
บทที่ 5 อภิปรายผลการศึกษา 
 
1. สรุปขอคนพบสําคัญจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกองทุน สามารถสรุปประเด็นสําคัญของแตละกองทุน ในแตละ
ดัชนีช้ีวดั ไดดงัแสดงในตารางที่12
 
ตารางที่ 12 สรุปขอคนพบสําคัญของแตละดัชนีช้ีวัดสําหรับแตละกองทุน 
ดัชนีช้ีวัด บัตรทอง สิทธิขาราชการ ประกันสังคม 
อัตราปวยตาย อัตราปวยตายสูงสุดใน 

โรคหัวใจขาดเลือด  
โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคเอดส 
การบาดเจ็บทางสมอง 

อัตราปวยตายสูงสุดใน 
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
โรคมะเร็งโดยรวม 
โรคถุงลมโปงพอง 
โรคปอดบวม 

อัตราปวยตายสูงสุดใน 
โรคเบาหวาน 
ภาวะไตวายเรื้อรัง 

อัตราการรับผูปวยในซ้ํา อัตราการรับผูปวยในซ้ํา
สูงสุดใน 
โรคหัวใจขาดเลือด 
โรคเบาหวาน 
โรคถุงลมโปงพอง 
โรคปอดบวม 
โรคเอดส 

อัตราการรับผูปวยในซ้ํา
สูงสุดใน 
โรคหลอดเลือดสมอง 
ภาวะไตวายเรื้อรัง 
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
โรคมะเร็งโดยรวม 
การบาดเจ็บทางสมอง 

 

จํานวนครั้งการนอนรพ.
เฉลี่ย 

จํานวนครั้งการนอนรพ.
เฉลี่ยสูงสุดใน 
โรคถุงลมโปงพอง 
 
 
 

จํานวนครั้งการนอนรพ.
เฉลี่ยสูงสุดใน 
ภาวะไตวายเรื้อรัง 
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
โรคมะเร็งโดยรวม 
โรคเอดส 

 

อัตราการสงตอ อัตราการสงตอสูงสุดในทุก
กลุมโรค 

 อัตราการสงตอตํ่าสุดในทุก
กลุมโรค 

สัดสวนผูปวยตามกลุมโรค สัดสวนผูปวยสูงสุดใน 
โรคปอดบวม 
 
 
 
 

สัดสวนผูปวยสูงสุดใน 
โรคหัวใจขาดเลือด 
โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็งโดยรวม 
โรคถุงลมโปงพอง 

สัดสวนผูปวยสูงสุดใน 
โรคเอดส 
การบาดเจ็บทางสมอง 
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ดัชนีช้ีวัด บัตรทอง สิทธิขาราชการ ประกันสังคม 
สัดสวนผูปวยตามกลุมโรค 
(ตอ) 

สัดสวนกลุมโรคสูงสุดใน
อายุ >=60 ป ไดแก 
กลุมโรคระบบทางเดิน
หายใจ (MDC4) 

สัดสวนกลุมโรคสูงสุดใน
อายุ >=60 ป ไดแก 
กลุมโรคตา (MDC2) กลุม
โรคตอมไรทอ (MDC10) 
และกลุมโรคระบบทางเดิน
ปสสาวะ (MDC11) 

สัดสวนกลุมโรคต่ําสุดใน
อายุ 15-44 ป ไดแก 
กลุมการตั้งครรภและคลอด 
(MDC14) 

อัตราการทําหัตถการ  
 
 
 
อัตราการขยายเสนเลือด
หัวใจ (PTCA) ตํ่าสุด 
อัตราการผาตัดหัวใจ 
(CABG) ตํ่าสุด 

อัตราการผาทองคลอด
สูงสุด 46% (DC1401) 
 
 
อัตราการขยายเสนเลือด
หัวใจ (PTCA) สูงสุด 
อัตราการผาตัดหัวใจ 
(CABG) สูงสุด 

อัตราการผาทองคลอดต่ําสุด 
3% (DC1401) 
อัตราการทําหัตถการในการ
คลอดสูงสุด 51% (DC1402) 

คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย  
 
 
 

คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย
สูงสุด (โดยเฉพาะอายุ 45 ป
ขึ้นไป) 
สัดสวนผป.ที่มี RW>3 และ
RW>4 สูงสุด 
สัดสวนผป.ที่มี RW<0.5 
ตํ่าสุด 

คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย
ตํ่าสุด 
 
สัดสวนผป.ที่มี RW>3 และ
RW>4 ตํ่าสุด 
สัดสวนผป.ที่มี RW<0.5 
สูงสุด 

คาใชจายเฉลี่ย คาใชจายเฉลี่ยตอน้ําหนัก
สัมพัทธตํ่าสุด  
(8,000 บาทตอ RW) 

คาใชจายเฉลี่ยตอน้ําหนัก
สัมพัทธสูงสุด  
(16,000 บาทตอ RW) 

คาใชจายเฉลี่ยตอน้ําหนัก
สัมพัทธเกือบสูงสุด  
(15,000 บาทตอ RW) 

วันนอนเฉลี่ย วันนอนเฉลี่ยปานกลาง  
(4.4 วัน) 
วันนอนเฉลี่ยสั้นที่สุดในผป.
อายุ >60 ป 
วันนอนเฉลี่ยนานที่สุดใน
กลุมโรคทางจิตเวช 

วันนอนเฉลี่ยนานที่สุด  
(6.5 วัน) 
 
 
 
 
อัตราสวนวันนอนจริงตอวัน
นอนมาตรฐานสูงสุด (1.44) 
สัดสวนการนอนวันเดียว
ตํ่าสุด (18%) 

วันนอนเฉลี่ยสั้นที่สุด  
(3.7 วัน) 
 
 
วันนอนเฉลี่ยสั้นที่สุดใน
กลุมโรคทางจิตเวช 
 
 
สัดสวนการนอนวันเดียว
สูงสุด (34%) 
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 จะเห็นวาผูปวยสิทธิขาราชการ มีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด รวมทั้งมีวันนอนที่นานที่สุดและ
นานกวาวนันอนมาตรฐาน ในขณะที่ผูปวยบัตรทอง มีอัตราปวยตายสูงสุดในหลายโรค รวมทั้งมีอัตราสงตอ
สูงสุดจากการรักษาในโรงพยาบาลระดับตนที่มากกวาสทิธิอ่ืน ในขณะที่ผูปวยประกันสังคมเปนวัยทํางาน 
มีคาน้ําหนกัสัมพัทธที่ต่ําและวนันอนที่ส้ันกวาสิทธิอ่ืน โดยจะไดอภิปรายในประเดน็ตางๆตอไป 
 
2. เชื่อมโยงขอคนพบกับประเด็นการตัดสนิใจดานบริการและคุณภาพบริการ 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกองทุน สามารถนํามาสรุปโดยเชื่อมโยงกับประเดน็ตางๆ โดยใช
กรอบในการเชื่อมโยงระหวางดัชนีช้ีวดัตางๆ กับขั้นตอนการตัดสินใจในการใหบริการ ไดแก การตัดสินใจ
รับผูปวย จําหนายผูปวย สงตอผูปวย การทําหัตถการ คณุภาพบรกิาร และการคิดคาใชจาย ดังแสดงในตาราง
ที่ 13
 
ตารางที่ 13 ความสัมพันธระหวางดัชนีช้ีวดัจากการศึกษา และการตัดสินใจในการใหบริการ 
 Admission 

decision 
Discharge 
decision 

Referral 
decision 

Procedure 
decision 

Quality of 
service 

Pricing 
policy 

อัตราปวยตาย  / / / /  
อัตราการรับผูปวยในซ้ํา  /   /  
จํานวนครั้งการนอนรพ.เฉลี่ย /      
อัตราการสงตอ   /    
สัดสวนผูปวยตามกลุมโรค /      
อัตราการทําหัตถการ   / /   
คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย /      
คาใชจายเฉลี่ย  /  /  / 
วันนอนเฉลี่ย / / /    
 
 การอภิปรายจะเชื่อมโยงจากผลการวิเคราะหมาสูประเด็นการตัดสินใจในการใหบริการตางๆ ดังนี้ 
 
2.1. Admission decision 
 ในแงของการตัดสินใจในการรับผูปวยในไวรักษานั้น พจิารณาจากขอมลูตางๆ ดังนี้ 

1) จํานวนครั้งการนอนโรพยาบาลเฉลี่ย 
2) สัดสวนผูปวยตามกลุมโรค 
3) คาน้ําหนกัสัมพัทธเฉลี่ย 
4) วันนอนเฉลี่ย 
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จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวา ผูปวยสิทธิขาราชการจะมีคาน้ําหนกัสัมพทัธเฉลี่ยสูงสุด วันนอนเฉลี่ย
สูงสุด จํานวนครั้งที่นอนโรงพยาบาลในกลุมโรคเรื้อรังเฉลี่ยสูงที่สุด และมีสัดสวนของการปวยดวยโรค
เร้ือรังสูงที่สุด ลักษณะดังกลาว บงบอกถึงลักษณะทางระบาดวิทยาของการเจ็บปวยในกลุมสิทธิขาราชการที่
มีการเจ็บปวยที่ตองเขารับการรักษาดวยโรคเรื้อรังที่มากกวากลุมอื่น เปนโรคที่ตองนอนโรงพยาบาลนาน มี
ความรุนแรงคอนขางมากจากคาน้ําหนักสมัพัทธที่สูง โดยมีสัดสวนของโรคที่รุนแรงนอย (RW<0.5) และ
นอนสั้น (<=1 วัน) ที่ต่ํากวาอีก 2 กองทุน และมีสัดสวนของการนอนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่สูงกวา
ผูปวยบัตรทอง ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นกรณีโรคที่รุนแรงนอยนั้น ผูปวยบัตรทองและประกันสังคมมี
การนอนโรงพยาบาลที่มากกวาสิทธิขาราชการ สวนหนึ่งอาจจะเปนการตัดสินใจของผูปวย บวกกับลักษณะ
โรคที่ผูปวยเปน การตัดสินใจของแพทยในการรับผูปวยไวรักษานั้น อาจจะมีอิทธิพลอยูบาง หากมองในมุม
ที่วาการรับผูปวยในที่รุนแรงนอยนัน้ สัมพันธกับแรงจงูใจบางอยาง อยางไรก็ด ี กรณีของบตัรทองนัน้ 
แรงจูงใจในการรับผูปวยที่รุนแรงนอยไวรักษานัน้มีนอยมาก เนื่องจากอยูในระบบเหมาจายแลว หากมอง
ในทางตรงกนัขามแสดงวาโรงพยาบาลไมนาจะมกีารปฏิเสธการรักษามากนัก เนื่องจากยังมกีารรับผูปวยที่
รุนแรงนอยไวรักษามากพอสมควร ซ่ึงนาจะเปนผลดีตอผูปวย นอกจากนี้ในกรณีของโรคเรื้อรังที่ตองรักษา
อยางตอเนื่องนั้น ผูปวยสิทธิขาราชการยังมีโอกาสไดรับการรักษาที่บอยคร้ังกวา ไดแก โรคมะเร็ง และภาวะ
ไตวายเรื้อรัง แสดงถึงการเขาถึงบริการที่ดีกวา 
 
2.2. Discharge decision 
 ในแงของการตัดสินใจในการจําหนายผูปวยนั้น พจิารณาจากขอมูลตางๆ ดังนี้ 

1) อัตราปวยตาย 
2) อัตราการรับผูปวยในซ้ํา 
3) คาใชจายเฉลีย่ 
4) วันนอนเฉลี่ย 

จากขอมูลจะเห็นวา สําหรับสิทธิขาราชการนั้น ถึงแมวาจะมีแนวโนมวาโรคที่ผูปวยเขารับการรักษา
นั้นจะรุนแรงกวากองทนุอืน่ แตวันนอนเฉลี่ยยังคงสงูกวาที่ควรจะเปน (Expected LOS) คือมีอัตราสวน
เทากับ 1.44 เทาของที่ควรจะเปน และเมื่อวิเคราะหแยกตามกลุม DRG ผูปวยสิทธิขาราชการก็ยังมีวันนอนที่
มากกวาอกี 2 กองทุน แสดงวาในการจําหนายผูปวยนั้น โรงพยาบาลอาจจะมแีรงจูงใจในการใหผูปวยสิทธิ
ขาราชการนอนนานกวาปกติ หรืออาจจะเกี่ยวของกับการกระจายของประเภทของโรงพยาบาลที่รักษา 
อยางไรก็ดจีากขอมูลนาจะเอียงไปในทางที่วา ผูปวยสิทธิขาราชการมีการนอนโรงพยาบาลที่นานกวา
คาเฉลี่ย และหากมองในแงของคาใชจายเฉลี่ยตอหนวย RW จะเห็นวาสิทธิขาราชการและประกนัสังคมมี
คาใชจายเฉลีย่ใกลเคียงกัน และสูงกวาบัตรทอง อาจจะแสดงถึงการบริการที่นานกวา บริการที่มากกวา หรือ
วิธีคิดคารักษาที่แพงกวา ซ่ึงนาจะผสมกันทั้ง 3 เหตุผล สําหรับผูปวยสิทธิขาราชการนาจะเปนเหตุผลเร่ือง
วันนอนและการคิดคารักษา แตสําหรับผูปวยประกันสังคม นาจะเปนเหตุผลเร่ืองการคิดคารักษา 
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 หากมองในสวนของผลลัพธของการรักษาวาอาจจะเปนผลมาจากการจําหนายผูปวยที่ตางกัน อาทิ
เชน การที่ตองรับผูปวยในซ้ํา เพราะจําหนายผูปวยเร็วเกินไปนัน้ จะเห็นวาผูปวยบตัรทองและประกันสังคม
ที่มีวันนอนสั้นกวาสิทธิขาราชการนั้น ไมไดมีอัตราการรับผูปวยในซ้ําที่สูงกวาสิทธิขาราชการ ยกเวนบาง
โรค เชน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และปอดบวม ที่ผูปวยบัตรทองมกีารนอนโรงพยาบาลซ้ํามากกวา
อีก 2 กองทุน แสดงใหเหน็วาการนอนโรงพยาบาลสั้น ถาจะมีผลตอการนอนโรงพยาบาลซ้ํา ก็นาจะมีผล
เพียงบางโรค ในทางตรงขามมีหลายโรค ที่ผูปวยสิทธิขาราชการมีการนอนโรงพยาบาลซ้ํา ที่มากกวาอีก 2 
กองทุน โดยเฉพาะการนอนโรงพยาบาลซ้ําใน 28 วนั ซ่ึงสวนหนึ่งอาจจะเปนการนอนโรงพยาบาลซ้ําที่
ไดรับการวางแผนลวงหนา (Planned readmission) สําหรับอัตราปวยตายนัน้ อาจจะสะทอนผลจากการ
ตัดสินใจจําหนายผูปวยไดไมดีนัก เนื่องจากนาจะสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆอีกหลายปจจัย 
 
2.3. Referral decision 
 ในแงของการตัดสินใจในการสงตอผูปวยนั้น พิจารณาจากขอมูลตางๆ ดังนี ้

1) อัตราปวยตาย 
2) อัตราการสงตอ 
3) อัตราการทําหตัถการ 
4) วันนอนเฉลี่ย 

จากขอมูลจะเห็นวา ผูปวยบตัรทองไดรับการสงตอมากกวาอีก 2 กองทุน เหตุผลหลักที่นาจะเปนได
มากที่สุดก็คือ ลักษณะการกระจายของโรงพยาบาลที่ผูปวยไปรกัษา โดยผูปวยบตัรทองมีสัดสวนการนอน
โรงพยาบาลชุมชนที่สูงกวาอยางเหน็ไดชัด ทําใหการสงตอผูปวยสูงกวาตามไปดวย เนื่องจากโรคสวนหนึ่ง
เปนโรคที่โรงพยาบาลชุมชนไมสามารถรักษาได การที่ตองสงตอผูปวย อาจจะทําวันนอนสั้นลงเนื่องจาก
ตองจําหนายผูปวยกอนที่จะหายเปนปกต ิ และอาจจะทําใหอัตราปวยตายต่ําลง เนื่องจากผูปวยที่ถูกสงตอ
แลวไปเสียชีวติ จะไมถูกนบัวาเสียชีวิตในโรงพยาบาลที่ทําการสงตอ และอาจจะสัมพันธกับอัตราการทํา
หัตถการ เนื่องจากโรงพยาบาลระดับตนสวนใหญ ไมสามารถทําการผาตัดบางอยางได จากขอมูลจะเหน็วา 
ผูปวยสิทธิบัตรทองที่ถูกสงตอมากกวาสิทธิขาราชการ จะมีอัตราการผาทองคลอดนอยกวา วันนอนเฉลี่ยส้ัน
กวา และอตัราปวยตายต่าํกวาสิทธิขาราชการในบางโรค ซ่ึงอาจจะสัมพนัธอยูบางกับการกระจายของ
โรงพยาบาลที่ทําการรักษาทีต่างกนั และสงผลตออัตราการสงตอที่ตางกัน 
 
2.4. Procedure decision 
 ในแงของการตัดสินใจในการทําหัตถการนัน้ พิจารณาจากขอมูลตางๆ ดังนี ้

1) อัตราปวยตาย 
2) อัตราการทําหตัถการ 
3) คาใชจายเฉลีย่ 

 68



จากขอมูลจะเห็นวา อัตราการทําหัตถการบางอยาง โดยเฉพาะการผาทองคลอดนั้น ผูคลอดสิทธิ
ขาราชการมีอัตราการผาทองคลอดที่สูงกวาสิทธิอ่ืนอยางชัดเจน โดยเฉพาะอัตราการผาทองคลอดใน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ลักษณะเชนนี้ไมนาจะเกิดจากภาวะเสีย่ง
ของมารดาและทารกแตเพียงลําพัง แตเกดิจากความตองการของผูคลอด บวกกับแรงจูงใจของโรงพยาบาล
ในการทําหัตถการรวมดวย นอกจากนีใ้นการผาตัดหลอดเลือดหัวใจ ผูปวยสิทธิขาราชการดูเหมอืนจะ
สามารถเขาถึงการผาตัดดังกลาวไดดกีวาสทิธิอ่ืน รองลงมาคือผูปวยประกันสังคม แตอยางไรก็ดี อัตราการ
ผาตัดสมองในกรณีการบาดเจ็บทางสมอง ไมแตกตางกันระหวางกองทุน บงชี้ถึงโอกาสในการไดรับการ
ผาตัดที่ไมตางกัน ซ่ึงเปนการผาตัดที่สําคัญที่จะชวยรักษาชีวิตของผูบาดเจ็บ ผลของการทําหัตถการบางอยาง
ที่ตางกัน อาจจะสงผลตอคาใชจายเฉลี่ย และผลลัพธของผูปวย จากขอมูลจะเห็นวาคาใชจายของสิทธิ
ขาราชการตอคร้ังของการนอนโรงพยาบาลนั้นสูงที่สุด แตคาใชจายเฉลี่ยหนวย RW ใกลเคียงกับผูปวย
ประกันสังคม ดังนั้นการทาํหัตถการอาจจะสงผลตอคาใชจายตอคร้ังการนอน มากกวาคาใชจายตอหนวย 
RW นอกจากนี้ อัตราปวยตายก็อาจจะไดรับผลมาจากการไดรับการทาํหัตถการของผูปวย จากขอมูลจะเหน็
วาอัตราปวยตายดวยโรคกลามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉลียบพลันของผูปวยบัตรทองสูงกวาสิทธอ่ืิน โดยสวน
หนึ่งอาจจะเปนผลมาจากการไดรับการทําหัตถการที่นอยกวาสิทธิอ่ืน หรืออาจจะเปนความรุนแรงของโรค
ที่มากกวา แตสําหรับอัตราปวยตายจากการบาดเจ็บทางสมองของผูปวยบัตรทองทีสู่งกวาสิทธิอ่ืนนั้น ไม
นาจะเกี่ยวของกับอัตราการไดรับการผาตัดทางสมอง เนื่องจากมีอัตราการทําผาตัดที่ไมตางกัน 
 
2.5, Quality of service 
 ในแงของคณุภาพของการรกัษานัน้ พิจารณาจากขอมูลตางๆ ดังนี ้

1) อัตราปวยตาย 
2) อัตราการรับผูปวยในซ้ํา 

หากพิจารณาจากอัตราปวยตาย จะเห็นวามีบางโรคที่ผูปวยบัตรทองเสียชีวิตมากกวา ไดแก โรค
กลามเนื้อหวัใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเอดส และการบาดเจ็บทางสมอง ในขณะที่บางโรค 
ไดแก โรคมะเร็ง ผูปวยสิทธิขาราชการมีอัตราปวยตายที่สูงกวา หากมองในแงของโรคเฉียบพลัน ซ่ึงนาจะ
เปนโรคที่บงชี้คุณภาพการรักษาไดดี จะเห็นวาการบาดเจ็บทางสมองเสียชีวิตมากในกลุมบัตรทอง ซ่ึงมีการ
ทําการผาตัดใกลเคียงกับสิทธิอ่ืน ดังนั้นสาเหตุของความแตกตางจึงนาจะมาจากความรุนแรงของโรค และ/
หรือ คุณภาพในการรักษา ซ่ึงในการศกึษานี้ไมสามารถสรุปได เนื่องจากขาดขอมูลความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ สําหรับอัตราการรับผูปวยในซ้ํานั้น หากเปนการรักษาซ้ําใน 7 วัน นาจะสะทอนผลของการรักษา
คร้ังที่แลวได แตหากเปนการรักษาซ้ําใน 28 วัน อาจจะมีการนดัหมายมารักษาซ้ํารวมอยูดวย จากขอมูล
พบวา โรคสวนใหญมีความแตกตางระหวางกองทุนที่คลายคลึงกันระหวางการรักษาซ้ําใน 7 วัน และ 28 วัน 
ยกเวนกรณีโรคมะเร็ง ที่การรักษาซ้ําใน 7 วันไมแตกตางกัน แตสําหรับการรักษาซ้ําใน 28 วันนัน้ ผูปวย
สิทธิขาราชการมีการรักษาซ้ําที่มากกวา ซ่ึงสะทอนการรกัษาที่ตอเนื่องมากกวาปญหาคุณภาพการรักษา 
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2.6. Pricing policy 

ในแงของการคิดคารักษานัน้ พิจารณาจากขอมูลตางๆ ดังนี ้
1) คาใชจายเฉลีย่ 

จากขอมูลพบวาผูปวยสิทธขิาราชการ และประกันสังคม ถูกคิดคารักษาตอหนวย RW ที่ใกลเคียง
กัน แตสูงกวาผูปวยบัตรทองถึง 2 เทา ซ่ึงลักษณะเชนนี้เปนในโรงพยาบาลทุกระดับ โดยโรงพยาบาลศูนยมี
การคิดคารักษาตอหนวย RW ที่ใกลเคียงกันระหวางผูปวยบตัรทอง และผูปวยสิทธิขาราชการมากที่สุด และ
โรงพยาบาลเอกชนมีการคิดคารักษาตอหนวย RW สูงที่สุด ความแตกตางของการคิดคารักษานัน้ อาจจะเกิด
จากคาบริการที่ไมใชคารักษาโดยตรง เชน คาหองพิเศษ คาบริการอื่นๆ หรืออาจจะเปนความแตกตางกัน
ของวิธีคํานวณราคายาและบริการ ทั้งนี้การศึกษานี้ไมสามารถสรุปไดเนื่องจากไมไดแยกคาใชจายเปนแตละ
รายการ แตหากคาใชจายที่แตกตางกันนั้น ไมไดเกดิจากวิธีคิดราคาที่ตางกัน ก็เปนทีน่าสังเกตวาคาบริการที่
ไมเกี่ยวของกบัการรักษาโดยตรง ซ่ึงรวมคาหองพิเศษดวย มีจํานวนเกือบเทากับคารักษา หากยดึวาผูปวย
บัตรทองมีเฉพาะคารักษาเทานั้น ซ่ึงนาจะอยูในระดับที่คอนขางสูง 
 
3. สรุปขอคนพบที่จะนําไปสูการปรับปรงุการดําเนินงานของกองทนุ 
 ขอสรุปที่สําคัญสําหรับแตละกองทุน จะนําไปสูขอเสนอบางประการ ที่อาจจะชวยปรับใหการ
จัดการระบบประกันสุขภาพ นําไปสูการบริการสุขภาพที่เสมอภาคกันได อยางไรก็ด ี ขอสรุปและขอเสนอ
ดังกลาวนี ้ มาจากการตีความและคาดคะเนจากผลการวเิคราะหขอมูลผูปวยในที่มีอยู ซ่ึงอาจจะไมรอบดาน
และครบถวน ดังนั้นการตัดสินใจของกองทุน อาจจะตั้งอยูบนเหตุผลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ที่ไมไดนําเสนอไวใน
การศึกษานีไ้ด โดยขอสรุปและขอเสนอสําหรับแตละกองทุน มีดังนี ้
 
3.1. กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) 
 ขอคนพบและขอเสนอแนะในสวนของผูปวยบัตรทองทีสํ่าคัญ ไดแก 

1) อัตราปวยตายสูงสุดในบางโรค และอัตราการรับผูปวยในซ้ําภายใน 28 วัน สูงสุดในบางโรค อาจจะ
สะทอนประเดน็คุณภาพบริการ ซ่ึงหากเปรียบเทียบในโรงพยาบาลระดับเดียวกนั จะพบวาผูปวย
บัตรทองมีอัตราปวยตายสูงกวาผูปวยสิทธิขาราชการในหลายโรค โดยเฉพาะโรคเฉียบพลันที่มี
โอกาสเสียชีวติคอนขางมาก อาทิเชน โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และการบาดเจ็บทางสมอง 
หรือการรับผูปวยในซ้ําภายใน 28 วัน กรณีโรคถุงลมโปงพอง 
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการตายเหลานั้น วามาจากอุปสรรคในการเขาถึงบริการ
ระดับสูง ซ่ึงอาจจะเปนปจจยัดานการเดินทาง หรือเกิดจากเงื่อนไขของการใชบริการ ตาม
สิทธิประโยชนและเงื่อนไขของการจายเงนิ หรือเปนเรื่องของคุณภาพบริการ 
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- ควรปรับเงื่อนไขการใชบริการ ใหเอือ้ตอการรักษาโรคเฉียบพลันที่มีอาการรุนแรงถึง
เสียชีวิต โดยมีแรงจูงใจใหกับสถานพยาบาลในการรกัษาโรคเหลานั้นภายใตบริการที่ได
มาตรฐานเดยีวกันกับผูปวยสิทธิอ่ืน 

2) จํานวนครั้งเฉลี่ยในการนอนโรงพยาบาลที่สูงในบางโรค และต่ําในบางโรค อาทิเชน โรคถุงลมโปง
พองมีจํานวนครั้งในการนอนบอยครั้งที่สุด ในขณะที่โรคมะเร็งและภาวะไตวายเรื้อรังมีจํานวนครั้ง
ในการนอนต่ําที่สุด กรณีทีม่ีการนอนบอยคร้ังสําหรับโรคถุงลมโปงพอง นาจะเปนปญหาจากการ
ควบคุมโรคไดไมดีของผูปวย ในขณะที่การนอนที่นอยครั้งของโรคมะเร็งและภาวะไตวายเรื้อรัง 
อาจจะเปนปญหาการเขาถึงบริการ 
ขอเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาเงื่อนไขการใชบริการสําหรับโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และภาวะไตวาย
เร้ือรัง ที่มักจะตองรักษาหลายครั้ง ใหสามารถใชบริการไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ โดยใหมีสิทธิเทาเทียมกับสิทธิอ่ืน 

- ควรพัฒนาคุณภาพบริการผูปวยนอกใหสามารถควบคุมโรคบางอยางไดดีขึ้น ไดแก โรคถุง
ลมโปงพอง ใหไมมีอาการกาํเริบจนตองนอนโรงพยาบาลบอยครั้งจนเกินไป 

3) อัตราการสงตอผูปวยที่สูงในทกุกลุมโรค สะทอนลักษณะการนอนโรงพยาบาลที่เปนโรงพยาบาล
ระดับตน เปนสวนใหญ และมีบางโรคที่มีการสงตอมากกวาสิทธิขาราชการจากโรงพยาบาลระดับ
เดียวกัน ซ่ึงความแตกตางของอัตราการสงตออาจจะสัมพันธกับเงื่อนไขการจายเงนิ การสงตอที่มาก
อาจจะสัมพนัธกับการขาดแรงจูงใจในการรักษาผูปวยจนถึงที่สุดตามระดับความสามารถ อยางไรก็
ตาม การสงตอที่มากเกินไป นาจะสงผลดตีอผูปวยมากกวาการสงตอทีน่อยเกนิไป 
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการสงตอ วาเนื่องมาจากความรุนแรงของโรค หรือจากการ
ที่ผูปวยรองขอ หรือจากการตดัสินใจของแพทยที่ไมสัมพนัธกับความรนุแรงของโรค 

4) สัดสวนของผูปวยที่สูงในบางโรคและต่ําในบางโรค อาทิเชน การมีสัดสวนผูปวยโรคทางเดนิ
หายใจที่สูงในผูสูงอายุ และสัดสวนผูปวยกลุมโรคตาที่ต่ํา อาจจะสะทอนผลของการปองกันโรค 
หรือปจจัยดานการเขาถึงบริการ กรณีโรคทางเดินหายใจ ที่สวนใหญปองกันไดนั้น ควรจะเนนการ
ปองกันโรค สําหรับโรคตาที่สวนหนึ่งเปนโรคที่ตองรักษาโดยการผาตัด เชน ตอกระจก อาจจะ
สัมพันธกับขอจํากัดในการรกัษาของผูปวย หรือเงื่อนไขของสิทธิประโยชน 
ขอเสนอแนะ 

- ควรเนนการปองกันโรคในโรคที่ปองกันได เชน โรคติดเชื้อ โรคที่สัมพันธกับพฤตกิรรม 
และการบาดเจบ็จากอุบัติเหต ุ

- ควรพัฒนาสิทธิประโยชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการใชบริการของบางกลุมโรค ใหเทาเทียม
กับสิทธิอ่ืน 
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5) สัดสวนการไดรับการทําหัตถการบางอยางที่ต่ํา อาทิเชน การขยายเสนเลือดหัวใจ (PTCA) ซ่ึงมีการ
ทําหัตถการทีต่่ํากวาสิทธิอ่ืน โดยสิทธิขาราชการมีโอกาสทําการขยายเสนเลือดหวัใจมากกวา 1.5 
เทา เมื่อเทยีบเฉพาะในโรงพยาบาลที่ทําหัตถการดังกลาวได และการขยายเสนเลือดหัวใจดังกลาว 
ชวยลดการเสียชีวิตของผูปวยหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลันได 
ขอเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาเงื่อนไขการใชบริการและการจายเงิน ที่เอื้อตอการไดรับการทําหัตถการทีสํ่าคัญ 
ไดแก การขยายเสนเลือดหวัใจ ฯลฯ ที่มีผลตอการลดโอกาสเสียชีวิต และภาวะแทรกซอน 

6) วันนอนเฉลี่ยนานที่สุดในบางกลุมโรค ไดแก กลุมโรคทางจิตเวช อาจจะสะทอนเงื่อนไขการ
ใหบริการและการจายเงนิที่เอื้อตอการนอนโรงพยาบาลระยะยาวในโรคดังกลาว อยางไรก็ดี การ
นอนนานในกลุมผูปวยจิตเวช อาจจะเปนผลดีตอผูปวย เนื่องจากบางโรคตองนอนรักษาเปน
เวลานาน และเงื่อนไขการจายเงินในปจจบุันก็ไมไดเอื้อใหนอนนาน ดังนั้นการนอนนานที่เกิดขึ้น
นาจะเปนจากความจําเปนทางการแพทยและสังคม 
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการนอนโรงพยาบาลในบางโรค และปรับวิธีการ
จายเงินใหเหมาะสมกับโรคนั้น อาทิเชนการปรับเพิ่มหรือลดจํานวนวนันอนที่สามารถเบิก
ไดจากกองทุน ใหเหมาะสมกับลักษณะของโรค 

 
3.2. กองทุนสวัสดิการขาราชการ 
 ขอคนพบและขอเสนอแนะในสวนของผูปวยสิทธิขาราชการที่สําคัญ ไดแก 

1) อัตราปวยตายสูงสุดในบางโรค และอัตราการรับผูปวยในซ้ําภายใน 28 วัน สูงสุดในบางโรค อาจจะ
สะทอนประเดน็คุณภาพบริการ ไดแก การตายจากโรคถุงลมโปงพอง หรืออาจจะสะทอนการ
ตัดสินใจสถานที่เสียชีวิต ไดแก การตายในโรคมะเร็ง รวมทั้งประเด็นการรับผูปวยในซ้ําภายใน 28 
วัน กรณีโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และไตวายเรื้อรัง ซ่ึงยังไมสามารถแยกกรณกีารรับผูปวย
ในซ้ําที่วางแผนไวลวงหนาออกจากกรณีทีไ่มไดวางแผนไวลวงหนาได 
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการตายเหลานั้น วามาจากการตัดสนิใจสถานที่เสียชีวิต 
หรือเปนเรื่องของคุณภาพบริการ 

- ควรพัฒนาระบบติดตามคุณภาพบริการ โดยเฉพาะบริการที่เกินจําเปนและภาวะแทรกซอน
จากการรักษา โดยเฉพาะในโรคที่ซับซอนและเรื้อรัง 

- ควรศึกษาวาการรับผูปวยในซ้ําของโรคเรื้อรัง เกิดจากการวางแผนลวงหนา (planned 
readmission) หรือเกิดเปนรับผูปวยซํ้าที่ไมไดวางแผนลวงหนา (unplanned) 
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2) สัดสวนของผูปวยที่สูงในบางโรค อาทิเชน การมีสัดสวนผูปวยโรคตา โรคทางเดินปสสาวะ และ
โรคระบบตอมไรทอที่สูงในผูสูงอายุ อาจจะสะทอนปจจัยเสีย่งของโรค ผลของการปองกันโรค 
หรือปจจัยดานการเขาถึงบริการที่ทําใหผูปวยสามารถมารักษาได 
ขอเสนอแนะ 

- ควรเนนการปองกันโรคในโรคที่ปองกันได เชน โรคเบาหวาน รวมทั้งการปองกัน
ภาวะแทรกซอนของโรค เชน ภาวะไตวาย และอาการทางตาจากโรคเบาหวาน  

3) สัดสวนการไดรับการทําหัตถการบางอยางที่สูง อาทิเชน การผาทองคลอด (C-section) ซ่ึงสูงถึง 
45% และสงูกวาสิทธิอ่ืนอยางชัดเจน ทั้งนี้อาจจะมีแรงจูงใจจากวิธีการจายเงนิที่เอื้อตอการทํา
หัตถการดังกลาว หากมองในแงเหตุผลทางการแพทยแลว อัตราการผาทองคลอดอาจจะไมสูงมาก
นัก แตเนื่องจากปจจยัอ่ืน ซ่ึงนาจะเปนความนิยมของผูคลอดประกอบกับเงื่อนไขการจายเงิน ทําให
หัตถการดังกลาวสูงกวาสิทธอ่ืินอยางเหน็ไดชัด 
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาลักษณะการผาทองคลอด วามาจากขอบงชี้ทางการแพทยในสัดสวนเทาใด และ
ควรประเมินภาระคาใชจายของกองทุน วาสมควรแบกรบัภาระคาใชจายนั้นอยางไรจึงจะ
เหมาะสม และเอื้อตอบริการที่ควรจะเปน แตการผลักภาระไปใหประชาชนทั้งหมด ก็จะ
กระทบตอความเปนธรรมในการไดรับบริการได 

4) คาใชจายตอหนวยน้ําหนักสมัพัทธที่สูง อาจจะสะทอนภาระคาใชจายที่เกิดจากบริการอื่นๆ ที่
เพิ่มเติมไปจากการรักษา อาทิเชน คาหองพิเศษ หรือบริการอื่นๆ ซ่ึงถามากเกินไป กจ็ะเปนบรกิารที่
เกินจําเปน และมีผลตอรายจายสุขภาพของประเทศ หรืออาจจะเกิดจากการคิดคารักษาที่แตกตางกัน
ระหวางกองทนุ 
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาคาใชจายตอหนวยน้ําหนกัสัมพทัธที่เหมาะสม โดยแยกบรกิารดานรักษา และ
บริการที่ไมใชคารักษาโดยตรง รวมทั้งประมาณสัดสวนของคาบริการอื่นๆตอคาบริการ
ทั้งหมดที่เหมาะสม และภาระที่กองทุนควรจะแบกรับ กรณีเปนบรกิารอื่นๆที่ไมใชการ
รักษาโดยตรง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายการใหสวัสดิการแกขาราชการเปนสําคัญดวย 

5) วันนอนเฉลี่ยที่สูงกวาสิทธิอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทยีบกับวันนอนมาตรฐานแลว พบวาสูงกวา
วันนอนมาตรฐานตามกลุมโรคถึง 1.44 เทา ซ่ึงเปนเครื่องสะทอนแนวโนมของผูปวยและแพทย
ผูรักษา วามแีรงจูงใจบางอยางในการนอนนานกวาปกติ ซ่ึงนาจะสมัพันธกับเงื่อนไขและวิธีการ
จายเงินโดยตรง หากมองในแงคุณภาพบริการหรือความพึงพอใจของผูปวย ก็อาจจะเปนผลดีตอ
ผูปวยในการสรางความสบายใจแกผูปวยทีต่องการรักษาจนหายสนิท รวมทั้งความสบายใจของ
แพทยดวย แตหากมองในแงการใชทรัพยากรและความเปนธรรมแลว ประเดน็ดังกลาวก็อาจจะตอง
ไดรับการปรับปรุงแกไข 
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ขอเสนอแนะ 
- ควรศึกษาระดบัการนอนนานที่ยอมรับได ซ่ึงอาจจะนานกวาคาเฉลี่ย แตก็ควรจะมีการ

จํากัดในระดับหนึ่ง เพื่อไมใหการนอนนานนั้นมากจนเกินไป ซ่ึงจะเปนภาระตอระบบและ
ผูปวย ทั้งนี้อาจจะปรับระบบการจายเงนิ ที่ใชอัตราถดถอยของการเบิกจายเมื่อมีการนอน
นานกวาคามาตรฐาน แตไมควรกําหนดจํานวนวันนอนที่เบิกไดอยางตายตัว ซ่ึงจะกระทบ
ตอผูปวยหากจาํเปนตองนอนนาน 

 
3.3. กองทุนประกันสังคม 

ขอคนพบและขอเสนอแนะในสวนของผูปวยประกันสังคมที่สําคัญ ไดแก 
1) อัตราปวยตายสูงสุดในบางโรค ไดแก โรคเบาหวานและภาวะไตวายเรื้อรัง อาจจะสะทอนประเดน็

คุณภาพบรกิาร โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่ตองมารักษาอยางตอเนื่อง ปญหาอัตราปวยตายที่สูงใน
โรคเบาหวานและไตวายเรื้อรัง อาจจะเปนปญหาความตอเนื่องของบริการ ทําใหไมสามารถคุมโรค
ไดดี ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนจนเสียชีวิต  
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการตายเหลานั้น วามาจากปญหาความตอเนื่องของบริการ 
หรือเกิดจากเงือ่นไขของการใชบริการ ตามสิทธิประโยชนและเงื่อนไขของการจายเงนิ 
หรือเปนเรื่องของคุณภาพบริการ 

- ควรปรับเงื่อนไขการใชบริการ ใหเอื้อตอการรักษาโรคเรื้อรัง โดยมีแรงจูงใจใหกับ
สถานพยาบาลในการรักษาโรคเหลานั้นอยางตอเนื่อง  

2) อัตราการสงตอผูปวยที่ต่ําในทุกกลุมโรค สะทอนลักษณะการนอนโรงพยาบาลที่เปนโรงพยาบาล
ระดับสูง เปนสวนใหญ อัตราการสงตอโดยเฉลี่ยของผูปวยประกันสงัคม จะใกลเคยีงกับอัตราการ
สงตอของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน ของผูปวยกองทุนอืน่ แตต่ํากวาของ
โรงพยาบาลศูนย ซ่ึงหากการรักษาผูปวยประกันสังคมมกีารรักษาในโรงพยาบาลระดับตนดวยแลว 
อัตราการสงตอเฉลี่ยที่ไดนี ้ ก็จะต่ํากวาทีค่วรจะเปน ซ่ึงอาจจะไมเปนผลดีกับผูปวยได หากผูปวย
จําเปนตองไดรับการสงตอ ทั้งนี้วิธีการจายเงินรวมทั้งการตามจาย อาจจะสงผลตอลักษณะการสง
ตอผูปวยที่ต่ํากวาที่ควรจะเปนได 
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงอัตราการสงตอ เปรียบเทียบในโรงพยาบาลระดับเดียวกนั เชน 
ระหวางโรงพยาบาลเอกชนดวยกัน วามคีวามแตกตางจากผูปวยบัตรทองหรือไม แตหาก
เปรียบเทียบระหวางโรงพยาบาลศูนยดวยกัน อาจจะมีขอจํากัดเนื่องจากผูปวยบัตรทองที่
รักษาที่โรงพยาบาลศูนยมักจะมีอาการรุนแรงและอาจจะถูกสงตอมากกวา 

 74



- ควรปรับวิธีการจายเงิน เพื่อลดความเสี่ยงตอการสงตอนอยกวาที่ควรจะเปน อาทิเชน การมี
กองทุนกลางที่ใชกรณีสงตอไปยังโรงพยาบาลระดับที่สูงขึ้น เชน ไปยังโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ตามขอบงชี้ทางการแพทย 

3) สัดสวนของผูปวยกรณีการตั้งครรภและการคลอดที่ต่ําที่สุด ซ่ึงอาจจะมาจากการตั้งครรภที่นอยของ
ผูที่มีสิทธิประกันสังคม คือความนิยมในการตั้งครรภที่ต่ํากวากลุมอื่น หรืออาจจะเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนที่เกีย่วกับการตั้งครรภและการคลอด ที่ไมจูงใจมากพอหรือไมเอื้อใหคนกลุมนี้มีบุตร 
หรือจากเหตุผลอ่ืน ทั้งนี้หากเกิดจากประเดน็สิทธิประโยชนที่ไมเอื้อ กค็วรจะมกีารปรับปรุง 
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงเหตุผลของการตั้งครรภและคลอดบตุรที่นอยกวาสิทธิอ่ืน หาก
เกี่ยวของกับขอจํากัดของสิทธิประโยชน หรือวิธีการจายเงิน กองทุนควรพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงเงื่อนไขตางๆใหเหมาะสม  

4) อัตราการผาทองคลอดที่ต่ําที่สุด อาจจะเกี่ยวของกับสิทธิประโยชนที่ไมจูงใจใหมกีารผาทองคลอด 
ซ่ึงอาจจะเปนผลเสียตอผูคลอดได หากมีความจําเปนตองผาทองคลอดแลวไดการทําคลอดดวย
วิธีการอื่นที่เสีย่งอันตรายกวา ดังจะเหน็ไดจากการใชวธีิการคลอดดวยหัตถการแบบอื่นมาทดแทน 
เชน การคลอดดวยคีม หรือเครื่องดูด ที่มากที่สุด 
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงผลลัพธของการคลอดบุตร วามีความแตกตางกันหรือไม โดยเฉพาะ
ผลที่เกิดขึ้นกบัทารก และสัดสวนการคลอดดวยวิธีผาตัดที่ควรจะเปน ตามขอบงชี้ทาง
การแพทย เพือ่ประเมินวาอัตราการผาทองคลอดต่ํากวาที่ควรจะเปนหรือไม 

- ควรศึกษาเหตผุลของการตัดสินใจวิธีการคลอดบุตร ซ่ึงอาจจะสัมพนัธกับระยะเวลาพักฟน
เพื่อกลับไปทํางาน แตหากเกี่ยวของกับสิทธิประโยชน และวิธีการจายเงิน กองทนุควร
พิจารณาปรับปรุง โดยเฉพาะวงเงนิที่กองทุนจายกรณีคลอดบุตร ซ่ึงอาจจะต่ําเกินไปหาก
จําเปนตองผาตัด 

5) วันนอนเฉลี่ยที่ต่ํากวาสิทธิอ่ืน ในกลุมโรคโดยสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางกลุมโรค เชน 
กลุมโรคทางจิตเวช ซ่ึงต่ํากวาอีก 2 กองทุนถึง 6-8 เทา หากเปรยีบเทียบกับวันนอนมาตรฐานจะ
ใกลเคียงกัน (0.96 ของวันนอนมาตรฐาน) แตการที่วนันอนต่ํากวาอีก 2 กองทนุ อาจจะเกดิจาก
ลักษณะโรคที่เปน หรือเงื่อนไขของสิทธิประโยชน โดยเฉพาะการรักษาผูปวยที่ตองใชเวลานาน 
ขอเสนอแนะ 

- ควรศึกษาถึงอตัราการใชบริการและวันนอน กรณีการปวยทางจิตเวชที่ตองรักษาใน
โรงพยาบาลจิตเวช ซ่ึงจะเปนเครื่องสะทอนโอกาสการเขาถึงบริการ สิทธิประโยชน และ
วิธีการจายเงินในกรณีดังกลาว หากต่ํามาก ควรมีการปรับปรุงสิทธิประโยชนและวธีิการ
จายเงินใหเหมาะสม 
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สรุป 
 จากการเปรยีบเทียบขอมูลผูปวยในระหวางกองทุน จะเห็นวาผูปวยบตัรทองมีการนอนใน
โรงพยาบาลระดับตนที่มากกวา ทําใหวนันอนเฉลี่ย และคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยต่ํากวาสิทธิขาราชการ 
ในขณะที่ผูปวยประกนัสังคมมีคาน้ําหนกัสัมพัทธเฉลี่ยต่ําที่สุด จากปจจัยดานอายแุละโรคที่เปน โดยผูปวย
สิทธิขาราชการมีวันนอนทีน่านที่สุด ไดรับการทําหตัถการบางอยางที่มากที่สุด รวมทั้งคาใชจายเฉลี่ยตอ
หนวยน้ําหนกัสัมพัทธ ที่ใกลเคียงกับผูปวยประสังคม แตมากกวาผูปวยบัตรทองถึง 2 เทา และเนื่องจากการ
ใชบริการของผูปวยสิทธิขาราชการและประกันสังคม สวนใหญจะเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ ทําใหอัตรา
การสงตอต่ํากวาผูปวยบัตรทอง และมีอัตราปวยตายต่ํากวาผูปวยบัตรทองในหลายโรค แตอยางไรก็ดี ใน
กลุมโรคมะเร็ง กลับพบวาผูปวยสิทธิขาราชการมีอัตราปวยตายที่มากกวา ทั้งนี้อาจจะสัมพนัธกบัลักษณะ
การตัดสินใจในการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือที่บานที่แตกตางกัน โดยสรุปจะเห็นวา มีดัชนีช้ีวดับริการ
บางอยางที่แตกตางกันระหวางกองทุน ซ่ึงอาจจะสัมพนัธกับการตัดสนิใจใหบริการของแพทย รวมทั้งปจจัย
ของตัวผูปวยเอง ดังนั้นกลไกหลักประกันสุขภาพจงึควรใหการสนับสนุนในการลดชองวางบางอยางลง 
เพื่อใหการใหบริการผูปวยมคีวามเสมอภาคเทาเทียมกนั 
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