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บทคัดย่อ	 	 สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์คว�มไม่เสมอภ�คในก�รใช้-ไม่ใช้บริก�รสุขภ�พของประช�กรในพื้นที่นั้น	 ม�ตรวัดที่แนะนำ�	
คือ	ดัชนีคว�มล�ดเอียงของคว�มไม่เสมอภ�ค	(slope	index	of	inequalities)	ซึ่งได้จ�กก�รห�คว�มสัมพันธ์ของคว�ม
แตกต่�งระหว่�งพื้นที่ของสัดส่วนผู้ใช้บริก�รกับสัดส่วนจำ�นวนประช�กรในพื้นที่เมื่อเรียงลำ�ดับต�มก�รใช้บริก�รจ�ก
ม�กไปห�น้อย	ในท�งปฏิบัติ	ตัวแปรแบบสองท�ง	 เช่น	ใช้บริก�ร-ไม่ใช้	ซึ่งเป็นข้อมูลร�ยบุคคลจ�กก�รสำ�รวจตัวอย่�ง
จะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลรวมของประช�กรในระดับพื้นที่ในรูปของสัดส่วน	 เช่น	 จำ�นวนผู้ใช้บริก�รต่อประช�กรทั้งหมด	
โดยคำ�นึงถึงน้ำ�หนักก�รสุ่มตัวอย่�ง	 เมื่อคำ�นึงถึงคว�มไม่แน่นอนในกลุ่มตัวอย่�ง	 ดัชนีคว�มล�ดเอียงส�ม�รถประม�ณ
ก�รด้วยวิธีท�งสถิติโดยใช้สมก�รถดถอยเชิงเส้นตรง	(linear	regression)	ในบทคว�มนี้	ใช้ข้อมูลในระดับพื้นที่	12	เขต
สุขภ�พ	 โดยไม่รวมกรุงเทพมห�นคร	 จ�กก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร	 พ.ศ.	 2558	 ดัชนีคว�มล�ดเอียงทำ�ให้เห็น
ว่�	สำ�หรับระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติและระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร	 เขตสุขภ�พมีคว�มไม่เสมอ
ภ�คในก�รใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลภ�ครัฐของประช�กรในพื้นที่	ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	โดยระบบหลักประกัน
สุขภ�พแห่งช�ติมีคว�มไม่เสมอภ�คน้อยกว่�ของระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร

  คำาสำาคัญ: การใช้บริการสุขภาพ, เขตสุขภาพ, ความไม่เสมอภาค, ดัชนีความลาดเอียงของความไม่เสมอภาค

Abstract Development of Slope Index of Inequalities in the Use of Public Health Services by 
 Population in Health Regions
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	 	 For	an	analysis	of	an	inequality	in	health	service	use	across	areas,	a	recommended	measure	is	
slope	index	of	inequalities	(SII).	The	SII	captures	area	variations	in	users	of	health	services	as	associated	
with	total	population	in	the	areas	ranked	by	a	descending	order	by	health	service	use.	In	practice,	a	
binary	outcome,	such	as	use	vs.	no	use,	measured	at	an	individual	level	needs	to	be	aggregated	at	
the	area	level	in	terms	of	proportion	of	populations	who	were	the	users.	To	account	for	uncertainty	
due	to	sampling,	the	SII	could	be	estimated	statistically	using	linear	regression	analysis.	This	paper	
used	the	data	in	12	health	regions,	excluding	Bangkok	from	Health	and	Welfare	Survey	in	2015,	the	SII	
revealed	statistically	significant	inequalities	in	the	use	of	health	services	from	public	facilities	for	both	
outpatients	and	inpatients	across	12	regions.	The	Universal	Coverage	Scheme	population	showed	a	
lower	extent	of	inequalities	in	health	service	use	than	Civil	Servant	Medical	Benefit	Scheme.	

  Keywords: health service use, health region, inequalities, Slope Index of Inequalities
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บทนำ�
	 ก�รแสดงคว�มไม่เสมอภ�ค	 (inequality)	 หรือ
คว�มไม่เป็นธรรม	 (inequity)	 ในระบบสุขภ�พโดยใช้
ม�ตรวัดรวม	 (summary	measure)	ที่คำ�นึงถึงประช�กร	
ทุกๆ	 กลุ่มมีข้อดีกว่�ก�รใช้ค่�พิสัย	 (range)	 ซึ่งแสดง
คว�มแตกต่�งหรือก�รเปรียบเทียบแบบอัตร�ส่วน	 (ex-
treme	 quotient)	 ที่พิจ�รณ�เฉพ�ะกลุ่มที่มีค่�สูงสุด
และต่ำ�สุด	 ม�ตรวัดรวมในรูปของดัชนีเดี่ยว	 (single	
index)	 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมี	 2	 ชนิด	 ได้แก่	 สัมประสิทธิ์จีนี 
(Gini	 coefficient,	 G)	 และดัชนีก�รกระจุกตัว	 (con-
centration	 index,	 CI)(1,2)	 ดัชนีทั้งสองแสดงก�รกระจ�ย
ของก�รมีหรือใช้ทรัพย�กร	 (ตัวแปรต�ม)	 เช่น	 ร�ยได้	
ค่�ใช้จ่�ย	 กำ�ลังคน	 บริก�รสุขภ�พ	 ระหว่�งกลุ่มต่�งๆ	
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับจำ�นวนประช�กรในกลุ่ม
ย่อย	 (ตัวแปรต้น)	 ซึ่งมีหรือใช้ทรัพย�กรนั้นๆ	 โดยเรียง
ลำ�ดับต�มสิ่งที่สนใจศึกษ�	 ห�กตัวแปรต้นเป็นสิ่งเดียว
กับตัวแปรต�ม	 เช่น	 ร�ยได้ประช�กร	 คว�มหน�แน่น
ของบุคล�กรสุขภ�พ	ดัชนีที่ใช้คือ	G	ซึ่งนิยมใช้แสดงช่อง
ว่�งของร�ยได้ระหว่�งคนจนกับคนรวย	 ห�กตัวแปรต้น
เป็นปัจจัยอื่นๆ	ที่เรียกว่�	equity	stratifier	เช่น	ร�ยได	้
ก�รบริโภคหรือค่�ใช้จ่�ย	 ดัชนีทรัพย์สินครัวเรือน	 ซึ่งใช้
วัดสถ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคมของประช�กร	 ดัชนีที่
แสดงคือ	 CI	 ซึ่งนิยมใช้แสดงคว�มเป็นธรรมของบริก�ร
สุขภ�พ	เช่น	จำ�นวนก�รใช้บริก�ร	มูลค่�อุดหนุนบริก�ร
รักษ�พย�บ�ลของรัฐ	 ค่�ใช้จ่�ยด้�นสุขภ�พต�มแหล่ง
ที่ม�ท�งก�รคลัง	ห�กก�รกระจ�ยทรัพย�กรหรือบริก�ร
สุขภ�พมีคว�มเท่�เทียมกันระหว่�งกลุ่ม	 ดัชนีทั้งสองจะ
มีค่�เข้�ใกล้ศูนย์	 (0)	 ห�กมีลักษณะที่กระจุกตัวในกลุ่ม
ที่มีทรัพย�กรม�กหรือมีเศรษฐฐ�นะดี	 ดัชนีจะมีค่�เป็น
บวก	 (>0)	 และห�กปริม�ณของทรัพย�กรหรือก�รใช้
บริก�รสุขภ�พเกือบทั้งหมดอยู่ในกลุ่มคนรวยที่สุด	 ดัชนี
จะมีค่�เข้�ใกล้หนึ่ง	 ค่�ของ	G	 อยู่ระหว่�ง	 0	 ถึง	 1	 คือ	
เป็นบวก	 เนื่องจ�กร�ยได้รวมกันของกลุ่มคนจนย่อม
น้อยกว่�กลุ่มคนในจำ�นวนที่เท่�กันแต่มีร�ยได้สูง	 ใน

ขณะที่	 CI	 มีค่�ได้ทั้งบวก	 (ห�กกระจุกตัวในผู้มีฐ�นะ
ร่ำ�รวย)	 และลบ	 (ห�กกระจุกตัวในผู้มีฐ�นะย�กจน)	 วิธี
ก�รคำ�นวณ	 G	 และ	 CI	 จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจครัวเรือน	
ผู้สนใจส�ม�รถศึกษ�โดยละเอียดได้จ�กหนังสือของ
ธน�ค�รโลกซึ่งเป็นที่นิยมใช้อ้�งอิงกัน(3)	

	 ก�รแสดงคว�มไม่เป็นธรรมด้วยดัชนี	 เช่น	 G	 หรือ	
CI	 ดังที่กล่�วม�แล้วมีลักษณะของม�ตรวัดเชิงสัมพัทธ์	
(relative	scale)	 โดยเปรียบเทียบด้วยคว�มห่�งจ�กค่�	
0	หรือเป็นอัตร�ส่วนของ	-1/+1	จึงไม่เห็นค่�ในลักษณะ
เดิมจ�กม�ตรวัดจริง	 นอกจ�กนี้	 ก�รเปรียบเทียบ
ระหว่�งกลุ่ม	 เช่น	 อนุประเทศ	 (sub-national)	 หรือ
พื้นที่	 ซึ่งไม่ส�ม�รถเรียงลำ�ดับต�มสถ�นะท�งเศรษฐกิจ
และสังคมจะมีข้อจำ�กัดต่อก�รใช้	 CI	 ม�ตรวัดรวมที่เป็น
ท�งเลือก	คือ	ดัชนีคว�มล�ดเอียงของคว�มไม่เสมอภ�ค	
(slope	 index	of	 inequalities,	 SII)	 ซึ่งในที่นี้ขอเรียก
สั้นๆ	ว่�	‘ดัชนีคว�มล�ดเอียง’	ซึ่งเป็นก�รเฉลี่ยโดยคำ�นึง
ถึงก�รกระจ�ยของสิ่งที่สนใจศึกษ�ในทุกๆ	กลุ่มย่อยเมื่อ
เรียงลำ�ดับต�มคว�มม�ก-น้อยของสิ่งที่สนใจศึกษ�ซึ่งมี
อยู่ในกลุ่มนั้นๆ(4)	

	 บทคว�มนี้นำ�เสนอวิธีสร้�ง	 SII	 เพื่อแสดงคว�ม
แตกต่�งระหว่�งพื้นที่เขตสุขภ�พสำ�หรับก�รใช้บริก�ร
รักษ�พย�บ�ลภ�ครัฐของสม�ชิกระบบหลักประกัน
สุขภ�พแห่งช�ติและระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล
ข้�ร�ชก�ร	โดยใช้ข้อมูลก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร	
(สอส.)	 พ.ศ.	 2558	 ก�รวิเคร�ะห์นี้ครอบคลุมเฉพ�ะ
ประช�กรในส่วนภูมิภ�คจำ�นวน	12	 เขตสุขภ�พ	 โดยไม่
รวมกรุงเทพมห�นครที่เป็นพื้นที่ซึ่งมีก�รจัดระบบบริก�ร
สุขภ�พแตกต่�งจ�กจังหวัดอื่นๆ	ของประเทศ	

ก�รประม�ณก�รดัชนีคว�มล�ดเอียง

	 คว�มไม่ เสมอภ�คของก�รใช้บริก�รสุขภ�พ
ระหว่�งพื้นที่	 ส�ม�รถวัดจ�กคว�มผันแปร	 (variation)	
ของก�รใช้บริก�รสุขภ�พต�มเขตสุขภ�พ	 (ตัวแปรต�ม)	
ที่สัมพันธ์กับจำ�นวนประช�กรในเขตสุขภ�พ	(ตัวแปรต้น)	
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ต�มอันดับคว�มม�ก-น้อยของก�รใช้บริก�รสุขภ�พดัง
กล่�ว	เมื่อกำ�หนดให้คว�มสัมพันธ์ดังกล่�วมีลักษณะเป็น
สมก�รถดถอยเชิงเส้นตรง	 (linear	 regression	 equa-
tion)	ขน�ดของสัมประสิทธิ์	 (regression	coefficient)	
หรือคว�มล�ดเอียง	 (slope)	 ของเส้นตรงถดถอย	 จึง
ส�ม�รถสะท้อนขน�ดของคว�มไม่เสมอภ�คได	้
	 ในสมก�รถดถอยเชิงเส้นตรง	 ประกอบด้วยตัวแปร	
และค่�ดัชนีคว�มล�ดเอียง	ดังนี้
 1.	ตัวแปรตาม	(Y):	สัดส่วนการใช้บริการสุขภาพ
ในแต่ละพื้นที	่
	 สัดส่วนก�รใช้บริก�รสุขภ�พของประช�กรในพื้นที่	
คำ�นวณจ�กจำ�นวนผู้เคยใช้บริก�รสุขภ�พภ�ยในช่วง
เวล�หนึ่งๆ	ที่ใช้อ้�งอิง	(reference	period)	ในที่นี้	คือ	
1	เดือนก่อนก�รสัมภ�ษณ์สำ�หรับคว�มเจ็บป่วยที่ไม่ต้อง
นอนโรงพย�บ�ลหรือก�รรักษ�พย�บ�ลแบบผู้ป่วยนอก	
และ	 12	 เดือนสำ�หรับก�รเข้�นอนโรงพย�บ�ลแบบ
ผู้ป่วยใน	 แล้วคิดเป็นสัดส่วน	 (หรือร้อยละ)	 ของจำ�นวน
ประช�กรทั้งหมดในแต่ละพื้นที่	 เนื่องจ�กตัวแปรดัง
กล่�วได้จ�กก�รสำ�รวจสม�ชิกครัวเรือนซึ่งขึ้นกับคว�ม
ทรงจำ�	 (recall)	 ของผู้ตอบ	 ข้อมูลจ�กตัวแปรแบบสอง
ท�ง	 (0-1)	 น่�จะมีคว�มถูกต้องกว่�จำ�นวนครั้งของก�ร
ใช้บริก�รซึ่งเป็นตัวแปรแบบต่อเนื่อง	(0,	1,	2,	3,	…)	ที่
ต้องจดจำ�ในร�ยละเอียดม�กกว่�
	 เมื่อต้องก�รเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จ�กก�รสุ่มตัวอย่�ง
ในลักษณะของข้อมูล	สอส.	ซึ่งเป็นแบบร�ยบุคคล	(indi-
vidual	level)	สำ�หรับก�รใช้-ไม่ใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ล
แบบผู้ป่วยนอก	(OP)	ซึ่งเป็นตัวแปรแบบสองท�ง	(1=ใช้
บริก�ร;	 0=ไม่ใช้)	 ให้อยู่ในรูปสัดส่วนของประช�กร
ทั้งหมดที่ใช้บริก�รในระดับพื้นที่เขต	 (region)	 ซึ่งเป็น
ข้อมูลรวม	 (aggregate)	 โดยปรับต�มน้ำ�หนักก�รสุ่ม
ตัวอย่�ง	(wt)	ส�ม�รถเขียนคำ�สั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
(ในที่นี้	คือ	Stata)	{คว�มหม�ยของคำ�สั่ง}	ได้ดังนี้	

	 	 collapse	(mean)OP	[aw=wt],	by(region)	

	 	 {ห�สัดส่วนก�รใช้บริก�ร	 OP	 ในแต่ละเขต
สุขภ�พ	โดยถ่วงน้ำ�หนักตัวอย่�งแบบ	analytic	weight}	
	 คว�มม�ก-น้อยของก�รใช้บริก�รสุขภ�พในแต่ละ
พื้นที่ซึ่งเป็นค่�จริงจ�กก�รสำ�รวจ	 (observed	 value,	
Y

i
)	นอกจ�กจะขึ้นกับก�รจัดบริก�รสุขภ�พซึ่งเป็นปัจจัย

ด้�นอุปท�น	 (supply-side)	 ของพื้นที่แล้ว	 ยังอ�จเกิด
จ�กปัจจัยด้�นอุปสงค์	 (demand-side)	 จ�กครัวเรือน
ด้วย	 ก�รวิเคร�ะห์คว�มไม่เสมอภ�คของระบบบริก�ร
สุขภ�พจึงควรใช้ค่�ทำ�น�ยของตัวแปรต�ม	 (predicted	
หรือ	expected	value,	E[Y

i
|X

i
])	ซึ่งส�ม�รถอธิบ�ยได้

ด้วยตัวแปรต้น	 (X
i
)	คือ	ลักษณะของประช�กรที่มีคว�ม

แตกต่�งระหว่�งพื้นที่	12	เขต	(i=1,	2,	3,	…,	12)	
	 ในข้อมูลของ	 สอส.นั้น	 ลักษณะของประช�กรซึ่ง
เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อก�รใช้บริก�รสุขภ�พมี	3	ด้�น	ได้แก	่
1)	ลักษณะท�งประช�กร	(X

1
)	เช่น	กลุ่มเด็ก-ผู้ใหญ่-ผู้สูง

อ�ยุ	 (child-adult-elderly)	 เพศช�ย-หญิง	 (male-fe-
male);	2)	สถ�นะท�งสุขภ�พ	(X

2
)	ซึ่งวัดจ�กก�รมีโรค

เรื้อรัง	 (NCD)	 และพฤติกรรมเสี่ยง	 เช่น	สูบบุหรี่	 (smk)	
ดื่มแอลกอฮอล์	(alc);	และ	3)	สถ�นะท�งเศรษฐกิจและ
สังคม	(X

3
)	เช่น	ระดับก�รศึกษ�ต่ำ�-สูง	(eduLo-eduHi)	

ควินไทล์	1-5	ของดัชนีทรัพย์สินครัวเรือน	(assetQ1-5)	
ก�รรวมข้อมูลร�ยบุคคลที่ เป็นตัวแปรแบบสองท�ง
ให้เป็นสัดส่วนในข้อมูลระดับพื้นที่	 ใช้คำ�สั่ง	 Stata	 ใน
ลักษณะเดียวกับตัวแปรต�มที่กล่�วม�แล้ว
	 	 collapse	(mean)adult male NCD smk alc 
eduLo assetQ1	[aw=wt],	by(region)	
	 	 {ห�สัดส่วนของตัวแปรที่ใช้ทำ�น�ยก�รใช้บริก�ร
สุขภ�พ	 เช่น	 ผู้ใหญ่	 เพศช�ย	 ก�รมีโรคเรื้อรัง	 ก�รสูบ
บุหรี่	 ในแต่ละเขตสุขภ�พ	 โดยถ่วงน้ำ�หนักตัวอย่�งแบบ	
analytic	weight}	
	 ก�รสร้�งค่�ทำ�น�ยก�รใช้บริก�รสุขภ�พในแต่ละ
พื้นที่อ�ศัยก�รวิเคร�ะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงดังสมก�รที่	1

 Y
1
	=	a	+	b

1
X

1i
	+	b

2
X

2i
	+	b

3
X

3i
	+	e

i
	…………	(1)
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	 คำ�สั่งสำ�หรับ	Stata	เขียนดังนี้
	 	 regress	OP adult male NCD smk alc edu-
Lo assetQ1
	 	 {สร้�งสมก�รเส้นตรงทำ�น�ยสัดส่วนก�รใช้
บริก�ร	OP}
	 	 predict	E,	xb		
	 	 {สร้�งตัวแปรใหม่ชื่อ	E	ซึ่งเป็นค่�ทำ�น�ยก�รใช้
บริก�รต�มสมก�รเส้นตรงข้�งบน}

 2.	ตัวแปรต้น:	 อันดับสัมพัทธ์	 (relative	 rank)	
ซึ่งคำ�นวณจ�กสัดส่วนประช�กรสะสมต�มอันดับ	(rank)	
ของสัดส่วนก�รใช้บริก�รสุขภ�พในแต่ละพื้นที่
	 คำ�นวณสัดส่วน	 (P)	ต�มจำ�นวนประช�กรในแต่ละ
เขต	(pop)	เมื่อเทียบกับประช�กรทั้งประเทศ	ด้วยคำ�สั่ง	
Stata	ดังนี	้
	 	 egen	popTotal=sum(pop)	
	 	 {คำ�นวณจำ�นวนประช�กรรวมทุกเขตสุขภ�พ}
	 	 generate	P=pop/popTotal  
	 	 {คำ�นวณสัดส่วนประช�กรแต่ละเขตสุขภ�พ}

	 จัดอันดับ	 (R)	 ของพื้นที่ต�มค่�ทำ�น�ยสัดส่วนก�ร
ใช้บริก�รสุขภ�พ	(E)	จ�กม�กไปน้อย	(descending	or-
der)	แล้วคำ�นวณจุดกล�ง	(midpoint)	ของค่�สะสม	(C)	
สำ�หรับสัดส่วนจำ�นวนประช�กรในพื้นที่	 (P)	 ต�มอันดับ
ก�รใช้บริก�ร	คำ�สั่ง	Stata	คือ	
	 	 egen	R=rank(E),	field		
	 	 {คำ�นวณอันดับพื้นที่ต�มสัดส่วนก�รใช้บริก�ร	
จ�กม�กไปน้อย}
	 	 sort R    
	 	 {เรียงลำ�ดับ}
	 	 generate	Pcum=sum(P)	
	 	 {คำ�นวณสัดส่วนสะสมของประช�กรต�มแต่ละ
อันดับของพื้นที่}
	 	 generate	C=0.5*P	if	R==1		

	 	 {คำ�นวณจุดกล�งของสัดส่วนประช�กร	 กรณี
อันดับ	1}
	 	 replace	 C=0.5*(Pcum+Pcum[_n-1])	 if	
R>=2
	 	 {คำ�นวณจุดกล�งสัดส่วนประช�กร	 กรณีอันดับ
ถัดไป}
 
 3.	ดัชนีความลาดเอียง	(SII)
	 เมื่อสร้�งกร�ฟก�รกระจ�ย	 (scatter	 plot)	
ระหว่�งสัดส่วนก�รใช้บริก�รสุขภ�พ	 (E)	 บนแกนตั้งกับ
สัดส่วนประช�กรสะสม	 (C)	ต�มอันดับก�รใช้บริก�รบน
แกนนอน	ขน�ดคว�มสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่�งตัวแปร
ทั้งสองแสดงด้วยคว�มล�ดเอียง	(slope)	ของเส้นตรง	ซึ่ง
สะท้อนคว�มแตกต่�งของก�รใช้บริก�รสุขภ�พระหว่�ง
พื้นที่โดยเฉลี่ยจ�กก�รอธิบ�ยด้วยก�รเรียงลำ�ดับจ�ก
ม�กไปน้อยของสัดส่วนประช�กรในพื้นที่ต�มก�รใช้
บริก�รสุขภ�พ	ดังรูปที่	1
	 จ�กรูปที่	 1	 ดัชนีคว�มล�ดเอียง	 (SII)	 แสดงด้วย
ระยะห่�งของสัดส่วนก�รใช้บริก�รสุขภ�พระหว่�ง
อันดับสูงสุด	(จุดตัดของคว�มล�ดเอียงที่แกนตั้งเมื่อแกน
นอนมีค่�	C=0)	กับอันดับต่ำ�สุด	(C=1)
	 เมื่อคำ�นึงถึงคว�มไม่แน่นอนจ�กวิธีเก็บข้อมูลด้วย
ก�รสุ่มตัวอย่�งซึ่งแสดงด้วยนัยสำ�คัญท�งสถิติ	(P	value)	
หรือช่วงแห่งคว�มเชื่อมั่น	(95%	confidence	interval,	
CI)	สำ�หรับค่�ประม�ณแบบจุด	(point	estimate)	ของ	
SII	 ควรใช้สมก�รถดถอยเชิงเส้นตรงระหว่�งตัวแปรต�ม	
(Y)	 คือ	 ค่�ทำ�น�ยสัดส่วนก�รใช้บริก�รสุขภ�พ	 (E)	 กับ
ตัวแปรต้น	(X)	คือ	สัดส่วนประช�กรสะสมต�มอันดับ	(C)	
โดยในขั้นแรก	 ให้เปลี่ยนสเกล	 (transformation)	 ของ
ตัวแปรทั้งหมดในสมก�ร	 โดยใช้ร�กที่สองของสัดส่วน
จำ�นวนประช�กร	 (P)	 เป็นตัวคูณ	 เพื่อลดปัญห�คว�ม
ไม่คงที่ในค่�คว�มแปรปรวน	 (variance)	 ของตัวแปร
ต�มซึ่งขึ้นกับตัวแปรต้น	คือ	คว�มม�ก-น้อยของจำ�นวน
ประช�กรในแต่ละพื้นที่	คำ�สั่ง	Stata	ดังนี้
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		 	 generate	Y=E*(P^0.5)	
	 	 {สร้�งตัวแปรต�ม	 คือ	 ค่�ทำ�น�ยสัดส่วนก�รใช้
บริก�รห�รด้วยกรณฑ์ที่สองของจำ�นวนประช�กร}
	 	 generate	X1=	P^0.5	
	 	 {สร้�งตัวแปรต้นตัวที่หนึ่ง	คือ	กรณฑ์ที่สองของ
จำ�นวนประช�กร	 ซึ่งใช้ในก�รเปลี่ยนสเกลของตัวแปร
ต�มและตัวแปรต้นเพื่อลดปัญห�คว�มไม่คงที่ของค่�
คว�มแปรปรวนในสมก�ร}
	 	 generate	X2=C*(P^0.5)	
	 	 {สร้�งตัวแปรต้นตัวที่สอง	 คือ	 จุดกล�งของ
สัดส่วนประช�กรในแต่ละอันดับของพื้นที่}
	 ตัวแปรต�ม	(Y)	และตัวแปรต้นตัวที่สอง	(X

2
)	ซึ่งได้

จ�กก�รคำ�นวณข้�งต้นสรุปในต�ร�งที่	1
	 หลังจ�กนั้น	 ห�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสัดส่วนก�ร
ใช้บริก�รสุขภ�พ	 (Y)	 กับอันดับสัมพัทธ์หรือสัดส่วน
ประช�กรสะสมต�มอันดับก�รใช้บริก�ร	 (X2)	 ดังนั้น	

ดัชนีคว�มล�ดเอียง	(SII)	คือ	ค่�สัมประสิทธิ์	regression	
(b

2
)	ของตัวแปร	X

2
	ในสมก�ร	(2)	

  Y
1
	=	b

1
X

1i
	+	b

2
X

2i
	+	e

i
	…......................………	(2)

	 คำ�สั่ง	Stata	ที่ใช้	คือ	
	 	 regress	Y X1 X2  
	 	 {สมก�รถดถอยเชิงเส้นตรง	เพื่อห�ค่�คว�มล�ด
เอียง	 หรือสัมประสิทธิ์ที่แสดงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง	 Y	
กับ	X2}

ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มไม่เสมอภ�ค

	 ต�ร�งที่	 2	 แสดงพิสัยและดัชนีคว�มล�ดเอียง
สำ�หรับก�รใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลของประช�กรระบบ
หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติและระบบสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลข้�ร�ชก�รในพื้นที่	12	เขตสุขภ�พ
	 สัดส่วนก�รใช้บริก�รสุขภ�พแบบผู้ป่วยนอก

รูปที่ 1	 คว�มล�ดเอียงของก�รใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลแบบผู้ป่วยนอกของระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติต�มลำ�ดับในพื้นที่	 12	 เขต
สุขภ�พ	 จุดกลมเล็ก	 แสดงค่�ทำ�น�ย	 (predicted)	 ของสัดส่วนก�รใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลในแต่ละเขตสุขภ�พ	 ซึ่งแสดงด้วย
ตัวเลขภ�ยในวงกลมซึ่งเป็นข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจ	(observed)	ดัชนีคว�มล�ดเอียงมีค่�เท่�กับคว�มย�วแนวดิ่งของลูกศรสองท�ง
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ตารางที่ 1	 ข้อมูลสัดส่วนผู้ใช้บริก�รและประช�กรร�ยเขต	ในก�รคำ�นวณดัชนีคว�มล�ดเอียง

	 สัดส่วนผู้ใช้บริการ	(ร้อยละ)	 สัดส่วนประชากร	(ร้อยละ)

	 เขตสุขภาพ	 ค่าจริง	 ค่าทำานาย	 อันดับตามการ	 แต่ละพื้นที่	 จุดกลางของค่าสะสม
	 (i)	 (OP, IP)	 (ตัวแปรตาม,	E)	 ใช้บริการ	(R)	 (P)	 (ตัวแปรต้น,	C)

1.	 หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ    
 ก.	ผู้ป่วยนอก	(OP)     
	 2	 11.1	 11.6	 1	 6.2	 3.1
	 9	 11.8	 11.5	 2	 10.9	 11.7
	 10	 10.6	 11.4	 3	 7.7	 21.0
	 1	 10.8	 10.2	 4	 9.6	 29.7
	 3	 10.7	 10.1	 5	 5.5	 37.3
	 7	 11.0	 10.1	 6	 8.5	 44.3
	 4	 9.1	 9.5	 7	 7.7	 52.4
	 11	 9.2	 9.1	 8	 7.9	 60.2
	 8	 7.4	 8.3	 9	 9.2	 68.7
	 6	 8.0	 8.2	 10	 9.7	 78.2
	 12	 8.4	 7.9	 11	 8.4	 87.2
	 5	 7.5	 7.6	 12	 8.6	 95.7

 ข.	ผู้ป่วยใน	(IP)     
	 11	 6.2	 5.6	 1	 7.9	 4.0
	 10	 5.3	 5.5	 2	 7.7	 11.8
	 2	 4.9	 5.5	 3	 6.2	 18.7
	 9	 5.6	 5.4	 4	 10.9	 27.3
	 12	 4.6	 4.9	 5	 8.4	 37.0
	 7	 5.0	 4.7	 6	 8.5	 45.4
	 1	 4.6	 4.6	 7	 9.6	 54.5
	 3	 4.7	 4.2	 8	 5.5	 62.1
	 8	 3.8	 4.2	 9	 9.2	 69.4
	 4	 3.7	 4.0	 10	 7.7	 77.8
	 5	 3.6	 3.6	 11	 8.6	 86.0
	 6	 3.6	 3.4	 12	 9.7	 95.1

2.	 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   
	 ก.	ผู้ป่วยนอก	(OP)	     
	 4	 13.5	 13.6	 1	 14.7	 7.3
	 2	 11.6	 12.6	 2	 7.0	 18.1
	 10	 12.0	 11.6	 3	 6.0	 24.6
	 3	 11.7	 11.5	 4	 4.7	 30.0
	 1	 11.8	 10.8	 5	 10.6	 37.6
	 6	 11.2	 10.4	 6	 8.3	 47.1
	 5	 8.9	 10.3	 7	 9.4	 55.9
	 11	 11.3	 10.2	 8	 7.4	 64.3
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	 12	 9.9	 9.6	 9	 9.6	 72.8
	 9	 10.2	 9.6	 10	 9.1	 82.1
	 8	 8.2	 9.5	 11	 6.4	 89.9
	 7	 6.2	 6.6	 12	 7.0	 96.5

 ข.	ผู้ป่วยใน	(IP)     
	 2	 6.1	 6.5	 1	 7.0	 3.5
	 11	 7.3	 6.2	 2	 7.4	 10.6
	 4	 5.0	 5.1	 3	 14.7	 21.7
	 12	 5.4	 5.0	 4	 9.6	 33.8
	 9	 4.0	 4.7	 5	 9.1	 43.1
	 10	 4.1	 4.3	 6	 6.0	 50.7
	 3	 3.5	 4.3	 7	 4.7	 56.0
	 7	 3.4	 3.8	 8	 7.0	 61.8
	 5	 3.9	 3.6	 9	 9.4	 70.0
	 8	 3.1	 3.2	 10	 6.4	 77.9
	 6	 2.2	 2.9	 11	 8.3	 85.2
	 1	 4.3	 2.8	 12	 10.6	 94.7

ตารางที่ 2	 สัดส่วนก�รใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลจ�กภ�ครัฐของประช�กรในพื้นที่	 12	 เขตสุขภ�พ	 (หน่วย:	 ร้อยละ	 และ	 percentage	
point,	%	pt.)	

 ผู้ป่วยนอก	 ผู้ป่วยใน

	 	 หลักประกัน	 สวัสดิการรักษา	 หลักประกัน	 สวัสดิการรักษา
	 	 สุขภาพแห่งชาติ	 พยาบาลข้าราชการ	 สุขภาพแห่งชาติ	 พยาบาลข้าราชการ

1.	 ค่�จริง	(observed)
	 ต่ำ�สุด	–	สูงสุด,	ร้อยละ		 7.38-11.78	 6.23-13.46	 3.56-6.21	 2.24-7.33
	 พิสัย,	%	pt.	 4.44	 7.23	 2.65	 5.09

2.	 ค่�ทำ�น�ย	(predicted)
	 ต่ำ�สุด	–	สูงสุด,	ร้อยละ		 7.55-11.61	 6.58-13.60	 3.44-5.64	 2.76-6.53
	 พิสัย,	%	pt.	 4.06	 7.02	 2.20	 3.77

3.	 ดัชนีคว�มล�ดเอียง	(SII)	
	 ค่�ประม�ณแบบจุด	(point		 4.76	 5.55	 2.56	 3.96
	 estimate),	%	pt.	
	 ช่วงคว�มเชื่อมั่นที่	95%	(95%	CI)		 4.16-5.36	 3.88-7.23	 2.35-2.78	 3.49-4.4

ตารางที่ 1	 (ต่อ)ข้อมูลสัดส่วนผู้ใช้บริก�รและประช�กรร�ยเขต	ในก�รคำ�นวณดัชนีคว�มล�ดเอียง

	 สัดส่วนผู้ใช้บริการ	(ร้อยละ)	 สัดส่วนประชากร	(ร้อยละ)

	 เขตสุขภาพ	 ค่าจริง	 ค่าทำานาย	 อันดับตามการ	 แต่ละพื้นที่	 จุดกลางของค่าสะสม
	 (i)	 (OP, IP)	 (ตัวแปรตาม,	E)	 ใช้บริการ	(R)	 (P)	 (ตัวแปรต้น,	C)
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ในสถ�นพย�บ�ลภ�ครัฐมีคว�มแตกต่�งระหว่�งเขต
สุขภ�พที่มีค่�สูงสุดกับเขตที่มีค่�ต่ำ�สุด	 หรือพิสัย	
(range)	มีค่�เท่�กับ	4.06	percentage	points	(%pt.)	
ในระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 และ	 7.02	 %pt.	
ในระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร	สำ�หรับก�ร
ใช้บริก�รสุขภ�พแบบผู้ป่วยใน	 คว�มแตกต่�งระหว่�ง
เขตสุขภ�พสูงสุดและต่ำ�สุดมีพิสัยเท่�กับ	 2.20	 %pt.	
และ	 3.77	 %pt.	 ในระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
และระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร	ต�มลำ�ดับ	
เมื่อวัดด้วยดัชนีคว�มล�ดเอียง	 ก�รค้นพบคว�มไม่
เสมอภ�คระหว่�งพื้นที่ เขตสุขภ�พของก�รใช้สถ�น
พย�บ�ลภ�ครัฐในระบบประกันสุขภ�พทั้งสองไม่ใช่
คว�มบังเอิญเมื่อพิจ�รณ�จ�กค่�	 95%	 CI	 ซึ่งมีนัย
สำ�คัญท�งสถิติ	 (P<0.05)	 อย่�งไรก็ต�ม	 คว�มไม่เสมอ
ภ�คในก�รใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลแบบผู้ป่วยนอกของ
ระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รต�มค่�ดัชนี
คว�มล�ดเอียง	คือ	5.55	%pt.	ซึ่งมีขน�ดน้อยกว่�พิสัย
ที่กล่�วม�แล้ว	 ในขณะที่ระบบหลักประกันสุขภ�พแห่ง
ช�ติมีขน�ดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	คือ	4.76	%pt.	สำ�หรับก�ร
ใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลแบบผู้ป่วยใน	 ดัชนีคว�มล�ด
เอียงของทั้งสองระบบประกันสุขภ�พมีค่�ม�กกว่�พิสัย	
คือ	 2.56	%pt.	 และ	3.96	%pt.	 ในระบบหลักประกัน
สุขภ�พแห่งช�ติและระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล
ข้�ร�ชก�ร	ต�มลำ�ดับ

	 โดยสรุป	 คว�มไม่เหมือนกันในคว�มแตกต่�งของ
สัดส่วนก�รใช้บริก�รสุขภ�พในสถ�นพย�บ�ลภ�ครัฐ
ระหว่�งค่�พิสัยกับค่�ดัชนีคว�มล�ดเอียง	 เกิดจ�กม�ตร
วัดแรกเป็นก�รพิจ�รณ�เฉพ�ะพื้นที่ซึ่งมีค่�สูงสุดกับ
พื้นที่ซึ่งมีค่�ต่ำ�สุดเพียง	2	ค่�เท่�นั้น	ในขณะที่ดัชนีคว�ม
ล�ดเอียงเป็นก�รพิจ�รณ�คว�มแตกต่�งระหว่�งค่�
สูงสุดและต่ำ�สุดโดยคำ�นึงถึงพื้นที่ทั้ง	 12	 เขตในลักษณะ
โดยเฉลี่ยจ�กคว�มล�ดเอียงต�มขน�ดประช�กรใน
แต่ละพื้นที่	 ก�รตัดสินใจเลือกใช้ม�ตรวัดคว�มไม่เสมอ
ภ�คท�งสุขภ�พไม่ว่�จะเป็นเชิงสัมพัทธ์เช่น	 CI	 หรือเชิง
สัมบูรณ์	 เช่น	SII	จึงควรขึ้นกับวัตถุประสงค์ในก�รนำ�ไป
ใช้อธิบ�ยคว�มแตกต่�งและลักษณะของข้อมูลที่ใช้


