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                               อิสราเอลติดล าดับด้านระบบ Health Care ที่มีประสิทธิภาพ  

 

  จากรายงานของ Bloomberg ในปี 2018 ระบุว่าประเทศอิสราเอลติดล าดับที่ 6 ในด้าน 
Health Care Efficiency Index เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 56 ประเทศทั่วโลกที่มีค่าเฉลี่ยอายุของประชากร
มากกว่า 70 ปี จ านวนประชากรมีมากกว่า 5 ล้านคน และมี per capita GDP สูงกว่า 5,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ในส่วนล าดับที่ 1 – 5 ตามที่ระบุไว้ใน Annual Health Care Efficiency Index ของ Bloomberg 
ในปี 2018 ประกอบด้วย ฮ่องกง สิงคโปร์ สเปน อิตาลี และเกาหลีใต้ ตามล าดับ และกลุ่มประเทศที่อยู่ใน
ล าดับท้าย ได้แก่ บูลกาเรีย สหรัฐอเมริกา อาร์เซอร์ไบจัน รัสเซีย เซอร์เบีย และบราซิล  

  ทั้งนี้ Bloomberg’s Health Care Efficiency Index ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ซึ่งมีการ
ค านวณค่าถ่วงน้ าหนักที่ต่างกัน ได้แก่ ความยืนยาวของอายุประชากร (ร้อยละ 60) การใช้จ่ายของประเทศ
ในด้านการดูแลสุขภาพประชากรค านวณเป็นสัดส่วนของ GDP (ร้อยละ 30) และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ
ของประชากรต่อหัวในรูปเงินดอลลาร์ (ร้อยละ 10) โดยประเทศอิสราเอลได้คะแนนเท่ากับ 67 ในขณะที่
ฮ่องกงได้คะแนนเท่ากับ 87.3 และสหรัฐฯ ได้คะแนนประมาณ 29.6 เนื่องจากค่าความยืนยาวของอายุ
ประชากรอยู่ที่ประมาณ 79 ปีเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการใช้จ่ายของประเทศในด้านการดูแลสุขภาพประชากร
ค านวณเป็นสัดส่วนของ GDP ร้อยละ 16.8 ซึ่งเกิดจากระบบ private health system ที่มีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูงมาก 

  ประเทศอิสราเอลมีค่าเฉลี่ยความยืนยาวของอายุประชากรอยู่ที่ประมาณ 82.5 ปี ซึ่งถือว่า
ค่อนข้างสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนของโลก และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท าให้ประเทศอิสราเอลอยู่ใน
ล าดับต้นด้านดัชนีสุขภาพของประชากร และมีการใช้จ่ายของประเทศในด้านการดูแลสุขภาพประชากร
ค านวณเป็นสัดส่วนของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 7.3 ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ที่
ระดับร้อยละ 9 และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของประชากรต่อหัวในรูปเงินดอลลาร์ของประเทศอิสราเอล
อยู่ที่ 2,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ที่ประมาณ 4 ,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ  

  ถึงแม้ว่าส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านความยืนยาวของอายุประชากรที่ค่อนช้างสูงและ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพค่อนข้างต่ า ซึ่งบ่งชี้ถึงระบบ health system ที่มีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์เช่นนี้อาจจะไม่คงอยู่อย่างถาวร 
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โดยในภาพรวม สัดส่วนของค่าใช้จ่ายสาธารณะในด้านสุขภาพของประเทศอิสราเอลเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายประชาชาติในด้านสุขภาพทั้งหมดได้ลดลงอยู่ที่ระดับร้อยละ 63 ในปัจจุบัน และถือว่าอยู่ในระดับ
ต่ าสุดในกลุ่มประเทศ OECD ในขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในด้านสุขภาพปรับเพ่ิมสูงขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 
36 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 28 ของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวของประเทศอิสราเอล
เกิดจากการละเลยของรัฐบาลที่จะลงทุนในด้านสาธารณูปโภคและบุคลากรของระบบ health system 
ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา และน าไปสู่การใช้การรักษาดูแลสุขภาพจากสถาบันของภาคเอกชนมากขึ้น ทั้งนี้ 
จ านวนงบประมาณภาครัฐที่ไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงระบบการดูแลสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
ในประเทศอิสราเอล สะท้อนให้เห็นถึงจ านวนเตียงในโรงพยาบาลในระดับต่ า (3 เตียง ต่อจ านวนประชากร 
1,000 ราย) เมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มประเทศ OECD (4.5 เตียง ต่อจ านวนประชากร 1 ,000 ราย) 
จ านวนนางพยาบาลในระดับต่ า (5 คน ต่อจ านวนประชากร 1 ,000 ราย) เมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่ม
ประเทศ OECD (9.3 คน ต่อจ านวนประชากร 1,000 ราย) และจ านวน MRI devices ต่อจ านวนประชากร
ล้านคน มีระดับต่ าเช่นกัน (4.9 เครื่อง) เมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มประเทศ OECD (16 เครื่อง) ดังนั้น มี
ความเป็นไปได้ในข้อเท็จจริงจากรายงาน Bloomberg’s Health Care Efficiency Index ที่แสดงว่า health 
system ในประเทศอิสราเอลมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับที่ต่ าลง 
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 27/09/2018      
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
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โดยจากการที่ชาวอิสราเอลมีแนวโน้มในการรักษาดูแลสุขภาพจากสถาบันและสถานพยาบาลในส่วนของภาคเอกชน
มากขึ้นในปัจจุบัน อาจถือเป็นโอกาสที่ดีส าหรับประเทศไทยซึ่งมีแนวนโยบายการเป็น Medical Hub หรือ 
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เพ่ือตอบรับกระแสปความสนใจและแสวงหาการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีกว่า เร็วกว่า ถูก
กว่า ส่ งผลให้ เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) มีแนวโน้มเติบโต โดยรัฐบาลไทยได้ เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามนโยบาย  Medical Hub เพ่ือน ารายได้เข้าสู่ประเทศ และชาว
อิสราเอลรู้จักและนิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยปีละเกือบ 2 แสนราย โดยปัจจัยหลักที่ท าให้ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับ ได้แก่ ราคาเหมาะสม การให้บริการมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
มีเทคโนโลยีทันสมัย มีการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และมีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม เป็นต้น 
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ตลาดกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทย มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่า

ไม่ต่ ากว่า 107,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจ านวนผู้รับบริการชาวต่างชาติรวม 

1.2 ล้านครั้ง และการเติบโตของตลาดผู้ป่วยชาวต่างชาติและจากกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ก าลังได้รับ

ความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้จูงใจให้ผู้ป่วย

ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ชาวต่างชาติก็ได้ให้ความ

สนใจในการเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยมากข้ึนเช่นเดียวกัน (ที่มา : scurvehub.com) 
 
                           ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 

1 ตุลาคม 2561 
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