
BUOD 
Ang unang National Health Expenditure Survey 
(NHES) ay pinangunahan ng Department of 
Health-Health Policy Development and Planning 
Bureau (DOH-HPDPB) mapunan ang iba pang 
kinakailangang impormasyon tungkol sa paggamit 
ng mga serbisyong pangkalusugan at mga 
kaukulang gastos sa paggamit ng mga ito. Ang 
survey na ito ay kauna-unahan sa pangangalap 
ng impormasyon mula sa dalawang sources: mga 
sambahayan (household) at sa mga pinagkukunan 
ng mga serbisyong medikal (healthcare providers). 
Kinokolekta nito ang mga impormasyon tungkol sa 
mga naging sakit ng mga miyembro ng sambahayan 
(household members), naging gastusin para sa mga 
ginamit na serbisyo, uri ng pasilidad na ginamit, at 
pinagkunan ng pondo upang mabayaran ang mga 
ginamit na serbisyong pangkalusugan. Ang NHES 
ay dinisenyo upang makapagbigay ng dagdag na 
impormasyon sa National Health Accounts (NHA) 
at makakalap ng mga datos na hindi kabilang sa 
kinokolekta ng National Demographic and Health 
Survey (NDHS). Nilalayon na maging regular na 
survey ang NHES upang makapagbigay ng dagdag 
na impormasyon sa mga isinasagawang pagpapasya 
ng sektor ng kalusugan, kabilang na ang pagbabantay 
sa tamang implementasyon ng 2019 Universal Health 
Care Act at ang pag-aantabay at pagsusuri ng mga 
repormang pangkalusugan. 

PAMAMARAAN
Ang NHES ay mayroong dalawang magkaugnay 
na bahagi. Una ay ang household component 
(HC) na nangolekta ng impormasyon mula sa 
mga sambahayan at mga miyembro nito ukol sa 
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mga ginamit nilang serbisyong pangkalusugan, 
mga pinuntahan o ginamit na pasilidad, mga 
kaakibat na siningil at binayaran sa pasilidad, at 
mga pinanggalingan ng pondo upang mabayaran 
ang mga nagamit na serbisyong medikal. Ang 
pangalawang bahagi ay ang medical provider 
component (MPC) na isinagawa sa mga pasilidad 
na nabanggit ng mga sambahayan upang 
beripikahin ang mga impormasyong binigay ng 
mga nakapanayam na sambahayan at kumalap din 
ng mga karagdagang impormasyon ukol sa mga 
serbisyong medikal, pagsusuri ng doktor, at mga 
siningil sa pasyente. Ang mga kalahok sa NHES ay 
pinili mula sa mga sambahayan upang makakalap 
ng datos sa pinakakaraniwang kondisyong medikal 
o serbisyong medikal kabilang na ang newborn 
care, panganganak sa pasilidad, pulmonya, acute 
gastroenteritis, dengue, altapresyon, at sakit sa bato. 

Ang mga detalye kung paano pinili ang mga 
sambahayan na naging bahagi ng NHES ay 
matatagpuan sa Ikalawang Bahagi (Chapter 2)  
ng Report na ito. 

MGA PANGUNAHING RESULTA

Mga Katangian ng Sambahayan at Kaalaman 
ukol sa Health Insurance
Sa kabuuan, may 11,017 na samabahayan na may 
50,030 miyembro ang nakapanayam sa survey na 
ito. Halos pantay ang bilang ng mga kalalakihan 
(50.4%) at mga kababaihan (49.6%). Karamihan 
sa mga nakapanayam (56.4%) ay mas bata sa 
tatlumpung taong gulang. Karamihan sa mga 
puno ng sambahayan (household heads) (54.1%) 
ay nakapagtapos ng sekondaryang edukasyon, 
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kalahati (50.2%) ay mayroong impormal na 
hanapbuhay habang 28.3% ay mayroong pormal 
na trabaho. Apatnapung porsyento (40%) ng mga 
miyembro ng sambahayan ay nabibilang sa mga 
gumagastos nang hindi hihigit sa PhP2,100 kada 
miyembro sa isang buwan. Nasa 16.6% ng mga 
kalahok sa survey ay mula sa mga sambahayang 
kasapi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program 
(4Ps) subalit nasa 7.7% lamang sa kanila ang 
kwalipikadong makatanggap ng benepisyo mula 
sa programang ito. 

Humigit-kumulang sa three-fourths (72.1%) 
ng mga sambahayan ay mayroong isa o higit 
pang miyembro ng Philippine Health Insurance 
Corporation (PhilHealth) (Figure 1). Mayroong 
pagkakaiba sa bilang ng puno ng sambahayan 
(63.2%) at miyembro ng sambahayan (48.3%) 
na kasapi ng PhilHealth. Sa mga miyembro 
ng sambahayan na kasapi ng PhilHealth, ang 
pangkaraniwang uri ng pagiging kasapi ay Formal 
o Voluntary (32.3%) at Sponsored o Indigent 
(23.1%)1. Sa indibidwal na antas, ang pagiging 
kasapi ng PhilHealth ay mas mataas sa mga mas 
nakatatandang miyembro ng sambahayan, ganun 
din sa mga benepisyaryo ng 4Ps at mga nakatira 
sa kanayunan. Isa sa bawat apat na sambahayan 
(25.4%) ay walang kahit anumang uri ng 
insurance, o maaaring ang taong nakapanayam 
sa survey ay hindi alam kung ang miyembro 

ng kanyang sambahayan ay mayroon o walang 
insurance. Ang iba namang sambahayan (1.2%) 
ay mayroong isa o higit pang miyembro na kasapi 
ng Social Security System (SSS) o Government 
Social Insurance System (GSIS), health 
maintenance organization (HMO) at/o pribadong 
insurance.

Paggamit ng Serbisyong Pangkalusugan

Karamihan sa mga miyembro ng sambahayan 
ay nagsabing ang kanilang kalusugan ay 
“mahusay” (good) (37.3%) o “tama lang” ( fair) 
(34.9%). Nasa 24.8% lamang ang nagsabing 
ang kanilang kalusugan ay “napakahusay” 
(excellent) o “talagang mahusay” (very good). 
Sa mga nakaranas ng anumang karamdaman sa 
nakalipas na anim na buwan bago ang survey 
(23.7%), 11.8% ang hindi nagpagamot o uminom 
ng gamot. Ang pinakakaraniwang dahilan sa 
hindi pagpapagamot ay iniisip ng miyembro ng 
sambahayan na hindi naman malala ang kanyang 
karamdaman (37.2%). Ang tatlong pangunahing 
dahilan ng pagpunta o paggamit ng pasilidad na 
pangkalusugan ay upper respiratory infection 
(11.6%), altapresyon (10.7%), at pagpapabakuna 
(8.2%). Mahigit sa kalahati ng mga miyembro 
ng sambahayan na nakapanayam (55.2%) ang 
mayroong palagiang pinagkukunan ng paunang 
atensyong pangkalusugan (primary care); sa 
mga wala (43.3%), malaking bahagi (75.3%) ang 
nagsabing ito ay sa kadahilanang bihira lamang o 
hindi sila nagkaroon ng anumang karamdaman.

Kaugnay naman sa paggamit ng mga serbisyong 
pangkalusugan, 21.9% ng mga miyembro ng 
sambahayan ay gumamit ng isa o higit pang 
uri ng serbisyong medikal sa nakalipas na 
anim na buwan bago isinagawa ang survey. Sa 
karaniwan, humigit-kumulang na nasa 1.9 na 
beses ang pagbisita para sa outpatient care at 
1.1 na beses naman para sa inpatient care. Ang 
mga sumusunod na impormasyon ay nakalap 
mula sa mga miyembrong gumamit ng serbisyong 
pangkalusugan (Figure 2):

• Uri ng serbisyo: Sa mga miyembro ng 
sambahayan na nakatanggap ng atensyong 
medikal, 53.4% ay gumamit ng mga serbisyong 

Figure 1. Kaalaman ukol sa Pagkakaroon ng 
Pangkalusugang Insurance ng mga Miyembro 
ng Sambahayan* 

*base sa pagkakaalam ng pangunahing 
nakapanayam sa sambahayan

1  Bago ang naging implementasyon ng 2019 Universal Health Care Act, mayroong iba’t ibang uri ng PhilHealth membership program: Formal 
Economy (Private, Government, Household Help, Enterprise Owner and Family Drivers), Informal Economy (Migrant Worker, Informal Sector, Self-
Earning Individual, Organized Group and Others, Group Enrollment, Point of Service-Eligible, Others), Indigents, Sponsored Members, Lifetime 
Members, and Senior Citizens.
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pang-outpatient, 9.9% ay gumamit ng mga 
serbisyong pang-inpatient, at 2.0% naman ay 
gumamit ng mga serbisyong pang-emergency. 

• Uri ng pasilidad: Sa mga miyembro ng 
sambahayan na gumamit ng serbisyong 
pangkalusugan, 40.4% ay pumunta sa 
mga pampublikong pasilidad at 28.8% ang 
nagtungo sa mga pribadong pasilidad; ang 
iba pa ay pumunta sa mga botika, pagamutan 
para sa tuberculosis, at/o medical mission. 
Higit na mas marami ang pumunta sa mga 
pampublikong pagamutan (17.2%) kung 
ihahambing sa pumunta sa mga pribadong 
pagamutan (11.9%), habang ang pagbisita sa 
mga pribadong klinika (15.0%) ay mas madalas 
kung ihahambing sa pagtungo sa mga rural 
health unit (RHU) at barangay health station 
(BHS) (parehong nasa 13.4%).

• Obserbasyon batay sa insurance status: 
Ang mga may pribadong insurance ay mas 
madalas na bumisita sa mga pribadong 
pasilidad na pangkalusugan habang ang mga 
miyembro naman ng PhilHealth at ang mga 
walang insurance ay mas madalas na pumunta 
sa mga pampublikong pasilidad.

Singil para sa Pangangalagang 
Pangkalusugan
Gaya ng inaasahan, mas mataas ang karaniwang 
(average) kabuuang halaga ng mga bayarin 
sa mga pribadong pasilidad kung ihahambing 
sa mga pampublikong pasilidad para sa 
serbisyong pang-outpatient at pang-inpatient, 
base sa resulta ng HC at MPC (Figure 3). Ang 
mga miyembro ng sambahayan ay nagsabing 
humigit-kumulang 1.4 beses na mas mataas ang 

Figure 2. Mga Uri ng Serbisyong Ginamit ng mga Indibidwal na may Kondisyong 
Pangkalusugan sa Nakaraang Anim na Buwan, Ayon sa Uri ng Insurance Status 

Figure 3. Karaniwan o Kalagitnaang (Average) Halaga ng mga Bayarin sa mga 
Serbisyong Pangkalusugan, Ayon sa Uri ng Pasilidad
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halaga ng mga bayarin para sa mga serbisyong 
pang-outpatient sa mga pribadong pasilidad 
kumpara sa mga pampublikong ospital o 
klinika habang ayon naman sa resulta ng MPC, 
mahigit apat na beses na mas malaki ang singil 
sa mga pribadong pasilidad kumpara sa mga 
pampublikong pasilidad. Para naman sa mga 
serbisyong pang-inpatient, humigit-kumulang 
2.5 beses na mas mataas ang kabuuang bayarin 
sa mga pribadong pasilidad kaysa sa bayarin 
sa mga pampublikong pasilidad ayon sa mga 
nakapanayam na miyembro ng sambahayan. Base 
naman sa mga datos mula sa MPC, doble lamang 
(sa halip na 2.5) ang pagkakaiba ng bayarin 
para sa mga serbisyong pang-inpatient kung 

pagkukumparahin ang pribado at pampublikong 
pasilidad. Sa mga pasyenteng siningil ng pasilidad 
para sa serbisyong pang-outpatient, halos nasa 
80% ng kanilang kabuuang bayarin ay nakalaan 
para sa doktor (professional fees). Ang mga 
indibidwal naman na gumamit ng mga serbisyong 
pang-inpatient ay siningil para sa professional 
fees (33%), mga gamot (17%), at kwarto at mga 
kaakibat na serbisyo (room and board) (16%).

Gastusin para sa Pangangalagang 
Pangkalusugan
Sa kabuuan, nasa two-thirds (64.2%) ng gumamit 
ng outpatient care ay nabigyan ng libreng serbisyo 
ng pasilidad (Figure 4). Habang 17.5% lamang ng 

Figure 4. Porsyento ng mga Pagbisita sa Pasilidad Pangkalusugan (OP at IP) na may Kauukulang 
Singil at Karaniwang (Average) Porsyento ng Halaga na Binayaran Gamit ang OOP at PhilHealth
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mga pagbisita sa mga pribadong pasilidad para sa 
outpatient care ang nabigyan ng libreng serbisyo, 
siyam sa bawat sampung pagbisita naman sa 
mga pampublikong pasilidad para sa outpatient 
care ang nakatanggap ng libreng pangangalagang 
medikal. Ang mga serbisyong pang-outpatient na 
may kaukulang singil ay kadalasang binayaran 
gamit ang sariling pondo ng pasyente (out-
of-pocket expenses, OOP), sa pribado man o 
pampublikong pasilidad.

Halos one-third (30.8%) ng paggamit ng inpatient 
care (sa nakalipas na anim na buwan bago ang 
survey) ay nabigyan ng libreng serbisyo. Sa 
mga pampublikong ospital, nasa 37.3% ng mga 
pasyente ang nabigyan ng libreng pangangalaga, 
habang sa mga pribadong ospital ay nasa 19.7% 
lamang ng mga pasyente ang nakatanggap 
ng serbisyo na walang kaukulang singil. Sa 
mga pasyenteng siningil ng pasilidad para sa 
serbisyong pang-inpatient, lagpas sa kalahati 
ng kabuuang halaga ay binayaran ng PhilHealth 
(56.9%) at 28.9% ay binayaran ng pasyente 
gamit ang sariling pondo (OOP). Ang tulong 
pinansyal mula sa PhilHealth ay mas mataas 
sa mga pasyenteng gumamit ng pampublikong 
pagamutan (67.6% ng kabuuang bayarin) kung 
ihahambing sa mga pasyente sa mga pribadong 
pasilidad (43.3%). Ang bahagi ng bayarin na 
pinondohan ng pasyente ay mas malaki sa mga 
gumamit ng pribadong ospital (42.6%) kaysa 
sa mga gumamit ng pampublikong pagamutan 
(18.1%).

Proteksyong Pinansiyal
Ang catastrophic health expenditure, CHE, ay 
tumutukoy sa OOP na gastos pangkalusugan na 
lampas sa 10% o sa 25% ng kabuuang gastusin 
ng isang sambahayan na maaring magdulot ng 
kakulangang pinansyal at kahirapan (Wagstaff et 
al., 2019). Sa mga sambahayang nagkaroon ng isa 
o higit pang pagkakataong gumamit ng serbisyong 
pang-outpatient, ang insidente ng CHE ay nasa 
1.6% batay sa 10% lebel (threshold) ng CHE 
habang 0.4% naman batay sa 25% lebel ng CHE. 
Sa kaso naman ng serbisyong pang-inpatient, ang 
CHE ay nasa 30.4% batay sa 10% lebel ng CHE at 
15.4% naman batay sa 25% lebel ng CHE (Figure 
5). Mas mataas ang insidente ng CHE para sa 

ilang bahagi ng populasyon, kabilang na ang mga 
mayroong insurance, Senior Citizen na miyembro 
ng PhilHealth, mga hindi miyembro ng 4Ps, at 
mga sambahayang kabilang sa may pinakamababa 
at sa may pinakamataas na gastusin kada 
miyembro ng sambahayan kada buwan (per 
capita expenditure quintiles).

Labinlimang porsyento ng mga pagbisita sa 
pasilidad para sa inpatient care sa nakaraang 
anim na buwan bago ang survey ay maituturing 
na kuwalipikado na maging benepisyaryo 
ng programang No Balance Billing (NBB) 
ng PhilHealth. Kabilang sa mga ito ay mga 
pasyenteng gumamit ng pampublikong 
pagamutan, mga miyembro ng 4Ps, at mga nasa 
edad 60 pataas. Ang mga kuwalipikado sa NBB 
ay nararapat na makatanggap ng serbisyong 
pang-inpatient na walang anumang gastusing 
OOP. Nasa kalahati lamang (51.3%) ng mga 
kuwalipikadong kaso ang naiulat na nakinabang 
mula sa nasabing polisiya.

Kalidad ng Serbisyong Medikal
Higit sa kalahati ng mga nakapanayam ay 
nagkaroon ng positibong karanasan sa paggamit 
ng serbisyong pangkalusugan, 69.7% sa mga 
pasyente sa mga pribadong pagamutan at 
58.1% sa mga gumamit ng mga pampublikong 
pasilidad. Ang mga pasyenteng naglahad 
ng positibong karanasan ay nagbigay ng 

Figure 5. Insidente ng Malalang Gastos 
Pankalusugan sa Sambahayan na Gumamit ng 
Serbisyong Outpatient at Inpatient
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magkakaparehong dahilan para sa mga pribado 
at mga pampublikong pagamutan: maganda ang 
serbisyong natanggap, mababait at magigiliw ang 
mga kawani ng pasilidad, at mabilis ang serbisyo.

Sa mga miyembro ng sambahayan na bumisita sa 
isang pasilidad para sa outpatient, emergency, 
o inpatient care, ang pinakamadalas na isyung 
naiulat para sa mga pribado at pampublikong 
pagamutan ay ang mahabang oras ng paghihintay 
upang makatanggap ng serbisyong medikal. 
Dagdag rito, ang mga naging pasyente sa mga 
pampublikong pasilidad para sa anumang 
uri ng serbisyong medikal ay nagsabi rin na 

Ang Health Policy Plus (HP+) ay isang pitong-taon kasunduan ng pagtulong 
na pinondohan ng U.S. Agency for International Development sa ilalim ng 
Agreement No. AID-OAA-A-15-00051 simula ika-28 ng Agosto 2015. Ang HP+ 
ay ipinatutupad ng Palladium sa pakikipagtulungan ng Avenir Health, Futures 
Group Global Outreach, Plan International USA, Population Reference Bureau, 
RTI International, ThinkWell, at White Ribbon Alliance for Safe Motherhood.

Ang ulat na ito ay ginawa para sa pagsusuri ng U.S. Agency for International 
Development. Ito ay inihanda ng HP+. Ang impormasyon na nasa ulat 
na ito ay hindi opisyal na impormasyon mula sa gobyerno ng US at hindi 
nangangahulugan na sumasalamin sa mga layunin o paninindigan ng U.S. 
Agency for International Development o gobyerno ng U.S.

Makipag-ugnayan sa amin:

Health Policy Plus 
1331 Pennsylvania Ave NW, 
Suite 600 
Washington, DC 20004 
www.healthpolicyplus.com 
policyinfo@thepalladiumgroup.com

may kakulangan sa mga gamot at iba pang 
kinakailangang suplay na medikal, may 
kakulangan sa kawani ang pasilidad, at may 
kakulangan o kaya naman ay hindi gumagana 
ang mga kagamitan sa pasilidad. Ang mga 
bumisita sa mga pampublikong pasilidad para sa 
emergency care ay nagsabi ring may kakulangan 
sa karanasan ang kawani ng pasilidad at mataas 
ang halaga ng mga bayarin. Ang mga pasyente 
naman sa mga pribadong pasilidad ay nag-ulat ng 
kakulangan sa gamot at suplay na medikal (lalo 
na sa emergency care) at mataas na bayarin.

Mga Pasasalamat: Ang ulat na ito ay hindi magiging posible kung wala ang suporta ng 
mga sumusunod: OIC-Director Frances Rose Mamaril ng Department of Health-Health 
Policy Development and Planning Bureau;  Dr. Beverly Lorraine Ho ng Department of 
Health-Health Promotion Bureau and Disease Prevention and Control Bureau; Marichi De 
Sagun, Berhan Hagos, at Dr. Joseph Lachica ng U.S. Agency for International Development 
Philippines; Carlos Antonio Tan and Dr. Carlo Irwin Panelo (USAID’s ProtectHealth Project); 
ang Philippine Survey and Research Center; at ang mga sambahayan at mga staff ng mga 
pasilidad pangkalusugan na nakiisa sa aming survey.
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