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บทคัดย่อ	 	 ประเทศไทยได้เริ่มดำ�เนินโครงก�รหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�อย่�งจริงจังตั้งแต่	พ.ศ.	2545	ส่งผลให้ก�รเข้�ใช้
บริก�รผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มม�กขึ้น	ก�รศึกษ�นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�ก�รใช้บริก�รด้�นสุขภ�พของประช�กร
ไทยต�มสิทธิหลักประกันสุขภ�พภ�ครัฐประเภทต่�งๆ	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รใช้บริก�รผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของ
ประช�กรไทย	 พ.ศ.	 2558	 จำ�แนกต�มสถ�นพย�บ�ลประเภทต่�งๆ	 ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ก�รใช้บริก�รด้�นสุขภ�พของ
ประช�กรไทยโดยใช้สถิติเชิงพรรณน�	 และใช้แบบจำ�ลองโลจิต	 (logit	 model)	 ในก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�ร
ใช้บริก�รผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	 โดยใช้ข้อมูลก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร	 พ.ศ.	 2558	 ที่ดำ�เนินก�รสำ�รวจโดย
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต	ิ

	 	 ผลก�รศึกษ�	 พบว่�	 ประช�กรไทยส่วนใหญ่มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 แต่ยังมีคว�มแตกต่�งระหว่�ง
ลักษณะทั่วไป	สถ�นภ�พก�รทำ�ง�น	และเศรษฐฐ�นะของผู้มีสิทธิในก�รรักษ�พย�บ�ลแบบต่�งๆ	อัตร�ป่วยแบบผู้ป่วย
นอกของประช�กรไทย	คือ	3.1	ครั้งต่อคนต่อปี	ส่วนม�กเลือกวิธีก�รรักษ�โดยก�รซื้อย�กินเอง	คือร้อยละ	27.2	ส่วน
ก�รใช้บริก�รผู้ป่วยในนั้น	มีอัตร�ก�รนอนโรงพย�บ�ล	0.06	ครั้งต่อคนต่อปี	ส่วนม�กรับก�รรักษ�ที่โรงพย�บ�ลชุมชน	
(ร้อยละ	39.6)	รองลงม�	คือ	โรงพย�บ�ลทั่วไป/โรงพย�บ�ลศูนย์	(ร้อยละ	38.7)	ส่วนโรงพย�บ�ลเอกชนมีสัดส่วนร้อย
ละ	11.3	ก�รใช้บริก�รทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีหล�ยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่�จะเป็นลักษณะทั่วไปของประช�กร	โรค
เรื้อรัง	และคว�มแตกต่�งระหว่�งสิทธิสวัสดิก�รด้�นสุขภ�พประเภทต่�งๆ	

	 	 จ�กผลก�รศึกษ�ดังกล่�ว	ประช�ชนเลือกซื้อย�กินเองจำ�นวนม�กเกือบหนึ่งในส�มของจำ�นวนทั้งหมด	เพื่อคว�ม
ปลอดภัยในก�รบริโภคย�	 ควรมีม�ตรก�รส่งเสริมคว�มปลอดภัยในก�รซื้อย�กินเองของประช�ชน	 เช่น	 ก�รให้คว�มรู้
ในก�รใช้ย�แก่ประช�ชน	และ	พัฒน�ให้มีกลไกก�รรับรองร้�นย�คุณภ�พ	นโยบ�ยของกระทรวงส�ธ�รณสุขที่มุ่งเน้นส่ง
เสริมและพัฒน�หน่วยบริก�รปฐมภูมิ	เช่น	ทีมหมอครอบครัว	ก�รดูแลผู้ป่วยที่บ้�น	และระบบก�รดูแลผู้ป่วยในระยะย�ว	
จะช่วยลดช่องว่�งในก�รใช้บริก�รของผู้ป่วยกลุ่มเปร�ะบ�ง	เช่น	คนย�กจนและผู้สูงอ�ยุ	และช่วยลดภ�ระในก�รเข้�รับ
ก�รรักษ�พย�บ�ลของผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	สำ�หรับผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	รัฐควรขย�ยคว�มครอบคลุม	เพื่อ
ให้ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รได้โดยไม่มีภ�ระด้�นค่�ใช้จ่�ย	และลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ระหว่�งสวัสดิก�รด้�นสุขภ�พ

  คำ�สำ�คัญ: การใช้บริการ, ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, อัตราป่วย, อัตราการนอนโรงพยาบาล, หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า, โรคเรื้อรัง, ปัจจัยที่กำาหนดการใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, ครัวเรือน

*สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
†คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภูมิหลังและเหตุผล

ประเทศไทยได้เริ่มบังคับใช้พระร�ชบัญญัติหลัก
ประกันสุขภ�พแห่งช�ติใน	 พ.ศ.	 2545	 มีผลใน

ก�รสร้�งหลักประกันสุขภ�พครอบคลุมประช�กรไทย
กว่�ร้อยละ	 99	 จ�กส�มระบบหลักประกันสุขภ�พภ�ค
รัฐ	ได้แก่	สิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	สิทธิประกัน
สังคม	 และสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รและ
พนักง�นของรัฐ	 ทำ�ให้ประช�ชนเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ
เพิ่มม�กขึ้น	ทั้งนี้	 ง�นบริก�รสุขภ�พ	 เป็นปัจจัยพื้นฐ�น
ที่นำ�ไปสู่สุขภ�วะของประช�ชน	 และเป็นองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญของระบบสุขภ�พ	 อันประกอบไปด้วย	 ก�รให้

บริก�ร	 บุคล�กร	 ระบบส�รสนเทศด้�นสุขภ�พ	 ย�และ
เวชภัณฑ์	ระบบก�รคลังด้�นสุขภ�พ	และภ�วะผู้นำ�และ
ธรรม�ภิบ�ล(1)

	 โครงก�รหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 เป็นก�ร
สร้�งคว�มเท่�เทียมในก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ	 ทำ�ให้
คว�มย�กจนของประช�ชนและก�รล้มละล�ยท�งก�ร
เงินอันเนื่องม�จ�กร�ยจ่�ยด้�นสุขภ�พลดลง(2)	 เมื่อร�ย
จ่�ยด้�นสุขภ�พของครัวเรือนลดลง	 ทำ�ให้จำ�นวนครัว
เรือนที่จะกล�ยเป็นครัวเรือนย�กจนอันเนื่องม�จ�กร�ย
จ่�ยด้�นสุขภ�พลดลงต�มไปด้วย(3)	 ในขณะที่อัตร�ก�ร
ใช้บริก�รแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่�งต่อ

Abstract The Inpatient and Outpatient Utilization by Health Care Providers of Thai Population in 
2015

 Shaheda Viriyathorn*, Yaowaluk Wanwong*, Kanjana Tisayaticom*, Walaiporn Patcharanarumol*, 
Supon Limwattananon*,†, Chulaporn Limwattananon†, Viroj Tangcharoensathien*

 *International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, †Faculty of Pharmaceutical 
Sciences, Khon Kaen University

 Corresponding author: Shaheda Viriyathorn, shaheda@ihpp.thaigov.net

	 	 Advancement	of	Universal	Health	Coverage	 in	Thailand	since	2002	 increased	access	 to	both	
outpatient	(OP)	and	inpatient	(IP)	services.	This	study	aimed	to	analyze	the	utilizations	of	government	
health	insurance	schemes	and	also	the	factors	affecting	access	to	outpatient	and	inpatient	services	in	
2015.	Based	on	the	2015	Health	and	Welfare	Survey	data,	descriptive	and	logit	model	was	performed	
to	analyze	individual	utilization	of	outpatient	and	inpatient	and	the	factors	determining	the	heath	care	
utilization.

	 	 Results	 demonstrated	 that	 universal	 health	 coverage	 scheme	 covered	 the	majority	 of	 Thai												
population.	However,	the	general	characteristic,	employment	and	economic	status	of	beneficiaries	
differed	across	different	schemes.	The	illness	rate	for	ambulatory	care	was	3.1	episodes	per	capita	per	
year.	Over-the-counter	medicines	had	the	biggest	share	around	27.2	percent,	while	the	hospitalization 
was	0.06	admission	per	capita	per	year.		Most	of	them	were	admitted	at	community	hospital	and	

	 general	hospital	 (39.6	percent	 and	38.7	percent	 respectively),	while	 the	hospitalization	 in	private	
hospital	was	only	11.3	percent.	In	addition,	there	are	some	other	factors	that	affected	the	utilization	
of	both	outpatient	and	inpatient	services	such	as	household	characteristic,	chronic	diseases	and	the	
variation	of	benefit	package	of	each	scheme.	

	 	 Many	 people	 chose	 to	 buy	 drug	 (around	 one-third	 of	 total	 treatments).	 	 It	 is	 important	 to																	
establish	safety	measures	through	awareness	on	rational	use	of	drugs	and	develop	a	mechanism	to	
ensure	drug	quality.	Policy	maker	should	strengthen	primary	care	services	such	as	family	care	team,	
home	health	care	and	long-term	care	to	reduce	the	utilization	gap	in	vulnerable	groups	especially	the	
poor	and	elderly	and	reduce	financial	burden	from	medical	treatment	of	patient	with	chronic	disease.	
Moreover,	government	should	expand	the	coverage	to	uninsured	group	to	increase	access	to	health	
care	services	without	financial	burden	to	reduce	the	gap	among	health	insurance	groups.

  Keywords:	 utilization, outpatient, inpatient, illness rate, admission rate, Universal Health                 
Coverage Scheme, chronic disease, factors determining the utilization of outpatient 
and inpatient services, household
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เนื่อง(4)	 ในปี	 พ.ศ.	 2546	มีก�รศึกษ�เรื่องก�รใช้บริก�ร
สุขภ�พของประช�ชนไทย	 โดยใช้ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจ
อน�มัยและสวัสดิก�ร	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนก�รใช้
บริก�รแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของครัวเรือนใน
ประเทศไทย	 ครอบคลุมทุกสิทธิสวัสดิก�รและสะท้อน
ถึงผลของก�รดำ�เนินนโยบ�ยหลักประกันสุขภ�พถ้วน
หน้�	 ที่มีส่วนทำ�ให้ประช�ชนมีก�รใช้บริก�รผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้	 แบบแผนก�รเลือกใช้บริก�ร
ของประช�กรในโครงก�รหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�
มีก�รเปลี่ยนแปลงพอสมควร	 โดยเปลี่ยนไปใช้บริก�ร
รักษ�พย�บ�ลในสถ�นพย�บ�ลปฐมภูมิและโรงพย�บ�ล
ชุมชนม�กขึ้น	 ก�รใช้บริก�รในโรงพย�บ�ลทั่วไป/โรง
พย�บ�ลศูนย์ลดลง	 แสดงถึงคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร
หลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�(5)	 แต่ก�รศึกษ�เรื่องก�รใช้
บริก�รสุขภ�พของประช�ชนไทย	 ยังข�ดคว�มต่อเนื่อง
และคว�มเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ทำ�ให้มีช่องว่�ง
ของข้อมูลที่มิอ�จใช้สะท้อนผลของนโยบ�ยหลักประกัน
สุขภ�พถ้วนหน้�	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงก�รให้บริก�ร
สุขภ�พของไทยในอน�คตได้	 จึงเป็นที่ม�ของก�รศึกษ�
ก�รใช้บริก�รแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและพฤติกรรม
ก�รใช้บริก�รสุขภ�พของประช�ชนในครั้งนี้	 ซึ่งน่�จะมี
คว�มสำ�คัญต่อก�รว�งแผนก�รพัฒน�และก�รกำ�หนด
นโยบ�ยด้�นสุขภ�พของประเทศต่อไป	 ก�รศึกษ�นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ	 1.	 ศึกษ�ก�รใช้บริก�รด้�นสุขภ�พ
ของประช�กรไทยต�มลักษณะของครัวเรือนและต�ม
สิทธิหลักประกันสุขภ�พภ�ครัฐประเภทต่�งๆ	 และ	 2.	
ศึกษ�ปัจจัยต่�งๆ	 ที่ส่งผลต่อก�รใช้บริก�รผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยในของประช�กรไทย	พ.ศ.	2558	จำ�แนกต�ม
สถ�นพย�บ�ลประเภทต่�งๆ	ทั้งปัจจัยท�งก�ยภ�พของ
ครัวเรือน	เช่น	ภ�ค	ถิ่นที่อยู่อ�ศัย,	ปัจจัยท�งด้�นสังคม	
เช่น	จำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือน	ก�รศึกษ�	อ�ยุ,	ปัจจัย
ท�งก�รเงิน	 เช่น	 เศรษฐฐ�นะ	 และปัจจัยด้�นสิทธิก�ร
รักษ�พย�บ�ล	

ระเบียบวิธีศึกษา
	 ก�รศึกษ�ครั้งนี้ใช้ข้อมูลก�รสำ�รวจอน�มัยและ
สวัสดิก�ร	 พ.ศ.	 2558	 ดำ�เนินก�รสำ�รวจโดยสำ�นักง�น
สถิติแห่งช�ติ	 ครอบคลุมบริก�รรักษ�พย�บ�ลผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยในทั้งภ�ครัฐและเอกชน	รวมถึงประช�กร
ที่ไม่เข้�รับบริก�รก�รรักษ�พย�บ�ลอีกด้วย	 โดยเก็บ
ข้อมูลจ�กครัวเรือนตัวอย่�งจำ�นวน	 55,920	 ครัวเรือน	
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบ�ลและนอกเขต
เทศบ�ล	ในเดือนมีน�คม-เมษ�ยน	พ.ศ.	2558(6)	โดยก�ร
สุ่มครัวเรือนตัวอย่�งแบบสองขั้นตอน	 (stratified	 two	
stage	sampling)	 ได้ข้อมูลระดับบุคคลที่ส�ม�รถนำ�ม�
วิเคร�ะห์ทั้งสิ้น	139,858	คน	ทั้งนี้	แบบสำ�รวจดังกล่�ว
ประกอบไปด้วย	10	ตอน	ได้แก่	ลักษณะทั่วไปของสม�ชิก
ในครัวเรือน,	 หลักประกันด้�นสุขภ�พ	 (สวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ล),	ก�รเจ็บป่วยและก�รไปรับบริก�รส�ธ�รณสุข,	
คว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พที่ไม่ได้รับก�รตอบสนอง,	 ก�ร
เคลื่อนไหวออกแรงหรือออกกำ�ลัง,	 ก�รสูบบุหรี่และ
ก�รดื่มสุร�,	 สุขภ�พจิต,	 ก�รบริโภคอ�ห�ร,	 คว�มรู้
เกี่ยวกับย�ปฏิชีวนะ	 และ	 ลักษณะของครัวเรือน	 โดยมี
ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นของแบบสอบถ�มด้วยวิธีก�รท�ง
สถิติ	 ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจนี้ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณและ
ประม�ณค่�เพื่อเป็นตัวแทนของประช�กรทั้งประเทศ	
โดยก�รถ่วงน้ำ�หนักด้วยค่�ค�ดประม�ณประช�กร	 ต�ม
ระเบียบวิธีท�งสถิติ	 เพื่อให้เป็นตัวแทนของประช�กร
ทั้งหมดที่มีจำ�นวน	67,163,661	คน	ใน	พ.ศ.	2558	ได้
	 ค�บเวล�อ้�งอิงในก�รสำ�รวจครั้งนี้	 กรณีผู้ป่วย
นอก	 กำ�หนดระยะเวล�อ้�งอิง	 1	 เดือนที่ผ่�นม�	 ส่วน
กรณีผู้ป่วยใน	กำ�หนดระยะเวล�อ้�งอิง	 12	 เดือนที่ผ่�น
ม�	
	 ก�รศึกษ�นี้ ใช้สถิติ เชิงพรรณน�ในก�รอธิบ�ย
ลักษณะทั่วไปของประช�กร	 และใช้แบบจำ�ลองโลจิตใน
ก�รห�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งตัวแปรต้นและตัวแปรต�ม
ที่ถูกแทนค่�เพียงสองค่�	คือ	0	และ	1	ในก�รวิเคร�ะห์
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รใช้บริก�รผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน(7) 

โดยมีตัวแปรต้นคือก�รใช้บริก�รผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในต�มสถ�นพย�บ�ลประเภทต่�งๆ	 และตัวแปรต�ม
คือปัจจัยที่กำ�หนดก�รใช้บริก�รผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ใน	ทั้งนี้	 เนื่องจ�กก�รร�ยง�นผลจ�กก�รสำ�รวจอน�มัย
และสวัสดิก�ร	 พ.ศ.	 2558	 อ�จมีสม�ชิกครัวเรือนที่
ร�ยง�นสิทธิซ้ำ�ซ้อน	เช่น	สม�ชิกครัวเรือนที่มีพ่อแม่เป็น
ข้�ร�ชก�ร	 และทำ�ประกันสุขภ�พเอกชน	 ในกรณีที่เกิด
คว�มซ้ำ�ซ้อนกันของสิทธิสวัสดิก�รของประช�กรหรือมี
ม�กกว่�	 1	 สิทธิ	 ผู้วิจัยกำ�หนดให้ใช้สิทธิเดียว(5)	 โดยยึด
สิทธิหลักของผู้ตอบแบบสอบถ�ม	ก�รกำ�หนดสิทธิฯ	ยึด
หลักดังนี	้
	 1.	 กรณีที่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ 
และสิทธิอื่นด้วย	กำ�หนดให้สิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล
ข้�ร�ชก�รฯ	เป็นสิทธิหลัก
	 2.	 กรณีที่มีสิทธิประกันสังคมและสิทธิอื่น	 ยกเว้น
สิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	 กำ�หนดให้
สิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิหลัก
	 3.	 ผู้ มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�และ
ประกันสุขภ�พอื่น	ที่ไม่ใช่	ข้อ	1	และ	ข้อ	2	กำ�หนดให้
สิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�เป็นสิทธิหลัก
	 4.	 กรณีที่มีสิทธิอื่นๆ	ที่ไม่เข้�ข่�ยสิทธิในข้อที่	1	ถึง
ข้อที่	 3	 เช่น	 สิทธิประกันสุขภ�พเอกชน	 สิทธิสวัสดิก�ร
จ�กน�ยจ้�ง	 หน่วยง�นอิสระของรัฐ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	และสิทธิอื่นๆ	กำ�หนดให้เป็นสิทธิสวัสดิก�ร
อื่นๆ
	 5.	 กรณีที่ ไม่มีหรือไม่ทร�บว่�มีสิทธิสวัสดิก�ร
รักษ�พย�บ�ล	 กำ�หนดให้เป็นไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ล
	 ก�รวิเคร�ะห์จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 STATA	
และ	 Excel	 โดยเลือกข้อถ�มที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�
นี้จ�กข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร	 พ.ศ.	
2558	ม�เข้�โปรแกรม	STATA	เพื่อวิเคร�ะห์ท�งสถิติเชิง
พรรณน�	 และเข้�แบบจำ�ลองโลจิต	 ก่อนที่จะนำ�ผลก�ร

วิเคร�ะห์ม�เข้�โปรแกรม	 Excel	 เพื่อจัดรูปแบบต�ร�ง
ให้ง่�ยสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์และก�รนำ�เสนอต่อไป

ผลการศึกษา

	 ผลก�รศึกษ�มีส�มส่วน	คือ	ส่วนแรก	เป็นภ�พรวม
ลักษณะและสิทธิสวัสดิก�รของครัวเรือน	ส่วนที่สอง	เป็น
ผลก�รศึกษ�ที่ตอบวัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�ข้อที่	 1	
และส่วนที่ส�ม	 เป็นผลก�รศึกษ�ที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ
ที่	2	ร�ยละเอียดมีดังนี	้
 1. ลักษณะและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
	 ประช�กรไทยเกือบทั้งหมดได้รับสิทธิสวัสดิก�ร
รักษ�พย�บ�ลจ�กภ�ครัฐซึ่งมี	 3	 สิทธิหลัก	 ได้แก่	 สิทธิ
ประกันสังคม	สำ�หรับลูกจ้�งเอกชนที่ทำ�ง�นอยู่ ในสถ�น
ประกอบก�รที่มีพนักง�นตั้งแต่	 1	 คนขึ้นไป	 อ�ยุไม่
ต่ำ�กว่�	 15	 ปี	 และไม่เกิน	 60	 ปี,	 สิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	 คือ	 สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลที่จัด
ให้แก่ข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งภ�ครัฐ	ส่วนสิทธิหลักประกัน
สุขภ�พถ้วนหน้�	 คือ	 สิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลของ
ผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิประกันสังคมและสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ
	 ผลก�รศึกษ�ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจอน�มัยและ
สวัสดิก�ร	 พ.ศ.	 2558	 พบว่�	 ประช�กรจำ�นวน	 67.16	
ล้�นคน	มีหลักประกันสุขภ�พ	ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิหลัก
ประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 คือ	 มีจำ�นวน	 48.7	 ล้�นคน	
(ร้อยละ	72.5)	รองลงม�คือสิทธิประกันสังคม	มีจำ�นวน	
10.7	 ล้�นคน	 (ร้อยละ	 16.0)	 และสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	มีจำ�นวน	5.4	ล้�นคน	(ร้อยละ	8.1)	
ประช�กรที่มีสิทธิสวัสดิก�รอื่นๆ	มี	1.2	ล้�นคน	(ร้อยละ	
1.8)	 และผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	 มีจำ�นวน	
0.9	ล้�นคน	(ร้อยละ	1.5)	ดังต�ร�งที่	1	
	 ผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลส่วนม�กอ�ศัย
อยู่ในเขตเทศบ�ล	 (ร้อยละ	 76.6)	 โดยอ�ศัยอยู่ใน
กรุงเทพมห�นครและภ�คกล�งเป็นส่วนใหญ่	 เช่นเดียว
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กับผู้มีสิทธิประกันสังคมและสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล		
ข้�ร�ชก�รฯ	ที่อ�ศัยอยู่ในเขตเทศบ�ลร้อยละ	64.8	และ
ร้อยละ	 58.0	 ต�มลำ�ดับ	 ในขณะที่ผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภ�พถ้วนหน้�ส่วนใหญ่อ�ศัยอยู่นอกเขตเทศบ�ล	
(ร้อยละ	 62.6)	 สัดส่วนระหว่�งเพศหญิงและเพศช�ยใน
แต่ละสิทธิฯ	ไม่แตกต่�งกันม�กนัก	กลุ่มอ�ยุ	15-59	ปีมี
สัดส่วนของผู้มีสิทธิประกันสังคมสูงที่สุด	คือร้อยละ	98.2	
ของผู้มีสิทธิประกันสังคม	ขณะที่กลุ่มอ�ยุ	15-59	ปี	และ								
ผู้สูงอ�ยุหรือกลุ่มอ�ยุ	60	ปีขึ้นไปมีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	ในสัดส่วนสูงที่สุด	คือ	ร้อยละ	56.4	
และ	31.3	ของผู้มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ 
ต�มลำ�ดับ
	 เกินกว่�ครึ่งหนึ่งของประช�กรที่ไม่มีสิทธิสวัสดิก�ร
รักษ�พย�บ�ลและของประช�กรที่มีสิทธิหลักประกัน
สุขภ�พถ้วนหน้�มีก�รศึกษ�ในระดับต่ำ�	 กล่�วคือ	
ประช�กรที่ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลร�ยง�นว่�
ไม่เคยเรียนร้อยละ	27.0	และมีก�รศึกษ�ในระดับประถม
ศึกษ�	 ร้อยละ	29.6	ส่วนประช�กรที่มีสิทธิหลักประกัน

สุขภ�พถ้วนหน้�มีระดับก�รศึกษ�ในช่วงประถมศึกษ�
ร้อยละ	55.8	ตรงข้�มกับประช�กรที่มีสิทธิประกันสังคม
และสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	 ที่ส่วน
ใหญ่มีก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�	(ร้อยละ	41.4	และ
ร้อยละ	 21.0	 ต�มลำ�ดับ)	 และระดับสูงกว่�มัธยมศึกษ�	
(ร้อยละ	36.5	และร้อยละ	41.9	ต�มลำ�ดับ)
	 เมื่อพิจ�รณ�สถ�นภ�พก�รทำ�ง�นและเศรษฐ-
ฐ�นะ	 (ใช้ดัชนีทรัพย์สินครัวเรือนในก�รจำ�แนกระดับ
เศรษฐฐ�นะเป็น	 5	 ลำ�ดับ	 จ�กครัวเรือนที่จนที่สุดไป
จนถึงครัวเรือนที่รวยที่สุด)	 ต�มสิทธิรักษ�พย�บ�ล
ประเภทต่�งๆ	 พบว่�	 กลุ่มผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลส่วนใหญ่เป็นลูกจ้�งเอกชนและไม่ได้ทำ�ง�น	
(ร้อยละ	 31.1	 และร้อยละ	 25.7	 ต�มลำ�ดับ)	 ประม�ณ
ครึ่งหนึ่ง	 (ร้อยละ	 51.5)	 ของคนกลุ่มนี้มีฐ�นะย�กจน
ที่สุด	 ประช�กรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�
ส่วนใหญ่ประกอบกิจก�รส่วนตัว	 (ร้อยละ	37.6)	รองลง
ม�คือไม่ได้ทำ�ง�น	 (ร้อยละ	 27.2)	 และส่วนใหญ่ของผู้มี
สิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�มีเศรษฐฐ�นะในระดับ

ต�ร�งที่	1	 จำ�นวนและร้อยละประช�กรจำ�แนกต�มประเภทหลักประกันสุขภ�พ	พ.ศ.	2558

  ประชากร
  ประเภทหลักประกันสุขภาพ
   คน ร้อยละ

1.	 ไม่มี	สิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	 996,669	 1.5
	 	 o	ไม่ทร�บ	 119,404	 0.2
	 	 o	ไม่มีสวัสดิก�รใด	 877,265	 1.3
2.	 หลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 48,718,343	 72.5
3.	 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน	 10,742,985	 16.0
4.	 สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร	 5,470,336	 8.1
5.	 สิทธิสวัสดิก�รอื่นๆ		 1,235,328	 1.8
	 	 o	ประกันสุขภ�พเอกชน	 625,308	 0.9
	 	 o	สวัสดิก�รโดยน�ยจ้�ง	 222,078	 0.3
	 	 o	หน่วยง�นอิสระของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 205,954	 0.3
	 	 o	อื่นๆ	 181,988	 0.3
รวม  67,163,661 100.0

ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ 2558 และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Stata
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ต�ร�งที่	2	 จำ�นวนและร้อยละประช�กรแต่ละสิทธิหลักประกันสุขภ�พจำ�แนกต�มก�รกระจ�ยท�งภูมิศ�สตร์	 เพศ	ก�รศึกษ�และอ�ยุ	 ปี	
พ.ศ.	2558

หน่วย: ร้อยละ

  ไม่มี หลักประกัน ประกันสังคม/ ข้า สวัสดิการ p-value
 สวัสดิการใด สุขภาพถ้วนหน้า กองทุนเงินทดแทน ราชการ อื่นๆ

ภาค	 	 	 	 	 	 <0.000
กรุงเทพมห�นครและปริมณฑล	 40.5	 8.5	 27.1	 14.6	 31.4		
ภ�คกล�ง	 37.3	 24.3	 46.2	 28.4	 36.6		
ภ�คเหนือ	 9.3	 19.1	 9.0	 18.3	 10.2		
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 2.2	 33.2	 9.9	 24.3	 10.8		
ภ�คใต้	 10.6	 14.9	 7.8	 14.5	 11.0		
รวม	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0		

เขตการปกครอง      
ในเขตเทศบ�ล	 76.6	 37.4	 64.8	 58.0	 65.9		 <0.000
นอกเขตเทศบ�ล	 23.4	 62.6	 35.2	 42.0	 34.1		
รวม	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0		

เพศ      
หญิง	 49.7	 51.5	 49.5	 52.7	 52.2		 <0.000
ช�ย	 50.3	 48.5	 50.5	 47.3	 47.8		
รวม	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0		

การศึกษา      
ไม่เคยเรียน	 27.0	 4.3	 1.9	 1.5	 10.2		 <0.000
ประถมศึกษ�	 29.6	 55.8	 19.4	 31.1	 31.1		
มัธยมศึกษ�	 15.6	 25.9	 41.4	 21.0	 19.7		
สูงกว่�มัธยมศึกษ�	 14.5	 5.5	 36.5	 41.9	 29.8		
ไม่ทร�บ	 0.7	 0.1	 0.8	 0.2	 2.2		 	
ไม่ระบุ	 12.8	 8.5	 -	 4.3	 7.0		
รวม	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0		

อาย ุ      
0-6	ปี	 13.6	 9.7	 -	 5.1	 8.5		 <0.000
7-14	ปี	 8.5	 12.7	 -	 7.2	 9.6		
15-59	ปี	 70.5	 60.7	 98.2	 56.4	 72.7		
60	ปีขึ้นไป	 7.4	 16.9	 1.8	 31.3	 9.2		
รวม	(ร้อยละ)	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	
รวม	(คน)	 877,265	 48,718,343	 10,742,985	 5,470,336	 1,354,732	

ที่มา: จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยโดยใช้โปรแกรม Stata
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ต้นๆ	 คือ	 ระดับจนร้อยละ	 24.4	 ระดับจนที่สุดร้อยละ	
21.5	ส่วนผู้มีสิทธิประกันสังคมและสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	 ส่วนใหญ่มีระดับเศรษฐฐ�นะรวย
ที่สุด	คือร้อยละ	25.3	และ	49.8	ต�มลำ�ดับ	ดังต�ร�งที่	3	
 2. ก า ร เจ็ บป่ ว ยและสิ ท ธิ ส วั สดิ ก า ร รั กษา
พยาบาลของประชากรไทย พ.ศ. 2558
	 ประช�กรที่ร�ยง�นว่�ป่วยหรือรู้สึกไม่สบ�ย	 (ใน
รอบ	 1	 เดือนที่ผ่�นม�)	 คิดเป็นอัตร�ป่วยเฉลี่ยเท่�กับ	
3.1	ครั้งต่อคนต่อปี	โดยผู้มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล				
ข้�ร�ชก�รฯ	 และสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�มี
อัตร�ป่วยม�กกว่�ค่�เฉลี่ยของประช�กรทุกสิทธิสวัสดิก�ร
รักษ�พย�บ�ลภ�ครัฐ	 คือ	 3.5	 และ	 3.3	 ครั้งต่อคนต่อ

ปีต�มลำ�ดับ	 ส่วนประช�กรที่ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลมีอัตร�ป่วยต่ำ�ที่สุดเพียง	1.6	ครั้งต่อคนต่อปี	
	 ก�รใช้บริก�รของประช�กรไทยเมื่อเจ็บป่วยเล็ก
น้อย	ส่วนม�กเลือกวิธีซื้อย�กินเอง	คือร้อยละ	27.2	รอง
ลงม�คือไปรับบริก�รที่โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล	
(ร้อยละ	15.3)	ที่โรงพย�บ�ลชุมชน	(ร้อยละ	12.8)	ที่โรง
พย�บ�ลทั่วไป/โรงพย�บ�ลศูนย์	 (ร้อยละ	 12.7)	 และที่
คลินิกเอกชน	(ร้อยละ	11.7)	
	 ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�และสิทธิ
ประกันสังคมมักเลือกวิธีก�รซื้อย�กินเองเป็นหลัก	 (ร้อย
ละ	26.7	และ	35.0	ต�มลำ�ดับ)	ผู้ป่วยที่มีสิทธิสวัสดิก�ร
รักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	 เลือกใช้บริก�รโรงพย�บ�ล

ต�ร�งที่	3	 สถ�นภ�พก�รทำ�ง�น	เศรษฐฐ�นะ	จำ�แนกต�มสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล
หน่วย: ร้อยละ

  ไม่มี หลักประกัน ประกันสังคม/ ข้า สวัสดิการ p-value
 สวัสดิการใด สุขภาพถ้วนหน้า กองทุนเงินทดแทน ราชการ อื่นๆ

สถานภาพการทำางาน      
ไม่ได้ทำ�ง�น	 25.7	 27.2	 3.5	 36.2	 24.7		 <0.000
น�ยจ้�ง	 3.0	 1.2	 1.0	 1.0	 5.0		
กิจก�รส่วนตัว	 18.2	 37.6	 6.0	 13.3	 18.7		
ลูกจ้�งเอกชน	 31.1	 11.0	 80.4	 1.6	 27.9		
ลูกจ้�งรัฐบ�ล/รัฐวิส�หกิจ	 -	 0.7	 9.1	 35.6	 5.6		
ไม่ระบุ	 22.1	 22.4	 -	 12.3	 18.1		
รวม	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0		

เศรษฐฐานะ	 	 	 	 	 	 <0.000
จนที่สุด	 51.5	 21.5	 23.0	 3.9	 24.4		
จน	 6.6	 24.4	 13.9	 7.0	 7.3		
ป�นกล�ง	 6.3	 20.5	 14.7	 9.4	 7.8		
รวย	 9.3	 19.3	 21.7	 28.7	 15.7		
รวยที่สุด	 25.1	 13.0	 25.3	 49.8	 42.4		
ไม่ระบุ	 1.2	 1.3	 1.5	 1.3	 2.3		
รวม	(ร้อยละ)	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	
รวม	(คน)	 877,265	 48,718,343	 10,742,985	 5,470,336	 1,354,732	

ที่มา: จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยโดยใช้โปรแกรม Stata
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ทั่วไป/โรงพย�บ�ลศูนย์เป็นหลัก	 (ร้อยละ	 23.6)	 ผู้ป่วย
ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	 ไปใช้บริก�รคลินิก
เอกชนม�กที่สุด	(ร้อยละ	28.3)	
	 ประช�กรที่ร�ยง�นว่�ป่วยจนต้องเข้�พักรักษ�
ตัวในโรงพย�บ�ลในรอบหนึ่งปีที่ผ่�นม�	 (ผู้ป่วยใน)	 มี
อัตร�ก�รนอนโรงพย�บ�ลเฉลี่ย	 0.06	 ครั้งต่อคนต่อ
ปี	 ผู้มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	 และ
สิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�มีอัตร�ก�รนอนโรง
พย�บ�ลม�กกว่�ค่�เฉลี่ยของส�มสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลภ�ครัฐ	ทั้งนี้	ก�รเข้�พักรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล
ของประช�กรนั้น	 ส่วนม�กรับก�รรักษ�ที่โรงพย�บ�ล
ชุมชน	(ร้อยละ	39.6)	รองลงม�	คือ	โรงพย�บ�ลทั่วไป/
โรงพย�บ�ลศูนย์	(ร้อยละ	38.7)	ส่วนโรงพย�บ�ลเอกชน
มีสัดส่วนร้อยละ	 11.3	 เมื่อพิจ�รณ�ต�มสิทธิสวัสดิก�ร
รักษ�พย�บ�ล	พบว่�	ผู้ป่วยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พ
ถ้วนหน้�และสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	
เลือกใช้บริก�รโรงพย�บ�ลชุมชนและโรงพย�บ�ลทั่วไป/
โรงพย�บ�ลศูนย์เป็นหลัก	 ส่วนผู้มีสิทธิประกันสังคมนั้น	
นอกจ�กจะเลือกใช้บริก�รโรงพย�บ�ลชุมชนและโรง
พย�บ�ลทั่วไป/โรงพย�บ�ลศูนย์แล้ว	ร้อยละ	24.7	ของผู้
มีสิทธิประกันสังคม	ยังเลือกใช้บริก�รโรงพย�บ�ลเอกชน
อีกด้วย	 ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	
มักเลือกเข้�รับก�รรักษ�ที่โรงพย�บ�ลเอกชน	 (ร้อยละ	
32.8)	
	 ผู้ร�ยง�นว่�เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคที่ก่อให้เกิดคว�ม
ผิดปกติ	คว�มบกพร่องหรือคว�มไม่สมบูรณ์ของร่�งก�ย
ที่อ�จมีคว�มพิก�รหลงเหลืออยู่	 ไม่ส�ม�รถแก้ไขให้ดีดัง
เดิม	 จำ�เป็นต้องมีก�รดูแลจ�กผู้ที่มีคว�มรู้อย่�งถูกต้อง	
เพื่อฟื้นฟูสภ�พให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ได้ต�มสภ�พของ
ก�รเจ็บป่วยนั้น(6)	 มีกว่�	 30	 โรค	 คิดเป็นร้อยละ	 17.5	
ของประช�กรทั้งหมด	 โดยมีอัตร�ป่วยเฉลี่ยและอัตร�
ก�รนอนโรงพย�บ�ลเฉลี่ยของผู้เป็นโรคในกลุ่มนี้	เท่�กับ	
7.42	และ	0.15	ครั้งต่อคนต่อปีต�มลำ�ดับ	ทั้งนี้	โรคเรื้อรัง
ที่พบม�ก	4	อันดับแรกของประช�กรไทย	คือ	คว�มดัน

โลหิตสูง	(ร้อยละ	33.0)	เบ�หว�น	(ร้อยละ	16.6)	ไขมัน
ในเลือดสูง	 (ร้อยละ	 8.7)	 และภูมิแพ้	 (ร้อยละ	 4.6)	 ดัง
ต�ร�งที่	4
 3. ปัจจัยที่ กำ าหนดการใช้บริการผู้ป่วยนอก 
จำาแนกตามวิธีการรักษา
	 ก�รศึกษ�ปัจจัยที่กำ�หนดก�รใช้บริก�รแบบผู้ป่วย
นอกของประช�กรไทย	พ.ศ.	2558	ทั้งปัจจัยท�งก�ยภ�พ
ของครัวเรือน	 เช่น	 ภ�ค	 ถิ่นที่อยู่อ�ศัย,	 ปัจจัยท�งด้�น
สังคม	 เช่น	 จำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือน	 ก�รศึกษ�	 อ�ยุ,	
ปัจจัยท�งก�รเงิน	เช่น	เศรษฐฐ�นะ	และปัจจัยด้�นสิทธิ
ก�รรักษ�พย�บ�ล	 (ตัวแปรต้น)	 ที่ส่งผลต่อวิธีก�รรักษ�	
4	วิธี	(ตัวแปรต�ม)	ได้แก่	ไม่ได้รักษ�	ใช้ย�แผนปัจจุบัน/
ย�แผนโบร�ณ/หมอพื้นบ้�น	 สถ�นพย�บ�ลรัฐ	 และ	
สถ�นพย�บ�ลเอกชน	ณ	คว�มเชื่อมั่นที่ร้อยละ	90,	95	
และ	99	ก�รแปลคว�มจะแปลทีละปัจจัย	โดยกำ�หนดให้
ปัจจัยอื่นๆ	คงที่	(ต�ร�งที่	5)	พบว่�	เมื่อปัจจัยอื่นๆ	คงที่
นั้น	
	 	 o	 ประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในภ�คกล�ง	มีก�รซื้อห�
ย�แผนปัจจุบันฯ	ด้วยตนเองม�กกว่�ในกรุงเทพมห�นคร	
คิดเป็นร้อยละ	 40.3	 ในขณะที่ประช�กรในภ�คตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	มีก�รใช้บริก�รสถ�นพย�บ�ลรัฐม�กกว่�
ในกรุงเทพมห�นคร	คิดเป็นร้อยละ	34.9	
	 	 o	 ประช�กรในเขตเทศบ�ล	มีก�รซื้อห�ย�แผน
ปัจจุบันฯ	ด้วยตนเองม�กกว่�ประช�กรนอกเขตเทศบ�ล	
(ร้อยละ	23.9)	
	 	 o	 ประช�กรเพศช�ย	 ไม่ได้ใช้วิธีก�รรักษ�ใดๆ	
ม�กกว่�เพศหญิง	 (ร้อยละ	 33.8)	 ในขณะที่ใช้ย�แผน
ปัจจุบัน/ย�แผนโบร�ณ/หมอพื้นบ้�นน้อยกว่�เพศหญิง	
(ร้อยละ	8.5)
	 	 o	 ครัวเรือนที่มีสม�ชิกเพิ่มขึ้น	 มีก�รเลือกใช้
สถ�นพย�บ�ลรัฐม�กขึ้น
	 	 o	 เมื่อเทียบกับเด็กอ�ยุ	0-6	ปี	ผู้สูงอ�ยุ	60	ปี
ขึ้นไป	 ไม่ได้ใช้วิธีก�รรักษ�ใดๆ	 ม�กกว่�เด็กประม�ณ
สองเท่�
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ต�ร�งที่	4	 อัตร�ก�รใช้บริก�รผู้ป่วยนอกและในของประช�ชนไทย	พ.ศ.	2558	

  ไม่มี หลักประกัน ประกันสัง ข้าราช สวัสดิ
  สวัสดิ สุขภาพ คม/กองทุน การ การ รวม
  การใด ถ้วนหน้า เงินทดแทน  อื่นๆ

อัตร�ป่วย	(ครั้ง/คน/ปี)	 1.6	 3.3	 2.3	 3.5	 2.4	 3.1

ผู้ป่วยนอก หรือ OPD (ร้อยละ)       
ไม่ได้รักษ�	 4.3	 6.7	 8.5	 6.3	 5.8		 6.8
กินย�แผนปัจจุบัน	 25.4	 26.7	 35.0	 19.6	 29.5		 27.2
กินย�แผนโบร�ณ	 3.1	 0.8	 0.2	 0.7	 0.9		 0.7
หมอพื้นบ้�น/แผนโบร�ณ	 1.0	 0.4	 0.1	 0.4	 1.2		 0.3
โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล	 6.6	 18.4	 4.5	 6.1	 5.3		 15.3
โรงพย�บ�ลชุมชน	 1.5	 14.4	 6.0	 11.6	 4.2		 12.8
โรงพย�บ�ลทั่วไป/โรงพย�บ�ลศูนย์	 16.2	 11.8	 11.1	 23.6	 9.4		 12.7
โรงพย�บ�ลของมห�วิทย�ลัย	 2.6	 1.7	 3.8	 4.2	 2.9		 2.2
โรงพย�บ�ลสังกัดอื่นของรัฐ	 2.3	 3.4	 3.4	 14.2	 4.1		 4.3
โรงพย�บ�ลเอกชน	 8.7	 3.1	 18.9	 3.4	 22.5		 5.5
คลินิกเอกชน	 28.3	 12.3	 8.2	 9.3	 13.2		 11.7
อื่นๆ	 -	 0.4	 0.2	 0.6	 1.0		 0.4
อัตร�ก�รนอน	รพ.(ครั้ง/คน/ปี)	 0.06	 0.07	 0.05	 0.07	 0.06	 0.06

ผู้ป่วยใน (IPD)      
โรงพย�บ�ลชุมชน	 17.2	 43.4	 31.5	 25.4	 27.3		 39.6
โรงพย�บ�ลทั่วไป/โรงพย�บ�ลศูนย์	 21.7	 40.5	 29.9	 47.4	 13.0		 38.7
โรงพย�บ�ลของมห�วิทย�ลัย	 1.0	 0.9	 2.5	 5.1	 4.0		 1.5
โรงพย�บ�ลสังกัดอื่นของรัฐ	 27.2	 7.4	 10.8	 11.1	 14.0		 8.6
โรงพย�บ�ลเอกชน	 32.8	 7.6	 24.7	 10.9	 39.2		 11.3
คลินิกเอกชน	 -	 0.3	 0.7	 0.1	 2.5		 0.3
โรคเรื้อรัง	(ร้อยละของประช�กร)	 8.7	 18.0	 9.3	 31.5	 11.4		 17.5
ประเภทโรคเรื้อรัง	(ร้อยละ)	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0
	 o	คว�มดันโลหิตสูง		 25.7	 33.0	 27.7	 36.4	 26.3		 33.0
	 o	เบ�หว�น	 16.4	 17.1	 12.4	 16.3	 15.1		 16.6
	 o	ไขมันในเลือดสูง	 5.9	 8.2	 7.9	 11.7	 5.8		 8.7
	 o	ภูมิแพ้	 9.7	 3.9	 10.9	 3.8	 12.7		 4.6
	 o	อื่นๆ	 42.3	 37.7	 41.1	 31.9	 40.1		 37.1
อัตร�ป่วยของผู้เป็นโรคเรื้อรัง	(ครั้ง/คน/ปี)		 6.36	 7.63	 6.23	 6.95	 8.60	 7.42
	 ต่อผู้เป็นโรคเรื้อรังทั้งหมด
อัตร�ก�รนอน	รพ.	ของผู้เป็นโรคเรื้อรัง	 	0.10		 0.16	 0.12	 0.14	 0.21	 0.15	
	 (ครั้ง/คน/ปี)	ต่อผู้เป็นโรคเรื้อรังทั้งหมด

ที่มา: จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยโดยใช้โปรแกรม Stata
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ต�ร�งที่	5	 ปัจจัยที่กำ�หนดก�รใช้บริก�รผู้ป่วยนอก	จำ�แนกต�มสถ�นพย�บ�ลประเภทต่�งๆ	พ.ศ.	2558

  ไม่ได้ ยาแผนปัจจุบัน/ยาแผน สถาน สถานพยาบาล 

 รักษา โบราณ/หมอพื้นบ้าน พยาบาลรัฐ เอกชน

  Odds Ratio se Odds Ratio se Odds Ratio se Odds Ratio se

ภาค (กรุงเทพมห�นคร=อ้�งอิง)	 	 	 	 	 	 	 	

ภ�คกล�ง	(ไม่รวมกรุงเทพมห�นคร)	 0.712*	 0.203	 1.403***	 0.113	 0.986	 0.104	 0.791*	 0.121

ภ�คเหนือ	 1.071	 0.208	 0.916	 0.117	 1.147	 0.107	 0.887	 0.120

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 1.095	 0.203	 0.940	 0.116	 1.349***	 0.105	 0.665***	 0.122

ภ�คใต้	 1.008	 0.217	 0.956	 0.121	 1.190	 0.112	 0.840	 0.129

เขตเทศบ�ล	 0.987	 0.089	 1.239***	 0.052	 0.860***	 0.049	 0.940	 0.066

เพศช�ย	 1.338***	 0.093	 0.915*	 0.053	 0.968	 0.048	 1.021	 0.063

จำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือน	 0.988	 0.031	 0.929***	 0.019	 1.083***	 0.016	 0.981	 0.021

การศึกษา (ไม่เคยเรียน=อ้�งอิง)	 	 	 	 	 	 	 	

ประถมศึกษ�	(รวมก่อนประถมศึกษ�)	 0.807	 0.194	 1.187*	 0.102	 0.833**	 0.092	 1.247*	 0.129

มัธยมศึกษ�	 0.809	 0.222	 1.005	 0.119	 0.947	 0.110	 1.323*	 0.149

สูงกว่�มัธยมศึกษ�	 0.969	 0.266	 0.991	 0.144	 0.951	 0.134	 1.175	 0.173

ไม่ทร�บ	 4.574*	 0.811	 0.520	 0.780	 0.911	 0.616	 0.609	 0.754

กลุ่มอายุ (0-6	ปี	=	อ้�งอิง)	 	 	 	 	 	 	 	

7-14	ปี	 0.913	 0.470	 0.993	 0.193	 1.060	 0.183	 0.872	 0.202

15-59	ปี	 2.011	 0.441	 1.352	 0.185	 0.807	 0.173	 0.595***	 0.193

60	ปีขึ้นไป	 2.066*	 0.438	 1.018	 0.186	 1.142	 0.173	 0.438***	 0.197

เศรษฐฐ�นะ	(ต่ำ�สุด	=	อ้�งอิง)        

จน	 0.762**	 0.131	 1.035	 0.073	 1.026	 0.067	 1.090	 0.102

ป�นกล�ง	 0.666***	 0.136	 1.001	 0.087	 0.955	 0.072	 1.425***	 0.102

รวย	 0.600***	 0.142	 1.012	 0.083	 0.905	 0.078	 1.591***	 0.104

รวยที่สุด	 0.639***	 0.164	 0.994	 0.095	 0.686***	 0.089	 2.292***	 0.113

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	=	อ้�งอิง)

หลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 1.503	 0.497	 0.940	 0.321	 2.900***	 0.307	 0.279***	 0.313

ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน	 1.478	 0.508	 0.816	 0.325	 1.931**	 0.315	 0.560*	 0.320

สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร	 1.668	 0.515	 0.772	 0.329	 4.277***	 0.314	 0.172***	 0.326

อื่นๆ	 1.289	 0.652	 0.975	 0.378	 1.346	 0.358	 0.634	 0.369

ก�รเป็นโรคเรื้อรัง	 0.400***	 0.096	 0.255***	 0.063	 3.726***	 0.052	 1.011	 0.074

หม�ยเหตุ:		***;		**;		*	หม�ยถึง	มีนัยสำ�คัญที่ระดับคว�มเชื่อมั่น	ร้อยละ	99,	95,	90;	se	=	standard	error
ที่มา: จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยโดยใช้โปรแกรม Stata
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	 	 o	 ครัวเรือนที่มี เศรษฐฐ�นะรวยขึ้นมีก�รใช้
สถ�นพย�บ�ลเอกชนม�กกว่�ครัวเรือนที่ย�กจนกว่�
	 	 o	 ประช�กรที่มีสิทธิในสวัสดิก�รภ�ครัฐทั้ง
ส�มสิทธิหลัก	 มีก�รเลือกใช้สถ�นพย�บ�ลรัฐ	 ม�กกว่�

ผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	 ในขณะที่ผู้ไม่มีสิทธิ
สวัสดิก�รฯ	มีก�รเลือกใช้สถ�นพย�บ�ลเอกชนม�กกว่�
	 	 o	 ประช�กรที่เป็นโรคเรื้อรัง	เข้�รับก�รรักษ�ใน
สถ�นพย�บ�ลรัฐม�กกว่�ผู้ที่ไม่เป็นโรคเรื้อรังประม�ณ	

ต�ร�งที่	6	 ปัจจัยที่กำ�หนดก�รใช้บริก�รผู้ป่วยใน	จำ�แนกต�มสถ�นพย�บ�ลประเภทต่�งๆ	พ.ศ.	2558

 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ1 สถานพยาบาลเอกชน

  Odds Ratio se Odds Ratio se Odds Ratio se

ภาค (กรุงเทพมห�นคร/ภ�คใต้=อ้�งอิง)	 	 	 อ้�งอิง	 	 อ้�งอิง	
ภ�คกล�ง	(ไม่รวมกรุงเทพมห�นคร)	 0.606***	 0.130	 0.587**	 0.220	 0.406***	 0.251
ภ�คเหนือ	 0.831	 0.128	 0.456***	 0.226	 0.326***	 0.268
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 	 0.384***	 0.225	 0.146***	 0.291
ภ�คใต้	 อ้�งอิง	 	 0.423***	 0.229	 0.236***	 0.286
เขตเทศบ�ล	 0.790***	 0.089	 1.200**	 0.082	 1.306*	 0.152
เพศช�ย	 1.326***	 0.093	 0.777***	 0.088	 0.988	 0.159
จำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือน	 1.019	 0.028	 1.054**	 0.026	 0.784***	 0.051
การศึกษา (ไม่เคยเรียน=อ้�งอิง)	 	 	 	 	 	
ประถมศึกษ�	(รวมก่อนประถมศึกษ�)	 0.740	 0.215	 0.989	 0.198	 2.556**	 0.431
มัธยมศึกษ�	 0.693	 0.246	 0.994	 0.223	 2.655**	 0.451
สูงกว่�มัธยมศึกษ�	 0.581*	 0.291	 1.107	 0.259	 2.609**	 0.471
ไม่ทร�บ	 0.610	 1.044	 0.550	 1.038	 12.472*	 1.451
กลุ่มอายุ (0-6	ปี	=	อ้�งอิง)	 	 	 	 	 	
7-14	ปี	 1.097	 0.496	 1.128	 0.476	 0.459	 0.714
15-59	ปี	 0.904	 0.471	 1.564	 0.452	 0.339	 0.673
60	ปีขึ้นไป	 0.703	 0.469	 1.792	 0.451	 0.402	 0.674
เศรษฐฐานะ (ต่ำ�สุด	=	อ้�งอิง)      
จน	 0.919	 0.126	 0.970	 0.123	 1.524	 0.301
ป�นกล�ง	 0.978	 0.136	 0.822	 0.128	 2.413***	 0.295
รวย	 0.903	 0.150	 0.744**	 0.138	 4.425***	 0.273
รวยที่สุด	 0.745*	 0.177	 0.525***	 0.155	 8.917***	 0.276
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	=	อ้�งอิง)	 	 	 	
หลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 2.573	 0.592	 1.373	 0.527	 0.207**	 0.666
ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน	 2.357	 0.612	 0.908	 0.535	 0.662	 0.670
สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร	 1.743	 0.613	 2.524*	 0.539	 0.122***	 0.704
อื่นๆ	 2.633	 0.765	 0.457	 0.620	 1.012	 0.776
ก�รเป็นโรคเรื้องรัง	 0.561***	 0.106	 1.411***	 0.099	 1.693***	 0.172

หม�ยเหตุ:		***;		**;		*	หม�ยถึง	มีนัยสำ�คัญที่ระดับคว�มเชื่อมั่น	ร้อยละ	99,	95,	90;	se	=	standard	error
ที่มา: จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยโดยใช้โปรแกรม Stata
	1โรงพย�บ�ลรัฐอื่นๆ	ได้แก่	โรงพย�บ�ลทั่วไป/โรงพย�บ�ลศูนย์,	โรงพย�บ�ลของมห�วิทย�ลัย		และ	โรงพย�บ�ลสังกัดอื่นของรัฐ
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3.7	เท่�
 4. ปัจจัยที่กำาหนดการใช้บริการผู้ป่วยใน จำาแนก
ตามสถานพยาบาลประเภทต่างๆ 
	 ก�รศึกษ�ปัจจัยที่กำ�หนดก�รใช้บริก�รผู้ป่วยใน
ของประช�กรไทย	พ.ศ.	 2558	 (ตัวแปรต้น)	ต�มวิธีก�ร
รักษ�ในสถ�นพย�บ�ลประเภทต่�งๆ	 (ตัวแปรต�ม)	
ได้แก่	โรงพย�บ�ลชุมชน	โรงพย�บ�ลรัฐอื่นๆ	และสถ�น
พย�บ�ลเอกชน	(ต�ร�งที่	6)	พบว่�	เมื่อปัจจัยอื่นๆ	คงที่
นั้น	
	 	 o	 ประช�กรที่อ�ศัยอยู่ ในกรุงเทพมห�นคร	
เข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลรัฐอื่นๆ	 และสถ�น
พย�บ�ลเอกชน	 ม�กกว่�ประช�กรที่อ�ศัยในภูมิภ�ค		
อื่นๆ	 ส่วนประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ในภ�คกล�ง	 (ไม่รวม
กรุงเทพมห�นคร)	 เข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลชุมชน
น้อยกว่�ภ�คใต้
	 	 o	 ประช�กรในเขตเทศบ�ล	เข้�รับก�รรักษ�ใน
โรงพย�บ�ลชุมชนน้อยกว่�ประช�กรนอกเขตเทศบ�ล	
(ร้อยละ	 21.0)	 ในขณะที่ประช�กรในเขตเทศบ�ลเข้�
รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลรัฐอื่นๆ	 และสถ�นพย�บ�ล
เอกชนม�กกว่�ประช�กรนอกเขตเทศบ�ล	(ร้อยละ	20.0	
และร้อยละ	30.6	ต�มลำ�ดับ)	
	 	 o	 ประช�กรเพศช�ย	 เข้�รับก�รรักษ�ในโรง
พย�บ�ลชุมชนม�กกว่�เพศหญิง	(ร้อยละ	32.6)	ในขณะ
ที่ประช�กรเพศหญิงเข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลรัฐ
อื่นๆ	ม�กกว่�เพศช�ย	(ร้อยละ	22.3	)	
	 	 o	 ครัวเรือนที่มีสม�ชิกเพิ่มขึ้น	 เข้�รับก�รรักษ�
ในโรงพย�บ�ลรัฐอื่นๆ	เพิ่มขึ้น
	 	 o	 ประช�กรที่มีระดับก�รศึกษ�สูงขึ้น	 เข้�รับ
ก�รรักษ�ในสถ�นพย�บ�ลเอกชนเพิ่มขึ้น
	 	 o	 ครัวเรือนที่มีเศรษฐฐ�นะรวยขึ้น	 เข้�รับ
ก�รรักษ�ในสถ�นพย�บ�ลเอกชนม�กกว่�ครัวเรือนที่
ย�กจนกว่�
	 	 o	 ประช�กรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วน
หน้�และสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	 เข้�

รับก�รรักษ�ในสถ�นพย�บ�ลเอกชนน้อยกว่�ผู้ไม่มีสิทธิ
สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลร้อยละ	79.3	และร้อยละ	87.8	
ต�มลำ�ดับ
	 	 o	 ประช�กรที่เป็นโรคเรื้อรัง	เข้�รับก�รรักษ�ใน
โรงพย�บ�ลชุมชนน้อยกว่�ประช�กรที่ไม่เป็นโรคเรื้อรัง
ร้อยละ	 43.9	 ในขณะที่ประช�กรที่เป็นโรคเรื้อรังเข้�
รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลรัฐอื่นๆ	 และสถ�นพย�บ�ล
เอกชนม�กกว่�ผู้ที่ไม่เป็นโรคเรื้อรัง	 (ร้อยละ	 41.1	 และ
ร้อยละ	69.3	ต�มลำ�ดับ)

วิจารณ์

	 ประช�กรไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลัก
ประกันสุขภ�พภ�ครัฐส�มระบบ	 ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลและผู้มีสิทธิหลัก
ประกันสุขภ�พถ้วนหน้�มีเศรษฐฐ�นะอยู่ในระดับจน	
และจนที่สุด	 ในขณะที่ผู้มีสิทธิประกันสังคมและสิทธิ
สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	ส่วนใหญ่มีเศรษฐ-
ฐ�นะอยู่ในระดับรวยที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 25.3	 และ	
49.8	ต�มลำ�ดับ
	 ใน	 พ.ศ.	 2558	 อัตร�ป่วยแบบผู้ป่วยนอก	 คิด
เป็น	 3.1	 ครั้งต่อคนต่อปี	 โดยในภ�พรวมแล้ว	 ผู้มีสิทธิ
สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	 และสิทธิหลัก
ประกันสุขภ�พถ้วนหน้�มีอัตร�ป่วยม�กที่สุด	 คิดเป็น	
3.5	ครั้งต่อคนต่อปี	และ	3.3	ครั้งต่อคนต่อปีต�มลำ�ดับ	
ทั้งนี้	ส่วนใหญ่เลือกวิธีซื้อย�กินเอง	 (ร้อยละ	27.2)	 โดย
ผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลจะไปใช้บริก�ร
คลินิกเอกชนม�กที่สุด	 (ร้อยละ	 28.3)	 ผู้ป่วยสิทธิหลัก
ประกันสุขภ�พถ้วนหน้�และสิทธิประกันสังคมเลือกวิธี
ก�รซื้อย�กินเอง	 (ร้อยละ	 26.7	 และ	 35.0	 ต�มลำ�ดับ)	
ส่วนผู้ป่วยที่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	
เลือกใช้บริก�รโรงพย�บ�ลทั่วไป/โรงพย�บ�ลศูนย์เป็น
หลัก	(ร้อยละ	23.6)
	 ก�รใช้บริก�รผู้ป่วยใน	มีอัตร�ก�รนอนโรงพย�บ�ล	
0.06	 ครั้งต่อคนต่อปี	 	 ผู้มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	
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ข้�ร�ชก�รฯ	 และสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�
มีอัตร�ก�รนอนโรงพย�บ�ลม�กที่สุดเช่นกัน	 ทั้งนี้	
ประช�กรส่วนใหญ่เลือกใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลที่โรง
พย�บ�ลชุมชน	(ร้อยละ	39.6)	รองลงม�	คือ	โรงพย�บ�ล
ทั่วไป/โรงพย�บ�ลศูนย์	 (ร้อยละ	 38.7)	 นอกจ�กนี้	 ยัง
มีคว�มแตกต่�งระหว่�งสิทธิก�รรักษ�พย�บ�ลในก�ร
เลือกใช้บริก�รสถ�นพย�บ�ล	 โดยผู้ป่วยในที่ไม่มีสิทธิ
สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลเลือกเข้�รับก�รรักษ�ที่โรง
พย�บ�ลเอกชน	 (ร้อยละ	 32.8)	 เป็นหลัก	 ส่วนผู้ป่วยที่
มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 สิทธิประกันสังคม
และสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	 เลือก
ใช้บริก�รโรงพย�บ�ลชุมชนและโรงพย�บ�ลทั่วไป/โรง
พย�บ�ลศูนย์เป็นหลัก	ทั้งนี้	ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอัตร�ป่วย
ของผู้ป่วยนอกและอัตร�ก�รนอนโรงพย�บ�ลต่อผู้ป่วย
โรคเรื้อรังทั้งหมดม�กกว่�ผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคเรื้อรังอย่�ง
เห็นได้ชัด
	 ผลจ�กก�รศึกษ�ในครั้งนี้ 	 มีหล�ยประเด็นที่
สอดคล้องกับก�รศึกษ�ของจิตปร�ณี	 ว�ศวิท	 และคณะ(5)	 ซึ่ง
ทำ�ก�รศึกษ�ก�รเจ็บป่วย	 ก�รใช้บริก�รสุขภ�พ	 และ
ก�รใช้สิทธิหลักประกันสุขภ�พของคนไทย	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลก�รดำ�เนินโครงก�รหลัก
ประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 ในด้�นคว�มครอบคลุมของ
ประช�กร	ภ�วะก�รเจ็บป่วยของประช�กรไทยก่อนและ
หลังมีนโยบ�ยสุขภ�พถ้วนหน้�	 แบบแผนก�รเลือกใช้
บริก�รรักษ�พย�บ�ล	และอัตร�ก�รใช้สิทธิในโครงก�รฯ	
ตลอดจนลักษณะท�งเศรษฐกิจและสังคมของผู้ไม่มีสิทธิ
สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	 พบว่�	 อัตร�ก�รป่วยกรณี							
ผู้ป่วยนอกและอัตร�ก�รนอนโรงพย�บ�ลเพิ่มขึ้นหลัง
มีนโยบ�ยสุขภ�พถ้วนหน้�	 ประช�กรที่ป่วยหรือรู้สึกไม่
สบ�ยคิดเป็นอัตร�ป่วยเท่�กับ	4.72	ครั้ง/คน/ปี	โดยเพิ่ม
ขึ้นจ�ก	 พ.ศ.	 2544	 ในช่วงก่อนก�รมีนโยบ�ยสุขภ�พ
ถ้วนหน้�	 ร้อยละ	19.7	 โดยผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พ
ถ้วนหน้�และสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	มี
อัตร�ป่วยม�กที่สุด	คิดเป็น	4.98	และ	4.90	ครั้ง/คน/ปี	

ใน	พ.ศ.	 2556	ต�มลำ�ดับ	ส่วนกรณีผู้ป่วยในนั้น	อัตร�
นอนโรงพย�บ�ลเพิ่มขึ้นจ�ก	 พ.ศ.	 2544	 ร้อยละ	 5.6	
โดยมีอัตร�นอนโรงพย�บ�ลในปี	 พ.ศ.	 2546	 เท่�กับ	
0.08	ครั้ง/คน/ปี	สิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ 
ยังคงเป็นกลุ่มที่มีอัตร�ก�รนอนโรงพย�บ�ลสูงสุด	
	 ก�รใช้บริก�รของประช�กรไทย	 พ.ศ.	 2558	 มี
หล�ยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งลักษณะทั่วไปของประช�กร	
เช่น	 ภ�ค	 เพศ	 อ�ยุ	 จำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือน	 ระดับ
ก�รศึกษ�	และระดับเศรษฐฐ�นะ	และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับด้�นสุขภ�พ	 เช่นโรคเรื้อรัง	 ก็ส่งผลต่อก�รใช้บริก�ร
สถ�นพย�บ�ลประเภทต่�งๆ	 เช่นกัน	ครัวเรือนบ�งกลุ่ม
เลือกที่จะไม่รับก�รรักษ�ใดๆ	ม�กกว่�	 เช่น	คนจนที่สุด	
(เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่รวยที่สุด)	 และผู้สูงอ�ยุ	 (เมื่อ
เปรียบเทียบกับเด็กอ�ยุ	0-6	ปี)	ประช�กรที่อ�ศัยอยู่ใน
เขตเทศบ�ลส�ม�รถเข้�ถึงร้�นข�ยย�ม�กกว่�นอกเขต
เทศบ�ล	 ซึ่งอ�จเป็นเพร�ะก�รกระจ�ยตัวของร้�นข�ย
ย�ในเขตเทศบ�ลมีม�กกว่�นอกเขตเทศบ�ล	 เป็นต้น	
ทั้งนี้	 ถ้�ห�กแบ่งประเภทของสถ�นพย�บ�ลและสิทธิ
ก�รรักษ�พย�บ�ล	 ในกรณีผู้ป่วยนอก	พบว่�	ประช�กร
ที่มีสิทธิสวัสดิก�รทั้งส�มสิทธิหลัก	 มีก�รเลือกใช้สถ�น
พย�บ�ลรัฐ	 ม�กกว่�ผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	
ในขณะที่ผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลมีโอก�ส
เลือกใช้สถ�นพย�บ�ลเอกชนม�กกว่�	
	 หล�ยปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รใช้บริก�รในกรณีของ						
ผู้ป่วยที่เข้�พักรักษ�ในโรงพย�บ�ลชุมชน	เช่น	ประช�กร
ที่อ�ศัยอยู่นอกเขตเทศบ�ล	เพศช�ย	และผู้มีเศรษฐฐ�นะ
อยู่ในระดับจนที่สุด	ส่วนผู้ที่เศรษฐฐ�นะรวยขึ้น	มีก�รใช้
บริก�รโรงพย�บ�ลเอกชนเพิ่มขึ้น	 เป็นต้น	ทั้งนี้	ผู้ที่เป็น
โรคเรื้อรังกลับมีก�รใช้บริก�รโรงพย�บ�ลชุมชนน้อยกว่�
ผู้ไม่เป็นโรคเรื้อรังร้อยละ	 43.9	 แต่มีแนวโน้มในก�รใช้
บริก�รผู้ป่วยในโรงพย�บ�ลรัฐม�กกว่�ผู้ไม่เป็นโรคเรื้อรัง
ร้อยละ	 41.1	 ส่วนก�รใช้บริก�รโรงพย�บ�ลรัฐและโรง
พย�บ�ลเอกชนนั้นมีลักษณะที่คล้�ยคลึงกันในหล�ย
ปัจจัย	ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	มี
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ก�รใช้บริก�รผู้ป่วยในของโรงพย�บ�ลรัฐม�กกว่�ผู้ไม่มี
สิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลประม�ณ	2.5	เท่�	ในขณะที่
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�และสิทธิสวัสดิก�ร
รักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รฯ	 มีก�รใช้บริก�รผู้ป่วยในของ
โรงพย�บ�ลเอกชนน้อยกว่�ผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ล
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ข้อมูลส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้ในระยะ
ย�ว	 ก�รศึกษ�ในอน�คตจึงควรมีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
ก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�รของสำ�นักง�นสถิติแห่ง
ช�ติอย่�งต่อเนื่อง	 และนำ�ม�เปรียบเทียบกันเพื่อให้เห็น
แนวโน้มคว�มเปลี่ยนแปลง	และควรมีก�รทำ�วิจัยเพื่อให้
ทร�บถึงส�เหตุของก�รใช้บริก�รสถ�นพย�บ�ลเอกชน
ของผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	 โดยอ�จต้องมี
ก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ	 เพื่อให้เข้�ใจผู้รับบริก�รและนำ�ม�
ปรับเปลี่ยนก�รให้บริก�รในโรงพย�บ�ลของรัฐ	 และ
ทำ�ให้คนกลุ่มนี้ม�รับบริก�รโรงพย�บ�ลของรัฐม�กขึ้น	
เพื่อประหยัดค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือน	นอกจ�กนี้อ�จต้อง
วิเคร�ะห์ข้อมูลในเชิงลึกโดยเฉพ�ะในกลุ่มคนที่มีเศรษฐ-
ฐ�นะจนและจนที่สุด	 เพร�ะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดก�ร
ล้มละล�ยท�งสุขภ�พอันเนื่องม�จ�กค่�รักษ�พย�บ�ล
ม�กที่สุดอีกด้วย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

	 ข้อมูลจ�กก�รศึกษ�นี้แสดงให้เห็นว่�	 ก�รซื้อย�
กินเองเป็นวิธีที่ประช�กรเลือกม�กที่สุดเมื่อรู้สึกป่วย
หรือไม่สบ�ย	 ซึ่งอ�จเนื่องม�จ�กเป็นวิธีที่สะดวกและ
เสียเวล�น้อยที่สุด	 ทั้งนี้	 ก�รซื้อย�กินเองโดยไม่มีคว�ม
รู้ที่เพียงพอ	 อ�จก่อให้เกิดอันตร�ยต�มม�ได้	 เช่น	 ก�ร
ดื้อย�	 ก�รแพ้ย�	 หรือก�รใช้ย�เกินขน�ดจนเกิดผลข้�ง
เคียง	 ประกอบกับกฎหม�ยอนุญ�ตให้ร้�นข�ยย�ใน
ประเทศไทยส�ม�รถข�ยย�แผนปัจจุบันที่จัดเป็น	 “ย�
อันตร�ย”	ได้	 (ต้องส่งมอบโดยเภสัชกร)(8)	แม้ว่�จะมีข้อ
บังคับท�งกฎหม�ย	หรือพระร�ชบัญญัติย�	พ.ศ.	2510(9) 
ในก�รตรวจสอบร้�นข�ยย�และก�รซื้อข�ยย�	 แต่ก็ยัง

ข�ดคว�มเข้มข้นในก�รตรวจสอบร้�นข�ยย�ให้เป็นไป
ต�มกฎหม�ยที่กำ�หนด	 ดังนั้น	 จึงควรมีก�รตรวจสอบ
และตั้งม�ตรฐ�นในก�รกำ�กับดูแลก�รซื้อข�ยในร้�นย�
จ�กภ�ครัฐ	 โดยเฉพ�ะร้�นข�ยย�ในแหล่งชุมชน	 และ
ควรส่งเสริมคว�มรู้ในก�รใช้ย�ให้แก่ประช�ชน	 รวมถึง
พัฒน�ให้มีกลไกก�รรับรองร้�นย�คุณภ�พ	ซึ่งเป็นกลไก
หนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดก�รพัฒน�ระบบ
ง�นในร้�นย�	 ทั้งในส่วนของก�รบริห�รจัดก�รคุณภ�พ
และกระบวนก�รบริก�รคุณภ�พ(10)

	 ถึงแม้ว่�	 ประช�กรไทยทุกคนจะมีสิทธิในก�รเข้�
รับก�รรักษ�พย�บ�ล	 แต่ประช�กรบ�งส่วน	 เช่น	 คน
ย�กจนและผู้สูงอ�ยุ	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคว�มส�ม�รถในก�ร
จ่�ยน้อย	 อ�จไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รได้	 ก�รส่งเสริม
และพัฒน�หน่วยบริก�รปฐมภูมิ	 เช่น	 ทีมหมอครอบ	
ครัว(11)	 ก�รดูแลผู้ป่วยที่บ้�น	 	 ตลอดจนระบบก�รดูแล
ผู้ป่วยในระยะย�ว	 จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้คว�มสนใจ	 เพื่อ
ลดช่องว่�งในก�รใช้บริก�รของผู้ป่วยกลุ่มนี้	 นอกจ�กนี้	
กลุ่มผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล	 เป็นกลุ่มที่ภ�ค
รัฐควรให้คว�มสนใจ	เพร�ะในท�งปฏิบัติแล้ว	ประช�กร
ไทยบ�งส่วนยังเป็นผู้ ไม่ ได้รับสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ล	และมีแนวโน้มที่จะไม่เข้�รับก�รรักษ�	อันเนื่อง
ม�จ�กก�รไม่มีสิทธิสวัสดิก�รดังกล่�ว	 โดยเฉพ�ะผู้ไม่มี
สิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลที่เป็นผู้ย�กจน	 หรืออยู่ใน
เศรษฐฐ�นะจนที่สุด	
	 ในส่วนของโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อก�รใช้บริก�รสถ�น
พย�บ�ลประเภทต่�งๆ	 ควรมีก�รพัฒน�ก�รใช้บริก�ร
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสถ�นพย�บ�ลบ�งประเภท	 เช่น	
โรงพย�บ�ลชุมชน	 เพื่อลดภ�ระในก�รเข้�รับก�รรักษ�
พย�บ�ลของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 โดยอ�จพัฒน�ระบบ
ก�รจัดก�รผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพย�บ�ลให้ส�ม�รถ
รองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ม�กขึ้น	 เพื่อเพิ่มคว�มสะดวก
ให้แก่ผู้ป่วยในก�รเข้�รับก�รรักษ�ต�มนัดหรือต�ม
อ�ก�รของโรค
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	 คว�มแตกต่�งในก�รเลือกใช้บริก�รสถ�นพย�บ�ล
ของแต่ละสิทธิก�รรักษ�พย�บ�ล	 รวมถึงก�รใช้บริก�ร
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เพื่อปรับปรุงก�รเข้�ถึงก�รใช้บริก�รและคุณภ�พของ
บริก�รต่อไปในอน�คต

กิตติกรรมประกาศ

	 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติที่ให้
ข้อมูลก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร	พ.ศ.	2558	โดย
ให้คว�มอนุเคร�ะห์สำ�เน�ข้อมูลดิบม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์
ครั้งนี้


