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คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ที่
ใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะหผลกระทบและประเมินผลของระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา”  

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ ศ.ดร. อัมมาร สยามวาลา ดร.สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสด์ิ และทาน
อ่ืนๆ ที่ไดเขารวมการประชุมเพ่ือนําเสนอความกาวหนาในขั้นตอนตางๆ ของการวิจัย และได
เสนอขอคิดเห็นและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการวิจัย ขอขอบคุณ ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์  
พรรณารุโณทัย หัวหนาศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายแพทย ถาวร สกุลพาณิชย ผูเชี่ยวชาญพิเศษประจําสํานัก
นโยบายและแผน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนตอการวิจัย   

 งานวิจัยคร้ังนี้คงจะสําเร็จลุลวงไปไมได หากคณะผูวิจัยไมไดรับความอนุเคราะหขอมูล
ตางๆ คณะผูวิจัยขอขอบคุณนายแพทยชาญวิทย ทระเทพ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลโรงพยาบาล (0110 รง.
5) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง บุรีรัมย สระบุรี จันทบุรีและตรัง ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล
ผูปวย 12 แฟม รศ.นพ. วิชัย เอกพลากร ที่ชวยกรุณาใหคําแนะนําในการแบงกลุมโรคเร้ือรังและ
โรคคาใชจายสูง คุณวิโรจน ธัชศฤงคารสกุล ที่กรุณาระบุรหัส ICD 10 ของโรคเร้ือรังและโรค
คาใชจายสูง และคุณมณฑล บัวแกว ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล ACG 

 สุดทายน้ี คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณพัชนี ธรรมวันนา ที่ไดกรุณาชวยประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ ซ่ึงทําใหการวิจัยสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน  Mr. John 
Kucharski ที่มีสวนรวมในการจัดเตรียมขอมูลที่ใชในงานวิจัยชิ้นน้ี นางสาวสวริน เจือศรีกุล ที่
ชวยตรวจการสะกดคําและจัดรูปแบบของรายงานวิจัย และนายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป ที่ชวย
อานทบทวนและตรวจสอบความถูกตองของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 
คณะผูวิจัย 

2551 



 i 

บทสรุปผูบริหาร 

 

โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) ไดรับความสนใจอยางมาก
จากท้ังภาครัฐและภาคประชาชนตั้งแตระยะแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน เน่ืองจากเปนโครงการท่ีสงผลกระทบ
ตอผูใชบริการและผูใหบริการรักษาพยาบาลอยางกวางขวาง แตหากมองภาพรวมของงานวิจัยที่ผานมา
ในอดีตจะพบวา การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบยังมีไมมากนัก งานวิจัยชิ้นนี้ใชวิธีทาง
เศรษฐมิติ (Econometrics)  เพื่อวิเคราะหและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ทั้งในสวนของ
อุปสงคตอการบริการรักษาพยาบาล ซึ่งไดแก ผลกระทบตอการมาใชบริการของผูปวย  และในสวนของ
อุปทาน ซึ่งไดแก ผลกระทบตอคุณภาพการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล พรอมทั้งนําเสนอ
ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อประโยชนของคนไทยทุกคน 

ผลการศึกษาพบวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสงผลกระทบตอการใชบริการของผูปวย
ในไมมากเทาใดนัก แตกลับทําใหจํานวนผูปวยนอกและจํานวนคร้ังของการมาใชบริการของผูปวยนอก
เพิ่มขึ้นอยางมาก  โดยจํานวนผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 28.6 สวนจํานวนครั้งของการมาใชบริการของ
ผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 33 เม่ือเทียบกับชวงกอนดําเนินโครงการฯ นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังพบวา
สําหรับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีที่ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายไดตํ่ากวา มีผูปวยนอกมาใชบริการเพิ่มขึ้นใน
สัดสวนที่มากกวาโรงพยาบาลที่อยูในพ้ืนที่ท่ีประชากรโดยเฉลี่ยมีรายไดสูงกวา และโรงพยาบาลขนาดเลก็
กวามีผูปวยนอกมาใชบริการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาโรงพยาบาลขนาดใหญกวา  

ขอคนพบที่นาสนใจประการหนึ่งคือ ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ีมีตอการ
ใชบริการของผูปวยนอกมีความรุนแรงมากเพียงในชวงปแรกของการดําเนินการเทานั้น หลังจากนั้นความ
รุนแรงของผลกระทบมแีนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเน่ืองมาจาก ในชวงปแรกของ
โครงการฯ โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการตองเผชิญกับการเพ่ิมขึ้นของอุปสงคของการรักษาพยาบาล
อยางฉับพลันโดยยังไมมีความพรอมเทาที่ควร  ทําใหเกิดปญหาตางๆ ในการใหบริการแกผูปวยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาตามมา เชน ระยะเวลารอคิวท่ียาวนาน ความไมเทาเทียมในคุณภาพการ
บริการซึ่งผูปวยที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลแบบตางๆ ไดรับ และปญหาการขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพ
การรักษาพยาบาลที่ผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดรับ จึงทําใหผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาบางสวนที่มีรายไดพอสมควรและตองการไดรับบริการที่มีคุณภาพสูงกวาหันไปใชบริการจาก
สถานพยาบาลอื่นๆ เพ่ิมขึ้น เชน โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก แตท้ังนี้การเรียนรูและปรับตัวของผูปวย
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จําเปนตองใชเวลา จึงสังเกตเห็นวาการมาใชบริการของผูปวยนอกมิไดลดลงทันทีในป 2545 แตลดลงใน
ปถัดๆ ไป 

 ในภาพยอยของผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา คณะผูวิ จัยพบวา
โรงพยาบาล 3 แหงจากจํานวน 4 แหงที่ทําการศึกษามีขอคนพบที่นาสนใจรวมกันคือ  หลังจากมี
โครงการฯ แลว ผูปวยในซึ่งอยูในวัยเด็กและวัยทํางานซึ่งมีสิทธิการรักษาพยาบาลอ่ืนๆ อยูกอนแลวมาใช
บริการเพ่ิมขึ้นมากกวาผูปวยซึ่งไมเคยมีสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ มากอน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ การรักษาพยาบาลผูปวยในมีตนทุนคอนขางสูง ในขณะที่ระบบประกันสุขภาพถวนหนาให
งบประมาณรายหัวนอยกวาระบบประกันสุขภาพอ่ืนๆ ดังน้ันจึงอาจเปนไปไดวาโรงพยาบาลมีแรงจูงใจที่
จะใหบริการและจัดสรรทรัพยากรดานตางๆ แกผูปวยแตละสิทธิอยางไมเทาเทียมกัน   โดยโรงพยาบาล
นาจะมีแรงจูงใจในการใหบริการผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนานอยกวาผูปวยสิทธิอ่ืนๆ เชน 
ผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการ อยางไรก็ดี หลักฐานเชิงประจักษท่ีมีอยูในขณะนี้ยังไมเพียงพอท่ีจะยืนยัน
ขอสรุปดังกลาว การอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นสมควรไดรับการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต 

 ในสวนของผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ มีตอคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลและคาใชจายอ่ืนๆ ของครัวเรือน คณะผูวิจัยพบวา  หลังจากมีโครงการฯ ครัวเรือนมี
รายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงรอยละ 68 (ลดลง 425 บาทตอเดือนหรือ 5,100 บาทตอป) เม่ือ
เทียบกับในชวงกอนโครงการฯ เม่ือศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด คณะผูวิจัยพบวาผลกระทบดังกลาวมี
แนวโนมลดลงเมื่อเวลาผานไป กลาวคือ ในป 2545 ครัวเรือนมีรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงรอย
ละ   93 ในขณะท่ีในป 2549 ครัวเรือนมีรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงรอยละ 47 อยางไรก็ดี 
ถึงแมวาโครงการฯ จะทําใหครัวเรือนสามารถประหยัดคาใชจายดานการรักษาพยาบาลไดก็ตาม แต
คณะผูวิจัยไมพบหลักฐานเชิงประจักษท่ีแสดงวาคาใชจายที่ประหยัดไดถูกนําไปใชในดานการพัฒนา
ศักยภาพหรือดานที่เปนโทษตอสุขภาพของครัวเรือน กลาวคือ คณะผูวิจัยไมพบวาคาใชจายของ
ครัวเรือนดานการศึกษาหรือคาใชจายในหมวดของบุหร่ีและยาสูบ หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มีการเพ่ิมขึ้น
แตอยางใด  

 ขอคนพบท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงคือ หลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว 
ครัวเรือนที่สมาชิกไมเคยมีสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ มากอน มีคาใชจายดานสุขภาพลดลงนอยกวา
ครัวเรือนที่สมาชิกอยางนอยหนึ่งคนมีสิทธิการรักษาพยาบาลอยูกอนแลว หรืออาจกลาวไดวาครัวเรือนท่ี
ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลมากอนไดรับผลกระทบจากโครงการฯ นอยกวาที่ควรจะเปน ทั้งๆ ที่ครัวเรือน
เหลานี้เปนกลุมเปาหมายของโครงการ ทั้งนี้ ขอคนพบดังกลาวอาจเกิดจากการท่ีครัวเรือนเหลานี้เลือกที่
จะไมใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาโดยความสมัครใจอันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ เชน ไมเชื่อม่ันใน
คุณภาพการรักษาพยาบาล หรือไมพอใจในคุณภาพบริการท่ีไดรับ หรือครัวเรือนอาจมีความตองการใช
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สิทธิแตมีอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถใชสิทธิได ยกตัวอยางเชน ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายในการ
เดินทางไปยังสถานพยาบาลที่อยูในโครงการได เปนตน 

 คณะผูวิจัยพบหลักฐานเชิงประจักษที่สําคัญซึ่งแสดงวา หลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนาแลว โรงพยาบาลมีสัดสวนผูปวยในตายตอผูปวยในทั้งหมดเพ่ิมขึ้นรอยละ   0.04  ซึ่งเปนการเพ่ิมขึ้นที่
มีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับสัดสวนผูปวยในตายเฉลี่ยในระยะเวลาที่ทําการศึกษา ส่ิงนี้เปนสัญญาณเตือนวา
ผูบริหารโรงพยาบาลที่เกิดปญหาและผูกําหนดนโยบายควรจะทําการศึกษาในเชิงลึกเพื่อคนหาสาเหตุของ
ปญหาดังกลาววาเกิดจากบุคลากรไมเพียงพอ งบประมาณไมเพียงพอ หรือขอจํากัดดานทรัพยากรอ่ืนๆ 
เพื่อรีบหาทางแกไขท่ีเหมาะสมตอไป อยางไรก็ตาม การเชื่อมโยงสัดสวนผูปวยในตายที่เพ่ิมขึ้นน้ีวา
เก่ียวของกับการลดลงของคุณภาพการรักษาตองทําดวยความระมัดระวัง   

 ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นอาจทําใหโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาถูกมองวาเปนโครงการ
สําหรับผูมีรายไดนอยซึ่งไมมีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีดีกวา ดังน้ันเพื่อใหโครงการฯ เปนท่ีพึ่งในยามเจ็บปวยของ
ประชาชนทุกคนไดอยางแทจริง คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังตอไปน้ี  

1) รัฐบาลควรตระหนักถึงความสําคัญของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา และมีความ
จริงใจในการพัฒนาโครงการใหเปนที่พ่ึงของประชาชนอยางแทจริง ทั้งนี้รัฐบาลควรให
งบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการจัดหาทรัพยากรตางๆ แกสถานพยาบาลที่เขารวม
โครงการ เพื่อจะสามารถใหบริการที่มีคุณภาพแกผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาได    

2) โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดทําใหจํานวนครั้งของการใชบริการรักษาพยาบาล
ของผูปวยเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล ดังนั้น 
โรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการจึงจําเปนตองเพิ่มทรัพยากรบุคคลดานการรักษาพยาบาลเพ่ือ
รักษาคุณภาพการบริการและการรักษาพยาบาลใหอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 
หนวยงานตางๆ ของรัฐที่เ ก่ียวของควรเรงเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทาง
การแพทย และจูงใจใหบุคลากรเหลาน้ันเขาทํางานในสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการมาก
ขึ้น ทั้งน้ี รัฐบาลควรใหแรงจูงใจในรูปของตัวเงินในระดับที่เหมาะสม เพ่ือใหแพทยที่มีอยูแลว
ทํางานในสถานพยาบาลตอไป และแพทยหรือบุคลากรรายใหมเขามาทํางานมากขึ้น และอยู
กับสถานพยาบาลอยางตอเนื่องและยาวนาน  

3) สถานพยาบาลของรัฐบาลอาจไมสามารถใหบริการในระดับท่ีเพียงพอแกประชาชนที่มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา เนื่องจากระบบประกันสุขภาพถวนหนาเปนระบบท่ีครอบคลุม
ประชากรจํานวนมาก  ดังนั้น รัฐบาลจึงควรสนับสนุนใหโรงพยาบาลเอกชนเขามามีบทบาท
มากขึ้น การใหงบประมาณรายหัวที่เหมาะสมอาจเปนหน่ึงในแรงจูงใจที่รัฐบาลสามารถใหแก
โรงพยาบาลเอกชน  
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4) ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาของโรงพยาบาลบางแหงแสดงใหเห็นวา โรงพยาบาลอาจมี
แรงจูงใจในการใหบริการและจัดสรรทรัพยากรตางๆ สําหรับผูปวยแตละสิทธิอยางไมเทา
เทียมกัน ดังนั้นหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจึงควรสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ําระหวาง
สิทธิการรักษาพยาบาลตางๆ ใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพ่ือลดปญหาความไมเทา
เทียมกันในการใหบริการผูปวยสิทธิตางๆ 
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Executive Summary 
 

The Universal Health Care Coverage Program or UC (also known as the 30 Baht 
Program) has attracted tremendous attention from both public and private sectors since its 
initiation due to its widespread impacts on health care clients and providers. However, there 
have been only a few systematic studies on the issue of the impacts of the program. The 
purpose of this study is to apply econometric methods to analyze and evaluate the impacts of 
the UC on both the demand for health care services such as patient visits, and the supply of 
health care services such as quality of health care. This study also provides some suggestions 
that may help reduce existing problems of the program so that it can be more successful and 
effective in offering true benefits to Thai people. 

Based on the results in this study, the UC does not significantly affect the inpatients visits. 
However, it substantially increases the number of outpatients and their visits. Specifically, the 
number of outpatients and their visits increased by 28.6% and 33%, respectively, after the 
program was implemented. We also find that the hospitals located in the areas with low-income 
population had a higher percentage increase in the number of patients as compared to the areas 
with high-income population. Moreover, a percentage increase in the number of outpatients of 
the smaller hospitals was higher than that of the larger hospitals. 

One of the interesting findings is that the impacts of the UC on outpatients were dramatic 
during the first year of the program, but faded away quickly in the subsequent years. A possible 
explanation is that, during the first year, participating hospitals faced a surge in the demand for 
health care while they were not ready to provide the services with decent quality. This caused 
problems such as long waiting time for hospital visits, uneven quality of the services provided to 
patients with different types of health insurance, and a lack of confidence in the quality of the 
services provided. As a result, some of the patients who were concerned with high-quality 
services and were able to afford private hospitals or clinics, though they were eligible for the UC, 
decided to switch to those alternatives. Since this adjustment takes time, we do not observe an 
immediate decline during the first year of the program, but in the later years. 

At the micro level, individual level, we find that three (out of four) hospitals in our study 
share a common important finding. After the program was implemented, an increase in the 
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number of visits of the young inpatients who had some types of coverage before the program 
was higher than that of the young inpatients who never had any coverage until the program was 
introduced. Since inpatient cares usually involve high treatment costs relative to outpatient cares, 
but the budget provided to each hospital for the UC is relatively smaller than other coverage 
programs, it is possible that hospitals have incentives to allocate their resources unevenly across 
health care provided as well as across patients under different coverage programs. The 
hospitals might have an incentive to provide more services to the patients under other types of 
coverage programs than to the patients under the UC.  However, with the existing data 
availability, we cannot precisely identify the cause of such findings and have to leave this issue 
for future studies. 

In terms of the impacts of the UC on household’s expenditure on health and other 
expenses, we find that household’s health expenditure decreased by 68% (decreased by 425 
baht per month or 5,100 baht per year) as compared to that of the period before the program, 
but the impact from the program faded away over time. In 2002, household’s health expenditure 
dropped by 93% (as compared to that of the period before the program) while health 
expenditure in 2006 was only 47% lower (as compared to that of the period before the program). 
Although the program helps households save on their health spending, we do not find an 
empirical support that suggests an increase in expenditures on education, or harmful items such 
as tobacco and alcoholic beverages. 

Another interesting finding is that after the launch of the UC, households with no member 
having any health care coverage before the launch of the program tended to experience a 
smaller decrease in their health expenditure compared to households with at least one member 
having health care coverage, even though the former households are the main target of the UC. 
There are several possible explanations for this finding. These households might voluntarily 
choose not to exercise their rights because they might not trust the quality of the treatments or 
were not satisfied with the quality of the services provided. Some households might also face 
obstacles that prevent them from exercising their rights, for example, they might not be able to 
afford the costs of transportation to and from the participating hospitals. 

Empirical evidence suggests that after the program was introduced, inpatients mortality 
rate increased by 0.04%, which is quite substantial compared to the average rate during the 
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study period. Although this increase may not relate to the quality of treatments, it raises 
questions and concerns for the causes of such finding. Was it because of a lack of human 
resources, a lack of budget, or constraints on other resources? This begs for a future study that 
aims to find appropriate measures to mitigate this problem. 

Various problems that arise from the UC create unfavorable impression that the program is 
for low-income people that do not have better alternatives for health care services. Therefore, in 
order to make the program more reliable to the population, we suggest the following policy 
recommendations: 

1. The government should recognize the importance of the UC and make it reliable for the 
people. In doing so, the government should allocate appropriate and sufficient funding 
for participating health care units so that they can provide high-quality services to 
patients. 

2. The quantity and the quality of health care personnel should be increased. There 
should be more incentives for them to work for participating health care establishments. 
These incentives may come in the form of monetary compensation to motivate the 
current physicians to stay, and to induce newly trained doctors to join the participating 
establishments. 

3. Since government-owned health care establishments cannot provide sufficient services 
to all eligible patients, the government should create incentives for private hospitals to 
participate in the program. Appropriate per capita budget allocation could be used as 
one of the incentives that the government can provide to private hospitals. 

4. The government should minimize the inequality across health care coverage programs, 
particularly the inequality in the funding provided to health care units, in order to 
provide the incentives to treat patients from different health care coverage more 
equally. 
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 1 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 

 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ดูแลโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) เปนโครงการที่ครอบคลุมประชากรกวารอยละ 70 ของประเทศ1 และ
ไดรับความสนใจอยางมากจากภาคประชาชนและภาครัฐตั้งแตระยะแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน ประชาชน
จํานวนมากสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการเนื่องจากโครงการทําใหคนไทยมีโอกาสเขาถึง
บริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงดวยคาใชจายที่ต่ํา รัฐบาลไดเพ่ิมงบประมาณและพยายามที่จะปรับปรุง
พัฒนาโครงการมาตลอดทั้งในแงของการขยายการคุมครองเพื่อใหครอบคลุมประชาชนมากขึ้น และ
การใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมากท่ีสุดแกประชาชน  นอกจากนี้ภาครัฐยังไดสนับสนุนการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการ
ดําเนินการของโครงการยังคงประสบปญหาอยูมาก โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณที่จํากัดและ
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทั้งผูปวยและสถานพยาบาลอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินโครงการฯ  

 หลังจากที่โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดขยายขอบเขตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ไทยในป 2545 หนวยตางๆ ที่เก่ียวของทั้งผูปวยและสถานพยาบาลตางไดรับผลกระทบอยาง
กวางขวาง ในดานผลกระทบที่มีตอพฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพของผูปวย อัญชนา (2548) 
ซ่ึงสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามครัวเรือนในหลายจังหวัด พบวาโครงการฯ มิไดทําใหผูปวยสวน
ใหญไปใชบริการในสถานพยาบาลในโครงการมากขึ้น เน่ืองจากปจจัยตางๆ เชน คาใชจายในการใช
บริการ เวลาในการรอคิว และชาวบานมักมีความเชื่อในดานลบตอคุณภาพการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลของรัฐ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากดานอุปทานโดยใชขอมูลในระดับ
สถานพยาบาลในการวิเคราะห จะไดภาพท่ีแตกตางออกไป ดังที่วิโรจนและคณะ (2548) พบวา
จํานวนครั้งของการใหบริการทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 62 ลานครั้งเปน 121 ลานครั้ง ความไมสอดคลอง
ของผลการศึกษาดังกลาวชวนใหสงสัยวาผลกระทบที่เกิดขึ้นที่แทจริงเปนอยางไร 

ในดานของผลกระทบที่มีตอรายจายของครัวเรือน การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546) ชี้ใหเห็นวาหลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีเงินออมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีคาใชจายลดลง นอกจากน้ี วิโรจน อัญชณา
และศศิวุทฒ์ิ (2548) ไดประมาณการวาโครงการฯ ทําใหคาใชจายขั้นต่ําที่ครัวเรือนสามารถประหยัด
ไดในชวงป 2543-2545 มีสูงถึง 8,178-9,432 บาทตอครัวเรือน  
                                                 
1  ขอมูลในป 2548 สวนโครงการประกันสังคมและสวัสดิการขาราชการครอบคลุมประชากรรอยละ 11 และรอยละ 8.5 ของประชากร
ทั้งหมดตามลําดับ และประกันสุขภาพของเอกชนครอบคลุมประชากรเพียงรอยละ 1.2 (สัมฤทธิ์, 2550) 



 

 2 

ในดานของผลกระทบที่มีตอคุณภาพการรักษาและการบริการ วิโรจนและคณะ (2548) พบวาใน
ภาพรวมอัตราการตายของผูปวยในตอจํานวนผูปวยในทั้งหมดในป 2545 ไมไดแตกตางจากป 2543-
2544 มากนัก แตอัตราการตายของผูปวยในของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปในป 2545 
ลดลงจากป 2544 ประมาณรอยละ 12 และลดลงจากป 2543 ประมาณรอยละ 17 สวนอัตราการตาย
ของผูปวยในของโรงพยาบาลชุมชนในป 2545 เพ่ิมขึ้นจากป 2544 ประมาณรอยละ 29 และเพิ่มขึ้น
จากป 2543 ประมาณรอยละ 16 อยางไรก็ตาม พวกเขาชี้ใหเห็นวาอัตราการตายท่ีโรงพยาบาลอาจ
ไมใชตัวแทนที่ดีในการวัดคุณภาพการบริการ 

งานวิจัยขางตนมักใชการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูลทุติยภูมิในชวงกอนและหลังการมี
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงเปนวิธีที่ไมสามารถควบคุมปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของได เชน 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและโครงสรางอายุของสมาชิกในครัวเรือนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 
มิฉะน้ันก็ใชการเปรียบเทียบขอมูลซ่ึงไดจากแบบสอบถามโดยไมอาศัยหลักการวิเคราะหทางสถิติ จึง
ทําใหไมสามารถแนใจไดวาขอมูลเหลาน้ีสามารถสะทอนภาพรวมของผลกระทบที่เกิดขึ้นไดมากนอย
เพียงใด2  

ในงานวิจัยน้ี คณะผูวิจัยตองการศึกษาวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสงผลกระทบตอ
อุปสงคและอุปทานของการรักษาพยาบาลอยางไร โดยใชวิธีทางเศรษฐมิติ (Econometrics) ซ่ึงเปนวธิี
การศึกษาซึ่งไดรับการยอมรับและใชอยางแพรหลายในวงการเศรษฐศาสตร การใชวิธีทางเศรษฐมิติ
จะทําใหสามารถควบคุมปจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากปจจัยหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงอาจมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางมีระบบระเบียบ  ในสวนของผลกระทบดานอุปสงค 
คณะผูวิจัยตองการศึกษาวาโครงการฯ ทําใหพฤติกรรมการรักษาพยาบาลของผูปวยเปลี่ยนไป
อยางไร และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ เชน ลักษณะของโรค อายุของผูปวย 
ชนิดของผูปวย (ผูปวยนอกและผูปวยใน) และชนิดของโรคที่เปน (โรคที่มีคาใชจายสูงและโรคที่มี
คาใชจายต่ํา หรือโรคเร้ือรังและโรคไมเร้ือรัง) ดวยหรือไมและอยางไร นอกจากน้ียังศึกษาวา
โครงการฯ สงผลกระทบอยางไรตอคาใชจายดานสุขภาพ (คาใชจายในการรักษาพยาบาลและ
คาใชจายสินคาที่สงผลกระทบตอสุขภาพ) และการศึกษาของครัวเรือน ในสวนของผลกระทบที่มีตอ
สถานพยาบาล คณะผูวิจัยตองการศึกษาวาโครงการฯ มีผลตอคุณภาพการรักษาของสถานพยาบาลที่
เขารวมโครงการอยางไร 

นอกจากการใชวิธีทางเศรษฐมิติในการวิเคราะหแลว คณะผูวิจัยยังไดนําวิธีการวิเคราะหรูปแบบ
ใหมมาใชในสวนของการศึกษาผลกระทบที่มีตอพฤติกรรมการใชบริการของผูปวย กลาวคือ
คณะผูวิจัยอาศัยขอมูลผูปวยของสถานพยาบาลในการติดตามการใชบริการของผูปวยที่มาใชบริการ
เปนรายบุคคลตั้งแตป 2543 ตอเน่ืองไปจนกระทั่งป 2549 การวิเคราะหในลักษณะนี้จะทําใหสามารถ
วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการใชบริการของผูปวยในชวงกอนและหลังการมีโครงการฯ 

                                                 
2  ตัวอยางของงานวิจัยที่ใชเศรษฐมิติ ไดแก สุพล จุฬาภรณและศุภสิทธิ์ (2547) และ Pokpermdee (2005) เน้ือหาโดยสังเขปของ
งานวิจัยเหลาน้ีปรากฏในสวนของการทบทวนวรรณกรรม 
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ไดอยางละเอียด แตเน่ืองจากฐานขอมูลในระดับผูปวยดังกลาวไมมีขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม จึง
ทําใหไมสามารถควบคุมปจจัยดานรายได นอกจากน้ีกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาอาจไมสามารถ
สะทอนผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศ คณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาในระดับสถานพยาบาล
เพิ่มเติมเพ่ือใหผลการศึกษาในระดับผูปวยมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

การใชวิธีทางเศรษฐมิติและวิธีการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบใหมน้ีจะชวยทําใหผลการวิจัยที่ไดมี
ความนาเชื่อถือตามหลักวิชาการ และทําใหสามารถระบุปญหาของโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนาไดอยางม่ันใจ อันจะนํามาสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงการดําเนินการของโครงการฯ 
ใหดียิ่งขึ้นตอไป  

1.2  วัตถุประสงค 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) ที่มีตอภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งในสวนของ
อุปสงค ซ่ึงไดแก ผูปวยที่มาใชบริการ และในสวนของอุปทาน ซ่ึงไดแก สถานพยาบาลในระบบ โดย
ใชวิธีทางเศรษฐมิติ (Econometrics) นอกจากนี้ คณะผูวิจัยจะระบุปญหาและอุปสรรคของโครงการฯ 
พรอมทั้งนําเสนอขอเสนอแนะเพื่อแกไข เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพ่ือประโยชนของคนไทยทุกคน 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 งานวิจัยน้ีมุงศึกษาในประเด็นดังตอไปน้ี 

1) ศึกษาผลกระทบของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอผูปวย 

    1.1 ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนามีผลทําใหพฤติกรรมการเขารับการรักษาพยาบาลของ
ผูปวยเปลี่ยนแปลงไปอยางไร การศึกษาในสวนนี้มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

-   โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนากอใหเกิดผลกระทบตอพฤติกรรมการใชบริการของ
ผูปวยในสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการหรือไม และอยางไร 

- ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอพฤติกรรมการใชบริการมีความ
แตกตางกันตามอายุของผูปวยหรือไม และอยางไร 

- ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอพฤติกรรมการใชบริการมีความ
แตกตางกันตามประเภทของผูปวย ซ่ึงไดแกผูปวยในและผูปวยนอกหรือไม และอยางไร 
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- ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอพฤติกรรมการใชบริการมีความ
แตกตางกันตามประเภทของโรคของผูปวย เชน โรคเร้ือรังและโรคไมเร้ือรัง หรือโรคที่มี
คาใชจายสูงและคาใชจายต่ํา หรือไม และอยางไร3  

1.2 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการ
รักษาพยาบาลและรายจายที่สําคัญอ่ืนๆ ที่ไมใชรายจายดานอาหารของครัวเรือน เชน รายจายดาน
การศึกษาหรือไมและอยางไร 

 2) ศึกษาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอสถานพยาบาล โดยศึกษา
ในประเด็นที่วาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาสงผลตอคุณภาพของการรักษาหรือไมและอยางไร 
ทั้งน้ีคุณภาพของการรักษาสามารถช้ีวัดไดโดยตัวแปรตางๆ เชน อัตราการตายของผูปวยใน อัตรา
การตายของทารก และจํานวนวันนอนเฉลี่ยของผูปวยใน เปนตน 

 3) ศึกษาและระบุปญหาและอุปสรรคของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขที่เหมาะสม 

                                                 
3  เน่ืองจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหความคุมครองที่ครอบคลุมประชาชนอยางกวางขวางและเทาเทียมกัน โดยไม
แยกแยะผูปวยโรครายแรงที่มีคาใชจายในการรักษาสูงและผูปวยโรคไมรายแรงท่ีมีคาใชจายในการรักษาต่ํา  จึงเปนไปไดที่ผูปวย
ดวยโรคท่ีมีคาใชจายสูง ซ่ึงในอดีตไมสามารถเขารับการรักษาไดเน่ืองจากไมสามารถจายคารักษาพยาบาลเองได จะมาใชสิทธิการ
รักษาคร้ังละ 30 บาทจากสถานพยาบาลในโครงการมากข้ึน ส่ิงน้ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของผูเขารับบริการทาง
สาธารณสุข โดยการกระจายตัวของผูเขารับบริการจะโนมเอียงไปในทางผูปวยดวยโรคที่มีคาใชจายสูงมากกวาผูปวยดวยโรคที่มี
คาใชจายต่ํา จึงทําใหคาใชจายของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับกรณีที่ผูปวยยังมีพฤติกรรมเชนเดิม และ
กอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาเชน ความไมเพียงพอของงบประมาณ การเพิ่มข้ึนของภาระงานของบุคลากรดานสาธารณสุข และการ
ลดลงของคุณภาพการรักษาพยาบาล     
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1  พัฒนาการของระบบประกันสุขภาพถวนหนา 

ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยสามารถแบงไดเปน 3 ระบบใหญ ตามกลุมคนที่ไดรับความ
คุมครองคือ 1) กลุมพนักงานเอกชนซึ่งไดรับความคุมครองจากระบบประกันสังคม (Social Security 
Scheme; SSS) 2) กลุมขาราชการซ่ึงไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ (Civil Servant 
Medical Benefit; CSMBS) และ 3) กลุมอ่ืนๆ ที่เหลืออยูซ่ึงไดรับความคุมครองภายใตระบบประกัน
สุขภาพถวนหนา (Universal Coverage; UC)4 ในบรรดาระบบประกันสุขภาพทั้งหมดที่มีอยูใน
ประเทศไทย โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาครอบคลุมประชากรมากที่สุด โดยครอบคลุม
ประชากรรอยละ 72 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประกันสังคมและสวัสดิการขาราชการครอบคลุม
ประชากรรอยละ 11 และรอยละ 8.5 ของประชากรทั้งหมดตามลําดับ สวนประกันสุขภาพของเอกชน
ครอบคลุมประชากรเพียงรอยละ 1.2 เทาน้ัน (ขอมูลป 2548)5 

ระบบประกันสุขภาพของไทยมีวิวัฒนาการมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน ในระยะแรกของการ
พัฒนา (เริ่มตั้งแตป 2488) รัฐบาลไดกําหนดใหผูใชบริการรักษาพยาบาลจายคารักษาพยาบาลเพียง
บางสวนเทาน้ัน เน่ืองจากรัฐบาลไดใหการอุดหนุนผานเงินเดือนและคาใชจายบางสวนของ
สถานพยาบาลของรัฐแลว นอกจากนี้ สถานพยาบาลยังสามารถสงเคราะหประชาชนที่ไมสามารถจาย
คาบริการไดตามดุลยพินิจของตน  อยางไรก็ดี การสงเคราะหในลักษณะนี้ไมมีรูปแบบและกฎเกณฑที่
ชัดเจนแนนอน ตอมาในป 2518 รัฐบาลไดเริ่มใหความชวยเหลือดานรายจายคารักษาพยาบาลแก
บุคคลที่มีรายไดนอยภายใตโครงการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยดานการรักษาพยาบาล 
(สปน.) ตอมาโครงการนี้ไดขยายความชวยเหลือไปยังกลุมอ่ืนๆ เชน ผูสูงอายุ นักเรียน ผูพิการ 

                                                 
4  ในป 2517 รัฐบาลไดจัดใหมีระบบประกันสุขภาพของประชาชนที่อยูในภาคการจางงานเอกชน ซ่ึงอาจถือไดวาเปนระบบประกัน
สุขภาพที่มีกฎระเบียบแบบแผนระบบแรกในประเทศไทย ในระยะแรก รัฐบาลไดใหความคุมครองเฉพาะการเจ็บปวยที่เกิดจากการ
ทํางานเทาน้ัน ซ่ึงนายจางจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายแตเพียงฝายเดียว ตอมา การประกันสุขภาพของประชาชนในกลุมลูกจาง
ภาคเอกชนน้ีไดถูกพัฒนาจนเปนระบบประกันสุขภาพภาคบังคับภายใต พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  สํานักงานประกันสังคม 
(สปส.) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหาร งบประมาณไดมาจากกองทุนประกันสังคม ซ่ึงไดเบ้ียประกันมาจากฝายนายจาง 
ลูกจาง และรัฐบาล ฝายละเทาๆ กัน สํานักงานประกันสังคมจะเปนผูซ้ือบริการจากสถานพยาบาลแทนผูมีสิทธิ โดยจายคาบริการ
สําหรับผูปวยนอกและในแบบเหมาจายลวงหนารายหัว (Inclusive capitation) 

ในสวนของกลุมขาราชการ รัฐบาลไดใหสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการแกกลุมขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเปน
คร้ังแรกในป 2523 ภายใตพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการน้ีครอบคลุมถึงเจาตัว คูสมรส บุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะและบิดามารดา กรมบัญชีกลางเปนหนวยงานรับผิดชอบในการบริหาร โดยงบประมาณทั้งหมดมาจาก
งบประมาณแผนดิน ระบบสวัสดิการน้ีใชการจายจริงตามคาบริการแบบยอนหลังตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ (Retrospective fee-
for-service) 

5  สัมฤทธิ์ (2550) 
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ครอบครัวทหารผานศึก ภิกษุสามเณรและนักบวช และผูนําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขและ
ครอบครัว และในป 2537 โครงการ สปน. ไดเปลี่ยนชื่อเปนโครงการสวัสดิการประชาชนดานการ
รักษาพยาบาลสําหรับผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูล (สปร.) 

ตอมาในป 2526 รัฐบาลไดจัดใหมีโครงการประกันสุขภาพแบบสมัครใจขึ้น เพราะตระหนักวา
ประชากรสวนใหญ (นอกเหนือจากกลุมพนักงานเอกชนและขาราชการ) ยังไมไดรับสวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล ในป 2537 โครงการน้ีไดเปลี่ยนการบริหารจัดการจากการใชกองทุนบัตรประกัน
สุขภาพในชุมชนมาเปนกองทุนระดับประเทศและระดับจังหวัด ซ่ึงรัฐบาลไดอุดหนุนงบประมาณ
บางสวน อยางไรก็ดี โครงการนี้ไดรับการวิพากษวิจารณวาไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง  

แนวความคิดในการผลักดันใหเกิดระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาเ ร่ิมมีขึ้นในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 แรงผลักดันนี้มาจากหลายสวน ทั้งหนวยงานของ
รัฐบาล นักวิชาการ พรรคการเมือง ตลอดจนภาคประชาชน จนในที่สุด รัฐบาลที่นําโดยพรรคไทยรัก
ไทยไดรวมโครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลสําหรับผูมีรายไดนอยและผูที่สังคม
ควรชวยเหลือเก้ือกูล (สปร.) และโครงการบัตรประกันสุขภาพเขาดวยกัน และขยายความคุมครองไป
ยังประชาชนที่ยังไมมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลของรัฐ โดยใชชื่อโครงการวา “30 บาทรักษา
ทุกโรค” ซ่ึงเปนชื่อนโยบายที่พรรคไทยรักไทยใชหาเสียงในสมัยน้ัน ภายใตโครงการนี้ ประชาชนที่
ไดรับสิทธิจะเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพียง 30 บาทตอคร้ังเม่ือไปใชบริการใน
สถานพยาบาลที่ตนไดรับสิทธิ6 

โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือที่ถูกเรียกกันโดยทั่วไปวา “โครงการ 30 บาทรักษา
ทุกโรค” เปนโครงการที่มีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนผูบริหาร และไดรับ
งบประมาณจากรัฐบาล ซ่ึงงบประมาณนี้นอกจากจะประกอบดวยงบคาใชจายในการซ้ือบริการจาก
สถานพยาบาลแลว ยังรวมเงินเดือนบุคลากรของสถานบริการดวย แตงบเงินเดือนจะถูกแยกเก็บไวที่
สวนกลาง ในการดําเนินงาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะทําสัญญาซื้อบริการดานการ
รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน7 โดยจะจายคาใชจายของผูปวยนอกแบบเหมา
จายรายหัว (capitation) และจายคาใชจายของผูปวยในตามน้ําหนักสัมพัทธกลุมวินิจฉัยโรครวม 
(Diagnosis Related Group; DRG) สวนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณระหวางโรงพยาบาลอาจ
แตกตางกันไปในแตละจังหวัดแลวแตสาธารณสุขจังหวัดจะกําหนด เชน บางจังหวัดอาจแยกงบผูปวย
ในออกจากงบผูปวยนอก (Exclusive capitation) ในขณะที่บางจังหวัดอาจรวมงบผูปวยในไวกับงบ
ผูปวยนอก (Inclusive capitation)8  

                                                 
6  คาใชบริการ 30 บาทน้ีไดถูกยกเลิกในป 2550 
7  สถานพยาบาลของรัฐทั้งหมดถูกกําหนดใหตองเขารวมโครงการ 
8  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสถานพยาบาลในโครงการไดใน วิโรจนและคณะ (2548) และ Pokpermdee 

(2005)   
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ในสวนของปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการฯ สัมฤทธิ์ (2550) กลาววา ปญหาใหญที่
โครงการฯ เผชิญอยูไดแก 1) สถานพยาบาลไดรับงบประมาณไมเพียงพอ 2) หลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณและจํานวนงบประมาณที่เปลี่ยนไปทุกป และการกระจายบุคลากรที่ไมเทาเทียมกัน ทําให
โรงพยาบาลหลายแหงประสบปญหาดานการเงิน และ 3) อุปสงคตอการใชบริการของประชาชน
เพ่ิมขึ้นมากโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลชุมชน อยางไรก็ดี ในระยะหลัง โครงการฯ มีแนวโนมที่จะไดรับ
งบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จาก 1,320 บาทตอคนในป 2545 มาเปน 2,100 บาทตอคนใน
ป 2551  ซ่ึงนาจะทําใหปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นถูกคลี่คลายลงไปบางไมมากก็นอย 

2.2  งานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนโครงการที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอภาคสวน
ตางๆ อยางกวางขวางไมวาจะเปน ผูปวย สถานพยาบาล ตลอดจนภาครัฐซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบาย 
อยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบันงานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของโครงการฯ ยังมีไมมากเทาที่ควร การขาด
แคลนขอมูลและความนาเชื่อถือของขอมูลเปนเหตุผลสําคัญที่จํากัดขอบเขตของเครื่องมือวิจัยทําใหมี
งานวิจัยออกมาไมมากนัก ถึงกระนั้น งานวิจัยที่ผานมาถึงแมวาจะมีจํานวนไมมากนักแตก็ไดตอบ
คําถามสําคัญตางๆ ที่เก่ียวของกับผลกระทบของโครงการฯ ไดมากพอสมควร งานวิจัยในอดีต
สามารถนํามาจัดกลุมอยางคราวๆ ได 2 กลุม กลุมแรกคืองานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบที่มีตอดาน
อุปสงคของบริการดานสุขภาพหรือผูปวย เชน ผลกระทบตอพฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพ 
รายไดและรายจาย และคาใชจายดานยาและการไดรับยา กลุมที่สองคืองานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบที่มี
ตอดานอุปทานหรือสถานพยาบาล เชน ผลกระทบตอการใหบริการการรักษาพยาบาลแกผูปวย การ
สงตอผูปวย คุณภาพการใหบริการ การหมุนเวียนของแพทย และสถานะทางการเงินของ
สถานพยาบาล สําหรับการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ คณะผูวิจัยเลือกทบทวนเฉพาะงานวิจัยชิ้น
สําคัญที่เก่ียวของกับการศึกษานี้เทาน้ัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  2.2.1  งานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบตอผูบริโภค 

• พฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพ 

 อัญชนา (2548) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพของครัวเรือนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ในสวนของการศึกษาเชิงปริมาณ อัญชนา (2548) ออกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพในชวงกอนและหลังการมีโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา จํานวน 997 ครัวเรือนใน 7 จังหวัด9 อัญชนา (2548) พบวาโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาไมไดทําใหผูบริโภคใชบริการดานสุขภาพมากขึ้น ประมาณรอยละ 71 ของกลุม
ครัวเรือนตัวอยางไมไดไปพบแพทยหรือสถานพยาบาลท่ีกําหนดไวในบัตรเพ่ิมขึ้นหลังจากมี
โครงการฯ นอกจากนี้ยังพบวากวารอยละ 75 ของกลุมครัวเรือนตัวอยางไมไดใชบริการ

                                                 
9 ไดแก นครราชสีมา สระบุรี บุรีรัมย สุราษฎรธานี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และสมุทรปราการ  
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รักษาพยาบาลอ่ืนโดยไมไดเจ็บปวย เชน ตรวจรางกาย ฉีดวัคซีน และขอวิตามินหรือยาคุมกําเนิด 
เปนตน เพ่ิมขึ้นหลังจากมีโครงการฯ 

 ในสวนของการศึกษาเชิงคุณภาพอัญชนา (2548) ใชการสนทนากลุม (focus group) และการ
สัมภาษณเจาะลึกประชาชนใน 10 จังหวัดในชวงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 254610 อัญชนา (2548) 
พบวาปญหาความไมสนใจมาใชบริการของประชาชนอาจเกิดจากสาเหตุดังตอไปน้ี 1) ประชาชนบาง
คนไมมีพาหนะเปนของตนเองและอาจอยูไกลจากสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการ จึงทําใหมี
คาใชจายในการเดินทางสูงจนไมคุมกับการเดินทางไปรักษาที่สถานพยาบาลที่ระบุไวในบัตร 2) 
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการมักมีผูปวยไปใชบริการหนาแนนจนทําใหตองใชเวลารอคิวนาน ทําให
กลุมผูปวยที่มีรายไดสูงอาจเลือกที่จะใชบริการจากโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกแทน นอกจากน้ีกลุม
ผูปวยเด็กยังไมไดใชบริการมากเทาที่ควร เน่ืองจากเม่ือเด็กไมสบาย ผูปกครองมักพาเด็กไปรับการ
รักษาในสถานที่ที่เชื่อวาจะทําใหหายเร็วและไมตองรอคิวนาน เชน คลินิก ในทางตรงกันขาม ผูสูงอายุ
มักไปรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในโครงการฯ ซ่ึงตองรอคิวนานกวา เน่ืองจากเห็นวาโรค
ของผูสูงอายุมักมีอาการคอยเปนคอยไปไมมีความจําเปนเรงดวนในการรักษา อีกทั้งผูสูงอายุไม
ตองการสรางภาระทางการเงินแกลูกหลาน และ 3) ประชาชนจํานวนไมนอยโดยเฉพาะในกลุมผูมี
รายไดปานกลางและรายไดสูงมีทัศนคติที่ไมดีตอคุณภาพการรักษาของสถานพยาบาลของรัฐ 
นอกจากนี้โรงพยาบาลของรัฐบางแหงพยายามลดคาใชจายลง ทําใหประชาชนไมเชื่อม่ันในคุณภาพ
การรักษา และหันไปใชบริการจากแหลงอ่ืนๆ แทน   

 อติญาณและคณะ (2547) ออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจประชาชนตัวอยางจํานวน 1,200 ราย 
ซ่ึงมีสิทธิการรักษาพยาบาลอยางใดอยางหนึ่ง ใน 4 จังหวัดภาคใต11  เพ่ือศึกษาความสัมพันธของ
ปจจัยดานคุณลักษณะทางสังคมของประชากร ซ่ึงรวมถึงประเภทของสิทธิการรักษาพยาบาล เพศ 
รายได และการศึกษา ปจจัยดานการบริการสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงคุณภาพและการเขาถึงบริการ และ
ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพ ในการศึกษานี้การใชบริการดานสุขภาพถูก
จําแนกออกเปน การรักษาโดยญาติพ่ีนอง การซ้ือยารับประทานเอง และการใชบริการแพทยพ้ืนบาน 
สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลเอกชน และ
คลินิกแพทย พวกเขาพบวา กลุมตัวอยางที่อยูในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไปใชบริการ
การรักษาที่สถานีอนามัยมากกวากลุมสิทธิสวัสดิการขาราชการและประกันสังคมอยางมีนัยสําคัญ 
ในขณะที่กลุมสวัสดิการขาราชการไปใชบริการการรักษาที่โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย
มากกวากลุมหลักประกันสุขภาพถวนหนาและกลุมประกันสังคมอยางมีนัยสําคัญ   

 

 

                                                 
10  ไดแก นครราชสีมา บุรีรัมย เชียงใหม สระบุรี สุราษฎรธานี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพิษณุโลก 
11  ไดแก สุราษฎรธานี พังงา ตรัง และยะลา 
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•  รายไดและรายจาย  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546) ไดทําการสํารวจโดยใช
แบบสอบถามเพื่อสํารวจขอมูลทางดานรายได รายจาย การชําระเงินกู และเงินออมตอป ในชวงกอน
และหลังการมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของครัวเรือนทั่วประเทศจํานวน 300 ครัวเรือน 
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของ
ครัวเรือนที่สํารวจดีขึ้นเม่ือเทียบกับกอนเขารวมโครงการฯ ผลการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปน้ี เม่ือ
เทียบกับชวงเวลากอนโครงการฯ ครัวเรือนตัวอยางในทุกๆ ภาคไมไดมีรายไดเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น แตกลับมี
คาใชจายโดยเฉลี่ยลดลง (ลดลงรอยละ 1.1 ในภาคเหนือ รอยละ 0.3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอย
ละ 0.6 ในภาคกลาง รอยละ 0.1 ในภาคตะวันออก และรอยละ 0.4 ในภาคใต) ทําใหเงินออมเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น (เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.9 ในภาคเหนือ รอยละ 1.3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 1.8 ในภาค
กลาง รอยละ 0.3 ในภาคตะวันออก และรอยละ 0.8 ในภาคใต) และทําใหจํานวนเงินกูที่ชําระคืนโดย
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากชวงกอนโครงการฯ (เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 1.4 ใน
ภาคกลาง รอยละ 0.1 ในภาคตะวันออก รอยละ 6.1 ในภาคเหนือ และรอยละ 2.1 ในภาคใต)  

 วิโรจนและคณะ (2548) ศึกษาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอรายจาย
ดานสุขภาพของครัวเรือนโดยใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (SES) พวกเขาพบวาในป 
2545 สัดสวนของรายจายดานการรักษาพยาบาลตอรายรับของครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดลงเหลือรอยละ 1.84 
จากเดิมที่เคยอยูในชวงรอยละ 2.14-2.17 ในชวงระหวางป 2542-2544 และสัดสวนของรายจายดานการ
รักษาพยาบาลตอรายจายของครัวเรือนโดยเฉลี่ยในป 2545 ลดลงเหลือรอยละ 2.32 จากเดิมที่เคยอยู
ในชวงรอยละ 2.66-2.67 ในชวงระหวางป 2542-2543 ดังน้ันในป 2545 ครัวเรือนสามารถประหยัด
คาใชจายไดถึง 8,178-9,432 ลานบาทจากการลดลงของรายจายดานการรักษาพยาบาลเม่ือเทียบกับชวง
ป 2542-2544  อยางไรก็ตาม พวกเขาระบุเสริมวา จากผลการศึกษานี้คงไมสามารถสรุปไดอยางแนนอน
วา การประหยัดน้ีเปนผลมาจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพียงอยางเดียว  

•   คาใชจายดานยาและการไดรับยาของผูปวย 

 สุพลและคณะ (2547) ศึกษาผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอ
คาใชจายดานยาและการไดรับยาใน 9 กลุมของยารักษาโรค ของผูปวยในโรงพยาบาลศูนย 6 แหง
และโรงพยาบาลทั่วไป 12 แหงซ่ึงกระจายอยูทั่วประเทศไทย ในระหวางป พ.ศ. 2543-254512 กลุมยา
ที่ศึกษาประกอบดวย 1) ACE inhibitors 2) ACE inhibitor & Angiotensin-2 receptor blockers 3) 
Calcium channel blocker 4) Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) 5) Antiepileptics 6) 

                                                 
12 โรงพยาบาลในภาคกลาง ไดแก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ. นนทบุรี โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลใน
ภาคตะวันออกไดแก โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลในภาคเหนือไดแก โรงพยาบาลกําแพงเพชร โรงพยาบาลพุทธชินราช 
โรงพยาบาลแพร  โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลเลย 
โรงพยาบาลสุรินทร โรงพยาบาลหนองบัวลําภู และโรงพยาบาลในภาคใต ไดแก โรงพยาบาลชุมพร โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาล
ปตตานี โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลสุราษฎรธานี 
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Antiretrovivals 7) Antihyperlipidemics 8) Antiulcerants และ 9) Antiasthmatics พวกเขาพบวา
หลังจากการประกาศใชนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาในป 2544 คาใชจายรวมของยา 6 กลุม
แรกในป 2545 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2544 ดวยอัตราตั้งแตรอยละ 6-74  อยางไรก็ตาม คาใชจายรวม
ของยา 3 กลุมหลังในป 2545 ลดลงจากป 2544 ดวยอัตราตั้งแตรอยละ 4 ถึงรอยละ 6  

 นอกจากนี้ สุพลและคณะ (2547) ยังใชขอมูลรายคนไขของโรงพยาบาลทั้ง 9 แหง ระหวางป 
2543-2545 ทําการวิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธระหวางคาใชจายของยาในแตละกลุมตามชวงเวลา 
กับลักษณะของผูปวย เชน อายุ เพศ สิทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม สวัสดิการขาราชการ 
และสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.)/โครงการ 30 บาท) จากการวิเคราะหโดยวิธี
ทางเศรษฐมิติ ผลปรากฏวา โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีผลทําใหคาใชจายของกลุม 
Calcium channel blocker, Antiretrovirals และ Antiepileptics เพ่ิมขึ้นในขณะที่คาใชจายของกลุม 
Antihyperlipidemics ลดลง ทั้ง น้ีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมขึ้นอยู กับประเภทของสิทธิการ
รักษาพยาบาล อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายของกลุมยาบางกลุมมีความแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับชนิดของสิทธิการรักษาพยาบาล ในกลุม NSAID, ACE Inhibitors และ A2 receptor 
antagonists คาใชจายของกลุมสวัสดิการขาราชการมีอัตราการเติบโตสูงกวาคาใชจายของกลุมสิทธิ
รายไดนอยหรือหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในกลุม Antiasthmatics คาใชจายของผูปวยทุกสิทธิการ
รักษาพยาบาลยกเวนสิทธิประกันสังคม เพ่ิมขึ้นในป 2544 แตกลับลดลงในป 2545 และคาใชจายของ
ยากลุม Antiulcerants แมจะลดลงเรื่อยๆ แตอัตราการลดลงกลับมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิด
ของสิทธิการรักษาพยาบาล 

ในดานความเทาเทียมกันในการไดรับบริการทางดานสุขภาพ สุพลและคณะ (2547) พบวามี
ความไมเทาเทียมกันของโอกาสที่จะไดรับคําสั่งใชยาใหมหรือยาราคาแพงระหวางผูปวยที่มีสิทธิการ
รักษาแตกตางกัน โดยผูปวยที่มีสวัสดิการราชการมักจะมีโอกาสในการไดรับการสั่งยาใหมหรือยา
ราคาแพงสูงกวาผูปวยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา หลักฐานเชิงประจักษน้ีไดรับการ
สนับสนุนจากการสํารวจความคิดเห็นของโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนยทั่วประเทศในป 
2546 ที่วา ในกรณีของผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา โรงพยาบาลมักมีเง่ือนไขในการจํากัดการ
สั่งใชยาที่เขมงวดกวาผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการ โดยเฉพาะยาราคาแพง 

นอกจากงานของสุพลและคณะ (2547) ยังมีงานวิจัยอ่ืนๆ ซ่ึงเปรียบเทียบคาใชจายดานยาและ
การไดรับยาของยาบางชนิด โดยใชขอมูลรายคนไข ในชวงเวลากอนและหลังการใชนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนา อยูพอสมควร  ยกตัวอยางเชน Limwattananon S., et al. (2004) ชุลี
กร (2547) กาญจนาและคณะ (2546) รัตนาและคณะ (2546) งานวิจัยเหลาน้ีแตกตางกันที่ประเภท
และจํานวนของกลุมยา อีกทั้งชนิดและจํานวนโรงพยาบาลที่ทําการศึกษา อยางไรก็ดี ผลการศึกษา
ของงานวิจัยดังกลาวคอนขางเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับสุพลและคณะ (2547)  
กลาวคือ คาใชจายของยาบางกลุมอาจสูงขึ้น แตคาใชจายของยาบางกลุมอาจลดลงหลังจากมีนโยบาย
หลักประกันสุขภาพ และมีความไมเทาเทียมกันในการไดรับคําสั่งใชยา โดยผูปวยที่มีสิทธิสวัสดิการ
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ราชการมีโอกาสไดรับคําสั่งใชยา (โดยเฉพาะยาราคาแพง) สูงกวาผูปวยที่ใชสิทธิของหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา  

2.2.2  งานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบตอสถานพยาบาล 

•  ปริมาณการใหบริการผูปวย (hospital utilization) 

 วิโรจนและคณะ (2548) ศึกษาผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอการ
ใหบริการของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงรวมถึงสถานพยาบาลลูก
ขาย (Contracting unit for primary care หรือ CUP) โดยใชขอมูล 0110 รง. 5 พวกเขาพบวา ในป 
2545 การใหบริการผูปวยในและผูปวยนอกโดยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2544 อยางเห็นไดชัด โดยจํานวน
คร้ังของการใหบริการทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจาก 62 ลานคร้ังเปน 121 ลานคร้ัง อัตราการใหบริการผูปวย
นอกเพ่ิมขึ้นจาก 2.6 คร้ังตอคนเปน 3.1 คร้ังตอคน  จํานวนผูปวยในเพ่ิมขึ้นจาก 5.18 ลานคนเปน 
5.34 ลานคน อัตราการรับผูปวยในตอประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 11.3 เปน 11.5 จํานวนวันนอนเพ่ิมขึ้น
จาก 19.8 ลานวันเปน 21.4 ลานวัน และจํานวนวันนอนเฉลี่ยตอผูปวยในเพิ่มขึ้นจาก 3.8 วันตอคน
เปน 4.04 วันตอคน เปนที่นาสังเกตวาผลการศึกษาของ วิโรจนและคณะ (2548) ขัดแยงกับขอมูลใน
เอกสารที่เผยแพรโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซ่ึงระบุวา จํานวนผูปวยและ
จํานวนวันนอนรวมในป 2545 ลดลงจากป 254413     

 ในการศึกษาน้ี วิโรจนและคณะ (2548) เตือนวาการนําผลที่ไดขางตนไปใชในการประเมินผล
ของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาควรทําดวยความระมัดระวัง เพราะนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาเกิดขึ้นพรอมกับการนํากฎเกณฑบางอยางมาใช เชน การกําหนดใหผูมีสิทธิตองไป
รับบริการจากสถานพยาบาลตามที่ไดกําหนดไวในบัตรกอน หลังจากน้ันผูใหบริการจึงจะตัดสินวาจะ
รักษาเองหรือสงตอไปรักษาท่ีอ่ืน  ปริมาณการใชบริการรวมและอัตราการใชบริการท่ีเพ่ิมขึ้นจึงอาจ
เกิดจากนโยบายการสงตอผูปวยของโรงพยาบาล ทั้งๆ ที่ประชาชนไมไดรับการรักษาจริง ดังนั้น
ปริมาณการใชบริการที่เพ่ิมขึ้นอาจไมไดสงเสริมใหสุขภาพของประชาชนดีขึ้นตามไปดวย    

 Pokpermdee (2005) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการงบประมาณรูปแบบตางๆ 
เชน การแบงแยกงบประมาณผูปวยแบบ Inclusive capitation หรือ Exclusive capitation และการ
แยกงบเงินเดือนไวที่ระดับจังหวัดหรือระดับหนวยพยาบาลลูกขาย (CUP) กับการใหบริการของผูปวย 
เขาตั้งสมมุติฐานวาการใช Exclusive capitation นาจะทําใหโรงพยาบาลมีแรงจูงใจที่จะใหบริการมาก
ขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกโรงพยาบาล ในทางตรงขามการใช Inclusive capitation นาจะทําให
โรงพยาบาลมีแรงจูงใจที่จะใหบริการคนไขนอยลง เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณ และหากแยกงบ
เงินเดือนไวที่ระดับจังหวัด โรงพยาบาลจะมีงบที่จํากัดกวาในกรณีที่แยกงบเงินเดือนไวที่ระดับหนวย
พยาบาลลูกขาย ดังน้ันจึงอาจมีแรงจูงใจที่จะใหบริการผูปวยลดลง 

                                                 
13 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในวิโรจนและคณะ (2548) 
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จากการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ โดยใชขอมูล 0110 รง.5 ป 2545 Pokpermdee (2005) พบ
หลักฐานเชิงประจักษวา Exclusive capitation หรือ Inclusive capitation จะสงผลตอการใหบริการ
ผูปวยหรือไมน้ันขึ้นอยูกับวางบเงินเดือนถูกแยกไวที่ระดับใดดวย ในกรณีที่งบเงินเดือนถูกแยกไวที่
ระดับหนวยพยาบาลลูกขาย (CUP) โรงพยาบาลที่ใช Exclusive capitation จะมีจํานวนวันพักของ
ผูปวยใน จํานวนการใชบริการของผูปวยใน และจํานวนการใชบริการของผูปวยนอก สูงกวา
โรงพยาบาลที่ใช Inclusive capitation แตในกรณีของการแยกงบเงินเดือนไวที่ระดับจังหวัด ผลที่ได
จะตรงกันขาม  

•  คุณภาพการบริการ 

 วิโรจนและคณะ (2548) วิเคราะหผลกระทบของนโนบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอ
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาล โดยใชอัตราการตายที่โรงพยาบาลจากฐานขอมูล 0110 รง. 5 
เปนเครื่องชี้วัดคุณภาพการบริการ  ในภาพรวมอัตราการตายของผูปวยในในป 2545 ไมไดแตกตาง
จากป 2543-2544 มากนัก แตอัตราการตายของผูปวยในของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป
ในป 2545 ลดลงจากป 2544 ประมาณรอยละ 12 และลดลงจากป 2543 ประมาณรอยละ 17 สวน
อัตราการตายของผูปวยในของกลุมโรงพยาบาลชุมชนในป 2545 เพ่ิมขึ้นจากจากป 2544 ประมาณ
รอยละ 29 และเพิ่มขึ้นจากป 2543 ประมาณรอยละ 16 อยางไรก็ตาม พวกเขาชี้ใหเห็นวาอัตราการ
ตายท่ีโรงพยาบาลอาจไมใชตัวแทนที่ดีในการวัดคุณภาพการบริการ เน่ืองจากไมสามารถควบคุม
ปจจัยตางๆ ซึ่งอาจทําใหอัตราการตายในโรงพยาบาลบิดเบือนไปจากที่ควรจะเปนได เชน นโยบาย
ในการจําหนายออกคนไข การสงตอผูปวยที่หมดหวังในการรักษา โรคระบาด และการเพ่ิมขึ้นของ
จํานวนผูปวยในทั้งหมด ดังนั้นโดยลําพังขอมูลอัตราการตายที่โรงพยาบาลเพียงอยางเดียว จึงยังไม
เพียงพอที่จะหาขอสรุปได 

นอกจากนี้ วิโรจนและคณะ (2548) ยังวิเคราะหขอมูลผลการจําหนายและวิธีการจําหนายผูปวย
จากฐานขอมูล DRG ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากพิจารณาจาก
ขอมูลผลการจําหนาย สัดสวนผูปวยในตายตอผูปวยในรวมมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากรอยละ 1.87 
ในป 2543 เปนรอยละ 1.69 ในป 2544 และรอยละ 1.58 ในป 2545 และหากพิจารณาจากขอมูล
วิธีการจําหนาย พบวามีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คลายคลึงกันกับขอมูลผลการจํา/หนาย กลาวคือ 
สัดสวนผูปวยในตายตอผูปวยในรวมมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากรอยละ 2.07 ในป 2543 เปนรอยละ 
1.81 ในป 2544 และรอยละ 1.74 ในป 254514 อยางไรก็ตาม การตีความหมายของตัวเลขเหลาน้ีควร
ทําดวยความระมัดระวังเนื่องจากขอมูลไมครบถวน และมีปญหาทางเทคนิคดานการบันทึกอยู เชน มี
จํานวนครั้งที่บันทึกวา “ไมทราบ” อยูคอนขางสูง 

Pokpermdee (2005) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบ
ตางๆ เชน การแบงแยกงบประมาณผูปวย (Inclusive capitation หรือ Exclusive capitation) และการ

                                                 
14 ผูปวยในตาย ในที่น้ีนับรวมทั้งในกรณีผาตัดและไมผาตัด 
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แยกงบเงินเดือนไวที่ระดับจังหวัดหรือระดับหนวยพยาบาลลูกขาย (CUP) กับคุณภาพในการรักษา
ผูปวยในป 2545 โดยใชขอมูล DRG ในการสรางเครื่องชี้วัดคุณภาพของการรักษา ทั้งนี้โดยอาศัย
แนวคิดจาก Agency for Healthcare Research and Quality Indicator (AHRO QI) ซ่ึงประกอบดวย 
1) อัตราการสงตอผูปวยในสภาวะตางๆ ไดแก Acute stroke, Pneumonia, Acute myocardial 
infraction, Congestive heart failure, และ Gastrointestinal hemorrhage ของโรงพยาบาลชุมชน 
เน่ืองจากโรงพยาบาลชุมชนมีทรัพยากรที่จํากัดและมักจะไมสามารถรักษาผูปวยในสภาวะดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพ อัตราการสงตอผูปวยที่สูงสะทอนถึงคุณภาพการรักษาที่สูง 2) อัตราการเสียชีวิต
ของผูปวยจากอาการสําคัญตางๆ เชน Bacteria pneumonia, Dehydration, และ Urinary tract 
infection ของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป15 3) อัตราการตายของผูปวยรับตอในสภาวะ
ตามขอ 1 ของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป อัตราการตายของผูปวยตามขอ 2 และ 3 
สะทอนถึงคุณภาพการรักษาที่ต่ํา 

Pokpermdee (2005) ตั้งสมมุติฐานวา โรงพยาบาลที่ใชระบบ Exclusive capitation และ
โรงพยาบาลที่แยกงบเงินเดือนไวที่หนวยพยาบาลลูกขายนาจะมีคุณภาพการรักษาที่สูงกวา
โรงพยาบาลที่ใชระบบ  Inclusive capitation และโรงพยาบาลที่แยกงบเงินเดือนไวที่จังหวัด 
ตามลําดับ เน่ืองจากมีความเส่ียงทางดานการเงินต่ํากวาและมีแรงกดดันดานงบประมาณนอยกวา จึง
สามารถที่จะทุมเททรัพยากรเพ่ือการรักษาที่มีคุณภาพสูงกวาได ผลการศึกษายืนยันสมมุติฐาน
ดังกลาวไดในระดับหนึ่ง โดยในหลายๆ สภาวะและอาการของโรคตามเครื่องชี้วัดขางตน โรงพยาบาล
ที่ใชระบบ Inclusive capitation มีคุณภาพในการรักษาต่ํากวาโรงพยาบาลที่ใชระบบ Exclusive 
capitation และโรงพยาบาลในจังหวัดที่แยกเงินเดือนไวที่หนวยพยาบาลลูกขายมีคุณภาพการรักษา
สูงกวาโรงพยาบาลในจังหวัดที่แยกเงินเดือนไวที่จังหวัด 

จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนจะเห็นไดวายังมีชองโหวของวรรณกรรมที่เก่ียวของกับ
การศึกษาผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ดังน้ัน นอกจากการ
บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดระบุไวในบทที่ 1 แลว งานวิจัยชิ้นนี้ยังชวยเติมเต็มชองวางของ
งานวิจัยที่มีอยูและกอใหเกิดคุโณปการตางๆ ดังตอไปน้ี  

1. หลักฐานเชิงประจักษที่พบในงานวิจัยที่ผานมาอาจไมสามารถสะทอนผลกระทบที่เกิดจาก
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดอยางแทจริง เน่ืองจากเปนผลซ่ึงรวมเอาผลกระทบจากปจจัย
อ่ืนๆ เขาไปดวย รายงานฉบับน้ีจึงใชวิธีทางเศรษฐมิติเพ่ือควบคุมปจจัยเหลาน้ัน เพ่ือใหผลสรุปที่ไดมี
ความนาเชื่อถือมากที่สุดเทาที่จะทําได นอกจากนี้ เน่ืองจากงานวิจัยดานสาธารณสุขในประเทศไทย
ซ่ึงใชวิธีทางเศรษฐมิติยังมีอยูนอยและไมแพรหลาย การใชวิธีทางเศรษฐมิติในงานวิจัยน้ีจึงนับเปน

                                                 
15 นอกจากอาการดังกลาวแลวยังมี Pediatric gastroenteritis, Perforates appendix, Angina without procedure, Congestive heart 

failure, Hypertension, Adult asthma, Pediatric asthma, Chronic obstructive, Pulmonary disease และ Diabetes 
complications 
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การบุกเบิกวิธีการศึกษาอยางเปนระบบระเบียบ และชวยสงเสริมใหมีการนําวิธีทางเศรษฐมิติมาใช
วิเคราะหในประเด็นตางๆ ดานสาธารณสุขอยางแพรหลายมากขึ้นตอไปในอนาคต 

2. การใชขอมูลในระดับผูปวยเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการในการศึกษานี้ 
เปนสิ่งที่ยังไมเคยเกิดขึ้นในงานศึกษาประเภทน้ีมากอน ดังน้ันงานวิจัยน้ีนอกจากจะชวยผูอานให
เขาใจผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอผูปวยแลว ยังชวยใหผูสนใจที่จะนํา
ขอมูลดังกลาวไปใช ทราบถึงขอดีและขอจํากัดของขอมูลอีกดวย 
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บทที่ 3 

การศกึษาภาพรวมของผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ที่มีตอพฤตกิรรมการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวย 

 

 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งไดดําเนินการไปแลวในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยในป 
2545 ไดทําใหตนทุนการรักษาพยาบาลในมุมมองของผูปวยลดลง ผูปวยภายใตโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลรวมทั้งคายาในอัตราเพียง 30 บาทตอการไปใช
บริการหนึ่งครั้ง และผูปวยบางรายอาจไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน การที่ผูปวยสามารถเขาถึงบริการ
การรักษาพยาบาลดวยตนทุนท่ีต่ําลงมากอาจจะมีผลทําใหพฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปได เชน การตัดสินใจวาจะไปใชบริการการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยหรือไม   จึงอาจทํา
ใหบางคนใหความใสใจกับการดูแลรักษาสุขภาพลดลง หรือดําเนินกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอการเปนโรค
มากขึ้น เชน เดินตากฝน รับประทานอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ และตรากตรําทํางานหนักขึ้น เพราะคิดวา
เม่ือเจ็บปวยก็สามารถไปรักษาไดโดยเสียคาใชจายนอย ส่ิงเหลานี้อาจสงผลทําใหมีการใชบริการ
รักษาพยาบาลมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงพฤติกรรมเหลานี้ทําไดยาก ขอมูลทุติย
ภูมิที่มีอยูก็มักจะครอบคลุมเฉพาะพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนและเก็บรวบรวมไดงาย
กวาเชน การมาใชบริการของผูปวย ดังน้ันการศึกษาในบทนี้จึงมุงที่จะศึกษาวาโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนามีผลกระทบตอการมาใชบริการของผูปวยในสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการอยางไร 
โดยไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขภาพอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหมาจากฐานขอมูล 0110 รง.5  ซึ่งรวบรวมขอมูลการใชบริการของผูปวย
ในสถานพยาบาลที่อยูในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขกวา 900 แหง โรงพยาบาลเหลานี้ดูแลประชาชน
ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนามากกวารอยละ 90 ของจํานวนผูมีสิทธิท้ังหมด16 การวิเคราะหโดย
ใชขอมูลชุดนี้มีขอดี 3 ประการ ไดแก 1) เน่ืองจากขอมูลชุดนี้ครอบคลุมโรงพยาบาล 900 กวาแหงจากทั่ว
ประเทศ จึงทําใหสามารถศึกษาผลกระทบในภาพรวมของประเทศได ผลการวิเคราะหท่ีไดจะชวยทําให
เกิดความมั่นใจในการตอบคําถามที่วา โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีผลกระทบตอพฤติกรรม
การใชบริการการรักษาพยาบาลในภาพรวมของประเทศหรือไมและอยางไร 2) การวิเคราะหโดยใชขอมูล
การใชบริการรวม (aggregate data) จากขอมูล 0110 รง.5 นี้เปรียบเสมือนเปนการวิเคราะหผลกระทบ
ของโครงการฯ ที่มีตออุปสงครวมดานการรักษาพยาบาล (aggregate demand)  ในภาวะดุลยภาพ 

                                                 
16  สัมฤทธ์ิ (2550) 
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(Equilibrium)17 และ 3) การใชขอมูลในระดับสถานพยาบาลทําใหคณะผูวิจัยสามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยควบคุมปจจัยสําคัญดานเศรษฐกิจของครัวเรือน เชน 
รายได โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิจากแหลงอื่นมาประกอบ 

รายไดเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอการใชบริการรักษาพยาบาล กลุมผูมีรายไดนอย
เปนกลุมท่ีมีขอจํากัดดานรายไดและมักจะมีรายจายดานการรักษาพยาบาลเปนสัดสวนที่สูงเม่ือเทียบกับ
รายได จึงอาจไมสามารถไปใชบริการไดแมในยามที่มีความจําเปน ดังนั้นโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาจึงมีความสําคัญตอคนกลุมน้ีมากกวากลุมผูมีรายไดสูง เน่ืองจากโครงการฯ เพิ่มโอกาสในการ
เขาถึงบริการดานการรักษาพยาบาล อยางไรก็ดี การใชบริการของผูปวยที่เพ่ิมสูงขึ้นอันเน่ืองจาก
ผลกระทบของโครงการฯ ทําใหระยะเวลาการรอคิวเพื่อรับการรักษาพยาบาลยาวนานขึ้น และอาจทําให
คุณภาพการรักษาลดลง ผูปวยที่มีรายไดสูงบางรายจึงอาจหันไปใชบริการจากสถานพยาบาลอ่ืนๆ ที่
ไมไดรวมโครงการ ซึ่งสามารถใหบริการดวยความสะดวกและรวดเร็วกวา เชน โรงพยาบาลเอกชน ทําให
จํานวนการใชบริการในสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการของผูปวยท่ีมีรายไดสูงลดลง (แตจํานวนการใช
บริการโดยรวมของสถานพยาบาลอาจยังคงเพ่ิมสูงขึ้น) สิ่งนี้ตอกยํ้าแนวความคิดขางตนที่วาผูมีรายได
นอยนาจะมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวาผูมีรายไดสูง เน่ืองจากไมสามารถเปลี่ยนไปใชบริการจาก
โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกซึ่งมีคาใชจายที่สูงกวาได การเพิ่มตัวแปรดานรายไดเขาไปในการวิเคราะห
ทําใหคณะผูวิจัยสามารถทดสอบสมมุตฐิานเหลานี้ได 

งานวิจัยชิ้นนี้แตกตางจากงานวิจัยที่ผานมาเชน อัญชนา (2548) อติญาณและคณะ (2547) และ
วิโรจนและคณะ (2548) ในหลายดานดวยกัน18 ความแตกตางที่สําคัญคือ งานวิจัยชิ้นนี้ใชวิธีทางเศรษฐ
มิติเพื่อควบคุมปจจัยอื่นๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอการมาใชบริการของผูปวย นอกเหนือจากลักษณะของ
สถานพยาบาลเชน จํานวนเตียง รายไดเฉลี่ยของคนในพ้ืนที่ ลักษณะของพ้ืนที่ตั้งของสถานพยาบาล 
จํานวนประชากรในพื้นท่ี และลักษณะเฉพาะของแตละจังหวัดที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดจากขอมูล เชน 
ภัยธรรมชาติ โรคเฉพาะถิ่น หรือภูมิอากาศ การควบคุมปจจัยเหลานี้จะทําใหการประมาณผลกระทบจาก
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีความนาเชื่อถือตามหลักวิชาการมากขึ้น  

นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังศึกษาพลวัตของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นนาจะไมคงที่ หากแตเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาโดยขึ้นกับลักษณะ
การปรับตัวของผูปวย คณะผูวิจัยเปรียบเทียบการมาใชบริการของผูปวยในชวงกอนโครงการกับการมาใช
บริการในชวงหลังจากมีโครงการแลว เพื่อแสดงใหเห็นวาขนาดของผลกระทบจากโครงการฯ ที่มีตอการ
มาใชบริการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบางเม่ือเวลาผานไป 

                                                 
17 ภาวะดุลยภาพหมายถึง ภาวะที่ปรมิาณของการใหบรกิาร (supply) เทากับปริมาณของการใชบริการ (demand) 
18 ดูรายละเอยีดของงานวิจัยที่ผานมาไดในบทที่ 2 
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 3.1  ภาพรวมของการใชบริการในชวงกอนและหลังโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

3.1.1  การใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยนอก 

 จํานวนผูปวยนอกและจํานวนคร้ังของการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยนอกมีแนวโนมสูงขึ้น
อยางตอเนื่องในชวงกอนโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (ป 2539-2544) แตเปนท่ีนาสังเกตวาป 
2541 เปนปที่มีจํานวนผูปวยนอกและจํานวนครั้งของการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยนอกสูงกวาป
อ่ืนๆ ในชวงเวลาดังกลาว ในป 2545 ซึ่งเปนปท่ีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดดําเนินการ
ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด จํานวนผูปวยนอกและจํานวนครั้งของการใชบริการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากชวงกอน
หนานั้นอยางชัดเจน จํานวนผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 18 ลานคนในป 2544 เปนเกือบ 40 ลานคน
ในป 2545 และจํานวนคร้ังของการใชบริการเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 52.7 ลานคร้ังมาเปน 99.4 ลานคร้ัง  
อยางไรก็ตาม ทั้งจํานวนผูปวยนอกและจํานวนคร้ังของการใชบริการลดลงอยางมากในปถัดมา และ
นับตั้งแตน้ันเปนตนมา จํานวนผูปวยนอกและจํานวนครั้งของการใชบริการมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอยอยางตอเน่ือง ดังแสดงในภาพที่ 3.1 และ 3.2  ท้ังสองรูปสะทอนใหเห็นวาผูปวยนอกมีการ
ตอบสนองตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยางมากในป 2545 แตการตอบสนองน้ันลดลงอยาง
ฉับพลันในปถัดมา 

 
ที่มา: ฐานขอมูล 0110 รง.5   

ภาพท่ี 3.1 จํานวนผูปวยนอก ป 2539-2549 
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ที่มา: ฐานขอมูล 0110 รง.5   

เปนที่นาสังเกตวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีความรุนแรงมาก
ในปแรก และเริ่มเบาบางลงในปถัดมา ปรากฏการณนี้อาจอธิบายไดดังนี้ โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลจึงทําใหมีผูปวย (ทั้งผูปวยที่เคยมาใชบริการเปนประจํา 
ผูปวยที่มาใชบริการนานๆ ครั้ง หรือผูปวยท่ีไมเคยมาใชบริการเลย) มาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากอยางไมเคย
มีมากอน จึงทําใหผูปวยตองรอคิวรักษาเปนเวลานาน เม่ือผูปวยเร่ิมเรียนรูวาโรงพยาบาลเกิดปญหาการ
รอคิวรักษา ผูปวยบางรายจึงหันไปใชบริการจากสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมีผูปวยหนาแนนนอยกวา เชน 
โรงพยาบาลเอกชน ทั้งน้ีผูปวยอาจตองใชเวลาในการเรียนรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาวอยูบาง จึง
ทําใหจํานวนผูปวยเริ่มลดลงหลังจากมีโครงการฯ ไปแลวประมาณหนึ่งป 

เม่ือคณะผูวิจัยแบงโรงพยาบาลออกตามภูมิภาค ดังแสดงในภาพที่ 3.3 และ 3.4 จะสังเกตเห็นวา 
จํานวนผูปวยนอกและจํานวนคร้ังของการใชบริการของผูปวยนอกเฉลี่ยตอโรงพยาบาล เพ่ิมขึ้นเปนอยาง
มากในทุกภาคในป 2545 เม่ือเทียบกับชวงกอนป 2545 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่เผชิญกับ
การเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูปวยนอกมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับภาคอ่ืนๆ โดยคาเฉลี่ยของจํานวนผูปวยนอกตอ
โรงพยาบาลในป 2545 เพิ่มขึ้นจากป 2544 ถึง 2.4 เทา สวนภาคตะวันออกเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนคร้ังของการใชบริการของผูปวยนอกมากที่สุดเม่ือเทียบกับภาคอ่ืนๆ โดยคาเฉลี่ยของจํานวนครั้ง
ของการใชบริการของผูปวยนอกตอโรงพยาบาลในป 2545 เพ่ิมขึ้นจากป 2544 ถึง 2 เทา (ภาค

ภาพท่ี 3.2 จํานวนคร้ังของการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยนอก ป 2539-2549  
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ตะวันออกเฉียงเหนือตามมาเปนอันดับสองที่ 1.98 เทา) อยางไรก็ตาม หลังจากป 2545 ท้ังจํานวนผูปวย
นอกและจํานวนครั้งของการใชบริการของผูปวยนอกลดลงอยางชัดเจนในทั่วทุกภาค  

 
ที่มา: ฐานขอมูล 0110 รง.5   
 

 
ที่มา: ฐานขอมูล 0110 รง.5   

ภาพที่ 3.3 จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอโรงพยาบาล จําแนกตามภาค ป 2539-2549 

      
0

20,000

40,000

60,000

80,000

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

bk-ar
centr
east
no-ea
north
south
west

 

จํา
นว

นผู
ปว

ยน
อก

เฉ
ลี่ย

 (ค
น)
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 3.1.2  การใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยใน 

จํานวนคร้ังของการใชบริการของผูปวยในมีการเปล่ียนแปลงขึ้นลงเพียงเล็กนอยตลอดชวงป 2539-
2549 ยกเวนในป 2541 ซึ่งเปนปท่ีจํานวนการใชบริการของผูปวยใน (จํานวน admission) เพ่ิมขึ้นอยาง
มาก (เพ่ิมขึ้นจากป 2540 ถึงรอยละ 38) กอนที่จะลดลงมาอยางมากในปถัดมา (ลดลงจากป 2541 ถึง
รอยละ 26) ส่ิงท่ีนาสนใจคือ ในป 2545 จํานวนคร้ังของการใชบริการของผูปวยในกลับลดลงเม่ือเทียบกับ
ป 2544 หลังจากนั้นจึงเพิ่มขึ้นเล็กนอยอยางตอเนื่องในทุกป ดังแสดงในภาพที่ 3.5  

จากภาพที่ 3.6 ซ่ึงแสดงจํานวนวันนอนของผูปวยในตั้งแตป 2539-2549 จะสังเกตเห็นวาทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของจํานวนวันนอนมีลักษณะที่คอนขางสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
ผูปวย อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยมีขอสังเกตวาจํานวนวันนอนของผูปวยในป 2539 และ 2540 นั้นต่ําจน
ผิดปกติ   

 เม่ือพิจารณาจํานวนการมาใชบริการและจํานวนวันนอนของผูปวยใน จะพบวาผลกระทบของ
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ีมีตอการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยในมีนอยกวาผูปวย
นอก ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก จํานวนผูปวยในของโรงพยาบาลอยูในระดับท่ีเต็มประสิทธิภาพของการ
ใหบริการอยูกอนแลว และโรงพยาบาลมีขอจํากัดดานจํานวนเตียง ซึ่งไมสามารถขยายเพิ่มขึ้นไดในเวลา
อันส้ัน จึงทําใหทั้งจํานวนคร้ังของการใชบริการและจํานวนวันนอนไมสามารถเพ่ิมขึ้นไดมาก หลังจากมี
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว  

 
ที่มา: ฐานขอมูล 0110 รง.5 

ภาพที่ 3.5 จํานวนคร้ังของการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยใน  
ป 2539-2549 
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ที่มา: ฐานขอมูล 0110 รง.5   

แมในภาพรวม จํานวนครั้งของการใชบริการของผูปวยในในป 2545 จะลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับ
ป 2544 แตเม่ือพิจารณาจากขอมูลรายพ้ืนที่แลวจะพบวา การลดลงของจํานวนคร้ังของการใชบริการ
รักษาพยาบาลไมไดเกิดขึ้นทั่วทุกภาค มีบางภาค/เขตที่มีจํานวนคร้ังของการใชบริการของผูปวยใน 
(เฉลี่ยตอโรงพยาบาล) เพ่ิมขึ้น ไดแก เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เพ่ิมขึ้นรอยละ 9) และภาคใต 
(เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.6) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาพที่ 3.7 เชนเดียวกับกรณีของจํานวนครั้งของการใช
บริการของผูปวยใน การพิจารณาโดยแบงโรงพยาบาลตามภาค ชวยทําใหทราบวาจํานวนวันนอน (เฉลี่ย
ตอโรงพยาบาล) ของผูปวยในไมไดลดลงในท่ัวทุกภาค แตมีถึง 4 ภาค/เขตท่ีมีจํานวนวันนอนของผูปวย
ในเพ่ิมขึ้นไดแก เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 12) ภาคเหนือ (เพ่ิมขึ้นเกือบรอย
ละ 2) ภาคตะวันออก (เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.7) และภาคใต (เพิ่มขึ้นรอยละ 0.4) ในขณะที่ภาคท่ีมีจํานวนวัน
นอนของผูปวยในลดลงมี 3 ภาคไดแก  ภาคกลาง (ลดลงเกือบรอยละ 10) ภาคตะวันตก  (ลดลงเกือบ
รอยละ 8) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลดลงประมาณรอยละ 5.75) ดังแสดงในภาพที่ 3.8 ท้ังภาพที่ 
3.7 และ 3.8 ใหขอสรุปที่คอนขางสอดคลองกันวา โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสงผลกระทบตอ
จํานวนครั้งของการใชบริการของผูปวยในของโรงพยาบาลในแตละภาคมากนอยแตกตางกัน โดย
กรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฯ มากที่สุด 

 

ภาพท่ี 3.6 จํานวนวนันอนของผูปวยใน ป 2539-2549 
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ที่มา: ฐานขอมูล 0110 รง.5   

 

 
ที่มา: ฐานขอมูล 0110 รง.5   

ภาพที่ 3.7 จํานวนคร้ังของการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยใน  
เฉลีย่ตอโรงพยาบาล จาํแนกตามภาค ป 2539-2549 
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ภาพท่ี 3.8 จํานวนวนันอนของผูปวยใน เฉลี่ยตอโรงพยาบาล 
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3.2  การวเิคราะหผลกระทบโดยใชแบบจาํลองทางเศรษฐมิติ 

 การศึกษาในระดับสถานพยาบาล คณะผูวิจัยแยกศึกษาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาออกเปน 2 สวนไดแก 1) ผลกระทบตอการใชบริการของผูปวยนอกและ 2) ผลกระทบตอการใช
บริการของผูปวยใน  

 สมการถดถอยที่ใชวิเคราะหมีดังตอไปน้ี 

1 2 3 4 5 6

7

*

*
it t it jt jt i it t

jt t it

OPD α β uc bed β inccap β pop β municipal bed uc

β inccap uc ε

β β= + + + + + +

+ +
 (3.1) 

1 2 3 4 5 6

7

*

*
it t it jt jt i it t

jt t it

OPDvisit α β uc bed β inccap β pop β municipal bed uc

β inccap uc ε

β β= + + + + + +

+ +
 (3.2) 

1 2 3 4 5 6

7

*

*
it t it jt jt i it t

jt t it

IPD α β uc bed β inccap β pop β municipal bed uc

β inccap uc ε

β β= + + + + + +

+ +
 (3.3) 

1 2 3 4 5 6

7

*

*
it t it jt jt i it t

jt t it

LOS α β uc bed β inccap β pop β municipal bed uc

β inccap uc ε

β β= + + + + + +

+ +
 (3.4) 

 ตัวแปรทั้งหมดอยูในรูปของ natural log ยกเวนตัวแปร uc และ municipal สมการที่ 3.1 และ 3.2 
ใชวิเคราะหผลกระทบตอการใชบริการของผูปวยนอก ตัวแปรตาม OPD คือจํานวนผูปวยนอกของ
โรงพยาบาล i ในป t (ไมนับซ้ําผูปวยเดิม) ตัวแปรตาม OPDvisit คือจํานวนคร้ังของการใชบริการตอป
ของผูปวยนอกของโรงพยาบาล i ในป t  และสมการที่ 3.3 และ 3.4 ใชวิเคราะหผลกระทบตอการใช
บริการของผูปวยใน ตัวแปร IPD คือจํานวนครั้งที่ผูปวยในมาใชบริการของโรงพยาบาล i ในป t (จํานวน 
admission) สวนตัวแปร LOS คือจํานวนวันนอนทั้งหมดของผูปวยในที่มาใชบริการในโรงพยาบาล i ในป t 
ตัวแปรตนในทุกสมการคือลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาล และพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 3.1  

 ตัวแปร bed เปนตัวแทน (proxy) ของขนาดและทรัพยากรของโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่มีขนาด
ใหญกวาหรือทรัพยากรมากกวายอมมีความสามารถในการรองรับผูปวยไดมากกวาโรงพยาบาลที่มีขนาด
เล็กกวา ดังน้ันจึงคาดวาสัมประสิทธิ์ของ bed นาจะมีคาเปนบวก ตัวแปร pop ถูกใชเปนตัวแทนของ
ขอบเขตจํานวนผูปวยหรือภาระงานของโรงพยาบาลอยางคราวๆ โรงพยาบาลในพื้นท่ีที่มีประชากร
มากกวานาจะมีโอกาสในการใหบริการผูปวยมากกวาโรงพยาบาลในพื้นที่ท่ีมีประชากรนอยกวา ดังน้ัน
สัมประสิทธิ์ของ pop จึงนาจะเปนบวก ตัวแปร municipal เปนตัวแทนของความสะดวกในการเดินทางไป
โรงพยาบาล เขตเทศบาลนาจะมีโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงท่ีดีกวานอกเขตเทศบาล ดังน้ัน
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โรงพยาบาลที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลจึงนาจะสะดวกในการเดินทางไปใชบริการมากกวาโรงพยาบาลที่อยู
นอกเขตเทศบาล จึงคาดวาสัมประสิทธิ์ของ municipal นาจะเปนบวก 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของตัวแปรตนท่ีใชในสมการที่ 3.1-3.4 

ตัวแปร รายละเอยีด 
uct ตัวแปรหุนของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (uc) มีคาเทากับหน่ึงตั้งแตป 

2545 เปนตนไป และเทากับศูนยกอนป 2545 
bedit จํานวนเตียงของโรงพยาบาล i ในป t (เตียง) 

inccapjt รายไดเฉลี่ยตอหัวของอําเภอ j ท่ีโรงพยาบาล i ตั้งอยู ในป t (พันบาท)  
popjt จํานวนประชากรในอําเภอ j ท่ีโรงพยาบาล i ตั้งอยู ในป t (คน) 

municipali ตัวแปรหุน มีคาเทากับหนึ่งหากโรงพยาบาล i ตั้งอยูในเขตเทศบาล และเทากับศูนย
หากตั้งอยูนอกเขตเทศบาล 

bedit*ucit ตัวแปรปฏิสัมพันธระหวาง bedit และ uct  
inccapit*ucjt ตัวแปรปฏิสัมพันธระหวาง inccapjt และ uct  

itε  คาความคลาดเคล่ือน 

ตัวแปร inccap เปนตัวแปรท่ีใชควบคุมปจจัยดานรายไดหรือความเปนอยูของประชากร (wealth) 
ระดับรายไดเฉลี่ยของอําเภอที่สูงขึ้นอาจทําใหผูปวยบางรายเปลี่ยนไปใชบริการของโรงพยาบาลเอกชน
หรือคลินิก เนื่องจากตองการหลีกเลี่ยงการรอคิวรักษาเปนเวลานานหรือมีความตองการไดรับบริการที่มี
คุณภาพสูงกวา หรือระดับรายไดที่สูงขึ้นอาจสะทอนถึงชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นซ่ึงอาจทําใหคนมีแนวโนม
ท่ีจะเจ็บปวยลดลง ในทางกลับกันระดับรายไดท่ีสูงขึ้นอาจทําใหคนซื้อสินคาหรือทํากิจกรรมที่เปนโทษตอ
สุขภาพมากขึ้น เชน ด่ืมสุราและสูบบุหรี่ หรือมีความสามารถท่ีจะใชบริการดานการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลมากขึ้น เชน มีความสามารถในการจายคาเดินทางและคารักษาพยาบาล เปนตน ดังนั้น
สัมประสิทธิ์ของ inccap อาจจะมีคาเปนบวกหรือลบก็ได 

สัมประสิทธิ์ของตัวแปร uc นาจะเปนบวกเนื่องจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําให
คาใชจายในการใชบริการตํ่าลงมาก ดังน้ันในภาพรวม อุปสงคท่ีมีตอการใชบริการรักษาพยาบาลจึงนาจะ
เพ่ิมสูงขึ้น ตัวแปร inccap*uc มีไวเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวา หลังจากมีโครงการฯ แลว การใชบริการ
รักษาพยาบาลของคนในอําเภอที่มีรายไดสูงและคนในอําเภอที่มีรายไดตํ่ามีการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน
อยางไร หรือเพื่อศึกษาวาผลกระทบจากโครงการฯ ที่โรงพยาบาลไดรับขึ้นอยูกับรายไดเฉลี่ยของคนใน
พ้ืนที่หรือไม และอยางไร สวนตัวแปร bed*uc มีไวเพ่ือศึกษาวาผลกระทบของโครงการฯ ขึ้นอยูกับ
จํานวนเตียงของโรงพยาบาลหรือไม 

หนวยเวลาของตัวแปร OPD, OPDvisit, IPD และ LOS คือปงบประมาณ ซ่ึงเริ่มนับจากเดือน
ตุลาคมจนถึงเดือนกันยายนของปถัดไป ในขณะที่ปของ inccap และ pop คือปปฏิทิน ซ่ึงเริ่มนับจาก
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เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปเดียวกัน เนื่องจากขอจํากัดของขอมูล ทําใหคณะผูวิจัยไมสามารถ
แปลงตัวแปรท่ีอยูในรูปของปปฏิทินใหอยูในรูปของปงบประมาณได หรือแปลงตัวแปรที่อยูในรูปของ
ปงบประมาณใหอยูในรูปของปปฏิทินได อยางไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ําของชวงเวลาของขอมูลทั้งสอง
ชนิดไมนาจะเปลี่ยนแปลงผลการวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ตัวแปร inccap และ pop ถูกใช
เพื่อควบคุมผลกระทบตอการมาใชบริการของผูปวยที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของรายไดและจํานวน
ประชากรในพ้ืนท่ีเทานั้น ตัวแปรทั้งสองตัวไมไดเปนตัวแปรหลักที่ตองการศึกษาแตอยางใด 

 การวิเคราะหในสวนนี้ คณะผูวิจัยใชขอมูลการใชบริการรักษาพยาบาลในระดับสถานพยาบาลจาก
ฐานขอมูล 0110 รง.5 ต้ังแตป 2541-2549 ซึ่งมีลักษณะเปน Panel data (ขอมูลของสถานพยาบาล
เดียวกันในหลายๆ ป) แมวาตัวแปรเหลานี้จะเปนจํานวนนับ แตก็เปนจํานวนที่มีคามากและมีคาแตกตาง
กันมากจนสามารถสมมุติไดวาตัวแปรเหลาน้ีเปนตัวแปรตอเนื่อง (Continuous variables) เทคนิคทาง
เศรษฐมิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเหลานี้คือ Ordinary least square (OLS) เนื่องจากจังหวัดแตละ
จังหวัดอาจมีลักษณะเฉพาะตัวบางอยางท่ีไมปรากฏอยูในขอมูล (Unobserved heterogeneity) เชน ภัย
ธรรมชาติ โรคระบาด หรือภูมิอากาศท่ีแตกตางกัน ซึ่งอาจมีอิทธิพลในการกําหนดการมาใชบริการของ
ผูปวย ดังนั้นหากไมรวมลักษณะเฉพาะตัวบางอยางที่ไมปรากฏอยูในขอมูลนี้ไวในสมการถดถอย สิ่ง
เหลาน้ีจะซอนอยูในคาความคลาดเคลื่อน (ε ) ซ่ึงอาจสงผลให ε  มีความสัมพันธกับตัวแปรตนบางตัวได 
ยกตัวอยางเชน ประชากรและรายไดเฉลี่ยในอําเภอ ปญหาดังกลาวเรียกวา Endogeneity ซ่ึงจะทําใหคา
สัมประสิทธิ์ที่ไดจากวิธี OLS มีความคลาดเคล่ือน (Bias) และไมสมํ่าเสมอ (Inconsistent)19 ดังนั้นจึง
จําเปนตองใส Fixed effects ของจังหวัดลงในสมการถดถอยเพ่ือควบคุมลักษณะเฉพาะของจังหวัดที่ไม
ปรากฏในขอมูล (Unobserved provincial specific effect) นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังจัดการกับปญหา 
Heteroskedasticity โดยใช Robust variance estimation 

3.3  ขอมูลที่ใชในการวเิคราะหแบบจาํลองทางเศรษฐมิติ 

 ขอมูลจํานวนผูปวย จํานวนคร้ังท่ีใชบริการรักษาพยาบาล  จํานวนวันนอน ชนิดของโรงพยาบาล
และจํานวนเตียงถูกเก็บรวบรวมจากแฟมกิจกรรมในฐานขอมูล 0110 รง.5 ซึ่งเปนฐานขอมูลที่รวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมและการเงินของโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเทาน้ัน (ไมรวมขอมูล
ของเครือขาย) ขอมูลในแฟมกิจกรรมตั้งแตปงบประมาณ 2541-2544 เปนขอมูลรายปงบประมาณอยูแลว 
แตขอมูลในแฟมกิจกรรมตั้งแตป 2545-2549 เปนขอมูลรายเดือน ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงตองรวมตัวเลขจาก
รายเดือนใหเปนรายปงบประมาณกอนนํามาใชวิเคราะห 

                                                 
19 ในทางเศรษฐมิติ สัมประสิทธิ์ที่เบ่ียงเบน (Biased) คือสัมประสิทธิ์มีคาคาดหวังไมเทากับคาที่แทจริง ( ββ ≠

∧

)(E )  สวนสัมประสิทธิ์ที่
ไมสมํ่าเสมอ (Inconsistent) คือคาสัมประสิทธ์ิที่ 0)lim( ≠

∧

βp   
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 ขอมูลประชากรรายอําเภอป 2541-2549 ถูกเก็บรวบรวมจากกระทรวงมหาดไทย ขอมูลรายได
เฉลี่ยของประชากรในอําเภอสามารถประมาณการไดโดยอาศัยขอมูลจาก 2 แหลงดวยกัน คือ 1) ขอมูล
รายไดเฉลี่ยตอหัวในอําเภอจากแผนท่ีความยากจน (Poverty map) ซึ่งถูกคํานวณขึ้นโดยอาศัยขอมูลการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (SES) ขอมูลน้ีครอบคลุมทุกอําเภอในประเทศไทยแตมีเพียง 2 ปเทานั้น
คือป 2545 และ 2547 และ 2) ขอมูลรายไดเฉลี่ยตอหัวในจังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึงมีครบทุกปในชวงป 2543-2545 ในการประมาณการรายไดเฉลี่ยตอหัวใน
ระดับอําเภอ คณะผูวิจัยตั้งขอสมมุติวาทุกอําเภอในจังหวัดเดียวกันจะมีอัตราการเติบโตของรายไดเฉลี่ย
ตอหัวเทากัน นั่นคือเทากับอัตราการเติบโตของรายไดเฉลี่ยของจังหวัด คณะผูวิจัยใชขอมูลจากแผนที่
ความยากจนในป 2547 เปนตัวตั้งตนในการคํานวณและใชอัตราการเติบโตของรายไดเฉลี่ยตอหัวของ
จังหวัดเปนตัวปรับ20 

 ในฐานขอมูล 0110 รง.5 มีขอมูลโรงพยาบาลจํานวนทั้งส้ิน 958 โรงพยาบาล แตโรงพยาบาลที่มีตัว
แปรครบถวนตลอดระยะเวลาที่ทําการวิเคราะหมีเพียง 640 โรงพยาบาล คณะผูวิจัยจึงไดตัดขอมูลของ
โรงพยาบาลที่ไมครบถวนออกไปจากชุดขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห21 ชุดขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหมี
จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 5,760 ตัวอยาง ซึ่งครอบคลุมโรงพยาบาล 640 โรงพยาบาลตั้งแตป 2541-2549 
กลุมตัวอยางมีการกระจายตัวตามชนิดของโรงพยาบาลดังตอไปน้ี รอยละ 4 ของตัวอยางท้ังหมดเปน
โรงพยาบาลศูนย รอยละ 6 เปนโรงพยาบาลทั่วไปที่มีเตียงมากกวา 300 เตียง รอยละ 3 เปนโรงพยาบาล
ท่ัวไปท่ีมีเตียงไมเกิน 300 เตียง รอยละ 28 เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกวา 30 เตียง และรอยละ 
59 เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดไมเกิน 30 เตียง  รายละเอียดเก่ียวกับคาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่
ใชในการวิเคราะหแสดงไวในตารางที่ 3.2 

 

 

 

 

                                                 
20 การคํานวณรายไดเฉล่ียตอหัวโดยวิธีนี้ไดขจัดผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาไปแลว จึงไมจําเปนตองคํานวณหารายไดเฉลี่ยตอหัวที ่
แทจริงอีก 

21  โรงพยาบาลที่มีขอมูลไมครบทุกปมีจํานวน 302 โรงพยาบาล ซึ่งประกอบดวย โรงพยาบาลสาขาจํานวน 3 โรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย
จํานวน 1 โรงพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปที่มีเตียงมากกวา 300 เตียงจํานวน 13 โรงพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปที่มีเตียงไมเกิน 300 
เตียงจํานวน 3 โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนที่มีเตียงมากกวา 30 เตียงจํานวน 53 โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนที่มีเตียงไมเกิน 30 
เตียงจํานวน 108 โรงพยาบาล และโรงพยาบาลอื่นๆ เชน โรงพยาบาลรัฐในสังกัดอื่นๆ นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 108 โรงพยาบาล ขอมูลของโรงพยาบาลเหลานี้ถูกตัดออกจากชุดขอมูลที่ใชวิเคราะห จึงทําใหไมมีขอมูล
โรงพยาบาลสาขาและโรงพยาบาลอื่นๆ ปรากฏในชุดขอมูล 
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ตารางท่ี 3.2 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหในระดับสถานพยาบาล  

ตัวแปร จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด 
OPDit 5,760 34,322.66 36,106.51 771 365,563 

OPDvisitit 5,760 95,752.02 93,859.94 2,259 755,835 
IPDit 5,760 7,206.63 10,622.45 69 141,940 
LOSit 5,760 29,218.23 54,754.55 173 579,550 
bedit 5,760 88.42 145.85 10 1,000 

inccapjt 5,760 3,330.83 1,427.04 987.21 12,518.49 
popjt 5,760 65,693.21 50,958.58 1,658.78 469,535 

หมายเหตุ: ตารางนี้ไมรวมตัวแปรปฏิสัมพันธตางๆ รวมทั้ง municipaljt และ uct 
 

3.4  ผลการวิเคราะหผลกระทบโดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยที่ 3.1-3.4 ถูกแสดงในตารางท่ี 3.3 ในคอลัมนที่ 3 5 7 และ 9 
ตามลําดับ22 และผลการวิเคราะหสมการถดถอยท่ี 3.1-3.4 โดยไมมีตัวแปรปฏิสัมพันธ ถูกแสดงใน
คอลัมนท่ี 2 4 6 และ 8 ตามลําดับ 

 ดังที่ไดแสดงไวในตารางท่ี 3.3 สัมประสิทธิ์ของ pop เปนบวกและมีนัยสําคัญตามที่คาดไวในทุกๆ 
สมการ ซ่ึงมีความหมายวาโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีที่มีประชากรมากกวายอมมีผูปวยมาใชบริการมากกวา
โรงพยาบาลในพ้ืนที่ท่ีมีประชากรนอยกวา (กําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี) สัมประสิทธิ์ของ municipal เปน
บวกและมีนัยสําคัญตามที่คาดไวในทุกสมการ แสดงวาโรงพยาบาลที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ซึ่งมีโครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงดีกวาจะมีผูปวยมาใชบริการมากกวาโรงพยาบาลที่ตั้งอยูในพื้นท่ีซึ่งมีโครงสรางพื้นฐานดาน
การขนสงดอยกวา สัมประสิทธิ์ bed มีคาเปนบวกและมีนัยสําคัญในทุกๆ คอลัมน แสดงใหเห็นวา
โรงพยาบาลขนาดใหญกวาจะมีจํานวนผูปวยนอก จํานวนคร้ังของการใชบริการของผูปวยท้ังนอกและใน 
และจํานวนวันนอนมากกวาโรงพยาบาลขนาดเล็กกวา ผลของตัวแปรน้ีเปนไปตามความคาดหมาย
เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญกวายอมจะมีขนาดและทรัพยากรท่ีเพียบพรอมกวาโรงพยาบาลที่มีขนาด
เล็กกวา เม่ือพิจารณาผลกระทบท้ังหมดของขนาดของโรงพยาบาล (ผลของ bed และตัวแปรปฏิสัมพันธ
ระหวาง bed และ uc) จะเห็นไดวา ในชวงกอนโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หากโรงพยาบาลมี
เตียงเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะมีจํานวนผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.364 แตในชวงหลังจากมีโครงการฯ แลว 
หากโรงพยาบาลมีเตียงมากขึ้นรอยละ 1 จะมีผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 0.341 ผลดังกลาวชี้ใหเห็น

                                                 
22 คณะผูวิจัยไมไดรายงานคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุนแตละจังหวัด เพราะมีจํานวนมาก และไมใชตัวแปรสําคัญในการวิเคราะห อยางไรก็
ตาม ผูสนใจสามารถขอขอมูลเหลานี้ไดจากคณะผูวิจัยโดยตรง 
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วาหลังจากมีโครงการฯ แลว ความแตกตางของขนาดของโรงพยาบาลสงผลกระทบตอจํานวนผูปวยนอก
ในขนาดท่ีลดลงเล็กนอย เม่ือเทียบกับชวงกอนโครงการฯ 

ตารางที ่3.3 ผลกระทบตอการใชบริการรักษาพยาบาล 
ตัวแปร OPDit OPDvisitit IPDit LOSit 

 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
constant 
 

3.337*** 
(0.301) 

2.678*** 
(0.327) 

4.135*** 
(0.210) 

3.799*** 
(0.242) 

1.483*** 
(0.213) 

1.434** 
(0.252) 

1.410*** 
(0.241) 

1.388*** 
(0.290) 

uct  0.286*** 
(0.014) 

1.416*** 
(0.292) 

0.330*** 
(0.009) 

0.893*** 
(0.209) 

-0.009 
(0.009) 

0.027 
(0.210) 

-0.041*** 
(0.010) 

-0.024 
(0.244) 

bedit  0.352*** 
(0.011) 

0.364*** 
(0.012) 

0.369*** 
(0.008) 

0.384*** 
(0.009) 

0.650*** 
(0.009) 

0.682** 
(0.010) 

0.802*** 
(0.009) 

0.821*** 
(0.012) 

inccapjt -0.033 
(0.037) 

0.042 
(0.040) 

0.107*** 
(0.025) 

0.142*** 
(0.029) 

-0.053** 
(0.023) 

-0.062** 
(0.029) 

0.043 
(0.026) 

0.039 
(0.033) 

popjt 0.503*** 
(0.016) 

0.503*** 
(0.016) 

0.418*** 
(0.011) 

0.418*** 
(0.011) 

0.438*** 
(0.013) 

0.438** 
(0.013) 

0.427*** 
(0.015) 

0.427*** 
(0.015) 

municipali 0.043*** 
(0.016) 

0.042*** 
(0.015) 

0.029*** 
(0.010) 

0.028*** 
(0.010) 

0.058*** 
(0.010) 

0.058*** 
(0.010) 

0.068*** 
(0.012) 

0.068*** 
(0.012) 

bedit*uct - 
-0.023* 
(0.013) 

- 
-0.028*** 
(0.009) 

- 
-0.057** 
(0.010) 

- 
-0.024** 
(0.012) 

inccapjt*uct - 
-0.130*** 
(0.038) 

- 
-0.057** 
(0.027) 

- 
0.023 
(0.028) 

- 
0.009 
(0.033) 

No. of obs. 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 
R-squared 0.6014 0.6026 0.7604 0.7601 0.8557 0.8563 0.8619 0.8620 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 5%, * มีนัยสําคัญทีร่ะดบั 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  

 สัมประสิทธิ์ของ inccap เปนบวกและมีนัยสําคัญในสมการ OPDvisit (ทั้งคอลัมนที่ 4 และ 5) แสดง
ใหเห็นวา ในพ้ืนท่ีที่ประชากรโดยเฉลี่ยมีฐานะดีกวามีจํานวนครั้งของการมาใชบริการรักษาพยาบาลท่ี
โรงพยาบาลมากกวาพื้นที่ซึ่งประชากรโดยเฉลี่ยยากจนกวา ผลลัพธนี้สนับสนุนวาบริการดานการ
รักษาพยาบาลเปนสินคาปกติ (Normal good) นอกจากนี้ การที่สัมประสิทธิ์ของ inccap มีคาคอนขางต่ํา 
(0.11-0.14) แสดงใหเห็นวาการรักษาพยาบาลเปนสินคาจําเปนสําหรับผูปวยนอก (Necessities)23 ผล
การศึกษาน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาในงานวิจัยหลายชิ้นในตางประเทศ24 แตในทางกลับกัน คา

                                                 
23 สินคาจําเปนคือสินคาที่มีความยืดหยุนตอรายไดระหวาง 0 ถึง 1 
24 ยกตัวอยางเชน Fuchs and Kramer (1972) และ Newhouse and Phelps (1976) 
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สัมประสิทธิ์ของ inccap ในสมการ IPD (ทั้งคอลัมนที่ 6 และ 7) มีเครื่องหมายเปนลบ ซึ่งหมายความวา
โรงพยาบาลท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีซึ่งประชากรมีฐานะดีกวาโดยเฉลี่ยจะมีผูมาใชบริการในฐานะผูปวยในนอย
กวาโรงพยาบาลที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีที่ประชากรมีฐานะดอยกวาโดยเฉลี่ย ปรากฏการณนี้อาจอธิบายไดโดย
สมมุติฐานที่วา ผูปวยในที่มีฐานะดีกวาอาจจะเลือกมาใชบริการในสถานพยาบาลของภาครัฐนอยกวา
ผูปวยท่ีมีฐานะดอยกวา โดยผูปวยในที่มีฐานะดีเหลานี้อาจเลือกท่ีจะไปใชบริการของโรงพยาบาลเอกชน
มากข้ึน เนื่องจากไดรับความสะดวกสบายมากกวา และไมตองรอคิวนาน ทั้งนี้การแปลผลตองทําดวย
ความระมัดระวังเพราะคณะผูวิจัยไมสามารถทดสอบสมมุติฐานดังกลาวไดเนื่องจากฐานขอมูลท่ีใชในการ
วิเคราะหน้ีไมรวมขอมูลจากโรงพยาบาลเอกชน ผลการศึกษาที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งคือ inccap ไมไดมี
อิทธิพลตอจํานวนวันนอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจํานวนวันนอนนาจะถูกกําหนดโดยแพทยและผูเชี่ยวชาญ
มากกวาการตัดสินใจของผูปวยเอง จึงไมนาจะมีความสัมพันธกับรายไดของผูปวยมากนัก  

 เม่ือพิจารณาผลของ uc ซ่ึงเปนหัวใจของการศึกษาในบทนี้ จะพบวาสัมประสิทธิ์ของ uc มี
เครื่องหมายเปนบวกและมีนัยสําคัญในสมการ OPD และ OPDvisit ซึ่งแสดงวาโดยทั่วไปแลวโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหจํานวนผูปวยนอก และจํานวนคร้ังของการมาใชบริการของผูปวยนอก
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยจํานวนผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 28.6 สวนจํานวนครั้งการมาใชบริการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33 เม่ือเทียบกับจํานวนในชวงกอนโครงการฯ ผลดังกลาวเปนไปตามที่
คาดไวเนื่องจากการลดลงของคาใชจายในการไปใชบริการทําใหประชาชนไปใชบริการมากขึ้น อยางไรก็ดี 
ส่ิงท่ีนาสนใจคือ ตัวแปรปฏิสัมพันธในทั้งสองสมการมีนัยสําคัญ ซึ่งหมายความวาผลกระทบที่เกิดจาก
โครงการฯ นั้นแตกตางกันไปในแตละโรงพยาบาล ขึ้นอยูกับฐานะของประชากรในพื้นท่ีและจํานวนเตียง
ของโรงพยาบาล  

สัมประสิทธิ์ของ inccap*uc มีคาเปนลบและมีนัยสําคัญในคอลัมนที่ 3 และ 5 แสดงใหเห็นวา 
โครงการฯ ทําใหโรงพยาบาลในพื้นท่ีที่ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายไดสูงกวา มีผูปวยนอกมาใชบริการ
เพิ่มขึ้นในอัตราท่ีต่ํากวาโรงพยาบาลที่อยูในพ้ืนท่ีที่ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายไดต่ํากวา25 ผลท่ีไดน้ีอาจ
ชี้ใหเห็นวาโครงการฯ สามารถใหบริการครอบคลุมถึงผูท่ีมีรายไดตํ่าซึ่งมีความสามารถในการเขาถึงการ
รักษาพยาบาลไดนอยกวาผูมีรายไดสูง อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหที่ไดนี้คือภาพรวมของประเทศ 
ไมไดหมายความวาทุกโรงพยาบาลในประเทศจะไดรับผลเหมือนกันหมด ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่
โครงการฯ อาจทําใหโรงพยาบาลบางแหงในพื้นที่ที่ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายไดสูงกวามีผูปวยมาใชบริการ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาโรงพยาบาลที่อยูในพื้นท่ีที่ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายไดตํ่ากวา การวิเคราะหปญหา
เฉพาะตัวที่เกิดขึ้นในแตละโรงพยาบาลนี้มีความสําคัญและควรท่ีจะไดรับการศึกษาตอไป แตการวิเคราะห

                                                 
25 อาจเกิดข้ึนไดหลายกรณี ยกตัวอยางเชน ผูปวยนอกมาใชบริการเพิ่มข้ึนในอัตราที่ต่าํกวาโรงพยาบาลที่อยูในพื้นทีท่ี่ประชากรโดยเฉล่ียมี
รายไดต่ํากวา หรือผูปวยนอกมาใชบริการเพิ่มข้ึนในโรงพยาบาลที่อยูในพืน้ทีท่ี่ประชากรโดยเฉล่ียมีรายไดต่ํากวา แตมาใชบริการลดลงใน
โรงพยาบาลที่อยูในพื้นทีท่ี่ประชากรโดยเฉล่ียมีรายไดสูงกวา 
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ดังกลาวจะสามารถทําไดก็ตอเม่ือมีขอมูลโดยละเอียดของผูปวยในสถานพยาบาลนั้นๆ หรืออาศัย
การศึกษาเชิงคุณภาพเทานั้น 

สัมประสิทธิ์ของ bed*uc เปนลบและมีนัยสําคัญในคอลัมนที่ 3 และ 5 ซึ่งมีความหมายวา 
โครงการฯ ทําใหโรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียงมากกวา มีผูปวยนอกมาใชบริการเพ่ิมขึ้นในอัตราต่ํากวา
โรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียงนอยกวา26 ผลการวิเคราะหนี้สอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นท่ีวา ปญหา
การเพ่ิมขึ้นของผูมาใชบริการมักพบไดมากในโรงพยาบาลขนาดเล็ก เชน โรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้
เนื่องจากโดยทั่วไปแลว โรงพยาบาลขนาดเล็กเชน โรงพยาบาลชุมชนมักจะเปนสถานท่ีแรกท่ีผูปวยไปใช
บริการ เนื่องจากเปนสถานพยาบาลที่อยูใกลตัวที่สุด มีความสะดวกในการเดินทางมากกวาและมี
ระยะทางในการเดินทางส้ันกวา หากโรงพยาบาลไมสามารถรักษาผูปวยได ผูปวยน้ันจึงจะถูกสงตอไป
โรงพยาบาลที่ใหญกวา  

แมจะเปนที่ชัดเจนวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหการใชบริการของผูปวยนอก
เพ่ิมขึ้นมาก แตผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไปตอการใชบริการของผูปวยในกลับมีไมมากนัก สัมประสิทธิ์
ของ uc ในคอลัมนที่ 6 เปนลบแตไมมีนัยสําคัญ แสดงวาโดยทั่วไปแลวโครงการฯ ไมมีผลกระทบตอ
จํานวนครั้งของการใชบริการของผูปวยใน อยางไรก็ตาม เม่ือเพิ่มตัวแปรปฏิสัมพันธเขาไปในสมการ IPD 
ปรากฏวาสัมประสิทธิ์ของ bed*uc เปนลบและมีนัยสําคัญ แตตัวแปร uc ยังคงไมมีนัยสําคัญเชนเดิม ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา โครงการฯ ทําใหโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญมีจํานวนคร้ังของการใชบริการของผูปวยใน
ลดลงในอัตราที่สูงกวาโรงพยาบาลขนาดเล็ก27  

ในดานของจํานวนวันนอน สัมประสิทธิ์ของ uc ในคอลัมนที่ 8 เปนลบและมีนัยสําคัญ (แมจะมี
ขนาดเล็กมากก็ตาม) ซึ่งแสดงวาจํานวนวันนอนท้ังหมดลดลงหลังจากมีโครงการฯ เม่ือคณะผูวิจัยเพิ่มตัว
แปรปฏิสัมพันธเขาไปในสมการ LOS ปรากฎวาผลที่ไดสอดคลองกับผลของจํานวนครั้งของการใชบริการ
ผูปวยในกลาวคือ  โครงการฯ ทําใหโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญมีจํานวนวันนอนลดลงในอัตราที่สูงกวา
โรงพยาบาลขนาดเล็ก28 อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยไมทราบเหตุผลท่ีชัดเจนวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น เนื่องจาก
การใชบริการของผูปวยใน นอกจากจะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูปวยเองแลวยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของแพทยดวย จึงมีความซับซอนเกินกวาที่จะสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน 

เพื่อเพ่ิมความนาเชื่อถือของผลการวิเคราะหในตารางที่ 3.3 คณะผูวิจัยไดตรวจสอบวาผลการ
วิเคราะหที่ไดจะเปลี่ยนแปลงหรือไม หากใชตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ แทนตัวแปรควบคุมเดิม โดยการนําตัว

                                                 
26 หรือผูปวยนอกมาใชบริการเพิ่มข้ึนในโรงพยาบาลที่มีจาํนวนเตียงนอยกวา แตมาใชบริการลดลงในโรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียงมากกวา 
27 หรือโรงพยาบาลขนาดใหญมีจํานวนครั้งของการใชบริการของผูปวยในลดลง ในขณะที่โรงพยาบาลขนาดเลก็มีจํานวนครั้งของการใช
บริการของผูปวยในเพิ่มข้ึน 
28 หรือโรงพยาบาลขนาดใหญมีจํานวนวันนอนลดลง ในขณะที่โรงพยาบาลขนาดเล็กมีจํานวนวันนอนเพิ่มข้ึน 
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แปร type มาใชควบคุมขนาดและทรัพยากรของโรงพยาบาลแทนตัวแปร bed 
29 ผลการวิเคราะหท่ีได

พบวาคอนขางสอดคลองกับผลในตารางที่ 3.3 และไดแสดงผลดังกลาวไวในภาคผนวกของบทท่ี 3 

 ผลสรุปท่ีไดจากตารางท่ี 3.3 ควรไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียด เนื่องจากการศึกษาของ
วิโรจนและคณะ (2546) พบวาจํานวนการมาใชบริการรักษาท่ีสถานพยาบาลในป 2545 เพ่ิมสูงขึ้นถึง
เทาตัว ซึ่งแตกตางเปนอยางมากจากผลการวิเคราะหขางตนท่ีพบวา จํานวนผูปวยนอกเพิ่มขึ้นเพียงรอย
ละ 33 จากชวงกอนโครงการฯ นอกจากน้ี ภาพที่ 3.1 และ 3.2 ยังแสดงใหเห็นวาการใชบริการมีจํานวน
เพิ่มขึ้นเปนอยางมากในป 2545 เพียงปเดียว แตกลับปรับตัวลดลงอยางเฉียบพลันในปถัดๆ ไป ดังน้ัน
คณะผูวิจัยจึงตองทําการวิเคราะหผลของโครงการฯ ในแตละปโดยใชสมการที่ 3.1-3.4 เชนเดิมหากแต
เปลี่ยนตัวแปร uc เปนตัวแปรหุนของแตละปในชวงหลังจากมีโครงการแลว (2545 2546 2547 2548 และ 
2549) พรอมทั้งเปลี่ยนตัวแปรปฏิสัมพันธใหสอดคลองกับตัวแปรหุนของแตละป ผลการวิเคราะหที่ได
แสดงไวในตารางท่ี 3.4 

 โดยรวมแลว จะเห็นไดวาผลในตารางที่ 3.4 คอนขางสอดคลองกับผลในตารางท่ี 3.3 นอกจากนี้ ผล
ที่ไดยังสอดคลองกับภาพที่ 3.1 และ 3.2 กลาวคือ จํานวนผูปวยนอกและจํานวนคร้ังของการมาใชบริการ
ในป 2545 ไดเพ่ิมมากขึ้นถึงรอยละ 81.3 และรอยละ 73 เม่ือเทียบกับจํานวนผูปวยนอกและจํานวนคร้ัง
ของการมาใชบริการในชวงกอนโครงการฯ ตามลําดับ อยางไรก็ตาม จํานวนผูปวยนอกและจํานวนคร้ัง
ของการใชบริการรักษาพยาบาลในปถัดมาเพ่ิมขึ้น (เม่ือเทียบกับชวงกอนโครงการฯ) ในอัตราที่ลดลง 
(สังเกตไดจากคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุนของแตละปในสมการ OPD และ OPDvisit มีแนวโนมลดลง) 
โดยเฉลี่ยแลว ในชวงหลังป 2545 จํานวนผูปวยนอกเพิ่มขึ้นเพียงประมาณรอยละ 10 ตอป และจํานวน
ครั้งของการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยนอกเพิ่มขึ้นเพียงประมาณรอยละ 20 ตอป เม่ือเทียบกับ
ชวงกอนโครงการฯ ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาผลกระทบท่ีมีตอการใชบริการของผูปวยนอกมีความรุนแรง
ในเพียงปแรกของการดําเนินการเทานั้น หลังจากนั้นความรุนแรงของผลกระทบมีแนวโนมลดลงอยางรวดเรว็ 

 การท่ีผูปวยนอกมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากในป 2545 ซึ่งเปนปแรกของโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา นาจะเปนผลมาจากสาเหตุสําคัญสามประการไดแก 1) คารักษาพยาบาลท่ีต่ําลงดึงดูดใหผูปวย
มาใชบริการเพ่ิมขึ้น 2) โรงพยาบาลสวนใหญไดจัดต้ังหนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ขึ้นใน
โรงพยาบาล จึงทําใหสามารถรองรับผูปวยนอกไดมากขึ้น และ 3) โรงพยาบาลบางแหงอาจยังไมกลาท่ีจะ
เขมงวดกับผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพมากนัก โรงพยาบาลเหลานี้อาจจะยอมใหบริการแกผูปวยท่ีมี

                                                 
29 type1 มีคาเทากับหน่ึงหากเปนโรงพยาบาลศูนย และมีคาเทากับศูนยหากเปนโรงพยาบาลชนิดอื่นๆ type2 มีคาเทากับหนึ่งหากเปน

โรงพยาบาลทั่วไปที่มีเตียงมากกวา 300 เตียง และมีคาเทากับศูนยหากเปนโรงพยาบาลชนิดอื่นๆ type3 มีคาเทากับหนึ่งหากเปน
โรงพยาบาลทั่วไปที่มีเตียงไมเกิน 300 เตียง และมีคาเทากับศูนยหากเปนโรงพยาบาลชนิดอื่นๆ type4 มีคาเทากับหน่ึงหากเปน
โรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกวา 30 เตียง และมีคาเทากับศูนยหากเปนโรงพยาบาลชนิดอื่นๆ  ถา type1 ถึง type5 มีคาเทากับศูนย
หมายความวาโรงพยาบาลน้ันเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดไมเกิน 30 เตียง 
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สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในโครงการ ทั้งๆ ที่ไมมีสิทธิในการใชบริการใน
โรงพยาบาลนั้นๆ   

ตารางที่ 3.4 ผลกระทบตอการใชบริการรักษาพยาบาล (ใชตัวแปรหุนแตละป) 
ตัวแปร OPDit OPDvisitit IPDit LOSit 

 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
constant 2.122*** 

(0.284) 
1.910*** 
(0.313) 

3.296*** 
(0.197) 

3.257*** 
(0.233) 

1.440*** 
(0.216) 

1.411*** 
(0.253) 

1.232*** 
(0.247) 

1.302*** 
(0.293) 

bedit 0.336*** 
(0.010) 

0.356*** 
(0.012) 

0.358*** 
(0.007) 

0.378*** 
(0.009) 

0.650*** 
(0.009) 

0.682*** 
(0.010) 

0.800*** 
(0.009) 

0.815*** 
(0.012) 

inccapjt 0.131*** 
(0.034) 

0.150*** 
(0.038) 

0.222*** 
(0.023) 

0.218*** 
(0.028) 

-0.047** 
(0.024) 

-0.057** 
(0.029) 

0.063** 
(0.026) 

0.053 
(0.033) 

popjt 0.497*** 
(0.015) 

0.498*** 
(0.015) 

0.415*** 
(0.010) 

0.415*** 
(0.011) 

0.438*** 
(0.013) 

0.437*** 
(0.013) 

0.426*** 
(0.015) 

0.425*** 
(0.015) 

municipali 0.042*** 
(0.014) 

0.042*** 
(0.014) 

0.028*** 
(0.009) 

0.028*** 
(0.009) 

0.058*** 
(0.010) 

0.058*** 
(0.010) 

0.068*** 
(0.012) 

0.068*** 
(0.012) 

2545 0.813*** 
(0.020) 

3.155*** 
(0.479) 

0.730*** 
(0.015) 

2.373*** 
(0.341) 

-0.0003 
(0.014) 

0.002 
(0.322) 

-0.005 
(0.015) 

-0.032 
(0.372) 

2546 0.132*** 
(0.022) 

0.698 
(0.497) 

0.196*** 
(0.012) 

0.147 
(0.305) 

-0.005 
(0.014) 

0.101 
(0.332) 

-0.023 
(0.016) 

0.097 
(0.387) 

2547 0.103*** 
(0.022) 

0.199 
(0.507) 

0.160*** 
(0.013) 

-0.072 
(0.320) 

-0.010 
(0.015) 

0.089 
(0.325) 

-0.049*** 
(0.017) 

-0.092 
(0.378) 

2548 0.126*** 
(0.023) 

-0.114 
(0.505) 

0.220*** 
(0.013) 

-0.211 
(0.309) 

0.00009 
(0.015) 

-0.069 
(0.337) 

-0.045*** 
(0.017) 

-0.302 
(0.388) 

2549 0.138*** 
(0.022) 

-0.188 
(0.464) 

0.263*** 
(0.012) 

-0.119 
(0.269) 

-0.035** 
(0.014) 

-0.117 
(0.308) 

-0.094*** 
(0.016) 

-0.202 
(0.347) 

bedit*2545 
- 

-0.027 
(0.022) 

- 
-0.062*** 
(0.015) 

- 
-0.084*** 
(0.016) 

- 
-0.053*** 
(0.019) 

bedit*2546 - -0.013 
(0.022) 

- -0.045*** 
(0.014) 

- -0.067*** 
(0.016) 

- -0.040** 
(0.019) 

bedit*2547 - -0.051** 
(0.022) 

- -0.034** 
(0.015) 

- -0.065*** 
(0.016) 

- -0.029 
(0.019) 

bedit*2548 - -0.037* 
(0.022) 

- -0.030** 
(0.014) 

- -0.061*** 
(0.017) 

- -0.036* 
(0.020) 

bedit*2549 - -0.044** 
(0.020) 

- -0.009 
(0.012) 

- -0.008 
(0.016) 

- 0.036* 
(0.018) 

inccapjt*2545 - -0.279*** 
(0.064) 

- -0.175*** 
(0.046) 

- 0.040 
(0.043) 

- 0.028 
(0.050) 

inccapjt*2546 - -0.064 
(0.065) 

- 0.027 
(0.040) 

- 0.019 
(0.044) 

- 0.004 
(0.051) 
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ตัวแปร OPDit OPDvisitit IPDit LOSit 
 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

inccapjt*2547 - 0.012 
(0.065) 

- 0.045 
(0.042) 

- 0.018 
(0.043) 

- 0.019 
(0.050) 

inccapjt*2548 - 0.047 
(0.065) 

- 0.067 
(0.041) 

- 0.037 
(0.044) 

- 0.049 
(0.051) 

inccapjt*2549 - 0.060 
(0.059) 

- 0.051 
(0.035) 

- 0.013 
(0.040) 

- -0.004 
(0.046) 

No. of obs. 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 
R-squared 0.6550 0.6574 0.7998 0.8023 0.8556 0.8559 0.8618 0.8623 

หมายเหต:ุ *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 5%, * มีนัยสําคัญทีร่ะดบั 10%, สมการทั้งหมดในตารางใช Robust regression 
with fixed provincial effect ตัวแปรทัง้หมดอยูในรูป log ยกเวนตัวแปรหุนป 
 ตัวแปรหุน 2545 มีคาเทากับ 1 ในป 2545 และเทากับศูนยในปอื่นๆ 
 ตัวแปรหุน 2546 มีคาเทากับ 1 ในป 2546 และเทากับศูนยในปอื่นๆ 
 ตัวแปรหุน 2547 มีคาเทากับ 1 ในป 2547 และเทากับศูนยในปอื่นๆ 
 ตัวแปรหุน 2548 มีคาเทากับ 1 ในป 2548 และเทากับศูนยในปอื่นๆ 
 ตัวแปรหุน 2549 มีคาเทากับ 1 ในป 2549 และเทากับศูนยในปอื่นๆ 

ตารางที่ 3.4 คอลัมนที่ 3 และ 5 ยังรายงานผลกระทบที่มีตอการใชบริการของผูปวยนอกที่นาสนใจ
อีกสองประการ ประการแรกคือ ป 2545 เปนเพียงปเดียวที่พบวาผลกระทบตอจํานวนผูปวยนอกและ
จํานวนคร้ังของการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยนอกที่โรงพยาบาลไดรับ ขึ้นอยูกับรายไดเฉลี่ยของ
ประชากรในพื้นที่ (สัมประสิทธิ์ของ inccap*2545 ในคอลัมนท่ี 3 และ 5 เปนลบและมีนัยสําคัญ) แต
หลังจากป 2545 เปนตนมา คณะผูวิจัยไมพบหลักฐานวา โรงพยาบาลท่ีอยูในพ้ืนที่ท่ีประชากรมีรายได
เฉลี่ยตางกันจะไดรับผลกระทบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา หลังจากป 
2545 โรงพยาบาลในทุกพ้ืนที่ไดรับผลกระทบโดยเทาเทียมกัน ประการท่ีสองคือ ปรากฏการณที่
โรงพยาบาลขนาดเล็กไดรับผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในขนาดที่แตกตางจาก
โรงพยาบาลขนาดใหญเปนปรากฏการณท่ีเริ่มเกิดขึ้นหลังจากมีโครงการฯ ไปแลวสองป อยางไรก็ตาม 
ความแตกตางของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลขนาดใหญและขนาดเล็กมีแนวโนมลดลงเมื่อเวลา
ผานไป (คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปฏิสัมพันธระหวาง bed กับตัวแปรหุนของแตละปในคอลัมนท่ี 3 เร่ิมมี
นัยสําคัญในป 2547 และมีแนวโนมลดลง)  

ในสวนของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอจํานวนผูปวยในน้ัน ผลการวิเคราะหในตารางที่ 3.3 แสดงใหเห็น
วาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมไดมีผลกระทบตอจํานวนวันนอนของผูปวยในมากนัก และเมื่อ
พิจารณาผลกระทบในละเอียดเปนรายป ดังแสดงในคอลัมนท่ี 8 ของตารางที่ 3.4 จะเห็นวาผลกระทบตอ
จํานวนวันนอนนั้นไมไดเกิดขึ้นทันที แตเกิดขึ้นหลังจากที่โครงการไดดําเนินไปในระยะหน่ึงแลว (เริ่มมี
ผลกระทบในป 2547 2548 และ 2549) 
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จากผลการวิเคราะหขางตน จะเห็นไดวาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามี
ความเปนพลวัต โดยผลกระทบมีความรุนแรงมากในปแรกของโครงการ แตหลังจากนั้นผลกระทบมีขนาด
ลดลงทุกๆ ป ปรากฏการณนี้อาจมีสาเหตุมาจากการปรับตัวของสถานพยาบาลและผูใชบริการ ซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากที่โครงการฯ ไดดําเนินการไปไดระยะหนึ่งแลว การปรับตัวดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 1) 
สถานพยาบาลบางแหงอาจตรวจสอบรายละเอียดของผูปวยมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาดวยความ
เขมงวดมากข้ึน โดยอาจไมยอมใหบริการแกผูปวยที่ มี สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของ
สถานพยาบาลอ่ืนๆ ในโครงการ แตไมมีสิทธิในการใชบริการของสถานพยาบาลนั้นๆ30 2) สถานพยาบาล
หลายแหงไดยุบหนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ที่ต้ังขึ้นในสถานพยาบาล และ 3) ระดับราคา
ของการรักษาพยาบาลลดลงแบบเฉียบพลันในป 2545 ทําใหอุปสงคที่มีตอการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว ในขณะที่โรงพยาบาลยังมีขอจํากัดดานทรัพยากรตางๆ และงบประมาณท่ีโรงพยาบาลไดรับ
คอนขางจํากัดและอาจต่ํากวาที่ควรจะเปน  สิ่งเหลาน้ีทําใหเกิดปญหาหลายอยางตามมา เชน ระยะเวลา
ในการรอคิวรักษาโรค31 ปญหาความไมเทาเทียมกันในคุณภาพการบริการท่ีผูปวยแตละสิทธิไดรับ และ
ปญหาการขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดรับ 
เม่ือผูใชบริการไดเรียนรูปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น ผูใชบริการบางรายที่มีรายไดพอเพียงจึงอาจหาทางออก
ดวยการเปลี่ยนไปใชบริการจากทางเลือกอ่ืนๆ มากขึ้น เชน คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน ส่ิงท่ีกลาวมา
ท้ังหมดน้ีนาจะเปนปจจัยที่ทําใหการมาใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยนอกลดลงอยางรวดเร็วในป
ตอๆ มา 

3.5  บทสรุป 

ในบทนี้ คณะผูวิจัยวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอ
การใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยโดยอาศัยขอมูลระดับสถานพยาบาลจากฐานขอมูล 0110 รง.5 ผล
การวิเคราะหปรากฎวาโครงการฯ ไมสงผลกระทบตอการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยในมากเทาใด
นัก แตมีผลทําใหจํานวนผูปวยนอก และจํานวนคร้ังของการมาใชบริการของผูปวยนอกเพิ่มขึ้นอยาง
ชัดเจน จํานวนผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 28.6 สวนจํานวนครั้งของการมาใชบริการของผูปวยนอก
เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 33 เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนในชวงกอนโครงการฯ ผลกระทบตอการใชบริการของ
ผูปวยนอกที่เกิดขึ้นนั้นแตกตางกันไปในแตละโรงพยาบาล ขึ้นอยูกับรายไดเฉลี่ยของประชากรในพื้นท่ี
และขนาดของโรงพยาบาล โดยคณะผูวิจัยพบวา โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายไดสูงกวา 
มีผูปวยนอกมาใชบริการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ตํ่ากวาโรงพยาบาลที่อยูในพ้ืนที่ท่ีประชากรโดยเฉลี่ยมีรายไดต่าํ

                                                 
30 ยกเวนในกรณีผูปวยฉุกเฉิน 
31 Phelps (2003) ไดเสนอไววา นอกจากการรอคิวนานจะเปนปจจัยที่ทําใหผูปวยเปลี่ยนไปใชสถานบริการพยาบาลอ่ืนๆ แลว การรอนาน

อาจทําใหความตองการการใชบริการรักษาจากสถานพยาบาลลดลงเนื่องจากโรคที่ปวยไดทุเลาลง เชน โรคหวัด เปนตน 
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กวา และโรงพยาบาลขนาดเล็กกวามีผูปวยนอกมาใชบริการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกวาโรงพยาบาลขนาด
ใหญกวา  

อยางไรก็ตาม ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ีมีตอการใชบริการของผูปวย
นอกมีความรุนแรงมากเพียงในปแรกของการดําเนินการเทานั้น หลังจากน้ันความรุนแรงของผลกระทบมี
แนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในชวงปแรกของโครงการฯ โรงพยาบาลท่ีรวมโครงการตอง
เผชิญกับการเพ่ิมขึ้นของอุปสงคตอการรักษาพยาบาลโดยยังไมมีความพรอมเทาที่ควร  ทําใหเกิดปญหา
ตางๆ ในการใหบริการผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา เชน ระยะเวลารอคิวท่ียาวนาน ปญหา
ความไมเทาเทียมกันในคุณภาพการบริการท่ีผูปวยแตละสิทธิไดรับ และปญหาการขาดความเชื่อม่ันใน
คุณภาพการรักษาพยาบาลที่ผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดรับ ผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาบางสวนที่มีรายไดพอสมควรและตองการไดรับบริการที่มีคุณภาพสูงกวาจึงหันไปใชบริการจาก
แหลงอื่นๆ เพิ่มขึ้น เชน โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก แตทั้งน้ีการเรียนรูและปรับตัวของผูปวย
จําเปนตองใชเวลา จึงสังเกตเห็นวาการมาใชบริการของผูปวยนอกไมไดลดลงในป 2545 แตกลับลดลงใน
ปถัดๆ ไป 
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ภาคผนวกบทที่ 3 

ภาคผนวกท่ี  3.1 ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาตอการใชบริการ
รักษาพยาบาล (ใชตัวแปร type แทน bed) 
 OPDit OPDvisitit IPDit LOSit 

 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

constant 4.515*** 4.034*** 5.395*** 0.570** 3.056*** 3.194*** 3.626*** 3.731*** 
 (0.331)  (0.359)  (0.238)  (0.226)  (0.275)  (0.320)  (0.311)  (0.365)  
uct 0.297*** 1.115*** 0.344*** 0.570** 0.0006 -0.253 -0.016 -0.184 
 (0.014)  (0.315)  (0.010)  (0.226)  (0.010)  (0.245)  (0.012)  (0.283)  
type1 1.161*** 1.256*** 1.238*** 1.318*** 1.965*** 2.058*** 2.517*** 2.551*** 
 (0.043)  (0.053)  (0.029)  (0.039)  (0.037)  (0.051)  (0.040)  (0.053)  
type2 0.976*** 1.063*** 1.019*** 1.119*** 1.769*** 1.889*** 2.183*** 2.258*** 
 (0.036)  (0.042)  (0.026)  (0.033)  (0.030)  (0.040)  (0.033)  (0.043)  
type3 0.778*** 0.789*** 0.827*** 0.899*** 1.365*** 1.487*** 1.754*** 1.827*** 
 (0.043)  (0.064)  (0.032)  (0.047)  (0.033)  (0.049)  (0.036)  (0.053)  
type4 0.332*** 0.310*** 0.291*** 0.259*** 0.544*** 0.551*** 0.622*** 0.596*** 
 (0.019)  (0.022)  (0.013)  (0.016)  (0.015)  (0.019)  (0.016)  (0.022)  
inccapjt  -0.113*** -0.053 0.008 0.023  -0.169***  -0.189***  -0.134***  -0.148*** 
 (0.039)  (0.042)  (0.027)  (0.031)  (0.028)  (0.034)  (0.031)  (0.039)  
popjt 0.556*** 0.556*** 0.485*** 0.486*** 0.571*** 0.571*** 0.592*** 0.592*** 
 (0.016)  (0.016)  (0.012)  (0.012)  (0.015)  (0.015)  (0.017)  (0.017)  
minicipali 0.080*** 0.080*** 0.065*** 0.065*** 0.128*** 0.128*** 0.150*** 0.150*** 
 (0.016)  (0.016)  (0.011)  (0.011)  (0.275)  (0.012)  (0.311)  (0.013)  
type1*uct   -0.175***   -0.146***   -0.167***  -0.060 
  (0.062)   (0.041)   (0.050)   (0.051)  
type2*uct   -0.158***   -0.178***   -0.216***   -0.133*** 
  (0.051)   (0.037)   (0.042)   (0.045)  
type3*uct  -0.025   -0.130**   -0.220***   -0.130** 
  (0.077)   (0.056)   (0.055)   (0.060)  
type4*uct  0.038  0.057***  -0.014  0.047** 
  (0.029)   (0.020)   (0.021)   (0.024)  
inccapjt*uct   -0.102***   -0.028***  0.036  0.021 
  (0.039)   (0.028)   (0.031)   (0.036)  
No. of obs. 5,760 5760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 
R-squared 0.60 0.60 0.75 0.76 0.83 0.83 0.84 0.84 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 5%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error 
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บทที่ 4 

การศกึษาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอ 
พฤตกิรรมการรักษาพยาบาลของผูปวย: กรณีศึกษาของ 5 โรงพยาบาลศนูย 

 

การวิเคราะหในบทที่ 3 ทําใหทราบถึงผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาใน
ภาพรวม  อยางไรก็ตามเนื่องจากขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเปนขอมูลในระดับสถานพยาบาล จึงไม
สามารถทราบในรายละเอียดไดวาการใชบริการที่เพ่ิมขึ้นนั้นเปนการใชบริการของผูปวยกลุมใด การ
วิเคราะหในบทนี้มีจุดประสงคเพ่ือวิเคราะหลงลึกในรายละเอียดวา การใชบริการที่เพ่ิมขึ้นมาจาก
ผูปวยกลุมใด โดยใชขอมูลในระดับผูปวยของโรงพยาบาลศูนยที่รวมโครงการฯ 5 แหงซึ่งกระจายอยู
ใน 5 ภูมิภาคของประเทศ ไดแก โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลจันทบุรี โรงพยาบาลลําปาง 
โรงพยาบาลบุรีรัมย และโรงพยาบาลตรัง28   

งานวิจัยชิ้นนี้ใชประโยชนจากขอมูลระดับผูปวย ซ่ึงยังไมเคยมีงานวิจัยใดๆ นํามาใชในการ
วิเคราะหผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอการใชบริการมากอน การ
วิเคราะหในระดับผูปวยของโรงพยาบาลทั้ง 5 แหงน้ี แมจะไมสามารถสะทอนภาพรวมของผลกระทบ
ไดอยางสมบูรณ แตสามารถใชเปนกรณีศึกษาผลกระทบจากโครงการฯ ที่มีตออุปสงคตอการ
รักษาพยาบาลของบุคคล (individual demand) ไดเปนอยางดี และชวยทําใหเกิดความเขาใจ
ผลกระทบของโครงการฯ ในภาพยอยมากขึ้น 

โดยทั่วไปแลว การท่ีราคาคารักษาพยาบาลที่ผูปวยตองรับผิดชอบเองต่ําลงเปนสิ่งจูงใจให
ผูปวยมาใชบริการที่โรงพยาบาลมากขึ้น แตผูปวยจะมาใชบริการมากนอยเพียงใดนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยู
กับลักษณะของผูปวยและลักษณะของโรคดวย จํานวนครั้งของการมาใชบริการในโรงพยาบาลที่รวม
โครงการนาจะเพ่ิมขึ้นมากในกลุมผูปวยที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 

- ผูสูงอายุ คนกลุมน้ีมักมีความเส่ียงในการเปนโรคสูงกวาคนวัยหนุมสาวหรือวัยทํางาน ทําให
กลุมคนเหลาน้ีจําเปนตองใชบริการรักษาพยาบาลมากกวาคนกลุมอ่ืน แตเน่ืองจากกลุมผูสูงอายุมักมี
คาใชจายดานการรักษาพยาบาลเปนสัดสวนที่สูงเม่ือเทียบกับรายได จึงอาจทําใหไมสามารถใชบริการ
ไดแมในยามที่มีความจําเปนก็ตาม  

- ผูปวยที่ตองจายคารักษาพยาบาลดวยเ งินของตนเองเนื่องจากไมได รับสิทธิการ
รักษาพยาบาลใดๆ เลยในชวงกอนที่จะมีโครงการฯ ผูปวยเหลาน้ีจะออนไหวตอการลดลงของตนทุน

                                                 
28 สาเหตุหลักที่คณะผูวิจัยเลือกศึกษาโรงพยาบาลทั้ง 5 แหงน้ี เพราะโรงพยาบาลเหลาน้ีมีการจัดเก็บขอมูลผูปวยอยางเปนระบบ
ระเบียบ ขอมูลมีความสมบูรณในระดับที่สามารถนํามาใชวิเคราะหได และยอนหลังไปจนถึงชวงกอนโครงการฯ ซ่ึงเปนชวงที่การ
จัดเก็บขอมูลผูปวยทางอิเล็กทรอนิกสยังไมเปนที่แพรหลายในหมูโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเทาใดนัก   
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ในการรักษาพยาบาลมากกวาผูปวยที่ไมตองจายคารักษาเองเน่ืองจากมีสิทธิรักษาพยาบาลไมวาใน
รูปแบบใดก็ตามอยูแลว 

- ผูปวยดวยโรคท่ีมีคาใชจายสูง เน่ืองจากการรักษาโรคเหลาน้ีมีตนทุนที่สูงมาก ดังน้ันผูปวย
ดวยโรคเหลาน้ีบางรายอาจเลือกที่จะไมรับการรักษาและตองทนอยูกับอาการเจ็บปวย หรืออาจไม
สามารถรับการรักษาไดอยางครบถวนตามวิธีที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพสูง การลดลงของตนทุน
การรักษาพยาบาลจะชวยใหคนเหลาน้ีมาใชบริการรักษาพยาบาลมากขึ้นเม่ือเทียบกับผูปวยดวยโรค
ที่มีคาใชจายต่ํา 

- ผูปวยโรคเรื้อรัง เน่ืองจากโรคเร้ือรังจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเน่ืองและยาวนาน ทํา
ใหคาใชจายตลอดชวงการรักษาพยาบาลเปนจํานวนเงินที่สูง ผูปวยบางรายจึงอาจจะเลือกที่จะรับการ
รักษาในปริมาณที่ต่ํากวาที่ควรจะเปน การลดลงของคารักษาพยาบาลนาจะทําใหผูปวยเหลาน้ีมาใช
บริการมากขึ้น และอาจทําใหผูที่ไดรับการรักษาตามสมควรอยูแลวมาใชบริการมากขึ้นดวย จนทําให
เกิดปญหาการใชบริการมากเกินความจําเปนได  

เน่ืองจากขอมูลในระดับผูปวยนี้มีรายละเอียดของผูปวยที่เปนประโยชนในการวิเคราะหหลาย
ประการ เชน ชนิดของโรคที่มารักษา และอายุของผูปวย จึงสามารถศึกษาผลกระทบในแงมุมที่
นาสนใจซึ่งยังไมเคยไดรับการศึกษามากอน เชน การศึกษาวาชนิดของโรคและอายุของผูปวยมี
ความสัมพันธกับการใชบริการรักษาพยาบาลอยางไร  และหลังจากมีโครงการฯ แลวความสัมพันธ
เหลาน้ีเปลี่ยนไปอยางไร นอกจากนี้ การใชขอมูลในระดับผูปวยยังมีขอไดเปรียบอีกอยางหน่ึงคือ ทํา
ใหสามารถติดตามการใชบริการของคนไขรายใดรายหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง และสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลการใชสิทธิการรักษาพยาบาล ซ่ึงทําใหระบุไดวาผูใดมีสิทธิฯ อยูกอนแลวและผูใด
ไมมีสิทธิฯ ใดๆ เลยในชวงกอนโครงการฯ เพ่ือติดตามวาการใชบริการรักษาพยาบาลของบุคคล
เปลี่ยนไปอยางไรหลังจากมีโครงการฯ แลว (intensive margin) อยางไรก็ดี ขอมูลชุดน้ีมีจุดออนที่
สําคัญคือไมมีการเก็บขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของผูปวย ทําใหคณะผูวิจัยไมสามารถควบคุม
ปจจัยสําคัญบางอยาง เชน รายไดของผูปวย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการใชบริการ
รักษาพยาบาลได 

 การวิเคราะหในบทนี้แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวม ใน
สวนนี้คณะผูวิจัยใชขอมูลผูปวยทุกคนที่เขามาใชบริการตั้งแตป 2543-2549 โดยแบงผูปวยตามกลุม
อายุ (ผูสูงอายุและเด็ก) และชนิดของโรค (โรคที่มีคาใชจายสูงและโรคอ่ืนๆ โรคเรื้อรังและโรคอ่ืนๆ) 
เพ่ือวิเคราะหวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหการใชบริการของกลุมผูปวยเหลาน้ี
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร สวนหลังเปนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการของผูปวย
ที่มาใชบริการในป 2544  ซ่ึงสามารถแยกแยะไดวาผู ใดมีหรือไมมีสิทธิการรักษาพยาบาล29 

                                                 
29 เน่ืองจาก ป 2544 เปนปที่มีขอมูลสิทธิการรักษาพยาบาลครบถวนมากกวาป 2543 มาก คณะผูวิจัยจึงเลือกทีจ่ะติดตามผูปวยที่มาใช
บริการในป 2544 
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คณะผูวิจัยไดติดตามขอมูลของผูปวยกลุมน้ียอนหลังไปในป 2543 และลวงหนาไปในป 2545-2549 
เพ่ือศึกษาวา หลังจากมีโครงการฯ แลว ผูปวยที่ไมเคยมีสิทธิการรักษาพยาบาลมากอนมีพฤติกรรม
การใชบริการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร (intensive margin)  

4.1  แบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ใชในการศึกษาในระดับผูปวย 

การวิเคราะหทั้งสองสวนใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติแบบเดียวกัน แตแตกตางกันที่ตัวอยางที่
นํามาใชเทาน้ัน โดยคณะผูวิจัยไดแยกวิเคราะหเปนรายโรงพยาบาล และในแตละโรงพยาบาลแยก
วิเคราะหตามชนิดของผูปวย (ผูปวยในและผูปวยนอก)  

สมการถดถอยที่ใชสําหรับแตละโรงพยาบาลมีดังตอไปน้ี 

cosit 1 it 2 it 3 t 4 it t

5 it t it

opvisits α β ophighcost β opchronic β uc β ophigh t * uc
β opchronic * uc ε

= + + + +
+ +

 (4.1) 
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cos cos *
*

it it it t it

it t it

ipvisits iphigh t ipchronic uc iphigh t uc
ipchronic uc

α β β β β
β ε

= + + + +
+ +

 (4.2) 

ตัวแปรตามในทั้งสองสมการคือจํานวนครั้งของการมาใชบริการ สวนตัวแปรตนคือลักษณะ
ตางๆ ของผูปวย ในแตละสมการ คณะผูวิจัยแยกวิเคราะหผูปวยออกเปนสองกลุมโดยแบงตามอายุ 
ผูปวยกลุมแรกคือกลุมผูสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) และกลุมที่สองคือเด็กและวัยทํางาน (อายุนอย
กวาหรือเทากับ 60 ป) ตัวแปรที่ใชในสมการถดถอยทั้งสองมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของตัวแปรที่ใชในสมการที่ 4.1 และ 4.2 

ตัวแปร รายละเอียด 
opvisitsit จํานวนคร้ังของการมาใชบริการในสถานะผูปวยนอกของผูปวย i ในป t (ครั้ง) 
ipvisitsit จํานวนคร้ังของการมาใชบริการในสถานะผูปวยในของผูปวย i ในป t (ครั้ง) 
uct 
 

ตัวแปรหุนของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งมีคาเทากับหนึ่งตั้งแตป 2545 เปนตน
ไป และเทากับศูนยกอนป 2545 

ophighcostit 
 

คือตัวแปรหุนของโรคที่มีคาใชจายสูงของผูปวยนอก (ดูจากชนิดของโรค) มีคาเทากับหนึ่งหาก
ผูปวยถูกวินิจฉัยวาเปนโรคที่มีตนทุนในการรักษาสูงอยางนอย 1 ครั้งในปนั้นๆ และเทากับ
ศูนยในกรณีอ่ืนๆ (รวมทั้งกรณีท่ีผูปวยไมไดมาใชบริการ) ผูปวยท่ีมีคา ophighcostit เทากับ
หนึ่งจะถูกเรียกวาผูปวยนอกท่ีเปนโรคคาใชจายสูง 

iphighcostit 
 

คือตัวแปรหุนของโรคที่มีคาใชจายสูงของผูปวยใน (ดูจากชนิดโรค) มีคาเทากับหนึ่งหากผูปวย
ถูกวินิจฉัยวาเปนโรคที่มีตนทุนในการรักษาสูงอยางนอย 1 ครั้งในปนั้นๆ และเทากับศูนยใน
กรณีอ่ืนๆ (รวมท้ังกรณีท่ีผูปวยไมไดมาใชบริการ) ผูปวยท่ีมีคา iphighcostit เทากับหนึ่งจะถูก
เรียกวาผูปวยในที่เปนโรคคาใชจายสูง 
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ตัวแปร รายละเอียด 
opchronicit คือตัวแปรหุนของโรคเรื้อรังของผูปวยนอก (ดูจากชนิดโรค) มีคาเทากับหนึ่งหากผูปวยถูก

วินิจฉัยวาเปนโรคเรื้อรังอยางนอย 1 ครั้งในปนั้นๆ และเทากับศูนยในกรณีอ่ืนๆ (รวมท้ังกรณีท่ี
ผูปวยไมไดมาใชบริการ) ผูปวยท่ีมีคา opchronicit เทากับหนึ่งจะถูกเรียกวาผูปวยนอกท่ีเปน
โรคเรื้อรัง 

ipchronicit 
 

คือตัวแปรหุนของโรคเรื้อรังของผูปวยใน (ดูจากชนิดโรค) มีคาเทากับหนึ่งหากผูปวยถูก
วินิจฉัยวาเปนโรคเรื้อรังอยางนอย 1 ครั้งในปนั้นๆ และเทากับศูนยในกรณีอ่ืนๆ (รวมท้ังกรณีท่ี
ผูปวยไมไดมาใชบริการ) ผูปวยท่ีมีคา ipchronicit เทากับหนึ่งจะถูกเรียกวาผูปวยในท่ีเปนโรค
เรื้อรัง 

ophighcostit*uct ตัวแปรปฏิสัมพันธ (interaction variable) ระหวาง ophighcostit และ uct 
iphighcostit*uct ตัวแปรปฏิสัมพันธระหวาง iphighcostit และ uct 
opchronicit*uct ตัวแปรปฏิสัมพันธระหวาง opchronicit และ uct 
ipchronicit*uct ตัวแปรปฏิสัมพันธระหวาง ipchronicit และ uct 

itε  คาความคลาดเคล่ือน 

 ตัวแปรหุน uc มีไวเพ่ือวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนา สัมประสิทธิ์ของ uc นาจะเปนบวกเนื่องจากตนทุนในการรักษาพยาบาลที่ต่ําลงนาจะทําใหผูปวย
มาใชบริการเพ่ิมขึ้น หากปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ ตัวแปรหุน ophighcost iphighcost opchronic และ 
ipchronic มีไวเพ่ือศึกษาวาผูที่ปวยเปนโรคที่มีคาใชจายในการรักษาสูงและโรคเรื้อรังมีพฤติกรรมการ
ใชบริการที่แตกตางจากผูที่ปวยอ่ืนๆ อยางไร คณะผูวิจัยคาดวาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเหลาน้ีนาจะ
เปนบวกเนื่องจากผูปวยดวยโรคเหลาน้ีมักจะมีความจําเปนที่จะตองรับการรักษาพยาบาลมากกวา
ผูปวยอ่ืนๆ ตัวแปร ophighcost*uc iphighcost*uc opchronic*uc และ ipchronic*uc มีไวเพ่ือศึกษา
วาพฤติกรรมการใชบริการของผูที่ปวยเปนโรคที่มีคาใชจายสูงและโรคเรื้อรังเปลี่ยนไปอยางไร
หลังจากมีโครงการฯ  

 เน่ืองจากจํานวนครั้งของการมาใชบริการมีคาผันแปรในชวงกวางพอสมควร จึงอาจสมมุติไดวา
จํานวนครั้งการมาใชบริการเปนตัวแปรตอเน่ือง (Continuous variables) เทคนิคทางเศรษฐมิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลเหลาน้ีคือ Ordinary least square (OLS) แตเน่ืองจากผูปวยอาจมีลักษณะเฉพาะ
ตัวบางอยางที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดจากตัวแปรตางๆ (Unobserved heterogeneity) เชน 
ภูมิคุมกันโรคและลักษณะนิสัยสวนตัวที่เปนปจจัยเสี่ยงในการเปนโรค ซ่ึงอาจมีอิทธิพลในการ
กําหนดการมาใชบริการของผูปวย หากไมรวมลักษณะเฉพาะตัวเหลาน้ีที่ไมปรากฏอยูในขอมูลน้ีไวใน
สมการถดถอย สิ่งเหลาน้ีจะซอนอยูในคาความคลาดเคลื่อน (ε ) ซ่ึงอาจทําให ε  มีความสัมพันธกับ
ตัวแปรตนบางตัวได ยกตัวอยางเชน ประชากรและรายไดในอําเภอ ปญหาดังกลาวเรียกวา 
Endogeneity ซ่ึงจะทําใหคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากวิธี OLS มีความคลาดเคลื่อน (Bias) และไม
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สมํ่าเสมอ (Inconsistent)30 ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงจําเปนตองใส Fixed effects ของผูปวยแตละคนลงใน
สมการถดถอยเพ่ือควบคุมลักษณะเฉพาะของผูปวยที่ไมปรากฏในขอมูล (Unobserved individual 
specific effect) นอกจากน้ี คณะผูวิจัยยังจัดการกับปญหา Heteroskedasticity โดยใช Robust 
variance estimation 

4.2   ขอมูลที่ใชในแบบจาํลองทางเศรษฐมิติในการศกึษาในระดับผูปวย 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาในระดับผูปวยคือฐานขอมูลผูปวย (ขอมูล 12 แฟม) ป 2543-2549 ของ
โรงพยาบาลศูนยในแตละภูมิภาคของประเทศจํานวน 5 โรงพยาบาล ไดแก 1) โรงพยาบาลตรัง ซ่ึง
เปนโรงพยาบาลศูนยขนาด 453 เตียง ในภาคใต 2) โรงพยาบาลสระบุรี ซ่ึงเปนโรงพยาบาลศูนย
ขนาด 680 เตียง ในภาคกลาง 3) โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเปนโรงพยาบาลศูนย
ขนาด 733 เตียง ในภาคตะวันออก 4) โรงพยาบาลลําปาง ซ่ึงเปนโรงพยาบาลศูนยขนาด 800 เตียง 
ในภาคเหนือ และ 5) โรงพยาบาลบุรีรัมย ซ่ึงเปนโรงพยาบาลศูนยขนาด 590 เตียง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ31  

 ฐานขอมูลผูปวยในแตละโรงพยาบาลอยูในรูปแบบของแฟมรายเดือน ซ่ึงประกอบดวย 12 
แฟมขอมูล ดังตอไปน้ี แฟมขอมูลสิทธิการรักษาพยาบาล (แฟม ins) ซ่ึงบรรจุขอมูลเก่ียวกับสิทธิการ
รักษาที่ผูปวยใช แฟมขอมูลผูปวยกลาง (แฟม pat) ซ่ึงบรรจุขอมูลทั่วไปของผูปวยเชน รหัสผูปวย 
(HN) วันเกิด เพศ และที่อยู แฟมขอมูลผูปวยนอก 4 แฟมไดแก แฟม opd บรรจุขอมูลวันที่รับบริการ 
และคลินิกที่รับบริการ แฟม orf บรรจุขอมูลเก่ียวกับการสงตอผูปวยนอก แฟม odx บรรจุขอมูลการ
วินิจฉัยโรค และแฟม oop บรรจุขอมูลหัตถการ แฟมขอมูลผูปวยใน 4 แฟมไดแก แฟม ipd บรรจุ
ขอมูลวันและเวลารับเขา วันและเวลาจําหนาย และรหัสผูปวยใน (AN) แฟม irf บรรจุขอมูลเก่ียวกับ
การสงตอผูปวย แฟม idx บรรจุขอมูลการวินิจฉัยโรค  และแฟม iop บรรจุขอมูลหัตถการ นอกจากน้ี
ยังมีแฟมขอมูลการเงินอีก 2 แฟม ไดแก แฟม cht ซ่ึงบรรจุขอมูลจํานวนเงินคารักษารวมและจํานวน
เงินที่ผูปวยจายเอง และแฟม cha ซ่ึงบรรจุขอมูลชนิดของบริการท่ีคิดคารักษาและคารักษาของ
บริการรายการนั้น  

 ขอมูลทั่วไปของผูปวย เชน เพศและอายุ32 ถูกรวบรวมจากแฟมขอมูลผูปวยกลาง (แฟม pat) 
ขอมูลการชําระเงินเองโดยไมมีสิทธิเบิกคืนรวบรวมจากแฟมขอมูลสิทธิผูปวย (แฟม ins)  ขอมูลชนิด
ของโรคของผูปวยในและผูปวยนอกรวบรวมจากแฟมขอมูลผูปวยใน (แฟม idx) และแฟมขอมูลผูปวย
นอก (แฟม odx) ตามลําดับ ซ่ึงจัดเก็บขอมูลชนิดโรคโดยอางอิงกับรหัส International Classification 
of Diseases 10th version หรือ ICD 10  

                                                 
30 ในทางเศรษฐมิติ สัมประสิทธิ์ที่เบ่ียงเบน (Biased) คือสัมประสิทธิ์มีคาคาดหวังไมเทากับคาที่แทจริง ( ββ ≠

∧

)(E )  สวน
สัมประสิทธิ์ที่ไมสมํ่าเสมอ (Inconsistent) คือคาสัมประสิทธิ์ที่ 0)lim( ≠

∧

βp   
31 ขอมูลป 2549 
32 อายุผูปวยสามารถคํานวณไดจากวนัเดือนปเกิด 



 42 

 ในการตัดสินวาโรคใดเปนโรคเรื้อรัง คณะผูวิจัยอางอิงจากรายการโรคเรื้อรังของสํานักงาน
ประกันสังคม33 ซ่ึงมีรายการโรคเรื้อรังที่ครอบคลุมชนิดของโรคมากกวารายการโรคเรื้อรังของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติซ่ึงดูแลโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา และรายการของ
กรมบัญชีกลางซึ่งดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ คณะผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจาก
ผูเชี่ยวชาญในการระบุรหัส ICD-10 ของโรคในรายการดังกลาว และใชรหัสเหลาน้ีเปนพ้ืนฐานในการ
สรางตัวแปร opchronic และ ipchronic สวนการตัดสินวาโรคใดเปนโรคที่มีคาใชจายสูง คณะผูวิจัย
อางอิงจากรายการโรคที่มีคาใชจายสูงซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญในการระบุรหัส ICD-
10 ของโรคในรายการดังกลาว34 และไดใชรหัสเหลาน้ีเปนพ้ืนฐานในการสรางตัวแปร iphighcost และ 
ophighcost 

4.3   การวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของแตละโรงพยาบาล 

 ในสวนนี้ คณะผูวิจัยใชขอมูลของผูปวยทุกคนที่มาใชบริการในแตละโรงพยาบาลตั้งแตป 2543-
2549 เพ่ือวิเคราะหวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหการใชบริการของผูปวยเหลาน้ี
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร เน่ืองจากขอมูล 12 แฟมไมไดอยูในรูปแบบที่สามารถนํามาใชไดทันที จึงตอง
นําขอมูล 12 แฟมมาจัดทําชุดขอมูลที่จะใชในการวิเคราะหเสียกอน  

 เน่ืองจากขอมูล 12 แฟมถูกจัดเก็บแยกเปนรายเดือน ในการคํานวณจํานวนครั้งของการมาใช
บริการรายป จึงตองหาจํานวนครั้งของการมาใชบริการในแตละเดือนกอน แลวจึงรวมขอมูลรายเดือน
เขาดวยกันเปนรายป ในการคํานวณหาจํานวนครั้งของการมาใชบริการในฐานะผูปวยนอกของแตละ
เดือน คณะผูวิจัยนับจํานวนวันที่ผูปวยมาใชบริการในแตละเดือนจากแฟมขอมูลผูปวยนอก (แฟม 
opd)  แลวถือวาจํานวนวันดังกลาวคือจํานวนครั้งของการมาใชบริการของผูปวยนอกในเดือนนั้นๆ 
หลังจากนั้นจึงรวมขอมูลรายเดือนเขาดวยกันเปนรายปโดยอาศัยรหัส HN สวนการคํานวณหาจํานวน
คร้ังของการมาใชบริการในฐานะผูปวยในของแตละเดือน คณะผูวิจัยใชประโยชนจากรหัส AN ซ่ึงเปน
รหัสที่โรงพยาบาลกําหนดใหแกการมาใชบริการแตละครั้งของผูปวยในเทาน้ัน35 กลาวคือ ในแตละ
แฟมขอมูลของผูปวยใน (แฟม ipd) คณะผูวิจัยนับจํานวนรหัส AN ที่มีรหัส HN เดียวกัน จํานวนครั้ง
ที่นับไดน้ีคือจํานวนคร้ังของการมาใชบริการของผูปวยในแตละรายในเดือนน้ันๆ  หลังจากน้ันจึงรวม
จํานวนครั้งการมาใชบริการในแตละเดือนเขาเปนการใชบริการในหนึ่งป 

 ในการจัดทําขอมูลรายเดือน คณะผูวิจัยประสบปญหาความไมครบถวนของขอมูลในแตละแฟม 
กลาวคือ มีผูปวยจํานวนหนึ่งซ่ึงมีขอมูลปรากฏในแฟมขอมูลหน่ึง แตกลับไมมีขอมูลในแฟมอ่ืนๆ ทํา
ใหจําเปนตองกําหนดคาของตัวแปรบางตัวของผูปวยบางรายซึ่งขอมูลขาดหายไปขึ้นมาเอง เพ่ือไมให
สูญเสียตัวอยางผูปวยมากเกินความจําเปน หลักเกณฑในการกําหนดคาเปนดังน้ี ในกรณีที่ผูปวยไมมี

                                                 
33 ดูรายการโรคเรื้อรงัไดในตารางภาคผนวกที่ 4.1 
34 ดูรายการโรคที่มีคาใชจายสูงไดในตารางภาคผนวกที ่4.2 
35 โดยทั่วไปแลว ในแฟมขอมูลจะไมมีการใชรหัส AN ซํ้ากัน 
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ขอมูลการวินิจฉัยและ/หรือวิธีการรักษาโรคในเดือนใด จะสมมุติใหตัวแปรที่เก่ียวของกับชนิดโรค 
(ophighcost opchronic iphighcost และ ipchronic) ในเดือนนั้นมีคาเทากับศูนย หรือกลาวไดอีก
อยางหนึ่งวา สําหรับเดือนที่ผูปวยไมมีขอมูลการวินิจฉัยหรือวิธีการรักษาโรค ผูปวยเหลาน้ันจะถูก
สมมุติใหเปนผูปวยอ่ืนๆ ที่ไมใชโรคคาใชจายสูงหรือโรคเร้ือรัง  เหตุที่ตองทําเชนนี้เน่ืองจาก หาก
กําหนดคาของ ophighcost opchronic iphighcost หรือ ipchronic ในเดือนนั้นๆ ใหเทากับหน่ึง น่ัน
หมายความวา ผูปวยจะถูกสมมุติใหเปนผูปวยโรคคาใชจายสูงหรือโรคเร้ือรังไปโดยทันที แมวาผูปวย
จะไมไดเปนโรคคาใชจายสูงหรือโรคเร้ือรังในเดือนอ่ืนๆ ของปเดียวกันเลยก็ตาม ในทางตรงกันขาม 
หากกําหนดคา ophighcost opchronic  iphighcost หรือ ipchronic ใหเทากับศูนย ผูปวยยังมีโอกาสท่ี
จะถูกระบุวาเปนผูปวยโรคคาใชจายสูงหรือโรคเรื้อรังไดหากคาของแปรหุนเหลาน้ีในเดือนอ่ืนๆ อยาง
นอยหน่ึงเดือน มีคาเทากับหน่ึง ดังนั้นการสมมุติวาตัวแปรหุนเหลาน้ีมีคาเทากับศูนยจึงชวยหลีกเลี่ยง
ปญหาความคลาดเคลื่อนของขอมูลไดมากกวา  

 หลังจากไดรวบรวมตัวแปรที่ตองการจากแฟมขอมูลตางๆ ในแตละเดือนเขาดวยกันแลว 
คณะผูวิจัยจึงรวมขอมูลรายเดือนเขาเปนขอมูลรายป เม่ือจัดทําขอมูลของผูปวยในแตละปเสร็จแลวจึง
รวมขอมูลของผูปวยเหลาน้ันเขาดวยกัน ในการรวมขอมูลแตละปเขาดวยกันจําเปนจะตองกําหนดขอ
สมมุติเพ่ิมเติม กลาวคือ คณะผูวิจัยไดสมมุติใหตัวแปร ophighcosts opchronic iphighcost และ 
ipchronic มีคาเทากับศูนยหากผูปวยไมไดมาใชบริการเลยในปน้ันๆ ดังน้ันหากตัวแปร ophighcosts 
opchronic iphighcost และ ipchronic ของผูปวยใดมีคาเทากับศูนยจึงหมายความวา ผูปวยอาจไมได
ถูกวินิจฉัยวาปวยเปนโรคเร้ือรังหรือโรคคาใชจายสูงในทุกๆ คร้ังที่มาใชบริการในปน้ันๆ หรือผูปวย
อาจไมไดมาใชบริการในปน้ันๆ เลย 

 คณะผูวิจัยไดตัดขอมูลของผูปวยที่ไมไดมาใชบริการเลยในชวงป 2545–2549 ออกจากชุด
ขอมูล เน่ืองจากไมทราบสาเหตุที่แนชัดวาเหตุใดผูปวยเหลาน้ีจึงไมมาใชบริการอีกหลังจากมีโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา อาจไปไดวา ผูปวยเหลาน้ีไมเจ็บปวย หรือเจ็บปวยแตไปใชบริการท่ี
สถานพยาบาลอ่ืนแทน ผูปวยเหลาน้ีอาจยายถิ่นฐานออกไป หรือเปนคนตางถิ่นซึ่งบังเอิญไดเขามาใช
บริการ ดังน้ันหากรวมผูปวยเหลาน้ีเขาไวในกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหที่ไดอาจมีความเบี่ยงเบน  

 คณะผูวิจัยไดตัดขอมูลของผูปวยที่มีจํานวนครั้งของการใชบริการที่สูงจนผิดปกติ (มากกวา 150 
คร้ังในปใดๆ ก็ตาม) ออกจากชุดขอมูล เน่ืองจากผูปวยเหลาน้ีอาจมีพฤติกรรมที่แตกตางจากผูปวย
อ่ืนๆ เปนอยางมาก จนเปนสาเหตุใหผลการวิเคราะหเบี่ยงเบนไปได นอกจากน้ียังไดตัดขอมูลของ
ผูปวยที่มีขอมูลที่ผิดปกติและไมสามารถแกไขใหเปนปกติได เชน ผูปวยที่มีอายุมากจนไมนาจะ
เปนไปได   

 หลังจากที่ไดจัดทําชุดขอมูลเสร็จแลว ตั้งแตป 2543-2549 โรงพยาบาลบุรีรัมยมีผูปวยนอก
ทั้งสิ้น 292,119 ราย และมีผูปวยในทั้งสิ้น 159,543 ราย คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรตางๆ ของ
โรงพยาบาลบุรีรัมยถูกแสดงไวในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรตางๆ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย 
ตัวแปร จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

opvisitsit 2,044,833 0.923 2.161 0 150 
ophighcostit 2,044,833 0.027 0.161 0 1 
opchronicit 2,044,833 0.040 0.197 0 1 
ipvisitsit 1,116,801 0.221 0.567 0 38 
iphighcostit 1,116,801 0.023 0.151 0 1 
ipchronicit 1,116,801 0.032 0.177 0 1 

หมายเหตุ: ตารางน้ีไมรวมตัวแปรปฏิสัมพันธ และ uct 

 โรงพยาบาลจันทบุรีมีผูปวยนอกทั้งสิ้น 200,808 ราย มีผูปวยในทั้งสิ้น 114,093 ราย คาสถิติ
เบื้องตนของตัวแปรตางๆ ของโรงพยาบาลจันทบุรีถูกแสดงไวในตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรตางๆ ของโรงพยาบาลจันทบุรี 
ตัวแปร จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

opvisitsit 1,405,656 1.311 3.236 0 143 
ophighcostit 1,405,656 0.051 0.219 0 1 
opchronicit 1,405,656 0.067 0.250 0 1 
ipvisitsit 798,651 0.228 0.6315926 0 29 
iphighcostit 798,651 0.031 0.1749885 0 1 
ipchronicit 798,651 0.039 0.1936207 0 1 

หมายเหตุ: ตารางน้ีไมรวมตัวแปรปฏิสัมพันธ และ uct 

 โรงพยาบาลลําปางมีผูปวยนอกทั้งสิ้น 321,509 ราย มีผูปวยในทั้งสิ้น 136,137 ราย คาสถิติ
เบื้องตนของตัวแปรตางๆ ของโรงพยาบาลลําปางถูกแสดงไวในตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรตางๆ ของโรงพยาบาลลําปาง 
ตัวแปร จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

opvisitsit 2,250,563 1.495 3.935 0 149 
ophighcostit 2,250,563 0.038 0.191 0 1 
opchronicit 2,250,563 0.056 0.229 0 1 
ipvisitsit 952,959 0.247 0.628 0 45 
iphighcostit 952,959 0.034 0.180 0 1 
ipchronicit 952,959 0.043 0.203 0 1 

หมายเหตุ: ตารางน้ีไมรวมตัวแปรปฏิสัมพันธ และ uct 

 โรงพยาบาลสระบุรีมีผูปวยนอกทั้งสิ้น 283,344 ราย มีผูปวยในทั้งสิ้น 120,587 ราย คาสถิติ
เบื้องตนของตัวแปรตางๆ ของโรงพยาบาลสระบุรีถูกแสดงไวในตารางที่ 4.5   
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ตารางที่ 4.5 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรตางๆ ของโรงพยาบาลสระบุรี 
ตัวแปร จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

opvisitsit 1,983,408 1.325 3.751 0 150 
ophighcostit 1,983,408 0.044 0.205 0 1 
opchronicit 1,983,408 0.085 0.279 0 1 
ipvisitsit 844,109 0.226 0.570 0 30 
iphighcostit 844,109 0.028 0.166 0 1 
ipchronicit 844,109 0.036 0.185 0 1 

หมายเหตุ: ตารางน้ีไมรวมตัวแปรปฏิสัมพันธ และ uct 

 โรงพยาบาลตรังมีผูปวยนอกทั้งสิ้น 236,532 ราย มีผูปวยในทั้งสิ้น 102,115 ราย คาสถิติ
เบื้องตนของตัวแปรตางๆ ของโรงพยาบาลตรังถูกแสดงไวในตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรตางๆ ของโรงพยาบาลตรัง 
ตัวแปร จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

opvisitsit 1,655,724 1.139 2.774 0 142 
ophighcostit 1,655,724 0.032 0.175 0 1 
opchronicit 1,655,724 0.042 0.201 0 1 
ipvisitsit 714,805 0.232 0.569 0 26 
iphighcostit 714,805 0.059 0.235 0 1 
ipchronicit 714,805 0.031 0.173 0 1 

หมายเหตุ: ตารางน้ีไมรวมตัวแปรปฏิสัมพันธ และ uct 
 

4.4   ผลการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของแตละโรงพยาบาล 

 ผลการวิเคราะหของแตละโรงพยาบาลถูกแสดงในตารางซึ่งมีรูปแบบเหมือนกันหมดทุก
โรงพยาบาล คอลัมน old แสดงผลการวิเคราะหของกลุมผูสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) และคอลัมน 
young แสดงผลการวิเคราะหของกลุมเด็กและวัยทํางาน (อายุนอยกวาหรือเทากับ 60 ป) คอลัมน
หมายเลข 2 และ 4 แสดงผลของสมการถดถอยที่ 4.1 (opvisits) สวนคอลัมนหมายเลข 1 และ 3 
แสดงผลของสมการถดถอยที่ 4.1 โดยไมมีตัวแปรปฏิสัมพันธ คอลัมนหมายเลข 6 และ 8 แสดงผล
ของสมการถดถอยที่ 4.2 (ipvisits) สวนคอลัมนหมายเลข 5 และ 7 แสดงผลของสมการถดถอยที่ 4.2 
โดยไมมีตัวแปรปฏิสัมพันธ 
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• โรงพยาบาลบุรีรัมย 

 ตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของโรงพยาบาลบุรีรัมย จากตารางจะ
เห็นไดวาสัมประสิทธิ์ของ ophighcost opchronic iphighcost และ ipchronic เปนบวกและมีนัยสําคัญ
ในคอลัมนหมายเลข 1 3 5 และ 7 ซ่ึงแสดงวาผูปวยที่เปนโรคที่มีคาใชจายสูงและโรคเรื้อรังมาใช
บริการมากกวาผูปวยอ่ืนๆ ตรงตามที่คณะผูวิจัยคาดไว ในกรณีของผูปวยนอก ผูปวยวัยสูงอายุมาใช
บริการไมแตกตางจากผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานมากนัก (เปรียบเทียบภายในกลุมโรคชนิดเดียวกัน) 
แตผูปวยที่เปนโรคตางชนิดกันจะมาใชบริการแตกตางกันมากกวา (เปรียบเทียบภายในกลุมผูปวยวัย
เดียวกัน) โดยเฉลี่ยแลว ผูปวยนอกที่เปนโรคที่มีคาใชจายสูงมาใชบริการมากกวาผูปวยนอกอ่ืนๆ 
ประมาณ 1 คร้ังตอป และผูปวยนอกโรคเรื้อรังมาใชบริการมากกวาผูปวยนอกอ่ืนๆ เกือบ 3 คร้ังตอป  
ในกรณีของผูปวยใน ผูปวยที่เปนโรคตางชนิดกันจะมาใชบริการในปริมาณที่แตกตางกันไมมากเทา
กรณีของผูปวยนอก และผูปวยในวัยที่แตกตางกันมาใชบริการในปริมาณที่แตกตางกันไมมากนัก 

ตารางที่ 4.7 ผลกระทบในภาพรวมของโรงพยาบาลบรีุรัมย 
 opvisitsit ipvisitsit 
 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
constant 0.559*** 0.559*** 0.727*** 0.739*** 0.053*** 0.053*** 0.070*** 0.070*** 

 (0.002) (0.002) (0.006) (0.007) (0.0006) (0.001) (0.001) (0.002) 
ophighcostit 1.291*** 0.840*** 1.056*** 0.980***     

 (0.036) (0.039) (0.042) (0.055)     
opchronicit 2.685*** 2.960*** 2.894** 2.773***     

 (0.026) (0.028) (0.033) (0.048)     
iphighcostit     0.221*** 0.307*** 0.377*** 0.459*** 

     (0.018) (0.031) (0.012) (0.026) 
ipchronicit     1.434*** 1.385*** 1.151*** 1.090*** 

     (0.175) (0.024) (0.011) (0.023) 
uct 0.266*** 0.267*** 0.726*** 0.242*** 0.177*** 0.177*** 0.111*** 0.111*** 
 (0.002) (0.003) (0.006) (0.008) (0.0009) (0.001) (0.002) (0.003) 

ophighcostit*uct  0.530***  0.088     
  (0.041)  (0.057)     

opchronicit*uct  -0.331***  0.140***     
  (0.030)  (0.05)     

iphighcostit*uct      -0.090***  -0.087*** 
      (0.032)  (0.026) 

ipchronicit*uct      0.052**  0.065*** 
      (0.024)  (0.024) 

No. of obs. 1,660,254 1,660,254 384,579 384,579 863,930 863,930 252,871 252,871 
R-squared 0.12 0.12 0.29 0.29 0.17 0.17 0.34 0.34 

หมายเหต:ุ *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 5%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  
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 สัมประสิทธิ์ของ uc เปนบวกและมีนัยสําคัญในทุกคอลัมนตามที่คณะผูวิจัยคาดไว แสดงวาโดย
เฉลี่ยแลว ผูปวยทั้งนอกและในมาใชบริการมากขึ้นหลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ในกรณีของผูปวยนอก ผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.3 คร้ังตอป  จาก
เดิมที่เคยมาใชบริการประมาณ 0.7 คร้ังตอปในชวงกอนโครงการฯ สวนผูปวยสูงอายุมาใชบริการ
เพ่ิมขึ้นถึงประมาณ 0.7 คร้ังตอป จากเดิมที่เคยมาใชบริการประมาณ 0.9 คร้ังตอปในชวงกอน
โครงการฯ การใชบริการที่เพ่ิมขึ้นของผูปวยนอกในกลุมผูสูงอายุถือวาเปนการเพ่ิม ดวยอัตราที่สูง
กวาผูปวยนอกวัยเด็กและวัยทํางานมากพอสมควร  

 ในกรณีของผูปวยใน ผลที่ไดตรงขามกับกรณีของผูปวยนอก หลังจากมีโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาแลว ผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวาผูปวยสูงอายุ ผูปวยวัย
เด็กและวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้น 0.17 คร้ังตอป สวนผูปวยสูงอายุมาใชบริการเพ่ิมขึ้นเพียง 0.11 
คร้ังตอป หากเปรียบเทียบกับจํานวนคร้ังของการมาใชบริการโดยเฉลี่ยของผูปวยในที่อยูในวัยเด็ก
และวัยทํางานและผูปวยในที่อยูในกลุมสูงอายุในชวงกอนโครงการฯ (ประมาณ 0.05 คร้ังตอป และ 
0.07 คร้ังตอป ตามลําดับ) จะเห็นวาอัตราการใชบริการที่เพ่ิมขึ้นของผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานถือวา
สูงมาก โดยเฉพาะอัตราการเพ่ิมในกลุมผูปวยเด็ก แตอัตราการใชบริการที่เพ่ิมขึ้นของผูปวยสูงอายุก็
นับวาสูงพอสมควร แมจะไมสูงเทากับผูปวยวัยเด็กและวัยทํางาน 

 คาสัมประสิทธิ์ในคอลัมนที่ 2 และ 4 แปลความหมายไดวา ในกรณีของผูปวยนอก โครงการฯ 
ทําใหผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานที่เปนโรคเร้ือรังมาใชบริการเพ่ิมขึ้นนอยกวา36 แตผูปวยวัยเด็กและ
วัยทํางานที่เปนโรคคาใชจายสูงเพ่ิมขึ้นมากกวา37 และผูปวยสูงอายุที่เปนโรคเร้ือรังมาใชบริการ
เพ่ิมขึ้นมากกวา เม่ือเทียบกับผูปวยกลุมอ่ืนๆ สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในคอลัมนที่ 6 และ 8 
แสดงใหเห็นวา ในกรณีของผูปวยใน โครงการฯ ทําใหการใชบริการของผูปวยโรคคาใชจายสูงเพิ่มขึ้น
นอยกวา ในขณะที่การใชบริการของผูปวยโรคเร้ือรังกลับเพ่ิมขึ้นมากกวา เม่ือเทียบกับผูปวยกลุม
อ่ืนๆ 

• โรงพยาบาลจันทบุรี 

ตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนาที่มีตอการมาใชบริการของผูปวยในโรงพยาบาลจันทบุรี สัมประสิทธิ์ของ ophighcost opchronic 
iphighcost และ ipchronic เปนบวกและมีนัยสําคัญในคอลัมนหมายเลข 1 3 5 และ 7 (เชนเดียวกับ
โรงพยาบาลบุรีรัมย) แสดงวาผูปวยโรคเรื้อรังและโรคคาใชจายสูงมาใชบริการมากกวาผูปวยอ่ืนๆ 
ผูปวยนอกที่เปนโรคคาใชจายสูงมาใชบริการมากกวาผูปวยนอกอ่ืนๆ โดยเฉลี่ย 2-3 คร้ังตอป (0.04-
0.5 คร้ังตอปสําหรับผูปวยใน) สวนผูปวยนอกที่เปนโรคเรื้อรังมาใชบริการมากกวาผูปวยนอกอื่นๆ 
โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 คร้ังตอป (1-2 คร้ังตอปสําหรับผูปวยใน) อยางไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบการมา

                                                 
36 อาจเกิดกรณีผูปวยวัยเด็กและวัยทาํงานที่เปนโรคเรื้อรงัมาใชบริการลดลง แตผูปวยกลุมอื่นๆ มาใชบริการเพิม่ข้ึน 
37 อาจเกิดกรณีผูปวยวัยเด็กและวัยทาํงานที่เปนโรคคาใชจายสูงมาใชบริการเพิ่มข้ึน แตผูปวยกลุมอื่นๆ มาใชบริการลดลง 
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ใชบริการของผูปวยในวัยตางๆ จะเห็นไดวาความแตกตางระหวางวัยไมไดทําใหจํานวนครั้งในการใช
บริการของผูปวยแตกตางกันมากนัก  

ตารางที่ 4.8 ผลกระทบในภาพรวมของโรงพยาบาลจันทบุรี 
 opvisitsit ipvisitsit 
 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
constant 0.381*** 0.393*** 0.786*** 0.778*** 0.038*** 0.038*** 0.052*** 0.052*** 
 (0.003) (0.003) (0.011) (0.013) (0.0006) (0.001) (0.002) (0.003) 
ophighcostit 1.678*** 2.073*** 2.117*** 3.227***     
 (0.048) (0.06) (0.055) (0.088)     
opchronicit 4.25*** 3.117*** 4.099*** 3.144***     
 (0.034) (0.05) (0.046) (0.083)     
iphighcostit     0.040* 0.383*** 0.351*** 0.473*** 
     (0.021) (0.034) (0.015) (0.03) 
ipchronicit     1.67*** 1.496*** 1.371*** 1.298*** 
     (0.022) (0.027) (0.166) (0.027) 
uct 0.689*** 0.673*** 0.587*** 0.595*** 0.184*** 0.185*** 0.121*** 0.123*** 
 (0.003) (0.004) (0.013) (0.016) (0.001) (0.001) (0.002) (0.003) 
ophighcostit*uct  -0.438***  -1.260***     
  (0.062)  (0.09)     
opchronicit*uct  1.238***  1.080***     
  (0.052)  (0.086)     
iphighcostit*uct      -0.358***  -0.130*** 
      (0.035)  (0.03) 
ipchronicit*uct      0.182***  0.078*** 
      (0.028)  (0.028) 
No. of obs. 1,149,934 1,149,934 255,722 255,722 615,449 615,449 183,202 183,202 
R-squared 0.19 0.19 0.36 0.36 0.22 0.22 0.37 0.37 

หมายเหต:ุ *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 5%, * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard 
error  

 สัมประสิทธิ์ของ uc เปนบวกและมีนัยสําคัญในทุกคอลัมน แสดงวาโรงพยาบาลจันทบุรีมีผูปวย
ทั้งในและนอกเพิ่มขึ้นหลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา การใชบริการที่เพ่ิมขึ้นนี้มา
จากผูปวยทั้งสองกลุมวัย แตทวากลุมผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานมีการใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวากลุม
ผูปวยสูงอายุ ในกรณีของผูปวยนอก ผูปวยที่เปนเด็กและวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย
ประมาณ 0.7 คร้ังตอป ในขณะที่ผูปวยในกลุมผูสูงอายุมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.6 คร้ังตอป 
หากเทียบกับจํานวนครั้งของการมาใชบริการเฉลี่ยในชวงกอนโครงการฯ (ประมาณ 0.7 คร้ังตอป
สําหรับวัยเด็กและวัยทํางาน และ 1 คร้ังตอปสําหรับวัยสูงอายุ) จะเห็นวาอัตราการใชบริการที่เพ่ิมขึ้น
ของผูปวยทั้งสองกลุมอยูในระดับสูง แตทวาอัตราการการเพิ่มของการใชบริการของกลุมวัยเด็กและ
วัยทํางานสูงกวาของกลุมวัยสูงอายุ 
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 ในกรณีของผูปวยใน ผูปวยที่อยูในวัยเด็กหรือวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.18 คร้ัง
ตอป เม่ือเทียบกับจํานวนคร้ังของการมาใชบริการเฉลี่ยในชวงกอนโครงการแลว (ประมาณ 0.1 คร้ัง
ตอป) จะเห็นไดวาผูปวยในวัยเด็กหรือวัยทํางานมีการใชบริการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงมาก สวนผูปวย
สูงอายุมีการใชบริการเพ่ิมขึ้นเพียงประมาณ 0.12 คร้ังตอป แตเม่ือเทียบกับจํานวนครั้งของการมาใช
บริการโดยเฉลี่ยของผูปวยเหลาน้ีในชวงกอนโครงการแลว (ประมาณ 0.07 คร้ังตอป) อัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใชบริการของผูปวยสูงอายุถือวาสูงทัดเทียมกับของผูปวยวัยเด็กและวัยทํางาน   

หากพิจารณาเคร่ืองหมายของสัมประสิทธิ์ตัวแปรปฏิสัมพันธในคอลัมนที่ 2 4 6 และ 8 จะพบวา 
ไมวาจะเปนกลุมผูปวยในหรือผูปวยนอก กลุมผูปวยสูงอายุหรือผูปวยเด็กและวัยทํางาน โครงการฯ 
ทําใหผูปวยโรคเรื้อรังมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวา38 ในขณะท่ีผูปวยโรคคาใชจายสูงมาใชบริการ
เพ่ิมขึ้นนอยกวา เม่ือเปรียบเทียบกับผูปวยกลุมอ่ืนๆ39  

• โรงพยาบาลลําปาง 

 ตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนาที่มีตอการมาใชบริการของผูปวยในโรงพยาบาลลําปาง สัมประสิทธิ์ของ ophighcost opchronic 
iphighcost และ ipchronic เปนบวกและมีนัยสําคัญในคอลัมนหมายเลข 1 3 5 และ 7 เชนเดียวกับ
โรงพยาบาลบุรีรัมยและโรงพยาบาลจันทบุรี แสดงใหเห็นวาผูปวยโรคเรื้อรังและโรคคาใชจายสูงมาใช
บริการมากกวาผูปวยอ่ืนๆ 

 สัมประสิทธิ์ของ uc เปนบวกและมีนัยสําคัญในทุกคอลัมน แสดงวาโรงพยาบาลลําปางมีผูปวย
ทั้งในและนอกเพิ่มขึ้นหลังจากมีโครงการฯ ในกรณีของผูปวยนอก โดยเฉลี่ยแลวผูปวยวัยเด็กและวัย
ทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.6 คร้ังตอป จากเดิมที่เคยมาใชบริการประมาณ 1 คร้ังตอป
ในชวงกอนโครงการฯ สวนผูปวยนอกสูงอายุมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.7 คร้ังตอป จากเดิมที่
เคยมาใชบริการประมาณ 1.4 คร้ังตอปในชวงกอนโครงการฯ ดังน้ันในแงของอัตราการเพ่ิมของการ
มาใชบริการ ผูปวยทั้งสองกลุมตางมีอัตราการเพ่ิมในระดับสูง แตการเพ่ิมขึ้นของการมาใชบริการของ
เด็กและวัยทํางานมีอัตราที่สูงกวาของผูปวยสูงอายุ 

 ในกรณีของผูปวยใน โดยเฉลี่ยแลวผูปวยในวัยเด็กและวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 
0.18 คร้ังตอป จากเดิมที่เคยมาใชบริการประมาณ 0.13 คร้ังตอปในชวงกอนโครงการฯ สวนผูปวย
สูงอายุมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.1 คร้ังตอป จากเดิมที่เคยมาใชบริการประมาณ 0.16 คร้ังตอป
ในชวงกอนโครงการฯ ในแงของอัตราการเพิ่มของการมาใชบริการจึงสังเกตไดวา ผูปวยทั้งสองกลุม

                                                 
38 สําหรับผูปวยโรคเรื้อรังที่เปนผูปวยในหรือผูปวยนอกวัยสูงอายุ อาจเกิดกรณีผูปวยกลุมน้ีมาใชบริการเพิ่มข้ึน แตผูปวยกลุมอื่นๆ มา
ใชบริการลดลง 
39 สําหรับผูปวยโรคคาใชจายสูงที่เปนผูปวยในหรือผูปวยนอกวัยสูงอายุ อาจเกิดกรณีผูปวยกลุมน้ีมาใชบริการลดลง แตผูปวยกลุมอื่นๆ 
มาใชบริการเพิ่มข้ึน 
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ตางมีอัตราการเพ่ิมในระดับสูง แตการเพ่ิมขึ้นของการมาใชบริการของวัยเด็กและวัยทํางานมีอัตราสูง
กวาการใชบริการของผูปวยสูงอายุ 

ตารางที่ 4.9 ผลกระทบในภาพรวมของโรงพยาบาลลาํปาง 
 opvisitsit ipvisitsit 
 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
constant 0.638*** 0.659*** 1.061*** 1.178*** 0.055*** 0.054*** 0.096*** 0.095*** 
 (0.003) (0.004) (0.010) (0.082) (0.001) (0.001) (0.002) (0.002) 
ophighcostit 2.650*** 1.960*** 2.262*** 1.240***     
 (0.060) (0.056) (0.067) (0.082)     
opchronicit 4.135*** 3.393*** 4.528*** 4.031     
 (0.038) (0.041) (0.054) (0.074)     
iphighcostit     0.275*** 0.365*** 0.499*** 0.542*** 
     (0.017) (0.026) (0.012) (0.02) 
ipchronicit     1.424*** 1.531*** 1.154*** 1.149*** 
     (0.015) (0.02) (0.012) (0.02) 
uct 0.584*** 0.558*** 0.686*** 0.534*** 0.179*** 0.180*** 0.107*** 0.108*** 
 (0.004) (0.005) (0.012) (0.015) (0.001) (0.001) (0.002) (0.003) 
ophighcostit*uct  0.741***  1.216***     
  (0.057)  (0.085)     
opchronicit*uct  0.859***  0.586***     
  (0.043)  (0.078)     
iphighcostit*uct       -0.096***   -0.048*** 
      (0.027)  (0.022) 
ipchronicit*uct       -0.115***  0.006*** 
      (0.021)  (0.002) 
No. of obs. 1,770,558 1,770,558 480,005 480,005 670,065 670,065 282,894 282,894 
R-squared 0.14 0.14 0.23 0.23 0.20 0.20 0.33 0.33 

หมายเหต:ุ *** คือมีนัยสําคัญทีร่ะดับ 1%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  

หากพิจารณาเคร่ืองหมายของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปฏิสัมพันธในคอลัมนที่ 2 4 6 และ 8 จะ
เห็นไดวา หลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในกรณีของกลุมผูปวยนอก ไมวาจะเปน
กลุมผูปวยสูงอายุหรือกลุมผูปวยเด็กและวัยทํางาน ผูปวยโรคเรื้อรังหรือโรคคาใชจายสูงมาใชบริการ
เพ่ิมขึ้นมากกวาผูปวยกลุมอ่ืนๆ แตในกรณีของผูปวยในพบวา ผลที่ไดมีลักษณะแตกตางกันระหวาง
กลุมอายุของผูปวย กลาวคือ ในกลุมผูปวยวัยเด็กและวัยทํางาน ผูปวยโรคเรื้อรังหรือโรคคาใชจายสูง
มาใชบริการเพ่ิมขึ้นนอยกวา40 สวนในกลุมผูปวยสูงอายุ ผูปวยโรคคาใชจายสูงมาใชบริการเพ่ิมขึ้น
นอยกวา ในขณะที่ผูปวยโรคเรื้อรังกลับมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวา เม่ือเทียบกับผูปวยกลุมอ่ืนๆ  

 

                                                 
40 อาจเกิดกรณีผูปวยกลุมน้ีมาใชบริการลดลง ในขณะที่ผูปวยกลุมอื่นๆ มาใชบริการเพิ่มข้ึน 
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• โรงพยาบาลสระบุรี 

 ตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาที่มีตอการมาใชบริการของผูปวยในโรงพยาบาลสระบุรี สัมประสิทธิ์ของ ophighcost 
opchronic iphighcost และ ipchronic เปนบวกและมีนัยสําคัญในคอลัมนหมายเลข 1 3 5 และ 7 
เชนเดียวกับโรงพยาบาลอ่ืนๆ ที่ไดวิเคราะหไปแลวขางตน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูปวยโรคเรื้อรังและโรค
คาใชจายสูงมาใชบริการมากกวาผูปวยอ่ืนๆ 

ตารางที่ 4.10 ผลกระทบในภาพรวมของโรงพยาบาลสระบุรี 
 opvisitsit ipvisitsit 

 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
constant 0.463*** 0.460*** 0.920*** 0.865*** 0.050*** 0.048*** 0.079*** 0.071*** 
 (0.003) (0.003) (0.015) (0.015) (0.001) (0.001) (0.002) (0.003) 
ophighcostit 2.394*** 2.457*** 2.902*** 3.272***     
 (0.046) (0.041) (0.067) (0.086)     
opchronicit 4.323*** 4.378*** 4.413*** 4.613***     
 (0.02) (0.267) (0.040) (0.071)     
iphighcostit     0.303***  -0.100*** 0.504*** 0.631*** 
     (0.016) (0.032) (0.013) (0.028) 
ipchronicit     1.324*** 2.058*** 1.122*** 1.268*** 
     (0.015) (0.025) (0.013) (0.026) 
uct 0.450*** 0.454*** 0.293*** 0.365** 0.178*** 0.180** 0.097*** 0.107*** 
 (0.004) (0.004) (0.017) (0.018) (0.001) (0.001) (0.003) (0.003) 
ophighcostit*uct   -0.072*   -0.412***     
  (0.433)  (0.09)     
opchronicit*uct   -0.065**   -0.244***     
  (0.028)  (0.076)     
iphighcostit*uct      0.427***   -0.136*** 
      (0.032)  (0.029) 
ipchronicit*uct       -0.776***    -0.158*** 
      (0.025)  (0.027) 
No. of obs. 1,668,976 1,66,8976 314,432 314,432 662,431 662,431 662,431 662,431 
R-squared 0.27 0.27 0.35 0.35 0.18 0.18 0.38 0.38 

หมายเหต:ุ *** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 1%, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 5% %, * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard 
error 

 สัมประสิทธิ์ของ uc เปนบวกและมีนัยสําคัญในทุกคอลัมน แสดงวาโรงพยาบาลลําปางมีผูปวย
ทั้งในและนอกเพิ่มขึ้นหลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในกรณีของผูปวยนอก โดย
เฉลี่ยแลวผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.5 คร้ังตอป จากเดิมที่เคยมาใช
บริการประมาณ 1 คร้ังตอปในชวงกอนโครงการฯ คิดเปนอัตราการเพ่ิมประมาณรอยละ 50 สวน
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ผูปวยสูงอายุมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.3 คร้ังตอป จากเดิมที่เคยมาใชบริการประมาณ 1.4 คร้ัง
ตอป คิดเปนอัตราการเพ่ิมประมาณรอยละ 30 ซ่ึงต่ํากวาอัตราการเพ่ิมของผูปวยวัยเด็กและวัยทํางาน  

 ในกรณีของผูปวยใน ผูปวยที่เปนเด็กหรือวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.18 คร้ังตอป 
เม่ือเทียบกับจํานวนคร้ังของการใชบริการโดยเฉลี่ยในชวงกอนโครงการแลว (ประมาณ 0.11 คร้ังตอ
ป) จะเห็นไดวาผูปวยในวัยเด็กและวัยทํางานมีการใชบริการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงมาก สวนผูปวย
สูงอายุมีการใชบริการเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงประมาณ 0.10 คร้ังตอป แตเม่ือเทียบกับจํานวนครั้งของ
การใชบริการโดยเฉลี่ยในชวงกอนโครงการ (ประมาณ 0.13 คร้ังตอป) อัตราการเพ่ิมของการใช
บริการของผูปวยสูงอายุถือวาคอนขางสูง แตก็ยังต่ํากวาอัตราการเพิ่มของกลุมผูปวยวัยเด็กและวัย
ทํางาน  

หากพิจารณาเคร่ืองหมายของสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรปฏิสัมพันธในคอลัมนที่ 2 4 6 และ 8 จะ
เห็นไดวา ไมวาจะเปนกลุมผูปวยสูงอายุหรือกลุมผูปวยวัยเด็กและวัยทํางาน โครงการฯ ทําใหผูปวย
นอกที่เปนโรคเร้ือรังหรือโรคคาใชจายสูงมาใชบริการเพ่ิมขึ้นนอยกวาผูปวยกลุมอ่ืนๆ41 ในกรณีของ
ผูปวยใน คณะผูวิจัยพบวามีความแตกตางระหวางกลุมอายุของผูปวย กลาวคือ ในกลุมผูปวยเด็กและ
วัยทํางาน ผูที่เปนโรคเรื้อรังมาใชบริการเพ่ิมขึ้นนอยกวา42 แตผูปวยโรคคาใชจายสูงมาใชบริการ
เพ่ิมขึ้นมากกวา43 เม่ือเทียบกับผูปวยกลุมอ่ืนๆ สวนในกลุมผูปวยสูงอายุ ผูปวยที่เปนโรคคาใชจายสูง
หรือผูปวยที่เปนโรคเรื้อรังกลับมาใชบริการเพ่ิมขึ้นนอยกวาผูปวยกลุมอ่ืนๆ44 

• โรงพยาบาลตรัง 

 ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาที่มีตอการมาใชบริการของผูปวยในโรงพยาบาลตรัง สัมประสิทธิ์ของ ophighcost opchronic 
iphighcost และ ipchronic เปนบวกและมีนัยสําคัญในคอลัมนหมายเลข 1 3 5 และ 7 เชนเดียวกับ
โรงพยาบาลอ่ืนๆ ที่ไดวิเคราะหไปแลวขางตน แสดงใหเห็นวาผูปวยโรคเรื้อรังและโรคคาใชจายสูงมา
ใชบริการมากกวาผูปวยอ่ืนๆ 

 สัมประสิทธิ์ของ uc เปนบวกและมีนัยสําคัญในทุกคอลัมน แสดงวาโรงพยาบาลตรังมีผูปวยทั้ง
ในและนอกเพ่ิมขึ้นหลังจากมีโครงการฯ ในกรณีของผูปวยนอก โดยเฉลี่ยแลวผูปวยวัยเด็กและวัย
ทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.3 คร้ังตอป จากเดิมที่เคยมาใชบริการประมาณ 0.8 คร้ังตอป
ในชวงกอนโครงการฯ คิดเปนอัตราการเพ่ิมประมาณรอยละ 38 สวนผูปวยสูงอายุมาใชบริการเพ่ิมขึ้น

                                                 
41 สําหรับผูปวยนอกสูงอายุ อาจเกิดกรณีผูที่เปนโรคเรื้อรงัหรือโรคคาใชจายสูงมาใชบริการลดลง ในขณะที่ผูปวยกลุมอื่นๆ มาใชบริการ
เพิ่มข้ึน 
42 อาจเกิดกรณีผูปวยกลุมน้ีมาใชบริการลดลง ในขณะที่ผูปวยกลุมอื่นๆ มาใชบริการเพิ่มข้ึน 
43 อาจเกิดกรณีผูปวยกลุมน้ีมาใชบริการเพิ่มข้ึน ในขณะทีผู่ปวยกลุมอื่นๆ มาใชบริการลดลง 
44 อาจเกิดกรณีผูปวยกลุมน้ีมาใชบริการลดลง แตผูปวยกลุมอื่นๆ มาใชบริการเพิ่มข้ึน 
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ประมาณ 0.2 คร้ังตอป จากเดิมที่เคยมาใชบริการประมาณ 1.2 คร้ังตอปในชวงกอนโครงการฯ คิด
เปนอัตราการเพ่ิมประมาณรอยละ 18 ซ่ึงต่ํากวาอัตราการเพ่ิมของผูปวยวัยเด็กและวัยทํางาน 

 ในกรณีของผูปวยใน โดยเฉลี่ยแลว ผูปวยในวัยเด็กและวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 0.13 คร้ังตอป จากเดิมท่ีเคยมาใชบริการประมาณ 0.14 คร้ังตอปในชวงกอนโครงการฯ 
สวนผูปวยสูงอายุมาใชบริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.08 คร้ังตอป จากเดิมที่เคยมาใชบริการประมาณ 
0.17 คร้ังตอปในชวงกอนโครงการฯ ในแงของอัตราการเพ่ิม การใชบริการของผูปวยทั้งสองกลุมตาง
มีอัตราการเพ่ิมที่สูง แตการเพ่ิมขึ้นของการมาใชบริการของวัยเด็กและวัยทํางานมีอัตราสูงกวาการใช
บริการของผูสูงอายุ 

ตารางที่  4.11 ผลกระทบในภาพรวมของโรงพยาบาลตรัง 
 opvisitsit ipvisitsit 

 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
constant 0.621*** 0.625*** 0.992*** 1.057*** 0.055*** 0.052*** 0.093*** 0.085*** 
 (0.003) (0.003) (0.010) (0.012) (0.001) (0.001) (0.002) (0.003) 
ophighcostit 2.323*** 1.923*** 2.237*** 1.453***     
 (0.054) (0.049) (0.056) (0.081)     
opchronicit 3.374*** 3.342*** 3.778*** 3.849***     
 (0.036) (0.035) (0.053) (0.076)     
iphighcostit     0.982*** 1.090*** 0.770*** 0.894*** 
     (0.003) (0.010) (0.010) (0.021) 
ipchronicit     0.947*** 1.230*** 0.976*** 1.115*** 
     (0.011) (0.020) (0.010) (0.019) 
uct 0.344*** 0.340*** 0.223*** 0.139*** 0.130*** 0.134*** 0.081*** 0.092*** 
 (0.003) (0.004) (0.012) (0.014) (0.001) (0.001) (0.003) (0.003) 
ophighcostit*uct  0.469***  0.926***     
  (0.052)  (0.086)     
opchronicit*uct  0.034***  -0.069     
  (0.039)  (0.081)     
iphighcostit*uct       -0.117***   -0.132*** 
      (0.011)  (0.022) 
ipchronicit*uct       -0.373***  -0.153 
      (0.020)  (0.021) 
No. of obs. 1,374,277 1,374,277 281,447 281,447 563,711 563,711 563,711 563,711 
R-squared 0.13 0.13 0.33 0.33 0.27 0.28 0.39 0.39 

หมายเหต:ุ *** คือมีนัยสําคัญทีร่ะดับ 1%, ** คือมีนัยสําคัญทีร่ะดับ 5%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  

 หากพิจารณาเคร่ืองหมายของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปฏิสัมพันธในคอลัมนที่ 2 4 6 และ 8 จะ
เห็นไดวา หลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในกรณีของผูปวยนอก คณะผูวิจัยพบวา
ผลที่ไดมีความแตกตางระหวางกลุมอายุของผูปวย กลาวคือ ในกลุมผูปวยเด็กและวัยทํางาน ผูปวย
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โรคคาใชจายสูงและผูปวยโรคเรื้อรังกลับมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวาผูปวยกลุมอ่ืนๆ สวนในกลุม
ผูปวยสูงอายุ ผูปวยโรคคาใชจายสูงมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวา แตผูปวยโรคเร้ือรังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงในการมาใชบริการอยางมีนัยสําคัญ เม่ือเทียบกับผูปวยกลุมอ่ืนๆ  ในกรณีของผูปวยใน 
ไมวาจะเปนกลุมผูปวยสูงอายุหรือกลุมผูปวยวัยเด็กและวัยทํางาน ผูที่เปนโรคเร้ือรังหรือโรคคาใชจาย
สูงมาใชบริการเพ่ิมขึ้นนอยกวาผูปวยกลุมอ่ืนๆ45 ยกเวนกรณีของผูปวยสูงอายุที่เปนโรคเร้ือรังซ่ึงไมมี
การเปลี่ยนแปลงในการมาใชบริการอยางมีนัยสําคัญ เม่ือเทียบกับผูปวยกลุมอ่ืนๆ 

เน่ืองจากแตละโรงพยาบาลมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกัน ผลการศึกษาของแตละ
โรงพยาบาลจึงไมจําเปนตองเหมือนกัน การวิเคราะหวาเหตุใดผลการศึกษาของโรงพยาบาลเหลาน้ีจึง
แตกตางกันอยูนอกขอบเขตของงานวิจัยชิ้นนี้ อยางไรก็ดี ผลการศึกษาของโรงพยาบาลท้ัง 5 แหงมี
ความคลายคลึงกัน จึงมีความนาสนใจที่จะนําไปปรับใชกับโรงพยาบาลศูนยอ่ืนๆ ดวย ผลการศึกษา
ของทั้ง 5 โรงพยาบาลมีสวนที่เหมือนกันดังตอไปน้ี  

1) ผูปวยโรคเรื้อรังและผูปวยโรคคาใชจายสูงมาใชบริการมากกวาผูปวยอ่ืนๆ 

2) หลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว โรงพยาบาลทั้งหามีผูปวยทั้งในและ
นอกมาใชบริการมากขึ้น อยางไรก็ดี ผูปวยนอกไดรับผลกระทบจากโครงการฯ มากกวาผูปวยใน ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากผูปวยในมักเปนโรคที่มีความรุนแรงมากกวา และมีความจําเปนที่จะตองไดรับการดูแล
รักษาพยาบาลมากกวา ดังน้ันการตัดสินใจเขารับการรักษาของผูปวยจึงมีความออนไหวตอราคาคา
รักษาพยาบาลคอนขางนอยเม่ือเทียบกับผูปวยนอก ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาใน
ภาพรวมของผลกระทบจากโครงการฯ ในบทที่ 3 

3) ในชวงกอนโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ผูปวยสูงอายุมาใชบริการมากกวาผูปวย
วัยเด็กและวัยทํางาน  แตหลังจากมีโครงการแลว ผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้น
มากกวาผูปวยสูงอายุ ทําใหความแตกตางของจํานวนครั้งของการมาใชบริการของผูปวยสองกลุมน้ี
แคบลง จนถึงขนาดทําใหบางโรงพยาบาลมีผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานมาใชบริการมากกวาผูปวย
สูงอายุ ปรากฏการณน้ีสามารถอธิบายไดโดยหลักเหตุผลงายๆ ที่วา โดยธรรมชาติแลวผูสูงอายุมี
ความจําเปนตองมาใชบริการมากกวา เน่ืองจากมีสุขภาพออนแอกวา มีความเสี่ยงตอการเจ็บปวย 
และไมสามารถอดทนไดเม่ือเปนโรคมากกวา ดวยเหตุน้ี ในชวงกอนโครงการฯ ผูสูงอายุจึงมาใช
บริการมากกวาวัยเด็กและวัยทํางานในปริมาณท่ีมากอยูแลว ดังน้ันในชวงหลังจากมีโครงการฯ อัตรา
การเพ่ิมของการใชบริการของผูปวยสูงอายุจึงต่ํากวาผูปวยกลุมอ่ืน แมจะมีผูปวยสูงอายุมาใชบริการ
เพ่ิมขึ้นก็ตาม 

4) ผูปวยที่เปนโรคคาใชจายสูงมีปฏิกิริยาตอบสนองตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
แตกตางกันตามอายุผูปวย ชนิดของผูปวย (ผูปวยในกับผูปวยนอก) และสถานพยาบาลท่ีผูปวยรับ
การรักษา ขอคนพบดังกลาวสามารถพบในกรณีของผูปวยที่เปนโรคเรื้อรังเชนกัน 

                                                 
45 อาจเกิดกรณีผูปวยกลุมน้ีมาใชบริการลดลง ในขณะที่ผูปวยกลุมอื่นๆ มาใชบริการเพิ่มข้ึน 
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4.5   การวเิคราะหผลกระทบตอผูปวยจําแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล  

 ถึงแมวากรณีศึกษาทั้ง 5 โรงพยาบาลจะใหผลที่สอดคลองกันวา โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาทําใหผูปวยมาใชบริการเพ่ิมขึ้น  แตผลการศึกษาขางตนยังไมสามารถนํามาสูขอสรุปที่หนัก
แนนได เน่ืองจากคณะผูวิจัยไมสามารถควบคุมปจจัยรวมบางอยาง (อันเนื่องมาจากความจํากัดของ
ขอมูล) ที่ทําใหทั้งผูปวยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาและผูที่มีสิทธิประกันสุขภาพอ่ืนๆ มาใช
บริการเพ่ิมขึ้น เชน รายได ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการรักษาโรคที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคและดึงดูดใหผูปวยมาใชบริการมากขึ้น หรือโรคติดตอที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่46 การไมสามารถ
ควบคุมปจจัยรวมเหลาน้ีทําใหไมสามารถแยกผลกระทบจากปจจัยรวมเหลาน้ีออกจากผลกระทบของ
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาได   

วิธีหน่ึงที่จะสามารถแยกผลจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาออกจากผลจากปจจัย
รวมอ่ืนๆ ไดคือการหากลุมควบคุม (control group) ซ่ึงจะไมตอบสนองตอโครงการฯ แลว
เปรียบเทียบการใชบริการของกลุมควบคุมน้ีกับกลุมอ่ืนๆ วาเปลี่ยนแปลงไปอยางไรหลังจากมี
โครงการฯ หากโครงการฯ สัมฤทธิ์ผลจริง เราจะสังเกตเห็นคนในกลุมควบคุมมาใชบริการเพ่ิมขึ้นนอย
กวากลุมอ่ืนๆ ที่ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ กอนมีโครงการ47 กลุมควบคุมกลุมหน่ึงที่เหมาะสมที่
จะใชในการวิเคราะห ไดแกกลุมขาราชการและพนักงานเอกชนซ่ึงมีสิทธิรักษาพยาบาลอยูกอนที่จะมี
โครงการฯ และจะไมไดรับสิทธิประโยชนใดๆ จากโครงการฯ 

 คณะผูวิจัยใชประโยชนจากขอมูลสิทธิการรักษาพยาบาลของผูปวยในป 2544 ในการแยกแยะ
กลุมควบคุมออกจากกลุมอ่ืนๆ เนื่องจากขอมูลสิทธิการรักษาพยาบาลในปดังกลาวมีความครบถวน
มากกวาขอมูลในป 2543 มาก นอกจากน้ียังไดจํากัดกลุมตัวอยางผูปวยไวที่ผูปวยที่มาใชบริการและ
มีขอมูลสิทธิการรักษาพยาบาลในป 2544 เทาน้ัน และติดตามผูปวยเหลาน้ีตั้งแตป 2543-2549  จะ
สังเกตไดวาการศึกษานี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการของการใชบริการของผูที่ไดมาใชบริการใน
ป 2544 (intensive margin) ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาในสวนแรก ซ่ึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการ
ใชบริการของผูปวยในภาพรวมที่ไดมาใชบริการในชวงป 2543-2549 ในการจัดทําขอมูลชุดน้ี 
คณะผูวิ จัยยังคงขอสมมุติเดิมที่ เคยใชในการจัดทําชุดขอมูลผูปวยในภาพรวมไวทุกประการ 
นอกจากนี้ยังไดตั้งขอสมมุติเพ่ิมเติมวา สิทธิการรักษาพยาบาลที่ผูปวยมีในป 2544 เปนสิทธิเดียวกัน
กับสิทธิที่ผูปวยมีในป 2543 

 

                                                 
46 ในการวิเคราะหภาพรวมของผลกระทบของโครงการฯ ในบทที่ 3 คณะผูวิจัยไดควบคุมปจจัยรวมเหลาน้ีในระดับหน่ึงโดยอาศัยตัว
แปร รายไดเฉลี่ยตอหัวของคนในพื้นที่ และตัวแปรหุนของแตละจังหวัด  

47 ส่ิงที่คณะผูวิจัยไมสามารถควบคุมไดคือการเปลี่ยนแปลงของชุดสิทธิประโยชนของโครงการประกันสังคม อยางไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงของชุดสิทธิประโยชนน้ีนาจะมีความสําคัญสําหรับลูกจางเอกชนในระดับที่นอยกวา เม่ือเปรียบเทียบกับความสําคัญของ
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอผูที่ไมเคยไดรับสิทธิใดๆ มากอน จึงไมนาจะเปนปจจัยที่ทําใหผูมีสิทธิประกันสังคมมาใช
สิทธิเพิ่มข้ึนมากนักหลังจากป 2545 
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สมการถดถอยที่ใชในการวเิคราะหคือ    
 

it 1 it 2 it 3 t 4 t it itopvisit α β ophighcost β opchronic β uc β uc * hasin ε= + + + + +  (4.3) 
 

it 1 it 2 it 3 t 4 t it itipvisit α β iphighcost β ipchronic β uc β uc * hasin ε= + + + + +  (4.4) 

ตัวแปรที่ใชในสมการถดถอยที่ 4.3 และ 4.4 ไดเคยถูกแนะนําไวแลวในตารางที่ 4.1 ยกเวนตัว
แปรหุน hasin ซ่ึงจะมีคาเทากับหน่ึงหากผูปวยจายคารักษาพยาบาลโดยใชสิทธิเบิกหนวยงาน
ราชการตนสังกัดหรือใชสิทธิประกันสังคม อยางนอยหน่ึงคร้ังจากการไปใชบริการทั้งหมด และมีคา
เทากับศูนยในกรณีอ่ืนๆ ดังน้ันหาก hasin มีคาเทากับหน่ึง จะถือวาผูปวยมีสิทธิการรักษาพยาบาล
อยูกอนแลว กอนที่จะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา และหาก hasin มีคาเทากับศูนย จะถือ
วาผูปวยไมมีสิทธิฯ ใดๆ เลยในชวงกอนโครงการฯ48 uc*hasin คือตัวแปรปฏิสัมพันธระหวาง uc และ 
hasin ซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญที่จะแสดงใหเห็นวา การใชบริการของผูมีสิทธิฯ อยูกอนแลว มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไรหลังจากมีโครงการฯ เม่ือเปรียบเทียบกับผูที่ไมมีสิทธิฯ ใดๆ มากอน คณะผูวิจัย
คาดวา uc*hasin นาจะมีเคร่ืองหมายเปนลบ เน่ืองจากหลังจากมีโครงการฯ ผูมีสิทธิฯ อยูกอนแลว
นาจะเขามาใชบริการเพ่ิมขึ้นนอยกวากลุมที่ไมมีสิทธิฯ ใดๆ มากอน ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายที่จะไดรับ
ประโยชนจากโครงการฯ 

 การวิเคราะหในสวนนี้ใชวิธีเดียวกันกับการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมในหัวขอ 4.2 
กลาวคือ คณะผูวิจัยใช OLS พรอมทั้งใส Fixed effects ของผูปวยแตละคนเพ่ือควบคุม
ลักษณะเฉพาะของผูปวยที่ไมปรากฏในขอมูล (Unobserved individual specific effect) และใช 
Robust variance estimation เพ่ือจัดการกับปญหา Heteroskedasticity อยางไรก็ดี การวิเคราะหใน
สวนนี้ครอบคลุมโรงพยาบาลเพียง 4 โรงพยาบาลเทาน้ัน เน่ืองจากขอมูลเก่ียวกับสิทธิการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลลําปางไมครบถวนเพียงพอที่จะนํามาใชวิเคราะห 

4.6   ผลการวิเคราะหผลกระทบตอผูปวยจําแนกตามสทิธิการรักษาพยาบาล  

 ผลการวิเคราะหของแตละโรงพยาบาลถูกแสดงในตารางซึ่งมีรูปแบบเหมือนกันหมด คอลัมน 
old แสดงผลการวิเคราะหของกลุมผูปวยสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) และคอลัมน young แสดงผล
การวิเคราะหของกลุมผูปวยเด็กและวัยทํางาน (อายุนอยกวาหรือเทากับ 60 ป) คอลัมนหมายเลข 2 
และ 4 แสดงผลของสมการถดถอยที่ 4.3 (opvisit) และคอลัมนหมายเลข 1 และ 3 แสดงผลของ
สมการถดถอยที่ 4.3 โดยไมมีตัวแปรปฏิสัมพันธ uc*hasin  คอลัมนหมายเลข 6 และ 8 แสดงผลของ
สมการถดถอยที่ 4.4 (ipvisit) และคอลัมนหมายเลข 5 และ 7 แสดงผลของสมการถดถอยที่ 4.4 โดย
ไมมีตัวแปรปฏิสัมพันธ uc*hasin 

                                                 
48 อาจเปนไปไดที่ผูปวยน้ีอาจมีสิทธริกัษาพยาบาลอ่ืนๆ เชน สิทธิผูมีรายไดนอย ภิกษุหรือผูนําศาสนา หรือทหารผานศึก   



 57 

• โรงพยาบาลบุรีรัมย 

 ตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะหผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอ
ผูปวยที่มาใชบริการในป 2544 ของโรงพยาบาลบุรีรัมย สัมประสิทธของ uc เปนลบและมีนัยสําคัญใน
สมการ opvisit แสดงวาผูปวยนอกท่ีเคยมาใชบริการในป 2544 มาใชบริการลดลงหลังจากมี
โครงการฯ ผลลัพธน้ีบงบอกเปนนัยวาการเพ่ิมขึ้นของผูปวยนอกที่พบในการศึกษาภาพรวมของ
ผลกระทบนาจะมาจากการเขามาใชบริการของผูปวยใหม หรืออาจกลาวไดวาการมาใชบริการของ
ผูปวยที่ไมเคยใชบริการมากอนทําใหผูปวยที่เคยมาใชบริการในป 2544 สามารถใชบริการไดนอยลง 
(crowding out) คําอธิบายที่อาจเปนไปไดคือ หลังจากมีโครงการฯ แลว โรงพยาบาลบุรีรัมยมีผูปวย
เขามารับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่โรงพยาบาลมีทรัพยากรจํากัด จึงอาจเปนอุปสรรค
ในการมาใชบริการของผูปวย เชน ระยะเวลารอคิวหรือคุณภาพการบริการและคุณภาพการรักษาที่
ลดลง จึงทําใหผูปวยเหลาน้ีมาใชบริการลดลงในปตอๆ มา ทั้งน้ีผูปวยเหลาน้ีเปนผูที่ไดมา
รักษาพยาบาลแมจะยังไมมีโครงการฯ จึงมีความเปนไปไดวาผูปวยเหลาน้ีนาจะมีรายไดพอสมควร
และสามารถเปลี่ยนไปใชบริการรักษาพยาบาลจากแหลงอ่ืนๆ แทน 

ตารางที่ 4.12 ผลกระทบตอผูปวยจําแนกตามสิทธิฯ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย 
 opvisitsit ipvisitsit 

 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
constant 2.279*** 2.279*** 2.305*** 2.304*** 0.230*** 0.230*** 0.223*** 0.223*** 
 (0.009) (0.009) (0.024) (0.024) (0.003) (0.003) (0.006) (0.006) 
ophighcostit 1.711*** 1.711*** 1.244*** 1.243***     
 (0.079) (0.079) (0.098) (0.098)     
opchronicit 2.476*** 2.475*** 2.860*** 2.860***     
 (0.048) (0.048) (0.089) (0.089)     
iphighcostit     0.218*** 0.218*** 0.408*** 0.408*** 
     (0.052) (0.052) (0.034) (0.034) 
ipchronicit     1.555*** 1.555*** 1.245*** 1.245*** 
     (0.049) (0.049) (0.032) (0.032) 
uct -0.636*** -0.644*** -0.440*** -0.452*** 0.043*** 0.038*** 0.005 0.006 
 (0.011) (0.012) (0.024) (0.024) (0.004) (0.004) (0.0068) (0.006) 
uct*hasinit  0.142**  0.517*  0.077***  -0.028 
  (0.060)  (0.28)  (0.016)  (0.054) 
No. of obs. 271,241 271,241 87,173 87,173 118,541 118,541 50,950 50,950 
No. of hn 40,469 40,469 14,231 14,231 17,630 17,630 7,990 7,990 
R-squared 0.08 0.08 0.14 0.14 0.16 0.16 0.32 0.32 

หมายเหต:ุ *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 5%, * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard 
error  
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ตรงกันขามกับกรณีของผูปวยนอก สัมประสิทธิ์ของ uc เปนบวกในสมการ ipvisit แตมี
นัยสําคัญเฉพาะในกลุมผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานเทาน้ัน แสดงวาผูปวยในที่อยูในวัยเด็กและวัย
ทํางานที่เคยมาใชบริการในป 2544 มาใชบริการเพ่ิมขึ้นหลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ซ่ึงเปนไปตามที่คณะผูวิจัยคาดไว 

ผลลัพธที่นาประหลาดใจมากคือ สัมประสิทธิ์ของ uc*hasin เปนบวกและมีนัยสําคัญในคอลัมน
หมายเลข 2 4 และ 6 ซ่ึงมีลักษณะตรงกันขามกับสิ่งที่คณะผูวิจัยคาดไว ซ่ึงมีความหมายวา หลังจากมี
โครงการฯ ผูปวยนอกวัยเด็กและวัยทํางานที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอยูกอนแลวมาใชบริการลดลง
นอยกวา และผูปวยนอกวัยวัยสูงอายุที่มีสิทธิฯ กลับมาใชบริการเพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกับผูปวยที่ไมเคยมี
สิทธิฯ มากอน สวนผูปวยในซึ่งอยูในวัยเด็กและวัยทํางานที่มีสิทธิฯ มาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวาผูปวย
ที่ไมเคยมีสิทธิฯ มากอน  

• โรงพยาบาลจันทบุรี 

 จากตารางที่ 4.13 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนาที่มีตอผูปวยที่มาใชบริการในป 2544 ของโรงพยาบาลจันทบุรี จะเห็นไดวาผูปวยทุกกลุมมาใช
บริการเพ่ิมขึ้นหลังจากมีโครงการฯ ผลลัพธน้ีบงบอกเปนนัยวาการเพ่ิมขึ้นของผูปวยที่คณะผูวิจัยพบ
ในการศึกษาภาพรวมของผลกระทบ นาจะมาจากทั้งการเขามาใชบริการของผูปวยใหมและการ
กลับมาใชบริการที่เพ่ิมขึ้นของผูปวยที่เคยมาใชบริการแลวในป 2544 ที่ หรือกลาวอีกอยางหน่ึงวา 
โครงการฯ ทําใหทั้งผูปวยที่เคยมาใชบริการในป 2544 และผูปวยใหมที่ไมเคยมาใชบริการในป 2544 
มาใชบริการมากขึ้น 

ตารางที่ 4.13 ผลกระทบตอผูปวยจําแนกตามสิทธิฯ ของโรงพยาบาลจนัทบุรี 
 opvisitsit ipvisitsit 

 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
constant 2.113*** 2.114*** 2.750*** 2.751*** 1.220*** 1.220*** 1.182*** 1.180*** 
 (0.017) (0.017) (0.056) (0.055) (0.020) (0.020) (0.030) (0.030) 
ophighcostit 1.770*** 1.761*** 2.753*** 2.746***     
 (0.11) (0.11) (0.13) (0.13)     
opchronicit 3.629*** 3.628*** 3.622*** 3.626***     
 (0.079) (0.079) (0.11) (0.11)     
iphighcostit     0.066 0.066 0.103* 0.103* 
     (0.11) (0.11) (0.053) (0.053) 
ipchronicit     0.567*** 0.567*** 0.484*** 0.483*** 
     (0.089) (0.089) (0.049) (0.049) 
uct 0.294*** 0.155*** 0.0929* -0.183*** 0.092*** 0.094*** 0.183*** 0.157*** 
 (0.020) (0.023) (0.050) (0.058) (0.023) (0.027) (0.033) (0.039) 
uct*hasinit  0.506***  0.823***  -0.010  0.095 
  (0.049)  (0.11)  (0.052)  (0.069) 
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 opvisitsit ipvisitsit 

 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
No. of obs. 154,907 154,907 60,882 60,882 16,681 16,681 10,454 10,454 
No. of hn 23,212 23,212 9,836 9,836 9,732 9,732 5,189 5,189 
R-squared 0.09 0.09 0.16 0.16 0.02 0.02 0.04 0.04 

หมายเหต:ุ *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  

 สัมประสิทธิ์ของ uc*hasin ในคอลัมนหมายเลข 2 และ 4 เปนบวกและมีนัยสําคัญ ซ่ึงแสดงวา
หลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว ผูปวยนอกที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอยูกอน
แลวมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวาผูปวยที่ไมเคยมีสิทธิฯ มากอน49 ผลที่ไดน้ีเกิดขึ้นกับผูปวยนอก
เทาน้ันเพราะสัมประสิทธิ์ของ uc*hasin ในคอลัมนหมายเลข 6 และ 8 ซ่ึงเปนกรณีของผูปวยในไมมี
นัยสําคัญ ผลลัพธน้ีมีลักษณะขัดแยงกับหลักเหตุผลทั่วไป จึงยากแกการอธิบายและสมควรที่จะไดรับ
การศึกษาวิจัยในอนาคต 

• โรงพยาบาลสระบุรี 

 ตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะหผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอ
ผูปวยที่มาใชบริการในป 2544 ของโรงพยาบาลสระบุรี สัมประสิทธิ์ของ uc เปนลบและมีนัยสําคัญใน
สมการ opvisit ซ่ึงแสดงวา ผูปวยนอกที่เคยมาใชบริการในป 2544 มาใชบริการลดลงหลังจากมี
โครงการฯ คณะผูวิจัยพบหลักฐานเชนเดียวกันนี้กับกลุมผูปวยในซึ่งอยูในวัยสูงอายุ ผลดังกลาวมีนัย
วาการเพ่ิมขึ้นของผูปวยนอกที่พบในการศึกษาภาพรวมของผลกระทบ นาจะมาจากการเขามาใช
บริการของผูปวยใหมและการมาใชบริการที่เพ่ิมขึ้นของผูปวยบางสวนที่เคยมาใชบริการแลวในป 
2544 

ตารางที่  4.14 ผลกระทบตอผูปวยจําแนกตามสิทธิฯ ของโรงพยาบาลสระบรีุ 
 opvisitsit ipvisitsit 

 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
constant 2.631*** 2.631*** 3.023*** 3.030*** 0.253*** 0.253*** 0.265*** 0.266*** 
 (0.017) (0.017) (0.063) (0.063) (0.003) (0.003) (0.006) (0.006) 
ophighcostit 2.643*** 2.643*** 3.753*** 3.753***     
 (0.095) (0.095) (0.14) (0.14)     
opchronicit 4.123*** 4.122*** 4.321*** 4.322***     
 (0.045) (0.045) (0.086) (0.086)     
iphighcostit     0.270*** 0.271*** 0.529*** 0.527*** 
     (0.046) (0.046) (0.032) (0.032) 
ipchronicit     1.496*** 1.496*** 1.212*** 1.211*** 
     (0.041) (0.041) (0.031) (0.031) 

                                                 
49 ในกรณีของผูปวยนอกสูงอายุ ผูที่มีสิทธิฯ อยูกอนแลวมาใชบริการเพิ่มข้ึน ในขณะที่ผูทีไ่มมีสิทธิฯ มาใชบริการลดลง  
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 opvisitsit ipvisitsit 

 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
uct -0.305*** -0.295*** -0.441*** -0.398*** 0.013*** 0.002 -0.060*** -0.045*** 
 (0.021) (0.022) (0.064) (0.065) (0.004) (0.005) (0.008) (0.008) 
uct*hasinit  -0.066  -0.979***  0.069***  -0.336*** 
  (0.059)  (0.320)  (0.010)  (0.053) 
No. of obs. 268,984 268,984 84,341 84,341 110,765 110,765 46,490 46,490 
No. of hn 40,105 40,105 13,872 13,872 16,489 16,489 7,302 7,302 
R-squared 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.37 0.37 

หมายเหต:ุ *** คือมีนัยสําคัญทีร่ะดับ 1%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  

 สัมประสิทธิ์ของ uc*hasin ในคอลัมนหมายเลข 4 และ 8 เปนลบและมีนัยสําคัญ แสดงวา
หลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ผูปวยนอกสูงอายุและผูปวยในสูงอายุที่ไมเคยมีสิทธิ
การรักษาพยาบาลมากอน มาใชบริการลดลงนอยกวาผูปวยที่มีสิทธิฯ อยูกอนแลว อยางไรก็ตาม 
สัมประสิทธิ์ของ uc*hasin ในคอลัมนหมายเลข 6 เปนบวกและมีนัยสําคัญ ซ่ึงแสดงวาหลังจากมี
โครงการฯ ผูปวยในที่อยูในวัยเด็กและวัยทํางานซึ่งมีสิทธิฯ อยูกอนแลวมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวา
ผูปวยที่ไมเคยมีสิทธิฯ มากอน ผลลัพธน้ียากแกการอธิบายและสมควรที่จะไดรับการศึกษาวิจัยตอไป 
เชนเดียวกับผลของโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ไดกลาวไปแลว   

• โรงพยาบาลตรัง 

 ตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะหผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอ
ผูปวยที่มาใชบริการในป 2544 ของโรงพยาบาลตรัง สัมประสิทธิ์ของ uc เปนลบและมีนัยสําคัญในทุก
คอลัมนยกเวนคอลัมนหมายเลข 5 ซ่ึงแสดงวาผูปวยที่มาเคยใชบริการในป 2544 มาใชบริการลดลง
หลังจากมีโครงการฯ ผลลัพธน้ีมีนัยวาการเพิ่มขึ้นของผูปวยนอกที่พบในการศึกษาภาพรวมของ
ผลกระทบนาจะมาจากการเขามาใชบริการของผูปวยใหม   

ตารางที่ 4.15 ผลกระทบตอผูปวยจําแนกตามสิทธิฯ ของโรงพยาบาลตรงั 

 opvisitsit ipvisitsit 

 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
constant 2.434*** 2.434*** 2.470*** 2.470*** 0.216*** 0.217*** 0.240*** 0.240*** 
 (0.010) (0.010) (0.030) (0.030) (0.003) (0.003) (0.006) (0.006) 
ophighcostit 2.736*** 2.736*** 2.722*** 2.723***     
 (0.110) (0.11) (0.097) (0.097)     
opchronicit 3.067*** 3.067*** 3.865*** 3.866***     
 (0.061) (0.061) (0.088) (0.088)     
iphighcostit     1.021*** 1.020*** 0.807*** 0.807*** 
     (0.009) (0.009) (0.022) (0.022) 
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 opvisitsit ipvisitsit 

 Young Old Young Old 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ipchronicit     1.026*** 1.026*** 1.032*** 1.032*** 
     (0.028) (0.028) (0.020) (0.020) 
uct -0.581*** -0.582*** -0.370*** -0.480*** 0.003 -0.015*** -0.0376*** -0.0321*** 
 (0.013) (0.014) (0.031) (0.037) (0.004) (0.0045) (0.008) (0.010) 
uct*hasinit  0.00253  0.278***  0.071***  -0.014 
  (0.031)  (0.066)  (0.008)  (0.015) 
No. of obs. 289,465 289465 95,514 95,514 111,132 111,132 48,433 48,433 
No. of hn 43,065 43,065 15,537 15,537 16,430 16,430 7,499 7,499 
R-squared 0.08 0.08 0.21 0.21 0.26 0.26 0.38 0.38 

หมายเหต:ุ *** คือมีนัยสําคัญทีร่ะดับ 1%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  

 สัมประสิทธิ์ของ uc*hasin ในคอลัมนหมายเลข 4 และ 6 เปนบวกและมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็น
วาหลังจากมีโครงการฯ ผูปวยนอกวัยสูงอายุและผูปวยในท่ีอยูในวัยเด็กและวัยทํางานซึ่งมีสิทธิการ
รักษาพยาบาลอยูกอนแลวมาใชบริการลดลงนอยกวาผูปวยที่ไมเคยมีสิทธิฯ มากอน50 ผลลัพธน้ียาก
แกการอธิบายและสมควรที่จะไดรับการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต เชนเดียวกับผลของโรงพยาบาล
อ่ืนๆ ที่ไดกลาวไปแลว 

คําอธิบายที่เปนไปไดในลักษณะหนึ่งคือ ผลที่ไดอาจเกิดจากความแตกตางระหวางระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาและระบบสิทธิการรักษาพยาบาลอ่ืนๆ โดยเฉพาะระบบสวัสดิการ
ขาราชการ  ยกตัวอยางเชน หลักประกันสุขภาพถวนหนาจายเงินใหแกสถานบริการแบบเหมาจาย
รายหัว ซ่ึงต่ํากวางบตอหัวของระบบสวัสดิการขาราชการรักษามาก  ในขณะที่ระบบสวัสดิการ
ขาราชการใชระบบจายจริงตามคาบริการแบบยอนหลัง ดังนั้นการใหบริการผูปวยสิทธิหลักประกัน
สุขภาพเพิ่มขึ้นอาจหมายถึงโรงพยาบาลมีภาระทางการเงินเพ่ิมขึ้น ในขณะที่การใหบริการผูปวยสิทธิ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะสิทธิขาราชการอาจชวยลดภาระทางการเงินดังกลาวได ดวยเหตุน้ีโรงพยาบาลจึงอาจ
มีแรงจูงใจที่จะใหบริการผูปวยแตละสิทธิอยางไมเทาเทียมกัน หรือมีแรงจูงใจที่จะจัดสรรทรัพยากร
ตางๆ ในการใหบริการหรือรักษาพยาบาลแกผูปวยแตละสิทธิอยางไมเทาเทียมกัน ผลที่ตามมาคือ
ผูปวยสิทธิอ่ืนๆ สวนหนึ่งอาจมีแรงจูงใจในการเขามาใชบริการเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับผูปวยที่ไมเคยมี
สิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ มากอน 

 เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันในผลการศึกษา คณะผูวิจัยวิเคราะหสมการถดถอยที่ 4.3 และ 4.4 โดยนํา
ตัวแปร hasin ออกแลวใสตัวแปร noins เขาไปแทน โดยที่ตัวแปร noins มีคาเทากับหน่ึงหากทุกคร้ัง
ที่ไปใชบริการ ผูปวยชําระเงินดวยตนเองโดยไมมีสิทธิเบิกคืน ซ่ึงอาจสมมุติไดวาผูปวยเหลาน้ีไมมี
สิทธิการรักษาพยาบาล51 ตัวแปร noins มีคาเทากับศูนยในกรณีอ่ืนๆ การวิเคราะหสมการถดถอย

                                                 
50 ในกรณีของผูปวยในที่อยูในวัยเด็กและวัยทํางาน ผูมีสิทธิฯ มาใชบริการเพิ่มข้ึน แตผูไมมีสิทธิฯ มาใชบริการลดลง 
51 มีความเปนไปไดวาผูปวยเหลาน้ีอาจมีสิทธิฯ แตไมเคยใชสิทธิของตนเลย แตเน่ืองจากในที่น้ีกําลงัพิจารณาการใชบริการรวมของ
ผูปวยในหน่ึงป จึงมีโอกาสนอยที่ผูปวยเหลาน้ีจะไมใชสิทธิเลยทั้งๆ ที่ตนมีสิทธ ิ
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โดยใชตัวแปร noins และ hasin จะสงเสริมซ่ึงกันและกันและทําใหผลการศึกษามีความนาเชื่อถือมาก
ขึ้น ผลสรุปที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยท่ี 4.3 และ 4.4 โดยใช noins ยังคงสอดคลองกับ
ผลสรุปที่ไดจากการวิเคราะหโดยใช hasin กลาวคือ คณะผูวิจัยพบหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงวา 
หลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว ผูที่มีสิทธิฯ ในชวงกอนมีโครงการไดมาใชบริการ
เพ่ิมขึ้นมากกวาผูที่ไมมีสิทธิฯ อยูกอน หลักฐานนี้สามารถพบไดในทุกโรงพยาบาลแตไมทุกกลุม
ผูปวย อยางไรก็ดี หลักฐานน้ีพบไดในผูปวยทุกวัยในกลุมผูปวยในของโรงพยาบาลบุรีรัมย 
โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลตรัง (ผลการวิเคราะหโดยใช noins ถูกแสดงไวในภาคผนวกที่ 
4.3-4.6) 

4.7   บทสรุป 

 ผลการศึกษาในบทที่ 3 ทําใหทราบวาในภาพรวมแลวโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาทํา
ใหโรงพยาบาลที่ทําการศึกษามีผูปวยมาใชบริการเพ่ิมขึ้น ในขณะที่การศึกษาในบทนี้ คณะผูวิจัย
พบวา ในบางโรงพยาบาล ผูปวยที่มาใชบริการเพ่ิมขึ้นเหลาน้ันคือผูปวยซึ่งไมเคยมาใชบริการในป 
2544 สวนผูปวยที่เคยมาใชบริการในป 2544 กลับมาใชบริการลดลง (crowding out) แตในบาง
โรงพยาบาล ผูปวยที่มาใชบริการเพ่ิมขึ้นมีทั้งผูปวยที่ไมเคยมาใชบริการในป 2544 และผูปวยที่เคย
มาใชบริการแลวในป 2544 นอกจากน้ียังพบวา ผูปวยวัยเด็กและวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้น
มากกวาผูปวยวัยสูงอายุ แตสิ่งที่นาสนใจคือคณะผูวิจัยพบหลักฐานที่วาในบางโรงพยาบาล ผูปวยบาง
กลุมที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอยูกอนแลวมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวาผูที่ไมเคยมีสิทธิฯ มากอน  

การศึกษาในบทนี้บงบอกนัยวาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแตละโรงพยาบาลน้ันมีความซับซอน โดย
ขึ้นอยูกับวาโรงพยาบาลและผูปวยสิทธิตางๆ มีปฏิกิริยาตอบสนองตอโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาอยางไร การตอบสนองเหลาน้ีซับซอนเกินกวาที่จะสามารถอธิบายโดยอาศัยทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรเบื้องตน และมีความเปนไปไดสูงวาการตอบสนองของผูปวยจะแตกตางกันไปตามกลุม
อายุและชนิดของผูปวย (ผูปวยในหรือผูปวยนอก) และแตละโรงพยาบาลนาจะมีการตอบสนองที่
แตกตางกัน 

อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา 3 ใน 4 ของโรงพยาบาลที่ทําการศึกษา (โรงพยาบาลบุรีรัมย 
โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลตรัง) มีขอคนพบที่นาสนใจรวมกันคือ  หลังจากมีโครงการฯ 
ผูปวยในที่อยูในวัยเด็กและวัยทํางานซึ่งมีสิทธิการรักษาพยาบาลอยูกอนแลวมาใชบริการเพ่ิมขึ้น
มากกวาผูที่ไมเคยมีสิทธิฯ มากอน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การรักษาพยาบาลผูปวยในมีตนทุนคอนขาง
สูงเม่ือเทียบกับผูปวยนอก และการรับผูปวยในอยูภายใตดุลยพินิจของแพทยพอสมควร ในขณะที่
ระบบประกันสุขภาพถวนหนาใหงบประมาณรายหัวนอยกวาระบบประกันสุขภาพอ่ืนๆ ดังนั้นจึงอาจ
เปนไปไดวาโรงพยาบาลจะมีแรงจูงใจที่จะใหบริการหรือจัดสรรทรัพยากรในการบริการหรือ
รักษาพยาบาลผูปวยในซึ่งมีสิทธิฯ ตางๆ อยางไมเทาเทียมกัน อยางไรก็ดี หลักฐานเชิงประจักษที่มี
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อยูในขณะนี้ยังไมเพียงพอที่จะหาขอสรุปใดๆ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นน้ีสมควรท่ีจะไดรับการศึกษาวิจัย
ตอไปในอนาคต 

การศึกษาในอนาคตควรสรางแบบจําลองที่คํานึงถึงการตอบสนองและการปรับตัวของผูที่
เก่ียวของตางๆ เชน ผูปวยที่มีสิทธิการรักษาตางๆ กัน แพทย และผูบริหารโรงพยาบาล เพ่ือชวยทํา
ใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของโครงการฯ ที่ลึกซ้ึงมากขึ้น  
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ภาคผนวกบทที่ 4 

ภาคผนวกที่ 4.1 รายชื่อโรคเรื้อรังจากบัญชีรายการโรคเรื้อรังของสํานักงานประกันสังคม
อางอิงตามรหัส International Classification of Diseases 10th Version (ICD-10) 

โรคเรื้อรัง รหัส ICD-10 
1. โรคเบาหวาน E10-E14 
2. โรคความดันโลหิตสูง I10-I15 
3. โรคตับอักเสบเรื้อรังและโรคตับแข็ง K73- K74 
4. โรคภาวะหัวใจลมเหลว I50 
5. โรคเสนเลือดสมองแตกและอุดตัน (CVA) I64 
6. โรคมะเร็ง C00-D09 
7. โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) B20-B24 
8. โรคถุงลมโปงพอง J43 
9. โรคไตวายเรื้อรัง N18 
10. โรคพารกินซั่น (Parkinson's disease) G20 
11. โรคมายแอสทิเนียเกรวิส (Myasthenia gravis) G70 
12. โรคเบาจืด E232 
13. โรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส (Multiple sclerosis) G35 
14. โรคไขมันในเลือดสูง E78 
15. โรคขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid arthritis) M05-M06 
16. โรคตอหิน H40 
17. โรคไต เนฟโปรติค (Nephrotic syndrome) N04 
18. โรคลูปส (SLE) M32 
19. โรคเลือด อพาสติก (Aplastic anemia) D61 
20. โรคทาลาสซีเมีย (Thalassemia) D56 
21. โรคฮีโมฟลเลีย (Hemophilia) D66-D68 
22. โรคเรื้อนกวาง (Psoriasis) L40 
23. โรคผิวหนังพุพองเรื้อรัง (Chronic vesiculobullous disease) L10,L12,L130 
24. โรคเลือด ไอทีพี (ITP) D693 
25. โรคตอมไทรอยดเปนพิษ (Thyrotoxicosis) E05 
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ภาคผนวกที่ 4.2 รายชื่อโรคที่มีคาใชจายในการรักษาสูงอางอิงตามรหัส International 
Classification of Diseases 10th Version (ICD-10) 

 

โรคทีม่ีคาใชจายสูง รหัส ICD-10 
1. โรคเสนเลือดสมองแตกและอุดตัน (CVA) I64 
2. โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) B20-B24 
3. โรคถุงลมโปงพอง J43 
4. โรคมายแอสทิเนียเกรวิส (Myasthenia gravis) G70 
5. โรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส (Multiple sclerosis) G35 
6. โรคขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid arthritis) M05-M06 
7. โรคลูปส (SLE) M32 

 
 
ภาคผนวกที่ 4.3 ผลกระทบตอผูปวยจําแนกตามสิทธิฯ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย     
(ใชตัวแปร noins แทน hasin) 

 outvisitsit invisitsit 
 Young Old Young Old 
 (1) (2) (3) (4) 

constant 2.279*** 2.305*** 0.230*** 0.223*** 
 (0.009) (0.024) (0.003) (0.006) 

ophighcostit 1.711*** 1.244***   
 (0.079) (0.098)   

opchronicit 2.476*** 2.860***   
 (0.048) (0.089)   

iphighcostit   0.215*** 0.408*** 
   (0.052) (0.034) 

ipchronicit   1.553*** 1.243*** 
   (0.049) (0.032) 

uct -0.637*** -0.440*** 0.060*** 0.014* 
 (0.011) (0.024) (0.004) (0.007) 

uct*noinsit 0.258* -0.081 -0.332*** -0.139*** 
 (0.14) (0.65) (0.014) (0.033) 

No. of obs. 271,241 87,173 118,541 50,950 
No. of hn 40,469 14,231 17,630 7,990 
R-squared 0.08 0.14 0.16 0.32 

หมายเหต:ุ *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  
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ภาคผนวกที่ 4.4 ผลกระทบตอผูปวยจําแนกตามสิทธิฯ ของโรงพยาบาลจันทบุรี     
(ใชตัวแปร noins แทน hasin) 

 outvisitsit invisitsit 
 Young Old Young Old 
 (1) (2) (3) (4) 

constant 2.114*** 2.751*** 1.227*** 1.195*** 
 (0.017) (0.055) (0.024) (0.032) 

ophighcostit 1.763*** 2.753***   
 (0.11) (0.13)   

opchronicit 3.626*** 3.622***   
 (0.079) (0.11)   

iphighcostit   0.066 0.103** 
   (0.11) (0.053) 

ipchronicit   0.569*** 0.480*** 
   (0.089) (0.049) 

uct 0.403*** 0.105* 0.075** 0.151*** 
 (0.025) (0.056) (0.034) (0.039) 

uct*noinsit -0.409*** -0.088 0.046 0.132** 
 (0.041) (0.12) (0.042) (0.066) 

No. of obs. 154,907 60,882 16,681 10,454 
No. of hn 23,212 9,836 9,732 5,189 
R-squared 0.09 0.16 0.02 0.04 

หมายเหต:ุ *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%,** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 5%,* มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  

ภาคผนวกที่ 4.5 ผลกระทบตอผูปวยจําแนกตามสิทธิฯ ของโรงพยาบาลสระบุรี      
(ใชตัวแปร noins แทน hasin) 

 outvisitsit invisitsit 
 Young Old Young Old 
 (1) (2) (3) (4) 

constant 2.632*** 3.026*** 0.253*** 0.265*** 
 (0.017) (0.063) (0.003) (0.006) 

ophighcostit 2.641*** 3.750***   
 (0.095) (0.14)   

opchronicit 4.119*** 4.314***   
 (0.045) (0.086)   

iphighcostit   0.264*** 0.528*** 
   (0.046) (0.032) 

ipchronicit   1.493*** 1.209*** 
   (0.041) (0.031) 

uct -0.505*** -0.757*** 0.0530*** -0.0441*** 
 (0.029) (0.087) (0.004) (0.009) 

uct*noinsit 0.431*** 0.698*** -0.341*** -0.184*** 
 (0.041) (0.13) (0.010) (0.028) 

No. of obs. 268,984 84,341 110,765 46,490 
No. of hn 40,105 13,872 16,489 7,302 
R-squared 0.15 0.15 0.17 0.37 

หมายเหต:ุ *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  
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ภาคผนวกที่ 4.6 ผลกระทบตอผูปวยจําแนกตามสิทธิฯ ของโรงพยาบาลตรัง          
(ใชตัวแปร noins แทน hasin) 

 outvisitsit invisitsit 
 Young Old Young Old 
 (1) (2) (3) (4) 

constant 2.435*** 2.469*** 0.217*** 0.240*** 
 (0.010) (0.030) (0.003) (0.006) 

ophighcostit 2.734*** 2.721***   
 (0.11) (0.097)   

opchronicit 3.059*** 3.864***   
 (0.061) (0.089)   

iphighcostit   1.017*** 0.806*** 
   (0.009) (0.02) 

ipchronicit   1.027*** 1.032*** 
   (0.028) (0.020) 

uct -0.662*** -0.389*** 0.010** -0.036*** 
 (0.014) (0.033) (0.004) (0.008) 

uct*noinsit 0.588*** 0.306*** -0.118*** -0.145*** 
 (0.029) (0.081) (0.014) (0.045) 

No. of obs. 289,465 95,514 111,132 48,433 
No.of hn 43,065 15,537 16,430 7,499 

R-squared 0.08 0.21 0.26 0.38 
หมายเหต:ุ *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 5%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error  
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บทที่ 5 

การศึกษาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ที่มีตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือน 

 

คาใชจายดานการรักษาพยาบาลเปนคาใชจายที่สําคัญและเปนหนึ่งในคาใชจายหลักของ
ครัวเรือน โดยหลักการแลว โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนโครงการที่จะสงผลกระทบ
โดยตรงตอรายจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือน การศึกษาที่ผานมาแสดงใหเห็นวาโครงการฯ 
มีประโยชนตอครัวเรือนโดยชวยลดคาใชจาย ชวยใหหลุดพนจากความยากจน เพ่ิมการออม และลด
หน้ีสินของครัวเรือน40 อยางไรก็ดี ในแงของผลกระทบดานรายจาย การศึกษาที่ผานมามีขอจํากัด
ทางดานเทคนิคในการวิเคราะหที่ทําใหไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวา ผลการศึกษาที่ไดเปนผลท่ี
เกิดจากโครงการฯ เพียงอยางเดียว หรือเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจมีอิทธิพลตอคาใชจายรวมดวย 
การศึกษาในบทนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประมาณผลกระทบในเชิงปริมาณของโครงการฯ ที่มีตอคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนอยางเปนระบบ นอกจากน้ี การศึกษาในบทนี้ยังพยายามหา
หลักฐานเชิงประจักษที่แสดงวา ภายหลังจากมีโครงการฯ แลว ครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ในการใชจายตางๆ เชน คาใชจายดานการศึกษา คาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และคาบุหร่ีและยาสูบ 
หรือไม และอยางไร หรืออาจกลาวอีกอยางไดวา ครัวเรือนนําเงินที่ไดจากการประหยัดรายจายเพ่ือ
สุขภาพไปใชในการลงทุนหรือการบริโภคสินคา ในทางที่เกิดประโยชนหรือเปนโทษแกครัวเรือนเอง
หรือผูอ่ืนหรือไม และอยางไร 

การศึกษานี้เพ่ิมเติมสิ่งที่ขาดหายไปจากวิโรจนและคณะ (2546) ซ่ึงเปนงานวิจัยชิ้นแรกที่
พยายามประมาณผลกระทบในเชิงปริมาณของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอคาใชจาย
ของครัวเรือน ในหลายสวนดวยกัน โดยเฉพาะในสวนของเทคนิคการประมาณผลกระทบดาน
คาใชจาย ซ่ึงวิโรจนและคณะ (2546) ไดประมาณผลกระทบโดยมิไดควบคุมลักษณะเฉพาะตางๆ ของ
ครัวเรือนที่อาจมีอิทธิพลตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือน เชน จํานวนสมาชิกของ
ครัวเรือน โครงสรางอายุของสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา และรายไดของครัวเรือน เปนตน 
การไมควบคุมปจจัยเหลาน้ีอาจเปนสาเหตุที่ทําใหการประมาณผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากโครงการฯ เกิด
การเบี่ยงเบนได   การศึกษาในบทน้ีอุดชองโหวของการศึกษาที่ผานมาโดยใชวิธีทางเศรษฐมิติซ่ึง
สามารถประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยควบคุมปจจัยดังกลาวแลว  

นอกจากน้ี วิโรจนและคณะ (2546) ประมาณผลกระทบโดยมิไดคํานึงวา แตละครัวเรือนอาจ
ไดรับผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมเทากัน บางครัวเรือนอาจไดประโยชน
จากโครงการฯ นอยกวาเพราะสมาชิกในครัวเรือนมีสิทธิการรักษาพยาบาลอ่ืนๆ อยูแลว เชน 

                                                 
40 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน วิโรจนและคณะ (2548) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ (2546) 
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สวัสดิการขาราชการหรือประกันสังคม โครงการฯ จึงมิไดชวยลดรายจายดานการรักษาพยาบาลของ
ครัวเรือนเหลาน้ีมากนัก สวนครัวเรือนที่นาจะไดรับผลกระทบมากกวาคือครัวเรือนที่สมาชิกไมไดรับ
สิทธิประโยชนจากสวัสดิการขาราชการและประกันสังคม การศึกษานี้คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
ครัวเรือนสองกลุมน้ี โดยแยกผลกระทบดานคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนทั้งสองกลุม
น้ีออกจากกัน และไดผลการศึกษาที่นาแปลกใจวา หลังจากมีโครงการฯ แลว  ครัวเรือนที่คาดวาจะ
ไดรับประโยชนมากกลับประหยัดคาใชจายดานการรักษาพยาบาลไดนอยกวา  

การศึกษาที่ผานมาเชน วิโรจนและคณะ (2548) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546) ไดศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพียงในชวงหนึ่งหรือสองปแรกของ
โครงการฯ  แตอันที่จริง ขนาดของผลกระทบจากโครงการฯ นาจะเปนพลวัตหรือเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา เน่ืองจากทั้งผูใหบริการและผู รับบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆ หลังจาก
โครงการฯ ไดเร่ิมดําเนินการไปแลวระยะหนึ่ง เชน ผูใหบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการงบประมาณ การบริหารทรัพยากร หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการผูปวยจนสามารถ
ใหบริการผูปวยไดมากขึ้น ในขณะที่ผูใชบริการอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมาใชบริการหลังจาก
พบวาโรงพยาบาลที่ตนไปใชบริการมีความหนาแนนของผูมาใชบริการเพ่ิมขึ้น  หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการรักษาพยาบาล การศึกษานี้คํานึงถึงความเปนพลวัตของผลกระทบที่
เกิดขึ้นดังกลาวโดยการแยกผลกระทบที่เกิดขึ้นในป 2545 ซ่ึงเปนปแรกที่โครงการฯ ไดเริ่มดําเนินการ
ครบในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ออกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในป 2549 หลังจากโครงการฯ ได
ดําเนินการไปแลว 5 ป   

การเชื่อมโยงผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลไปสูผลกระทบที่มีตอคาใชจายดานอ่ืนๆ เปนอีกแงมุมหน่ึงของประเด็นที่นาสนใจ แต
ยังไมไดรับการศึกษาเทาที่ควร โดยหลักการแลว โครงการฯ ชวยใหครัวเรือนมีคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลลดลง  เงินที่ไดจากการประหยัดคาใชจายดานการรักษาพยาบาลน้ีทําใหครัวเรือนรูสึก
เสมือนวามีรายไดเพ่ิมขึ้น รายไดที่เสมือนวาเพ่ิมขึ้นนี้อาจเพ่ิมอุปสงคที่มีตอสินคาและบริการอ่ืนๆ ทํา
ใหคาใชจายในสินคาและบริการน้ันๆ เพ่ิมขึ้นได สิ่งที่นาเปนหวงคือ ครัวเรือนอาจนําเงินที่ประหยัดได
จากคาใชจายดานการรักษาพยาบาลไปใชในทางที่ไมเกิดประโยชน เชน ซ้ือสุรา หรือบุหร่ี แทนที่จะ
นําไปใชเพ่ือการศึกษา พัฒนาความรูและทักษะเพ่ือสรางโอกาสในการสรางรายไดในอนาคต 
การศึกษาน้ีจึงพยายามหาหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงวาโครงการฯ ทําใหแบบแผนคาใชจายของ
ครัวเรือนในสามดานคือ การศึกษา แอลกอฮอล และบุหร่ีและยาสูบเปลี่ยนไปอยางไร  

การวิเคราะหในบทนี้แบงออกเปนสองสวน ในสวนแรกคณะผูวิจัยตองการศึกษาวาโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาสงผลกระทบตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนหรือไม ใน
สวนหลังคณะผูวิจัยตองการศึกษาวาโครงการฯ สงผลกระทบตอคาใชจายดานการศึกษา คาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล และคาบุหร่ีและยาสูบอยางไร 
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5.1  การวิเคราะหผลกระทบตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาล 

5.1.1 ขอมูลและแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ใชในการวิเคราะหผลกระทบตอคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาล  

 ขอมูลครัวเรือนทั้งหมดที่ใชในการศึกษาในบทนี้ไดมาจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม (SES) ของครัวเรือนในชวงกอนโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (ป 2541-2544) และ
ในชวงหลังจากมีโครงการฯ แลว (ป 2545 และป 2549) ขอมูล SES เปนขอมูลที่ไดจากการสุม
ตัวอยางครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงในแตละปขนาดของตัวอยางจะแตกตางกันไป ป 
2549 ซ่ึงเปนปที่มีตัวอยางมากที่สุดมีครัวเรือนตัวอยาง 44,873 ครัวเรือน ในขณะที่ ป 2542 ซ่ึงเปนป
ที่มีตัวอยางนอยที่สุดมีครัวเรือนตัวอยาง 7,789 ครัวเรือน ดังแสดงในตารางที่ 5.1 สวนดัชนีราคา
ผูบริโภคซ่ึงใชในการคํานวณคาใชจายและรายไดที่แทจริงไดมาจากกระทรวงพาณิชย 

  ขอมูล SES ที่คณะผูวิจัยเลือกนํามาใชประกอบดวยครัวเรือนตัวอยางที่ถูกสุมขึ้นมาอยางเปน
อิสระตอกัน (independently sampled observation) กลาวคือ ครัวเรือนที่อยูในกลุมตัวอยางในปหน่ึง
จะมีโอกาสนอยมากท่ีจะปรากฏในกลุมตัวอยางของการสํารวจในปอ่ืนๆ ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญที่ทําให
สามารถรวมขอมูลเหลาน้ีเขาดวยกันได (Pooled Cross Section Data) เน่ืองจากคาความ
คลาดเคลื่อน (error term) จะไมมีความสัมพันธกันระหวางครัวเรือน (no correlation) โปรดสังเกตวา
ขอมูล SES ป 2547 ไมไดถูกนํามาใชในการวิเคราะห ทั้งนี้เน่ืองจากขอมูลป 2547 เปนขอมูลของ
กลุมครัวเรือนตัวอยางเดียวกันกับ SES ป 2545 เกือบทั้งหมด  จึงมีความเปนไปไดสูงวาคาความ
คลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางในป 2545 จะมีความสัมพันธกับคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
ในป 2547    

ตารางที่ 5.1 จํานวนตัวอยางของขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

ป 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 

จํานวนตัวอยาง 
(ครัวเรือน) 

23,547 7,789 24,747 12,266 34,785 34,833 44,873 

คณะผูวิจัยสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยแบบจําลองนี้ไดควบคุม
ลักษณะตางๆ ของครัวเรือนที่อาจมีอิทธิพลตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาล เชน ขนาดของ
ครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน รายได และสัดสวนของสมาชิกที่อยูในวัยที่มีความ
เสี่ยงในการเปนโรคสูง  

 สมการถดถอยที่ใชในการวิเคราะหคือ  

1 2 3 4 5 6

7

exp 1 2 3i i i i i i i

t i

health α β size β edu β edu β edu β elder β income
β uc ε  

= + + + + + +

+ +
     (5.1)     
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i i i i i i i
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health α β size β edu β edu β edu β elder β income
β year β year ε  

= + + + + + +
+ + +

     (5.2) 

สมการที่ 5.1 ใชเพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือน
ในชวงกอนและหลังดําเนินโครงการฯ สวนสมการท่ี 5.2 ใชเพ่ือเปรียบเทียบคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลในชวงกอนโครงการฯ กับคาใชจายดานการรักษาพยาบาลในปแรก (ป 2545) และปที่ 
5 ของโครงการฯ (ป 2549) 

 ตัวแปรตามในสมการที่ 5.1 และ 5.2 (healthexp) คือคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของ
ครัวเรือนซ่ึงคิดเปนรายเดือน คาใชจายดังกลาวเปนผลรวมของมูลคาการซ้ือสินคาและบริการทาง
การแพทย (medical supplies and medical service) ที่อยูในรูปเงินสด (in cash) (ไมรวมมูลคาสินคา
และบริการที่ไดฟรี หรือสินคาและบริการที่ผลิตเอง) และอยูในรูปของคาใชจายที่แทจริง กลาวคือ
คณะผูวิจัยไดนําคาใชจาย ณ ราคาปจจุบันมาขจัดผลของเงินเฟอ โดยอาศัยดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) 
เปนตัวปรับ41 ตัวแปรตามนี้ถูกใชใน 2 รูปแบบ ไดแก 1) ตัวแปร healthexp คือคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาล ซ่ึงตอไปจะเรียกสั้นๆ วา “คาใชจายดานการรักษาพยาบาล” และ 2) ตัวแปร 
Lhealthexp คือ natural log ของคาใชจายดานการรักษาพยาบาล42 ดังน้ันสมการที่ 5.1 และ 5.2 ใน
แตละสมการ จึงสามารถเขียนไดใน 2 รูปแบบ (รวม 4 รูปแบบ) ตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอียดของ
ตัวแปรตนที่ใชในสมการถดถอยที่ 5.1 และ 5.2  

                                                 
41 ใชป 2545 เปนปฐาน 
42 เน่ืองจากขอมูลรายจายและรายไดมีศูนยอยูเปนจํานวนมาก คณะผูวิจัยจึงใช log(x+1) แทน log(x) กลาวคือคณะผูวิจัยใช 

log(healthexp+1) แทน log(healthexp) และใช log(income+1) แทน log(income) อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปแลว การ
แปลผลจากสมการถดถอยจะแปลผลเสมือนวาใช log(healthexp) และ log(income) ในสมการถดถอย  
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ตารางที่ 5.2 รายละเอียดของตัวแปรอ่ืนๆ ที่ใชในสมการที่ 5.1 และ 5.2 
ตัวแปร รายละเอียด 

sizei จํานวนสมาชิกของครัวเรือน i (คน) 

edu1i มีคาเทากับหนึ่ง หากหัวหนาครัวเรือนไดเขารับการศึกษาสูงสุดในระดับประถม  
(ไมจําเปนตองสําเร็จการศึกษาชั้นประถม 6) และเทากับศูนยในกรณีอ่ืนๆ 

edu2i มีคาเทากับหนึ่ง หากหัวหนาครัวเรือนไดเขารับศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมหรือ
เทียบเทา (ไมจําเปนตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม 6) และเทากับศูนยในกรณีอ่ืนๆ 

edu3i มีคาเทากับหนึ่ง หากหัวหนาครัวเรือนไดเขารับการศึกษาสูงสุดในระดับวิทยาลัย/ 
มหาวิทยาลัย หรือเทียบเทา (ไมจําเปนตองสําเร็จการศึกษา) และเทากับศูนยในกรณี
อ่ืนๆ จะสังเกตเห็นวากลุมครัวเรือนท่ีใชเปนฐาน (base group) คือกลุมท่ีหัวหนา
ครัวเรือนไมมีการศึกษา (edu1=0, edu2=0, และ edu3=0)   

elderi สัดสวน (รอยละ) ของจํานวนสมาชิกครัวเรือนท่ีมีอายุมากกวาหรือเทากับ 60 ป ตอ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดของครัวเรือน i (ใชในสมการท่ี 5.1 เทานั้น) 

incomei รายไดประจําท่ีอยูในรูปของเงินสดของครัวเรือน i (บาท) คิดเปนรายเดือนและอยูในรูป
ของรายไดท่ีแทจริง ในกรณีท่ีใชตัวแปรตาม Lhealthexp คณะผูวิจัยจะใชตัวแปรตน 
Lincome (log ของ income) ควบคูกันไปเพ่ือความสะดวกในการแปลผล 

uct ตัวแปรหุนของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีคาเทากับหนึ่งตั้งแตป 2545 
เปนตนไป และเทากับศูนยกอนป 2545 

year45t มีคาเทากับหนึ่งหากเปนขอมูลในป 2545 และมีคาเทากับศูนยในปอ่ืนๆ  

year49t มีคาเทากับหนึ่งหากเปนขอมูลในป 2549 และมีคาเทากับศูนยในปอ่ืนๆ 

iε  คาความคลาดเคล่ือน 

รายได เปนปจจัยสําคัญที่ กําหนดรายจาย  โดยปกติแลวครัวเรือนที่ มีรายไดสูงมักมี
ความสามารถและความเต็มใจในการจายสูงกวาครัวเรือนที่มีรายไดต่ํา  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ
โดยท่ัวไปที่วา ครอบครัวที่มีฐานะดีมักใหความสําคัญตอสุขภาพ จึงมักมีความเต็มใจในการจาย
ทางดานการรักษาพยาบาลสูงกวาครอบครัวที่มีรายไดต่ํา  ดังนั้นคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได
นาจะเปนบวก ขนาดของครัวเรือนเปนอีกปจจัยหน่ึงที่กําหนดรายจายดานการรักษาพยาบาล หาก
ปจจัยอ่ืนๆ คงที่ ครัวเรือนที่มีสมาชิกมากนาจะมีคาใชจายมากกวาครัวเรอืนที่มีสมาชิกนอย  

ตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนถูกใชเพ่ือควบคุมทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ของครัวเรือน ในเบื้องตน ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนนาจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับคาใชจายดานการรักษาพยาบาล ทั้งน้ีเพราะหัวหนาครัวเรือนที่มีการศึกษาสูงนาจะเห็น
ความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดี และควบคุมใหสมาชิกในครัวเรือนเอาใจใสตอสุขภาพอนามัยมาก
ขึ้น จนสมาชิกมีความเสี่ยงในการเปนโรคนอยลง และทําใหรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลง 
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อยางไรก็ตาม หัวหนาครัวเรือนที่มีการศึกษาสูงกวาก็อาจเต็มใจที่จะเสียคาใชจายมากกวา ในยามที่มี
สมาชิกในครัวเรือนเจ็บปวย เพราะตองการใหสมาชิกหายปวยและกลับมาดําเนินชีวิตตามปกติได
โดยเร็ว ทําใหมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลในระดับที่สูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับครัวเรือนซ่ึง
หัวหนาครัวเรือนมีการศึกษาต่ํากวา โดยสรุปแลวความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของหัวหนา
ครัวเรือนกับคาใชจายดานการรักษาพยาบาลจึงอาจเปนไดทั้งบวกและลบ 

 ตัวแปร elder ถูกใสเขาไปในสมการถดถอยเพื่อควบคุมความเส่ียงในการเปนโรคของสมาชิกใน
ครัวเรือน โดยธรรมชาติแลวผูสูงอายุมักเปนกลุมที่มีความเสี่ยงในการเปนโรคสูงกวาเม่ือเทียบกับกลุม
อายุอ่ืนๆ ดังนั้นครัวเรือนที่มีสัดสวนจํานวนสมาชิกที่เปนผูสูงอายุมากกวานาจะมีคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลมากกวาโดยเปรียบเทียบ   

 ตัวแปร uc ใชเพ่ือวัดผลกระทบโดยทั่วไปของโครงการฯ ตอรายจายดานการรักษาพยาบาลของ
ครัวเรือน คณะผูวิจัยคาดวาคาสัมประสิทธิ์ของ uc นาจะเปนลบเนื่องจากโครงการฯ ทําใหผูปวย
สามารถใชบริการรักษาพยาบาลไดโดยเสียคาใชจายเพียง 30 บาทตอคร้ัง ดังนั้นคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลของครัวเรือนนาจะลดลงหลังจากมีโครงการฯ 

 ตัวแปร year45 และ year49 ใชเพ่ือวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นในป 2545 และป 2549 
สัมประสิทธิ์ของ year45 และ year49 ชวยแสดงใหเห็นวาคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของ
ครัวเรือนในป 2545 และป 2549 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากชวงกอนโครงการฯ อยางไร สวนตาง
ระหวางคาสัมประสิทธิ์ของ year45 และ year49 แสดงใหเห็นถึงพลวัตของผลกระทบของโครงการฯ 
หรือแสดงใหเห็นวา เม่ือเปรียบเทียบกับปแรกของโครงการแลว คาใชจายดานการรักษาพยาบาลมี
การเปลี่ยนแปลงไปมากนอยอยางไรในอีก 4 ปถัดไป  

 ตารางที่ 5.3 สรุปคาสถิติเบื้องตนของตัวแปรที่ใชในสมการที่ 5.1 และ 5.2 ครัวเรือนตัวอยางมี
จํานวนทั้งสิ้น 147,990 ครัวเรือน จากขอมูลครัวเรือนตัวอยางทั้งหมด (รวมทุกป) พบวามีครัวเรือน
ตัวอยางรอยละ 35.54 ที่ไมมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาล (ในรูปของเงินสด) แตหากพิจารณา
เฉพาะในป 2545 ซ่ึงเปนปแรกของโครงการฯ  มีครัวเรือนที่ไมมีรายจายดานการรักษาพยาบาลในรูป
ของเงินสดรอยละ 38.64 ของครัวเรือนตัวอยาง สัดสวนดังกลาวเพ่ิมขึ้นจากป 2544 ซ่ึงเปนปกอนที่
จะเริ่มโครงการฯ  โดยท่ีในป 2544 รอยละ 30.06 ของครัวเรือนตัวอยางไมมีรายจายดานการ
รักษาพยาบาล นอกจากน้ีสัดสวนของครัวเรือนที่ไมมีรายจายดานการรักษาพยาบาลในป 2549 ก็มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป 2545 โดยมีครัวเรือนที่ไมมีรายจายดานการรักษาพยาบาลรอยละ 41.46 
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ตารางที่ 5.3 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห 

ตัวแปร 
จํานวน
ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

healthexpi 147,990 369.8834 1,619.51 0 102,262 
sizei 147,990 3.4436 1.6920 1 18 
elderi 147,990 0.1497 0.2719 0 1 
edu1i 147,990 0.6161 0.4863 0 1 
edu2i 147,990 0.1616 0.3681 0 1 
edu3i 147,990 0.1527 0.3597 0 1 

incomei
43

 147,990 12,711.48 24,360 -84,731.64 2,971,193 

หมายเหตุ: ไมรวมตัวแปร uc year45 และ year49  

 ในการวิเคราะหสมการถดถอย คณะผูวิจัยใชวิธี Ordinary Least Square (OLS) ในการ
ประมาณคาสมการถดถอยและใช Robust estimation เพ่ือจัดการกับปญหา Heteroskedasticity44 
นอกจากนี้ยังไดใสตัวแปรหุนของแตละจังหวัดเพ่ือควบคุมลักษณะเฉพาะของครัวเรือนในแตละจังหวัด 

 5.1.2 ผลการวิเคราะห 

 ในภาพรวม โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาถือวาเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จใน
การชวยลดรายจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือน ภาพที่ 5.1 แสดงใหเห็นวาในป 2545 
สัดสวนของคาใชจายดานการรักษาพยาบาลตอคาใชจายทั้งหมดเฉลี่ยตอครัวเรือน45 ลดลงประมาณ
รอยละ 23 เม่ือเทียบกับชวงกอนโครงการฯ ภาพที่ 5.2 แสดงคาใชจายรายเดือนดานสุขภาพเฉลี่ยตอ
ครัวเรือน46 ซ่ึงเปนคาใชจายที่รวมทั้งคาใชจายที่เปนเงินสด (in cash) และไมใชเงินสด (in kind) ซ่ึง
พบวาคาใชจายดังกลาวในป 2545 ลดลงกวาคร่ึงหนึ่งเม่ือเทียบกับชวงกอนโครงการฯ และคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนในป 2547 และ 2549 ก็ยังคงต่ํากวาคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลในชวงกอนโครงการฯ อยางเห็นไดชัด 

   

 

                                                 
43 รายไดที่มีคาลบเปนขอมูลในป 2549 ซ่ึงเปนปที่ในประเด็นของรายได มีการสอบถามเกี่ยวกับกําไรสุทธจิากการประกอบธรุกิจและ
การประกอบการเกษตร โดยที่ไมปรากฏคําถามเหลาน้ีในปอื่นๆ ครัวเรือนที่มีรายไดติดลบแสดงวาครัวเรือนดังกลาวเปนหน้ี ซ่ึงอาจเกิด
จากการขาดทุนจากการประกอบธรุกจิหรือการเกษตร 
44 ปญหา Heteroskedasticity คือปญหาซ่ึงคาความแปรปรวน (variance) ของความคลาดเคลื่อน (error) มีคาไมคงที่  
45 คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของคาใชจายดานการรักษาพยาบาลและคาใชจายทัง้หมด ซ่ึงอยูในรูปของคาใชจายที่แทจรงิ (real 
term) 
46 คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของคาใชจายดานสุขภาพที่อยูในรูปของคาใชจายที่แทจรงิ 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจาก SES 
 

 
ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจาก SES 

 หากพิจารณาคาใชจายดานการรักษาพยาบาลเฉพาะที่อยูในรูปของเงินสด47 ดังภาพที่ 5.3 จะ
เห็นไดวามีรูปแบบที่คลายกับคาใชจายดานการรักษาพยาบาลในรูปที่เปนเงินสดและไมใชเงินสดซึ่ง
แสดงในภาพที่ 5.2 กลาวคือคาใชจายดานสุขภาพรายเดือนเฉลี่ยตอครัวเรือนในป 2545 ลดลงกวา
คร่ึงหน่ึงเม่ือเทียบกับชวงกอนโครงการฯ แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลเฉพาะในรูปของเงินสด (ภาพที่ 5.3) จะเห็นวาคาใชจายดานการรักษาพยาบาลในรูป
ของเงินสดของครัวเรือนมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ตั้งแตเริ่มมีโครงการฯ (ป 2545) 

 

                                                 
47 คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงนํ้านักของคาใชจายดานสุขภาพรายเดือนที่แทจรงิ เฉพาะที่อยูในรูปของเงินสด เฉลี่ยตอครัวเรือน  

ภาพที่ 5.1 รอยละของคาใชจายดานการรักษาพยาบาล 
ตอคาใชจายทั้งหมด เฉลี่ยตอครัวเรือน 
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ภาพที่ 5.2 คาใชจายดานการรักษาพยาบาลรายเดือน เฉลี่ยตอครัวเรือน 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจาก SES 

 ตารางที่ 5.4 แสดงผลการวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยที่ 5.1 และ 5.2 โดยคอลัมนที่ 2 ของ
ตารางที่ 5.4 แสดงผลการวิเคราะหโดยมี healthexp เปนตัวแปรตาม สวนคอลัมนที่ 3 แสดงผลการ
วิเคราะหโดยมี Lhealthexp เปนตัวแปรตาม ในภาพรวม สัมประสิทธิ์ของตัวแปรเกือบทุกตัวในทุก
คอลัมนดังกลาวมีเคร่ืองหมายตามที่คาดไวและมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 คณะผูวิจัยเริ่มตนวิเคราะหผลในคอลัมนที่ 2 และ 3 ของตารางที่ 5.4 กอน ตัวแปรที่ควบคุม
ลักษณะของครัวเรือนเกือบทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติ สัมประสิทธิ์ของ size มีเคร่ืองหมายเปนบวก
และมีนัยสําคัญในทั้งสองคอลัมน ซ่ึงมีความหมายวาถาครัวเรือนมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นหนึ่งคน (สมมุติวาสิ่ง
อ่ืนๆ คงที่) ครัวเรือนจะมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลที่เปนเงินสดเพ่ิมขึ้นประมาณ 70 บาทตอ
เดือนหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.5 สัมประสิทธิ์ของ elder  เปนบวกและมีนัยสําคัญตามที่คาดไว มี
ความหมายวาหากครัวเรือนมีสัดสวนสมาชิกที่มีอายุมากกวา 60 ป เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 (percentage 
point change) ครัวเรือนจะมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 3,810 บาทตอเดือน 
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.25   

 ตัวแปรรายไดเปนอีกตัวแปรหน่ึงที่มีนัยสําคัญและมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
คาใชจายดานการรักษาพยาบาลตามที่คณะผูวิจัยคาดไว ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแสดงใหเห็น
วา หากครัวเรือนมีรายไดประจําเพ่ิมขึ้น 1,000 บาทตอเดือน ครัวเรือนจะใชจายดานการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น 6 บาทตอเดือน หรือหากครัวเรือนมีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ครัวเรือนจะใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.18 

 ตัวแปร uc ซ่ึงเปนหัวใจในการวิเคราะหมีเคร่ืองหมายเปนลบและมีนัยสําคัญทั้งในคอลัมนที่ 2 
และ 3 แสดงวา โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาชวยลดรายจายดานการรักษาพยาบาลของ
ครัวเรือนโดยทั่วไปประมาณ 334 บาทตอเดือน (ประมาณ 4,008 บาทตอป) หรือหากแปลผลในรูป

ภาพที่ 5.3 คาใชจายดานการรักษาพยาบาลในรูปของเงินสดรายเดือน เฉลี่ยตอครัวเรอืน 

490.13

206.72
192.82

219.01

526.76
476.75

552.02

0

100

200

300

400

500

600

2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549
 ป 

คา
ใช
จา
ยเ
ฉลี่

ย 
(บ
าท

/ค
รัว
เร
ือน

) 



 77 

ของอัตราการเปลี่ยนแปลง จะแปลผลไดวาโครงการฯ ชวยลดรายจายดานการรักษาพยาบาลของ
ครัวเรือนประมาณรอยละ 46  

ตารางที่ 5.4 ผลกระทบตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาล 
 healthexpi Lhealthexpi healthexpi Lhealthexpi 
 (2) (3) (4) (5) 
constant 89.454*  -0.111*** 89.528***  -0.114*** 
 (20.690) (0.014) (20.691) (0.014) 
sizei 69.977*** 0.075*** 69.799*** 0.075*** 
 (3.576) (0.002) (3.587) (0.002) 
edu1i 36.809** 0.010 36.970** 0.010 
 (16.778) (0.009) (16.775) (0.009) 
edu2i 126.006*** 0.017 127.775*** 0.019* 
 (21.893) (0.011) (21.848) (0.011) 
edu3i 238.884*** 0.029** 238.426*** 0.027** 
 (29.785) (0.012) (29.829) (0.012) 
incomei 0.006***  0.007***  
 (0.00097)  (0.00098)  
Lincomei  0.180***  0.181*** 
  (0.003)  (0.003) 
elderi 381.040*** 0.425*** 381.783*** 0.426*** 
 (17.463) (0.009) (17.463) (0.009) 
uct  -333.818***  -0.460***   
 (8.924) (0.005)   
year45t    -319.456***  -0.437*** 
   (9.741) (0.006) 
year49t     -345.335***  -0.478*** 
   (9.701) (0.006) 
No. of obs. 147,990 147,834 147,990 147,834 
R-squared 0.04 0.14 0.04 0.14 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 5%, * มีนัยสําคัญที่ระดับ 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard 
error 

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาอาจไมคงที่ หากแตเปลี่ยนแปลง
ไปตามเวลา สมการที่ 5.2 ชวยทําใหสามารถวิเคราะหพลวัตของผลกระทบที่เกิดขึ้นได คอลัมนที่ 4 
และ 5 ในตารางที่ 5.4 แสดงผลการวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยที่ 5.2 ซ่ึงมี healthexp และ 
Lhealthexp เปนตัวแปรตาม ตามลําดับ ในภาพรวม ผลลัพธในคอลัมนที่ 4 และ 5 ทั้งในแงของคา
สัมประสิทธิ์ เคร่ืองหมายและนัยสําคัญของตัวแปรที่ควบคุมลักษณะของครัวเรือนคลายคลึงกับ
ผลลัพธในคอลัมนที่ 2 และ 3 ตามลําดับ ดังน้ันคณะผูวิจัยจะกลาวถึงเพียงผลของตัวแปร year45 และ 
year49 เทาน้ัน 

 คาสัมประสิทธิ์ของ year45 และ year49 มีเคร่ืองหมายเปนลบและมีนัยสําคัญในทั้งสองคอลัมน 
แสดงใหเห็นวาหลังจากมีโครงการฯ คาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนลดลงอยางมี
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นัยสําคัญ สิ่งที่นาสนใจก็คือ คาสัมประสิทธิ์ของ year49 มีคามากกวาคาสัมประสิทธิ์ของ year45 ใน
ทั้งสองคอลัมน แสดงวาผลกระทบดานคาใชจายเพ่ือสุขภาพจะยิ่งเพ่ิมขึ้นเม่ือเวลาผานไป  กลาวคือ 
ในป 2545 ครัวเรือนมีรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงจากชวงกอนโครงการฯ ประมาณ 319 
บาทตอเดือน (ลดลงรอยละ 44 หรือคิดเปนมูลคา 3,828 บาทตอป)48   แตในป 2549 ครัวเรือนมี
รายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงมากยิ่งขึ้น หรือลดลงประมาณ 345 บาทตอเดือน (ลดลงรอยละ 
48 หรือคิดเปน 4,140 บาทตอป) เม่ือเปรียบเทียบกับชวงกอนโครงการฯ  

 ที่ผานมา สมการที่ 5.1 และ 5.2 ใชวิเคราะหผลกระทบโดยทั่วไปของโครงการฯ โดยไมคํานึงวา
ครัวเรือนจะมีสมาชิกที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอ่ืนๆ อยูแลวหรือไม แตในความเปนจริงแลว 
โครงการฯ นาจะมีผลกระทบตอครัวเรือนที่ไมเคยมีสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ มากอนเลยมากกวา
ครัวเรือนอ่ืนๆ เน่ืองจากครัวเรือนเหลาน้ีตองเสียคาใชจายดานการรักษาพยาบาลเองในชวงกอนที่จะ
มีโครงการฯ  แตหลังจากมีโครงการฯ  หากครัวเรือนเหลาน้ีไดไปใชสิทธิการรักษาพยาบาลใน
โครงการ รายจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนเหลาน้ีนาจะลดลงมากกวาครัวเรือนที่มีสิทธิ
การรักษาพยาบาลอื่นๆ อยูแลว คณะผูวิจัยจึงแยกผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั้งสองกลุมครัวเรือนน้ี โดย
การวิเคราะหสมการถดถอยที่ 5.1 และ 5.2 โดยใชกลุมตัวอยางยอย 2 กลุมดังตอไปน้ี 1) กลุม
ครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจางเอกชนเลย กลุมครัวเรือนนี้นาจะเปนกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดเน่ืองจากไมเคยไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลมากอน49 และ 2) กลุมครัวเรือนที่มี
สมาชิกอยางนอยหน่ึงคนเปนขาราชการหรือลูกจางเอกชน ครัวเรือนเหลาน้ีจะมีสมาชิกบางคนหรือ
ทุกคนที่มีสิทธิการรักษาพยาบาล (ผูเปนขาราชการจะไดรับสิทธิสวัสดิการขาราชการ สวนลูกจาง
เอกชนจะไดรับสิทธิประกันสังคม) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 วิโรจน อัญชณาและศศิวุทฒิ์ (2548) ประมาณการวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหคาใชจายข้ันต่ําที่ครัวเรือนทั้งหมด
สามารถประหยัดไดในชวงป 2543-2545 สูงถึง 8,178-9,432 บาท แตการประมาณการดังกลาวไมไดควบคุมปจจัยอื่นๆ ที่อาจมี
อิทธิพลตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาล 

49 มีความเปนไปไดที่ครัวเรือนเหลาน้ีอาจมีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันเอกชน หรือไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลเน่ืองจากมีรายได
นอย แตเน่ืองจากครัวเรือนดังกลาวนาจะมีจํานวนไมมากนักเม่ือเทียบกับครัวเรือนที่ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาล ดังน้ัน การสมมุติวา
ครัวเรือนเหลาน้ีไมไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลจากแหลงใดๆ ไมนาจะทําใหผลการวิเคราะหบิดเบือนไปมากนัก 
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ตารางที่ 5.5 ผลกระทบตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาลแบบแยกกลุมครัวเรือน (ตาม
สมการที่ 5.1) 
 healthexpi healthexpi Lhealthexpi Lhealthexpi 
 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 
constant 138.500*** 53.715 0.044**  -0.363*** 
 (30.915) (26.163) (0.018) (0.023) 
sizei 64.714*** 65.768*** 0.064*** 0.081*** 
 (4.831) (4.487) (0.002) (0.002) 
edu1i 26.934 47.277 0.005 0.006 
 (24.342) (21.926) (0.012) (0.014) 
edu2i 109.657*** 144.684*** 0.008 0.024 
 (32.192) (27.273) (0.016) (0.016) 
edu3i 200.568*** 234.693*** -0.022 0.037** 
 (49.323) (35.850) (0.019) (0.018) 
incomei 0.004*** 0.009***   
 (0.001) (0.001)   
Lincomei   0.163*** 0.224*** 
   (0.004) (0.005) 
elderi 271.308*** 584.635*** 0.331*** 0.495*** 
 (20.454) (39.122) (0.011) (0.020) 
uct   -293.188***   -371.788***  -0.446***  -0.474*** 
 (12.689) (12.211) (0.007) (0.007) 
No. of obs. 70,700 77,290 70,558 77,276 
R-squared 0.03 0.06 0.14 0.16 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 5%, * มีนัยสําคัญที่ระดับ 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard 
error 

ตารางที่ 5.5 แสดงใหเห็นวาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีความ
แตกตางกันระหวางสองกลุมครัวเรือนจริง โครงการฯ ทําใหครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกคนใดเปน
ขาราชการหรือพนักงานเอกชนเลย (กลุมที่ 1) มีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลลดลงจากชวงกอน
โครงการฯ ประมาณ 293 บาทตอเดือน (ลดลงรอยละ 45) สวนกลุมครัวเรือนที่มีสมาชิกอยางนอย
หน่ึงคนเปนขาราชการหรือพนักงานเอกชน (กลุมที่ 2) มีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลลดลงจาก
ชวงกอนโครงการฯ ประมาณ 372 บาทตอเดือน (ลดลงรอยละ 47)  หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา
กลุมครัวเรือนที่มีสมาชิกอยางนอยหนึ่งคนเปนขาราชการหรือพนักงานเอกชน (กลุมที่ 2) มีคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลลดลงมากกวาครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกคนใดเปนขาราชการหรือพนักงานเอกชน
เลย (กลุมที่ 1) ประมาณ 80 บาทตอเดือน อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบในรูปของอัตราการ
เปลี่ยนแปลงแลว การลดลงของคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนทั้งสองกลุม มีรอยละ
ของการเปลี่ยนแปลง (percentage change) ที่ตางกันเพียงรอยละ 2 (ลดลงรอยละ 45 เปรียบเทียบ
กับลดลงรอยละ 47) ผลการวิเคราะหที่ไดน้ีเปนสิ่งที่นาประหลาดใจและนาสนใจเปนอยางยิ่งเพราะ
แสดงใหเห็นวา กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลเลยและนาจะไดรับประโยชนจาก
โครงการฯ มากที่สุด กลับไมไดรับผลประโยชนมากเทาที่ควรจะเปน 
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ตารางที่ 5.6 ผลกระทบตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาลแบบแยกกลุมครัวเรือน (ตาม
สมการที่ 5.2) 
 healthexpi healthexpi Lhealthexpi Lhealthexpi 

 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 
constant 138.319*** 53.635** 0.044*   -0.379*** 
 (30.918) (26.161) (0.018) (0.023) 
sizei 64.875*** 65.211*** 0.064*** 0.080*** 
 (4.837) (4.509) (0.002) (0.002) 
edu1i 26.846 48.025** 0.005 0.005 
 (24.340) (21.914) (0.012) (0.014) 
edu2i 108.135*** 150.053*** 0.008 0.028* 
 (32.207) (27.176) (0.016) (0.016) 
edu3i 201.074*** 233.173*** -0.021 0.030* 
 (49.349) (35.972) (0.019) (0.018) 
incomei 0.004*** 0.009***   
 (0.001) (0.001)   
Lincomei   0.162*** 0.229*** 
   (0.004) (0.005) 
elderi 270.646*** 586.331*** 0.331*** 0.498*** 
 (20.444) (39.128) (0.011) (0.020) 
year45t  -306.255***  -330.078***  -0.453***  -0.421*** 
 (13.548) (13.759) (0.008) (0.008) 
year49t  -282.852***  -405.941***  -0.441***  -0.517*** 
 (13.752) (13.254) (0.008) (0.008) 
No. of obs. 70,700 77,290 70,558 77,276 
R-squared 0.03 0.06 0.14 0.16 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 5%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error 

เม่ือคณะผูวิจัยเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนสองกลุมในป 2545 ผลลัพธที่ได
ยังคงแสดงใหเห็นวา เม่ือเปรียบเทียบคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนในป 2545 กับ
ชวงกอนโครงการฯ  ครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกเปนขาราชการหรือพนักงานเอกชนเลยมีรายจายดานการ
รักษาพยาบาลลดลงในปริมาณที่นอยกวาครัวเรือนที่มีสมาชิกเปนขาราชการหรือพนักงานเอกชน 
(ลดลง 306 บาทเม่ือเปรียบเทียบกับลดลง 330 บาท ดูตารางที่ 5.6 ประกอบ) แตหากพิจารณาในรูป
ของอัตราการเปลี่ยนแปลง จะพบวาครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกเปนขาราชการหรือพนักงานเอกชนมี
รายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงในอัตราที่สูงกวากวาครัวเรือนที่มีสมาชิกเปนขาราชการหรือ
พนักงานเอกชน 

นอกจากนี้ยังพบวา คาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนที่มีสมาชิกเปนขาราชการ
หรือพนักงานเอกชน (กลุมที่ 2) ในป 2549 ลดลงมากกวาในป 2545 หรืออาจกลาวไดวาโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาสงผลกระทบตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนกลุมที่ 2 
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เพ่ิมขึ้นเม่ือเวลาผานไป ในทางกลับกัน ครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกเปนขาราชการหรือพนักงานเอกชนเลย 
(กลุม 1) กลับมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลในป 2549 ลดลงนอยกวาในป 2545 ซ่ึงหมายความ
วาโครงการฯ มีผลกระทบตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนกลุมที่ 1 ลดลงเม่ือเวลา
ผานไป อยางไรก็ตาม ถึงแมวาผลกระทบตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือนทั้งสอง
กลุมจะมีแนวโนมที่แตกตางกันหลังจากที่เริ่มโครงการฯ ไปแลว แตคาใชจายดานการรักษาพยาบาล
ของทั้งสองกลุมก็ยังคงนอยกวาในชวงกอนโครงการฯ พอสมควร 

 คณะผูวิจัยคาดวาความแตกตางระหวางครัวเรือนสองกลุมดังกลาวอาจจะเปนผลมาจาก 1) 
ตั้งแตป 2545 เปนตนมา ครัวเรือนที่มีสมาชิกซ่ึงมีสิทธิสวัสดิการราชการ และ/หรือ ประกันสังคมอยู
แลวอาจจะมาใชสิทธิการรักษาพยาบาลบอยคร้ังขึ้น การศึกษาในบทที่ 4 ไดแสดงหลักฐานสวนหนึ่ง
ซ่ึงสนับสนุนแนวความคิดน้ีพรอมทั้งไดอธิบายถึงสาเหตุที่เปนไปได และ 2) หลังจากมีโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว กลุมครัวเรือนที่ไมเคยมีสิทธิการรักษาพยาบาลมากอนไมไดมาใช
สิทธิของตนมากเทาที่ควร ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปน้ี ก) ครัวเรือนเหลาน้ีมีอุปสรรคในการ
เขาถึงบริการ เชน การคมนาคมขนสงไมสะดวก คาเดินทางที่สูง อาจทําใหครัวเรือนเหลาน้ีไมสามารถ
เขาถึงบริการของโครงการฯ ไดโดยสะดวก ข) ระยะเวลาการรอคิวที่ยาวนาน และ/หรือความเชื่อหรือ
ความรูสึกวาตนไดรับการปฏิบัติที่แตกตางจากคนไขทั่วไป ไมวาจะเปนเรื่องของการบริการ หรือการ
อํานวยความสะดวกตางๆ ที่ไดรับ อาจทําใหครัวเรือนเหลาน้ีเลือกที่จะไมใชสิทธิของตนหรือเปลี่ยนไป
ใชบริการจากแหลงอ่ืนๆ แทน และ ค) ความรูสึกวาไมไดรับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ไมวาจะ
เปนคุณภาพของแพทย หรือยาที่ไดรับ อาจทําใหครัวเรือนเหลาน้ีไมมาใชสิทธิมากเทาที่ควร     

 อยางไรก็ดี สาเหตุที่กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลเลยยังไมไดรับประโยชนจาก
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามากเทาที่ควรนั้นเปนสิ่งที่นาสนใจอยางยิ่งและสมควรไดรับ
การศึกษาตอไปในอนาคต 

5.2  การศึกษาผลกระทบตอคาใชจายดานการศึกษา   คาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และคาบุหร่ี
และยาสูบ 

 5.2.1    ขอมูลและแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ใชในการวิเคราะหผลกระทบตอคาใชจาย
ดานการศึกษา  คาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และคาบุหร่ีและยาสูบ 

 เชนเดียวกับการศึกษาในสวนที่ผานมา การศึกษาในสวนนี้ครอบคลุมครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น 
147,990 ครัวเรือน ขอมูลครัวเรือนที่ใชมาจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (SES) ในชวงกอน
มีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (ป 2541-2544) และในชวงหลังจากมีโครงการฯ แลว (ป 
2545 และป 2549) 

 สมการถดถอยที่ใชในการวิเคราะหคือ 
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6

7  
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i i

t i

Lhealthexp α β size β Lincome β edu1 β edu2 β edu3 β elder
β uc ε  

= + + + + + +
+ +

  (5.3) 
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7 t i

Leducexp α β size β Lincome β edu1 β edu2 β edu3 β student
β uc ε

= + + + + + +
+ +

 (5.4) 
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7 t i

Ltobaccoexp α β size β Lincome β edu1 β edu2 β edu3 β age15_60
β uc ε

= + + + + + +
+ +

 (5.5) 

 

i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i

7 t i

Lalcoholexp α β size β Lincome β edu1 β edu2 β edu3 β age15_60
β uc ε  

= + + + + + +
+ +

 (5.6) 

 ในทุกสมการ คาใชจายทุกประเภทอยูในรูปของ log50 เปนคาใชจายรายเดือนที่อยูในรูปของเงิน
สดและอยูในรูปของคาใชจายที่แทจริง (ขจัดผลของเงินเฟอแลว) สมการที่ 5.3 แสดงความสัมพันธ
ระหวางคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของครัวเรือน  (Lhealthexp) กับลักษณะตางๆ ของครัวเรือน
และ uc ซ่ึงไดอธิบายไปแลวในตารางที่ 5.2  

 สมการที่ 5.4 แสดงความสัมพันธระหวางคาใชจายดานการศึกษาของครัวเรือน  (Leduexp) กับ
ลักษณะตางๆ ของครัวเรือนและ uc ในสมการนี้นอกเหนือจากตัวแปรตนที่ไดกลาวถึงไปแลว 
คณะผูวิจัยยังควบคุมอุปสงคที่มีตอการศึกษาของครัวเรือนโดยเพิ่มตัวแปร student ซ่ึงเปนสัดสวน
ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาในครัวเรือนตอจํานวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือนเขาไปในสมการ  

 สมการที่ 5.5 แสดงความสมัพันธระหวางคาใชจายบุหร่ีและยาสูบของครัวเรือน  (Ltobaccoexp) 
กับลักษณะตางๆ ของครัวเรือนและ uc คณะผูวิจัยไดใสตัวแปร age15_60 ซ่ึงเปนสัดสวนของจํานวน
สมาชิกวัย 15-60 ป ตอจํานวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือนเขาไปในสมการ เพ่ือใชเปนตัวแปรแทน 
(proxy variable) ซ่ึงใชควบคุมอุปสงคที่มีตอบุหร่ีและยาสูบของครัวเรือน  

 สมการสุดทายคือสมการที่ 5.6 ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางคาใชจายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
ของครัวเรือน  (Lalcoholexp) กับลักษณะตางๆ ของครัวเรือนและ uc คณะผูวิจัยไดเพ่ิมตัวแปร 
age15_60 ซ่ึงเปนสัดสวนของจํานวนสมาชิกวัย 15-60 ป ตอจํานวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือนเขา
ไปในสมการดวยเชนกัน ตัวแปร age15_60 ถูกใชเปนตัวแปรแทนซึ่งใชควบคุมอุปสงคที่มีตอ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของครัวเรือน เพ่ือความกระชับ คณะผูวิจัยจะเรียกตัวแปร Leduexp 
Ltobaccoexp และ Lalcoholexp สั้นๆ วาคาใชจายดานการศึกษา คาบุหร่ีและยาสูบ และคาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ตามลําดับ คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรที่ใชในสมการที่ 5.3-5.6 แสดงไวในตารางที่ 5.7 
                                                 
50 เน่ืองจากขอมูลรายจายและรายไดมีศูนยอยูเปนจํานวนมาก คณะผูวิจัยจึงใช log(x+1) แทน log(x) กลาวคือคณะผูวิจัยใช 

log(healthexp+1) แทน log(healthexp) และใช log(income+1) แทน log(income) อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปแลว การ
แปลผลจากสมการถดถอยจะแปลผลเสมือนวาใช log(healthexp)  และ log(income) ในสมการถดถอย 



 83 

ตารางที่ 5.7 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรที่ใชในสมการที่ 5.3-5.6  

ตัวแปร 
จํานวน 
ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

educexpi 147,990 667.0333 1,708.85 0 110,190.20 
tobaccoexpi 147,990 131.6687 326.4173 0 7,893.36 
alcoholexpi 147,990 244.9847 855.8456 0 95,628.84 
studenti 147,990 0.2068 0.2304 0 1 
age15_60i 147,990 0.6557 0.2950 0 1 

หมายเหตุ: ตารางน้ีแสดงเฉพาะตัวแปรใหมที่ยังไมเคยแสดงมากอน และไมรวมตัวแปรปฏิสัมพันธตางๆ และ uc  

 คณะผูวิจัยคาดวาสัมประสิทธิ์ของ student ในสมการที่ 5.4 นาจะเปนบวกเน่ืองจากเม่ือ
ครัวเรือนที่มีนักเรียนนักศึกษาจํานวนมากกวา ก็นาจะมีคาใชจายดานการศึกษาสูงกวา และ
สัมประสิทธิ์ของ age15_60 นาจะเปนบวกในทั้งสมการที่ 5.5 และ 5.6 เน่ืองจากคนในชวงอายุนี้เปน
ผูที่มีการบริโภคบุหร่ีและแอลกอฮอลสูงกวากลุมอ่ืนๆ สัมประสิทธิ์ของ Lincome ควรจะเปนบวกในทุก
สมการเน่ืองจากครัวเรือนที่มีรายไดมากกวายอมมีความสามารถและความเต็มใจที่จะจายมากกวา 
สัมประสิทธิ์ของ size ควรจะเปนบวกในทุกสมการเน่ืองจากครัวเรือนที่มีสมาชิกมากกวายอมมี
แนวโนมที่จะมีคาใชจายมากกวา ตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนใชสะทอนทัศนคติ
โดยรวมของครัวเรือนตอการบริโภคสินคาน้ันๆ ซ่ึงจะสงผลตอคาใชจายในที่สุด  

 สัมประสิทธิ์ของตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนในสมการที่ 5.3 5.5 และ 5.6 อาจ
เปนไดทั้งบวกและลบ ซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยเหตุผลเดียวกันกับความสัมพันธระหวางคาใชจาย
ดานสุขภาพกับระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนที่ไดอธิบายไปแลวขางตน  แตสัมประสิทธิข์องตวั
แปรระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนในสมการที่ 5.4 นาจะเปนบวก เน่ืองจากหัวหนาครัวเรือนที่
ไดรับการศึกษาสูงยอมเห็นความสําคัญของการศึกษา และมีแนวโนมที่จะสนับสนุนใหสมาชิกอ่ืนๆ ใน
ครัวเรือนไดรับการศึกษาที่เหมาะสมตามไปดวย จึงทําใหครัวเรือนน้ันมีคาใชจายดานการศึกษา
มากกวาโดยเปรียบเทียบ  

 การเปรียบเทียบเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์ของ uc ในแตละสมการเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
ตอบคําถามวาเงินที่ไดจากการประหยัดคาใชจายดานการรักษาพยาบาลน้ันถูกใชไปในทางใดบาง 
หากสัมประสิทธิ์ของ uc ในสมการที่ 5.3 เปนลบ (รายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงหลังจากมี
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา) ในขณะที่สัมประสิทธิ์ของ uc ในสมการอ่ืนๆ เปนบวก แสดง
วาครัวเรือนไดนําเงินที่ไดจากการประหยัดคาใชจายดานการรักษาพยาบาลไปใชจายทางดานอ่ืนๆ 
เพ่ิมขึ้น  

 แมวาทั้ง 4 สมการถดถอยจะเหมือนวาเปนอิสระตอกัน แตมีความเปนไปไดสูงมากวาคาความ
คลาดเคลื่อนในสมการคาใชจายทั้ง 4 จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน (Seemingly Unrelated 
Regression) คณะผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหโดยใชวิธี Feasible General Least Square ขอดีของวิธีน้ี
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คือคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจะมีประสิทธิภาพ (efficient)51 มากกวาการใช OLS กับแตละสมการ 
นอกจากน้ียังสามารถทดสอบวาสัมประสิทธิ์ของ uc มีคามากกวาศูนย รวมกันในทุกสมการหรือไมได
อีกดวย  ในการวิเคราะหสมการถดถอย คณะผูวิจัยไดใสตัวแปรหุนของแตละจังหวัดเพ่ือควบคุม
ลักษณะเฉพาะของครัวเรือนในแตละจังหวัด   

 5.2.2  ผลการวิเคราะห  

 ตารางที่ 5.8 แสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอยที่ 5.3-5.6 สัมประสิทธิ์ของตัวแปร size 
Lincome elder student และ age15_60 มีเคร่ืองหมายตามที่คณะผูวิจัยคาดไวและมีนัยสําคัญ 
นอกจากน้ี คณะผูวิจัยยังสามารถปฏิเสธ (reject) สมมุติฐานวา uc มีคาเทากับศูนยรวมกันไดที่ระดับ
นัยสําคัญรอยละ 1 สัมประสิทธิ์ของ uc ในทุกสมการมีคาเปนลบซึ่งแปลความไดวา หากสมมุติวาสิ่ง
อ่ืนๆ คงที่ โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาชวยใหครัวเรือนมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาล
ลดลง แตไมไดทําใหครัวเรือนมีคาใชจายดานการศึกษา คาบุหร่ีและยาสูบ คาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
เพ่ิมขึ้นแตอยางไร ในทางกลับกัน ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาคาใชจายเหลาน้ีกลับลดลงอยางมี
นัยสําคัญหลังจากมีโครงการฯ  สาเหตุสําคัญที่ทําใหคาใชจายเหลาน้ีลดลงอาจจะมาจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล เชน นโยบายเรียนฟรี 12 ปที่เริ่มดําเนินการในป 2546 หรือการปรับ
ขึ้นอัตราภาษียาสูบและสุราในชวงป  2544-2546 นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมนามีสวน
เก่ียวของกับการลดลงของคาใชจายเหลาน้ี 

ตารางที่ 5.8 ผลกระทบตอคาใชจายดานอ่ืนๆ 

 Lhealthexpi Leducexpi Ltobaccoexpi Laolcoholexpi 
constant 0.014  -0.332*** 0.080***  -0.374*** 
 (0.018) (0.014) (0.014) (0.018) 
sizei 0.075*** 0.152*** 0.060*** 0.038*** 
 (0.002) (0.001) (0.001) (0.002) 
edu1i 0.009 0.033*** -0.001 0.060*** 
 (0.010) (0.008) (0.008) (0.010) 
edu2i 0.016 0.049*** 0.012 0.146*** 
 (0.011) (0.009) (0.009) (0.011) 
edu3i 0.028** 0.186***  -0.153*** 0.076*** 
 (0.012) (0.010) (0.009) (0.012) 
Lincomei 0.180*** 0.150*** 0.045*** 0.113*** 
 (0.003) (0.002) (0.002) (0.003) 
elderi 0.418***    
 (0.009)    
studenti  3.621***   
  (0.009)   
age15_60i   0.207*** 0.342*** 
   (0.007) (0.009) 

                                                 
51 ในทางเศรษฐมิติ คาสัมประสิทธิท์ี่มีประสิทธภิาพ (efficiency) หมายถึงคาสัมประสิทธิท์ี่มีคาความแปรปรวนต่ําสุด  
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 Lhealthexpi Leducexpi Ltobaccoexpi Laolcoholexpi 
uct   -0.459***  -0.485***  -0.145***  -0.103*** 

 (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) 
No. of obs. 147,795 147,795 147,795 147,795 
R-squared 0.14 0.67 0.07 0.07 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 5, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error 

 อยางไรก็ตาม มีความไปเปนไปไดวา การลดลงของรายจายดานอ่ืนๆ อาจเปนเพียงการ
เปลี่ยนแปลงในระยะสั้นเทาน้ัน กลาวคือ ครัวเรือนอาจใชจายดานการศึกษา คาบุหร่ีและยาสูบ คา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเพ่ิมขึ้นในชวงระยะเวลาหน่ึง และลดลงอยางมากในเวลาตอมา ทําใหโดยรวม
แลวสัมประสิทธิ์ของ uc ยังคงเปนลบอยู เพ่ือพิสูจนวาคาใชจายเหลาน้ีเพ่ิมขึ้นในป 2545 หรือไม 
คณะผูวิจัยไดแกไขสมการถดถอยทั้งสี่ใหม โดยนําตัวแปร uc ออกและใสตัวแปร year45 และ year49 
เขาไปแทน และทําการวิเคราะหสมการถดถอยอีกคร้ังหนึ่ง ผลการวิเคราะหระบบสมการถดถอยใหม
น้ีถูกแสดงในตารางที่ 5.9 

ตารางที่ 5.9 ผลกระทบตอคาใชจายดานอ่ืนๆ (ใชตัวแปร year45 และ year49 แทน uc) 
 Lhealthexpi Leducexpi Ltobaccoexpi Lalcoholexpi 
constant 0.010  -0.354*** 0.086***  -0.366*** 
 (0.018) (0.013) (0.014) (0.018) 
sizei 0.075*** 0.150*** 0.061*** 0.039*** 
 (0.002) (0.001) (0.001) (0.002) 
edu1i 0.009 0.031*** -0.001 0.061*** 
 (0.010) (0.008) (0.008) (0.010) 
edu2i 0.018 0.061*** 0.008 0.141*** 
 (0.011) (0.009) (0.009) (0.011) 
edu3i 0.026** 0.172***  -0.148*** 0.083*** 
 (0.012) (0.009) (0.009) (0.012) 
Lincomei 0.181*** 0.158*** 0.042*** 0.109*** 
 (0.003) (0.002) (0.002) (0.003) 
elderi 0.420***    
 (0.009)    
studenti  3.604***   
  (0.009)   
age15_60i   0.209*** 0.345*** 
   (0.007) (0.009) 
year45t  -0.437***  -0.326***  -0.192***  -0.170*** 
 (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) 
year49t  -0.478***  -0.614***  -0.106***  -0.047*** 
 (0.006) (0.004) (0.004) (0.006) 
No. of obs 147,795 147,795 147,795 147,795 
R-squared 0.14 0.68 0.07 0.07 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error 
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 ตารางที่ 5.9 แสดงใหเห็นวาสัมประสิทธิ์ของ size Lincome elder student และ age15_60 
ยังคงมีเคร่ืองหมายตามที่คณะผูวิจัยคาดไวและมีนัยสําคัญ สัมประสิทธิ์ของ year45 ในทุกสมการมี
เคร่ืองหมายเปนลบและมีนัยสําคัญ52 แสดงวา ในปแรกของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
(ป 2545) โครงการชวยใหครัวเรือนมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลลดลง แตไมไดทําใหครัวเรือนมี
คาใชจายดานการศึกษา คาบุหร่ีและยาสูบ คาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เพ่ิมขึ้นแตอยางไร (สมมุติวาสิ่ง
อ่ืนๆ คงที่)  

 ผลการวิเคราะหขางตนเปนผลการวิเคราะหในกรณีของครัวเรือนทั่วๆ ไป อยางไรก็ตาม 
ครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบมาก (คาใชจายดานการรักษาพยาบาลลดลงมาก) อาจมีพฤติกรรมการใช
จายดานอ่ืนๆ แตกตางจากครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบนอย ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงแยกศึกษาเฉพาะกลุม 
โดยแยกเปนกลุมครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกคนใดเปนขาราชการหรือพนักงานเอกชน และกลุมครัวเรือน
ที่มีสมาชิกอยางนอยหน่ึงคนที่เปนขาราชการหรือพนักงานเอกชน  อยางไรก็ดี ผลการวิเคราะห
สมการถดถอยที่ไดยังคงไมเปลี่ยนแปลง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในภาคผนวกที่ 5.1-5.4) น่ันคือ 
คณะผูวิจัยไมสามารถหาหลักฐานเชิงประจักษที่สนับสนุนวา ครัวเรือนทั้งสองกลุมที่มีคาใชจายดาน
การรักษาพยาบาลลดลง และมีคาใชจายดานการศึกษา คาบุหร่ีและยาสูบ คาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
เพ่ิมขึ้น53  ครัวเรือนจึงอาจนําเงินที่ประหยัดไดจากการลดลงของคาใชจายในดานการรักษาพยาบาล
น้ันไปใชในดานอ่ืนๆ ที่ไมใชการศึกษา คาบุหร่ีและยาสูบ หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ซ่ึงเปนสิ่งที่
นาสนใจศึกษาเพ่ิมเติมหากมีขอมูลเพียงพอ   

 การวิเคราะหน้ีมีจุดออนที่สําคัญคือ คณะผูวิจัยไมสามารถแยกแยะผลของปจจัยสําคัญอ่ืนๆ เชน 
การเปลี่ยนแปลงของราคา หรือนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมีอิทธิพลตอรายจายดานการศึกษา คา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และคาบุหร่ีและยาสูบ ในชวงกอนและหลังมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนาได ดังน้ัน หากหลังจากมีโครงการฯ  เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังกลาวเกิดขึ้น อิทธิพลจาก
ปจจัยเหลาน้ีจะถูกรวมไวในคาสัมประสิทธิ์ของ uc year45 และ year49 ดวย น่ันหมายความวา
สัมประสิทธิ์ของ uc year45 และ year49 จะมีทั้งผลจากปจจัยอ่ืนๆ และผลจากโครงการฯ รวมอยู
ดวยกัน ทําใหการแปลผลการวิเคราะหตองทําอยางระมัดระวัง อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจาก
แนวโนมของคาเฉลี่ยของคาใชจายดานการศึกษา คาบุหร่ีและยาสูบ และคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของ
ครัวเรือนในภาพที่ 5.4-5.654 จะเห็นไดวา คาใชจายทั้งสามประเภทในชวงภายหลังจากมีโครงการฯ มี
แนวโนมลดลงเม่ือเทียบกับชวงกอนโครงการฯ ดังน้ันคณะผูวิจัยเชื่อวา ถึงแมวาจะมีปจจัยอ่ืนๆ แทรก
อยูจริง การแปลผลจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธิ์ของ uc year45 และ year49 นาจะยังมีความ
นาเชื่อถืออยู แตคาของสัมประสิทธิ์ (ขนาดของผลกระทบ) อาจมีความเบี่ยงเบน  

                                                 
52 คณะผูวิจัยสามารถปฏิเสธ (reject) สมมุติฐานวา year45 มีคาเทากับศูนยรวมกันไดที่ระดับนัยสําคัญ 1%  แสดงวา year45 มี
อิทธิพลตอคาใชจายชนิดตางๆ รวมกัน 

53 ในการวิเคราะหกลุมตัวอยางยอยทัง้สอง คณะผูวิจัยสามารถปฏิเสธ (reject) สมมุติฐานวา uc มีคาเทากับศูนยรวมกันไดทีร่ะดับ
นัยสําคัญ 1% แสดงวา uc มีอิทธพิลตอคาใชจายชนิดตางๆ รวมกัน 

54 ในที่น้ีคาใชจายทกุประเภทอยูในรูปของคาใชจายที่แทจรงิ 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากขอมูล SES  
 

 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากขอมูล SES  

 

 

ภาพท่ี 5.5 คาใชจายในการซ้ือบหุร่ีและยาสบูที่เปนตวัเงนิ เฉลีย่ตอครัวเรือน 
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ภาพท่ี 5.4 คาใชจายดานการศึกษาทีเ่ปนตวัเงนิ เฉลี่ยตอครัวเรือน 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากขอมูล SES 

5.3  บทสรุป 

 ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอคาใชจายดานการรักษาพยาบาล
ของครัวเรือนเปนไปตามที่คณะผูวิจัยไดคาดไว น่ันคือโครงการฯ ชวยลดคาใชจายทางดานการ
รักษาพยาบาลของครัวเรือนไดจริง หลังจากไดควบคุมปจจัยสําคัญตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
คาใชจายดานการรักษาพยาบาลของแตละครัวเรือนแลว คณะผูวิจัยพบวา โดยท่ัวไปแลว โครงการฯ 
สงผลใหครัวเรือนมีรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงประมาณรอยละ 46 (334 บาทตอเดือน หรือ 
4,008 บาทตอป)  

อยางไรก็ดี โครงการฯ ทําใหรายจายคารักษาพยาบาลมีแนวโนมลดลงมากยิ่งขึ้นเม่ือเวลาผาน
ไป กลาวคือ ในป 2545 ครัวเรือนมีรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงจากชวงกอนโครงการฯ 
ประมาณรอยละ 44 แตในป 2549 ครัวเรือนมีรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงจากชวงกอน
โครงการฯ มากย่ิงขึ้น โดยมีรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงประมาณรอยละ 48  

แมวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะทําใหครัวเรือนสามารถประหยัดคาใชจายดาน
การรักษาพยาบาลไดก็ตาม แตคณะผูวิจัยไมพบหลักฐานเชิงประจักษวาคาใชจายทางดานการศึกษา 
หรือคาใชจายที่เปนโทษ เชน บุหร่ีและยาสูบ หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ของครัวเรือนมีการเพ่ิมขึ้นแต
อยางใด ซ่ึงแสดงวาเงินที่ครัวเรือนประหยัดไดไมไดถูกนําไปใชจายในการซ้ือสินคาดังกลาวเพิ่มขึ้น 
อยางไรก็ตาม ในการศึกษานี้คณะผูวิจัยไมสามารถทราบไดวา คาใชจายที่ครัวเรือนสามารถประหยัด
ไดจากโครงการฯ น้ันถูกนําไปใชในดานใดบาง มีประโยชนหรือโทษอยางไร การศึกษาผลกระทบของ
โครงการฯ ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางคาใชจายในระยะยาวจึงเปนอีกหัวขอหน่ึงที่นาสนใจและควร
ไดรับการศึกษาตอไปในอนาคต 

ภาพท่ี 5.6 คาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เปนตวัเงิน เฉลี่ยตอครัวเรือน 
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ผลการศึกษาที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ ครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกที่มีสิทธิการรักษาพยาบาล
ใดๆ เลยมีคาใชจายดานสุขภาพลดลงนอยกวาครัวเรือนที่มีสมาชิกที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอยาง
นอยหนึ่งคน หรืออาจกลาวไดวาครัวเรือนที่ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลไดรับผลกระทบจากโครงการฯ 
นอยกวาที่ควรจะเปน ทั้งๆ ที่กลุมครัวเรือนเหลาน้ีเปนกลุมเปาหมายของโครงการฯ  ครัวเรือนเหลาน้ี
อาจเลือกที่จะไมใชสิทธิของตนโดยความสมัครใจหรืออาจตองการใชสิทธิแตอาจมีอุปสรรคบางอยาง
กีดขวางทําใหไมสามารถใชสิทธิ เชน บางครัวเรือนอาจจะไมเชื่อม่ันในคุณภาพการรักษาพยาบาล
หรืออาจจะไมพอใจในบริการท่ีไดรับ ทําใหครัวเรือนเหลาน้ันเลือกที่จะไมใชสิทธิของตน สวนบาง
ครัวเรือนอาจจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลที่สมาชิกครัวเรือน
มีสิทธิได เปนตน 

 งานวิจัยในอนาคตท่ีสามารถแยกแยะอุปสรรคดานการเงินออกจากอุปสรรคอ่ืนๆ เชน ความ
เชื่อม่ันในคุณภาพการรักษา นาจะเปนงานวิจัยที่เปนประโยชนในการเสนอแนะนโยบายเพ่ือปรับปรุง
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดเปนอยางมาก หากแตวาขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะห
ดังกลาวมักจะเปนขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณและเปนขอมูลเชิงคุณภาพที่มักจะยากตอการหา
ขอสรุปในภาพรวม 
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ภาคผนวกบทที่ 5 

ภาคผนวกที่ 5.1 ผลกระทบตอคาใชจายดานอ่ืนๆ (ใชกลุมตัวอยางครัวเรือนที่ไมมีสมาชิก
เปนขาราชการและลูกจางเอกชน)  
 
 Lhealthexp i Leduexp i Ltobaccoexp i Lalcoholexp i 
constant 0.181*** -0.015 0.125***  -0.245*** 
 (0.026) (0.020) (0.018) (0.022) 
size i 0.064*** 0.152*** 0.056*** 0.044*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 
edu1 i 0.005 0.048*** -0.004 0.059*** 
 (0.012) (0.010) (0.009) (0.011) 
edu2 i 0.008 0.059*** 0.006 0.118*** 
 (0.015) (0.012) (0.011) (0.013) 
edu3 i -0.022 0.119***  -0.064*** 0.064*** 
 (0.018) (0.014) (0.013) (0.016) 
Lincome i 0.162*** 0.121*** 0.036*** 0.064*** 
 (0.003) (0.003) (0.002) (0.003) 
elder i 0.329***    
 (0.011)    
student i  3.237***   
  (0.011)   
age15_60i   0.133*** 0.269*** 
   (0.007) (0.009) 
uct  -0.446***  -0.480***  -0.121***  -0.057*** 
 (0.007) (0.005) (0.005) (0.006) 
No. of obs. 70,558 70,558 70,558 70,558 
R-squared 0.14 0.68 0.06 0.06 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error 
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ภาคผนวกที่ 5.2 ผลกระทบตอคาใชจายดานอ่ืนๆ (ใชกลุมตัวอยางครัวเรือนที่มีสมาชิกเปน
ขาราชการและลูกจางเอกชน) 
 
 Lhealthexp i Leduexp i Ltobaccoexp i Lalcoholexp i 
constant  -0.249***  -0.723*** 0.041*  -0.507*** 
 (0.027) (0.022) (0.024) (0.032) 
size i 0.081*** 0.148*** 0.063*** 0.024*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) (0.003) 
edu1 i 0.005 0.032*** 0.012*** 0.081*** 
 (0.015) (0.012) (0.013) (0.017) 
edu2 i 0.024 0.057*** 0.009 0.147*** 
 (0.017) (0.014) (0.014) (0.019) 
edu3 i 0.036** 0.172***  -0.203*** -0.0005 
 (0.018) (0.014) (0.015) (0.020) 
Lincome i 0.224*** 0.210*** 0.045*** 0.158*** 
 (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) 
elder i 0.492***    
 (0.019)    
student i  4.084***   
  (0.013)   
age15_60i   0.286*** 0.363*** 
   (0.013) (0.017) 
uc t  -0.474***  -0.489***  -0.168***  -0.142*** 
 (0.007) (0.005) (0.006) (0.008) 
No. of obs. 77,276 77,276 77,276 77,276 
R-squared 0.16 0.68 0.06 0.06 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 5%, * มีนัยสําคัญที่ระดับ 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard 
error 
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ภาคผนวกที่ 5.3 ผลกระทบตอคาใชจายดานอ่ืนๆ (ใชตัวแปร year45 และ year49 แทน uc 
และใชกลุมตัวอยางครวัเรือนที่ไมมีสมาชิกเปนขาราชการและลูกจางเอกชน) 
 
 Lhealthexpi Leducexpi Ltobaccoexpi Lalcoholexpi 
constant 0.182*** -0.022 0.126***  -0.243*** 
 (0.026) (0.019) (0.018) (0.022) 
sizei 0.064*** 0.150*** 0.057*** 0.046*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 
edu1i 0.005 0.046*** -0.003 0.060*** 
 (0.012) (0.009) (0.009) (0.011) 
edu2i 0.007 0.072*** 0.003 0.113*** 
 (0.015) (0.012) (0.011) (0.013) 
edu3i -0.022 0.108***  -0.061*** 0.069*** 
 (0.018) (0.014) (0.013) (0.016) 
Lrminci 0.162*** 0.127*** 0.034*** 0.061*** 
 (0.003) (0.003) (0.002) (0.003) 
elderi 0.328***    
 (0.011)    
studenti  3.219***   
  (0.011)   
age15_60i   0.135*** 0.272*** 
   (0.007) (0.009) 
year45t  -0.453***  -0.321***  -0.155***  -0.120*** 
 (0.008) (0.006) (0.006) (0.007) 
year49 t  -0.441***  -0.608***  -0.093*** -0.006 
 (0.008) (0.006) (0.006) (0.007) 
No. of obs. 70,558 70,558 70,558 70,558 
R-squared 0.14 0.69 0.07 0.06 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error 
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ภาคผนวกที่ 5.4 ผลกระทบตอคาใชจายดานอ่ืนๆ (ใช year45 และ year49 แทน uc และใช
กลุมตวัอยางครัวเรือนทีม่ีสมาชิกเปนขาราชการและลูกจางเอกชน) 
 
 Lhealthexpi Leducexpi Ltobaccoexpi Lalcoholexpi 
constant  -0.267***  -0.775*** 0.060**  -0.484*** 
 (0.027) (0.021) (0.024) (0.032) 
sizei 0.080*** 0.145*** 0.064*** 0.026*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) (0.003) 
edu1i 0.005 0.031*** 0.012 0.082*** 
 (0.015) (0.012) (0.013) (0.017) 
edu2i 0.027 0.069*** 0.005 0.142*** 
 (0.017) (0.013) (0.014) (0.019) 
edu3i 0.030* 0.153***  -0.195*** 0.009 
 (0.018) (0.014) (0.015) (0.020) 
Lrminci 0.229*** 0.224*** 0.039*** 0.152*** 
 (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) 
elderi 0.495***    
 (0.019)    
studenti  4.066***   
  (0.013)   
age15_60i   0.286*** 0.364*** 
   (0.013) (0.017) 
year45t  -0.421***  -0.327***  -0.228***  -0.211*** 
 (0.008) (0.007) (0.007) (0.009) 
year49 t  -0.517***  -0.625***  -0.119***  -0.084*** 
 (0.008) (0.006) (0.007) (0.009) 
No. of obs. 77,276 77,276 77,276 77,276 
R-squared 0.16 0.69 0.07 0.06 

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 1%, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 5%, * มีนัยสําคัญที่ระดับ 10%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard 
error 
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บทที่ 6 

การศึกษาผลกระทบของโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนาท่ีมตีอ 
คุณภาพการรักษาพยาบาล 

 

 ในบทนี้เปนการศึกษาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอคุณภาพของการ
รักษาพยาบาล โดยหลักการแลว โครงการฯ ทําใหผูปวยมีตนทุนในการรักษาพยาบาลลดลง ซึ่งทําให
อุปสงคที่มีตอการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น อุปสงคที่เพิ่มสูงขึ้นน้ีเพ่ิมภาระงานแกแพทยและบุคลากรดาน
การรักษาพยาบาล จนอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอคุณภาพการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ โครงการฯ ยัง
ไดจัดสรรงบประมาณใหแกโรงพยาบาลตางๆ อยางคอนขางจํากัด จึงอาจทําใหโรงพยาบาลไมสามารถใช
วิธีการรักษาพยาบาลหรือจายยาที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดแกผูปวยได จนทําใหผลลัพธ (outcome) ของ
การรักษาพยาบาลไมดีเทาที่ควร การศึกษาในสวนนี้มุงที่จะหาหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือพิสูจนวาหลังจาก
มีโครงการฯ แลว คุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในโครงการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม และ
อยางไร    

 คุณภาพการรักษาพยาบาลเปนสิ่งท่ียากแกการหาคําจํากัดความและตัวช้ีวัด ความหมายของ
คุณภาพการรักษาพยาบาลอาจครอบคลุมตั้งแตความสัมพันธระหวางผูปวยและแพทยไปจนถึงผลลัพธที่
เกิดขึ้นจากการรักษา Donabedian (1980) ใหคําจํากัดความของคุณภาพการรักษาพยาบาลไวสามดาน 
ไดแก 

1) ดานโครงสราง (structure) หมายถึงคุณภาพและความเหมาะสมของปจจัยตางๆ เชน เครื่องมือ 
บุคลากรและยาที่ใชในการรักษา 

2) ดานกระบวนการ (process) หมายถึงกระบวนการหรือวิธีการรักษาท่ีใช 

3) ดานผลลัพธ (outcome) หมายถึงผลลัพธสุดทายจากการรักษา   

 การวัดคุณภาพการรักษาพยาบาลควรพิจารณาจากทั้งสามดานควบคูกันไป (โดยอาจศึกษาผูปวย
โรคใดโรคหนึ่งลึกลงในรายละเอียด) ไมควรใชตัวชี้วัดดานใดดานหน่ึงเปนเคร่ืองชี้ขาดวาโรงพยาบาลมี
คุณภาพการรักษาสูงหรือต่ํา เพราะอาจนําไปสูขอสรุปที่คลาดเคลื่อนได อยางไรก็ดี ดวยความจํากัดดาน
ขอมูล คณะผูวิจัยไมสามารถหาตัวชี้วัดสําหรับทุกดานได  จึงใชตัวชี้วัดคุณภาพการรักษาเพียง 3 ตัวชี้วัด
ไดแก อัตราการตายของผูปวยใน (สัดสวนของจํานวนผูปวยในตายตอผูปวยในทั้งหมด) อัตราการตาย
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ของทารก (สัดสวนของจํานวนทารกตายตอจํานวนรวมของทารกคลอดปกติและไมปกติ)51 และจํานวนวัน
นอนเฉลี่ยของผูปวยใน (จํานวนวันนอนทั้งหมดตอจํานวนผูปวยใน) 

 คณะผูวิจัยจําเปนตองอธิบายใหทราบกอนที่จะทําการวิเคราะหวา ตัวชี้วัดที่ใชมีขอพึงระวังในการใช
อยางไรบาง ตัวชี้วัดท่ีมีขอพึงระวังที่สําคัญที่สุดคือ จํานวนวันนอนของผูปวยใน และอัตราการตายของ
ผูปวยใน ตัวช้ีวัดทั้งสองอาจถูกแปลความหมายไดหลายอยางและอาจไมสามารถเชื่อมโยงไปสูคุณภาพ
การรักษาไดอยางตรงไปตรงมา ตัวอยางเชน จํานวนวันนอนของผูปวยในที่ต่ํา อาจส่ือไดทั้งคุณภาพการ
รักษาท่ีดีและไมดี ในแงมุมหนึ่งอาจหมายถึงผูปวยไดรับการรักษาและดูแลอยางดีจนทําใหสามารถฟนตัว
และออกจากโรงพยาบาลไดอยางรวดเร็ว แตในอีกแงมุมหน่ึงอาจหมายถึงผูปวยยังไมไดรับการรักษา
อยางพอเพียงแตตองออกจากโรงพยาบาลกอนเวลาอันควร ดังนั้นจํานวนวันนอนที่มากไมจําเปนจะตอง
ถึงผลลัพธของการรักษาท่ีดีกวาเสมอไป สวนอัตราการตาย แมวาโดยท่ัวไปแลวนาจะมีความสัมพันธกับ
คุณภาพการรักษา แตในบางกรณีผูปวยก็ไมสามารถพนจากความตายไดแมจะไดรับการรักษาท่ีมี
คุณภาพแลวก็ตาม  

 นอกจากนี้ ตัวชี้วัดเหลาน้ีอาจถูกกําหนดดวยปจจัยอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของแพทยและ
สถานพยาบาล จึงไมสามารถใชวัดคุณภาพการรักษาไดอยางเหมาะสมในหลายกรณี ดังน้ันการแปล
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดเหลานี้จึงตองทําดวยความระมัดระวัง  และเปนที่แนนอนวา 
การวิเคราะหทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดเหลานี้คงไมเพียงพอที่จะทําใหไดขอสรุปที่ชัดเจนวา
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหคุณภาพการรักษาของสถานพยาบาลที่รวมโครงการ
เปลี่ยนไปหรือไม  

 แมกระน้ันก็ดี การวิเคราะหในบทนี้นําเสนอการวิเคราะหผลกระทบของโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาอยางเปนระบบท่ีทําใหไดมาซึ่งหลักฐานเชิงประจักษที่มีความนาเชื่อถือทางวิชาการใน
ระดับหนึ่ง ผลที่ไดจากการศึกษานี้สามารถใชเปนหลักฐานเพื่อรายงานใหผูมีอํานาจในการกําหนด
นโยบายตลอดจนสถานพยาบาลตางๆ ที่เขารวมโครงการไดทราบวา ในภาพรวมแลว ตัวชี้วัดเหลาน้ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางไรหลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อจะสามารถหาวิธีแกไข
ปรับปรุงใหโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป   

6.1  ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดคณุภาพการรักษาของสถานพยาบาล 

 กอนที่จะวิเคราะหสมการถดถอย คณะผูวิจัยเร่ิมดวยการแสดงใหเห็นถึงลักษณะการเปล่ียนแปลง
ของตัวชี้วัดคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ใชในการวิเคราะห ในชวงปงบประมาณ 2539-2549 ภาพท่ี 6.1 
แสดงสัดสวนการตายของผูปวยในตอจํานวนผูปวยในท้ังหมดและสัดสวนทารกตายตอจํานวนทารก

                                                 
51 ทารกหมายถึงเดก็ต้ังแตแรกคลอดที่มีอายุตํ่ากวา 7 วนั 
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รูปท่ี 5.1สัดสวนการตายของผูปวยในและทารก
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ท้ังหมด (ตอไปนี้จะเรียกสัดสวนทั้งสองส้ันๆ วาสัดสวนผูปวยในตายและสัดสวนทารกตาย ตามลําดับ) 
ต้ังแตปงบประมาณ 2539-2549 จะสังเกตเห็นวาป 2539 มีสัดสวนผูปวยในตายท่ีสูงผิดปกติอยูเพียงป
เดียว คณะผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลดังกลาวแลวพบวา ความผิดปกตินี้เกิดมาจากคาของสัดสวนผูปวยใน
ตายท่ีสูงผิดปกติในบางโรงพยาบาล ซ่ึงคาดวานาจะเกิดจากความผิดพลาดในการเก็บขอมูลในป 2539 
เนื่องจากในบางโรงพยาบาลมีจํานวนผูปวยในตายสูงกวาจํานวนผูปวยใน ซึ่งไมนาจะเปนไปได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ที่มา: ฐานขอมูล 0110 รง. 5   

 เม่ือตัดป 2539 ออกไปเพ่ือดูผลการเปลี่ยนแปลงในปอื่นๆ ดังท่ีแสดงไวในภาพที่ 6.2 จะเห็นไดวา
สัดสวนผูปวยในตายไมมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่แนนอน แตสัดสวนทารกตายไดลดลงอยางตอเนื่อง
ในชวงหลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.1  สัดสวนการตายของผูปวยในและทารก 
ในปงบประมาณ 2539 - 2549 

รูปท่ี 5.1สัดสวนการตายของผูปวยในและทารก
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ภาพท่ี 6.1  สัดสวนการตายของผูปวยในและทารก 
ในปงบประมาณ 2539-2549 
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 เม่ือจําแนกสัดสวนของผูปวยในตายตามชนิดของสถานพยาบาล ดังแสดงในภาพท่ี 6.3 จะเห็นได
อยางชัดเจนวา โดยเฉล่ียแลว โรงพยาบาลศูนย (type1) มีสัดสวนผูปวยในตายมากที่สุด ตามดวย
โรงพยาบาลทั่วไปที่มีเตียงมากกวา 300 เตียง (type2) โรงพยาบาลทั่วไปท่ีมีเตียงไมเกิน 300 เตียง 
(type3) โรงพยาบาลชุมชนที่มีเตียงมากกวา 30 เตียง (type4) และโรงพยาบาลชุมชนที่มีเตียงไมเกิน 30 
เตียง (type5) ตามลําดับ ลําดับดังกลาวไมมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะอยูในชวงกอนหรือหลังโครงการฯ 
ยกเวนในป 2548 ซึ่งโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดมากกวา 300 เตียงมีสัดสวนผูปวยในตายสูงกวา
โรงพยาบาลศูนย นอกจากน้ีจะสังเกตเห็นวา โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปมีสัดสวนผูปวยใน
ตายเพ่ิมขึ้นจากชวงกอนโครงการฯ อยางชัดเจน ดังนั้น อาจกลาวไดวา โรงพยาบาลทั้งสองชนิดนี้นาจะ
ไดรับผลกระทบมากกวาโรงพยาบาลชนิดอื่นๆ หรือโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญนาจะไดรับผลกระทบ
มากกวาโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็ก  

  

รูปท่ี 5.2 สัดสวนการตายของผูปวยในและทารกในปงบประมาณ
 2540-2549
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ภาพท่ี 6.2  สัดสวนการตายของผูปวยในและทารกในปงบประมาณ 2540-2549 
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 ภาพที่ 6.4 แสดงสัดสวนทารกตายตอทารกทั้งหมด จะเห็นไดวาสัดสวนเด็กทารกตายมีแนวโนม
ลดลงในโรงพยาบาลทุกชนิดในชวงหลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา แนวโนมท่ีลดลงนี้
เห็นไดคอนขางชัดเจน อยางไรก็ตาม การที่จะดวนสรุปวาโครงการฯ ทําใหสัดสวนทารกตายลดลง คงจะ
ไมสามารถทําไดอยางม่ันใจนัก อาจมีปจจัยอ่ืนๆ อีกที่ทําใหสัดสวนทารกตายลดลงในชวงหลังจากมี
โครงการฯ 

 
 ที่มา: ฐานขอมูล 0110 รง. 5   

อัตราการตายของผูปวยในตามขนาดสถานพยาบาล
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ภาพท่ี 6.3 สัดสวนการตายของผูปวยในจําแนกตามขนาดของโรงพยาบาล 
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ภาพท่ี 6.4 สัดสวนการตายของทารกจําแนกตามขนาดของโรงพยาบาล 



 99 

 ภาพที่ 6.5 แสดงจํานวนวันนอนเฉลี่ยตอผูปวยใน (จํานวนวันนอนท้ังหมดตอจํานวนผูปวยใน) ซ่ึง
จะเห็นไดวาจํานวนวันนอนเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกปกอนเร่ิมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
(ป 2545) แตนับตั้งแตป 2545 เปนตนมา จํานวนวันนอนเฉลี่ยลดลงเล็กนอยอยางตอเน่ืองทุกป 
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รูปที่ 5.6 จํานวนวันนอนเฉลี่ยจําแนกตามขนาดของสถานพยาบาล
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ภาพท่ี 6.6  จํานวนวันนอนเฉลี่ยตอผูปวยใน จําแนกตามขนาดของโรงพยาบาล 

รูปท่ี 5.5 จํานวนวันนอนเฉล่ีย
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ภาพท่ี 6.5  จํานวนวันนอนเฉลี่ยตอผูปวยใน 

ปงบประมาณ 
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 เม่ือจําแนกจํานวนวันนอนเฉลี่ยตามขนาดของโรงพยาบาลดังแสดงในภาพท่ี 6.6 จะเห็นไดวา
จํานวนวันนอนเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดในป 2541 เปนตนไปในโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาล
ท่ัวไป (type1-3) ภายหลังโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (ตั้งแตป 2545 เปนตนไป) จํานวนวัน
นอนเฉลี่ยมีแนวโนมที่ลดลงในโรงพยาบาลศูนย แตมีการเปลี่ยนแปลงที่ไมแนชัดในโรงพยาบาลชนิดอ่ืนๆ 

6.2  แบบจําลองทางเศรษฐมิติ 

 คณะผูวิจัยจะวิเคราะหวาโครงการหลักประกันสุขภาพทําใหตัวชี้วัดดานคุณภาพการรักษาเหลาน้ี
เปลี่ยนไปอยางไรโดยใชกลุมตัวอยางของสถานพยาบาลจากฐานขอมูล 0110 รง.5 ตั้งแตป 2540-2549 
ตัวแปรตามในสมการถดถอยคือตัวชี้วัดคุณภาพการรักษาของสถานพยาบาล ซึ่งไดแก จํานวนวันนอน
เฉลี่ยของผูปวยใน (จํานวนวันนอนทั้งหมดตอจํานวนผูปวยใน) สัดสวนผูปวยในตาย และสัดสวนทารก
ตาย สวนตัวแปรตนคือลักษณะของสถานพยาบาลซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดคุณภาพการรักษาพยาบาล
ของสถานพยาบาล 

 สมการถดถอยที่ใชวิเคราะหมีดังตอไปนี้ 

5

6 7

it 1 t 2 it 3 it 4 it it t

it t it t it

ipddeath α β uc β bed β finstatus β transfer β bed * uc
β finstatus * uc β transfer * uc ε

= + + + + +

+ + +
 (6.1) 

4 5it 1 t 2 it 3 it it t it t itinfdeath α β uc β bed β finstatus β bed * uc β finstatus * uc ε= + + + + + +  (6.2) 

4 5it 1 t 2 it 3 it it t it t itavglos α β uc β bed β finstatus β bed * uc β finstatus * uc ε= + + + + + +   (6.3) 

รายละเอียดของตัวแปรตนและตัวแปรตามที่ใชในสมการที่ 6.1-6.3 แสดงไวในตารางที่ 6.1 

ตารางที่ 6.1 รายละเอียดของตัวแปรตางๆ ท่ีใชในสมการที่ 6.1-6.3 

ตัวแปร รายละเอยีด 

ipddeathit สัดสวนจํานวนผูปวยในตายตอจํานวนผูปวยในท้ังหมดในโรงพยาบาล i ในป t  

infdeathit สัดสวนจํานวนทารกตายตอจํานวนรวมของทารกคลอดปกติและไมปกติท้ังหมดใน
โรงพยาบาล i ในป t 

avglosit จํานวนวันนอนเฉล่ียตอปของผูปวยในของโรงพยาบาล i ในป t 

uct ตัวแปรหุนของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีคาเทากับหน่ึงตั้งแตป 2545 
เปนตนไป และเทากับศูนยกอนป 2545 

bedit จํานวนเตียงของโรงพยาบาล i ในป t (หนวยเปน 100 เตียง) 
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ตัวแปร รายละเอยีด 

finstatusit ตัวแปรชี้วัดสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล i ในป t ซ่ึงในท่ีน้ีใชจํานวนเงินบํารุง
เปนตัวชี้วัด (รอยลานบาท) 

transferit จํานวนคนไขท่ีถูกสงตอมายังโรงพยาบาล i ในป t (หมื่นคน) 

bedit*uct ตัวแปรปฏิสัมพันธระหวาง uct และ bedit 

finstatusit*ucit ตัวแปรปฏิสัมพันธระหวาง uct และ finstatusit 

transferit*ucit ตัวแปรปฏิสัมพันธระหวาง uct และ transferit 

itε  คาความคลาดเคล่ือน 

ตัวแปร bed เปนตัวแปรที่ใชเปนตัวแทน (proxy) ของขนาดและทรัพยากรโดยรวมของโรงพยาบาล 
หากตัวแปรอ่ืนๆ คงที่โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญกวาหรือมีทรัพยากรมากกวายอมมีศักยภาพในการรักษา
สูงกวาและนาจะมีคุณภาพการรักษาที่สูงกวาโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นคณะผูวิจัยคาดวา
สัมประสิทธิ์ของ bed นาจะมีคาเปนลบ เนื่องจากสัดสวนผูปวยในตายและทารกตาย รวมท้ังจํานวนวัน
นอนนาจะลดลงหากโรงพยาบาลมีศักยภาพในการรักษาผูปวยสูงกวา  

ตัวแปร finstatus เปนตัวแปรที่ใชควบคุมสถานะทางการเงินหรือสภาพคลองของโรงพยาบาล ตัว
แปรนี้คือจํานวนเงินบํารุงสุทธิของโรงพยาบาล ซ่ึงคํานวณไดจาก เงินบํารุง+วัสดุคงคลัง+หน้ีคางชําระของ
โรงพยาบาล52 คณะผูวิจัยคาดวาคาสัมประสิทธิ์ของ finstatus นาจะเปนบวกเพราะโรงพยาบาลที่มีสถานะ
ทางการเงินดีกวานาจะมีความสามารถในการหาทรัพยากรตางๆ มาเพ่ิมเติมไดหากงบประมาณที่ไดรับไม
เพียงพอ เพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพการรักษาไวได มากกวาโรงพยาบาลที่มีสถานะทางการเงินดอยกวา  

ตัวแปร transfer เปนตัวแปรที่ใชควบคุมภาระงานท่ีถูกสงตอมาจากโรงพยาบาลอ่ืน คณะผูวิจัยใส
ตัวแปรนี้ไวเฉพาะในสมการที่ 6.1 เทานั้น ท้ังนี้เนื่องจาก ตัวแปรนี้ไมนาจะสงผลตออัตราการตายของ
ทารกเนื่องจากไมนาจะมีการสงตอมารดาท่ีมาฝากครรภกับโรงพยาบาลตางๆ มากนัก นอกจากนี้ 
transfer ยังเปนตัวเลขจํานวนการสงตอรวม (ท้ังผูปวยในและผูปวยนอก) ดังนั้นผลกระทบของตัวแปรน้ีที่
มีตอจํานวนวันนอนเฉลี่ยในสมการที่ 6.3 จึงคลุมเครือ คณะผูวิจัยคาดวาคาสัมประสิทธิ์ของ transfer 
นาจะเปนลบในสมการท่ี 6.1 เน่ืองจากหากโรงพยาบาลใดรับผูปวยสงตอไวมาก โรงพยาบาลน้ันจะมีภาระ
งานเพิ่มขึ้นซึ่งทําใหคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลลดลงได นอกจากน้ี โดยทั่วไปแลว ผูปวยในท่ีถูก
สงตอมักเปนผูปวยที่สถานพยาบาลที่เปนผูสงตอไมสามารถรักษาใหหายได ทําใหโรงพยาบาลที่รับการ
สงตอตองแบกรับความเสี่ยงในการเสียชวีิตของผูปวยนั้น  
                                                 
52

 เงินบํารุงเปนเสมือนเงินคงคลังของโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลสามารถนํารายรับหรอืกําไรท่ีเหลือจากการดําเนินงานมาเก็บสะสมเปน

กองทุนที่สามารถนํามาใชดําเนินงานตอไป (วิโรจนและคณะ 2548) 
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ตัวแปร uc จะเปนตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการรักษาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่โครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาไดดําเนินการไปแลว โครงการฯ อาจทําใหอุปสงคที่มีตอการรักษาพยาบาล
เพ่ิมขึ้นในขณะที่ทรัพยากรตางๆ ของโรงพยาบาลไมสามารถปรับเปลี่ยนไดในระยะสั้น จึงทําใหการคง
คุณภาพการรักษาใหอยูในระดับเดิมหรือการยกระดับคุณภาพการรักษาใหสูงขึ้นจึงเปนไปไดยาก ดังนั้น
คาสัมประสิทธิ์ของ uc นาจะเปนบวก สวนตัวแปร bed*uc  finstatus*uc และ transfer*uc มีไวเพื่อศึกษา
วาโรงพยาบาลที่มีความแตกตางในดานขนาด สถานะทางการเงิน และภาระงานจากการรับผูปวยสงตอ 
ไดรบัผลกระทบที่แตกตางกันหรือไม และอยางไร  

เนื่องจากตัวแปรตามในสมการท่ี 6.1 และ 6.2 อยูในรูปของสัดสวน ตัวแปรท้ังสองนี้จึงอยูใน
ลักษณะของตัวแปรตอเน่ือง (Continuous variables) สวนตัวแปรตามในสมการท่ี 6.3 ถึงแมวานาจะอยู
ในรูปของจํานวนนับของจํานวนวันนอน แตก็เปนจํานวนวันนอนโดยเฉลี่ยที่หามาจากจํานวนวันนอนหาร
ดวยจํานวนคนไขในทั้งหมด จํานวนวันนอนโดยเฉลี่ยจึงเปนคาที่มีความตอเนื่องเชนเดียวกัน ดังนั้น
เทคนิคทางเศรษฐมิติที่เหมาะสมในการวิเคราะหท้ัง 3 สมการคือ OLS นอกจากน้ีคณะผูวิจัยยังไดควบคุม
ลักษณะเฉพาะของแตละจังหวัด (Provincial specific effect) และจัดการกับปญหา Heteroskedasticity ที่
อาจเกิดขึ้นในขอมูลชุดนี้ดวยการใช Robust variance estimation  

• ขอมูล 

 ขอมูลจํานวนผูปวย จํานวนผูปวยใน จํานวนผูปวยในตาย จํานวนวันนอน จํานวนเด็กทารกตาย 
จํานวนเกิดไรชีพ จํานวนทารกคลอดปกติและผิดปกติ จํานวนเตียง และงบประมาณของสถานพยาบาล
ถูกรวบรวมจากฐานขอมูล 0110 รง.5 ซ่ึงเปนขอมูลชุดเดียวกันกับขอมูลที่ใชในบทท่ี 3 หนวยเวลาที่ใช
ของทุกตัวแปรในบทนี้คือปงบประมาณ การวิเคราะหสมการ infdeath และ avglos ใชขอมูลตั้งแต
ปงบประมาณ 2539-2549 สวนการวิเคราะหสมการถดถอย ipddeath ใชขอมูลปงบประมาณ 2540-2549 
(ตัดขอมูลป 2539 ซึ่งมีปญหาออก) คาสถิติท่ีสําคัญของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหไดสรุปไวในตารางที่ 6.2 

ตารางที่ 6.2 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรตางๆ ที่ใชวเิคราะหคุณภาพการรักษาพยาบาล 
ตัวแปร จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

ipddeathit 6,419 0.0079 0.0111 0 0.3024 
infdeathit 7,049 0.0027 0.0126 0 0.8321 
avglosit 7,055 3.1934 1.0938 0.0221212 28.2045 
bedit 7,062 0.8872 1.4611 .1 10 
finstatusit 7,062 0.4278 1.5591 -13.17831 29.9809 
transferit 7,053 0.2343 0.8227 0 41.2919 
หมายเหตุ: ตารางน้ีไมรวมตัวแปรปฏิสัมพันธตางๆ และ uc 
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6.3   ผลการวิเคราะหโดยวิธีทางเศรษฐมิติ 

 ตารางท่ี 6.3 รายงานผลการวิเคราะหสมการถดถอยท่ี 6.1  6.2 และ 6.3 โดยคอลัมนหมายเลข 2 4 
และ 6 รายงานผลของสมการถดถอยที่ไมใสตัวแปรปฏิสัมพันธ ในขณะท่ีคอลัมนที่ 3 5 และ 7 เปนผลจาก
สมการถดถอยท่ีใสตัวแปรปฏิสัมพันธ 

ตารางท่ี 6.3  ผลกระทบของโครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนาตอคุณภาพการรักษาพยาบาล 
Variables ipddeathit infdeathit avglosit 

 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

constant 0.003** 0.003** 0.0015** 0.0009** 2.929** 3.093** 
 (-0.0001) (0.0001) (0.0003) (0.0003) (0.017) (0.02) 

uct 0.0004** -0.0002 -0.0015** -0.0003 0.088** -0.226** 

 (0.0002) (0.0002) (0.0003) (0.0004) (0.022) (0.024) 

bedit 0.0054** 0.005** 0.002** 0.003** 0.221** -0.215** 

 (0.0001) (0.0002) (0.0001) (0.0002) (0.016) (0.038) 

finstatusit 0.0002** 0.0043** 0.0002** -0.0013 0.065** 2.582** 
 (0.00006) (0.0011) (0.0001) (0.0013) (0.008) (0.202) 

transferit -0.00014 0.00014 - - - - 

 (0.00013) (0.0004)     

bedit*uct - 0.00001** - -0.00002** - 0.0065** 

  (4.00e-06)  (2.00e-06)  (0.0004) 

finstatusit*uct - -0.004** - 0.0016 - -2.56** 

  (0.001)  (0.0013)  (0.202) 

transferit*uct - -0.0004 - - - - 

  (0.0005)     

No. of obs. 6,411 6,411 7,049 7,049 7,055 7,055 
R-squared 0.5278 0.5323 0.0551 0.0618 0.1245 0.2347 

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 5%, ตัวเลขในวงเล็บคือ Robust standard error 

 ขอคนพบที่นาสนใจคือ ผลกระทบของ bed และ finstatus ท่ีมีตอสัดสวนผูปวยในตายเปนไปในทิศ
ทางตรงขามกับส่ิงที่คณะผูวิจัยคาดไวโดยสิ้นเชิง โดยสัมประสิทธิ์ของ bed และ finstatus เปนบวกและมี
นัยสําคัญ ดังแสดงในคอลัมนที่ 2 และ 3 คณะผูวิจัยไมสามารถระบุไดอยางแนชัดวาเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 
แตคําอธิบายที่อาจเปนไปไดคือ โรงพยาบาลที่มีสถานะทางการเงินดีกวาหรือมีขนาดใหญกวาอาจมี
ลักษณะดานคุณภาพบางอยางที่ผูปวยสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจนกวา เชน บุคลากรหรือทรัพยากรอ่ืนๆ 
ที่มีปริมาณและคุณภาพมากกวา จึงดึงดูดใหผูปวยที่เปนโรคท่ีรายแรงกวาหรือโรคท่ีรักษายากกวาและมี
ความเส่ียงในการเสียชีวิตมากกวา เขารักษามากกวา (selection bias)  ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดวา
โรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญกวาหรือมีสถานะทางการเงินที่ดีกวาจะมีสัดสวนของผูปวยในตายสูงกวา
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โรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กกวาหรือมีสถานะทางการเงินที่ดอยกวา ผลท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือ
สัมประสิทธิ์ของ transfer มีคาเปนลบ ซึ่งแสดงวาโรงพยาบาลที่รับผูปวยสงตอมากกวา มีอัตราการตายที่
นอยกวาโรงพยาบาลที่รับผูปวยสงตอนอยกวา หากแตวาสัมประสิทธิ์ดังกลาวไมมีนัยสําคัญทั้งในสมการที่
ใสและไมใสตัวแปรปฏิสัมพันธ 

 สัมประสิทธิ์ของ uc ในคอลัมนที่ 2 มีคาเปนบวกและมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาโดยทั่วไปแลว
หลังจากมีโครงการฯ สัดสวนผูปวยในตายเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 0.04 อยางไรก็ตาม สัดสวนผูปวยใน
ตายท่ีเพิ่มขึ้นนี้แตกตางกันไปตามขนาดและสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล กลาวคือ สัมประสิทธิ์
ของ bed*uc ในคอลัมนที่ 3 มีคาเปนบวกและมีนัยสําคัญซึ่งแสดงวา ภายหลังจากมีโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา สัดสวนผูปวยในตายของโรงพยาบาลขนาดใหญกวาเพ่ิมขึ้นมากกวาโรงพยาบาลขนาด
เล็กกวา53 ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญกวามีผูปวยมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวา (จากผล
การศึกษาจากบทที่ 3) ทําใหบุคลากรมีภาระงานเพ่ิมขึ้นมากกวา จนสงผลในทางลบตอคุณภาพการรักษา
ท่ีผูปวยในไดรับมากกวา สัมประสิทธิ์ของ finstatus*uc มีคาเปนลบและมีนัยสําคัญ ซึ่งแปลความไดวา 
โรงพยาบาลที่มีสถานะทางการเงินที่ดีกวาสามารถปรับตัวตออุปสงคของการรักษาพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นจาก
การมีโครงการฯ ไดดีกวาโรงพยาบาลที่มีสถานะทางการเงินดอยกวา จึงสามารถคงคุณภาพการรักษา
ผูปวยในไวไดมากกวาโรงพยาบาลที่มีสถานะทางการเงินดอยกวา  

 ในสวนของสัดสวนทารกตาย คอลัมนที่ 4 และ 5 แสดงใหเห็นวาโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญกวา 
และมีสถานะการเงินดีกวามีสัดสวนทารกตายสูงกวาโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กกวาอยางมีนัยสําคัญ 
เชนเดียวกับกรณีของสัดสวนผูปวยในตาย  

 สัมประสิทธิ์ของ uc ในคอลัมนที่ 4 มีคาเปนลบแสดงใหเห็นวา โดยทั่วไปแลว สัดสวนทารกตาย
ของโรงพยาบาลหลังมีโครงการฯ ลดลงประมาณรอยละ 0.15 เม่ือเทียบกับชวงกอนโครงการฯ 
สัมประสิทธิ์ของ bed*uc ในคอลัมนที่ 5 มีคาเปนลบแสดงใหเห็นวา หลังจากมีโครงการฯ โรงพยาบาล
ขนาดใหญกวามีสัดสวนทารกตายลดลงมากกวาโรงพยาบาลขนาดเล็กกวา54 ผลนี้อาจช้ีใหเห็นวา
โรงพยาบาลขนาดใหญกวามีทรัพยากรมากกวาจึงสามารถท่ีจะติดตามและใหการดูแลทารกในครรภท่ี
ดีกวาโรงพยาบาลขนาดเล็กกวา 

 สัมประสิทธิ์ของ uc ในคอลัมนที่ 6 แสดงใหเห็นวา หลังจากมีโครงการฯ แลว จํานวนวันนอนโดย
เฉลี่ยของผูปวยในเพิ่มขึ้นประมาณ 0.088 วัน สัมประสิทธิ์ของ bed*uc และ finstatus*uc ในคอลัมนที่ 7 
แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของจํานวนวันนอนเฉลี่ยภายหลังโครงการฯ ขึ้นอยูกับขนาดและสถานะ
ทางการเงินของโรงพยาบาล โรงพยาบาลขนาดใหญกวาจะไดรับผลกระทบเชิงลบ (มีจํานวนวันนอน

                                                 
53 อาจเกิดกรณีสัดสวนผูปวยในตายเพิม่ข้ึนในโรงพยาบาลขนาดใหญกวา แตลดลงในโรงพยาบาลขนาดเล็กกวา 
54 อาจเกิดกรณีสัดสวนทารกตายลดลงในโรงพยาบาลขนาดใหญกวา แตเพิม่ข้ึนในโรงพยาบาลขนาดเล็กกวา 
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เพิ่มขึ้น) มากกวาโรงพยาบาลขนาดเล็กกวา55 สวนโรงพยาบาลที่มีสถานะทางการเงินดีกวาจะมีจํานวน
วันนอนโดยเฉลี่ยของผูปวยในเพ่ิมขึ้นนอยกวาโรงพยาบาลที่มีสถานะทางการเงินดอยกวา56 ท้ังน้ีอาจ
เพราะโรงพยาบาลสามารถเพ่ิมคุณภาพการรักษาและรักษาผูปวยจนออกจากโรงพยาบาลไดในระยะเวลา
ที่ส้ันกวา อยางไรก็ตาม การตีความวาจํานวนวันนอนมีความเชื่อมโยงกับคุณภาพการรักษาอยางไร คง
ตองพิจารณาผลลัพธของการรักษาประกอบดวย เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหสัดสวนผูปวยในตาย
ขางตนประกอบแลว คณะผูวิจัยเห็นวา โดยทั่วไปแลว ดูเหมือนวาจํานวนวันนอนของผูปวยในที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงไมไดสะทอนใหเห็นวาการรักษาไดผลดีขึ้นหรือเลวลงอยางไร 

เพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือในผลการวิเคราะหที่แสดงในตารางที่ 6.3 และ6.4 คณะผูวิจัยไดตรวจสอบ
วาผลการวิเคราะหที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม หากใชตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ แทนตัวแปรควบคุมเดิม 
โดยการนําตัวแปร type มาใชควบคุมขนาดและทรัพยากรของโรงพยาบาลแทนตัวแปร bed57 ผลการ
วิเคราะหที่ได (แสดงไวในภาคผนวกบทท่ี 6) พบวามีความสอดคลองกับผลในตารางที่ 6.3  

6.4   บทสรปุ ขอคิดเหน็และขอจํากัดของการศึกษา 

  ภายใตขอมูลท่ีจํากัด นอกจากการช้ีวัดคุณภาพการรักษาจะเปนสิ่งที่ทําไดยากแลว การหาหลักฐาน
เชิงประจักษที่บงชี้วาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีผลตอคุณภาพการรักษาพยาบาลอยางไรน้ัน
ก็เปนส่ิงทําไดยากเชนกัน นอกเหนือจากปญหาการตีความวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรชี้วัดตางๆ ส่ือ
ความหมายอยางไรแลว การสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติยังไมสามารถทําไดอยางสมบูรณ ทั้งดวย
ขอจํากัดดานขอมูลและขอจํากัดดานเทคนิคของแบบจําลองเอง การวิเคราะหในบทน้ีมีขอจํากัดที่สําคัญ 
ดังตอไปน้ี 

 1) การสรุปวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสงผลกระทบอยางไรตอคุณภาพการ
รักษาพยาบาลคงไมสามารถทําไดอยางม่ันใจนัก  เพราะคณะผูวิจัยไมสามารถควบคุมปจจัยสําคัญตางๆ 
ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการรักษาพยาบาลที่นอกเหนือไปจากตัวนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาเอง 
เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการแพทยและสาธารณสุข และจํานวนบุคลากรดานการแพทยและ
สาธารณสุข ทั้งนี้เน่ืองจากขอจํากัดดานขอมูล ดังนั้นจึงไมสามารถแยกแยะไดอยางชัดเจนวาโครงการฯ มี
ผลกระทบตอคุณภาพการรักษามากนอยเพียงใด 

                                                 
55 อาจเกิดกรณีจํานวนวันนอนเพิ่มข้ึนในโรงพยาบาลใหญกวา แตลดลงในโรงพยาบาลขนาดเล็กกวา 
56 อาจเกิดกรณีจํานวนวันนอนลดลงในโรงพยาบาลที่มีสถานะทางการเงินดีกวา แตเพิ่มข้ึนโรงพยาบาลที่มีสถานะทางการเงินดอยกวา 
57 type1 มีคาเทากับ 1 ในกรณีโรงพยาบาลศูนย และมีคาเทากับ 0 ในกรณีอื่นๆ type2 มีคาเทากับ 1 ในกรณีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด
มากกวา 300 เตียง และมีคาเทากับ 0 ในกรณีอื่นๆ type3 มีคาเทากับ 1 ในกรณีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดไมเกิน 300 เตียงและมคีาเทากับ 
0 ในกรณีอื่นๆ type4 มีคาเทากับ 1 ในกรณีโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกวา 30 เตียงและมีคาเทากับ 0 ในกรณีอื่นๆ  ในกรณีที่ type1 
ถึง type4 มีคาเทากับ 0 มีความหมายวาโรงพยาบาลนั้นเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดไมเกิน 30 เตียง 
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 นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังไมสามารถแยกแยะไดอยางชัดเจนวา คุณภาพการรักษาที่ลดลงนั้นเกิด
จากงบประมาณท่ีจํากัดของโครงการฯ (งบประมาณตอหัวผูปวยท่ีโรงพยาบาลไดรับคอนขางต่ํา จึงอาจทํา
ใหผูปวยไมไดรับการรักษาท่ีมีคุณภาพ จนสงผลเสียตอผูปวย) หรือเกิดจากอุปสงคตอการรักษาพยาบาล
ท่ีเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการฯ อยางไรก็ตาม ขอมูลงบประมาณในฐานขอมูล 0110 รง. 5 
ในชวงเวลาที่ทําการวิเคราะหมีการเปลี่ยนแปลงคําจํากัดความ จึงไมสามารถนํามาใชในการวิเคราะหใน
ประเด็นดังกลาว 

2) แบบจําลองนี้ไมสามารถควบคุมความแตกตางระหวางการบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบ
ตางๆ เชน การแบงแยกงบประมาณผูปวย (inclusive capitation หรือ exclusive capitation) และการ
แยกงบเงินเดือนไวที่ระดับจังหวัดหรือระดับหนวยพยาบาลลูกขาย (CUP) ซ่ึงเปนปจจัยท่ี Pokpermdee 
(2005) พบวาอาจทําใหเกิดความแตกตางในคุณภาพการรักษาระหวางโรงพยาบาล อยางไรก็ดี รูปแบบ
การบริหารจัดการงบประมาณเหลานี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีโครงการแลวและอาจมีความแตกตางกันใน
แตละจังหวัด นอกจากนี้ รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณภายในจังหวัดเดียวกันก็ยังอาจเปลี่ยนไป
ตามกาลเวลาดวย ส่ิงเหลาน้ีไมสามารถควบคุมไดดวยตัวแปรหุนของแตละจังหวัด (provincial specific 
effect) และตัวแปรหุนแตละป (year specific effect) การไมสามารถควบคุมรูปแบบเหลานี้อาจกอใหเกิด
ความเบี่ยงเบนของคาสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได หากตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกับตัวแปรสถานะ
ทางการเงิน 

 ขอจํากัดหลายๆ ประการดังกลาวขางตนทําใหแบบจําลองทางเศรษฐมิติยังไมมีความสมบูรณเทาใด
นัก ผลการศึกษาในบทน้ีเปนเพียงการนําเสนอหลักฐานเชิงประจักษท่ีชี้ใหเห็นวาสัดสวนผูปวยในตายและ
จํานวนวันนอนเฉลี่ยตอผูปวยในไดเพ่ิมขึ้น และสัดสวนทารกตายไดลดลงหลังจากมีโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา แตไมสามารถใหเหตุผลไดอยางชัดเจนวาเหตุใดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดดาน
คุณภาพการรักษาในชวงเวลาดังกลาว จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตโดยใชขอมูลที่มีความละเอยีด
มากกวาฐานขอมูล 0110 รง. 5 หรือใชการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 อยางไรก็ดี การศึกษานี้พบหลักฐานเชิงประจักษที่สําคัญที่แสดงใหเห็นวา โดยเฉลี่ยแลวหลังจากมี
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โรงพยาบาลมีสัดสวนผูปวยในตายเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 0.04 
ส่ิงนี้เปนสัญญาณเตือนวาผูบริหารโรงพยาบาลที่เกิดปญหาและผูกําหนดนโยบายควรทําการศึกษาในเชิง
ลึกเพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตุของปญหาดังกลาววาเกิดจากส่ิงใด เชน เกิดจากบุคลากรไมเพียงพอ 
งบประมาณไมเพียงพอ หรือมีขอจํากัดดานทรัพยากรอื่นๆ เพ่ือรีบหาทางแกไขที่เหมาะสมตอไป 
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ภาคผนวกบทที่ 6 

ภาคผนวกท่ี  6.1 ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาตอคุณภาพการ
รักษาพยาบาล (ใชตัวแปร type แทน bed) 
 ipddeathit ipddeathit infdeathit infdeathit avglosit avglosit 
constant 0.004*** 0.004*** 0.002*** 0.002*** 2.924*** 2.969*** 
 (0.0001) (0.0002) (0.0004) (0.0005) (0.018) (0.020) 
uct 0.0005** 0.0004***  -0.001***  -0.001** 0.086***  -0.080*** 
 (0.0002) (0.0002) (0.0003) (0.0004) (0.022) (0.024) 
type1i 0.031*** 0.025*** 0.012*** 0.017*** 1.407***  -1.458*** 
 (0.0008) (0.001) (0.001) (0.002) (0.131) (0.262) 
type2i 0.024*** 0.019*** 0.008*** 0.010*** 0.840***  -1.211*** 
 (0.001) (0.0009) (0.0004) (0.0007) (0.097) (0.185) 
type3i 0.015*** 0.015*** 0.004*** 0.005*** 0.744***  -0.503** 
 (0.0006) (0.001) (0.0005) (0.00008) (0.132) (0.207) 
type4i 0.002*** 0.002*** -0.0004 -0.0005 0.289*** 0.140*** 
 (0.0002) (0.0003) (0.0004) (0.0006) (0.021) (0.030) 
budgetit 0.0002* 0.003*** 0.0001*** -0.001 0.066*** 2.912*** 
 (0.00009) (0.0001) (0.00007) (0.001) (0.007) (0.217) 
transferit 0.0002 0.0014***     
 (0.00017) (0.0003)     
type1i*uct  0.008***   -0.010***  4.076*** 
  (0.002)  (0.002)  (0.272) 
type2i*uct  0.008***   -0.005***  3.060*** 
  (0.002)  (0.0009)  (0.193) 
type3i*uct  0.001   -0.002**  2.165** 
  (0.001)  (0.0009)  (0.318) 
type4i*uct  4.26E-06  0.0002  0.265*** 
  (0.0003)  (0.0005)  (0.038) 
budgetit*uct   -0.003***  0.0016   -2.894*** 
  (0.001)  (0.001)  (0.217) 
transferit*uct  -0.002     
  (0.0003)     
No. of obs. 6,411 6,411 7,049 7,049 7,055 7,055 
R-squared 0.55 0.56 0.05 0.06 0.13 0.26 

หมายเหตุ  *** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 1%, ** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 5%, * มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 1% 
             type1 = 1 หากเปนโรงพยาบาลศูนย และ = 0 ในกรณีอื่นๆ 
             type2 = 1 หากเปนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกวา 300 เตียงและ = 0 ในกรณอีื่นๆ   
             type3 = 1 หากเปนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดไมเกิน 300 เตียงและ = 0 ในกรณีอ่ืนๆ   
             type4 = 1 หากเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกวา 30 เตียงและ = 0 ในกรณีอืน่ๆ  
 type1 = type2 = type3 = type4 = 0 หากเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดไมเกิน 30 เตียง 
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บทที่ 7 

สรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
7.1   สรุปผลการศึกษา 

โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) ไดรับความสนใจอยางมาก
จากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนตั้งแตระยะแรกเร่ิมจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเปนโครงการที่สงผลกระทบ
ตอผูใชบริการและผูใหบริการรักษาพยาบาลอยางกวางขวาง แตเม่ือมองภาพรวมของงานวิจัยท่ีผานมาใน
อดีตจะพบวาการศึกษาผลกระทบของโครงการฯ อยางเปนระบบยังมีไมมากนัก  งานวิจัยชิ้นน้ีใชวิธีทาง
เศรษฐมิติ (Econometrics) เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากโครงการฯ ท้ังในสวนของ
อุปสงค ซึ่งไดแก ผลกระทบตอการมาใชบริการของผูปวย และสวนของอุปทาน ซึ่งไดแก ผลกระทบตอ
คุณภาพการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล พรอมท้ังนําเสนอขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือประโยชนของคนไทยทุกคน 

ในบทที่ 3 คณะผูวิจัยวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มี
ตอการใชบริการรักษาพยาบาลของผูปวยโดยอาศัยขอมูลในระดับสถานพยาบาลจากฐานขอมูล 0110 
รง.5 ในชวงป 2541-2549 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาโครงการฯ ไมสงผลกระทบตอการใชบริการของ
ผูปวยในมากเทาใดนัก แตสงผลทําใหจํานวนผูปวยนอกและจํานวนครั้งของการมาใชบริการของผูปวย
นอกเพิ่มขึ้นอยางมาก กลาวคือ จํานวนผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 28.6 สวนจํานวนครั้งของการมาใช
บริการของผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 33 เม่ือเทียบกับชวงกอนโครงการฯ ผลกระทบท่ีมีตอการใช
บริการของผูปวยนอกที่เกิดขึ้นนี้แตกตางกันไปในแตละโรงพยาบาล ขึ้นอยูกับรายไดของประชากรใน
พ้ืนท่ีและขนาดของโรงพยาบาล โดยคณะผูวิจัยพบวา โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีที่ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายได
ตํ่ากวามีผูปวยนอกมาใชบริการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาโรงพยาบาลที่อยูในพ้ืนท่ีที่ประชากรโดยเฉลี่ย
มีรายไดสูงกวา และโรงพยาบาลขนาดเล็กกวามีผูปวยนอกมาใชบริการเพ่ิมขึ้นในสัดสวนที่มากกวา
โรงพยาบาลขนาดใหญกวา  

ขอคนพบท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือ ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอ
การใชบริการของผูปวยนอกมีความรุนแรงมากเพียงในชวงปแรกของการดําเนินการเทาน้ัน หลังจากนั้น
ความรุนแรงของผลกระทบมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในชวงปแรกของโครงการฯ 
โรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการตองเผชิญกับการเพ่ิมขึ้นของอุปสงคตอการรักษาพยาบาลโดยยังไมมี
ความพรอมเทาท่ีควร  ทําเกิดปญหาตางๆ ในการใหบริการผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ตามมา เชน ระยะเวลารอคิวที่ยาวนาน ความไมเทาเทียมกันของคุณภาพการบริการที่ผูปวยตางสิทธิการ
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รักษาพยาบาลไดรับ และการขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ผูปวยสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาไดรับ ผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาบางสวนท่ีมีรายไดพอสมควรและตองการ
ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพสูงกวาจึงหันไปใชบริการจากแหลงอื่นๆ เพ่ิมขึ้น เชน โรงพยาบาลเอกชน หรือ
คลินิก แตท้ังน้ีการเรียนรูและปรับตัวของผูปวยจําเปนตองใชเวลา จึงสังเกตเห็นวาการมาใชบริการของ
ผูปวยนอกไมไดลดลงทันทีในป 2545 แตกลับลดลงในปถัดๆ ไป 

 ในบทท่ี 4 คณะผูวิจัยศึกษาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในภาพยอย โดย
ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ 5 โรงพยาบาลศูนยไดแก โรงพยาบาลบุรีรัมย โรงพยาบาลจันทบุรี 
โรงพยาบาลลําปาง โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลตรัง ในชวงป 2544-2549 คณะผูวิจัยพบวา 
หลังจากมีโครงการฯ แลว โรงพยาบาลทั้ง 5 แหงมีผูปวยมาใชบริการเพ่ิมขึ้น โดยในบางโรงพยาบาล 
ผูปวยท่ีมาใชบริการเพ่ิมขึ้นเหลานี้คือผูปวยซึ่งไมเคยใชบริการมากอน สวนผูปวยท่ีเคยมาใชบริการแลว
บางรายกลับมาใชบริการลดลง (crowding out) แตในบางโรงพยาบาล ผูปวยท่ีมาใชบริการเพิ่มขึ้นมีท้ัง
ผูปวยท่ีไมเคยใชบริการมากอนและผูปวยท่ีเคยมาใชบริการแลว นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังพบวา ผูปวยวัย
เด็กและวัยทํางานมาใชบริการเพ่ิมขึ้นมากกวาผูปวยสูงอายุ  

 คณะผูวิจัยพบหลักฐานเชิงประจักษในบางโรงพยาบาลที่แสดงวาผูปวยบางกลุมที่มีสิทธิการ
รักษาพยาบาลอยูกอนแลวมาใชบริการเพิ่มขึ้นมากกวาผูปวยท่ีไมเคยมีสิทธิการรักษาพยาบาลมากอน 
คําอธิบายที่เปนไปไดอยางหนึ่งสําหรับขอคนพบดังกลาวคือ ผลท่ีไดนี้อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากความแตกตาง
ระหวางระบบหลักประกันสุขภาพและระบบสิทธิการรักษาพยาบาลอ่ืนๆ โดยเฉพาะระบบสวัสดิการ
ขาราชการ  ยกตัวอยางเชน หลักประกันสุขภาพจายเงินใหแกสถานบริการแบบเหมาจายรายหัว ซึ่งต่ํา
กวางบตอหัวของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการรักษามาก  ในขณะที่ระบบสวัสดิการ
ราชการใชระบบจายจริงตามคาบริการแบบยอนหลัง  ดังนั้นการใหบริการผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพ
อาจเพ่ิมภาระทางการเงินใหแกโรงพยาบาล ในขณะที่การใหบริการผูปวยสิทธิอ่ืนๆ โดยเฉพาะสิทธิ
ขาราชการกลับชวยลดภาระทางการเงินดังกลาวได ดังนั้นโรงพยาบาลจึงอาจมีแรงจูงใจที่จะจัดสรร
ทรัพยากรดานตางๆ ในการใหบริการหรือรักษาพยาบาลผูปวยแตละสิทธิฯ อยางไมเทาเทียมกันดวย ผล
ที่ตามมาคือผูปวยสิทธิอ่ืนๆ มีแรงจูงใจในการมาใชบริการเพิ่มขึ้น แตผูปวยสิทธหิลักประกันสุขภาพกลบัมี
แรงจูงใจในการมาใชบริการลดลง 

เปนที่นาสังเกตวา 3 ใน 4 ของโรงพยาบาลที่ทําการศึกษามีขอคนพบที่นาสนใจรวมกันคือ  
หลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว ผูปวยในที่อยูในวัยเด็กและวัยทํางานซึ่งมีสิทธิการ
รักษาพยาบาลอยูกอนแลวมาใชบริการเพิ่มขึ้นมากกวาผูปวยซึ่งไมเคยมีสิทธิการรักษาพยาบาลมากอน 
การรักษาพยาบาลผูปวยในมีตนทุนคอนขางสูงและการรับผูปวยในอยูภายใตดุลยพินิจของแพทยมาก
พอสมควร ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดวาโรงพยาบาลจะมีแรงจูงใจท่ีจะใหบริการและจัดสรรทรัพยากรดาน
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ตางๆ ในการบริการหรือรักษาพยาบาลผูปวยแตละสิทธิฯ อยางไมเทาเทียมกันดวย โดยแรงจูงใจในการ
ใหบริการนาจะโนมเอียงไปทางผูปวยสิทธิฯ อ่ืนๆ เชน สิทธิสวัสดิการราชการซึ่งไดรับงบประมาณรายหัว
สูงกวาผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพมาก อยางไรก็ดี หลักฐานเชิงประจักษที่มีอยูในขณะน้ีอาจยังไม
เพียงพอที่จะหาขอสรุปใดๆ การอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นนี้สมควรไดรับการศึกษาวิจัยตอไปใน
อนาคต 

การศึกษาในบทน้ีบงบอกเปนนัยวาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแตละโรงพยาบาลน้ันมีความซับซอน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับวาโรงพยาบาลและผูปวยสิทธิตางๆ มีปฏิกิริยาตอบสนองตอโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาอยางไร การตอบสนองเหลานี้อาจแตกตางกันไปตามกลุมอายุ สิทธิการรักษาพยาบาล และชนิด
ของผูปวย (ผูปวยในและผูปวยนอก) และแนนอนวาแตละโรงพยาบาลอาจมีการตอบสนองที่ไมเหมือนกัน 
ดังนั้นงานวจิัยในอนาคตจึงควรสรางแบบจําลองท่ีคํานึงถึงการตอบสนองและการปรับตัวของหนวยตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ เชน ผูปวยท่ีมีสิทธิการรักษาตางๆ แพทย และผูบริหารโรงพยาบาล เพ่ือชวยทําใหเกิดความ
เขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการฯ ท่ีลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น  

 บทที่ 5 เปนการศึกษาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ีมีตอคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลของครัวเรือน และคาใชจายอ่ืนๆ โดยใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (SES) หลังจากท่ีไดควบคุมปจจัยสําคัญตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอคาใชจายของครัวเรือน 
คณะผูวิจัยพบวา หลังจากมีโครงการฯ ครัวเรือนมีรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงประมาณรอยละ 
68 (ลดลง 425 บาทตอเดือน หรือ 5,100 บาทตอป) เม่ือเทียบกับชวงกอนโครงการฯ เม่ือศึกษาลึกลงไป
ในรายละเอียด คณะผูวิจัยพบวาผลกระทบดานรายจายจากโครงการฯ มีแนวโนมลดลงเมื่อเวลาผานไป 
กลาวคือ ในป 2545 ครัวเรือนมีรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงจากชวงกอนโครงการฯ ประมาณรอย
ละ 93 แตในป 2549 ครัวเรือนมีรายจายดานการรักษาพยาบาลลดลงจากชวงกอนโครงการฯ ประมาณรอย
ละ 47 ขอคนพบนี้สอดคลองกับขอคนพบในบทท่ี 3 ท่ีระบุวาการใชบริการของผูปวยไดลดลงอยางรวดเร็ว
หลังจากป 2545 

ถึงแมวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะทําใหครัวเรือนสามารถประหยัดคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลไดก็ตาม แตคณะผูวิจัยไมพบหลักฐานเชิงประจักษวา คาใชจายทางดานการศึกษา หรือ
คาใชจายท่ีเปนโทษตอสุขภาพ เชน บุหร่ีและยาสูบ หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของครัวเรือนไดเพ่ิมขึ้นอัน
เน่ืองมาจากการประหยัดคาใชจายดานการรักษาพยาบาลแตอยางใด อยางไรก็ตาม ในการศึกษาน้ี
คณะผูวิจัยไมสามารถทราบไดวา คาใชจายที่ครัวเรือนสามารถประหยัดไดจากโครงการฯ ถูกนําไปใชใน
ดานใดบาง มีประโยชนหรือโทษอยางไร การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางคาใชจายโดย
ละเอียด (โดยเฉพาะในระยะยาว) เปนอีกส่ิงท่ีนาสนใจและควรไดรบัการศึกษาตอไปในอนาคต 
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 ผลการศึกษาที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ หลังจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว 
ครัวเรือนที่สมาชิกทุกคนไมเคยมีสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ มากอนเลย กลับมีคาใชจายดานสุขภาพ
ลดลงนอยกวาครัวเรือนที่สมาชิกอยางนอยหนึ่งคนมีสิทธิการรักษาพยาบาลอยูกอนแลว หรืออาจกลาวได
วาครัวเรือนท่ีไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลมากอนไดรับผลกระทบจากโครงการฯ นอยกวาท่ีควรจะเปน 
ทั้งๆ ที่เปนกลุมเปาหมายของโครงการ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครัวเรือนเหลานี้เลือกท่ีจะไมใชสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยความสมัครใจ หรือตองการใชสิทธิแตมีอุปสรรคกีดขวางซึ่งทําใหไม
สามารถใชสิทธิได ยกตัวอยางเชน บางครัวเรือนอาจไมเชื่อม่ันในคุณภาพการรักษาพยาบาลหรือไมพอใจ
ในคุณภาพบริการที่ไดรับ ทําใหเลือกที่จะไมใชสิทธิของตน ในขณะที่บางครัวเรือนอาจไมสามารถ
รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลที่อยูในโครงการได เปนตน 

   ในบทสุดทาย คณะผูวิจัยศึกษาผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ีมีตอคุณภาพ
การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการโดยใชฐานขอมูล 0110 รง.5 คณะผูวิจัยใช
ตัวชี้วัดคุณภาพการรักษาพยาบาล 3 ตัวไดแก สัดสวนของผูปวยในที่เสียชีวิตตอผูปวยในทั้งหมด สัดสวน
ของทารกท่ีเสียชีวิตตอทารกท้ังหมด และจํานวนวันนอนเฉล่ียตอคนของผูปวยใน ตัวชี้วัดเหลาน้ีมี
ขอจํากัดและควรไดรับการตีความดวยความระมัดระวัง การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดเหลานี้
เพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะทําใหไดขอสรุปที่ชัดเจนวาโครงการฯ ทําใหคุณภาพการรักษาของ
สถานพยาบาลที่รวมโครงการเปล่ียนไปหรือไม อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยพบหลักฐานเชิงประจักษท่ีสําคัญที่
แสดงวา หลังจากมีโครงการฯ แลว โรงพยาบาลมีสัดสวนผูปวยในเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 0.04 
ส่ิงน้ีเปนสัญญาณเตือนวาผูบริหารโรงพยาบาลท่ีเกิดปญหาและผูกําหนดนโยบายควรจะทําการศึกษาใน
เชิงลึกเพ่ือคนหาวาสัดสวนผูปวยในตายที่เพ่ิมขึ้นน้ีมีสาเหตุมาจากส่ิงใด เชน มีบุคลากรไมเพียงพอ มี
งบประมาณไมเพียงพอ หรือมีขอจํากัดดานทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือจะไดรีบหาทางแกไขที่เหมาะสมตอไป    

7.2   ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 เพ่ือใหโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสามารถเปนท่ีพึ่งในยามเจ็บปวยของประชาชน ซึ่งทุก
คนตางมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังตอไปน้ี  

1) รัฐบาลควรตระหนักถึงความสําคัญของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา และมีความ
จริงใจในการพัฒนาโครงการใหเปนที่พ่ึงของประชาชนอยางแทจริง ทั้งนี้รัฐบาลควรให
งบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอแกสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการในการจัดหา
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหสถานพยาบาลในโครงการสามารถใหบริการท่ีมีคุณภาพแกผูมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาได    



 112

2) โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดทําใหจํานวนคร้ังของการใชบริการรักษาพยาบาล
ของผูปวยเพ่ิมขึ้นอยางมาก ซ่ึงอาจสงผลตอคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล ดังนั้น 
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการจึงจําเปนตองเพ่ิมทรัพยากรบุคคลดานการรักษาพยาบาลเพ่ือ
รักษาคุณภาพการบริการและการรักษาพยาบาลใหอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 
หนวยงานตางๆ ของรัฐท่ีเก่ียวของควรเรงเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทาง
การแพทย และจูงใจใหบุคลากรเหลานั้นเขาทํางานในสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการมาก
ขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลควรใหแรงจูงใจในรูปตัวเงินในระดับที่เหมาะสม เพื่อใหแพทยที่มีอยูแลว
ทํางานในสถานพยาบาลตอไปและแพทยหรือบุคลากรรายใหมเขามาทํางานมากขึ้น และอยู
กับสถานพยาบาลอยางตอเน่ืองและยาวนาน  

3) สถานพยาบาลของรัฐอาจไมสามารถใหบริการในระดับที่เพียงพอแกประชาชนที่มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา เนื่องจากระบบประกันสุขภาพถวนหนาเปนระบบที่ครอบคลุม
ประชากรจํานวนมาก  ดังน้ัน รัฐบาลอาจสนับสนุนใหโรงพยาบาลเอกชนเขามามีบทบาทใน
การใหบริการผูปวยในระบบฯ มากขึ้น การใหงบประมาณรายหัวท่ีเหมาะสมอาจเปนหน่ึงใน
แรงจูงใจที่รัฐบาลสามารถใหแกโรงพยาบาลเอกชน  

4) ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาของโรงพยาบาลบางแหงแสดงใหเห็นวา โรงพยาบาลอาจมี
แรงจูงใจในการใหบริการและจัดสรรทรัพยากรตางๆ สําหรับผูปวยแตละสิทธิอยางไมเทา
เทียมกัน ดังนั้นหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจึงควรสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ําระหวาง
สิทธิการรักษาพยาบาลใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เพ่ือลดปญหาความไมเทาเทียม
กันในการใหบริการผูปวยตางๆ 
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