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บทนํา

ประเทศไทยได้ พั ฒ นาโครงสร้ างพื� นฐานระบบ
สาธารณสุ ข และระบบการคลั งเพื� อสุ ข ภาพมาร่ ว มสี�
ทศวรรษ จนสามารถสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
แก่ ประชาชนไทยได้ ตั� งแต่ ปี 2545 เป็ นต้ นมา
โดยผ่านระบบประกันสุขภาพ 3 ระบบหลักได้ แก่ ระบบ
หลั กประกั นสุขภาพถ้ วนหน้ า ซึ� งครอบคลุ มประชากร
ไทยกว่ า 47 ล้ านคน ระบบสวั สดิ การรั กษาพยาบาล
สําหรั บข้ าราชการ ลูกจ้ างและพนักงานรั ฐวิสาหกิจและ
ครอบครัวกว่า 6 ล้ านคน และระบบประกันสังคมสําหรับ
ลู ก จ้ า งตามกฎหมายประกั น สั งคมกว่ า 9 ล้ านคน (1)
นั�นคือโดยหลักการแล้ ว ‘คนไทยทุกคน’ มีหลักประกัน
ในการเข้ าถึงระบบบริการสุขภาพ และได้ รับการป้ องกัน
ภาวะล้ มละลายจากภาระค่าใช้ จ่ายทีเ� กิดจากการใช้ บริการ
สุขภาพ(2,3) อย่างไรก็ตาม บุคคลที�อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยไม่ ไ ด้ ประกอบด้ วยคนสั ญ ชาติ ไ ทยเท่ า นั� น ยั ง
ประกอบด้ วยบุ คคลหลายเชื� อชาติ เผ่ าพั นธุ์ เช่ น
กลุ่มแรงงานข้ ามชาติ กลุ่มผู้อพยพเข้ ามาในประเทศไทย
กลุ่ มผู้ หนี ภั ย สงครามเข้ ามาในพื� นที� พั ก พิ งชั� วคราว
กลุ่ มคนไร้ รากเหง้ า หรื อคนที�ไม่มีสถานะในทะเบียนราษฎร์ (4,5) ซึ� งประมาณการว่ า ในปั จจุ บั นมี จาํ นวน
มากกว่าสามล้ านคน(6)
แม้ ในปัจจุบันประเทศไทยได้ เปิ ดกว้ าง และตระหนัก
ถึ งความสํา คั ญของสิทธิของผู้ ไม่ มีสัญชาติไทยมากขึ� น
แต่ ก็ ยั งพบปั ญหาการเข้ ารั บบริ การสาธารณสุ ข
โดยมี ข้ อถกเถี ยงว่ า บุ คคลที� ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยมี สิ ท ธิ
ได้ รั บ การประกั นสุ ข ภาพโดยรั ฐ ไทยหรื อ ไม่ ทั� งนี� มี
การตีความคําว่า ‘บุคคล’ ในพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ งชาติ 2545 มาตรา 5 ซึ� งบั ญญั ติ ว่ า
“บุคคลทุกคนมีสิทธิได้ รับบริการสาธารณสุขที�มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามทีก� าํ หนดโดยพระราชบัญญัติ
นี� ” (7) ว่ า หมายถึ งบุ คคลที� มี สั ญ ชาติ ไ ทยเท่ า นั� น (8,9)
การตี ความดั งกล่ าวทํา ให้ ประชากรกลุ่ มหนึ� งที� ไ ม่ ได้
มีสญ
ั ชาติไทย และส่วนใหญ่เป็ นบุคคลภายใต้ยุทธศาสตร์
การจั ด การ ปั ญหาสถานะและสิ ท ธิ ข องบุ คคล 18
มกราคม 2548(7) ไม่มีหลักประกันสุขภาพ แม้ ในอดีต
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

บุ คคลกลุ่ มนี� มี สิ ท ธิ ท�ี จะได้ รั บ ‘บั ต รสุ ขภาพของผู้ มี
รายได้ น้อยและผู้ท�สี งั คมช่วยเหลือเกื�อกูล (สปร.)’ เพื�อ
รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย(9)
ต่อมามีการเคลื� อนไหวจากเครื อข่ายหมอชายแดน
ชมรมแพทย์ ช นบท ร่ ว มกั บ สื� อมวลชน และองค์ ก ร
พั ฒ นาเอกชน(8) เรี ยกร้ องให้ รั ฐบาลซึ� งมี นายจุ ริ นทร์
ลักษณวิศิษฏ์ เป็ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในขณะนั� น ให้ สิทธิประกันสุขภาพแก่บุคคลที�มีปัญหา
สถานะและสิทธิโดยไม่ต้องรอพิสจู น์สถานะบุคคล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื�อวันที� 23 มีนาคม 2553 เห็นชอบ
ให้ จั ดสรรงบประมาณในการดู แลรั กษาและจั ดบริ การ
ขั� นพื� นฐานด้ านสาธารณสุขแก่บุ คคลที� มี ปั ญหาสถานะ
และสิทธิ โดยให้ กลุ่ มประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นผู้ บริ หารงบประมาณ และ
กําหนดกรอบในการปฏิบตั งิ าน(9) ในปี งบประมาณ 2554
ได้ มีการจัดสรรงบประมาณจํานวน 918,137,000 บาท
เพื� อคุ้ มครองสิ ท ธิ ด้ านสุ ข ภาพแก่ ผ้ ู มี ปั ญ หาสถานะ
และสิทธิจาํ นวน 457,409 คน(10)
นโยบายนี�มวี ตั ถุประสงค์เพือ� ให้บคุ คลทีม� ปี ญ
ั หาสถานะ
และสิทธิสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพทีจ� าํ เป็ น และ
เพื�อแก้ ปัญหาภาระค่าใช้ จ่ายของหน่วยบริการซึ�งเดิมให้
บริ การสุขภาพแก่กลุ่ มบุคคลดังกล่ าวโดยไม่ได้ รั บงบประมาณสนั บ สนุ น รวมถึ งความมุ่ งหมายเพื� อการแก้
ปัญหาสาธารณสุขตามชายแดน ซึ�งผู้มีปัญหาสถานะและ
สิทธิอาศัยอยูห่ นาแน่น และพบอุบตั กิ ารณ์ของโรคติดเชื�อ
เขตร้ อนสูงกว่าพื�นที�อ�ืน ดังปรากฏในรายงานสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพในปี ����(11)
ที� พบว่ าจํา นวนผู้ ป่ วยมาลาเรี ยในจั งหวั ดตาก คิดเป็ น
ร้ อยละ �� ของจํานวนผู้ป่วยทั�งหมดในประเทศ
ในขณะที� ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ วนหน้ าได้
ทําการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื�อง แต่ในปั จจุบัน
พบว่า ยังไม่มกี ารประเมินผลกระทบของนโยบายประกัน
สุขภาพผู้ มี ปั ญหาสถานะและสิทธิอย่ างเป็ นระบบและ
รอบด้ าน แม้ จะมี ก ารศึ ก ษาผลลั พ ธ์ เ รื� องการเข้ าถึ ง
บริการบ้ าง เช่น สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ได้ รายงานว่าอัตรา
การใช้ บ ริ การของผู้ มี ปั ญ หาสถานะและสิทธิท�ี จั งหวั ด
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เชียงรายเมื�อสิ�นปี 2553 น้ อยกว่าผู้ประกันตนในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ากว่า 6 เท่า(8) แต่ยังขาดการ
ศึกษาในเรือ� งการประเมินผลกระทบของนโยบายทีเ� ป็ นระบบ
(impact evaluation) ว่าประชากรกลุ่มเป้ าหมายได้ เข้ าถึง
บริการและนโยบายนี�มผี ลต่อค่าใช้ จ่ายเพื�อการรับบริการ
สุขภาพของผู้ป่วยอย่างไร
การศึกษานี� มี วั ตถุประสงค์เพื� อประเมินผลกระทบ
ของนโยบายดั ง กล่ า วในด้ านการใช้ บริ ก ารผู้ ป่ วยใน
ความรุ นแรงของโรค จํา นวนวั นนอน และค่าใช้ จ่ ายที�
ผู้ ป่ วยต้ องจ่ ายเพื� อการใช้ บ ริ การผู้ ป่ วยใน ซึ� งผลลั พธ์
ที�ได้ จะเป็ นข้ อมูลที�สาํ คัญและมีประโยชน์ในการพัฒนา
และปรั บปรุงนโยบายให้ มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์สงู สุดต่อสังคมต่อไป

วิธีการศึกษา

การเลื อกพื� นที�ทาํ การศึกษาใช้ วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยอาศัยเกณฑ์
การคัดเลือกคือ เลือกจังหวัดระนองเป็ นกรณีศึกษา เนื�อง
จากมี สั ดส่ วนประชากรที� มี ปั ญหาสถานะและสิ ท ธิต่ อ
ประชากรทั� งหมดมากที� สุ ด ในภาพรวมทั� งประเทศ
จากนัน� เลือกอําเภอทีม� ปี ระชากรทีม� ปี ัญหาสถานะและสิทธิ
อาศัยอยู่มากที�สดุ 2 อําเภอ ด้ วยวิธกี ารคัดเลือกดังกล่าว
ข้ างต้ น จึงได้ เลือกอําเภอเมืองระนอง และอําเภอกระบุรี

จังหวัดระนอง เป็ นสถานที�ทาํ การศึกษา (ดูภาพที� 1)
การศึกษาใช้ ข้อมูลทุติยภูมิการบริการผู้ป่วยในที�เก็บ
ที�สถานพยาบาล ซึ� งเป็ นฐานข้ อมูลอิเล็คทรอนิคส์ 12
แฟ้ มในช่วง 5 ปี ที�ผ่านมา แต่เฉพาะโรงพยาบาลระนอง
ได้ เพียงข้ อมูลการใช้ บริการหลังวันที� 1 มกราคม 2553
เท่านั�น เนื�องจากสถานพยาบาลปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลได้ กาํ หนดตั วแปรที� สนใจ คื อ
จํานวนการใช้ บริการผู้ป่วยใน (in-patient: IP) วันนอน
ความรุนแรงของการเจ็บป่ วยปรับตาม relative weight
(RW) หรื อ adjusted relative weight (AdjRW)
ที� กาํ หนดตาม diagnostic-related groups (DRGs)
โดยคํานวณข้ อมูลจากทั�งสองโรงพยาบาล และจํา นวน
เงิ นที� ผ้ ู รั บบริ ก ารต้ อ งจ่ า ยเมื� อมารั บ บริ ก ารเฉพาะที�
โรงพยาบาลกระบุรี ซึ�งข้ อมูลมีความสมบูรณ์เพียงพอ
การกําหนดตัวแปรได้จากการประชุมร่วมกันในกลุมนั
่ กวิจยั
ดังนี� ตัวแปรต้ น ได้แก่ ชนิดของสิทธิประกันสุขภาพ เวลา
นโยบาย (เป็ นตัวแปรปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างสิทธิประกัน
สุขภาพและเวลา) อายุ เพศ โรคที�เข้ ารักษา ประวัติการ
ส่งต่อ สถานที�อยู่ และระยะเวลาที�สามารถติดตามผู้ป่วย
ได้ กับ ตัวแปรตาม ได้ แก่ (1) จํานวนการใช้ บริการ IP
ต่ อปี (2) การเปลี� ยนแปลงของ RW หรื อ AdjRW
ต่อครั�งที�มารับบริการ (3) การเปลี�ยนแปลงของวันนอน

ภาพที� 1 จํ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์และผูม้ ีปัญหาสถานะและสิทธิที�ขึ�นทะเบียนในสิทธิประกันสุขภาพในเขต
จังหวัดระนอง ปี งบประมาณ 2555 แยกรายอําเภอ
จํ านวนผูม้ ีปัญหาสถานะและสิทธิที�มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ

จํ านวน (คน)

จํ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
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ต่อครั�งที�มารับบริการ และ (4) การเปลี�ยนแปลงของ
ค่าใช้ จ่ายเพื�อการบริการสุขภาพ (out-of-pocket payment) ซึ� งแบ่ งย่ อ ยเป็ นโอกาสที� จ ะต้ องจ่ า ยเพื� อการ
บริ การสุขภาพ และจํา นวนเงินที� ต้ องจ่ ายด้ านสุขภาพ
เมื�อมีการจ่ายเกิดขึ�น
การวิเคราะห์ตัวแปรตามที� 1-3 ใช้ Difference-inDifference (DID) model(12) โดยใช้ multivariable regression analysis และ multivariable logistic regression with marginal effects วิเคราะห์แยกรายโรงพยาบาล
สํา หรั บตัวแปรที� 4 ใช้ Two-part model(13) ในการ
วิเคราะห์ โดยแบ่งย่อยเป็ น Part 1 - multivariable logistic regression with marginal effects สํา หรั บ
โอกาสที�จะต้ องจ่ายเพื�อการบริการสุขภาพ และ Part 2
- generalized linear model (log link for gamma distribution) จํานวนเงินที�ต้องจ่ายด้ านสุขภาพเมื�อ มีการ
จ่ายเกิดขึ�น ซึ�งเมื�อประมวลทั�งสองส่วนนี�เข้ าด้ วยกันก็จะ
สามารถประเมินค่าใช้จา่ ยทีต� ้องจ่ายเพื�อการบริการสุขภาพ
ที�แท้จริงได้
รายละเอียดเพิม� เติมทีส� าํ คัญในเรื�องการจัดการตัวแปร
มีดังนี� ตัวแปรเรื�องระยะเวลาที�สามารถติดตามผู้ป่วยได้
มีหน่วยเป็ นวัน เป็ นระยะห่างจากวันแรกและวันสุดท้าย
ที�ผ้ ปู ่ วยมาใช้ บริการในปี นั�นๆ ตัวแปรนี�ใช้ ในสมการเพื�อ
ปรับอิทธิพลของเวลาที�สถานพยาบาลจะสามารถติดตาม
ผู้ป่วยได้ (time-at-risk) ใช้ เฉพาะเมื�อคํานวณตัวแปรตามทีเ� ป็ นจํานวนการใช้บริการต่อปี ในขณะทีต� วั แปรตาม
อื� นคํา นวณตามการเปลี� ยนแปลงที� เ กิ ด ขึ� นต่ อการใช้
บริ ก ารต่ อ ครั� ง ตั ว แปรเรื� องโรคที� เข้ ารั บ การรั ก ษา
ได้ กาํ หนดเป็ น (1) โรคกลุ่ มแม่ และเด็กทั� วไป เช่ น
การคลอดบุตร (มีรหัสโรคตาม International Classification of Diseases-10 หรือ ICD-10 เป็ น O800,
O700, O701, Z380, Z390, Z391 และ Z392), (2)
โรคที�มีความรุนแรงสูง เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ (มีรหัส
ICD-�� ขึ�นต้ นด้ วย B20, B21, B22, B23, B24,
N17, N18, N�� หรือ ขึ�นต้ นด้ วย C) (3) โรคกลุ่ม
Ambulatory Care Sensitive Conditions ได้ แก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกัน� เรื�อรัง
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

โรคหอบหืด โรคลมชัก (มีรหัส ICD-10 เป็ น G400,
G401 G402, G403,G404, G405, G406, G407,
G408, G409, J440, J441, J442, J443, J444,
J445, J446, J447, J448, J449, J450, J451, J452,
J453, J454, J455, J456, J457, J458, J459, I500,
I501, I502, I503, I504, I505, I506, I507, I508,
I509, I110, I119 หรือ ขึ�นต้ นด้ วย G40, J44, J45,
I50, I10, E10, E11, E12, E13 และ E14) และ(4)
โรคกลุ่มอื�นๆที�ไม่ได้ อยู่ในสามกลุ่มข้ างต้ น การกําหนด
ตั วแปรในลั กษณะดั งกล่ าวเพื� อปรั บอิ ท ธิ พลตาม
ธรรมชาติ ในทางคลิ นิ กของการใช้ บ ริ การอันเนื� องจาก
โรคเหล่ า นี� เช่ น โรคกลุ่ มแม่ แ ละเด็ ก ทั� วไปอาจไป
โรงพยาบาลแค่หนึ�งครั�งต่อปี ขณะทีโ� รคกลุ่ม ambulatory
care sensitive conditions (ACSC) ซึ�งเป็ นกลุ่มโรคเรื�อรัง
อาจไปโรงพยาบาลบ่ อ ยครั� งเพื� อรั บ ยาต่ อ เนื� อง โดย
มุ่ งหมายให้ ผลลั พธ์ ของการคํา นวณสะท้ อนการ
เปลี� ยนแปลงที� เกิ ด จากนโยบายโดยแท้ จริ ง ไม่ ถู ก
รบกวนด้ วยลักษณะตามธรรมชาติของโรค
ในเรื� องการวิ เคราะห์ ข้ อมูล DID model เป็ นการ
คํานวณความแตกต่างระหว่าง (1) ความแตกต่างที�เกิด
ระหว่างเวลา (first difference: before VS after) และ
(2) ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (second difference:
treatment VS control) ทําให้ อนุมานได้ ว่าผลลัพธ์ท�ไี ด้
คือ การเปลี�ยนแปลงสุทธิของตัวแปรที�สนใจ อันเนื�องมา
จากนโยบายซึ� งปรั บ อิ ทธิพลของปั จจั ยอื� นๆแล้ ว โดย
เฉพาะอย่างยิ�งแนวโน้ มตามธรรมชาติ (natural trend)
ของตัวแปรที�สนใจ อิทธิพลตามธรรมชาติ ในที� น� ี เช่ น
การใช้ บริ การอาจเพิ� มขึ� นตามเวลา แม้ ไม่ มี นโยบาย
เกิดขึ� นก็ตาม ทั� งนี� การคํา นวณจะเปรี ยบเทียบเฉพาะ
ผู้ มี สิ ท ธิ ห ลั กประกั น สุ ข ภาพถ้ วนหน้ า ผู้ มี ปั ญหา
สถานะและสิ ท ธิ ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นประกั นสุ ข ภาพแรงงาน
ต่างด้ าว และผู้ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพใดๆ เนื�องจาก
คณะผู้ วิ จั ยมี สมมติ ฐานว่ าผู้ ประกั นตนในกลุ่ มเหล่ านี�
อยูใ่ น ระบบการจ้ างงานทีไ� ม่เป็ นทางการ (informal sector) ซึ� งมี ลั กษณะพื� นฐานทางเศรษฐกิ จใกล้ เคี ยงกั น
ต่ างจากกลุ่ มที� อยู่ ในระบบประกันสังคมและสวั สดิการ
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รั กษาพยาบาลข้ าราชการซึ� งอยู่ ในระบบการจ้ า งงานที� พบว่าผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ามาใช้ บริการ
IP ที�ร้อยละ 48.5 ในปี งบประมาณ 2554 และร้ อยละ
ไม่เป็ นทางการ
45.6 ในปี งบประมาณ 2555 ในขณะที� ผู้ มี ปั ญ หา
สถานะและสิ ท ธิ ใ ช้ บริ ก ารคิ ด เป็ นร้ อยละ 2.7 ในปี
ข้อพิจารณาเชิงจริยธรรม
การศึ ก ษานี� ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ งบประมาณ 2554 และเพิ� มเป็ นร้ อยละ 3.0 ในปี
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล งบประมาณ 2555 คิดเป็ นอัตราการใช้ บริการของผู้มี
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสืออ้ างอิงเลขที� ปัญหาสถานะและสิทธิท�ี 0.03 ครั�งต่อคนต่อปี ที�อาํ เภอ
เมืองระนอง และ 0.05 ครั�งต่อคนต่อปี ที�อาํ เภอกระบุรี
����/��� รหัสโครงการ ID ��-��-��ย
น้ อยกว่าอัตราการใช้ บริการของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันผลการศึกษา
สุขภาพในจังหวัดระนอง ซึ� งอยู่ ท�ีประมาณ 0.10 ครั� ง
ข้ อมูลการใช้ บริการ IP โรงพยาบาลระนอง มีทง�ั หมด ต่อคนต่อปี (ตารางที� 1 และ 2 )
การวิเคราะห์จาํ นวนการใช้บริการ IP ของโรงพยาบาล
47,785 ครั� ง ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2553 ถึง 30
กั น ยายน 2555 และข้ อมู ล การใช้ บริ การผู้ ป่ วยใน กระบุรีด้วยเทคนิค DID พบว่านโยบายประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลกระบุรี มีท�งั หมด 13,342 ครั�ง ตั�งแต่วันที� ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ มีแนวโน้ มเพิ� มการใช้ บริการ
IP ของผู้ มี ปั ญ หาสถานะและสิ ทธิ ได้ ประมาณ 0.14
1 ตุลาคม 2551 ถึง 29 กันยายน 2555
เมื� อพิ จารณาการใช้ บริ การแยกรายปี ตามสิทธิการ ครั�งต่อปี อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ปัจจัยทีม� ผี ลต่อการ
รั กษาพยาบาล พบว่ าที� โรงพยาบาลกระบุ รี ผู้ มี สิ ทธิ เพิ� มการใช้ บริ ก าร IP ที� มี นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ได้ แก่
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ วนหน้ ามาใช้ บริ ก ารมากที� สุ ด อายุท�ีเพิ� มขึ� น การที�เคยมาสถานพยาบาลด้ วยโรคกลุ่ม
ประมาณร้ อยละ 68.2 ถึ งร้ อยละ 71.6 ของการใช้ แม่และเด็กทั�วไป โรคที�มีความรุนแรงสูง และโรคกลุ่ม
บริ การทั� งหมด ในขณะที�ผ้ ู มีปั ญหาสถานะและสิทธิใช้ ACSC การเพิ� มขึ� นของระยะเวลาที� สามารถติ ด ตาม
บริการคิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ถึง 3.8 โดยมากที�สุดในปี ผู้ ป่ วยได้ การที� ผ้ ู ป่ วยเคยมี ป ระวั ติ ไ ด้ รั บการส่ งต่ อสู่
งบประมาณ 2554 และใช้ น้ อยที�สุดในปี งบประมาณ โรงพยาบาลรับส่งต่อ ในขณะที�ข้อค้ นพบที�โรงพยาบาล
2553 ในขณะที�โรงพยาบาลระนอง อ้ างอิงจากปี งบ- ระนองพบว่า นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะ
ประมาณ 2554 และ 2555 ซึ� งมีข้อมูลสมบูรณ์ท�ีสุด และสิทธิมีแนวโน้ มเพิ�มการใช้ บริการ IP ของผู้มีปัญหา
ตารางที� � จํานวนการใช้บริการ IP จําแนกตามสิทธิประกันสุขภาพรายปี โรงพยาบาลกระบุรี
สิทธิประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพผู้มปี ัญหาสถานะและสิทธิ
ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว
ไม่มสี ทิ ธิใดๆ
สิทธิรักษาพยาบาลสวัสดิการ ข้ าราชการ
ประกันสังคม
อื�นๆ
รวม
528

ปี งบประมาณ���� ปี งบประมาณ���� ปี งบประมาณ���� ปี งบประมาณ����
จํานวนครั�ง

%

จํานวนครั�ง

90
2,154
152
550
121
40
53

2.8
68.2
4.8
17.4
3.8
1.3
1.7

49
2,293
310
450
57
15
28

3,160 100.0

%

จํานวนครั�ง

1.5
71.6
9.7
14.1
1.8
0.5
0.9

119
1,985
289
491
155
45
64

3,202 100.0

%

จํานวนครั�ง

3.8
63.1
9.2
15.6
4.9
1.4
2.0

128
2,387
491
577
140
60
49

3,148 100.0

%

3.3
62.3
12.8
15.1
3.7
1.6
1.3

3,832 100.0
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ระบบประกันสุขภาพผู้มปี ัญหาสถานะและสิทธิกบั การใช้ บริการผู้ป่วยใน: กรณีศกึ ษาจังหวัดระนอง
ตารางที� � จํานวนการใช้บริการ IP จําแนกตามสิทธิประกันสุขภาพรายปี โรงพยาบาลระนอง
สิทธิประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพผู้มปี ัญหาสถานะและสิทธิ
ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว
ไม่มสี ทิ ธิใดๆ
สิทธิรักษาพยาบาลสวัสดิการ ข้ าราชการ
ประกันสังคม
อื�นๆ
รวม

ปี งบประมาณ����

ปี งบประมาณ����

ปี งบประมาณ����

จํานวนครั�ง

%

จํานวนครั�ง

จํานวนครั�ง

%

134
9,276
281
207
542
226
75

1.3
86.4
2.6
1.9
5.0
2.1
0.7

451
8,263
2,407
3,367
1,410
739
400

2.7
48.5
14.1
19.8
8.3
4.3
2.3

596
9,116
3,500
3,970
1,615
748
462

3.0
45.6
17.5
19.8
8.1
3.7
2.3

10,741

100.0

17,037

100.0

20,007

100.0

สถานะและสิทธิได้ ประมาณ 0.02 ครั�งต่อปี แต่เป็ นการ
เพิ� มขึ� นนี� ไม่มีนัยสํา คัญทางสถิติ ปั จจัยอื� นๆที�มีผลต่อ
การเพิ�มการใช้ บริการ IP ที�มีนัยสําคัญทางสถิติ ได้ แก่
อายุทเ�ี พิ�มขึ�น การเพิ�มขึ�นของระยะเวลาทีส� ามารถติดตาม
ผู้ป่วยได้ การทีเ� คยมาสถานพยาบาลด้ วยโรคกลุ่มแม่และ
เด็กทั�วไป โรคที�มีความรุนแรงสูงและโรคกลุ่ ม ACSC
(ตารางที� �)
การวิเคราะห์จาํ นวนวันนอนของโรงพยาบาลกระบุรี
พบว่า นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
มีแนวโน้ มลดวันนอนของผู้ ป่วยได้ 0.37 วัน แต่ไม่มี
นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ปั จ จั ยที� มี ผลต่ อ การเพิ� มวั นนอน
ที� มี นั ยสํา คั ญทางสถิ ติ ได้ แก่ อายุ ท�ี เพิ� มขึ� น เพศชาย
และการได้ รับการวินจิ ฉัยหลักเป็ นโรคที�มคี วามรุนแรงสูง
ในขณะที� โรงพยาบาลระนอง พบว่ านโยบายประกันสุ ข ภาพผู้ มี ปั ญ หาสถานะและสิ ท ธิ มี แ นวโน้ มเพิ� มวั น
นอนของผู้ป่วยประมาณ 1 วันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปัจจัยอื�นที�มผี ลต่อการเพิ�มวันนอนที�มนี ัยสําคัญทางสถิติ
ได้ แก่ การมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า การเป็ น
ผู้ ไม่มีสิทธิใดๆ อายุท�ีเพิ� มขึ�น เพศชาย และการได้ รับ
การวินิจฉัยหลักเป็ นโรคที�มคี วามรุนแรงสูง (ตารางที� 4)
การวิ เคราะห์ความรุนแรงของโรคต่ อครั� งการนอน
โรงพยาบาลกระบุ รี พบว่ า นโยบายประกันสุขภาพผู้ มี
ปั ญ หาสถานะและสิ ท ธิ มี แ นวโน้ มทํา ให้ ผู้ ที� มี ค วาม
เจ็บป่ วยรุนแรงขึ�นเข้ ามานอนโรงพยาบาล ดังปรากฏจาก
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

%

AdjRw เพิ� มขึ� น 0.02 อย่ างไม่ มี นั ยสํา คั ญทางสถิ ติ
ปั จจัยที�มีผลต่อการเพิ� ม AdjRw ที�มีนัยสําคัญทางสถิติ
ได้ แก่ การมีสทิ ธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว การมา
ใช้ บริ การในปี งบประมาณ 2554 และ 2555 อายุ ท�ี
เพิ�มขึ�น การได้ รับการวินิจฉัยหลักเป็ นโรคกลุ่ม ACSC
และโรคที� มีความรุ นแรงสูง และการถู กส่งต่ อไปโรงพยาบาลรับส่งต่อ สําหรับโรงพยาบาลระนองพบว่า แม้
นโยบายนี�มีแนวโน้ มทําให้ ผู้ท�มี ีความเจ็บป่ วยรุนแรงขึ�น
เข้ าถึงบริการ ดังปรากฏจาก RW เพิ�มขึ�น 0.08 แต่ไม่มี
นัยสํา คัญทางสถิติ ส่วนปั จจั ยที� มีผลต่ อการเพิ� ม RW
ที� มี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ได้ แก่ การมาใช้ บริ ก ารในปี
งบประมาณ 2554 อายุท�เี พิ�มขึ�น เพศชาย และการได้
รับการวินิจฉัยหลักเป็ นโรคที�มีความรุนแรงสูง
การวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงของค่าใช้ จ่ายเพื�อการ
บริ การ IP ด้ วย Two-part model พบว่ าเมื� อมี
นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิผ้ ูป่วย
ของโรงพยาบาลกระบุ รี มี โอกาสที� ต้ องจ่ า ยเพื� อการ
บริการสุขภาพลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติประมาณ
ร้ อยละ 14.9 ปัจจัยอื�นๆทีม� ผี ลลดโอกาสทีผ� ้ ปู ่ วยต้ องจ่าย
เพื�อการบริการ IP อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้ แก่ การมี
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า การเป็ นเพศชาย การมี
การวินิจฉัยหลักเป็ นโรคกลุ่มแม่และเด็กทั�วไป และโรค
กลุ่ ม ACSC และการถูกส่งต่ อไปยังโรงพยาบาลรั บส่งต่อ (ตารางที� �)
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ตารางที� � ผลการวิเคราะห์จํานวนการใช้บริการ IP ด้วย DID model
โรงพยาบาลกระบุรี
นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สิทธิประกันสุขภาพ (เทียบกับสิทธิใน
ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ)
- หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
- ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว
- ไม่มีสิทธิใดๆ
ปี งบประมาณ (เทียบปี ����)
- 2553
- 2554
- 2555
อายุ
การเคยมานอนโรงพยาบาลด้ วยโรคกลุ่มแม่และเด็กทั�วไป
การเคยมานอนโรงพยาบาลด้ วยโรคที�มีความรุนแรงสูง
การเคยมานอนโรงพยาบาลด้ วยโรคกลุ่ม ACSC
ระยะเวลาที�ติดตามผู้ป่วย
เพศชาย
ที�อยู่อาศัยในตําบลเดียวกับสถานพยาบาล
เคยถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่กว่า
ค่าคงที�

delta-visit/year# standard error p-value 95% confident inteval
0.144

0.074

0.052

-0.001

0.289

0.034
0.024
0.021

0.064
0.061
0.063

0.599
0.694
0.744

-0.092
-0.096
-0.103

0.160
0.144
0.144

0.002
0.004
-0.024
0.001
0.024
0.274
0.366
0.010
0.011
0.031
0.144
0.945

0.010
0.012
0.011
0.000
0.008
0.100
0.062
0.001
0.011
0.018
0.025
0.065

0.827
0.736
0.027*
<0.001*
0.004*
0.006*
<0.001*
<0.001*
0.320
0.079
<0.001*
<0.001*

-0.018
-0.020
-0.045
0.000
0.008
0.079
0.245
0.009
-0.010
-0.004
0.095
0.818

0.022
0.029
-0.003
0.001
0.040
0.469
0.487
0.011
0.032
0.065
0.193
1.071

0.017

0.067

0.799

-0.114

0.148

0.031
0.007
0.026

0.070
0.070
0.070

0.663
0.926
0.716

-0.107
-0.131
-0.112

0.168
0.144
0.163

-0.062
-0.068
0.001
0.019
0.483
0.364
0.011
-0.002
0.025
NA
1.062

0.019
0.018
0.000
0.006
0.051
0.042
0.000
0.007
0.016
NA
0.068

0.001*
<0.001*
<0.001*
0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
0.798
0.105
NA
<0.001*

-0.099
-0.105
0.000
0.007
0.384
0.281
0.011
-0.015
-0.005
NA
0.929

-0.026
-0.032
0.001
0.031
0.582
0.446
0.012
0.012
0.056
NA
1.196

โรงพยาบาลระนอง
นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สิทธิประกันสุขภาพ(เทียบกับสิทธิใน
ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ)
- หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
- ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว
- ไม่มีสิทธิใดๆ
ปี งบประมาณ (เทียบปี ����)
- 2554
- 2555
อายุ
การเคยมานอนโรงพยาบาลด้ วยโรคกลุ่มแม่และเด็กทั�วไป
การเคยมานอนโรงพยาบาลด้ วยโรคที�มีความรุนแรงสูง
การเคยมานอนโรงพยาบาลด้ วยโรคกลุ่ม ACSC
ระยะเวลาที�ติดตามผู้ป่วย
เพศชาย
ที�อยู่อาศัยในตําบลเดียวกับสถานพยาบาล
เคยถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่กว่า
ค่าคงที�

หมายเหตุ: * = มีนัยสําคัญทางสถิติท�คี วามเชื�อมั�นมากกว่า ��% (p-value < 0.05)
# = delta-visit/year คือการเปลี�ยนแปลงของจํานวนการใช้ บริการในหน่วยครั�ง/คน/ปี
NA หรือ not applicable หมายถึงไม่สามารถคํานวณได้ เนื�องจากข้ อมูลไม่สมบูรณ์เพียงพอ
R2 ของการคํานวณจํานวนการใช้ บริการที�โรงพยาบาลกระบุรีและที�โรงพยาบาลระนองมีค่า �.�� และ �.�� ตามลําดับ
530
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ระบบประกันสุขภาพผู้มปี ัญหาสถานะและสิทธิกบั การใช้ บริการผู้ป่วยใน: กรณีศกึ ษาจังหวัดระนอง
ตารางที� � ผลการวิเคราะห์วนั นอนต่อครั�งการใช้บริการ ด้วย DID model
โรงพยาบาลกระบุรี
นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สิทธิประกันสุขภาพ(เทียบกับสิทธิใน
ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ)
- หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
- ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว
-ไม่มีสิทธิใดๆ
ปี งบประมาณ (เทียบปี ����)
- 2553
- 2554
- 2555
การวินิจฉัยหลัก (เทียบกับโรคอื�นๆ)
- โรคกลุ่มแม่และเด็กทั�วไป
- โรคกลุ่ม ACSC
- โรคกลุ่มที�มีความรุนแรงสูง
อายุ
เพศชาย
ที�อยู่อาศัยในตําบลเดียวกับสถานพยาบาล
การได้ รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลรับส่งต่อ
ค่าคงที�

delta-visit/year# standard error p-value 95% confident inteval
-0.372

0.262

0.156

-0.885

0.142

-0.315
-0.284
-0.668

0.221
0.307
0.220

0.153
0.356
0.002*

-0.748
-0.886
-1.099

0.118
0.319
-0.237

0.048
-0.015
-0.099

0.060
0.095
0.049

0.426
0.875
0.044*

-0.070
-0.202
-0.196

0.166
0.172
-0.003

-0.406
0.051
1.169
0.009
0.137
-0.106
-0.546
2.478

0.074
0.145
0.366
0.002
0.058
0.064
0.072
0.236

<0.001*
0.724
0.001*
<0.001*
0.017*
0.096
<0.001*
<0.001*

-0.551
-0.233
0.452
0.006
0.024
-0.230
-0.687
2.015

-0.261
0.335
1.886
0.012
0.250
0.019
-0.406
2.940

1.005

0.503

0.046*

0.019

1.991

1.130
0.803
1.066

0.509
0.532
0.518

0.026*
0.131
0.040*

0.132
-0.240
0.051

2.128
1.846
2.080

-0.549
-0.726

0.290
0.289

0.058
0.012*

-1.118
-1.293

0.019
-0.159

-1.280
-0.546
1.463
0.024
0.588
0.022
NA
2.440

0.074
0.208
0.311
0.002
0.106
0.149
NA
0.436

<0.001*
0.009*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
0.884
NA
<0.001*

-1.425
-0.954
0.854
0.020
0.379
-0.271
NA
1.585

-1.134
-0.138
2.072
0.029
0.797
0.315
NA
3.295

โรงพยาบาลระนอง
นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สิทธิประกันสุขภาพ(เทียบกับสิทธิใน
ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ)
- หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
- ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว
- ไม่มีสิทธิใดๆ
ปี งบประมาณ (เทียบปี ����)
- 2554
- 2555
การวินิจฉัยหลัก (เทียบกับโรคอื�นๆ)
- โรคกลุ่มแม่และเด็กทั�วไป
- โรคกลุ่ม ACSC
- โรคกลุ่มที�มีความรุนแรงสูง
อายุ
เพศชาย
ที�อยู่อาศัยในตําบลเดียวกับสถานพยาบาล
การได้ รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลรับส่งต่อ
ค่าคงที�

หมายเหตุ: * = มีนัยสําคัญทางสถิติท�คี วามเชื�อมั�นมากกว่า ��% (p-value < 0.05)
# = delta-length of stays คือการเปลี�ยนแปลงของจํานวนวันนอนในหน่วยวัน/ครั�ง
NA หรือ not applicable หมายถึงไม่สามารถคํานวณได้ เนื�องจากข้ อมูลไม่สมบูรณ์เพียงพอ
R2 ของการคํานวณจํานวนการใช้ บริการที�โรงพยาบาลกระบุรีและที�โรงพยาบาลระนองมีค่าใกล้ เคียงกันที� �.��
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ตารางที� � ผลการวิเคราะห์ความรุนแรงของโรคต่อครั�งการใช้บริการ ด้วย DID model
โรงพยาบาลกระบุรี
นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สิทธิประกันสุขภาพ(เทียบกับสิทธิใน
ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ)
- หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
- ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว
- ไม่มีสิทธิใดๆ
ปี งบประมาณ (เทียบปี ����)
- 2553
- 2554
- 2555
การวินิจฉัยหลัก (เทียบกับโรคอื�นๆ)
- โรคกลุ่มแม่และเด็กทั�วไป
- โรคกลุ่ม ACSC
- โรคกลุ่มที�มีความรุนแรงสูง
อายุ
เพศชาย
ที�อยู่อาศัยในตําบลเดียวกับสถานพยาบาล
การได้ รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลรับส่งต่อ
ค่าคงที�

delta-visit/year# standard error p-value 95% confident inteval
0.023

0.039

0.554

-0.053

0.099

0.008
0.084
-0.047

0.025
0.026
0.026

0.757
0.001
0.065

-0.041
0.034
-0.097

0.057
0.135
0.003

-0.004
0.022
0.031

0.007
0.008
0.008

0.611
0.005
<0.001*

-0.018
0.007
0.016

0.010
0.038
0.047

-0.108
0.063
0.691
0.004
0.002
0.007
0.040
0.237

0.006
0.018
0.132
0.000
0.007
0.010
0.014
0.026

<0.001*
0.001*
<0.001*
<0.001*
0.777
0.503
0.004*
<0.001*

-0.119
0.027
0.431
0.004
-0.012
-0.013
0.013
0.185

-0.097
0.098
0.950
0.005
0.016
0.026
0.066
0.289

0.082

0.119

0.489

-0.151

0.316

0.104
0.161
0.184

0.115
0.114
0.116

0.363
0.158
0.112

-0.120
-0.063
-0.043

0.329
0.386
0.411

0.238
0.187

0.104
0.100

0.022*
0.062

0.035
-0.009

0.442
0.384

-0.419
-0.038
0.534
0.008
0.072
-0.037
NA
0.276

0.018
0.041
0.053
0.001
0.017
0.031
NA
0.058

<0.001*
0.347
<0.001*
<0.001*
<0.001*
0.226
NA
<0.001*

-0.455
-0.119
0.430
0.007
0.038
-0.098
NA
0.162

-0.384
0.042
0.639
0.009
0.106
0.023
NA
0.390

โรงพยาบาลระนอง
นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สิทธิประกันสุขภาพ(เทียบกับสิทธิใน
ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ)
- หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
- ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว
- ไม่มีสิทธิใดๆ
ปี งบประมาณ (เทียบปี ����)
- 2554
- 2555
การวินิจฉัยหลัก (เทียบกับโรคอื�นๆ)
- โรคกลุ่มแม่และเด็กทั�วไป
- โรคกลุ่ม ACSC
- โรคกลุ่มที�มีความรุนแรงสูง
อายุ
เพศชาย
ที�อยู่อาศัยในตําบลเดียวกับสถานพยาบาล
การได้ รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลรับส่งต่อ
ค่าคงที�

หมายเหตุ: * = มีนัยสําคัญทางสถิติท�คี วามเชื�อมั�นมากกว่า ��% (p-value < 0.05)
# = delta-AdjRW หรือ delta-RW คือการเปลี�ยนแปลงระดับความรุนแรงของโรค/ครั�ง
NA หรือ not applicable หมายถึงไม่สามารถคํานวณได้ เนื�องจากข้ อมูลไม่สมบูรณ์เพียงพอ
R2 ของการคํานวณจํานวนการใช้ บริการที�โรงพยาบาลกระบุรีและที�โรงพยาบาลระนองมีค่า �.�� และ �.�� ตามลําดับ
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ระบบประกันสุขภาพผู้มปี ัญหาสถานะและสิทธิกบั การใช้ บริการผู้ป่วยใน: กรณีศกึ ษาจังหวัดระนอง
ตารางที� � ผลการวิเคราะห์การเปลีย� นแปลงค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วย (out-of-pocket payment) ต่อครั�งการใช้บริการ IP ด้วย
DID model และ Two-part model โรงพยาบาลกระบุรี
delta-visit/year# standard error p-value 95% confident inteval
Part 1 analysis-Probability of payment at any Baht (%)
นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สิทธิประกันสุขภาพ (เทียบกับสิทธิใน
ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ)
- หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
- ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว
- ไม่มีสิทธิใดๆ
ปี งบประมาณ (เทียบปี ����)
- 2553
- 2554
- 2555
การวินิจฉัยหลัก (เทียบกับโรคอื�นๆ)
- โรคกลุ่มแม่และเด็กทั�วไป
- โรคกลุ่ม ACSC
- โรคกลุ่มที�มีความรุนแรงสูง
อายุ
เพศชาย
ที�อยู่อาศัยในตําบลเดียวกับสถานพยาบาล
การได้ รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลรับส่งต่อ

-0.149

0.033

<0.001*

-0.214

-0.085

-0.212
0.601
0.524

0.049
0.050
0.051

<0.001*
<0.001*
<0.001*

-0.308
0.503
0.424

-0.115
0.699
0.624

-0.002
0.040
0.075

0.010
0.009
0.009

0.838
<0.001*
<0.001*

-0.022
0.022
0.057

0.018
0.058
0.094

-0.034
-0.074
-0.004
0.000
-0.038
0.034
-0.051

0.009
0.018
0.044
0.000
0.008
0.009
0.012

<0.001*
<0.001*
0.927
0.950
<0.001*
<0.001*
<0.001*

-0.051
-0.110
-0.090
0.000
-0.053
0.015
-0.074

-0.016
-0.038
0.082
0.000
-0.023
0.052
-0.027
498.283

Part 2 analysis-Amount paid in Baht once payment incurred (%)
นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สิทธิประกันสุขภาพ (เทียบกับสิทธิใน
ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ)
- หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
- ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว
- ไม่มีสิทธิใดๆ
ปี งบประมาณ (เทียบปี ����)
- 2553
- 2554
- 2555
การวินิจฉัยหลัก (เทียบกับโรคอื�นๆ)
- โรคกลุ่มแม่และเด็กทั�วไป
- โรคกลุ่ม ACSC
- โรคกลุ่มที�มีความรุนแรงสูง
อายุ
เพศชาย
ที�อยู่อาศัยในตําบลเดียวกับสถานพยาบาล
การได้ รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลรับส่งต่อ

-5.876

257.229

0.982 -510.035

-397.193
-1273.759
226.469

212.125
207.682
216.213

0.061 -812.951 18.565
<0.001*-1680.808 -866.711
0.295 -197.300 650.239

-378.208
202.423
44.028

63.721
101.154
87.747

<0.001* -503.099 -253.317
<0.045*
4.164 400.681
0.616 -127.954 216.010

-472.531
-505.708
448.446
11.018
-437.023
-44.364
-200.699

68.353
132.702
415.449
1.259
52.840
78.919
94.762

<0.001*
<0.001*
0.280
<0.001*
<0.001*
0.574
0.034*

-606.501
-765.799
-365.818
8.549
-540.588
-199.042
-386.428

-338.562
-245.616
1262.710
13.486
-333.458
110.313
-14.970

Combined two-part analysis: Mean reduction = 552.1 Baht (Min 74.7 - Max 1,595.6), Standard deviation = 309.0 Baht
หมายเหตุ: * = มีนัยสําคัญทางสถิติท�คี วามเชื�อมั�นมากกว่า ��% (p-value < 0.05)

# = delta-probability และ delta-expense คือการเปลี�ยนแปลงโอกาสการจ่ายค่าบริการและ
การเปลี�ยนแปลงจํานวนเงินที�ต้องจ่ายเมื�อใดก็ตามที�มีการจ่ายเกิดขึ�น
Pseudo-R2 ของการคํานวณใน Part 1 คือ �.�� และ ค่า AIC และ BIC ใน Part 2 มีค่า ��.���และ BIC = -24927.7 ตามลําดับ
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เมื� อวิ เ คราะห์ ป ริ มาณค่ า ใช้ จ่ า ยโดยเฉลี� ยเฉพาะ
รายครั� งบริ ก ารที� มี ก ารจ่ า ยค่ า บริ ก ารเกิ ด ขึ� นพบว่ า
นโยบายประกั นสุขภาพผู้ มี ปั ญ หาสถานะและสิทธิ ลด
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี� ย 5.9 บาทต่อครั� งแต่ไม่มีนัยสํา คัญ
ทางสถิ ติ ปั จจั ยอื� นที� มีผลลดปริ มาณค่ าใช้ จ่ ายเมื� อใด
ก็ตามที�มีการจ่ายค่าบริการ IP อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
คื อ การมีสิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่ างด้ าว การใช้
บริ ก ารในปี งบประมาณ 2553 เพศชาย การมี ก าร
วินิจฉั ยหลั กเป็ นโรคกลุ่มแม่และเด็กทั�วไปและ ACSC
และการถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลรับส่งต่อ เมื�อวิเคราะห์
ผลลัพธ์สุทธิท�ีคาํ นึงถึงทั�งโอกาสการจ่ายค่าบริการและ
จํานวน ค่าใช้ จ่ายหากมีการจ่ายเกิดขึ� น พบว่านโยบาย
ประกั น สุ ข ภาพผู้ มี ปั ญหาสถานะและสิ ท ธิ ช่ วยลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยการใช้ บริ การ IP ของโรงพยาบาลกระบุ รี
ได้ ประมาณ 74.7 ถึง 1,595.6 บาทต่อครั�ง โดยเฉลี�ย
อยู่ท�ี 552.0 บาทต่อครั�ง (ดูตารางที� 6)

วิจารณ์

ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ มีอัตราการใช้ บริการ IP
ค่อนข้างตํ�าเมื�อเทียบกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า
แม้ การมี นโยบายประกันสุขภาพผู้ มีปั ญหาสถานะและ
สิทธิ ทําให้ อัตราการใช้ บริการมากขึ�น แต่เมื�อประเมิน
นโยบายอย่ า งเป็ นระบบพบว่ า การเพิ� มขึ� นนี� ไม่ มี
นั ยสํา คั ญทางสถิ ติ นั� นหมายถึ ง การเพิ� มขึ� นของการ
ใช้ บริ การเมื� อพิ จ ารณาโดยภาพรวม เป็ นการเพิ� มที�
ไม่ ไ ด้ เกิ ด จากนโยบาย แต่ เ ป็ นการเพิ� มจากปั จจั ย
ภายนอกอื� นๆ เช่ น ปั จ จั ย ทางคลิ นิ ก ซึ� งผลั กดั น ให้
ผู้ ป่ วยไปโรงพยาบาลอยู่ แล้ ว ไม่ ว่าจะมีนโยบายนี� เกิด
ขึ� นหรื อไม่ ปั จจั ยเรื� องที� อยู่ อาศั ยใกล้ ส ถานพยาบาล
นอกจากนั�นเมือ� พิจารณาความรุนแรงของโรคและวันนอน
พบว่ ามีความเปลี� ยนแปลงไม่ ชัดเจน และแปรผันตาม
แต่ ละสถานพยาบาล เช่ น เพิ� มจํา นวนวั นนอนที�
โรงพยาบาลระนอง ซึ�งอาจเกิดจากการได้ รับการส่งต่อมา
จากโรงพยาบาลอําเภอมากขึ�น การเปลี�ยนแปลงที�เกิด
จากนโยบายที�มีนั ยสําคัญทางสถิติ และมีความชัดเจน
ที� สุ ด คื อ การลดลงของปริ มาณเงิ นที� ผ้ ู ป่ วยต้ องจ่ า ย
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เพื�อการบริการสุขภาพในการนอนโรงพยาบาล ดังปรากฏ
จากข้ อค้ นพบของโรงพยาบาลกระบุรีซ�ึ งลดปริ มาณค่า
ใช้ จ่ายของผู้ป่วยได้ เฉลี�ย 552 บาทต่อครั�ง ข้ อค้ นพบนี�
บ่ งชี� ว่ า การทํา งานของกระทรวงสาธารณสุขที� ผ่ า นแม้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดภาระด้ านการเงินเพื� อการ
รับบริการของผู้ป่วย แต่ยงั ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ด้ านการเพิ�มการเข้ าถึงบริการของผู้ป่วย
การศึ กษานี� ยั งสะท้ อนให้ เห็นว่ า การนํา นโยบาย
ไปสู่ การปฏิบั ติให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้ องอาศั ย
กลไกสนับสนุนเพิ� มเติมมาก เช่น แม้ นโยบายประกันสุขภาพผู้ มีปัญหาสถานะและสิทธิระบุชัดเจนว่ า ผู้ป่วย
ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย แต่พบว่ายังมีผ้ ูป่วยบางส่วนที�เสีย
ค่ารักษาพยาบาล ซึ�งเหตุท�ยี ังมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
สําหรับผู้ป่วยกลุม่ นี� อาจเนื�องมาจากสาเหตุหลายประการ
เช่น ผู้ป่วยมาใช้ บริการไม่ตรงกับสถานทีล� งทะเบียน หรือ
ความเข้ าใจที� คลาดเคลื� อนของผู้ ให้ บริ ก าร หรื อ ดั ง
ตัวอย่างที�พบว่า ความรุนแรงของโรคและวันนอนโรงพยาบาลไม่มีการเปลี�ยนแปลงมากนัก ซึ�งจากการศึกษา
ในอดีตของ ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์(10,12) ในกลุ่ม
ผู้มีปั ญหาสถานะและสิทธิ และการศึกษาของ สัมฤทธิ�
ศรีธาํ รงสวัสดิ�และคณะ(14) ในกลุ่มแรงงานข้ ามชาติ พบว่า
ผู้ป่วยกลุ่มนี�มักมารับบริการเมื�อมีการเจ็บป่ วยมากแล้ ว
สะท้ อนว่ าการเสริ มกลไกการสื�อสารให้ ผ้ ู ป่วยตระหนัก
ในสิ ท ธิ ข องตนและเข้ ารั บ บริ ก ารตั� งแต่ ช่ ว งแรกของ
การเกิดโรคขณะที�ยังไม่ ได้ เจ็บป่ วยรุ นแรงจึ งเป็ นเรื� อง
สํา คั ญ และควรผนวกเป็ นส่ ว นหนึ� งของภารกิ จ หลั ก
ของนโยบายนี�ให้ เกิดผลแท้จริงในทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามการแปลผลและเปรียบเทียบข้ อค้ นพบ
ที� เกิดขึ� นระหว่ างโรงพยาบาลทั� งสองควรพิ จารณาด้ วย
ความระมั ดระวั ง โดยคํา นึ งถึ งบริ บทของแต่ ละ
โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลระนองมีค่าเฉลี�ยของ RW
หรื อ AdjRW ในกลุ่ มโรค IP ทั� วไป (ดั งปรากฏใน
ค่ า คงที� ในตารางที� 5) มี ค่ า 0.276 มากกว่ า ของ
โรงพยาบาลกระบุรีซ�ึ งมีค่า 0.237 บ่งบอกถึงพื� นฐาน
การเจ็ บป่ วยต่ อครั� งของผู้ ป่ วยที� โรงพยาบาล
ระนองมีความรุนแรงมากกว่ าโรงพยาบาลกระบุรี การ
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แปลผลอิ ท ธิ พลของ‘โรค’ ที� ทาํ ให้ ผู้ ป่ วยต้ องเข้ ารั บ
การรักษาพยาบาล จึงต้ องเทียบกับพื�นฐานค่าเฉลี�ย RW
หรื อ AdjRW ในแต่ ละโรงพยาบาลเสมอ หรื อ
อิทธิพลของโรคต่อวันนอนที�แต่ละโรงพยาบาลต่างกัน
เช่น การเจ็บป่ วยด้ วยโรค ACSC มีแนวโน้ มเพิ�มวันนอน
ที� โรงพยาบาลกระบุ รี ในขณะที� มีแนวโน้ มลดวั นนอน
ที�โรงพยาบาลระนอง ซึ�งอาจเกิดจากการหมุนเวียนเตียง
(bed turnover rate) ของโรงพยาบาลระนองมีสูงกว่ า
โรงพยาบาลกระบุรีสาํ หรับการเจ็บป่ วยในระดับเดียวกัน
ดังปรากฏจากค่า R2 ของการวิเคราะห์จาํ นวนวันนอน
และความรุ นแรงของโรคค่ อ นข้ างตํ�า แสดงว่ า น่ า จะ
มีปั จจัยอื�นๆที�มีผลต่อจํานวนวันนอนและความรุนแรง
ของโรคอี กจํา นวนมาก ซึ� งยั งไม่ ได้ เข้ ามาเป็ นตัว แปร
ในการวิ เคราะห์ การศึกษาเพิ� มเติมในด้ านการบริหาร
จั ด การของแต่ ละโรงพยาบาลจึ งมี ความสํา คั ญในการ
อธิบายข้ อค้ นพบเหล่านี�ต่อไป
การศึกษานี�มียังข้ อจํากัดบางประการ เช่น การอาศัย
ข้ อมู ลเฉพาะที� เก็บที� สถานบริ การ ซึ� งแม้ มี ข้ อดี คือได้
ข้ อมูลผู้ป่วยทุกสิทธิเป็ นกลุ่มเปรียบเทียบ แต่มขี ้อเสียคือ
ในช่ วงแรกของการดําเนิ นนโยบายหรื อก่อนมีนโยบาย
สถานพยาบาลอาจไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ป่วยทีม� ปี ัญหาสถานะ
และสิ ทธิ หรื อผู้ ที� ไม่ มี สิทธิใดๆครบถ้ ว นนั ก ซึ� งเป็ น
ข้ อ จํา กั ด ที� พบได้ ท�ั วไปของการศึ กษาที� ไ ม่ ใช่ การวิ จั ย
ทางคลินิก ผู้วิจัยมักไม่สามารถออกแบบหรือมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลตั� งแต่ช่วงแรกของการศึกษาทดลอง
หรือก่อนที�จะมีนโยบาย(12)
ในเรื�องการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีข้อจํากัด คือ แม้ DID
model จะเหมาะกับการวิเคราะห์ ‘การเปลี�ยนแปลง’ของ
ผลลัพธ์อันเนื�องมาจากนโยบาย การแปลผลพึงทําด้ วย
ความระมัดระวัง เพราะข้ อสมมติฐานของ DID model
คื อการสร้ า งแบบจํา ลองของผลลั พธ์หากไม่ มี นโยบาย
เกิดขึ�น (counterfactual) ด้ วยเงื�อนไขที�ว่าความแตกต่าง
ระหว่างคุณลักษณะแฝง (unobserved heterogeneity)
ของกลุ่มเป้ าหมายของนโยบาย (treatment group) และ
กลุ่มที�ไม่ได้ เป็ นเป้ าหมายโดยตรงของนโยบาย (control
group) มีค่าคงที�เสมอ ไม่ข� ึนกับเวลา (time-invariant)
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ดังนั�น การประเมินผลในระยะยาวโดยใช้ DID model
จึงอาจไม่แม่นยํา(15) ข้ อจํากัดเรื� องการวิเคราะห์ข้อมูล
อื�นๆ ได้ แก่ การเปลี�ยนแปลงของ RW และ AdjRW
ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงตาม Thai DRGs version ต่างๆ
ตามแต่ละสถานพยาบาลปรับใช้ รวมถึงความไม่สมบูรณ์
ของข้ อมูลที�โรงพยาบาลระนองช่วงก่อน 2553
อย่างไรก็ตาม การใช้ DID model เป็ นวิธวิ ิเคราะห์ท�ี
ค่อนข้ างเหมาะสมกับข้ อมูลที�มอี ยู่ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี�
(1) ในทางทฤษฎีข้อมูลจากการสํารวจครัวเรือน (household survey) หรือการศึกษาแบบ cohort มักเป็ นข้ อมูล
ที�สมบูรณ์ คือ เป็ นข้ อมูลตามยาว (longitudinal data)
ทีม� กี ารติดตามผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็ นระยะครบตามเวลาที�
กํา หนด (balanced panel data) ซึ� งข้ อมู ลลั กษณะนี�
มีวิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูลแบบอื�นที�เหมาะสมกว่า เช่น ใช้
generalized estimating equations แต่ในที�น� ี ใช้ ข้อมูล
ที�เก็บที�จริงที�สถานพยาบาล ไม่ใช่ข้อมูลจากการทดลอง
มี ลั กษณะเสมื อนข้ อมู ลตามยาวที� ได้ จากการติ ด ตาม
ผู้เข้ าร่ วมการศึกษาไม่ครบถ้ วนตามเวลา (unbalanced
panel data) เช่น ในช่วงกรอบเวลา 5 ปี ของการวิเคราะห์
ผู้ป่วยคนหนึ�งๆอาจไปโรงพยาบาลเพียงหนึ�งถึงสองครั�ง
แล้ วไม่ได้ มาใช้ บริการอีก ขณะที�ผ้ ูป่วยบางคนใช้ บริการ
ทุ ก ปี นอกจากนั� นยั งมี ข้ อจํา กั ด จากกรอบเวลาที� ส�ั น
เพราะนโยบายเพิ� งมี ผลบั งคั บใช้ ไม่ นาน การใช้ DID
model จึงมีความเหมาะสมกว่า เพราะโอกาสที�จะฝ่ าฝื น
ฐานคติเรื�อง time-invariant unobserved heterogeneity
มีน้อย (2) แม้ การแปลผลข้ อมู ลในเชิ งพรรณนาของ
โรงพยาบาลระนองอาจมีอคติ เสมือนการใช้ บริการผู้ป่วย
เพิ�มขึ�นตามเวลา เพราะข้ อมูลการใช้ บริการก่อนปี 2553
มีไม่ครบถ้ วน หรืออาจมีอคติจากการเปลี�ยนแปลง Thai
DRGs version ในเวลาต่างๆ แต่การวิเคราะห์เชิงลึกด้ วย
DID model ช่ ว ยลดอคติ น� ี เพราะตั� งบนฐานคติ ว่ า
อคติท�ีเกิดกับกลุ่ มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และอคติ
ที�เกิดกับกลุ่มที�ไม่ใช่ผ้ ูมีปัญหาสถานะและสิทธิ ย่อมถูก
หักลบไประหว่างสองกลุ่มด้วยกันเอง (first differencing:
treatment VS control) และระหว่างเวลาภายในแต่กลุ่ม
(second differencing: before policy VS after policy)
535

Health Insurance for ‘People with Citizenship Problems’ and Inpatient Service:a Case Study of Ranong Province

และ (3) DID model สามารถวิเคราะห์เป็ นข้ อมูลราย
บุ คคล (individual-level data) ทํา ให้ สามารถปรั บ
อิทธิพลที�เกิดจากตัวแปรในระดับบุ คคลได้ เช่ น ที�อยู่
และโรคที�เป็ นสาเหตุของการใช้ บริการ โดยในที�น� ีอาศัย
เลขประจํา ตั วโรงพยาบาล (hospital number: HN)
เป็ นตัวบ่งชี�บุคคล ซึ�งเป็ นหน่วยของการวิเคราะห์ (unit
of analysis)
นอกจากนั� นการอนุ มานผลสู่ ประชากรในวงกว้ า ง
พึงตระหนักว่า แม้ ผลการศึกษาสะท้อนภาระการบริการ
ทีเ� กิดขึ�นทีส� ถานบริการอันเนื�องจากประชากรกลุม่ นี�ได้บ้าง
แต่ ป ระชากรของการศึ กษานี� คื อ ผู้ ที� มี โอกาสเข้ าถึ ง
บริ การอยู่ แล้ วเท่านั� น เพราะอาศัยข้ อมูลที�เก็บที�สถาน
พยาบาล ไม่ใช่การสํารวจครัวเรือน การศึกษานี�จึงไม่อาจ
สรุ ปว่ า นโยบายประกั นสุขภาพผู้ มี ปั ญ หาสถานะและ
สิทธิมีผลต่อประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ‘ทั�งหมด’ อย่างไร
การศึกษาเพิ�มเติมถึงกลไกการบริหารจัดการในพื�นที�
ทั� งในเชิ งคุ ณ ภาพและเชิ งปริ มาณเพื� อเป็ นข้ อมู ล ใน
การช่ ว ยอธิ บ ายผลการประเมิ น นโยบายนี� จึ งมี ความ
สํา คั ญ ยิ� งในการบ่ งชี� ข้ อจํา กั ด ในการปฏิ บั ติ น โยบาย
อันจะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงนโยบายหรือพัฒนา
กลไกในระดับพื� นที� เช่ น การส่งเสริ มป้ องกันและการ
รณรงค์ ใ ห้ ผู้ ป่ วยตระหนั ก ถึ งสิ ท ธิ ใ นสุ ข ภาพของตน
เพื� อส่ งผลให้ การดํา เนิ นนโยบายบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
สรุป
นโยบายประกันสุขภาพผู้ มีปั ญหาสถานะและสิทธิ
บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ในการลดค่ าใช้ จ่ ายเพื� อการบริ การ
สุ ข ภาพของผู้ ป่ วย แต่ ยั งไม่ มี ผลชั ด เจนในเรื� องการ
ส่ งเสริ มการเข้ าถึ งบริ การและการทํา ให้ ผ้ ู ป่ วยไปโรงพยาบาลตั�งแต่ช่วงแรกของการเกิดโรค การพัฒนากลไก
ระดั บพื� นที�ในงานด้ านส่งเสริ มป้ องกันและการรณรงค์
ให้ ผู้ ป่ วยตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ใ นสุ ข ภาพของตนจึ งเป็ น
เรื� องสํา คั ญในการทํา ให้ นโยบายนี� ได้ นาํ ไปใช้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อไป
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‘Health Insurance Policy for People with Citizenship Problems’ (HIS-PCP) has been implemented according to the Cabinet Resolution on 23rd March 2010, aiming to increase access to care and
reduce financial barrier impeding health utilization among the target population. This study therefore
sought to evaluate the policy impacts in terms of inpatient (IP) visits, disease severity, admission days,
and out-of-pocket payment through a case study of Kraburi hospital and Ranong hospital in Ranong
province. Secondary data during fiscal year 2009-2012 (12-folder hospital records) were employed
and analyzed by econometric models, namely, (1) Difference-in-Difference model to assess changes
in IP visits, disease severity, and admission days in both hospitals, and (2) Two-part model to assess
changes in out-of-pocket payment only in Kraburi hospital where data were feasible for the analysis.
The findings revealed that HIS-PCP rendered the escalation in IP visits by 0.14 and 0.02 visits/
person/year in Kraburi hospital and Ranong hospital respectively, with no statistical significance. In
addition, the policy did not alter disease severity upon admission in both hospitals. Nevertheless, length
of stay was significantly expanded by 1 day/visit in Ranong hospital, and out-of-pocket payment of an
inpatient in Kraburi hospital significantly decreased by 552 Baht/visit. In summary, the policy did not
have a significant impact on increasing access to care, in particular, at an early onset of a disease,
though decreasing trend in out-of-pocket payment was obviously noticeable. Developing local mechanisms with regards to health promotion and prevention to raise awareness of the right to health care are
nuts and bolts in having the policy implemented more effectively in sustainable manner.
Key words: people with citizenship problems, health insurance, policy impact, difference-in-difference model,
two-part model
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