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เอกสารฉบับนี้เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา และธนาคารโลก ข้อมูล การ
ตีความ และข้อสรุปใน เอกสารชุดนี้อาจไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองของผู้อำานวยการบรหิารของธนาคารโลก หรือรัฐบาลที่เป็น
ตัวแทน ธนาคารโลก ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในรายงานชุดนี้ เส้นเขตแดน สี ตัวหาร และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง
อยู่ในแผนที่ของงานชุดนี้ไม่เกี่ยวกับการตัดสนิใจของธนาคารโลกในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของเขตแดน 
หรือการรับรอง หรือการยอมรับเส้นเขตแดนดังกล่าว

ความรับผิดชอบ:

เอกสารตีพมิพ์นี้มีลขิสทิธิ์ การคัดลอก และ/หรือการนำางานชิ้นนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจ
ถือเป็นการละเมดิทางกฎหมาย ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา และธนาคารโลกมีนโยบายส่งเสรมิ
การเผยแพร่ และมักยนิยอมให้ มีการตีพมิพ์งานบางส่วนได้ทันที

สำาหรับการขออนุญาตในการทำาสำาเนา หรือตีพมิพ์ผลงานบางส่วนนี้ กรุณาส่งคำาร้องพร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนไปที่ศูนย์อนุมัติ
ลขิสทิธิ์เลขที่ 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, ประเทศสหรัฐอเมรกิา
โทรศัพท์ 978-750-5400 โทรสาร 978-750-4470 http://www.copyright.com/

สำาหรับสอบถามเรื่องสทิธแิละใบอนุญาตอื่นๆ รวมถึงสทิธใินการสนับสนุน กรุณาส่งไปที่สำานักพมิพ์ ธนาคารโลก
เลขที่ 1818 H Street NW Washington, DC 20433 ประเทศสหรัฐอเมรกิา โทรสาร 202-522 2422
อีเมลล์ pubrights@worldbank.org.
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รายช่ือตาราง

ตารางท่ี 1:  สรุปเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย (การสนทนากลุ่มย่อย และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก)
     และจำานวนผู้เข้าร่วมการศึกษาท่ีเป็นผู้สูงอายุ
ตารางท่ี 2: ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการแพทย์โดยเฉล่ียต่อปีในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีชำาระค่าใช้จ่ายเอง
ตารางท่ี 3: ค่าใช้จ่ายท่ีชำาระเองต่อการรับบริการหน่ึงคร้ัง ณ สถานพยาบาล ซ่ึงชำาระโดยผู้ป่วยท่ี
     จำาเป็นต้องได้รับบริการฟอกเลือด
ตารางท่ี 4: ความคิดเห็นของผู้ป่วยในกรณีค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพท่ีมีผลทางเศรษฐกิจต่อ
     ครอบครัวของตน 
ตารางท่ี 5: ความคิดเห็นของผู้ป่วยในกรณีค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่ีมีผลทางเศรษฐกิจต่อ
     ครอบครัวของตน แบ่งตามระบบประกันสุขภาพ
ตารางท่ี 6: ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลโดยเฉล่ียต่อปี แบ่งตามผู้สูงอายุท่ีอยู่ในชุมชนเมือง และ
     ชุมชนชนบท (จากการศึกษาเชิงคุณภาพ)
ตารางท่ี 7: อัตราเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุ

รายช่ือชุดข้อมูล

แผนภูมิท่ี 1:  ข้อมูลการใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
                 ถ้วนหน้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
                 โดยแบ่งตามช่วงอายุ 
แผนภูมิท่ี 2: การใช้บริการสุขภาพท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
                โดยแบ่งตามเพศ 
แผนภูมิท่ี 3: การใช้บริการสุขภาพท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในระบบกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
                  ข้าราชการ โดยแบ่งตามเพศ 
แผนภูมิท่ี 4: สัดส่วนของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) ในครัวเรือนท่ีได้ใช้บริการผู้ป่วยในและ
                ผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 1 คร้ัง
แผนภูมิท่ี 5: สัดส่วนของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) ในครัวเรือนท่ีได้ใช้บริการผู้ป่วยในและ
                ผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 1 คร้ัง จำาแนกออกเป็นกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลานในวัยทำางาน
                และกลุ่มท่ีไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตรหลานในวัยทำางาน 
แผนภูมิท่ี 6: อุบัติการณ์การประสบภาวะส้ินเน้ือประดาตัวจากการเจ็บป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ
แผนภูมิท่ี 7: สัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทยท่ีอยู่ร่วมกับบุตรหลานวัยทำางาน
                (การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมปี 2533, 2539, 2549 และ 2555) 
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รายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นโดย ดร.สุทยุต โอสรประสพ และได้รับความช่วยเหลือในด้านการวจิัยเป็นอย่างดีจาก คุณนพขวัญ 
อนิทะพันธ์ คุณสกุลรัตน์ ศริกิุล ดร.ทีปกร จริ์ฐติกิุลชัย คุณสุกัญญา กุลแก้ว คุณจามรี สอนบุตร  คุณนทีรัย จันทร์ปลูก 
คุณฐตินิันท์ ตันยุวรรธนะ และ คุณอภสิทิธิ์ กุลนติย์ คณะผู้จัดทำาขอขอบคุณ ดร.อมิลิี ซนินอท ดร.ทูมัส พาลู 
ดร.ลาส์ ซอนเดอร์การ์ด คุณฟลิลปิ โอคีฟี ดร.อาพาร์นา โซมานาธาน และคุณแยง ฮวง สำาหรับการช่วยตรวจทานและความ
ร่วมมือที่ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพของรายงาน นอกจากนี้คณะผู้จัดทำาขอขอบคุณข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งจาก
ดร.มเิชล เกรกโนลาต ิหัวหน้าการพัฒนาประชากร ธนาคารโลก นายแพทย์ถาวร สกุลพานชิ และคุณอรวรรณ 
ประสทิธิ์ศริผิล สำานักงานวจิัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย นายแพทย์ชาญวทิย์ ทระเทพ กระทรวงสาธารณสุข 
นายแพทย์วทิยา ชาตบิัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
ดร.ภูมสิุข คณานุรักษ์ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิแพทย์หญงิลัดดา ดำารกิารเลศิ มูลนธิสิถาบันวจิัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนธิสิาธารณสุขแห่งชาต ิดร.ประกาศติ กายะสทิธิ์ และ 
คุณณัฐพล  เทศขยัน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) คุณศริวิรรณ  อรุณทพิย์ไพฑูรย์ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รศ.ดร.นพ.จริุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ดร.นพ.ปยิะ หาญวรวงศ์ชัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย คุณสว่าง แก้วกันทา ผู้อำานวยการมูลนธิพิัฒนางานผู้สูงอายุ และที่สำาคัญ 
คณะผู้จัดรู้สึกทราบซึ้งและขอขอบคุณความร่วมมือที่ดีจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในการวจิัยทุกท่าน เจ้าหน้าที่จากกระทรวง
สาธารณสุข สถานบรกิารพยาบาลทั้งในมหาวทิยาลัย ระดับภูมภิาค ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพ อีกทั้งอาสาสมัครสุขภาพหมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมและได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในระหว่างการศึกษา สุดท้ายคณะผู้
จัดทำาขอขอบคุณ คุณลีโอโนร่า อควโิน กอนซาเลส คุณขนษิฐา คงรักเกียรตยิศ คุณเบน อเล็กซ์ แมนเซอร์ คุณบุญฑรกิา 
แสงอรุณ คุณพอล แดเนียล รสิลีย์ และ คุณญาณวทิย์ เดชปัญญาวัฒน์ จากฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารโลก สำานักงาน
ประเทศไทย สำาหรับความช่วยเหลือในการเผยแพร่รายงานฉบับนี้

กิตติกรรมประกาศ
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อักษรย่อ

CSMBS   Civil Servant Medical Benefits Scheme

DRG      Diagnosis-related group

FGDs   Focus-group discussions

FOPDEV   Foundation for Older Persons’s Development

HH      Households

HISRO   Health Insurance System Research Office

HITAP     Health Intervention and Technology Assessment Program

IDIs   In-depth interviews

IP       In-patient

LAOs   Local administrative organizations

NCDs   Non-communicable diseases

OP     Out-patient

PHO   Provincial Health Office

SES   Socio-Economic Survey

SSS   Social Security Scheme

THB     Thai Baht

UC   Universal Health Coverage scheme

VHVs   Village Health Volunteers  
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บทสรุป

ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยมีบรกิารให้สำาหรับประชาชนไทยทุกคน ซึ่งได้ให้สทิธปิระโยชน์อย่างครอบคลุม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับประเทศอื่นๆ ที่ประสบกับปัญหาการก้าว
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาวะโรคในกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง ตัวอย่างที่ดีที่เห็นได้ชัด
คือระบบการจ่ายเงนิแก่ผู้ให้บรกิาร รวมถึงการประเมนิการใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก่อนที่จะนำายาและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ใหม่ๆ มาใช้ และการจัดลำาดับความสำาคัญของระบบที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ประเทศ และส่งผลดีต่อความยั่งยืนของหลักประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างปัญหาจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับ
การรักษาและการสนับสนุนทางสังคมที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบรกิารการรักษาสุขภาพ อาท ิ
การขาดผู้ดูแล และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางมายังสถานพยาบาลที่มีราคาแพงสำาหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในชนบท ช่องว่าง
ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุที่ยากจน และผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) ซึ่งยืนยันด้วยข้อมูลที่ระบุว่าอัตราการใช้
บรกิารทางสุขภาพลดลงในหมู่ผู้ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย

เหตุผลหลักที่ส่งผลต่อระดับการใช้บรกิารทางสุขภาพในหมู่ผู้สูงอายุวัยปลาย คือ ผู้สูงอายุจำาเป็นต้องการพึ่งพาผู้ดูแลและ
ญาตใินการเดนิทางมาใช้บรกิารที่สถานพยาบาล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น พฤตกิรรมการรักษาสุขภาพที่เปลี่ยนไปหลังจาก
อาศัยอยู่หรือได้รับการดูแลรักษาสำาหรับโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง เป็นเวลามากกว่า 10-15 ปี และความเกรงใจที่จะต้องรบกวน
ญาตใิห้พาพวกเขามายังสถานพยาบาล

การขาดแคลนบรกิารขนส่งสาธารณะท่ีราคาย่อมเยาว์ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำาคัญในการเข้าถึงการบรกิารทางสุขภาพต่างๆ 
ในหมู่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล สิ่งนี้ได้ส่งผลโดยตรงต่อผู้สูงอายุที่ยากจน และผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับทางหลวง
หรือถนนสายหลักที่มีรถประจำาทางวิ่งผ่าน นอกจากนี้ผู้สูงอายุในหลายครัวเรือน แม้กระทั่งผู้สูงอายุที่มีสถานะอยู่เหนือเส้น
ขีดความยากจน ก็ไม่สามารถจ่ายค่าเช่ารถส่วนตัวเพื่อเดนิทางมายังโรงพยาบาลได้ ผู้สูงอายุที่ดำารงชีวติด้วยเบี้ยเลี้ยงยังชีพ
จากบำานาญถ้วนหน้าอย่างเดียวโดยไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นนั้นมีความเสี่ยงที่สุด ซึ่งพวกเขาจำาเป็นต้องใช้เบี้ยเลี้ยงประจำา
เดือนเพื่อเป็นค่าเช่าบ้านและอาหาร และคนเหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดในการเดนิทางมายังสถานพยาบาลในเวลาที่เจ็บป่วย
เลย

ผู้สูงอายุยากจนที่นอนตดิเตียงและมีข้อจำากัดในการเคลื่อนไหวควรจะได้รับการดูแลและการสนับสนุนเป็นพเิศษ พวกเขา
เหล่านี้มีโอกาสที่จะต้องทนทรมานจากโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งพวกเขาควรจะได้รับการดูแลสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แต่บ่อยครั้ง
พวกเขาไม่สามารถเดนิทางไปยังสถานพยาบาลได้อย่างที่ควรจะเป็นเนื่องการอุปสรรคทางการเคลื่อนไหว ความต้องการคน
ดูแลที่จะพาพวกเขาไปรักษา และค่าเดนิทางต่างๆ ดังนั้นการเยี่ยมบ้านอย่างเป็นประจำาสม่ำาเสมอของเจ้าหน้าที่จากสถาน
พยาบาลที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้สูงอายุตดิเตียงและยากจน พร้อมการสนับสนุน
การเดนิทางจากศูนย์สุขภาพหรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่ต้องได้มีไว้บรกิารสำาหรับผู้สูงอายุเพื่อเดนิทาง
มายังสถานพยาบาลบ่อยตามต้องการ นอกจากนี้จะต้องมีการพจิารณาตัวเลือกนโยบายที่มีความยืดหยุ่นในการส่งเสรมิ
การบรกิารเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาล และการอำานวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุในการเดนิทางมายังสถาน
พยาบาลเมื่อมีความจำาเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำาคัญยิ่งในการส่งเสรมิการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการให้
บรกิารรถตู้ฉุกเฉนิสำาหรับชุมชนและการจัดหายานพาหนะรับส่งผู้สูงอายุที่ยากจนมายังสถานพยาบาลตามความจำาเป็นนอก
เหนือจากนี้อาสาสมัครประจำาหมู่บ้านจะมีบทบาทในการช่วยเหลือทางด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านการ
เยี่ยมเยียนและการจัดกิจกรรมออกกำาลังกายและการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ อย่างไรก็ดี ประสทิธภิาพในการให้บรกิาร
ทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครประจำาหมู่บ้านในการพัฒนาการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพสำาหรับ
ผู้สูงอายุจะแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำาของท้องถิ่นและความสนใจ

ดังนั้นความพยายามต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครประจำาหมู่บ้าน ควรจะนำามา
แบ่งปันและส่งเสรมิ พร้อมทั้งใช้การให้รางวัลที่เป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำาตามในทุกๆ ชุมชนทั่ว
ประเทศ



10 ปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ: ความเป็นธรรมทางสุขภาพและความครอบคลุมทางสังคมในประเทศไทย

ปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการ
ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ:
ความเป็นธรรมทางสุขภาพและ
ความครอบคลุมทางสังคมในประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการขยายความครอบคลุมกองทุนสาธารณะและระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศ
ใช้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันร้อยละ 100 ของประชากรไทยได้รับความคุ้มครองอย่าง
น้อยหนึ่งระบบ จากระบบหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดกิาร
รักษาพยาบาลข้าราชการ และสวัสดกิารรักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวสิาหกิจ ซึ่งระบบหลักประกันดังกล่าวได้มีการขยาย
ช่องทางการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพ ส่งผลต่อปรมิาณการใช้บรกิารด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีส่วนในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนซึ่งเกิดจากค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย 
ขณะท่ีความครอบคลุมบรกิารสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยประสบผลสำาเร็จ ผลงานวจิัยและผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่ายัง
คงมีความเหลื่อมล้ำาในการเข้าใช้บรกิารสุขภาพ และการคุ้มครองทางการเงนิ ผลการศึกษาล่าสุดจากสำานักงานวจิัยเพื่อการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) แสดงให้เห็นว่าการเข้าใช้บรกิารสุขภาพของผู้ป่วยจากกองทุนทั้งสามกองทุนหลักมี
จำานวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในกลุ่มผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป แต่ปรมิาณการใช้บรกิารจะลดลงเมื่อผู้ป่วย
มีอายุมากขึ้น 1  สำาหรับการใช้บรกิารด้านสุขภาพสำาหรับผู้ป่วยนอกมีการใช้บรกิารลดลงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุเกิน 75 ปีขึ้น
ไป ในขณะท่ีผู้ป่วยในมีการใช้บรกิารลดลงเมื่อมีอายุเกิน 85 ปีขึ้นไป ดังแผนภูมทิี่ 1

แผนภูมทิี่ 1:
ข้อมูลการใช้บรกิารสุขภาพของผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม และกองทุน
สวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยแบ่ง
ตามช่วงอายุ 

 1 ผลสัมฤทธิ์การใช้บรกิารสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพของภาครัฐในอนาคต ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2564, 

ที่มา: ข้อมูลการใช้บรกิารสุขภาพของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยแย่งตามช่วงอายุ
(ให้ข้อมูลโดย สวปก.)
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การแบ่งประเภทการใช้บรกิารตามระบบหลักประกันสุขภาพแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำาในการใช้บรกิารด้านสุขภาพ
ของผู้ป่วยในซึ่งแตกต่างกันตามรูปแบบระบบหลักประกันสุขภาพ ขณะที่การใช้บรกิารของกลุ่มผู้ป่วยในของระบบสวัสดกิาร
รักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ป่วย แต่การใช้บรกิารของผู้ป่วยในที่มีอายุตั้งแต่ 82 ปีขึ้นไป ของระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้ากลับลดลง สำาหรับผู้ป่วยนอกนั้นการใช้บรกิารทั้งในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และระบบ
กองทุนสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากผู้ป่วยมีอายุ 50 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม อัตราการ
ใช้บรกิารในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 75  ปีขึ้นไป มีการใช้บรกิารด้านสุขภาพลดลงอย่างชัดเจน 
สำาหรับผู้ป่วยในระบบกองทุนสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการนั้นเริ่มมีการใช้บรกิารลดลงในช่วงอายุ 80 ปี แต่อัตรา
การใช้บรกิารดังกล่าวไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจนเหมือนกลุ่มผู้ป่วยในของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แผนภูมทิี่ 2:
การใช้บรกิารสุขภาพทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
โดยแบ่งตามเพศ 

ที่มา: การใช้บรกิารสุขภาพทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยแบ่งตามเพศ  (ให้ข้อมูลโดย สวปก.)

ข้อค้นพบเหล่านี้ให้ทำาให้เกิดคำาถามที่สำาคัญหลายประเด็นด้วยกัน เช่น เหตุใดผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าถึงมีการใช้บรกิารด้านสุขภาพลดลงเมื่อมีอายุ 75 ปีขึ้นไป ขณะที่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มต้องการบรกิารด้านสุขภาพสูง
ขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น เหตุใดการใช้บรกิารสุขภาพของผู้ป่วยในในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าลดลงเมื่อมีอายุ 82 ปี 
ขณะท่ีผู้ป่วยที่ใช้บรกิารด้านสุขภาพในระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการยังคงเพิ่มขึ้น เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับการเข้า
ถึงบรกิารสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ (oldest old) มากขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าผู้ประกันตนในกลุ่มระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าประกอบด้วยประชากรที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำากว่า (เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ประกันตน
ในระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบประกันสังคม) ซึ่งทำาให้เกิดคำาถามว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับการ
คุ้มครองทางการเงนิในการใช้บรกิารด้านสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนหรือไม่

แผนภูมทิี่ 3:
การใช้บรกิารสุขภาพทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอกในระบบกองทุนสวัสดกิารรักษาพยาบาล
ข้าราชการ โดยแบ่งตามเพศ 

ที่มา: การใช้บรกิารสุขภาพทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในระบบกองทุนสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยแบ่งตามเพศ  (ให้ข้อมูลโดย สวปก. ) 
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาช่องว่างของการเข้าถึงบรกิารสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ
โดยเน้นบรบิทของการใช้บรกิาร และการคุ้มครองทางการเงนิ

ระเบียบวิธีการศึกษา 
ทางคณะผู้วจิัยได้ทำาการศึกษาขนาดเล็กโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการศึกษาเชงิคุณภาพรายกรณี โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบทจาก 4 ภูมภิาคของประเทศไทย ประกอบด้วย ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยการศึกษาดังกล่าวไม่ได้ออกแบบสำาหรับผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
และผลการศึกษาไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนแสดงภาพรวมของประเทศได้ แต่การศึกษาขนาดเล็กนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นการใช้บรกิารหลักและการคุ้มครองทางการเงนิ ซึ่งผู้สูงอายุในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาจ
ประสบเหตุการณ์ดังกล่าวในการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพ

คำาถามวิจัยหลัก: 
1.  เหตุใดการใช้บรกิารผู้ป่วยนอกจึงลดลงในกลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป ในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ
2.  เหตุใดการใช้บรกิารผู้ป่วยในภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงลดลงเมื่อมีอายุ 82 ปีขึ้นไป ขณะที่
     การใช้บรกิารดังกล่าวยังคงสูงขึ้นในกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบกองทุนสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ
3.  สาเหตุของการออกค่าใช้จ่ายที่สูงในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนคืออะไร
4.  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในการเข้ารับบรกิารสุขภาพอยู่ในระดับไหน
5.  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางเป็นภาระต่อผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในการเข้ารับบรกิารสุขภาพเป็นอย่างไรเละ
     การเดนิทางเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับบรกิารสุขภาพของผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุหรือไม่
6.  โรคหลักๆ ท่ีไม่ได้รับความครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซ่ึงต้องออกค่าใช้จ่ายเองมีอะไรบ้าง

การศึกษานี้ดำาเนนิการตามมาตรฐานวธิีวจิัยเชงิคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การสนทนากลุ่มย่อย (Focus-Group 
Discussion – FGD) และการสัมภาษณ์เชงิลึกรายบุคคล (In-depth Interview – IDI) กับกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกัน
ตนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยในกรณีที่ผู้สูงอายุสามารถสื่อสารได้ยาก ทางคณะผู้วจิัยจะทำาการสัมภาษณ์ผู้
ดูแลหรือครอบครัวของผู้สูงอายุร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยกำาหนดพื้นที่ที่ได้ดำาเนนิการศึกษา ดังนี้ 

1.  เขตชุมชนเมืองและชนบทในจังหวัดนนทบุรี (ภาคกลาง)
2.  เขตชุมชนเมืองและชนบทในจังหวัดลพบุรี (ภาคกลาง)
3.  เขตชุมชนเมืองและชนบทในจังหวัดนครสวรรค์ (ภาคเหนือ)
4.  เขตชุมชนเมืองและชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
5.  เขตชุมชนเมืองและชนบทในจังหวัดกาฬสนิธุ์ (ภาคอีสาน) ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความยากจนมากที่สุด ใน
     ประเทศไทย โดยมีโรงพยาบาลส่งต่อจังหวัดขอนแก่น
6.  เขตชุมชนเมืองและชนบทในจังหวัดสงขลา (ภาคใต้)
7.  เขตชุมชนเมืองและชนบทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาคใต้)
8.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในกรุงเทพมหานคร

ในแต่ละพื้นที่มีการสนทนากลุ่มย่อย (FGD) ซึ่งเน้นในสองประเด็นหลัก โดยกลุ่มแรกเน้นประเด็นการเข้าถึงและการใช้
บรกิารด้านสุขภาพ ซึ่งกำาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป (เพื่อทราบถึงเหตุผลว่าทำาไมผู้สูงอายุจึง
มีการใช้บรกิารลดลงเมื่อมีอายุ 75 ปีขึ้นไป) และกลุ่มที่สองเน้นประเด็นการคุ้มครองทางการเงนิ ซึ่งกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเคยรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยในการศึกษา
ครั้งนี้มีจำานวนผู้เข้าร่วมการศึกษาในการสนทนากลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มประมาณ 20 – 30 ราย และจากการสนทนากลุ่มย่อย
ในแต่ละกลุ่ม ทางคณะผู้วจิัยทำาการจะคัดเลือกผู้สูงอายุ จำานวน 5 – 10 ราย เพื่อเข้าร่วมการสัมภาษณ์เชงิลึกรายบุคคล
เพิ่มเตมิ นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ คณะผู้วจิัยได้มีการสัมภาษณ์เชงิลึกผู้ป่วยตดิเตียง ประมาณ 5 ราย เพื่อทำาความเข้าใจถึง
ประเด็นการเข้าถึงและการใช้บรกิารด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตดิเตียง นอกจากนี้ทางคณะผู้วจิัยยังมีการสัมภาษณ์เชงิลึกใน
กลุ่มผู้ปฏบิัตงิาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และผู้แทน
จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปเครื่องมือที่ใช้ในการวจิัยและจำานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการศึกษา (จำานวนผู้เข้าร่วมใน
ส่วนของการสนทนากลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชงิลึกรายบุคคลในประเด็นเดียวกันอาจเป็นบุคคลเดียวกัน) ตามตารางที่ 1
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ทั้งนี้เพื่อแสดงภาพรวมของการใช้บรกิารด้านสุขภาพในระดับประเทศ ทางคณะผู้วจิัยได้ทำาการวเิคราะห์ข้อมูลจากรายงาน
การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey: SES) ในปี 2554 ซึ่งเป็นการสำารวจ
สำามะโนประชากรครัวเรือนในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลรายได้ประจำาครัวเรือนและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม
การสำารวจดังกล่าวไม่มีข้อมูลทางตรงด้านการใช้บรกิารสุขภาพในระดับบุคคล ดังนั้น การวเิคราะห์นี้จึงเป็นการแสดงการใช้
บรกิารด้านสุขภาพโดยดูจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็นสมาชกิ (บุคคลที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) และไม่ใช่การใช้บรกิารสุขภาพของผู้สูงอายุรายบุคคล หรืออีกนัยหนึ่ง ข้อมูลที่นำาเสนอนี้เป็นสัดส่วนจาก
กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งอาศัยในครัวเรือนที่มีการใช้บรกิารด้านสุขภาพ

เครื่องมือการวิจัย ภาคกลาง
สนทนากลุ่มย่อยประเด็น การใช้บรกิาร และการเข้าถึง

สนทนากลุ่มย่อยประเด็น การคุ้มครองทางการเงนิ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การใช้บรกิาร และการเข้าถึง

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การคุ้มครองทางการเงนิ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียง

รวม

76
62
33
30
19
220

86
105
33
20
19
263

54
42
7

27
9

139

56
66
19
17
17
175

272
275
92
94
64
797

ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ รวม

ตารางที่ 1: 
สรุปเครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย (การสนทนากลุ่มย่อย และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก) และจำานวนผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เป็นผู้สูงอายุ
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แผนภูมทิี่ 4:
สัดส่วนของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ใน
ครัวเรือนที่ได้ใช้บรกิารผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอกอย่างน้อย 1 ครั้ง2

1. จากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี 2554 พบว่า มีความเหลื่อมล้ำาในการใช้บรกิารของผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยในของครัวเรือนที่ผู้สูงอายุเป็นสมาชกิระหว่างกลุ่มที่มีฐานะยากจนกับกลุ่มที่มีฐานะดีทั้งในพื้นที่ชุมชนเมือง
และชุมชนชนบท ความเหลื่อมล้ำาใหญ่ที่สุดอยู่ในส่วนของการใช้บรกิารของผู้ป่วยนอก ซึ่งกลุ่มผู้มีฐานะดีมีสัดส่วนการใช้
บรกิารถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนกว่า ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมือง และชุมชนชนบท ซึ่งแสดงดังแผนภูมทิี่ 4.

ข้อค้นพบท่ีสำาคัญในเร่ืองการใช้บริการสุขภาพ 
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2  ข้อมูลตัวเลขนี้จัดทำาโดย Yang Huang สำาหรับข้อมูลการสำารวจทางสังคมเศรษฐกิจนั้น ไม่มีข้อมูลการใช้บรกิารด้านสุขภาพแบบรายปัจเจกบุคคล ซึ่งหมายถึงทีมวจิัยไม่สามารถแยกข้อมูลตัวเลขตามเพศได้ 
ทีมวจิัยได้วางจุดอัตราการใช้บรกิารผู้ป่วยในและอัตราการใช้บรกิารผู้ป่วยนอกต่อค่าใช้จ่าย ในครัวเรือนต่อหัวประชากรที่แบ่งออกเป็นห้ากลุ่มสำาหรับประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรืออีกนัยหนึ่งคือ ทางทีมวจิัย
ได้แสดงข้อมูลในส่วนของผู้สูง อายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีการใช้บรกิารสุขภาพ ทีมวจิัยได้จัดอันดับค่าใช้จ่ายต่อรายในระดับครัวเรือนเพื่อกำาหนดแบ่งประชากรออกเป็น 5 กลุ่ม

การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey: SES) ปี 2554 ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้สูง
อายุอาศัยอยู่กับบุตรหลานที่อยู่ในวัยแรงงานเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อระดับการใช้บรกิารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของครัวเรือน
ที่มีฐานะยากจนที่มีผู้สูงอายุเป็นสมาชกิ (2 กลุ่มท้ายที่มีฐานะยากจนจาก 5 กลุ่ม) ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท ซึ่งส่วน
หนึ่งอาจเกิดจากขาดผู้ดูแลที่ช่วยพาผู้สูงอายุเข้าใช้บรกิารด้านสุขภาพเมื่อจำาเป็นในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตร
หลานที่เป็นวัยแรงงาน แต่การอยู่ร่วมกับบุตรหลานที่อยู่ในวัยแรงงานของผู้สูงอายุไม่แสดงนัยสำาคัญต่อการใช้บรกิารด้าน
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงกว่า (2 กลุ่มบนที่มีฐานะดีจาก 5 กลุ่ม) ตามที่อธบิายในแผนภูมทิี่ 5 ซึ่งส่วนหนึ่งอาจ
เป็นผลจากความสามารถในการจ้างผู้ดูแลเพื่อพาผู้สูงอายุเข้าใช้บรกิารด้านสุขภาพเมื่อมีความจำาเป็นของผู้สูงอายุที่มีฐานะ
ดีซึ่งไม่ได้อยู่อาศัยร่วมกับบุตรหลานวัยแรงงาน โดยสรุป การแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับ
บุตรหลานที่อยู่ในวัยแรงงานมีความเสี่ยงและมีความน่าจะเป็นสูงกว่าที่จะเข้าไม่ถึงบรกิารด้านสุขภาพในกรณีจำาเป็น

สัดส่วนของผู้สูงอายุในครัวเรือนที่ได้ใช้บรกิารผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง  

สัดส่วนของผู้สูงอายุในครัวเรือนที่ได้ใช้บรกิารผู้ป่วยในอย่างน้อย 1 ครั้ง



16 ปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ: ความเป็นธรรมทางสุขภาพและความครอบคลุมทางสังคมในประเทศไทย

3 แผนภูมนิี้จัดทำาโดย Yang Huang บุตรหลานที่อยู่ในวัยทำางานในที่นี้กำาหนดโดย กลุ่มบุตรหลานที่มีอายุมากกว่า 24 ปีขึ้นไป
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สัดส่วนของผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ในครัวเรือนที่ได้ใช้บรกิารผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
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แผนภูมทิี่ 5:
สัดส่วนของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ใน
ครัวเรือนที่ได้ใช้บรกิารผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอกอย่างน้อย 1 ครั้ง จำาแนกออกเป็นกลุ่ม
ที่อาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลายในวัยทำางาน 
และ กลุ่มที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตรหลายใน
วัยทำางาน3

สัดส่วนของผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ในครัวเรือนที่ได้ใช้บรกิารผู้ป่วยในอย่างน้อย 1 ครั้ง
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2. จากการประเมนิเชงิคุณภาพ ร้อยละ 43 ของผู้สูงอายุที่ให้สัมภาษณ์พึงพอใจต่อการให้บรกิารด้านสุขภาพของสถาน
พยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และไม่พบอุปสรรคในการใช้บรกิารสุขภาพใดๆ ทั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุที่ระบุว่า
มีอุปสรรคในการเข้าใช้บรกิารสุขภาพ ซึ่งผู้สูงอายุที่ให้สัมภาษณ์ในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ระบุว่า  “การรอใช้บรกิารเป็นเวลา
นาน” เป็นปัญหาอุปสรรคหลักในการใช้บรกิาร ในขณะท่ีเขตชุมชนชนบทระบุว่า “ระยะทางห่างจากสถานพยาบาล”  และ 
“บรกิารการเดนิทางสาธารณะไปยังสถานพยาบาลที่ไม่เพียงพอและราคาสูง เป็นอุปสรรคหลักในการเข้าถึงบรกิารด้าน
สุขภาพ

3.  ในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่แข็งแรง และนอนตดิเตียง ปัญหาหลักในการเข้าถึงบรกิารสุขภาพคือ ผู้ดูแล หรือญาตไิม่ว่างที่
จะพาไปสถานพยาบาลและไม่มียานพาหนะ ซึ่งกลุ่มผู้สุงอายุที่ให้ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุที่ไม่ได้อาศัย
ร่วมกับบุตรหลานวัยแรงงาน อาศัยในเขตพื้นที่ชนบท และผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญงิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เป็นหม้าย

4.  การใช้บรกิารผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อประชากรมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุ 55 - 60 ปีไป
แล้ว แต่ความถี่ในการใช้บรกิารจะลดลงเมื่อประชากรมีอายุในช่วง 75 - 80 ปีขึ้นไป สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำาให้การ
ใช้บรกิารผู้ป่วยนอกลดลงเมื่อมีอายุ 75 ปีขึ้นไป อาจมีสาเหตุมาจากการต้องพึ่งพงิและความสะดวกของผู้ดูแลหรือญาติ
ในการพาผู้สูงอายุไปรักษายังสถานพยาบาล ในช่วงอายุ 55 - 65 ปี ของผู้สูงอายุที่ให้สัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูง
อายุสามารถเดนิทางไปใช้บรกิารสุขภาพในสถานพยาบาลระดับต่างๆในฐานะผู้ป่วยนอกได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ประชากรกลุ่มนี้มีอายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีสุขภาพอ่อนแอลง และเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งทำาให้ไม่สามารถเดนิทางไปยัง
สถานพยาบาลได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้และจำาเป็นต้องให้ผู้อื่นพาไปสถานพยาบาล บ่อยครั้ง
พบว่า ผู้สูงอายุมักมีการใช้บรกิารในสถานพยาบาลลดลง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวส่งผลต่อกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชนบท
มากกว่าชุมชนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจำาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลระดับที่สูงกว่า
ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ห่างไกลจากที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

โรคต้อกระจกมักเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนไหวและการเดนิทางของผู้สูงอายุ และทำาให้ต้องพึ่งพาญาติ
และผู้ดูแลในการพาไปสถานพยาบาล โรคต้อกระจกจะพัฒนาความรุนแรงขึ้นตามอายุซึ่งส่งผลโดยตรงกับกลุ่มผู้สูงอายุตอน
ปลาย

ผู้สูงอายุที่ให้สัมภาษณ์หลายรายให้ข้อมูลว่าตนเองได้รับการวนิจิฉัยว่าเริ่มเป็นโรคไม่ตดิต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 
และโรคความดันสูง ในช่วงอายุประมาณ 50 และ 60 ปี ซึ่งในช่วงเวลานั้นทำาให้ผู้สูงอายุเกิดความกังวล ส่งผลให้เข้ารับ
การรักษาตัวในสถานพยาบาลบ่อยขึ้นเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้น แต่หลังจากที่ได้อยู่กับโรคและได้รับการรักษามาเป็นเวลา 
10 - 15 ปี ทำาให้รู้สึกว่าโรคเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวติ และทำาให้ไม่กระตือรือร้นในการที่จะไปสถานพยาบาลบ่อยเหมือน
ก่อน นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้สูงอายุหลายรายให้ข้อมูลอีกว่า ที่พวกเขาไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาล
เมื่อจำาเป็น เนื่องจากว่าไม่อยากรบกวนญาตทิี่จะต้องพาพวกเขาไปยังสถานพยาบาล

5.  ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้มีแนวโน้มที่ต่างกันในส่วนของอัตราการใช้บรกิารผู้ป่วยในระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าและระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการคือ ความแตกต่างเรื่องเขตพื้นที่อยู่อาศัย และฐานะของผู้ประกันตนทั้ง
สองระบบ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผู้ประกันตนและครอบครัวที่ใช้บรกิารในระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการมักมีรายได้
มากกว่ากลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมักอาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองหรือชุมชนเมือง การมีรายได้ที่
สูงกว่าทำาให้ผู้ประกันตนในระบบสวัสดกิารพยาบาลข้าราชการมีโอกาสมากกว่าในการมีรถยนต์ส่วนบุคคลและจ้างผู้ดูแล 
หรือมีบุตรหลาน ทำาให้ง่ายต่อการพาผู้สูงอายุไปรักษาตัวที่สถานพยาบาลเมื่อมีความจำาเป็น นอกจากนี้ตามข้อมูลระบุว่า
ผู้ประกันตนในระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งส่วนมากมักอาศัยในเขตตัวเมืองและชุมชนเมือง ทำาให้มีโอกาส
มากขึ้นในการเข้าถึงสถานพยาบาลระดับที่สูงกว่าสำาหรับการเข้าใช้บรกิารในฐานะผู้ป่วยใน

อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทำาให้มีการใช้บรกิารของผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ประกันตนในระบบสวัสดกิารรักษา
พยาบาลข้าราชการ อันเนื่องมาจากชุดผลประโยชน์ของระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการที่มากกว่า และวธิีการจ่าย
สถานพยาบาล (fee-for-service provider payment method) ที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า โดยในทางปฏบิัตผิู้ประกัน
ตนในระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการในบางกรณีสามารถใช้บรกิารสำาหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในในการดูแล
รักษาระยะยาว (long-term care) ซึ่งผู้ประกันตนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่สามารถทำาได้

6.  การขาดระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีราคาย่อมเยาว์และบรกิารรถรับส่ง เป็นอุปสรรคสำาคัญในการเข้าถึงบรกิารสุขภาพ
สำาหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ให้สัมภาษณ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบท และห่างไกลจากทางหลวงหลักหรือถนนที่มีรถโดยสารสาธารณะ
และรถแท็กซี่บรกิาร ปัญหาด้านการเดนิทางดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาหลักแม้แต่พื้นที่ในเขตปรมิณฑลของกรุงเทพมหานคร 
เช่น อำาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ชาวสวนสูงอายุที่ทำางานในสวนผลไม้ในอำาเภอไทรน้อยที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลประสบ
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ปัญหาอย่างมากในการหารถแท็กซี่จากที่พักอาศัยของตนเพื่อไปใช้บรกิารทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉนิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเวลากลางคืน

ผู้สูงอายุท่ีไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลซ่ึงอาศัยอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดหลัก ส่วนใหญ่มักเข้าไม่ถึงบริการรถแท็กซ่ี และมัก
อาศัยการเดินทางโดยรถบริการสาธารณะหรือเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลแทน การเดินทางโดยรถบริการสาธารณะเป็นทางเลือกท่ีมีค่าใช้
จ่ายไม่สูงสำาหรับผู้สูงอายุท่ีให้สัมภาษณ์หลายคนท่ีอาศัยอยู่ไกลจากถนนหลักหรือทางหลวง แต่อย่างไรก็ตาม เส้นทางและความถ่ีในการ
ให้บริการของรถโดยสารสาธารณะยังคงมีข้อจำากัด ดังน้ันจึงอาจใช้ได้กับผู้สูงอายุท่ีใช้บริการด้านสุขภาพในฐานะผู้ป่วยนอกท่ัวไป แต่
ไม่ใช่ในสถานการณ์ฉุกเฉินประเด็นสำาคัญท่ีน่าสังเกตุ คือรถโดยสารสาธารณะมีประโยชน์สำาหรับกับผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ใกล้ถนนหลวง
และถนนหลักท่ีมีการให้บริการรถบริการสาธารณะ ผู้สูงอายุท่ีให้สัมภาษณ์จำานวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการรถสาธารณะได้ นอกจาก
น้ันยังระบุว่าค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคหลักในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ซ่ึงข้อมูลส่วนน้ีจะนำาเสนอเน้ือหาเพ่ิม
เติมในส่วนของการคุ้มครองทางการเงินต่อไป

7.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) มีบทบาทสำาคัญในการส่ง
เสรมิสุขภาพและการใช้บรกิารด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชนบท อสม./อผส. จะทำาหน้าที่เป็น
ผู้ประสานงานที่สำาคัญระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบลในพื้นที่ และ
สถานพยาบาลระดับสูง นอกจากนี้ อสม./อผส. ยังทำาหน้าที่ในการเยี่ยมบ้าน การให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการแนะนำา
วธิีออกกำาลังกายสำาหรับผู้สูงอายุในชุมชน

ในหลายชุมชนมีบทเรียนความสำาเร็จซึ่งเกิดจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบลในพื้นที่ให้ความสำาคัญในการให้บรกิาร
ด้านสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจำาแนกกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตดิ
สังคม ซึ่งหมายถึง ผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงพอที่จะออกนอกบ้านและมีสังคมโดยทั่วไปกับเพื่อน 2) กลุ่มตดิบ้าน ซึ่ง
หมายถึง ผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง และมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เอื้ออำานวยให้ออกจากบ้านเพื่อทำากิจกรรม หรือ
มีสังคมร่วมกับเพื่อนอย่างปกต ิและ 3) กลุ่มตดิเตียง ซึ่งหมายถึง ผู้สูงอายุที่นอนตดิเตียง มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอมาก 
และใช้เวลาส่วนใหญ่นอนอยู่บนเตียง จากการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านและอาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้มีการจัดบรกิารตามลำาดับสำาคัญ ดังนี้ ผู้สูงอายุในกลุ่มตดิสังคมมักได้รับการเชญิชวนให้เข้า
ร่วมการออกกำาลังกายและการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ในกลุ่มตดิบ้าน อสม./อผส. มีการกำาหนดวันลงเยี่ยมบ้านเป็น
ครั้งคราวเพื่อตรวจดูแลความต้องการและสุขภาพเบื้องต้นสำาหรับผู้สูงอายุ และสำาหรับกลุ่มตดิเตียง อสม./อผส. จะมีการ
กำาหนดการวางแผนเยี่ยมบ้านเป็นประจำา โดยจะมีการทำากายภาพบำาบัดและตรวจสุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตำาบลในพื้นที่ด้วย

ในจังหวัดกาฬสนิธุ์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มีความโดดเด่นในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนเป็นพเิศษและ
ไม่เหมือนพื้นที่อื่น สิ่งแรก คือ การตั้ง “สุขศาลา” ซึ่งเป็นสถานีอนามัยขนาดเล็ก (อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่ง
เสรมิสุขภาพตำาบล) ซึ่งดูแลจัดการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ในทุกหมู่บ้านภายในจังหวัด สุขศาลา
แต่ละแห่งจะมีการจัดเตรียมเวชภัณฑ์เบื้องต้นในการรักษา อสม.ประจำาศูนย์จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถจ่ายยา
แก่สมาชกิชุมชนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในแต่ละหมู่บ้านจะมี อสม.ประมาณ 8 – 15 คน (อสม. 1 คน ต่อ 10 – 15 หลังคา
เรือน) คอยผลัดเปลี่ยนมาประจำาที่สุขศาลา สุขศาลาในแต่ละพื้นที่มักจะเริ่มทำาการช่วงเช้า และอีกทีช่วงเย็น ซึ่งเป็นเป็น
เวลานอกเหนือจากเวลาทำาการของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการใช้บรกิารด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ สิ่งที่สอง คือ การเปดิโอกาสให้ อสม.ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ (ซึ่ง
เป็นหนึ่งในการอบรมเฉพาะทาง) ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในชุมชนที่มีความรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสรมิสุขภาพของผู้สูงอายุแล้ว แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้บุคคลากรกลุ่มนี้มีความมั่นใจและ
ภูมใิจในการปฏบิัตงิานของตนเองอีกด้วย

การดำาเนนิงานของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในภาพรวมของประเทศ 
มีความแตกต่างกันตามบรบิทของแต่ละชุมชน แต่ปัจจัยความสำาเร็จของการดำาเนนิงาน คือ การตดิตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งสามารถจัดเตรียม
ทรัพยากรเพิ่มเตมิสำาหรับการปฏบิัตงิานของ อสม./อผส.ในการดูแลส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนในชุมชน
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1.  ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้มีการคุ้มครองทางการเงนิอยู่ในระดับสูง และ ครอบคลุมประชากรไทยทุกคนที่ไม่
ได้อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม (กลุ่มพนักงานภาคเอกชน) ระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ (กลุ่มข้าราชการและ
ครอบครัว) และสวัสดกิารรักษาพยาบาลอื่นๆ ของพนักงานรัฐวสิาหกิจและครอบครัว การคุ้มครองทางการเงนิระดับนี้มัก
ประสบความสำาเร็จได้ยากในประเทศอื่นที่อยู่ในระดับรายได้และการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยมีการจำากัด ที่
อาจจะทำาให้เกิดอุบัตกิารณ์การประสบภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวจากการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย การบรกิารดูแลผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยในทั้งหมดที่ดำาเนนิการโดยสถานพยาบาลระดับปฐมภูม ิได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล (เดมิคือสถานี
อนามัย) และระดับทุตยิภูม ิได้แก่ โรงพยาบาลระดับอำาเภอ ให้บรกิารผู้สูงอายุในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยไม่
คดิค่าใช้จ่าย4  ในบางครั้งผู้ประกันตนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เข้าใช้บรกิารทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
ระดับตตยิภูมหิรือศูนย์แพทย์เฉพาะทาง อาจมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มเตมิ เช่น โรงพยาบาลประจำาจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย ปัจจุบันผู้ประกันตนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำานวนมากไม่ต้องพบกับภาวะ
สิ้นเนื้อประดาตัวจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือประสบปัญหาความยากจนอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล

กระนั้นระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็ยังมีช่องว่างในเรื่องของการคุ้มครองทางการเงนิ และภาวะสิ้นเนื้อประดา
ตัวจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (Catastrophic Health Expenditure) ที่ยังเกิดขึ้นในส่วนน้อยของผู้ประกันตน
ในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นผู้สูงอายุ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมในเรื่องการคุ้มครองทางการเงนิในระดับ
ประเทศ ทางคณะผู้วจิัยได้วเิคราะห์ข้อมูลการสำารวจทางเศรษฐกิจและสังคม ปี 2554 ตามรูปที่ 6 ด้านล่าง การเกิดภาวะ
สิ้นเนื้อประดาตัวจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนที่สุด (Quintile 1) และกลุ่มยากจนถัด
มา (Quintile 2) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ตามลำาดับ5  ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนที่สุดนี้ (Bottom 40% 
รวม Quintile 1 และ Quintile 2 ด้วยกัน) จะเห็นได้ชัดว่ามีอุตกิารณ์ในการประสบภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวจากการเจ็บ
ป่วยในกลุ่มของผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ชนบทสูงกว่าในกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง 

นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการอาศัยร่วมกับบุตรหลานวัยแรงงานกับภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวจากการ
เจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ซึ่งจากกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรหลานวัยแรงงานทั้ง 5 กลุ่ม โดยแบ่งตามสถานะทางเศรษฐกิจ 
มีวกิฤตภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตรหลานวัยแรงงาน ซึ่งสังเกต
ว่าภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวจากการเจ็บป่วยนั้น เกิดกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทและไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับบุตร
หลานวัยแรงงานสูงกว่าเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่อาศัยอยู่กับบุตรหลานวัยแรงงาน 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากสัดส่วนของประชากรสูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลานวัย
แรงงานน้อยลง จากเกือบร้อยละ 80 ในปี 2533 เป็นน้อยกว่าร้อยละ 60 ในปี 2554 (ดังแสดงในแผนภูมทิี่ 7) ในขณะที่
จำานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตรหลานที่อยู่ในวัยแรงงานมีจำานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อค้นพบที่สำาคัญในประเด็นกาคุ้มครองทางการเงิน 

4  ผู้ประกันตนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งไม่ได้เป็นผู้สูงอายุ จะต้องจ่ายเงนิสมทบ จำานวน 30 บาท/ครั้ง ในการใช้บรกิารด้านสุขภาพที่สถานพยาบาล ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเลือกเขียนคำาร้องว่าตน
   ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถจ่ายเงนิสมทบ จำานวน 30 บาท/ครั้ง ที่สถานพยาบาลได้
5  ระดับของค่าใช้จ่ายที่ถือว่าประสบภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในการศึกษานี้กำาหนดโดยการที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงกว่า ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6  ตัวเลขนี้จัดทำาโดย Yang Huang เนื่องจากข้อจำากัดของ SES ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปีขึ้นไป) ในครัวเรือนที่มีภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวจากค่าใช้จ่ายใน
   การรักษาพยาบาล ซึ่งได้นำามาเป็นค่าแทนสำาหรับอุบัตกิารณ์ของภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้สูงอายุ 

แผนภูมทิี่ 6:
อุบัตกิารณ์ของค่าใช้จ่ายดูแลผู้ป่วยหนักใน
กลุ่มผู้สูงอายุ6
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แผนภูมทิี่ 7:
สัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่อยู่ร่วม
กับบุตรหลานวัยทำางาน (การสำารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ปี 2533, 2539, 2549 
และ 2555) 7

หมายเหตุ: บุตรหลานที่อยู่ในวัยทำางานในที่นี้กำาหนดโดย กลุ่มบุตรหลานที่มีอายุมากกว่า 24 ปีขึ้นไป

ที่มา: การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey: SES) ปี 2533, 2539, 2549 และ 2554

2. ขณะท่ีอุบัตกิารณ์ด้านภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีระดับต่ำาในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่ำา อาจเป็นผลมาจาก
การดำาเนนิงานของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีประสทิธภิาพในการให้การคุ้มครองทางการเงนิแก่ผู้ประกันตนที่มี
ฐานะยากจน หรืออาจมาจาก “การหลุดจากบรกิาร” ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนบางรายอาจเข้าไม่ถึงบรกิาร
สุขภาพที่จำาเป็นแม้ตนมีสทิธิ์ใช้บรกิาร ทำาให้ไม่เกิดภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งปัจจัยของ
การ “การหลุดจากบรกิาร” นี้มีข้อมูลสนับสนุนจากการวเิคราะห์การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-
Economic Survey: SES) ปี 2554 (รายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนของการใช้บรกิารก่อนหน้านี้) จากการวเิคราะห์แสดง
ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำาในการใช้บรกิารของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งกลุ่มที่สถานะทางเศรษฐกิจดีและไม่
ดี ทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ซึ่งความเหลื่อมล้ำาดังกล่าวปรากฏมากที่สุดในส่วนของการใช้บรกิารของ
ผู้ป่วยนอก โดยอัตราการใช้บรกิารของกลุ่มครัวเรือนที่มีฐานะยากจน  (Bottom 40% หรือ 2  กลุ่มท้ายที่มีฐานะยากจน
จาก 5 กลุ่ม) ต่ำากว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มครัวเรือนที่มีฐานะดี (Top 40% หรือ 2 กลุ่มบนที่มีฐานะดีจาก 5 กลุ่ม) ทั้งในเขต
พื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี 2554 ยังระบุอีกว่าการอาศัย
อยู่ร่วมกับบุตรหลานวัยแรงงานเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อระดับการใช้บรกิารด้านสุขภาพผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนที่ผู้สูงอายุเป็นสมาชกิ (Bottom 40% หรือ 2 กลุ่มท้ายที่มีฐานะยากจนจาก 5 กลุ่ม) ทั้งที่อาศัย
ในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท8   ซึ่งบางส่วนอาจเป็นผลมาจากการขาดผู้ดูแลที่จะช่วยพาผู้สูงอายุที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจไม่ดีไปใช้บรกิารด้านสุขภาพเมื่อมีความจำาเป็น

3.  ประเด็นสำาคัญที่น่าสังเกต คือ ต่ำากว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างในการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี 
2554 เสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วจิัยจึงได้ทำาการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ดังแสดง
ตามตารางที่ 2 การวเิคราะห์นี้ยืนยันว่ายังมีผู้สูงอายุซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีที่ยังต้องเสียค่ารักษาพยาบาลทั้งในฐานะ
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเองที่สถานพยาบาลของรัฐ และท่ีสำาคัญคือ การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ไม่ได้
เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปยังสถานพยาบาล จึงไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการเดนิทางแสดงในตารางดังกล่าว

7 แผนภูมนิี้จัดทำาโดย Yang Huang
8 คณะผู้วจิัยได้วเิคราะห์การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey: SES) ปี 2554 ซึ่งเป็นการสำารวจสำามะโนประชากรครัวเรือนในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลรายได้
   ประจำาครัวเรือนและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ควรระวังในการใช้ข้อมูลเนื่องจากการสำารวจดังกล่าวไม่มีข้อมูลทางตรงด้านการใช้บรกิารสุขภาพในระดับบุคคล ดังนั้น การวเิคราะห์นี้จึงเป็นการแสดง
   การใช้บรกิารด้านสุขภาพโดยดูจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในครัวเรือนที่ผู้สูงอายุเป็นสมาชกิ (บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) และไม่ใช่การใช้บรกิารสุขภาพของผู้สูงอายุรายบุคคล หรืออีก
   นัยหนึ่ง ข้อมูลที่นำาเสนอนี้เป็นสัดส่วนจากกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งอาศัยในครัวเรือนที่มีการใช้บรกิารด้านสุขภาพ ดังนั้น ข้อมูลในส่วนของการใช้บรกิารสุขภาพของผู้สูงอายุแสดงในส่วนผลการประเมนิเชงิคุณภาพซึ่งจะ
   นำาเสนอต่อไป
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ตารางที่ 2
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการแพทย์โดยเฉลี่ย
ต่อปีในกลุ่มผู้สูงอายุที่ชำาระค่าใช้จ่ายเอง

4.  จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยสูงอายุและสถานพยาบาล ในขณะท่ีความครอบคลุมของยาและการรักษาภายใต้ระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความครอบคลุมค่อนข้างครบถ้วน ยังคงมีรายการค่าใช้จ่ายหลักบางรายการที่ผู้ประกันตนสูง
อายุในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ เช่น ยานอกบัญชียาหลัก อุปกรณ์ทางการ
แพทย์เฉพาะ สำาหรับพยุงเข่าหรือสะโพก การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำาหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังรุนแรง (ข้อ
ยกเว้นสำาหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถล้างไตทางช่องท้องได้) ค่าใช้จ่ายสำาหรับการจัดเตรียมที่พักอาศัยและตดิตั้งอุปกรณ์ซึ่ง
ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บ้านสำาหรับผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องและการบำาบัดโรคมะเร็งทั้งหมด ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก
กระบวนการรักษามะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น การรักษาแบบจำาเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง และยา
เฉพาะสำาหรับการทำาเคมีบำาบัด (นอก Protocol) สิ่งที่น่าสังเกต คือ มียาหลักหลายตัวไม่ครอบคลุมในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าซึ่งรวมถึงยาที่ใช้รักษา (หรือลดการพัฒนาของ) โรคในกลุ่มสมองเสื่อม รวมถึงโรคอัลไซเมอร์ โรคสมอง
เสื่อมเป็นกลุ่มของโรคที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุเป็นจำานวนมากในประเทศไทย จากประมาณร้อยละ 7.1 ของผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 60 – 69 ปี จนไปถึง 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุในกลุ่มท่ีมีอายุมากกว่า 80 ปีข้ึนไป9

โดยสรุปแล้ว  ขณะท่ีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถครอบคลุมการบำาบัดรักษาโรคส่วนใหญ่ได้ ยังคงมีบาง
โรคที่ครอบคลุมยังไม่เพียงพอในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปัจจุบัน และผู้ป่วยเหล่านั้นยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลเพิ่มเตมิ ซึ่งรวมถึงโรคไตเรื้อรังรุนแรง โรคมะเร็งบางชนดิที่ต้องได้รับการรักษา และยาที่นอกเหนือจาก
กระบวนการรักษามะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (แม้เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าครอบคลุมค่าใช้จ่ายรังสีบำาบัด การผ่าตัด และเคมีบำาบัดหลายประเภทสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง) และโรคสมองเสื่อม

การศึกษาเชงิปรมิาณล่าสุดโดย นพ.วชิช์ เกษมทรัพย์ ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่
เป็นโรคไตเรื้อรังยังคงเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ถึงแม้การล้างไตทางช่องท้องจะครอบคลุมอยู่ในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้ผู้สูงอายุที่สถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีต้องเผชญิกับภาวะยากจนได้ ดัง
แสดงตามตารางที่ 3-510

ตารางที่ 3
ค่าใช้จ่ายที่ชำาระเองต่อการรับบรกิารหนึ่งครั้ง 
ณ สถานพยาบาล ซึ่งชำาระโดยผู้ป่วยที่จำาเป็น
ต้องได้รับบรกิารฟอกเลือด

9   โรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญงิมากกว่าผู้สูงอายุผู้ชาย ในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 80 ปี และมากกว่า โรคสมองเสื่อมในกลุ่มผู้ชายคดิเป็นร้อยละ 22 ในขณะที่กลุ่มผู้หญงิคดิเป็นร้อยละ 40,
     สุวทิย์ วบิุลผลประเสรฐิ และคณะ, ข้อมูลสุขภาพประเทศไทย 2551 - 2553 กระทรวงสาธารณสุข, เมษายน 2554, หน้า 234
10  Ibid.

ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ค่าบริการจ่ายให้
กับโรงพยาบาล

การฟอกเลือด (335)

การฟอกไตผ่านเยื่อบุช่องท้อง (1125)

การปลูกถ่ายไต (16)

226

อาหาร/ห้องพัก ค่าใช้จ่ายรวม 
(ต่อครั้ง)

ค่าใช้จ่ายรวม 
(ต่อปี)

327

674

223

140

3,056

99

124

174

548

591

3,904

56,992 -
85,488

7,092

23,424
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ตารางที่ 4
ความคดิเห็นของผู้ป่วยในกรณีค่าใช้จ่าย
ด้านการดูแลสุขภาพที่มีผลทางเศรษฐกิจต่อ
ครอบครัวของตน

ตารางที่ 5
ความคดิเห็นของผู้ป่วยในกรณีค่าใช้จ่ายรักษา
พยาบาลที่มีผลทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวของ
ตน แบ่งตามระบบประกันสุขภาพ

5.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเดนิทางยังคงเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สำาคัญของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทในการเข้าใช้บรกิาร
ด้านสุขภาพ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชงิคุณภาพ (ไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนประชากรของประเทศได้) ค่าเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดนิทางของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทมากกว่าถึง 10 เท่าของค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ตามตารางที่ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำาหลักที่สำาคัญในการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพ

ค่าเดนิทางถือเป็นอุปสรรคสำาคัญที่สุดในการเข้าถึงบรกิารสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดี และท่ีพักอาศัยไม่ได้อยู่ใกล้ทางหลวงสายหลัก หรือถนนใหญ่ที่มีรถบรกิาร
สาธารณะให้บรกิาร ทั้งนี้ในหลายครอบครัว แม้แต่ในกลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจเหนือเส้นความยากจนก็ไม่สามารถจ่าย
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อพาผู้สูงอายุเข้าใช้บรกิารทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนซึ่งดำารงชีวติ
ได้ด้วยเบี้ยยังชีพเพียงอย่างเดียวถือเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมและมีความเสี่ยงที่สุด เนื่องจากผู้สูงอายุในกลุ่มดังกล่าว
จำาเป็นต้องใช้เบี้ยยังชีพในการจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยและค่าอาหาร และผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่มีทางหรือทรัพยากรอื่นที่จะช่วย
สนับสนุนในการเดนิทางไปยังสถานพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยไม่สบาย

ข้อมูลจากการศึกษาเชงิคุณภาพระบุว่า มีผู้ป่วยสูงอายุจำานวนมากที่มีความยากจนในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องทำารังสีบำาบัด และ
เคมีบำาบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลของมหาวทิยาลัย ซึ่งอยู่ห่างจากเขตที่อยู่อาศัยของผู้สูง
อายุ โดยต้องเดนิทางจากอำาเภอห่างไกลไปยังโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลของมหาวทิยาลัยในจังหวัดอื่น โดยจะต้อง
ไปวันเว้นวัน หรือทุกสัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นเวลาหลายเดือนขึ้นอยู่กับกระบวนการรักษา แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาจะ
ครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ในส่วนของค่าเดนิทางนั้นผู้สูงอายุต้องเสียเอง มีผู้สูงอายุที่ให้สัมภาษณ์
หลายคนประสบกับภาวะวกิฤตค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดนิทาง และบางราย
จำาเป็นต้องกู้ยืมเงนิจากเพื่อนบ้านเพื่อจ่ายค่าเดนิทางที่สูงอีกด้วย

อาหารเป็นอีกค่าใช้จ่ายที่สำาคัญสำาหรับผู้ป่วยสูงอายุซึ่งจำาเป็นต้องเดนิทางจากเขตพื้นที่ชนบทเพื่อไปใช้บรกิารด้านสุขภาพ
ในสถานพยาบาลระดับที่สูงกว่าในเมืองใหญ่ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยสูงอายุที่มาจากเขตพื้นที่ชนบทมีความจำาเป็นจะต้อง
พาผู้ดูแลไปด้วยเพื่อช่วยดูแล ซึ่งมีส่วนทำาให้ค่าใช้จ่ายในเข้าใช้บรกิารเพิ่มขึ้นด้วย  เนื่องจากผู้ดูแลมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า
เดนิทาง ค่าอาหาร และค่าที่พักในกรณีจำาเป็นต้องค้างคืน

ตารางที่ 6
ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยต่อปี แบ่ง
ตามผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเมือง และชุมชน
ชนบท (จากการศึกษาเชงิคุณภาพ)

6.  ทางเลือกของที่พักสำาหรับผู้ป่วยสูงอายุและผู้ดูแลในราคาที่สามารถจ่ายได้ที่โรงพยาบาลส่งต่อ (Referral Hospital)ที่
มีอยู่อย่างจำากัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลของมหาวทิยาลัยในกรุงเทพมหานคร และในเมืองใหญ่ตามภูมภิาค เช่น 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดสงขลา เป็นโรงพยาบาลระดับตตยิภูม ิซึ่งดูแลรักษาผู้
ป่วยจากหลายจังหวัดที่อยู่ในเครือข่าย บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยสูงอายุและผู้ดูแลต้องเดนิทางเป็นเวลากว่า 6 – 7 ชั่วโมงจากเขต

การประเมิน มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ต่อครอบครัว (ร้อยละ: %)

ไมม่ผีลกระทบทางเศรษฐกิจ
ต่อครอบครัว (ร้อยละ: %)

การฟอกเลือด (335)

การฟอกไตผ่านเยื่อบุช่องท้อง (1125)

การปลูกถ่ายไต (16)

53.7

44.9

31.5

46.3

54.9

68.8

ประเภทของค่าใช้จ่าย

474

การเดินทาง อาหาร ยารักษา ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแล

พื้นที่ชุมชนเมือง

พื้นที่ชุมชนชนบท 6,004

343

1,891

1,331

1,393

256

393

การประเมิน

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (1275)

ระบบกองทุนสวัสดกิารรักษาพยาบาล
ข้าราชการ (68)

ระบบประกันสังคม (35)

47.5

26.5

45.7

52.4

73.5

54.3

มีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อ
ครอบครัว (ร้อยละ: %)

ไมม่ผีลกระทบทางเศรษฐกิจ
ต่อครอบครัว (ร้อยละ: %)
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ตารางที่ 7
อัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุ

8. จากการเก็บข้อมูลเชงิคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสรมิการเข้าถึงบรกิาร
สุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท บางแห่งมีบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิสำาหรับผู้สูงอายุในชุมชนโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย มีบท
เรียนความสำาเร็จจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น องค์การบรกิารส่วนตำาบล) ซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัด
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉนิได้ แต่สามารถปรับรถกระบะเก่าให้กลายเป็นรถพยาบาลฉุกเฉนิด้วยต้นทุนไม่สูง โดยใช้งบประมาณ
ที่ได้จากค่าธรรมเนียมของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉนิแห่งชาต ิ(สพฉ.) (จากการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉนิไปสถานพยาบาลในแต่ละ
ครั้ง) เพื่อสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิทั้งในกรณีฉุกเฉนิ และไม่ฉุกเฉนิ (เช่น การรับส่งผู้
สูงอายุที่มีฐานะยากจนไปโรงพยาบาลในกรณีที่ไม่ฉุกเฉนิ) นอกจากนี้ในหลายพื้นที่ยังมีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำา
ปี (โดยประสานงานร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล) สำาหรับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่ออำานวยความสะดวกให้
ประชากรสูงอายุในการตรวจสุขภาพโดยไม่จำาเป็นต้องไปถึงสถานพยาบาล บาง อปท. มีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนสุขภาพผู้สูง
อายุ เช่น บ้านโฮมสุข ที่สำานักงานเทศบาลตำาบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสนิธุ์ ที่ให้บรกิารตรวจสุขภาพและกายภาพบำาบัดแก่
ผู้สูงอายุ โดยที่ผู้สูงอายุไม่จำาเป็นต้องเดนิทางไปโรงพยาบาล หรือ รพสต. นอกจากนั้นแล้ว ผู้สูงอายุที่ยากจนที่อยู่อาศัยใน
เขตเทศบาลตำาบลนาจารย์ ยังสามารถขอบรกิารรถจากทางเทศบาลเพื่อไปส่งยังโรงพยาบาลยามจำาเป็น และไม่จำากัดเฉพาะ
ในกรณีฉุกเฉนิ 

อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบาย 
ความสนใจและการให้ความสำาคัญของผู้บรหิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ บางแห่งอาจไม่มีการให้ความช่วย
เหลือด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ แต่เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับชุมชน ในขณะที่บางแห่งเน้นหนักในประเด็น
สุขภาพ ในการจัดตั้งคลนิกิ และการจ้างแพทย์ด้วยงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้บรกิารในพื้นที่

ในการศึกษาเชงิคุณภาพนี้ มีการตั้งประเด็นกับผู้สูงอายุในด้านความต้องการในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
ให้การสนับสนุนในด้านใดและได้รับคำาตอบใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) อยากให้มี อปท. จัดหารถพยาบาลฉุกเฉนิเพิ่มขึ้น
2) อยากให้ อปท. มีบรกิารรับส่งไปยังสถานพยาบาลโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่มีฐานะยากจนเมื่อเจ็บป่วย และ 3) อยาก
ให้ อปท. พจิารณาจัดหารถบรกิารรับส่งผู้สูงอายุเดนิทางจากพื้นที่ชนบทไปใช้บรกิารผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล สัปดาห์ละ
ครั้งเป็นประจำา ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบรกิารสุขภาพได้มากขึ้น

ช่วงอายุ
600

จำานวนเงิน (บาท) ต่อเดือน
60-69
70-79 700
80-89

90 ขึ้นไป

800
1,000

ที่พักของตนเพื่อไปยังโรงพยาบาลส่งต่อในระดับภูมภิาค ในกรณีนี้แม้การใช้บรกิารของผู้ป่วยนอกก็ยังคงมีความจำาเป็นต้อง
ค้างคืน ผู้ป่วยสูงอายุจากพื้นที่ห่างไกลที่ต้องมาใช้บรกิารในฐานะผู้ป่วยนอกเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม การทำารังสีบำาบัด หรือเคมีบำาบัด (การบรกิารเฉพาะทางเหล่านี้ไม่สามารถให้บรกิารได้ในโรงพยาบาล
ระดับปฐมภูม)ิ ซึ่งทำาให้ผู้สูงอายุจำาเป็นต้องค้างคืน ยิ่งไปกว่านั้นโรงพยาบาลรับส่งผู้ป่วยต่อในระดับตตยิภูมสิ่วนใหญ่ มักจะ
ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ ซึ่งค่าที่พักมักจะแพงกว่าในพื้นที่ชนบท ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยสูงอายุจึงระบุว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักใน
เมืองเพื่อมาเข้าใช้บรกิารด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งต่อเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งต่อการตัดสนิใจเข้าใช้บรกิารด้านสุขภาพ
เฉพาะทางในฐานะผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลระดับสูง

7.  ผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีให้สัมภาษณ์ว่า ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลได้ เนื่องจากมี
รายได้จากเบี้ยยังชีพเท่านั้น และระดับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวติขั้นพื้นฐาน หลัง
จากเสียค่าอาหารและท่ีพักอาศัย ผู้สูงอายุไม่มีเงนิเหลือหรือเงนิออมเลย (ระดับของเบี้ยยังชีพแสดงให้เห็นดังตารางที่ 7) 
จากผู้สูงอายุที่ให้สัมภาษณ์ จำานวน 547 คน ในการสนทนากลุ่มย่อย ร้อยละ 38  ระบุว่า รายรับประจำาเดือนไม่เพียงพอ
กับการดำารงชีวติขั้นพื้นฐาน รายได้หลักของผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับเบี้ยยังชีพ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือทางการเงนิจากญาต ิที่ทำางาน และไม่มีเงนิออม สถานการณ์จะแย่ยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย จากผู้สูง
อายุที่ให้สัมภาษณ์ซึ่งมีอายุ 75 ปีขึ้นไปจนถึง 101 ปี หรือ ร้อยละ 37 ระบุว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายได้หลักแหล่งเดียว
เท่านั้น ซึ่งน่าสังเกตว่าเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางภูมศิาสตร์ในด้านรายได้ของผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุในภาคเหนือ
และภาคอีสานมักมีสถานะทางเศรษฐกิจต่ำากว่าภาคอื่น ผู้สูงอายุต้องอาศัยเบี้ยยังชีพและการช่วยเหลือจากญาต ิในขณะที่ผู้
สูงอายุในภาคใต้และภาคกลางของประเทศมักมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า และมีรายได้เพิ่มเตมิในการทำางานต่อหลังการ
เกษียณอายุ หรือการทำางานในภาคเกษตรกรรม นอกเหนือจากเงนิเบี้ยยังชีพ
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9.  โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐหลายแห่งมีการจัดตั้งกองทุนสังคมสงเคราะห์ โดยงบประมาณมาจากการบรจิาค หรือ
งบประมาณจัดสรรจากโรงพยาบาลเอง ซึ่งกองทุนดังกล่าวมุ่งหวังในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจสำาหรับผู้ที่มี
ฐานะยากจน ซึ่งไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างที่ไม่ครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ นอกจาก
นี้ยังช่วยสนับสนุนค่าเดนิทางสำาหรับผู้มีฐานะยากจนในการเดนิทางกลับถิ่นที่อาศัย การดำาเนนิงานของฝ่ายงานนี้จะมีความ
แตกต่างกันไปตามแต่นโยบายของสถานพยาบาล สำาหรับในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พบว่า หลายแห่งที่มีระบบนี้ ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ เนื่องจากความจำากัดของทรัพยากร และให้เป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลในการแจ้งให้กับ
ผู้ป่วยเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าว ผู้ป่วยสูงอายุหลายรายที่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระบุว่าไม่ทราบว่ามีหน่วย
งานกองทุนสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล

ข้อเท็จจรงิที่ว่าโรงพยาบาลหลายแห่งมีกองทุนสังคมสงเคราะห์ แต่มีคนไข้ผู้ป่วยที่ไม่ทราบ แสดงถึงความไม่เป็นธรรมใน
การเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต้องดูแลผู้ป่วยจำานวนมากในแต่ละวัน ซึ่งเป็นไป
ได้ที่จะไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องกองทุนสังคมสงเคราะห์นี้แก่ผู้ป่วยที่ยากจนทุกคนได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ซึ่งครอบคลุมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่แล้วแต่มีความจำาเป็นต้องเสียเงนิจำานวนมากสำาหรับการเดนิทาง 
เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าเดนิทางที่ผู้ป่วยจำาเป็นต้องใช้ ความเหลื่อมล้ำาอีกประเด็นใน
เรื่องของกองทุนสังคมสงเคราะห์นี้ คือ การช่วยเหลือสนับสนุนค่าเดนิทางให้กับผู้ป่วยที่ยากจนดังกล่าว จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วย
ได้มาถึงที่โรงพยาบาลแล้ว ดังนั้นจึงเกิดปัญหาที่ว่าผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนจะสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ตอนขาไปถึงโรงพยาบาลก่อนได้อย่างไร
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1.  ผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีและไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลานในวัยแรงงานมีแนวโน้มที่จะใช้บรกิารด้าน
สุขภาพในระดับต่ำา แต่มีวกิฤตภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุกลุ่มเดียวกันซึ่งอาศัยอยู่กับบุตร
หลานในวัยแรงงานผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในเขตพื้นที่ชนบทที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตรหลานในวัยแรงงาน (โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มผู้หญงิหรือหม้าย) เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและเสี่ยงมากที่สุดต่อการใช้บรกิารสุขภาพที่ไม่เพียงพอ และมี
โอกาสตกอยู่ในภาวะความยากจนมากขึ้นอีกจากค่ารักษาพยาบาล ซึ่งควรให้ความสำาคัญเป็นพเิศษต่อกลุ่มนี้เพื่อช่วยในการ
พัฒนาการเข้าถึงบรกิารสุขภาพ และลดวกิฤตภาระค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้เปราะบางนี้

2.  ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยมีบรกิารให้สำาหรับประชาชนไทยทุกคน ซึ่งได้ให้สทิธปิระโยชน์อย่างครอบคลุม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับประเทศอื่นๆ ที่ประสบกับปัญหาการก้าว
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาวะโรคในกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง เช่น ระบบการจ่ายเงนิ
แก่ผู้ให้บรกิารแบบปลายปดิ (Capitation สำาหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยนนอก และ การจ่ายเงนิค่ารักษาสำาหรับผู้ป่วยใน
แบบ Diagnosis-related Group หรือ DRG ภายใต้ Global Budget) รวมถึงการประเมนิการใช้ยาและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ก่อนที่จะนำายาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ มาใช้ (บทบาทของโครงการประเมนิเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP) และการจัดลำาดับความสำาคัญของระบบที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพของประเทศ และส่งผลดีต่อความยั่งยืนของหลักประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างปัญหาจากค่าใช้จ่ายที่
ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาและการสนับสนุนทางสังคมที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบรกิารการรักษา
สุขภาพ อาท ิการขาดผู้ดูแล และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางมายังสถานพยาบาลที่มีราคาแพงสำาหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ใน
ชนบท ช่องว่างปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุที่ยากจน และผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป)

3.  ค่าเดนิทางในการเข้าใช้บรกิารยังสถานพยาบาลถือเป็นอุปสรรคหลักที่สำาคัญที่สุดในการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพ
สำาหรับผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีในพื้นที่เขตชนบทในการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า
โครงการคุ้มครองสุขภาพในประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าประเทศไทย เช่น กองทุนเพื่อสุขภาพอย่างเท่าเทียมในสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา มักมีการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าเดนิทางซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของสทิธปิระโยชน์สำาหรับผู้ยากจน ขณะท่ีประเทศไทยสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายบรกิารรักษาพยาบาลสำาหรับ
ประชากรในประเทศทุกคนได้ แต่กลับไม่มีโครงการในระดับประเทศที่สนับสนุนค่าเดนิทางสำาหรับประชาชนชาวไทยที่มี
ฐานะยากจนในการเดนิทางไปยังสถานพยาบาล ซึ่งเรื่องนี้มีความสำาคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องพจิารณาทางออกในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปยังสถานพยาบาลสำาหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตชนบท

4.  ความครอบคลุมของบรกิารสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความครอบคลุมค่อนข้างสมบูรณ์ 
ขณะท่ียังคงมีบางโรคที่ผู้ป่วยอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มเตมิ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงและอาจทำาให้เกิดวกิฤต
ทางการเงนิและภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว (เช่น โรคมะเร็งบางประเภท โรคไตเรื้อรัง) การขยายความครอบคลุมถ้วนหน้า ไป
จนถึงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย และยาต้นแบบที่มีชื่อทางการค้าที่อยู่นอกบัญชียาหลักทุกอย่าง อาจ
ทำาให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำาหรับการรักษาและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ไม่ได้ครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสามารถที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะ
สมจากผู้ป่วยที่มีกำาลังทรัพย์จ่ายได้ แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐควรพจิารณากำากับดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่วน
เกินเหล่านี้เพื่อให้ครอบคลุมสำาหรับผู้ที่มีฐานะยากจน รวมไปถึงการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีจะได้รับ
ประโยชน์ดังกล่าวด้วย

5.   ประเด็นการกำาหนดกลุ่มเป้าหมายสำาหรับกลุ่มผู้ที่ยากจน เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไข ในส่วนของความเหลื่อมล้ำาด้านค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและค่ารักษาพยาบาลอื่นที่ไม่
ได้ครอบคลุมอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นับตั้งแต่ปี 2544 ประเทศไทยได้ประสบความสำาเร็จในการ
ประกาศใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบทางการที่เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีฐานะยากจนได้หลุดจากนโยบายของ
รัฐบาลในชุดต่อๆมา อย่างไรก็ตามการให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังคงไม่ครอบคลุม
ประเด็นที่สำาคัญ เช่น ค่าเดนิทางไปยังสถานพยาบาล ซึ่งการขาดการสนับสนุนนี้ส่งผลกระทบทางลบต่อการเข้าถึงบรกิาร
สุขภาพของผู้สูงอายุที่ยากจนในประเทศไทย (ร้อยละ 10 โดยประมาณของจำานวนประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด)    เมื่อมีการ
ระบุและกำาหนดเป้าหมายไปที่ผู้ที่มีฐานะยากจนแล้ว รายชื่อดังกล่าวอาจจะถูกนำาไปใช้ได้โดยสำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ(ซึ่งดูแลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) รวมถึงจำานวนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมซึ่งดำาเนนิการโดย
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการจัดบรกิารที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพแก่ผู้ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
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6.  กองทุนสังคมสงเคราะห์ ซึ่งดำาเนนิการโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพื่อเป้าหมายในการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล
และค่าเดนิทางที่จำาเป็นสำาหรับผู้ที่มีฐานะยากจนควรมีการขยายไปยังทุกโรงพยาบาลในระดับตตยิภูม ินอกจากนี้กองทุน
สวัสดกิารสังคมดังกล่าวซึ่งดำาเนนิการโดยโรงพยาบาลจำาเป็นต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้น และโรงพยาบาลควรที่
จะแน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือนั้น ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โรงพยาบาลของมหาวทิยาลัย
หลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ มีการจัดการกองทุนสวัสดกิารสังคมที่มีความโปร่งใสและทั่วถึงเป็นธรรม เพื่อ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำาหรับผู้ที่มีฐานะยากจน โดยมีการกำาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ของผู้ใช้บรกิารอย่างชัดเจน 
ซึ่งการดำาเนนิงานดังกล่าวสมควรได้รับการส่งเสรมิและเผยแพร่ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ 

7.  ผู้สูงอายุตดิเตียงที่มีฐานะยากจน ควรได้รับความสนใจและให้การสนับสนุนเป็นพเิศษ เนื่องจากผู้สูงอายุที่ยากจนเหล่า
นี้มักได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อรัง และจำาเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชดิ แต่บ่อยครั้งที่ไม่สามารถเดนิทางไปยัง
สถานพยาบาลได้ เนื่องจากข้อจำากัดด้านการเคลื่อนไหว ทำาให้ต้องขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ดูแลในการพาไปยังสถาน
พยาบาล และค่าใช้จ่ายด้านเดนิทาง ดังนั้นการเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล และอาสา
สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านหรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งดูแลผู้สูงอายุตดิเตียงที่มีฐานะยากจน ควรได้รับการ
ส่งเสรมิ นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนการเดนิทางจากสถานพยาบาล หรือจาก อปท. สำาหรับกลุ่มผู้สูงอายุให้เดนิทางไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลได้ตามความจำาเป็น

8.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสรมิการเข้าถึงบรกิารสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชน
ชนบท มีตัวอย่างที่ดีของ อปท. หลายแห่ง จากการศึกษาเชงิคุณภาพ เช่น การบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิสำาหรับชุมชน และ
การจัดตรวจสุขภาพประจำาปี (โดยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล) สำาหรับผู้สูงอายุในชุมชน ทำาให้ผู้
สูงอายุไม่จำาเป็นต้องเดนิทางไปสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพประจำาปี การดำาเนนิงานของ อปท. ดังกล่าวควรได้รับการส่ง
เสรมิ

9.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มีบทบาทสำาคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเยี่ยมบ้าน รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และการออก
กำาลังกาย ประสบการณ์ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ์ที่ได้จัดตั้ง “สุขศาลา” ในทุกหมู่บ้าน รวมถึงการให้โอกาส
กับ อสม. ในการเข้ารับการอบรมการดูแลผู้สูงอายุเป็นตัวอย่างที่ดี และควรต่อการเผยแพร่ไปยังจังหวัดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 
การดำาเนนิงานของ อสม./อผส. ในประเทศไทยยังคงมีความแตกต่างกันตามบรบิทของชุมชน แต่ปัจจัยความสำาเร็จที่สำาคัญ 
คือ การตดิตามดูแลอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ ซึ่งสามารถจัดเตรียมทรัพยากรเพิ่มเตมิสำาหรับการปฏบิัตงิานของ อสม./อผส. ในการดูแลส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน
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