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There ain’t no such thing as a free lunch
เมือ่ วันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา นาย Bernie Sanders สมาชิกวุฒสิ ภาอิสระเสนอนโยบาย Medicare for all ที่อาจจะได้ใจผูม้ ี
รายได้น้อยเนื่องจากเป็ นกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์สงู สุด แต่นโยบายสุดโต่งนี้กท็ าให้เกิดเสียงวิพากษ์ วจิ ารณ์ มากมายจากสมาชิก
สภาคองเกรสในเรือ่ งของภาระของรัฐบาลในอนาคต รวมถึงการวิจารณ์ จากบริษทั ประกันสุขภาพรายใหญ่ เช่น UnitedHealth ที่
จะได้รบั ผลกระทบต่ อ กาไรของบริษ ัทอย่ างหนักหากนโยบายนี้ ผ่านความเห็น ชอบของสภาคองเกรส ส่ ง ผลให้ ห้ นุ ในกลุ่ ม
Healthcare ปรับตัวลดลงต่อเนื่ องราว 6.6% ตัง้ แต่สปั ดาห์ก่อน
Medicare for All คืออะไร
เป็ นนโยบายทีจ่ ะยกเลิกระบบประกันสุขภาพแบบเอกชนและแทนที่ดว้ ยระบบที่รฐั บาลจัดการเองทัง้ หมด หรือเรียกว่าเป็ น
ระบบ Universal and single-payer system เพื่อให้ชาวอเมริกนั ทุกคนมีประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเนื้อหาหลักเป็ นดังนี้
• ครอบคลุมแทบจะทุกการรักษา ไม่วา่ จะเป็ นการักษาด้านทันตกรรม, สายตา, การตัง้ ครรภ์ รวมทัง้ การออกใบสั ่งยา
ผ่านระบบทีร่ ฐั บาลดาเนินการเอง
• ให้คนไข้เลือกเจอแพทย์ท่านใดก็ได้ทอี่ ยากเจอ
• ยกเลิกการประกันสุขภาพของเอกชนทัง้ หมด รวมถึงการสนับสนุนประกันจากนายจ้าง
• รัฐบาลมีอานาจในการต่อรองราคายาอย่างเต็มที่

และมีการเสนอให้หางบประมาณมาจาก การจ่ายค่า premium เพิม่ ขึน้ ตามระดับรายได้ของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้าง,
การเก็บภาษีรายได้ขนบั
ั ้ นไดกับผูม้ รี ายได้สงู และการขึน้ ภาษีทดี่ นิ ในภาพรวมดูจะเป็ นนโยบายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
โอกาสในการผ่านสภา?

KSE IC ยังมีความเห็นว่าโอกาสในการผ่านสภาน่าจะน้อยเพราะสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายท่านไม่ว่าจะเป็ น โฆษกสภา
ผูแ้ ทนฯ นาง Nancy Pelosi หรือท่านอื่น ๆ ก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน เพราะคิดว่านโยบายของนาย Sanders สุดโต่งเกิน ไปในการ
ยกเลิกการประกันสุขภาพของเอกชนทัง้ หมด และสนับสนุนให้เปิ ดช่องให้ชาวอเมริกนั สามารถมีประกันสุขภาพได้น อกเหนือจาก
ของรัฐ (Optional Medicare for all) รวมถึงฝั ง่ รีพบั ลิกนั ทีย่ งั ครองเสียงข้างมากในวุฒสิ ภา ทาให้โอกาสในการผ่า นร่าง ก.ม. ยาก
มากขึน้
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Medicare for all
นอกจากนี้ นโยบายได้ร บั การต่อ ต้านจากบริษ ัทประกันสุขภาพเอกชน เริม่ ที่ผู้บริห ารของ UnitedHealth ออกมา
วิจารณ์วา่ นโยบายนี้จะทาให้ความสัมพันธ์ของคนไข้ กับเจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุขแย่ลง รวมทัง้ รั ฐบาลจะต้องแบกรับ
ต้นทุนมหาศาลทีอ่ าจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน รวมทัง้ ผลโพลของคนอเมริกนั ก็ระบุว่าไม่ต้องการ
Medicare for all หากต้องแลกมาด้วยการเสียภาษีทมี่ ากขึน้

Source: KFF Health Tracking Poll as of Jan 2019

มุมมองต่อการลงทุนในกลุ่ม Healthcare
ภายใต้นโยบายทีด่ สู ดุ โต่งนี้ ข้อจากัดหลักคงอยู่ทภี่ าระค่าใช้จ่ายทางการคลังทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการจัดเก็บ
ภาษีทสี่ งู ขึน้ สาหรับนาเงินมาอุดหนุ นนโยบายที่จะเกิดนี้ ทาให้ KSE IC คาดว่าร่าง ก.ม. จะผ่านสภาได้ยาก ดังนัน้ ใน
ระยะสัน้ กลุ่ม Healthcare อาจจะมีการฟื้ นตัวกลับขึน้ มาเมื่อตลาดเริ่ มทยอยรับรู้ผลการพิ จารณาร่าง ก.ม.
อย่ างไรก็ต ามหากดูถึง แนวโน้ มในระยะยาวของกลุ่ม Healthcare KSE IC มี มุมมองไม่ ค่อ ยสดใสมากนั ก
เริม่ ต้นจากความพยายามนาเสนอ Trump’s Care ในปี ที่แล้ว ตามมาด้วย Medicare for All ในปี น้ี บ่งชี้ให้เห็นว่าระยะ
ยาวแล้วระบบประกันสุขภาพของสหรัฐฯ จะต้องมีการปรับเปลีย่ นไปอย่างแน่นอน โดยวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนคง
อยู่ที่การลดอ านาจการตัง้ ราคายาและเวชภัณฑ์ข องผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์ รวมถึงความพยายามในการลดราคา
ประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ ซึ่งทัง้ สองกรณี ล้วนสะท้ อนถึงผลกาไรของบริ ษทั ในกลุม่ Healthcare ที่
ลดลง ดังนัน้ หลังมีการฟื้ นตัวของราคาในระยะสัน้ อาจจะเป็ นจังหวะให้นักลงทุนเริ่ มทยอยลดน้าหนักได้
อีกหนึ่งปั จจัยคุกคามในระยะยาวของกลุ่ม Healthcare คือการรุกเข้ามาของกลุ่ มเทคโนโลยีเพื่อ ลดอานาจในการ
ผูกขาดของบริษทั ยาและการรักษาพยาบาล ดังเช่นการเปิ ดตัว Amazon และ Berkshire Hathaway หรือ การเกิดขึ้น
ของเทคโนโลยี Homecare ทีจ่ ะเข้ามาลดค่าบริการทางการแพทย์จากการไปรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการ
Share กาไรจากกลุ่มธุรกิจ Healthcare เดิม
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