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การศึกษาผลลัพธ์
ทางสุขภาพและความ
เป็นธรรมทางสุขภาพ

สวสัดิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้านัน้ครอบคลุม

ประชากรเกือบร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด และได้

รับการจัดสรรงบประมาณเกินกว่า 1 แสนล้านบาท นับ

ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดเม่ือเทียบกับสวัสดิการสังคม

ประเภทอืน่ๆ จงึกล่าวได้ว่าสวสัดิการรักษาพยาบาลเป็น

นโยบายสาธารณะท่ีมีบทบาทส�าคัญมากต่อประชากร

ไทย ดังนั้น การที่จะท�าให้สวัสดิการรักษาพยาบาลไทยมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ�าเป็นจะต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลการท�างาน เพื่อเป็นการแสดงให้ผู้เสียภาษี

และผู้ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการได้เห็นว่าสวัสดิการ

รักษาพยาบาลถ้วนหน้ามีผลท�าให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพ

ของคนไทยเปล่ียนแปลงไปอย่างไร และผูไ้ด้รบัประโยชน์

จากสวัสดิการรักษาพยาบาล ได้รับประโยชน์อย่างเป็น

ธรรมหรือไม่

ผลลัพธ์ทางสุขภาพเป็นเป้าหมายหนึ่งของการ

พัฒนาประเทศ นานาประเทศให้ความสนใจและร่วมกัน

ก�าหนดเป็นเป้าหมายหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาแห่ง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) 

ซึ่งผลลัพธ์ทางสุขภาพที่นานาประเทศให้ความส�าคัญ 

ประกอบด้วย

• การลดอัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี

ลงสองในสามในช่วงปี 2533-2558

• การลดสัดส่วนการตายของมารดาลงสามในส่ี

ในช่วงปี 2533-2558

• การชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

ในปี 2558

• การป้องกันและลดการเกิดโรคมาเลเรียและ

โรคส�าคัญอื่นๆ ในปี 2558

ในขณะที่ความเป็นธรรมทางสุขภาพก็เป็นสิ่ง

ที่นานาประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยใน

ทศวรรษ 1980 สมาชกิขององค์การอนามัยโลกในภูมิภาค

ยุโรปจ�านวน 32 ประเทศ ได้ร่วมกันก�าหนดนโยบาย

สุขภาพระดับภูมิภาค และตั้งเป้าหมายสุขภาพร่วมกัน 

38 เป้าหมาย โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นธรรม

ทางสุขภาพ ซึ่งถูกตั้งเป็นเป้าหมายแรก ดังนี้ “ภายใน

ปี ค.ศ. 2000 ความแตกต่างระหว่างสถานะทางสุขภาพ

ระหว่างประเทศและระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ในแต่ละ

ประเทศ ควรที่จะลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยการ

ปรับปรุงสุขภาพของประเทศที่มีการพัฒนาน้อยกว่าและ

ประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่า”1 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้กลุ่ม

ประเทศในยุโรปจะพัฒนาไปมาก ประชาชนส่วนใหญ่มี

สุขภาพที่ดี แต่เร่ืองความเป็นธรรมทางสุขภาพก็ยังเป็น

ปัญหาด้านมนษุยธรรมท่ีประเทศเหล่านัน้ให้ความส�าคัญ

อดัม วักสตาฟฟ์ (Adam Wagstaff) ท�าการ

เปรียบเทียบความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของ 42 

ประเทศ และพบว่าความไม่เป็นธรรมแย่ลงเม่ือรายได้ต่อ

หวัเพิม่ขึน้ สขุภาพของคนจนมักจะแย่กว่าคนรวย เพราะ

คนรวยสามารถฉกฉวยโอกาสของการพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านสุขภาพได้มากกว่าคนจน ท�าให้สุขภาพโดยรวมดี

กว่า2 นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นอื่นๆ ก็ชี้ว่าความไม่เป็น

ธรรมทางสุขภาพนั้นค่อนข้างสัมพันธ์กับลักษณะทาง

1 Whitehead, M. 2000. The Concepts and Principles of Equity and 

Health. World Health Organization, The Programme on Health 

Policies and Planning, Regional Office for Europe, Copenhagen.

2 Wagstaff, Adam. 2002. “Inequalities in Health in Developing 

Countries: Swimming against the Tide?” Policy Research Work-

ing Paper 2795, World Bank.
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สังคมของคน เช่น กรณีประเทศอังกฤษและเวลส์ในช่วง

ต้นทศวรรษ 1970 และกลางทศวรรษ 1990 พบว่าคนที่

ประกอบอาชพีทีมี่รายได้สูงมีอัตราการตายลดลงและอายุ

เฉล่ียสูงขึ้น ในประเทศฟินแลนด์มีความไม่เท่าเทียมกัน

ของอัตราการตายระหว่างอาชีพ ประเทศเนเธอร์แลนด์

มีความไม่เท่าเทียมกันของอัตราการตายระหว่างคนที่มี

การศึกษาต่างกัน

ขณะทีง่านวจิยัเรือ่ง “Global Health Inequalities: 

an International Comparison” โดยโรเจอร์ เจ.พี. และ

คมิ เอช.เจ. ก็พบข้อสรุปว่าความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ

ระหว่างประเทศมีมากขึ้นและรุนแรงขึ้น และที่เห็นได้ชัด

คือความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของประเทศร�่ารวยและ

ยากจน ประเทศทีย่ากจนแถบซบัซาฮารา (Sub-Sahara) 

และประเทศอฟักานสิถานมีการไม่รูห้นงัสอืสูง คนจ�านวน

มากอยู่ในชนบท มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวต�่า ซึ่งส่ง

ผลให้อัตราการตายของเด็กและผู้ใหญ่สูงกว่าประเทศ 

อื่นๆ3 

ดังนัน้ การตดิตามและประเมินนโยบายสวสัดิการ

รักษาพยาบาลจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแสดงให้เห็น

ว่าผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ

เปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้าง โดยผลลัพธ์ทางสขุภาพท่ีควร

จะติดตามและประเมินนั้นควรจะกว้างกว่ากรอบที่วางไว้

ในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์

ทางสุขภาพตามกรอบท่ีก�าหนดไว้ในเป้าหมายการ

พัฒนาแห่งสหัสวรรษ และผลลัพธ์ทางสุขภาพอื่นๆ ท่ี

ส�าคัญส�าหรับคนไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของค่าใช้

จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้าและตัวแปร 

อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวกับการให้บริการทางสขุภาพกับผลลัพธ์ทาง

สขุภาพ รวมท้ังเพือ่หาปัจจยัทีส่่งผลต่อความไม่เป็นธรรม

3 Ruger J.P. and H.J. Kim. 2006. “Global Health Inequalities: an 

International Comparison.” Journal of Epidemiol Community 

Health 60: 928-936.

ทางสุขภาพของคนไทย ซึ่งอาจจะเกิดได้จากปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจและสงัคม และเพือ่ศกึษาความเป็นธรรมในการ

ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพของคนไทยทีมี่ต่อผลลัพธ์ทาง

สุขภาพและการได้รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต 

การตายด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค

การศึกษาในหลายประเทศ เช่น อังกฤษและ

แคนาดา ช้ีให้เห็นว่าการใช้จ่ายด้านสุขภาพมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี ตัวแปรท่ี

ใช้วัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ ประกอบด้วย อัตราการตาย

ของทารก อัตราการตายตามกลุ่มอายุ อายุคาดเฉล่ีย 

disability-adjusted life expectancy at birth และ 

potential years of life lost ส่วนปัจจัยที่ศึกษาความ

สัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางสุขภาพมักจะประกอบด้วยค่าใช้

จ่ายเพื่อสุขภาพ สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพต่อ GDP 

จ�านวนแพทย์ จ�านวนเตียง อัตราการเจ็บป่วย จ�านวน

วันนอนเฉล่ีย จ�านวนประชากรคุ้มรวม อัตราการว่าง

งาน การบริโภคสุรา ค่าใช้จ่ายส�าหรับบุหรี่ ภาวะทาง

โภชนาการ การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ สิ่งแวดล้อม

เป็นพิษ และอื่นๆ

การศึกษานีว้เิคราะห์ความสมัพนัธ์ของอตัราการ

ตายด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรคในแต่ละจังหวัด กับค่าใช้จ่าย

เพื่อสุขภาพของภาครัฐ ปัจจัยด้านประชากรของจังหวัด 

จ�านวนแพทย์และพยาบาล จ�านวนเตียง พฤติกรรมการ

บริโภค รายได้เฉลี่ย โดยในปี 2547-2554 ประเทศไทย

มีอัตราการตายมาตรฐานจากผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งเท่ากับ 

0.65 ต่อพัน ความดันโลหิตสูง 0.96 ต่อพัน หลอดเลือด

สมอง 0.41 ต่อพนั หวัใจ 0.35 ต่อพนั และเบาหวาน 0.67 

ต่อพัน ความหมายของการตายด้วยโรคต่างๆ ท่ีใช้ในที่

นี้มิใช่สาเหตุการตาย แต่เป็นการตายของผู้ป่วยท่ีเคยมี

โรคเรื้อรังเหล่านี้

การศึกษาข้อมูลผู้ป่วยในด้วยโรคเร้ือรัง 5 โรค 

พบว่าข้อมูลเก่ียวกับผู ้ป ่วยในโดยท่ัวไปเร่ิมมีความ
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สมบูรณ์ครบถ้วนในปี 2553 ซึ่งท�าให้การวิจัยมีข้อมูล

เพียง 2 ปี และอาจจะไม่เพียงพอต่อการสรุปผลว่า

ทรัพยากรทีล่งไปในแต่ละจงัหวดันัน้มีผลต่อการตายด้วย

โรคเรื้อรัง 5 โรคที่สนใจหรือไม่

การตายของเด็กอายุต�่ากว่า 1 ปี

จ�านวนทารกตายในประเทศไทยช่วงปี 2550-

2554 มีประมาณปีละ 8,000 คน จากจ�านวนเด็กเกิดมี

ชีพเกือบ 8 แสนคน ท�าให้อัตราการตายของทารกต่อ

การเกิดมีชีพ 1,000 คน เท่ากับ 10.27 ในช่วง 5 ปี ซึ่ง

อตัราท่ีค�านวณได้จากการศึกษาน้ีสูงกว่าการรายงานของ

กระทรวงสาธารณสขุประมาณหนึง่ในสาม ทัง้นีเ้นือ่งจาก

มีการใช้ข้อมูลผู้ป่วยในประกอบกับข้อมูลการตายจาก

ทะเบียนราษฎร์ จงึท�าให้การค�านวณการตายและการระบุ

สาเหตุการตายมีความครบถ้วนมากขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุการตายของทารก พบว่า

ทารกทีต่ายหลงัจากมีการแจ้งเกิดและไม่มีการป่วยจนเข้า

โรงพยาบาลของรฐั ส่วนใหญ่เกิดจากการตดิเชือ้ (ร้อยละ 

16) ความผิดปกติมาแต่ก�าเนิด (ร้อยละ 9) โรคเกี่ยวกับ

หัวใจ (ร้อยละ 9) และคลอดก่อนก�าหนดหรือน�้าหนักตัว

น้อย (ร้อยละ 8) ส่วนสาเหตกุารตายหลักของทารกทีเ่ป็น

ผูป่้วยในโรงพยาบาลด้วย คอืการผดิปกตเิก่ียวกับการตัง้

ครรภ์ (ร้อยละ 27) การหายใจล�าบากหลังคลอด (ร้อยละ 

8) การขาดออกซิเจน (ร้อยละ 7) และความผิดปกติหรือ

พิการมาแต่ก�าเนิด (ร้อยละ 6) 

อัตราการตายมีความแตกต่างกันตามฐานะทาง

เศรษฐกิจของประชากร การวเิคราะห์ด้วยสมการถดถอย

พบว่าเขตพื้นที่ที่มีรายได้ต�่าจะมีอัตราการตายของทารก

อายุต�่ากว่า 1 ปีสูงกว่าเขตพื้นที่ท่ีมีรายได้ค่อนข้างสูง 

โดยอตัราการตายของทารกสงูหากอาศยัอยู่ในภาคใต้ ซึง่

การวเิคราะห์ด้วยสมการถดถอยพบว่าภาคใต้เป็นเขตทีมี่

อัตราทารกตายมากกว่าภาคอ่ืนๆ และส่วนใหญ่ทารกที่

ตายมีสาเหตุมาจากความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ซึ่งก็เป็นสาเหตุ

ที่ส�าคัญของภาคอื่นๆ เช่นกัน อย่างไรก็ดี เม่ือควบคุม

ปัจจัยด้านรายได้ กรุงเทพฯ มีอัตราการตายของทารกสูง

กว่าภาคอื่น ยกเว้นภาคใต้

การตายของมารดา 

การศกึษาการตายของมารดาในประเทศไทยและ

ประเทศก�าลังพฒันามักจะประสบปัญหาเร่ืองความน่าเช่ือ

ถือของข้อมูลท่ีจะน�ามาค�านวณอัตราส่วนการตายของ

มารดา สถติกิารรายงานของประเทศไทยมักต�า่กว่าความ

เป็นจริง และการได้มาซึง่สาเหตกุารตายก็ต้องมีการลงทนุ

ที่ค่อนข้างสูง เช่น ต้องมีการท�า verbal autopsy หรือใช้

วิธี RAMOS ในขณะที่การศึกษาโดย WHO UNICEF 

UNFPA World Bank และ United Nations Population 

Division ประมาณการว่าอตัราส่วนการตายของมารดาใน

ประเทศไทย 20 ปีทีผ่่านมา ลดลงจาก 42 ต่อการเกดิมีชพี 

100,000 คนในปี 2533 เป็น 26 ต่อการเกิดมีชพี 100,000 

คนในปี 2556 แต่การประมาณการโดยใช้สตูรการค�านวณ

อัตราการตายของมารดานั้นไม่สามารถชี้สาเหตุการตาย 

และไม่สามารถชีปั้ญหาความเป็นธรรมในการให้บรกิารได้

การศกึษานีใ้ช้ข้อมูลผูป่้วยในส�าหรบัการค�านวณ

จ�านวนมารดาที่ตายจากการตั้งครรภ์ พบว่าจ�านวน

มารดาตายในช่วงปี 2550-2554 คือ 421 คน 454 คน 

355 คน และ 290 คน เมื่อค�านวณอัตราส่วนการตายของ

มารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จึงได้เท่ากับ 62.5 

58.3 46.7 และ 36.7 ตามล�าดับ ซึ่งผลของการศึกษา

นี้ได้อัตราการตายท่ีสูงกว่าการรายงานโดยกระทรวง

สาธารณสุขประมาณ 4 เท่า

สาเหตกุารตายของมารดานัน้แตกต่างไปจากเม่ือ

สิบกว่าปีก่อนมาก สาเหตุหลักเป็นสาเหตุทางอ้อม (ร้อย

ละ 50) ความผดิปกตจิากการตัง้ครรภ์หรือระหว่างคลอด 

(ร้อยละ 17) การตั้งครรภ์ท่ีส้ินสุดด้วยการแท้ง (ร้อยละ 

10) และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด 
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หรือหลังคลอด (ร้อยละ 9) ทั้งนี้ มารดาที่อายุ 15-19 ปี 

มีสาเหตกุารตายมาจากการตัง้ครรภ์ท่ีส้ินสดุด้วยการแท้ง

เป็นส่วนใหญ่ ส่วนมารดาตายที่มีอายุตั้งแต่ 20 จนถึง 

39 ปี มีสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติอื่นของมารดา

เนือ่งจากการตัง้ครรภ์และระหว่างคลอด และมารดาทีอ่ายุ 

40 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีสาเหตุการตายจากการตั้งครรภ์ที่

สิ้นสุดด้วยการแท้งและตกเลือด

การศึกษานี้พบว่าอัตราส่วนการตายของมารดา

แปรผกผันกับรายได้ต่อหัวประชากร เขตท่ีประชากรมี

รายได้สูงจะมีอตัราส่วนการตายของมารดาต�า่ ภาคใต้เป็น

เขตที่มารดามีความเสี่ยงต่อการตายจากการตั้งครรภ์สูง

ที่สุด สาเหตุการตายส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของ

มารดาระหว่างตัง้ครรภ์และระหว่างคลอด มารดาทีมี่อายุ

มาก โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 40-49 ปี มีความเสี่ยงต่อการ

เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์มากกว่า ซึ่งสาเหตุการตายมัก

มาจากโรคที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว เช่น ความดันโลหิตสูง เบา

หวาน ส่วนกลุ่มอายทุีน่่าเป็นห่วงทีส่ดุคือกลุ่มอาย ุ15-19 

ปี ซึง่เคยมีอตัราส่วนการตายของมารดาต�า่ทีส่ดุ กลับเพิม่

ขึ้นสูงกว่ากลุ่มอายุ 20-29 ปี และสาเหตุหลักที่วัยรุ่นเสีย

ชีวิตจากการตั้งครรภ์คือการท�าแท้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ปัญหาตั้งแต่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และการท�า

แท้งโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์

การตายของผู้ป่วยในสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 5 โรค

การศึกษาส่วนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ความ

เป็นธรรมทางสุขภาพของผู้ป่วยในสูงอายุในระยะ 1 ปี

สดุท้ายก่อนตายทีเ่คยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลย้อน

หลังไปถึงปี 2547 ด้วยโรคใดโรคหนึ่งใน 5 โรค (โรคเบา

หวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด

สมอง และโรคมะเร็ง) โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงอายุ

ในสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและสวสัดิการถ้วน

หน้าระหว่างปี 2550-2554 โดยจ�านวนผู้ป่วยในท่ีเป็นผูส้งู

อายุที่เสียชีวิตและมีห้าโรคหลักของสองระบบ มีทั้งหมด 

497,433 คน โดยเป็นผู้สูงอายุท่ีได้รับสวัสดิการรักษา

พยาบาลถ้วนหน้าจ�านวน 415,849 คน หรือร้อยละ 84 

ของตวัอย่างทัง้หมด และผูส้งูอายุทีไ่ด้รับสวสัดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการจ�านวน 81,584 คน หรือร้อยละ 16 

ของตัวอย่างทั้งหมด 

จากการวิเคราะห์รูปแบบของผู้ป่วยในสูงอายุท่ี

เสียชีวิตทั้งสองสวัสดิการ พบว่า

• ผู ้สูงอายุในระบบสวัสดิการถ้วนหน้ามีอายุ

เฉล่ียต�่ากว่าผู้สูงอายุในระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการประมาณ 3 ปี

• ผูส้งูอายุในทัง้สองระบบส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรค

มะเร็ง

• ผู้สูงอายุในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการมีวันนอนในการรักษาปีสุดท้าย

มากกว่าระบบสวัสดิการถ้วนหน้าประมาณ 2 

วัน

• ผู้สูงอายุในระบบสวัสดิการถ้วนหน้าตายใน

โรงพยาบาลหรือภายใน 1 วันหลังจ�าหน่าย 

มากกว่าผู ้สูงอายุในระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการ

• ผู้สูงอายุในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการมีจ�านวนวันที่มีชีวิตอยู่หลังออก

จากโรงพยาบาลมากกว่าระบบสวสัดิการถ้วน

หน้าประมาณ 9 วัน

• ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลในช่วง 365 วันก่อน

ตายของระบบสวสัดิการถ้วนหน้าเฉล่ียในช่วง

ปี 2550-2554 ต�่ากว่าระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการเกือบ 2 เท่า

• ช่วง 365 วันก่อนตาย ผู้ป่วยระบบสวัสดิการ

ถ้วนหน้ามีความรุนแรงและการใช้ทรัพยากร

ในการรักษาสูงกว่าผู้ป่วยในระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ

• เพศชายมีค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ความ

รุนแรง และการใช้ทรัพยากรในการรักษาสูง
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กว่าเพศหญิงในทั้งสองระบบสวัสดิการ

• ผู้สูงอายุในระบบสวัสดิการถ้วนหน้ามีค่าใช้

จ่าย 365 วันก่อนตายและความรุนแรงของ

โรคลดลงตามกลุ่มอายุเมื่อมีอายุมากขึ้น ส่วน

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีค่าใช้

จ่ายรักษาพยาบาลผูป่้วยในโรงพยาบาลลดลง

ตามกลุ่มอายุ จนกระทั่งถึงกลุ่มอายุ 80-89 ปี

• มะเร็งเป็นโรคท่ีมีค่ารักษา ความรุนแรง และ

การใช้ทรัพยากรในการรักษาสูงท่ีสุดในห้าโรค

ในทั้งสองระบบสวัสดิการ

• ผลจากแบบจ�าลองพบว่าผู้ตายที่ใช้สวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการมีค่าใช้จ่ายในการ

รักษาปีสุดท้ายก่อนตายสูงกว่าผู ้ตายที่ใช้

สวัสดิการถ้วนหน้าประมาณร้อยละ 38

การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล

ในระยะท้ายของชีวิตของสวัสดิการสองประเภท คือ

สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและสวัสดิการ

ถ้วนหน้า ซึ่งสองสวัสดิการนี้ครอบคลุมผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่ของประเทศ พบความแตกต่างของค่าใช้จ่ายรักษา

พยาบาลระหว่างสวัสดิการที่สูงมากอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่ง

แสดงถึงความไม่เป็นธรรมของสวัสดิการรักษาพยาบาล 

ทั้งนี้  การศึกษานี้ไม ่อาจสรุปสาเหตุที่ผู ้ ใช ้

สวัสดิการข้าราชการมีอายุยืนกว่า โดยปัจจัยที่คาดว่าจะ

มีผลต่ออายุขัยเฉลี่ยน่าจะมาจากหลายปัจจัย เช่น การ

บรโิภคอาหาร การมีอาชพีท่ีปลอดภยั การด�ารงชีพทีช่่วย

ให้ปลอดโรคเร้ือรัง พฤติกรรมการเสพสารเสพติด หรือ

การมีรายได้ที่สูงกว่า เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าในระยะ

สุดท้ายของชีวิต ประชาชนไทยได้รับการอุดหนุนจากรัฐ

แตกต่างกัน โดยดูจากการสนับสนุนงบประมาณในการ

รักษาพยาบาล การทุ่มงบประมาณเพื่อการรักษาผู้สูง

อายุไม่ใช่ข้อดีเสมอไป การศึกษาในต่างประเทศพบว่า

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลมสี่วนสัมพนัธก์บัภาวะก่อนตาย 

ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา (ช่วงปี 1970-1990) 

พบว่าค่ารักษาพยาบาลของคนไข้ในระบบ Medicare ที่

ตายในแต่ละปี (มีประมาณร้อยละ 6 ของผู้รับสวัสดิการ 

Medicare) คิดเป็นร้อยละ 28 ของค่ารักษาพยาบาลของ 

Medicare ทั้งหมด 

ผู้สูงอายุของไทยมีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนมากขึ้น

เรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล

ของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเช่นกัน การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าค่า

รักษาพยาบาลนั้นเพิ่มขึ้นตามอายุ แต่เมื่ออายุเกินระดับ

หนึง่แล้ว ค่ารกัษาพยาบาลจะลดลง ซึง่สอดคล้องกบัการ

ศึกษาในบางประเทศ และการศึกษานี้ยังพบว่าค่าใช้จ่าย

ในการรักษาพยาบาลลดลง ถ้าได้รับการรักษาก่อนเวลา

เสียชีวิตนานขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือเม่ือผู้ป่วยชะลอการ

รักษาจนอาการรุนแรงจึงเข้ารับการรักษา จะท�าให้ค่าใช้

จ่ายในการรักษาสูงขึ้น 

ดังนั้น การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองแต่

เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยในวัยสูงอายุระยะต้น 

และเม่ือมีอาการเจ็บป่วยก็ควรได้รับการรักษาให้ทันต่อ

การเยียวยา จะเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยให้การรักษา

พยาบาลไม่แพงเกินไป ส�าหรับผู ้สูงอายุสุขภาพดีจะ

สามารถอยูไ่ด้นานขึน้ และภาวะการเจบ็ป่วยในวยัสงูอายุ

ตอนปลายจะมีค่ารักษาพยาบาลที่ต�่าลง

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพเร่ืองการตายของ

ทารกและมารดา ท�าให้รู้ว่าประเทศไทยมีการรายงาน

การตายต�่ากว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจท�าให้การให้บริการ

ด้านสุขภาพละเลยความส�าคัญของการตายของมารดา

และทารก ในภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิด

ต�า่ลงอย่างมาก การรักษาชีวติเด็กและมารดาจงึส�าคญัไม่

แพ้การรักษาชีวิตของวัยผู้ใหญ่

มารดาและทารกที่อยู ่ในภาคใต้หรือมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจไม่ดี มีความเส่ียงต่อการเสียชีวิตสูง ทั้งนี้ 
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สาเหตุมีทัง้ความผดิปกตเิกีย่วกบัภาวการณ์ตัง้ครรภ์ การ

ท�าแท้ง และอื่นๆ เช่น ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาให้การ

เข้าถึงบริการสุขภาพและสถานพยาบาลมากกว่าพื้นที่

อืน่ๆ ดังนัน้ ในเชงินโยบาย ควรมีการท�างานร่วมกับพืน้ที่

มากขึน้ในการเพิม่มาตรการทีเ่หมาะสมท่ีจะช่วยให้เข้าถงึ

บริการได้ง่ายข้ึน การใช้ข้อมูลสาเหตกุารตายทีไ่ด้จากการ

ศึกษานี้จะช่วยให้ป้องกันได้ตรงประเด็นมากขึ้น

การศึกษาค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของผู้ป่วย

ในสูงอายุ ท�าให้รู้ว่าผู้ป่วยสูงอายุในระบบสวัสดิการถ้วน

หน้ามีโอกาสเข้าถงึบริการช้ากว่าและน้อยกว่าผู้สูงอายุใน

ระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการ ท้ังนี ้ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจอาจจะมีส่วนท�าให้ผู้สูงอายุในระบบสวัสดิการ

ถ้วนหน้ามีต้นทนุการเข้าถงึทีสู่งกว่าโดยเปรียบเทียบ แต่

ปัจจัยที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคืออัตราการจ่ายเงินในสถาน

พยาบาลต่อค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ (Relative Weight: RW) 

ที่ปรับด้วยวันนอน (Adjusted RW) ของระบบสวัสดิการ

ถ้วนหน้าที่ต�่ากว่าสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

มาก ท�าให้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลถูกจัดสรรไป

ยงักลุ่มทีจ่่ายแพงกว่า ท้ังๆ ทีผู่ป่้วยในสวสัดิการถ้วนหน้า

โดยเฉลีย่มีอาการหนกักว่า ในอนาคตควรมีการปรับอตัรา

การจ่ายต่อ Adjusted RW ให้ใกล้เคียงกันมากขึ้น ทั้งนี้ 

สิ่งส�าคัญควรเป็นการปรับขึ้น มิใช่ปรับลง เพื่อให้สถาน

พยาบาลยังคงรักษามาตรฐานการรักษาเอาไว้ได้

การศึกษานี้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลผู้ป่วยใน

และฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างมาก การเชื่อมโยง

ข้อมูลของสองฐานนีท้�าให้รูปั้ญหาผลลัพธ์ทางสุขภาพและ

ความเป็นธรรม โดยเฉพาะการรูส้าเหตขุองปัญหาผลลัพธ์

ทางสุขภาพ การพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยต่อไปใน

อนาคตจะยิ่งท�าให้การด�าเนินนโยบายด้านสุขภาพตรง

ประเด็นยิ่งข้ึน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาการใช้ข้อมูล

เพื่อการก�าหนดนโยบายอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อเสนอดังนี้

• การเก็บข้อมูลของส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เน้นประโยชน์ทาง

ด้านการเงนิเป็นส�าคัญ ท�าให้มีข้อมูลจ�ากัดต่อ

ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การวิจัยเก่ียวกับ 

social determinants of health ดังนั้นควรมี

การพัฒนาการเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย 

เช่น ระดับการศึกษา จ�านวนคนท่ีอาศัยร่วม

กันในครัวเรือน อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้

เฉล่ีย สถานท่ีอยูอ่าศัยหลักใน 12 เดือนท่ีผ่าน

มา การอยู่ในสิทธิสวัสดิการอื่นในปีท่ีผ่านมา 

เป็นต้น

• เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ด้าน

การเงิน จึงขาดการจัดการข้อมูลให้ใช้ง่าย 

เพื่อประโยชน์ในการวิจัยเพื่อพัฒนา เช่น การ

จดัการในลักษณะท่ีสามารถท�า query จากฐาน

ข้อมูลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การดูแลผู้ป่วยตั้ง

ครรภ์ เป็นรายเขตหรือรายจังหวัด โดยผู้ใช้

สามารถเลือกตัวแปรที่มีอยู่ในฐานการจัดเก็บ 

หรือการจัดการที่ท�าให้สามารถเช่ือมโยงฐาน

ข้อมูลผูป่้วยกบัฐานข้อมูลการเกดิการตายของ

ทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น ทั้งนี้อาจมีการจ�ากัด

การเข้าถึงข้อมูลหลายระดับให้แก่บุคคลที่มี

ความรับผดิชอบต่อการใช้ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน 

เช่น บุคคลในส�านกังาน สปสช. ทีเ่กีย่วข้องกับ

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาจจะเข้าถึงข้อมูลได้

ในระดับบุคคล ขณะที่เจ้าหน้าที่อื่นๆ อาจดึง

ข้อมูลได้ในระดับสถานพยาบาล เป็นต้น

• การระบุบุคคลด้วย recode หมายเลขบัตร

ประจ�าตัวประชาชนของผู้ป่วยควรใช้ code ที่

ง่ายและสะดวกต่อการประมวลผล ในปัจจุบัน 

การ recode ที่ใช้เป็นตัวเลข ตัวอักษร และ

สญัลกัษณ์ท้ังหมด 20 หลกั ท�าให้การประมวล

ผลและการเชือ่มโยงข้อมูลระหว่างฐานมีความ

เสี่ยงต่อการผิดพลาดสูง


