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การศึกษาวิจยันี้เปนการศึกษาตามแนวทางเชงิประจักษ (positive approach)          เพื่อ 

วิเคราะหนโยบายงบประมาณรายจายสาธารณสุข      และการกระจายตามพื้นที่จังหวัดใน

ประเทศไทย  ขอมูลที่ใชในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้อาศัยตัวเลขสถิติทุติยภูมิ (secondary 

data)  เปนหลักเพื่อใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ        โดยผูวิจัยไดใชขอมูลสถิติทุติยภูมิ ตั้งแตป 

พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2549 เพื่อวิเคราะหในภาพรวมของประเทศ  โดยมีตัวแปรตาม คือรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุข  และใชขอมูลทุติยภูมิตั้งแตป พ.ศ. 2540-2549 รายจังหวัด  โดยตัว

แปรตามเปนรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่ลงไปในแตละจังหวัด  นอกจากนั้นผูวิจัย ยังได

วิเคราะหเพิ่มในสวนของผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่เพิ่มข้ึน ดวยวา ทําให

สถานะสุขภาพของประชากรดีข้ึนหรือไม   

 งานวิจัยนี้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคของงานวิจัย  โดยสามารถยืนยันขอคนพบจาก

การทดสอบทางสถิติไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวไดวาการขยายตัวของรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขสามารถอธิบายไดดวย ทฤษฎีดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมและ

ประชากร (Economic-Demographic Theory)    และ ทฤษฎีดานการตัดสินใจภายในองคการ 

(Incrementalist  Theory)เปนสําคัญ โดยพบวาปจจัยที่สามารถอธิบายรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขในระดับประเทศไดคือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ  และปจจัยดานการตัดสินใจแบบ 

incremental  มีตัวแปร ความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล   และรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขปกอนหนา  โดยทั้งสองตัวแปรมีผลเชิงบวก  สวนในระดับจังหวัด พบวา ปจจัยที่
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สามารถอธิบายรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ไดคือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ปจจัยดานสังคม   

และปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ     โดยจําแนกเปนปจจัยที่มีผลเชิงบวก ไดแก ปจจัยดาน

เศรษฐกิจ  ปจจัยดานสังคม  ไดแก   การขยายตัวของประชากรสูงอายุ   และปจจัยดานทรัพยากร

สุขภาพ  สวนปจจัยที่มีผลเชิงลบ ไดแก ปจจัยดานสังคม ในดานของการขยายตัวของชุมชนเมือง  

ในสวนของผลกระทบที่มีผลตอสถานะสุขภาพ  ในระดับประเทศพบวาปจจัยที่มีผลตอ

สถานะสุขภาพ ประกอบดวย ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ปจจัยดานสังคม  และดานทรัพยากรสุขภาพ  

โดยจําแนกเปนตัวแปรที่มีผลเชิงบวก  ไดแก การขยายตัวของชุมชนเมือง   การขยายตัวของ

ประชากรสูงอายุ   และจํานวนแพทย  ตัวแปรที่มีผลเชิงลบ ไดแก การพัฒนาอุตสาหกรรม   สวนใน

ระดับจังหวัด  พบวา ปจจัยที่มีผลตอสถานะสุขภาพ คือ  ปจจัยดานนโยบาย ไดแก รายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขระดับจังหวัด    ปจจัยดานสังคม ไดแก การขยายตัวของผูสูงอายุ  และ

ปจจัยดานการดํารงชีวิต ไดแก การสูบบุหร่ี   โดยจําแนกเปนตัวแปรที่มีผลเชิงบวก  ไดแก   การ

ขยายตัวของประชากรสูงอายุ  และการสูบบุหร่ี  ตัวแปรที่มีผลเชิงลบ ไดแก รายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขระดับจังหวัด  จะเห็นไดวา   จากตัวแปรที่สามารถอธิบายการขยายตัวของรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุข  เชน การขยายตัวของประชากรสูงอายุ   ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึนใน

อนาคต  และจากการวิเคราะหเชิงซิมูเลชั่น รายจายจะเพิ่มข้ึนอีก 3 เทา ในอีก 20 ปขางหนา 

ภาครัฐจึงควรมีการเตรียมการรองรับการเพิ่มข้ึนของรายจายดานนี้   และเนนใหรายจายที่เพิ่มข้ึน

นั้นเกิดประโยชนสูงสุด คือทําใหสถานะสุขภาพของประชาชนดีข้ึน  ดังนั้นในการกระจายรายจาย

ของภาครัฐ  จึงควรมีการพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ รวมดวย  เชน ปจจัยดานสังคม  รวมกับการใช

แนวคิด targeting for the poor โดยกระจายรายจายใหตรงตามอุปสงคของประชาชนที่ตองการ

อันจะนําไปสูสุขภาพที่ดีข้ึนของประชาชนในประเทศ 
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This research applies a positive approach to study public health budgeting 

analysis focusing on provincial distribution in Thailand. Secondary data are compiled for 

a quantitative analysis. The data from B.E. 2525- B.E. 2549 totaling 25 years are used for 

analyzing national public health layout while the data from B.E. 2540- B.E. 2549 totaling 

10 years are used for provincial distribution of public health budget. In addition, impact 

of the public health expenditure is analyzed for a relationship to health status of 

population. 

 The results of the study prove that the growth of public health expenditure can 

be substantially explained by the economic-demographic theory as well as the 

incrementalist theory on some main points. The factors explaining the expenditure in 

national level consist of economic factor, incremental decision factors, extractive 

capability of government and one-year lagged public health expenditure. For province 

level found that factors that can explain a public health expenditure are the economic 

factors, social and health resource factor by distinguish in a positive factor are 

economic factor, social factor that is a growth of aging and health resource factor. In a 

negative factor is a social factor in urbanization. 

 The effected result to  health status in the national level found that an effected 

factor to a health status consist of an economic factor, a social factor and a health 
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resource that be distinguished in a positive variable such as an urbanization, a growth of 

aging and the number of the doctors. The negative variable such as the industrial 

development, but in a province level found that the effected result to  health status is a 

policy factor such as a public health expenditure of a province, a social factor such as a 

growth of aging and a life factor as smoking, which be distinguished to a positive 

variables are a growth of aging and smoking. The negative variable is a public health 

expenditure of province that have seen and can explained to a growth of a public health 

expenditure as a growth of aging which trend to increase in the future. From a simulation 

analysis, the expense will increase 3 times in the next 20 years. The government should 

has a preparation to support this more expenses and emphasize to a more expenses to 

be a most benefit that it means a better people’s health, then an expenses distribution of 

a government should considered to others factor as a social factors, including to apply a 

targeting for the poor concept by distributed a relevant expenses to a people’s demand 

that lead to a better people’s health in the country.     
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความสําคัญของปญหา 

    

การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ          นับเปนเปาหมายทางเศรษฐกิจที่สําคัญ

ของทุกๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนา รัฐบาลจึงจําเปนตองเขามามี

บทบาทในการพัฒนาประเทศ เพื่อทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการขยายตัวสอดคลองกับ

ทิศทางตามที่รัฐบาลไดวางนโยบายไว และยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชากรใน

ประเทศใหดีขึ้น ซึ่งบทบาทหลักของรัฐบาลที่สําคัญที่รัฐบาลตองดําเนินการ ไดแก การจัดสรรการ

ใชทรัพยากรของสังคม (Allocation Function) การกระจายรายไดและความมั่งคั่งของสังคม 

(Distribution Function) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization Function) และ การ

สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth and Development Function) (Musgrave, 

1959: 16)     หนาที่ของรัฐบาลทั้ง 4 ประการขางตน ถือเปนหนาที่จําเปนขั้นพื้นฐานที่รัฐบาล

จะตองรับผิดชอบ  และในการทําหนาที่ทั้ง 4 ประการดังกลาว รัฐบาลจําเปนตองใชรายจาย

สาธารณะ   ภาษีอากร และการกอหนี้สาธารณะเปนเครื่องมือเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจของประเทศเปนไปในทิศทางที่รัฐบาลตองการ  

ตั้งแตป ค.ศ.1980 เปนตนมา ในหลายๆประเทศไดเขาสูยุคของรัฐสวัสดิการ การ

เจริญเติบโตดานรายจายสาธารณะในประเทศอุตสาหกรรมไดขยายตัวเพิ่มข้ึนมากโดยขยายตัว

สูงสุดถึง รอยละ 52ของGDP  โดยมีรายจายดานสําคัญ  ไดแก ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข 

และดานการปองกันประเทศ (Tanzi, 2005: 321-347)   เมื่อพิจารณาสัดสวนคาใชจายของรัฐบาล

ไทยจําแนกตามประเภทการใชจาย พบวา ในชวงป พ.ศ. 2524 - 2530 สัดสวนการใชจายของ

รัฐบาลในการปองกันประเทศอยูระหวางรอยละ 20 - 25 ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่สูงมากแตภายหลัง

จากป พ.ศ. 2531 เปนตนมาถึงแมวาคาใชจายในการปองกันประเทศไดลดต่ําลงอยางตอเนื่องแต

สัดสวนดังกลาวในชวงปพ.ศ. 2531 - 2538 ยังคงสูงกวารอยละ 10 ของการใชจายในงบประมาณ
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แผนดิน ในขณะที่สัดสวนคาใชจายทางดานเศรษฐกิจในชวง ป พ.ศ. 2524-2531 และไดเพิ่มสูงขึ้น

อีกครั้งในชวงปพ.ศ. 2532-2539 แตภายหลังจากป พ.ศ. 2540 ซึ่งประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก

วิกฤติเศรษฐกิจสัดสวนคาใชจายดังกลาวกลับลดต่ําลงอยางไรก็ตาม ส่ิงที่คนพบจากการวิเคราะห

สัดสวนของคาใชจายของรัฐบาลของประเทศไทยจําแนกตามประเภทการใชจายที่นาสนใจ  พบวา 

สัดสวนคาใชจายในดานสวัสดิการสังคมที่ประกอบดวยคาใชจายดานการศึกษา การสาธารณสุข 

ความปลอดภัยกับทางสังคม และการเคหะชุมชน กลับมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 28 ในป 

พ.ศ. 2524 สูงขึ้นเปนรอยละ 45 ในป พ.ศ. 2543 (Asian Development Bank, 2002) 

จะเห็นไดวาประเทศไทยการจัดสรรรายจายสาธารณะของรัฐบาลก็มีการขยายตัว

เชนเดียวกัน โดยชวงแรกจะเนนในเรื่องของการรักษาความมั่นคง ไดแก ดานการปองกันประเทศ 

และการรักษาความสงบภายใน  แตหลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 5 เปนตนมา 

รัฐบาลไดใหความสําคัญกับรายจายดานสวัสดิการสังคมมากขึ้น โดยมีรายจายที่สําคัญ อยูใน

หมวดของการศึกษา และการสาธารณสุข  ซึ่งมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 28 เปนรอยละ 45 ในป 

2543 และเปนรอยละ 41.7 ในป 2552 ดังตารางที่ 1.1 

 

ตารางที่ 1.1  สัดสวนคาใชจายของรัฐบาลไทยจําแนกตามประเภทคาใชจาย พ.ศ. 2543 - พ.ศ.   

                        2552 
           หนวย : ลานบาท 

การบริหารทั่วไป การบริการชุมชนและ

สังคม 

การเศรษฐกิจ อื่นๆ รวม ปงบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2543 

2544 

2545 

2546 

2547 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

175,488.8 

178,642.7 

186,161.1 

190,766.5 

209,296.3 

211,041.2 

241,660.9 

284,170.1 

328,435.1 

381,782.0 

20.4 

19.7 

18.2 

19.1 

18.0 

16.9 

17.8 

18.2 

19.8 

20.8 

374,840.7 

382,398.2 

425,846.8 

421,130.6 

470,096.1 

476,334.7 

543,505.3 

666,123.2 

693,976.6 

764,685.4 

43.6 

42.0 

41.6 

42.1 

40.4 

38.1 

29.9 

41.8 

41.8 

41.7 

190,176.7 

205,094.5 

238,763.1 

206,219.2 

282,325.2 

296,517.2 

339,783.5 

332,282.9 

320,416.4 

320,259.7 

22.1 

22.5 

23.4 

20.5 

24.3 

23.7 

25.0 

21.2 

19.3 

17.5 

119,493.8 

143,864.6 

172,229.0 

181,793.7 

201,782.4 

266,052.9 

235,050.3 

294,623.8 

317,171.9 

368,272.9 

13.9 

15.8 

16.8 

18.2 

17.3 

21.3 

17.3 

18.8 

19.1 

20.0 

860,000.0 

910,000.0 

1,023,000.0 

999,900.0 

1,163,500.0 

1,250,000.0 

1,360,000.0 

1,566,200.0 

1,660,000.0 

1,835,000.0 

 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

 

 

แหลงที่มา: สํานักงบประมาณ, 2552. 
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จะเห็นไดวาประเทศไทยไดมีการใหความสําคัญกับรายจายดานบริการชุมชนและสังคม

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   ซึ่งสอดคลองกับความเห็นจากองคการอนามัยโลก  เห็นวาการเจริญเติบโต

ของประเทศ มีพื้นฐานมาจากสุขภาพอนามัยของประชากรในประเทศ เนื่องจาก ถาประชากรใน

ประเทศมีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่ิงที่ตามมาไดแก 1) เกิดการพัฒนาแรงงาน และผลิตภาพ  เพิ่ม

อุปทานของแรงงาน รวมทั้งยังเพิ่มชั่วโมงการทํางาน และสงผลใหมีคาจางเพิ่มข้ึนดวย 2) ในแงของ

ทฤษฎีทุนมนุษย (Human Capital) การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   สงผลใหมีการศึกษาที่ดีตามมา

ดวย เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของอายุขัยเฉลี่ยทําใหประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น  สงผลใหประชากรใน

ประเทศมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  3) การมีสุขภาพที่ดียังสงผลตอรายไดโดยรวมของประเทศ  และ

สงผลตอสัดสวนของการบริโภคและการออม  โดยเมื่อประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยยาวนานขึ้น  สัดสวน

ของการออมจะสูงขึ้น สงผลใหเกิดโอกาสในการลงทุนเพิ่มข้ึนดวย  (Dormont, Grignon and 

Huber, 2006: 947-963)  รัฐบาลของทุกประเทศจึงควรที่จะใหความสําคัญกับสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน การที่ประชาชนในประเทศมีสุขภาพอนามัยที่ดีเปนปจจัยสําคัญ นอกเหนือจากการ

ลงทุนดานการศึกษา  รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข (Health Expenditure)      จึงนับวาเปน

รายจายที่สําคัญเปนอันดับตนๆ ของรัฐบาล  มีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดนโยบาย

สาธารณสุขของประเทศเพราะเปนดัชนีสําคัญที่แสดงทรัพยากรนําเขาทั้งโดยภาครัฐและเอกชน        

แสดงภาระของครัวเรือนเปรียบเทียบกับรัฐบาล  และสัดสวนของรายจายสุขภาพตอหัวประชากร

หรือรายจายสุขภาพตอรายไดประชาชาติ และเปนดัชนีที่สําคัญอีกอันหนึ่งซึ่งแสดงใหเห็นวา

ประเทศหนึ่งๆ ไดใชทรัพยากรของตนไปสูกิจกรรมดานสุขภาพมากนอยเพียงไร อีกทั้งสามารถ

นําไปเปรียบเทียบกับนานาประเทศได (วิโรจน ตั้งเจริญเสถียรและคณะ, 2542: 1)   

 ประเทศไทยใหความสําคัญกับการศึกษาและสุขภาพอนามัยของประชากรมากขึ้น โดยมี

รายจายดานการศึกษา และสาธารณสุขสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะดานสุขภาพ เมื่อพิจารณา

จากงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นวาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 6.7  ของงบประมาณทั้ง

ประเทศ ในพ.ศ. 2544  เปนรอยละ 7.6  และ   8.3  ของงบประมาณทั้งประเทศในพ.ศ. 2547  และ

พ.ศ. 2550  แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของภาครัฐที่มีตอระบบบริการสาธารณสุขที่เพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่องดังภาพที่ 1.1 
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ภาพท่ี 1.1  งบประมาณดานสุขภาพและงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2527-2550

แหลงที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 309. 

 

แตผลการการลงทุนทางดานสาธารณสุขของประเทศที่เพิ่มข้ึน  เห็นไดจากในสวนของ

ภาครัฐ งบประมาณรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของรัฐบาลไทยที่ผานมา ไดเพิ่มข้ึนอยาง

รวดเร็ว   กลาวคือ งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขป 2527 มีมูลคา 8,617.60 ลานบาท   และได

เพิ่มข้ึน เปน  129,683.3    ลานบาท ในป 2550     จากภาพที่ 1.2 กลับพบวา  อัตราการตายของ

มารดาลดต่ําลง  แตอัตราการตายของทารก และอัตราการตายของประชากร ไมมีความแตกตาง

มากนัก  
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ภาพที่ 1.2  แสดงสถานะสุขภาพของประชากร ตั้งแตพ.ศ.2525-พ.ศ.2549 

แหลงที่มา : ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข,  2550. ประมวลโดย 

        ผูวิจัย 

 

และเมื่อเปรียบเทียบรายจายสุขภาพของประเทศไทยกับตางประเทศ  ซึ่งเปนขอมูลของ

องคการอนามัยโลก  ประเทศไทยมีรายจายสุขภาพคิดเปนรอยละตอGDP ในระดับตํ่า  เมื่อเทียบ

กับประเทศที่รํ่ารวย เชนสหรัฐอเมริกา (รอยละ 13.9)  เนเธอรแลนด (รอยละ 8.9)  ญี่ปุน (รอยละ 

8.0)  อังกฤษ (รอยละ 8.0) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในเอเชีย  พบวา ถึงแมประเทศไทย

จะมีรายจายดานสุขภาพไมสูงมากนัก  เมื่อเปนมูลคาตอประชากร  แตเมื่อคิดเปนรอยละตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  กลับมีคาที่สูงกวาประเทศอื่นๆ 

ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงกวาประเทศอื่นๆ ในเอเชียดวยกัน และเมื่อเปรียบเทียบอายุคาดเฉลี่ย

เมื่อแรกเกิดของประชากรในประเทศตางๆ พบวา ประเทศไทยที่มีสัดสวนรายจายดานสุขภาพสูง

กวาประเทศอื่นๆ กลับมีสถานะสุขภาพ ต่ํากวา ประเทศมาเลเซีย   ศรีลังกา  สิงคโปร  และเกาหลี

ใต  
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ตารางที่ 1.2  รายจายสุขภาพคิดเปนรอยละตอ GDP และอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด เปรียบเทียบ 

                       ประเทศตางๆ ในเอเชีย 
 

ประเทศ คาใชจายตอหัว (USD) %ของ GDP อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด 

อินโดนีเซีย 

ฟลิปนส 

ศรีลังกา 

มาเลเซีย 

ไทย (2547) 

สิงคโปร 

เกาหลีใต 

113 

174 

121 

374 

145 

1,156 

1,074 

3.1 

3.2 

3.5 

3.8 

6.1 

4.5 

5.6 

67.2 

70.7 

74.3 

73.2 

70.3 

78.9 

82.0 

 
แหลงที่มา : World Health Organization, 2006.  

 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา  นานาชาติไดใหความสนใจกับเร่ืองรายจายสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  

ประเทศกําลังพัฒนามีความจําเปนตองขยายและปรับปรุงบริการสุขภาพ  ขณะที่กําลังปรับ

โครงสรางทางเศรษฐกิจ และมีความตองการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ  สวนประเทศ

พัฒนาแลวก็พบวารายจายสุขภาพเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มข้ึนของรายไดประชาชาติ  

สําหรับประเทศไทย ไดมีความพยายามวัดรายจายสุขภาพ  โดยวิธีรวบรวมขอมูลรายจายของ

ภาครัฐและเอกชน  จากการจัดเก็บของหนวยงานตางๆ เชน  กระทรวงสาธารณสุข  กรมบัญชีกลาง  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ฯลฯ มาประมวลเขาดวยกัน  เพื่อหาขนาดของรายจายสุขภาพรวมของ

ประเทศโดยแยกตามที่มาของรายจายเปนรายป  ซึ่งรวบรวมไดระหวางป 2520 – 2535 ซึ่งของมูล

ดังกลาวมิไดการดําเนินการรวบรวมอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน    ซึ่งตอมาอดิศวร  หลายชูไทย และ

คณะ (2541: 13) ไดจัดทําระบบบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย  โดยใชขอมูลของป 

พ.ศ. 2537  เปนการประมาณรายจายสุขภาพของไทยในปนั้น  โดยแยกตามแหลงที่มาของ

คาใชจายอยางละเอียด  อยางไรก็ตามยังไมไดมีการทํารายจายสุขภาพของปอ่ืนๆ จึงควรมี

การศึกษารายจายสุขภาพอยางตอเนื่อง  เพื่อการทํานายการประมาณรายจายสุขภาพในอนาคตได

อยางถูกตอง 
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โดยสรุปจะเห็นไดวา การดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศใหยั่งยืนนั้น จะตอง

มีการจัดสรรและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช

งบประมาณของรัฐซ่ึงถือไดวาเปนเครื่องมือทางการคลังที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมของรัฐ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายในดานตางๆ  เชนการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  การกระจายรายไดการ

ลดปญหาความยากจน และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  เปนตน   ทฤษฎี Endogenous 

Growth Theory ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาคนใหความสําคัญกับปจจัยดานทุนมนุษย อันจะสงผลให

เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว (พลภัทร บุราคม, 2549 : 46) ดังนั้นการให

ความสําคัญกับการลงทุนของภาครัฐเพื่อยกระดับสุขภาพของประชาชน ในประเทศจึงเปนสิ่ง

สําคัญ   รายจายภาครัฐดานสาธารณสุขจึงเปนสิ่งที่รัฐบาลใหความสําคัญ ในกลุมประเทศ OECD 

การเพิ่มข้ึนของรายจายสาธารณะทางดานสุขภาพของภาครัฐ ทําใหอัตราตราตายของประชากร

ต่ําลง นั้นแสดงใหเห็นวารัฐมีการลงทุนในดานสุขภาพมากขึ้น  ซึ่งผลลัพธจึงทําใหประชาชนใน

ประเทศมีสุขภาพที่ดีข้ึน  แตตรงกันขามกับประเทศสหรัฐอเมริกา  การที่ประเทศมีรายจาย

สาธารณะดานสุขภาพที่สูงขึ้นมากอยางตอเนื่องแตอัตราตายของประชาชนกลับเพิ่มข้ึนดวย   สวน

ประเทศในแถบเอเชียอยางประเทศญี่ปุน การที่รัฐบาลมีรายจายสาธารณะดานสุขภาพสูงขึ้น               

ก็สงผลใหประชากรในประเทศมีสุขภาพที่ดีข้ึนดวย เชนเดียวกัน  (Lindert, 2002: 210-235)  ใน

สวนของประเทศไทย  ซึ่งรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ3 – 4 

ปที่ผานมา รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  จึงเปนที่นาสนใจวาในชวง

ระยะเวลาของการเพิ่มข้ึนของรายจายนั้น   มีตัวแปรภายใตปจจัยใดบางที่เปนตัวกําหนดและมี

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งรายจายสาธารณะดานสุขภาพยังเปนดัชนีชี้วัดประการหนึ่ง  

ทีแสดงใหเห็นวาการที่รัฐบาลไดลงทุนเพื่อยกระดับสุขภาพของประชาชนไปแลวนั้น  ไดทําให

ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึนมากนอยเพียงใด หรือไม รวมทั้งมีการกระจายรายจายงบประมาณใหกับ

คนทุกกลุมในสังคมอยางเปนธรรมหรือไม  เนื่องจากการมีสุขภาพดีเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่จะ

ทําใหคนไทยอยูดีมีสุข  อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่เขมแข็งและมั่นคง  ดังนั้นผูวิจัยจึงได

สนใจศึกษาเพิ่มเติมดวยวารายจายสุขภาพของภาครัฐวาสามารถทําใหประชาชน มีผลลัพธทาง

สุขภาพดีมากนอยเพียงใดเพื่อนําไปสูการจัดสรร และวางแผนรายจายสุขภาพ  รวมถึงการพัฒนา

นโยบายดานสุขภาพของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป   
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1.2  คําถามการวิจัย 
 

 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา คําถามสําหรับการวิจัยไดกําหนดไวดังตอไปนี้ 

1.  การจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ในระดับประเทศเปนอยางไร  

2.  การจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในระดับจังหวัดเปนอยางไร และมีความ

เปนธรรมหรือไม  

3.  การจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด มี

ผลทําใหสถานะสุขภาพของประชาชนในประเทศดีข้ึนหรือไม อยางไร  

 

1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในระดับประเทศ

และระดับจังหวัด  

2.    เพื่อศึกษาวามีตัวแปรภายใตปจจัยใดบางที่มีอิทธิพล            และสงผลกระทบตอการ

เปล่ียนแปลงระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในชวงปที่ศกึษา       ในระดบัประเทศ    และ

ระดับจังหวัด  และในจํานวนตัวแปรภายใตปจจัยดังกลาว มีตัวแปรใดที่สงผลกระทบมากที่สุด  

3.  เพื่อศึกษาผลกระทบของการขยายตัวของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่มีตอ

สถานะสุขภาพของประชากรในประเทศไทย ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด 

4.  เพื่อศึกษาความเปนธรรมของการจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในระดับ

จังหวัด  

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข

ของประเทศไทย  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเปนชวงเวลาในการศึกษา  โดยจะศึกษารายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขตั้งแตพ.ศ. 2525 - 2549 รวมระยะเวลา 25 ป เพราะถือไดวาชวงเวลา

ดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆ หลายดานของการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
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การเมือง  ทั้งนี้โดยอาศัยกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแต

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 เปนตนมา (พ.ศ. 2525 - 2529) เปนตนมา  และการวิจัยในครั้งนี้ครอบคลุม

เฉพาะการจัดสรรรายจายสาธารณะของกระทรวงสาธารณสุข  

 

1.5  ขอจํากัดทางการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการหาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข และ

ผลกระทบของรายจายสาธารณะในทางผลลัพธดานสุขภาพ   แมวาจะมีหลายปจจัยเชน ปจจัย

ทางดานการใชชีวิต การบริโภค  ส่ิงแวดลอมที่มีผลตอสถานะสุขภาพ แตงานวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษา

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข วาทําใหสถานะสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  เนื่องจาก

รายงานจาก WHO พบวา รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข เปนปจจัยที่สําคัญในการทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในสถานะสุขภาพของประชาชน  

 

1.6  ประโยชนของการศึกษา 
 

1.  เปนขอมูลและขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหผูกําหนดนโยบายดานสาธารณสุข  ไดเขาใจ

ถึงผลกระทบของปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มข้ึนของระดับรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข เพื่อสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายสาธารณสุข  เตรียมความพรอมในอนาคต 

เพื่อใหการจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขใหมีความเหมาะสม   เกิดความเปนธรรม  

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คือทําใหสถานะสุขภาพของประชาชนดีข้ึน 

2.  เปนแหลงขอมูลในการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขใน

อนาคต 

 



 
บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

  

2.1  แนวคิดดานงบประมาณรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 
 

รายจายสาธารณะ (Public Spending)  หมายถึงการใชจายของรัฐบาลเพือ่ดําเนนิ

กิจกรรมตางๆ ทั้งหมด  กิจกรรมการใชจายของรัฐอาจจําแนกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ 1) การ

ใชจายดานงานทัว่ไปของรัฐ (General Fund)  2) การใชจายดานรัฐวสิาหกจิ (Public Enterprise  

Fund) 3) รายจายดานกองทุนของรัฐ (Trust Fund) (พลภัทร  บุราคม, 2549: 1) 

โดยไดจําแนกการดําเนินงานของรัฐบาลตามวัตถุประสงคอยางกวางออกเปนดานตาง ๆ

14 ดาน  ภายใตลักษณะงาน 4 ประเภทดงันี ้

1.  การบริหารทั่วไป 

     1)  การบริหารทัว่ไปของรัฐ 

                  2)  การปองกนัประเทศ 

                  3)  การรักษาความสงบภายใน 

2.  การบริการชุมชนและสงัคม 

                  1)  การศึกษา 

            2)  การสาธารณสุข 

      3)  การสังคมสงเคราะห 

                  4)  การเคหะและชุมชน 

                  5)  การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 3.  การเศรษฐกิจ 

                  1)  การเชื้อเพลงิและพลงังาน 

      2)  การเกษตร 

                  3)  การเหมืองแรทรัพยากรธรณี 
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                   4)  การอุตสาหกรรมและการโยธา 

                   5)  การขนสงและการสื่อสาร 

                   6)  การบริการเศรษฐกิจอ่ืน 

 4.  อ่ืนๆ  

ในชวงแผนพฒันาฉบับที ่ 4 ประเทศไดเนนการจัดสรรงบประมาณไปในดานการบริการ

ชมุชนและสงัคม และการปองกนัประเทศ ตอมาในแผนพัฒนาฉบบัที่ 5 ลักษณะงานดานการ

บริหารทัว่ไป ซึ่งประกอบดวยการปองกันประเทศและการรักษาความสงบภายใน ซึง่ในชวงแรกของ

แผน งานปองกนัประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปนสัดสวนตองบประมาณรายจายรวมสูง

มาก โดยเฉพาะในปพ.ศ. 2526 ไดรับการจัดสรรงบประมาณสูงถึงรอยละ 20.04 ทัง้นี้สืบเนื่องจาก

ในชวงกอนหนานัน้ คือระหวางป พ.ศ. 2517  เร่ือยมาจนถงึ พ.ศ. 2524 มีการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  และพื้นที่ในบางแหงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ภาคเหนือ  ภาคกลางและภาคใต  เปนพื้นที่ทีย่ากจนและหางไกล  จึงทําใหมีปญหาเรื่องความ

มั่นคงปลอดภยั  คืออาจจะมีการแทรกซมึและบอนทําลายจากผูกอการราย   ดังนัน้รัฐบาลจึง

จําเปนตองจัดเตรียมในเรื่องของอาวุธ  และปรับปรุงสมรรถภาพของกองทพั เพื่อพรอมรบ

ตลอดเวลา  จึงทาํใหสัดสวนตองบประมาณรายจายรวมของลักษณะงานดานนี้ไดรับการจัดสรร

งบประมาณเปนสัดสวนที่คอนขางสงูอยางตอเนื่อง  แมวาเหตุการณไมสงบจะบรรเทาความรนุแรง

ลงตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมา  จะสังเกตไดวา แมวาดานการปองกนัประเทศไดรับการจัดสรร

งบประมาณเปนสัดสวนตองบประมาณรายจายรวมลดลง แตก็ลดลงในอัตราสวนที่นอยมากในแต

ละป  ซึง่เหตุการณดังกลาวเปนไปตามทฤษฎีของ Alan. T Peacock และ Jack  Wiseman (1967: 

32) ในเรื่องเกี่ยวกับภาษีเมื่อเกิดสงคราม  รัฐบาลมคีวามจาํเปนตองใชจายเพิ่ม  ประชาชนสวน

ใหญจะยอมรบัระดับภาษีทีเ่พิ่มข้ึนกวาระดับที่สามารถยอมรับไดในยามปกติ  เพื่อชดเชยการใช

จายของรัฐบาลที่เพิม่ข้ึน จากการใชจายดานสงคราม  ดังนัน้แมวาสงครามจะสงบแลวก็ตาม  แต

รายจายรัฐบาลเพื่อการปองกันประเทศก็ไมไดลดลงมากเลยทีเดียว  อยางไรก็ตามลกัษณะงานดาน

นี้กม็ีแนวโนมที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปนสัดสวนตองบประมาณรายจายรวมลดลงเรือ่ยๆ  

จะเหน็วาในปพ.ศ. 2538 งานดานนี้ไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนสัดสวนตองบประมาณ

รายจายรวมเพียงรอยละ 12.67 จากทีเ่คยไดรับการจัดสรรงบประมาณสูงถึงรอยละ 20.04 ในป

พ.ศ. 2529  
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ลักษณะงานดานการบริการชุมชนและสังคม ไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนสัดสวนตอ

งบประมาณรายจายรวมถึงรอยละ 20.52 – 35.84 โดย งานดานการศึกษาไดรับการจัดสรร

งบประมาณสูงที่สุด  รองลงมาคือดานสาธารณสุข ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณอยูในชวง 

10.25-13.45 ในชวงแผน 5 ถึง แผน 6  และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  แตในป 2532 เปน

ตนมางานดานสาธารณสุข และดานการศึกษา ไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนสัดสวนตอ

งบประมาณรายจายรวมเพิ่มข้ึน    เนื่องจากตั้งแตป พ.ศ. 2531 เปนตนมาความจําเปนที่รัฐบาล

ตองใชจายเพื่อชําระหนี้เงินกูไดลดลง ทําใหรัฐบาลมีงบประมาณมาจัดสรรใหกับงานดานอื่นๆ 

เพิ่มข้ึน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากตั้งแตแผน 6 เปนตนมารัฐบาลเริ่มใหความสําคัญกับการ

พัฒนามนุษยมากขึ้น  ดังนั้นลักษณะงานดานการศึกษาและสาธารณสุขจึงไดรับการจัดสรร

งบประมาณเพิ่มสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม นับต้ังแตการจําแนกงบประมาณรายจายตามลักษณะงานได

เปลี่ยนการจําแนกงบประมาณรายจายเปนงาน 14 ดานภายใตลักษณะงาน 4 ประเภทตั้งแตป 

พ.ศ. 2535 เปนตนมา จะเห็นวางานดานการสาธารณสุขไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนสัดสวน

ตองบประมาณรายจายรวมลดลงเหลือเพียงรอยละ 5.63-6.94  เนื่องมาจากการจําแนกประเภท

ของงานภายใตลักษณะงานประเภทการบริการชุมชนและสังคม ไดจําแนกประเภทของงานให

ละเอียดขึ้น และจําเปนที่รัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณไปใหกับงานดานการสังคมสงเคราะห การ

เคหะและชุมชน และการศาสนา วัฒนธรรมและงานนันทนาการดวย   

ลักษณะงานดานการเศรษฐกิจ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนสดัสวนตองบประมาณ

รวมมากเปนอนัดับ 3 รองจากลักษณะงานดานการบริหารทัว่ไป และการบริการชุมชน จนในป 

พ.ศ.2531 เปนตนมาที่ภาระการชดใชหนีเ้งินกูของรัฐบาลไดบรรเทาลงนัน้มีสวนทาํให ลักษณะงาน

ดานการเศรษฐกิจจึงไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ    ตัง้แตแผน7เปนตนไป (จิตติมา 

พิตรากูล, 2540: 32)   
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ภาพที ่2.1  เปรียบเทียบสดัสวนของงบประมาณรายจายจาํแนกตามลักษณะงาน 8 ดานตอ    

                   งบประมาณรายจายรวมในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 5 – 6 

แหลงที่มา: จิตติมา  พิตรากูล, 2540: 32. 

 

จากภาพจะเหน็ไดวา ในชวงแรกประเทศมีการจัดสรรรายจายสาธารณะดานการปกครอง

ประเทศ และเมื่อเขาสูงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 รายจายสวนนี้ลดลงอยาง

เห็นไดชัด โดยรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขมีสัดสวนเพิ่มข้ึนตัง้แตปลายแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่7    เปนตนมา  

รายจายสาธารณะดานการสาธารณสุข   หมายถึง รายจายภาครัฐที่จายในดานการดูแล

สุขภาพของประชาชน   โดยจัดสรรตามลักษณะงาน  ไดแก การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

การปองกัน  ควบคุมโรคและสรางเสริมสุขภาพ  การพัฒนาระบบสุขภาพ  การสนับสนุนการผลิต

และพัฒนาคุณภาพบุคลากร  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ  การ
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ปองกันและแกไขปญหาเอดส  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  การแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก  การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยและผูพิการ (กระทรวงสาธารณสุข.  สํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร, 2550:  367)  

    ซึ่งเปนรายจายซึ่งอยูในหมวดของการบริการชุมชนและสังคม   ซึ่งเปนหมวดรายจายที่

สําคัญ ในการที่รัฐบาลจําเปนตองลงทุน เพื่อเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศ ใหมี

ศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น เนื่องดวยในการพัฒนาประเทศจําเปนอยางยิ่งที่ทรัพยากรมนุษยในประเทศ

จะตองมีความพรอม  ดังนั้นรายจายดานสาธารณสุขนับวามีความสําคัญในการผลิต และการ

ลงทุนทางดานทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา และเปนปจจัยที่สําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา

ใหแกประเทศ  โดยมีกระทรวงสาธารณสุข  เปนองคกรที่รับผิดชอบสุขภาพอนามัยของคนไทยทั่ว

ประเทศ  ในดานการสงเสริม  สนับสนุน  ควบคุม  และประสานกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวกับ

สุขภาพทั้งกายและจิต โดยแบงตามแผนงานออกเปน 6 ประเภท ไดแก 

  1.  งานโรงพยาบาล 

2.  งานสถานพยาบาลผูปวยนอก 

3.  งานบริการสาธารณสุข 

4.  งานอุปกรณการแพทย 

5.  งานวิจยัสาธารณสุข 

6.  งานสาธารณสุขอื่น  

โดยมีแหลงทีม่าของรายจายดานสุขภาพจะมาจาก 3 แหลง    ไดแก 

1.  แหลงเงินจากภาครัฐ   แหลงจายที่ใหญที่สุดของภาครัฐ   คือ กระทรวงสาธารณสุขเปน

แหลงรายจายที่ใหญที่สุด ในดานของรายจายสุขภาพของภาครัฐ หากพิจารณางบประมาณเฉพาะ

กระทรวงสาธารณสุข พบวา ในชวงทศวรรษ พ.ศ. 2523 – 2532  แหลงเงินในภาครัฐมีสัดสวน

ลดลงจากรอยละ  29.9  ในพ.ศ. 2523 เปน รอยละ 19.7 ในพ.ศ.  2532    หลังจากพ.ศ. 2532  

แหลงเงินภาครัฐมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ถึงรอยละ  37.8 ในพ.ศ. 2540  เนื่องจากเปนชวงที่

เศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวและเติบโตตอเนื่องอยางรวดเร็ว   และรัฐบาลมีนโยบายมุงพัฒนาคนเปน

หลัก  รวมทั้งการใหความสําคัญกับนโยบายสุขภาพถวนหนา  แตในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกจิรัฐบาล

ตองปรับลดงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขที่ทําไวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(IMF)  ทําใหแหลงเงินภาครัฐมีแนวโนมลดลงเปนรอยละ 32.9 ในพ.ศ. 2544  และกลับเพิ่มข้ึนเปน
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รอยละ 34.1  ในพ.ศ. 2545   เนื่องจากรัฐบาลขณะนั้นมีนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ใหครอบคลุมประชาชนทุกคน  คือมีสัดสวนมากกวารอยละ 5 ของงบประมาณรายจายทั้งสิ้น  มา

ตั้งแตป พ.ศ. 2534 ซึ่งมีสัดสวนที่สูงกวาประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศ   

2.  แหลงเงนิจากภาคเอกชน ภาคเอกชนมคีรัวเรือนที่เปนแหลงจายที่ใหญที่สุด   เนือ่งจาก

ในเบื้องตน   ความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพยังไมครบ รอยละ 100 มปีระชากรทีย่ังไมมี

หลักประกนัสขุภาพอีกรอยละ 30  ที่ตองจายคารักษาพยาบาลเอง  รวมทัง้พฤติกรรมของประชาชน

ที่นยิมซื้อยากนิเอง  ทําใหแหลงเงนิจากครัวเรือนมีบทบาทมากในการจัดบริการสุขภาพ  โดยมี

สัดสวนที่เกนิกวารอยละ 60 มาตลอด    โดยในป 2523 แหลงเงินจากครัวเรือน   คิดเปนรอยละ 

68.6  เพิ่มข้ึนสูงสุดในพ.ศ. 2532  เปนรอยละ 80.1  เนือ่งจากการปรบัลดงบประมาณจากภาครัฐ  

ทําใหครัวเรือนตองรับภาระคาใชจายดานสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  ภายหลังจาก พ.ศ. 2532  จนถงึชวง

วิกฤตเศรษฐกจิในพ.ศ. 2540  แหลงเงนิจากครัวเรือนมแีนวโนมที่มีสัดสวนลดลงเรือ่ยๆ   เนื่องจาก

การปฎิรูประบบสุขภาพของภาครัฐ  

3.  แหลงเงินชวยเหลือจากตางประเทศ          เงินชวยเหลือตางประเทศดานสาธารณสุขมี

แนวโนมลดลง จากรอยละ 1.44  ในพ.ศ. 2523  เหลือรอยละ 0.15 ในพ.ศ. 2533  และเหลือเพียง 

0.06 ในพ.ศ. 2544  ในอนาคตประเทศไทยจะมีแนวโนมเปนผูใหความชวยเหลือแกประเทศอื่นๆ 

มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศแถบอินโดจีน  

 เห็นไดวารายจายสุขภาพของประเทศไทยที่มาจาก 3 แหลง ในชวงแรกรายจายสุขภาพ

ภาคเอกชนมสัีดสวนที่สูง  แตในปจจุบนั สัดสวนจากแหลงของภาครัฐกลับมีความสําคัญและมี

อัตราที่เพิม่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพิจารณาจากงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขจะเหน็วาเพิ่มข้ึน

จากรอยละ 6.7  ของงบประมาณทั้งประเทศ ในพ.ศ. 2544  เปนรอยละ 7.6  และ   8.3  ของ

งบประมาณทัง้ประเทศในพ.ศ. 2547และพ.ศ. 2550 แสดงใหเห็นถึงการใหความสาํคัญของภาครัฐ

ที่มีตอระบบบริการสาธารณสุขที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง (กระทรวงสาธารณสุข. สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร,  2550:  308-314) 

ในการจัดสรรงบประมาณสขุภาพของภาครัฐ  ใหความสําคัญกับงานดานการ

รักษาพยาบาลมาโดยตลอด  จะเห็นไดจากงบประมาณรอยละ 60-66  จัดสรรใหกับงานบริการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  ซึง่มีบริการสงเสริมสุขภาพ และปองกนัโรคคอนขางนอย  ในขณะที ่
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งบประมาณทีจ่ัดสรรใหกับงานบริการที่สถานีอนามยัทีมุ่งเนนงานบริการสงเสริมสุขภาพเปนหลกั 

เพียงประมาณรอยละ 20-24  และสัดสวนมีแนวโนมลดลงเรื่อย  จนชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  จะ

เห็นไดชัดวางบประมาณบรกิารของโรงพยาบาลลดลงมาก  เนื่องจากการปรับลดงบลงทุนในสวน

งบประมาณกอสราง  ทําใหสัดสวนงบประมาณที่สถานีอนามัยสงูขึน้   จากตารางที่ 2.1  วิโรจน  

ตั้งเจริญเสถียรและคณะ (2541: 3) ไดทําการศึกษาแบบแผนรายจายสุขภาพของรัฐในแผนพฒันา

การสาธารณสุข ฉบับที ่ 5-6-7    พิจารณาตามประเภทของกิจกรรม  พบวา    งบประมาณดาน

สุขภาพใน   แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 , 6 และ 7  นัน้ มุงเนนบริการรักษาพยาบาลเปนหลัก 

 

ตารางที่ 2.1 แสดงการจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุข  จําแนกตาม 11 ดานตามแผนพฒันาฯ  

                    ฉบับที่ 5,6,7,8 

 
แผนฯ5 แผนฯ6 แผนฯ7 แผนฯ8 ประเภทของรายจาย 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

1. บริหาร 

2. บริการรักษาพยาบาล 

3. สงเสริมสุขภาพ 

4. ควบคุมปองกันโรค 

5. ควบคุมสารเสพติด 

6. ฟนฟูสมรรถภาพ 

7. ผลิตบุคลากร 

8. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

9. สาธารณสุขมูลฐาน 

10. คุมครองผูบริโภค 

11. วิจัยและพัฒนา 

2,958.9 

26,053.77 

7,678.67 

4,502.25 

233.15 

105.27 

1,609.87 

513.42 

353.42 

397.33 

102.92 

 

6.65 

58.54 

17.25 

10.12 

0.52 

0.24 

3.62 

1.15 

0.79 

0.89 

0.23 

5,431.37 

42,996.71 

11,978.34 

8,143.44 

395.50 

196.18 

2,172.51 

833.83 

1260.47 

643.52 

201.83 

7.31 

57.91 

16.13 

10.97 

0.53 

0.26 

2.93 

1.12 

1.70 

0.87 

0.27 

12,301.07 

124,262.44 

43,161.80 

26,311.92 

1,337.51 

732.72 

6,627.11 

1,206.25 

4,995.48 

2,117.66 

738.43 

5.5 

55.52 

19.29 

11.75 

0.6 

0.33 

2.96 

0.54 

2.23 

0.95 

0.33 

16,859.68 

182,394.81 

54,618.37 

36,612.44 

3,924.44 

4,915.74 

18,824.87 

2,362.14 

4,160.32 

4,337.09 

1,920.56 

5.09 

55.12 

16.50 

11.06 

1.19 

1.49 

5.69 

0.71 

1.26 

1.31 

0.58 

 
แหลงที่มา :  วิโรจน เจริญเสถียร และคณะ, 2541: 3. 

 

สวนในแผน 8  งบประมาณดานสาธารณสุขยังคงมุงเนนบริการรักษาพยาบาลเปนหลกั

เชนเดียวกับแผนพัฒนาฯทีผ่านมา   งานดานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคไดรับงบประมาณ

นอยลงกวาเดมิ  ในขณะทีง่านดานการควบคุมสารเสพตดิ  ฟนฟุสมรรถภาพ    การผลิตและพัฒนา
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สมรรถนะบุคลากร  รวมถึงการคุมครองผูบริโภคไดรับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น    สวนในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 9   มีการจัดสรรงบประมาณใหกับงานดานสงเสริมสุขภาพมากขึ้น  เนื่องจากการปฏิรูป

ระบบสุขภาพโดยเนนนโยบายสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค  และจากการกาํหนดเจตนารมณ

ของระบบสุขภาพแหงชาติใหเปนไปเพื่อการสรางสุขภาพ  มากกวาการซอมแซมสุขภาพ ซึง่ใน

ปจจุบัน  ณ เดือนกันยายน 2550 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีความครอบคลุม จํานวน

ประชากร คนไทยทั้งประเทศ เทากับ 63,662,812 คน จํานวนผูมหีลกัประกันสุขภาพ

เทากับ  61,629,229 คน คดิเปนความครอบคลุมรอยละ  98.75   ของจํานวนประชากรทัง้ประเทศ

หากพิจารณาเปนมูลคางบประมาณ  ทําใหเหน็การแนวโนมการเพิ่มข้ึนที่ชัดเจน  จาก

งบประมาณโดยรวมของกระทรวงสาธารณสุข  โดยเฉพาะงบประมาณสาธารณสุขอื่นๆ  ที่เปน

กองทนุหลักประกันสุขภาพถวนหนา  มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนจาก 30,113  ลานบาทใน พ.ศ. 

2545  เปน 82,741 ลานบาทในพ.ศ. 2550 

การเพิม่ข้ึนของงบประมาณรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเปนเหตุการณที่พบได ใน

เกือบทุกประเทศ  ดังนั้นทั่วโลกจึงไดมีการศึกษาวามีปจจัยดานใดบางที่เปนตวัแปรที่ทําใหรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มข้ึน  มามากกวา 30 ปที่ผานมา  ซึง่เปนการศึกษาทัง้ในประเทศ และ

มีการเปรียบเทียบกับตางประเทศ ดังนั้นเพื่อใหสามารถเปรียบเทยีบกับตางประเทศได หรือ

สามารถศึกษาภายในประเทศเพื่อดูแนวโนมภายในประเทศ  

จะเห็นวารัฐบาลไทยใหความสําคัญในการลงทุนดานทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะดาน

สาธารณสุข โดยมีการวางแผนอยางเปนรูปธรรมเริ่มต้ังแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับ

ที่ 4 เปนตนมา  โดยเฉพาะการลงทุนหรือการใชทรัพยากรภาครัฐ  ซึ่งเปนมูลคาที่คอนขางสูง และ

เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  คือเพิ่มข้ึนจาก 44,508.97 ลานบาท ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 

2525-2529) เปน 74,253.70ลานบาท  ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)  223,792.39  

ลานบาทในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)  321,350.0 ลานบาทในชวงแผนพัฒนา

ฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และ เพิ่มข้ึนเปน    415,792.8 ลานบาทในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549)   และเมื่อพิจารณาเปนรายปพบวา  รัฐบาลจัดสรรงบเพื่อการสาธารณสุขใน

สัดสวนรอยละ 4.13 ของงบประมาณประเทศในป 2525 เมื่อเร่ิมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ จนถึงรอยละ 7.5 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ในป 2539  และเปนรอยละ  6.7 ในป 

2544 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  และปรับเพิ่มเปนรอยละ 7.6 ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 
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และลาสุดเปน รอยละ 8.3 ในป 2550 (กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 

2550: 359.) 

ถาพิจารณาการลงทุนเพื่อขยายการบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในสวนของกระทรวง

สาธารณสุข  ในชวง 15 ปที่ผานมาพบวา  มีการขยายสถานบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งในสวนกลาง

และสวนภูมิภาคอยางรวดเร็วชัดเจน  โดยเฉพาะในสวนภูมิภาค  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2539 

กระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลศูนยระดับเขตถึง 17 แหง  โรงพยาบาลทั่วไปซึ่งเปน

โรงพยาบาลระดับจังหวัด 75 แหง  โรงพยาบาลชุมชน  ซึ่งเปนโรงพยาบาลระดับอําเภอกวา 700

แหง  และสถานีอนามัยซึ่งเปนหนวยใหบริการระดับตําบลกวา 9,000 แหง และในปจจุบันไดมี

ความพยายามที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ มาตรฐานการใหบริการ และความ

ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

ในป พ.ศ. 2550  รายจายสาธารณะของรฐับาลดานสาธารณสุขยังคงอยูภายใตหมวดการ

บริการชุมชนและสังคม  ซึง่ในงบประมาณป พ.ศ. 2550   รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณรายจายการ

บริการชุมชนและสังคม จํานวน 656,864.5 ลานบาท หรือรอยละ 42 ของงบประมาณรายจาย

ทั้งสิน้ จําแนกเปนรายจายลงทนุ 99,964.4 ลานบาท และรายจายประจํา 556,900.1 ลานบาท ซึ่ง

รัฐบาลไดจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามลกัษณะงานดังนี ้
1)  การศึกษา จํานวน 356,946.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ   54.3 ของงบประมาณ

รายจายการบริการชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายจายลงทนุ 46,503.2 ลานบาท รายจายประจาํ

310,443.1 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนนิงานเกี่ยวกับการบริหารการศกึษา การจัดการ

ศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถงึระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียน และการ

จัดทุนการศึกษา งบประมาณจํานวนดังกลาว รวมถงึเงนิอุดหนุนกรุงเทพมหานคร และองคกร

บริหารราชการสวนทองถิน่เพื่อดําเนินการดานการศึกษา 

2)  การสาธารณสุข จํานวน 148,739.6 ลานบาทหรือ     รอยละ22.6 ของงบประมาณ

รายจายการบริการชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายจายลงทุน 22,269.4 ลานบาท และรายจาย

ประจํา 126,470.2 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดบริการสาธารณสุข ทั้งการวางแผน การ

บริหารการดาํเนินงานโรงพยาบาล สถานพยาบาลตางๆ และการใหความรูและบรกิารดานสุขภาพ

อนามยั ทั้งที่ดาํเนนิการโดยกระทรวงสาธารณสุขและสวนราชการอืน่ 
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3)  การสังคมสงเคราะหจํานวน   112,360.2 ลานบาท หรือรอยละ 17.1  ของงบประมาณ

รายจายการบริการชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายจายลงทุน 11,206 ลานบาท และรายจาย

ประจํา 101,154.2 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการประกันสงัคมใหแกบุคคลผูสูญเสีย

รายไดเนื่องจากเจ็บปวย คลอดบุตร และเปนการใหประโยชนทดแทนแกบุคคลทั่วไปลูกจางของรฐั

กรณีเกษียณอาย ุเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินงานสงัคมสงเคราะห โดยการจัดสถานสงเคราะห

แกบคุคลประเภทตางๆ รวมทั้งการสงเคราะหอ่ืน เชน กรณีประสบภัยพิบัติ 

4)  การเคหะและชุมชนจํานวน 25,926.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4  ของงบประมาณ

รายจายการบริการชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายจายลงทุน 16,858.6 ลานบาทและรายจาย

ประจํา 9,067.9 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายสาํหรับการดําเนนิงานจัดหาทีพ่กัอาศัยและการ

กําหนดมาตรฐาน การวางผังเมือง การพฒันาชมุชน ตลอดจนการจดัหาน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค การ

ดําเนนิงานเกีย่วกับส่ิงแวดลอม การกําจัดของเสยีและการระบายน้ํา การควบคุมและกาํจัด

มลภาวะและมลพิษ 

5)  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จํานวน 12,891.9 ลานบาท หรือรอยละ 2ของ

งบประมาณรายจายการบริการชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายจายลงทนุ 3,127.2 ลานบาทและ

รายจายประจาํ 9,764.7 ลานบาท เพือ่เปนคาใชจายในการจัดการกีฬาของการกีฬาแหงประเทศ

ไทย ในสวนที่เปนนโยบายนอกเหนือจากการจัดการศึกษา นอกจากนัน้ยังเปนคาใชจายในการ

ดําเนนิงานทางดานวัฒนธรรมของกรมศิลปากร การศาสนาของกรมการศาสนา และเปนคาใชจาย

ในการกระจายเสียงและจัดระบบโทรทัศนของกรมประชาสัมพนัธ ตลอดจนการบรหิารดานสิ่งพมิพ

ตางๆ คาจัดสรางสวนสาธารณะหรือสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ หองสมดุ พิพิธภัณฑสัตวน้ํา และสวน

พฤกษศาสตร (สํานักงบประมาณ, 2550: 48)  จะเหน็ไดวางบประมาณดานสาธารณสุขไดรับรอย

ละ 22.6 นับวาสูงเปนที ่2 รองจากงบประมาณดานการศึกษา   

โดยสรุปในชวงป 1960  มาจนถึงป 1980 เปนชวงที่รายจายสาธารณะของประเทศตางๆ 

เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก  ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตวัของแนวความคิดที่เนนใหรัฐบาลเขามามี

บทบาทมากขึน้  แนวความคิดดังกลาวไดเปนทีย่อมรับกันอยางกวางขวางมาก  โดยเฉพาะตั้งแต

ชวงทศวรรษที ่1960 และ 1970  John Kenneth Galbraith (อางถงึใน พลภัทร บุราคม, 2549: 18)   

ไดชี้ใหเห็นวารัฐบาลควรเขามามีบทบาทมากขึ้น  โดยเฉพาะเพื่อเขามาแกปญหาเรงดวนตางๆ ที่มี

ต่ําเกินไป  ตลอดจนการเพิม่รายจายสาธารณะดานตางๆ เพื่อชวยเหลือคนยากจน และยงัเชื่อวา 
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การขยายตัวของรายจายสาธารณะของรัฐบาลอยางมากนี้  จะไมเปนปญหาเพราะสามารถชดเชย

ได  โดยอาศัยการเก็บภาษีในอัตรากาวหนา (Progressive Taxation) ดังนั้นในชวงนี้รายจาย

สาธารณะรวมทั้งหมดของรัฐบาลในแตละประเทศเพิม่ข้ึนมากกวา 50% ในกลุมประเทศ OECD 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขไดปรับตัวเพิ่มข้ึนจากนอยกวารอยละ 4 เปนมากกวารอยละ 8 

ของGDP  โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 14 ของ GDP  

เราอธิบายการเพิ่มของรายจายสาธารณะไดจากสาเหตุหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงของ

ระบบบริการสุขภาพจากระบบเอกชนเปนผูจาย มาเปนระบบรัฐสวัสดิการ นั่นยอมเปนเหตุผลที่ทํา

ใหรายจายสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และ การอธิบายของ Baumol (1993: 17-28)   มอง

ดานการรักษาสุขภาพเปนการบริการอยางหนึ่ง  และใชแรงงานคนเปนสวนใหญ (Labour 

Intensive)  ซึ่งทําใหตนทุนสูงนํามาซึ่งผลตอบแทนที่นอยกวาอุตสาหกรรมเครื่องจักร (Capital 

Intensive)  นั่นเปนเหตุผลที่ทําใหอุตสาหกรรมดานบริการสุขภาพจําเปนตองมีการคิดคาบริการให

สูงขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภาพ  สุดทายจึงทําใหประเทศมีรายจายดานนี้สูงขึ้นอยางชัดเจน (Okunade 

and  Murthy, 2002: 147-159; Jones, 2004: 20-22)  แตเปนที่นาสนใจวา  แลวเหตุใดในประเทศ

ที่มีระบบสุขภาพที่รัฐสวัสดิการเหมือนกัน แตอัตราการเพิ่มข้ึนของรายจายสาธารณะดานสุขภาพ 

จึงเติบโตไมเทากัน นอกจากนั้นหลังจากการเพิ่มข้ึนอยางมากของรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข รัฐบาลในประเทศกลุม OECD ไดออกนโยบายควบคุมตนทุน (Cost Containment) 

บริการรักษาพยาบาลอยางเครงครัด จึงทําใหในปค.ศ. 1980 – 1990 กลุมประเทศ OECD สามารถ

ควบคุมรายจายดานนี้ใหคงที่อยูได แตหลังจากปค.ศ. 2000 รายจายดานนี้กลับเพิ่มสูงขึ้นอีก 3% 

นั่นเปนคําถามที่วายังมีปจจัยดานอื่นอีกหรือไม นอกจากตนทุนที่สูงขึ้นดังที่ Baumol เสนอแลว ที่

เปนตัวผลักดันใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้น 

ในสวนของประเทศไทย  รายจายสาธารณะของรฐับาลในชวงแรกจะมุงเนนไปที่การ

ปองกนัประเทศ แตตอมารายจายสาธารณะดานนี้เร่ิมลดลง  และเพิ่มในสัดสวนของรายจายดาน

บริการชุมชนและสังคม   โดยมีรายจายทีสํ่าคัญ ๆ คือดานการศึกษา    และดานสาธารณสุข     ซึง่

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง และเพิ่มข้ึน

อยางรวดเร็วเนื่องจากรัฐบาลเห็นความสาํคัญของสภาวะสุขภาพของประชาชนมากขึ้น    จน

ปจจุบนัป พ.ศ. 2550 รายจายสาธารณะของรัฐบาลดานสาธารณสุข  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

รอยละ 22.6 ของงบประมาณรายจายการบริการชุมชนและสังคม  ซึ่งสงูเปนอันดับที่ 2 รองจาก
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รายจายดานการศึกษา นอกจากนั้นรายจายสวนใหญยงัอยูในหมวดของการรักษาพยาบาล 

มากกวาการสงเสริมสุขภาพ   แตดานการสงเสริมสุขภาพก็มกีารเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็วเชนเดียวกนั   

 
2.2  ลักษณะของบริการสาธารณะดานสาธารณสุข    
  

จะเหน็ไดวาพฒันาการนับแตอดีตเรื่อยมาถึงปจจุบนัที่รัฐบาลในแตละประเทศ  ไดเขามามี

บทบาทในกิจกรรมการใชจายในบริการสาธารณะนั้นมมีาขึ้นโดยลาํดบั  พิจารณาจากทางดานการ

ใชจายของรัฐบาลในแตละประเทศแลวจะพบวามีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป  โดยเฉพาะอยางยิง่ใน

สภาวการณปจจุบันเปนทีย่อมรับกันวา  แนวโนมของรัฐบาลในประเทศตางๆ นั้นไดเขามามี

บทบาทไมเพยีงแตทางสงัคมเทานัน้  หากแตยังรวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย  ซึง่

ผลงานการศึกษาของนักวชิาการตะวนัตกและไทยตางก็สนับสนนุวา  การใชจายของรัฐบาลแตละ

ประเทศมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนอยูตลอดเวลา  ซึ่งรวมทัง้บริการสาธารณะดานสาธารณสุขดวย  ซึ่ง

สาเหตหุนึง่เกดิจาก ความลมเหลวของกลไกตลาด ซึ่งทําใหภาครัฐตองเขาไปมีบทบาทในการ

แทรกแซงและสงผลใหรัฐบาลตองมีรายจายสาธารณะในดานตางๆ มากข้ึน  ซึ่งเปนการอธิบายถงึ

การขยายตัวของรายจายสาธารณะในภาพรวม 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะความลมเหลวของกลไกตลาด  สามารถจําแนกออกไดเปน 4 

ลักษณะดังตอไปนี้ คือ 1) ความลมเหลวที่เกีย่วพนักับขาวสารทีไ่มสมบูรณ  และขาดการ

เคลื่อนยายของทรัพยากร 2) ตนทนุการผลิตที่ลดลงและการผูกขาด  ซึ่งจะทาํใหปริมาณการผลติ

สินคาและบรกิารมีนอยกวาที่ควรจะเปน ราคาสนิคาหรือบริการสูงกวาที่ควรจะเปน  ตลอดจน

ปจจัยการผลิตตาง ๆ ถูกนาํมาใชนอยกวาที่ควรจะเปน 3) ผลกระทบภายนอกอันเนื่องมาจากการ

บริโภคและการผลิต กอใหเกิดผลดีและผลเสียภายนอก (External Benefit or External Cost)  4) 

ลักษณะของสนิคาสาธารณะ (Public Goods) ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากสินคาเอกชน (Private 

Goods) โดยเปนการพิจารณาถึงลักษณะของการแบงแยกการบริโภคออกจากกนั (Exclusion 

Principle) และลักษณะของการเปนปรปกษในการบริโภค (Rival Consumption Principle) และ 

5) ความลมเหลวของกลไกตลาด ในดานอื่นๆ ทาํใหรัฐบาลตองเขามามีบทบาทในการจัดสรร

ทรัพยากร  โดยการกระจายรายไดและความมัง่คั่ง  การรักษาเสถียรภาพ และการสงเสริมความ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Musgrave and Musgrave, 1989 : 41-85 ; Rosen, 1999 : 61-161; 

Stiglitz, 2000 : 55-91)  

ศาสตราจารย Kenneth J.Arrow  นักเศรษฐศาสตรชาวอเมรกิันผูที่ไดรับรางวัลโนเบลใน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  ไดชี้ใหเหน็วา บริการรักษาพยาบาลไมใชสินคาและบริการในทาง

เศรษฐศาสตรตามปกติหากแตมีลักษณะพิเศษบางประการ (1963: 941-973)   ซึ่งลักษณะพิเศษ

ของบริการรักษาพยาบาลในทัศนะของ Kenneth J.Arrow ไดแก 

 1.  ลักษณะอปุสงคในบรกิารรักษาพยาบาล 

อุปสงคในการรักษาพยาบาล (Demand for Health Services) มีลักษณะแตกตางจาก

อุปสงคในสินคาและบริการอื่น ๆ เนื่องจากเกิดข้ึนไมสม่าํเสมอ (Irregular)  และไมอาจคาดการณได

ลวงหนา (Unpredicatable)     แตข้ึนอยูกับคาความนาจะเปน (Probability)  ที่เหตุการณเจ็บปวย 

(IIIness) หรืออุบัติเหตุ (Accidents) จะเกิดขึ้น  เนื่องจากการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตเุปนสิ่งที่เกิดขึ้น

ไมแนนอน (Uncertainty) ผูบริโภคจึงมีความเสีย่ง (Risk)  จากการที่มีความสามารถในการจาย 

(Ability to Pay)  ไมพอเพียง ในกรณีที่มีอุปสงคในบริการรักษาพยาบาลเกิดขึน้   บริการ

รักษาพยาบาลบางประเภทถือเปนสนิคาจําเปน (Necessity Goods) แมวาการจัดสรรทรัพยากรจะ

อาศัยกลไกราคาก็ตาม  หากผูบริโภคขาดอุปสงคในการบริการรักษาพยาบาล เนื่องจากความ    

สามารถในการจายไมพอเพยีงแลว  ก็อาจมีผลกระทบตอสังคมสวนรวมทั้งในแงของคุณธรรม 

(Ethics)  และ/หรือการเกิดโรคระบาด (Epidemics)  ภาครัฐจึงมีความจําเปนจะตองเขาดําเนนิการ

แทรกแซง อยางนอยก็เพื่อใหผูบริโภคที่ขาดอํานาจซื้อ (Purchasing Power)  สามารถรับบริการ

รักษาพยาบาลขั้นพืน้ฐาน (Minimum Requirements) ตามความจําเปนได 

2.  พฤติกรรมของแพทยผูใหบริการรักษาพยาบาล 

พฤติกรรมของแพทยผูใหบริการรักษาพยาบาล มีความแตกตางจากพฤตกิรรมของผูผลิต

สินคาโดยทั่วไป  เนื่องจากผูบริโภคไมสามารถตรวจสอบสินคาและบริการไดกอนการบริโภค และ

การเขารับบริการรักษาพยาบาลมักเปนสิง่ทีเ่กิดขึ้นทนัทีไมอาจรอเวลาได  ดังนัน้ ผูบริโภคจึงตอง

มอบความไววางใจ (Trust) ใหกับแพทยผูใหบริการรักษาพยาบาล  ความสมัพนัธระหวางแพทยและ

ผูปวยเปนไปในลักษณะความสัมพนัธแบบตัวแทน (Agency Relationship) กลาวคอื แพทยเปนผู

ตัดสินใจแทนผูปวยวาตองบริโภคบริการรักษาพยาบาลอยางไร  เปนปริมาณเทาใด  เนื่องจาก

ผูปวยขาดความรู (Consumer Ignorance) จึงไมสามารถตัดสินใจไดเองวาจะบริโภคบริการ
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รักษาพยาบาลใดเปนจํานวนเทาใด  โดยปกติแลว ในการบริโภคสินคาและบริการโดยทัว่ไป  

ผูบริโภคมักเปนผูตัดสินใจเอง    สังคมจึงคาดหวังพฤติกรรมของแพทยในลักษณะที่คํานึงถึง

ผลประโยชนทางสุขภาพของผูปวยมากกวา      ผลประโยชนทางการเงินของตน  ดังนัน้ มาตรฐาน

วิชาชพีทัง้ในดานจริยธรรม และคุณธรรมของวิชาชพีแพทย   จึงถูกกาํหนดใหสูงกวาวิชาชพีอืน่

โดยทัว่ไป   โดยภาครัฐมีความจําเปนจะตองเขามากาํกับดูแลเพื่อคุมครองผูบริโภค 

ตัวอยางของมาตรฐานวิชาชพีในดานจริยธรรมและคุณธรรมของแพทย เชน  การหาม

โฆษณาและการแขงขันดวยราคา   การใหการรักษาพยาบาลจะตองไมคํานึงถึงผลประโยชนสวน

ตน  และแพทยตองใหการรักษาพยาบาลแกผูปวย โดยไมเลือกเพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  ฐานะทาง

สังคมและเศรษฐกิจ เปนตน 

3.  ความไมแนนอนในผลของการรักษาพยาบาล 

ในการบริโภคสินคาและบรกิาร โดยทั่วไปผูบริโภคอาจตรวจสอบคุณภาพของสนิคาไดกอน

การบริโภค โดยเปรียบเทยีบระหวางคุณภาพและราคา เพื่อแสวงหาความพอใจสูงสุด  ปจจุบนั

สินคาสวนใหญมีคุณภาพและมาตรฐานสม่ําเสมอแนนอน  ทฤษฎีของบริการรักษาพยาบาล แพทย

ไมสามารถใหคํามั่นสัญญากับผูปวยไดวาภายหลงัการรักษาพยาบาลแลวผูปวยจะหาย หรือมี

อาการดีข้ึน เนื่องจากปจจัยที่กาํหนดความเจ็บปวยไมไดข้ึนอยูกับบริการรักษาพยาบาลเพียงอยาง

เดียว หากขึ้นอยูกับอาย ุภาวะโรคแทรกซอน (Multiple Diseases)  ฯลฯ  การทีผู่ปวยหายปวยก็

อาจจะเนื่องมาจากปจจัยอืน่  เชน กาํลังใจในกรณีของมะเรง็  ไมไดเนื่องมาจากบรกิาร

รักษาพยาบาลไมวาผูปวยจะหายปวย มีอาการดีข้ึน หรือมีความพอใจในบริการรักษาพยาบาล

หรือไมก็ตาม ผูปวยจะตองจายเงนิเพื่อชําระคาบริการรักษาพยาบาลนั้น ซึ่งมักจะเปนคาใชจายที่

สูง  และบริการรักษาพยาบาลยังถือเปนสนิคาที่เกีย่วของกับชีวิต (Live and Death Matters) 

เนื่องจากความไมแนนอนในผลของการรักษาพยาบาลดังกลาวแลว ภาครัฐมีความ

จําเปนตองเขาแทรกแซง เพื่อใหผูบริโภคมีหลกัประกนัวาบริการรักษาพยาบาลที่สงมอบ (Delivery) 

นัน้ เปนสนิคาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ    

4.  ลักษณะของอุปทานทีมกีารผูกขาด 

ตามเศรษฐศาสตร (Monopoly) ซึ่งหมายถึงการที่มีผูผลติเพียงรายเดียวหรือนอยรายเปนสิ่งไม

พึงปรารถนาของสังคมและเปนผลเสียตอผูบริโภค  เนื่องจากมีผลทําใหราคา (Price) สูงขึ้น และ

ปริมาณ (Quantity)  นอยลงการผูกขาดอาจเกดิขึ้นเนื่องจากภาครฐัใหสิทธพิิเศษบางประการแก
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ผูผลิต  เชน สัมปทาน สิทธิบัตร (Patent) ฯลฯ หรืออาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เชน ผูผลิตเปน

เจาของทรัพยากรหรือเทคโนโลยีสําคัญ หรือมี  ประสิทธิภาพในการผลิตสูงเปนเหตุใหผูผลิตรายอื่น

ไมสามารถแขงขันในดานตนทนุและคุณภาพได  ผูผลิตที่มีอํานาจผกูขาดจะไดรับผลกําไรเกินปกติ 

(Supernormal Profit)  ในระยะยาว  ในตลาดที่มีการแขงขัน  ผูผลิตอาจไดรับผลกําไรเกินปกตใิน

ระยะสั้นได แตถาหากอุตสาหกรรมมกีารเขาออกโดยเสรี (Free Exit and Entry) แลว ก็จะมีผูผลิต

รายใหมเพิ่มข้ึน ผลกาํไรเกนิปกติในระยะสั้นจะลดลงเปนเพยีงผลกําไรปกติ (Normal Profit)  ใน

ระยะยาวในการใหบริการรกัษาพยาบาล แพทยมอํีานาจผูกขาดอันเนื่องมาจากใบประกอบโรค

ศิลป (Medical License) ซึ่งกีดกันมิใหผูอ่ืนซึ่งไมมีใบอนุญาตดังกลาวเขามาประกอบวิชาชีพแพทย 

เพราะเปนการผิดกฎหมาย 

 5.  แนวความคิดการแบงแยกราคาขาย 

ในการกาํหนดราคาสินคา ผูผลิตอาจกระทําได 2 แบบ คอื (ก)  การไมแบงแยกราคาขาย 

หมายถงึ การที่ผูผลิตระบุราคาสินคาไวชัดเจน ผูบริโภคทุกคนซื้อสินคาและบริการในราคาเดียวกนั  

เชน ในหางสรรพสินคา เปนตน  และราคาดังกลาวไมสามารถตอรองได (ข)  การแบงแยกราคาขาย 

หมายถงึ การที่ผูผลิตไมระบุราคาสินคาไวเพื่อผูบริโภคสามารถสงัเกตไดดวยตนเอง  แตใชวิธีบอก

ราคาที่แตกตางกนัสําหรับผูบริโภคแตละราย และราคาดังกลาวอาจตอรองได  หากผูผลิตสามารถ

แบงแยกราคาขายได กจ็ะทาํใหมีผลกาํไรสงูกวาในกรณีที่ผูผลิตไมสามารถแบงแยกราคาขายได  อยางไร

ก็ตาม การทีผู่ผลิตจะสามารถแบงแยกราคาคาขายไดข้ึนกับเงื่อนไขที่สําคัญ 3 ประการ คือ  1) 

ผูผลิตตองสามารถแบงแยกผูบริโภคตามความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา (Price Elasticity of 

Demand) หรือความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to Pay) ได  2) ผูผลิตตองมอํีานาจผูกขาด 

(Monopoly Power) ณ ระดับใดระดับหนึ่ง เพื่อปองกนัมิใหผูบริโภคซื้อสินคาจากผูผลิตรายอื่น 3) 

ผูบริโภคตองไมสามารถนาํสินคาและบรกิารดังกลาวไปจําหนายตอเพื่อแสวงหากําไร   จาก

พฤติกรรมการกําหนดรักษาพยาบาลของแพทยในปจจุบันเชื่อวา แพทยสามารถแบงแยกราคาขาย

เพื่อผลตอบแทนที่สูงกวาได  ดังนั้น ภาครฐัจึงจําเปนตองเขาแทรกแซงเพื่อคุมครองผูบริโภค 

จากขางตนจงึเห็นไดวา บริการรักษาพยาบาล จึงถอืไดวาเปนสนิคาสาธารณะ เปน

ประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม มีลักษณะ Non-Excludability   คือสินคาที่แบงแยกการบริโภค

จากกนัไมได  ซึ่งเปนสิง่ที่รัฐควรเขามาทําหนาที่ในการจดัสรร  โดยรัฐตองจัดสรรรายจายสาธารณะ  

เพื่อผลิตสินคา  หรือใหบริการประเภทนีด้วย  กลาวคอืทุกคนในสังคมไดรับประโยชนไมวาผูนัน้จะ
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จายคาตอบแทนในการใชสินคาและบริการนั้นหรือไมก็ตาม  รัฐไมควรปลอยใหระบบตลาด

ดําเนนิการไปอยางเสรีโดยอาศัยกลไกราคา เพราะจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบ  รวมทั้งบริการ

รักษาพยาบาลเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอภายนอก  ซึ่งรัฐจะตองเขามาแทรกแซง เชน การฉีดวัคซนี 

เปนตน  ในกรณีของประเทศไทย  รัฐก็คิดวาบริการรักษาพยาบาลเปนสินคาสาธารณะมาตลอด จึง

ไดมีการนโยบายบริการสุขภาพ โดยเอื้อประโยชนใหกบัประชาชน เชน โครงการประกนัสุขภาพถวน

หนา  เปนตน ซึ่งทาํใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทยเพิ่มสูงขึน้อยางตอเนื่อง 

ในระหวางป 1980-1990 เปนชวงที่คนเริม่สงสัยถึงประโยชนของการขยายตัวของรายจาย

สาธารณะวาไดประโยชนคุมคาหรือไม เนื่องจากการขยายตวัของรายจายสาธารณะของประเทศ

ตางๆ ไดสงผลใหประเทศตองขาดดุลทางการคลัง และมีหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม

รายจายสาธารณะของประเทศตางๆ ก็ยงัสูงมากขึน้ ขอจํากัดของทฤษฎีความลมเหลวของกลไก

ตลาดนี้ก็คือ  การไมสามารถอธบิายไดวาเพราะเหตุใดรายจายสาธารณะของบางประเทศจึง

เพิ่มข้ึนสงูกวาหรือตํ่าหวาประเทศอื่นๆ ซึง่ประเทศทัง้หลายก็ประสบกบัปญหาความไมสมบูรณของ

กลไกตลาดเหมือนๆ กนั ดังนั้นกลุมนกัวิชาการ เชน Tanzi and Schuknecht (2000: 14-15) จึง

เสนอใหมกีารทบทวนใหมวารัฐบาลควรมบีทบาทแคไหน   อะไรบางที่ควรใหเอกชนเขามาทาํหนาที่

แทนภาครัฐ และเหน็วารัฐบาลควรจะมกีารจํากัดขอบเขตของรายจายสาธารณะ  ใหอยูในระดับที่

เหมาะสม Goldscheid (1958: 35-45); O’Connor (1973: 67-70)  นกัวิชาการทัง้ 2 ทานเชื่อวา 

ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมหรือระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดนั้นมคีวามลมเหลว หรือขัดแยงอยู

ในตัวเอง ขาดประสิทธิภาพ และมีแนวโนมที่จะนําไปสูความลมละลายในที่สุด  และบทบาทของรัฐ

และรายจายสาธารณะก็เปนผลของความขดัแยงดังกลาว 

ในระบบตลาดของสินคาและบริการสุขภาพ เงื่อนไขประการหนึ่งที่จะเอื้ออํานวยใหเกิด

ประสิทธิภาพของระบบกลไกตลาด ซึ่งเปนคุณลักษณะทางโครงสรางของตลาดแขงขันสมบูรณ คอื 

การที่ผูผลิตและผูบริโภคไดมีขอมูลเกี่ยวกบัสินคา หรือบริการในตลาดอยางสมบูรณ (Perfect 

Information) ไดแก ความรูที่ถูกตองเกีย่วกับคุณภาพและราคาของสนิคาหรือบริการหนึง่ๆ รวมทัง้

ขอมูลเกี่ยวกับส่ิงอื่นที่สามารถใชทดแทนกนัได (Cohen and Cyert, 1965: 25) ผลของการไดรับ

ขอมูลอยางครบถวน (Fully Informed) ทําใหไมมีผูผลิตหรือผูบริโภครายใดจายเงนิเพื่อซ้ือปจจัย

การผลิตหรือผลผลิตที่มีลักษณะเหมือนๆกนั (Homogeneous Products) ในราคาทีแ่พงเปนพิเศษ 

(Premium Price) ดังนัน้ หากตลาดประกอบดวยสนิคาหรือบริการหลายชนิดที่มีคณุภาพแตกตาง
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กัน ความหลากหลายของราคายอมเปนเครื่องสะทอนถึงคุณภาพของสินคาหรือบริการที่แตกตาง

กันนั้น 

ในระบบการรกัษาพยาบาล ขอมูลสําหรับการตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรสาธารณสขุ อยาง

มีประสิทธิภาพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับ Marginal Productivity (เมื่อผลผลิต คือ ผลการรักษา) เมื่อ

เปรียบเทยีบกบัราคาของการรักษาพยาบาลชนิดตางๆทีม่ีใหเลือกใช เปนตน หากผูบริโภคไมมี

ขอมูลขางตน ก็อาจทําใหเกดิคาใชจายในการแสวงหา (Searching Cost) และถา searching cost 

ดังกลาวมีราคาแพง เชน เปนขอมูลทีห่าไดยาก หรือ ตองใชเวลาในการคนหานาน (Opportunity 

Cost of Time or Time Cost) หรือ มีกฎหมายหามการโฆษณา ผูผลิตหรือผูใหบริการสุขภาพก็

สามารถเรยีกเก็บคาบริการไดในราคาที่สูงกวา marginal cost ที่ใชในการผลิต จนอาจทําใหเกดิ

อํานาจการผกูขาดไดในระดับหนึง่  

ปญหาความไมสมบูรณของขอมูลในระบบดูแลสุขภาพอีกลักษณะหนึ่ง คือ การรับรูที่ไม

เทาเทียมกนั (Asymmetric Information) ระหวางผูผลิตและผูบริโภค เนื่องจากโรคภัยไขเจ็บเปน

เร่ืองของความไมแนนอน (Uncertainty หรือ Risk) ทําใหเกิด imperfect information ไดงาย ถา

ความรับรูเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเจบ็ปวย (Risk of Illness) ของแตละบุคคล มีไมเทากัน

ระหวางผูเอาประกัน (Insured) กับบริษัทผูรับประกัน (Insurer) ก็ทาํใหเกิดปญหาทาง

เศรษฐศาสตรที่เรียกวา adverse or biased selection ในตลาดของระบบประกันสุขภาพที่มี

ปญหาดังกลาว จะขาดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เนื่องจากมีการซื้อประกันที่นอยเกนิไป 

(Underinsure) ของคนที่มสุีขภาพดีหรือรูตัววามีความเสี่ยงนอยตอโรคภัยไขเจ็บ เพราะตองจาย

เบี้ยประกนั (Insurance Premium) ในอัตราที่สูงเกินควร ในขณะทีผู่เอาประกนัทีรู่ตัววาตนเองมี

ความเสีย่งสงู (High Risk) ที่เสียเบีย้ประกันต่ําเกินควร (เพราะบริษัทผูรับประกันไมรู) ก็มีแนวโนม

จะซื้อประกนัที่มากเกนิไป 

 ในกรณีของ asymmetric information ระหวางผูปวยกับผูใหบริการสุขภาพ ก็อาจ

กอใหเกิดปญหาที่เรียกวา supplier-induced demand (SID) ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดจากการที่

ผูใหบริการมพีฤติกรรมเปนตวัแทนที่ไมสมบูรณ (Imperfect Agent) ของผูปวย ใชความรูและ

ขอมูลที่มีมากกวาผูปวย โนมนาวใหเกิดความตองการ (Demand) การรักษาพยาบาล โดยคํานึงถงึ

ประโยชนของตนเอง(Self-Interest)เปนสําคัญ  

          ปญหา information gap นอกจากจะเกิดในผูปวยดังกรณีของ SID แลว ยังอาจเกิดขึ้นในตวั
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ของผูใหบริการสุขภาพเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับความไมแนนอนของ

ผลลัพธจากการรักษาพยาบาล (นัน่คือ ผูใหบริการสุขภาพ ไดรับขอมูลที่ไมสมบูรณเกี่ยวกับ 

marginal productivity ของการรักษาพยาบาลที่มีผลตอระดับสุขภาพ) ทาํใหเกิดความหลากหลาย

ของ practice style ของผูใหบริการ (ซึ่งเปนพฤตกิรรมที่สะทอนถงึความเชื่อโดยสวนตวัเกีย่วกับ

ฟงกชันการผลิตของสุขภาพหรือ marginal productivity ของการรักษาพยาบาลดวยวิธีตางๆ

นั่นเอง) ทําใหอัตราการใชบริการตอประชากร (Per-Capita Utilization Rate) สําหรับการ

รักษาพยาบาลและการผาตดับางประเภท มีความแตกตางกนัเปนอยางมากระหวางพืน้ที ่ (Inter-

Area Variation) แมจะไดมีการคํานึงถึงผลอันอาจเกิดเนื่องจากความแตกตางในปจจัยดานอื่นๆ

ดวยแลว           

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น จากการไดรับขอมูลที่ไมสมบูรณ 

สามารถนําไปประยุกตใชอธบิายปรากฏการณ การเหนี่ยวนาํอุปสงคโดยผูใหบริการ (Supplier-

Induced Demand, SID) ได  กลาวคือ SID มีจุดเริ่มตน มาจากการศึกษาของ Shain and 

Roemer (1959: 132)  Roemer (1961: 36-42)    ซึ่งพบวาจาํนวนเตียงของโรงพยาบาลตอ

ประชากร       ในสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกับอัตราการใชบริการในโรงพยาบาล (ซึง่วัดดวย 

Patient-Days per Population) ปรากฏการณนี้ถูกเรียกวา "bed built is a bed filled" และเรียกกนั

ตอมาวา Roemer's Law  

อาจกลาวไดวา SID เปนปรากฏการณที่เกิดจากปจจัย 2 ดาน กลาวคือ (1) ความรูที่ไมเทา

เทียมกันในขอมูลประกอบการตัดสินใจเลอืกใชบริการสขุภาพ (Asymmetric Information) ระหวาง

ผูปวยกับผูใหบริการ และ (2) การที่ผูใหบริการทําหนาที่เปนทัง้ตัวแทน (Agent) ของผูปวย ในการ

ตัดสินใจใชบริการสุขภาพ และเปนผูผลิตบริการสุขภาพนั้นเอง (Dual Roles As Agent-Provider) 

ทําใหเกิดความขัดแยงในเรือ่งของผลประโยชน       เมื่อผูใหบริการใชอิทธพิลจากความรูที่ตนเองมี

เหนือกวาผูปวยสรางความตองการในการใชบริการสุขภาพ โดยไมปลอยใหเปนไปตามกลไกของ

ตลาด อาจทาํใหเกดิ market failure จนถงึกับมีผูตัง้คําถามในเชิงนโยบายสาธารณะวา เพื่อใหเกิด

การใชทรัพยากร (Resource Allocation) ในระบบดูแลสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ เราควรทีจ่ะ

ปลอยใหกลไกของอุปสงคไดทํางานอยางเต็มที่ หรือ ควรมีการออกกฎขอบังคับในดานอุปทาน 

(Reinhardt, 1989: 374-382) หากอุปสงคของผูปวยในการใชบริการสุขภาพ   อยูภายใตอิทธพิล

ทางการตัดสินใจ (Discretionary Influence) ของผูใหบริการ กลไกตลาดอาจไมสามารถรักษา
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ระดับราคาและการใชทรัพยากรที่เหมาะสมได   ดังนั้นจากลักษณะเฉพาะของบริการสุขภาพ  จงึ

ทําใหภาครัฐตองเขามาดูแลโดยการจัดเปนสวัสดิการใหกับประชาชน  จึงทาํใหรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขของประเทศเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

2.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 
 

ในการศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสขุ    ไดมีนักวิชาการ

ทําการศึกษาสาเหตุของการเพิ่มข้ึนของสดัสวนรายจายดานสุขภาพ  โดยวิเคราะหสมการถดถอย

โดยใชขอมูลภาคตัดขวางของประเทศตางๆและขอมูลอนุกรมเวลา  เพื่ออธิบายสาเหตุของความ

แตกตางของคาใชจายดานสขุภาพของประเทศในแตละป และความแตกตางของคาใชจายดาน

สุขภาพระหวางประเทศ เพือ่พยายามหาสาเหตุของการเพิ่มข้ึนของรายจายดานสาธารณสุข ซึ่งใน

การศึกษาก็ยงัไมมีทฤษฎทีี่ชดัเจนในการอธบิายปจจัยการเปลี่ยนแปลงขนาด ของรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุข  แตในการศึกษาวิจยัที่ผานมา ไดมีการประยุกตแนวคดิ ทฤษฎีรายจาย

สาธารณะเพื่อนําไปใชในการศึกษา และไดมีการนาํปจจัยอื่นๆ ที่คาดวาจะมีผลเขามาศึกษา

เพิ่มเติมดวย   โดยผูวิจัยจะนาํเสนอโดยวิธกีารจําแนกกลุมของแนวความคิด โดยแบงเปนปจจัย

ตางๆที่มีอิทธพิลตอการขยายตัวของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ดังนี้  
 

2.3.1  ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม และประชากร  
ปจจัยนี้ชี้ใหเหน็ถงึความสําคัญของตัวแปรดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม และ

ประชากรกับการจัดสรรรายจายสาธารณะ  ทฤษฎีตามแนวทางนี้เปนแนวทางทีมุ่งเนนการ

พิจารณาถึงสภาพทางเศรษฐกิจ  และปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ ทางสงัคม  เชน  การ

เปล่ียนแปลงโครงสรางของประชากร  ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ  เปนตน  นกัวิชาการที่อยูใน

แนวทางนี้จะมุงนาํเสนอแนวความคิด  เพื่อการอธิบายการเปลีย่นแปลงในขนาดของรายจาย

สาธารณะในระยะยาวเพื่อคาดการณและทํานายขนาดของรายจายสาธารณะ ในอนาคตโดย

พิจารณาจากการที่สภาวะเศรษฐกิจ ประชากร และรวมถงึสภาพแวดลอมที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป  

ซึ่งแนวทางการศึกษาดังกลาวนี ้ ประกอบดวยความคดิของนักวชิาการหลายทาน เชน Adolf  
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Wagner, Peacock and Wiseman, Richard A. Musgrave, David Cameron และ James N.  

Danziger  

นักวชิาการเหลานี้ไดพยายามศึกษาถึงสาเหตุที่รายจายสาธารณะของประเทศตางๆ มีการ

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น   โดย Adolf  Wagner (1883: 4-16)    ไดเสนอกฏการเพิม่ข้ึนของรายจาย

สาธารณะ(Wagner’s Law of Rising Public Expenditure) โดยเห็นวา การพฒันาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศตางๆ จะสงผลใหรัฐบาลของประเทศนัน้ๆ ตองเขามาทําหนาที่ในการจัดสรร

สินคาหรือบริการตางๆ เพิม่มากขึน้  ดงันั้นขนาดและความสาํคัญของภาครัฐ ซึ่งวัดไดจากรายจาย

รวมของภาครัฐบาล  จงึมีแนวโนมที่จะเพิม่ข้ึนโดยสมบรูณ  และในสดัสวนเปรียบเทียบกับผลผลิต

รวมของประเทศ (Musgrave and Musgrave, 1980 : 41)  

 การเพิม่ข้ึนโดยสมบูรณของรายจายรัฐบาล  จะเห็นวา เมื่อระดับราคาของสนิคาเพิ่มข้ึน 

จํานวนประชากรเพิ่มข้ึน การที่ประชาชนอพยพเขามาอยูในตัวเมืองมากขึ้น  ยอมเปนธรรมดาที่

รายจายรัฐบาลจะตองเพิม่ข้ึน  เพราะนอกจากขอบเขตการบริหารงานของรัฐบาลทกุระดับจะขยาย

ใหญข้ึนอันเนือ่งมาจากหนาที่ตางๆ ที่รัฐบาลไดปฏิบัติมาแตเดิม เชน  การปองกันประเทศ  การ

รักษาความสงบภายใน  และการศึกษา จะมทีิศทางการขยายขอบขายของการทาํงานกวางขวาง

ข้ึนและจริงจังมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะทางดานตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได

เจริญเติบโตและมีความสลบัซับซอนมากขึ้น  รวมถึงคาใชจายในการบริหารและดําเนนิการตางๆ  

เหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาที่มากข้ึน   ทําใหการใชจายของรัฐบาลจําตองเพิ่มข้ึน

อยางยากที่จะปฏิเสธได 

 Wagner ไดแบงการใชจายของรัฐบาลออกเปน 4 หมวดใหญๆ คือ 1) การปองกนัประเทศ 

2) การบริหารงานทัว่ไป 3) เศรษฐกิจ และ 4) การศึกษา  ซึง่อธิบายวา หมวดรายจายเหลานี้จะ

เพิ่มข้ึนตามผลิตภัณฑประชาชาตทิี่เพิม่ข้ึน  นัน่คือ  ตัวที่กาํหนดขนาดรายจายสาธารณะก็คือ

ผลิตภัณฑประชาชาตินัน้เอง  ที่เปนเชนนี ้  วากเนอรไดใหเหตุผลวา  เมื่อกิจกรรมตางๆ ทีก่อใหเกดิ

รายไดในประเทศขยายตวั  หนาทีท่างการบริหาร  การปองกนัประเทศ  และการศึกษาก็ยอม

ขยายตัวตามไปดวย  และยิ่งถาหากประชาชนมีรายไดสูงขึ้น   รายจายทางดานสวัสดิการของ

รัฐบาลที่จายใหกับประชาชนก็ยอมตองเพิ่มตามไปดวย  ทัง้นีเ้พราะรัฐตองมหีนาที่ในการผลิต

สินคาสังคม (Social Goods) การกระจายความเปนธรรม (Redistribution) การใหเงนิโอน  

(Transfer  Payments) และการประกนัสังคม  (Social  Securities) เหลานี้จะตองเพิ่มมากขึ้นดวย   
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Wagner ไดใหเหตุผลในการเพิ่มข้ึนของรายจายของรัฐบาล 4 ประการ คือ 1)สินคาสาธารณะมคีา

ความยืดหยุนตอรายไดมากกวาหนึ่ง 2) ภาครัฐบาลมปีระสิทธิภาพในการผลิตต่ํา ทําใหตนทุนการ

ผลิตสินคาสาธารณะของภาครัฐบาลมีแนวโนมสูงกวาตนทนุการผลิตสินคาเอกชนในระยะยาว 3) 

การเพิม่ข้ึนของประชากรและการที่ประชาชนอพยพเขามาอยูในตวัเมอืงมากขึ้น ตลอดจนการ

ขยายตัวของแหลงชมุชน  ทาํใหรัฐบาลตองเขามาใชจายในกิจกรรมตางๆ  เพิ่มมากขึ้น 4) 

ความสามารถในการจดัเกบ็รายไดของรัฐบาล เนือ่งมากจากปญหาการบริหารการจัดเก็บที่มี

ประสิทธิภาพต่ํา และระบบเศรษฐกิจที่ผลผลิตสวนใหญมาจากภาคเกษตร ทําใหเปนการยากที่จะ

เก็บภาษีเงินไดหรือภาษีการคา เพราะผูมีเงนิไดสวนใหญเปนผูประกอบอาชีพอิสระ และการคามัก

กระทาํในรูปผูคายอยที่ไมมกีารทาํบัญชีแนนอน  แตเมื่อประเทศเจริญกาวหนามากยิง่ขึ้น  ทาํให

ฐานภาษีกวางขึ้น  และการจดัเก็บภาษีเงนิไดและภาษกีารคาทาํไดสะดวกขึ้น  Wagner จึงเหน็วา  

เมื่อประเทศมกีารพัฒนาในระดับสูงขึ้น  ความสามารถในการใชจายของรัฐบาลก็มีมากขึ้นดวย   

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peacock and Wiseman (1967: 86-90) พิจารณาวา การเพิ่มข้ึนของ

รายจายสาธารณะจะถูกกาํหนดโดยความสามารถในการจัดเก็บภาษอีากรของรัฐบาล ซึง่ขึ้นอยูกบั

การยอมรับภาระภาษีของประชาชนเปนสาํคัญ มีการเพิม่ในลักษณะของขั้นบนัได  แตอยางไรกด็ี 

แนวคิดของเขาก็ไดรับการวจิารณวายังขาดความชัดเจนในการอธิบายรายจายสาธารณะในแบบ

ข้ันบันไดกับบางเหตุการณ เชน สงครามเกาหล ี และสงครามเวียดนาม 

 โดยสรุปเกี่ยวกับกฏการเพิ่มข้ึนของรายจายสาธารณะของ Wagner นั้น  จุดเดนของ

การศึกษา คือ การใชเหตุผลทางเศรษฐกิจประชากร  และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ที่เกีย่วของเปนหลกั

ในการอธิบายปรากฏการณของการเพิ่มข้ึนและการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะ   Wagner 

พยายามที่จะชี้ใหเหน็วา ปจจัยตามแนวทางเศรษฐกิจและประชากร (Economic-Demographic 

Approach) เปนตัวกาํหนดขนาดของรายจายสาธารณะ (Public Expenditure)  โดย พิจารณาถึง 

1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2) ประสิทธิภาพในการผลิตสินคาหรือบริการของภาครัฐ 3) การ

เพิ่มข้ึนของประชากรและการอพยพโยกยายประชากรเขาสูเมือง  4) การขยายตัวของฐานภาษ ี  วา

ตัวแปรดังกลาวมีผลมีอิทธิพลตอขนาดและการเปลี่ยนแปลงรายจายสาธารณะในระดับที่เพิ่มข้ึน   

Richard A. Musgrave (1969 : 69-124)  ไดเสนอทฤษฎทีี่เกี่ยวกับการพัฒนาการของ

รายจายสาธารณะขึ้น  โดยชี้ใหเหน็วาการขยายตัวของรายจายสาธารณะขึ้นอยูกับปจจัย ตางๆ 4 

ปจจัย หลักไดแก 
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1)  ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors) เชนระดบัของการพฒันาเศรษฐกิจ  

ยอมมีอิทธิพลอยางมากตอการขยายตัวของรายจายสาธารณะ  รวมทั้งการขยายตวัของชุมชนเมอืง 

และอุตสาหกรรม  การขยายตัวของธุรกิจขนาดใหญ การขยายตัวของรายไดประชาชาติ ลวนเปน

ผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ทําใหรัฐบาลตองเขามามีรายจายดานการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค   ระบบขนสงมวลชน  การพัฒนาเมือง  ตลอดจนการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานมาก

ข้ึนอีกดวย  ซึง่แนวคิดนีจ้ะเหน็วาดานสินคาและบรกิารสุขภาพ ก็เปนเชนเดียวกัน สัดสวนของ

ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมือง หรือความหนาแนนของประชากรตอตารางกโิลเมตร  โดยเฉพาะ

ประเทศกาํลังพัฒนา  กอใหเกิดความแออัด  ขาดสุขอนามยั  กอมลพิษ  และมีผลเสียกับสุขภาพ 

จึงทาํใหความตองการดานการแพทยสูงขึน้ดวย   รวมทัง้การที่ประชากรมีรายไดสูงขึ้นทําให

ผูบริโภค มีอุปสงคในการบริโภคสินคาและบริการรกัษาพยาบาลเพิ่มสูงขึน้อยางชัดเจน       

(Kvetan, 2006: 68-70; Oxley and Macfarlan, 1994: 7-49  )  

2)  ปจจัยดานประชากร  (Demographic Factors)      การขยายตัวของประชากร    

การขยายตัวของประชากรในวัยเรียน และอัตราการเกิด  รวมทั้งการเพิม่ข้ึนของอายุขัยของ

ประชากร ลวนสงผลใหความตองการในสินคาและบรกิาร  ทั้งที่เปนสินคาสาธารณะและสินคา

เอกชนเพิ่มมากขึ้น   สงผลใหภาครัฐตองมีรายจายมากขึ้น นอกจากนั้น การเพิ่มข้ึนของประชากร

ในวัยชรา  ก็สงผลใหรายจายดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมตางๆ เพิ่มสูงขึน้ได  จากรายงาน

การวิจยัหลายชิ้นยนืยนัไดวา  ปจจัยทางดานประชากร  มีผลอยางมากตอรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข นั่นคือการที่ประเทศมีประชากรสูงอายุมากขึ้น เปนตวัผลักดันทาํใหรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขสูงขึ้น เนื่องจาก การที่มปีระชากรสูงอายุมาก  ทําใหอัตราการตายสูงขึ้นตามไป

ดวย  และตนทุนของการดูแลผูสูงอาย ุและผูปวยใกลตายก็เปนสัดสวนที่สูง  สงผลใหรายจายดาน

สาธารณสุขสงูขึ้นอยางชัดเจน เชน สัดสวนของประชากรที่มีอายุต่าํกวา 15 ป   สัดสวนของ

ประชากรทีม่ีอายุมากกวา  60   หรือ 65  ปข้ึนไป  ซึง่ประชากรทั้ง 2 กลุมตองการการดูแลดาน

สุขภาพที่มากกวาประชากรวัยทาํงาน  นําไปสูรายจายสขุภาพที่สูงกวา  ในหลายๆ ประเทศสัดสวน

ของประชากรสูงอายมุีแนวโนมเพิ่มข้ึนมาก รวมทัง้ประเทศไทย ซึง่จะสงผลทําใหแตละประเทศมี

รายจายสาธารณะดานสุขภาพสงูขึ้น  แตมีนกัวิชาการหลายทานแยงวา การที่รัฐบาลมีการลงทนุ

ทางดานรายจายสุขภาพ คือดูแลผูสูงอายุเปนสัดสวนที่สูงเปนสิง่ที่เหมาะสม เพราะจะมีผลทําให
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เกิด “Healthy ageing” สงผลใหสถานะสุขภาพของประเทศนั้นๆ ดีข้ึนตามไปดวย ( ฺSmith et al., 

2000: 315-327 ; Swshamani and Gray, 2004: 303-314)   

3)  ปจจัยดานเทคโนโลยี      (Technological  change)    การเปลี่ยนแปลง   ทาง 

เทคโนโลยี  เชน การพัฒนาการของเทคโนโลยี  การแขงขันดานเทคโนโลยีทางการทหารและอวกาศ  

ยอมสงผลใหรัฐบาลตองมีรายจายทางดานนี้เพิ่มมากขึ้น   การพัฒนาของเทคโนโลยี ทําใหตนทุน

ของบริการรักษาพยาบาลสูงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได  Gelijns and Rosenberg (1994: 28-46) ได

ใหคําอธิบายของเทคโนโลยีดานสุขภาพวาหมายถึงนวัตกรรมใหมๆของการรักษาพยาบาล เชน 

เลเซอร อัลตราซาวด  คอมพิวเตอร  นาโนเทคโนโลยี เปนตน ซ่ึงมีลักษณะของการปรับเปลี่ยนการ

รักษาจากสิ่งเกา เปนสิ่งใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาใหมากขึ้น  เพราะฉะนั้นจากการที่มี

การรักษาพยาบาลใหม ๆ สงผลใหอุปสงคของการรักษาพยาบาลสูงขึ้น   เชนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา การมีเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคใหมๆ ทําใหคาใชจายดานการรักษาพยาบาลสูงขึ้น

มาก จากการตรวจวินิจฉัย การรักษา  การผาตัด การเกิด SID เหลานี้สงผลใหรายจายดานสุขภาพ

เพิ่มสูงขึ้น  (Culter and McClellan, 2001: 11-29) แตคุณคาของการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีดาน

การรักษาพยาบาล เปนคุณคาในระยะยาว  ซ่ึงเปรียบเสมือนการที่รัฐบาลมีการลงทุนดานสุขภาพ

ของประชากรในระยะยาว  

4) ปจจัยดานสังคมและการเมือง (Social and Political Factors) เชน การขยาย 

ของอุดมการณทางสังคมและการเมืองแบบประชาธิปไตย  การขยายตัวของการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงจากระบบเผด็จการมาเปนประชาธิปไตย  ยอมสงผลให

รัฐบาลตองพยายามตอบสนองความตองการของประชากรกลุมตางๆ มากขึ้น  สงผลใหตองมีการ

ใชจายมากขึ้นไปดวย รายจายดานสาธารณสุขในดานการเมือง อุดมการณทางการเมืองที่แตกตาง

กันของรัฐบาลแตละสมัย  สงผลใหนโยบายสุขภาพของรัฐบาลมีความแตกตางกัน ซ่ึงนโยบาย

สุขภาพของนโยบายแตละยุคสมัยมีผลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของรายจายสาธารณะในแตละป   

รัฐบาลแตละยุคสมัยตองเผชิญกับความกดดัน ในดานของภาวะสุขภาพของประชาชน  รวมทั้งการ

พัฒนาคุณภาพบริการ รัฐบาลจึงแสดงออกมาในรูปของนโยบายตางๆ กันในแตละยุคสมัย  ซ่ึงลวน

มีผลกระทบตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดวย  ซ่ึงในประเทศทางยุโรป การเปลี่ยนแปลง

ของนโยบายสุขภาพ ในป ค.ศ.1990 สงผลใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอยางมาก 

(Przywara and Costello, 2006: 415-442) โดยของประเทศไทย    การปรับเปลี่ยนนโยบาย
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สุขภาพของประเทศโดยเพิม่ความครอบคลุมของระบบบริการสุขภาพใหทั่วถึงมากยิ่งขึน้   กย็ิง่ทาํ

ใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขสูงขึน้ตามไปดวย  สนับสนนุโดยงานวิจยัของ Oxley and  

MacFarlan (1994: 7-49) ซึ่งพบวาความครอบคลุมของการประกันสุขภาพ ตั้งแตป 1960 ของกลุม

ประเทศ OECD เพิ่มข้ึนมาก จนปลายป 1970 ประชาชนเกือบทั้งหมดอยูภายใตความคลอบคลุม

ของประกันสุขภาพ  โดยประเทศที่มีระบบการประกนัสุขภาพโดยเปนระบบแบบรัฐสวัสดิการ เชน

ประเทศอังกฤษ รายจายสาธารณะดานสขุภาพ ไดเพิม่ข้ึน จากรอยละ 58 เปนรอยละ 83 และเกิด

การเพิม่ข้ึนอยางมากของความตองการดานบริการสุขภาพ จาก moral hazards  จะเหน็วาความ

ครอบคลุมของประกนัสุขภาพ ยิง่มีความครอบคลุมประชากรมากขึน้  จะสงผลใหรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มสูงขึน้  

  โดยสรุปเกี่ยวกับ ทฤษฎกีารพัฒนาการของรายจายสาธารณะของ  Richard A. 

Musgrave (1997: 156-159) ไดเสนอปจจัยที่มีผลมีอิทธิพลตอการขยายตวัของรายจายสาธารณะ

วา      ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ปจจัยดานประชากร  ปจจัยดาน

เทคโนโลยี และปจจัยดานสงัคมและการเมือง 

 นอกจากผลการศึกษาในยุคบุกเบิกที่ไดกลาวมาแลว ยังมผีลงานของนกัวิชาการที่

พยายามชี้ใหเห็นถึงความสาํคัญของปจจัยทางเศรษฐกจิ การเมือง และสังคม มีผลตอการขยายตวั

ของรายจายสาธารณะ  เชน David R. Cameron (1978: 1243-1261) ที่ทาํการศึกษาเชิงประจักษ 

โดยอธิบายวา เปนเพราะการเปดการคาระหวางประเทศ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  และ

การมีสหภาพแรงงานที่เขมแข็ง จึงทําใหรายจายสาธารณะดานสวัสดิการสังคมของประเทศเหลานี้

ขยายตัวอยางรวดเร็วในกลุมประเทศยโุรปตอนเหนือ เชน เนเธอรแลนด  สวีเดน นอรเวย เบลเยีย่ม 

อังกฤษ และออสเตรเลีย  James N. Danziger  (1978: 81-89) ศึกษาการจัดสรรรายจาย

สาธารณะของหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น  โดยอาศยักรอบความคิดบางสวนของ Economic – 

Demographic theory พบวา ปจจัยที่มผีลตอการขยายตัวของรายจายสาธารณะในระดับทองถิน่  

ไดแก 1) ปจจัยทางดานทรัพยากรทีท่องถิ่นนั้นมีอยู  ซึ่งประกอบดวยมูลคาที่ดิน  ปริมาณโรงงาน

อุตสาหกรรม มูลคาการลงทนุ 2) ปจจัยดานความตองการของประชากร ซึ่งประกอบดวย ปริมาณ

ประชากร ความหนาแนนของประชากร  สัดสวนประชากรวัยเด็ก  สัดสวนประชากรวัยชรา  และ

การเคลื่อนยายประชากร  และ 3) ปจจัยดานการเมืองของทองถิน่ ซึ่งประกอบไปดวย การมีสวน

รวมทางการเมืองของประชาชน  โดยพิจารณาจากจํานวนผูมาออกเสียงเลือกตัง้ในแตละพืน้ที ่และ



 34 

การแขงขันของพรรคการเมอืงในทองถิน่  โดยดูจากจาํนวนพรรคการเมืองทีส่งสมาชกิเขารับ

เลือกตั้ง  และจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละพืน้ที ่ 

นอกจากนัน้ทางดานรายจายสุขภาพ มนีกัวิจัยไดพยายามศึกษาโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี

ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม และประชากร เชน Jochen Hartwig (2006: 1-17) ศึกษา

รายจายสาธารณะดานสุขภาพ โดยใชแนวคิด Baumol’s model  ของ William J. Baumol จาก 

Baumol’s theory of unbalanced growth เปนแนวคิดที่พัฒนามาจาก  simple neoclassical 

growth model    เพื่อใชในการทํานายรายจายดานสขุภาพในอนาคต  จากแนวคิดของ Baumol  

การพัฒนาผลติภาพของประเทศ เปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของเทคโนโลย ี  และการลงทนุ  

โดยเฉพาะการลงทุนดานสาธารณสุข เปนการลงทุนที่สําคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชากรใน

ประเทศ และไดอธิบายการเพิ่มข้ึนของรายจายดานสขุภาพ วาเนือ่งมาจากการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจ  สงผลใหประชากรมีคาจางเพิ่มมากขึ้น ผลักดันใหประเทศมีรายจายดานสุขภาพเพิม่  

Jochen Hartwig (2006: 1-17) ศึกษารายจายสาธารณะดานสุขภาพ โดยใชแนวคิด ของ William 

J. Baumol จาก Baumol’s theory of unbalanced growth เพื่อใชในการอธิบายและทํานายการ

เพิ่มข้ึนของรายจายดานสาธารณสุข มีการใชปจจัยดาน เศรษฐกิจในการอธิบาย 3 ปจจัย ไดแก 

การเพิม่ข้ึนของคาจางแรงงาน  การเพิ่มข้ึนของรายไดประชาชาติ และการเพิ่มข้ึนของอัตราการจาง

งาน ซึง่จากทฤษฎี  เชื่อวา ปจจัยขางตน สงผลใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศ

เพิ่มสูงขึ้น จากการวิจัย พบวารายจายสาธารณะดานสาธารณสุข เติบโตขึ้น ตามทฤษฎขีอง 

Baumol  และนอกจากนั้น Jochen Hartwig ยังใชปจจัยอื่นรวมดวยในการวิเคราะหการเพิ่มข้ึน

ของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข และพบวายงัมีปจจัยอื่นๆ อีกที่มีผล ไดแก ปจจัยทางดาน

อุปทาน เชน การเพิ่มข้ึนของทรัพยากรสุขภาพ เปนตน  โดยปจจัยทางดานคาจางแรงงานที่เพิม่

สูงขึ้น เปนปจจัยหลักที่สําคัญที่สุด ในการอธิบายการเพิ่มข้ึนของรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข  

และจากงานวจิัยของ Kleiman (1974: 66-81) , Newhouse (1987: 159-162) , Leu 

(1986: 155-125) , Gardtham  (1992: 217-231)   การศึกษาของนกัวิชาการเหลานี้สวนใหญใช

ขอมูลของประเทศพัฒนาแลว  และมีขอสมมติฐานเพือ่หาความสัมพันธระหวางรายไดประชาชาติ

กับรายจายสุขภาพ โดยรวมของประเทศ  เพื่อดูวา การดูแลสุขภาพเปนสินคาฟุมเฟอย หรือไม  ผล

ที่ไดตรงกันวารายไดเปนตัวแปรที่กําหนดรายจายสุขภาพ  อยางมีนยัสําคัญทางสถติิสูงที่สุด  ทัง้ๆ 



 35 

ที่ระบบบริการสุขภาพในประเทศตางๆ มคีวามแตกตางกันคอนขางมาก  หรือกลาวไดวา ความ

แตกตางของรายไดประชาชาติตอหัวสามารถอธิบายความแตกตางของรายจายสุขภาพ ไดเปนสวน

ใหญนอกจากนั้น ยงัพบวา  คาความยืดหยุนของการดูแลสุขภาพตอรายไดประชาชาติจะใหญกวา

หนึง่  (Newhouse, 1977: 155-125)  นั่นคือ  รายจายสุขภาพจะเพิม่ข้ึนเปนสัดสวนที่ใหญกวาการ

เพิ่มข้ึนของรายไดประชาชาติตอหัว  นอกเหนือจากรายไดแลว  ตัวแปรอื่นๆ เชน  โครงสรางอายุ

ของประชากร  ก็มีความสาํคัญในการกาํหนดรายจายสุขภาพ  

 สวนการศึกษาในกลุมประเทศกําลงัพฒันา  กพ็บความสัมพนัธระหวางตัวแปรมหภาคกับ

รายจายสุขภาพ เชนเดียวกบัในกลุมประเทศทีพ่ัฒนาแลว  คาความยืดหยุนของรายจายสุขภาพตอ

รายไดที่พบในการศึกษาตางๆ จะอยูในชวง 1.2 – 1.76 และนอกจากรายไดตอหัวแลว งานวิจยัแต

ละชิ้น ก็พบตวัแปรตางๆ กนัไป  ในการอธบิายความแตกตางในรายจายสุขภาพอยางมนีัยสาํคัญ  

รวมทัง้จากการทบทวนวรรณกรรมในดานของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข   ไดมี

นักวชิาการการศึกษาอยางแพรหลายในการวิเคราะหผลของการที่ประเทศที่มีรายจายสาธารณะ ที่

สูง จะทาํใหมกีารเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดีข้ึนหรือไม (Barro,1990: 49-51 ; Kelly, 1997: 60-

84) จากรายงานการวิจยัหลายชิน้พบวา การทีป่ระเทศมีรายจายสาธารณะที่สูงขึน้ ไมมี

ความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Fan, Zhang and Robinson, 2003: 360-377)    

รวมทัง้Tanzi and Schuknecht (2003: 254) และ Afonso et al. (2004: 59)  ศกึษาความสัมพันธ

ระหวางรายจายสาธารณะและการเจริญเติบโตของประเทศ พบวารายจายสาธารณะเพิ่มข้ึนรอยละ 

10 ทําใหการเจริญเติบโตในระยะยาวของประเทศ ลดลงรอยละ  1.5 ในระหวาง ปค.ศ. 1960-

2000 ไดมีการศึกษาอยางแพรหลายในประเทศที่พัฒนาแลว  ในเร่ืองของรายจายสาธารณะของ

รัฐบาลที่มีสัดสวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  Brigitte Dormont (2006: 947-963) ทํานายวา สัดสวนรายจาย

สาธารณะของกลุมประเทศ OECDตอGDP  จะเพิ่มข้ึนจากรอยละ  5.7 ในป 2005 เปนรอยละ 9.6 

ในป 2050 โดยใชตัวแปรดานเศรษฐศาสตรมหภาค ทําการเปรียบเทยีบในหลายๆ ประเทศ เพื่อหา

คําตอบวา การเพิ่มข้ึนของรายจายสาธารณะของรัฐบาล จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโต และ

ลดความยากจนไดจริงหรือไม  มีรายงานการศึกษาของนักวิชาการหลายทาน ยนืยนัความขัดแยง

ระหวางรายจายสาธารณะที่เพิม่ข้ึน กับอัตราการเจริญเติบโต (Aschauer,1989: 177-200; Barro, 

1990: 49-51; Tanzi and Zee, 1997: 147-181)   
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Gerdtham (1992: 217-231) วิจัยปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสุขภาพ   ในกลุม

ประเทศ OECD พบวา ข้ึนอยูกับ โดยพบวา GDP เปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของรายจายสาธารณะดานสขุภาพไดมากที่สุด  นอกจากนัน้มีตัวแปร เชน สัดสวนของ

ผูสูงอายุเพิ่มข้ึนรอยละ 10 สงผลใหรายจาย เพิ่มข้ึนรอยละ 2  และการเพิ่มจํานวนของแพทย

เพิ่มข้ึนรอยละ 10 สามารถทําใหรายจายสาธารณะลดลงไดรอยละ 10 เชนกัน นอกจากนัน้ 

Gerdtham ยังไดวิเคราะหปจจัยทีม่ีผลตอรายจายสาธารณะดานสุขภาพในกลุมประเทศแอฟริกา 

30 ประเทศ โดยใชปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก  อัตราการเกิดของประชากร  GDP ตอหัว

ของประชากร   สัดสวนของประชากรที่อายุต่ํากวา 15 ป การขยายตัวของชุมชนเมือง  ซึง่พบวา     

GDP ตอหัวของประชากร และ อัตราการเกิด มีผลทางบวกตอรายจายสาธารณะดานสุขภาพ นั้น

คือประเทศที่ม ี อัตราการเกดิสูงขึ้น และGDP สูงขึ้น ก็สงผลใหมรีายจายสาธารณะดานสุขภาพ

สูงขึ้นดวย  สวน Leu (1986: 115-125) พบวา การมีผูปวยในเพิ่มข้ึน รอยละ 10 ทําให รายจาย

สาธารณะดานสุขภาพเพิ่มข้ึนรอยละ 2  และโดยประเทศที่ใชระบบ fee for service ทําให รายจาย 

เพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 11   

Howard Oxley และ Maitland MacFarlan (1994: 56-74) พบวา GDP และ อัตราการสูบ

บุหร่ี มีผลตอ รายจายสาธารณะดานสุขภาพ  โดย การบริโภคบุหร่ี เพิ่มข้ึน รอยละ 1.3 จะทําให

รายจายเพิม่ข้ึนรอยละ 10 และ GDP สามารถอธิบายรายจายสาธารณะดานสุขภาพไดมากที่สุด  

 Shenggen Fan, Xiaobo Zhang และ Sherman Robinson (2003: 360-377) ศึกษา

รายจายสาธารณะของกลุมประเทศกาํลังพัฒนา 3 ภูมภิาค ไดแก เอเชีย  แอฟริกา และละตนิอเม

ริกา  พบวาตัง้แตป 1990 เปนตนมารายจายสาธารณะของกลุมประเทศเหลานี้สูงขึ้นมาก ถึงรอย

ละ 5.7 ตอป  โดยภูมิภาคเอเชียสูงที่สุด ขณะที่แอฟริกา และละตินอเมริกามีอัตราการเติบโตของ

รายจายในอัตราที่ชากวา  โดยประเทศเกาหลีและบังคลาเทศมีอัตราการเติบโตของรายจาย

สาธารณะสงูที่สุดรองลงมาคือ อินเดีย และไทย  แตถาคิดเปนสดัสวนของ GDP ประเทศกําลัง

พัฒนามีสัดสวนที่นอยกวาประเทศทีพ่ัฒนาแลวอยูมาก ในป1960 ประเทศพฒันาแลวมีรายจาย

สาธารณะ คดิเปนรอยละ 27 ของGDP และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 48 ในป 1996 ในขณะที่ประเทศ

กําลังพัฒนามสัีดสวนอยูที่รอยละ  13 – 35 ของ GDP  ปจจัยที่ทาํใหรายจายสาธารณะของในแต

ละประเทศสงูขึ้น ไดแก สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง ของประเทศ   โดยรายจาย 3 อันดบั

แรกที่สูงที่สุดในแตละประเทศ ไดแก การศกึษา สาธารณะสุข และการปองกนัประเทศ    
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 Smith et al. (2000: 315-327) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของรายจาย

สาธารณะดานสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาขึ้นอยูกับGDP อายุของประชากร และ SID 

 Bartosz Przywara และ Declan Costello (2006: 415-442) พบวา การเปลี่ยนแปลงดาน

สังคมในประเทศแถบยุโรปเปนปจจัยสาํคญัที่ทาํใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข เพิม่สูงขึ้น  

ไดแก การเปลี่ยนแปลงในตัวโครงสรางของประชากร  เชน สัดสวนของประชากรสูงอายุ สัดสวน

ของประชากรวัยทาํงาน เปนตน ลวนสงผลตอรายจายสาธารณะของประเทศ  และยังคาดหมาย

ตอไปวาในอนาคต การเปลีย่นแปลงของสัดสวน โครงสรางของประชากร จะมีผลกระทบอยางมาก

ตอ ขนาดและโครงสรางของรายจายสาธารณะของประเทศ  ซึง่ในประเทศแถบยุโรปรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขเปนรายจายอนัดับตนๆ ของประเทศ และมีสัดสวนที่เพิม่ข้ึนอยาง

ตอเนื่องทุกป จากสถิตพิบวาเติบโตอยางรวดเร็วในป ค.ศ. 1960-1970  และลดอัตราการเติบโตลง

ในปค.ศ. 1980 และกลับเติบโตอยางมากอีกครั้งในป ค.ศ. 1990 โดยประเทศเยอรมนันี มีสัดสวน

ของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขคิดเปนรอยละ 11 ของ GDP  

 จะเหน็ไดวาในตางประเทศไดมีการศึกษาเรื่องของรายจายสาธารณะดานสุขภาพ อยาง

กวางขวาง  เชนงานของ     Kleiman (1974: 66-81) ; Newhouse (1987: 159-162) ; Leu (1986: 

115-125) ; Gerdtham (1992: 217-231) เปนตน  ซึ่งงานของนักวิชาการเหลานี้สวนใหญศึกษาใน

ประเทศทีพ่ัฒนาแลว  ผลที่ไดมักพบวารายได และโครงสรางอายุของประชากรเปนตัวแปรที่

กําหนดรายจายสุขภาพ  หรือกลาวไดวา ความแตกตางของรายไดประชาชาติตอหัว สามารถ

อธิบายรายจายสุขภาพไดเปนสวนใหญ   โดยการที่ประชากรมีรายไดสูงขึ้นทําใหผูบริโภค มีอุปสงค

ในการบริโภคสินคาและบรกิารรักษาพยาบาลเพิม่สูงขึ้น  ความยืดหยุนของรายได ของสินคาและ

บริการสุขภาพ อยูในชวง 0.2 – 1  และมแีนวโนมจะเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ  นั่นแสดงใหเหน็วาสินคาและ

บริการรักษาสขุภาพไดเปล่ียนจากสินคาจาํเปน   ไปเปนสนิคาฟุมเฟอยการทีป่ระชากรมีรายได

สูงขึ้นทําใหมกีารใชจายเพือ่การบริโภคมากขึ้นเพื่อชวยใหมีสุขภาพด ี  เชน อาหารที่ถูกหลักอนามัย  

ที่อยูอาศัยที่ถกูสุขลักษณะและไมแออัด  ตลอดจน สามารถเขาถึงบริการการรักษาพยาบาลไดมาก

ข้ึน (Kvetan et al., 2006: 68-70; Oxley and Macfarlan, 1994) รวมทั้งปจจัยดานโครงสรางอายุ

ของประชากร  เนื่องจากรัฐตองจัดสวัสดิการสูงขึ้นเพื่อดูแลผูสูงอายุ  จากการเพิ่มข้ึนของประชากร

สูงอายมุากขึน้ในหลายประเทศ  และผูสูงอายุจะมีการบริโภคบริการสุขภาพมากกวาคนหนุมสาว 

ในทุกประเทศ ทําใหประเทศที่มีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มข้ึน ก็จะมีรายจายสาธารณะดานสุขภาพ
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เพิ่มขึ้นดวยยังรวมไปถึงการตองลงทุนทางดานเทคโนโลยีใหสูงขึ้นตามไปดวย  โดยนักวิชาการได

ทําการพยากรณวาในป 2000 – 2020  การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุจะทําใหรายจายสาธารณะ

ดานสุขภาพเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 – 0.7 (Hagist, 2006: 1-14; Oxley and  MacFarlan ,1994: 56-

74; Smith et al., 2000: 315-327; Swshamani and Gray, 2004: 303-314) 

 จากการทบทวนทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอรายจาย

สาธารณะดานสาธารณะสุข ไดดังตาราง 

ตารางที่ 2.2  แสดงการสรุปปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตามแนวคิดดาน 

                      สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม และประชากร (Economic-Demographic  

                      Theory) 

  

            

สัดสวน
ประชากรอายุ
มากกวา 60 ป 

การเพิ่มขึ้น
ของ
เทคโนโลยี 

อัตราการ
เจริญ 
เติบโตของ 
เศรษฐกิจ 

ทรัพยากร 
สุขภาพ 

การขยาย 
ตัวของ 
ชุมชนเมือง 

Smith et.al., 2000  /   /    

Swshamani and Gray, 2004 /      

Brigitte  Dormont, 2004, 2007 /   /    

Gelijns & Rosenberg, 1994  /     

Culter & McClellan, 1996   /     

Berndt et. al, 2000  /     

McClellan, 2001  /     

Jochen Hartwig, 2006   /  /   

Kleiman,1974      /  

Newhouse,1977, 1987 /   /    

Leu,1986   /    

Gardtham et.al.,1992     /   /  

Howard  Oxleyand  Maitland  

MacFarlan,1994 

  /    

Shenggen Fan, Xiaobo Zhang and 

Sherman Robinson, 2003 

  /    

   ผูวิจัย 
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โดยสรุป Economic-Demographic Theory นั้น เปนแนวทางการวิเคราะหรายจาย

สาธารณะที่เนนศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในขนาดของรายจายสาธารณะ  โดยพยายามอธิบายถึง

ตัวแปรทางดานสังคม และเศรษฐกิจ มผีลทําใหรายจายสาธารณะสูงขึ้น  จากตารางผูวิจัยได

รวบรวมการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการเพิม่ข้ึน ของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 

จากปจจัยตามแนวคิดดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิสังคม และประชากร (Economic-

Demographic Theory) พบวามีปจจัยรวมที่มีผลทําใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มข้ึน 

ไดแก  

1)  การเพิ่มข้ึนของสัดสวนผูสูงอายโุดยคดิจากประชากรอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป  ซึง่ 

ประเทศทีม่ีสัดสวนนี้สูง จะทาํใหมีความตองการบริการสุขภาพสูงขึน้  ซึง่รัฐบาลจําเปนตองมี

รายจายสําหรับการบริการสขุภาพของผูสูงอายุมากขึ้นตามไปดวย    

2)  การเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข จากการเก็บสถิติของ 

กระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยทีางการแพทยจะวัดจาก จาํนวนครุภัณฑทางการแพทยที่สําคัญ  

ไดแก  เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟา  เครื่องลางไต  เครื่องเลเซอร  เครื่อง

สลายนิว่  เครื่องอัลตราซาวด และเครื่องเอกซเรยคอมพวิเตอร  ทีเ่พิ่มข้ึนในแตละป  ทําใหรัฐบาล

ตองมีการลงทนุมากขึ้น สงผลใหมีรายจายเพิ่มข้ึนตามไปดวย   

3)  อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ     โดยวัดจากตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของ  

GDPเปนตัวสะทอนภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ซึ่งเหน็วาเมื่อสภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน หรือ

รายไดของประชาชนในประเทศเพิม่สูงขึ้น ก็จะมีความตองการในการใชบริการทางสุขภาพมากขึ้น 

และเนื่องจากบริการสุขภาพเปนสินคาจําเปน รัฐบาลจึงตองมีคาใชจายสงูขึ้นเพือ่สนองตอบตอ

ความตองการบริการสุขภาพของประชาชน   

4)  ทรัพยากรสุขภาพ ซึง่วัดจากจาํนวนแพทยที่มกีารเปลี่ยนแปลงในแตละป  เปน 

ตัวสะทอน supplier – induces demand ถาจาํนวนแพทยของประเทศเพิ่มสูงขึน้  ก็จะทาํใหมีการ

ใชบริการสุขภาพมากขึน้ รัฐบาลจึงมีคาใชจายดานสาธารณสุขสูงขึ้นดวย  

  5) การขยายตัวของชุมชนเมือง  เปนการวัดตัวเลขจากจํานวนประชากรซึ่งอาศัย

อยูในเขตเทศบาลในแตละป  ซึ่งการทีม่ปีระชากรแออัดอยูในเขตเมอืงมากขึ้น จะกอใหเกิดปญหา

ทางสุขภาพเพิม่ข้ึน  รัฐบาลจึงตองมีรายจายสุขภาพสงูขึ้น  เพื่อแกปญหาสุขภาพของประชาชนใน

ประเทศ 
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2.3.2  ปจจยัดานการเมือง 
 จากการพิจารณาวาการจัดสรรรายจายสาธารณะนั้น ตองมีการดําเนนิการผาน

กระบวนการทางการเมือง ดงันัน้ ปจจัยทางการเมืองยอมมีอิทธพิลอยางมากตอการจัดสรรรายจาย

สาธารณะ ซึ่งทําใหแนวทางการวิเคราะหตามทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) 

ซึ่งนาํทฤษฎีของเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสกิ ที่มองวามนุษยเปนผูมเีหตุผล และพยายามใชเหตผุล

ในการกระทาํตาง ๆเพื่อใหตนเองไดรับผลประโยชนสูงสดุ  ทฤษฎี Public  Choice มองวามนุษย

พยายามแสวงหาและรักษาผลประโยชนของตนเอง  ทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมอืง  แรงจงูใจใน

เร่ืองผลประโยชนจะมเีหมือนกนัในทุกบุคคล  ดังนั้นในการวิเคราะหรายจายสาธารณะ Public 

Choice จะใชปจจัยดานการแสวงหาผลประโยชนสูงสุด (Utility Maximization)  ของบุคคล  หรือ

กลุมบุคคลที ่ เกี่ยวของกับการจัดสรรรายจายสาธารณะมาเปนปจจัยหรือตัวแปรหลักในการ

วิเคราะหรายจายสาธารณะ (พลภัทร  บุราคม, 2549 : 143)  

 ผลงานชิน้สําคัญของ Breton และ Scott (1978: 55-64) ซึ่งนําแนวคิดในเรื่องของอุปสงค

และอุปทานมาอธิบายกระบวนการทางการเมือง ในแงของความสัมพันธระหวางการเรียกรองของ

ประชาชน กับการกําหนดนโยบายของรัฐ   McKenzie and Tullock (1978: 77-78)  ใชแนวทาง

การวิเคราะหตนทนุ-กําไร  มาอธิบายระบบการเมืองแบบสองพรรค   Anthony Downs (1957: 

135-150) ศึกษาการเลือกตัง้และการแขงขันของพรรคการเมือง Duncan Black (1958: 124-126)  

ศึกษาถงึพฤตกิรรมของการเลือกตั้ง  Mancur Olson (1965: 132) ศึกษาการรวมตัวและความ

เขมแข็งของกลุมผลประโยชนในการตอรองทางการเมือง เปนตน  

 ในการศึกษาตามแนวทาง Public Choice Theory ในสวนของการวิเคราะหรายจาย

สาธารณะสามารถจําแนกการศึกษาออกไดเปน 6 แนวทางยอย คือ  

1)  ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบตัวแทน       (Representative Democracy Theory) 

อธิบายถึงบทบาทของนักการเมืองและผูออกเสียงเลือกตั้ง ซึง่แนวคิดนี้ไดรับการพัฒนามาจาก

ผลงานของ Anthony Downs (1957: 135-150),  Howard Bowen (1943: 27-48), Duncan  

Black (1958: 124-126), และตอมากไ็ดรับการพัฒนาเพิ่มเติมจากนักวิชาการรุนใหมหลายทาน 

เชน Mueller (1997: 124-132), Peltzman (1980: 209-287)  และ Meltzer and Richard 

(1981:914-927, 1983: 403-418) โดยเปรียบเทียบบทบาทของนักการเมอืงและผูออกเสียง

เลือกตั้ง วาเหมือนกับบริษทัทีพ่ยายามแยงลูกคากนัในตลาด  โดยที่การแขงขันทางการเมือง 
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สามารถพิจารณาไดจาก  จาํนวนพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขารับการเลือกตั้ง  จาํนวนครั้งของการ

เลือกตั้ง  จาํนวนผูมาออกเสยีงเลือกตัง้  จาํนวนผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง สัดสวนของ

พรรคการเมืองใหญตอพรรคการเมืองทั้งหมดทีม่ีทีน่ั่งในสภา ทัง้ 5 ปจจัยลวนสงผลใหเกิดการ

ขยายตัวของรายจายสาธารณะ  

2)  ทฤษฎีการแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุด   (Vote-Maximizing Theory)   ทฤษฎีที ่  

Anthony Downs (1960: 541-563) พยายามชี้ใหเหน็ถงึความไมสมบูรณของกลไกทางการเมือง

แบบประชาธปิไตย  ซึง่สงผลใหการจัดสรรรายจายสาธารณะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ   ขนาด

ของรายจายสาธารณะนั้น เปนผลผลิตมาจากการแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุดของพรรคการเมือง  

โดยรัฐบาลซึ่งไดแกพรรคการเมือง ตองการแสวงหาคะแนนเสยีงใหมากที่สุด  และสมาชิกในสังคม

จะออกเสียงเลือกตั้งเฉพาะพรรคการเมืองที่สรางผลประโยชนสูงสุดใหแกตน   ดังนัน้ เพื่อใหได

คะแนนเสยีงสงูสุด พรรคการเมืองจะเสนอแตเฉพาะโครงการที่ผูออกเสียงชอบและออกเสียงใหมาก

ที่สุด   ซึง่โครงการเหลานี้สุดทายแลวก็จะเปนขนาดของรายจายสาธารณะที่ไดกาํหนดขึ้น  แต

อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงไมมีสังคมใดที่มีขาวสารอยางสมบูรณ  ผูออกเสียงจะขาดขาวสารที่

ถูกตองเกี่ยวกบัโครงการตางๆ เนื่องจากสาเหต ุ 3 ประการ ไดแก 1) ลักษณะเฉพาะของสินคา

สาธารณะ คือความเลือนราง และความไมแนนอน  2) การขาดการใหขอมูลขาวสารแกผูออกเสยีง  

เพราะพรรคการเมือง/รัฐบาล ตองเสียคาใชจายสงู ยิ่งโครงการที่มีขนาดใหญ และมีความ

สลับซับซอนดวยแลว  คาใชจายเหลานี้ กจ็ะมีมากยิง่ขึ้น  3) การไมพยายามหาขาวสารขอมูลของผู

ออกเสียงเอง เพราะการหาขอมูลขาวสารดังกลาว  ตองเสียเวลาและคาใชจายในการรวบรวมและ

ศึกษาในรายละเอียดเพื่อใหเกิดความเขาใจ ประกอบกบัผูออกเสียงเองก็คิดวาคะแนนเสยีงของตน

คงไมมีผลตอการเลือกตั้ง จึงนาํไปสูขอสรุปที่วา การแสวงหาขาวสารเปนเพยีงกิจกรรมที่ไมคุมคา   

ดังนัน้จากปจจัยทัง้ 3 ซึ่งไดแก ความเลือนรางและไมแนนอนของผลประโยชนทีไ่ดรับจากสินคา

สาธารณะ  ความไมสมบูรณของขอมูลขาวสาร  และขอจํากดัดานเวลาและทรัพยากรในการ

แสวงหาขอมูลขาวสารของผูออกเสียงเลือกตั้ง  สงผลทําใหรายจายสาธารณะมีขนาดเล็กเกินไป   

3)  ทฤษฎีความโนมเอยีงของการแสวงหาคะแนนเสยีง       (Voting Bias Theory)    

เปนทฤษฎีทีม่มีาจากผลงานของ  James M. Buchanan (1975: 903-905), Gordon Tullock 

(1962: 112-120), Wallace E. Oates (1989: 578-583)   ไดชี้ใหเหน็ถงึความไมสมบูรณของกลไก

ทางการเมืองในการออกเสียงเลือกตั้ง  สงผลใหรัฐบาลเขามามีบทบาทในการจัดสรรโครงการการ
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ใชจายตางๆ มากเกินไป  ทําใหรัฐบาลมบีทบาทมากเกินไป  และมรีายจายสาธารณะที่มากเกนิไป   

โดยเปนผลมาจากการทีพ่รรคการเมืองตางๆ ตองพยายามแสวงหาคะแนนเสยีงสงูสุด  โดยเสนอ

โครงการใชจายตางๆ เพื่อสรางความพงึพอใจแกผูออกเสียงเลือกตัง้ใหมากที่สุด  ซึ่งการพิจารณา

ตามแนวทางนี้  จะดูแนวโนมที่ผูออกเสยีงเลือกตัง้จะเลือกพรรคการเมืองทีเ่สนอโครงการรายจายที่

ใหประโยชน แกแหลงรายไดของผูออกเสียงกลุมตางๆ มากที่สุด  โดยไมคํานึงถึงภาระภาษีที่

จะตองเสีย  เพราะภาระภาษีถูกกระจายไปตกกับทกุคน  รวมไปกับการพิจารณาวา  เพื่อใหพรรค

การเมืองไดรับการเลือกตั้ง  ดังนั้น พรรคการเมืองจึงพยายามเสนอโครงการรายจายตางๆ ที่สราง

ประโยชนแกแหลงรายไดของผูออกเสียงใหมากที่สุด  ในขณะเดียวกนั  กพ็ยายามซอนภาระภาษีที่

เพิ่มข้ึน  ซึง่จะสรางความไมพึงพอใจใหผูเลือกตั้งโดยการเก็บภาษีทางออม  โดยทั้ง 2 ปจจัยจะ

สงผลใหเกิดการขยายตัวของรายจายสาธารณะ   

4) ฺ  ทฤษฎีงบประมาณระบบราชการสงูสดุ (Budgeting-Maximizing Bureaucrat  

Theory) แนวคิดนี้อธิบายวา  การเพิม่ข้ึนของรายจายสาธารณะเกิดขึ้นจากการผลกัดันของ ระบบ

ราชการ  โดยที่ขาราชการก็มีลักษณะเชนเดียวกับนกัการเมืองและผูออกเสียงเลือกตั้ง  ตอง

พยายามแสวงหาผลประโยชนของตนเองเอาไวใหมากทีสุ่ด  ดังนั้นขาราชการจึงตองการเพิม่

รายจายสาธารณะเพื่อใหองคการของตนเองขยายตวั  และรักษาสถานภาพของตนเองไว   ซึ่ง

นักวชิาการที่ริเร่ิมพัฒนาแนวความคิดในดานนี้ ไดแก Anthony Downs (1967: 135-150); 

Thomas E. Borcherding (1977: 221) ซึ่งรวมถงึผลงานการศึกษาเชิงประจักษหลายชิ้น เชน 

Freeman (1975: 234-237); Tarschys (1975: 9-31); David R. Cameron (1978: 1243-1261)  

ที่พยายามพิสูจนแนวความคิดที่วา  ระบบราชการมกีารพัฒนาแรงจูงใจของตนเองในการขยาย

องคการ และงบประมาณเพิ่มมากขึ้น  โดยใชการกระจายอํานาจการปกครองและอํานาจทางการ

คลังไปยังรัฐบาลทองถิน่  ทําใหทองถิ่นเปนอิสระจากสวนกลางและพยายามขยายองคการให

เติบโตขึ้น  นอกจากนั้น ความสัมพนัธระหวางการขยายการจางงานในภาครัฐกม็ีผลตอการใชจาย

งบประมาณ และการขยายตัวของรายจายสาธารณะที่เพิ่มมากขึน้  นอกจากนัน้ การกระจาย

อํานาจทางการคลัง  ออกไปสูรัฐบาลทองถิน่มากนัน้  ทําใหรัฐบาลทองถิ่นนั้นมีอิสระจากสวนกลาง

ในการใชจายเงินงบประมาณมากขึ้น  ดงันั้น  ประเทศทีม่ีการกระจายอํานาจทางการคลังสูง  โดยมี

สัดสวนของรายไดที่จัดเก็บมาจากรัฐบาลกลางเปนสัดสวนที่ต่าํ  โดยใหรัฐบาลทองถิ่นมีอํานาจใน

การจัดเก็บรายได/ภาษี  มากขึ้นนัน้  ก็จะสงผลใหรัฐบาลกลางและหนวยงานดานงบประมาณ
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ควบคุมการใชจายงบประมาณไดนอย  เปดโอกาสใหรัฐบาลทองถิน่สามารถเพิ่มรายจายสาธารณะ

ไดมากขึ้น  ดงันัน้ทฤษฎีงบประมาณระบบราชการสงูสดุนี้ มีปจจัย 3 ประการไดแก การกระจาย

อํานาจทางการปกครองไปสูรัฐบาลทองถิน่หรือสวนราชการตางๆ  การกระจายอํานาจทางการคลัง

ไปสูรัฐบาลทองถิน่หรือสวนราชการตางๆ  การขยายตัวของการจางงานในภาครัฐ  ลวนเปนปจจัยที่

ทําใหเกิดการขยายตัวของรายจายสาธารณะ  

5)  ทฤษฎีกลุมผลประโยชน    (Interest Group Theory)      มีแนวคิดวา รายจาย 

สาธารณะซึง่เปนสิ่งที่มีคุณคาทางสังคมอยางหนึ่ง  ซึ่งถูกจัดสรรโดยผานกระบวนการทางการเมอืง

โดยรัฐบาลและรัฐสภา  ดังนัน้กลุมผลประโยชนตางๆ จึงเขามามีบทบาทอยางมากดวยในการ

จัดสรรรายจายสาธารณะ   ถงึแมประชาชนกลุมตางๆ จะมีสิทธิในการรวมกลุมเพื่อแสดงความ

ตองการของตนได แตอยางไรก็ตามกลุมผลประโยชนตาง ๆ มีความสามารถในการรวมกลุมที่ไม

เทาเทียมกนั  กลุมผลประโยชนทีม่ีการรวมตวักนัไดงายและมทีุนทางการเงนิมากกวาในการ

ผลักดันความตองการของตนไปสูรัฐบาล ดังนั้น  การขยายตัวของรายจายสาธารณะของแตละ

สังคมจึงมีความแตกตางกนัออกไป  ข้ึนอยูกับกลุมผลประโยชนที่มคีวามเขมแข็ง และสามารถมี

อิทธิพลตอการจัดสรรรายจายสาธารณะได  ผลงานที่สําคัญของนักวชิาการทางดานนี ้ไดแก Olson 

(1965: 132); Becker (1983: 371-400); Kristov et al. (1992: 135-163) เปนตน ดังนั้นจาก

แนวคิดของทฤษฎีกลุมผลประโยชน  ความเขมแข็งของการรวมกลุมของกลุมผลประโยชนแตละ

กลุม  จึงทาํใหเกิดการขยายตัวของรายจายสาธารณะที่ผลประโยชนตกแกกลุมตางๆ ไมเทาเทยีม

กัน 

6)  ทฤษฎีการเมืองวัฎจกัรเศรษฐกิจ  (Political Business Cycle Theory)     เหน็ 

วา รัฐบาลพยายามใชเครื่องมือทางการคลัง   โดยการเพิม่และลดรายจายสาธารณะ  เพื่อแสวงหา

คะแนนเสยีงสงูสุดเพื่อใหไดรับการเลือกตัง้  แนวคิดสวนใหญนั้น  จะอธิบายถึงผลกระทบของการ

เพิ่มหรือลดขนาดของรายจายสาธารณะในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง  ตออัตราการวางงาน  

และอัตราเงินเฟอ  ดวยเหตทุี่วา  อัตราการวางงานและอัตราเงินเฟอมีความสมัพนัธในมุมกลับตาม

หลักของ Philips Curve กลาวคือ อัตราการวางงานจะมีแนวโนมลดลงในขณะทีอั่ตราเงินเฟอเพิ่ม

สูงขึ้น  และอัตราเงนิเฟอจะมีแนวโนมลดลงเมื่ออัตราการวางงานเพิม่สูงขึ้น  นกัวิชาการที่ได

ทําการศึกษาแนวคิดนี้ เชน  ผลงานการศึกษาของ Frey (1978: 203-220);  McRae (1977: 239-

263);  Paldam (1997: 323-342)  ไดเสนอตัวแบบ  “การเมืองของวัฎจักรเศรษฐกิจ”   ซึ่งมี
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สาระสําคัญ คือ รัฐบาลจะใชเครื่องมือทางการคลัง  โดยการเพิ่มรายจายดานตาง ๆของรัฐบาลเพื่อ

กระตุนใหการผลิตมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ  ซ่ึงจะมีผลทําใหการจางงานเพิ่มขึ้นและลดอัตราการ

วางงานลง โดยเฉพาะในชวงกอนหนาการเลือกตั้ง จนกระทั่งสิ้นสุดการเลือกตั้ง  เพื่อเรียกคะแนน

นิยมจากผูออกเสียงเลือกตั้ง (Maximization of Votes) นอกจากนั้น สมมติฐานของตัวแบบ

การเมืองวัฎจักรเศรษฐกิจ กลาวไววา ผูออกเสียงเลือกตั้ง จะตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองอยางมี

เหตุผล  โดยการประเมินจากผลงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในชวงใกลการเลือกตั้ง  โดยที่

ประชาชนทั่วไปจะชอบภาวะการจางงานสูงและเงินเฟอต่ํา  นอกจากนี้ ประชาชนยังไมรูถึง

ความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนทดแทนระหวางภาวะเงินเฟอกับภาวะการจางงาน  ซ่ึงตัวแบบนี้ ไดนํา

แนวคิดของการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Maximization of Utility) กับการตัดสินใจอยางมี

เหตุผล (Rational Decision) ของเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกมาใชในการอธิบายพฤติกรรมทางการ

เมืองของรัฐบาลและผูออกเสียงเลือกตั้ง  โดยที่ประชาชนไมไดมองถึงผลระยะยาว  และไมมี

ขาวสารที่สมบูรณเกี่ยวกับการกระทําของรัฐบาล 

 จากการทบทวนทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอรายจาย

สาธารณะดานสาธารณะสุข ไดดังตาราง 

 

ตารางที่ 2.3  แสดงการสรุปปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตามแนวคิดดาน  

                      การเมือง (Public choice Theory) 

 

             

การเลือกตั้ง ขนาดของรัฐบาล 

James M. Buchanan, 1975 /   

Gordon Tullock, 1962 /   

Wallace E. Oates, 1988, 1989 /   

Vladimir Kvetan, 2006  /  

   ผูวิจัย 

  

 กลาวโดยสรุปทฤษฎีดานการเมือง (Public Choice Theory) นับวาเปนทฤษฎีที่มี

ประโยชนอยางมาก  โดยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอการจัดสรร

รายจายสาธารณะ  ในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น  นักการเมืองและพรรคการเมือง
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จะตองพยายามสนองความตองการของผูออกเสียงเลือกตั้งใหไดมากที่สุด   เพื่อใหไดรับเลือกตั้ง

เขามาเปนรัฐบาล  ในขณะเดียวกันผูออกเสียงเลือกตั้งเองก็ตองการแสวงหาผลประโยชนสูงสุด 

จากนโยบายการใชจายของรัฐบาล  โดยออกเสียงใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่

สนองความตองการของตนมากที่สุด  ซึ่งสงผลใหระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเปนระบบ

การเมืองที่สามารถตอบความตองการของประชาชนได   แตในความเปนจริงนั้น  กลไกทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย  ไมไดมีความสมบูรณ  ซึ่งการเมืองในระบบประชาธิปไตย  จะสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูออกเสียงเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  ผูออกเสียงเลือกตั้ง

ตองมีขาวสารขอมูลที่เกี่ยวกับผลประโยชนของโครงการใชจายตางๆ ตลอดจนภาษีตางๆ  ที่พรรค

การเมืองหรือนักการเมืองเสนออยางสมบูรณ  ตลอดจนประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้งทุกกลุม   ตอง

สามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองไดอยางเทาเทียมกัน  แตจริงๆ แลว เราพบวาไมมีประเทศใด

ที่มีเงื่อนไขเหลานี้สมบูรณ   จึงทําใหการจัดสรรรายจายสาธารณะของรัฐบาลอาจเปนไปอยางไมมี

ประสิทธิภาพ  หรืออาจเปนเพียงการจัดสรรที่ตอบสนองความตองการของคนบางกลุมที่มีอิทธิพล

สูงมากกวาเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญได  ดังนั้นในทฤษฎีการเมือง 

(Public Choice Theory)  มีปจจัยดานการแขงขันทางการเมือง  พรรคการเมือง  ความไมแนนอน

ของผลประโยชนที่ไดรับจากสินคาสาธารณะ  ความไมสมบูรณของขอมูลขาวสาร  ขอจํากัดดาน

เวลาและทรัพยากรในการแสวงหาขอมูลขาวสารของผูออกเสียงเลือกตั้ง  การกระจายอํานาจ

ทางการปกครองไปสูทองถิ่น  รวมทั้งความเขมแข็งของกลุมผลประโยชน  ลวนมีผลมีอิทธิพลตอ

การขยายตัวของรายจายสาธารณะ  รายจายสาธารณะดานสาธารณะสุขก็เชนเดียวกัน  มงีานวจิยั

หลายชิ้นสนับสนุนวาการเมืองในประเทศมีผลตอการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรายจายสาธารณะในแต

ละป   โดยในปที่มีการเลือกตั้ง และปที่ไมมีการเลือกตั้ง ลวนมีผลทางตรงตอรายจายสาธารณะ ซึ่ง

เปนไปตามทฤษฎีการเมืองวัฎจักรเศรษฐกิจ  ซึ่งชี้ใหเห็นวา รัฐบาลพยายามใชเครื่องมือทางการ

คลัง   โดยการเพิ่มและลดรายจายสาธารณะ  เพื่อแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุดเพื่อใหไดรับการ

เลือกตั้ง  แนวคิดสวนใหญนั้น  จะอธิบายถึงผลกระทบของการเพิ่มหรือลดขนาดของรายจาย

สาธารณะในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง  ตออัตราการวางงาน  และอัตราเงินเฟอ  Nordhaus 

(1975: 169-190) และ Rogoff and Sibert (1988: 1-16)  นอกจากนั้นยังมีจํานวนพรรครวม

รัฐบาล  ซึ่งมีผลตอการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรายจายสาธารณะ โดย Weingast, Shepsle and 

Johnsen (1981: 642-664)  พบวา การที่รัฐบาลมีจํานวนพรรครวมรัฐบาลมากขึ้น  จํานวนผูทํา
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การตัดสินใจในรัฐบาล (Decision Makers) มากขึ้น  สงผลใหรายจายสาธารณะสูงขึ้น Vladimir 

Kvetan และคณะ (2006: 1-12) พบวาขนาดของรัฐบาล ซึ่งวัดโดยรายจายสาธารณะทั้งหมดของ

รัฐบาลในแตละป สงผลใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขสูงขึ้นตามไปดวย 

ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาแทบจะไมมีการศึกษาวา ปจจัยทางดานการเมือง 

สงผลใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขสูงขึ้นหรือไม  การศกึษาของนักวจิัยมักจะศึกษาวา

ปจจัยดานการเมือง สงผลตอรายจายสาธารณะโดยรวมของประเทศ  โดยมีปจจัยรวมดาน

การเมืองทีท่ําใหรายจายสาธารณะสูงขึน้ไดแก ดานการเลือกตั้ง  ซึ่งจากบรบิทที่ผานมาของ

ประเทศไทยในระยะเวลาทีท่ําการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในดานการเมืองของประเทศ  

ทําใหผูวิจยัตองการทราบวา การที่รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขสูงขึ้นนัน้ มีปจจัยดาน

การเมืองเขามาเกี่ยวของดวยหรือไม ผานตัวแปรดานการเลือกตั้ง    โดยใชเปนตัวแปรหุน (Dummy  

Variable) ในปที่มีการเลือกตั้ง เทากับ 1 และ เทากับ 0 ในปที่ไมมีการเลือกตัง้  เพื่อตองการ

ทดสอบวาในปที่มีการเลือกตั้ง จะทาํใหรายจายสาธารณะสูงขึ้นนั้น  ในรายจายดานสุขภาพ เปน

เชนนั้นดวยหรอืไม  

 
2.3.3  ปจจัยดานการตัดสนิใจภายในองคการ  

 ปจจัยดานการตัดสินใจภายในองคการ (Incrementalist  Theory ) เปนแนวความคิดที่

อธิบายถึงการจัดสรรรายจายสาธารณะ โดยอาศัยการวเิคราะหจากปจจัยดานการตดัสินใจภายใน

องคการ (Decision Making Process) เปนการพิจารณาถึงปจจัยดานการตัดสินใจโดยการเลือก

ทางเลือกจากในสิ่งที่มีความเปนไปได  โดยการลดความเสี่ยง และไมเปลี่ยนแปลงสิง่ตางๆ จากทีม่ี

อยูเดิมมากนกั  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตางๆ จะมีลักษณะของการประณีประนอม และคอยเปนคอย

ไป (Linblom, 1959: 79-88; 1979: 517-526)  แนวความคิดของ Linblom เห็นวาผูตัดสินใจสวน

ใหญ จะไมไดพิจารณาทั้งหมด โดยเฉพาะ ตนทุน และผลประโยชน ซึ่งการตัดสินใจโดยไมมีการ

พิจารณาจากพื้นฐานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยางรอบดาน อาจทําใหการตัดสนิใจนัน้ไมตรงกับ

ส่ิงที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง  

 แนวความคิดแบบ Incrementalist  model ไดถูกนํามาใชในการอธิบายถึง  พฤติกรรม

การตัดสินใจอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความซับซอน (Complex  Situation)  เชน  

การจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาล  เปนตน ในการจัดสรรรายจายของรัฐบาลนัน้  ผูจัดทํา
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และผูพิจารณางบประมาณไมสามารถที่จะนําขอมูลตางๆ ที่มีอยูมากมายมาพิจารณาไดหมด  

ตลอดจนนําทางเลือกทุกทางมาวิเคราะหได  เพราะขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากร  ดังนั้น  

ในทางปฏิบัติผูจัดทําและพิจารณางบประมาณ  จึงมักพยายามทําการตัดสินใจใหงายขึ้น  โดย

พยายามจํากัดขอมูลตางๆ และทางเลือกที่จะตองนํามาวิเคราะห  ซ่ึงอาจทําไดโดยการใชระดับของ

งบประมาณในปที่แลวเปนฐานโดยยอมรับวางบประมาณปที่แลวเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมอยูแลว  

ไมจําเปนตองมีการนํามาพิจารณาใหมทั้งหมด  (พลภัทร บุราคม, 2549: 116)   จากแนวความคิด

ดังกลาว  จึงทําใหมีการพยากรณกันวา ขนาดหรือลักษณะของงบประมาณรายจาย ของรัฐบาลใน

ประเทศตางๆ ในแตละปนั้น  นาจะมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ  

1)  ขนาดของงบประมาณในแตละปจะไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก    จากปกอน  

(Marginal  Alterations)  

2) ถามีการเปลี่ยนแปลงในขนาดของงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็จะ 

เปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป  คือ  มักจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นจากปกอนใน

สัดสวนที่คอนขางคงที่ (Stable  Incremental  Growth) (Danziger, 1978 : 20) 

 ผลการศึกษาเชิงประจักษของนักวิชาการ ที่นําทฤษฎีการตัดสินใจแบบสวนเพิ่มไปศึกษา 

ไดขอสรุปที่ตรงกันคือ  การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงนั้น จะมีแนวโนมของ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  และรักษาสถานภาพเดิมไว   โดยสามารถพิจารณาไดจากขนาดของ

งบประมาณ  ที่มีลักษณะของการคอยๆ    เพิ่มขึ้นจากงบประมาณของปที่ผานมา (Dye, 2005: 

164; Fenno, 1966: 112-134;  Wanat, 1978: 75-79)        ผลการคนพบดังกลาว    สอดคลองกับ

ผลงานของนักวิชาการไทย เชน พลภัทร บุราคม (2547: 137) ซ่ึงงานศึกษาเหลานี้พบวา การ

จัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลไทย มีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป  

โดยสวนใหญ การจัดสรรงบประมาณรายจายของไทยจะมีลักษณะของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  

การพยายามประนีประนอมระหวางกลุมผลประโยชน  โดยเฉพาะระหวางขาราชการประจําและ

นักการเมือง  ตลอดจนการพยายามรักษาสถานภาพคงเดิมเอาไว  โดยเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลง

ในขนาดของงบประมาณรายจายของประเทศไทย  จะเปนการคอยๆ เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่คอนขาง

คงที่  จากขนาดของงบประมาณในปที่ผานมา    

 อยางไรก็ตามนักวิชาการบางทานไดเสนอขอโตแยงตอแนวทางการตัดสินใจแบบคอยเปน

คอยไปโดยใหเหตุผลวา ทฤษฎีการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไปนั้น อาจไมสามารถนํามาใชเปน
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กฏเกณฑทั่วไป ในการศึกษาเรื่องรายจายสาธารณะไดทั้งหมด  เพราะอาจเปนเพียงการ

เปลี่ยนแปลงของรายจายบางประเภทเทานั้น หรือการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปนั้นเปน

ลักษณะงบประมาณของหนวยงานที่ต้ังมานาน  มีรากฐานทางดานกิจกรรมตางๆ ที่ม่ันคงอยูตัว

แลว   ซ่ึงจะไมพบในหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม และถาเปนการพิจารณาในระดับกิจกรรมก็จะไมพบ

การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณแบบคอยเปนคอยไป   ในบางครั้ง เมื่อสถานการณของปจจัย

ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  ลําดับความสําคัญของ

รายจายสาธารณะก็อาจเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือได  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ

ดังกลาวนี้  จะไมสามารถอธิบายไดตามทฤษฎี Incrementalism (Dye, 2005: 167)  เชนเดียวกับ

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยอื่นๆ เชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทางสังคมที่มี

อิทธิพลตอการจัดสรรรายจายสาธารณะของรัฐบาล  (Musgrave, 1996: 145-193)  ปจจัย

ทางดานการเมือง  เชนพรรคการเมือง จะเขามามีอิทธิพลอยางมากกับกระบวนการจัดสรรรายจาย

สาธารณะ        (Fenno, 1966: 112-134)   อุดมการณทางเศรษฐกิจการเมืองที่แตกตางกัน  ก็อาจ

มีผลตอการจัดสรรรายจายสาธารณะ เชนเดียวกัน (Jackman, 1975: 214) รวมทั้งการที่บาง

หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณมากกวาหนวยงานอื่นๆ ก็อาจเปนผลมาจากกลยุทธของ

หนวยงานในการของบประมาณ  ที่แตกตางกันในแตละหนวยงานอีกดวย (Shakansky, 1965: 

173)  

 จากการทบทวนทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอรายจาย

สาธารณะดานสาธารณะสุข ไดดังตาราง 

ตารางที่ 2.4  แสดงการสรุปปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตามแนวคิดดาน 

                      การตัดสินใจภายในองคการ (Incrementalist  Theory ) 

  

             

รายจายสาธารณะดาน
สาธารณสุขปกอนหนา 

John Wanat, 1978 / 

Richard F. Fenno, 1966 / 

Thomas R. Dye, 2005 / 

Davis, Dampster and Wildavsky, 1966, 1974 / 

พลภัทร บุราคม, 2547 / 

   ผูวิจัย 
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กลาวโดยสรุปเราอาจกลาวไดวาแมทฤษฎี Incrementalism จะเปนทฤษฎีที่เปนประโยชน

อยางมากตอการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในขนาดของรายจายสาธารณะ  โดยชี้ใหเห็นวา การ

เปล่ียนแปลงในรายจายสาธารณะนั้น  มักมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป  ซึ่งเปน

ผลมาจากการที่ผูเสนอและผูพิจารณาอนุมัติงบประมาณมักพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตลอดจน

รักษาสถานภาพคงเดิมไว  แตก็มีขอจํากัด  คือแมการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรรายจายสาธารณะ

โดยทั่วไป  อาจจะมีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงในแบบ incremental ก็จริง  แตในบางครั้งการ

เปลี่ยนแปลงในรายจายสาธารณะก็อาจจะไมมีลักษณะแบบ incremental ได  คือ  เราอาจพบวา

การเปลี่ยนแปลงในรายจายสาธารณะบางประเภท  อาจมีการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  รายจายบาง

ประเภทอาจถูกตัดลงอยางมาก  รายจายสาธารณะบางหนวยงานก็อาจถูกตัดลดลงอยางมาก   

หรือเพิ่มข้ึนอยางมาก  ปรากฏการณเหลานี้ไมสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎี Incrementalism  

เพียงอยางเดียว (พลภัทร บุราคม, 2549: 127)  ดั้งนั้นในการวิเคราะห  การเปลี่ยนแปลงในรายจาย

สาธารณะเพื่อใหมีความสมบูรณมากขึ้น  จะตองนําเอาปจจัยอ่ืนๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และ

ปจจัยทางการเมืองมารวมพิจารณาดวย  เพราะปจจัยเหลานี้ยอมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงใน

ขนาดของรายจายสาธารณะดวย   แตถึงแมวาแนวความคิดแบบ Incrementalism จะมีขอจํากัด  

คือการเปลี่ยนแปลงในรายจายสาธารณะ  อาจจะไมมีลักษณะเปนแบบคอยเปนคอยไปจากฐานป

เดิมเสมอไป  แตอยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ก็นับวามีประโยชนอยางมาก  โดยชี้ใหเห็นวา  ปจจัยดาน

การตัดสินใจมีอิทธิพลสําคัญตอการจัดสรรรายจายสาธารณะ   โดยเฉพาะผูจัดทําและพิจารณา

อนุมัติงบประมาณรายจายนั้น  มักมีขอจํากัดดานเวลา  ขอจํากัดดานขอมูลขาวสารและทรัพยากร   

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการตัดสินใจ  ตลอดจนเพื่อเปนการประนีประนอมผลประโยชน

และรักษาสถานภาพคงเดิมเอาไว  การพิจารณาอนุมัติจัดทํารายจายสาธารณะจึงมักอาศัยฐานป

เดิม และคอยๆ ปรับงบประมาณปใหมจากฐานปเดิม  ซึ่งมีผลทําใหรายจายสาธารณะมีลักษณะ

คอยๆ เปลี่ยนแปลงไปจากฐานปเดิมได   ดังนั้นผูวิจัยจึงนําตัวแปรรายจายสาธารณสุขปกอนหนา 

มาวิเคราะหเพื่อศึกษาวาในกรณีของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  เปนไปตามทฤษฎี 

incrementalism หรือไมโดยคิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงในขนาดรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขปที่ t-1  
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2.3.4  ปจจัยดานทรัพยากรสาธารณสขุ 
จากลักษณะพิเศษของสนิคาและบริการสุขภาพ  ซึง่สามารถทาํใหเกิดปรากฏการณการ

เหนีย่วนําอุปสงคโดยผูใหบริการ (Supplier-Induced Demand, SID) ของบริการสขุภาพ  ดังนัน้

การที่รัฐบาลพยายามเพิ่มทรัพยากรสุขภาพ เชน การมสีถานพยาบาลมากขึ้น  มกีารผลิตแพทย

เพิ่มข้ึน  จึงนาเชื่อไดวาจะสงผลใหเกิดการเพิ่มข้ึนของรายจายดานสาธารณสุข ผานสมมติฐานการ

สรางอุปสงคโดยอุปทาน (Supplier – Induced Demand : SID)  ในชวงป 1970 กลุมประเทศ 

OECD มีอุปทานสวนเกนิในระบบสุขภาพสูงมาก อัตราสวนของแพทย ตอผูปวยไดเพิ่มข้ึนอยาง

มากในประเทศกลุม OECD รวมถึงไดมีการขยาย และเพิ่มการเปดโรงเรียนผลิตแพทยเพื่อเขาสู

ระบบมากขึน้เรื่อยๆ (Oxley and MacFarlan, 1994: 34-46)     สงผลใหเปนตวัผลักดันรายจาย

ดานสาธารณสุขใหสูงขึ้นอยางกาวกระโดด   โดยพบวาการที่รัฐบาลมีการเพิ่มจาํนวนแพทยตอ

ประชากร เมือ่จํานวนแพทยเพิ่มข้ึน  ภาระงานลดลง  แพทยอาจแนะนําใหผูปวยใชบริการมากขึ้น

ในราคาที่สูงขึน้  เพื่อรักษาระดับรายไดเอาไว (SID) รวมทั้งการเพิ่มข้ึนของอุปทานดานการ

รักษาพยาบาลไดแก จํานวนเตียง  ซึง่พบวา จํานวนเตียงของโรงพยาบาลเพิ่มข้ึนรอยละ 10 มีผล

ทําใหรายจายสาธารณะเพิ่มข้ึน รอยละ 9    (Oxley and MacFarlan, 1994: 34-46) 

นอกจากนัน้แลวการเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   ก็มีผลทาํ

ใหรายจายของรัฐเพิ่มมากขึน้   ทั้งในดานเทคนิคดานการรักษาพยาบาล  ยา  เครื่องมือ และ

กระบวนการการปฏิบัติงานในการรักษาพยาบาล  (Newhouse, 1992: 3-21)      เชน การรักษาที่

พัฒนาขึ้น การเปลี่ยนถายอวัยวะ  การผาตัดหัวใจ เปนตน เมือ่เวลาผานไปไดมีเทคโนโลยีที่

ทันสมยัขึ้นมาก เพื่อรักษาโรคเหลานี้  รวมทั้งกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทนัสมัย  สามารถตรวจ

ไดอยางแมนยาํและรวดเร็วมากขึ้น  ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนทางตรงของการรักษาพยาบาล รวมทัง้

วัคซีนตางๆ ทีม่ีการพฒันาขึน้มา   และรัฐตองรับภาระรายจายดานเทคโนโลยี สูงขึ้นตามไปดวย 

แตการพัฒนาของเทคโนโลยีสวนหนึ่ง กท็ําใหสถานะสขุภาพของประชาชนในประเทศดีข้ึน   การมี

พัฒนาความกาวหนาของเทคโนโลยทีางการแพทยที่สูงขึ้น ทาํใหลดตนทนุตอหนวยของการรักษา 

แตกลับทําใหเปนการเพิ่มรายจายสาธารณะโดยรวมมากขึ้น  Howard Oxley and Maitland 

MacFarlan (1994: 34-46) พบวา การเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยทีางการแพทยที่ทนัสมัย     ปริมาณ

ทรัพยากรดานสุขภาพ เชน จํานวนแพทย จาํนวนเตียงรักษาพยาบาล  มีผลทําใหรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศสงูขึ้น ซึง่สอดคลองกับ Newhouse and Friedlander 



 51 

(1989: 200-218)  ซึง่ศึกษาความสัมพนัธระหวางทรัพยากรทางดานสาธารณะสขุ เชน จาํนวน

แพทย จํานวนเทคโนโลยีทางการแพทย กับตัวชีว้ัดดานสุขภาพ เชนความดันโลหิต พบวา มี

ความสัมพันธทางบวก  นัน่คือการลงทนุดานทรัพยากรสุขภาพของรัฐบาล เชน จํานวนบุคลากร

ทางการแพทย เทคโนโลยีทางการแพทย สงผลใหรัฐบาลมีรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขสูงขึ้น 

ซึ่งพบมากในประเทศกาํลังพัฒนา  ที่มคีวามตองการการลงทุนดานนี้สูง เพื่อใหเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชนในประเทศ   

 จากการทบทวนทฤษฎ ี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปปจจัยดานทรพัยากร

สุขภาพที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณะสุข ไดดังตาราง 

 

ตารางที่ 2.5  แสดงการสรปุปจจัยทีม่ีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตามแนวคิดดาน   

                      ทรัพยากรสุขภาพ 
 

            

การเพิ่มขึ้นของ 
จํานวนแพทย 

การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี 

Howard Oxley and Maitland MacFarlan, 1994  / 

McGuire, A., J. Henderson and G. Mooney, 1998  /  

Newhouse, 1992 / / 

Reinhardt Uwe. E, 1989 / / 

Weisbrod, 1991  / 

Brigitte Dormont, Michel Grignon and Helene Huber, 2006  / 

Newhouse and Friedlander, 1989   / / 

   ผูวิจัย 

 

กลาวโดยสรุปจะเหน็ไดวาการเพิ่มข้ึนของทรัพยากรสุขภาพ  สงผลใหรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขสูงขึ้น  จากการทบทวนงานวิจยัที่ผานมาผูวิจยันาํมาศึกษาในงานวิจัยดังนีพ้บวามี

ปจจัย 

1)  การเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยี โดยดูจากการเพิม่ข้ึนของจํานวนครุภัณฑการแพทย 

สําคัญ ไดแก เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟา  เครื่องลางไต  เครื่องเลเซอร  

เครื่องสลายนิว่  เครื่องอัลตราซาวด และเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร  
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2)  การเพิ่มข้ึนของจํานวนแพทย      โดยดูจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนแพทยในแต 

ละป เปนปจจัยรวมทีม่ีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  ซึ่งถาประเทศที่มกีารผลิตแพทย

เพิ่มมากขึ้น  และมีการลงทนุดานเทคโนโลยีที่เพิ่มข้ึน จากปรากฏการณของการเกิด SID จึงนาจะ

ทําใหการใชบริการสุขภาพของประชาชนในประเทศเพิ่มสูงขึ้น  รัฐบาลจึงตองมกีารใชจายดาน

สาธารณสุขสงูขึ้นตามไปดวย  

จากการทบทวนวรรณกรรม ในการศึกษารายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  ไดมี

การศึกษาอยางกวางขวางในตางประเทศ  โดยเปนการวิเคราะหสมการถดถอยโดยใชขอมูล

ภาคตัดขวางของประเทศตางๆและขอมูลอนุกรมเวลา  เพื่ออธิบายสาเหตุของความแตกตางของ

คาใชจายดานสุขภาพระหวางประเทศ แตในปจจุบันยงัไมมีทฤษฎีที่ชัดเจนในการอธิบายการ

เปล่ียนแปลงขนาดของรายจายสาธารณะดานสาธารณะสุข  แตในการศึกษาวิจยัทีผ่านมา ไดมีการ

ประยุกตแนวคิด ทฤษฎีรายจายสาธารณะในการศึกษา และไดมีการนําปจจัยอื่นๆ ที่คาดวาจะมผีล

เขามาศึกษาเพิ่มเติมดวย  ทั้งนี้เพื่อคนหาวามปีจจัยอะไรบางทีท่ําใหรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขเกดิการเปลี่ยนแปลงไป โดยแบงเปน ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม 

และประชากร    ปจจัยดานการเมือง ปจจัยดานการตัดสินใจภายในองคการ และปจจัยดาน

ทรัพยากรสุขภาพ เพื่อทีจ่ะทําการวเิคราะหวา การเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลตอ

การเพิม่ข้ึน หรือลดลงของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในแตละปหรือไมอยางไร    
 

2.4  สถานะสุขภาพ 
 

สถานะสุขภาพ   หมายถงึ ระดับของสขุภาพของคน กลุม หรือประชากร  ยากตอการ

ประมาณ และในปจจุบนัก็ยังไมมเีกณฑที่เปนสากลที่เปนดัชนีชีว้ดั สถานะสุขภาพของประชากร 

โดยปกติในงานวิจยั มักจะใช อัตราตาย  เปนดัชนีชีว้ัดสุขภาพของประชากร  ดัชนีนีถ้าลดลงจะ

แสดงถึง การมีสถานะสุขภาพที่ดีข้ึนของประชากร (Day, 2005: 203-255)    องคการอนามัยโลก

ไดใหความหมายของ “สุขภาพ”  วาเปนภาวะที่สมบูรณทั้งดานกายจิตและสังคมไมเพียงแตการ

ปราศจากโรคหรือความเจ็บปวยเทานั้น ซึ่งมีขอวิจารณวาเปนนยิามที่เปนนามธรรม และยากที่จะ

วัดได  การวัดสถานะสขุภาพของประชากรโดยทั่วไปนั้น จะวัดสุขภาพสวนทีสู่ญเสียไปของ

ประชากรเปนสวนใหญ อันเนื่องมาจากเหตุผลดานแหลงขอมูล โดยวัดเปนอัตราการตาย การ
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เจ็บปวย และความพิการของประชากร ซึ่งเปนแนวคิดที่เนนความเจบ็ปวยรายโรคเปนหลกั เพือ่

สามารถหาทางปองกนั และรักษาผูปวยตอไป    สําหรับดัชนชีี้วดัดานการเจ็บปวยนี้ ปจจุบนัมี

แนวโนมที่จะนํามาใชเพื่อดูผลลัพธ (Outcome) ของระบบสุขภาพ และนํา ไปสูการตัดสินใจในการ

จัดสรรงบประมาณอีกดวย ดัชนีตางๆที่ไดมีการนาํมาใชในการบอกถึงสถานะสุขภาพของประชาชน

ในประเทศไทยและประเทศตางๆ การวัดระดับสุขภาพโดยอาศัยการวดัเชิงปริมาณนี้ มีสมมุติฐาน

เบื้องตนที่สําคญัคือ โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ อาจมีผลกระทบตอมนุษยได 2 ลักษณะ คอื 1) อาจทาํให

บุคคลนั้นเสียชีวิตกอนเวลาอันสมควร (Pre-Mature Mortality Event )หรืออาจทําใหเกิดความ

เจ็บปวย (Morbidity Event) และ2) เกิดภาวะทุพพลภาพ (Disability) โดยมีระดับความรนุแรงและ

ระยะเวลาที่ตาง ๆ กัน ผลกระทบใน 2 ดานในเบื้องตนนี้ไดนาํไปสูการวัดระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ในประชากร   สวนการวัดสถติิการตาย  ก็ถือวาเปนสถติิที่

สําคัญ ทีเ่ปนขอมูลขาวสารพื้นฐานสาํหรับการวางแผนสาธารณสุข  อัตราตาย อาจจะแยกเปน

อัตราตายตามกลุมอายุ (เชน อัตราตายทารก) อัตราตายจากโรคจําเพาะ หรือกลุมประชากร

จําเพาะ ซึ่งจะใชดูปญหาเฉพาะของแตละโรคหรือแตละกลุมประชากร การตายของคนในวัยตางๆ

มีความหมายแตกตางกนั  การวัดเพียงการตายอยางเดียวมีขอจํากดัซึ่ง Haenzel (1950: 17-26)   

พบวาอัตราการตายอยางหยาบไมไดใหความสําคัญตอกลุมเด็กหรือกลุมคนอายนุอยเพียงพอ และ

ไมเพียงพอที่จะสะทอนความสูญเสียจากการเจ็บปวยในคนที่ไมตายเปนจํานวนมากหรือปวยเรื้อรัง 

จึงตองมีตัววัดอัตราปวย (Morbidity Rate)ซึ่งเปนการวัดอุบัติการณ (Incidence) หรือความชุกของ

การเกิดโรค (Prevalence)  

 ในป 1947 Demsey (1947: 157-164)   เสนอวาควรวัดการตายกอนวยัอันสมควรเปน

จํานวนเวลาทีสู่ญเสียไปซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการวัด premature mortality และ non-fatal health 

outcomes ในอีกสองทศวรรษตอมา จากความจําเปนของดชันีในสวนของความเจ็บปวยและ

ทุพพลภาพ ทําใหมีการพฒันาดัชนีในสวนของ non-fatal outcome โดยนาํผลที่เกิดจากการเปน

โรคเขามาถวงนํ้าหนกักับชวงชีวิตที่ปราศจากโรค ซึง่นาํไปสูการพัฒนาดัชนีหลายตัว เชน Healthy 

Life Years, Years of Life Loss, Disability Adjusted Life Years, Standard Year Equivalent 

(SYE)หรือHealthy Days of Life Lived (HDLL) เปนตน วิธีการเหลานี้จะเปนการประเมินตัวแปร

เทียบกับตนทนุเปนหลัก ซึง่นาํมาสูความสามารถจัดลาํดับความสําคญัของปญหาทางสาธารณสุข

โดยอาศยัความคุมทนุ เปรียบเทียบจากการแกไขแบบตางๆกนั โดยสามารถทีจ่ะใชเปนขอมลู
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ประกอบการจัดสรรทรัพยากร  และงบประมาณรายจายดานสาธารณสุขได  (MC Horney, 1999: 

309-335) 

  WHO (2004: 940-946) ไดใหดัชนีการวัดสถานะสุขภาพ จาก  

 1.   การเสียชีวิต 

       1)  อายุคาดเฉลี่ย(Life expectancy)เปนขอมูลที่แสดงถึงสถานะการดูแลรักษาสุขภาพ   

เนื่องจากการไดรับความรูในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน และความกาวหนาในวิทยาการ

ดานการแพทยทําใหอายุของประชากรในประเทศเพิ่มมากขึ้น 

        2)  สาเหตุการเสียชีวิต (Causes of mortality) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทํา

ใหเสียชีวิต  เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายเพื่อการปองกันสาเหตุดังกลาว  เชน โรค  

อุบัติเหตุ  การฆาตัวตาย 

       3)  การเสียชีวิตของมารดาและเด็กทารก  (Maternal and infant mortality) เปนขอมูล

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานการผดุงครรภ  และความรูความเขาใจของมารดาในการ

ดูแลครรภ 

 2.   การเจ็บปวย (Morbidity) 

      1)   สุขภาพเด็กทารก   (Infant health) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับน้ําหนักของเด็ก

ทารก  โรคที่เกิดมาพรอมกับเด็กทารก   

       2)   สุขภาพฟน (Dental disease) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยเกี่ยวกับ

โรคในชองปาก 

       3)  โรคติดตอ (Communicable disease)       ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิดของ

โรคติดตอตางๆ ที่เกิดขึ้น   

       4)  โรคไมติดตอ (No communicable disease) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิดของ

โรคไมติดตอประเภทตางๆ  

5) การบาดเจ็บ (Injuries) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูปวยที่เกิดจากการ 

บาดเจ็บดวยสาเหตุตางๆ  

 3.   ความพิการ (Disability)  
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 2.4.1  สถานการณสถานะสุขภาพของประเทศไทย 
 ในป 2547 คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเทากับ 70.3 ป แตกย็ังพบวาดอยกวากลุม

ประเทศอาเซีย่นหลายประเทศ   อัตราทารกแรกเกิดที่มีน้าํหนกันอยกวา 2,500 กรัม ถงึแมวา

ภาพรวมไดลดลง จากรอยละ 10.2 ในป2533 เปนรอยละ 8.2 ในป 2539 แตกลับเพิ่มข้ึน เปนรอย

ละ 8.9 ในป 2545  โดยเฉพาะภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีปญหาสงูสดุ  อัตราตายเด็ก

ต่ํากวา 5 ป  มีการเปลีย่นแปลงไมมากนักตั้งแตป 2533 – 2546 อยูที่รอยละ 12.0 แตเปนทีน่า

สังเกตวาชวงที่เกิดวกิฤตเศรษฐกิจ สงผลกระทบตออัตราตายเด็กต่าํกวา 5 ป ทําใหมีอัตราสงูขึ้น 

อัตรามารดาตายในประเทศไทยลดลงจาก 374.3 ตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน ในพ.ศ. 2505 

เหลือ 7.02 ตอการเกิดมีชพี 100,000 คน ในพ.ศ. 2541 และไดเพิ่มข้ึนเปน 13.7 ตอการเกิดมีชพี 

100,000 คน ในพ.ศ. 2546  (กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 157-

158) 

 
2.4.2  รายจายสาธารณะดานสาธารณสขุ และสถานะสุขภาพ   
ป 1960 เปนตนมา ประเทศทางตะวนัตกทัง้หลายเขาสูยุคที่เรียกวารัฐสวัสดิการ (Welfare 

State)  Vito  Tanzi (2005: 321-347) ไดพยายามศึกษาวา การใชจายของรัฐที่เพิ่มมากขึ้นนัน้ โดย

ดูจากสัดสวนของGDP และแบงเปน 3 กลุมประเทศ ไดแก กลุมประเทศที่ใชจายในระดับนอย  

ปานกลาง และมาก   และใชดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคมเปนตัวชี้วัด  พบวา  กลุมประเทศทีม่ี

รายจายสาธารณะสูงที่สุด  ไมไดมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมดีกวากลุมที่มีรายจายสาธารณะนอย

เลย  ตรงกนัขามกลุมประเทศที่มีรายจายสาธารณะนอยกลับมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมดีกวา  ซึ่ง

สถานะสุขภาพ ก็เปนดัชนีช้ี้วัดดานสงัคมตัวหนึ่ง เพือ่ที่จะสามารถดูไดวา รายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขของรัฐบาลที่ลงทุนไปนั้น  ไดบรรลุวัตถุประสงคคือทําใหประชาชนในประเทศมีสถานะ

สุขภาพดีข้ึนหรือไม  ในการศึกษาความสัมพันธระหวางรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข และ

สถานะสุขภาพ จะมีจุดออนตรงที ่ ในเรื่องของสถานะสขุภาพ จะมีปจจัยอื่นๆ เขามาเกีย่วของดวย 

เชน  ปจจัยทางดานสงัคม  ส่ิงแวดลอม  วฒันธรรม  แตก็ไดมีนักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษา 

เชน   Peter H. Lindert (2002: 210-235)    พบวาสถานะสุขภาพมีความสัมพนัธใกลชิดอยางมาก

กับรายได ความยากจนหรอืมีรายไดนอยเปนสาเหตหุลกัๆ ของการมีสถานะสุขภาพที่ไมดี โดย

ความยากจนจะกอใหเกิดผลตอสถานะสขุภาพ 3 ประการ ไดแก  1) สามารถเขาถงึบริการสุขภาพ
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ไดนอยลง  2) ไมสามารถซื้อบริการสุขภาพเพิม่เติมได 3) มีโอกาสในการเอาใจใสดูแลสุขภาพ

ตนเองไดนอย และไดมีนักวชิาการอืน่ๆ ไดพิสูจนโดยทาํการศึกษาในหลายๆ ประเทศ พบวา ความ

ยากจนของประชากรในประเทศสงผลใหประชาชนมีอายขัุยสั้นกวา  โดยทาํใหอายุขัยเฉลี่ยนอย

เนื่องจากไมมรีายไดที่จะสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง  ดังนัน้การที่รัฐบาลเพิ่มรายจายดาน

สุขภาพใหสูงขึน้ โดยผานมาในรูปแบบของการจดับริการสุขภาพใหกับประชาชนใหตรงกับ

กลุมเปาหมาย  จึงเปนสิง่ทีท่ําใหประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงบริการไดมากขึ้น  อัน

นํามาสูการทีป่ระชาชนมีสภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน  รวมทัง้ Firat Bilgel (2004)  ศึกษาความสัมพนัธ

ระหวางรายจายสาธารณะดานสุขภาพ กับ สถานะสุขภาพ พบวา รายจายสาธารณะลดลง รอยละ 

19 สงผลให อายุคาดเฉลี่ยของประชากรเพิ่มข้ึน 1 ป  

จากรายงานการวิจัยของ Musgrove (1994: 411-441) (เร่ือง The economic crisis and 

its impact on health care in Latin America and the Caribbean)  พบวาระบบเศรษฐกิจที่

ประสบภาวะวกิฤต ป 1997  ซึ่งไดสงผลกระทบตอระบบสุขภาพของประเทศ จากการเปดเสรีดาน

การเงนิในพ.ศ.2536 โดยที่ระบบการกาํกบัดูแลยังไมเขมแข็ง เปนปจจัยทีน่ําไปสูวกิฤตเศรษฐกิจใน 

พ.ศ. 2540 ภายหลงัการเปดเสรีทางการเงิน  มีการนําเขาเงนิกูดอกเบี้ยต่ํา จาํนวนมหาศาล มา

ลงทนุในกิจการที่ไดผลตอบแทนต่ํา โดยเฉพาะกิจการโรงกลั่นน้ํามนั  อุตสาหกรรมยานยนต  

อสังหาริมทรัพย  และโรงพยาบาลเอกชน  ในขณะเดียวกนัการกาํหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงนิที่

ตายตัวทําใหคาเงนิบาทแข็งกวาปกติ  มีผลกระทบตอศักยภาพการแขงขันและทาํใหการสงออก

ชะลอตัว ซึง่นําไปสูภาวการณขาดดุลบัญชีเดินสะพัด จนไปสูการลอยตัวคาเงินบาท และสงผล

กระทบทําใหรายไดของประชาชนลดลง มีการลดการบริโภค ทําใหรัฐมีรายไดจากภาษีลดลงและ

ตองตัดงบประมาณรายจายลง การเปลีย่นแปลงนี้มีผลกระทบตอภาคสังคม ซึ่งนาํไปสูผลกระทบ

ทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพ พบวางบประมาณของรัฐ  รายไดของประชาชน  อํานาจซื้อของ

ประชาชน  อัตราภาษี ฯ ลวนมีผลตอสถานะทางสุขภาพของประชาชน   จากสถานการณของ

ประเทศไทย อัตราเด็กที่มนี้าํหนักต่ํากวาเกณฑในป  1994 จาก10.5% เพิ่มข้ึนเปน 12.2% ในป 

1998   เด็กแรกเกิดน้าํหนักนอยกวาเกณฑในป 1994 จาก 8.2% เพิม่ข้ึนเปน 8.8% ในป 2000 เปน

ตน  รวมถงึสถานะภาพทางดานจิตใจก็ไดรับผลกระทบโดยพบวา ในป 1998 การโทรศัพทปรึกษา

ทางจิตเวช มีอัตราเพิ่มมากขึ้น ในประเทศไทย จากสถิติในป1997-2000 พบวารายจายดาน

สุขภาพของประเทศสูงขึน้เรื่อยๆ ทุกป แตในป1998-2000 อัตราตราตายของมารดามีจํานวนสงูขึ้น 
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แสดงถึงการขาดประสิทธิภาพของการบรหิารรายจายทางดานสุขภาพ (Thailand Health Profile, 

2000)   

นอกจากนัน้การที่ประชาชนในประเทศมีสถานะทางสุขภาพที่ด ี ข้ึนอยูกับปจจัยหลาย

ประการ ประการหนึง่คือการที่ประเทศนัน้มีบริการรักษาพยาบาลที่มปีระสิทธิภาพ รวมกับการที่

รัฐบาลมีการชวยเหลือทางดานงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบบริการสุขภาพใหดีข้ึน (World Bank, 

2006)  ซึ่งในหลายประเทศไดใชสถานะทางสุขภาพ เปนตวัชีว้ัดประสิทธิภาพของรายจาย

สาธารณะดานสุขภาพของรัฐบาล Filmer and Pritchett  (1999: 1309-1323)         ไดศึกษาพบวา

รายจายดานสขุภาพของรัฐบาลมคีวามสัมพันธกับอัตราการตายของมารดา อยางมีนัยสาํคัญทาง

สถิติ    สอดคลองกับ Hitiris and Posnett (1992: 173-181) และ Gerdtham  (1992: 217-231) ที่

พบวารายจายสาธารณะดานสุขภาพเปนปจจัยที่สามารถแสดงถึงภาวะสุขภาพ ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  Wagstaff และ Cleason (2004: 214-235) พบวา รายจายดานสุขภาพของ

รัฐบาลมีความสัมพนัธกับ อัตราตายของมารดา  และอัตราทารกแรกเกิดทีม่ีน้ําหนักนอยกวา 

2,500 กรัม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  ซึง่โดย Santiago Herrera (2005) ไดยืนยันความสัมพนัธ 

จากการศึกษาประสิทธิภาพรายจายของรัฐเปรียบเทยีบในหลายๆ ประเทศโดยเปรียบเทยีบจาก

ผลลัพธโดยใชดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ และการศึกษา  พบวา  ประเทศที่มีรายจายสาธารณะสงูมัก

ประสบปญหาขาดประสิทธภิาพ  เนื่องจากพบวามีสถานะทางสุขภาพต่ํากวาประเทศที่มีรายจาย

สาธารณะนอยกวา  โดยพบวามีปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพรายจายของรัฐ ไดแก ขนาดของ

รายจายสาธารณะ  GDP  การกระจายรายไดของประชาชนในประเทศ  เปนตน  และ Vito Tanzi 

(2005: 321-347)  ไดศึกษาประสทิธภิาพของรายจายสาธารณะของประเทศตางๆ โดยใชการ

เปรียบเทยีบจากผลลัพธดานสุขภาพ และการศึกษาเชนเดียวกนั  โดยในดานสุขภาพ ใชดัชนีชีว้ัด 2 

ตัวคือ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด  และอัตราการตายของทารก  พบวาในหลายๆ ประเทศ

ความสัมพันธของรายจายสาธารณะจะแปรผกผันกับผลลัพธ นัน่หมายถึงประเทศที่มีรายจาย

สาธารณะสงู แตจะมีผลลัพธดานสุขภาพ  และการศึกษาต่ํากวาประเทศทีม่ีรายจายสาธารณะที่

นอยกวา  ซึ่งแสดงถึงการขาดประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการของประเทศ ในการที่จะทํา

ใหรายจายสาธารณะของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ   ซึ่งไดผลตรงกันขามกับงานวิจัยของ 

Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, (1980: 177-189)  ซึง่พบวางบประมาณ

รายจายของรัฐ  มีผลตอสถานะทางสุขภาพของประชาชน ในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ประเทศที่มี



 58 

งบประมาณรายจายของรัฐดานสาธารณสุขมาก จะทําใหสถานะทางสุขภาพของประชาชนดกีวา

ประเทศทีม่ีรายจายของรัฐดานสาธารณสขุต่ํากวา และงานวิจยัของ  Jean-Pierre Poullier และ

คณะ (2002: 271-277)  ซึ่งไดทําการศึกษารายจายสาธารณะของ 191 ประเทศ พบวา ประเทศทีม่ี

รายจายสาธารณะดานสุขภาพนอย จะทาํใหคนในประเทศมีสถานะทางสุขภาพต่ํา  โดยใน จํานวน

91 ประเทศ  ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีรายจายสาธารณะดานสุขภาพนอย  พบวาอายุคาดเฉลี่ยของ

ประชากร อยูที่ 47.1 ป แตเปนทีน่าสังเกตวามีชวงที่กวางมาก คือ อยูในชวง 39 – 56 ป  ขณะที่

กลุมประเทศทีม่ีรายจายสาธารณะดานสุขภาพสูง อายคุาดเฉลี่ยของประชากรอยูที ่  67 ป  นั่น

แสดงใหเหน็วาแมวารายจายสาธารณะดานสุขภาพจะมีผลตออายุคาดเฉลี่ยของประชากร แตก็

ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพการใชจายของรัฐดวย วารัฐมีความสามารถทีจ่ะแปรรายจายสาธารณะไป

เพื่อใหประชากรในประเทศมีสถานะสุขภาพดีข้ึนมากนอยเพียงใด 

 นอกจากนีย้ังมีการศึกษาเกีย่วกับปจจัยทีส่งผลตอสถานะสุขภาพ จาก Deon และ Filmer 

(1999: 1309-1323)  ไดทําการศึกษาสาเหตุอัตราการตายของทารกของแตละประเทศ  โดยมีตวั

แปรอิสระ ไดแก  GDP  การศึกษาของมารดาโดยเฉลี่ย  การกระจายรายไดของประเทศ  พบวาการ

กระจายรายไดของประเทศมีผลตออัตราการตายของทารก       Gerdtham  (1992: 217-231) 

ศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอภาวะสุขภาพ พบวามีความสัมพนัธกับราคาของบริการสุขภาพ     จํานวน

บุคลากรทางการแพทย      รายจายสาธารณะดานสุขภาพ   Newhouse and Friedlander (1989: 

200-218) ศึกษาความสัมพนัธระหวางทรัพยากรทางดานสาธารณะสขุ เชน จาํนวนแพทย จํานวน

เทคโนโลยทีางการแพทย กับตัวชี้วัดดานสุขภาพ เชนความดันโลหิต พบวา มีความสมัพนัธกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ   

รวมทัง้จากงานวิจยัของ World Bank พบวา ความแตกตางถึงรอยละ 40  ของอตัราการ

ตายในแตละประเทศสามารถอธิบายไดดวยอัตราการเจริญเติบโตของรายได  และจากงานวิจยัอกี

หลายชิ้นของ World Bank สามารถสรุปไดวา อัตราการตายของแตละประเทศสามารถอธิบายได

ดวยปจจัย 3 ตัว ไดแก 1) การแผยแพรความรูใหม สามารถอธิบายได รอยละ 45  2) ระดับ

การศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรที่เปนหญิงของประเทศ สามารถอธิบายไดรอยละ 38 และ 3) 

ระดับรายได สามารถอธิบายไดรอยละ 17 (Musgrove, 1994: 411-441; Preston, 1975: 231-

248; Smith, 2000: 315-327)  ซึ่งขัดแยงกับงานวิจยัของ  Marios Zachariadis (2006) ไดศึกษา

ปจจัยทีม่ีผลตอสถานะสุขภาพในระดับมหภาคพบวา จากทฤษฏทีี่ชีน้ําใหเหน็วา การที่ประชาชนมี
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การศึกษาที่ดจีะทาํใหมีสถานะสุขภาพดีข้ึน แตจากผลการวิจยัพบวา ความสัมพนัธระหวางระดบั

การศึกษา และสถานะสุขภาพ มีต่ํามาก แต ปจจัยทางดานรายได เปนปจจัยที่มีความสัมพนัธกบั

สถานะสุขภาพสูงที่สุด  นัน่คือ การที่ประชาชนในประเทศมีรายไดทีสู่งขึ้น สงผลใหมีสถานะสุขภาพ

ดีข้ึนดวย             

โดยสรุปความสัมพันธระหวางรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข กับสถานะสุขภาพ มี

ความสัมพันธกันอยางยิ่ง ซึง่สถานะสุขภาพก็เปนดัชนี้ชีว้ัดดานสงัคมตัวหนึ่ง เพื่อทีจ่ะสามารถดูได

วา รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของรัฐบาลที่ลงทนุไปนัน้  ไดบรรลุวัตถุประสงคคือทําให

ประชาชนในประเทศมีสถานะสุขภาพดีข้ึนหรือไม  ในการศึกษาความสัมพนัธระหวางรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ ผูวิจยัใชตัวชี้วัดสถานะสุขภาพ   2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบของการเสียชีวิต  และรูปแบบของการเจ็บปวย ผานตัวดัชนีชีว้ัด 4  ดัชนี  ไดแก 

1)  อัตราตายของทารก    (Infant Mortality Rate) หมายถึงการตายของทารกเนน 

การตายของเด็กที่อายุยังไมถึง 1 ขวบ บริบูรณ  คิดจากจํานวนการตายของเด็กทารก ที่อายุต่ํากวา 

1 ป ในชวงปหนึ่ง ตอจํานวนเด็กเกิดมีชพีในปเดียวกัน 1000 คน สูตรคํานวณเปนดงันี ้ 

 IMR  = (D0/B) * 1000  

โดยที ่ IMR คือ อัตราการตายทารก  

D0 คือ จํานวนคนตายของทารกอายุต่าํกวา 1 ป ในปหนึง่  

B คือ จํานวนการเกิดมีชพีในปเดียวกัน  

2)  อัตราตายของประชากร  (Crude Death Rate)หมายถึงจาํนวนคนตายใน 

หนึง่ปตอประชากรกลางปเดียวกนั 1000 คน สูตรคํานวณเปนดังนี ้

  CDR = (D/P) * 1000 

โดยที ่ D คือ จํานวนคนตายทั้งหมดใน 1 ป  

  P คือ จํานวนประชากรกลางปเดียวกัน  

3)  อัตรามารดาตาย (Maternal Mortality Rate)  หมายถึงการตายของมารดาที ่

เนื่องจากการคลอดบุตรตอจํานวนเดก็เกดิมีชีพทัง้หมด  สูตรคํานวณเปนดังนี ้
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  MMR = (D/B) * 1000 

โดยที่  Dคือจํานวนการตายของมารดาที่เนื่องจากการคลอดหรอืภาวะแทรกซอน 

จากการคลอด 

  B คือจํานวนเด็กเกิดมีชีพทัง้หมด 

4)  จํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง   (Chronic disease) หมายถงึ โรคไมติดตอ ซึ่งบัน่ทอน 

สุขภาพ ทาํใหคุณภาพชวีติดอยลง  และตายเร็วกวาที่ควรจะเปน โดยโรคเรื้อรังที่สําคัญ ที่เปน

สาเหตุของการปวยและตายของประชาชนชาวไทย เปนอันดับตนๆ ไดแก โรคหัวใจ  มะเร็ง และ

เบาหวาน ซึง่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่ง 

โดยอาศัยขอมลูจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข  และ  ซึ่งใน

การศึกษาจะมีจุดออนตรงที่ ในเรื่องของสถานะสุขภาพ จะมีปจจัยอื่นๆ เขามาเกี่ยวของดวย เชน  

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และ สังคม  ส่ิงแวดลอม  แตจะการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยตางๆ 

พบวารายจายสาธารณะดานสาธารณสุข มีความสัมพนัธกับสถานะสุขภาพ โดยจากงานวิจยัสวน

ใหญพบวาการที่ประเทศมีรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่สูง จะทาํใหสถานะสุขภาพของ

ประชาชนในประเทศดีตามไปดวย   และนอกจากนัน้ยงัพบวาปจจัยที่มีผลตอสถานะสุขภาพ หรือ

เปนปจจัยที่สําคัญที่เปนตัวกําหนดสถานะสุขภาพของประชาชนในประเทศ ไดแกรายไดของ

ประชากรในประเทศ  ซึง่พบวา การที่ประชากรมีรายไดสูง สงผลใหมสีถานะสุขภาพที่ดีข้ึน  ซึ่งจาก

รายงานการวจิัยหลายๆ ชิน้ ลวนสามารถยืนยนัไดวา รายไดเปนปจจัยที่สําคัญ และมีผลสูงทีสุ่ด 

ตอสถานะสุขภาพของประชากรในประเทศ       รวมทั้งปจจัยดานคุณภาพชีวิต เชน การสูบบุหร่ี 

การดื่มสุรา  ซึ่งมีผลโดยตรงตอสถานะสขุภาพ  คือทาํใหสถานะสุขภาพของประชาชนแยลงดวย   

โดยผูวิจัย อาศัยขอมูลจาก ขอมูล จปฐ.ของกรมการพัฒนาชมุชน ซึง่เก็บขอมูลเปนรายป ทั่ว

ประเทศ    ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนอกจากจะศึกษาความสัมพนัธระหวางรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขกับสถานะสุขภาพแลว  ยังไดมีการนาํปจจัยอืน่ๆ ไดแก ปจจัยดานการดํารงชวีิต  

เขามาศึกษารวมดวย  เพือ่ตองการคนหาวา การทีป่ระเทศมีรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข

เพิ่มข้ึน  มีปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่ดีข้ึน มีการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน คอืมีการดื่มสุรา และสูบบุหรีท่ี่

นอยลง รวมทัง้การที่รัฐบาลไดจัดใหมอุีปทานในระบบบริการสุขภาพทีม่ากขึน้ จะสงผลให

ประชาชนของประเทศมีสถานะสุขภาพที่ดข้ึีนจริงหรือไม 
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2.5  กรอบแนวคิด 
 

ระดับรายจายสาธารณะดาน
สาธารณสุขของประเทศไทยป พ.ศ. 
2525 – 2549 (PHEX) 
1. รายจายที่แทจริง 
- งานโรงพยาบาล 

- งานสถานพยาบาลผูปวยนอก 

- งานบริการสาธารณสุข 

- งานอุปกรณการแพทย 

- งานวิจัยสาธารณสุข 

- งานสาธารณสุขอื่น ๆ  

2. รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ 
 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข
ดานการสงเสรมิสุขภาพและการ
ควบคุม ปองกันโรค (PREX) 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข
ดานการรักษาพยาบาลและการ
ฟนฟูสภาพ(TREX) 

1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
- ความสามารถในการหารายไดของ

รัฐบาล (EXCAP) 

- ระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(GDP) 

- การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา 

(PRILEV) 

- การพัฒนาอุตสาหกรรม (IND) 

2. ปจจัยทางดานสังคม 
- การขยายตัวของชุมชนเมือง(URB) 

- การขยายตัวของประชากร(POP) 

- สัดสวนของประชากรสูงอายุ

(AGPOP) 

-

 

 

 

จํานวนผูปวยดวยโรคเรื้อรัง(CHDI) 

- อัตราการตายของประชากร(DERA)

3. ปจจัยทางดานการเมือง 
- การเลือกตั้งระดับประเทศ(ELEC) 

- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ELE) 

4. ปจจัยทางดานการตัดสินใจ 
- รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขป

ที่ t-1(LAPHE) 

5. ปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ 
- บุคลากร (POH)  

- เทคโนโลยีสุขภาพ(TEHE) 
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สถานะสุขภาพ (HEST) 

1. การตายของทารก (IMR)  

2. การตายของประชากร(DERA)  

3. การตายของมารดา (MMR) 

4. การเจ็บปวยเรื้อรัง(CHDI) 

 

 
 

 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

- ระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

(GDP) 

- การพัฒนาอุตสาหกรรม(IND) 

ปจจัยทางดานสังคม 

- การขยายตัวของชุมชนเมือง (URB) 

- การขยายตัวของประชากร (POP) 

- สัดสวนของประชากรสูงอายุ (AGPOP) 

ปจจัยทางดานทรัพยากรสุขภาพ 

- บุคลากร (POH) 

- เทคโนโลยีสุขภาพ(TEHE) 

ปจจัยดานการดํารงชีวิต 

- การสูบบุหรี่(TOBC) 

- การดื่มสุรา(ALC) 

ปจจัยทางดานนโยบาย 

- รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของ

ประเทศไทยป พ.ศ. 2525 – 2549 (PHEX) 

- รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดาน

การสงเสริมสุขภาพและการควบคุม ปองกัน

โรค (PREX) 

- รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดาน

การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ

(TREX) 
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2.6  สมมติฐานการวิจัย 

  

 สมมติฐานขอที่หนึ่ง  ปจจยัทางดานเศรษฐกิจ ไดแก ความสามารถในหารายไดของรัฐบาล 

ระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเปลีย่นแปลงของระดับราคา  และการพฒันา

อุตสาหกรรมนาจะมีความสัมพันธทางบวกกับการเปลีย่นแปลงระดบัรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข 

 สมมติฐานขอที่สอง  ปจจัยทางดานสังคม ไดแก การขยายตวัของชุมชนเมือง การขยายตวั

ของประชากร  สัดสวนของประชากรสูงอาย ุ  จํานวนผูปวยดวยโรคเรื้อรัง และอัตราตายของ

ประชากร นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับการเปลีย่นแปลงระดับรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข 

  สมมติฐานขอที่สาม  ปจจัยทางดานการเมือง ไดแก การเลือกตั้งระดับประเทศ และ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับการเปลีย่นแปลงระดับรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุข  

 สมมติฐานขอที่ส่ี  ปจจัยทางดานการตัดสนิใจ ไดแก รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขป

ที่ t-1นาจะมคีวามสัมพันธทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสขุป

ปจจุบัน 

สมมติฐานขอที่หา   ปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ ไดแก  การมีจํานวนแพทยที่เพิ่มข้ึน และ

การเพิม่ข้ึนของเทคโนโลยีสุขภาพ นาจะมีความสมัพนัธทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงระดับรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุข   

 สมมติฐานขอที่หก  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก  ระดับความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา  การพัฒนาอุตสาหกรรม นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับ

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพและการควบคุม ปองกนัโรค   

 สมมติฐานขอที่เจ็ด  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก  ระดับความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา  การพัฒนาอุตสาหกรรม นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับ 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดานการรกัษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ  

 สมมติฐานขอที่แปด  ปจจัยทางดานสังคม ไดแก การขยายตัวของชุมชนเมือง   การ

ขยายตัวของประชากรสัดสวนของประชากรสูงอาย ุ  จาํนวนผูปวยดวยโรคเรื้อรัง อัตราการตายของ
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ประชากรนาจะมีความสัมพนัธทางบวกกบัรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดานการสงเสริม

สุขภาพและการควบคุม ปองกนัโรค 

 สมมติฐานขอที่เกา ปจจัยทางดานสังคม ไดแก การขยายตัวของชุมชนเมือง   การขยายตวั

ของประชากรสัดสวนของประชากรสงูอาย ุ  จํานวนผูปวยดวยโรคเรื้อรัง อัตราการตายของ

ประชากรนาจะมีความสัมพนัธทางบวกกบั รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดานการ

รักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ 

สมมติฐานขอที่สิบ  ปจจัยทางดานการเมอืง ไดแก การเลือกตั้งระดับประเทศ  และจํานวน

ผูออกเสียงเลอืกตั้ง  นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับการเปลีย่นแปลงระดับรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพและการควบคมุ ปองกันโรค 

สมมติฐานขอที่สิบเอ็ด  ปจจัยทางดานการเมือง ไดแก การเลือกตัง้ระดับประเทศ  และ

จํานวนผูออกเสียงเลือกตัง้  นาจะมีความสมัพนัธทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงระดับรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสขุดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ 

สมมติฐานขอที่สิบสอง ปจจัยทางดานการตัดสินใจ ไดแก รายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขดานการสงเสรมิสุขภาพและการควบคุม ปองกนัโรค ปที่ t-1 นาจะมีความสัมพันธ

ทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสขุดานการสงเสริมสุขภาพ และ

การควบคุม ปองกันโรคปปจจุบัน 

สมมติฐานขอที่สิบสาม ปจจัยทางดานการตัดสินใจ ไดแก รายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขในดานการรกัษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพปที ่ t-1 นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับ

การเปลี่ยนแปลงระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟู

สภาพ ปปจจุบัน 

สมมติฐานขอที่สิบส่ี ปจจัยทางดานทรัพยากรสุขภาพ  ไดแก การเพิม่ข้ึนของบุคลากร

สุขภาพ  และการเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยีสุขภาพ นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจาย

สาธารณะดานการสงเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกนัโรค    

สมมติฐานขอที่สิบหา  ปจจัยทางดานทรัพยากรสุขภาพ  ไดแก การเพิ่มข้ึนของบคุลากร

สุขภาพ  และการเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยีสุขภาพ นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจาย

สาธารณะดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ 
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 สมมติฐานขอที่สิบหก ระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ทั้งดานการสงเสริม

สุขภาพและการควบคุม ปองกันโรคและ ดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพที่สูงขึน้ นาจะ

มีความสมัพนัธทางบวกกับสถานะสุขภาพ 

 สมมติฐานขอที่สิบเจ็ด  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก  ระดับความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  และการพฒันาอตุสาหกรรม นาจะมีความสมัพันธทางบวกกับสถานะสขุภาพ   

สมมติฐานขอที่สิบแปด ปจจัยทางดานสงัคม ไดแก การขยายตัวของชุมชนเมือง   การ

ขยายตัวของประชากรสัดสวนของประชากรสูงอาย ุ  จาํนวนผูปวยดวยโรคเรื้อรัง อัตราการตายของ

ประชากรนาจะมีความสัมพนัธทางลบกับสถานะสุขภาพ   

  สมมติฐานขอที่สิบเกา   ปจจัยทางดานทรัพยากรสุขภาพ  ไดแก บุคลากรสุขภาพ  และ

การเพิม่ข้ึนของเทคโนโลยีสุขภาพ นาจะมคีวามสัมพันธทางบวกกับสถานะสุขภาพ   

 สมมติฐานขอที่ยี่สิบ  ปจจัยดานการดํารงชีวิต  ไดแก อัตราการสูบบุหร่ี และ อัตราการดื่ม

สุรานาจะมีความสัมพันธทางลบกับสถานะสุขภาพ  

 

 

 
 
 



 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยโดยใชขอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา โดยได

ดําเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีการวิจัยคือ 1) การเก็บรวบรวมขอมูล  2) หนวยในการวิเคราะห 

3) ตัวแปร นิยามปฏิบัติการและตัวชี้วัด 4) การวิเคราะหขอมูล และ 5) แบบจําลองคณิตศาสตรทีใ่ช

ในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

3.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้อาศัยตัวเลขสถิติทุติยภูมิ (Secondary Data)  

เปนหลักเพื่อใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ    โดยผูวิจัยไดใชขอมูลสถิติทุติยภูมิ ตั้งแตป พ.ศ. 2525 

– พ.ศ. 2549 เพื่อวิเคราะหในภาพรวมของประเทศ  และใชขอมูลทุติยภูมิตั้งแตป พ.ศ. 2540-2549 

รายจังหวัด  เปนเงื่อนไขทางเวลาในการวิเคราะห         

สําหรับแหลงขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยนั้น  ผูวิจัยไดอาศัยขอมูลที่สถาบันองคการตางๆ 

ของรัฐบาลที่เกี่ยวของไดรวบรวมไว โดยนํามาวิเคราะห ซึ่งแหลงขอมูลสวนใหญ ไดแก สํานัก

งบประมาณ  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานสถิติแหงชาติ   ในสวนของขอมูลจากทางสํานัก

งบประมาณนั้น ผูวิจัยไดอาศัยขอมูลซ่ึงทางสํานักงบประมาณจะมีการจัดทําหนังสืองบประมาณ ที่

เรียกวา “งบประมาณโดยสังเขป” ซึ่งงบประมาณที่จัดทําขึ้นมานั้นจะตองผานความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี  หลังจากนั้นจึงนําสงใหรัฐสภาเปนผูพิจารณากลั่นกรอง  และอนุมัติจึงจะสามารถ

นําไปใชได  อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณนั้น จะเปนตัวเลขประมาณการที่

เกิดขึ้นในแตละปเทานั้น  สวนรายไดและรายจายจริงยังมิไดเกิดขึ้น  กระนั้นก็ดี ในเอกสาร

งบประมาณไดมีการตีพิมพตัวเลขรายจายจริงที่เกิดขึ้นของปกอนๆ ซึ่งสอดคลองกับการเก็บ
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รวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหเชิงประจักษในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยจึงไดอาศัยขอมูลทางตัวเลขของ

เอกสารงบประมาณดังกลาวประกอบดวย 

 สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยนํามาใชในการวิเคราะหนั้น แมจะอาศัยขอมูลทุติย

ภูมิเปนหลัก  แตก็ไดนํามาปรับใหเปนขอมูลตามดัชนีชี้วัดของตัวแปรที่ตองการ  โดยนํามาคํานวณ

ใหมในรูปของอัตราการเปลี่ยนแปลง   และนํามาคํานวณใหมในบางตัวแปรเพื่อสรางเปนตัวแปร

ใหม เชน ประเภทของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  

 

3.2  หนวยในการวิเคราะห 
 
 หนวยในการวิเคราะห (unit of analysis) ของงานศึกษาวิจัยนี้คือ รายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขที่เกิดขึ้นจริงของรัฐบาลไทยตามแนวทางการศึกษาเชิงประจักษ (positive approach) 

โดยเปนหนวยในการ วิเคราะหระดับประเทศ หรือระดับมหภาคตามอนุกรมเวลา (time series) 

รายป นับตั้งแต ปพ.ศ. 2525 – 2549 รวมระยะเวลา 25 ป  และ สถิติรายจังหวัด ตั้งแตปพ.ศ. 

2540-2549 รวม 10 ป 

 

3.3  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ และตัวช้ีวัด 
 

1.  รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข (Public Health Expenditure : PHEX)  วงเงิน

รายจายสาธารณะที่รัฐจัดสรรใหแกหนวยงานราชการจําแนกตามลักษณะงานเพื่อเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  ซึ่งรวมงบประมาณรายจายจากกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงอื่นๆ(เฉพาะงบประมาณที่จายดานที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข)  และงบประมาณ

การประกันสุขภาพภาครัฐ  โดยอาศัยขอมูลทางตัวเลขจากสํานักงบประมาณ และในสวนของ

งานวิจัยระดับประเทศไดจําแนกออกเปน 6 แผนงาน ไดแก  งานโรงพยาบาล  งานสถานพยาบาล

ผูปวยนอก  งานบริการสาธารณสุข  งานอุปกรณการแพทย  งานวิจัยสาธารณสุข  และงาน

สาธารณสุขอื่นๆ  

2.  รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพและการควบคุม ปองกัน

โรค(Preventive Expenditure    :PREX)    วงเงินรายจายสาธารณะที่รัฐจัดสรรใหแกหนวยงาน
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ราชการเฉพาะลักษณะงานทางดานการควบคุมและปองกันโรค ไดแกโรคติดตอทั่วไป  โรคติดตอ

เฉพาะ  การใหภูมิคุมกันโรค   ควบคุมโรคเอดส  ควบคุมโรคไมติดตอ โดยอาศัยขอมูลจากสํานัก

นโยบายและแผน และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

3.  รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดานการรักษาพยาบาล       และการฟนฟูสภาพ 

(Treatment Expenditure : TREX)    วงเงินรายจายสาธารณะที่รัฐจัดสรรใหแกหนวยงานราชการ

เฉพาะลักษณะงานทางดานรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ ไดแก ดานกาย จิต   บริการรักษาผู

เสพติด และบริการทันตกรรม  โดยอาศัยขอมูลจากสํานักนโยบายและแผน และสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

4.  ความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล (Extractive Capability: EXCAP)  รายได

ของรัฐบาล  ที่เปนสวนหนึ่งของรายรับของรัฐบาล ประกอบดวย  รายไดจากภาษีอากร  รายไดจาก

การขายสิ่งของและบริการ  รายไดจากรัฐพาณิชย รายไดอ่ืนโดยการปรับปรุงรายไดเพิ่มจาก

รัฐวิสาหกิจ และปรับปรุงรายไดจากภาษีอากร และคาธรรมเนียมตางๆ ภายในหนึ่งปงบประมาณ  

โดยไมรวมเงินกู และเงินคงคลังซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของรายรับ  โดยอาศัยขอมูลจากกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง  

5.  ระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (Gross Domestic Product at Constant 1988 

Price : GDP)  มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่งป  

โดยไมคํานึงวาทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคาและบริการจะเปนทรัพยากรของพลเมืองในประเทศ

หรือเปนของชาวตางประเทศ  ตัวเลขที่ใชจะเปนตัวเลขในรูปของอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  ทั้งนี้อาศัยขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่

มีการปรับตัวเลขโดยใชป พ.ศ. 2531 เปนปฐาน 

6.  การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา (Rate of Change in the Price Level : PRILEV)

ภาวะเงินเฟอหรือภาวะที่ระดับราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจะใช

ตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาที่คํานวณจากดัชนีราคาผูบริโภค (consumer price 

index : CPI) รายป  ซึ่งเปนเครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งพิจารณาจากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ

ระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจาก

เปนเครื่องชี้ถึงการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยของราคาสินคา  การเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาผูบริโภคจะ
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สะทอนใหเห็นถึงอํานาจซื้อของประชาชน  จึงสามารถใชดัชนีราคาผูบริโภคเปนเครื่องมือที่ใชวัด

ระดับอัตราเงินเฟอไดเปนอยางดี  

7.  การพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrialization : IND)  ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

แสดงใหเห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่งคั่งของประเทศ  โดยจะอาศัยตัวเลขจากจํานวนของแรงงาน

ที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมรายป   อันสะทอนถึงรายไดของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมี

บทบาทเปนผูบริโภคดวยอีกทางหนึ่ง    ซึ่งจัดเก็บโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ  

8.  การขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization : URB)     ระดับการขยายตัวของชุมชน

เมืองที่แสดงใหเห็นถึงฐานะความมั่งคั่งของชุมชน ทั้งนี้อาศัยตัวเลขจํานวนประชากรที่อาศัยอยูใน

เขตเทศบาลที่เปนขอมูลรายป  จัดเก็บโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ   

9.  การขยายตัวของประชากร (Population Expansion : POP)      จํานวนประชากรทั้ง

ประเทศรายป  โดยใชขอมูลจํานวนหรือขนาดของประชากรเมื่อกลางป (1 กรกฎาคม) โดยอาศัย

ขอมูลจากกองทะเบียน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  วิธีการคํานวณ       

คิดจาก   P กลางป t = (P0 + Pt) / 2 

เมื่อ  P0 คือ ประชากรเมื่อปลายปหนึง่     

        Pt คือ ประชากรเมื่อปลายปถัดมา 

 ประชากรเมื่อกลางป t          เปนจํานวนเฉลี่ยของประชากรเมื่อปลายปกอนกับประชากร

เมื่อปลายปนัน้ 

10.  ประชากรสูงอายุ (Aging Population : AGPOP)    ประชากรที่มีอายุมากกวา 60 ป

ข้ึนไป โดยอาศัยตัวเลขจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

11.  จํานวนผูปวยดวยโรคเรื้อรัง (Number of Patient in Chronic Disease : CHDI)  ซึ่ง

โรคเรื้อรังไดถูกนํามาใชในความหมายที่เกี่ยวกับ ความเจ็บปวยเรื้อรัง (Chronic Illnesses), โรคไม

ติดตอ (Noncommunicable Diseases), โรคจากความเสื่อมถอย (Degenerative Diseases)   ซึ่ง

โดยทั่วไปมีลักษณะรวมกันคือ มีสาเหตุการเกิดที่ไมแนชัด แตมาจากปจจัยเสี่ยงหลายปจจัย ระยะ

แฝงตัวยาว การดําเนินภาวะเจ็บปวยยาวนาน จุดตั้งตนไมติดตอโดยการสัมผัส ทําใหรางกายทํา

หนาที่ไมไดตามปกติ พิการ และมักรักษาไมหายขาด         ซึ่งเปนปญหาสุขภาพสําคัญของ

ประเทศ   เปนภาระคาใชจายแกชุมชน    ไดแก กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน  ซึ่ง

สถิติการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอและเปนโรคเรื้อรังในป ค.ศ. 2000 ทั่วโลก พบวาประชากรทั่วโลก
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มีอัตราตายดวยโรคเรื้อรัง ถึงรอยละ 59 ของสาเหตุการตายทั้งหมด และมีการคาดการณวา ในป 

ค.ศ.2020 จะมีอัตราการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังและเปนสาเหตุการตายถึงรอยละ 79 ของโรคที่เปน

สาเหตุการตายทั้งหมดของประเทศที่กําลังพัฒนาในงานวิจัยครั้งนี้จึงวัดจาก  จํานวนของผูปวยโรค 

หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน  จากการเก็บขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  

12.  อัตราการตายของประชากร  (Death Rate of  Population : DERA)    สัดสวนการ

ตายของประชากรโดยเทียบจากประชากรทั้งหมด โดยอาศัยขอมูลจากสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  โดยคิดจาก            D / P × k 

เมื่อ D คือ จํานวนตายทัง้หมดในปหนึ่ง 

P คือ จํานวนประชากรกลางปในปนั้น 

k คือ คาคงที ่นิยมใช 1,000 

ซึ่งดัชนีนี้เปนดัชนีพื้นฐานทางประชากรที่นิยมใชกันทั่วไป สามารถสะทอนสภาวะสุขภาพของ

ประชากรไดดี และสามารถคํานวณไดงาย 

13.  การเลือกตั้งทั่วไประดับประเทศ (General Election : ELEC)   การเลือกตั้งทั่วไป

ระดับประเทศที่เกิดข้ึน  โดยกําหนดใหเปนตัวแปรหุน (Dummy Variable) คือ หากวาปใดมีการ

เลือกตั้งทั่วไประดับประเทศเกิดขึ้นจะใหคาเทากับ 1 และหากปใดที่ไมมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะให

คาเทากับ 0 ทั้งนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2525-2549การเลือกตั้งที่เกิดขึ้น (Dummy 

Variable) 

14.  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (Elector)  จํานวนผูที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป โดยนับจาก

ประชากรผูที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป 

15.  รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอนหนา (One-year Lagged Public Health 

Expenditure : LAPHE)   วงเงินรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ประจําปงบประมาณในปกอน

หนา  อาศัยขอมูลจริงจากสํานักงบประมาณ   

16.  บุคลากรสุขภาพ (Personal of Healthcare : POH)    จํานวนแพทย  โดยอาศัยขอมูล

จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

17.  เทคโนโลยีสุขภาพ (Technological Progress in Healthcare : TEHE)   การพัฒนา

ของเทคโนโลยีทางดานการรักษาและการตรวจวินิจฉัย โดยคิดจากผลรวมของจํานวนเครื่องมือทาง
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การแพทยราคาแพง  ไดแก เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟา  เครื่องลางไต  

เครื่องเลเซอร  เครื่องสลายนิ่ว  เครื่องอัลตราซาวด  และ  เครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร 

18.  สัดสวนการสูบบุหร่ี (Tobacco Consumption : TOBC)     ปริมาณการบริโภคบุหร่ี

ของประชากรในประเทศ  อาศัยขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข  

และ กระทรวงมหาดไทย 

19.  สัดสวนการดื่มสุรา (Alcohol Consumption : ALC)    ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของประชากรในประเทศ  อาศัยขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง

สาธารณสุข  และ กระทรวงมหาดไทย 

20.  สถานะสุขภาพ (Health Status : HEST)    ดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการพัฒนา

สุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบดวย  ตัวชี้วัด ไดแก  การตายของทารก  การของมารดา การ

ตายของประชากร การเจ็บปวยเรื้อรัง 

21.  การตายของทารก  หมายถึง จํานวนการตายของทารก (อายุ 0 ป) ในชวงเวลาหนึ่งป

ตอจํานวนเกิดมีชีพทั้งหมดในปเดียวกัน  คิดจาก IDR = (D0 / B) × k 

เมื่อ  D0 คือ จํานวนการตายของทารกในปหนึง่ 

B คือ จํานวนเกิดมีชีพในปเดียวกนันัน้ 

k คือ คาคงที ่นิยมใชจาํนวน 1,000 

 มีหนวยเปน/ 1,000 การเกิดมีชีพ  เปนดัชนีที่รูจักกันทั่วไป ดัชนีนี้ไมเพียงแตใชวัดสถานะ

สุขภาพของเด็กเทานั้น แตยังสามารถวัดสภาพความเปนอยูของสังคมทั้งในครัวเรือนและชุมชน 

ทั้งนี้เพราะการตายในวัยทารกนั้นขึ้นอยูกับสภาพสุขาภิบาล ส่ิงแวดลอม และโภชนาการของ

มารดาและทารก ดัชนีนี้สะทอนถึงระดับการตาย สถานะสุขภาพ การดูแลสุขภาพของประชาชน 

และยังสะทอนถึงประสิทธิภาพของงานอนามัยแมและเด็กในประชากรนั้นดวย    นับเปนดัชนี

พื้นฐานทางดานประชากรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล  เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาสุขภาพ

ระดับประเทศและทองถิ่น อัตราการตายของทารกของกลุมประชากรที่พัฒนาแลวจะมีคาตํ่ากวา 

10 ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาที่มีภาวะสุขภาพไมดีนักอาจมีคาสูงใกลเคียงหรือเกินกวา 100 

ตอการเกิดมีชีพ 1,000ราย 

22. การตายของมารดา หมายถึง  จํานวนมารดาที่ตายโดยมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ

และคลอดบุตรในชวงเวลาหนึ่งปตอจํานวนเกิดมีชีพทั้งหมดในปเดียวกัน  คิดจาก         (M/ B) × k 
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เมื่อ  M คือ จํ านวนมารดาตายในขณะตั้งครรภหรือภายใน 6 สัปดาหหลังจากคลอด 

บุตร โดยมีสาเหตุการตายมาจากการตั้งครรภหรือการคลอดบุตรนั้นในปหนึ่ง 

B คือ จํ านวนเกิดมีชีพในปเดียวกันนั้น 

k คือ คาคงที่ นิยมใช 100,000 เพราะอัตราตายมารดามีคาคอนขางตํ่า    มีหนวย 

เปน/ 100,000 การเกิดมีชีพ  การตายของมารดาคิดเฉพาะที่ตายโดยมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ

และการคลอด ดังนั้น อัตราตายมารดาจึงสะทอนภาวะสุขภาพของประชากร โดยชี้ใหเห็นถึง

คุณภาพของบริการอนามัยแมและเด็ก โดยเฉพาะการดูแลระหวางการตั้งครรภและการคลอด 

ในชวงปลายคริสตทศวรรษ 1980 WHO พยายามผลักดันใหประเทศตาง ๆ สนใจเรื่องการตายของ

มารดา โดยริเร่ิมโครงการ Safe Motherhood Initiation โครงการนี้มีวัตถุประสงคที่จะลดการตาย

ของมารดาในทศวรรษ 1990 ใหไดคร่ึงหนึ่งภายในป 2000 อัตราตายมารดาของประเทศตาง ๆ ใน

โลกนี้แตกตางกันมาก ในชวงทศวรรษที่ผานมาประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศตาง ๆ ในยุโรป

ตะวันตกอัตราตายมารดาตํ่ากวา 10 ตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน แตประเทศที่ภาวะสุขภาพยังไม

ดี เชนหลายประเทศในทวีปแอฟริกา มีมารดาตายมากกวา 1,000 คนตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน  

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
  

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณนี้จะเปนการนําขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยใน

งานศึกษานี้แบงขอมูลในการศึกษาออกเปน 2 แบบ  

1.  ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) ครอบคลุมระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2525 – 

2549 รวมระยะเวลาทําการศึกษา 25 ป เพื่อวิเคราะหนโยบายงบประมาณรายจายสาธารณสุขใน

ระดับมหภาค 

2.  ขอมูลภาคตัดขวางและอนุกรมเวลา (Pooling of Cross-sectional and Time-series 

Data หรือ Panel Data)        โดยอาศัยขอมูลระดับจังหวัด (76 จังหวัด) ในปพ.ศ. 2540-2549  

รวมระยะเวลา 10 ป     ในการวิเคราะหนโยบายงบประมาณ รายจายสาธารณสุข และวิเคราะห

งบประมาณรายจายที่กระจายตามพื้นที่จังหวัด    เนื่องจากการใชขอมูลแบบ panel ที่รวมขอมูล

แบบอนุกรมเวลา และขอมูลภาคตัดขวางเขาดวยกัน  จะทําใหมีขอมูลมากขึ้น  และทําให Degree 

of Freedom เพิ่มขึ้น            และลดปญหาการเกิดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 
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(Collinearity)  จึงเปนผลใหการประมาณคาทางเศรษฐมิติมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการ

ใชขอมูลแบบ Panel   ยังสามารถใชวิเคราะหปญหาทางสังคมศาสตร    และทดสอบแบบจําลองที่

มีความซับซอน  ซึ่งไมสามารถวิเคราะหไดถาหากใชเพียงขอมูลแบบตัดขวาง (Cross-sectional 

Data) หรืออนุกรมเวลา (Time-series Data) อยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อคํานวณหาชุดของสมการ 

(Model) ที่เหมาะสมเพื่อเปนการใชขอมูลที่มีอยูอยางเหมาะสม การประมาณคาแบบจําลอง

ดังกลาวใชวิธี OLS (Ordinary Least Squares)  และใชเทคนิคการประมาณคาดวยการใช

แบบจําลองผลกระทบคงที่ (Fixed  Effect  Model)  ซึ่งเปนแบบจําลองที่อาศัยหลักการนําคาคงที่

ซึ่งกําหนดใหคงที่ในทุกชวงเวลา   แตมีความแตกตางกันในแตละกลุมของขอมูลมาใสใน

แบบจําลอง โดยมีการตั้งสมมติฐานวาความแตกตางของขอมูลจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ

คาพารามิเตอรหรือคาสัมประสิทธิ์ของแตละกลุมขอมูล  

 ในการศึกษานี้จะกําหนดวาตัวแปรอิสระ ตามที่ไดตั้งสมมติฐานไวนาจะมีผล มีอิทธิพลตอ

การเปลี่ยนแปลงระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  ซึ่งเปนตัวแปรตาม  โดยจะพิจารณา

การเกิดความลาชาขึ้น 1 ป เฉพาะในสวนของตัวแปรอิสระที่เปนรายจายสาธารณะดานสาธารณสขุ

ปกอนหนา (t-1) ซึ่งเปนตัวแปรที่กําหนดขึ้นตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแกไขจากของเดิม 

(Incrementalism) คือ ตัวแปรอิสระตัวดังกลาวที่กําหนดในปที่ t-1 จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของไทยในปที่ t  ทั้งนี้เพราะการพิจารณาขนาดรายจาย

สาธารณะตามทฤษฎีไดอธิบายวารัฐบาลจะพิจารณาโดยอาศัยตัวเลขจากปกอนหนาเปนฐานใน

การคิดเพื่อพิจารณาและกําหนดขนาดรายจายสาธารณะของประเทศในปปจจุบัน 

 ตัวแปรที่เหลืออ่ืนๆ จะพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยใชตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง  ทําใหตัวแปร

อิสระที่กําหนดขึ้นเปนสมมติฐานในการอธิบายตัวแปรตามจะเปนตัวแปรที่เกิดรวมเวลากัน  จึงไม

เกิดความลาชาของการสงผล  เพราะในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในขนาดรายจายสาธารณะ

นั้นมักเปนการพิจารณาโดยยึดเอาสภาพแวดลอมดานตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 

รวมถึงการกําหนดขนาดรายจายสาธารณะปกอนหนาเปนหลักในการกําหนดขนาดรายจาย

สาธารณะในปปจจุบันประกอบดวย  ดังนั้น การพิจารณาวิเคราะหตัวแปรตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงในระดับของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตามแนวทางเชิงประจักษ  ซึ่งอธิบาย

ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงนี้จึงเปนเรื่องของการพิจารณาตัวแปรในปที่เกิดรวมเวลากัน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดให
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ตัวแปรอิสระมีความลาชาของเวลา (Time Lag) เฉพาะเพียงในสวนของตัวแปรที่ทฤษฎีไดอธิบาย

เอาไวคือ รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอนหนา (t-1)   

โดยสรุปในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชเคร่ืองมือวิเคราะหทางสถิติหลักดวยโปรแกรม STATA 

Version 10.0 ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีความนาเชื่อถือในการวิเคราะหขอมูลแบบระยะยาว 

(Longitudinal  Data)  โดยใชเทคนิคสถิติ Multiple Regression Analysis แบบ Fix Effect Model 

และนอกจากนั้น  ในระดับจังหวัด ผูวิจัยไดวิเคราะหการกระจายผลประโยชนโดยตรงจากรายจาย

ภาครัฐ (Benefit  Incidence Analysis) ดานสาธารณสุขในมิติพื้นที่(จังหวัด) เพื่อตอบคําถามการ

วิจัยในดานการจัดสรรการกระจายรายจายลงสูจังหวัดวาเปนอยางไร  และมีความเปนธรรมหรือไม

โดยมีขอสมมติวาผลประโยชนที่แตละจังหวัดไดรับ จะเทียบเทากับตนทุนตอหนวยที่รัฐบาล

ใหบริการไป (Benefit = Cost)   เพื่อเปนการเพิ่มมุมมองในการวิจัยเรื่องของรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขใหมีความครบถวนมากยิ่งขึ้น   โดยเปนการประเมินรายจายภาครัฐดาน

สาธารณสุขวามีความถูกตองในการกระจายประโยชนไปสูกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด  และ

นําไปหาสัดสวนประโยชนจากรายจาย (Benefit Share) ตอไป  รวมทั้งยังมีการคํานวณหาคาความ

ยืดหยุนของอุปสงคตอรายได (Income Elasticity of Demand) ทั้ง Short Run และ Long Run 

เพื่อเปนการเปรียบเทียบวาเมื่อรายไดของผูบริโภคในจังหวัดตางๆ เพิ่มข้ึนจะสงผลใหความตองการ

การรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนอยางไร  

 

 3.5  แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชในการศึกษา  

 
 แบบจําลองพื้นฐานของการวิจัยที่จะนําเสนอในหัวขอนี้เปนฟงชั่นทางคณิตศาสตรแสดง

ความสัมพันธระหวางรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขกับตัวแปรภายใตปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  

สังคม  การเมือง และการตัดสินใจ  เพื่อทดสอบหาความสัมพันธและอิทธิพลของตัวแปรอิสระตางๆ 

ภายใตปจจัยดังกลาว  ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  

รวมทั้งหาความสัมพันธและอิทธิพลของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่มีอิทธิพลตอสถานะ

สุขภาพของประชากรในประเทศ  ทั้งในระดับประเทศ และในระดับจังหวัด  ตามที่ไดมีการทบทวน

วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ   โดยมีรูปแบบความสัมพันธตามแบบจําลองของ

ฟงกชั่นทางคณิตศาสตรที่ใชสัญลักษณแทนตัวแปรที่กําหนด  ดังนี้ 
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PHEX    =  f (EXCAP, GDP, PRILEV, IND, URB, POP, AGPOP, CHDI, DERA, ELEC, ELE,    

                         LAPHE, POH, TEHE) 

PREX = f (EXCAP, GDP, PRILEV, IND, URB, POP, AGPOP, CHDI, DERA, ELEC, ELE,    

                         LAPHE, POH, TEHE) 

TREX = f (EXCAP, GDP, PRILEV, IND, URB, POP, AGPOP, CHDI, DERA, ELEC, ELE,    

                         LAPHE, POH, TEHE) 

HEST = f (PHEX, PREX, TREX, GDP, IND, URB, POP, AGPOP, POH, TEHE, TOBC, ALC) 

 

จากรูปแบบสมการฟงชั่นทางคณิตศาสตรดังกลาวขางตน สามารถเขียนในรูปของสมการถดถอย

พหุ ไดดังนี้  

 

PHEXij   =  a + b1EXCAPij + b2GDPij + b3PRILEVij + b4INDij + b5URBij + b6POPij +  

b7AGPOPij + b8 CHDI ij + b9DERAij + b10 ELECij + b11 ELEij +b12 LAPHEij +b13 POHij  

+ b14TEHEij+ e 

PREXij  =  a + b1EXCAPij + b2GDPij + b3PRILEVij + b4INDij + b5URBij + b6POPij +  

b7AGPOPij +b8 CHDI ij+ b9DERAij + b10 ELECij + b11 ELEij + b12 LAPHEij + b13 POHij  

+ b14TEHEij+ e 

TREXij  =  a + b1EXCAPij + b2GDPij + b3PRILEVij + b4INDij + b5URBij + b6POPij +  

b7AGPOPij +b8CHDI ij + b9DERAij +b10 ELECij + b11 ELEij + b12 LAPHEij + b13 POHij  

+b14TEHEij +e 

HESTij =  a + b1 PHEXij + b2 PREXij + b3 TREXij + b4 GDPij + b5 INDij + b6 URBij + b7  

POPij+ b8 AGPOPij + b9 POHij + b10TEHEij + b11 TOBCij + b12 ALCij + e 

  

โดยเมื่อ 

 a  = คาคงที่ (constant) ของสมการถดถอย 

 b1…..b9 = คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient) ของตัวแปรอิสระ 

 PHEX  = รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 
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 GDP  = ระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 PRILEV  = การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา 

 IND  = การพัฒนาอุตสาหกรรม 

 URB  = การขยายตัวของชุมชนเมือง 

 POP  = การขยายตัวของประชากร 

 AGPOP = ประชากรสูงอายุ 

 CHDI  = จํานวนผูปวยดวยโรครุนแรง 

 DERA  = อัตราการตายของประชากร 

 ELEC  = การเลือกตั้งทั่วไประดับประเทศ 

 LAPHE  = รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอนหนา 

 POH  = บุคลากรสุขภาพ 

 TEHE  = เทคโนโลยีสุขภาพ 

TOBC  = อัตราการสูบบุหรี่ 

ALC  = อัตราการดื่มสุรา 

PREX   = รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพและการ 

    ควบคุมปองกันโรค 

TREX  = รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดานการรักษาพยาบาลและการ    

    ฟนฟูสภาพ 

 HEST  = สถานะสุขภาพ 

 e  = คาความคลาดเคลื่อน (residual)  
   ตวัหอย ij คือ ชุดขอมูลที ่j ของจังหวัด i 

ในการใชสมการถดถอยเพื่อการทํานายคาตัวแปรตามไดนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองผาน

ขอตกลงเบื้องตน  (Assumption) ที่ สําคัญ  คือ  1)  ตัวแปรจะตองเปนตัวแปรเชิงปริมาณ 

(Quantitative  Variables) ที่มีระดับการวัดแบบชวง (Interval Scale)  หรืออัตราสวน (Ratio 

Scale) 2) ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเปนความสัมพันธเชิงเสน (Linear 

Relationship)  3) ตัวแปรอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกันเองในระดับสูง ที่เรียกวา “ ปญหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ” (Multicollinearity) ซึ่งหมายถึง  การที่ตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัว



 77 

ข้ึนไป มีความสัมพันธตอกันในระดับสูง  ซึ่งจะทําใหผลการทดสอบคา F และคา t ไมสอดคลองกัน  

และอาจทําใหเครื่องหมายสัมประสิทธิ์ถดถอยตรงกันขามกับที่ควรจะเปน  4) คาความคลาด

เคลื่อนจะตองมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) 5) ในกรณีที่เปนขอมูลอนุกรมเวลา 

(Time Series Data) คาความคลาดเคลื่อนจะตองไมมีความสัมพันธกันโดยอัตโนมัติ 

(Autocorrelation)   ซึ่งหากเกิดปญหานี้จะทําใหคาสัมประสิทธถดถอยขาดความแมนตรง  คา

ผิดพลาดมาตรฐานของคาสัมประสิทธิ์ถดถอยคลาดเคลื่อนในบางกรณีอาจจะต่ํากวาคาที่ควรเปน

มาก  ทําใหการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรบิดเบือนไมตรงกับความเปนจริง  ดังนั้น  การ

จะนําสมการวิเคราะหถดถอยมาใชกับขอมูลอนุกรมเวลา  จึงตองตรวจสอบขอกําหนดขอนี้วาตัว

แปรตางๆ มีคาความคลาดเคลื่อนที่เปนอิสระตอกันหรือไม โดยใช Durbin-Watson Test  ถาหากมี

คาอยูระหวาง 1.5 – 2.5 แสดงวา  คาความคลาดเคลื่อนแตละคาเปนอิสระตอกัน 6) คาความ

แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจะตองมีคาคงที่ในทุกคาของตัวแปรอิสระ (Constant Variance 

หรือ Heteroscedascity)  



 

บทที่ 4 
 

การวิเคราะหปจจัยดานสถาบันที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
รายจายสาธารณะดานสุขภาพ 

 
บทบาทหนึง่ของภาครัฐ คือการสามารถชวยปดชองวางของตลาดทีห่ายไป (Missing 

Market) ระบบทุนนิยม และระบบตลาดแขงขันเสรี  โดยทั่วไปเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ  คือผลิต

สินคาที่ผูบริโภคตองการ  โดยอาศัยหลกัประสิทธิภาพ  และผลิตสินคาดวยตนทนุ และจําหนายใน

ราคาถูก  แตระบบตลาดและทนุนยิมไมมคีําตอบในทกุๆ กรณี (ดิเรก ปทมสิริวฒัน, 2549 : v) รัฐ

ยังตองเขามามีแทรกแซง  เนื่องจากกลไกตลาดมีขอบกพรอง (Market Failure)    ตัวสินคาใน

เศรษฐกิจภาคสุขภาพ คือการรักษาพยาบาล  ซึ่งมีลักษณะความไมเทาเทียมกนัทางดานขอมูล 

(Asymmetric  Information) ในกรณีการรักษาพยาบาล  ผูใหบริการจะมีความไดเปรียบทางดาน

ขอมูล  เมื่อเทียบกับผูใชบริการ  ดังนัน้รัฐบาลประเทศตาง ๆ จงึเขาไปแทรกแซงการดําเนนิ

กิจกรรมในภาคเศรษฐกิจนี ้  โดยผานการจัดการทางดานการเงนิการคลังสุขภาพ   ซึ่งเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญ 2550 คือบทบัญญัติเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   รัฐตองจัดสวัสดิการขั้นพืน้ฐาน

แกประชาชนทุกชนชั้น ผูยากไร ผูพิการ ทพุพลภาพตองไดรับการศึกษาทัดเทียมบุคคลอ่ืน ผูไรที่อยู

อาศัย ผูสูงอาย ุ ไมมีรายไดเพียงพอ ตองไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ใหสิทธิประชาชนไดรับ

หลักประกนัและสวัสดิภาพในการทํางาน ใหสิทธิแกขาราชการ เจาหนาที่รัฐในการรวมกลุมเพือ่

ปกปองสทิธิ์ของตน ตางจากรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ระบขุอความทายมาตราตางๆ วา "ทั้งนี้ ตามที่ 

กฎหมายบัญญัติ"  

ดังนัน้จากรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐจึงตองจัดสวัสดิการพืน้ฐานแกประชาชน   รวมทัง้ในการ  

การจัดการการเงินเพื่อใหเกดิสุขภาพที่ดีแกประชาชน   เชนการใชมาตรการทางภาษีสงเสริมใหมี

การดูแลผูสูงอายุในครอบครัว  สงเสริมใหบริษัทดูแลสุขภาพของพนกังาน  สงเสรมิใหมีการสราง

ส่ิงแวดลอมทีด่ี การใชมาตรการทางภาษีควบคุมการบริโภคยาสูบและการดื่มสุรา  เปนตน  รวมถงึ

การจัดการการเงินการคลัง  เพื่อใหมกีารจดับริการสาธารณสุขที่จําเปนแกประชาชนอยางถวนหนา 

การเงนิการคลังเพื่อการบรกิารสาธารณสุข  เปนระบบการเงนิการคลังที่สามารถทําใหเกิดระบบ

บริการที่ดีทกุขั้นตอน  เปนหลกัประกนัวาประชาชนทกุคนสามารถเขาถึงบริการทีจ่ําเปนอยางเปน

ธรรม  โดยไมมีปญหาทางการเงนิ  โดยมุงสูการสรางสขุภาพ สรางความเปนธรรม (Equity)   มี

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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ความโปรงใส ตรวจสอบได (Transparency/Accountability)  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

สามารถควบคุมคาใชจายใหอยูในระดับที่สมเหตุสมผลได (Cost Containment)  และทําใหมี

บริการที่มีคุณภาพ (Quality)  จึงเปนหนาที่ของรัฐ ในการจัดใหมีหลักประกันความเสมอภาคใน

การไดรับสิทธิการมีสุขภาพดี และการดํารงชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ

อยางยังยืน 

ต้ังแตป 2533  เปนตนมา รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทยไดเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่องดังภาพที่ 4.1 โดยเพิ่มขึ้นจาก 8,617.60 ลานบาทในป พ.ศ.2527 เพิ่มขึ้นเปน  

77,720.70 ลานบาท ในปพ.ศ.2547  

 
 

 

ภาพที่ 4.1  งบประมาณดานสุขภาพและงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2527-2547 

แหลงที่มา : กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 309 

 

จะเห็นไดวารายจายของรัฐบาล (Government  Expenditures) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป 

แนวโนมในหลายประเทศรายจายรัฐสูงกวาอัตราการเพิ่มของ GDP ทําใหสวนแบงของภาครัฐ

เพิ่มขึ้น ตัวการหนึ่งก็คือรายจายดานสังคม (Social Expenditures) ซ่ึงเพิ่มขึ้น เพราะหลายสาเหตุ

ประการหนึ่งเกี่ยวกับกติกาของสังคม(รัฐธรรมนูญ) โดยเฉพาะนโยบาย การประกันสุขภาพถวน
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หนา ที่ทําใหการจายเงินภาครัฐเพิ่มขึ้น  รวมทั้งรายจายดานสังคมเปนเครื่องมือทางการเมือง    

เนื่องดวย รายจายภาครัฐมีความเกี่ยวของกับทั้งระบบเศรษฐกิจและระบบการเมือง คือรายจาย

ของภาครัฐมีหลักการสําคัญเพื่อสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ  มีประสิทธิภาพและความ

เปนธรรม  เนื่องจากในระบบตลาดมีขอบกพรอง (Market Failure) แตในความเปนจริง การใชจาย

ของรัฐยังมีความเกี่ยวของกับระบบการเมืองดวย  เพราะขั้นตอนงบประมาณแผนดินเปน

กระบวนการทางการเมือง  ฝายนิติบัญญัติทําหนาที่พิจารณา พรบ. งบประมาณแผนดินประจําป 

ที่เสนอโดยรัฐบาล  เมื่ออนุมัติแลวหนวยราชการเปนหนวยที่ใชเงินเพื่อผลิตมาตรการสนอง

นโยบายของรัฐบาล 

โดยเฉพาะมาตรการการประกันสุขภาพถวนหนา  ซ่ึงเปนมาตรการหนึ่งที่ชวยเสริมสราง

ความเปนธรรม  กลาวคือบุคคลที่เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุจะไดรับการดูแลรักษาพยาบาล  

อยางมีศักดิ์ศรี  โดยระบบการจัดการของสังคม  มิใชการรักษาตามมีตามเกิดของแตละบุคคล  ถือ

วาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่พึงมีพึงไดของประชาชน  เนื่องจากการเจ็บไขไดปวยและการเกิดอุบัติเหตุ

ตอสุขภาพ  อาจจะเกิดกับทุกคน  เปนความเสี่ยงที่เกิดกับทุกคน การใหการรักษาพยาบาลที่มี

คุณภาพ เปนการสรางระบบเพื่อเฉลี่ยความเสี่ยง  และเกื้อกูลกันในสังคม  ผลดีของระบบคือเปน

การลดความเสี่ยงภัยดานการเงินของบุคคล  และมีผลดีตอการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล  

เปนธรรม  คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของขนาดรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข สามารถวิเคราะหตามกรอบแนวคิดดังนี้ 

 

 
 

Actors 

พรรคการเมือง A 

พรรคการเมือง B 

พรรคการเมือง C 

Institutional Context 

- Policy Platform 

- Populism 

 

Social Context 

      - ประชากร 

      - สังคมเมือง 

      - ส่ิงแวดลอม 

จากกรอบแนวคิดสามารถอธิบายไดดังนี้ 
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4.1  Actors 

 

ยของรัฐบาลแลว ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหรายจาย

สาธารณะดานสุขภาพของรัฐเพิ่มขึ้น ดังภาพ 

 

หลงที่มา : Schneider and Frey, 1988: 239-275.  

 

เีศรษ

ในประเทศไทยจะเห็นไดมี การเพิ่มขึ้นของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ต้ังแตป

พ.ศ. 2544 เปนตนมา เนื่องมาจากการที่รัฐมีนโยบายการสรางการประกันสุขภาพถวนหนา     ซ่ึง

เปนงบประมาณถึง 66.8  % ของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด หรือคิดเปน 86,594.5 

ลานบาท  นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบา

 

 

ภาพที่ 4.2  แรงผลักดันที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของรายจายสาธารณะ

แ

ซ่ึง Schneider and Frey ไดอธิบายความสัมพันธของรัฐบาล และเศรษฐกิจ  โดยรัฐจะใช

เครื่องมือทางเศรษฐกิจ โดยมีตัวชี้วัด ไดแก รายจายภาครัฐ  เงินเฟอ  การวางงาน  การ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  เปนตัวชักจูงใหประชาชนเลือกตนเอง ซ่ึง Rogoff  และ  Sibert (1988: 

1-16) ก็มีการศึกษาแนวเดียวกันนี้โดยใช Game  Theory ในการอธิบายวงจรการเลือกตั้ง  วาสืบ

เนื่องมาจากความไมสมดุลของขอมูลขาวสารระหวางผูเลือกและนักการเมือง  Voter จะดู นโยบาย

ภาษี และ รายละเอียดของงบประมาณรายจายของรัฐบาลกอนที่จะตัดสินใจเลือก    ดังนั้น

นักการเมืองจะมีการจัดตั้งอัตราภาษีที่เหมาะสม  และจูงใจ  เพื่อใหเปนประโยชนตอตนเองกอน

การเลือกตั้ง  และใชจายงบประมาณมากๆ กอนการเลือกตั้ง  เพื่อใหประชาชนพึงพอใจ และเลือก

ตนกลับเขาไปเปนรัฐบาลอีกครั้ง   หรือสามารถอธิบายไดจากทฤษฎ ฐศาสตรที่วาดวยการใช

Government 

Economy 

Voters 

Ideology 
Reelection Expectation 

Policy 
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จายของรัฐแนวประชานิยมและการใชภาษีมาอุดหนุนกิจกรรม ที่อธิบายพฤติกรรมเชิง

เศรษฐศาสตรการเมือง เรียกวา ทฤษฎี Median  Voter และแบบจําลอง Structure-induced 

equilibrium   ที่พรรคการเมืองตองการจะไดรับคะแนนเสียงสวนใหญ (เกิน 50%) ดังนั้น จึงเสนอ

นโยบายแบบประชานิยม โดยที่ "เอาใจ" คนชั้นกลางหรือต่ํากวานกลาง (ระดับมัธยฐานหรือคา

มีเดียน) เพราะวาคนกลุมนี้มีจํานวนมากของประเทศ เชน โครงการการศึกษาฟรี รักษาฟรี     

ดังนั้นรัฐบาลที่มีรายจายสาธารณะมาก  มักจะเปนผลมาจากความแตกตางระหวาง การกระจาย

ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง  กับการกระจายรายได    นั่นคือรัฐจะมีรายจายสาธารณะสูงถาผูมีสิทธิ

เลือกตั้งสวนใหญ มีรายไดปานกลาง ถึง รายไดตํ่า   ซ่ึงรัฐจะจูงใจโดยการเสนอโครงการเพิ่มรายได  

หรือโครงการฟรีตางๆ  เพื่อเพิ่มฐานเสียงในการเลือกตั้ง    สําหรับประเทศไทยรัฐบาลไดใชการเพิ่ม

การใชจายดานสุขภาพของภาครัฐ  โดยผานทางนโยบ

าป

ายการประกันสุขภาพถวนหนาเปนเครื่องมือ

ทางเศร

 โดยใช

บประมาณจัดบริการสาธารณสุขที่อยูในสวนของกระทรวงสาธารณสุขเดิมเปนหลัก  

.2  Institutional Context 

 

ตน  ซ่ึงปจจุบันมี 4 ระบบหลัก คือ  1)ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามพ.ร.บ. หลักประกัน

ษฐกิจ    จนประสบผลสําเร็จในการเลือกตั้ง  

หลักการและแนวคิดที่สนับสนุนนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือ หลัก

ความเสมอภาค “egalitarianism" ใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายภาระคาใชจายในบริการ

สุขภาพ ตลอดจนความเทาเทียมในการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพที่มีความจําเปน การสงเสริม

ใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนมีทางเลือกสําหรับบริการที่มีคุณภาพ โดยถือวา

เปน “สิทธิ ” ข้ันพื้นฐานของประชาชน ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 ภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 แนวความคิดวาดวยการพัฒนา

ประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการเพิ่มพลังใหประชาชน และ

การยอมรับสิทธิ์ของภาคประชาชน (Empowerment Principle และ Entitlement Principle) ใน

การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น รัฐบาลเลือกใชแหลงเงินจากภาษีทั่วไป

ง

 
4

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายประกันสุขภาพ  ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบ

การเงินการคลังดานสุขภาพอยางตอเนื่องมาตลอด มีการตั้งสถาบันใหมๆ ข้ึนมาดูแลดานระบบ

การเงินการคลังดานสุขภาพ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานการใชมาตรการทางการเงินและ

มาตรการทางภาษี  ไดแก การขึ้นภาษีสุราและยาสูบ  การออกพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพเก็บภาษีสุราและยาสูบ   รอยละ 2 ใชสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  เปน
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สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545       2)ระบบประกันสังคม  3)ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัว    4)ระบบประกันสุขภาพเอกชน 

ซ่ึงระบบการเงินการคลังดานสุขภาพถือวาเปนปจจัยสําคัญมาก ของระบบสุขภาพ  เพราะ

สามารถใชปนเครื่องมือในการผลักดันในระบบสุขภาพแหงชาติไดอยางที่พึงประสงค ซ่ึงในปจจุบัน

บริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  เกิดกลไกใหมๆ ที่เขามาเกี่ยวของดานสุขภาพ  ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 4.3  ความเชื่อมโยงของกลไกตางๆ ในระบบสุขภาพแหงชาติ 

แหลงที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 343 

จากภาพมีสถาบันที่เกี่ยวของ ไดแก  

 

4.2.1  กระทรวงสาธารณสุข   

ซ่ึงยังคงเปนกลไกหลักของระบบสุขภาพแหงชาติ  ในฐานะเปนแกนกลางของรัฐ  มี

บทบาทหนาที่รับผิดชอบใหมีการดําเนินงานดานสุขภาพ  มีหนวยงานในสังกัดทั้งหนวยงานดาน

บริหาร  ดานบริการ  และดานวิชาการ  กระจายอยูทั่งประเทศ  เปนหนวยงานหลักในระบบ

สาธารณสุขของประเทศไทย  ที่ดําเนินงานดานสุขภาพ  มีสวนแบงของทรัพยากรกวารอยละ 60  

จึงเปนผูจัดบริการสาธารณสุขหลักของประเทศไทย  รวมทั้งมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย

สาธารณสุขของประเทศดวย ในขณะเดียวกันก็มีกระทรวงอื่นที่มีบทบาทที่เกี่ยวของกับดาน

สุขภาพในมิติตางๆ ที่ตองเชื่อมโยงการทํางานเขาดวยกัน  ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กระทรวงแรงงาน  เปนตน   

 

4.2.2  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)   

มีหนาที่บริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ

ในมิติตางๆ  อยางกวางขวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปน

หนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได

จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตรารอยละ 2 นับเปนองคกรดานสุขภาพรูปแบบใหมที่

สอดคลองกับ มติของสมัชชาอนามัยโลกเมื่อป 2005 (World Health Assembly Resolution 12.8 

: Health Promotion and Health Life – Style) สสส.ดําเนินงานดวยบุคลากรประจําราว 90 คน    

มีรายไดจากสวนที่รัฐบาลเก็บเพิ่มจากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตรารอยละ 2 ในปจจุบัน

กองทุน สสส.มีรายไดราวปละ 1,900 ลานบาท อันคิดเปนประมาณรอยละ 0.75 ของรายจายดาน

สุขภาพทั้งหมด หรือราวรอยละ 0.17 ของงบประมาณแผนดิน   มีหนาที่สงเสริมสุขภาพของ

ประชาชาติผานภาคีตางๆ ในสังคมไทย  โดยมุงพัฒนาสมรรถนะของประเทศไทยที่จะมีโครงการ

และมาตรการสงเสริมสุขภาพที่มีสัมฤทธิผลสูงดวยตนทุนต่ํา ปลุกเราความตระหนักและสงเสริม

คานิยมของคนไทยที่จะมีสุขภาพดี มากกวาเนนการรักษาเยียวยาเมื่อเจ็บปวยแลว ทําหนาที่

สนับสนุนบุคคล หนวยงาน และองคกรจากภาคีตางๆ ใหดําเนินงานรวมกันในลักษณะประชาคม  

เพื่อการสงเสริมสุขภาพของประชาชนคนไทย  โดยจัดระบบโครงสรางองคการและสนับสนุนทาง

การเงิน  เพื่อสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพอยางมีประสิทธิผล  ตอเนื่องและเขมแข็ง    

 

4.2.3  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)   

มีหนาที่บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อจัดใหมีบริการสาธารณสุขที่จําเปน

สําหรับประชาชน  สนับสนุนการมีหลักประกันสุขภาพที่ไดมาตรฐานและเสมอภาค เปนหนวยงาน

ของรัฐอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แยกสํานักงานออกจาก

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อใหประชาชน

ทุกคนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ สามารถที่จะเลือกลงทะเบียนกับหนวยงานผูใหบริการทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระบวนการทางนิติบัญญัติไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสาระของ

นโยบาย และการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  
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4.2.4  สํานักงานประกันสังคม   

ดูแลใหมีบริการสาธารณสุขที่จําเปนแกผูใชแรงงานและครอบครัว  

 

4.2.5  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.)   

มีหนาที่บริหารเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการสราง             และจัดการความรูดานระบบ 

สุขภาพ  

 

4.2.6  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพบริการโรงพยาบาล (พรพ.)      

มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณสุขของ

โรงพยาบาล  และสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ   

 

4.2.7  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)  

มีหนาที่ใหขอเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพแกรัฐบาลและแกทุกภาคสวน

ในสังคม  สนับสนุนการประสานงานดานนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ 

 

4.2.8  หนวยงานภาครัฐอื่นๆ  

ที่สนับสนุการดําเนินงาน  ประกอบดวย 4 กลุม ดังนี้  

4.2.8.1 หนวยงานภาครัฐที่ใหบริการดานสุขภาพ      และผลิตบุคลากรดาน 

สุขภาพ  ไดแก กรุงเทพมหานคร  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  และ

กระทรวงกลาโหม 

4.2.8.2  หนวยงานภาครัฐ          ที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางดานสุขภาพ            

เชน  ส่ิงแวดลอม  คนงานเด็กและสตรี  ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย  กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.2.8.3  หนวยงานภาครัฐ       ที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานดานสุขภาพ    

เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล  ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สนับสนุนดานแผนงาน)  สํานักงบประมาณ (สนับสนุนดาน

งบประมาณ)  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สนับสนุนดานกําลังคนสุขภาพ)  กรม

วิเทศสหการ (สนับสนุนดานความชวยเหลือตางประเทศ) สํานักงานสถิติแหงชาติ (สนับสนุนดาน

ขอมูลขาวสาร)  และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
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4.2.8.4 หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบสนับสนุน    เพื่อบริการสุขภาพเฉพาะ 

กลุม  ไดแก สํานักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงานและกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย 

(กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550:  375) 

จากการเกิดขึ้นของสถาบันตางๆ เพื่อทําหนาที่รองรับการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ

ในป 2544 โดยมีการดําเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือรูจักกันดีในนามของ 

“โครงการ 30 บาท” ในฐานะที่หลักประกันสุขภาพถวนหนาถือไดวาเปน entitlement program 

รัฐบาลจึงมีหนาที่ที่จะตองจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการฯ ในระดับที่เพียงพอตอมาตรฐานการ

รักษาพยาบาลที่ประชาชนพึงไดรับ  

ซ่ึงการปฏิรูปนั้นไดขยายสิทธิในการรักษาพยาบาล ไปครอบคลุมประชาชนที่ไมมี

หลักประกันสุขภาพอื่นๆ ของภาครัฐในขณะนั้น ในขณะเดียวกันก็มีการปฏิรูปในดานการจัดสรร

งบประมาณใหสถานพยาบาลโดยพยายามนําระบบเหมาจายรายหัวใหหนวยงานรับผิดชอบซึ่ง

ไดแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ สปสช. ทําหนาที่ซ้ือประกันสุขภาพแทน

ประชาชนผูมีสิทธิในโครงการ และทําหนาที่กําหนดคาใชจายตอหัวที่เหมาะสมจึงทําให

งบประมาณดานสาธารณสุขสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยภาพรวมแลวในชวงป 2545-47 รัฐบาลได

จัดสรรงบประมาณปละหาหมื่นถึงหกหมื่นลานบาทใหกับโครงการฯ ซ่ึงยังไมเพียงพอ  
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ตารางที่ 4.1  รอยละการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนไทย พ.ศ. 2534, 2539, 2544  

                      และ พ.ศ. 2546 – 2549  

 
กอนมีนโยบายสรางหลัก 
ประกันสุขภาพถวนหนา 

เมื่อมีนโยบายสรางหลักประกัน 
สุขภาพถวนหนา 

ระบบประกันสุขภาพ 

2534  2539  2544  2546  2547  2548  2549  

1. หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

    - บัตรทองมีท. (ไมเสีย30 บาท) 

    - บัตรทองไมมีท. (เสีย 30 บาท) 

2. สวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล(สปร.) 

3. สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

    - ขาราชการ 

    - พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4. ประกันสังคมและกองทุนทดแทนแรงงาน 

5. ประกันสุขภาพภาคสมัครใจ 

    - บัตรประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

    - ประกันสุขภาพเอกชน 

6. อื่นๆ 

มีหลักประกันสุขภาพ 

ไมมีหลักประกันสุขภาพ 

- 

- 

- 

12.7 

15.3 

 

13.2 

2.1 

- 

4.5 

1.4 

3.1 

0.9 

33.5 

66.5 

- 

- 

- 

12.6 

10.2 

 

9.0 

1.2 

5.6 

16.1 

15.3 

0.8 

1.0 

45.5 

54.5 

0.9 

- 

0.9 

31.5 

8.5 

 

7.5 

1.0 

7.2 

22.1 

20.8 

1.3 

0.8 

71.0 

29.0 

74.7 

74.7 

 

- 

8.9 

 

8.9 

 

9.6 

1.7 

- 

1.7 

- 

94.9 

5.1 

73.5 

30.6 

42.9 

- 

9.4 

 

9.4 

 

10.7 

0.8 

- 

0.8 

- 

94.3 

5.7 

72.2 

28.1 

44.1 

- 

9.8 

 

9.8 

 

11.0 

1.0 

- 

1.0 

1.1 

95.1 

4.9 

74.3 

28.6 

45.7 

- 

8.9 

 

8.9 

 

11.4 

0.7 

- 

0.7 

0.7 

96.0 

4.0 

 

แหลงที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550:  316 

 

จากตารางเห็นไดวาประเทศไทยไดขยายหลักประกันดานสุขภาพใหครอบคลุมประชาชน

ทุกคน  ไดแก ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ระบบประกันสังคม  

ระบบสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล  โครงการประกัน

สุขภาพโดยสมัครใจ  ระบบประกันสุขภาพเอกชนและ พ.ร.บ. ผูประสบภัยจากรถ  ซ่ึงในพ.ศ. 2544  

สามารถครอบคลุมประชากรไดรอยละ 71.0 และจากนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวน

หนา ต้ังแต พ.ศ.2544 เปนตนมา  สงผลใหประชาชนทั้งประเทศมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น  เปน

รอยละ 96.0 ในพ.ศ. 2549 โดยเปนผูมีหลักประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 74.3 และผูไมมี

หลักประกันสุขภาพใดๆ เลย รอยละ 4.0  
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กระทรวงสาธารณสุขไดรับการจัดสรรงบประมาณระหวาง พ.ศ. 2512-2550 คิดเปนรอย

ละ 2.7-8.3  ของงบประมาณรายจายของประเทศ  หรือประมาณรอยละ 0.4-1.4 ของผลิตภัณฑ

มวลรวมของประเทศ (GDP) จะเห็นไดวางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขมีสัดสวนสูงขึ้นมาก 

โดยเฉพาะในชวงทศวรรษที่ผานมา  จนกระทั่งวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ทําใหภาระหนี้

ตางประเทศเพิ่มขึ้น  กระทรวงสาธารณสุขจึงไดรับงบประมาณในสัดสวนที่ลดลงจนถึง พ.ศ. 2544 

แตต้ังแตปงบประมาณ 2545 เปนตนมา  กลับไดรับงบประมาณในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นมาก  เนื่องจาก

รัฐบาลมีนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  โดยในปงบประมาณ 2550 ไดรับจัดสรรเปน

เงิน 62,319 ลานบาท  นอกจากนี้ยังไดรับเงินกองทุนหมุนเวียนประกันสุขภาพ  จํานวน 67,364 

ลานบาท  รวมทั้งสิ้น 129,683.3 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8.3 ของงบประมาณรายจายของ

ประเทศ 

  

 

 
 
 

ภาพที่ 4.4  งบประมาณที่ไดรับของกระทรวงสาธารณสุข เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจาย 

                   ของประเทศ และสัดสวนของงบประมาณที่ไดรับของกระทรวงสาธารณสุข     

                   เปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งประเทศตั้งแตปงบประมาณ 2512-2550 

แหลงที่มา : กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 360 

  



 89 

หากคิดงบประมาณในมูลคาจริง  จะพบวางบประมาณในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ มี

มูลคานอยกวางบประมาณใน พ.ศ. 2539 ซ่ึงนาสังเกตวาชวง พ.ศ. 2540-2544 มีเงินกูจาก

ตางประเทศเขามามากพอควร  แตหลังจากที่รัฐมีนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

ต้ังแตพ.ศ. 2545 เปนตนมา  พบวา  งบประมาณในชวง พ.ศ. 2545-2550 มีมูลคาจริงสูงกวา พ.ศ. 

2539 ถึง 1.1 – 1.7 เทา (กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 307) 

โดยจัดสรรตอหัวประชากรป  พ.ศ. 2545  =  1,202.4 บาท 

    พ.ศ. 2546 = 1,202.4 บาท 

    พ.ศ. 2547 = 1,308.5 บาท 

    พ.ศ. 2548  = 1,396.3 บาท 

    พ.ศ. 2549 = 1,659.2 บาท 

พ.ศ. 2550 =  1,899.6 บาท 

 เมื่อพิจารณาอัตราสวนที่ไดรับจัดสรรตามสถาบันตางๆ แลว พบวาในพ.ศ. 2549 

หนวยงานสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดรับงบประมาณมากที่สุด คือรอยละ 52.5 

รองลงมาเปน  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รอยละ 37.9 และกรมพัฒนาการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือกไดรับการจัดสรรนอยที่สุด คือรอยละ 0.1   ถาจําแนกเปนการจัดสรร

ตามลักษณะการดําเนินงาน  งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2550 ไดจัดสรร

สําหรับการดําเนินงานในประเด็นสําคัญ รวม 9 ดาน ไดแก  

1.  การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

2.  การปองกันควบคุมโรค และการสรางเสริมสุขภาพ 

3.  การพัฒนาระบบสุขภาพ 

4.  การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

5.  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ 

6.  การปองกันและแกไขปญหาเอดส 

7.  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

8.  การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

9.  การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยและผูพิการ 

 ในการดําเนินงานดานการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ไดรับงบประมาณเพิ่มใน

อัตราที่สูงมาก  ขณะที่การดําเนินงานดานอื่นๆ มีแนวโนมไดรับงบประมาณลดลงและคงที่ 
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ตารางที่ 4.2  การจัดสรรงบประมาณตามลักษณะการดําเนินงานที่สําคัญในชวง พ.ศ. 2545- 

                     2550 

                     (ลานบาท) 
ประเภท 2545  2546  2547  2548  2549  2550  สัดสวน 

1. การสรางหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา 

53,022.9 57,697.2 60,431.2 68,207.6 78,535.7 86,594.5 66.8 

2. การปองกัน ควบคุม

โรค 

7,619.9  6,292.0  4,951  2,968.4 2,944.0 3,584.7 2.8 

3. การพัฒนาระบบ

สุขภาพ 

1,519.6 1,674.0 2,474.5 3,292.2 3,235.6 4,026.5 3.1 

4. การสนับสนุนการผลิต 1,501.5 1,464.6 1,495.9 1,647.9 1,919.3 2,426.9 1.9 

5. การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานบริการ 

812.9 819.6 1,085.1 1,446.9 1,513.1 1,632.1 1.3 

6. การปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

698.7 885.1 1,355.1 1,321.5 3,087.4 4,073.4 3.1 

7. การปองกันและแกไข

ปญหาเอดส 

524.7  538.2  1,100.1  842.1  488.1  526.5  0.4  

8. การแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก 

39.1  73.7  120.1  122.9  126.9  195.5  0.2  

9. ฟนฟูสมรรถภาพ

ผูปวยและผูพิการ 

65.7  79.5  82.1  87.1  93.8  120.4  0.0001  

 

แหลงที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 36
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ภาพที่ 4.5  สัดสวนของงบประมาณรายจายของกระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามลักษณะ 

                   การดําเนินงาน พ.ศ. 2550  

แหลงที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 368. 

 

 จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงในนโยบายประกันสุขภาพ เมื่อมองในบริบทของสถาบัน การ

เปลี่ยนของนโยบายจําเปนตองมีการตั้งสถาบันขึ้นมากํากับดูแล ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของสถาบัน

ตางๆ จึงทําใหมีการเพิ่มขึ้นของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตามไปดวย 

 

4.3  Social Context 
  

 ในบริบทของสังคม การเปลี่ยนแปลงดานสังคมที่มีผลตอการขยายตัวของรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุข มีดังตอไปนี้  

 

4.3.1  โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ   

ความสําเร็จของการวางแผนครอบครัว          ทําใหอัตราการคุมกําเนิดของไทยมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น   จากรอยละ 14.4 ในพ.ศ. 2513 เปนรอยละ 81.1 ในพ.ศ. 2549 สงผลใหไทยสามารถลด

ระดับภาวะเจริญพันธุรวมไดมากจนต่ํากวาระดับทดแทน  จึงทําใหอัตราการเพิ่มของประชากร

ลดลงตามลําดับ จากรอยละ 3.2 ในชวงกอนพ.ศ. 2513 เปนรอยละ 0.14 ในพ.ศ. 2549 ซ่ึงในขณะ

นี้ตํ่ากวาที่คาดการณอนาคตวาแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 
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0.53 ในพ.ศ. 2563 ซ่ึงสงผลอยางมากตอจํานวนและโครงสรางอายุของประชากร  โดยประชากร

ไทยใน พ.ศ. 2568 คาดวาจะมีประมาณ 72.3 ลานคน  ขณะเดียวกันสัดสวนของประชากรวัยเด็ก

อายุ 0-14 ป มีแนวโนมลดลง  ในขณะที่ประชากรวัยทํางานและผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

ซ่ึงหมายถึงอัตราสวนพึ่งพิงของประชากรวัยเด็กมีแนวโนมลงลง  และผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

จะเห็นไดวาอัตราสวนการพึ่งพิงในภาพรวมลดลงเรื่อยๆ จนถึง พ.ศ. 2553 และจะกลับเพิ่มขึ้นอีก  

เนื่องจากสัดสวนของผูสูงอายุที่สูงมากขึ้น    ขณะเดียวกันพีระมิดประชากรของไทยเปลี่ยนแปลง

ไป  จากพีระมิดประชากรฐานกวางมาเปนพีระมิดประชากรฐานแคบ  ซ่ึงจะคลายคลึงกับประเทศ

ที่พัฒนาแลว  จึงมีแนวโนมที่ไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุในอัตราที่เร็วมาก  คือใชเวลา 20 ป  จาก

พ.ศ. 2553  –  2573 โดยในพ.ศ. 2553 จะเปนปแรกที่ไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ  ซ่ึงเหลือ

เวลาเพียง 4 ป  ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวยกเวน ญ่ีปุน  สวนใหญใชเวลากาวเขาสูงสังคม

ผูสูงอายุประมาณ 60 ปข้ึนไป  ทําใหประชากรวัยทํางานตองแบกรับภาระในการเลี้ยงดูผูสูงอายุ

มากขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550:  52) 

 เปนสาเหตุที่ทําใหรัฐตองมีการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ เพื่อรองรับปญหาโรคเรื้อรังและ

โรคที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ซ่ึงจะมีมากขึ้น เนื่องจากผูสูงอายุมีแนวโนมเจ็บปวยและทุพพลภาพที่

ตองใชบริการสุขภาพสูงกวาประชากรวัยอื่นๆ  ซ่ึงจะนําไปสูการเพิ่มขึ้นของงบประมาณสุขภาพใน

ระยะยาว   
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ภาพที่ 4.6  พีระมิดประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2503, พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2543, พ.ศ.  

                     2553, พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2568 

แหลงที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 56. 

 

4.3.2  การอพยพยายถิ่นจากชุมชนชนบทมาสูเมือง 

การพัฒนาประเทศที่มุงเนนสงเสริมอุตสาหกรรม  ทําใหชาวชนบทจํานวนมากตองอพยพ

เขาสูเมืองเพื่อขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  ซ่ึงพบวาสัดสวนของผูอพยพ

ยายถิ่นเปนรอยละ 31.13 ในพ.ศ. 2543 และคาดวาในพ.ศ. 2563 ประชาชนจะอยูในเขตเมืองถึง

รอยละ 38 ซ่ึงโดยสวนใหญของผูอพยพจะยายถิ่นเขาสูกรุงเทพฯ มากที่สุด  รองลงมาเปนเขต

ปริมณฑลและเขตพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก  วิกฤตเศรษฐกิจในพ.ศ. 2540  สงผลใหสถาน

ประกอบการตองปดตัวเองหรือลดขนาดของกิจการลง  แรงงานจํานวนมากอพยพกลับถิ่นฐานใน
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ชนบท  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคเหนือ  ซ่ึงพบวา การยายถิ่นของ

ประชากรไทยในพ.ศ. 2540 จากเขตเมืองสูชนบทมีสูงถึงรอยละ 37.2 แตการยายจากชนบทสูเมือง

มีเพียงรอยละ 13.4 เทานั้น  แตเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวในพ.ศ. 2545 กลับพบวา  การยายถิ่นของ

ประชากรไทยจากเขตเมืองสูชนบทลดลงเหลือเพียงรอยละ 33.0 แตการยายถิ่นจากชนบทสูเมือง  

มีสูงถึงรอยละ 19.2 แตในพ.ศ. 2549 กลับพบวา การยายถิ่นของประชากรไทยจากเขตเมืองสู

ชนบทสูงถึงรอยละ 35.6  ขณะที่การยายถิ่นจากชนบทสูเมืองมีเพียงรอยละ 14.4 (กระทรวง

สาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550:  64) 

 การอพยพยายถิ่นจากชนบทไปสูเมืองมากขึ้น  ทําใหผูอพยพตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบ

ชนบทไปเปนแบบเขตเมือง  ทําใหผูอพยพบางสวนเกิดปญหาในการปรับตัว  ซ่ึงนําไปสูปญหา

สุขภาพตามมา  เชน  ปญหาสุขภาพจิต      และโรคที่มักเกิดในชุมชนแออัด  ซ่ึงไดแก ภาวะทุพ

โภชนาการในเด็ก  ทองรวง และวัณโรค  และยังตองเสี่ยงตอการเกิดโรคที่อาจเกี่ยวของกับสารเคมี

ในโรงงานอุตสาหกรรม  เชน มะเร็ง  โรคอันเกิดจากสารพิษ  และตองอยูในสภาพแวดลอมที่ไม

สะอาด  สําหรับผูอพยบที่ขายบริการทางเพศยังตองเสี่ยงตอการเกิดโรคและแพรกระจายโรคเอดส

ดวย   เมื่อมีการอพยพยายถิ่นเขาสูเมืองมากขึ้นจะกอใหเกิดปญหาเมืองใหญ  อันนํามาสูการที่

ภาครัฐตองมีการเตรียมงบประมาณสําหรับการบริการรักษาสุขภาพที่สูงขึ้นดวย  

 

4.3.3  คานิยมการบริโภคและการดํารงชีวิต 

จากกระแสวัฒนธรรมตะวันตก         ทําใหระบบคุณคาที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลงมาก     

เชนใหความสําคัญกับวัตถุนิยม  มีคานิยมเลียนแบบการบริโภคตามตางชาติ  ไมเห็นคุณคาความ

เปนไทย  เกิดความฟุงเฟอ  จากโครงการติดตามสถานการณืเด็กและเยาวชนรายจังหวัด ของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2546   พบวา กลุมวัยรุนโดยรวมรอยละ 60 ใชชีวิตตาม

หางสรรพสินคา  ชอบเที่ยวกลางคืน  ดูภาพยนตร  มีมือถือ  นิยมอาหารfast food ใชอินเตอรเนต

เพื่อการพูดคุยและเลนเกม  จึงทําใหบริโภคเกินกําลัง  ฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง  รวมทั้ง

บริโภคในสิ่งที่ไมมีคุณคาตอรางกาย และสติปญญา เชนบุหรี่  และสุรา (กระทรวงสาธารณสุข.  

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550:  65) 

 

4.3.4  สิ่งแวดลอม   

4.3.4.1  มลพิษทางอากาศ 

คุณภาพอากาศที่เสื่อมโทรมลงมีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน            โดย 
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พบวา การสูดดมฝุนละอองขนาดเล็กขนาดไมเกิน  10 ไมครอน  ใน 6 เมืองใหญของไทย  คือ  

กรุงเทพ  เชียงใหม  นครสวรรค  ขอนแกน  นครราชสีมา  และสงขลา ที่ทําใหเกิดการเสียชีวิตกอน

วัยอันควร  2,330 คน และเกิดการเจ็บปวย  โรคหลอดลมอักเสบ  ปละ 9,626 คน  คิดเปน

คาใชจายทั้งสิ้น  28,009.6 ลานบาท  หรือคิดเปนคาใชจายตอหัวประชากร  เทากับ 2,000  บาท

ตอคนตอป  โดยกรุงเทพมหานครมีคาใชจายเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 65.0 ของคาใชจายทั้ง 6 

เมืองใหญ (กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 77)  

4.3.4.2  มลพิษทางน้ํา   

ปจจุบันคุณภาพของแมน้ําสายตางๆ             ของประเทศมีแนวโนมที่จะ     เสื่อม 

โทรมลง  แตก็ยังอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับการใชประโยชนทางเกษตรและอุตสาหกรรม  ยกเวน

แมน้ําเจาพระยาตอนลาง และแมน้ําทาจีนตอนลางในภาคกลางที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาก  

สามารถใชประโยชนไดเพียงเพื่อการคมนาคมเทานั้น จากรายงานการเฝาระวังคุณภาพแมน้ํา  49 

สาย และ 4 แหลงน้ํานิ่ง  ไดแก  กวานพะเยา  บึงบอระเพ็ด  หนองหาน  และลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา  ในพ.ศ. 2535- พ.ศ. 2549  พบวาคุณภาพแมน้ําทั่วไปในภาพรวมทั้งประเทศอยูในเกณฑ

ดีข้ึน  คือคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.25 ในพ.ศ. 2535 เปนรอยละ 36.67 ใน

พ.ศ. 2545 และกลับลดลง  เปนรอยละ 21.0 ในพ.ศ. 2549 ซ่ึงน้ําดังกลาวใชเพื่อการอุปโภค

บริโภคได  แตตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามปกติและเปนพิเศษในบางแหง  และ

ผานการฆาเชื้อโรคกอนเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพ   ซ่ึงมลพิษทางน้ํานอกจากจะกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนแลว ยังทําใหเกิดคาใชจายดานเศรษฐกิจและสุขภาพ  

โดยมีการประมาณการคาใชจายทางสุขภาพจากจํานวนผูปวยดวยโรคทองรวง  โรคบิดและ

ไทฟอยด ในพ.ศ. 2542 ไดทําใหระบบเศรษฐกิจของไทยไดรับความสูญเสียประมาณ 23 ลาน

เหรียญสหรัฐ  หรือ 0.02% ของ GDP โดยเปนคาใชจายในการเขาโรงพยาบาลทั้งหมด 7.59 ลาน

เหรียญสหรัฐ  ซ่ีงเปนคาใชจายของผูปวยนอก 4.96 ลานเหรียญสหรัฐ  และคาใชจายของผูปวยใน 

2.64  ลานเหรียญสหรัฐ (กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550:  78) 
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ตารางที่ 4.3  ตนทุนอันเนื่องจากการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลพ.ศ. 2542 

 
โรค คาใชจาย 

การเปน 

คนไขนอก 

คาใชจาย 

การเปน 

คนไขนอกตอราย 

คาใชจาย 

การเปน 

คนไขใน 

คาใชจาย 

การเปน 

คนไขในตอราย 

คาใชจายรวม 

คนไขนอกและ

คนไขใน 

ทองรวง 

ไทยฟอยด 

โรคบิด 

รวม  

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

4.69 

0.03 

0.24 

4.96 

4.5 

9.7 

4.5 

2.28 

0.14 

0.22 

2.64 

24.0 

32.5 

31.5 

6.97 

0.17 

0.46 

7.59 

 

แหลงที่มา : กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 79. 

 

4.3.4.3  มลพิษทางเสียง  

ปจจุบันมลพิษทางเสียงที่กอใหเกิดปญหามากที่สุด ไดแก      เสียงจากการจราจร 

ยานพาหนะโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหามลพิษทางเสียง บริเวณริมถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร  

ปริมณฑล และในเมืองใหญ   ในพื้นที่ตางจังหวัดที่มีการจราจรหนาแนน    ซ่ึงจากการตรวจวัด

ระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษในพ.ศ. 2540 –พ.ศ. 2549 ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและ

เสียง จํานวน 17 สถานี  ใน 11 จังหวัด  พบวา ระดับเสี่ยงเฉลี่ย(Leq) 24 ช่ัวโมง สูงสุดเกิน

มาตรฐานเกือบทุกสถานี  ซ่ึงมลพิษทางเสียงมีแนวโนมสูงขึ้นทําใหประชาชนไดรับอันตรายตอการ

ไดยิน  และมีบางสวนที่สูญเสียความสามารถในการไดยิน  (กรมควบคุมมลพิษ: 2551)  

 โดยสรุป จากปญหาสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดานตาง ๆ ลวนแตทําให

ประชาชนมีการเจ็บปวยเพิ่มขึ้น  สงผลใหรัฐบาลตองรับภาระ และมีรายจายดานสาธารณสุขเพิ่ม

มากขึ้นตามไปดวย  จึงเปนหนาที่ของภาครัฐที่จะตองเขามาดูแล  ผานนโยบายการสราง

หลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อตอบสนองหลักความเสมอภาค “egalitarianism" ใหเกิดความ

เปนธรรมในการกระจายภาระคาใชจายในบริการสุขภาพ ตลอดจนความเทาเทียมในการเขาถึง

บริการทางดานสุขภาพที่มีความจําเปน การสงเสริมใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ให

ประชาชนมีทางเลือกสําหรับบริการที่มีคุณภาพ โดยถือวาเปน “สิทธิ ” ข้ันพื้นฐานของประชาชน 

ดังนั้นนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาแมวาจะทําใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่ม

สูงขึ้นมา  แตเปนนโยบายที่ดี  ส่ิงที่สําคัญรัฐควรสงเสริมใหเกิดความเปนธรรม (Equity) ในการ

กระจายภาระดานคาใชจายทางสุขภาพไปสูคนหมูมากในลักษณะของการเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุขใน
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สังคมตามฐานะ        และความสามารถทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสงเสริมใหเกิดความเทาเทียม 

(Equality) ในการเขาถึงบริการทางสุขภาพที่จําเปน(Essential Health Package) เอื้อตอการ

จัดบริการอยางมีบูรณาการและมีกรอบมาตรฐานเดียวกัน  ควรอํานวยใหเกิดประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ในระบบสุขภาพ เอื้อตอการทําใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร 

(Allocative Efficiency) ที่การใชทรัพยากรจะตรงตอความตองการและสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับ

สุขภาพของประชาชนมากที่สุด กระตุนใหมีการเลือกใชบริการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี

ความคุมคา (Cost Effectiveness) สงเสริมใหเกิดการเขาถึงบริการที่ใกลบานที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) ในการใหบริการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนที่ควรจะไดรับ 



 

บทที่ 5 
 

ผลการวิจัยระดับมหภาค 
 

เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงผลจากการวิเคราะหนโยบายงบประมาณรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขของประเทศไทยในระดับมหภาค  โดยขอมูลในการศึกษาวิจัย มาจากขอมูล

ระดับประเทศ แบบอนุกรมเวลารวม 25 ป  โดยเนื้อหาจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ 1) 

ผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะห  โดยอาศัยวิธีการประมาณคาแบบจําลองแบบ Ordinary Least 

Square (OLS)   2) การอภิปรายผล อันเปนการตีความผลการวิเคราะหภายใตกรอบแนวความคิด 

และทฤษฎี  

 ในการศึกษาภายใตหัวขอการวิจัยนี้ไดอาศัยรูปแบบสมการเพื่อความเหมาะสม และ

เพื่อใหสามารถอธิบายการผันแปรตัวแปรตามไดดี  ดังนั้น จึงเลือกสมการที่มีลักษณะเหมาะสม

ของแตละขั้นตอน  เพื่อแสดงความสัมพันธของตัวแปรไดดีที่สุดมาวิเคราะห  โดยมีการตรวจสอบ

ขอตกลงเบื้องตน ดังนี้ 

 1.  ตรวจสอบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองในระดับสูงที่เรียกวา   “ปญหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ” (Multicollinearity) หรือไม  โดยการวิเคราะหสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเพียรสัน  ซึ่งถามีความสัมพันธเกิน 0.80 จะสามารถสรุปไดวาเกิดปญหา 

multicollinearity (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545: 90)  ซึ่งผลของความสัมพันธของตัวแปรอิสระแต

ละตัวพบความสัมพันธกันเอง  3 คู ไดแก 1) ระหวาง ตัวแปรการขยายตัวของประชากร (POP) กับ

ตัวแปรการขยายตัวของประชากรสูงอายุ (AGPOP) โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง มีคา

ความสัมพันธเทากับ  0.96 ซึ่งเกิดจากตัวแปรทั้ง 2 มีความใกลชิดกันมาก  ซึ่งในการวิเคราะห

ถดถอยจะตัดตัวแปร การขยายตัวของประชากรออก  เนื่องจากตัวแปรการขยายตัวของประชากร

สูงอายุ มีความสัมพันธกับตัวแปรตามใกลชิดมากกวา 2) ระหวาง ตัวแปร จํานวนแพทย (POH) 

กับตัวแปรจํานวนเทคโนโลยีทางการแพทย (TEHE) โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง  มีคา

ความสัมพันธเทากับ 0.96 โดยตัวแปรทั้งสองอยูในปจจัยทรัพยากรสุขภาพเชนเดียวกัน  ผูวิจัยจึง

ตัดตัวแปร จํานวนเทคโนโลยีทางการแพทยออก เนื่องจากตัวแปรจํานวนแพทยมีความสัมพันธกับ

ตัวแปรตามสูงกวา  3) ระหวางความสามารถในการหารายไดของรัฐ (EXCAP)  กับตัวแปรความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ 0.80 ซึ่งความสามารถในการหา
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รายไดของรัฐบาลจะขึ้นอยูกับระดับของรายไดประชาชาติ   ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ  และระดับของการคาระหวางประเทศเปนสําคัญ  ผูวิจัยจึงพิจารณาตัดตัวแปร ความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจออก เนื่องจาก ความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล มี

ความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงกวา  นอกจากนั้น พบวาไมมีความสัมพันธกันเองเกินระดับ 0.80 

ซ่ึงหลังจากแกไขปญหา multicollinearity ของความสัมพันธ 3 คูเรียบรอยแลว จึงสรุปไดวา ผาน

เงื่อนไขขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหถดถอยพหุ 

 2.   คาความคลาดเคลื่อนจะตองมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal  Distribution) ในการ

ตรวจสอบนั้นสามารถพิจารณาไดจากกราฟฮิสโตแกรมของคามาตรฐานของความคลาดเคลื่อน 

(Histogram of  Regression  Standardized  Residuals)  และพิจารณาจากกราฟ  P-P Plot of 

Regression  Standardized  Residuals  ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวาการกระจายของคาความ

คลาดเคลื่อนอยูในแนวบริเวณเสน Fit Line  แสดงใหทราบวาคาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจง

แบบปกติ  ซ่ึงผานเงื่อนไข 

 3.  การตรวจสอบคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Heteroscedascity)  วามี

คาคงที่หรือไมนั้น  สามารถพิจารณาไดจากกราฟการกระจายระหวางคาคลาดเคลื่อนถดถอย

มาตรฐาน  (Regression  Standardized  Residual)  กับคาประมาณถดถอยมาตรฐาน 

(Regression  Standardized  Predicted  Value)   และใชวิธีการทดสอบทางสถิติ โดยวิธี 

Breusch-Pagan Test  โดยมีNull  Hypothesis ดังนี้  

H0 : β1 = β1 =…. βp  = 0 

Ha : อยางนอยตัวหนึ่งไมเทากับศูนย 

ซ่ึงจากผลการวิเคราะหแตละสมการ พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับ H0 สามารถ

สรุปไดวาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ในทุกคาของตัวแปรอิสระ  (Constant  

Variance)  ไมเกิดปญหา Heteroscedascity  

 4.  สําหรับในสวนขอมูลที่เปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time  Series  Data)  เพื่อดูคาความ

คลาดเคลื่อนวามีความสัมพันธกันโดยอัตโนมัติ (Autocorrelation) หรือไมนั้น  โดยการพิจารณา

จากคา Durbin-Watson Test   ถาหากคาอยูระหวาง 1.5 – 2.5 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนแต

ละคาเปนอิสระตอกัน  เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะหพบวาไมเกิดปญหา Autocorrelation 
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5.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 
 การวิเคราะหเบื้องตนทางสถิติที่สําคัญของงานวิจัยคือ การพรรณนาสถิติตัวแปรเดียว  

หรือการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  ซ่ึงจะเปนการอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรแตละตัว  ที่จะ

นําไปใชในการวิเคราะหข้ันสูงตอไป  สถิติที่ใชในการพรรณนาตัวแปรเดียวที่สําคัญคือ คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) คาต่ําสุด (Minimum) คาสูงสุด 

(Maximum)  ดังที่แสดงในตารางที่  5.1 ซ่ึงเปนภาพรวมของคุณลักษณะของตัวแปรแตละตัวที่

นํามาใชในการวิเคราะห        

จากตารางที่ 5.1 พบวา  รายจายดานสาธารณสุขของรัฐบาลไทยคิดเปนโดยเฉลี่ย ต้ังแต 

พ.ศ. 2525 ถึงพ.ศ. 2549 คิดเปน 678 บาทตอหัวประชากร  โดยแบงเปนรายจายสุขภาพดานการ

สงเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค 129 บาทตอหัวประชากร  และเปนรายจายสุขภาพดาน

การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ  476 บาทตอหัวประชากร  หรืออาจกลาวไดวาประเทศไทย

ไดจัดสรรรายจายดานสุขภาพ โดยมีรายจายดานการรักษาพยาบาล มากกวา การปองกันโรค 

ประมาณ 3.5 เทา  โดยเพิ่มขึ้นจาก 136 บาทตอหัวประชากร ในพ.ศ. 2525 เปน 1,642 บาทตอหัว

ประชากรในปพ.ศ. 2549   หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 12 เทา  ซ่ึงถาคิดเปนสัดสวน GDP จะอยูที่

ประมาณรอยละ 1.5 ของ GDP คือเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 0.65 ของ GDP ในพ.ศ. 2525 เปนรอยละ 

2.66 ของ GDP ในพ.ศ. 2549   และเมื่อจําแนกรายจายตามลักษณะงาน จะเห็นไดวาโดยเฉลี่ย

รายจายดานสาธารณสุขประมาณรอยละ 50 ถูกจัดสรรใหกับงานโรงพยาบาล  ซ่ึงสวนใหญเปน

คาใชจายดานการรักษาพยาบาล  สวนรายจายรองลงมาคือ การใชจายดานสาธารณสุขอื่นๆ  ซ่ึงมี

สัดสวนประมาณรอยละ 20  สวนงานดานบริการสาธารณสุขไดรับจัดสรรคิดเปนประมาณรอยละ 

8 โดยสามารถดูการเปลี่ยนแปลงดังภาพ 5.1   

ซ่ึงจากกราฟจะเห็นไดวารายจายสาธารณะดานสาธารณสุขมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ต้ังแตป พ.ศ. 2525  แตมีชวงลดลงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  รัฐบาลจําเปนตองปรับลดงบประมาณ  

ทําใหสัดสวนรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขลดลง   และกลับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตปพ.ศ. 

2544 เปนตนมา เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล จากการเกิดโครงการประกัน

สุขภาพถวนหนาทําใหรัฐตองรับภาระรายจายการประกันสุขภาพใหประชากร  เมื่อพิจารณาถึง

รายจายดานการควบคุมปองกันโรคกลับไมไดเพิ่มขึ้นมากเหมือนรายจายดานการรักษาพยาบาลที่

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
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ตารางที่ 5.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

 

ตัวแปร Number   
of Obs 

Mean  Std.  Dev.  Min  Max  

รายจายสาธารณสุขตอหัวประชากร (บาท) (PHEX1) 

รายจายสาธารณสุข (รอยละของ GDP : PHEX2) 

รายจายสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพและควบคุม

ปองกันโรคตอหัวประชากร (บาท) (PREX) 

รายจายสาธารณสุขดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟู

สภาพตอหัวประชากร (บาท) (TREX)  

รายจายสาธารณสุขจําแนกตามลักษณะงาน 

- งานโรงพยาบาล (ลานบาท)(PHEXP1) 

- งานสถานพยาบาลผูปวยนอก(ลานบาท) (PHEXP2) 

- งานบริการสาธารณสุข (ลานบาท) (PHEXP3) 

- งานอุปกรณการแพทย (ลานบาท) (PHEXP4) 

- งานวิจัยสาธารณสุข (ลานบาท) (PHEXP5)  

- งานสาธารณสุขอื่นๆ (ลานบาท) (PHEXP6) 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 

ความสามารถการหารายไดของรัฐบาล(พันลานบาท)

(EXCAP) 

การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา (PRIVE) 

การพัฒนาอุตสาหกรรม (พันคน) (IND) 

การขยายตัวของชุมชนเมือง (พันคน)(URB) 

การขยายตัวของประชากร (พันคน) (POP) 

ประชากรสูงอายุ (พันคน)(AGPOP) 

ผูปวยโรคเรื้อรัง (คน) (CHDI) 

อัตราการตายของประชากร (DERA) 

การเลือกตั้ง (ELEC) 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (พันคน) (ELE)  

รายจายสุขภาพตอหัวประชากรปที่ t-1 (LAPHE) 

บุคลากร (พันคน) (POH) 

เทคโนโลยีสุขภาพ (เครื่อง) (TEHE) 

สัดสวนการสูบบุหรี่ (TOBC) 

สัดสวนการดื่มสุรา (ALC) 

อัตราทารกตาย (IDR) 

อัตรามารดาตาย (MDR) 
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.71 

69.75 
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4.67 
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2.19 
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.65 

31.52 
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35.82 

21981 

65217.96 
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20.00 
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35.5 
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สัดสวนรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข
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ภาพที่ 5.1  กราฟแสดงสัดสวนรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ต้ังแตพ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2549 
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ภาพที่ 5.2   กราฟแสดงจํานวนแพทย ต้ังแตพ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2549 

  

จากกราฟจะเห็นไดวาจํานวนแพทยไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตปพ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 

2549  จากการเพิ่มจํานวนการรับนักศึกษาแพทยเพิ่มมากขึ้น    และโครงการที่สนับสนุนของรัฐ 

เชน โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท  ซ่ึงทําใหมีการรับนักศึกษาแพทยเพิ่มขึ้น ปละ

ประมาณ 1,600 คน  และจํานวนแพทยที่สําเร็จการศึกษาก็มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในป 

2545 เปนตนไป  มีแพทยที่จบการศึกษาเกินปละ 1,500 คน 
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จํานวนเครื่องมือทางการแพทยราคาแพง
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ภาพที่ 5.3  กราฟแสดงจํานวนเครื่องมือทางการแพทยราคาแพงตั้งแตพ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2549 
 

 จากกราฟจะเห็นไดวา จํานวนเครื่องมือทางการแพทยราคาแพงไดมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป

พ.ศ. 2525  อยางรวดเร็ว  เนื่องจากการเพิ่มการนําเขาเครื่องมือแพทยราคาแพง  เชน 

เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร  เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟา  เครื่องสลายนิ่ว  

และเครื่องตรวจมะเร็งเตานม    ซ่ึงจากขอมูล มูลคาการนําเขาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย

ในชวง พ.ศ.2534-2548  พบวาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 14.1 ตอป  โดยจากกราฟจะเห็นวามีชวงหลัง

วิกฤตเศรษฐกิจที่มีการลดลงของเครื่องมือแพทย  แตหลังจากนั้น มูลคาการนําเขากลับขยายตัว

เพิ่มสูงขึ้น รอยละ 66.0 ในปพ.ศ. 2547 
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ภาพที่ 5.4  กราฟแสดงสถานะสุขภาพของประชากร ไดแก อัตราการตายของทารก  อัตราการ 

                   ตายของมารดา  อัตราการตายของประชากร  ต้ังแตพ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2549 
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อัตรามารดาตายตอการเกิดมีชีพ 100,000 คนในประเทศไทย  มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ  

จากปพ.ศ. 2525  อัตรามารดาตายตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน เทากับ 69.6  ลดลงเหลือ 9.8 ใน

ปพ.ศ. 2549   ซ่ึงอัตราการตายของทารกในประเทศไทยก็ลดลงเชนเดียวกัน  โดยลดลงจาก 84.3 

ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน  ในพ.ศ. 2507 เหลือ 40.7 ในพ.ศ. 2527     และ  ลดลงเปน 11.3 ใน

พ.ศ. 2549  สวนอัตราการตายของประชากรตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 5.1 ในปพ.ศ. 

2525 เปน 6.2 ในปพ.ศ. 2549  

 

จํานวนการเจ็บปวยเรื้อรัง
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ภาพที่ 5.5  กราฟแสดงจํานวนผูปวยที่มีการเจ็บปวยเรื้อรัง   ต้ังแตพ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2549 

 

 แนวโนมการเจ็บปวยของประชากร พบวา การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น   

โดยที่เปนอันดับตนของสาเหตุการปวยและตายของประชาชน  ไดแกโรคหัวใจ มะเร็งและ 

เบาหวาน  เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค และการออกกําลังกายที่ไมเหมาะสม  มีอัตราเพิ่มขึ้น

จาก 70.1 ตอประชากร 100,000  คน ในพ.ศ. 2525 เปน 1,329 ตอประชากร 100,000 คนในพ.ศ. 

2549    

 

 

 

 

 

 

 



 105 

ปริมาณการบริโภคบุหรี่
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ภาพที่ 5.6  กราฟแสดงปริมาณการบริโภคบุหรี่ของประชากร   ต้ังแตพ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2549 

  

จากกราฟแมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบรวมทั้ง กฎหมาย

คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  แตปริมาณบริโภคบุหรี่กลับไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมาก 

นับตั้งแตพ.ศ. 2525    ซ่ึงในแตละปคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปละประมาณ 

42,000 คน  หรือวันละ  115 คน  หรือชั่วโมงละ 6 คน ซ่ึงจากงานวิจัยที่ผานมาแสดงใหเห็นวา  

การสูบบุหรี่เปนสาเหตุใหเกิดโรคราย  โดยพบวา รอยละ 90 ของผูชาย  ที่ปวยเปนมะเร็งปอด  รอย

ละ 82  ของผูปวยมะเร็งกลองเสียง  และรอยละ 80 ของผูปวยมะเร็งหลอดอาหาร  ซ่ึงมีสาเหตุมา

จากการสูบบุหรี่ทั้งสิ้น (กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 118) 

 

ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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ภาพที่ 5.7  กราฟแสดงปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากร  ต้ังแตพ.ศ. 2525  

                   – พ.ศ. 2549 
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การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในประเทศไทย  มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  ต้ังแตพ.ศ. 2525 

เปนตนมา สงผลใหรัฐบาลตองออก พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2551   และหามไมใหมี

การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป  และ หลังจากพ.ศ. 2547 ปริมาณการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีแนวโนมลดลง อาจเนื่องมาจากการรณรงคของหนวยงานตางๆ เชน 

สสส. เปนตน 

 

ตารางที่ 5.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา แยกกอนและหลังนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา 

  
 พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2543 (Number of Obs = 19) พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2549 (Number of Obs = 6) 

ตัวแปร Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. Min Max 

รายจายสุขภาพตอหัวประชากร (บาท) (PHEX1) 

รายจายสุขภาพ (รอยละของ GDP : PHEX2) 

รายจายสุขภาพดานการสงเสริมสุขภาพและควบคุมปองกัน

โรคตอหัวประชากร  (PREX) 

รายจายสุขภาพดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ

ตอหัวประชากร (TREX)  

รายจายสาธารณสุขจําแนกตามลักษณะงาน 

- งานโรงพยาบาล (PHEXP1) 

- งานสถานพยาบาลผูปวยนอก (PHEXP2) 

- งานบริการสาธารณสุข (PHEXP3) 

- งานอุปกรณการแพทย (PHEXP4) 

- งานวิจัยสาธารณสุข (PHEXP5)  

- งานสาธารณสุขอื่นๆ (PHEXP6) 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 

ความสามารถการหารายไดของรัฐบาล(พันลานบาท

(EXCAP) 

การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา (PRIVE) 

การพัฒนาอุตสาหกรรม (พันคน) (IND) 

การขยายตัวของชุมชนเมือง (พันคน) (URB) 

การขยายตัวของประชากร (พันคน) (POP) 

ประชากรสูงอายุ (พันคน) (AGPOP) 

อัตราการปวยโรคเรื้อรัง(CHDI) 

อัตราการตายของประชากร (DERA) 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ELE) 

รายจายสุขภาพตอหัวประชากรปที่ t-1 (LAPHE) 

บุคลากร (พันคน) (POH) 

เทคโนโลยีสุขภาพ (เครื่อง) (TEHE) 

สัดสวนการสูบบุหรี่ (TOBC) 

สัดสวนการดื่มสุรา (ALC) 

อัตราทารกตาย (IDR) 

อัตรามารดาตาย (MDR) 
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35546.9 

0 

820.3 

0 

723.3 

7781.5 

1.97 

790.36 

 

.60 

33.06 

17848.72 

62308.89 

6111.64 

714.39 

5.90 

40743.00 

979.98 

17529 

443 

2.20 

29.20 

6.50 

9.80 

1642.18 

2.65 

278.91 

 

1198.19 

 

 

49398.9 

15236.3 

5072.8 

0 

3954.6 

48069.7 

7.1 

1388.70 

 

4.70 

35.82 

21981 

65217.96 

6849.23 

1329.70 

6.40 

44537.00 

1324.31 

20001 

616 

2.90 

35.50 

7.60 

14.70 
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ตารางที่ 5.3  การวิเคราะหความแตกตางของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขกอนและหลังมี 

          นโยบายประกันสุขภาพถวนหนา 

 

นโยบายประกัน

สุขภาพถวนหนา 

N คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สถิติทดสอบ 

กอน 19 499.17 82.29 t =  -4.75 

หลัง 6  1243.72  91.90  Sig.  =  .000  

รวม 25  677.86  92.17   

 
 

499.17

1243.72

0
5
0
0

1,
0
0
0

1,
5
0
0

me
a
n 
of
 
p
h
ex
1
c
a
p

0 1

 
 

ภาพที่ 5.8  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข กอนและหลังมีนโยบาย 

      ประกันสุขภาพถวนหนา 
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จากขอมูลตัวแปรที่ทําการศึกษา  ผูวิจัยนํามาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหเห็นรายละเอียดของ

รายจายสาธารณสุขมากขึ้น  โดยนํามาวิเคราะหโดยแยกรายจายสาธารณสุขกอนและหลังการ

ประกาศใชนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา  เนื่องจากเปนนโยบายของภาครัฐที่มีผลตอรายจาย

สุขภาพ   จากตาราง 5.2 จะเห็นไดวา กอนและหลังการมีนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา  

รายจายสุขภาพตอหัวของประชากรแตกตางกันอยางชัดเจน  ซ่ึงกอนมีนโยบายประกันสุขภาพถวน

หนา รายจายสุขภาพตอหัวประชากร เทากับ 499 บาทตอหัวประชากร  และเพิ่มขึ้นเปน 1,243 

บาทตอหัวประชากร   ซ่ึงจะเห็นไดวาหลังจากมีนโยบายการประกันสุขภาพถวนหนา รายจาย

สุขภาพสูงขึ้นอยางชัดเจน  ซ่ึงเมื่อทําการทดสอบความแตกตางดวย   สถิติ t-test พบวาแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยรายจายดานการสงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกัน

โรค เพิ่มขึ้น 2.1 เทา  แตในขณะเดียวกันรายจายดานการรักษาพยาบาลกลับเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 3 

เทา ในขณะที่สถานะสุขภาพของประชากร  อัตราการปวยโรคเรื้อรัง  และอัตราการตายของ

ประชากรเพิ่มสูงขึ้น  สวนอัตราทารกตาย  และอัตรามารดาตายลดลง  เมื่อดูในแผนยอยของ

รายจายพบวากอนมีนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา รายจายดานสาธารณสุขรอยละ 56 ถูก

จัดสรรใหกับงานโรงพยาบาล  ซ่ึงสวนใหญเปนคาใชจายดานการรักษาพยาบาล  สวนรายจาย

รองลงมาคือ การใชจายดานสาธารณสุขอื่นๆ ซ่ึงมีสัดสวนประมาณรอยละ  21   สวนหลังจากมี

นโยบายประกันสุขภาพถวนหนา รายจายดานสาธารณสุขจัดสรรใหกับงานโรงพยาบาล รอยละ 

49  รองลงมาเปนการใชจายดานสาธารณสุขอื่นๆ รอยละ 40  

 
5.2  การวิเคราะหถดถอยพหุ 
  

 ในการระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  ไดใชวิธีการประมาณ

คาแบบจําลองแบบ Ordinary Least Square (OLS)   ของเครื่องมือวิเคราะหสถิติ STATA 

Version 10.0  จําแนกตามตัวแปรตามออกเปน 10  สมการ  ไดแก  

 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข (PHEX1)  =  a + b1EXCAP + b2PRILEV+ b3IND + b4URB  

+ b5AGPOP + b6CHDI + b7DERA + b8ELEC + b9ELE +  b10LAPHE + b11 POH +  e 
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รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขคิดเปนรอยละของ GDP (PHEX2)  =  a + b1EXCAP +  

b2PRILEV+ b3IND + b4URB + b5AGPOP + b6CHDI  +  b7DERA +  b8ELEC +   

b9ELE +  b10LAPHE + b11 POH +  e 

 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขหมวดการสงเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค (PREX) = 

   a + b1EXCAP + b2PRILEV+ b3IND + b4URB + b5AGPOP + b6CHDI  +  b7DERA +   

b8ELEC +  b9ELE +  b10LAPHE + b11 POH +  e 

 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขหมวดการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ  (TREX) = 

  a + b1EXCAP + b2PRILEV+ b3IND + b4URB + b5AGPOP + b6CHDI  +  b7DERA +   

b8ELEC +  b9ELE +  b10LAPHE + b11 POH +  e 

 

งานโรงพยาบาล (PHEXP1) =    a + b1EXCAP + b2PRILEV+ b3IND + b4URB + b5AGPOP +  

b6CHDI  +  b7DERA +  b8ELEC +  b9ELE +  b10LAPHE + b11 POH +  e 

 

งานสถานพยาบาลผูปวยนอก (PHEXP2) =    a + b1EXCAP + b2PRILEV+ b3IND + b4URB +  

b5AGPOP + b6CHDI  +  b7DERA + b8ELEC +  b9ELE +  b10LAPHE + b11 POH +  e 

 

งานบริการสาธารณสุข (PHEXP3) =    a + b1EXCAP + b2PRILEV+ b3IND + b4URB +  

b5AGPOP + b6CHDI  +  b7DERA +  b8ELEC +  b9ELE + b10LAPHE + b11 POH +  e 

 

งานอุปกรณการแพทย (PHEXP4) =    a + b1EXCAP + b2PRILEV+ b3IND + b4URB +  

b5AGPOP + b6CHDI  +  b7DERA +  b8ELEC +  b9ELE + b10LAPHE + b11 POH +  e 

 

งานวิจัยสาธารณสุข (PHEXP5) =    a + b1EXCAP + b2PRILEV+ b3IND + b4URB +  

b5AGPOP + b6CHDI  +  b7DERA +  b8ELEC +  b9ELE + b10LAPHE + b11 POH +  e 

 

งานสาธารณสุขอื่นๆ (PHEXP6) =    a + b1EXCAP + b2PRILEV+ b3IND + b4URB +  

b5AGPOP + b6CHDI  +  b7DERA + b8ELEC +  b9ELE +  b10LAPHE + b11 POH +  e 
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ตารางที่ 5.4  ปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทย  

 
คาสัมประสิทธิ์ ตัวแปรอิสระ 

 PHEX1  PHEX2  

EXCAP 

 

PRILEV 

 

IND 

 

URB 

 

AGPOP 

 

CHDI 

 

DERA 

 

ELEC 

 

ELE 

 

LAPHE 

 

POH 

 

 

.92
**

(2.88) 

-5.57 

(-0.55) 

-.02 

(-0.79) 

.01 

(0.57) 

.01 

(0.17) 

-.25 

(-0.81) 

-45.81 

(-0.95) 

-26.98 

(-0.92) 

-.007 

(-0.47) 

.009*

(2.36) 

.01 

(0.44) 

 

.0002 

(0.35) 

-.005 

(-0.28) 

-.00002 

(-0.43) 

.00 

(0.24) 

.0007 

(0.55) 

-.0004 

(-0.83) 

-.02 

(-0.23) 

-.04 

(-0.90) 

.00 

(0.15) 

.00002*

(3.06) 

.00001 

(0.23) 

 

Number of obs 

F 

Prob>F 

R- squared 

Adj R- squared 

25 

137.18 

0.0000 

.99 

.98 

25 

92.70 

0.0000 

.98 

.97 

        **, *denote 1%, 5% significant level respectively. 
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ตารางที่ 5.5  ปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทย จําแนกตาม 

                      ลักษณะงาน 

 
คาสัมประสิทธิ์  

ตัวแปรอิสระ PHEXP1  PHEXP2  PHEXP3  PHEXP4 PHEXP5 PHEXP6 

EXCAP 

 

PRILEV 

 

IND 

 

URB 

 

AGPOP 

 

CHDI 

 

DERA 

 

ELEC 

 

ELE 

 

LAPHE 

 

POH 

 

 

27.63 

(1.61) 

-707.65 

(-1.30) 

1.24 

(.70) 

.71 

(.75) 

.43 

(1.61) 

-37.83*

(-2.27) 

2974.02 

(1.15) 

-1103.06 

(-.70) 

-1.14 

(-1.27) 

.65**

(2.93) 

.06 

(.05) 

 

9.87 

(.85) 

-682 

(-1.85) 

.75 

(.63) 

.82 

(1.28) 

-1.0 

(-.39) 

-41.58**

(-3.7) 

2437.86 

(1.39) 

12.29 

(.01) 

-1.63*

(-2.68) 

.24 

(1.64) 

2.64**

(2.88) 

6.28 

(.56) 

131.96 

(.37) 

-2.22 

(-1.9) 

.31 

(.50) 

-.97 

(-.39) 

.28 

(.03) 

-4059.40 

(-1.38) 

-208.46 

(-.20) 

1.15 

(1.94) 

-.29 

(-2.0) 

1.60 

(1.80) 

.02**

(3.05) 

-.27 

(-1.15) 

-.0008 

(-1.05) 

.0003 

(.83) 

-.001 

(-.91) 

-.01 

(-2.23) 

-.83 

(-.74) 

.13 

(.20) 

-.00001 

(-.03) 

-.00003 

(-.40) 

.0006 

(1.08) 

1.30 

(.84) 

61.01 

(1.24) 

-.11 

(-.71) 

-.12 

(-1.40) 

.44 

(1.31) 

5.16**

(3.44) 

-284.84 

(-1.22) 

67.61 

(.48) 

-.04 

(-.54) 

.002 

(.11) 

-.16 

(-1.31) 

 

11.45 

(.84) 

607.17 

(1.40) 

-1.15 

(-.82) 

-.91 

(-1.21) 

1.10 

(.37) 

57.08**

(4.32) 

-1103.18 

(-.54) 

263.71 

(.21) 

1.72*

(2.40) 

-.06 

(-.35) 

-3.71**

(-3.45) 

 

Number of obs 

F 

Prob>F 

R- squared 

Adj R- squared 

25 

68.74 

0.0000 

.98 

.96 

25 

15.28 

0.0000 

.92 

.86 

25 

2.44 

0.0000 

.67 

.39 

25 

2.64 

0.0000 

.69 

.42 

25 

39.70 

0.0000 

.97 

.94 

25 

80.25 

0.0000 

.98 

.97 
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จากตารางที่ 5.4 พบวาสมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีตอรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขระดับประเทศ  สามารถอธิบายตัวแปรตามได 2 ตัว ไดแก รายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุข  รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขคิดเปนรอยละของ GDP  สวน

รายจายสาธารณะดานการสงเสริม ปองกันควบคุมโรค  และรายจายดานการรักษาพยาบาลและ

ฟนฟูสภาพ ไมมีตัวแปรอิสระใดสามารถอธิบายได   โดยทั้ง 2 ตัวแบบ มีความสามารถในการ

อธิบายสูง โดยพิจารณาจากคา Adjusted  R2  ซ่ึงพบวา ตัวแบบ รายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข  นั้น ตัวแปรอิสระมีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ  98     ตัวแบบ 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขคิดเปนรอยละของ GDP  นั้น ตัวแปรอิสระมีความสามารถใน

การอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ  97      และหากพิจารณาความเหมาะของสมการถดถอยจาก

ระดับนัยสําคัญของคาสถิติ F พบวาสมการถดถอย  ทั้ง 2 สมการมีความเหมาะสมและเชื่อถือไดที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05     เมื่อพิจารณาในแตละตัวแบบ  พบวา ตัวแปรอิสระที่มีผลตอ

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  มี 2 ตัวแปร ไดแก ความสามารถการหารายไดของรัฐบาล  

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอนหนา  ตัวแปรอิสระที่มีผลตอรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขคิดเปนรอยละของ GDP  มี 1 ตัวแปร  ไดแก รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอน

หนา   

เมื่อจําแนกตามลักษณะงาน พบวา การจัดสรรรายจายในงานโรงพยาบาล จะขึ้นอยูกับ

รายจายในลักษณะงานดานนี้ในปกอนหนา  และจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง  

งานสถานพยาบาลผูปวยนอก จะขึ้นอยูกับจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง  จํานวนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง  และจํานวนแพทย   

งานอุปกรณการแพทย  จะขึ้นอยูกับ ความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล 

งานวิจัยสาธารณสุข  จะขึ้นอยูกับจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง 

งานสาธารณสุขอื่นๆ จะขึ้นอยูกับจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และ

จํานวนแพทย 

สวนงานดานงานบริการสาธารณสุข  ไมมีตัวแปรอิสระใดสามารถอธิบายได 

จากการจําแนกตามลักษณะงาน พบวาการจัดสรรรายจายตามลักษณะงาน ไปสู

โรงพยาบาล ยังขึ้นอยูกับรายจายปกอนหนา  สวนรายจายสถานพยาบาลผูปวยนอก จะขึ้นอยูกับ

จํานวนแพทย กลาวคือการเพิ่มขึ้นของจํานวนแพทยสงผลใหรายจายดานผูปวยนอกสูงขึ้น   สวน

งานวิจัย และงานสาธารณสุขอื่น จะไดรับการจัดสรรโดยพิจารณาจากการเจ็บปวยของประชากร  

ถาพบปญหาการเจ็บปวยเรื้อรังสูง รายจายดานงานวิจัยจะสูงตามไปดวย  
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5.3  การอภิปรายผลการวิเคราะหถดถอยพหุ  
 

จากการวิเคราะหถดถอยพหุ ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุข  ในระดับประเทศ พบวามีปจจัยที่มีผล 2 ปจจัย  ปจจัยที่มีผลทางบวกทําใหระดับ

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ คือ  ความสามารถหา

รายไดของรัฐบาล  และ ปจจัยดานการตัดสินใจ  คือ รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอน

หนา ซ่ึงสามารถอธิบายเปนรายปจจัยไดดังตอไปนี้  

 

 
รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของ
ประเทศไทยป พ.ศ. 2525– 2549  

 
1. รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 
 
2. รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ 

 
 

1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

 

2. ปจจัยทางดานการตัดสินใจ 
 

+ 

+
 รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขป
กอนหนา (LAPHE) 

ความสามารถในการหารายไดของ

รัฐบาล (EXCAP) 

 

ภาพที่ 5.9  ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทย 

 
5.3.1  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

5.3.1.1  ความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล  

 ความสามารถในการหารายไดของรัฐบาลมีผลทางบวกกับรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข  ซ่ึงความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล เปนตัวแปรภายใตปจจัยทางเศรษฐกิจมี

ความสัมพันธทางบวกกับระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ซ่ึงสอดคลองกับหลักการ 

“รายไดกําหนดรายจาย” คือ  การเพิ่มขึ้นของระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเปนผลมา
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จากการพิจารณาความสามารถในการหารายไดที่รัฐบาลจัดเก็บได  อันเปนการพิจารณาจาก

ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรของประเทศ  หรืออีกนัยหนึ่งความสามารถในการหารายได

ซ่ึง  แหลงรายไดหลักๆ นั้นมาจาก ภาษี  การขยายฐานภาษี  รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการจัดเก็บภาษีที่มากขึ้น  สงผลใหรัฐบาลเพิ่มความสามารถในการหารายไดโดยรวมมากขึ้น  

และเมื่อรายไดโดยรวมเพิ่มมากขึ้นก็ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข ที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกันตามหลักการนี้  ซ่ึงเปนไปตาม กฎของ Wagner    ซ่ึงกลาววา 

ความสามารถในการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล  ความสามารถในการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล  

ยอมเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดการใชจายของรัฐบาล   

 

5.3.2  ปจจัยดานการตัดสินใจ 

5.3.2.1  รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอนหนา หรือปที่ t-1  

 รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอนหนา หรือปที่ t-1   มีความสัมพันธทางบวกกับ

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปปจจุบัน หรือปที่ t   ซ่ึงสนับสนุนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแกไข 

จากของเดิม (Incrementalism)   หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขจะมีลักษณะการเพิ่มขึ้นอยางคอยเปนคอยไป  อันเปนผลมาจากการพิจารณาเอา

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอนหนาเปนปฐาน  ทั้งนี้โดยไมลมเลิกเพื่อจัดสรรรายจาย

สาธารณะขึ้นใหมทั้งหมด  เพียงแตพิจารณาเฉพาะรายจายสาธารณะในสวนที่เพิ่มหรือลด  หรือ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีอยู  ผลของการวิจัยจึงเปนไปตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแกไขจาก

ของเดิม  และเปนแบบที่ใชกันอยูจริงโดยเปนแนวทางเชิงอนุรักษนิยม (Conservative) ของ

กระบวนการตัดสินใจในองคการ (Decision  Making  Process) กลาวคือ  การจัดสรรรายจายจะ

มีการดูจากรายจายสาธารณสุขปกอนหนา  เปนหลักแลวเพิ่มการใชจายสาธารณะเขาไปทีละนอย

ในแตละป   ซ่ึงมีขอดีคือ ชวยลดความยุงยากในการใชขอมูล  ประหยัดเวลา  และยังทําใหแตละ

หนวยงานตัดสินใจไดงาย  ซ่ึงสอดคลองตามแบบที่ใชในโลกของความเปนจริง  แตจะทําใหไมได

มองถึงขอมูลดานอื่นๆ  หรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงผลการวิจัย สอดคลองกับผลงานของ

นักวิชาการไทย เชน จรัส สุวรรณมาลา (2529) และพลภัทร บุราคม (2547) ซ่ึงงานศึกษาเหลานี้

พบวา การจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลไทยมีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปน

คอยไป  โดยสวนใหญ การจัดสรรงบประมาณรายจายของไทยจะมีลักษณะของการหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง  การพยายามประนีประนอมระหวางกลุมผลประโยชน  โดยเฉพาะระหวางขาราชการ

ประจําและนักการเมือง  ตลอดจนการพยายามรักษาสถานภาพคงเดิมเอาไว  โดยเห็นไดจากการ
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เปลี่ยนแปลงในขนาดของงบประมาณรายจายของประเทศไทย  จะเปนการคอยๆ เพิ่มขึ้นใน

สัดสวนที่คอนขางคงที่  จากขนาดของงบประมาณในปที่ผานมา   ซ่ึงงบประมาณรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขก็มีลักษณะเดียวกัน 

โดยสรุป  จากภาพรวมของประเทศ  พบวา  ปจจัยที่มีผลตอการจัดสรรงบประมาณ

รายจายรวมของภาครัฐดานสาธารณสุข  ไดแก ความสามารถในหารายไดของรัฐบาล  และ

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอนหนา   แสดงใหเห็นวาการเพิ่มขึ้นของรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุข   ของภาครัฐ ยังคงเปนไปตามความสามารถในหารายไดของรัฐ  และรายจายป

กอนหนา  นั่นคือ  รัฐมีรายไดมาก  รายจายในหมวดนี้ก็จะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นตามไปดวย   

โดยมีการพิจารณาปรับเพิ่มเติมจากปกอนหนา  โดยไมไดพิจารณาจากปจจัยอื่นๆ ที่ควรจะ

พิจารณา เชนปจจัยดานสังคม อัตราการตายของประชากร    การขยายตัวของประชากร  หรือการ

เจ็บปวยเรื้อรัง เปนตน นั่นคือ  ในขณะที่ประเทศมีอัตราการตายของประชากรสูงขึ้น  มีการ

ขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้น  รายจายเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนไมไดเพิ่มตามไปดวย     

 

 



 

บทที่ 6 
  

ผลการวิจัยระดับจังหวัด 
 

เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงผลจากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการจัดสรรรายจาย

สาธารณะในระดับจังหวัด    เนื้อหาจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ  

1)  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด ในเชิง descriptive เพื่อใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน  โดยมีการเพิ่ม

การวิเคราะหการกระจายผลประโยชนโดยตรงจากรายจายภาครัฐ (Benefit Incidence Analysis) 

ของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข เพื่อใหเห็นภาพอยางชัดเจนมากขึ้นวา รายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขที่เพิ่มข้ึนนั้น ไดมีการกระจายไปสูประชาชนอยางเปนธรรมหรือไม   

2)  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มข้ึนของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขใน

ระดับพื้นที่ (จังหวัด)  ซึ่งผลการวิจัยจะไดจากการวิเคราะห  โดยอาศัยวิธีการประมาณคา

แบบจําลองแบบ Ordinary Least Square (OLS)   รวมทั้งมีการอภิปรายผล อันเปนการตีความ

ผลการวิเคราะหภายใตกรอบแนวความคิด และทฤษฎี โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนขอมูล

ภาคตัดขวางและอนุกรมเวลา (Pooling of Cross-sectional and Time-series Data หรือ Panel 

data)  โดยอาศัยขอมูลระดับจังหวัด (76 จังหวัด) ในปพ.ศ. 2540-2549  รวมระยะเวลา 10 ป 

เนื่องจากการใชขอมูลแบบ panel ที่รวมขอมูลแบบอนุกรมเวลา และขอมูลภาคตัดขวางเขา

ดวยกัน  จะทําใหมีขอมูลมากขึ้น  และทําให Degree of Freedom เพิ่มข้ึน  และลดปญหาการเกิด

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Collinearity)  จึงเปนผลใหการประมาณคาทางเศรษฐมิติมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใชขอมูลแบบ Panel   ยังสามารถใชวิเคราะหปญหาทาง

เศรษฐศาสตร  และทดสอบแบบจําลองที่มีความซับซอน  ซึ่งไมสามารถวิเคราะหไดถาหากใชเพียง

ขอมูลแบบตัดขวาง (Cross-sectional Data) หรืออนุกรมเวลา (Time-series Data) อยางใดอยาง

หนึ่ง  ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลในลักษณะ Panel Data นั้น  อาจมีตัวแปรจํานวนมากที่ไมไดนํา

มารวมวิเคราะห  (Omitted or Excluded Variables)  ดังนั้นการควบคุมอิทธิพลจากตัวแปร

ดังกลาว  ผูวิจัยจึงใชเทคนิคสถิติ Multiple Regression Analysis แบบ  Fixed  Effects Model 

โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหทางสถิติหลักดวยโปรแกรม STATA  Version  10.0    
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การวิเคราะหในบทนี้  ผูวิจัยวิเคราะหนําตัวแปรมาบางสวน ที่เห็นวานาจะมีผลตอรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขในระดับจังหวัด  ซ่ึงมีความแตกตางจากระดับมหภาคเล็กนอยนํามา

วิเคราะหโดยใชขอมูลเปนระดับจังหวัด 

   

6.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  

 

การวิเคราะหเบื้องตนทางสถิติที่สําคัญของงานวิจัยก็คือการพรรณนาสถิติตัวแปรเดียว 

หรือการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  ซ่ึงจะเปนการอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรแตละตัวที่จะ

นําไปใชในการวิเคราะหข้ันสูงตอไป  สถิติที่ใชในการพรรณนาตัวแปรเดียวที่สําคัญคือ คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  คาต่ําสุด (Minimum) คาสูงสุด 

(Maximum) ซ่ึงเปนภาพรวมของคุณลักษณะของตัวแปรระดับจังหวัดในแตละตัวที่นํามาใชในการ

วิเคราะหในบทนี้  รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนารายจังหวัด  ซ่ึงแบงเปน 2 หัวขอใหญ 

ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนารายจายสาธารณะดานสุขภาพระดับจังหวัด  และการ

วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาสถานะสุขภาพรายจังหวัด  

 

ตารางที่ 6.1 คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ  76 จังหวัด 

 
ตัวแปร Number  

of Obs 

Mean  Std.  

Dev. 

Min  Max  

รายจายสุขภาพตอหัวประชากร  (PHEX1) 760 1246.55 633.31 333.31 8616.00 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ลานบาท) (GPPCAP) 760 0.04 0.05 0.01 0.39 

การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา (PRIVE) 760 100.07 8.56 83.80 125.00 

การพัฒนาอุตสาหกรรม (พันคน) (IND) 760 184.80 473.68 2.00 4818.45 

การขยายตัวของชุมชนเมือง (พันคน)(URB)  760  210.83  640.57  6.79  5844.60  

การขยายตัวของประชากร (พันคน) (POP) 760 817.27 720.84 151.86 5844.60 

ประชากรสูงอายุ (พันคน)(AGPOP)  760  78.94  65.54  8.00  589.00  

ผูปวยโรคเรื้อรัง (คน) (CHDI) 760 418.16 461.20 38.00 4371.00 

อัตราการตายของประชากร (DERA) 760 5.91 1.43 2.80 16.05 
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ตารางที่ 6.1  (ตอ)      

ตัวแปร Number  
of Obs 

Mean  Std.  
Dev. 

Min  Max  

เทคโนโลยีสุขภาพ (เครื่อง) (TEHE) 760 42.57 103.89 0.00 1399.20 

อัตราการสูบบุหรี่ (TOBC) 760 11.30 4.21 1.30 27.30 

อัตราการดื่มสุรา (ALC) 760 1.79 1.05 0.10 7.40 

อัตราทารกตาย (IDR) 760 6.37 2.59 0.40 18.50 

อัตรามารดาตาย (MDR) 760 16.89 12.10 1.60 97.40 

  

จากตารางพบวา  รายจายดานสาธารณสุขของรัฐบาลไทยในชวง 10 ปที่ผานมา โดย

เฉลี่ยเทากับ 1,246 บาทตอหัวประชากร  โดยต่ําสุดเทากับ 633 บาทตอหัวประชากร สูงสุดเทากับ 

8,616    บาทตอหัวประชากร  ซ่ึงถาคิดเปนสัดสวน GPP จะอยูที่ประมาณรอยละ 8.72 ของ GPP   

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย กอนและหลังการมีนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา พบวา

รายจายภาครัฐ ดานสุขภาพสูงขึ้นจาก 988.07 บาท/หัว/ป เพิ่มขึ้นเปน 1565.82 บาท/หัว/ป    

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.17 ของ GPP  เปน รอยละ 9.77 ของ GPP  ทั้งนี้เนื่องจากตั้งแตปพ.ศ. 2544 

เปนตนมา  รัฐบาลมีนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหครอบคลุมประชากรทุกคน  

จึงใหงบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหรายจายสุขภาพภาครัฐเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนใน

ขณะเดียวกัน ตัวแปรที่บงชี้ถึงสถานะสุขภาพของประชากรกลับเพิ่มขึ้นดวย  ไดแก จํานวนผูปวย

โรคเรื้อรัง  เพิ่มขึ้นจาก 389 ราย เปน 437 ราย   อัตราการตายของประชากร เพิ่มขึ้นจาก 5.43 เปน 

6.23  อัตราทารกตาย เพิ่มขึ้นจาก 5.59 เปน 6.89  และอัตรามารดาตาย เพิ่มขึ้นจาก 13.40 เปน 

19.23  
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ตารางที่ 6.2  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 19 ตัวแปร ปพ.ศ. 2540- พ.ศ. 2543 และป 

                    พ.ศ. 2544-2549 

 
 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2543 

(Number of Obs = 304) 

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2549 

(Number of Obs = 456) 

ตัวแปร Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. Min Max 

รายจายสุขภาพตอหัวประชากร  (บาท) (PHEX1) 914.77 379.19 333.31 2309 1518.39 653.49 719 8616 

รายจายสุขภาพ (รอยละของ GPP : PHEX2) 7.17 7.64 0.13  65.28  9.77  8.69  0.30  56.46  

ผลิตภัณฑมวลรวม (ลานบาท) (GPPCAP) .04 .002 .009 .29  .05  .003  .009  .39  

การเปล่ียนแปลงของระดับราคา (PRIVE) 93.56 4.34 83.80 99.10  104.43  7.90  85.50  125.00  

การพัฒนาอุตสาหกรรม (พันคน) (IND) 101.65 375.67 2.00 3379.00 240.23 522.12 7.00 4818.45 

การขยายตัวของชุมชนเมือง (พันคน)(URB)  149.85  641.01  6.79  5680.38 251.49 637.75 19.53 5844.60 

การขยายตัวของประชากร (พันคน) (POP) 808.32 716.55 151.86 5680.38 823.24 724.41 161.72 5844.60 

ประชากรสูงอายุ (พันคน)(AGPOP)  70.56  56.51  8.00  440.00  84.54  70.44  9.00  589.00  

ผูปวยโรคเรื้อรัง (คน) (CHDI) 389.51 422.93 52.00 3717.00 437.27 484.55 38.00 4371.00 

อัตราการตายของประชากร (DERA) 5.43 1.43 2.80 10.36  6.23  1.34  3.50  16.05  

เทคโนโลยีสุขภาพ (เครื่อง) (TEHE) 28.19 61.19 0.00 619.00  52.16  123.62  0.00  1399.20  

อัตราการสูบบุหรี่ (TOBC) 12.16 4.84 3.30 27.30  10.73  3.64  1.30  23.70  

อัตราการดื่มสุรา (ALC) 1.85 0.88 0.30 6.90  1.76  1.16  0.10  7.40  

อัตราทารกตาย (IDR) 5.59 2.45 0.40 14.20  6.89  2.56  1.50  18.50  

อัตรามารดาตาย (MDR) 13.40 9.95 1.60 97.40  19.23  12.84  4.40  97.40  
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ภาพที่ 6.1  แสดงรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเปรียบเทียบรายป 

 

914.77

1518.4

0
5
0
0

1,
0
0
0

1,
5
0
0

m
e
a
n 
of
 
h
e
x
p
e
ns

0 1

 
 

ภาพที่ 6.2  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข กอนและหลังมีนโยบาย 

                 ประกันสุขภาพถวนหนา 
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จากภาพที่ 6.1   รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากปพ.ศ. 

2540 รายจายเฉลี่ยอยูที่ 634 บาทตอหัว และเพิ่มขึ้นเปน 1,736 บาทตอหัว ในปพ.ศ. 2549   ซ่ึง

เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 3 เทาในระยะ 10 ปที่ผานมา  และจากภาพที่ 6.2 จากกราฟ 0 แทน

คาเฉลี่ยของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ต้ังแตปพ.ศ. 2540 – 2543 และ 1 แทนคาเฉลี่ย

ของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ต้ังแตปพ.ศ. 2544  –  2549 ซ่ึงจะเห็นไดวาหลังจากมี

นโยบายการประกันสุขภาพถวนหนา รายจายสุขภาพสูงขึ้นอยางชัดเจน  ซ่ึงเมื่อทําการทดสอบ

ความแตกตางดวย   สถิติ t-test พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 

ตารางที่ 6.3  การวิเคราะหความแตกตางของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขกอนและหลังมี 

                     นโยบายประกันสุขภาพถวนหนา 

 

นโยบายประกัน

สุขภาพถวนหนา 

N คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สถิติทดสอบ 

กอน 304 914.77 21.74 t =  -14.55 

หลัง 456  1518.39  30.60  Sig.  =  .000  

รวม 760  1276.948  22.96938   
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ภาพที่ 6.3  แสดงรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเปรียบเทียบรายภาค 
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และเมื่อเปรียบเทียบรายภาค  จะเห็นวารายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตอหัว

ประชากร ตกอยูในกรุงเทพและปริมณฑลสูงที่สุด คือ 1,626 บาทตอหัว รองลงมาคือภาคกลาง 

1,589 บาทตอหัว และต่ําที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูที่ 968 บาทตอหัว  ซ่ึงจะเห็นวามี

ความแตกตางกันคอนขางมากในรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตอหัวของประชากรในภาค

ตางๆ  โดยกรุงเทพและปริมณฑลไดรับรายจายตอหัวสูงกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู 1.6 เทา 

ซ่ึงจะเห็นไดวา ในระหวางปพ.ศ.2540-พ.ศ.2549 มีความไมเปนธรรมในแนวราบ (Horizontal 

equity) เนื่องจากมีความแตกตางกันคอนขางมากในระหวางภาค   

 

6.1.1  การวิเคราะหการกระจายผลประโยชนโดยตรงจากรายจายภาครัฐ (Benefit  

                  Incidence Analysis) ดานสาธารณสุขในมิติพื้นที่(จังหวัด) 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  พบวามีความแตกตางกันมากในการกระจาย

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข   ซ่ึงแทจริงแลวนั้นการใชจายของภาครัฐเปนหนึ่งในเครื่องมือ

ทางการคลังของรัฐบาลในการดําเนินนโยบายของรัฐเพื่อใหบรรลุเปาหมายในดานตางๆ  ดังนั้น

ผูวิจัยจึงไดเพิ่มเติมในสวนของการวิเคราะหการกระจายประโยชนโดยตรงจากรายจายภาครัฐ 

(Benefit Incidence Analysis) โดยระบุผูรับประโยชนในแตละจังหวัด  โดยมีขอสมมติวา

ผลประโยชนที่แตละจังหวัดไดรับ จะเทียบเทากับตนทุนตอหนวยที่รัฐบาลใหบริการไป (Benefit = 

Cost)   เพื่อเปนการเพิ่มมุมมองในการวิจัยเรื่องของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขใหมีความ

ครบถวนมากยิ่งขึ้น   โดยเปนการประเมินรายจายภาครัฐดานสาธารณสุขวามีความถูกตองในการ

กระจายประโยชนไปสูกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด    โดยผูวิจัยใชการคํานวณอยางหยาบ  โดย

พิจารณาจากแบบแผนการใชบริการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอกและผูปวยในจากสถาน

บริการภาครัฐ  จําแนกตามระดับรายไดของจังหวัด  โดยใชจังหวัดเปนหนวยในการวิเคราะห  โดย

ใชขอมูลจาก  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงในการวิเคราะหความเปน

ธรรมของรายจายภาครัฐ มักมีขอจํากัดดานขอมูลผูรับประโยชน  ดังนั้นจึงวิเคราะหจากหนวยของ

จังหวัด  ซ่ึงจากรายงานการวิจัยที่ผานมาพบวา ในการวิเคราะหระดับครัวเรือน และระดับจังหวัด 

จะมีแบบแผนของการกระจายรายจายไมตางกัน  ดังนั้นในการคํานวณในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใช

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเปนตัวแทนรายไดของแตละจังหวัด  และใชจํานวนผูปวยที่มาใชบริการ

เปนตัวแทนในการรับประโยชนของแตละกลุมของรายไดของแตละจังหวัด  ซ่ึงทําใหสามารถ

พิจารณาไดถึงการรับประโยชนของแตละจังหวัดเมื่อเทียบกับชั้นของรายไดรายจังหวัด   
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ตารางที่ 6.4  ปริมาณการใชบริการผูปวยนอกและผูปวยในที่สถานบริการรักษาพยาบาลภาครัฐ 

                    ของจังหวัด  

                                  (หนวย:คน/ครั้ง) 

ลําดับชั้น จนที่สุด ลําดับ2 ลําดับ3 ลําดับ4 รวยที่สุด ยอดรวม 
รายไดของจังหวัด Poorest  Second  Third  Fourth  Richest  Total  

ผูปวยนอก*  16,10 ,000  0 22,000,000 19,100,000 34,10 ,000 0 30,200,000 121,500,000 

ผูปวยใน*  1,190,578  1,212,750  1,471,507  2,173,035  2,164,249  8,212,119  

 

แหลงที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2552. 

 

6.1.2  การหาสัดสวนประโยชนจากรายจาย (Benefit Share) 

 เมื่อไดทําการกระจายประโยชนจากรายจายดานสุขภาพของภาครัฐใหแกแตละจังหวัด 

และไดทําการรวมจังหวัดตามกลุมชั้นของรายได 5 กลุม  ซ่ึงประโยชนจากรายจายที่กลุมทั้ง 5 กลุม

ไดรับ อยูในรูปของตัวเงิน (Absolute Term)  ซ่ึงตองทําการหาสัดสวนประโยชน (Benefit Share) 

จากรายจายดานสุขภาพของภาครัฐ  ที่จังหวัดในชั้นรายได i ไดรับ  ซ่ึงมีคาเทากับ Bi  โดย

เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จังหวัดไดรับทุกชั้นรายได ตาม สมการ 
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การหาสัดสวนประโยชน (Benefit Share) ที่จังหวัดในแตละชั้นรายไดไดรับ  เปนการ

เปรียบเทียบวาระดับชั้นรายไดไดรับประโยชนในรูปของตัวเงินมากหรือนอยกวากัน  ซ่ึงจะทําให

สามารถสรุปผลประโยชนแทจริงไดวา   แทจริงแลวผลประโยชน    ตกแกกลุมคนรายไดนอยหรือ

รายไดมาก (Pro-poor or Pro-rich Policy)  ตอมาจะเปรียบเทียบการกระจายรายไดกอนและหลัง  

ซ่ึงจะทําใหทราบถึงผลที่เกิดจากการใชจายของรัฐบาลที่มีตอการกระจายรายได  ในการกระจาย

ผลประโยชนใชหลักการดังนี้ 

 

      i
pre
i

post
i BYY +=

 
โดยที่   คือรายไดกอนการกระจายประโยชนตามชั้นของรายได pre

iY



 124 

   คือผลประโยชนสุทธิตามชั้นของรายได iB

   คือรายไดของจังหวัดที่รวมประโยชนสุทธิจากการใชจายแลว post
iY

 

ตารางที่ 6.5  การกระจายรายไดตามลําดับชั้นของรายไดของจังหวัดกอนการไดรับประโยชนจาก 

                    รายจายสุขภาพของรัฐ  

 
ลําดับชั้นรายได 
ของจังหวัด 

สัดสวนของรายได
(รอยละ) 

สัดสวนของรายจายสุขภาครัฐ  
(รอยละ) 

จนที่สุด (poorest) 

Quintile 1 3.13 13.31 

ลําดับ 2 (second) 

Quintile 2 4.82  17.93  

ลําดับ3 (third) 

Quintile 3 7.55 15.83 

ลําดับ4 (fourth) 

Quintile 4 12.77 27.98 

รวยที่สุด (richest) 

Quintile 5 71.73 24.93 

total  100.00  100.00  

       * Spearman's rho =      -0.0078 

 

จากการพิจารณารายไดของจังหวัด พบวาจังหวัดที่มีรายไดตํ่า(Quintile 1) มีสัดสวน

รายไดเพียงรอยละ 3.13   ไดรับสัดสวนประโยชนจากการใชจายดานสุขภาพจากรัฐรอยละ 13.31

จังหวัดที่มีรายไดคอนขางต่ํา (Quintile  2) มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 4.82 และไดรับ

สัดสวนประโยชนจากการใชจายดานสุขภาพจากรัฐรอยละ 17.93 จังหวัดที่มีรายไดปานกลาง 

(Quintile 3) มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7.55 ไดรับสัดสวนประโยชนจากการใชจายดาน

สุขภาพจากรัฐรอยละ 15.83   จังหวัดที่มีรายไดคอนขางสูง (Quintile 4)  มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้น

เปนรอยละ 12.77    ไดรับสัดสวนประโยชนจากการใชจายดานสุขภาพจากรัฐรอยละ 27.98   และ

จังหวัดที่มีรายไดสูง (Quintile 5) มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 71.73  ไดรับสัดสวนประโยชน

จากการใชจายดานสุขภาพจากรัฐรอยละ 24.93 
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การที่จังหวัดที่มีรายไดสูงกวาไดรับประโยชนจากรายจายดานสุขภาพภาครัฐมากกวา

เล็กนอยนั้น อาจเนื่องมาจากการกระจุกตัวของสถานพยาบาลขั้นสูง ที่มีในจังหวัดใหญๆ ที่มักจะ

เปนจังหวัดที่ประชาชนมีรายไดสูง จึงทําใหประชาชนในจังหวัดเหลานั้นสามารถใชประโยชนจาก

การรักษาพยาบาลของภาครัฐไดมากกวา   ซ่ึงเห็นไดจากขอมูลของกระทรวงสาธารณะสุข ในป

พ.ศ.2548 พบวา อัตราสวนประชากรตอเตียงโรงพยาบาลมีความแตกตางกันระหวางภาค  โดยที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราสวนประชากรตอเตียง เทากับ 1:740   ขณะที่กรุงเทพมหานคร มี

อัตราสวนเทากับ 1:223   (กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 289)  

รวมทั้งจากรายงานการประเมินความยากจนในป พ.ศ. 2550 ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (2550:  3-3) พบวาคนจนสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือมีคนจน

ประมาณ 2.8 ลานคนคิดเปนรอยละ 52.20  ของคนจนทั้งประเทศ  แสดงใหเห็นวา การกระจาย

ทรัพยากรสุขภาพที่ไมเทาเทียมสงผลใหการใชประโยชนจากการรักษาพยาบาลของรัฐเปนไปโดย

ไมเทาเทียมกันดวย  แตความตางในการไดรับประโยชนก็มีไมมากนัก  รวมทั้งเมื่อดูจากคา 

Spearman's rho ซ่ึงมีคาเทากับ   -0.0078  (ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ) นั่นแสดงใหเห็นวาการ

กระจายรายจายสาธารณสุขลงสูแตละจังหวัดนั่นมีแนวโนมที่ดีข้ึนโดย จังหวัดที่มีรายไดตํ่ามี

แนวโนมที่จะไดรายจายสาธารณสุขที่มากกวาจังหวัดที่มีรายไดสูง   

 

6.1.3  ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได (Income Elasticity of Demand) 

นอกจากการพิจารณาการกระจายผลประโยชนของรายจายแลว  ผูวิจัยยังไดทําการ

วิเคราะหความยืดหยุนของรายจายสุขภาพภาครัฐ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจาก อุปสงค

ที่ไมยืดหยุน หรือยืดหยุนนอยในระยะสั้น  อาจมีความยืดหยุนมากขึ้นเมื่อเวลาผานไป ซ่ึงความ

ยืดหยุนของอุปสงคในระยะยาวมีแนวโนมที่จะมีความยืดหยุนมากขึ้น เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

ปริมาณความตองการบริการรักษาพยาบาล ของในแตละจังหวัดเพิ่มเติมดวย 

ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได  หมายถึง  ปริมาณของสินคาหรือบริการที่ผูบริโภค

ตองการซื้อภายในระยะเวลาหนึ่ง  ณ ระดับรายไดตางๆ ของผูบริโภค  โดยกําหนดใหปจจัยอื่นคงที่  

ถาเปนกรณีสินคาดอยคุณภาพ (Inferior  Goods)  ปริมาณซื้อสินคาจะแปรผกผันกับรายได  คา

ความยืดหยุนอุปสงคตอรายไดจะเปนลบ  แตถาเปนกรณีสินคาปกติ (Normal  Goods)  ปริมาณ

การซื้อสินคาจะแปรผกผันกับรายได  คาความยืดหยุนอุปสงคจะเปนบวก ซ่ึงการคิดคาสัมประสิทธิ์

ความยืดหยุนหาไดจากสูตร    
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ซ่ึงผูวิจัยไดคํานวณความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดโดยรวม  แยกเปนรายภาค  และ

รายจังหวัด เพื่อเปนการเปรียบเทียบวาเมื่อรายไดของผูบริโภคในจังหวัดตางๆ เพิ่มขึ้นจะสงผลให

ความตองการการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอยางไร ซ่ึงแสดงผลในตาราง  

 

ตารางที่ 6.6  แสดงคาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได 

 

ภาค 
short-run 

elasticity 

long-run 

elasticity 

กรุงเทพและปริมณฑล 0.12  0.46  

ภาคกลาง 0.12  0.47  

ภาคตะวันออก 0.14  0.56  

ภาคตะวันตก 0.14  0.54  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.20  0.77  

ภาคเหนือ 0.15  0.58  

ภาคใต 0.14  0.56  

ทั่วประเทศ 0.15  0.59  

 
 

ตารางที่ 6.7  แสดงคาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดรายจังหวัด 

 

ภาค จังหวัด 
short-run 

elasticity 

long-run 

elasticity 

 กรุงเทพ(1)  0.05  0.18  

ปริมณฑล นครปฐม 0.17  0.63  

 นนทบุรี 0.12  0.46  

 ปทุมธานี 0.21  0.78  

 สมุทรปราการ 0.23  0.86  

 สมุทรสาคร 0.22  0.84  

ภาคกลาง ชัยนาถ(2)  0.14  0.55  

 อยุธยา 0.17  0.63  
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ตารางที่ 6.7  (ตอ)    

ภาค จังหวัด 
short-run 
elasticity 

long-run 
elasticity 

 ลพบุรี 0.14  0.54  

 สระบุรี 0.11  0.40  

 สิงหบุรี 0.09  0.36  

 อางทอง 0.13  0.48  

ภาคตะวันออก จันทบุรี(3)  0.13  0.49  

 ฉะเชิงเทรา 0.19  0.74  

 ชลบุรี 0.16  0.63  

 ตราด 0.12  0.46  

 นครนายก 0.12  0.47  

 ปราจีนบุรี 0.16  0.61  

 ระยอง 0.13  0.51  

 สระแกว 0.21  0.79  

ภาคตะวันตก กาญจนบุรี(4)  0.17  0.65  

 ประจวบคีรีขันธ 0.19  0.72  

 เพชรบุรี 0.14  0.53  

 ราชบุรี 0.12  0.44  

 สมุทรสงคราม 0.11  0.43  

 สุพรรณบุรี 0.17  0.65  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ(5)  0.23  0.88  

 ขอนแกน 0.13  0.49  

 ชัยภูมิ 0.23  0.86  

 นครพนม 0.20  0.77  

 นครราชสีมา 0.20  0.77  

 บุรีรัมย 0.22  0.84  

 มหาสารคาม 0.23  0.87  

 มุกดาหาร 0.17  0.63  

 ยโสธร 0.21  0.80  

 รอยเอ็ด 0.23  0.88  

 เลย 0.19  0.71  

 ศรีษะเกษ 0.24  0.91  

 สกลนคร 0.22  0.85  
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ตารางที่ 6.7  (ตอ)    

ภาค จังหวัด 
short-run 
elasticity 

long-run 
elasticity 

 สุรินทร 0.23  0.86  

 หนองคาย 0.23  0.89  

 หนองบัวลําภู 0.24  0.90  

 อํานาจเจริญ 0.21  0.79  

 อุดรธานี 0.20  0.77  

 อุบลราชธานี 0.18  0.68  

ภาคเหนือ กําแพงเพชร(6)  0.22  0.85  

 เชียงราย 0.19  0.73  

 เชียงใหม 0.12  0.47  

 ตาก 0.14  0.52  

 นครสวรรค 0.16  0.63  

 นาน 0.14  0.53  

 พะเยา 0.16  0.60  

 พิจิตร 0.19  0.72  

 พิษณุโลก 0.13  0.49  

 เพชรบูรณ 0.22  0.83  

 แพร 0.16  0.61  

 แมฮองสอน 0.12  0.44  

 ลําปาง 0.15  0.56  

 ลําพูน 0.17  0.66  

 สุโขทัย 0.17  0.63  

 อุตรดิตถ 0.14  0.54  

 อุทัยธานี 0.14  0.52  

ภาคใต กระบี่(7)  0.18  0.70  

 ชุมพร 0.16  0.62  

 ตรัง 0.18  0.67  

 นครศรีธรรมราช 0.19  0.73  

 นราธิวาส 0.17  0.63  

 ปตตานี 0.18  0.69  

 พังงา 0.11  0.43  

 พัทลุง 0.17  0.65  
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ตารางที่ 6.7  (ตอ)    

ภาค จังหวัด 
short-run 
elasticity 

long-run 
elasticity 

 ภูเก็ต 0.13  0.49  

 ยะลา 0.13  0.50  

 ระนอง 0.12  0.46  

 สงขลา 0.13  0.50  

 สตูล 0.15  0.58  

 สุราษฎรธานี 0.14  0.54  

 
  จากตาราง พบวา ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดเทากับ 0.59   นั่นคือ สินคาบริการ

รักษาพยาบาล เปนสินคาที่มีความยืดหยุนนอย  และยังคงเปนสินคาจําเปนที่รัฐควรจะตองเขามา

จัดสรร    ถาแยกตามภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยืดหยุนสูงที่สุด คือเทากับ 

0.77 นั่นคือเมื่อ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลให มี

รายจายดานการรักษาพยาบาลสูงขึ้น รอยละ 0.77 โดยจังหวัดที่มีความยืดหยุนสูงที่สุด ไดแก 

จังหวัด ศรีษะเกษ  ความยืดหยุนเทากับ 0.91   ซ่ึงจากการวิเคราะหความยืดหยุนจะเห็นวาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนภาคที่ยากจนที่สุด ยังมีความตองการบริการดานการรักษาพยาบาล

อยูมาก  แตกลับเปนภาคที่ไดรับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขต่ําที่สุด  

  

6.2  การวิเคราะหถดถอยพหุ 
 
 จากนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในระดับจังหวัด เพื่อ

หาวามีปจจัยใดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในระดับจังหวัด     

ดังสมการ 

 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขระดับจังหวัด (PHEX1) ij  =     a + b1GPPij + b2PRILEVij+ 

b3IND ij+ b4URBij  + b5AGPOPij + b6CHDIij  + b7TEHEij + b8OPDij + b9TEHEij+ e 
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ตารางที่ 6.8  ปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขระดับจังหวัด 

 
FE (within) regression with AR(1) disturbances 

Number of obs  =       684               

F(9,599) = 6.97 

R-sq  = 0.09                         

Prob > F = 0.0000 

 

ตัวแปรอิสระ คาสปส.  Std.  Err.  T  P>t  

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 4.23745  1.112378  3.81  0.000**

การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา -1.99 1.206114 -1.65      0.099 

ประชากรทํางานภาคอุตสาหกรรม 257.1526 161.9677 1.59     0.113 

ประชากรอยูในเขตเมือง -611.794  223.6397  -2.74  0.006**

ประชากรสูงอายุ 4001.944  1315.349  3.04  0.002**

ผูปวยโรคเรื้อรัง 18.44767 38.01574 0.49      0.628 

เทคโนโลยีสุขภาพ 2601.582  734.9803  3.54  0.000**

ผูปวยนอก 0.008144 0.021767 0.37      0.708 

ผูปวยใน 0.232488 0.384865 0.60      0.546 

คาคงที่ 1134.98 53.18406 21.34      0.000 

rho_ar  0.735012  

sigma_u  487.8977  

sigma_e  183.2146  

rho_fov  0.876413  

     

**, * denote 1%, 5%significant level respectively. 

 
ผลการศึกษาแบบจําลอง Fixed Effect 

จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข เมื่อใชแบบจําลอง 

fixed effect  linear models  with  an AR(1) disturbance   พบวาปจจัยที่มีผลตอรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุข ทางบวก ไดแก ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอหัวประชากร  

หมายถึง เมื่อประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 

0.004 บาทตอหัวประชากร สัดสวนประชากรสูงอายุ เพิ่มขึ้น 1% ของประชากรทั้งหมด ทําให
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รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้น 4001.94 บาท    และจํานวนเทคโนโลยีตอหัว

ประชากรเพิ่มขึ้น 1 เครื่อง สงผลใหภาครัฐมีรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขสูงขึ้น 2.6  บาทตอ

หัวประชากร  สวนตัวแปรที่สงผลดานลบตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ไดแก   สัดสวน

ประชากรในเขตเมือง เพิ่มขึ้น 1% ทําใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขลดลง 611.79 บาทตอ

หัวประชากร     ซ่ึงพบวา ตัวแปรอิสระทั้ง 4 มีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ  9   

 

6.2.1  การอภิปรายผลการวิเคราะหถดถอยพหุ 

จากการวิเคราะหถดถอยพหุ ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุข  ในระดับจังหวัด พบวามีปจจัยที่มีผล 4 ปจจัย  ซ่ึงสามารถอธิบายเปนรายปจจัย

ไดดังตอไปนี้  

 
 
รายจายสาธารณะดาน
สาธารณสุขของประเทศไทย

ระดับจังหวัด พ.ศ. 2540 – 2549 

 
 
 

2. ปจจัยทางดานสังคม 

 
 
  
 

- 

+ 

สัดสวนของประชากรสูงอายุ(AGPOP) 

3. ปจจัยทางดานทรัพยากรสุขภาพ 
 

+ 

จํานวนเทคโนโลยีสุขภาพตอหัวประชากร

(TEHECAP) 

1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

 
 

สัดสวนประชากรในชุมชนเมือง (URB) 
+ 

ผลิตภัณฑมวลรวม(GPPCAP) 

ภาพที่ 6.4   ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทยระดับ 

                  จังหวัด 

พบวาปจจัยที่มีผลตอระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข        ในระดับจังหวัด             

มี 3     ปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในระดับจังหวัด  ตัวแปรที่มีผลทางบวก
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ทําใหระดับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ไดแก ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    

สัดสวนของประชากรสูงอายุ  จํานวนเทคโนโลยีสุขภาพ  ปจจัยที่มีผลทางลบทําใหระดับรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขลดลง  ไดแก สัดสวนของประชากรในชุมชนเมือง ซ่ึงสามารถอธิบาย

เปนรายปจจัยไดดังตอไปนี้ 

1)  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GPPCAP) 

 จากแนวคิดของของ Richard A. Musgrave ที่อธิบายถึงสภาวะของเศรษฐกิจวา  เมื่อใดที่

สภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงมากขึ้น  ตามแนวทางที่เปนไปตามลําดับขั้นของการเจริญเติบโต  

สภาวะหรือระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ดังกลาวจะมีสวนสัมพันธตอการ

เปลี่ยนแปลงระดับรายจายสาธารณะในทิศทางเดียวกัน ความแตกตางของรายไดประชาชาติตอ

หัว สามารถอธิบายรายจายสุขภาพไดเปนสวนใหญ   โดยการที่ประชากรมีรายไดสูงขึ้นทําให

ผูบริโภค มีอุปสงคในการบริโภคสินคาและบริการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น 

2) ปจจัยดานสังคม 

การขยายตัวของชุมชนเมือง (URB) 

การขยายตัวของชุมชนเมือง เปนการวัดตัวเลขจากจํานวนประชากรซึ่งอาศัยอยูในเขต

เทศบาลในแตละป  ซ่ึงการที่มีประชากรแออัดอยูในเขตเมืองมากขึ้น จะกอใหเกิดปญหาทาง

สุขภาพเพิ่มขึ้น  รัฐบาลจึงตองมีรายจายสุขภาพสูงขึ้น  เพื่อแกปญหาสุขภาพของประชาชนใน

ประเทศ    แตในความเปนจริงแลวจากผลการวิจัย  ของประเทศไทยกลับมีผลทางลบ  นั่นแสดงให

เห็นวา  เมื่อมีการขยายตัวของชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น  รัฐบาลกลับมิไดจัดสรรรายจายดาน

สาธารณสุขใหเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

การขยายตัวของประชากรสูงอายุ   

การขยายตัวของประชากรสูงอายุมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายสาธารณะดาน

สุขภาพ  นั่นหมายถึงการที่ในแตละจังหวัดที่มีจํานวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น      ทําให

รายจายดานสุขภาพในระดับเพิ่มขึ้นตามไปดวย  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยที่ผานมา  ที่พบวา 

การเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยชรา สงผลใหรายจายดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมตางๆ 

เพิ่มสูงขึ้นได  จากรายงานการวิจัยหลายชิ้นยืนยันไดวา  ปจจัยทางดานประชากร  มีผลอยางมาก

ตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข นั่นคือการที่ประเทศมีประชากรสูงอายุมากขึ้น เปนตัว

ผลักดันทําใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขสูงขึ้น เนื่องจาก การที่มีประชากรสูงอายุมาก  ทํา

ใหอัตราการตายสูงขึ้นตามไปดวย  และตนทุนของการดูแลผูสูงอายุ และผูปวยใกลตายก็เปน
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สัดสวนที่สูง  สงผลใหรายจายดานสาธารณสุขสูงขึ้นอยางชัดเจน ซ่ึงประชากรกลุมนี้ตองการการ

ดูแลดานสุขภาพที่มากกวาประชากรวัยทํางาน  นําไปสูรายจายสุขภาพที่สูงกวา  (Dormont, 

2006: 947-963; Smith et al., 2000: 315-327; Swshamani and Gray: 2004: 303-314)   

3)  ปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ 

จํานวนเทคโนโลยีสุขภาพ   

จํานวนเทคโนโลยีสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายสาธารณะดานสุขภาพ  นั่น

หมายถึง  การเพิ่มขึ้นของจํานวนเทคโนโลยีสุขภาพ  ทําใหรายจายสาธารณะดานสุขภาพ  เพิ่ม

สูงขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆ ที่พบวา  การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี เมื่อเวลาผานไปไดมี

เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมาก เพื่อรักษาโรคเหลานี้  รวมทั้งกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย  

สามารถตรวจไดอยางแมนยําและรวดเร็วมากขึ้น  ซ่ึงเปนการเพิ่มตนทุนทางตรงของการ

รักษาพยาบาล  มีผลทําใหรายจายของรัฐเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี   จากในอดีต

ที่เทคโนโลยีทางการแพทยพัฒนาไปอยางชาๆ  แตในปจจุบันเทคโนโลยีดานการแพทย พัฒนาไป

รวดเร็วมากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาไปอยางรวดเร็วของโรคใหมๆ ที่เกิดขึ้น    ดังนั้นการลงทุน

ทางดานเทคโนโลยีทางการแพทยทําใหรายจายดานสุขภาพของภาครัฐสูงขึ้น อยางชัดเจน  แตใน

ขณะเดียวกันก็ทําใหสถานะสุขภาพของประชาชนในประเทศดีข้ึนตามไปดวย  ดังนั้นการที่ประเทศ

ลงทุนดานเทคโนโลยีสูงก็เปนการพัฒนาสถานะสุขภาพของประชากรในประเทศทางหนึ่งดวย 

ตามทฤษฎีของ Baumol’s theory of unbalance growth  ที่กลาววา การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี

ทางการแพทย จะเปนตัวผลักดันใหรายจายดานสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น (Baumal, 1993: 27) 

 ดังนั้นการที่รัฐบาลพยายามเพิ่มทรัพยากรสุขภาพ เชน การมีเครื่องมือทางการแพทย

เพิ่มขึ้น  มีการผลิตแพทยเพิ่มขึ้น  จึงสงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของรายจายดานสาธารณสุข ผาน

สมมติฐานการสรางอุปสงคโดยอุปทาน (Supplier – Induced Demand : SID)  (Oxley and 

MacFarlan, 1994: 34-46)  สงผลใหเปนตัวผลักดันรายจายดานสาธารณสุขใหสูงขึ้นอยางกาว

กระโดด  (Newhouse,  1992:  3-21;  Reinhart,  1989:  5-21)   โดยพบวาการที่รัฐบาลมีการเพิ่ม

จํานวนแพทยตอประชากร เมื่อจํานวนแพทยเพิ่มขึ้น  ภาระงานลดลง  แพทยอาจแนะนําใหผูปวย

ใชบริการมากขึ้นในราคาที่สูงขึ้น  เพื่อรักษาระดับรายไดเอาไว (SID) สอดคลองกับ Newhouse 

and Friedlander (1989: 200-218)  พบวาการลงทุนดานทรัพยากรสุขภาพของรัฐบาล เชน 

จํานวนบุคลากรทางการแพทย เทคโนโลยีทางการแพทย สงผลใหรัฐบาลมีรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขสูงขึ้น ซ่ึงพบมากในประเทศกําลังพัฒนา  ที่มีความตองการการลงทุนดานนี้สูง เพื่อให

เพียงพอตอความตองการของประชาชนในประเทศ 
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โดยสรุป จากการวิเคราะหในระดับจังหวัด จะพบวา มีปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขในระดับจังหวัด จะถูกผลักดันโดยปจจัยใหญๆ 3 ปจจัย  คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ  

ปจจัยดานสังคม  และปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ  นั่นแสดงวา การที่แตละจังหวัดมีรายไดสูงขึ้น  

ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหรัฐตองเพิ่มรายจายดานสาธารณสุขใหกับจังหวัดเหลานี้เพิ่มขึ้น  การ

ที่แตละจังหวัดมีเครื่องมือทางการแพทยที่เพิ่มขึ้น  ก็ทําใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข

เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน   

 

  



 

บทที่ 7 

 
วิเคราะหผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 

ที่มีตอสถานะสุขภาพ 
 

ในบทนี้ จะเปนการวิเคราะหผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่มีตอ

สถานะสุขภาพ  เพื่อตองการศึกษาวา การใชจายของรัฐดานสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ไดบรรลุ

วัตถุประสงคคือทําใหประชาชนในประเทศ  มีสถานะสุขภาพดีข้ึนหรือไม  รวมทั้งศึกษาปจจัยอื่นๆ 

รวมดวยในการอธิบายสถานะสุขภาพของประชากร ทั้งในระดับประเทศ และในระดับจังหวัด  

 

7.1 การวิเคราะหผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่มีตอ 
     สถานะสุขภาพในระดับมหภาค 
 

ในระดับมหภาคจากงานวิจัยไดใชขอมูลอนุกรมเวลา ในการศึกษาภายใตหัวขอการวิจัยนี้

โดยใชขอมูลตั้งแตปพ.ศ. 2525-พ.ศ. 2549 รวม 25 ป เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสถานะสุขภาพ 

โดยอาศัยวิธีการประมาณคาแบบจําลองแบบ Ordinary Least Square (OLS)   โดยมีการ

ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน ดังนี้ 

 1.   ตรวจสอบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองในระดับสูงที่เรียกวา “ปญหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ” (Multicollinearity) หรือไม  โดยการวิเคราะหสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเพียรสัน  ซ่ึงถามีความสัมพันธเกิน 0.80 จะสามารถสรุปไดวาเกิดปญหา 

multicollinearity (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545: 90)  ซ่ึงผลของความสัมพันธของตัวแปรอิสระแต

ละตัวพบความสัมพันธกันเอง  2 คู ไดแก 1) ระหวาง ตัวแปรการขยายตัวของประชากร (POP) กับ

ตัวแปรการขยายตัวของประชากรสูงอายุ (AGPOP) โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง มีคา

ความสัมพันธเทากับ  0.96 ซ่ึงเกิดจากตัวแปรทั้ง 2 มีความใกลชิดกันมาก  ซ่ึงในการวิเคราะห

ถดถอยจะตัดตัวแปร การขยายตัวของประชากรออก  เนื่องจากตัวแปรการขยายตัวของประชากร

สูงอายุ มีความสัมพันธกับตัวแปรตามใกลชิดมากกวา 2) ระหวาง ตัวแปร จํานวนแพทย (POH) 

กับตัวแปรจํานวนเทคโนโลยีทางการแพทย (TEHE) โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง  มีคา

ความสัมพันธเทากับ 0.96 โดยตัวแปรทั้งสองอยูในปจจัยทรัพยากรสุขภาพเชนเดียวกัน  ผูวิจัยจึง
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ตัดตัวแปร จํานวนเทคโนโลยีทางการแพทยออก เนื่องจากตัวแปรจํานวนแพทยมีความสัมพันธกับ

ตัวแปรตามสูงกวา นอกจากนั้น พบวาไมมีความสัมพันธกันเองเกินระดับ 0.80 ซ่ึงหลังจากแกไข

ปญหา multicollinearity ของความสัมพันธ 2 คูเรียบรอยแลว จึงสรุปไดวา ผานเงื่อนไขขอตกลง

เบื้องตนของการวิเคราะหถดถอยพหุ 

 2.  คาความคลาดเคลื่อนจะตองมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal  Distribution) ในการ

ตรวจสอบนั้นสามารถพิจารณาไดจากกราฟฮิสโตแกรมของคามาตรฐานของความคลาดเคลื่อน 

(Histogram of  Regression  Standardized  Residuals)  และพิจารณาจากกราฟ  P-P Plot of 

Regression  Standardized  Residuals  ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวาการกระจายของคาความ

คลาดเคลื่อนอยูในแนวบริเวณเสน Fit Line  แสดงใหทราบวาคาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจง

แบบปกติ  ซ่ึงผานเงื่อนไข 

 3.  การตรวจสอบคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Heteroscedascity)  วามี

คาคงที่หรือไมนั้น  สามารถพิจารณาไดจากกราฟการกระจายระหวางคาคลาดเคลื่อนถดถอย

มาตรฐาน  (Regression  Standardized  Residual)  กับคาประมาณถดถอยมาตรฐาน 

(Regression  Standardized  Predicted  Value)   และใชวิธีการทดสอบทางสถิติ โดยวิธี 

Breusch-Pagan Test  โดยมีNull Hypothesis ดังนี้  

H0 : β1 = β1 =…. βp  = 0 

Ha : อยางนอยตัวหนึ่งไมเทากับศูนย 

ซ่ึงจากผลการวิเคราะหแตละสมการ พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับ H0 สามารถ

สรุปไดวาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ในทุกคาของตัวแปรอิสระ  (Constant  

Variance)  ไมเกิดปญหา Heteroscedascity  

 4.  สําหรับในสวนขอมูลที่เปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time  Series  Data)  เพื่อดูคาความ

คลาดเคลื่อนวามีความสัมพันธกันโดยอัตโนมัติ (Autocorrelation) หรือไมนั้น  โดยการพิจารณา

จากคา Durbin-Watson Test   ถาหากคาอยูระหวาง 1.5 – 2.5 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนแต

ละคาเปนอิสระตอกัน  เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะหพบวาไมเกิดปญหา Autocorrelation 

 ในการระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  ไดใชวิธีการประมาณ

คาแบบจําลองแบบ Ordinary Least Square (OLS)   ของเครื่องมือวิเคราะหสถิติ STATA 

Version 10.0  จําแนกตามตัวแปรตามออกเปน 4 สมการ  ไดแก 
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การตายของทารก (IDR) =  a + b1PHEX1 + b2PREX+ b3TREX+ b4GDP + b5IND + b6URB + 

b7AGPOP + b8POH + b9TOBC + b10ALC + e 

 

การตายของมารดา (MDR)=  a + b1PHEX1 + b2PREX+ b3TREX+ b4GDP + b5IND + b6URB 

+ b7AGPOP + b8POH + b9TOBC + b10ALC + e 

 

การตายของประชากร (DERA) = a + b1PHEX1 + b2PREX+ b3TREX+ b4GDP + b5IND + 

b6URB + b7AGPOP + b8POH + b9TOBC + b10ALC + e 

 

การเจ็บปวยเรื้อรัง (CHDI) =  a + b1PHEX1 + b2PREX+ b3TREX+ b4GDP + b5IND + b6URB 

+ b7AGPOP + b8POH + b9TOBC + b10ALC + e 

 

ซ่ึงผลการวิเคราะหถดถอยพหุ จากตารางที่ 7.1  จากตารางสามารถอธิบายตัวแปรตาม 

ได 4 ตัว  ไดแก  อัตราการตายของทารก  อัตราการตายของมารดา  อัตราการตายของประชากร  

และจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง  โดยทั้ง4 ตัวแบบมีความสามารถในการอธิบายสูง  ซ่ึงดูจากคา Adjust 

R2และหากพิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยจากระดับนัยสําคัญของคาสถิติ F พบวา 

สมการถดถอยทั้ง 4 สมการ มีความเหมาะสมและเชื่อถือไดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สามารถแยกอธิบายไดตามสมการไดดังตอไปนี้ 

  

7.1.1  ปจจัยที่มีผลตออัตราทารกตาย   

มี 2 ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของทารก คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก การ

พัฒนาอุตสาหกรรม   และปจจัยดานสังคม  ไดแก การขยายตัวของชุมชนเมือง   ซ่ึงพบวา การที่มี

ประชากรทํางานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทําใหอัตราการตายของทารกลดลง แตการที่มี

ประชากรอพยพเขาสูเมืองมากขึ้น   สงผลใหอัตราการตายของทารกสูงขึ้น 

 

7.1.2  ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของมารดา 

 มี 1 ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของมารดา  คือปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนา

อุตสาหกรรม  ซึ่ง พบวา การที่มีประชากรทํางานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น    สงผลใหอัตรา

การตายของมารดาลดลง   
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7.1.3  ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของประชากร  

 มี 1 ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของประชากร  คือปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก การ

พัฒนาอุตสาหกรรม  ซ่ึง พบวา การที่มีประชากรทํางานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น    สงผล

ใหอัตราการตายของประชากรลดลง   

 

7.1.4  ปจจัยที่มีผลตอจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง 

 มี  3  ปจจัยที่มีผลตอจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง คือ  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ไดแก การพัฒนา

อุตสาหกรรม  ปจจัยดานสังคม ไดแก การขยายตัวของชุมชนเมือง  การขยายตัวของประชากร

สูงอายุ    ปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ ไดแก  จํานวนแพทย     ซ่ึงพบวา การเพิ่มขึ้นของรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขหมวดการสงเสริม  ปองกัน และควบคุมโรค  การพัฒนาอุตสาหกรรม   

การมีการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ  สงผลใหจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังลดลง   แต การที่มีประชากรอพยพ

เขาสูเมืองมากขึ้น   จํานวนแพทยสูงขึ้น  สงผลใหจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น  
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ตารางที่ 7.1  ผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีตอสถานะ 

                    สุขภาพ (ระดับประเทศ) 

 
คาสัมประสิทธิ์  (Multiple Regression) ตัวแปรอิสระ 

IDR  MDR  DERA  CHDI  

PHEX1 

 

PREX 

 

TREX 

 

GDP 

 

IND 

 

URB 

 

AGPOP 

 

POH 

 

TOBC 

 

ALC 

 

-.00005 

(-0.73) 

.0005 

(1.42) 

-.0001 

(-0.02) 

.08 

(1.56) 

-.0007**

(-3.70) 

.0002*

(2.26) 

-.0008 

(-0.63) 

-.0003 

(-0.19) 

-.21 

(-0.18) 

.09 

(0.51) 

 

.0004 

(0.83) 

.001 

(0.49) 

-.0001 

(-0.21) 

.36 

(0.82) 

-.006**

(-3.86) 

.0003 

(0.40) 

-.01 

(-1.11) 

-.0001 

(-0.09) 

-4.53 

(-0.49) 

1.65 

(1.14) 

 

-.0005 

(-0.19) 

.0001 

(0.72) 

.00001 

(0.47) 

.04 

(1.86) 

-.0002**

(-3.01) 

-.00001 

(-0.23) 

.0002 

(0.40) 

.0001 

(1.57) 

.06 

(0.12) 

.07 

(0.96) 

 

-.001 

(-0.25) 

.06 

(1.81) 

.002 

(0.74) 

5.57 

(1.68) 

-.02*

(-2.09) 

.04**

(7.01) 

.18*

(2.32) 

.04**

(4.26) 

-.13 

(-0.20) 

.18 

(1.76) 

 

Number of obs 

F 

Prob>F 

R- squared 

Adj R- squared 

25 

19.84 

0.0000 

.93 

.88 

25 

19.77 

0.0000 

.93 

.88 

25 

11.84 

0.0000 

.89 

.81 

25 

17.58 

0.0000 

.99 

.98 

**, * denote 1%, 5%significant level respectively. 
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- 

ปจจัยทางดานทรัพยากรสุขภาพ 
 

จํานวนแพทย (POH) 

+ 

+

สถานะสุขภาพ 
 

อัตราการตายของทารก(IDR) 

อัตราการตายของมารดา(MDR) 

อัตราการตายของประชากร(DERA) 

จํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง(CHDI) 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

ปจจัยทางดานสังคม 

การขยายตัวของชุมชนเมือง(URB) 

การขยายตัวของประชากรสูงอายุ 

(AGPOP) 

การพัฒนาอุตสาหกรรม 

ภาพที่ 7.1  ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับสถานะสุขภาพของประชากรระดับประเทศ 

 
ปจจัยที่มีผลตอสถานะสุขภาพ  

1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

การพัฒนาอุตสาหกรรม   

การพัฒนาอุตสาหกรรม มีอิทธิพลเชิงลบตอสถานะสุขภาพ   นั่นคือ ระดับของการพัฒนา

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอัตราการตายของทารก  อัตราการตายของมารดา อัตราการตายของ

ประชากร  และการเจ็บปวยเรื้อรัง จะลดลง  เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมแสดงใหเห็นถึงฐานะ

ทางเศรษฐกิจที่ม่ังคั่งของประเทศ  โดยเมื่อพิจารณาประเทศเกษตรกรรม  และประเทศ

อุตสาหกรรม  ซ่ึงจะมีความเปนอยูแตกตางกัน  และจากการมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมของ

รัฐบาล  ในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  ซ่ึงจากรายงานสถานการณ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ป 2544 โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม พบวา ระหวางป พ.ศ. 2537-2543 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(Small and Medium Entrepreneur: SMEs) มีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมตอผลิตภัณฑมวล

รวมทั้งประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ประมาณรอยละ 40.0 ของผลิตภัณฑมวล

รวมทั้งประเทศ โดยมีมูลคาประมาณ 3.6-4.9 ลานลานบาทตอป ภาคการผลิตมีสัดสวนประมาณ

รอยละ 25 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ SMEs ในป 2542 สถานประกอบการ SMIs มีจํานวน 

99,568 ราย เปนขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 4,057 และ95,511 ราย สถานประกอบการ 

SMIs กวารอยละ 40 ต้ังอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาเปนกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ

รอยละ 18.3 และ 13.7 ของจํานวนสถานประกอบการ SMIs ตามลําดับ จํานวนการจางงานของ 

SMIs มีประมาณ 1.928 ลานคน โดยเฉพาะภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 การพัฒนา SMIs 

ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที่ดวยมาตรการตางๆ ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้นโยบายการ

พัฒนา SMIs เปนนโยบายที่มีเปาหมายเพื่อตองการใหเกิด หนึ่ง การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 

อุตสาหกรรมตอเนื่องการผลิต และตอเชื่อมเขากับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ สอง เปน

แหลงรองรับแรงงานจํานวนมากนอกภาคการเกษตร สาม สรางรายไดใหแกประชากรของประเทศ 

และสี่ การสงเสริมกําหนดให SMIs มีบทบาทเปนตัวสําคัญในการสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยมี

ความเจริญเติบโตแทนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ (สมบัติ เห

สกุลและคณะ, 2546) ดังนั้นจากการไดรับการจางงานที่เพิ่มมากขึ้น สงผลตอชีวิตความเปนอยูที่ดี

ข้ึนของประชากร  สงผลใหสถานะสุขภาพของประชาชนในประเทศดีข้ึน 

2. ปจจัยดานสังคม 

การขยายตัวของชุมชนเมือง  

การขยายตัวของชุมชนเมืองมีผลทางบวกตอสถานะสุขภาพ        ไดแก อัตราการตายของ 

ทารก  และการเจ็บปวยเรื้อรัง  นั่นคือเมื่อมีประชากรอพยพเขาสูเมืองมากขึ้น  ทําใหอัตราการตาย

ของทารกสูงขึ้น  รวมถึงมีผูปวยที่เจ็บปวยเรื้อรังมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องมากจากการพัฒนาประเทศที่

มุงเนนสงเสริมอุตสาหกรรม ทําใหชาวชนบทจํานวนมากตองอพยพเขาสูเมืองเพื่อขายแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  ซ่ึงพบวาสัดสวนของผูอพยพยายถิ่นเปนรอยละ 31.13 ใน

พ.ศ. 2543 และคาดวาในพ.ศ. 2563 ประชาชนจะอยูในเขตเมืองถึงรอยละ 38 ซ่ึงโดยสวนใหญ

ของผูอพยพจะยายถิ่นเขาสูกรุงเทพฯ มากที่สุด  รองลงมาเปนเขตปริมณฑลและเขตพัฒนาชายฝง

ทะเลตะวันออก  วิกฤตเศรษฐกิจในพ.ศ. 2540  สงผลใหสถานประกอบการตองปดตัวเองหรือลด

ขนาดของกิจการลง  แรงงานจํานวนมากอพยพกลับถิ่นฐานในชนบท  โดยเฉพาะในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคเหนือ  ซ่ึงพบวา การยายถิ่นของประชากรไทยในพ.ศ. 2540 จาก

เขตเมืองสูชนบทมีสูงถึงรอยละ 37.2 แตการยายจากชนบทสูเมืองมีเพียงรอยละ 13.4 เทานั้น  แต

เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวในพ.ศ. 2545 กลับพบวา  การยายถิ่นของประชากรไทยจากเขตเมืองสู

ชนบทลดลงเหลือเพียงรอยละ 33.0 แตการยายถิ่นจากชนบทสูเมือง  มีสูงถึงรอยละ 19.2 แตใน

พ.ศ. 2549 กลับพบวา การยายถิ่นของประชากรไทยจากเขตเมืองสูชนบทสูงถึงรอยละ 35.6  

ขณะที่การยายถิ่นจากชนบทสูเมืองมีเพียงรอยละ 14.4  

 การอพยพยายถิ่นจากชนบทไปสูเมืองมากขึ้น  ทําใหผูอพยพตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบ

ชนบทไปเปนแบบเขตเมือง  ซ่ึงสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับสถานะสุขภาพ  

ประชากรที่อยูในเขตชนบทมีสถานะสุขภาพดีกวาประชากรที่อยูในเขตเมือง    การเพิ่มขึ้นของ

ชุมชนเมืองสงผลใหการเกิดโรค อัตราการเจ็บปวยเพิ่มสูงขึ้น  รวมทั้งทําใหผูอพยพบางสวนเกิด

ปญหาในการปรับตัว  ซ่ึงนําไปสูปญหาสุขภาพตามมา  เชน  ปญหาสุขภาพจิต      และโรคที่มัก

เกิดในชุมชนแออัด  ซ่ึงไดแก ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก  ทองรวง และวัณโรค  และยังตองเสี่ยงตอ

การเกิดโรคที่อาจเกี่ยวของกับสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม  เชน มะเร็ง  โรคอันเกิดจากสารพิษ  

และตองอยูในสภาพแวดลอมที่ไมสะอาด  สําหรับผูอพยพที่ขายบริการทางเพศยังตองเสี่ยงตอการ

เกิดโรคและแพรกระจายโรคเอดสดวย   เมื่อมีการอพยพยายถิ่นเขาสูเมืองมากขึ้นจะกอใหเกิด

ปญหาเมืองใหญ  อันนํามาสูการที่ภาครัฐตองมีการเตรียมงบประมาณสําหรับการบริการรักษา

สุขภาพที่สูงขึ้นดวย  ในที่สุดจึงทําใหสถานะสุขภาพของประชาชนต่ําลงดวย 

การขยายตัวของประชากรสูงอายุ  

 การขยายตัวของประชากรสูงอายุมีผลทางบวกกับสถานะสุขภาพ ดานการเจ็บปวยเรื้อรัง 

นั่นคือการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ทําใหการเจ็บปวยเรื้อรังสูงขึ้นตามไปดวย  เนื่องจากการ

เสื่อมของรางกายของผูสูงอายุ สงผลใหเกิดความเจ็บปวยไดงายขึ้น  

3. ปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ 

บุคลากรแพทย  

 การมีบุคลากรแพทยเพิ่มขึ้นมีผลทางบวกกับสถานะสุขภาพ  ดานการเจ็บปวยดวยโรค

เรื้อรัง  นั่นคือการที่ประเทศมีการผลิตแพทยเพิ่มมากขึ้น  แตกลับทําใหสถานะสุขภาพของ

ประชากรดานการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังสูงขึ้น  อาจเนื่องมาจากการมีแพทยมากขึ้น สงผลให

สามารถตรวจและคนพบผูปวยที่เปนโรคเรื้อรังไดมากขึ้น  

  จะเห็นไดวา ในภาพรวมรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขไมมีผลตอสถานะสุขภาพ  

อาจเปนเพราะ  รายจายในภาพรวมของภาครัฐดานสาธารณสุข ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักใน
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แตละป  รวมทั้งการใชจายของภาครัฐมักจะคํานึงถึง เปาหมายความเสถียรภาพและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ  เปนสําคัญ  ดังนั้นเพื่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ในระดับประเทศจึงใช

ความสามารถในหารายไดของรัฐบาลเปนตัวสําคัญในการกําหนดงบประมาณรายจาย  มากกวาที่

จะคํานึงถึงปจจัยดานอื่นๆ  จึงอาจทําใหไมมีผลตอสถานะสุขภาพโดยรวมของประเทศ 

   

7.2  การวิเคราะหผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่มีตอ 
      สถานะสุขภาพในระดับจังหวัด 
 
  7.2.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาสถานะสุขภาพรายจังหวัด  

 ในงานวิจัยนี้ สถานะสุขภาพ ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด 4 ตัว ไดแก การตายของทารก  การ

ตายของมารดา  การตายของประชากร  และการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากร  ซ่ึงสามารถวิเคราะห

ขอมูลเชิงพรรณนาไดดังนี้ 

7.2.1.1  การตายของทารก 

การตายของทารก  เปนดัชนีช้ีวัดสถานะสุขภาพดัชนีหนึ่ง หมายถึง    จํานวนการ 

ตายของทารก (อายุ 0 ป) ในชวงเวลาหนึ่งปตอจํานวนเกิดมีชีพทั้งหมดในปเดียวกัน มีหนวยเปน 

ตอ 1,000 การเกิดมีชีพ  เปนดัชนีที่รูจักกันทั่วไป ดัชนีนี้ไมเพียงแตใชวัดสถานะสุขภาพของเด็ก

เทานั้น แตยังสามารถวัดสภาพความเปนอยูของสังคมทั้งในครัวเรือนและชุมชน ทั้งนี้เพราะการ

ตายในวัยทารกนั้นขึ้นอยูกับสภาพสุขาภิบาล ส่ิงแวดลอม และโภชนาการของมารดาและทารก 

ดัชนีนี้สะทอนถึงระดับการตาย สถานะสุขภาพ การดูแลสุขภาพของประชาชน และยังสะทอนถึง

ประสิทธิภาพของงานอนามัยแมและเด็กในประชากรนั้นดวย    นับเปนดัชนีพื้นฐานทางดาน

ประชากรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล  เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาสุขภาพระดับประเทศและ

ทองถิ่น อัตราการตายของทารกของกลุมประชากรที่พัฒนาแลวจะมีคาตํ่ากวา 10 ในขณะที่

ประเทศกําลังพัฒนาที่มีภาวะสุขภาพไมดีนักอาจมีคาสูงใกลเคียงหรือเกินกวา 100 ตอการเกิดมี

ชีพ 1,000ราย 
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ภาพที่ 7.2  แสดงการตายของทารกเปรียบเทียบรายป 
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ภาพที่ 7.3  แสดงการตายของทารกเปรียบเทียบรายภาค 

  
 

จากภาพ จะเห็นวาการตายของทารก ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คนของประเทศไทย  

มีคาต่ํากวา 10    โดยลดลงจากป พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีการตายของทารก 6.06 รายตอการเกิดมีชีพ 

1,000 ราย ลดลงเหลือ 5.96 ราย ตอการเกิดมีชีพ 1,000 รายในปพ.ศ. 2549  ซ่ึงจะเห็นวา การ

ตายของทารก ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา  เมื่อเปรียบเทียบราย

ภาค พบวา ภาคตะวันออก  มีอัตราการตายของทารกต่ําที่สุด  โดยอยูที่ 6.06 ราย ตอการเกิดมีชีพ 
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1,000 ราย   สวนภาคตะวันตกมีอัตราการตายของทารกสูงที่สุด อยูที่ 6.93 ราย ตอการเกิดมีชีพ 

1,000 ราย 
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ภาพที่ 7.4  Kernel density estimateของการตายของทารก 

 

เมื่อพิจารณาการประมาณความหนาแนน       ของการแจกแจงของขอมูลโดยวิธี  

Kernel density estimate พบวา จังหวัดที่มีอัตราการตายของทารกสูง   ซ่ึงนาจะเปนจังหวัดที่เปน

ปญหา  ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี  นราธิวาส และแพร  ซ่ึงจังหวัดที่มีอัตราการตายของทารกสูง

สวนมาก  อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ และภาคใต  

7.2.1.2  การตายของมารดา 

อัตราการตายของมารดา หมายถึง  จํานวนมารดาที่ตายโดยมีสาเหตุมาจากการ 

ต้ังครรภและคลอดบุตรในชวงเวลาหนึ่งปตอจํานวนเกิดมีชีพทั้งหมดในปเดียวกัน  มีหนวยเปน 

100,000 /การเกิดมีชีพ  การตายของมารดาคิดเฉพาะที่ตายโดยมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภและ

การคลอด ดังนั้น อัตราตายมารดาจึงสะทอนภาวะสุขภาพของประชากร โดยชี้ใหเห็นถึงคุณภาพ

ของบริการอนามัยแมและเด็ก โดยเฉพาะการดูแลระหวางการตั้งครรภและการคลอด ในชวง

ปลายคริสตทศวรรษ 1980 WHO พยายามผลักดันใหประเทศตาง ๆ สนใจเรื่องการตายของมารดา 

โดยริเริ่มโครงการ Safe Motherhood Initiation โครงการนี้มีวัตถุประสงคที่จะลดการตายของ

มารดาในทศวรรษ 1990 ใหไดครึ่งหนึ่งภายในป 2000 อัตราตายมารดาของประเทศตาง ๆ ในโลก

นี้แตกตางกันมาก ในชวงทศวรรษที่ผานมาประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศตาง ๆ ในยุโรป

ตะวันตกอัตราตายมารดาตํ่ากวา 10 ตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน        แตประเทศที่ภาวะสุขภาพ
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ยังไมดี เชนหลายประเทศในทวีปแอฟริกา มีมารดาตายมากกวา 1,000 คนตอการเกิดมีชีพ 

100,000 คน 
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ภาพที่ 7.5  แสดงการตายของมารดาเปรียบเทียบรายป 

 

1.00

1.16

1.38

1.62

1.15

2.18

2.52

0
.
5

1
1.
5

2
2.
5

me
a
n 
of 
ma
t
er
n
al
 2

Bangkok and Vicinity of Bangkok Central

Eastern Western

Northeastern Northern

Southern

 
 

ภาพที่ 7.6  แสดงการตายของมารดาเปรียบเทียบรายภาค 
จากภาพ จะเห็นวาการตายของมารดา ตอการเกิดมีชีพ 10,000 คน เพิ่มขึ้นจากป  

2540 ซ่ึงมีการตายของมารดา 1.09 รายตอการเกิดมีชีพ 10,000 ราย  เพิ่มขึ้นเปน  1.70 ราย ตอ

การเกิดมีชีพ 10,000 ราย  ซ่ึงจะเห็นวา การตายของมารดามีอัตราที่สูงขึ้นในระยะเวลา 10 ปที่
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ผานมา  เมื่อเปรียบเทียบรายภาค พบวา กรุงเทพและปริมณฑล มีอัตราการตายของมารดาต่ํา

ที่สุด  สวนภาคใตและภาคเหนือมีอัตราการตายของมารดาสูงที่สุด  ซ่ึงรายงานสุขภาพอนามัยของ

ประชากร พบวา  ผูหญิงไทยในวัยเจริญพันธุ (15-49 ป)เปนประชากรกลุมใหญมีจํานวนถึง 16 

ลานคน หรือ1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ แมการแพทยและสาธารณสุขของไทยจะ

เจริญกาวหนาไปมาก แตปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคและการแทงที่ไมปลอดภัยยังคงเปน

ปญหาที่บ่ันทอนสุขภาพกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตของหญิงวัยเจริญพันธุ โดยพบวา อัตราตาย

ของมารดาขณะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อ 5 ปกอน ถึง 2 เทา และการแทง

ที่ไมปลอดภัยเปนสาเหตุหนึ่งของการตายของมารดา (นงลักษณ บุญไทย, 2552: 1) 
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ภาพที่ 7.7  Kernel density estimateของการตายของมารดา 

 

  เมื่อพิจารณาการประมาณความหนาแนน ของการแจกแจงของขอมูลโดยวิธี 

Kernel density estimate พบวา จังหวัดที่มีอัตราการตายของมารดาสูง ไดแก  จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ  สมุทรสงคราม  เชียงใหม  ตาก  นาน  พะเยา  แมฮองสอน  นราธิวาส  ปตตานี  

พังงา  ยะลา  ระนอง สตูล  ซ่ึงสวนใหญอยูในภาคเหนือและภาคใต  

7.2.1.3  การตายของประชากร 

ซ่ึงดัชนีนี้เปนดัชนีพื้นฐานทางประชากรที่นิยมใชกันทั่วไป สามารถสะทอนสภาวะ 

สุขภาพของประชากรไดดี สามารถบอกถึงขนาดของปญหาสุขภาพได  
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ภาพที่ 7.8  แสดงการตายของประชากรเปรียบเทียบรายป 
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ภาพที่ 7.9  แสดงการตายของประชากรเปรียบเทียบรายภาค 

 
  จากภาพ จะเห็นวาการตายของประชากรตอ 1,000 คน เพิ่มขึ้นจากป 2540 ซ่ึงมี

การตายของประชากร 5.07   เพิ่มขึ้นเปน  6.49    ซ่ึงจะเห็นวา การตายของประชากรมีอัตราที่

สูงขึ้นในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา  เมื่อเปรียบเทียบรายภาค พบวา ภาคใตมีการตายของประชากร

ตํ่าที่สุด  และภาคกลางและภาคเหนือ มีอัตราการตายของประชากรสูงที่สุด 
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ภาพที่ 7.10  Kernel density estimateของการตายของประชากร 

  

เมื่อพิจารณาการประมาณความหนาแนน       ของการแจกแจงของขอมูลโดยวิธี  

Kernel density estimate พบวา จังหวัดที่มีอัตราการตายของประชากรสูง ไดแก  เชียงราย  

เชียงใหม  และพะเยา 

7.2.1.4  การเจ็บปวยเรื้อรัง 

  ซ่ึงโรคเรื้อรังไดถูกนํามาใชในความหมายที่เกี่ยวกับ ความเจ็บปวยเรื้อรัง 

(Chronic Illnesses), โรคไมติดตอ (Noncommunicable Diseases), โรคจากความเสื่อมถอย 

(Degenerative Diseases)   ซ่ึงโดยทั่วไปมีลักษณะรวมกันคือ มีสาเหตุการเกิดที่ไมแนชัด แตมา

จากปจจัยเสี่ยงหลายปจจัย ระยะแฝงตัวยาว การดําเนินภาวะเจ็บปวยยาวนาน จุดตั้งตนไมติดตอ

โดยการสัมผัส ทําใหรางกายทําหนาที่ไมไดตามปกติ พิการ และมักรักษาไมหายขาด         ซ่ึงเปน

ปญหาสุขภาพสําคัญของประเทศ   เปนภาระคาใชจายแกชุมชน    ไดแก กลุมโรคหัวใจและหลอด

เลือด มะเร็ง เบาหวาน   
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ภาพที่ 7.11  แสดงการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากรเปรียบเทียบรายป 
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ภาพที่ 7.12  แสดงการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากรเปรียบเทียบรายภาค 

 
  จากภาพ จะเห็นวาการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากรตอ 1,000 คน เพิ่มขึ้นจากป 

พ.ศ.2540 ซ่ึงมีการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากร 0.44  เพิ่มขึ้นเปน  0.54 ในปพ.ศ.2549  ซ่ึงจะเห็น

วา การเจ็บปวยเรื้อรังของประชากรมีอัตราที่สูงขึ้นในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา  เมื่อเปรียบเทียบ

รายภาค พบวา ภาคตะวันออกมีการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากรสูงที่สุด  และกรุงเทพและ

ปริมณฑล มีอัตราการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากรสูงที่สุด 
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ภาพที่ 7.13  Kernel density estimate  ของการเกิดโรคเรื้อรัง 

 

เมื่อพิจารณาการประมาณความหนาแนน ของการแจกแจงของขอมูลโดยวิธี  

Kernel density estimate พบวา จังหวัดที่มีประชากรที่ปวยดวยโรคเรื้อรังสูง ไดแก  สมุทรสาคร  

จันทบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  สมุทรสงคราม  กาฬสินธุ  ศรีสะเกษ  หนองบัวลําภู  อํานาจเจริญ 

เชียงราย  พะเยา  พิจิตร  แมฮองสอน  ลําปาง  ปตตานี  ระนอง  สตูล  สุราษฎรธานี  ซ่ึงสวนใหญ

อยูในภาคตะวันออก ภาคเหนือ  และภาคใต 

 

 7.2.2   การวิเคราะหถดถอยพหุ 

เนื้อหาในหัวขอนี้จะกลาวถึงการวิเคราะหผลกระทบของรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขที่มีตอสถานะสุขภาพในระดับจังหวัด   เพิ่มเติมจากระดับประเทศขางตน  โดยขอมูลที่

นํามาวิเคราะหเปนขอมูลภาคตัดขวางและอนุกรมเวลา (Pooling of Cross-sectional and Time-

Series Data หรือ Panel Data)  โดยอาศัยขอมูลระดับจังหวัด (76 จังหวัด) ในปพ.ศ. 2540-2549  

รวมระยะเวลา 10 ป เนื่องจากการใชขอมูลแบบ panel ที่รวมขอมูลแบบอนุกรมเวลา และขอมูล

ภาคตัดขวางเขาดวยกัน  จะทําใหมีขอมูลมากขึ้น  และทําให Degree of Freedom เพิ่มขึ้น  และ

ลดปญหาการเกิดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Collinearity)  จึงเปนผลใหการประมาณคา

ทางเศรษฐมิติมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใชขอมูลแบบ Panel   ยังสามารถใชวิเคราะห

ปญหาทางเศรษฐศาสตร  และทดสอบแบบจําลองที่มีความซับซอน  ซ่ึงไมสามารถวิเคราะหไดถา

หากใชเพียงขอมูลแบบตัดขวาง (Cross-Sectional  Data) หรืออนุกรมเวลา (Time-Series  Data) 

อยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อคํานวณหาชุดของสมการ (Model) ที่เหมาะสมเพื่อเปนการใชขอมูลที่มีอยู
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อยางเหมาะสม การประมาณคาแบบจําลองดังกลาวใชวิธี OLS (Ordinary Least Squares)    แต

เนื่องจากในแตละจังหวัดอาจมีลักษณะเฉพาะตัวบางอยางที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดจากตัวแปร

(Unobserved Heterogeneity)   ซ่ึงอาจมีอิทธิพลในสมการถดถอย ปญหาดังกลาวเรียกวา  

Endogeneity ซ่ึงจะทําใหคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากวิธี OLS มีความคลาดเคลื่อน (Bias) และไม

สม่ําเสมอ(Inconsistent)  ดังนั้นจึงจําเปนตองใส Fixed effects ของแตละจังหวัดในสมการ

ถดถอยเพื่อควบคุมลักษณะเฉพาะของจังหวัดที่ไมปรากฏในขอมูล (Unobserved  

Individualspecific Effect) ซ่ึงในการวิเคราะหไดจําแนกออกเปน 4 สมการ  ไดแก  

 

การตายของทารก (IDR) ij  =  a + b1 PHEX1 ij + b2 GPPCAP ij + b3 IND ij + b4 URB ij + 

b5 AGPOP ij + b6 POH ij + b7 TEHE ij + b8TOBC ij + b9 ALC ij + e 

 

การตายของมารดา (MDR) =  a + b1 PHEX1 ij + b2 GPPCAP ij + b3 IND ij + b4 URB ij + 

b5 AGPOP ij + b6 POH ij + b7 TEHE ij + b8TOBC ij + b9 ALC ij + e 

 

การตายของประชากร (DERA)=  a + b1 PHEX1 ij + b2 GPPCAP ij + b3 IND ij + b4 URB ij + b5 

AGPOP ij + b6 POH ij + b7 TEHE ij + b8TOBC ij + b9 ALC ij + e 

 

การเจ็บปวยเรื้อรัง (CHDI) = a + b1 PHEX1 ij + b2 GPPCAP ij + b3 IND ij + b4 URB ij + b5  

AGPOP ij + b6 POH ij + b7 TEHE ij + b8TOBC ij + b9 ALC ij + e 
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ตารางที่ 7.2  ผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีตอการตาย 

                    ของทารก(ระดับจังหวัด) 

 

FE (within) regression with AR(1) disturbances 

Number of obs  =       684               

F(9,599) = 0.87 

R-sq  = 0.0129                         

Prob > F = 0.0000 

 

การตายของทารก คาสปส.  Std.  Err.  T  P>t  

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข -0.00033  0.0003897  -0.83  0.408  

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 0.013381  0.0098566  1.36  0.175  

ประชากรทํางานภาคอุตสาหกรรม 1.328371  1.576526  0.84  0.400  

ประชากรอยูในเขตเมือง -2.357254  2.381489  -0.99  0.323  

ประชากรสูงอายุ 5.186198  14.3626  0.36  0.718  

จํานวนแพทย 0.0009858  0.1332242  0.01  0.994  

เทคโนโลยีสุขภาพ -7.004886  9.022843  -0.78  0.438  

สูบบุหรี่ 0.0065053  0.0456502  0.14  0.887  

คาคงที่ 5.555331  1.31202  4.23  0.000  

   rho_ar     -0.053 

   sigma_u     1.621 

   sigma_e      2.523 

   rho_fov      0.292 
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ตารางที่ 7.3  ผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีตอการตาย 

                    ของมารดา(ระดับจังหวัด) 

 

FE (within) regression with AR(1) disturbances 

Number of obs  =       684               

F(9,599) = 1.69 

R-sq  = 0.0247                         

Prob > F = 0.0000 

 

การตายของมารดา คาสปส.  Std.  Err.  T  P>t  

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 0.0002751  0.0001799  1.53  0.127  

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด -0.0037561  0.0045187  -0.83  0.406  

ประชากรทํางานภาคอุตสาหกรรม -1.012225  0.7231644  -1.40  0.162  

ประชากรอยูในเขตเมือง 0.3146622  1.098094  0.29  0.775  

ประชากรสูงอายุ -3.701827  6.625242  -0.56  0.577  

จํานวนแพทย 0.1006811  0.0627438  1.60  0.109  

เทคโนโลยีสุขภาพ 3.591272  4.173717  0.86  0.39  

สูบบุหรี่ 0.0216096  0.0210114  1.03  0.304  

คาคงที่ 1.47569  0.6244937  2.36  0.018  

   rho_ar     -0.022 

   sigma_u      0.534 

   sigma_e      1.183 

   rho_fov      0.169 
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ตารางที่ 7.4  ผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีตอการตาย 

                    ของประชากร (ระดับจังหวัด) 

 

FE (within) regression with AR(1) disturbances 

Number of obs  =       684               

F(9,599) = 9.38 

R-sq  = 0.1236                        

Prob > F = 0.0000 

 

การตายของประชากร คาสปส.  Std.  Err.  T  P>t  

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข -1.119844  0.141505  -7.91  0.000**

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 5.746184  3.81848  1.5  0.133  

ประชากรทํางานภาคอุตสาหกรรม 875.065  596.1146  1.47  0.143  

ประชากรอยูในเขตเมือง 1321.897  847.7929  1.56  0.119  

ประชากรสูงอายุ 21686.58  5087.471  4.26  0.000**

จํานวนแพทย 27.43903  37.63235  0.73  0.466  

เทคโนโลยีสุขภาพ -405.6948  3061.084  -0.13  0.895  

คาคงที่ 3591.657  290.2933  12.37  0.000  

  rho_ar                                                                          0.376 

  sigma_u                                                                    4480.181 

  sigma_e                                                                     768.828 

  rho_fov                                                                         0.971 

     

**, * denote 1%, 5%significant level respectively. 
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ตารางที่ 7.5  ผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีตอการ 

                     เจ็บปวยเรื้อรังของประชากร (ระดับจังหวัด) 

 

FE (within) regression with AR(1) disturbances 

Number of obs  =       684               

F(9,599) = 1.68 

R-sq  = 0.02                       

Prob > F = 0.0000 

 

การเจ็บปวยเรื้อรังของประชากร คาสปส.  Std.  Err.  T  P>t  

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 0.0000107  0.0000336  0.32  0.749  

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 0.0015173  0.0009079  1.67  0.095  

ประชากรทํางานภาคอุตสาหกรรม 0.1518447  0.1417876  1.07  0.285  

ประชากรอยูในเขตเมือง -0.1567742  0.2019205  -0.78  0.438  

ประชากรสูงอายุ 2.305323  1.208384  1.91  0.057*

จํานวนแพทย 0.0046912  0.0088727  0.53  0.597  

เทคโนโลยีสุขภาพ -0.1954244  0.724417  -0.27  0.787  

สูบบุหรี่ 0.0081367  0.0038802  2.10  0.036*

คาคงที่ 0.127252  0.0731423  1.74  0.082  

   rho_ar                                                                      0.384 

   sigma_u                                                                   0.213 

   sigma_e                                                                   0.182 

   rho_fov                                                                     0.579 

     

**, * denote 1%, 5%significant level respectively. 
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ผลการศึกษาแบบจําลอง Fixed Effect 

 จากผลการศึกษา จากแบบจําลอง Fixed  Effect  พบวา รายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขมีผลตอสถานะสุขภาพของประชากร  ในดานการตายของประชากร นอกจากนั้นยังมี

ปจจัยอื่นๆ ไดแก ปจจัยดานสังคม ไดแก การขยายตัวของประชากรสูงอายุ   ปจจัยดานการ

ดํารงชีวิต  ไดแก การสูบบุหรี่  เมื่อแยกเปนแตละดัชนีสุขภาพ  ไดแก  

 การตายของทารก  จากผลการศึกษาพบวา ไมมีปจจัยใดที่สามารถอธิบายอัตราการตาย

ของทารก 

 การตายของมารดา  จากผลการศึกษาพบวา ไมมีปจจัยใดที่สามารถอธิบายอัตราการตาย

ของมารดา 

การตายของประชากร  ปจจัยที่มีผลตออัตราการตายของประชากร  ไดแก รายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขและ การขยายตัวของประชากรสูงอายุ  นั่นคือการเพิ่มขึ้นของรายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุข  สงผลใหการตายของประชากรลดลง    รวมทั้ง ประชากรสูงอายุมาก

ข้ึน  สงผลทําใหอัตราการตายของประชากรสูงขึ้นตามไปดวย  

การเจ็บปวยเรื้อรัง ปจจัยที่มีผลตอการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากร  ไดแก การขยายตัว

ของประชากรสูงอายุ  และการสูบบุหรี่  นั่นคือ การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุ  และการที่

ประชากรมีการสูบบุหรี่ที่เพิ่มมากขึ้น  สงผลใหการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากรสูงขึ้นนั่นเอง 

+ 

+

ปจจัยทางดานสังคม 
 

ปจจัยทางดานการดํารงชีวิต 

การขยายตัวของประชากรสูงอายุ

(AGPOP) 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข
ระดับจังหวัด(PHEX) 

การสูบบุหรี่ (TOBC) 

 
สถานะสุขภาพ 

อัตราการตายของทารก(IDR) 

อัตราการตายของมารดา(MDR) 

อัตราการตายของประชากร(DERA) 

จํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง(CHDI) 

- 

 
 

 

ภาพที่ 7.14  ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับสถานะสุขภาพของประชากรระดับจังหวัด 
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ปจจัยที่มีผลตอสถานะสุขภาพระดับจังหวัด   

1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 

 รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขมีผลทางลบกับอัตราการตายของประชากร    ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวา ในผลการวิจัยระดับจังหวัด การที่มีการจัดสรรรายจายดานสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นในแตละ

จังหวัด ทําใหอัตราตายของประชากรลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นั่นคือ รายจายดาน

สาธารณสุขของแตละจังหวัดที่ไดรับจัดสรร  ทําใหสถานะสุขภาพของคนในจังหวัดดีข้ึน สอดคลอง

กับงานวิจัยของนักวิชาการตางประเทศ เชน Filmer and Pritchett  (1999: 1309-1323), Hitiris 

and Posnett (1992: 173-181) and Gerdtham  (1992: 217-231) และ Wagstaff และ Cleason 

(2004: 214-235) ที่พบวารายจายสาธารณะดานสุขภาพเปนปจจัยที่สามารถแสดงถึงภาวะ

สุขภาพ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงจะเห็นไดวาการที่ประชาชนในประเทศมีสถานะทาง

สุขภาพที่ดี ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ประการหนึ่งคือการที่รัฐบาลมีการชวยเหลือทางดาน

งบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบบริการสุขภาพใหดีข้ึน (World Bank, 2006)  ดังนั้น การที่ประเทศมี

การลงทุนโดยมีการเพิ่มรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขลงไปสูประชาชนมากขึ้น ยอมทําให

ระดับสุขภาพของประชาชนในประเทศใหดีข้ึน  

2.  ปจจัยดานสังคม 

ประชากรสูงอายุ  

ประชากรสูงอายุมีผลทางบวกกับการตายของประชากร และการเจ็บปวยเรื้อรัง  นั่นคือ 

การที่จังหวัดมีจํานวนคนสูงอายุมากขึ้น  สงผลใหมีอัตราการตาย และการเจ็บปวยเรื้อรังสูงขึ้นดวย  

จากการสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของไทย พบวา โรคที่เปนปญหาของผูสูงอายุ ที่สําคัญ คือ

โรคหัวใจ เบาหวาน ซ่ึงมากตามอายุที่เพิ่มขึ้น  และพบวาผูสูงอายุ 3 ใน 4 จะมีโรคประจําตัวเหลานี้

ดวย ซ่ึงโรคเหลานี้นําไปสูการเสียชีวิตของผูสูงอายุ  จากการสํารวจสาเหตุการตายของผูสูงอายุ 

พบวา โรคที่ทําใหผูสูงอายุเสียชีวิตมากที่สุด คือ มะเร็ง หัวใจ และเบาหวาน  (กระทรวง

สาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 233)  

3.  ปจจัยดานการดํารงชีวิต 

การสูบบุหรี่ 

 จะเห็นวา ปจจัยดานการสูบบุหรี่ สงผลตอการเจ็บปวยเรื้อรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ซ่ึงการสูบบุหรี่นับวาเปนสาเหตุอันดับตนของการปวยเรื้อรังของประชากร  ไดแก โรคหัวใจ 
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เบาหวาน และโรคมะเร็ง  ซ่ึงมีอุบัติการณสูงขึ้นเรื่อยๆ  โดยพบวา รอยละ 90 ของผูปวยมะเร็งปอด 

หลอดอาหาร และกลองเสียง ลวนมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ทั้งสิ้น 

 จะเห็นวาเมื่อใชแบบจําลอง Fixed  effect สามารถสรุปไดวา การที่รัฐบาลลงทุนดาน

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข สงผลใหสถานะสุขภาพของประชากรดีข้ึนไดจริง โดยพบวา 

จังหวัดที่มีปญหาสุขภาพ สวนใหญจะอยูในภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออก  ดังนั้นการที่รัฐ

มีการลงทุนดานรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  รวมทั้งดูแลพฤติกรรมการดํารงชีวิตของ

ประชากร  ลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชากร  นั้นสามารถทําใหสถานะสุขภาพของประชากรดีข้ึน

ได 

 

 
 

 



 
บทที่ 8 

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

 ในบทนี้จะเปนการสรุปภาพรวมการศึกษาวิจัย  ผลการศึกษาและสรุปขอคนพบ บทสรุป

ของงานวิจัย ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอเสนอแนะในการวิจัยใน

อนาคต 

 

8.1  ภาพรวมของงานวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาตามแนวทางเชิงประจักษ   (Positive Approach) เร่ือง

วิเคราะหนโยบายงบประมาณรายจายสาธารณสุขและการกระจายตามพื้นที่จังหวัดในประเทศ

ไทย  ขอมูลที่ใชในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้อาศัยตัวเลขสถิติทุติยภูมิ (Secondary Data)  เปน

หลักเพื่อใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ    โดยผูวิจัยไดใชขอมูลสถิติทุติยภูมิ ตั้งแตป พ.ศ. 2525 – 

พ.ศ. 2549 เพื่อวิเคราะหในภาพรวมของประเทศ  โดยมีตัวแปรตาม คือรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขในภาพรวม     และแบงออกเปนหมวด การสงเสริมสุขภาพ  การควบคุมและปองกัน

โรค และหมวดของการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ  และใชขอมูลทุติยภูมิตั้งแตป พ.ศ. 

2540-2549 รายจังหวัด  โดยตัวแปรตามเปนรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่กระจายลงไปใน

แตละจังหวัด  โดยไมไดแยกเปนรายจายใน หมวดการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค  

และหมวดของการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ  เนื่องจากขาดขอมูลในระดับจังหวัด  โดย

ประยุกตใชทฤษฎีรายจายสาธารณะ มาใชในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุข และไดมีการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเพิ่มตัวแปร ที่คิดวานาจะมีผลตอการเพิ่มข้ึนของ

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขอีกดวย   นอกจากนั้นผูวิจัย ยังไดวิเคราะหเพิ่มในสวนของ

ผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่เพิ่มข้ึน ดวยวา ทําใหสถานะสุขภาพของ

ประชากรดีข้ึนหรือไม  และไดออกมาเปน 2 กรอบแนวคิด  คือในสวนของการวิเคราะหปจจัยทีม่ผีล

ตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  และผลกระทบที่มีตอสถานะสุขภาพ  โดยสถานะสุขภาพ

จะวัดจาก  การตายของทารกตาย  การตายของประชากร  การตายของมารดาตาย และ การ
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เจ็บปวยเรื้อรัง ซ่ึงจากกรอบแนวคิดการวิจัยดังกลาว  ทําใหเกิดสมมติฐานที่นําไปสูการพิสูจนเพื่อ

คนหาคําตอบในการวิจัยระดับมหภาค     20     ขอและในการวิจัยระดับจังหวัด 8 ขอ  สรุปไดดังนี้ 

 

8.1.1  สรุปขอสมมติฐานระดับมหภาค 

  8.1.1.1   ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก ความสามารถในการหารายไดของ

รัฐบาล  (EXCAP) มีผลเชิงบวกกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 

  8.1.1.2   ปจจัยทางดานสังคม ไมมีผลกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 

  8.1.1.3   ปจจัยทางดานการเมือง ไมมีผลกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 

  8.1.1.4  ปจจัยทางดานการตัดสินใจ ไดแก รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขป

กอนหนามีผลกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 

  8.1.1.5  ปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ     ไมมีผลกับรายจายสาธารณะ          ดาน

สาธารณสุข 

  8.1.1.6   ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไมมีผลกับรายจายสาธารณะ  ดานสาธารณสุข

ดานการสงเสริมสุขภาพและการควบคุม ปองกันโรค   

  8.1.1.7   ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ   ไมมีผลกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข

ดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ     

  8.1.1.8   ปจจัยทางดานสังคม  ไมมีผลกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขดาน

การสงเสริมสุขภาพและการควบคุม ปองกันโรค 

  8.1.1.9   ปจจัยทางดานสังคมไมมีผลกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ดาน

การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ     

  8.1.1.10   ปจจัยทางดานการเมืองไมมีผลกับรายจายสาธารณะ  ดานสาธารณสุข

ดานการสงเสริมสุขภาพและการควบคุม ปองกันโรค   

  8.1.1.11   ปจจัยทางดานการเมืองไมมีผลกับรายจายสาธารณะ  ดานสาธารณสุข

ดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ     

  8.1.1.12   ปจจัยทางดานการตัดสินใจ ไมมีผลกับรายจายสาธารณะ             ดาน

สาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพและการควบคุม ปองกันโรค   

  8.1.1.13   ปจจัยทางดานการตัดสินใจไมมีผลกับรายจายสาธารณะ              ดาน

สาธารณสุขดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ     
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  8.1.1.14   ปจจัยทางดานทรัพยากรสุขภาพ       ไมมีผลกับรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพและการควบคุม ปองกันโรค   

  8.1.1.15   ปจจัยทางดานทรัพยากรสุขภาพ  ไมมีผลกับรายจายสาธารณะ     ดาน

สาธารณสุขดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ     

  8.1.1.16   รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ไมมีผลกับสถานะสุขภาพ 

  8.1.1.17  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนาอุตสาหกรรมมีผลเชิงลบ กับ

สถานะสุขภาพ 

  8.1.1.18   ปจจัยทางดานสังคม ไดแก การขยายตัวของชุมชนเมือง และการขยาย

ของประชากรสูงอายุ มีผลเชิงบวกกับสถานะสุขภาพ   

  8.1.1.19   ปจจัยทางดานทรัพยากรสุขภาพ  ไดแก จํานวนแพทย มีผลเชิงบวกกับ

สถานะสุขภาพ 

  8.1.1.20   ปจจัยดานการดํารงชีวิต  ไมมีผลกับสถานะสุขภาพ 

 

8.1.2  สรุปขอสมมติฐานระดับจังหวัด 

 ในการวิจัยระดับจังหวัด  ผูวิจัยไดนําตัวแปร คือปจจัยดาน เศรษฐกิจ  ปจจัยดานสังคม 

และปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ และปจจัยดานการดํารงชีวิต มาวิเคราะห ซ่ึงไดผลดังนี้ 

  8.1.1.1   ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  ไดแก ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลกับ

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 

  8.1.1.2   ปจจัยทางดานสังคม ไดแก   การขยายตัวของชุมชนเมือง     มีผลเชิงลบ 

และการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ มีผลเชิงบวกกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  

  8.1.1.3  ปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ ไดแก  จํานวนเทคโนโลยีทางสุขภาพมีผล

เชิงบวกกับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข 

   8.1.1.4  ปจจัยดานนโยบายมีผลเชิงลบกับสถานะสุขภาพ 

   8.1.1.5  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไมมีผลกับสถานะสุขภาพ  

   8.1.1.6  ปจจัยทางดานสังคม ไดแก  การขยายตัวของประชากรสูงอายุมีผลเชิง

บวกกับสถานะสุขภาพ 

  8.1.1.7   ปจจัยทางดานทรัพยากรสุขภาพ  ไมมีผลกับสถานะสุขภาพ 

  8.1.1.8   ปจจัยดานการดํารงชีวิต  ไดแก การสูบบุหรี่มีผลเชิงบวกกับสถานะ

สุขภาพ 
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8.2  สรุปขอคนพบและการตอบคําถามวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดสรุปผลของการคนพบที่สําคัญๆ เสนอไวในบทนี้พรอมดวยขอเสนอแนะ  เพื่อ

ประโยชนในเชิงนโยบาย  และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

รายจายดานสาธารณสุขของรัฐบาลไทยคิดเปนโดยเฉลี่ย ต้ังแต พ.ศ. 2525 ถึงพ.ศ. 2549 คิดเปน 

678 บาทตอหัวประชากร  โดยเพิ่มขึ้นจาก 136 บาทตอหัวประชากร ในพ.ศ. 2525 เปน 1,642 

บาทตอหัวประชากรในปพ.ศ. 2549  หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 12 เทา  ซ่ึงถาคิดเปนสัดสวน GDP จะ

อยูที่ประมาณรอยละ 1.5 ของ GDP คือเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 0.65 ของ GDP ในพ.ศ. 2525 เปน

รอยละ 2.66 ของ GDP ในพ.ศ. 2549   เมื่อจําแนกรายจาย พบวา รอยละ 70   ถูกจัดเปนรายจาย

เพื่อการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ  และประมาณ รอยละ 20 ถูกจัดสรรเปนรายจายดาน

การสงเสริมสุขภาพ และควบคุมปองกันโรค  ฟนฟูสภาพ   ในภาพรวมรายจังหวัด พบวา ระยะ 10 

ปที่ผานมา รายจายสุขภาพภาครัฐตอหัวประชากร เฉลี่ย  634  บาทในพ.ศ.2540        เพิ่มขึ้นเปน  

1,729 บาท ในพ.ศ. 2549    หรือเพิ่มขึ้นประมาณ   3  เทา ในระยะ 10 ปที่ผานมา  หรือคิดเปน

รอยละของGPP พบวา เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 4.62 เปนรอยละ 10.28     เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 

กอนและหลังการมีนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา พบวารายจายภาครัฐ ดานสุขภาพสูงขึ้นจาก 

988.07 บาท/หัว/ป เพิ่มขึ้นเปน 1565.82 บาท/หัว/ป    เพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.17 ของ GPP   เปน 

รอยละ 9.77 ของ GPP   ทั้งนี้เนื่องจากตั้งแตปพ.ศ. 2544 เปนตนมา  รัฐบาลมีนโยบายการสราง

หลักประกันสุขภาพถวนหนาใหครอบคลุมประชากรทุกคน  จึงใหงบประมาณสนับสนุนเพิ่มมาก

ข้ึน  สงผลใหรายจายสุขภาพภาครัฐเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ซ่ึงความแตกตางของรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุข กอนและหลังการมีนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา  พบวาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

และเมื่อพิจารณาผลกระทบของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่มีตอสถานะสุขภาพ 

จากผลการวิจัยภาพรวมของประเทศไทย สถานะสุขภาพในงานวิจัยนี้ วัดจากดัชนีช้ีวัด 4 ตัว ไดแก  

การตายของทารก  การตายของมารดา  การตายของประชากร  และการเจ็บปวยเรื้อรัง   

การตายของทารก  ในปพ.ศ. 2525 มีทารกเสียชีวิตหลังการเกิด 13 คน  ตอจํานวนเด็ก

แรกเกิด 1,000 คน  ลดลงเปน 7 คน ตอจํานวนเด็กแรกเกิด 1,000 คน ในปพ.ศ. 2549   

การตายของมารดา  ในปพ.ศ. 2525 มีมารดาเสียชีวิต  70 ราย ตอการเกิดมีชีพ 100,000 

ราย ลดลงเปน  10 ราย ตอการเกิดมีชีพ 100,000 ราย  
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การตายของประชากร ในปพ.ศ. 2525 มีอัตราตาย 5.1   และเพิ่มขึ้นเปน 6.2 ในป พ.ศ. 

2549  

การเจ็บปวยเรื้อรัง ซ่ึงวัดจากโรคที่เปนปญหาสุขภาพสําคัญของประเทศ   เปนภาระ

คาใชจายแกชุมชน    ไดแก กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน  ซ่ึงสถิติการเจ็บปวย

ดวยโรคเรื้อรัง ในพ.ศ. 2525 มีจํานวนการเจ็บปวย 70 คน ตอประชากร 100,000 คน  เพิ่มขึ้นเปน 

1,330 คนตอประชากร 100,000 คน 

ในระดับจังหวัด พบวา  

การตายของทารก ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน ลดลงจากป 2540 ซ่ึงมีการตายของทารก 

6.06 รายตอการเกิดมีชีพ 1,000 ราย ลดลงเหลือ 5.96 ราย ตอการเกิดมีชีพ 1,000 ราย  ซ่ึงจะเห็น

วา การตายของทารก ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา  เมื่อ

เปรียบเทียบรายภาค พบวา กรุงเทพและปริมณฑล มีอัตราการตายของทารกต่ําที่สุด  สวนภาคใต

มีอัตราการตายของทารกสูงที่สุดเมื่อพิจารณาการประมาณความหนาแนน ของการแจกแจงของ

ขอมูลโดยวิธี Kernel density estimate พบวา จังหวัดที่มีอัตราการตายของทารกสูง ไดแก จังหวัด 

นครนายก  ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม   นครราชสีมา  ยโสธร  เลย  อํานาจเจริญ  เชียงใหม 

พะเยา  เพชรบูรณ  แพร  อุทัยธานี  ปตตานี  ระนอง  ซ่ึงจังหวัดที่มีอัตราการตายของทารกสูง

สวนมาก  อยูในภาคตะวันออก และภาคเหนือ   

การตายของมารดา ตอการเกิดมีชีพ 10,000 คน เพิ่มขึ้นจากป 2540 ซ่ึงมีการตายของ

มารดา 1.09 รายตอการเกิดมีชีพ 10,000 ราย  เพิ่มขึ้นเปน  1.70 ราย ตอการเกิดมีชีพ 10,000 

ราย  ซ่ึงจะเห็นวา การตายของมารดามีอัตราที่สูงขึ้นในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา  เมื่อเปรียบเทียบ

รายภาค พบวา กรุงเทพและปริมณฑล มีอัตราการตายของมารดาต่ําที่สุด  สวนภาคใตและ

ภาคเหนือมีอัตราการตายของมารดาสูงที่สุดเมื่อพิจารณาการประมาณความหนาแนน ของการ

แจกแจงของขอมูลโดยวิธี Kernel density estimate พบวา จังหวัดที่มีอัตราการตายของมารดาสูง 

ไดแก  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ  สมุทรสงคราม  เชียงใหม  ตาก  นาน  พะเยา  แมฮองสอน  

นราธิวาส  ปตตานี  พังงา  ยะลา  ระนอง สตูล  ซ่ึงสวนใหญอยูในภาคเหนือและภาคใต  

การตายของประชากรตอ 1,000 คน เพิ่มขึ้นจากป 2540 ซ่ึงมีการตายของประชากร 5.07  

เพิ่มขึ้นเปน  6.49    ซ่ึงจะเห็นวา การตายของประชากรมีอัตราที่สูงขึ้นในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา  

เมื่อเปรียบเทียบรายภาค พบวา ภาคใตมีการตายของประชากรต่ําที่สุด  และภาคกลางและ

ภาคเหนือ มีอัตราการตายของประชากรสูงที่สุดเมื่อพิจารณาการประมาณความหนาแนน ของการ
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แจกแจงของขอมูลโดยวิธี Kernel density estimate พบวา จังหวัดที่มีอัตราการตายของประชากร

สูง ไดแก  เชียงราย  เชียงใหม  และพะเยา ซ่ึงทั้งหมดอยูในภาคเหนือ 

การเจ็บปวยเรื้อรังของประชากรตอ 1,000 คน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2540 ซ่ึงมีการเจ็บปวย

เรื้อรังของประชากร 0.44   เพิ่มขึ้นเปน  0.54 ในปพ.ศ.2549  ซ่ึงจะเห็นวา การเจ็บปวยเรื้อรังของ

ประชากรมีอัตราที่สูงขึ้นในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา  เมื่อเปรียบเทียบรายภาค พบวา ภาค

ตะวันออกมีการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากรสูงที่สุด  และกรุงเทพและปริมณฑล มีอัตราการ

เจ็บปวยเรื้อรังของประชากรต่ําที่สุดเมื่อพิจารณาการประมาณความหนาแนน ของการแจกแจง

ของขอมูลโดยวิธี Kernel  density  estimate พบวา จังหวัดที่มีประชากรที่ปวยดวยโรคเรื้อรังสูง 

ไดแก  สมุทรสาคร  จันทบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  สมุทรสงคราม  กาฬสินธุ  ศรีสะเกษ  หนองบัวลําภู  

อํานาจเจริญ เชียงราย  พะเยา  พิจิตร  แมฮองสอน  ลําปาง  ปตตานี  ระนอง  สตูล  สุราษฎรธานี  

ซ่ึงสวนใหญอยูในภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคใต 

ซ่ึงสามารถสรุปเปนขอคนพบในการตอบคําถามวิจัยในแตละขอดังนี้ 

 

8.2.1  คําถามวิจัยขอที่ 1 

การจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ในระดับประเทศเปนอยางไร  จาก

ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการจัดสรรของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขใน

ภาพรวม  พบวามี 2 ปจจัยดังนี้ 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ไดแกความสามารถในหารายไดของรัฐบาล เปนปจจัยที่มีอิทธิพล

เชิงบวกตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

(สัมประสิทธิ์ถดถอย = 0.92)  

ปจจัยดานการตัดสินใจ ไดแก  รายจายสาธารณดานสาธารณสุขปกอนหนา     เปนปจจัย

ที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(สัมประสิทธิ์ถดถอย = .009) 

โดยสรุปพบวา ปจจัยที่สามารถอธิบายรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขไดคือ ปจจัย

ดานเศรษฐกิจ  และปจจัยดานการตัดสินใจ  มีตัวแปร ความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล   

และรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขปกอนหนา  โดยทั้งสองตัวแปรมีผลเชิงบวก 
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8.2.2  คําถามวิจัยขอที่ 2 

การจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในระดับจังหวัดเปนอยางไร และมีความเปน

ธรรมหรือไม  จากผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการจัดสรรของรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขในระดับจังหวัด ไดแก 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิง

บวกตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขระดับจังหวัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

(สัมประสิทธิ์ถดถอย = 4.23) 

 ปจจัยดานสังคม ไดแก  การขยายตัวของชุมชนเมือง เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงลบตอ

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขระดับจังหวัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  

(สัมประสิทธิ์ถดถอย =  -611.79)   การขยายตัวของประชากรสูงอายุ  เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิง

บวกตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขระดับจังหวัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

(สัมประสิทธิ์ถดถอย = 4001.94)   

ปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ  ไดแก เทคโนโลยีสุขภาพ  เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอ

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขระดับจังหวัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

(สัมประสิทธิ์ถดถอย = 2601.58) 

โดยสรุปพบวา ปจจัยที่สามารถอธิบายรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ไดคือ ปจจัย

ดานเศรษฐกิจ  ปจจัยดานสังคม   และปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ     โดยจําแนกเปนปจจัยที่มีผล

เชิงบวก ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ปจจัยดานสังคม (การขยายตัวของประชากรสูงอายุ)  และ

ปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ  สวนปจจัยที่มีผลเชิงลบ ไดแก ปจจัยดานสังคม (การขยายตัวของ

ชุมชนเมือง) 

ดานความเปนธรรมพบวา  จังหวัดที่มีรายไดตํ่า(Quintile 1) มีสัดสวนรายไดเพียงรอยละ 

3.13  ไดรับสัดสวนประโยชนจากการใชจายดานสุขภาพจากรัฐรอยละ 13.31จังหวัดที่มีรายได

คอนขางต่ํา (Quintile 2) มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 4.82 และไดรับสัดสวนประโยชนจาก

การใชจายดานสุขภาพจากรัฐรอยละ 17.93 จังหวัดที่มีรายไดปานกลาง (Quintile  3) มีสัดสวน

รายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7.55 ไดรับสัดสวนประโยชนจากการใชจายดานสุขภาพจากรัฐรอยละ 

15.83  จังหวัดที่มีรายไดคอนขางสูง (Quintile  4)   มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12.77   

ไดรับสัดสวนประโยชนจากการใชจายดานสุขภาพจากรัฐรอยละ 27.98   และจังหวัดที่มีรายไดสูง 

(Quintile 5) มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 71.73  ไดรับสัดสวนประโยชนจากการใชจายดาน
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สุขภาพจากรัฐรอยละ 24.93 ซ่ึงจะเห็นไดวาในแตละระดับของรายไดมีความแตกตางกันในการรับ

ประโยชนไมมากนัก 

 

8.2.3  คําถามวิจัยขอที่ 3 

การจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด มีผล

ทําใหสถานะสุขภาพของประชาชนในประเทศดีข้ึนหรือไม อยางไร  ซ่ึงจากผลการวิจัยสามารถ

อธิบายแยกตามตัวแปรตามไดดังนี้ 

ระดับประเทศ มีปจจัยดังตอไปนี้ 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ไดแก การพัฒนาอุตสาหกรรม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบตออัตรา

การตายของทารก  อัตราการตายของมารดา  อัตราการตายของประชากร และการเจ็บปวยเรื้อรัง  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.01, 0.01 และ  0.05 ตามลําดับ  (สัมประสิทธิ์ถดถอย = 

-0.0007, -0.006, -0.0002, -0.02 ตามลําดับ)  

ปจจัยดานสังคม  ไดแก การขยายตัวของชุมชนเมือง  เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอ

สถานะสุขภาพ  ในดานตายของทารก และการเจ็บปวยเรื้อรัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และ 0.01 ตามลําดับ   (สัมประสิทธิ์ถดถอย = 0.0002 และ 0.04 ตามลําดับ)  การขยายตัว

ของประชากรสูงอายุ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอสถานะสุขภาพ  ในดานการเจ็บปวยเรื้อรัง  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (สัมประสิทธิ์ถดถอย = 0.18)  

ปจจัยดานทรัพยากรสุขภาพ  ไดแกจํานวนแพทย เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอ

สถานะสุขภาพ ในดานการเจ็บปวยเรื้อรัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (สัมประสิทธิ์

ถดถอย = 0.04)  

โดยสรุปพบวา ปจจัยที่มีผลตอสถานะสุขภาพคือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ปจจัยดานสังคม  

และดานทรัพยากรสุขภาพ  โดยจําแนกเปนตัวแปรที่มีผลเชิงบวก  ไดแก การขยายตัวของชุมชน

เมือง   การขยายตัวของประชากรสูงอายุ   และจํานวนแพทย  ตัวแปรที่มีผลเชิงลบ ไดแก การ

พัฒนาอุตสาหกรรม 

เมื่อมองจําแนกออกเปนดัชนีช้ีวัดสถานะสุขภาพแตละตัว  พบวา 

การตายของทารก มีตัวแปรที่สามารถอธิบายการตายของทารก ไดแก การพัฒนา

อุตสาหกรรม  และ การขยายตัวของชุมชนเมือง   สามารถอธิบายไดวา การเจริญเติบโตทางดาน

อุตสาหกรรมทําใหอัตราการตายของทารกลดต่ําลง การขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีการอพยพเขา

เมืองเพิ่มมากขึ้น  ทําใหอัตราการตายของทารกเพิ่มสูงขึ้น   
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การตายของมารดา มีตัวแปรที่สามารถอธิบายการตายของมารดา  ไดแก การพัฒนา

ทางดานอุตสาหกรรม  สามารถอธิบายไดวา  การเจริญเติบโตทางดานอุตสาหกรรมทําใหการตาย

ของมารดาลดต่ําลง  

การตายของประชากร  มีตัวแปรที่สามารถอธิบายการตายของประชากร  ไดแก  การ

พัฒนาทางดานอุตสาหกรรม  สามารถอธิบายไดวา  การเจริญเติบโตทางดานอุตสาหกรรม  ทําให

การเจ็บปวยเรื้อรังของประชากร ลดลงได 

การเจ็บปวยเรื้อรังของประชากร  มีตัวแปรที่สามารถอธิบายการเจ็บปวยเรื้อรังของ

ประชากร  ไดแก การพัฒนาอุตสาหกรรม   การขยายตัวของชุมชนเมือง  การขยายตัวของ

ประชากรสูงอายุ   และจํานวนแพทย สามารถอธิบายไดวา  การพัฒนาอุตสาหกรรม  ทําใหการ

เกิดการเจ็บปวยที่เปนโรคเรื้อรังของประชากรลดลง  สวนการอพยพของประชากรเขาสูเมือง  การ

เพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ  ทําใหการเจ็บปวยเรื้อรังของประชากรเพิ่มสูงขึ้น และการมีแพทย

เพิ่มขึ้นทําใหการคัดกรองโรค  และความสามารถในการตรวจพบโรคดีข้ึน  จึงทําใหพบผูปวยเพิ่ม

มากขึ้น   

ระดับจังหวัด มีปจจัยดังตอไปนี้ 

ปจจัยดานรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขระดับจังหวัด เปนปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบ

ตอสถานะสุขภาพ  ในดานการตายของประชากร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

(สัมประสิทธิ์ถดถอย = -1.13) 

ปจจัยดานสังคม  ไดแก การขยายตัวของประชากรสูงอายุ  เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวก

ตอสถานะสุขภาพ ในดาน  การตายของประชากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

(สัมประสิทธิ์ถดถอย =  21933.07)และมีอิทธิพลเชิงบวกตอ การเจ็บปวยเรื้อรังอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  (สัมประสิทธิ์ถดถอย = 2.36)  

ปจจัยดานการดํารงชีวิต ไดแกการสูบบุหรี่ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอสถานะ

สุขภาพ  ในดานการเจ็บปวยเรื้อรัง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     (สัมประสิทธิ์ถดถอย 

= 0.008)  

โดยสรุปพบวา ปจจัยที่มีผลตอสถานะสุขภาพ คือ  ปจจัยดานนโยบาย ไดแก รายจาย

สาธารณะดานสาธารณสุขระดับจังหวัด    ปจจัยดานสังคม ไดแก การขยายตัวของผูสูงอายุ  และ

ปจจัยดานการดํารงชีวิต ไดแก การสูบบุหรี่   โดยจําแนกเปนตัวแปรที่มีผลเชิงบวก  ไดแก   การ

ขยายตัวของประชากรสูงอายุ  และการสูบบุหรี่  ตัวแปรที่มีผลเชิงลบ ไดแก รายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขระดับจังหวัด   
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8.3  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยครั้งนี้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคของงานวิจัย  และสามารถตอบคําถามวิจัยทั้ง 

3 ขอไดโดยสามารถยืนยันขอคนพบจากการทดสอบทางสถิติไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย

พบวา 

 ในระดับประเทศ   รายจายของรัฐบาล  เปนเครื่องมือของรัฐบาลซึ่งสะทอนนโยบายของ

รัฐบาล    ดังนั้นในการวิเคราะหรายจายภาครัฐ   การตัดสินใจในการกําหนดรายจายไมไดข้ึนอยู

กับเหตุผลและปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรเพียงอยางเดียว  ยังมีมิติอ่ืนๆดวย  ดังนั้นรายจายของ

รัฐจึงทําเพื่อตอบสนองเกณฑหลายมิติ  รวมถึงประสิทธิภาพ  เสถียรภาพ  และความเปนธรรมใน

สังคม    ดังนั้นในมุมมองของรายจายภาครัฐในระดับมหภาค  มักจะคํานึงถึง เปาหมายความ

เสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  เปนสําคัญ  แต ในมุมมองเชิงจุลภาค  มีมิติที่ตอง

พิจารณามากกวา  เชน ความเหมาะสมของรายจาย  ในแงของการจัดสรรเงิน  เปาหมายการ

กระจายความเจริญไปยังภูมิภาค  ผลลัพธตอประชาชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ดอยโอกาสใน

สังคม    (ดิเรก  ปทมสิริวัฒน, 2546: 32)  

ดังนั้นเพื่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ในระดับประเทศจึงใชความสามารถในหา

รายไดของรัฐบาลเปนตัวสําคัญในการกําหนดงบประมาณรายจาย  นั้นหมายถึงการจัด

งบประมาณในระดับประเทศ ใชการอิงฐานภาษีเปนหลัก  ดังนั้น  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ

งบประมาณรายจายจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล หรือการเก็บภาษี เปน

สําคัญ  ซ่ึงนักวิชาการจํานวนมาก  เชน Todaro and Smith (2006) และ Pradhan (1996 อางถึง

ใน พลภัทร บุราคม, 2551: 298-299)  ช้ีใหเห็นวาในประเทศกําลังพัฒนานั้น  รายจายสาธารณะ

มักถูกกําหนดโดยความสามารถในการหารายไดของรัฐบาลเปนสําคัญ  ดังนั้น ปจจัยสําคัญที่มี

อิทธิพลตอการขยายตัวของรายจายสาธารณะ คือ จํานวนภาษีที่เก็บได    ซ่ึงแนวความคิดเกี่ยวกับ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการขยายตัวของรายจายสาธารณะของประเทศกําลังพัฒนาอีกแนวทางหนึ่ง  

เปนแนวทางที่เสนอโดยรังสรรค ธนะพรพันธุ  (2539:  10 อางถึงในพลภัทร  บุราคม, 2551: 298)  

ไดเสนอวา  รายจายสาธารณะของประเทศกําลังพัฒนานั้น  มักมีแนวทางในการกําหนดอยู 2 

แนวทางคือ  รายไดกําหนดรายจาย  และ รายจายกําหนดรายได     

ซ่ึงแนวทางรายไดกําหนดรายจายนั้น  เปนแนวทางที่รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนา  เริ่ม

กระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจายดวยการพิจารณาขีดจํากัดทางดานรายได  จากนั้นจึง

พิจารณากําหนดวงเงินรายจายใหสอดคลองกับความสามารถในการหารายได  แนวทางการ
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จัดสรรรายจายสาธารณะในแนวนี้จึงเปนการที่รัฐบาลกําหนดความสามารถในการจัดหาทรัพยากร 

คือรายไดของรัฐบาลขึ้นกอน  แลวจึงกําหนดรายจายใหอยูในขอบเขตของรายได  การจัดสรร

รายจายสาธารณะในแนวนี้รายไดจึงเปนตัวกําหนดรายจายสาธารณะวาจะสามารถเพิ่มขึ้นไดมาก

นอยเพียงใด    แตในบางครั้ง  รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาอาจไมใชแนวทาง  รายไดกําหนด

รายจาย  แตอาจใชแนวทาง รายจายกําหนดรายได  เปนแนวทางในการกําหนดรายจายสาธารณะ

แทน  แนวทางรายจายกําหนดรายรับนี้  รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนา  มักจะกําหนดระดับของ

รายจายสาธารณะโดยอิงกับเปาหมายทางเศรษฐกิจ  เชน  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    แลว

จึงหารายรับสําหรับการใชจายนั้นๆ หากรายรับประเภทภาษีไมเพียงพอ  ก็จะหารายรับประเภท

เงินกู  หรือนําเงินคงคลังออกมาชดเชยสวนที่ขาดดุลงบประมาณ    ซ่ึงการจัดสรรรายจาย

สาธารณะตามแนวทาง รายจายกําหนดรายได  มักจะใชกันมากในรัฐบาลที่ตองการใชรายจาย

สาธารณะเปนเครื่องมืออัดฉีดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  แตวิธีนี้จะมีขอเสียคืออาจทําให

รัฐบาลใชจายโดยไมคํานึงถึงศักยภาพในการหารายได  สงผลใหเกิดวิกฤตการณทางการคลัง

เกิดขึ้นได   

ดังนั้นการขยายตัวของรายจายสาธารณะของประเทศกําลังพัฒนา     จึงมักถูกจํากัดดวย 

ความสามารถในการหารายไดของรัฐบาลเอง  ซ่ึงในงานวิจัยนี้ขอคนพบตรงกัน คือสําหรับรายจาย

สาธารณะดานสาธารณะสุขในระดับประเทศ  การจัดสรรรายจายของรัฐบาลพบวา  ข้ึนอยูกับ 

ความสามารถในการหารายไดของรัฐบาลเปนสําคัญ  โดยมีการพิจารณาเพิ่มขึ้นทีละเล็กละนอย

จากปกอนหนา  โดยอิงฐานเดิมเปนหลัก   ซ่ึงการจัดสรรของรัฐบาลไทยวิธีนี้  เปนแนวทางของ

รายไดกําหนดรายจาย  ซ่ึงมีขอดีคือ จะทําใหรัฐบาลมีความมั่นคงทางการคลัง  ไมเกิดการกอหนี้   

แตมีขอเสียคือ ทําใหรายจายปรับตัวตามสภาพแวดลอมไดยาก  เนื่องจากจัดสรรโดยพิจารณาจาก

รายไดเปนสําคัญ  ไมไดคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  อาจทําใหการจัดสรรรายจายไมสอดคลอง

กับสภาพแวดลอม  เชนในกรณีการเกิดโรคระบาด  เปนตน  ซ่ึงในการจัดสรรงบประมาณที่เปน

แบบ incremental  budgeting นี้จึงทําใหรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในระดับประเทศ ไม

มีความสัมพันธกับสถานะสุขภาพ  ดังนั้นถารัฐบาลตองการที่จะพัฒนาสถานะสุขภาพของ

ประชากรในประเทศ    การดูแลใหประชาชนมีงานทําเปนสิ่งสําคัญที่สุด  เชน การสงเสริมดาน

อุตสาหกรรม  เพื่อลดอัตราการวางงานของประชาชน  โดยเนนการกระจายของอุตสาหกรรมทั่ว

ภูมิภาค  เพื่อปองกันการอพยพของแรงงานเขาสูเมืองใหญ  เพราะจะทําใหเกิดความแออัด  สงผล

เสียตอสถานะสุขภาพ    เนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของระบบสุขภาพก็เปนสิ่งสําคัญ

และจําเปนอยางยิ่ง  รวมทั้งการพัฒนาสังคม  ความเปนอยูของประชากร    การดํารงชีวิตที่ถูก
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สุขลักษณะ  จะสงผลใหประชาชนมีสถานะสุขภาพที่ดีกวาการที่จะเพิ่มรายจายดานสุขภาพเพียง

อยางเดียว 

ในระดับจังหวัด   การจัดสรรจะเปนการจัดสรรตามหัวของประชากร โดยมีการคิดอัตรา

รายจายตอหัว โดยพิจารณาจากการรวบรวมงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการตางๆ เชน 

โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล  โครงการบัตรประกันสุขภาพ  และโครงการ

สาธารณสุขบางโครงการ เชน  โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  งานอนามัยแมและเด็ก  งาน

วางแผนครอบครัว  งานควบคุมปองกันโรค  เปนตน  รวมทั้งในระดับจังหวัด ไดนําปจจัยดานอื่นๆ 

ทั้งปจจัยทั้งดานสังคม  และเศรษฐกิจ  เขามาพิจารณารวมดวย  ซ่ึงจากความแตกตางนี้จึงสงผล

ใหการจัดสรรรายจายในระดับจังหวัด  สามารถทําใหสถานะสุขภาพของประชากรในจังหวัดได

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือสามารถลดอัตราการตายของประชากรลงได   ซ่ึงความสัมพันธ

ระหวางรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขระดับประเทศไมพบความสัมพันธกับสถานะสุขภาพ

เลย  เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ  เปนการจัดสรรโดยใชรายไดกําหนดรายจายเปนหลัก  โดย

ไมไดพิจารณาปจจัยดานอื่นๆ ดวย   แตเมื่องบประมาณมาถึงกระทรวงสาธารณสุข    และจัดสรร

ลงสูจังหวัด ไดมีการพิจารณาปจจัยดานอื่นๆ รวมดวย  เหลานี้สงผลให รายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขมีการจัดสรรอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสถานะสุขภาพ ก็เปนดัชนีช้ีวัดดานสังคมตัวหนึ่ง 

เพื่อที่จะสามารถดูไดวา รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของรัฐบาลที่ลงทุนไปนั้น  ไดบรรลุ

วัตถุประสงคคือทําใหประชาชนในประเทศมีสถานะสุขภาพดีข้ึนหรือไม  จึงสามารถสรุปไดวา 

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่กระจายลงสูแตละจังหวัด  สงผลใหประชากรในจังหวัดมี

สถานะสุขภาพที่ดีข้ึน  

นอกจากนั้นในระดับจังหวัดยังมีมิติที่ตองพิจารณามากกวาในระดับประเทศ   เชน ความ

เหมาะสมของรายจาย  ในแงของการจัดสรรเงิน  เปาหมายการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาค  

ผลลัพธตอประชาชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ดอยโอกาสในสังคม     ดังนั้นจากผลการวิเคราะห

ของผูวิจัย พบวาในภาพรวมแลว รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข ทําใหอัตราการตายของ

ประชากรลดลงได ซ่ึงเปนการพิจารณามิติดานผลลัพธตอประชาชน  ซ่ึงผูวิจัยไดเพิ่มเติมการ

วิเคราะหในมิติของความเหมาะสมของรายจาย  การจัดสรรเงิน  และการกระจายความเจริญไปสู

ภูมิภาคเพิ่มเติมดวย 

จากผลการศึกษาเชิงประจักษในระดับจังหวัด พบวา  รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข

ตอหัวประชากรมีความแตกตางระหวางภาค  รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตอหัวประชากร

จะตกอยูในกรุงเทพและปริมณฑลสูงที่สุด คือ 1,626 บาทตอหัว รองลงมาคือภาคกลาง 1,589 
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บาทตอหัว และต่ําที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูที่ 968 บาทตอหัว  ซ่ึงจะเห็นวามีความ

แตกตางกันคอนขางมากในรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตอหัวของประชากรในภาคตางๆ  

โดยกรุงเทพและปริมณฑลไดรับรายจายตอหัวสูงกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู 1.6 เทา   

จากการวิเคราะหการกระจายผลประโยชนโดยตรงจากรายจายภาครัฐ (Benefit 

Incidence Analysis) ของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  ซ่ึงรายจายภาครัฐดานสาธารณสุข 

จะแบงเปน 3 ดาน ไดแก รายจายดานการรักษา  รายจายการปองกันโรค  และรายจายดานการ

สงเสริมสุขภาพ   ซ่ึงรายจาย 2 ประเภทหลังมีลักษณะ pure public  goods     คือรายจายในดาน

การปองกันไมใหเปนโรค  ถือวาทุกคนไดผลประโยชนเทากัน แตในสวนรายจายการรักษาพยาบาล  

มีลักษณะ impure public goods  เนื่องจากผลประโยชนเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล   ผูวิจัยใชขอมูล

รายจายดานการรักษาพยาบาลเพื่อดูการกระจายผลประโยชนจากรายจาย  พบวาจังหวัดที่มี

รายไดตํ่า(Quintile 1) มีสัดสวนรายไดเพียงรอยละ 3.13   ไดรับสัดสวนประโยชนจากการใชจาย

ดานสุขภาพจากรัฐรอยละ 13.31  แตจังหวัดที่มีรายไดสูง (Quintile 5) มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นเปน

รอยละ 71.73  ไดรับสัดสวนประโยชนจากการใชจายดานสุขภาพจากรัฐรอยละ 24.93   ดังนั้นการ

ที่จังหวัดที่มีรายไดสูงกวาไดรับประโยชนจากรายจายดานสุขภาพภาครัฐมากกวา อาจเนื่องมาจาก

การกระจุกตัวของสถานพยาบาลขั้นสูง ที่มีในจังหวัดใหญๆ ที่มักจะเปนจังหวัดที่ประชาชนมี

รายไดสูง จึงทําใหประชาชนในจังหวัดเหลานั้นสามารถใชประโยชนจากการรักษาพยาบาลของ

ภาครัฐไดมากกวา   ซ่ึงเห็นไดจากขอมูลของกระทรวงสาธารณะสุข ในปพ.ศ.2548 พบวา 

อัตราสวนประชากรตอเตียงโรงพยาบาลมีความแตกตางกันระหวางภาค  โดยที่ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราสวนประชากรตอเตียง เทากับ 1:740    ขณะที่กรุงเทพมหานคร มี

อัตราสวนเทากับ 1:223   (กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550: 289)  

รวมทั้งจากรายงานการประเมินความยากจนในป พ.ศ. 2550 ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (2550:  3-3) พบวาคนจนสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือมีคนจน

ประมาณ 2.8 ลานคนคิดเปนรอยละ 52.20  ของคนจนทั้งประเทศ  แสดงใหเห็นวา การกระจาย

ทรัพยากรสุขภาพที่ไมเทาเทียมสงผลใหการใชประโยชนจากการรักษาพยาบาลของรัฐเปนไปโดย

ไมเทาเทียมกันแตก็อยูในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก  รวมทั้งคา Spearman's rho มีคาติดลบ 

คือเทากับ    -0.0078 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข มีแนวโนม

ที่จังหวัดที่รายไดนอยจะไดรับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงเปนแนวโนมที่ดี  เพื่อใหเกิดความเปน

ธรรมในการจัดสรรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต   
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เมื่อพิจารณาคา demand of income elasticity  พบวามีคา 0.59   นั่นคือ สินคาบริการ

รักษาพยาบาล เปนสินคาที่มีความยืดหยุนนอย  และยังคงเปนสินคาจําเปนที่รัฐยังตองจัดเปน

สวัสดิการใหกับประชาชน    ถาแยกตามภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยืดหยุนสูงที่สุด  

รองลงมาคือภาคเหนือ  และภาคใต   คือเทากับ 0.77   0.58  และ 0.56  ตามลําดับ   โดยจังหวัดที่

มีความยืดหยุนสูงที่สุด ไดแก จังหวัด ศรีษะเกษมีคาสัมประสิทธิ์ของความยืดหยุน เทากับ 0.91   

ซ่ึงแนวคิดการกระจายรายจายของรัฐ ควรมีการปรับแนวคิดจากอุปทาน เปนแนวคิดอุปสงค   สวน

ใดที่มีอุปสงคมาก  ใหกระจายรายจายลงไปมาก  ใหตรงตามอุปสงคของประชาชนที่ตองการ  โดย

ดูจาก demand of income elasticity  จังหวัดใด ที่มีความยืดหยุนมาก  คือมี demand มาก  ควร

มีการกระจายรายจายลงไปมาก  ซ่ึง คาของ demand of income elasticity  มีความสอดคลองกับ 

ผลของสถานะสุขภาพเชิงประจักษ  คือในภาคสวนที่มีdemandมาก  มักจะยังเปนสวนที่มีสถานะ

สุขภาพที่ดอยกวา ภูมิภาคสวนอื่น  รวมทั้งมีรายไดตํ่า  ดังนั้นการกระจายรายจายโดยใชหลัก 

income supplement หมายถึง  จัดสรรรายจายใหเปนสัดสวนของรายไดของครัวเรือน (จนมากได

สัดสวนสูง)  จนนอยไดรับการชวยเหลืออัตราตํ่า  จะทําใหสถานะสุขภาพของภูมิภาค หรือจังหวัดที่

เปนปญหามีสถานะสุขภาพที่ดีข้ึนได 

  ซ่ึงจากรายงานการประเมินความยากจนในป 2550 ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (2550: 3-3)  พบวาคนจนสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือมีคนจน

ประมาณ 2.8 ลานคนคิดเปนรอยละ 52.20  ของคนจนทั้งประเทศ  รองลงมาคือภาคเหนือ มีคน

จนคิดเปนรอยละ 28 ของคนจนทั้งประเทศ และภาคใต มีคนจนคิดเปนรอยละ 9.5 ของคนจนทั้ง

ประเทศ    แตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคใต กลับมีรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขต่ําที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับคาสัมประสิทธิ์ของความยืดหยุน  ซ่ึงใน 3 ภาคขางตนมีคา

สัมประสิทธิ์ของความยืดหยุนสูงที่สุด นั่นแสดงใหเห็นวา ใน 3 ภาคนี้ยังมีความตองการดาน

สาธารณสุขที่สูงอยู  รวมทั้ง เมื่อมีการพิจารณาสถานะสุขภาพของประชากรรายภาคประกอบดวย  

ทั้ง 3 ภาคขางตน ลวนมีปญหาในดานสถานะสุขภาพอยูในอันดับตนๆ ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่จําเปนใน

การพิจารณาจัดสรรรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขของภาครัฐ   

นั่นคือการที่รัฐบาลเพิ่มรายจายดานสุขภาพใหสูงขึ้น โดยผานในรูปแบบของการจัดบริการ

สุขภาพใหกับประชาชนใหตรงกับกลุมเปาหมาย โดยการนําปจจัยอื่นๆ เขามาพิจารณารวมดวย 

เชน ความตองการบริการสุขภาพ  ความยากจน  จึงเปนสิ่งที่ทําใหประชาชนผูมีรายไดนอย

สามารถเขาถึงบริการไดมากขึ้น   รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขลงสูจังหวัดอยางมี
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ประสิทธิภาพ  โดยมีการคํานึงถึงปจจัยทั้งทางดานเศรษฐกิจ  และสังคม  จึงสงผลใหการสถานะ

สุขภาพของประชากรดีข้ึนตามไปดวย   

 

8.3.1  การวิเคราะหนโยบายเชิงซิมูเลชั่น 

จากผลของการวิจัย ผูวิจัยไดนํามาทําการวิเคราะหโดยวิธีซิมูเลชั่น  เพื่อวิเคราะหในเชิง

นโยบาย โดยผูวิจัยเริ่มจากการวัดความสมบูรณของแบบจําลอง  โดยพิจารณาจากสมการทํานาย  

และการตรวจสอบกับขอมูลจริงกับคาที่คํานวณไดจากแบบจําลอง  พบวาแบบจําลองที่สรางขึ้น  

สามารถประมาณการณไดดีดังภาพ   จึงนําไปใชศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตัวแปร

นโยบายตอไป  โดยทําการประมาณคาจากสมการ  

รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข    =  1134.98 + 4.23GPP - 611.79URB + 4001.94AGPOP  

                        + 2601.58TEHE 

 สมมติฐานในการพยากรณ 

สมมติใหอัตราการเจริญเติบโตของ GDP เทากับ 3.5% โดยใชขอมูลการคาดการณจาก    

ธนาคารแหงประเทศไทย (2552: 1)  อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชนเมือง เทากับ 

1.7% (United Nations, 2009) การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ใชตัวเลขการคาดประมาณ

ประชากรรายป จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)   และอัตราการ

เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีทางการแพทย ใชอัตราการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีทางการแพทยเฉลี่ย

ยอนหลัง ซ่ึงเพิ่มขึ้นประมาณปละ 0.11%  
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ภาพที่ 8.1  เปรียบเทียบรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่ไดจากขอมูลจริงกับที่ไดจากการ 

                  สรางแบบจําลอง 
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รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตอหัวประชากร
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ภาพที่ 8.2  การทํานายรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขตอหัวประชากร 

 

จากการทํานายจากสมการ พบวา รายจายสาธารณะดานสาธารณสุข จะเพิ่มขึ้นเปน 

4,549 บาท ในป พ.ศ. 2570 ซ่ึงเมื่อคิดเปนรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขทั้งหมด จะเทากับ 

343,240.24 ลานบาท ซ่ึงในปจจุบัน รายจายคิดเปน  129,683.3 ลานบาท  นั่นคือ รายจายจะ

เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 3 เทาในอีก 20 ปขางหนา  

 
8.3.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ประการแรก  การกําหนดขนาดของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขนั้น   เนื่องจาก

พบวามีความสัมพันธกับขนาดรายจายที่เกิดขึ้นในปกอนหนา  โดยเฉพาะในงบประมาณ

ระดับประเทศ   รัฐบาลจึงควรรักษาระดับรายจายสาธารณะดานนี้ในขนาดที่ไมตํ่ากวาที่เปนอยู  

และควรเพิ่มสัดสวนใหมากขึ้นในอนาคต   เนื่องจากสินคาบริการสุขภาพ อยูภายใตตลาดไม

สมบูรณ   โดยมากรัฐบาลทุกประเทศ จึงเขามารับภาระรายจายดานนี้     ซ่ึงจากการเปรียบเทียบ

ตัวอยางสัดสวนรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขในแตละประเทศ  พบวาแตละประเทศมี

รายจายดานสาธารณะสุขโดยคิดเปนเปอรเซ็นตของGDP อยูระหวาง 1.5 % - 13% ของ จีดีพี  

โดยสัดสวนที่สูงอยูในประเทศทางยุโรป  อเมริกา  และประเทศที่มีการสงออกน้ํามัน    สวน

ประเทศที่มีสัดสวนต่ํา ไดแกประเทศแถบแอฟริกา  และในเอเชียบางประเทศ   ถาดูในกลุมประเทศ 

OECD พบวาอยูในชวง 6.8% ไดแกประเทศอังกฤษ  และ  สูงที่สุดไดแก อเมริกา 13%  แตอยางไร

ก็ตามพบวา 1   ใน  4 ของประเทศทั่วโลก มีสัดสวนต่ํากวา 4%  (Hagist, 2006 : 7)  สําหรับ

ประเทศไทย จะอยูที่ประมาณรอยละ 1.5 ของ GDP คือเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 0.65 ของ GDP ใน

พ.ศ. 2525 เปนรอยละ 2.66 ของ GDP ในพ.ศ. 2549   ดังนั้นจึงยังไมอยูในสัดสวนที่สูงมากนัก   

แตจากนโยบายการประกันสุขภาพถวนหนาซึ่งคิดเปนรายจายตอหัวของประชากร  รายจาย
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สาธารณะดานนี้จึงมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  ซ่ึงจากการวิเคราะหเชิง

ซิมูเลชั่น รายจายจะเพิ่มขึ้นอีก 3 เทา ในอีก 20 ปขางหนา  ดังนั้น การแกปญหารายจายภาครัฐที่

เพิ่มสูงขึ้น โดยการรวมจาย (Cost  Sharing) จึงคาดวาจะทําใหรายจายของภาครัฐลดลง  

นอกจากนั้นการปรับโครงสรางภาษี  เพื่อเพิ่มรายไดรัฐบาล เชน เพิ่มภาษีสรรพสามิตที่กระทบตอ

ส่ิงแวดลอม สินคาฟุมเฟอย และสินคาที่ทําลายสุขภาพ เปนตน ซ่ึงจะทําใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น สงผลใหมีความสามารถรองรับรายจายสาธารณะดานสาธารณสุขที่จะเพิ่มขึ้นดวย 

ประการที่สอง การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ในระดับประเทศ ควรมีการพิจารณา

ปจจัยอื่นๆ รวมดวย  เชน ปจจัยดานสังคม เปนตน  เนื่องจากผลการวิจัยพบวา การจัดสรร

งบประมาณในระดับจังหวัดที่มีการพิจารณาปจจัยดานอื่นรวมดวย  สงผลใหสถานะสุขภาพของ

ประชากรในจังหวัดดีข้ึน อยางชัดเจน   แนวคิดการกระจายรายจายของรัฐควรเนนดานอุปสงค   

สวนใดที่มีอุปสงคมาก  ใหกระจายรายจายลงไปมาก  ใหตรงตามอุปสงคของประชาชนที่ตองการ  

โดยดูจาก demand of income elasticity  จังหวัดใด ที่มีความยืดหยุนมาก  คือมี demand มาก  

ควรมีการกระจายรายจายลงไปมาก  ซ่ึง คาของ demand of income elasticity  มีความ

สอดคลองกับ ผลของสถานะสุขภาพเชิงประจักษ  คือในภาคสวนที่มีdemandมาก  มักจะยังเปน

สวนที่มีสถานะสุขภาพที่ดอยกวา ภูมิภาคสวนอื่น  รวมทั้งมีรายไดตํ่า  ดังนั้นการกระจายรายจาย

โดยใชหลัก income supplement หมายถึง  จัดสรรรายจายใหเปนสัดสวนของรายไดของครัวเรือน 

(จนมากไดสัดสวนสูง)  จนนอยไดรับการชวยเหลืออัตราต่ํา  จะทําใหสถานะสุขภาพของภูมิภาค 

หรือจังหวัดที่เปนปญหามีสถานะสุขภาพที่ดีข้ึนได      นอกจากนั้นรัฐควรใหความสําคัญกับรายได

ของประชากร  เพิ่มอัตราการมีงานทําของประชากร     สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวน

ภูมิภาค   เนนการจางแรงงานในชนบท  เพื่อปองกันไมใหเกิดการอพยพแรงงานเขาสูงเมือง

ถึงแมวาจะมีรัฐสวัสดิการการรักษาพยาบาลใหกับประชากรอยางครอบคลุมแลว  แต จากความ

ยากจน ก็ทําใหประชาชนสวนหนึ่งไมสามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพที่ดีได    เนื่องจากจาก

ผลการวิจัยระดับมหภาคพบวา การพัฒนาอุตสาหกรรม  มีผลอยางมากตอสถานะสุขภาพทุกตัว 

และในระดับจังหวัด การเพิ่มรายได หรือการที่ประชาชนมีรายไดมากขึ้น  สงผลใหการใชบริการ

ดานสุขภาพเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นการใชแนวคิด targeting for the poor โดยการเพิ่มรายไดใหแกคน

จนจะสงผลใหสถานะสุขภาพของกลุมคนจนดีข้ึนตามไปดวย   

ประการที่สาม รัฐควรรณรงคใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรจาก

ผลการวิจัย  พบวา  ปจจัยอื่นๆ ที่สําคัญมากตอการพัฒนาสถานะสุขภาพของประชากร   ไดแก   

การขยายตัวของประชากรสูงอายุ  การอพยพของประชากรเขาสูเมือง การสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการ
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สูบบุหรี่  ที่เปนพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถควบคุมได นอกจากเปนสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังแลว 

ยังสาเหตุการตาย ในลําดับตนๆ  อีกดวย     ดังนั้นภาครัฐควรรณรงคดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร    เนื่องจากแนวทางการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป  เชน ความอวน ขาดการออกกําลัง 

ความเครียด  การเจ็บปวยของประชากรสูงอายุ  สงผลใหความตองการดานการรักษาพยาบาล

ของประชาชนสูงมากขึ้น     ส่ิงเหลานี้สงผลใหรัฐตองมีการใชจายดานการรักษาพยาบาลเพิ่มมาก

ข้ึน (Appleby and Harrison, 2006: 23-24)    นอกจากนั้นการที่แนวโนมดานสังคมที่เปลี่ยนไป 

(Social Trends)  ความแออัดของชุมชนเมือง   สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพใหมๆ ตามมา  ซ่ึงมีผล

ตอสถานะสุขภาพของประชากร(Appleby and Harrison, 2006: 23-24)          ดังนั้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตโดยรวมของประชากร  จะชวยทําใหสถานะสุขภาพของประชาชนดีข้ึน เนื่องจาก

ประชาชนมีความสามารถในการดูแลตนเองไดดีข้ึน  

 
8.3.3  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

 เนื่องจากในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข  ซ่ึงเปน

การศึกษาเชิงประจักษ  ยังไมมีทฤษฎีที่ชัดเจน  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีรายจายสาธารณะ และ

ตัวแปรบางตัวที่ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม  และพบวามีผลตอรายจายสาธารณะดาน

สาธารณสุขโดยตรง  ซ่ึงในประเทศไทยงานวิจัยดานนี้พบนอยมาก  ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาในการ

วิจัยในอนาคต การคัดเลือกตัวแปรอื่นๆ เขามาเพิ่มเติม เปนสิ่งจําเปน  เพื่อใหมีความเหมาะสม

และสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  โดยอาจเพิ่มเติมในสวนของการวิจัยเชิง

คุณภาพเขามารวมดวย  เพื่อเปนการชวยในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะ

ดานสาธารณสุขใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกดวย      

การใชดัชนีในการวัดสถานะสุขภาพ  ในการวิจัยตอไปอาจมีการวัดสถานะสุขภาพในดาน

อ่ืนๆ ดวย  เนื่องจาก คําวาสถานะสุขภาพ  มีความหมายกวาง   และยังมีผูใหความหมายไว

แตกตางกันอีกดวย  ดังนั้น อาจมีการใชตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อวัดสถานะสุขภาพของประชากร

ใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  เชน      การวัดคุณภาพชีวิตของประชากร  การวัดสุขภาพจิตของ

ประชากรเปนตน 

ในการวิจัยครั้งตอไป อาจมีการศึกษาในรายจายสาธารณสุขในสวนอื่นๆเพิ่มเติม เชน

รายจายดานยาซึ่งพบวาเปนรายจายที่เพิ่มขึ้นทุกปเชนเดียวกัน    รวมทั้งรายจายสุขภาพในสวน

ของภาคเอกชน เปนตน 
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Correlation Matrix 

 PHEX1 EXCAP PRILEV IND URB AGPOP CHDI DERA ELEC ELE LAPHE POH 

PHEX1 1.000 .224 .657 -.499 -.380 .170 .440 .353 -.316 -.236 .454 .113 

EXCAP  1.000 .411 .513 -.400 .226 .121 .213 -.069 .021 .127 .235 

PRILEV   1.000 -.096 -.021 .084 .135 .436 .109 .124 .534 .114 

IND    1.000 .201 .156 -.059 -.502 .259 .324 -.347 .345 

URB     1.000 -.329 -.421 -.212 .126 .327 -.179 .223 

AGPOP      1.000 .110 -.104 .150 .117 -.211 .223 

CHDI       1.000 -.076 .128 .115 -.163 .115 

DERA        1.000 -.299 .116 .495 .226 

ELEC         1.000 .334    .223    .118 

ELE          1.000 .114 .043 

LAPHE           1.000 .211 

POH            1.000 

             

 

Correlation Matrix 

 PHEX2 EXCAP PRILEV IND URB AGPOP CHDI DERA ELEC ELE LAPHE POH 

PHEX2 1.000 -.746 -.365 -.421 .485 -.521 -.013 .086 -.122 .111 -.147 -.326 

EXCAP  1.000 .411 .513 -.400 .226 .121 .213 -.069 .023 .127 .271 

PRILEV   1.000 -.096 -.021 .084 .135 .436 .109 .121 .534 .251 

IND    1.000 .201 .156 -.059 -.502 .259 .045 -.347 .600 

URB     1.000 -.329 -.421 -.212 .126 .234 -.179 .371 

AGPOP      1.000 .110 -.104 .150 .114 -.211 -.061 

CHDI       1.000 -.076 .128 .254 -.163 -.187 

DERA        1.000 -.299 .043 .495 -.391 

ELEC         1.000 .224 -.263 .405 

ELE          1.000 .432 .324 

LAPHE           1.000 -.148 

POH            1.000 
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       _cons     874.3364   717.3237     1.22   0.245    -675.3473     2424.02 874.3364   717.3237     1.22   0.245    -675.3473     2424.02
         poh     .0110315   .0252675     0.44   0.670    -.0435556    .0656186 .0110315   .0252675     0.44   0.670    -.0435556    .0656186
       laphe     .0098191   .0041605     2.36   0.035     .0008309    .0188073 .0098191   .0041605     2.36   0.035     .0008309    .0188073
         ele    -.0079595   .0168525    -0.47   0.645    -.0443672    .0284481-.0079595   .0168525    -0.47   0.645    -.0443672    .0284481
        elec    -26.98046   29.34407    -0.92   0.375    -90.37447    36.41355-26.98046   29.34407    -0.92   0.375    -90.37447    36.41355
        dera    -45.81763   48.25537    -0.95   0.360     -150.067    58.43176-45.81763   48.25537    -0.95   0.360     -150.067    58.43176
        chdi    -.2500023    .309729    -0.81   0.434     -.919131    .4191265-.2500023    .309729    -0.81   0.434     -.919131    .4191265
       agpop     .0122739   .0702869     0.17   0.864    -.1395717    .1641195 .0122739   .0702869     0.17   0.864    -.1395717    .1641195
         urb     .0101077   .0178377     0.57   0.581    -.0284284    .0486438 .0101077   .0178377     0.57   0.581    -.0284284    .0486438
         ind    -.0262238    .033051    -0.79   0.442    -.0976262    .0451786-.0262238    .033051    -0.79   0.442    -.0976262    .0451786
      prilev     -5.57599   10.15473    -0.55   0.592    -27.51395    16.36197 -5.57599   10.15473    -0.55   0.592    -27.51395    16.36197
       EXCAP      .921752   .3198162     2.88   0.013      .230831    1.612673  .921752   .3198162     2.88   0.013      .230831    1.612673
                                                                              
    phex1cap        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           Total    5097325.79    24  212388.575            5097325.79    24  212388.575           Root MSE      =  57.871 57.871
                                                       Adj R-squared =  0.9842
    

 0.9842
    Residual    43537.9567    13  3349.07359            43537.9567    13  3349.07359           R-squared     =  0.9915
    

 0.9915
       Model    5053787.83    11  459435.258            5053787.83    11  459435.258           Prob > F      =  0.0000 0.0000
                                                       F( 11,    13) =  137.18  137.18
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      25      25

. regress phex1cap EXCAP prilev ind urb agpop chdi dera elec ele laphe poh

 
 

       _cons     .8900194   1.358066     0.66   0.524    -2.043904    3.823943 .8900194   1.358066     0.66   0.524    -2.043904    3.823943
         poh     .0000112   .0000478     0.23   0.819    -.0000922    .0001145 .0000112   .0000478     0.23   0.819    -.0000922    .0001145
       laphe     .0000241   7.88e-06     3.06   0.009     7.11e-06    .0000411 .0000241   7.88e-06     3.06   0.009     7.11e-06    .0000411
         ele     4.71e-06   .0000319     0.15   0.885    -.0000642    .0000736 4.71e-06   .0000319     0.15   0.885    -.0000642    .0000736
        elec     -.049791   .0555554    -0.90   0.386    -.1698111    .0702291 -.049791   .0555554    -0.90   0.386    -.1698111    .0702291
        dera    -.0210117    .091359    -0.23   0.822    -.2183809    .1763574-.0210117    .091359    -0.23   0.822    -.2183809    .1763574
        chdi    -.0004843   .0005864    -0.83   0.424    -.0017511    .0007825-.0004843   .0005864    -0.83   0.424    -.0017511    .0007825
       agpop     .0000736   .0001331     0.55   0.589    -.0002139    .0003611 .0000736   .0001331     0.55   0.589    -.0002139    .0003611
         urb     7.94e-06   .0000338     0.24   0.818     -.000065    .0000809 7.94e-06   .0000338     0.24   0.818     -.000065    .0000809
         ind    -.0000272   .0000626    -0.43   0.671    -.0001623     .000108-.0000272   .0000626    -0.43   0.671    -.0001623     .000108
      prilev    -.0052987   .0192253    -0.28   0.787    -.0468325    .0362351-.0052987   .0192253    -0.28   0.787    -.0468325    .0362351
       EXCAP     .0002114   .0006055     0.35   0.733    -.0010966    .0015195 .0002114   .0006055     0.35   0.733    -.0010966    .0015195
                                                                              
       phex2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           Total    12.3966009    24  .516525038            12.3966009    24  .516525038           Root MSE      =  .10956 .10956
                                                       Adj R-squared =  0.9768
    

 0.9768
    Residual    .156055645    13   .01200428            .156055645    13   .01200428           R-squared     =  0.9874
    

 0.9874
       Model    12.2405453    11  1.11277684            12.2405453    11  1.11277684           Prob > F      =  0.0000 0.0000
                                                       F( 11,    13) =   92.70   92.70
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      25      25

. regress phex2 EXCAP prilev ind urb agpop chdi dera elec ele laphe poh

 
 

 

                                       
       _cons     27.28494   7.950112     3.43   0.004     10.23364    44.33623 27.28494   7.950112     3.43   0.004     10.23364    44.33623
         alc     .0953802    .185718     0.51   0.616    -.3029453    .4937057 .0953802    .185718     0.51   0.616    -.3029453    .4937057
        tobc    -.2141653   1.191597    -0.18   0.860    -2.769886    2.341556-.2141653   1.191597    -0.18   0.860    -2.769886    2.341556
         poh    -.0000353   .0001852    -0.19   0.852    -.0004325    .0003619-.0000353   .0001852    -0.19   0.852    -.0004325    .0003619
       agpop     -.000846   .0013492    -0.63   0.541    -.0037398    .0020479 -.000846   .0013492    -0.63   0.541    -.0037398    .0020479
         urb     .0002515   .0001115     2.26   0.041     .0000123    .0004906 .0002515   .0001115     2.26   0.041     .0000123    .0004906
         ind    -.0007428   .0002005    -3.70   0.002    -.0011729   -.0003128-.0007428   .0002005    -3.70   0.002    -.0011729   -.0003128
         gdp     .0896059      .0576     1.56   0.142    -.0339338    .2131457 .0896059      .0576     1.56   0.142    -.0339338    .2131457
        trex    -1.09e-06   .0000626    -0.02   0.986    -.0001354    .0001332-1.09e-06   .0000626    -0.02   0.986    -.0001354    .0001332
        prex     .0005667   .0003991     1.42   0.177    -.0002892    .0014226 .0005667   .0003991     1.42   0.177    -.0002892    .0014226
       phex1    -.0000513     .00007    -0.73   0.476    -.0002016    .0000989-.0000513     .00007    -0.73   0.476    -.0002016    .0000989
                                                                              
         idr        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           Total    116.009599    24  4.83373328            116.009599    24  4.83373328           Root MSE      =  .73905 .73905
                                                       Adj R-squared =  0.8870
    

 0.8870
    Residual    7.64674764    14   .54619626            7.64674764    14   .54619626           R-squared     =  0.9341
    

 0.9341
       Model    108.362851    10  10.8362851            108.362851    10  10.8362851           Prob > F      =  0.0000 0.0000
                                                       F( 10,    14) =   19.84   19.84
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      25      25

. regress idr phex1 prex trex gdp  ind urb agpop poh tobc alc
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       _cons     194.4841   62.10361     3.13   0.007     61.28511    327.6831 194.4841   62.10361     3.13   0.007     61.28511    327.6831
         alc       1.6559   1.450767     1.14   0.273    -1.455685    4.767485   1.6559   1.450767     1.14   0.273    -1.455685    4.767485
        tobc    -4.537731   9.308353    -0.49   0.633    -24.50216     15.4267-4.537731   9.308353    -0.49   0.633    -24.50216     15.4267
         poh    -.0001288   .0014467    -0.09   0.930    -.0032318    .0029741-.0001288   .0014467    -0.09   0.930    -.0032318    .0029741
       agpop    -.0116631   .0105398    -1.11   0.287    -.0342687    .0109425-.0116631   .0105398    -1.11   0.287    -.0342687    .0109425
         urb     .0003517    .000871     0.40   0.692    -.0015165      .00222 .0003517    .000871     0.40   0.692    -.0015165      .00222
         ind    -.0060414   .0015664    -3.86   0.002    -.0094009   -.0026819-.0060414   .0015664    -3.86   0.002    -.0094009   -.0026819
         gdp     .3669439    .449952     0.82   0.428    -.5981072    1.331995 .3669439    .449952     0.82   0.428    -.5981072    1.331995
        trex    -.0001016   .0004893    -0.21   0.838     -.001151    .0009478-.0001016   .0004893    -0.21   0.838     -.001151    .0009478
        prex     .0015208   .0031173     0.49   0.633    -.0051652    .0082067 .0015208   .0031173     0.49   0.633    -.0051652    .0082067
       phex1     .0004553   .0005472     0.83   0.419    -.0007183    .0016289 .0004553   .0005472     0.83   0.419    -.0007183    .0016289
                                                                              
         mdr        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           Total    7057.05032    24  294.043763            7057.05032    24  294.043763           Root MSE      =  5.7732 5.7732
                                                       Adj R-squared =  0.8866
    

 0.8866
    Residual    466.620563    14  33.3300402            466.620563    14  33.3300402           R-squared     =  0.9339
    

 0.9339
       Model    6590.42976    10  659.042976            6590.42976    10  659.042976           Prob > F      =  0.0000 0.0000
                                                       F( 10,    14) =   19.77   19.77
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      25      25

. regress mdr phex1 prex trex gdp  ind urb agpop poh tobc alc

 
  

                                                                              
       _cons    -306.9231   458.1466    -0.67   0.514     -1289.55    675.7037-306.9231   458.1466    -0.67   0.514     -1289.55    675.7037
         alc     18.86544    10.7025     1.76   0.100    -4.089134    41.82002 18.86544    10.7025     1.76   0.100    -4.089134    41.82002
        tobc    -13.82619   68.66897    -0.20   0.843    -161.1065    133.4541-13.82619   68.66897    -0.20   0.843    -161.1065    133.4541
         poh     .0454167   .0106727     4.26   0.001      .022526    .0683073 .0454167   .0106727     4.26   0.001      .022526    .0683073
       agpop    -.1802648   .0777535    -2.32   0.036    -.3470294   -.0135001-.1802648   .0777535    -2.32   0.036    -.3470294   -.0135001
         urb     .0450389   .0064258     7.01   0.000     .0312569    .0588209 .0450389   .0064258     7.01   0.000     .0312569    .0588209
         ind    -.0241861   .0115552    -2.09   0.055    -.0489695    .0005973-.0241861   .0115552    -2.09   0.055    -.0489695    .0005973
         gdp     5.578595   3.319356     1.68   0.115    -1.540715    12.69791 5.578595   3.319356     1.68   0.115    -1.540715    12.69791
        trex     .0026663   .0036093     0.74   0.472     -.005075    .0104075 .0026663   .0036093     0.74   0.472     -.005075    .0104075
        prex     .0645853   .0229967     2.81   0.014     .0152623    .1139082 .0645853   .0229967     2.81   0.014     .0152623    .1139082
       phex1    -.0010086   .0040367    -0.25   0.806    -.0096665    .0076493-.0010086   .0040367    -0.25   0.806    -.0096665    .0076493
                                                                              
        chdi        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           Total    3214521.91    24  133938.413            3214521.91    24  133938.413           Root MSE      =   42.59  42.59
                                                       Adj R-squared =  0.9865
    

 0.9865
    Residual     25394.472    14  1813.89085             25394.472    14  1813.89085           R-squared     =  0.9921
    

 0.9921
       Model    3189127.44    10  318912.744            3189127.44    10  318912.744           Prob > F      =  0.0000 0.0000
                                                       F( 10,    14) =  175.82  175.82
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      25      25

. regress chdi phex1 prex trex gdp  ind urb agpop poh tobc alc

                                                                              
       _cons     6.456691   3.361082     1.92   0.075    -.7521131    13.66549 6.456691   3.361082     1.92   0.075    -.7521131    13.66549
         alc      .075649   .0785163     0.96   0.352    -.0927517    .2440497  .075649   .0785163     0.96   0.352    -.0927517    .2440497
        tobc     .0615235   .5037733     0.12   0.905    -1.018963     1.14201 .0615235   .5037733     0.12   0.905    -1.018963     1.14201
         poh     .0001232   .0000783     1.57   0.138    -.0000448    .0002911 .0001232   .0000783     1.57   0.138    -.0000448    .0002911
       agpop     .0002278   .0005704     0.40   0.696    -.0009957    .0014512 .0002278   .0005704     0.40   0.696    -.0009957    .0014512
         urb    -.0000111   .0000471    -0.23   0.818    -.0001122      .00009-.0000111   .0000471    -0.23   0.818    -.0001122      .00009
         ind    -.0002548   .0000848    -3.01   0.009    -.0004366    -.000073-.0002548   .0000848    -3.01   0.009    -.0004366    -.000073
         gdp     .0452519   .0243517     1.86   0.084    -.0069772     .097481 .0452519   .0243517     1.86   0.084    -.0069772     .097481
        trex     .0000124   .0000265     0.47   0.647    -.0000444    .0000692 .0000124   .0000265     0.47   0.647    -.0000444    .0000692
        prex     .0001208   .0001687     0.72   0.486     -.000241    .0004827 .0001208   .0001687     0.72   0.486     -.000241    .0004827
       phex1    -5.51e-06   .0000296    -0.19   0.855     -.000069     .000058-5.51e-06   .0000296    -0.19   0.855     -.000069     .000058
                                                                              
        dera        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           Total    12.9264001    24  .538600005            12.9264001    24  .538600005           Root MSE      =  .31245 .31245
                                                       Adj R-squared =  0.8187
    

 0.8187
    Residual    1.36674788    14  .097624849            1.36674788    14  .097624849           R-squared     =  0.8943
    

 0.8943
       Model    11.5596522    10  1.15596522            11.5596522    10  1.15596522           Prob > F      =  0.0000 0.0000
                                                       F( 10,    14) =   11.84   11.84
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      25      25

. regress dera phex1 prex trex gdp  ind urb agpop poh tobc alc
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    ipdcap1000    -0.1162   1.0000  -0.1162   1.0000
  opdcap1000     1.0000   1.0000
                                
                            opd~1000 ipd~1000

    ipdcap1000     0.3960   0.0866  -0.0395   0.1806   0.1675   0.3144   0.1429   0.3362
  

   0.3960   0.0866  -0.0395   0.1806   0.1675   0.3144   0.1429   0.3362
  opdcap1000     0.0525  -0.0075  -0.0388   0.1249   0.1606  -0.0193  -0.0038   0.0820
   

   0.0525  -0.0075  -0.0388   0.1249   0.1606  -0.0193  -0.0038   0.0820
   equip1000     0.7064   0.4554  -0.1935   0.6326   0.7430   0.2147   0.0444   1.0000
 

   0.7064   0.4554  -0.1935   0.6326   0.7430   0.2147   0.0444   1.0000
 chrocap1000     0.0663   0.0591   0.0720   0.0784   0.0647   0.0411   1.0000
       

   0.0663   0.0591   0.0720   0.0784   0.0647   0.0411   1.0000
       aging     0.3553   0.0237  -0.1449   0.2204   0.0802   1.0000
   

   0.3553   0.0237  -0.1449   0.2204   0.0802   1.0000
   urbanized     0.5943   0.5507  -0.1980   0.7147   1.0000
  

   0.5943   0.5507  -0.1980   0.7147   1.0000
  industrial     0.4532   0.6100  -0.3069   1.0000
         

   0.4532   0.6100  -0.3069   1.0000
         cpi    -0.0793  -0.2883   1.0000
  

  -0.0793  -0.2883   1.0000
  gppcap1000     0.1917   1.0000   0.1917   1.0000
     hexpens     1.0000   1.0000
                                                                                      
                hexpens gpp~1000      cpi indust~l urbani~d    aging chr~1000 equ~1000

(obs=760)
> 1000 ipdcap1000
. correlate hexpens gppcap1000 cpi industrial urbanized aging chrocap1000 equip1000 opdc
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