนใ นการรกั ษาพยาบาลและการคลอดบุตร)ข องโครงการประกนั ส งั คมยงั อ ยูใ นระดับต ำ่ เมือ่ 
เทียบกับเบี้ยสมทบที่จัดเก็บไดในแตละป ในสวนของโครงการสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลสำหรับ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบวามคี าใชจายตอหัวสูงกวาท ุกโครงการ ดังนั้นความพยายามควบคุม
ตนทุนและคาใชจายของโครงการนี้นับวามีความจำเปน โดยคาใชจายที่จะลดลงไดจะชวยใหรัฐบาลมีความ
สามารถในการจดั สรรเงินเพือ่ อ ดุ หนุนโ ครงการหลักประกนั ส ขุ ภาพถว นหนาไ ดม ากขึน้ แ ตอ าจมกี ระแสคดั คาน
จากผูไดสิทธิภายใตโครงการสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลสำหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
นอกจากนี้ขอกำหนดดานงบประมาณระหวางโครงการสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลสำหรับขาราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่ปจจุบันกำกับดูแลอยูภายใตคนละ
หนวยงานกอ็ าจเปนปจจัยทที่ ำใหทางเลือกนี้เปนไปไดยากในทางปฏิบัติ

อยางไรกต็ าม การศกึ ษาครัง้ นีย้ งั มีข อ จำกัดบ างประการทค่ี วรไดพจิ ารณาในการศกึ ษาครัง้ ตอ ไป ดงั นี้

1) ขอจำกัดของการประยุกตแบบจำลอง SimIns ในกรณีศึกษาประเทศไทย ตามคำนิยามและ
พารามิเตอรที่กำหนดไวในแบบจำลองซึ่งอางอิงจากองคการอนามัยโลก คาใชจายทางสุขภาพภายใต
โครงการประกันสังคมทั้งหมดถือเปนคาใชจายสุขภาพของภาครัฐ แมวาบางสวนเปนคาใชจายที่มีรายรับ
มาจากเก็บเ บีย้ ส มทบจากผปู ระกนั ต นในภาคเอกชน จ ากการกำหนดตามคำนยิ ามทใี่ ชท ำใหต วั เลขคา ใ ชจา ย
สุขภาพของภาครัฐที่ไดจากการประมาณการโดยแบบจำลองสูงกวาตัวเลขคาใชจายทางสุขภาพในสวนของ
รัฐบาลทเี่กิดขึ้นจริง

2 ) คาใ ชจา ยทางสขุ ภาพของโครงการหลักประกนั ส ขุ ภาพถว นหนา พ จิ ารณาเฉพาะการใชบริการ ณ
 
สถานพยาบาลภาครัฐ ซึ่งใ นความเปนจริงแ ลวยังมีสถานบริการคูสัญญากับโครงการฯ ในกลุมค ลินิกเอกชน
และโรงพยาบาลเอกชนดว ย ใ นการประมาณการจงึ แ กไขขอ จำกัดน ดี้ ว ยการบวกเพิม่ ก ารใชบริการสขุ ภาพภาย
ใตโครงการฯ ตามสัดสวนสถานบริการคูสัญญาที่เปนสถานบริการเอกชนโดยในพ.ศ. 2551 โรงพยาบาล
คูสัญญาของโครงการมีทั้งสิ้น 966แหง จากจำนวนนี้เปนโรงพยาบาลเอกชน 55แหง และคลินิกเ อกชน 150
แหง ( สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ,2551)

3) ขอมูลตนทุนการใหบริการผูปวยนอกและผูปวยใน เปนขอมูลประมาณการจากตัวเลขซึ่งอางอิง
จากงานศึกษาอื่น การศึกษาครั้งตอไปควรใชขอมูลที่ไดจากการคำนวณโดยตรงจากฐานขอมูลรายงาน
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กิจกรรมและการเงิน (รายงาน 0 110รง 5 )ที่สถานพยาบาลรายงานตอก ระทรวงสาธารณสุข
4) บริการทางสขุ ภาพทแี่ จกแจงและใชใ นการประมาณการคา ใ ชจ า ยของโครงการหลักประกันส ขุ ภาพ
ถวนหนา ประกอบดวย บริการผปู ว ยนอกและผปู ว ยใน และการสง เสริมแ ละปอ งกันส ขุ ภาพ สวนคา ใ ชจ า ยของ
บริการสุขภาพอื่นๆ ไดแก บริการการแพทยฉ ุกเฉิน บริการรักษาโรคทมี่ คี าใชจายสูง และการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูบริการ ไมไดแจกแจงรายการในการประมาณการแตร วมเปนบริการสุขภาพอื่นๆ
5) การศึกษานี้ประมาณการคาใชจายสุขภาพของโครงการฯ โดยใชขอมูลการเจ็บปวยและพฤติ
กรรมการใชบริการทางสขุ ภาพของประชาชนจากการสำรวจอนามัยแ ละสวัสดิการของสำนักงานสถิตแิ หงชาติ
ซึ่งอาจไมตรงกับจำนวนและอัตราการใชบริการ ณ สถานบริการคูสัญญาของโครงการฯ ทีเ่ กิดขึ้นจริง อยางไร
ก็ตาม ขอมูลจ ากการสำรวจดงั กลาวนา จะสะทอนการเจ็บปวยและความตอ งการการไดร บั บริการทางสขุ ภาพ
ที่แทจริงม ากกวาขอมูลจากการใหบริการจริง ณ สถานพยาบาล ซึ่งม ีแนวโนมต่ำกวา เพราะตัวเลขที่ไดจ าก
สถานพยาบาลคิดเฉพาะผูที่ตองการรับบริการและสามารถเขาถึงสถานพยาบาลไดเทานั้น
6) การศึกษาในครั้งนี้ มีลักษณะเปนการศึกษาเชิงทดลองทำใหการกำหนดขอสมมติตัวแปรตางๆ
ในการประมาณการระยะเวลา 10 ป ทัง้ ใ นสว นสถานการณฐ านและสถานการณท างเลือกมขี อ จำกัดแ ละอาจ
ไมส อดคลองกับค วามเปนจริง ดังนัน้ ก ารอา งอิงผ ลทไี่ ดจ ากการคาดการณจ งึ ค วรเปนไปในลกั ษณะของแนวโนม
หรือทิศทางที่จะเกิดขึ้นมากกวาการอางอิงผลเชิงตัวเลข
7) ในการศกึ ษานี้ ไมไดพ จิ ารณาปจ จัยท างดา นโครงสรางอายุข องประชากรในการประมาณการการ
เจ็บปวย อัตราการใชบริการสุขภาพ และคาใชจายทางสุขภาพ การศึกษาครั้งตอไปควรตองนำปจจัยเ หลานี้
เขามาพจิ ารณาดว ย เพือ่ ส ะทอนสถานการณท ปี่ ระเทศไทยกำลังเขาสูส งั คมผสู งู อายุแ ละจะสง ผลตอค า ใ ชจา ย
สุขภาพในอนาคต
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