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ผู  ให บริการทางการแพทยหลายคน อาจเคยมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกใหบริการสุขภาพกับผูปวย เชน “การใหยา  
ลดความดนัโลหติตวัทีม่รีาคาแพงกวา จะมีผลดกีวายาตวัทีมี่ราคาถกูหรือไม”  
“โครงการปองกันภาวะอวนในเด็กนักเรียน จะกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพใน
ระยะยาวคุมคากับเงินที่ลงทุนไปหรือไม” แลวเราจะมีวิธีการคิดที่ชวยในการ
ตัดสินใจกับคําถามเหลานี้อยางไร

หนังสือเลมนี้จะชวยตอบคําถามดังกลาว โดยใชหลักการทางเศรษฐศาสตร  ซึ่ง
เปนเครื�องมือที่ชวยในการตัดสินใจเรื�องประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต
ความเขาใจเรื�องพฤติกรรมการตัดสินใจ ทรัพยากรอันมีจํากัด และการเปรียบ
เทียบระหวางทางเลือก อันเปนพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร นอกจากนี้
ยังครอบคลุมถึงลักษณะของสินคาบริการสุขภาพ ความหมายของประสิทธิภาพ 
การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และยังเชื�อมโยงถึงระบบหลักประกัน
สุขภาพในบริบทของประเทศไทยอีกดวย 

เรียบเรียงดวยภาษาที่เรียบงาย เพื�อจะไดไมจํากัดผูอานเพียงแคเฉพาะบุคลากร
การแพทยและสาธารณสขุ และผูมพีืน้ฐานทางเศรษฐศาสตรเทานัน้ แตยงัเหมาะ
สําหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื�องนี้อีกดวย
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ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณแมและคุณพอ ที่ใหกําเนิดและ
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ขอขอบพระคุณ คุณภัทราภรณ กันยะมี ที่ชวยใหคําแนะนําและ
ผลักดันจนหนังสือเลมนี้สําเร็จลุลวงออกมาไดในที่สุด
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ค�ำน�ำ

ระบบการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย ได้เปล่ียนแปลง

ไปอย่างมากตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ท้ังในเรื่องความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีทางการรักษาพยาบาล ตลอดจนถึงระบบบริการสุขภาพท่ี

มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ความต้องการบริการสุขภาพ 

ในสังคมที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนท�าให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรท่ีน�ามาใช ้

เพื่อผลิตบริการสุขภาพ ทั้งด้านสถานที่ ยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการ 

แพทย์ รวมถึงงบประมาณในการด�าเนินการของสถานพยาบาล โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในสถานพยาบาลของภาครัฐ

ทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือผลิตบริการสุขภาพให้ตอบ

สนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการ จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการท�างาน

ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์ อันเป็นผู้มี

บทบาทหลักในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรทางคลินิกทั้งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อ

วนิจิฉยัและการให้การรกัษา ดงันัน้ จงึมคีวามจ�าเป็นทีแ่พทย์ควรมเีครื่องมอื

ท่ีช่วยในการพิจารณาการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการท�าเวชปฏิบัติ 

ดังค�าประกาศแพทยสภาที่ 45/2555 เร่ืองเวชปฏิบัติที่ดีส�าหรับแพทย ์

(Good Medical Practice) ในส่วนของข้อพึงปฏิบัติของแพทย์โดยท่ัวไป 

ข้อที่ 11 ว่า 
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“ใช้ทรัพยากรทางสุขภาพด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใต้ความ
สามารถและข้อจ�ากดัตามภาวะวสิยั และพฤตกิารณ์ทีม่อียู ่เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ป่วยและชุมชน”

วชิา หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบือ้งต้น (Principles of Basic 

Health Economics) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้

ทรพัยากรทีม่จี�ากัดกบัทางเลอืกต่างๆ ทีม่เีพื่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ หนงัสอื

เล่มนีค้รอบคลุมเนือ้หาของวชิาเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ ตัง้แต่ความหมาย

ของเศรษฐศาสตร์ ประสิทธิภาพ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประเมินทั้งต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพเปรียบเทียบ

ระหว่างทางเลือก นอกจากนีแ้ล้ว การเข้าใจในลกัษณะของสนิค้าและบรกิาร

สุขภาพ ตลาดบริการสุขภาพ และกลไกการท�างานของระบบประกันสุขภาพ 

ยังมีส่วนส�าคัญในการประยุกต์ใช้หลักวิชาเศรษฐศาสตร์อีกด้วย ซ่ึงเน้ือหา

ต่างๆ ถูกรวบรวมไว้ ในหนังสือเล่มนี้

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นพื้นฐาน

ที่ส�าคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ทั้งส�าหรับ

แพทย์ บุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนถึงผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถน�าหลัก

การไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สืบไปได้

ดร. นพ. วิน เตชะเคหะกิจ 
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1.1 เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการแพทย์
และสาธารณสุขอย่างไร 
เมื่อกล่าวถึงค�าว่า “เศรษฐศาสตร์” แล้ว เชื่อว่าจะพาให้หลายคน

คิดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ต้นทุน ก�าไร ขาดทุน หรือความคุ้มค่า ซึ่ง

ฟังดแูล้วอาจชวนให้สงสยัไม่น้อยว่า แล้วเศรษฐศาสตร์ไปเกีย่วข้องกบัเรื่อง

ทางการแพทย์และสาธารณสขุได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากพูดถงึการ

จัดการระบบสาธารณสุขจากทางภาครัฐ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักควรให้ความ

ส�าคัญกับสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนมากกว่าจะสนใจเรื่องก�าไรขาดทุน 

กระนั้นก็ตาม เราลองพิจารณาดูปัญหาที่พบเจอได้บ่อยในทางปฏิบัติส�าหรับ

ผู้ ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น

 • เด็กผู้หญิง (และเด็กผู้ชาย) ทุกคน สมควรได้รับการฉีดวัคซีน 
Human Papilloma Virus (HPV) เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
(และหูดบางชนิด) หรือไม่
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 • คนวัยท�างานสมควรฉีดวัคซีน Influenza เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่
ทุกปีหรือไม่

 • ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะสมควรได้รับการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง (CT Brain) ทุกรายหรือไม่

 • การตรวจ Mammogram เพื่อคดักรองมะเร็งเต้านม สมควรกระท�า
ในกรณีใดบ้าง

 • การตรวจสขุภาพประจ�าปี ควรท�าในประชากรทีม่สีขุภาพดแีละไม่มี
โรคประจ�าตวัใดๆ ในกรณีใดบ้าง และควรได้รบัการตรวจหาสิง่ใดบ้าง

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค�าถามที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเหล่า

นี้มักจะไม่เกิดขึ้นหากผู้รับบริการไปใช้บริการที่สถานพยาบาลเอกชน แต่มัก

พบเห็นได้หากมารับบริการที่สถานพยาบาลของภาครัฐ เพราะเหตุใดจึงเป็น

เช่่นนั้น

ส�าหรับบุคลากรการแพทย์ผู ้ซึ่งมีหน้าที่ต้องตัดสินใจ (Clinical 

Decision Maker) แล้ว ค�าถามเหล่านีเ้ป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการตดัสนิใจ 

(Decision Making Process) เพื่อใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่จ�ากัด

กับมาตรการสุขภาพ (Health Intervention) โดยถึงแม้ว่าการตัดสินใจเลือก

ใช้มาตรการสุขภาพตามตัวอย่างข้างต้นจะน�ามาซึ่งประโยชน์บางประการ 

เช่น การฉีดวัคซีน HPV และวัคซีน Influenza นั้นท�าให้ได้รับภูมิต้านทาน

ต่อโรค (ถงึแม้ว่าอาจเกดิผลข้างเคยีงจากการฉดีวคัซนีได้บ้าง) การตรวจ CT 

Brain สามารถช่วยในการวินิจฉัยภาวะเลือดออกในศีรษะในผู้ป่วยที่ได้รับ 

บาดเจบ็ทีศ่รีษะได้ การตรวจ Mammogram ช่วยในการคดักรองความผดิปกต ิ

ที่เต้านม หรือแม้แต่การตรวจสุขภาพประจ�าปีอาจช่วยให้พบความผิดปกติ

บางอย่างของร่างกายในระยะเริ่มแรกได้ 
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แต่ประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้มาพร้อมกับต้นทุนในรูปแบบของ

ทรัพยากรทางการแพทย์ที่ต้องหมดไปกับมาตรการสุขภาพดังกล่าว ปัญหา

ที่แท้จริงของค�าถามเหล่านี้จึงหลีกไม่พ้นการพิจารณา “ความคุ้มค่า” ของ

การตัดสินใจใช้ทรัพยากรอันมีจ�ากัดไปกับมาตรการเมื่อเทียบกับประโยชน์ท่ี

เกิดขึ้น ซ่ึงบางครั้งค�าถามที่เกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด

อาจไม่ได้สามารถตอบได้ง่ายๆ ยกตวัอย่างเช่น หากท่านเป็นผู้บรหิารในพืน้ที ่

ขาดแคลนแห่งหนึ่ง ต้องตัดสินใจจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ 200,000 บาท 

ระหว่างทางเลือกสองทางที่ต้องใช้เงินจ�านวนนี้ ได้แก่ การดูแลทารกคลอด

ก่อนก�าหนดหนึ่งรายให้รอดชีวิตอยู่เป็นเวลาหนึ่งเดือน หรือน�าไปให้กับ 

โรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงเป็นค่าด�าเนินการเพื่อใช้จ่ายส�าหรับค่าบุคลากร 

ค่าสาธารณูปโภค ค่ายาและเวชภัณฑ์ ซึ่งดูแลประชากร 15,000 คนให้

สามารถด�าเนินการได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน ท่านจะเลือกใช้งบประมาณ

จ�านวนนี้กับทางเลือกใด

ส�าหรับค�าถามข้างต้นนั้น หลายคนอาจมีค�าตอบว่า ในเมื่อหาก

พิจารณาดแูล้วว่าทางเลอืกทีส่นใจนัน้มคีวามส�าคญัทัง้สองทางแล้ว ท�าไมเรา

ถงึไม่จดัสรรทรพัยากรเพิม่ขึน้เพื่อให้สามารถท�าสิง่ท่ีจ�าเป็นได้ท้ังหมด ซ่ึงค�า

ตอบนี้ในมุมหนึง่กต็รงกบัความเป็นจรงิในระบบสาธารณสขุของประเทศไทย

อันมีผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศนั้นเติบโตข้ึนมาตลอดในช่วง

หลายทศวรรษที่ผ่านมา ดังแสดงในรูปที่ 1.1 โดยค่าใช้จ่ายสุขภาพรวมของ

ประเทศ (Total Health Expenditure-THE) ได้เพิม่ขึน้จากประมาณ 180,000 

ล้านบาทในปี พ.ศ. 2544 กลายเป็นราว 434,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 

ซึ่งการเติบโตของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมดของประเทศนั้น มีอัตราการที่สูง

กว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product -GDP) ซึ่งอัตราส่วนระหว่าง THE ต่อ GDP ได้เพิ่มขึ้นจาก 2.8% 

ในปี พ.ศ. 2544 กลายเป็น 4.1% ในปี พ.ศ. 2554 [1]
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การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้จ่ายสุขภาพรวมของประเทศนั้น 

อาจท�าให้เกิดข้อสงสัยว่า ประเทศไทยมีการใช้จ่ายทางสุขภาพมากเกินไป

หรอืไม่ ซึง่หากเราลองเปรยีบเทยีบเปอร์เซน็ต์ของค่าใช้จ่ายสขุภาพรวมของ

ประเทศต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกในปี พ.ศ. 

2554 แล้ว จะพบว่าประเทศไทยมเีปอร์เซน็ต์ของการใช้จ่ายอยูท่ีอ่นัดบั 160 

จาก 188 ประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ซึ่งจากการเปรียบเทียบนี้ อาจ

กล่าวได้ว่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันยังมิได้สูงมาก

นัก ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ตาม

ตารางที่ 1.1 เปอร์เซ็นต์ของ THE ต่อ GDP และล�าดับเปรียบเทียบของบางประเทศ
จาก 188 ประเทศกับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554

อันดับ 
จาก 188 
ประเทศ

ประเทศ เปอร์เซ็นต์ 
ของ THE 
ต่อ GDP

อันดับ 
จาก 188 
ประเทศ

ประเทศ เปอร์เซ็นต์ 
ของ THE 
ต่อ GDP

1 ไลบีเรีย 19.5 83 เวียดนาม 6.8

2 เซียร์ราลีโอน 18.8 117 กัมพูชา 5.7

3 สหรัฐอเมริกา 17.9 135 จีน 5.2

8 เนเธอร์แลนด์ 12 147 สิงคโปร์ 4.6

9 ฝรั่งเศส 11.6 157 ฟิลิปปินส์ 4.1

11 แคนาดา 11.2 159 ภูฐาน 4.1

12 เดนมาร์ก 11.2 160 ไทย 4.1

13 เยอรมนี 11.1 164 อินเดีย 3.9

15 สวิสเซอร์แลนด์ 10.9 177 ลาว 2.8
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อันดับ 
จาก 188 
ประเทศ

ประเทศ เปอร์เซ็นต์ 
ของ THE 
ต่อ GDP

อันดับ 
จาก 188 
ประเทศ

ประเทศ เปอร์เซ็นต์ 
ของ THE 
ต่อ GDP

16 กรีซ 10.8 179 อินโดนีเซีย 2.7

37 อังกฤษ 9.3 183 บรูไน 2.5

38 ญี่ปุ่น 9.3 186 พม่า 2

ที่มา : [2]

1.2 เหตุใดเราจึงควรสนใจ “ความคุ้มค่า”
ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพ

เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เป็นทรัพยากรต่างๆ นั้นมีอยู่อย่างจ�ากัด 

เมื่อมีการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับมาตรการทางสุขภาพใดมาตรการหนึ่งเพิ่ม

ขึ้น นั่นหมายถึง การน�าทรัพยากรที่สามารถน�าไปใช้กับสิ่งอื่นได้จะลดลง 

เช่น น�าไปใช้กับการรักษาพยาบาลบาลด้วยความเจ็บป่วยอื่น หรือกระทั่ง

ในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การผลิตอาหาร การศึกษา การท่อง

เที่ยว ความมั่นคง ฯลฯ ต้นทุนเหล่านี้ในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า 

“ต้นทุนค่าเสียโอกาส” หรือ “Opportunity Cost” ซึ่งหมายถึง ต้นทุน

การสูญเสียผลิตผลที่พึงได้จากทางเลือกอื่นๆ เมื่อทางเลือกหนึ่งได้ถูกเลือก 

ซึ่งเราอาจแสดงสัดส่วนต่างๆ ของผลรวมของการผลิตสินค้าสุขภาพและ

ตารางที่ 1.1 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์ของ THE ต่อ GDP และล�าดับเปรียบเทียบของบาง
ประเทศจาก 188 ประเทศกับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554
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สินค้าอื่นๆ ภายใต้ทรัพยากรจ�ากัดได้ดังในรูปที่ 1.2 ซึ่งจากรูป จะเห็นได้ว่า

เมื่อทรัพยากรถูกใช้ ในการผลิตสินค้าสุขภาพเพิ่มขึ้น ย่อมมีผลให้การผลิต 

สินค้าอื่นๆ มีปริมาณลดลง

สินค้าอื่นๆ

เมื่อทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจได้น�าไปใช้ ใน 
การผลิตสินค้าต่างๆ ยกเว้นสินค้าสุขภาพ

มีการใช้ทรัพยากรเล็กน้อยในการผลิตสินค้าสุขภาพ 
โดยเลือกผลิตในส่วนที่มีผลิตภาพสูงที่สุด ท�าให้ยังมี
การผลิตสินค้าอื่นๆ จ�านวนมากอยู่

ทรัพยากรทั้งหมดถูกใช้ ใน 
การผลิตสินค้าสุขภาพ

มีการใช้ทรัพยากรผลิตสินค้าสุขภาพ 
มากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการลดลงของ
การผลิตสินค้าอื่นๆ

สินค้าสุขภาพ

รูปที่ 1.2 อัตราส่วนของสินค้าสุขภาพและสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตได้ภายใต้ทรัพยากรที่จ�ากัด

เมื่อเราเชื่อมจุดที่แสดงส่วนผสมของปริมาณการผลิตสินค้าสอง

ประเภทภายใต้ทรัพยากรที่จ�ากัดเข้าด้วยกัน เส้นกราฟท่ีเกิดข้ึนจะแสดง

ผลรวมต่างๆ ของการผลิตสินค้าสองชนิด ซึ่งเรียกกราฟนี้ว่า Production 

Possibility Frontier ดังแสดงในรูปที่ 1.3 
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สินค้าอื่นๆ

สินค้าสุขภาพ

ส่วนผสมของสินค้าสุขภาพและสินค้าอื่นๆ ในรูป
แบบต่างๆ ที่สามารถผลิตได้ ในระบบเศรษฐกิจ 
หากมีการน�าทรัพยากรทั้งหมดมาใช้

รูปที่ 1.3 Production Possibility Frontier

จะสังเกตได้ว่า ผลรวมของปริมาณการผลิตบนกราฟ Production 
Possibility Frontier น้ีจะไม่ใช่เส้นตรง แต่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง ซึ่ง
สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามกฎของการลดลงของผลได้ (Law of 
Diminishing Marginal Returns) การลดลงของผลได้นี้เกิดขึ้นจากการที่
ผลตอบแทนสูงสุดจากการผลิตจะเกิดขึ้นกับหน่วยแรก และจะค่อยๆ ลดลง
ในการผลติหน่วยถดัมาทัง้นีส้บืเนื่องจากเงื่อนไขในการผลิต สภาพแวดล้อม 
หรือปัจจัยอื่นๆ 

ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีการพิจารณาท�า CT Brain ของผู้ป่วยที่ได้
รับบาดเจ็บที่ศีรษะเพื่อหาความผิดปกตินั้น หากในเบื้องต้นพิจารณาท�า CT 
Brain ในคนไข้ที่ตรวจพบความผิดปกติจากการคัดกรองโดยใช้การประเมิน
ระดับความรูส้กึตวั (Glasgow Coma Scale) มาแล้ว จะท�าให้สามารถตรวจ
พบความผิดปกติจากภาพถ่ายรังสีในคนไข้กลุ่มแรกในอัตราท่ีสูงท่ีสุด และ
หากมีการท�า CT Brain ต่อไปในผู้ป่วยที่ผลคัดกรองไม่พบความผิดปกติ จะ
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ท�าให้โอกาสเจอความผดิปกตใินผูป่้วยจากการตรวจทางรงัสมีน้ีอยลงเรื่อยๆ 
ดังแสดงในรูปที่ 1.4 

ซึ่งหากการใช้ทรัพยากรการตรวจทางรังสีโดยใช้เครื่องเอกซเรย ์
คอมพิวเตอร์นั้นมีจ�านวนครั้งท่ีใช้ได้จ�ากัด การพิจารณาว่าจะน�าเครื่อง
เอกซเรย์คอมพวิเตอร์นี้ไปใช้กบัผูป่้วยรายใดจึงเป็นเรื่องส�าคญั เพ่ือท�าให้การ
ตรวจนี้สามารถเกิดประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคได้สูงสุด ซึ่งกรณีการใช้
เครื่องเอกซเรย์คอมพวิเตอร์นัน้อาจไม่จ�าเพาะกบัผูป่้วยท่ีมาด้วยอาการบาด
เจ็บทางศีรษะเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงผู้ป่วยที่มาด้วยอาการอื่นที่มีความ
จ�าเป็นต้องได้รบัการเอกซเรย์คอมพวิเตอร์เพื่อช่วยในการวนิจิฉัยโรคอกีด้วย 
(ด้วยเหตผุลเดยีวกนันีช่้วยอธบิายว่า เหตใุดจงึมกีารก�าหนดหลักเกณฑ์ของ 
ผู้ที่ควรได้รับจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์อื่นๆ ด้วย เช่น อายุและเพศ
ของผู้ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีน HPV หรือการท�า Mammogram)

จ�า
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จ�านวนผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่ได้ท�า CT Brain (คน)

รูปท่ี 1.4 จ�านวนผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่พบความผิดปกติจากการท�า CT Brain ที่มี
จ�านวนลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการท�า CT Brain ในผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎของการ
ลดลงของผลได้
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1.3 เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องอย่างไรกับการใช้
ทรัพยากรสุขภาพ
จากตัวอย่างก่อนหน้านี ้จะเหน็ได้ว่าการท�างานทัง้ด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับหน่วยงาน

ของภาครัฐ ซึ่งความสนใจนี้เกี่ยวโยงกับวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) 

เพราะว่าเศรษฐศาสตร์นัน้เป็นศาสตร์หนึง่ที่ใช้ช่วยในการตดัสนิใจ (Decision 

Sciences) การน�าเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการใช้ 

ทรัพยากรด้านสุขภาพ จึงเป็นที่มาของวิชาที่ชื่อ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

(Health Economics) (บางคนอาจเรียกว่า เศรษฐศาสตร์การแพทย์ หรือ 

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ) นั่นเอง

1.4 ค�าจ�ากัดความของสุขภาพ 
ก่อนที่จะกล่าวถึงค�าว่าเศรษฐศาสตร์ เรามาท�าความเข้าใจกับค�าว่า

สุขภาพ (Health) กันก่อน ตามความหมายที่องค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization-WHO) ได้นิยามค�าว่าสุขภาพไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 

[3] ว่า เป็น สภาวะของความสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพ จิตใจ และทางสังคม 

มิใช่แต่เพียงความปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วยเท่าน้ัน ซึ่งต่อมาในปี 

พ.ศ. 2548 [4] ทางองค์การอนามยัโลกได้มแีนวคดิทีจ่ะเพิม่เตมิเรื่องมติทิาง

จิตวิญญาณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนิยามค�าว่าสุขภาพด้วย

ส�าหรบัความหมายของค�าว่าสขุภาพตามมมุมองในทางเศรษฐศาสตร์

นั้น อาจมีความแตกต่างกับนิยามโดยทั่วไปอยู่บ้าง เนื่องจากเศรษฐศาสตร์

มองสุขภาพเป็นเรื่องของสิ่งที่สามารถลงทุนได้ และจะตัดสินใจอย่างไร

ให้การลงทุนน้ีเกดิความคุม้ค่ามากทีส่ดุ ซึง่แนวคดิการลงทนุทางสขุภาพนีถ้กู
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น�าเสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อ ไมเคิล โกรสส์แมน (Michael 

Grossman) ในปี พ.ศ. 2515 ด้วยโมเดลที่ชื่อ Grossman’s Model [5] 

ซึ่งสามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับมุมมองเรื่องสุขภาพที่ส�าคัญได้ดังนี้ 

1. สุขภาพสามารถถูกมองให้อยู่ในรูปของ “หุ้น (Stock)” หรือ “ทุน 
(Capital)” สุขภาพได้ ซึ่งหุ้นสุขภาพนี้จะให้ผลผลิตในรูปของ “เวลาที่มี
สุขภาพที่ดี (Healthy Time)”

2. การลงทุนในสุขภาพ (Health Investment) โดยการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ท�าให้สุขภาพไม่ดี และส่งเสริมพฤติกรรมที่ท�าให้มีสุขภาพดี น�า
ไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นและการเพิ่มขึ้นของเวลาที่มีสุขภาพดี

3. การลงทุนในสุขภาพอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับบริการ
ทางการแพทย์ การกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ การออกก�าลังกาย และการพัก
ผ่อนหย่อนใจ

4. หุ้นสุขภาพจะตกลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ถึงแม้ว่าระดับการ
ลงทุนทางสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเท่าเดิม หรือลดลงก็ตาม

5. สุขภาพจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายทาง
สุขภาพจะเพิ่มขึ้นตามอายุ

มุมมองในเรื่องของสุขภาพที่ Grossman’s Model ได้น�าเสนอ เป็น

รากฐานทีส่�าคญัในวชิาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่เกีย่วกบั

แนวคดิทีว่่า สุขภาพเป็นส่ิงทีส่ามารถลงทนุและสร้างผลตอบแทนคนืมาได้ โดย

ต้นทุนที่ใช้ ในการลงทุนและผลตอบแทนจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ

การลงทุนและช่วงเวลาทีท่�าการลงทนุ ข้อสงัเกตบางประการเกีย่วกบัสขุภาพ

จากโมเดลน้ีคือเราไม่สามารถซ้ือสุขภาพได้ แต่สามารถลงทุนในสุขภาพได้

ผ่านบริการสุขภาพ (Health Care or Health Services) ซึ่งบริการเหล่านี้

ในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นการบริการทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข การตรวจสุขภาพประจ�าปี การกินอาหารที่มีประโยชน์หรือ



22  หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น

อาหารเสริมสุขภาพ ตลอดจนถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกก�าลัง

กายต่างๆ ต้นทุนในการผลิตบริการสุขภาพเหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยน�าเข้า 

(Input) ในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output) เป็นสุขภาพดีนั่นเอง ซึ่ง

แนวคิดน้ีมคีวามเชื่อมโยงกบัหลกัการผลติทัว่ไป ท่ีบรกิารสขุภาพเป็นผลลัพธ์

ทีเ่กดิจากการใช้ทรพัยากรต่างๆ เป็นปัจจยัน�าเข้า โดยภาพรวมของแนวคดินี้

แสดงในรูปที่ 1.5

ทรัพยากร

ลงทุน

บริการทางสุขภาพ

• ส่งเสริม
• รักษา
• ป้องกัน
• ฟื้นฟู

ต้นทุนรวมเกี่ยวกับสุขภาพ

สุขภาพ

เวลาที่มี 
สุขภาพดี

ต้นทุนที่เกิดขึ้น
จากการเจ็บป่วย

 

รูปที่ 1.5 การลงทุนทางสุขภาพตาม Grossman’s Model

โมเดลของโกรสส์แมนได้รับการอ้างอิงถึงและได้รับการสนับสนุน

จากผลการศึกษาของงานวิจัยที่ตามมาอีกเป็นจ�านวนมาก อาทิเช่น งาน

ของ เจมส์ เฮ็คแมน (James Heckman) เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. 2543 ได้น�าเสนอสมการของเฮ็คแมน (Heckman 

Equation) [6] ที่สนับสนุนให้มีการลงทุนในการศึกษาในเรื่องต่างๆ ในวัย

เด็กผ่านทางผู้ปกครองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเฮ็คแมนได้กล่าวว่า การลงทุน

ในวัยเด็ก อันหมายรวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมการมีสุขภาพดีนั้นเป็น

กลยุทธ์การลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งสามารถส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ 

ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในระยะยาวลดลงได้
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1.5 การลงทนุในสขุภาพเป็นสิง่ทีคุ่ม้ค่าเสมอหรอืไม่
ถึงแม้ว่าการลงทุนในสุขภาพจะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นก็ตาม 

แต่การลงทุนทางสุขภาพอาจไม่ได้คุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์เสมอไป โดย

หากเราพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าในแง่มุมของการลดการใช้ทรัพยากรเกี่ยว

กับสุขภาพโดยรวมของสังคม เราอาจสามารถประเมินจากภาพสะท้อนของ

ทรพัยากรทัง้หมดที่ใช้เกีย่วกบัสขุภาพ ด้วยการประเมนิ “ต้นทนุรวมเกีย่วกบั

สขุภาพ” ซึง่หากพจิารณาในรปูที ่1.5 จะเหน็ว่าต้นทุนรวมเกีย่วกบัสขุภาพเกดิ

จากผลรวมของ “ต้นทุนการลงทุนในสุขภาพ” และ “ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการ 

เจ็บป่วย” ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยนั้นจะเกิดขึ้นเสมอทั้งในกรณีที่

มีและไม่มีการลงทุนทางสุขภาพ

หากเราแทน “ต้นทุนการลงทุนในสุขภาพ” ด้วย “I” และ “ต้นทุนที่

เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย” ด้วย “C” จะได้ว่า เมื่อไม่มีการลงทุนในสุขภาพ 

จะได้ I = 0 และแทน “ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย” ด้วย “C0” แต่

ในกรณีที่มีการลงทุนทางสุขภาพเพื่อท�าให้ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเจ็บป่วย

ลดลง แทน “ต้นทุนการลงทุนในสุขภาพ” ด้วย “I1” และ “ต้นทุนที่เกิดขึ้น

จากการเจ็บป่วย” ในกรณีมีการลงทุนทางสุขภาพ ด้วย “C1” ดังนั้น การใช้

ทรพัยากรเกีย่วกบัสขุภาพรวมจะลดลงกต่็อเมื่อ “C0 > C1 + I1” แต่เนื่องจาก

ต้นทุนรวมเกี่ยวกับสุขภาพที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการลงทุนทางสุขภาพไม่ว่าจะ

เป็นการป้องกันหรือส่งเสริมสุขภาพ อาจจะมากกว่าต้นทุนรวมที่ใช้ ในการ 

รักษาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีการลงทุนทางสุขภาพเพื่อให้มี

สุขภาพดีในภายหลังได้ จึงไม่แน่ว่าการลงทุนทางสุขภาพจะเกิดความคุ้มค่า

ในแง่ของการลดการใช้ทรัพยากรเสมอไป

ย่ิงไปกว่านั้น หากเราขยายขอบเขตของนิยามความคุ้มค่าให้กว้าง

ขวางกว่าทรพัยากรที่ใช้ให้ครอบคลมุไปถงึผลลพัธ์ทางสขุภาพทีเ่กดิขึน้อนัน�า

มาสูเ่วลาทีม่สีขุภาพด ีการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทนุในสขุภาพจะมี
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ความซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ การพจิารณาประเดน็เรื่องความคุม้ค่าของการลงทนุ

ทางสุขภาพเหล่านี้เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการมีเครื่องมือที่

สามารถช่วยในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในสุขภาพ โดยเฉพาะ

ในกรณทีีต้่องมกีารเปรยีบเทยีบระหว่างทางเลอืกการลงทนุต่างๆ เพื่อให้การ

ตัดสินใจใช้ทรัพยากรนั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

1.6 เศรษฐศาสตร์คืออะไร
มีผู้ที่ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่าเศรษฐศาสตร์ (Economics) ไว้

มากมาย หนึ่งในนิยามนั้นถูกให้ โดย พอล เอ. แซมมวลสัน (Paul A. 

Samuelson) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน เจ้าของรางวัลโนเบล ซึ่งได้ 

นิยามไว้ว่าคือ “การศึกษาเกี่ยวกับคนและสังคมที่มี การเลือก ทั้งที่เกี่ยว

และไม่เกีย่วกบัการใช้เงนิ เพื่อจดัการน�า ทรพัยากรในการผลติทีข่าดแคลน 

ไปใช้ ใน ทางเลือก ต่างๆ” [7] ซึ่งจากนิยามดังกล่าวนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ 

เกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์อยู ่3 ประการคอื การเลอืกหรอืการตดัสนิใจ (Choosing 

or Making Decision) ทรัพยากรในการผลิตที่ขาดแคลน (Scarce 

Resources) และทางเลือก (Alternatives) 

1.7 การเลือกหรือการตัดสินใจ 

การเลือกหรอืการตดัสนิใจเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ในทางการแพทย์

ตลอดเวลา โดยผู้เลือกหรือผู้มีอ�านาจตัดสินใจ (Decision Makers) ในแต่ 

ละสถานการณ์อาจแตกต่างกัน เช่น ในกรณีของการรักษาผู้ป่วยที่มารับ

บริการที่สถานพยาบาล ผู้มีอ�านาจตัดสินใจหลักย่อมหลีกไม่พ้นแพทย์ผู้ 

รักษาซึ่งเป็นหลักในการตัดสินใจในการประเมินอาการและเลือกวิธีการดูแล

รักษาผู้ป่วย (Making Clinical Decision) โดยใช้ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้
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ประกอบการตัดสินใจ การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยนั้นมีหลาย

ส่วน อาทเิช่น การส่งตรวจเพื่อให้ได้ข้อมลูเพิม่ในการวนิจิฉยัโรค การวนิจิฉยั 

การวางแผนการรักษา การส่งต่อและการติดตามอาการ เป็นต้น ซึ่งการ 

ตัดสินใจแต่ละส่วนอาจมีความคาบเกี่ยวเป็นผลต่อเนื่องกับการตัดสินใจ 

ส่วนอื่นได้ ดังน้ัน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ ในการตัดสินใจจึงเป็น

เรื่องส�าคัญเพื่อให้การตัดสินใจโดยเฉพาะในด้านการแพทย์เกิดประโยชน์

สูงสุด

แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงหลัก
เกณฑ์การตัดสินใจทางการแพทย์ 
เรามาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเพิ่มเติมสักเล็กน้อยจาก
เกม “วงล้อน�าโชค” กันก่อน

เกมวงล้อน�าโชค (Wheel 
of Fortune) มีกติกาดังนี้ 

1. ผู้เล่นจะเลือกเล่นเกมใด
เกมหนึง่ได้เพยีงเกมเดยีว ระหว่าง 
“เกมที่ 1” กับ “เกมที่ 2” 

2. การเล่นเกมที ่1 และเกม
ที่ 2 ใช้วิธีเดียวกัน โดยส�าหรับการ
เล่นแต่ละครั้งจะท�าโดยการหมุน 
วงล้อที่มีแถบสีด�าและสีขาวอยู ่ 
โดยวงล้อมีโอกาสที่จะออกแถบสี
ด�าและสีขาวเท่าๆ กัน รางวัลของ
เกมที่ 1 และ 2 ดังปรากฏในรูปที่ 
1.6 นั่นคือ

ศาสตร์กับขนมเค้ก

มคี�ำกล่ำวเปรยีบเทยีบควำมหมำยของ
ศำสตร์ต่ำงๆ กบักำรผลติและแบ่งขนม
เค้กไว้ว่ำ 

“เศรษฐศาสตร์ (Economics) 
เป็นกำรผลิตขนมเค้กให้มชีิน้ใหญ่ทีสุ่ด 
จำกวัตถุดิบที่มีจ�ำกัด”

“ความเท่าเทียม (Equality) เป็นกำร
แบ่งขนมเค้กออกเป็นชิ้นขนำดเท่ำๆ 
กันให้ทุกคน”

“ความเสมอภาค (Equity) เป็นกำร
แบ่งขนมเค้ก โดยพิจำรณำตำมผู้กิน
แต่ละคนเพื่อให้รู้สึกอิ่มเท่ำๆ กัน (ชิ้น
อำจใหญ่ไม่เท่ำกัน เช่น คนตัวใหญ่ได้
มำก คนตัวเล็กได้น้อย)”

“การเมอืง (Politics) เป็นกำรอธบิำย
เพื่อให้ทกุคนที่ได้รับแจกขนมเค้ก รู้สกึ
ว่ำชิ้นที่ตนได้ใหญ่ที่สุด”
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หลักเศรษฐศาสตรที่นำมาประยุกต 
ใชในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร 
เพื�อตอบสนองตอความตองการ 
บริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
ภายใตทรัพยากรที่มีจำกัด
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.วิน เตชะเคหะกิจ

ผู  ให บริการทางการแพทยหลายคน อาจเคยมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกใหบริการสุขภาพกับผูปวย เชน “การใหยา  
ลดความดันโลหติตวัทีมี่ราคาแพงกวา จะมีผลดกีวายาตวัทีม่รีาคาถกูหรอืไม”  
“โครงการปองกันภาวะอวนในเด็กนักเรียน จะกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพใน
ระยะยาวคุมคากับเงินที่ลงทุนไปหรือไม” แลวเราจะมีวิธีการคิดที่ชวยในการ
ตัดสินใจกับคําถามเหลานี้อยางไร

หนังสือเลมนี้จะชวยตอบคําถามดังกลาว โดยใชหลักการทางเศรษฐศาสตร  ซึ่ง
เปนเครื�องมือที่ชวยในการตัดสินใจเรื�องประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต
ความเขาใจเรื�องพฤติกรรมการตัดสินใจ ทรัพยากรอันมีจํากัด และการเปรียบ
เทียบระหวางทางเลือก อันเปนพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร นอกจากนี้
ยังครอบคลุมถึงลักษณะของสินคาบริการสุขภาพ ความหมายของประสิทธิภาพ 
การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และยังเชื�อมโยงถึงระบบหลักประกัน
สุขภาพในบริบทของประเทศไทยอีกดวย 

เรียบเรียงดวยภาษาที่เรียบงาย เพื�อจะไดไมจํากัดผูอานเพียงแคเฉพาะบุคลากร
การแพทยและสาธารณสุข และผูมพีืน้ฐานทางเศรษฐศาสตรเทานัน้ แตยงัเหมาะ
สําหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื�องนี้อีกดวย

หลักเศรษฐศาสตร
สาธารณสุขเบืองตน
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