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 The purpose of this analytic cross-sectional study was to study hemodialysis 
related expenditure and to study the factors affecting the use of hemodialysis in patients with 
end stage renal disease in private hospitals. The study included 201 end stage renal disease 
patients treated with hemodialysis in 2 private hospitals. Data were collected by interviewing 
patients according to the structure questionnaire during September and October 2008. 
 The results revealed that patients with universal coverage health insurance 
scheme spent a total cost from 900.00 to 52,945.60 Baht/ month. This cost was reduced in 
October since the health insurance benefits covered some of the expenditure. Therefore, 
direct medical costs were reduced 8,355.05 + 2,845.00 Baht/ month after the benefits were 
active. Patients with civil servant medical benefit scheme spent a total cost of 170.00 to 
12,180.00 Baht/ month, and patients with social security scheme spent from 1,603.00 to 
37,577.00 Baht/ month. Factors affecting the use of hemodialysis according to 
patients’opinion were income of patients and their families, and confidence in the services 
and process of hemodialysis. 
               In conclusion, hemodialysis related expenditure of patients in private hospitals 
have been decreased after receiving benefits from universal coverage health insurance 
scheme. In addition, private hospitals should develop their quality by strengthening the 
patients’ confidence in the services and process of hemodialysis. 
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 บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
         ภาวะไตวายเรื้อรัง (Chronic renal failure) เกิดจากความผิดปกติของการทํางานของไต 
ทําใหเกิดการคั่งของของเสียและสูญเสียสมดุลของเกลือแร น้ํา กรดและดางในรางกาย และรวมถึง
ความผิดปกติจากการขาดฮอรโมนที่สรางโดยไต ความรุนแรงของโรคไตวายเรื้อรังขึ้นกับอัตราการ
เสื่อมและการฟนกลับมาของไต ถาการเสื่อมของไตเปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่องอยางถาวร อาจ
ทําใหลุกลามจนไตวายในระยะสุดทายได ซ่ึงการทํางานของไตจะเหลือนอยกวารอยละ 5 ของภาวะ
ปกติ ทําใหมีของเสียตกคางและเกิดการคั่งของของเสียอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีอาการอื่นๆ รวมดวย 
ซ่ึงถาไมไดรับการรักษาผูปวยจะเสียชีวิตภายใน 1-6 เดือน (วิรัตน ทองรอด,อางถึงใน มัณฑนา ภาณุ
มาภรณ, บรรณาธิการ 2547: 2)  ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายตองไดรับการรักษาเพื่อทดแทนการ
ทํางานของไต ซ่ึงจะชวยยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูปวย สําหรับการรักษาเพื่อทดแทน
การทํางานของไต มี 3 วิธี (สมชาย เอี่ยมออง, อางถึงใน วิทยา ศรีมาดา, บรรณาธิการ 2541: 346) คือ 

 1. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)   
 2. การลางไตทางชองทอง  (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)   
 3. การปลูกถายไต (Kidney Transplantation)    

        โรคไตวายเรื้อรังเปนโรคหนึ่งที่มีอุบัติการณการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องทั่ว
โลก อยูระหวางรอยละ 3.2 – 7.6 ตอป (วิรัตน ทองรอด, อางถึงใน มัณฑนา ภาณุมาภรณ, 
บรรณาธิการ 2547: 2) แตกตางกันไปตามแตละประเทศ  จึงนับไดวาเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญ
ปญหาหนึ่งที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องในทุกภูมิภาค 
        รายงานของ Thailand Renal Replacement Therapy Registry (TRT) สมาคมโรคไตแหง
ประเทศไทย พบวา ความชุกของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ลงทะเบียนการรักษาเพื่อ
ทดแทนไตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 30 รายตอลานประชากร ในป พ.ศ. 2540 เปน 236.43 รายตอ
ลานประชากร ในป พ.ศ. 2547 สําหรับอุบัติการณของผูปวยที่ลงทะเบียนการรักษาเพื่อทดแทนไต
ในประเทศไทยในสี่ปแรกของการริเร่ิมโครงการ  การลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงไมมากนัก จาก 10.2 
รายตอลานประชากร ในป พ.ศ. 2540 เปน 10.4 รายตอลานประชากร ในป พ.ศ. 2543 แตหลังจากนี้
อุบัติการณก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 23.37  รายตอลานประชากร ในป พ.ศ. 2544  เปน 124.97 ราย
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ตอลานประชากร ในป พ.ศ. 2547 โดยเมื่อส้ินป พ.ศ. 2548 มียอดผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่
ไดรับการทดแทนไตรวมทั้งสิ้น 15,736 รายโดยผูปวยสวนใหญ จํานวน 13,904 รายไดรับบริการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จํานวน 1,145 รายไดรับการปลูกถายไต และมีจํานวน 687 รายท่ีใช
การลางชองทอง คิดเปนความชุกของผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 243.39 ปลูกถายไต 18.75 
และลางชองทอง 13.25 รายตอลานประชากร และมีอุบัติการณของผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม 118.6 ปลูกถายไต 2.31 และลางชองทอง 7.7 รายตอลานประชากร (ถนอม สุภาพร 2550: 45) 
จากขอมูลดังกลาวทําใหทราบวาสถานการณของจํานวนผูปวยโรคไตวายเรื้อรังในประชากรไทย
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว นับเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขและกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศเปน
อยางมาก    สําหรับตนทุนในมุมมองของผูใหบริการของโรคนี้  มีการคํานวณเฉลี่ยคาบริการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม 260,000 บาทตอคนตอป ลางชองทอง 307,000 บาทตอคนตอป และผาตัด
เปลี่ยนไต 300,000  บาทตอคนตอป (วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ 2544: 215-225) ซ่ึงนับวาเปน
โรคที่มีคาใชจายในการรักษาสูงมากถือวาเปนภาระดานงบประมาณของรัฐบาล นอกจากนี้โรคไต
ยังสงผลตอคุณภาพชีวิตของทั้งผูปวยและญาติผูทําหนาที่ดูแลผูปวยเปนอยางมาก (ศรัณย กอสนาน, 
อางถึงใน มัณฑนา ภาณุมาภรณ, บรรณาธิการ 2547: 112) 

        ในประเทศไทย ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายสวนใหญบําบัดทดแทนไตโดยวิธีฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม ซ่ึงผูปวยตองเดินทางมารับการบําบัดที่หนวยไตเทียมสัปดาหละ 2-3 ครั้ง ๆ 
ละ 4-5 ช่ัวโมง และตองไดรับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทยที่ผานการฝกอบรมโดยเฉพาะ 
สําหรับสถานการณการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม พบวาในป พ.ศ. 2549 มีศูนยโรคไตบริการ
ฟอกเลือดที่ลงทะเบียนใน TRT รวมทั้งส้ินจํานวน 352 แหง โดยเอกชนเปนผูดําเนินการศูนยบริการ
ฟอกเลือดเปนสวนใหญ จํานวน 184 แหง (52.3%) จํานวนเครื่องฟอกเลือดรวมทั้งประเทศมีจํานวน 
2,670 เครื่อง โดยเปนของภาคเอกชน 1,396 เครื่อง (52.3 %) (ถนอม สุภาพร 2550: 47-48) และมี
รายงานการศึกษาพบวาประสิทธิภาพในการใชเครื่องไตเทียมของภาคเอกชนสูงกวาภาครัฐบาล 
(กัญจนา ดิษยาธิคม และคณะ 2546: 1-69)  สําหรับบุคลากรทางการแพทย พบวาอายุรแพทยโรคไต 
จํานวน 35.3 % และพยาบาลผูเชี่ยวชาญโรคไตจํานวน 48.5% ปฏิบัติงานในศูนยบริการเอกชน                 
สวนดานผูเขารับบริการ พบวาในป พ.ศ.2548 สวนใหญรับบริการในศูนยบริการเอกชน (56.8%)    
(ถนอม สุภาพร 2550: 48-49) ขอมูลคาใชจายในการฟอกเลือด ภาคเอกชนจะเรียกเก็บคาบริการที่
แพงกวาภาครัฐบาล (กัญจนา ดิษยาธิคม และคณะ 2546: 1-69; ถนอม สุภาพร 2550: 49) และมี
การศึกษาพบวาคาใชจายของผูปวยรายใหมจะมากกวาผูปวยที่รักษาอยูแลว (จันทิรา หอมวิจิตรกุล 
2541; McMurray 1997: 8-542) ถึงแมวาปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่
ตองการใหเกิดความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสุขภาพ  และมีผูปวยบางรายที่ทําการฟอกเลือด
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ดวยเครื่องไตเทียมโดยใชชุดสิทธิประโยชนของสวัสดิการขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
หรือชุดสิทธิประโยชนของผูประกันตนภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม  แตยังคงพบปญหา
เร่ืองคาใชจายที่ผูปวยและครอบครัวตองแบกรับ  เนื่องจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาซึ่ง
ปจจุบันสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดปรับปรุงชุดสิทธิประโยชนใหครอบคลุมบริการ
ทดแทนไตสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายโดยรวมจายเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปน
ตนไป ยังคงพบปญหาในชวงเริ่มตนโครงการ ซ่ึงหนวยบริการไตเทียมของเอกชนบางแหงยังไม
พรอมใหความรวมมือ ผูปวยบางคนจึงยังไมสามารถใชสิทธิประโยชนนี้ไดอยางเต็มรูปแบบ จาก
ขอมูลกอนที่จะปรับปรุงสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ผูปวยเกือบครึ่งหนึ่ง 
(46 %) ตองชําระเงินเองและเลือกรับบริการฟอกเลือดของภาคเอกชนถึง 56.8% (ถนอม สุภาพร 
2550: 51) เนื่องจากปญหาความสามารถทางการคลังและขอจํากัดในการใหบริการฟอกเลือดของ
ภาครัฐบาล โดยภาคเอกชนสามารถแบงเบาภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นของภาครัฐบาลได ซ่ึงมีการศึกษา
พบวาโรงพยาบาลเอกชนมีคุณภาพของการบริการโดยทั่วไปสูงกวาโรงพยาบาลรัฐบาล (ธนวัฒน            
นันทสมบูรณ 2542; Andaleeb 2000: 95-102) นอกเหนือจากนี้ยังมีการศึกษาปจจัยที่สามารถสงผล
ตอการตัดสินใจเขารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน (ศศิวิมล สันติเวชชกุล 2540; ธนวัฒน                 
นันทสมบูรณ 2542; จุฑารัตน ประภารัตนะพันธุ 2546; ประนัดดา จางแกว 2546) เชน คุณภาพของ
การบริการ บุคลากรผูใหบริการ ราคาการบริการ สถานที่ การประชาสัมพันธของโรงพยาบาล               
รายไดของผูรับบริการ คานิยมของผูรับบริการ และการเบิกคารักษาพยาบาลได ฯลฯ  แตอยางไรก็
ตามไมมีขอมูลถึงการใชบริการในโรงพยาบาลเอกชนสําหรับโรคที่มีภาระคาใชจายสูง โดยเฉพาะ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมซ่ึงตองใชคาใชจายในการรักษาสูงและใชเวลาในการรักษายาวนาน
หรือตลอดชีวิต ประกอบกับยังไมพบวามีการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจายสําหรับการรับ
บริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในมุมมองของผูปวยและปจจัยในการเขารับบริการฟอกเลือดที่
โรงพยาบาลเอกชนในตางจังหวัด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงตองการเก็บขอมูลคาใชจายจริงใน
มุมมองของผูปวยในการรับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและปจจัยที่มีผลตอการเขารับ
บริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจะไดเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญสําหรับผูที่เกี่ยวของกับ
งานบริการทางสุขภาพ ทั้งในระดับผูออกนโยบาย ผูบริหารจัดการโรงพยาบาล ตลอดจนระดับ
ผูปฏิบัติงาน ในการรวมกันวางแผนและบริหารหนวยงาน เพื่อใหประชาชนผูใชบริการโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลทุกแหงไดรับความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงเปนเปาหมายที่สําคัญของโรงพยาบาล         
ทุกแหงตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
              1. เพื่อศึกษาคาใชจายของผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาลเอกชน 
               2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมใโรงพยาบาล
เอกชน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
             1. ทราบถึงคาใชจายในมุมมองของผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียมในโรงพยาบาลเอกชน 
             2. ทราบถึงเหตุผลและปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาลเอกชน 
             3. ผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอรัฐบาลในการทราบคาใชจายในมุมมองของผูปวย  
เปนการสะทอนถึงการแบกรับภาระของผูปวยและครอบครัว เพื่อนําไปพิจารณางบประมาณของ
ระบบประกันสุขภาพ  
              4. ผลการศึกษาจะเปนประโยชนและเปนขอมูลพ้ืนฐานแกผูบริหารโรงพยาบาลเอกชน
ในการวางแผนดําเนินงานของโรงพยาบาล 
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  แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดวิเคราะหคาใชจาย 
 

คาใชจายทั้งหมด 

คาใชจายทางตรง คาใชจายทางออม 

คาใชจายเกี่ยวกับ 
การแพทย 

คาใชจายไมเกีย่วกับ
การแพทย 

รายไดที่เสียเนือ่งจาก
การขาดงานของผูปวย
และญาต ิ

 

- คาฟอกเลือด 
- คายารับประทาน 
- คายาฉีด 
- คาตรวจทาง  

หองปฏิบัติการ 
- คาบริการทาง 

การแพทย 
- คาเอ็กซเรย 
- คาผาตัดเปลี่ยน

เสนเลือด 
- คาอุลตราซาวน 

ผูปวยและญาติ 
- คาเดินทาง 
- คาจางผูดูแล 
- คาอาหาร/เครื่องดื่ม/

ขนม 
- คาที่พัก 
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 แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดวิเคราะหปจจยัในการเขารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม

ปจจัยทางกายภาพ 
- ความสะอาดของสถานที่ฟอกเลือด 
-  ความสะดวกสบายของที่นั่งรอฟอกเลือด 
- ความพอเพียงของที่นั่งรอฟอกเลือด 
- ความสะอาดของหองอาหาร  
- ความสะอาดของหองสุขา  
- ความพอเพียงของบริการน้ําดื่ม 
- ความพอเพียงของที่จอดรถในโรงพยาบาล 
- ความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล 
- ความเรียบรอยในการแตงกายของบุคลากร 
- การมีรถบริการรับสง 
- การมีตูรับความคิดเห็นหรือรองทุกข 

ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
- ขอมูลประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการ 
- ความรวดเร็วในการเขารับบริการ 
- เพื่อน คนรูจัก เจาหนาที่หรือญาติแนะนํา 
- การจัดกิจกรรมตางๆเพื่อประโยชนตอสังคม 

เชนการจัดอบรมใหความรู ใหคําปรึกษาแก
ประชาชน 

 -      การมีทีมแพทยและพยาบาลไปตรวจเยี่ยมบาน 

ปจจัยทางเทคโนโลยี 
- ความทันสมัยและไดมาตรฐาน

ของอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ประกอบในการฟอกเลือด 

- การชําระเงินดวยบัตรเครดิต 
- การนัดหมายทางโทรศัพท กรณี

เปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการ
มาฟอกเลือด 

การเขารับบริการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาลเอกชน 

ปจจัยทางจิตวทิยา 
-     ความเชื่อมั่นในการบริการและ

กระบวนการ                                         
ใหบริการฟอกเลือดของโรงพยาบาล 

-    ความเชื่อถือในตัวแพทยและพยาบาล 
-    การบริการของบุคลากรที่เกี่ยวของ 

เชน     พนกังานเปล การเงิน ฯลฯ 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
- รายไดของทานและครอบครัว 
- การมีสิทธิประโยชนที่ได รับ

จาก แหลงตางๆ 
- ราคาของการฟอกเลือด 
- การใหสวนลดคาฟอกเลือด 
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ขอบเขตการวิจัย 
             การวิจัยคร้ังนี้มีประชากร คือ กลุมผูปวยนอกที่เปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายทุกราย 
ที่มารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ณ หนวยไตเทียมของโรงพยาบาลเอกชน 2 แหง ใน
เดือนกันยายน และตุลาคม พ.ศ. 2551โดยคัดเลือกผูปวยที่สามารถใหความรวมมือและสามารถ
ส่ือสารได และทําการเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดที่มารับบริการดังกลาวในชวงเวลาที่
ทําการศึกษา  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
            ผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง หมายถึง ผูปวยที่มีภาวะไตมีความเสียหาย (kidney damage) ซ่ึง
แสดงใหเห็นโดยมีลักษณะทางพยาธิของไตที่ผิดปกติ หรือมีตัวบงชี้ถึงไตมีความเสียหาย ไดแก มี
ความผิดปกติของเลือด ปสสาวะหรือภาพถายรังสี เปนเวลานานกวา 3 เดือนขึ้นไป  มีการ
เปล่ียนแปลงในดานพยาธิหรือหนาที่ของไต โดยอาจมีอัตราการกรองลดหรือไมก็ได  หรือมีอัตรา
การกรองของไตลดต่ํากวา 60 มิลลิลิตรตอนาทีตอพื้นที่ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร โดยไตมีความ
เสียหายหรือไมก็ได (ชลธิป พงศสกุล 2546 : 106) 
            ผูปวยนอก หมายถึง ผูปวยที่มาใชบริการสุขภาพ และแพทยวินิจฉัยโดยใหยาไป
รับประทานที่บาน ไมตองนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล 
            การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) หมายถึง กระบวนการนําของเสียออก
จากเลือดซึ่งใชในการรักษาภาวะ renal insufficiency โดยเชื่อมหลอดเลือดแดงและดําเขาดวยกัน
อยางถาวร เพื่อการไหลผานของเลือดโดยตรงจากหลอดเลือดแดงไปยังหลอดเลือดดําโดยไมผาน
รางแหของเสนเลือดฝอย เขาสูเครื่องฟอกโดยผานกระบวนการ diffusion และ ultrafiltration 
จากนั้นของเสียและ electrolytes ตางๆ จะถูกกําจัดโดยกระบวนการ osmosis จากเลือดเขาสู 
dialysate และถูกกําจัดออก ซ่ึงการใชเครื่องไตเทียม เปนการทําเพื่อทดแทนการทํางานของไตใน
การกําจัดของเสียและควบคุมสารน้ําและเกลือแร (ชลีวันท  ศรีสุนทร, พาริชา ชีรประชา และมูนาดา  
ลอดิง 2546: 3) 

            คาใชจายทางตรง (Direct cost) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นกับผูปวย อันไดแก คาใชจาย
ตางๆ ที่ผูปวยจะตองจายใหไดรับบริการการรักษารวมถึงคาใชจายของญาติที่ตองเสียไป เนื่องจาก
การดูแลผูปวยขณะมารับบริการตรวจหรือรับการรักษาในโรงพยาบาล (จันทิรา หอมวิจิตรกุล 2541) 

        คาใชจายทางออม (Indirect cost) หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากคาเสียโอกาสอันเปนผล
เนื่องมาจากการมาฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมแลวตองขาดงาน (จันทิรา หอมวิจิตรกุล 2541) 
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       สิทธิประโยชน หมายถึง สิทธิพิเศษตางๆที่ทําใหบุคคลหรือครอบครัวไดรับการ
ลดหยอนคาใชจายในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จากสถานพยาบาลในฐานะตางๆ เชน การมี
หลักประกันสุขภาพถวนหนา สวัสดิการขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือเปนผูประกันตน
ภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม (ธนวัฒน นันทสมบูรณ 2542) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
             การศึกษาคาใชจายและปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
ของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในโรงพยาบาลเอกชนครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

       ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง 
       การเขาถึงการบําบัดทดแทนไต 
       การรกัษาดวยวิธีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) 
       การประยุกตเศรษฐศาสตรกับงานสาธารณสุข 
       แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน 
       แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
       แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการบริการทางการแพทย 
       งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับโรคไตวายเรื้อรัง 
              ภาวะไตวายเรื้อรัง หรือโรคไตระยะสุดทาย (chronic renal failure หรือ end stage renal 
disease; ESRD) เกิดจากความผิดปกติของการทํางานของไต ทําใหเกิดการคั่งของของเสีย (waste 
product) และสูญเสียสมดุลเกลือแร น้ํา กรดและดางในรางกาย ซ่ึงรวมทั้งความผิดปกติจากการขาด
ฮอรโมนที่สรางโดยไตดวย  ความรุนแรงของโรคไตวายเรื้อรังขึ้นกับอัตราการเสื่อมและการฟน
กลับมาของไต  ถาการเสื่อมของไตเปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่องอยางถาวรอาจทําใหลุกลามจน
ไตเสื่อมในระยะสุดทายได ซ่ึงการทํางานของไตจะเหลือนอยกวารอยละ 5 ของภาวะปกติ ทําใหมี
ของเสียตกคางและเกิดการคั่งของของเสียอยางรวดเร็วรวมทั้งมีอาการอื่นๆรวมดวย ซ่ึงถาไมไดรับ
การรักษา ผูปวยจะเสียชีวิตภายใน 1-6 เดือน (วิรัตน ทองรอด, อางถึงใน มัณฑนา ภาณุมาภรณ, 
บรรณาธิการ 2547: 2)   
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คําจํากัดความของโรคไตวายเรื้อรัง มี 2 ขอ คือ 
 1. การที่มี kidney damage เปนเวลานานกวา 3 เดือนขึ้นไป ซ่ึงหมายถึงมีการ
เปลี่ยนแปลงในดานพยาธิหรือหนาที่ของไต โดยที่อาจมีอัตราการกรองลดหรือไมก็ได ซ่ึงแสดงให
เห็นโดย 

      มีลักษณะทางพยาธิของไตที่ผิดปกติ 
      มีตัวบงชี้ถึง kidney damage ไดแก มีความผิดปกติของเลือด ปสสาวะหรือภาพถายรังสี 

            2. การที่มีอัตราการกรองของไต (glomerular filtration rate; GFR) ลดต่ํากวา 60 
มิลลิลิตรตอนาทีตอพื้นที่ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร นานกวา 3 เดือน โดยมี kidney damage หรือไมก็
ได (ชลธิป พงศสกุล 2546: 106) 
 การวัดการทํางานของไตดวยคา GFR ไดแกการคํานวณหาคาของ creatinine clearance 
(Ccr) ดังสูตรของ Cockroff and Gault (เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย 2549: 17) ดังนี้ 
 Ccr = (140-Age) ×BW (กก.) / 72×Serum (มก./ ดล.)  มล./ นาที 
 ถาเปนผูหญิง คูณดวย 0.85   
 หรือ 
 Ccr = urine Cr (มก./ ดล.) × urine volume (มล./ นาที) / Serum (มก./ ดล.)  มล./นาที 
 คนปกติมีคาประมาณ 120 มล./ นาที ถาสมรรถภาพการทํางานของไตลดลงมากกวา
คร่ึงหนึ่ง คา serum Cr จึงจะมากกวา 2 มก./ ดล. กลาวคือ Ccr จะนอยกวา 50 มล./ นาที จึงจะเห็นคา 
serum Cr สูงเกินกวาปกติคือเกินกวา 2 มก./ ดล. ซ่ึงยังเปน mild renal failure และถา Ccr ลดลงไป
เร่ือยๆ ก็จะเขาสู moderate และ severe renal failure 
 
ระยะของไตวายเรื้อรังกอนจะมาเปน end stage renal disease (ESRD) แบงเปนระยะๆดังนี้คือ 
 1. ระยะที่มี renal reserve ลดลง 
 ระยะนี้ผูปวยยังไมมีอาการผิดปกติ แตคา serum Cr จะสูงกวาปกติเล็กนอย คือ อยู
ระหวาง 1.5-2 มก./ ดล. คา Ccr ประมาณ 40-50 มล./ นาที แตพบโปรตีนในปสสาวะเพิ่มขึ้น 
 2. ระยะ chronic renal insufficiency 
 ผูปวยเริ่มมีอาการผิดปกติเพียงเล็กนอย คือมี nocturia มีความดันเลือดสูง คา serum Cr 
ประมาณ 2-4 มก./ ดล. และคา Ccr ประมาณ 20-40 มล./ นาที 
 3. ระยะ chronic renal failure 
 ระยะนี้ผูปวยเริ่มมีอาการชัดเจนขึ้น เชน ซีด ออนเพลีย เบื่ออาหาร ความดันเลือดสูง คา 
serum Cr 4-8 มก./ ดล. และคา Ccr ประมาณ 10-20 มล./ นาที 
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 4. ระยะ end stage renal disease (ESRD) หรือ uremia 
 ระยะนี้เปนระยะสุดทายของไตวายเรื้อรัง ซึ่ง nephron ที่เหลือทํางานนอยมาก 
รางกายไมอยูในสมดุล เกิดความผิดปกติของการขับถายของเสีย การควบคุมเกลือแร กรด ดาง 
ตลอดจนฮอรโมนตางๆ ผูปวยจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ซีด ซึมลง คา serum Cr 
มากกวา 8 มก./ ดล. และคา Ccr นอยกวา 10 มล./ นาที ไตมีขนาดฝอเล็กลง (เกรียงศักดิ์ วารีแสง
ทิพย 2549: 15) 
 
ความรุนแรงในการดําเนินโรคของโรคไตเรื้อรัง แบงไดเปน 5 ระดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การจําแนกระดับความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง 

Stage Description GFR (ml/min/1.73m3 ) 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

At increased risk 
 
 

Kidney damage with normal or increase    GFR 
Kidney damage with mild decrease    GFR 

Moderate decrease    GFR 
 Severe decrease      GFR 

Kidney failure 

≥90 
(with chronic kidney disease 

risk factors) 
≥ 90 

60 – 89 
30 – 59 
15 – 29 

< 15 (or dialysis) 
ที่มา: เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย, “ไตวายเรื้อรัง (chronic Kidney Disease),” วารสารสมาคมโรคไต
แหงประเทศไทย 12, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2549):16. 
 
อุบัติการณและความชุกของโรคไตวายเรื้อรัง 
             อุบัติการณการเกิดโรคนี้ทั่วโลกมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป อยูระหวางรอยละ 3.2-7.6 ตอป 
ประเทศที่มีอุบัติการณเกิดโรคไตวายเรื้อรังสูงที่สุด คือประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2544 มี
ผูปวยใหมถึง 336 รายตอประชากรลานคน อันดับสองไดแกไตหวัน 331 รายตอประชากรลานคน 
และประเทศญี่ปุนเปนอันดับสาม 262 รายตอประชากรลานคน (วิรัตน ทองรอด, อางถึงใน มัณฑนา 
ภาณุมาภรณ, บรรณาธิการ 2547: 4)   
              ความชุกของโรคนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน (ความชุก คือจํานวนผูปวยที่เปนโรค
ทั้งหมด ซ่ึงรวมทั้งผูปวยเกาและผูปวยใหม) ประเทศที่มีรายงานความชุกสูงที่สุดไดแกประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ที่มีผูปวยไตวายเรื้อรังทั้งส้ิน 406,081 ราย อันดับที่สองไดแกประเทศญี่ปุน 219,180 
ราย โดยมีประเทศเยอรมันเปนอันดับที่สามของโลก ความชุกของโรคไตวายเรื้อรังขึ้นอยูกับหลาย
ปจจัย เชน อาจเกิดจากสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐาน และภาวะทางเศรษฐกิจของแตละ
ประเทศ โดยเฉพาะความสามารถและความพรอมในการใหบริการของประเทศ ทําใหอัตราการรอด
ชีวิตของผูปวยโรคนี้มีสูง สงผลใหความชุกของโรคนี้มีสูงดวย (วิรัตน ทองรอด, ใน มัณฑนา            
ภาณุมาภรณ, บรรณาธิการ 2547: 7-8)   
             สําหรับในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงอุบัติการณและความชุกของผูปวยโรคไตวาย
เร้ือรังที่ลงทะเบียนการรักษาบําบัดทดแทนไต โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงอุบัติการณและความชกุของผูปวยโรคไตวาย  ที่ลงทะเบียนการ                  
                 รักษาบําบัดทดแทนไตทั้งหมดในประเทศไทย                หนวย: รายตอประชากรลานคน 
ป พ.ศ. 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

อุบัติการณ 
ความชุก 

10.2 
30 

10.2 
54.4 

11.8 
78.9 

10.4 
99.4 

23.37 
114.87 

- 
- 

82.8 
234.4 

124.97 
236.43 

128.61 
275.29 

ที่มา: ถนอม สุภาพร, “รายงานขอมูลผลการลงทะเบียนรักษาทดแทนไต สมาคมโรคไตแหงประเทศ
ไทยประจําป พ.ศ. 2549 (TRT Registry Annual Report 2006),” วารสารสมาคมโรคไตแหงประเทศ
ไทย 13, 1 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2550) : 55. 
 
             จากรายงานของ Thailand Renal Replacement Therapy Registry (TRT) สมาคมโรคไต
แหงประเทศไทย  พบวาสิ้นป พ.ศ. 2548 มียอดผูปวยรวมทั้งสิ้น 15,736 คนโดยผูปวยสวนใหญ 
จํานวน 13,904 รายไดรับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จํานวน 1,145 รายไดรับการปลูกถาย
ไต และมีจํานวน 687 รายที่ใชการลางชองทอง คิดเปนความชุกของผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม 243.39 ปลูกถายไต 18.75 และลางชองทอง 13.25 รายตอลานประชากร  และมีอุบัติการณของ
ผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 118.6 ปลูกถายไต 2.31 และลางชองทอง 7.7 รายตอลาน
ประชากร จากขอมูลดังกลาวทําใหทราบวาสถานการณของจํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรังในประชากร
ไทยสูงขึ้นอยางรวดเร็ว (ถนอม สุภาพร 2550: 45) 
 
สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง 
            โรคเบาหวานเปนสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังในประเทศตางๆ ประมาณรอยละ 30 หรือ 
1 ใน 3 ของสาเหตุทั้งหมด ในป พ.ศ.2544 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีสาเหตุการเกิด
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โรคไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวานสูงที่สุดคือรอยละ 45.3 สําหรับการเกิดโรคไตวายเรื้อรังจาก
โรคเบาหวานที่ญี่ปุน นิวซีแลนด และเยอรมัน คือรอยละ 38.1, 37.0 และ 36.2 ตามลําดับ ซ่ึงโดย
ภาพรวม จํานวนผูปวยไตวายเรื้อรังที่เคยเปนโรคเบาหวานมากอนมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
            สําหรับสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังในประเทศไทย  เกิดจากโรคเบาหวานรอยละ 30 
รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 18.2 – 19.6 และ glomerulonephritis รอยละ 16.6 – 21.2 
และมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ (วิรัตน ทองรอด, อางถึงใน มัณฑนา ภาณุมาภรณ, บรรณาธิการ 2547: 
12)   
 
อาการของโรคไตวายเรื้อรัง 
             ภาวะไตวายเรื้อรังจะมีผลกระทบตอการทํางานของอวัยวะเกือบทุกระบบของรางกาย
เรียกกลุมอาการนี้วา ยูรีเมีย (uremia) จะมีทั้งสารอินทรียและอนินทรียสะสมภายในรางกาย ซ่ึงจะ
ไปรบกวนการทํางานของอวัยวะสําคัญๆดังตอไปนี้ 

       ระบบหัวใจ หลอดเลือดและระบบการหายใจ เกิดภาวะความดันเลือดสูงจากการมีน้ํา
และเกลือแรสะสมในรางกายมาก 

        ระบบน้ํา เกลือแร และสมดุลความเปนกรดดางของรางกาย ผูปวยอาจเกิดภาวะน้ําคั่งใน
ชองปอด ชองทอง ชองหุมหัวใจ หรือที่อ่ืนๆ อาจมีน้ําทวมปอด หรือเกิดภาวะที่มีโซเดียม 
โพแทสเซียม ฟอสเฟต หรือกรดมากในเลือด 

       ระบบทางเดินอาหาร อาการที่พบบอยไดแก เบื่ออาหาร คล่ืนไส อาเจียน และสะอึก               
ยูเรีย บางสวนถูกขับออกทางน้ําลาย และถูกสลายในทางเดินอาหาร เกิดเปนแอมโมเนีย ทําใหผูปวย
มีกลิ่นลมหายใจคลายปสสาวะ หรืออาจมีแผลตามผนังเยื่อบุทางเดินอาหาร 

       ระบบประสาทและกลามเนื้อ เร่ิมตั้งแตอาการในระยะที่โรคยังไมรุนแรงมาก ไดแก 
ขาดสมาธิในการทํางาน งวง ซึม นอนไมหลับ ไปจนถึงอาการมากเมื่อโรครุนแรงขึ้น เชน อาการ
หลงลืม การตัดสินใจผิดพลาด คํานวณตัวเลขไมได ขาเกร็ง สะอึก กลามเนื้อกระตุก เปนตะคริว ชัก 
หมดสติ โคมา เปนตน สวนอาการทางระบบประสาทสวนกลาง ไดแก ชาปลายมือปลายเทา 
กลามเนื้อออนแรง 

       ระบบโลหิตวิทยา  ภาวะตางๆที่เกิดขึ้นในภาวะยูรีเมีย มีสวนทําใหอายุของเม็ดเลือดแดง 
ส้ันลง ประกอบกับการสรางฮอรโมน erythropoietin จากไตลดลง ทําใหขาดตัวกระตุนเซลลไข
กระดูกใหสรางเม็ดเลือดแดงชุดใหมขึ้นมาทดแทน จึงเกิดภาวะโลหิตจางตามมา 
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       ระบบตอมไรทอและเมตาบอลิซึม อาการแสดงที่พบ ไดแก ภาวะทุพโภชนาการ ความ
ผิดปกติของพาราธัยรอยดฮอรโมน อินซูลิน ระดับไขมัน และกลูโคสในเลือด ระดับฮอรโมนเอส
โทรเจนในผูปวยหญิง และฮอรโมนเทสโทสเตอโรนในผูปวยชายลดลง 
       ระบบผิวหนัง ผูปวยไตวายระยะทายๆ จะมีอาการคันตามผิวหนัง (pruritus) ซึ่งยังไม
ทราบสาเหตุที่แน ชัด  อาจเปนผลมาจากภาวะฮอรโมนพาราธัยรอยดในเลือดสูง  ภาวะ 
hypervitaminosis A หรือ dermal mast cell proliferation with subsequent histamine release 
      ระบบภูมิคุมกัน  พบการติดเชื้อโรคตางๆไดบอยในผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย 
เนื่องจากผูปวยเหลานี้มีความบกพรองของระบบภูมิคุมกันในระดับหนึ่ง (แม็ค คาธี 2539: 788-795) 
 
การรักษาโรคไตวายเรื้อรัง 
 การรักษาโรคไตวายเรื้อรังประกอบดวยหลักการใหญๆ 3 ประการ คือ 
 1. รักษาตนเหตุของโรคหรือภาวะตางๆ ของไตวายเรื้อรัง ซ่ึงถารักษาแลวอาจทําให
หนาที่ของไตกลับมาเปนปกติหรือเกือบปกติ และปองกันหนาที่ของไตไมใหเสื่อมเร็วในเวลาตอไป 
 2. รักษาภาวะที่ทําใหหนาทีข่องไตผูปวยไตวายเรื้อรังเสยีเพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน อาจเปน
ส่ิงที่เปนผลตามมาเชน hypertension, fluid electrolyte imbalance, congestive heart failure อาจเปน
ภาวะแทรกซอนจากไตวายเรือ้รัง เชน ภาวะติดเชื้อ และอาจเกิดจากยาตางๆ หากภาวะเหลานี้ไมได
รับการรักษา นอกจากจะทําใหไตของผูปวยเสียหนาที่เพิม่ขึ้นอยางฉับพลันแลว ยังอาจมีผลตอการ
เกิด progression ของโรค 
 3. หยุดยั้งหรือชะลอการเกิด progression ของโรคแบงเปน 2 วิธีใหญๆ คือ 
                   3.1 การรักษาโดยไมใชยา (non pharmacologic intervention) ไดแก    
                        การออกกําลังกาย พบวาทําให renal blood flow ลดลง plasma lipids ลดลง และการ
เปลี่ยนแปลงของ coagulation และ fibrinolysis system ไปในทางดีขึ้น 

  การควบคุมอาหารจําพวกโปรตีน ไขมัน ฟอสเฟต คารโบไฮเดรต เกลือและน้ํา 
  3.2 การรักษาโดยใชยา (pharmacologic intervention) 
  ไดแก ยาจับฟอสเฟต (Phosphate binders) ยาลดความดันโลหิต ยากลุมไบ
คารบอเนต (Bicarbonate) ฉีดยา erythropoietin วิตามิน ยาลดไขมันในเลือด ยารักษาโรคเบาหวาน 
ยารักษาโรคหลอดเลือดและหัวใจ ยาปฏิชีวนะ และยากันชัก เปนตน(สมชาย เอ่ียมออง 2541: 337-
345) 
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การรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย 
             การรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย โดยการบําบัดทดแทนไต (renal replacement 
therapy) มีอยู 3 วิธี คือ 
 1. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis, HD)   
 เปนการใชเครื่องไตเทียมเพื่อทดแทนการทํางานของไตในการกําจัดของเสียและควบคุม 
สารน้ําและเกลือแร 
 2. การลางไตทางชองทอง  (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, CAPD)   
 เปนวิธีการทํา dialysis โดยใชเยื่อบุชองทองเปนตัวกรองของเสียและสารน้ําออกมาใน
น้ํายา dialysis และเปลี่ยนถายน้ํายาเปนระยะๆ ประมาณวันละ 4 – 5 ครั้ง 
 3. การปลูกถายไต (Kidney Transplantation, KT)     
 เปนการผาตัดปลูกถายไตใหมเขาไปในรางกายของผูปวย เพื่อทําหนาที่ทดแทนไตเกาที่
เส่ือมสภาพอยางถาวร โดยอาจไดรับไตบริจาคจากญาติ (living-related KT) จากคูสมรสที่มีบุตร
ดวยกันหรือจดทะเบียนสมรสเกิน 3 ป (living-unrelated KT) หรือจากผูปวยที่เสียชีวิต 
(cadaveric KT) (อรรถพงศ วงศวิวัฒน 2549: 9) 
 
ขอบงชี้ในการเริ่มการรักษาดวยวิธีการบําบัดทดแทนไต  (อรรถพงศ วงศวิวัฒน 2549: 10)  
 1. มีระดับของเสียในเลือดสูง คือผูปวยโรคไตวายเรื้อรังที่ไมไดเกิดจากเบาหวานที่มี
ระดับ BUN มากกวา 100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร หรือ creatinine clearance นอยกวา 10 มิลลิลิตรตอ
นาที สําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังจากเบาหวานควรพิจารณาทํา dialysis เร็วข้ึน คือเมื่อ creatinine 
clearance นอยกวา 15 มิลลิลิตรตอนาที เพราะโรคมี metabolic complications สูงกวา และมีการ
ดําเนินโรคเร็วกวาโรคไตวายจากสาเหตุอ่ืน 
 2. มีภาวะน้ําเกินในรางกาย ซ่ึงทําการรักษาดวยยาแลวไมไดผล เชน มีภาวะน้ําทวมปอด  
(acute pulmonary edema) 
 3. มีภาวะ hyperkalemia ซ่ึงใหการรักษาทางยาแลวไมไดผล 
 4. มีภาวะ metabolic acidosis ซ่ึงใหการรักษาดวย alkali therapy ไมไดผล หรือไม
สามารถให alkali therapy ได เชน มีภาวะ metabolic acidosis รวมกับภาวะน้ําทวมปอด ทําใหไม
สามารถให sodium bicarbonate ได เนื่องจากจะทําใหภาวะน้ําทวมปอดเลวลงจากการไดรับโซเดียม 
 5. มีภาวะแทรกซอนของ uremia เชน encephalopathy, pericarditis, pleuritis, bleeding 
diathesis เปนตน 
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 6. Relative indication คือมีภาวะ malnutrition ทั้งๆ ที่ไดรับการรักษาดวยยาอยางเต็มที่ 
โดยอาจดูไดจากเบื่ออาหารอยางรุนแรง น้ําหนักตัวลดลง หรือระดับอัลบูมินในเลือดต่ําลง 
นอกจากนี้อาจตองพิจารณาเริ่มการรักษาดวยการบําบัดทดแทนไต ในกรณีที่คุณภาพชีวิตลดลงซึ่ง
อาจเกิดจากอาการออนเพลีย คล่ืนไสอาเจียน หรืออาการคันรุนแรง เปนตน  
 
แหลงบริการรักษาพยาบาล 
             แหลงบริการรักษาโรคหรือการใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของไทยเปน
ระบบที่เปดโอกาสใหมีการเลือกแหลงรักษาพยาบาลหลายแหลง ประชาชนมีเสรีภาพเต็มที่ในการ
แสวงหาบริการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลทุกระดับที่เปนของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงระบบ
บริการทางการแพทยและสาธารณสุขประกอบไปดวยสถานพยาบาลประเภทตางๆ ดังนี้ 
             1. สถานพยาบาลเอกชน  สามารถแบงไดเปนกลุมใหญๆ ได 2 กลุม คือ สถานพยาบาล
เอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร ไดแก คลินิก โรงพยาบาลของมูลนิธิ องคกรเอกชน องคกรทางศาสนา 
ซ่ึงดําเนินการใหบริการผูปวยในลักษณะชวยเหลือประชาชนแบบไมมุงหวังกําไร สวนงบประมาณ
ในการดําเนินงานสวนใหญมาจากการบริจาคของประชาชนที่มุงหวังในการใหความชวยเหลือผู
เจ็บปวย สวนสถานพยาบาลอีกกลุมหนึ่งคือ สถานพยาบาลที่ดําเนินการในลักษณะธุรกิจที่หวังผล
กําไรจากการลงทุนในการประกอบกิจกรรม คลินิกสวนใหญในปจจุบันจะดําเนินการโดยเอกชนซึ่ง
หวังผลกําไร สําหรับโรงพยาบาลเอกชนประเภทหวังผลกําไรทางธุรกิจนั้น ในชวงตั้งแตปพ.ศ.2535 
เปนตนมา มีการขยายตัวอยางรวดเร็วมาก เนื่องจากเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมลงทุนจากรัฐ 
และเปนที่ตองการของประชาชนกลุมที่มีรายไดพอควร ซ่ึงตองการความสะดวกสบายในดาน
บริการอื่นๆ นอกเหนือจากคุณภาพทางการรักษาพยาบาล 
            2.สถานพยาบาลภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงหลัก ซ่ึงจัดตั้งโรงพยาบาล
และสถานีอนามัยครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ นอกจากกระทรวงสาธารณสุขแลว สถานพยาบาล
ภาครัฐยังประกอบดวยคณะแพทยศาสตรตางๆ  โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานของรัฐอื่นๆ  อีก  ซ่ึงมีภารกิจหลักในการ
รักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข การประกันการเขาถึงบริการผูที่มี
รายไดนอย และผูที่สังคมควรเกื้อกูล และยังเปนแหลงที่ชวยในการชะลออัตราคารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลภาคเอกชนไมใหสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สถานพยาบาลภาครัฐในระดับตางๆ กันไดแก 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย ในระดับชุมชนเนนการ
จัดบริการในระดับสาธารณสุขมูลฐาน  ซ่ึงสถานพยาบาลตางๆ จะใหบริการแกประชาชนใน
ขอบเขตความสามารถของตน เมื่อมีผูปวยที่เจ็บปวยเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลแหงนั้น 
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ก็จะมีระบบสงตอผูปวยใหไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลแหงอื่นที่เหมาะสมตอไป 
เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และอบอุนใจแกตนเองและญาติ
มิตร (เฉลิมพล ตันสกุล และ อัญชลี วงศทางสวัสดิ์ 2538: 274-275)  
              ในชวงระยะเริ่มตนของการพัฒนาความทันสมัยของประเทศไทย การบริการทาง
การแพทยของรัฐเปนเครื่องมือที่สําคัญของกระบวนการพัฒนา แตแหลงบริการของรัฐมักไมมีผูมา
ใชบริการเทาที่ควร ประชาชนมักไมอยากติดตอกับสถานที่ราชการดวยสาเหตุหลายประการ เชน 
การตองรอคอยเปนระยะเวลานาน การผานขั้นตอนที่สับสน การใชอามิสสินจาง และสถานราชการ
มีลักษณะของเจาขุนมูลนาย จึงทําใหประชาชนและผูปวยใชบริการนอยจากสถานบริการของรัฐเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถานบริการเอกชนอื่นๆ ความตั้งใจในชวงเริ่มตนในการพัฒนาความทันสมัยของ
สถานบริการของรัฐก็คือ การสรางสถานบริการเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและสังคม แตการ
ลงทุนทั้งในเรื่องการกอสรางสถานบริการและการฝกอบรมบุคลากร โดยไมใหความสําคัญเรื่อง
คุณภาพการบริการ และการบริการที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชน ทําใหสถานบริการของรัฐ
เปนแหลงที่ประชาชนไมอยากมาใชบริการ (สันทัด เสริมศรี 2541: 206) 

 
การเขาถึงการบําบัดทดแทนไต 
             ขอมูลผูเขารับบริการและมีชีวิตในวันสิ้นป พ.ศ.2548 (ถนอม สุภาพร 2550: 51) จําแนก
ตามแหลงสนับสนุนคาใชจายในการรับการรักษาพยาบาล ดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ขอมูลผูเขารับบริการและมีชีวิตในวันสิ้นป พ.ศ.2548 จําแนกตามแหลงสนับสนุนคาใช 
                จายในการรับการรักษาพยาบาล 

แหลงสนับสนนุคาใชจายในการรับการรักษาพยาบาล 
ชําระเงินเอง(self-

pay) 
ขาราชการและ
รัฐวิสาหกจิ 

ผูประกันตนของ
สํานักงาน

ประกันสังคม 

การบําบัดทดแทนไต 

จํานวน
(ราย) 

รอยละ จํานวน
(ราย) 

รอยละ จํานวน
(ราย) 

รอยละ 

การฟอก เลื อดด วย
เครื่องไตเทียม 

6,396 46 5,562 40 1,946 14 

การลางไตทางชองทอง  75 11 591 86 21 3 
การปลูกถายไต 527 46 515 45 103 9 
ที่มา: ถนอม สุภาพร, “รายงานขอมูลผลการลงทะเบียนรักษาทดแทนไต สมาคมโรคไตแหงประเทศ
ไทยประจําป พ.ศ. 2549 (TRT Registry Annual Report 2006),” วารสารสมาคมโรคไตแหงประเทศ
ไทย 13, 1 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2550) : 51. 
 
             ขอมูลนี้แสดงใหเห็นไดชัดเจนวาขาราชการและครอบครัวรวมทั้งผูประกันตนของ
สํานักงานประกันสังคมเขาถึงบริการรักษาทดแทนไตในระดับมากพอสมควรในประเทศไทย สวน
ผูที่ยากไรและใชสวัสดิการรักษาพยาบาลจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสวนใหญไม
สามารถเขาถึงบริการ หรือไมมีเงินจายคารักษาพยาบาล  
             ในปจจุบันสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดปรับปรุงชุดสิทธิประโยชนให
ครอบคลุมบริการทดแทนไตสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย (ผูปวยรายเกาที่ฟอกเลือดกอน
วันที่ 1 ตุลาคม 2551) โดยไดรับความคุมครอง มีการรวมจายคาฟอกเลือดครั้งละไมเกิน 500 บาท 
รวมถึงคายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดสัปดาหละ 1 เข็ม  เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป แตยังคง
พบปญหาในชวงเริ่มตนโครงการ เนื่องจากหนวยบริการไตเทียมของเอกชนบางแหงยังไมพรอมให
ความรวมมือ ผูปวยบางคนจึงยังไมสามารถใชสิทธิประโยชนนี้ไดอยางเต็มรูปแบบ 
 
             การศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาเฉพาะในผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ไดรับการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)  เทานั้น จึงไมขอกลาวถึงการลางไตทางชองทอง  
(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)  และการปลูกถายไต (Kidney Transplantation) 
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การรักษาดวยวิธีฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม (Hemodialysis) 
              การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เปนการรักษาผูปวยไตวายเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพและ
ไดผลดี จึงเปนที่นิยมอยางแพรหลาย  หลักการของการฟอกเลือด คือ การกรองของเสียจากเลือด 
โดยใหเลือดจากหลอดเลือดของผูปวยผานเขาไปในหลอดเลือดฝอย ซ่ึงมีเปนจํานวนมากในตัว
กรองเลือด (dialyser) ของเสียในเลือดจะซึมผานผนังหลอดเลือดฝอยออกมาในน้ํายาที่อาบอยูรอบ
นอกของหลอดฝอยในตัวกรองเลือด โดยอาศัยหลักการที่วา สารละลายจะซึมผานผนังจากดานที่มี
ความเขมขนสูงมาสูดานที่มีความเขมขนต่ํากวา เมื่อเลือดผานตัวกรองเลือดแลวก็จะไหลกลับเขา
รางกายทางหลอดเลือดอีกหลอดหนึ่ง ซ่ึงเปนวิธีการดูดเลือดออกจากตัวผูปวยแลวนําไปฟอก(ลาง) 
ในเครื่องไตเทียม หมายความวาเมื่อเลือดผูปวยถูกนําเขาสูเครื่องไตเทียม จะมีกระบวนการกรองเอา
ของเสียที่คั่งในตัวผูปวย อันเปนผลจากไตไมทํางาน รวมถึงน้ําสวนเกินที่รางกายตองขับออก เลือด
ที่ออกจากเครื่องไตเทียมจะสะอาด แลวกลับเขาสูตัวผูปวย วิธีนี้จะตองผาตัดตอเสนเลือดดําและแดง
ของผูปวยบริเวณขอมือหรือตนแขน เพื่อเปนที่สําหรับใชเข็มแทงนําเลือดมาผานขบวนการฟอก
เลือดดังกลาว โดยที่ผูปวยจะตองมาทําการฟอกเลือดที่หนวยไตเทียม สัปดาหละ 2-3 ครั้ง แตละครั้ง
ใชเวลา 4-5 ช่ัวโมง (บุญธรรม จิระจันทร 2544: 15) 
             การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) เปนกระบวนการนําของเสียออกจาก
เลือดซึ่งใชในการรักษาภาวะ renal insufficiency โดยเชื่อมหลอดเลือดแดงและดําเขาดวยกันอยาง
ถาวร เพื่อการไหลผานของเลือดโดยตรงจากหลอดเลือดแดงไปยังหลอดเลือดดําโดยไมผานรางแห
ของเสนเลือดฝอย เขาสูเครื่องฟอกโดยผานกระบวนการ diffusion และ ultrafiltration จากนั้นของ
เสียและ electrolytes ตางๆ จะถูกกําจัดโดยกระบวนการ osmosis จากเลือดเขาสู dialysate และถูก
กําจัดออก (ชลีวันท ศรีสุนทร และคณะ 2546: 3) 
            มีการนําเครื่องไตเทียมมาเริ่มใหการรักษาผูปวยในประเทศไทยครั้งแรกที่ ร.พ. ศิริราช 
ตั้งแตปพ.ศ. 2505 ในเวลาตอมาจึงมีการขยายตัวไปยังโรงพยาบาลรัฐบาลอื่นๆ และโรงพยาบาล
เอกชน จนในปจจุบันนี้ ขอมูลของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยรวบรวมในป พ.ศ.2549 พบวา
สวนใหญ รอยละ 41.2 (145 แหง) ของศูนยไตเทียมที่ใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑลอันไดแก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และนครปฐม สวนที่เหลือกระจายตัวในตางจังหวัดทั่วประเทศ (ถนอม สุภาพร 2549: 
46) 
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ขอเสียและภาวะแทรกซอนจากการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม (อรรถพงศ วงศวิวัฒน 2549: 12 - 
13) 
 ความไมสะดวก/ ไมอิสระ  
       ผูปวยไมอิสระ ตองเสียเวลามาหองไตเทียม โดยเฉพาะถาผูปวยอยูไกลและไมมีที่ฟอก
เลือดใกลบาน 

       การฟอกเลือดทําโดยพยาบาล ผูปวยที่มีความพิการทางรางกายหรือสมองก็ 
สามารถทําได แตอาจเกิดความไมสะดวกแกญาติ ถาตองรับสงผูปวยในเวลาทํางาน 
 ปญหาดานจิตใจ 

        ผูปวยมีปญหาความไมสวยงามของรางกายจาก AV fistula โดยเฉพาะในผูปวยหญิงสาว 
        ไมเหมาะกับผูปวยที่กลัวเข็ม 
       ผูปวยและญาติมักเกิดความเครียดจากโรคที่เปนและการตองมาฟอกเลือดเปนประจํา 

รวมทั้งการตองจํากัดการกินอาหารบางชนิด ผลไมและน้ําดื่ม 
 ปญหาครอบครัว 
       ผูปวยอาจมีปญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทั้งผูปวยชายและหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
รายที่ inadequate dialysis 

        ผูปวยหญิงมักมีประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอและโอกาสตั้งครรภนอยมาก ในรายที่ตั้ง 
ครรภมักมีปญหาแทง เด็กตัวเล็ก ตายคลอดหรือคลอดกอนกําหนด จําเปนตองดูแลเปนพิเศษถา
ตองการมีบุตรจริงๆ เชน ฟอกเลือดใหถ่ีขึ้น 4-5 ครั้ง/ สัปดาห 
 ผูปวยโรคเบาหวาน 

         ผูปวยอาจมีปญหาในรายที่ทํา vascular access เนื่องจากมักมี peripheral vascular disease 
         ผูปวยควรประเมิน cardiac status วาเหมาะสมที่จะทํา HD หรือไม 

 ภาวะแทรกซอนทางหัวใจและหลอดเลือด 
 ผูปวยเสี่ยงตอภาวะความดันโลหิตต่ํา หัวใจเตนผิดจังหวะ หรือกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
กําเริบ ถาผูปวยมีการทํางานของหัวใจไมดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่ตองดึงน้ําออกในปริมาณมาก 
 ภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อ 
         ภาระแทกซอนที่พบบอยคือติดเชื้อท่ี double lumen catheter ซ่ึงสามารถทําใหเกิดภาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงถึงชีวิตได 
 ภาวะโลหิตจาง 
       ภาวะโลหิตจางที่พบบอย เพราะมีการเสียเลือดจากการฟอกเลือดเองหรือจากทางเดิน
อาหารซึ่งสัมพันธกับการใช heparin 
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 โอกาสเกิด technical failure  
        มี ผู ป ว ยส วนน อยที่ ต อ ง เปลี่ ยนไปล า งไตช อ งท อง  เนื่ อ งจ ากไมมี  vascular 

accessContraindication 
        ไมมี vascular access 
        โรคหัวใจลมเหลวหรือขาดเลือดขั้นรุนแรง (relative) 

 
การประยุกตเศรษฐศาสตรกับงานสาธารณสุข 
               มีงานทางดานการแพทยและสาธารณสุขจํานวนไมนอย ที่ไดนําเอาเศรษฐศาสตรเขาไป
ประยุกตเพื่อตอบคําถามเพิ่มเติมทางดานการแพทย โดยมีจุดมุงหมายตางๆกัน เชน 
 1. เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ ทางการแพทยและสาธารณสุขเกี่ยวกับการรักษา 
การคนหาผูปวย ระบบการสงตอ เปนตน 
 2. เพื่อประเมินภาวะตนทุนของปญหาสุขภาพ 
 3. เพื่อหาตนทุนตอหนวยบริการ 
 4. เพื่อประเมินทางดานประสิทธิภาพและความเทาเทียมกันของการจัดสรรและการใช
ทรัพยากร 
 5. เพื่อศึกษาความตองการหรือการใชบริการสาธารณสุข 
 6. เพื่อศึกษาความคุมทุนของการลงทุนทางการแพทย เพื่อกําหนดราคาหรือการ
ประมาณจํานวนผูใชบริการที่เหมาะสม 
 7. การศึกษาเพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการคลังสาธารณสุขที่เหมาะสม 

 
              การศึกษาภาวะตนทุนของปญหาสุขภาพ มีความพยายามอยูไมนอยที่จะวัดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจของความเจ็บปวยจากโรคตางๆ เชน ศึกษาความสูญเสียในรูปของจํานวนวันที่มี
สุขภาพดีที่ตองเสียไป (healthy days lost) ในบางครั้งมีการคํานวณความสูญเสียในรูปของจํานวนป
ของการมีชีวิตที่สูญเสียไป (year of potential life lost) และในกรณีเหลานี้อาจมีการใหน้ําหนักของ
สมรรถนะการผลิตที่สูญเสียไป (productivity loss) และมีการนําดัชนีทางดานการทํากิจกรรม 
(functional ability index) หรือดัชนีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เชน Quality adjusted life years (QALYs) 
เขามาพิจารณาดวย เพื่อใหเห็นความสูญเสียที่ละเอียดมากขึ้น 
             ความสูญเสียดานสุขภาพนั้น อาจมีทั้งการตาย เจ็บปวย พิการบางสวน พิการทั้งหมด ซ่ึง
การประเมินอาจจําเปนตองแยกตนทุนและภาวะทางเศรษฐกิจในแตละดาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเรื่องที่จะ
ศึกษาดวย สวนใหญแลวนักเศรษฐศาสตรไดนําเสนอในการที่จะทําใหจํานวนวัน จํานวนปที่    
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สูญเสียไป สามารถแสดงไดในรูปของจํานวนเงิน เพื่อแสดงใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น             
วาความสูญเสียนั้นมีมูลคาเทาใด โดยอาศัยหลักในการตีมูลคาตามแนวความคิดตางๆที่มีใชกัน คือ 
 1. Human capital approach หรือ opportunity loss approach ซ่ึงทําไดโดยการดูจํานวนป
ที่สูญเสียไป จากการเจ็บปวย ตาย พิการ แลวนํามาคูณกับรายไดที่คาดวาจะหาไดถาไมตาย ปวย 
พิการ ซ่ึงรายไดนี้อาจจะคิดจากคาจางแรงงานขั้นต่ํา รายไดเฉลี่ยรายเดือน รายไดประชาชาติ หรือ
รายไดตามแตอาชีพที่กําลังพิจารณา เปนตน แลวแตความเหมาะสมในการศึกษา และมีแนวความคิด
ดวยวา ควรมีการทําการลดหยอน (discount) ปที่สูญเสีย เนื่องจากคาของเวลาปจจุบันและในอนาคต
ตางกัน นอกจากนี้ยังมีความคิดในการถวงน้ําหนักของประสิทธิภาพในการทํางาน (productivity) 
ในกรณีที่พิจารณาความเจ็บปวย พิการ และการนํา QALYs มาปรับเพื่อแสดงใหเห็นคุณภาพของ
จํานวนปที่เหลือมีชีวิตอยู 
 2. Willingness to pay approach ซ่ึงเปนการตีมูลคาชีวิตโดยการพิจารณาถึงมูลคาที่ผู
เจ็บปวยหรือมีโอกาสตาย จะเต็มใจที่จะจายเพื่อเปนการประกันความเสี่ยงตางๆ อยางไรก็ตาม มูล
คาที่แตละคนเต็มใจที่จะจายหรือมูลคาที่บุคคลใหกับชีวิตตนเองอาจแตกตางกัน และนอกจากนี้
สังคมแตละสังคมอาจจะใหมูลคาที่ตางกันดวย ดังนั้นจึงเปนการไมงายนักที่จะกําหนดมูลคาดวยวิธี
นี้ 
 3. Implied value approach แนวคิดนี้ไดอาศัยส่ิงที่ไดเกิดขึ้น และมีการตีความมูลคาชีวิต
โดยอิงคาที่เกิดขึ้น จากการกําหนดคาชดเชยที่ไดจากการฟองรองในศาลบาง จากกฎหมายบาง 
 4. การประเมินโดยใชแนวความคิดดานอรรถประโยชน หรือ utility โดยการวัดในรูป
ของ QALYs 
              ในบรรดาแนวความคิดทั้งหมดที่มีการนํามาใชในการตีคาชีวิตมนุษย เพื่อประมาณ
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ human capital approach เปนวิธีที่ใชมากที่สุด แตเปนที่กลาวกันวา เปน
การประมาณมูลคาขั้นต่ําเทานั้น นอกเหนือจากการประมาณคาชีวิตแลว ยังจําเปนตองรวมตนทุน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีเจ็บปวย พิการ เชน คารักษาพยาบาล คาใชจายทั้งตัวเงิน และเวลาของ
ผูปวยและญาติที่ตองสูญเสียไปเนื่องจากการเจ็บปวย เปนตน 
            การประเมินภาวะตนทุนทางเศรษฐศาสตรของปญหาสุขภาพ อาจจะสามารถชวยให
เห็นความสําคัญของปญหาเปนรูปธรรมไดมากขึ้น และสามารถใชเปนขอมูลเพื่อนําไปสูการ
ปองกันได ถึงแมสถิติตัวเลขดานสุขภาพที่คิดเปนอัตราตอประชากร จะแสดงถึงความสําคัญของ
ปญหา และใชในการจัดระดับความสําคัญของปญหาสุขภาพ แตการนําเศรษฐศาสตรเขามาประยุกต
เพื่อแสดงถึงความสูญเสียทรัพยากร ในรูปมูลคาที่เปนตัวเงิน ผลผลิตที่เสียไป จะเปนการเนนถึง
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ความสําคัญของปญหาไดชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในปญหาที่สามารถปองกันได  (แกมทอง               
อินทรัตน 2537: 145-153) 
 
แนวคิดเก่ียวกับตนทุน 
            ตนทุน (cost) ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร หมายถึง ทรัพยากรที่ใชไปทั้งที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน รวมทั้งผลพวงทางดานลบ (negative consequence) ซ่ึงไมไดเปนคาใชจายและ
มองไมเห็น แตจะมีการกําหนดคาประเมินขึ้นและนับรวมเขาเปนตนทุนดวย (สมคิด แกวสนธิ และ 
ภิรมย กมลรัตนกุล 2534: 139) 
 
การแบงประเภทตนทุน 
 ตนทุนสามารถจําแนกเปน 3 ประเภทใหญๆคือ 
            1. ตนทุนทางตรง (direct cost) เปนคาใชจายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการใหหรือรับบริการ
นั้น ไดแก คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายในการที่ผูปวยตองมาโรงพยาบาล ซ่ึงอาจ
แบงยอยออกไดเปน 2 ชนิด คือ 
  1.1 ตนทุนทางตรงจากการใหบริการทางการแพทย (direct medical cost) ซ่ึงเปน
ตนทุนที่เกิดขึ้นอันเปนผลจากการรักษาผูปวย หรือตนทุนที่ผูปวยจายใหกับโรงพยาบาลโดยตรง 
เชน คายา คาตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือเงินเดือนของบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการนั้นๆ 
  1.2 ตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการใหบริการทางการแพทย (direct non-medical 
cost) ตนทุนชนิดนี้ไมไดเกิดจากการรักษาผูปวยโดยตรง หรือผูปวยไมไดจายใหกับสถานบริการ
โดยตรง แตเปนคาใชจายที่เปนผลมาจากการเจ็บปวยของผูปวย ทําใหผูปวยตองเดินทางมาตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาล ดังนั้นคาใชจายประเภทนี้มักเปนคาใชจายที่ผูปวยตองจายเอง เชน คาอาหาร คา
ยานพาหนะในการมาโรงพยาบาล คาที่พักของญาติที่มาพรอมผูปวย คาเล้ียงดูลูกที่พอแมตองมา
ตรวจหรือเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เปนตน 
            2. ตนทุนทางออม (indirect cost) เปนตนทุนที่มิไดเกิดจากการใหหรือรับบริการ
โดยตรง แตเปนผลเนื่องจากการเจ็บปวยหรือการตาย 

  2.1 ความเจ็บปวย (morbidity) ทําใหผูปวยตองขาดงาน เสียโอกาสที่จะประกอบ
อาชีพได ตามปกติ หรือผลจากการเจ็บปวยทําใหเกิดความพิการ ทําใหสมรรถภาพในการทํางาน           
ลดลง 
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  2.2 ความตาย (mortality) ทําใหผูปวยตองเสียชีวิตกอนวัยอันควร นั่นก็หมายความวา 
ผูปวยคนนี้ไมสามารถกอใหเกิดผลผลิตแกสังคมไดเทากับระยะเวลาที่เขาควรจะมีชีวิตอยู 
             3. ตนทุนไมมีตัวตน (intangible cost) ความเจ็บปวยและความตาย อาจกอใหเกิดความ
เจ็บปวดทรมาน ความเศราโศกเสียใจ ความกลัว ความวาเหว ฯลฯ ซ่ึงผลดังกลาวยากที่จะวัดและ
ประเมินออกมาเปนตัวเงินได (ภิรมย กมลรัตนกุล 2530: 851-861) 
 
ทัศนะในการประเมินตนทุน (perspective or point of view) 
             การประเมินตนทุนจําเปนตองทราบวาประเมินโดยทัศนะหรือโดยมุมมองของใคร 
เพราะการคํานวณตนทุนหรือผลไดจะแตกตางกัน แลวแตวาจะประเมินโดยทัศนะของโรงพยาบาล
หรือผูใหบริการ (provider) ของคนไข (patient) หรือสังคมโดยรวม (society) เชน 
       ตนทุนในทัศนะของโรงพยาบาล คือ คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใหบริการนั้น โดย
จะไมเทากับคาบริการ (charge) ที่คิดกับคนไข 
       ตนทุนในทัศนะของคนไข คือ คาใชจายทั้งหมดที่คนไขตองจายในการมารับบริการ 
รวมทั้งคาใชจายที่เปนผลจากการเจ็บปวยครั้งนี้ เชน คาเสียโอกาสของคนไข คาเดินทางไป
โรงพยาบาล เปนตน 
       ตนทุนในทัศนะของสังคม จะเปนผลรวมของตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น เชน 
การทําลายสิ่งแวดลอม ความรูสึกของชุมชนหรือสังคมตอการบริการสาธารณสุข เปนตน 
             ในการวัดตนทุน ตองคํานึงถึงการคิดคาเงินลดหยอนตามเวลารวมดวย กลาวคือตาม
หลักเศรษฐศาสตร คาของเงินในอนาคตยอมนอยกวาคาของเงินในปจจุบัน ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตนทุนของโครงการที่มีระยะเวลาไมเทากัน คาใชจายที่เกิดขึ้นในอนาคตจึงตองถูกปรับดวย 
discount rate ที่แสดงถึงการลดลงของคาเงินใหเปนคาของเงินในปจจุบันเพื่อใหสามารถ
เปรียบเทียบกันได  สูตรที่ใชปรับมูลคาของเงินในอนาคตมาเปนมูลคาในปจจุบัน(จริยา                           
เลิศอรรฆมณี และ อุบลรัตน สันตวัตร 2544: 55) คือ 
 
                     C0   =  Cn / (1+r)n 

       เมื่อ   C0   =  มูลคาของเงินในปจจุบัน 
               Cn  =  มูลคาของเงินในอนาคตปที่ n 
              r    =   discount rate 
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การใชประโยชนของตนทุนทางเศรษฐศาสตร 
            1. เพื่อการคาดประมาณความตองการงบประมาณในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในโครงการหรือบริการที่มีปจจัยนําเขาจากการบริจาคหรืออาสาสมัคร ซ่ึงเปนส่ิงที่ไมยั่งยืน
ตลอดไป 
             2. เพื่อเปนเครื่องชี้วัดความสามารถของรัฐบาลในการไดรับการสนับสนุนจากชุมชน
หรือแหลงอ่ืนๆในกรณีที่มีการบริจาคทรัพยากร 
             3. เพื่อวัดประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหวางทางเลือกในการดําเนินโครงการตางๆ 
รัฐบาลหรือผูบริหารในระดับสูงสุดควรใชมุมมองที่กวางที่สุดหรือมุมมองของสังคมในการ
พิจารณาประสิทธิภาพ มิใชพิจารณาเฉพาะคาใชจายในความรับผิดชอบของรัฐบาลเทานั้น 
             4. ใชทดแทนตนทุนทางบัญชี เชน การคํานวณตนทุนตอหนวยเพื่อเปนเครื่องชี้วัด
ประสิทธิภาพตนทุนตอประชากรหรือตอครัวเรือนเพื่อเปนเครื่องชี้วัดความเสมอภาค กรณีที่ไม
สามารถใชตนทุนทางเศรษฐศาสตรแทนตนทุนทางบัญชี คือการพิจารณาความสามารถในการจาย 
และการจัดสรรงบประมาณ (อนุวัฒน ศุภชุติกุล และคณะ 2539: 11-12) 
 
การวางแผนเพื่อวิเคราะหตนทุน (อนุวัฒน ศุภชุติกุล และคณะ 2539: 17-18) 
            1. กําหนดขอบเขตของการวิเคราะห 
             การวิเคราะหตนทุนจะตองกําหนดขอบเขตและมุมมองใหชัดเจนกอน วิธีที่ดีที่สุดคือ
การพิจารณาประเภทตนทุนตางๆ ที่จําแนกไวตามลักษณะของปจจัยการผลิต และการจําแนกเพื่อ
วัตถุประสงคของการวิเคราะหโครงการ  โดยตนทุนโดยตรงของแตละหนวยงานไดจากผลรวมของ
ตนทุนคาแรง (labor cost)  ตนทุนคาวัสดุ (material cost) ตนทุนคาลงทุน (capital cost) และตนทุน
คาบํารุงรักษา (operating cost) กลาวคือไลไปตามกิจกรรม ระดับ และแหลงเงินวามีอะไรบางที่ไม
ตองการนํามารวมในการวิเคราะห แตโดยท่ัวไปตองพิจารณาครอบคลุมตนทุนที่เกี่ยวของทั้งหมด
ได  
             2. กําหนดระยะเวลาของการศึกษา 
            การวิเคราะหตนทุนในชวงเวลา 1 ปเต็ม จะมีขอดีที่สามารถใชขอมูลท่ีบันทึกเปนรายป
ที่มีอยูแลว ปองกันความแปรเปลี่ยนระหวางฤดูกาล แตหากมีขอจํากัดบางอยางก็อาจจําเปนที่จะตอง
วิเคราะหในชวงเวลาที่นอยกวา 1 ป 
            3. การเลือกตัวอยาง 
             การวิเคราะหตนทุนสําหรับแผนงาน/ โครงการที่มีหนวยบริการกระจายทั่วไป เชน ใน
สถานีอนามัย อาจจะไมสามารถทําไดสมบูรณทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมมีขอมูลสถิติเก็บไว
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อยางครบถวน หรือแมแตในหนวยงานหนึ่งก็ไมอาจจะเก็บขอมูลไดตลอดทั้งปได การสุมตัวอยาง
จึงมีความจําเปน เชน สุมตัวอยางจากวันจํานวนหนึ่งในปที่ศึกษา สุมตัวอยางผูปวยจํานวนหนึ่งใน
กลุมเปาหมาย ในการสุมตัวอยางจะตองระบุฐานประชากรใหชัดเจน และหากหนวยใดที่ถูกยกเวน
ไมไดรับการสุม จะตองระบุเหตุผลของการยกเวนนั้น การสุมตัวอยางที่ดีจะทําใหสามารถนําผลไป
ใชกับประชากรนั้นทั้งหมดได 
             4. การวางแผนเก็บขอมูล 
             การวางแผนเก็บขอมูลจะทําใหเราสามารถเก็บขอมูลไดครบถวนและสมบูรณในเวลา
รวดเร็ว 
 
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภค 
               พฤติกรรมผูบริโภคเปนปรากฏการณสากลโลกที่เกิดขึ้น เพราะคนเราตองมีการบริโภค
เพื่อการดํารงชีพ ในสังคมยุคโบราณผูคนอาจไดรับความพอใจที่เกิดจากความตองการของเขาได
โดยการบริโภคสิ่งที่เขาผลิตหรือเพาะปลูกขึ้นมาเอง แตสําหรับสังคมอุตสาหกรรมของโลกใน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี ญี่ปุน หรือแมแตประเทศไทยที่กําลัง
กาวสูการเปนสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ตางมีกระบวนการสรางความพอใจในความตองการตางๆ 
มากมายที่ซับซอนมากกวายุคเดิมมาก โดยจะเห็นไดจากสวนของธุรกิจที่ประกอบกิจการในสังคม
ตางก็มีการคาดคะเนถึงความตองการของผูบริโภคไวลวงหนา และจัดหาสินคาและบริการที่จําเปน
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมดังกลาวนั้น ซ่ึงดูเหมือนวาการกระทําดังกลาวเปนเรื่อง
ที่ทําไดงาย แตจริงๆ แลวหาเปนเชนนั้นไม เพราะความตองการของผูบริโภคมีความหลากหลายและ
ซับซอนมาก ทําใหการคาดคะเนถึงความตองการดังกลาวเปนไปไดยากมาก 
             ในสภาวการณปจจุบันนี้ ธุรกิจหรือสถานบริการหลายแหงไดเนนการตลาดนําหนาเรื่อง
อ่ืนๆ เพื่อตอบสนองผูบริโภคใหดีที่สุด จึงทําใหธุรกิจหรือสถานบริการมีความจําเปนที่จะตองทํา
ความเขาใจในพฤติกรรมของการบริโภค ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการคาดการณ วางแผน ปฏิบัติการ 
และประเมินผลงานทางดานการตลาด นอกจากนี้ยังเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคในการเลือก
บริโภคที่เหมาะสม และสําหรับหนวยงานของรัฐในการทําหนาที่รักษาความถูกตองยุติธรรมใหกับ
ทุกฝาย (สุภาภรณ พลนิกร 2548: 1) 
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พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
พฤติกรรมสุขภาพ 
             การไปรับบริการของสถานบริการทางสาธารณสุข  เชน  สถานีอนามัย  คลินิก 
โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ จัดเปนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งเปนรูปแบบพฤติกรรม
การเจ็บปวยหรือพฤติกรรมการรักษาโรค เปนการแสดงออกหรือการกระทําของบุคคล ที่แสดงออก
เมื่อเจ็บปวยหรือมีความผิดปกติของรางกาย จิตใจ หรือสังคมเกิดขึ้น ซ่ึงขึ้นอยูกับองคประกอบ คือ 
ความรูเกี่ยวกับสาเหตุของโรค อาการและการรักษาโรค การรับรูเกี่ยวกับความรุนแรงของโรค 
คานิยม ความเชื่อดั้งเดิม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถานบริการสาธารณสุขที่มีในชุมชน                 
(จีระศักดิ์ เจริญพันธ และ เฉลิมพล ตันสกุล 2550: 11) 
 
 แบบแผนการแสวงหาบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
             แบบแผนการแสวงหาบริการทางการแพทยและสาธารณสุข จะแตกตางไปตามถิ่นที่อยู 
ความสะดวกของการใชสถานบริการตางๆ ที่แตกตางกันไป โดยในกรุงเทพมหานครประชาชน
นิยมใชบริการจากคลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชนสูงสุดถึงรอยละ 25.7 ซ่ึงสภาวะเศรษฐกิจเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคบริการสุขภาพ ในสภาพที่หนวยงานของรัฐยังไมสามารถ
ใหบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันเนื่องจากปริมาณผูปวยที่มีมากในแตละวัน  
ประชาชนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีมีอํานาจในการซื้อบริการไดสูง จึงนิยมไปรับบริการรักษาจาก
คลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซ่ึงเนนใหบริการดานความสะดวก ความรวดเร็ว และมี
ระบบขั้นตอนยุงยากนอยกวาแทน ซ่ึงพบวา ถารายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะมีแนวโนมใช
จายรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ดังนั้นจึงมีโรงพยาบาลเอกชน และ
คลินิกเกิดขึ้นอยางมากมายเพื่อมุงหวังใหบริการกับกลุมประชาชนที่มีอํานาจในการซื้อบริการสูง
เหลานี้ ดังนั้นหากมองปจจัยดานเศรษฐกิจจะเห็นวา ประชาชนที่เศรษฐกิจต่ําเมื่อเกิดการเจ็บปวยจะ
นิยมซ้ือยากินเอง หลังจากนั้นจึงจะไปรับการรักษาที่สถานบริการของรัฐ สวนผูที่มีเศรษฐกิจที่ดีกวา 
จะไปรับการรักษาที่คลินิกเอกชน หรือโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงมีความรวดเร็วในการใหบริการ
มากกวา (เฉลิมพล ตันสกุล และ อัญชลี วงศทางสวัสดิ์ 2538: 280)  
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แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการทางการแพทยและ           
สาธารณสุข 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุข (เฉลิมพล 
ตันสกุล และ อัญชลี วงศทางสวัสดิ์ 2538: 14-18) 
             ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคสามารถแบงไดเปน ปจจัยภายในตัวบุคคล และ
ปจจัยภายนอกตัวบุคคล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 ปจจัยภายในตัวบุคคล 
            ปจจัยภายในตัวบุคคล หรือปจจัยทางจิตวิทยา หมายถึงสวนที่อยูภายในจิตใจของบุคคล
ที่มีผลตอการเกิด  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานความรู  เจตคติ และการปฏิบัติ 
ประกอบดวยวุฒิภาวะ (Maturation)  การรับรู (Perception) การเรียนรู (Learning) ความตองการ 
(Need) ความคับของใจ (Frustration) ความสนใจ (Interest) เจตคติ (Attitude) อารมณ (Emotion) 
สติปญญา (Intellectual) คานิยม (Values) ฯลฯ 
             ปจจัยภายในตัวบุคคลนี้ นับวามีความสําคัญ และเปนปจจัยหลักที่บุคคลใชในการนึกคิด
กอนจะตัดสินใจสั่งการออกมาเปนพฤติกรรมภายนอก ตัวอยางเชน ถาผูบริโภคไมตองการจะซื้อ
สินคาตัวใหม หรือรับฟงขาวสารโฆษณาสินคาตัวนี้ที่สงออกตามวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 
ความรู เจตคติ และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสินคาตัวใหม ก็จะไมเปลี่ยนแปลง หรือเด็กที่มีวุฒิภาวะ
แตกตางกันยอมจะมีความรู เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมบริโภคแตกตางกัน 
             ปจจัยภายในตัวบุคคลนี้ มีอยูในบุคคลทุกคน แตจะแตกตางในลักษณะ และความมาก
นอยในกลุมประชาชนของประเทศไทยสวนใหญที่อาศัยอยูในชนบท รอยละ 80 มักจะมีปจจัย
ภายในตัวบุคคลที่ไมสงเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพ หรือพฤติกรรมผูบริโภคที่ดี  
 ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 
             พฤติกรรมผูบริโภคทางสาธารณสุข เปนพฤติกรรมการเรียนรู ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม รวมกับปจจัยแวดลอมอื่นๆ ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง ฯลฯ ซ่ึงปจจัยส่ิงแวดลอมทางสังคมเหลานี้ รวมเรียกวา ปจจัยภายนอกตัวบุคคล ซ่ึงใน
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาว จึงจําเปนตองวิเคราะหถึงปจจัยภายนอกตัวบุคคลที่มีความ
ผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิตทั้งหมดของบุคคล ปจจัยภายนอกตัวบุคคลเหลานี้ไดแก 
            1. ปจจัยทางกายภาพ (Physical Environment) 
             สภาพแวดลอมของชุมชน สังคมจะเปนตัวกําหนดการผลิตสินคา อาหาร การบริการ ซ่ึง               
ไดแก สภาพภูมิศาสตร ดินฟาอากาศ สภาพพื้นดิน ปริมาณน้ําฝน ระบบชลประทาน อุณหภูมิสูงสุด-
ต่ําสุดของป ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ที่เอื้ออํานวยตอการผลิตสินคาอุปโภค บริโภคและบริการ 
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เชน ประชาชนที่อาศัยอยูภาคตะวันออก พื้นที่ติดทะเล ยอมมีสินคาอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะ
อาหารการกินที่เกี่ยวของกับการประมงน้ําเค็มมากมายกวาประชาชนที่อาศัยอยูทางภาคเหนือที่มี
เฉพาะประมงน้ําจืด ดวยเหตุนี้ คนทางภาคเหนือจึงมักจะเปนโรคขาดสารไอโอดีน 

 2. ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
            ลักษณะทางสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคม ไดเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับ
พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคมิใชเปนเพียงพฤติกรรมที่ตอบสนองความตองการทาง
สรีรวิทยาเทานั้น แตเปนพฤติกรรมการเรียนรู และขัดเกลาทางสังคม ซ่ึงมีอิทธิพลมาจากปจจัย
ทางดานสังคม วัฒนธรรม ลักษณะการอุปโภค บริโภคของคนในสังคมสวนใหญจะถูกกําหนดโดย
บทบาท สถานภาพ ปทัสถานทางสังคม ของแตละสังคม คนในแตละชาติ แตละภาษา แตละ
วัฒนธรรม จะมีแนวทางการบริโภคตามขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมของตนเองรวมถึง
ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล เชน ระบบการศึกษา อาชีพ เชื้อชาติ เปนตน ลวนแลวแตมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
            3. ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic)  
            ระดับรายไดและสถานภาพทางเศรษฐกิจนับเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงเปน
ตัวกําหนดในการตัดสินใจ เลือกบริโภคสินคา อาหาร และบริการ ที่มีจําหนายในชุมชนมาบริโภค 
แตการมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็ไมจําเปนวาบุคคลๆ นั้น จะมีพฤติกรรมผูบริโภคที่ดีเสมอไป ทั้งนี้
ยังเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับปจจัยภายในตัวบุคคล เชน ความรู คานิยม ความเชื่อในการบริโภคนั้นๆ  
            4. ปจจัยทางการเมือง (Politic) 
            นโยบายทางการเมืองเปนปจจัยหนึ่งที่คอนขางมีความสําคัญ และมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคดานสาธารณสุขอยางมาก เนื่องจากตัวนโยบายจะนําไปสูกลวิธีและการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่วางไว โดยบางครั้งมาตรการจะออกมาในรูปของกฎหมายที่
ควบคุมพฤติกรรมผูบริโภค ไมโดยตรงก็โดยทางออม กรณีที่รัฐมีนโยบายที่ตางกันก็จะมีผลให
ประชาชนในสังคมนั้นมีพฤติกรรมการบริโภคตางกัน  ดังตัวอยางเชน  การซื้อขายยาใน
สหรัฐอเมริกา รานขายยาจะขายยาตามใบสั่งแพทยเทานั้น การที่นาย ก นาย ข จะเดินเขาไปสั่งซื้อยา
เหมือนกับประเทศไทยนั้น ไมสามารถทําได 
            5. ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technology)  
            ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี จะสงผลโดยตรงตอการขนสงผลผลิต ตลาดซื้อ
ขายผลผลิต การเก็บถนอมสินคา รูปแบการผลิตเชน ความสําเร็จในการขนสงทางอากาศ มีผลทําให
ผูบริโภคสามารถเลือกสินคาอุปโภค และบริการที่รวดเร็ว สด ทันเวลา และความตองการ เชน 
สามารถเลือกซ้ือดอกคารเนชั่นหรือดอกทิวลิปไดสดทัดเทียมกับประเทศผูสงออก หรือในดาน
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เทคโนโลยีในการถนอมสินคา เชน การเก็บสินคาในระบบที่อากาศเขาไปไมไดหรือกรณีการอาบ
รังสีในสินคาประเภทแหนม เปนตน   
             พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ้นและเปนไปในทิศทางใดนั้น มีสาเหตุจากการที่บุคคลมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงสิ่งแวดลอมในที่นี้ หมายถึงส่ิงแวดลอมที่อยูภายในตัวบุคคล และ
ส่ิงแวดลอมที่อยูภายนอกตัวบุคคล การปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมภายใน และสิ่งแวดลอม
ภายนอกตัวบุคคล ทําใหเกิดทิศทางและเปาหมายของพฤติกรรมที่บุคคลนั้นตองตัดสินใจ แสดง
พฤติกรรมออกมา 
            ปจจุบันความตองการพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่งของมนุษย ก็คือ อากาศ น้ํา อาหาร เส้ือผา 
ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคไวเพื่ออุปโภค บริโภค และบริการตางๆใหพอเพียงกับที่รางกายตองการ 
รูปแบบของสินคาที่ตอบสนองการอุปโภค บริโภค และบริการตางๆ นี้ ตองอาศัยขั้นตอนการผลิต
โดยอาศัยปจจัยตางๆ เชน ถาเปนอาหารจะตองเร่ิมตนจากลักษณะพื้นที่ที่ปลูก ความเหมาะสมของ
พันธุพืชตางๆ ความอุดมสมบูรณของดิน ลมฟาอากาศ การใชยาปราบศัตรูพืช จากนั้น อาหารจะ
ผานกระบวนการเก็บเกี่ยว การขนสง การแปรรูปไปสูตลาด ความตองการของผูบริโภค และอํานาจ
การซื้อของประชาชน เมื่ออาหารมาถึงผูบริโภค ผูบริโภคจะเตรียมอาหารตามความเหมาะสมกับ
บริโภคนิสัยของตนเอง ซ่ึงจะแตกตางกันตามความเคยชิน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ
ตางๆ โดยพฤติกรรมผูบริโภคนั้น สงผลตอภาวะสุขภาพทางสาธารณสุขของผูบริโภคโดยตรง  จะ
เห็นไดวาวงจรของสินคาอุปโภค บริโภค และบริการตางๆ นั้น ยุงยาก สลับซับซอน มีปจจัยตางๆ 
ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค และสุขภาพผูบริโภคโดยตรง ดังรูปที่ 3 ไดแก 

       ปจจัยทางกายภาพ (Physical Environment) 
       ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
       ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) 
       ปจจัยทางการเมือง (Politic) 
       ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) 
       ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychology) 
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แผนภูมิที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
ที่มา : เฉลิมพล ตันสกุล และ อัญชลี วงศทางสวัสดิ์, พฤติกรรมผูบริโภคทางสาธารณสุข (นนทบุรี : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538),26. 
 
 

 

พฤติกรรมผูบริโภค 

ป จ จั ย ท า ง ก า ย ภ า พ 
(Physical Environment) 
ลักษณะทางภมูิศาสตร 
ลมฟาอากาศ 
เสนทางคมนาคม 
ฯลฯ 

ป จ จั ย ท า ง ก า ร เ มื อ ง 
(Politic) 
นโยบายของรัฐ 
กฎหมาย 
ระเบียบกฎเกณฑ 
ฯลฯ 

ป จ จั ย ท า ง สั ง ค ม   
วั ฒ น ธ ร ร ม  (Socio-
Cultural) 
การศึกษา 
อาชีพ 
โครงสรางสังคม 
ระบบงานดานสาธารณสุข 
ความเปนเมือง / ชนบท ป จ จั ย ท า ง จิ ต วิ ท ย า 

(Psychology) 
ความรูในการบริโภค 
ความเชื่อ 
คานิยม 
การเรียนรู 
ประสบการณเดิม 
การรับรู 
เจตคติ 
ความตองการ 
ฯลฯ 

ป จ จั ย ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
(Economic) 
รายได 
การแลกเปลี่ยน 
ฯลฯ 

ป จ จั ยท า ง เ ทคโนโลยี 
(Technology) 
การขนสง 
การตลาด 
การเก็บ การเตรียม 
การผลิต  
ฯลฯ 

สภาวะทางสุขภาพ 
(Consumer Health) 
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             จากความรูพื้นฐานดานพฤติกรรมศาสตรช้ีใหเห็นวามีองคประกอบมากมายที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมสุขภาพ  โดยใชกรอบแนวคิดแบบแผนพฤติกรรมผูบริโภคนี้ไดแบงกลุมของ
องคประกอบนี้ออกเปน 3 กลุมใหญๆ ตามแนวคิด PRECEDE – PROCEED MODEL ของ 
Lawrence W.Green และ Marshall W.Kreuter  ซ่ึงไดถูกนําไปประยุกตใชในการวางแผนโครงการ
สงเสริมสุขภาพของหนวยงานของรัฐและเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green and Kreuter 
1991: 25) 
             แนวคิด PRECEDE – PROCEED MODEL ประกอบดวย ปจจัยนํา (Predisposing 
factors)  ปจจัยเอื้อ (Enabling factors)  และปจจัยเสริม (Reinforcing factors) โดยโมเดลนี้ สามารถ
นําไปใชในงานสาธารณสุข งานสุขศึกษา ไดอยางกวางขวาง ในสถานการณของปญหาที่แตกตาง
กัน เชน ในการวางแผนสุขศึกษา การดําเนินงานสุขศึกษาในปญหาตางๆ การประเมินผล รวมทั้ง
การวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมผูบริโภค การใชโมเดลนี้เปนกระบวนการ
ดําเนินงานในลักษณะของการเริ่มตนจากสภาพการณที่เปนอยูหรือผลลัพธที่เกิดขึ้น แลวพิจารณา
ยอนกลับไปยังสาเหตุวาเปนเพราะอะไร ทําไม หรือมีสาเหตุมาจากอะไร กลาวคือเปนกระบวนการ
ที่วิเคราะหยอนกลับวาสิ่งที่เปนอยูนั้นมีองคประกอบ หรือปจจัยนําอะไรบางที่ทําใหเกิดผลลัพธ
หรือสภาพดังกลาว ดังรายละเอียดในรูปที่ 4    
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แผนภูมิที่ 4 กรอบแนวคิดแบบแผนพฤติกรรมผูบริโภค 
ที่มา: เฉลิมพล ตันสกุล และ อัญชลี วงศทางสวัสดิ์, พฤติกรรมผูบริโภคทางสาธารณสุข (นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538), 32. 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา 

อาชีพ 

รายได 

ปจจัยนํา 
1.ความรู       5. แรงจูงใจ 
2.เจตคติ        6.การเรียนรู 
3.ความเชื่อ     7.การรับรู ฯลฯ  
4.คานิยม 
 

ถูกตอง 

ไมม/ีไมถูกตอง 

มี 
บุคคล ตัดสินใจสั่งการ พฤติกรรม

ปจจัยทางกายภาพ 

ปจจัยทางจิตวิทยา 

ปจจัยทางสังคม 
และวัฒนธรรม 

ปจจัยทางการเมือง 

ปจจัยทางเทคโนโลยี 

ปจจัยเอื้อ 
1.ทักษะในการเลือกสินคาและบริการ 
2.ทรัพยากรการผลิต/ การกระจาย 
3.สิ่งอํานวยความสะดวก 
4.อํานาจการซื้อ 
5.กฎระเบียบ/ ขอบงัคับ 
6.นโยบายของรัฐ 

ปจจัยเสริม 
1.ความคิดเห็นจากครอบครัว/เพื่อน 
2.การไดรับขอมูลขาวสารจากครอบครัว/เพื่อน 
3.การไดรับการยกยองชมเชย สนับสนุน  
กําลังใจจากครอบครัว/ เพื่อน 

ขาด/ ไมมี 

ไดรับ 

ไมไดรับ 
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กระบวนการตัดสินใจในการบริโภคดานสาธารณสุข (สมโภช เปลี่ยนบางยาง และคณะ 2538: 50) 
          การเกิดพฤติกรรมตางๆของมนุษยลวนเปนผลสืบเนื่องจากการตัดสินใจของบุคคล การ
ตัดสินใจนี้ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบและมีเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง 
ขั้นตอนตางๆ เหลานี้รวมเรียกวา กระบวนการตัดสินใจ การศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจในการ
บริโภคจะเปนพื้นฐานที่จะเขาใจถึงกลไกทางจิตวิทยาของผูบริโภคที่เปนผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพล
ของปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกบริโภคหรือกอใหเกิดพฤติกรรมในการบริโภค 
ซ่ึงจะมีประโยชนในการกําหนดกลยุทธและแผนงานที่เหมาะสมในการสงเสริมพฤติกรรมในการ
บริโภคที่ถูกตองแกผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกใชผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ซ่ึงกอใหเกิดความปลอดภัยและเปนผลดีตอสุขภาพ 
        กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคดานสาธารณสุข จึงประกอบดวยขั้นตอนการ
ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ หรือการบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพหรือมีผลตอสุขภาพของบุคคลไม
วาจะมีผลทางดานบวกหรือดานลบ ไดแก กระบวนการตัดสินใจในการสูบบุหร่ี กระบวนการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหาร กระบวนการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการทางการแพทย เปนตน 
     การตัดสินใจเปนพฤติกรรมที่ประกอบดวยกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางมีระบบและเปน
ขั้นตอน ซ่ึงผานกระบวนการรูคิด (cognitive formation) กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับขอมูลท่ีสงผาน
เขามาทางประสาทสัมผัส (sensory) ขอมูลนี้จะถูกปอนเขาไปในสมอง ซ่ึงจะแปลความหมายทําให
เกิดการรับรู (perception) ขอมูลนี้จะถูกประมวลเชื่อมโยงเขากับขอมูลที่เปนประสบการณเดิม 
ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ เกิดความรูคิดและเขาใจ (cognition) ถาขอมูลที่ไดรับมาถูกแปล
ความหมายเปนปญหาและตองการตัดสินใจก็จะเกิดกระบวนการตัดสินใจตามมา กระบวนการ
ตัดสินใจประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ คือ 
 1. การรับรูถึงปญหา 
 2. การแสวงหาขอมูลสําหรับการตัดสินใจ 
 3. การประเมินทางเลือกในการบริโภค 
 4. การตัดสินใจเลือกและการบริโภคตามทางเลือก  
 ในแตละขั้นตอนดังกลาว อาจเกิดขึ้นยอนกลับไปมาได หรืออาจเกิดขึ้นหลายขั้นตอน
พรอมกันได ดังแสดงในรูปที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5 ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตดัสินใจ 
ที่มา : สมโภช เปลี่ยนบางยาง และคณะ, พฤติกรรมผูบริโภคทางสาธารณสุข (นนทบุรี: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538) , 32. 
 
 

ผลลัพธของการตัดสินใจ 

เกิดการประเมินใหม เกิดพฤติกรรมซ้ํา 

สิ่งเรา 

ปญหาหรือความตองการ 

ปจจัยสวนบุคคล 
 
- ความรูและประสบการณ 
- เชาวนปญญา 
- ทัศนคติและคานิยม 
- แรงจูงใจ 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับ 
สถานการณแวดลอม 
 
- ฐานะการเงิน 
- วัฒนธรรม 
- ครอบครัว 
- ช้ันทางสังคม 
- อื่นๆ 

การรับรูความตองการ 
ในการบริโภค 

การแสวงหาขอมูล 
สําหรับการตัดสินใจ 

การประเมิน
ทางเลือกในการ

การตัดสินใจในการ
บริโภคและการ
บริโภคตามทางเลือก 

กระบวนการตัดสินใจ 
(Decision Making 

Process) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับตนทุนหรือคาใชจายในการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม   
        สุพัฒน วาณิชยการ (2532: 7-9) ไดทําการศึกษาคาใชจายในมุมมองของผูปวยในการ
รักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อป พ.ศ. 2532 พบวา การรักษาแบบฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม โดยรักษาสัปดาหละ 2-3 คร้ัง เสียคาใชจายปละ 200,000-300,000 บาท เมื่อ
รักษาตลอดชีวิตจะเสียคายาเทากับ 1,000 บาท/ เดือน การไปโรงพยาบาลสัปดาหละ 2-3 คร้ัง 
สําหรับการรักษาแบบลางชองทองดวยน้ํายาอยางตอเนื่อง รักษาวันละ 4-6 คร้ัง เสียคาใชจายปละ
ประมาณ 100,000 บาท เมื่อรักษาตลอดชีวิตจะเสียคายาเทากับ 1,000 บาท/ เดือน สําหรับการไป
โรงพยาบาล เดือนละครั้งและกรณีไมติดเชื้อ 
        สุชาติ อินทรประสิทธิ์ (1992: 17-21, อางถึงใน จันทิรา หอมวิจิตรกุล 2540) ได
ทําการศึกษาคาใชจายในการรักษาโรคไต ที่คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีและที่
โรงพยาบาลเอกชน เมื่อป พ.ศ.2535 พบวา การฟอกเลือด (Hemodialysis) ที่โรงพยาบาลเอกชน มี
คาใชจาย US$ 917± 237/ month (24,000 บาท/ เดือน) ในสวนของการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลของ
รัฐ มีคาใชจาย US$ 466± 126/ month (12,000 บาท/เดือน) สําหรับผูปวยที่รักษาแบบ CAPD มี
คาใชจาย US$ 543± 145/ month (14,000 บาท/ เดือน)  
        สุนทร การบรรเลง (2538: 87-89) ไดศึกษาประวัติความเปนมาและเยี่ยมบานผูปวยไต
วายเรื้อรังระยะสุดทายที่เขารับการฟอกเลือดที่หนวยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย ณ 
โรงพยาบาลสงฆ เมื่อป พ.ศ. 2538 พบวาปญหาที่สําคัญที่สุดคือ คาใชจายในการรักษา เมื่อผูปวย
ตองฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนประจําทุกสัปดาหๆ ละ 2-3 ครั้ง การฟอกเลือดตองเสียคาฟอก
เลือดเปนเงินจํานวน 1,000 บาทตอครั้ง เดือนหนึ่งจะประมาณ 8,000 – 12,000 บาท ปหนึ่งประมาณ 
96,000-144,000 บาท แตถาฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชน ทุกสัปดาหๆ ละประมาณ 2-3 ครั้ง การ
ฟอกเลือดตองเสียคาฟอกเลือดเปนเงินจํานวน 3,000 บาทตอคร้ัง เดือนหนึ่งจะประมาณ 24,000-
36,000 บาท ปหนึ่งจะประมาณ 288,000-432,000 บาท ตองรับประทานยาเปนประจําทุกวันๆ ละ 
54.50 บาท เดือนหนึ่งจะเปนเงินประมาณ 1,635 บาท ในบางรายตองฉีดยารักษาความเขมของโลหิต 
สัปดาหละ 1-2 ครั้งๆ ละ 1 เข็ม ราคาเข็มละ 1,600 บาท รวมเปนเงิน 1,600 - 3,200 บาท เดือนหนึ่ง 
4-8 เข็ม เปนเงินจํานวน 6,400 - 12,800 บาท นอกจากปญหาคาใชจายในการรักษาแลว ผูปวยยัง
ประสบกับปญหาอื่นๆ อีกมาก  
        จันทิรา หอมวิจิตรกุล (2541) ไดศึกษาและเปรียบเทียบคาใชจายของผูปวยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดทายที่รักษาดวยวิธีฟอกเลือดและลางชองทองดวยน้ํายาอยางตอเนื่อง และหาความสัมพันธ
ของอายุและระยะเวลาในการรักษาที่มีผลตอคาใชจายของผูปวย เมื่อป พ.ศ. 2541 โดยแบงเปน
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คาใชจายทางตรงทางการแพทย และไมเกี่ยวกับทางการแพทย และคาใชจายทางออมเนื่องจากการ
ขาดงาน พบวา ผูปวยฟอกเลือดเสียคาใชจายเฉลี่ย 41,804.78 บาท/ ราย/ เดือน ผูปวย CAPD เสีย
คาใชจายเฉลี่ย 37,026.91 บาท/ ราย/ เดือน สวนผูปวยทั่วไปเสียคาใชจายเฉลี่ย 354.45 บาท/ ราย/ 
เดือน ซ่ึงผูปวยทั้ง 3 กลุมมีคาใชจายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอคาใชจาย ไดแก อายุ วิธีการรักษา โรคเบาหวาน จํานวนครั้งที่มาโรงพยาบาล และ
ระยะเวลาในการรักษา (เดือน) เมื่อหาความสัมพันธระหวางคาใชจายกับอายุและระยะเวลาในการ
รักษา พบวา ผูปวยฟอกเลือดเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น สวนผูปวย CAPD เสียคาใชจาย
ลดลงเมื่อระยะเวลาการรักษามากขึ้น 
        วิชช เกษมทรัพย  วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และ สุวรรณา มูเก็ม (2544: 35-41) ไดศึกษา
ตนทุนทางตรงที่เกิดจากการรักษาพยาบาล พบวาตนทุนทั้งหมดของการใหบริการฟอกเลือด ลางไต
ทางชองทอง และผาตัดเปลี่ยนไต(ปแรก) เทากับ 150,000 บาท/ ราย/ ป  170,000บาท/ ราย/ ป และ 
350,000-400,000 บาท/ ราย/ ปตามลําดับ โดยตนทุนทั้งหมดใน 5 ปแรกของการใหบริการฟอก
เลือดเทากับ 750,000บาท/ ราย ซ่ึงมีคาต่ํากวาการลางไตทางชองทอง และผาตัดเปลี่ยนไตซึ่งเทากับ 
850,000 บาท/ ราย และ 850,000-900,000 บาท/ ราย ตามลําดับ สําหรับคาใชจายทั้งหมดใน 10 ป
ของการใหบริการฟอกเลือดเทากับ 1,500,000 บาท/ ราย การลางไตทางชองทองเทากับ 1,700,000 
บาท/ ราย และผาตัดเปลี่ยนไตเทากับ 1,350,000-1,900,000 บาท/ ราย 
        วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2544: 215-225) ไดศึกษาตนทุนของการใหบริการ
ทดแทนไตดวยการฟอกเลือดสําหรับสถานบริการภาครัฐ 21 แหง และภาคเอกชน 11 แหงทั่ว
ประเทศ เมื่อป พ.ศ.2542 พบวาตนทุนของการใหบริการฟอกเลือดอยูในชวงระหวาง 1,317 บาทถึง 
2,510 บาทตอคร้ังของการใหบริการฟอกเลือด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนของเครื่องไตเทียมที่มีในสถาน
บริการและจํานวนครั้งของการฟอกเลือดตอเครื่องไตเทียมตอวัน โดยพบวาตนทุนทั้งหมด ไดแก 
ตนทุนคาวัสดุหรือน้ํายาตางๆ ตนทุนคาแรง และตนทุนคาครุภัณฑ ส่ิงกอสราง จะแปรผกผันตาม
จํานวนเครื่องไตเทียมที่มีในสถานบริการ สําหรับคาเฉลี่ยของการเรียกเก็บคาบริการฟอกเลือดจาก
สถานพยาบาลภาครัฐเทากับ 2,700 บาทตอครั้ง ทั้งนี้หากคิดรวมคายากระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง
หรือคาใชจายสําหรับการใหเลือด คาใชจายทั้งหมดสําหรับการใหบริการฟอกเลือดจึงประมาณ 
254,000-304,000 บาทตอรายตอป 
        เปยมศักดิ์ มีชัย (2545) ไดศึกษาเพื่อวิเคราะหตนทุนและผลไดของการรักษาบําบัด
ทดแทนไตโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม โดยแบงหนวยไตเทียมที่ทําการศึกษาออกเปน 4 
กลุม คือ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ และหนวยไตเทียมในตางจังหวัดที่มีการดําเนินงานมาไมต่ํากวา 5 ป 
โดยโรงพยาบาลตัวอยางที่เปนตัวแทนของแตละกลุม คือ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลวชิระ 
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โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลอุดรธานี การวิเคราะหทางดานตนทุนไดแบงหนวยงาน
ออกเปน 2 หนวยงาน คือ หนวยไตเทียมและหนวยสนับสนุนการรักษาพยาบาล โดยทําการศึกษา 
ตนทุนทางตรงทางการแพทย ตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย และตนทุนทางออมคือรายไดที่
เสียไปจากการมาฟอกเลือด การวิเคราะหทางผลไดทางตรงคือ คารักษาพยาบาลของโรคไตและโรค
แทรกซอนที่ประหยัดไดจากการฟอกเลือด และวัดผลไดทางออมจากรายไดที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคตถายังมีชีวิตอยู  พบวาในภาพรวมนั้น ตนทุนรวมทั้งหมดในการฟอกเลือดมีคาเทากับ 
6,677,262 บาทตอป หรือคิดเปน 267,090 บาทตอรายตอป และคิดเปนตนทุนตอคร้ัง 2,552 บาท 
โดยเปนตนทุนทางตรงทางการแพทย 4,656,495 บาทตอป เปนตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวกับ
การแพทย 773,054 บาทตอป โดยมีตนทุนทางออมจากรายไดที่เสียไปจากการมาฟอกเลือดเทากับ 
1,247,713 บาทตอป คิดเปนตนทุนทางตรงทั้งหมดรอยละ 81.32 เปนตนทุนทางออมรอยละ 18.68  
        กัญจนา ดิษยาธิคม และคณะ (2546) ไดศึกษาตนทุนและประสิทธิภาพของหนวยบริการ
ไตเทียม ภาครัฐและเอกชน  พบวาตนทุนตอครั้งของการใหบริการเครื่องไตเทียมในมุมมองของผู
ใหบริการ ภาครัฐบาลมีตนทุนตอคร้ังเทากับ 1,927 บาท ซ่ึงสูงกวาภาคเอกชนที่มีตนทุนตอคร้ัง
เทากับ 1,525 บาท ในเรื่องราคาคาบริการของการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม พบวา ผูปวยที่มี
สวัสดิการรักษาพยาบาลจากราชการจะถูกเรียกเก็บในอัตราที่สูงกวาในกรณีที่ผูปวยจายเงินเอง และ
ผูปวยจายเงินเองจะมีราคาที่สูงกวาผูปวยที่ใชสิทธิประกันสังคม สําหรับในหนวยบริการไตเทียม
ของรัฐบาลมีการเรียกเก็บเงินคาบริการกับผูปวยประกันสังคมต่ําที่สุด รองลงมาคือผูปวยที่จายเงิน
เอง และผูปวยที่มีสวัสดิการขาราชการจะถูกเรียกเก็บในอัตราสูงที่สุด ซ่ึงแตกตางจากการเรียกเก็บ
คาบริการของหนวยงานเอกชนที่ผูปวยประกันสังคมจะถูกเรียกเก็บในอัตราที่ต่ําที่สุด ตามดวย
ผูปวยสวัสดิการขาราชการ และสูงที่สุดในผูปวยที่ตองจายเงินเอง โดยภาพรวมภาคเอกชนจะเรียก
เก็บในอัตราที่สูงกวาภาครัฐ 
 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับตนทุนหรือคาใชจายในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมใน
ตางประเทศดังนี้ 
        ลอวรีย และ แฮมเปอรส (Lowrie and Hampers 1981: 434-438) ไดศึกษาในผูปวยไต
วายเรื้อรังระยะสุดทายที่เพิ่มมากขึ้น มีผูปวยจํานวนหนึ่งมีปญหาทางดานการเงินในการรักษา 
โปรแกรม ESRD นั้นจะมีตนทุนสูงกวาการดูแลสุขภาพทั่วๆไป คาใชจายที่นอยท่ีสุดในการทํา 
dialysis ประมาณ US$138 ตอการทํา dialysis ซ่ึงจะสูงกวาการรักษาอื่นๆ ในจํานวนนี้รอยละ 48 
ของผูปวยที่ทํา dialysis จะเปนผูปวยนอกซึ่งจะตองมีหนวยใหบริการและมีเจาหนาที่ดูแล มี
คาใชจายที่ผูปวยตองจาย รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ อีก ที่ตองจายเพิ่มเติม นอกเหนือท่ีจะตองจายใหกับ
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โรงพยาบาล งานวิจัยนี้เสนอวาแพทยที่รักษาจะตองใหความสนใจเรียนรูเกี่ยวกับตนทุนที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งการควบคุมรักษาโรคไปดวย ซ่ึงจะรวมถึงการบริหารจัดการทางดานเศรษฐศาสตรทาง
การแพทย เหมือนกับการบริหารงานในคลินิก ความสําเร็จของโปรแกรม ESRD ในการบริการที่
ควบคุมคาใชจายแตยังคงคุณภาพในการดูแลผูปวย 
      ดิสนีย (Disney 1990: 494-499) ไดศึกษาถึงการรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ดวย
วิธีการฟอกเลือดหรือการลางชองทองดวยน้ํายาอยางตอเนื่องที่ประเทศออสเตรเลีย ป ค.ศ.1988 
พบวา โรงพยาบาลที่รักษาสวนใหญเปนโรงพยาบาลของรัฐบาล โดยใหบริการผูปวยทุกคน การ
รักษาดวยการฟอกเลือดนั้นจะกําหนดทํา 3 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ 4-5 ช่ัวโมง การทํา CAPD นั้น
สามารถทําไดที่บาน คาใชจายในการรักษาดวยการฟอกเลือดที่โรงพยาบาล โดยใชหนวยเงินเหรียญ
ออสเตรเลีย พบวา คารักษา a$6,746  คายา a$1,373 คาบริการอื่นๆ a$9,225 เงินเดือนเจาหนาที่ 
a$19,734 รวมทั้งหมด a$37,078 การทํา CAPD ที่บาน คารักษา (อุปกรณ)  a$11,336  คายา a$1,371 
คาบริการอื่นๆ a$5,005 เงินเดือนเจาหนาที่ a$10,087 รวมทั้งหมด a$27,799 ซ่ึงเปนคาใชจายในการ
รักษา 12 เดือน  
        โกรีย และคณะ (Goeree et al. 1995: 455-464) ไดศึกษาถึงตนทุนในการเลือกการรักษา
ดวย dialysis เพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ในการประเมินผลสภาพทางสังคมใน
โปรแกรมการรักษาโรคไต ใน south – western Ontario โดยเปรียบเทียบวิธีการรักษาคือ การฟอก
เลือดในโรงพยาบาล การฟอกเลือดที่บาน การฟอกเลือดดวยตนเอง และการลางชองทองดวยน้ํายา
อยางตอเนื่อง โดยศึกษาในผูปวยทุกคนที่รักษาดวยวิธีเดียวกัน ระหวางเดือนเมษายน ค.ศ.1990 ถึง 
มีนาคม ค.ศ.1991 โดยใชมาตรฐานเงินดอลลารแคนาดาป 1993 พบวา คาใชจายเฉลี่ยตอผูปวยตอป 
เมื่อรักษาดวยวิธีฟอกเลือดในโรงพยาบาล Can$88,585 รักษาดวยการฟอกเลือดดวยตนเอง 
Can$55,593 รักษาดวยวิธีลางชองทองดวยน้ํายาอยางตอเนื่อง Can$44,790 และรักษาดวยการฟอก
เลือดที่บาน Can$32,570 ขอมูลที่ไดนั้นแสดงจํานวนคาใชจายที่แตกตางกันมากที่สุดตามวิธีการ
รักษาที่แตกตางกันออกไป วิธีการที่ใชวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรสามารถนําไปประยุกตใชในสวน
ที่แตกตางกันในโครงสรางและสเกลที่ใชวัดคาใชจายในการรักษา dialysis มาจากองคกรที่บริหาร 
เจาหนาที่หนวยซัพพลาย และวัสดุทางการแพทยที่แตกตางกันออกไปตามสถานที่ ซ่ึงกําหนราคาที่
แตกตางกัน 
        แมคเมอเรย และ มิลเลอร  (McMurray and Miller 1997: 542-548) ไดศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นในวิธีการคืนเงินคารักษาในผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ใน
การศึกษาคาใชจายทั้งหมดในผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ northeast Indiana มามากกวา 4 ป 
โดยหวังวาการบริการจะชวยลดคาใชจาย โดยศึกษาในผูปวยใหม 6 รายที่ไดรับการรักษาดวย 
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dialysis และ 29 รายที่รักษาอยูแลว โดยติดตามไป 1 ป โดยคาใชจายในการรักษาผูปวยนอกที่จัดไว
นั้นเทากันในทุกโรงพยาบาล พบวาคาใชจายของผูปวยทุกคน US$43,044 ตอป ผูปวยรายใหม
คาใชจายในการรักษา US$3,164 มากกวาผูปวยที่ไดรับการรักษาอยูแลว คาใชจายในโรงพยาบาล
นั้นจะแตกตางกันออกไป ผูปวย CAPD คาใชจายในการรักษา US$14,570 ตอป นอยกวาผูปวย 
hemodialysis ความแตกตางนั้นจะสัมพันธกับขนาดของแตละโรงพยาบาล 
        คาโล, จาเรย และ นากีย (Kalo, Jaray and Nagy 2001: 188-193) ไดศึกษาถึงคาใชจายตอ
ปในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมของประเทศฮังการี ในป ค.ศ.1997 พบวาตนทุนทางตรงที่
เกี่ยวกับการแพทยเทากับ 1,259,573.33 บาท ตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวกับทางการแพทย เทากับ 
196,386.67 บาท ตนทุนรวมทั้งหมด เทากับ 1,455,960 บาท และยังศึกษาถึงคาใชจายในการรักษา
ดวยการปลูกถายไตเปรียบเทียบกับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม พบวา คาใชจายในปแรกของ
การรักษาดวยการปลูกถายไต จะสูงกวาการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ดังเชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แตเมื่อพิจารณาระยะเวลา 5 และ 10 ป หลังการปลูกถายไต การรักษาดวยการปลูก
ถายไตจะประหยัดกวาวิธีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนเงิน 3,401,146.67 บาท/ ราย และ 
8,014,013.33 บาท/ ราย ตามลําดับ  
        เซนนเฟท, แมกนัสสัน และ คารลสัน (Sennfait, Magnusson and Carlsson 2002: 39-
47) ไดศึกษาตนทุนรวมของการรักษาเพื่อทดแทนไตของประเทศสวีเดน ในป ค.ศ.1999 ที่เกี่ยวของ
ทั้งตนทุนทางตรงที่เกิดจากการรักษา (direct medical cost) ตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวของกับการ
รักษา (direct non-medical cost) และตนทุนทางออม (indirect cost) ที่ทําใหผูปวยเสียโอกาสในการ
ทํางาน พบวาคาใชจายตอปของการรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม มีตนทุนทางตรงที่
เกิดจากการรักษา (direct medical cost) เทากับ 1,999,680 บาท ตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวของกับการ
รักษา (direct non-medical cost) เทากับ 287,040 บาท รวมตนทุนทางตรงทั้งหมดเทากับ 2,286,720 
บาท มีตนทุนทางออม (indirect cost) เทากับ 1,676,640 บาท รวมตนทุนทั้งหมดเทากับ 3,963,360 
บาท  เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายของการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมกับการปลูกถายไต พบวาการ
ปลูกถายไตจะประหยัดกวาตั้งแตปแรก โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนทางตรงดานการรักษาทาง
การแพทย พบวา การรักษาดวยการปลูกถายไต จะมีตนทุนต่ํากวาการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
เปนเงิน 7,838,640 บาท/ ราย เมื่อพิจารณาเปนระยะเวลา 5 ปแรกของการรักษาดวยการปลูกถายไต 
นอกจากนี้การรักษาดวยการปลูกถายไตจะมีตนทุนรวม (รวมตนทุนทางตรงและทางออม) ต่ํากวา
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนเงิน 15,715,440 บาท/ ราย และถาเปรียบเทียบคาใชจายของการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมกับการลางไตทางชองทอง พบวาตนทุนรวมของการรักษาดวยการฟอก
เลือดจะสูงกวา ไมวาจะเปนตนทุนคาแรงงาน คาลงทุน คาเดินทาง หรือตนทุนทางออม ยกเวนเพียง
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ตนทุนคายาเทานั้นที่การรักษาดวยการฟอกเลือดมีคาต่ํากวา ดังนั้นเมื่อพิจารณาใน 5 ปแรกของการ
รักษา การลางไตชองทองจะใหคาที่ต่ํากวาการฟอกเลือด 4,840,800 บาท/ ราย 
        ไวเซียไนน และคณะ (Vaiciuniene et al. 2007: 85-89) ไดศึกษาคาใชจายของการรักษา
ดวยการฟอกเลือด กลุมตัวอยางคือผูปวยนอกที่รับการฟอกเลือดในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
การแพทยกานาจํานวน 106 ราย ทําการศึกษาระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ถึง 31 ตุลาคม 
ค.ศ. 2005 พบวาคาใชจายที่ใชในขั้นตอนของการฟอกเลือดโดยเฉลี่ยเทากับ 38,094.12±5,003.17 
litas (11,041 ยูโร) ตอรายตอป (คิดเปน 63%ของคาใชจายทั้งหมด)  ผูปวยมีอัตราการกลับเขารักษา
ในโรงพยาบาลเทากับ 1.4±1.8 ตอรายใน 1 ป คาใชจายสําหรับการกลับเขารักษาในโรงพยาบาล
เทากับ 1,538.4±1,941 litas (446 ยูโร) ตอรายใน 1 ป (คิดเปน 3%ของคาใชจายทั้งหมด)  คายา
ทั้งหมดเทากับ 20,639.82±15,439.3 litas (5,983 ยูโร) ตอรายตอป ซ่ึงคายาทั้งหมดนี้เปนคายาฉีด
เพิ่มเม็ดเลือดถึง 72%  คาใชจายรวมทั้งหมด ซ่ึงไดแก คาใชจายที่ใชในขั้นตอนของการฟอกเลือด 
คาใชจายสําหรับการกลับเขารักษาในโรงพยาบาล และคายา จึงเทากับ 60,272.35±16,624.18 litas 
(17,470 ยูโร) ตอรายตอป นอกจากนี้เมื่อนําขอมูลไปเปรียบเทียบคาใชจายทั้งหมดของการ               
ฟอกเลือดในป ค.ศ.2001 พบวามีคาใชจายเพิ่มขึ้น ซ่ึงเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่ใช               
ในขั้นตอนของการฟอกเลือดและการใหยา 
        อเรฟซาเดห, เลซแซนเพเสชกิ และ ไซไฟ (Arefzadeh, Lessanpezeshki and Seifi 2009: 
307-311) ไดศึกษาตนทุนของการฟอกเลือดในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย
เตหราน ในประเทศอิหราน ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2007 ขอมูลถูกรวบรวม
จากการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณผูปวย ตนทุนที่นํามาวิเคราะหรวมคาเดินทางและการสูญเสีย
รายไดจากการออกจากงาน คาเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการรักษา คายา คาอาหาร คาเงินเดือน
ของเจาหนาที่ คาอุปกรณและอาคารบริการสนับสนุน คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับทางการแพทย และคา
เสื่อมราคาของเครื่องมือหรืออุปกรณและอาคาร กลุมตัวอยางมีจํานวน 63 ราย เปนผูชาย 47.7% 
และผูหญิง 52.3% มีอายุเฉลี่ย 47±12 ป การศึกษาพบวาตนทุนของการฟอกเลือดโดยประมาณ
เทากับ US$74 ตอครั้ง และมีตนทุนประมาณ US$11,549 ตอรายตอป โดยมีคาเดินทางและการ
สูญเสียรายไดจากการออกจากงาน 28.9%  คาเงินเดือนของเจาหนาที่ 21.5% และคาเครื่องมือหรือ
อุปกรณที่ใชในการรักษา 21.1% เปนตนทุนที่สูงสุดในสามอันดับแรก นอกจากนี้ยังสรุปไดวา
ตนทุนของการฟอกเลือดในประเทศอิหรานไมแตกตางจากประเทศที่กําลังพัฒนา แตมีคาต่ํากวา
ตนทุนของการฟอกเลือดในประเทศที่พัฒนาแลว 
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        จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับตนทุนหรือคาใชจายในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมทั้งหมด 
ดังแสดงในตารางที่ 4 สามารถสรุปไดวา การรักษาผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายโดยการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม มีตนทุนหรือคาใชจายที่สูง เปนภาระที่หนักของบุคคล ชุมชน สังคม 
ประเทศ และทั่วโลก เปนปญหาสําคัญตองบประมาณคาใชจายดานสุขภาพของทุกประเทศ  ส่ิง
เหลานี้ทาทายตอความกาวหนาในวิทยาการทางการแพทย โดยเฉพาะในดานการปองกัน รักษา และ
สงเสริมสุขภาพของมนุษยชาติ เพื่อชวยลดอุบัติการณการเกิดโรค ชวยในการรักษาผูปวย ชวยเพิ่ม
คุณภาพชีวิต และบรรเทาภาระคาใชจายของการรักษาโรคอันหนักนี้  
 
ตารางที่ 4 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับตนทุนหรือคาใชจายในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม   

ช่ือผูวิจัย 
 (ป พ.ศ.ที่รายงาน) 

สถานที่ คาใชจายในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

การศึกษาในประเทศไทย 
สุพัฒน วาณิชยการ 
(2532) 
 

โรงพยาบาลศิริราช 
 

คายาเทากับ 1,000 บาท/ เดือน 
คาใชจายปละ 200,000-300,000 บาท 

สุ ช า ติ  อิ น ท ร
ประสิทธิ์ (2535) 

โรงพยาบาลรามาธิบดี
และโรงพยาบาลเอกชน 
 

โรงพยาบาลของรัฐ มีคาใชจาย US$ 466± 126/ 
month (12,000 บาท/เดือน) 
โรงพยาบาลเอกชน มีคาใชจาย US$ 917± 237/ 
month (24,000 บาท/ เดือน) 

สุนทร การบรรเลง 
(2538) 

โรงพยาบาลสงฆและ
โรงพยาบาลเอกชน 
 

โรงพยาบาลของรัฐ คาฟอกเลือดประมาณ 8,000 – 
12,000 บาท/ เดือน 
โรงพยาบาลเอกชน คาฟอกเลือดประมาณ 24,000-
36,000 บาท/ เดือน คายารับประทานประมาณ 
1,635 บาท/ เดือน คายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดประมาณ 
6,400 - 12,800 บาท/ เดือน 

จันทิรา หอมวิจิตร
กุล (2541) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา 
โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลทหารผานศึก 

คาใชจายเฉลี่ย 41,804.78 บาท/ เดือน 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
ช่ือผูวิจัย 

 (ป พ.ศ.ที่รายงาน) 
สถานที่ คาใชจายในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

วิชช  เกษมทรัพย  
วิ โรจน  ตั้ ง เ จริญ
เ ส ถี ย ร  แ ล ะ 
สุ ว ร รณ า  มู เ ก็ ม 
(2544) 

สถานบริการภาครัฐ 21 
แหง และภาคเอกชน 11 
แหงทั่วประเทศ 

ตนทุนทั้งหมดในภาครัฐเทากับ 150,000 บาท/ 
ราย/ ป 
ตนทุนทั้งหมดในภาคเอกชนเทากับ 170,000 บาท/ 
ราย/ ป 

วิ โรจน  ตั้ ง เ จริญ
เสถียร  และคณะ 
(2544) 

สถานบริการภาครัฐ 21 
แหง และภาคเอกชน 11 
แหงทั่วประเทศ 

คาใชจายทั้งหมดประมาณ 254,000-304,000 บาท
ตอรายตอป 
 

เปยมศักดิ์ มีชัย 
(2545) 

โรงพย าบาล เลิ ด สิน 
โ ร ง พ ย า บ า ล ว ชิ ร ะ 
โรงพยาบาลศิริราช  
โรงพยาบาลอุดรธานี 

ตนทุนรวมทั้งหมดเทากับ267,090 บาท/ ราย/ ป 
 

กัญจนา ดิษยาธิคม 
และคณะ (2546) 

หนวยไตเทียมทั้งภาครัฐ
และเอกชนจํานวน 108 
แหง ทั่วประเทศ 

ตนทุนของการใหบริการภาครัฐบาลเทากับ 1,927 
บาทตอคร้ัง 
ตนทุนของการใหบริการภาคเอกชนเทากับ 1,525 
บาทตอคร้ัง 

การศึกษาในตางประเทศ 
ลอวรีย และ  
แฮมเปอรส (1981) 

ประเทศอังกฤษ คาใชจายที่นอยที่สุดในการทํา dialysis ประมาณ 
US$138 ตอครั้ง 

ดิสนีย (1990) ประเทศออสเตรเลีย คาฟอกเลือดเทากับ a$6,746 ตอป คายาเทากับ 
a$1,373 ตอปคาบริการอื่นๆเทากับ a$9,225 ตอป
เงินเดือนเจาหนาที่เทากับ a$19,734 ตอป รวม
ทั้งหมดเทากับ a$37,078 ตอป 

โกรีย และคณะ 
(1995) 

ประเทศแคนาดา คาใชจายเฉลี่ย เทากับ Can$88,585 ตอป 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
ช่ือผูวิจัย 

 (ป พ.ศ.ที่รายงาน) 
สถานที่ คาใชจายในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

แมคเมอเรย  และ 
มิลเลอร  (1997) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา คาใชจายของผูปวยทุกรายเทากับ US$43,044 ตอป 
ผูปวยรายใหมค าใชจ ายในการรักษาเท ากับ 
US$3,164 ตอป ซ่ึงมากกวาผูปวยที่ไดรับการรักษา
อยูแลว 

คาโล, จาเรย และ 
นากีย (2001) 

ประเทศฮังการี ตนทุนทางตรงที่ เ กี่ ย วกับการแพทย เท ากับ 
1,259,573.33 บาทตอป ตนทุนทางตรงที่ไม
เกี่ยวกับทางการแพทย เทากับ 196,386.67 บาทตอ
ป ตนทุนรวมทั้งหมด เทากับ 1,455,960 บาทตอป 

เซนนเฟท, 
แมกนัสสัน และ 
คารลสัน (2002) 
 
 
 
 
 
ไวเซียไนน และ
คณะ (2007) 
อเรฟซาเดห,  
เลซแซนเพเสชกิ 
และ ไซไฟ (2009) 

ประเทศสวีเดน 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศกานา 
 
ประเทศอิหราน 
 

ต นท ุนทางตรงที ่เ ก ิด จ ากการร ักษา  (direct 
medical cost) เทากับ 1,999,680 บาทตอป 
ตนทุนทางตรงที ่ไม เ กี ่ย วข องก ับการร ักษา
(direct non-medical cost) เทากับ 287,040 
บาทตอป รวมตนทุนทางตรงทั ้งหมดเทากับ 
2,286,720 บาทตอป มีตนทุนทางออม 
(indirect cost) เทากับ 1,676,640 บาทตอป 
รวมตนทุนทั้งหมดเทากับ 3,963,360 บาทตอป  
คาใชจายทั้งหมดเทากับ 60,272.35±16,624.18 
litas (17,470 ยูโร) ตอรายตอป 
ตนทุนของการฟอกเลือดโดยประมาณเทากับ 
US$74 ตอครั้ง  และมีตนทุนประมาณ 
US$11,549 ตอรายตอป 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชน 
        มยุรี หนูนิ่ม (2540) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาล
เอกชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดเชียงใหม และเคยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนอยางนอย 1 คืน จํานวน 80 
ตัวอยาง พบวา พฤติกรรมของผูปวยในการเลือกโรงพยาบาลเพื่อรับบริการรักษาพยาบาล มีความ
คลายคลึงกับพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาจากแหลงบริการตางๆ คือนอกจากเลือกซื้อ
โดยพิจารณาจากระดับราคาของสินคาแลว ผูบริโภคยังตองพิจารณาถึงระยะทางของที่ตั้งแหลง
บริการ ความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลเอกชน คือ ความพึงพอใจในบริการตางๆ ของโรงพยาบาล รองลงมาคือ ความมีช่ือเสียง
ของแพทย การมีเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย และการมีแพทยเฉพาะทางหลายสาขาประจํา
โรงพยาบาล และปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด คือ การไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืน 
        ศศิวิมล สันติเวชชกุล (2540) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการในโรงพยาบาล
เอกชน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานของบริษัทที่ทางบริษัทมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนใหกับพนักงาน ทําการรวบรวมตัวอยางทั้งสิ้น 260 ตัวอยาง ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา การตัดสินใจเขารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนของ
ผูใชบริการนั้น มีสาเหตุมาจากปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ ทางโรงพยาบาลเอกชนมีเครื่องมือ 
อุปกรณทางการแพทยที่พรอมใหบริการ เปนอันดับแรก รอยละ 55.8 รองลงมาทางโรงพยาบาลมี
แพทยที่ชํานาญเฉพาะทาง รอยละ 50 และผูใชบริการใหความเชื่อถือในชื่อเสียงของโรงพยาบาล
เอกชนรอยละ 38.1 โดยความเชื่อถือของผูใชบริการที่มีตอโรงพยาบาล เรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
ดานเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย เปนอันดับแรก รองลงมา การใหบริการทั่วไปของโรงพยาบาล 
ดานคุณภาพของแพทย และคุณภาพของพยาบาล 
        ธนวัฒน นันทสมบูรณ (2542) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของประชาชนตอ
การใชบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม โดยทําการเก็บขอมูลจาก
ผูใชบริการของโรงพยาบาลเอกชน 3 แหง จํานวน 274 ราย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
วิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนในระดับมากพอสมควร
ไดแก ปจจัยทางดานทัศนคติและความเชื่อ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานการเขาถึงบริการ 
สวนปจจัยทางดานสุขภาพมีผลนอย สําหรับปจจัยทางดานประชากรและสังคม มีผลตอการใช
บริการเปนสวนใหญ สําหรับความคาดหวังของประชาชน พบวา ประชาชนมีความคาดหวังสูงมาก
ที่จะไดรับความสะดวก ความรวดเร็วทันเวลา และมีความพึงพอใจในทุกดานจากการเขารับบริการ 
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นอกจากนี้ยังเห็นวา การใหบริการของโรงพยาบาลเอกชนสวนใหญอยูในระดับที่ดี สวนการ
ใหบริการโรงพยาบาลของรัฐอยูในเกณฑพอใชและไมคอยดี 
        จุฑารัตน ประภารัตนะพันธุ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใช
โรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางเปนผูใชบริการ
โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม 35 แหง ไดแก โรงพยาบาลรัฐบาล 25 แหง และโรงพยาบาลเอกชน 10 
แหง มีจํานวนตัวอยางจากโรงพยาบาลรัฐบาล 400 ตัวอยาง และโรงพยาบาลเอกชน 400 ตัวอยาง 
โดยใชแบบสอบถามที่ไดพัฒนาและสรางขึ้นเพื่อถามถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใช
โรงพยาบาล จากกรอบแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการที่ผานการทดสอบแลว พบวา ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชโรงพยาบาลในระดับมากที่สุด พบในกลุมผูเลือกใชโรงพยาบาลเอกชน 
ไดแกโรงพยาบาลมีแพทยที่มีความชํานาญเฉพาะทาง ปจจัยสวนใหญพบในระดับมาก ปจจัยที่มี
อิทธิพลในระดับนอยที่สุดพบในกลุมผูเลือกใชโรงพยาบาลรัฐบาล ไดแก คานิยมตามลัทธิศาสนา 
การเยี่ยมบาน การใชบัตรเครดิต การมีรถรับสง และอัตราการบริการอื่นๆ สําหรับความสัมพันธตอ
การเลือกใชบริการโรงพยาบาล พบวา อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน จุดประสงคการมาโรงพยาบาล และการมีสวัสดิการรักษาพยาบาลมีความสัมพันธตอการ
เลือกใชบริการโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
        ประนัดดา จางแกว (2546) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับบริการใน
โรงพยาบาลเอกชน โดยไดรวบรวมกลุมตัวอยางจากประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวน 
400 ตัวอยางและในการรวบรวมขอมูล ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนดานสถานที่มีมากที่สุด 
คือ มีความสะดวกในการเดินทาง สถานที่สะอาดสวยงาม ใกลบานหรือใกลที่ทํางาน รองลงมา
ไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑ/ บริการ คือ ความเชี่ยวชาญของแพทย เทคโนโลยี อุปกรณและเครื่องมือ
ทางการแพทย การบริการที่สะดวกรวดเร็ว และปจจัยดานราคา สวนปจจัยในดานการสื่อสาร
การตลาด คือ การแนะนําบอกตอ การโฆษณาประชาสัมพันธ การมีความสัมพันธกับชุมชน การ
ตั้งบูธแนะนําโรงพยาบาลตามศูนยการคา มีผลในการตัดสินใจนอยที่สุด 
        จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการของผูปวยที่โรงพยาบาลเอกชน
ทั้งหมด สามารถสรุปไดวา ปจจัยที่สามารถสงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการในโรงพยาบาล
เอกชน  ไดแก คุณภาพของการบริการ บุคลากรผูใหบริการ ราคาการบริการ สถานที่ การ
ประชาสัมพันธของโรงพยาบาล  รายไดของผูรับบริการ คานิยมของผูรับบริการ และการเบิกคา
รักษาพยาบาลไดฯลฯ ส่ิงเหลานี้สามารถเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญสําหรับผูที่เกี่ยวของกับงาน
บริการทางสุขภาพ ทั้งในระดับผูออกนโยบาย ผูบริหารจัดการโรงพยาบาล ตลอดจนระดับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 47

ผูปฏิบัติงาน ในการรวมกันวางแผนและบริหารหนวยงาน เพื่อใหประชาชนผูใชบริการโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลทุกแหงไดรับความพึงพอใจมากที่สุด 
        ในดานการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนศูนยบริการและ
จํานวนเครื่องที่เพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต พรอมทั้งกระจายออกจากสวนกลางสูภูมิภาคมากขึ้น ใน
บรรดาเครื่องไตเทียมที่เปดดําเนินการ พบวาหลายหนวยบริการ โดยเฉพาะในภาคเอกชนมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการที่ดี แตสวนใหญของหนวยบริการ โดยเฉพาะในภาครัฐยังมีการใช
งานเครื่องไตเทียมไดไมเต็มที่ ซ่ึงมีงานวิจัยที่เปรียบเทียบเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือคุณภาพของ
หนวยไตเทียมระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน ดังนี้ 
        กัญจนา ดิษยาธิคม และคณะ (2546) ไดศึกษาตนทุนและประสิทธิภาพของหนวยบริการ
ไตเทียม ภาครัฐและเอกชน พบวาในขณะนั้นมีเครื่องไตเทียมทั้งส้ิน 730 เครื่อง จากหนวยบริการไต
เทียมที่ตอบกลับมา 118 แหง ใหบริการผูปวยจํานวน 8,684 ราย ในภาครัฐบาลใหบริการผูปวยคิด
เปน 1.29 ครั้ง/ เครื่อง/ วัน ในขณะที่ภาคเอกชนใหบริการผูปวยคิดเปน 1.81 ครั้ง/ เครื่อง/ วัน จะ
เห็นไดวาในภาคเอกชน แมจะมีจํานวนเครื่องไตเทียมนอยกวา แตสามารถใหบริการผูปวยสูงกวา
ภาครัฐ แสดงถึงประสิทธิภาพการใชเครื่องไตเทียมของภาคเอกชนที่สูงกวาภาครัฐบาล เมื่อ
เปรียบเทียบคาใชจายตอหนวยของการใหบริการในภาครัฐจายในคาแรงงานนอยกวาในภาคเอกชน 
แตในภาครัฐจายเปนคาวัสดุและคาลงทุนสูงกวา จากการที่คาใชจายตอหนวยของคาลงทุนของ
ภาครัฐสูงกวาภาคเอกชน แสดงวาภาคเอกชนมีการลงทุนที่คุมคากวาภาครัฐ การที่ภาครัฐจายเปนคา
วัสดุตอคร้ังของการใหบริการที่สูงกวาภาคเอกชน แสดงวาภาคเอกชนมีประสิทธิภาพในการใชวัสดุ
ที่ดีกวาภาครัฐ ในเรื่องคาแรงงาน ถึงแมวาเอกชนจายคาแรงงานตอหนวยสูงกวาภาครัฐ แตเมื่อ
พิจารณาสวนประกอบของคาแรงงาน พบวา ภาคเอกชนจายคาตอบแทนเปนคาเงินเดือนในสัดสวน
รอยละที่นอยกวาภาครัฐบาล แตจายเปนรอยละของเงินพิเศษในสัดสวนที่สูงกวาภาครัฐ และเมื่อ
พิจารณาเงินที่จายคาตอบแทนตอราย (คาตอบแทนตามจํานวนครั้งของการใหบริการ) จะพบวา 
ภาครัฐจายคาตอบแทนนี้เพียงรอยละ 3 ในขณะที่ภาคเอกชนจายถึงรอยละ 41 ของคาแรงงาน
ทั้งหมด จึงแสดงใหเห็นวาการจายคาตอบแทนในแบบเงินพิเศษและคาตอบแทนตอรายของ
ภาคเอกชนที่สูงกวาภาครัฐ สงผลตอประสิทธิภาพของภาคเอกชนในเรื่องการใชเครื่องไตเทียม ที่มี
อัตราการใชที่สูงกวาและตนทุนตอหนวยที่ต่ํากวาภาครัฐบาล 
 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือคุณภาพของหนวยไตเทียมระหวาง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนในตางประเทศดังนี้ 
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        นิค และ ดิมิทริส (Nick and Dimitris 2005: 195-204) ไดศึกษาประสิทธิภาพของหนวย
ไตเทียมในประเทศกรีก  ทําการเก็บตัวอยางจากหนวยไตเทียม 118 แหง ซ่ึงเปนของภาครัฐบาล 81 
แหง ภาคเอกชน 37 แหง โดยการวัดประสิทธิภาพสิ่งที่เปนปจจัยนําเขา คือ เจาหนาที่พยาบาลและ
เครื่องฟอกไตเทียม และผลที่ไดวัดจาก จํานวนผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมตอ
เดือน ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนประสิทธิภาพของหนวยไตเทียมภาครัฐบาล เทากับ 
65.04% สําหรับภาคเอกชน เทากับ 82.21% ซ่ึงเมื่อทดสอบทางสถิติแลว พบวาคะแนน
ประสิทธิภาพของหนวยไตเทียมภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ภาคเอกชนมีประสิทธิภาพที่สูงกวาภาครัฐบาล 
        อรีแนส และคณะ (Arenas et al. 2006: 234-245)  ไดศึกษาถึงระบบคุณภาพการจัดการ 
(Quality Management Systems: QMS) ของหนวยไตเทียมในประเทศสเปน โดยทําการสํารวจกลุม
ตัวอยางทั้งหมดในประเทศจากการใชแบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้งหมด 235 แหง ไดรับการตอบกลับ 
46.7%  โดยเปนของภาครัฐบาล 44.5% และของภาคเอกชน 55.5%  พบวา 91.7% ของหนวยไต
เทียม ใช clinical practice guideline และมากกวา 90%  มี medical protocol และ nursing plan 
นอกจากนี้ยังพบวาระบบคุณภาพการจัดการของหนวยไตเทียมภาคเอกชนสูงกวาภาครัฐบาลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยภาคเอกชนเทากับ 88.8%  ภาครัฐบาลเทากับ 46.1%  และหนวย
ไตเทียมที่ไดรับการผานมาตรฐาน ISO 9000 เปนของภาคเอกชน 78.3% และของภาครัฐบาล 21.7% 
ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน (p<0.001) ผูวิจัยคาดหวังวาในอนาคตขางหนาจะมี
การนําระบบคุณภาพการจัดการมาใชในหนวยไตเทียมทุกแหงในสเปน 
        จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพหรือคุณภาพของหนวยไตเทียม
ระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งหมด สามารถสรุปไดวาประสิทธิภาพการใชเครื่องไตเทียม
และระบบคุณภาพการจัดการของหนวยไตเทียมของภาคเอกชนสูงกวาภาครัฐบาล  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
             การศึกษาคาใชจายและปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
ของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในโรงพยาบาลเอกชน มีวิธีดําเนินการวิจัยเปนดังนี้ 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 2. ประชากรที่ศึกษา 
 3. เกณฑการเลือกประชากร 
 4. มุมมองของการวิเคราะห 
 5. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 6. การเก็บรวบรวมขอมูล                  
 7. รายละเอียดของการเก็บขอมูล 
 8. การวิเคราะหขอมูล 

 
รูปแบบการวิจัย 

    การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีรูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross – 
sectional study) 

 
ประชากรที่ศึกษา 
             ประชากรที่ศึกษา คือ กลุมผูปวยนอกที่แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทาย และไดรับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมทุกราย ที่หนวยไตเทียมของโรงพยาบาล
เอกชน 2 แหง ไดแกโรงพยาบาล A และโรงพยาบาล B ในเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ.2551 
จํานวน ทั้งส้ิน 201 ราย โดยโรงพยาบาล A มีจํานวน 56 ราย และโรงพยาบาล B มีจํานวน 145 ราย 
 
เกณฑการเลือกประชากร 
             การศึกษาครั้งนี้มีการคัดเลือกประชากรทุกรายในสัปดาหแรกของเดือนกันยายน 2551 
โดยผูปวยตองมีคุณสมบัติครบ 3 ประการ ดังตอไปนี้ 
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 1. ผูปวยตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย และไดรับ 
บริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ที่หนวยไตเทียมของโรงพยาบาลดังกลาว 
 2. สามารถสื่อสารโตตอบได 
 3. ยินดีใหความรวมมือในการศึกษาครั้งนี้ 
 
มุมมองของการวิเคราะห 
             การศึกษาคาใชจายและปจจัยในการเขารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในครั้งนี้ 
ศึกษาตามมุมมองของผูปวย ซ่ึงคาใชจายของผูปวยจะประกอบดวยคาใชจายทางตรง และคาใชจาย
ทางออม โดยคาใชจายทางตรง ไดแก คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับการแพทย (Medical direct cost) 
คือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการทางการแพทย ไดแก คาฟอกเลือด คายา คา
เวชภัณฑ คาอุปกรณ คาวัสดุทางการแพทย คาตรวจทางหองปฏิบัติการ คาบริการรักษา คาเอ็กซเรย 
เปนตน และคาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวของกับการแพทย (Non-medical direct cost) คือคาใชจายที่
ไมเกิดจากการรับบริการทางการแพทยโดยตรง แตเปนคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางรับบริการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ไดแก คาอาหาร คายานพาหนะในการเดินทาง และคาที่พักทั้งของ
ญาติและผูปวย   สําหรับคาใชจายทางออม ไดแก รายไดที่เสียเนื่องจากการขาดงานของผูปวยและ
ญาติ 
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
             เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ใชแบบสัมภาษณ (รายละเอียดในภาคผนวก ก) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยการสรางแบบสัมภาษณนี้ ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผานการ
ตรวจสอบความถูกตองทางเนื้อหา โดยคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 
ทาน และพยาบาลวิชาชีพผูเชี่ยวชาญโรคไต ณ หนวยไตเทียมของโรงพยาบาล A และโรงพยาบาล 
B จํานวน 2 ทาน และผานการทดลองใชในกลุมตัวอยางแลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนํามาใชจริง 
แบบสัมภาษณประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
             สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลพื้นฐานทั่วไปและขอมูลดานการเจ็บปวยของผูปวย ไดแก 
อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส บทบาทในครอบครัว รายได อาชีพ ภูมิลําเนา 
วิ ธีการมาโรงพยาบาล  ระยะเวลาการรักษา  โรคที่ เปนรวม  สถานพยาบาลที่ เคย รักษา 
ภาวะแทรกซอนจากการรักษา จํานวนครั้งที่มาโรงพยาบาล 
              สวนที่ 2 แบบสัมภาษณขอมูลคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวย ไดแก วิธีการเสยี
คารักษา แหลงที่มาของเงินคารักษา สิทธิในการเบิกคารักษา คายา/ คาอุปกรณ คาบริการทาง
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การแพทย คาเอ็กซเรย คาตรวจทางหองปฏิบัติการ คาอาหาร คาเดินทาง คาที่พัก รายไดที่เสียไป
เนื่องจากการขาดงานของผูปวยและญาติ 
             สวนที่ 3 แบบสัมภาษณปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาล               
เอกชน ไดแกปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ปจจัยทาง
เทคโนโลยี  ปจจัยทางจิตวิทยา 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
            การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดดวยตนเอง โดยการวิจัยนี้
ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในคน ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2551 โดยมีวิธีดําเนินการเก็บขอมูลดังตอไปนี้ 
 1. ผูวิจัยหารายชื่อของผูปวยทั้งหมดในสัปดาหแรกของเดือนกันยายน 2551 จากสมุด
ทะเบียนรายชื่อของหนวยไตเทียมของโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 2 แหง 
 2. ผูวิจัยหาขอมูลบางสวนจากแฟมและเวชระเบียนของผูปวย เนื่องจากขอมูลสวนนี้ไม
ตองสัมภาษณผูปวย ไดแก เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา ระยะเวลาการรักษาโรคที่
เปนรวม สถานพยาบาลที่เคยรักษา ภาวะแทรกซอนจากการรักษา จํานวนครั้งที่มาโรงพยาบาล 
วิธีการเสียคารักษา สิทธิในการเบิกคารักษา  
 3. ผูวิจัยเขาพบเพื่อขอสัมภาษณผูปวยขณะฟอกเลือดหรือรอฟอกเลือด โดยผูวิจัยช้ีแจง
วัตถุประสงคของการวิจัยพรอมใหใบชี้แจงเขารวมโครงการ และขอความรวมมือในการตอบแบบ
สัมภาษณ  
 4. เมื่อผูปวยยินยอมใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ โดยช้ีแจงใหทราบวาผล
การสัมภาษณคร้ังนี้ ไมมีผลตอการใหบริการหรือการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมทุกครั้ง แลวให
ผูปวยเซ็นชื่อในใบยินยอมเขารวมโครงการ 
 5. ระหวางสัมภาษณ ผูวิจัยเปดโอกาสใหผูปวยซักถามสิ่งที่ไมเขาใจตลอดเวลา และถา
ผูปวยตองการยุติการสัมภาษณ ผูวิจัยจะยุติการสัมภาษณทันทีและยกเลิกการเก็บขอมูลรายนั้น 
นําขอมูลที่ไดรับจากแบบสัมภาษณทั้งหมดที่มีขอมูลครบถวน มาวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ
ตอไป 
 6. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระหวางเดือน กันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2551 เปน
ระยะเวลา 2 เดือน 
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รายละเอียดของการเก็บขอมูล 
  การเก็บขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยจะเปนผูสัมภาษณผูปวยและทําการบันทึกขอมูลเอง เนื่องจาก

ผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุ มีปญหาเรื่องสายตาและการอาน ประกอบกับขณะทําการสัมภาษณ
สวนใหญผูปวยจะอยูในชวงที่กําลังนอนรอเพื่อฟอกเลือด ทําใหไมสะดวกในการกรอกแบบ
สัมภาษณ และการที่ผูปวยไมไดกรอกขอมูลเอง ทําใหลดปญหาเรื่องความไมเขาใจในบางหัวขอ
คําถามของแบบสัมภาษณได การเก็บขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก การเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
คาใชจาย และการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาล
เอกชนของผูปวย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
          1. การเก็บขอมูลเก่ียวกับคาใชจาย 
             การเก็บขอมูลคาใชจาย เก็บเฉพาะคาใชจายที่ผูปวยตองจายจริงหรือมีการสูญเสียรายได 
ซ่ึงจะพิจารณาดูจากใบเสร็จรับเงินของผูปวย แตถากรณีไมมีใบเสร็จ จะใชการประมาณจากการ
สัมภาษณผูปวยและประมาณจากรายการคาใชจายตามราคาที่กําหนดของโรงพยาบาล ชวงเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2551 (ภาคผนวก ข) กรณีที่ผูปวยมีคาใชจายจากการรับบริการเชน การตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่โรงพยาบาลเอกชนแหงอื่น และไมสามารถทราบราคารายการคาใชจายของ
โรงพยาบาลเอกชนนั้นได จะประมาณคาใชจายตามราคาคาใชจายของโรงพยาบาล B 
             การเก็บขอมูลจะสัมภาษณผูปวย 1 รายตอ 1 คร้ัง แลวนําขอมูลคาใชจายที่ไดจากการ
สัมภาษณในครั้งนั้นมาคํานวณโดยคูณจํานวนครั้งที่ผูปวยมาตอเดือน เพื่อแสดงผลการศึกษาเปน
คาใชจายตอเดือน สําหรับเหตุผลที่เก็บขอมูล 2 เดือนคือในเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2551 นั้น 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน ผูปวยซ่ึงเคยชําระเงินคาฟอกเลือดเองในเดือนกันยายน 
พ.ศ.2551 จะไดรับสิทธิประโยชนหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยรวมจายคาฟอกเลือดหลังจาก
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 จึงตองมีการติดตามขอมูลในเดือนตุลาคม แตการแสดงผลการศึกษาจะ
แสดงคาใชจายของผูปวยในเดือนตุลาคม และมีการเก็บขอมูลเพื่อหาความแตกตางของคาใชจายที่
เปล่ียนแปลงระหวางเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะคาฟอกเลือดและ
คายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดของผูปวยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา จะแสดงไวในสวนของผล
การศึกษาเรื่องการวิเคราะหความไวของคาใชจายของผูปวย 
             รายละเอียดของการเก็บขอมูลเกี่ยวกับคาใชจาย จะแบงไดเปน 3 สวน ไดแก คาใชจาย
ทางตรงที่เกี่ยวกับการแพทย คาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย และคาใชจายทางออม ซ่ึง
รายละเอียดมีดังนี้ 
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                 1.1. คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับการแพทย 
                        1.1.1. คาฟอกเลือด 
                การศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บขอมูลคาฟอกเลือดทั้งกอนที่ผูปวยจะมีสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา (เดือนกันยายน 2551) และหลังไดรับสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา(เดือนตุลาคม 
2551) สําหรับผูปวยหลังจากมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา จะมีความแตกตางกันในการเสียคา
ฟอกเลือด แบงไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก ผูปวยที่ฟอกเลือดที่โรงพยาบาล A  จะรวมจายคาฟอกเลือด
คร้ังละ 500 บาท ผูปวยที่ฟอกเลือดที่โรงพยาบาล B จะรวมจายคาฟอกเลือดครั้งละ 1,000 บาท และ
ผูปวยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาบาลกําแพงแสนที่ฟอกเลือดทั้งที่โรงพยาบาล               
A หรือ ที่โรงพยาบาล B จํานวน 8 ราย ไมตองเสียคาฟอกเลือด เหตุผลของความแตกตาง จะ
กลาวถึงในสวนของการอภิปรายผล ในสวนของผูปวยที่มีสิทธิประกันสังคม จะรวมจายคาฟอก
เลือดครั้งละ 300 บาท ดังนั้นการเก็บขอมูลคาฟอกเลือดของผูปวย จะเก็บตามที่ผูปวยไดรวมจายใน
แตละครั้งแลวคูณกับจํานวนครั้งที่มาฟอกตอเดือน คาฟอกเลือดตอเดือนจะมีคามากหรือนอยนั้น จึง
ขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่รวมจายและจํานวนครั้งที่ผูปวยมาฟอกเลือดตอเดือน 
                       1.1.2. คายารับประทาน 
              ผูปวยไตวายเรื้อรังจะไดรับการรักษาดวยยาหลายขนาน เพื่อแกไขปญหาตางๆ
ทั้งรักษาโรคที่เปนสาเหตุของภาวะไตวาย โรคอื่นๆที่พบรวมกันและภาวะแทรกซอนจากโรคไต 
ตลอดจนใชยาเพื่อชะลอความเสื่อมของไต เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
คาใชจายของผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จึงทําการเก็บขอมูลเฉพาะ
คายารับประทานที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคไต เพียงเทานั้น โดยไมรวมคายารับประทานที่
เกี่ยวของกับการรักษาโรคที่เปนรวม แตจากการที่สวนใหญกลุมตัวอยางมีการรับยารับประทานที่
สถานพยาบาลแหงอื่น จึงไมสามารถทราบรายการยาที่ไดรับ เปนขอจํากัดทําใหไมสามารถเก็บ
ขอมูลเฉพาะคายารับประทานที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคไตได ซ่ึงถาเก็บขอมูลโดยพิจารณาจาก
ใบเสร็จและสัมภาษณผูปวยจะไดขอมูลคายารับประทานรวมทั้งหมดของผูปวย ไมไดแยกคายา
เฉพาะโรคไต  
               การศึกษาครั้งนี้จึงตองทําการพิจารณารายการยาของผูปวยที่รับยารับประทานที่
โรงพยาบาล B จํานวน 12 ราย ซ่ึงสามารถทราบรายการยาและคายาไดจากทางคอมพิวเตอร นําคายา
รับประทานที่เกี่ยวกับโรคไตของผูปวยฟอกเลือด แตละรายมาคํานวณเปนเปอรเซ็นตของคายา
ทั้งหมด แลวนํามาหาคาเฉลี่ยของทั้ง 12 ราย จึงทําใหทราบวา คายารับประทานที่เกี่ยวกับโรคไต
ของผูปวยที่รับยาที่โรงพยาบาล B โดยเฉลี่ยแลวเปนสัดสวนเทาไรของคายาทั้งหมด แลวนําขอมูลที่
ไดนี้  เปนตัวแทนไปคูณกับคายารับประทานทั้งหมดของผูปวยที่เสียคายารับประทานโดยการรับยา
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ที่สถานพยาบาลแหงอ่ืน จึงจะไดขอมูลคายาเฉพาะที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคไต สําหรับผูปวยที่
ฟอกเลือด ซ่ึงเปนคาโดยประมาณ 
               เมื่อพิจารณารายการยาที่ผูปวยรับในโรงพยาบาล B พบวา ยาที่เกี่ยวกับการรักษา
โรคไต ไดแก Furosemide, Kalimate, Calcium carbonate, Ferromin, Folic acid และ Alphacalcidol 
สําหรับยาที่รักษาโรครวม ไดแก Cardura XL, Adalat CR, Aldomet, Neulin SR, Rivotril (2mg), 
Colchicine, Betaloc, Nifedipine SR, Cardura (2mg), Colchicine, Amlodipine, Zyloric, 
Simvastatin, Rubifen, Aspirin, Neurobion, Omeprazople, Nebilet, Tansaril, Vastarel, Elantan, 
Nexium, Plavix, Diltiazem และ Madiplot 
              โดยคายารับประทานที่เกี่ยวกับโรคไตสําหรับผูปวยที่ตองฟอกเลือกตอเดือน
โดยเฉลี่ยเปน 34.28  % ของคายาทั้งหมด  สําหรับขอมูลท่ีแสดงในตารางในสวนของผลการศึกษา 
จะเปนคายารับประทานที่นํา 34.28 % ไปคูณกับคายาทั้งหมดแลว ซ่ึงจะเปนขอมูลเฉพาะคายา
รับประทานที่เกี่ยวกับการรักษาโรคไตตอเดือน 
                       1.1.3. คายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด erythropoietin 
               มีการเก็บขอมูลคายาฉีดทั้งกอนที่ผูปวยจะมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (เดือน
กันยายน 2551) และหลังไดรับสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา(เดือนตุลาคม 2551) สําหรับผูปวย
หลังจากมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา จะมีความแตกตางกันในการเสียคายาฉีด แบงไดเปน           
2 ลักษณะ ไดแก ผูปวยที่ฟอกเลือดที่โรงพยาบาล A ไมเสียคายาฉีด (ถาฉีดไมเกินสัปดาหละ 1 เข็ม) 
ผูปวยที่ฟอกเลือดที่โรงพยาบาล B เสียคายาฉีดเหมือนกอนที่จะไดรับสิทธินี้ เหตุผลของความ
แตกตาง จะกลาวถึงในสวนของการอภิปรายผล ดังนั้นการเก็บขอมูลคายาฉีดของผูปวย จะเก็บ
ขอมูลตามที่ผูปวยไดจายจริงในแตละครั้งแลวคูณกับจํานวนครั้งที่ฉีดตอเดือน ซ่ึงคายาฉีดนี้เปนคา
ยาที่เกี่ยวกับผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมโดยตรง 
                      1.1.4. คาตรวจทางหองปฏิบัติการ 
               ผูปวยฟอกเลือดตองทําการตรวจทางหองปฏิบัติการเปนประจําทุก 2-3 เดือน 
โดยผูปวยที่มีคาตรวจทางหองปฏิบัติการจะตองจายประมาณ 1,000 บาททุก 2-3 เดือน (ภาคผนวก 
ข) การศึกษาครั้งนี้ตองการเก็บขอมูลคาใชจายตอเดือน จึงมีการนําคาตรวจทางหองปฏิบัติการมา
หารเฉลี่ยใหเปนคาใชจายตอเดือน การเก็บขอมูลในสวนนี้จะไมรวมการเจาะเลือดเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการฟอกเลือด (URR  KT/V) ทุก 3 เดือน เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลคาใชจาย
เพียงระยะเวลา  2 เดือน   ซ่ึงการเจาะเลือดประเมินคา URR  KT/V จะทําที่โรงพยาบาลที่มาฟอก
เลือดเทานั้น และตองชําระเงินทุกคน ไมสามารถใชสิทธิประโยชนได (ราคาชี้แจงในภาคผนวก ข)   
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                      1.1.5. คาบริการทางการแพทย 
               การเก็บขอมูลคาบริการทางการแพทยจะรวมคาตรวจของแพทย โดยแพทยจะ
คิดคาตรวจกรณีมารับการตรวจนอกเวลาราชการหรือมาตรวจใหเปนพิเศษ ซ่ึงผูปวยสวนใหญจะมา
รับการตรวจในเวลาราชการมากกวา  และกรณีถาตรวจรักษากับแพทยที่โรงพยาบาล B แพทยมักจะ
ไมคิดคาตรวจกับผูปวย  นอกจากนี้คาบริการทางการแพทยจะรวมคาบริการเขาโรงพยาบาลของ
โรงพยาบาล B ดวย (โรงพยาบาล A ไมมีคาบริการเขาโรงพยาบาล) ซ่ึงราคาไดช้ีแจงไวใน
ภาคผนวก ข สําหรับโรงพยาบาล B ผูปวยที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ผูปวยที่มีสิทธิบัตร
ประกันสังคม  และผูปวยที่มีสิทธิของรัฐวิสาหกิจ มีการเก็บขอมูลคาบริการเขาโรงพยาบาลในแตละ
ครั้ง เนื่องจากผูปวยเสียคาบริการ  แตสําหรับผูปวยที่มีสิทธิของขาราชการ ไมไดเก็บขอมูล
คาบริการเขาโรงพยาบาลเนื่องจากผูปวยไมเสียคาบริการ 
                       1.1.6.คาเอ็กซเรย  คาอุลตราซาวนด  คาวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจ  และคาผาตัดเปลี่ยน
เสนเลือด 
               ชวงที่ทําการศึกษาเปนระยะเวลา 2 เดือนนั้น ในโรงพยาบาล A พบผูปวยที่ตอง
เอ็กซเรย เปนจํานวน 1 ราย แตใชสิทธิประโยชนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจไมตองชําระเงินคาเอ็กซเรย   
ในโรงพยาบาล B พบผูปวยที่ตองเอ็กซเรย เปนจํานวน 4 ราย โดยใชสิทธิประโยชนขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจไมตองชําระเงินคาเอ็กซเรยเปนจํานวน 2 ราย และตองชําระเงินคาเอ็กซเรยเองโดย
เอ็กซเรยที่โรงพยาบาล B เปนจํานวน  2 ราย  และในชวงที่ทําการศึกษาก็ไมพบผูปวยที่ทํา
อุลตราซาวนด การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจเลย เนื่องจากแพทยจะสั่งเปนกรณีพิเศษเทานั้น หรือทําเพียง
ปละ 1 ครั้ง  สําหรับการผาตัดเปล่ียนเสนเลือด ในชวงที่คัดเลือกผูปวยเขารวมการศึกษาในสัปดาห
แรกของเดือนกันยายน 2551 พบผูปวยรายใหมที่ตองทําการผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด เพียง 1 ราย แต
ผูปวยใชสิทธิประโยชนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจไมตองชําระเงินคาผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด อาจมีการ
จายสวนเกินบางรายการบางเล็กนอย 
              ดังนั้นจึงไมไดเก็บขอมูลคาเอ็กซเรย  คาอุลตราซาวนด  คาวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจ 
และคาผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด และไมไดถูกรวมไวในคาใชจายทางตรงที่ เกี่ยวกับการแพทย  
เนื่องจากพบกรณีศึกษาในชวงที่ทําการศึกษาเพียงไมกี่ราย แตจะชี้แจงคาใชจายในแตละรายการและ
ระยะเวลาในการทําไวในภาคผนวก ข 
                1.2. คาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย 
             การศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บขอมูล คาเดินทาง  คาอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม อยางละเอียด
ทุกกรณีในการกระทํากิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวกับการเปนโรคไตวายเรื้อรัง ไมไดเก็บขอมูลเฉพาะ
เวลาผูปวยมาฟอกเลือดอยางเดียว  เนื่องจากผูปวยสวนใหญมีการตรวจรักษาโรคไตกับแพทย  รับยา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56

รับประทานรักษาโรคไต  รับยาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด  ตรวจทางหองปฏิบัติการ/เอ็กซเรย และผาตัด
เปลี่ยนเสนเลือดที่สถานพยาบาลอื่นที่ไมใชโรงพยาบาลเดียวกันกับที่ฟอกเลือด โดยคาใชจายทาง
ตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย มีดังนี้ 
                   1.2.1. คาเดินทาง 
                  การเก็บขอมูลคาเดินทางไปกลับของผูปวยในแตละครั้ง  กรณีผูปวยมา
โรงพยาบาลโดยรถเมล รถทัวร/ รถไฟ   หรือรถแท็กซี่/ รถรับจาง ผูปวยจะสามารถทราบคาเดินทาง
ที่แนนอน แตถาผูปวยเดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถสวนตัว หรือรถมอเตอรไซค การเก็บขอมูล
จะตองใชการประมาณ โดยพิจารณาจากระยะทางในการเดินทาง คาน้ํามัน และลักษณะของพาหนะ
ที่ใชเดินทาง มาประกอบกัน 
                   1.2.2. คาอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม 
               การเก็บขอมูลคาอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม จะพิจารณาจากการที่ผูปวยตองเสียคา
คาอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม เพิ่มเติมจากปกติในการดําเนินชีวิตประจําวัน   เนื่องจากปกติผูปวยตองมี
การรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนมเปนประจําอยูแลว ดังนั้นจึงเก็บขอมูลเฉพาะสวนที่เปน
คาอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนมที่เพิ่มขึ้นมา เชน  คาอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการมาฟอกเลือด (รวมคาอาหาร
เสริมเนปโปร ซ่ึงแพทยแนะนําใหผูปวยบางรายรับประทานเปนประจําหรือรับประทานเวลา
ออนเพลีย)  หรือคาอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการไปตรวจกับแพทยที่โรงพยาบาล หรือไปรับยา
รับประทานโรคไต ฯลฯ  
                   1.2.3. คาจางผูดูแล 
              ผูปวยบางรายจะจางผูดูแลเปนรายเดือนมาดูแลตนเองโดยเฉพาะตั้งแตเปนโรค
ไตวายเรื้อรังและตองมาฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนประจํา  เนื่องจากชราภาพมาก และญาติพี่
นองตองทํางาน ไมมีเวลามาดูแลอยางใกลชิด  ดังนั้นจึงมีการเก็บขอมูลคาจางผูดูแล ซ่ึงนับวาเปน
คาใชจายที่ผูปวยบางรายจําเปนตองมีอยางหนึ่ง 
   1.2.4. คาที่พัก 
              จากการศึกษาไมพบกรณีที่ผูปวยตองคางคืนและเสียคาที่พักเนื่องจากไมสามารถ
ไปกลับวันเดียวได  จึงไมมีการเก็บขอมูลคาที่พัก  และไมมีคาใชจายสวนนี้ในหมวดคาใชจายทาง
ตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย 
                1.3. คาใชจายทางออม 
             การเก็บขอมูลในสวนนี้ จะเก็บขอมูลโดยรวมรายไดที่ถูกหักจากการขาดงานของ
ผูปวยและญาติ ณ ปจจุบัน รวมทั้งการเสียรายไดตอเดือนที่ผูปวยเคยไดตอนประกอบอาชีพ แต
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ปจจุบันไมไดประกอบอาชีพ เนื่องจากปวยเปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายและตองมาฟอกเลือด
เปนประจํา 
             การศึกษาครั้งนี้ ไดเก็บขอมูล รายไดที่เสียไปจากการขาดงานของผูปวยและญาติ
อยางละเอียดทุกกรณีในการกระทํากิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวกับการเปนโรคไตวายเรื้อรัง  ไมไดเก็บ
ขอมูลเฉพาะเวลาผูปวยมาฟอกเลือดอยางเดียว  เชนเดียวกันกับการเก็บขอมูลคาใชจายทางตรงที่ไม
เกี่ยวกับการแพทย   
            2. การเก็บขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาล
เอกชนของผูปวย 
              การเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ จะแบงไดเปน 2 สวน ไดแก 
เหตุผลในการเขารับบริการ และปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ ซ่ึงรายละเอียดมีดังนี้ 
                     2.1.เหตุผลในการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย 
             การเก็บขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการเขารับบริการ มีการสัมภาษณผูปวยโดยใช
คําถามปลายเปดกอน และไมใชคําถามที่เปนการนําใหผูปวยตอบหัวขอเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เมื่อ
ผูปวยตอบเหตุผลในการเขารับบริการตามความเปนจริงแลว ผูวิจัยจะถามผูปวยวาเหตุผลหลายขอที่
ตอบมานั้น เหตุผลใดที่สําคัญกวากัน ซ่ึงการเก็บขอมูล จะใหผูปวยตอบเหตุผลไมเกิน 5 อันดับ 
เนื่องจากถามีจํานวนที่มากกวานี้ จะเปนการยากในการเรียงอันดับความสําคัญได และผูปวยในแต
ละรายจะมีจํานวนเหตุผลในการเขารับบริการไมเทากัน  
                    2.2. ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย 
              การเก็บขอมูลในสวนนี้เพิ่มจากการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการเขารับบริการ 
เพื่อเก็บขอมูลปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ ซ่ึงเปนการมองในภาพรวมทั่วๆไป อาจจะไมใช
เหตุผลในการเขารับบริการทั้งหมด จึงตองมีการเก็บขอมูลในสวนนี้ โดยวิธีการเก็บขอมูล ผูวิจัยจะ
อานแตละหัวขอของปจจัยในการเขารับบริการ แลวใหผูปวยใหคะแนนในแตละหัวขอ โดยผูวิจัย
อธิบายวา ถาเห็นดวยมากให 4 คะแนน เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และไมเห็นดวย ให 3, 2 
และ 1 คะแนนตามลําดับ หลังจากนั้นผูวิจัยจะเปนผูบันทึกลงในแบบสัมภาษณ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
             การเตรียมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล  โดยนําขอมูลที่ไดมาทั้งหมด ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูล แลวนํามาลงรหัส จากนั้นบันทึกลงในคอมพิวเตอร  
เพื่อนําไปวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรม SPSS version 15.0 
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             ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)   ในการอธิบายขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ขอมูลดานประชากร 
ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานคาใชจายในการรักษาพยาบาล สถิติที่ใช ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย 
คามัธยฐาน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

       การนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean±SD) จะนําขอมูลเฉพาะของผูปวยที่เสีย
คาใชจายมาหาคาเฉลี่ยเทานั้น ถาไมมีการเสียคาใชจายจะไมนํามารวมในการวิเคราะห 

       การนําขอมูลมาวิเคราะหหาคามัธยฐาน (Median) คาต่ําสุด(Min) และคาสูงสุด(Max) จะ
นําขอมูลของผูปวยทั้งหมดมาวิเคราะห ไมวาผูปวยจะเสียคาใชจายหรือไมก็ตาม 

       ใชการใหคาน้ําหนักเพื่อเรียงอันดับความสําคัญ ในสวนของเหตุผลและปจจัยที่มีผลตอ
การเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย  

        วิธีการใหคาน้ําหนัก จากแบบสัมภาษณปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดใน
โรงพยาบาลเอกชน ในสวนของเหตุผลในการเขารับบริการ จะใหเลือกเหตุผลที่สําคัญไดไมเกิน                
5 อันดับ และมีการใหคะแนนตามอันดับที่เลือก โดยถาเลือกอันดับที่ 1 ให 5 คะแนน  เลือกอันดับที่ 
2, 3, 4 และ 5 ให 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ นําจํานวนคนที่เลือกในแตละอันดับของแตละ
หัวขอมาคูณกับการใหคะแนน แลวรวมคะแนนในแตละหัวขอเหตุผล ถาหัวขอเหตุผลใดมีคะแนน
รวมมากที่สุด ก็จะมีอันดับความสําคัญมากที่สุดหรือมีความสําคัญมาเปนอันดับ 1 โดยถาหัวขอใดมี
คะแนนรวมรองลงมา อันดับความสําคัญก็จะรองลงมาตามลําดับ สําหรับวิธีการใหคาน้ําหนักใน
สวนของปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดของผูปวย จะเหมือนกับในสวนของเหตุผลใน
การเขารับบริการ แตจากแบบสัมภาษณในสวนของปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ จะแบงเปน 
เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และไมเห็นดวย ซ่ึงการใหคะแนน ถาเลือกเห็นดวย
มาก ให 4 คะแนน เลือกเห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และไมเห็นดวย ให 3, 2 และ 1 คะแนน
ตามลําดับ 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
             จากการศึกษาคาใชจายและปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียมของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 201 ราย ซ่ึงเปนกลุม
ผูปวยนอก ที่มารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ณ หนวยไตเทียม 2 แหง คือโรงพยาบาล A 
เปนจํานวน 56 ราย และโรงพยาบาล B เปนจํานวน 145 ราย โดยคัดเลือกผูปวยที่มารับการฟอก
เลือดในสัปดาหแรกของเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ทุกราย และทําการศึกษาพรอมทั้งติดตามเก็บ
ขอมูลของผูปวยตอไปเปนระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึง
ผูปวยที่คัดเลือกสามารถใหความรวมมือและสามารถสื่อสารได สําหรับผลการศึกษาแบงออกเปน     
3  สวน ดังนี้ 
              สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวย 
              สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายของผูปวย 
                    สวนที ่ 3   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของ          
                                              ผูปวย 
 
สวนที่ 1   ขอมูลท่ัวไปของผูปวย  
             การศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกผูปวยทั้งหมดจํานวน 201 ราย  โดยผูปวยที่ไมไดรับคัดเลือก
เนื่องจากไมสามารถใหความรวมมือหรือไมสามารถสื่อสารได  มีจํานวน 4 ราย เปนผูปวยของ
โรงพยาบาล A จํานวน 1 ราย และผูปวยของโรงพยาบาล B จํานวน 3 ราย กลุมตัวอยางเปนเพศชาย
จํานวน ใกลเคียงกับเพศหญิง ประมาณรอยละ 50  อายุโดยเฉลี่ยของผูปวยคือ 57.53 ± 16.39 ป โดย
ชวงอายุของผูปวยทั้งสองโรงพยาบาลอยูระหวาง 19 – 94 ป  ผูปวยสวนใหญ (รอยละ82.1) มี
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเดียวกันกับโรงพยาบาลที่มาฟอกเลือด และสวนใหญ (รอยละ 66.7) มี
สถานภาพสมรสคู ผูปวยสวนมาก (รอยละ 57.2) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา และเกือบทั้งหมด
(รอยละ 96.5) อยูรวมกับผูอ่ืน  สําหรับอาชีพปจจุบัน  ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 56.2) ไมไดประกอบ
อาชีพ และ รอยละ 61.7 ไมมีรายไดจากอาชีพหลัก โดยผูปวยที่ประกอบอาชีพมีรายไดจากอาชีพ
หลักโดยเฉลี่ยคือ 8,022.14 ± 20,226.01 บาทตอเดือน และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวโดยเฉลี่ยของ
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ผูปวยคือ 25,038.90 ± 26,597.20 บาทตอเดือน  ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 57.7) ไมมีการเตรียมออม
เงินไวสําหรับเวลาเจ็บปวย มีเพียงรอยละ 42.3 ที่มีการเตรียมเงินออมสําหรับการเจ็บปวยในอนาคต  
สําหรับวิธีเดินทางมาโรงพยาบาล  ผูปวย รอยละ 70.6  เดินทางมาฟอกเลือดโดยรถสวนตัว ขอมูล
ทั่วไปของผูปวยแสดงดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ขอมูลทั่วไปของผูปวย  

โรงพยาบาล A โรงพยาบาล B รวม ตัวแปร 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ       
       ชาย 32 57.1 69 47.6 101 50.2 
       หญิง 24 42.9 76 52.4 100 49.8 
อายุ (ป)       
       16-30 6 10.7 7 4.8 13 6.5 
       31-40 4 7.1 17 11.7 21 10.4 
       41-50 13 23.2 23 15.9 36 17.9 
       51-60 10 17.9 24 16.6 34 16.9 
       61-70 13 23.2 34 23.4 47 23.4 
       >70 10 17.9 40 27.6 50 24.9 
       Mean ± SD 55.07±16.88 58.48±16.16 57.53±16.39 
       Median 54.50 61.00 60.00 
       Min - Max 22-92 19-94 19-94 
ภูมิลําเนา       
       จังหวดัเดยีวกันกับร.พ. 52 92.9 113 72.9 165 82.1 
       ไมใชจังหวัดเดยีวกันกับ  

ร.พ. 
4 7.1 32 22.1 36 17.9 

ศาสนา       
       ศาสนาพุทธ 56 100.0 143 98.6 199 99.0 
       ศาสนาคริสต 0 0.0 2 1.4 2 1.0 
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ตารางที่ 5 (ตอ)  
โรงพยาบาล A โรงพยาบาล B รวม ตัวแปร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สถานภาพสมรส       
       โสด 9 16.1 17 11.7 26 12.9 
       คู 38 67.9 96 66.2 134 66.7 
       มาย/หยา/แยก 9 16.1 32 22.1 41 20.4 
บทบาทในครอบครัว       
       หัวหนาครอบครัว 26 46.4 62 42.8 88 43.8 
       สมาชิกในครอบครัว 28 50.0 80 55.2 108 53.7 
       อ่ืนๆ 2 3.6 3 2.1 5 2.5 
ระดับการศึกษา       
       ไมไดรับการศึกษา 2 3.6 15 10.3 17 8.5 
       ประถมศึกษา 35 62.5 80 55.2 115 57.2 
       มัธยมศึกษา 14 25.0 36 24.8 50 24.9 
       อนุปริญญา/ เทียบเทา 1 1.8 4 2.8 5 2.5 
       ปริญญาตรี/ เทียบเทา 2 3.6 8 5.5 10 5.0 
       สูงกวาปรญิญาตรี 2 3.6 2 1.4 4 2.0 
สภาพครอบครัว       
       อยูคนเดยีว 2 3.6 5 3.4 7 3.5 
       อยูรวมกบัผูอ่ืน 54 96.4 140 96.6 194 96.5 
อาชีพปจจุบัน       
       ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 6 10.7 12 8.3 18 9.0 
       คาขาย/ ธุรกิจสวนตวั 9 16.1 26 17.9 35 17.4 
       พนักงานองคกรเอกชน 2 3.6 4 2.8 6 3.0 
       รับจาง/ กรรมกร 4 7.1 5 3.4 9 4.5 
       เกษตรกรรม 1 1.8 6 4.1 7 3.5 
       แมบาน 1 1.8 11 7.6 12 6.0 
       นักเรียน/นักศึกษา 0 0.0 1 0.7 1 0.5 
       ไมไดประกอบอาชีพ 33 58.9 80 55.2 113 56.2 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
โรงพยาบาล A โรงพยาบาล B รวม ตัวแปร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รายไดจากอาชพีหลัก 
(บาท/ เดือน) 

      

       ไมมีรายได 34 60.7 90 62.1 124 61.7 
       1-10,000 12 21.4 21 14.5 33 16.4 
       10,001-20,000 9 16.1 20 13.8 29 14.4 
         ≥ 20,001 1 1.8 14 9.7 15 7.5 
       Mean ± SD 
       Median 
       Min – Max 
อาชีพเสริม 

4,974.64 ±9,012.84 
0.00 

0-50,000 

9,199.10±23,068.38 
0.00 

0-200,000 

8,022.14±20,226.01 
0.00 

0-200,000 

       คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 1 1.8 3 2.1 4 2.0 
       เกษตรกรรม 0 0.0 1 0.7 1 0.5 
       ไมไดประกอบอาชีพ 55 98.2 141 97.2 196 97.5 
รายไดเฉล่ียของครอบครัว       
       ไมมีรายได 1 1.8 3 2.1 4 2.0 
       1-10,000 22 39.3 43 29.7 65 32.3 
       10,001-20,000 24 42.9 44 30.3 68 33.8 
          ≥ 20,001 9 16.1 55 37.9 64 31.8 
       Mean ± SD 17,005.00±15,709.60 28,141.60±29,214.00 25,038.90±26,597.20 
       Median 13,750 20,000 20,000 
       Min – Max 0-100,000 0-200,000 0-200,000 
การเตรียมเงินออม       
       เตรียม 21 37.5 64 44.1 85 42.3 
       ไมไดเตรยีม 35 62.5 81 55.9 116 57.7 
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ตารางที่ 5 (ตอ)  
โรงพยาบาล A โรงพยาบาล B รวม ตัวแปร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สวนใหญมาโรงพยาบาล 
ดวยวิธี 

      

       รถสวนตัว 29 51.8 113 77.9 142 70.6 
       รถเมล 8 14.3 2 1.4 10 5.0 
       รถทัวร/ รถไฟ 1 1.8 2 1.4 3 1.5 
       รถแท็กซี่/ รถรับจาง 2 3.6 13 9.0 15 7.5 
       รถมอเตอรไซด 13 23.2 11 7.6 24 11.9 
       อ่ืนๆ 3 5.4 4 2.8 7 3.5 
 
             ในดานการเจ็บปวยและการรักษาพยาบาลของผูปวย  ผูปวยเกือบทั้งหมด (รอยละ 99.5) 
ไมเคยรักษาบําบัดทดแทนไตดวยวิธีอ่ืน  อายุที่เริ่มรักษาดวยการฟอกเลือดโดยเฉลี่ยคือ 55.21±16.92 
ป โดยระยะเวลาที่รับการรักษาดวยวิธีฟอกเลือดโดยเฉลี่ยของผูปวยคือ 30.02 ± 29.74 เดือน และ
ระยะเวลาที่รับการรักษาดวยวิธีฟอกเลือด ณ โรงพยาบาลปจจุบันโดยเฉลี่ยของผูปวยคือ 24.86 ± 
25.02 เดือน ผูปวยประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 48.3) ไมเคยฟอกเลือดที่สถานพยาบาลแหงอื่น
นอกจากโรงพยาบาล ณ ปจจุบัน ที่เหลือเคยฟอกเลือดที่โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิก รอยละ 31.3,  19.9 และ 0.5 ตามลําดับ สําหรับโรคที่เปนรวม  ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 95.5) 
มีโรคอื่นๆ รวมดวย  โดยพบวาเปนโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รอยละ 90.5 รองลงมาเปน
โรคเบาหวาน และผูปวยสวนมาก (รอยละ 68.7) มีภาวะแทรกซอน สําหรับการมารับการฟอกเลือด  
ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 65.7) มาฟอกเลือด 2 ครั้งตอสัปดาห และในแตละครั้งที่มาสวนมาก (รอย
ละ 63.7) ไมมีญาติมาดวย สําหรับสถานที่ตรวจรักษาโรคไตกับแพทย  ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 
46.8) ตรวจรักษากับแพทยที่โรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัด รวมทั้งการรับยารับประทานรักษาโรค
ไต  การรับยาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด  และการตรวจทางหองปฏิบัติการ/ เอ็กซเรยผูปวยใชบริการของ
โรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัดเชนกัน สําหรับการมีสิทธิประโยชนในการขอเบิกหรือลดหยอนใน
การฟอกเลือด  ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 51.3) ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา รองลงมา (รอย
ละ 33.8) ใชสิทธิประโยชนในการขอเบิกหรือลดหยอนของขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  ในสวนของ
แหลงที่มาของเงินคารักษา  ผูปวยท่ีตองรวมจายคาฟอกเลือดเองสวนใหญ (รอยละ 82.1) มี
แหลงที่มาของเงินคารักษามาจากรายไดคนในครอบครัว ดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ขอมูลดานการเจบ็ปวยและการรักษาพยาบาลของผูปวย 
ตัวแปร โรงพยาบาล A โรงพยาบาล B รวม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การรักษาบําบดัทดแทนไต
ดวยวิธีอ่ืน 
      ไมเคย 

 
 

56 

 
 

100.0 

 
 

144 

 
 

99.3 

 
 

200 

 
 

99.5 
       เคยปลูกถายไต 0 0.0 1 0.7 1 0.5 
 อายุที่เริ่มรักษาฟอกเลือด(ป) 
       16-30 

 
8 

 
14.3 

 
10 

 
6.9 

 
18 

 
9.0 

       31-40 5 8.9 19 13.1 23 11.4 
       41-50 12 21.4 25 17.2 37 18.4 
       51-60 10 17.9 25 17.2 35 17.4 
       61-70 14 25.0 31 21.4 45 22.4 
       >70 7 12.5 35 24.2 43 21.4 
       Mean ± SD 52.41±17.27 56.30±16.71 55.21±16.92 
       Median 52 58 56 
       Min – Max 16-92 18-94 16-94 
ระยะเวลาที่ฟอกเลือด(เดือน) 
       ≤ 12 

 
17 

 
30.4 

 
55 

 
37.9 

 
72 

 
35.8 

       13-24 11 19.6 30 20.7 41 20.4 
       25-36 9 16.1 19 13.1 28 13.9 
       37-48 8 14.3 10 6.9 18 9.0 
       49-60 6 10.7 14 9.7 20 10.0 
       61-72 
        ≥ 73 

2 
3 

3.6 
5.4 

4 
13 

2.8 
9.0 

6 
16 

3.0 
8.0 

       Mean ± SD 29.27  ±23.18 30.32  ±31.98 30.02  ±29.74 
       Median 25.50 20.00 20.00 
       Min – Max 1-92 1-159 1-159 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
ตัวแปร โรงพยาบาล A โรงพยาบาล B รวม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รักษาที่โรงพยาบาลนี้(เดือน)  
       ≤ 12 

 
19 

 
33.9 

 
65 

 
44.8 

 
84 

 
41.8 

       13-24 11 19.6 31 21.4 42 20.9 
       25-36 9 16.1 20 13.8 29 14.4 
       37-48 9 16.1 7 4.8 16 8.0 
       49-60 4 7.1 9 6.2 13 6.5 
       61-72 
         ≥ 73 

4 
0 

7.1 
0.0 

3 
10 

2.1 
6.9 

7 
10 

3.5 
5.0 

       Mean ± SD 25.52  ±18.87 24.60±27.09 24.86±25.02 
       Median 24.00 15.00 17.00 
       Min – Max 1-63 1-159 1-159 
ประเภทสถานพยาบาลที่เคย
ฟอกเลือดนอกจากร.พ.นี ้
       ไมเคย 

 
 
7 

 
 

12.5 

 
 

90 

 
 

62.1 

 
 

97 

 
 

48.3 
       โรงพยาบาลรัฐบาล 37 66.1 26 17.9 63 31.3 
       โรงพยาบาลเอกชน 12 21.4 28 19.3 40 19.9 
       อ่ืนๆ 0 0.0 1 0.7 1 0.5 
มีโรคที่เปนรวม       
       มี 55 98.2 137 94.5 192 95.5 
       ไมมี 1 1.8 8 5.5 9 4.5 
โรคที่เปนรวม       
     โรคเบาหวาน 24 42.9 70 48.3 94 46.8 
     โรคหัวใจและหลอดเลือด 
     โรคมะเร็ง 

7 
0 

12.5 
0.0 

49 
1 

33.8 
0.7 

56 
1 

27.9 
0.5 

     โรคความดันโลหิตสูง 50 89.3 132 91.0 182 90.5 
     โรคอื่นๆ 14 25.0 39 26.9 53 26.4 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
ตัวแปร โรงพยาบาล A โรงพยาบาล B รวม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ภาวะแทรกซอน       
       มี 50 89.3 88 60.7 138 68.7 
       ไมมี 6 10.7 57 39.3 63 31.3 
การรักษา(คร้ัง/สัปดาห)       
       < 2 5 8.9 28 19.3 33 16.4 
          2 41 73.2 91 62.8 132 65.7 
          3 10 17.9 26 17.9 36 17.9 
ญาติที่มา       
       ไมมีญาติมา 43 76.8 85 58.6 128 63.7 
       มีญาติมา 13 23.2 60 41.4 73 36.3 
           จํานวนญาติที่มา(คน)       
                         1 13 100.0 53 88.3 66 90.4 
                         2 0 0.0 5 8.3 5 6.8 
                         3 0 0.0 2 3.4 2 2.8 
สถานที่ตรวจกับแพทย       
  ร.พ.ศูนยประจําจังหวัด 
  ร.พ.รัฐบาลแหงอ่ืน 

40 
15 

71.4 
26.8 

54 
39 

37.2 
26.9 

94 
54 

46.8 
26.9 

  ร.พ.เอกชนแหงอ่ืน 1 1.8 2 1.4 3 1.5 
  ร.พ.เดียวกนักับที่ฟอกเลือด 0 0.0 50 34.5 50 24.9 
สถานที่รับยารับประทาน       
  ร.พ.ศูนยประจําจังหวัด 41 73.2 55 37.9 96 47.8 
  ร.พ.รัฐบาลแหงอ่ืน 15 26.8 41 28.3 56 27.9 
  ร.พ.เอกชนแหงอ่ืน 0 0.0 1 0.7 1 0.5 
  ร.พ.เดียวกนักับที่ฟอกเลือด 0 0.0 12 8.3 12 6.0 
  รานขายยา 0 0.0 35 24.1 35 17.4 
  คลินิกแพทย 0 0.0 1 0.7 1 0.5 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
ตัวแปร โรงพยาบาล A โรงพยาบาล B รวม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สถานที่รับยาฉีดเพิ่มเม็ด
เลือด 
ไมไดรับ 

 
 
7 

 
 

12.5 

 
 

21 

 
 

14.5 

 
 

28 

 
 

13.9 
  ร.พ.ศูนยประจําจังหวัด 26 46.4 41 28.3 67 33.3 
  บริษัทยา 10 17.9 8 5.5 18 9.0 
  ร.พ.รัฐบาลแหงอ่ืน 13 23.2 33 22.8 46 22.9 
  ร.พ.เดียวกนักับที่ฟอกเลือด 0 0.0 42 29.0 42 20.9 
สถานที่ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ/เอ็กซเรย 

      

  ร.พ.ศูนยประจําจังหวัด 40 71.4 50 34.5 90 44.8 
  ร.พ.รัฐบาลแหงอ่ืน 14 25.0 37 25.5 51 25.4 
  ร.พ.เอกชนแหงอ่ืน 2 3.6 2 1.4 4 2.0 
  ร.พ.เดียวกนักับที่ฟอกเลือด 0 0.0 56 38.6 56 27.9 
สิทธิในการฟอกเลือด       
  ประกันสุขภาพถวนหนา 27 48.2 76 52.4 103 51.3 
  ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 20 35.7 48 33.1 68 33.8 
  ประกันสังคม 9 16.1 21 14.5 30 14.9 
แหลงที่มาของเงินคารักษา 
  จากรายได/เงินออมสวนตวั 
  จากรายไดของคนใน 
  ครอบครัว 
  จากการกูยืม 

 
6 
19 
 

10 

 
28.6 
90.5 

 
47.6 

 
33 
59 
 

20 

 
44.6 
79.7 

 
27.0 

 
39 
78 
 

30 

 
41.1 
82.1 

 
31.6 

  จากการขายหรือจํานํา 
  สมบัติ 

6 28.6 20 27.0 26 27.4 

  อ่ืนๆ 0 0.0 1 1.4 1 1.1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 68

สวนที่ 2   ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายของผูปวย 
            การศึกษาคาใชจายของผูปวยในครั้งนี้  แบงผูปวยตามสิทธิประโยชนที่ไดรับในการ
ฟอกเลือดไดเปน 3 กลุม คือ ผูปวยที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ผูปวยที่มีสิทธิขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ และผูปวยท่ีมีสิทธิบัตรประกันสังคม  คาใชจายของผูปวย จะประกอบดวยคาใชจาย
ทางตรง และคาใชจายทางออม โดยคาใชจายทางตรง ไดแก คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทาง
การแพทย และคาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับทางการแพทย สําหรับคาใชจายทางออม ไดแก รายได
ที่เสียเนื่องจากการขาดงานของผูปวยและญาติ  
             คาใชจายของผูปวยในแตละรายมีความแตกตางกันมาก การวิเคราะหคาใชจายโดยใช
คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean ± SD)  จะใชขอมูลของผูปวยในรายท่ีเสียคาใชจายเทานั้น  และการ
วิเคราะหคาใชจายโดยใชคาต่ําสุด (Min) คาสูงสุด (Max) และคามัธยฐาน (Median) จะใชขอมูลของ
ผูปวยทุกรายทั้งที่เสียและไมเสียคาใชจาย ซ่ึงการแสดงผลในตาราง จะแสดงจํานวนผูปวยที่นํามา
คํานวณคาใชจายโดยเฉลี่ยในแตละองคประกอบของตนทุน  ซ่ึงผลการศึกษาคาใชจายของผูปวย
ทั้งหมดรวมทั้งสองโรงพยาบาล เปนดังนี้ 
 
คาใชจายทางตรงที่เก่ียวกับทางการแพทยของผูปวย  
             จากผลการศึกษาตามตารางที่ 7 พบวาคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทางการแพทยที่ผูปวย
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนาเสียมากที่สุด คือ คาฟอกเลือด อยูในชวง 0.00-12,000.00 บาท/
เดือน และผูปวยที่มีสิทธิบัตรประกันสังคม เสียคาฟอกเลือดมากที่สุดเชนกัน แตผูปวยทุกรายไมเสีย
คายาฉีด สําหรับผูปวยที่มีสิทธิขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจทุกรายไมเสียคาฟอกเลือด คายารับประทาน 
และคายาฉีด แตมีผูปวยที่เสียคาตรวจทางหองปฏิบัติการจํานวน 5 ราย และเสียคาบริการทางการ
แพทยจํานวน 11 ราย เมื่อรวมคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทางการแพทยแลว ผูปวยที่มีสิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถวนหนา เสียคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทางการแพทยอยูในชวง 0.00-24,808.00 
บาท/เดือน  ซ่ึงมากกวาผูปวยที่มีสิทธิอ่ืน   
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ตารางที่ 7 คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทางการแพทยของกลุมผูปวยตามสิทธิในการฟอกเลือด 
คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทางการแพทยของผูปวยทั้งหมด (บาท/เดือน)  องคประกอบของ 

ตนทุน ประกันสุขภาพ 
ถวนหนา 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ ประกันสังคม 

คาฟอกเลือด 
    Mean ± SD 
 
    Min – Max 
 
คายารับประทาน 
    Mean ± SD 
 
    Min – Max 
 
คายาฉีด 
    Mean ± SD 
    
    Min – Max 
 
คาตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 
    Mean ± SD 
    Min – Max 
คาบริการทาง
การแพทย 
    Mean ± SD 
    Min – Max 
รวมคาใชจาย 
    Min – Max 
 

 
6,492.63±2,723.24 

(N = 95) 
0.00-12,000.00 

 (N = 103) 
 

1,339.78±1,767.54 
(N = 48) 

0 .00 -10,284.00 
(N = 103) 

 
3,489.26±1,935.63 

(N = 61) 
0.00-8,400.00 

(N=103) 
 
 

500 (N = 51) 
0.00-500.00 (N = 103) 

 
 

307.95±97.63(N = 78) 
0.00-480.00(N = 103) 

 
0.00-24,808.00 

(N= 103) 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

500 (N = 5) 
0.00-500.00 (N = 68) 

 
 

193.64±144.73(N=11) 
0.00 -630.00(N = 68) 

 
0.00-650.00 

(N = 68) 

 
3,451.85±3,506.74 

(N = 27) 
0.00-18,000.00  

(N = 30) 
 

758.19±349.42 
(N = 4) 

0.00-1,199.80 
 (N = 30) 

 
- 
 
- 
 
 
 

500 (N = 3) 
0.00-500.00 (N = 30) 

 
 

347.62±71.69(N = 21) 
0.00-580.00 (N = 30) 

 
0.00-19,837.00 

(N = 30) 
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คาใชจายทางตรงที่ไมเก่ียวกับทางการแพทยของผูปวย   
              จากผลการศึกษาตามตารางที่ 8 ถาพิจารณาจากคาสูงสุด พบวา ผูปวยที่มีสิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถวนหนา และผูปวยที่มีสิทธิบัตรประกันสังคม เสียคาจางผูดูแลสูงที่สุด แตในผูปวย
ทั้งหมดมีเพียงจํานวน 8 ราย ที่เสียคาจางผูดูแล และผูปวยเกือบทุกรายจะเสียคาเดินทาง ซ่ึงผูปวย
ทั้งหมดเสียคาอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม อยูในชวงที่นอยที่สุด  เมื่อรวมคาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับ
ทางการแพทยแลว  ผูปวยที่มีสิทธิขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ เสียคาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับทาง
การแพทยอยูในชวง 0.00-8,830.00 บาท/เดือน  ซ่ึงนอยกวาผูปวยที่มีสิทธิอ่ืน   
ตารางที่ 8 คาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับทางการแพทยของกลุมผูปวยตามสิทธิในการฟอกเลือด 

คาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกบัทางการแพทยของผูปวยทั้งหมด   
(บาท/เดือน)  

องคประกอบของ 
ตนทุน 

ประกันสุขภาพถวน
หนา 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกจิ 

ประกันสังคม 
 

คาเดินทาง 
Mean ± SD 

 
Min - Max 

 
คาจางผูดูแล 

Mean ± SD 
 

Min - Max 
 

คาอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม 
Mean ± SD 

 
Min - Max 

 
รวมคาใชจาย 

 
1,571.82±1,800.30 

(N = 100) 
0.00-12,500.00 

 (N = 103) 
 

10,133.30±3,324.86 
(N = 6) 

0.00-14,600.00 
 (N = 103) 

 
1,586.77±2,393.36 

(N = 26) 
0.00 -8,010.00 

(N = 103) 
 

 
1,660.15±1,767.02 

(N = 67) 
0.00-8,750.00 

 (N = 68) 
 

6,000.00 
(N = 1) 

0.00-6,000.00 
 (N = 68) 

 
608.89±1,282.90 

(N = 9) 
0.00-4,000.00 

 (N = 68) 
 

 
1,264.03±1,383.71 

(N = 30) 
34.00-6,375.00 

 (N = 30) 
 

8,500.00 
(N = 1) 

0.00-8,500.00 
 (N = 30) 

 
1,243.86±1,848.75 

(N = 7) 
0.00 -5,340.00 

(N = 30) 
 

Min - Max 
 

0.00-17,600.00 
(N = 103) 

0.00-8,830.00 
(N = 68) 

34.00-17,740.00 
(N = 30) 
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คาใชจายทางออมของผูปวย  
            จากผลการศึกษาตามตารางที่ 9  ถาพิจารณาคาใชจายโดยเฉลี่ยของผูปวยและญาติที่เสีย
รายไดจากการมารับการรักษา จะพบวาผูปวยเสียรายไดเนื่องจากการขาดงานมากกวาญาติเสียรายได
เนื่องจากการขาดงาน   
 
ตารางที่ 9 คาใชจายทางออมของกลุมผูปวยตามสิทธิในการฟอกเลือด 

คาใชจายทางออมของผูปวยทั้งหมด 
(บาท/เดือน)  

องคประกอบของ 
ตนทุน 

ประกันสุขภาพ
ถวนหนา 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกจิ 

ประกันสังคม 

รายไดที่เสียเนือ่งจากการ
ขาดงานของผูปวย 

Mean ± SD 
 

Min – Max 
 

รายไดที่เสียเนือ่งจากการ 
ขาดงานของญาติผูปวย 

Mean ± SD 
 

Min – Max 
 

รวมคาใชจาย 
Min – Max 

 

 
 

5,561.39±6,683.28 
(N = 18) 

0.00-30,000.00 
 (N = 103) 

 
 

2,562.50±2,886.45 
(N = 10) 

0.00 -8,400.00 
(N = 103) 

 
0.00-30,000.00 

(N = 103) 

 
 

7,101.60±2,700.30 
(N = 5) 

0.00-10,000.00 
 (N = 68) 

 
 

2,967.27±1,435.58 
(N = 11) 

0.00-6,250.00 
 (N = 68) 

 
0.00-10,000.00 

(N = 68) 

 
 

4,720.20±4,848.95 
(N = 15) 

0.00-20,000.00 
 (N = 30) 

 
 

1,192.33±909.79 
(N = 3) 

0.00-1,827.00 
 (N = 30) 

 
0.00-20,000.00 

(N = 30) 
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คาใชจายท้ังหมด        
             จากผลการศึกษาตามตารางที่ 10  เมื่อรวมคาใชจายทั้งหมดที่ผูปวยตองเสีย พบวา ผูปวย
ที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา เสียคาใชจายทั้งหมดอยูในชวง  900.00-52,945.60 บาท/เดือน 
ซ่ึงมีคาสูงสุดมากกวาผูปวยที่มีสิทธิอ่ืน สําหรับผูปวยที่มีสิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจเสียคาใชจาย
ทั้งหมดอยูในชวง 170.00-12,180.00 บาท/เดือน ซ่ึงนอยกวาผูปวยที่มีสิทธิอ่ืน  
 
ตารางที่ 10 คาใชจายรวมของกลุมผูปวยตามสิทธิในการฟอกเลือด 

คาใชจายของผูปวย  (บาท/เดือน) องคประกอบของ 
ตนทุน ประกันสุขภาพถวน

หนา 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ ประกันสังคม 

คาใชจายทางตรงที่
เกี่ยวกับการแพทย 
    Mean  

 
    Min – Max  
 
คาใชจายทางตรงที่ 
ไมเกี่ยวกับการแพทย 
    Mean  

 
    Min – Max  
 
คาใชจายทางออม 
    Mean  

 
    Min – Max  
 
คาใชจายทั้งหมด 
    Min – Max 

 
 

9,931.31±5,185.42 
(N=95) 

0.00-24,808.00 
(N=103) 

 
 

2,566.71±3,626.18 
 (N=101) 

0.00-17,600.00 
(N=103) 

 
5,029.20±5,919.42 

 (N = 25) 
0.00-30,000.00 

(N=103) 
 

900.00-52,945.60 

 
 

308.67±205.77 
 (N = 15) 

0.00-650.00 
(N=68) 

 
 

1,831.49±1,911.43 
 (N = 67) 

0.00-8,830.00 
(N=68) 

 
4,543.20±2,917.69 

 (N = 15) 
0.00-10,000.00 

(N=68) 
 

170.00-12,180.00 

 
 

3,621.82±3,766.24 
 (N = 29) 

0.00-19,837.00 
(N=30) 

 
 

1,837.60±3,276.51 
 (N = 30) 

34.00-17,740.00 
(N=30) 

 
4,648.75±4,686.21 

 (N = 16) 
0.00-20,000.00 

(N=30) 
 

1,603.00-37,577.00 
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การวิเคราะหความไวของคาใชจายของผูปวย 
            หลังจากที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพิ่มสิทธิประโยชนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ใหผูปวยที่ตองชาํระเงนิ
เองในการรับการรักษาดวยวิธีฟอกเลือดและมีบัตรทอง สามารถใชสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาโดยรวมจายคาฟอกเลือดไมเกิน 500 บาทตอครั้ง และสปสช.จะรวมจายครั้งละ 
1,000 บาท  ทั้งนี้เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551เปนตนไป โดยใหสิทธิการฟอกเลือดไมเกิน 2 
คร้ังตอสัปดาห  อยางไรก็ตามโรงพยาบาล A ใหผูปวยรวมจายคาฟอกเลือดครั้งละ 500 บาท สําหรับ
โรงพยาบาล B ใหผูปวยรวมจายคาฟอกเลือดครั้งละ 1,000 บาท แตสํารองจายเต็มไปกอนแลวนํามา
เบิกคืนทีหลัง เนื่องจากโรงพยาบาล B เขาโครงการของ สปสช. อยางไมเต็มรูปแบบ  สําหรับคายา
ฉีดเพิ่มเม็ดเลือด ใหสิทธิไมเกิน 1 เข็มตอสัปดาห (โรงพยาบาล A สามารถใชสิทธิในคายาฉีดเพิ่ม
เม็ดเลือด แตโรงพยาบาล B ตองชําระเงินคายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดเหมือนเดิม เนื่องจากเขาโครงการ
ของ สปสช. อยางไมเต็มรูปแบบ) จึงทําใหขอมูลคาใชจายเกี่ยวกับคาฟอกเลือดและคายาฉีดเพิ่มเม็ด
เลือดมีความแตกตางกันระหวางกอนและหลังไดรับสิทธิประโยชนนี้ เมื่อทําการวิเคราะหความไว 
พบวา ผูปวยที่ปจจุบันใชสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในการฟอกเลือดมีคาใชจาย
เกี่ยวกับคาฟอกเลือด ลดลง 8,037.87±2,496.69 บาท/ เดือน สงผลใหคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทาง
การแพทยลดลง 8,355.05±2,845.00 บาท/ เดือน ทั้งนี้มีผูปวยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ของโรงพยาบาลกําแพงแสน จํานวน 8 ราย ไดรับการสนับสนุนคาฟอกเลือดและคายาฉีดเพิ่มเม็ด
เลือดจากโรงพยาบาล ไมตองรวมจายคาฟอกเลือดตั้งแตกอนเดือนตุลาคม จึงไมนํามาวิเคราะหรวม
กับคาใชจายของผูปวยรายอ่ืน ดังแสดงในตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11  ความแตกตางของคาใชจายในการฟอกเลือดระหวางกอนและหลังไดรับสิทธิประโยชน  
                   ของกลุมผูปวยที่ใชสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

กลุมผูปวยที่ใชสิทธิในระบบหลักประกนั
สุขภาพถวนหนาในการฟอกเลือด 

องคประกอบของ 
ตนทุน 

กอนไดรับสิทธิ หลังไดรับสิทธิ 

สวนตาง 
(กอนไดรับสิทธิ- 
หลังไดรับสิทธิ) 

คาฟอกเลือด 
Mean ± SD 

 
Median 

คายาฉีดเพิ่มเมด็เลือด 
Mean ± SD 

 
Median 

คาใชจายทางตรงที่
เกี่ยวกับทางการแพทย 

Mean 
  

Median 

 
14,530.50±4,499.25 

(N = 95) 
16,000.00 (N = 95) 

 
3,681.44±1,848.57 

(N = 66) 
2,800.00 (N = 95) 

 
 

18,286.40±6,474.69 
(N = 95) 

17,720.00(N = 95) 

 
6,492.63±2,723.24 

(N = 95) 
8,000.00 (N = 95) 

 
3,489.26±1,935.63 

(N = 61) 
2,000.00 (N = 95) 

 
 

9,931.31±5,185.42 
(N = 95) 

   9,162.80(N = 95) 

 
8,037.87±2,496.69 

(N = 95) 
8,000.00(N = 95) 

 
2,152.14±230.52 

(N = 14) 
0.00(N = 95) 

 
 

8,355.05±2,845.00 
(N = 95) 

8,000.00(N = 95) 
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สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชน 
ขอมูลเหตุผลในการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย 
        จากการศึกษาโดยใหผูปวยเรียงลําดับเหตุผลในการเขารับบริการฟอกเลือด และผูวิจัย
ไดใหคาน้ําหนักเหตุผลในการเขารับบริการ  เมื่อพิจารณาเหตุผลที่สําคัญ 5 อันดับแรกในการเขารับ
บริการฟอกเลือดในภาพรวมของผูปวยทั้งหมด พบวา  เหตุผลที่สําคัญที่สุด คือ มีความสะดวกใน
การเดินทาง  สาเหตุรองลงมา คือ  มีสิทธิประโยชนที่ไดรับจากแหลงตางๆ  จํานวนแพทยและ
จํานวนเตียงคนไขในหนวยไตเทียมของรัฐไมเพียงพอ  ผูปวยและครอบครัวมีความสามารถที่จะเสีย
คาใชจายได  และมีเพื่อน คนรูจัก เจาหนาที่หรือญาติแนะนํา ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 เหตุผลในการเขารับบริการฟอกเลือดของผูปวย  

เหตุผลในการเขารับบริการฟอกเลือดของผูปวย  
จํานวนคนที่เลือก (คน)  หัวขอเหตุผล 

อันดับ
1 

อันดับ
2 

อันดับ
3 

อันดับ
4 

อันดับ
5 

เรียง
อันดับ
ความ
สําคัญ 

  1. มีความสะดวกในการเดนิทาง 
2. มีสิทธิประโยชนที่ไดรับจากแหลงตางๆ 

  3. จํานวนแพทยและจํานวนเตยีงคนไขใน 
    หนวยไตเทยีมของรัฐไมเพียงพอ 
4. ผูปวยและครอบครัวมีความสามารถที่จะเสีย

คาใชจายได 
5. มีเพื่อน คนรูจัก เจาหนาทีห่รือญาติแนะนํา 
6. บริการดี 
7. แพทยตรวจพบและสงตัวมา 
8. ราคาเหมาะสมไมแพง 
9. แพทยและพยาบาลมีความเชี่ยวชาญ 
10.สถานที่สะอาด 
11.มีชวงเวลาในการฟอกเลือดที่เหมาะสม 

  12.จํานวนโรงพยาบาลของรัฐที่มีหนวยไต 
     เทียมในเขตที่อยูไมเพยีงพอ   

16 
106 
19 
 

49 
 

2 
4 
0 
2 
2 
1 
0 
0 

55 
0 

95 
 

3 
 

9 
10 
0 

12 
11 
6 
0 
0 

92 
0 
0 
 

16 
 

25 
23 
9 

15 
10 
9 
0 
1 

6 
0 
0 
 

36 
 

40 
15 
41 
2 
7 
6 
2 
0 

2 
0 
0 
 

16 
 

6 
1 

42 
0 
2 
2 
0 
0 

1 
2 
3 
 

4 
 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
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ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย 
              จากผลการศึกษาตามตารางที่ 13 โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
การเขารับบริการฟอกเลือดของผูปวยในภาพรวมทั้งสองโรงพยาบาล และผูวิจัยไดใหคาน้ําหนัก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ พบวาในแตละหัวขอปจจัย สามารถเรียง
อันดับความสําคัญ 3 อันดับแรก ไดดังนี้ 
ปจจัยทางกายภาพ 
               ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการมากที่สุด คือ ความสะอาดของสถานที่ฟอกเลือด และ
ความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล โดยมีผูปวยเลือกเห็นดวยมาก รอยละ 95.5 ทั้งสองปจจยั  
ปจจัยรองลงมาคือ ความพอเพียงของที่นั่งรอฟอกเลือด โดยมีผูปวยเลือกเห็นดวยมาก รอยละ 83.6  
ปจจัยทางสงัคมและวัฒนธรรม 
              ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการมากที่สุด คือ ความรวดเร็วในการเขารับบริการ โดยมี
ผูปวยเลือกเห็นดวยมาก รอยละ 93.0 ปจจัยรองลงมาคือ เพื่อน คนรูจัก เจาหนาที่ หรือญาติแนะนํา 
โดยมีผูปวยเลือกเห็นดวยมาก รอยละ 43.3 เลือกเห็นดวยปานกลาง รอยละ 51.7 และขอมูล
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการโดยมีผูปวยเลือกเห็นดวยมาก รอยละ 18.9 และเลือกเห็นดวย
ปานกลาง รอยละ 72.1  
ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
              ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการมากที่สุด คือ รายไดของผูปวยและครอบครัว โดยมี
ผูปวยเลือกเห็นดวยมาก รอยละ 96.5 ปจจัยรองลงมาคือ การมีสิทธิประโยชนที่ไดรับจากแหลง
ตางๆ   และราคาของการฟอกเลือด ตามลําดับ  
ปจจัยทางเทคโนโลย ี
             ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการมากที่สุด คือ ความทันสมัยและไดมาตรฐานของ
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชประกอบในการฟอกเลือด โดยมีผูปวยเลือกเห็นดวยมาก รอยละ 90.5 
ปจจัยรองลงมาคือ การนัดหมายทางโทรศัพท กรณีเปล่ียนแปลงวันและเวลาในการมาฟอกเลือด 
และการชําระเงินดวยบัตรเครดิต ตามลําดับ  
ปจจัยทางจิตวทิยา 
              ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการมากที่ สุด  คือ  ความเชื่อมั่นในการบริการและ
กระบวนการใหบริการฟอกเลือดของโรงพยาบาลโดยมีผูปวยเลือกเห็นดวยมาก รอยละ 96.5 ปจจัย
รองลงมาคือ ความเชื่อถือในตัวแพทยและพยาบาล และการบริการของบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน 
พนักงานเปล  การเงิน ฯลฯ  ตามลําดับ  
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             แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมของทุกหัวขอปจจัยแลว พบวา  ปจจัยที่มีผลตอการเขารับ
บริการฟอกเลือดของผูปวยมากที่สุด มี 2 ปจจัยซ่ึงเมื่อผูวิจัยไดใหคาน้ําหนักความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบรกิารแลว พบวามีความสําคัญเทากัน คือ รายไดของผูปวยและครอบครัว 
ซ่ึงอยูในหัวขอปจจัยทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นในการบริการและกระบวนการใหบริการฟอก
เลือดของโรงพยาบาล ซ่ึงอยูในหัวขอปจจัยทางจิตวิทยา  ปจจัยที่สําคัญรองลงมา คือ ความสะอาด
ของสถานที่ฟอกเลือด และความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลเลือด ซึ่งมีความสําคัญเทากัน 
และอยูในปจจัยทางกายภาพเหมือนกัน สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดของ
ผูปวยนอยที่สุด คือ การชําระเงินดวยบัตรเครดิต  ซ่ึงอยูในปจจัยทางเทคโนโลยี   
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ตารางที่ 13 ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดของผูปวย 

เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย ไมเห็นดวย ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
เรียง
อันดับ
ความสํา
คัญ 

ปจจัยทางกายภาพ 
1.ความสะอาดของสถานที่ฟอกเลือด 
2.ความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล 
3.ความพอเพยีงของที่นั่งรอฟอกเลือด 
4.ความสะดวกสบายของที่นั่งรอฟอกเลือด 
5.ความเรียบรอยในการแตงกายของบุคลากร 
6.ความสะอาดของหองสุขา 
7.ความพอเพยีงของบริการน้ําดื่ม 
8.ความสะอาดของหองอาหาร 
9.ความพอเพยีงของที่จอดรถในโรงพยาบาล 
10.การมีตูรับความคิดเหน็หรือรองทุกข 
11.การมีรถบริการรับสง   

 
192 
192 
168 
167 
151 
125 
113 
102 
96 
23 
24 

 
95.5 
95.5 
83.6 
83.1 
75.1 
62.2 
56.2 
50.7 
47.8 
11.4 
11.9 

 
9 
9 

33 
34 
50 
70 
83 
75 
74 
22 
19 

 
4.5 
4.5 

16.4 
16.9 
24.9 
34.8 
41.3 
37.3 
36.8 
10.9 
9.5 

 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 

21 
31 

107 
19 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
2.5 

10.4 
15.4 
53.2 
9.5 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 

49 
139 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 

24.4 
69.2 

 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 

เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย ไมเห็นดวย ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
เรียง
อันดับ
ความสํา
คัญ 

ปจจัยทางสงัคมและวัฒนธรรม 
1.ความรวดเรว็ในการเขารับบริการ 
2.เพื่อน คนรูจกั เจาหนาที่ หรือญาติแนะนาํ 
3.ขอมูลประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการ 
4.การจัดกจิกรรมตางๆเพื่อประโยชนตอสังคม 
เชนการจัดอบรมใหความรู ใหคําปรึกษาแก
ประชาชน 
5.การมีทีมแพทยและพยาบาลไปตรวจเยี่ยมที่
บาน 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
1.รายไดของผูปวยและครอบครัว 
2.การมีสิทธิประโยชนที่ไดรับจากแหลงตางๆ 

 
187 
87 
38 
 

48 
 
 

28 
 

194 
194 

 
93.0 
43.3 
18.9 

 
23.9 

 
 

13.9 
 

96.5 
96.5 

 
14 

104 
145 

 
115 

 
 

55 
 

7 
4 

 
7.0 

51.7 
72.1 

 
57.2 

 
 

27.4 
 

3.5 
2.0 

 
0 

10 
18 
 

38 
 
 

80 
 

0 
3 

 
0.0 
5.0 
9.0 

 
18.9 

 
 

39.8 
 

0.0 
1.5 

 
0 
0 
0 
 

0 
 
 

38 
 

0 
0 

 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 

 
 

18.9 
 

0.0 
0.0 

 
1 
2 
3 
 

4 
 
 

5 
 

1 
2 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 

เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย ไมเห็นดวย ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
เรียง
อันดับ
ความสํา
คัญ 

3.ราคาของการฟอกเลือด 
4.การใหสวนลดคาบริการฟอกเลือด 
ปจจัยทางเทคโนโลย ี
1.ความทันสมัยและไดมาตรฐานของ
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชประกอบในการ
ฟอกเลือด 
2.การนัดหมายทางโทรศัพท กรณี
เปลี่ยนแปลงวนัและเวลาในการมาฟอกเลอืด 
3.การชําระเงนิดวยบัตรเครดิต 
ปจจัยทางจิตวทิยา 
1.ความเชื่อมั่นในการบริการและ
กระบวนการใหบริการฟอกเลือดของ
โรงพยาบาล 

190 
187 

 
182 

 
 

32 
 

22 
 

194 
 

94.5 
93.0 

 
90.5 

 
 

15.9 
 

10.9 
 

96.5 
 

11 
14 
 

19 
 
 

165 
 

18 
 

7 
 

5.5 
7.0 

 
9.5 

 
 

82.1 
 

9.0 
 

3.5 
 

0 
0 
 

0 
 
 

4 
 

6 
 

0 
 

0.0 
0.0 

 
0.0 

 
 

2.0 
 

3.0 
 

0.0 
 

0 
0 
 

0 
 
 

0 
 

155 
 

0 
 

0.0 
0.0 

 
0.0 

 
 

0.0 
 

77.1 
 

0.0 
 
 

3 
4 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 

1 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 

เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย ไมเห็นดวย ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
เรียง
อันดับ
ความสํา
คัญ 

2.ความเชื่อถือในตัวแพทยและพยาบาล 
3.การบริการของบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน 
พนักงานเปล  การเงิน ฯลฯ 

193 
78 

96.0 
38.8 

5 
122 

2.5 
60.7 

3 
1 

1.5 
0.5 

0 
0 

0.0 
0.0 

2 
3 

 
 

81 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
อภิปรายผล 

 
             การศึกษาคาใชจายและปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
ของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 2 แหง สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้ 
  1. ขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในโรงพยาบาลเอกชน 

 2. คาใชจายของผูปวย ซ่ึงจําแนกเปน 
                    2.1. คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับการแพทย ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการฟอกเลือด  
คายา คา  วัสดุอุปกรณ คาเอ็กซเรย คาตรวจทางหองปฏิบัติการ คาบริการทางการแพทย คาอุลต 
ราซาวนด และคาผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด 
                    2.2.  คาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย ไดแกคาเดินทาง   คาจางผูดูแล  คา 
อาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม และคาที่พัก  
                    2.3.  คาใชจายทางออม ไดแกรายไดที่เสียไปจากการขาดงานของผูปวยและญาติ 
  3. ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย 

 
1.   ขอมูลท่ัวไปของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในโรงพยาบาลเอกชน 
             จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูปวยสวนใหญ (รอยละ82.1)  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเดียวกัน
กับโรงพยาบาลที่มาฟอกเลือด ซ่ึงจากการสัมภาษณผูปวย ผูมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเดียวกันกับ
โรงพยาบาลจะมีความสะดวกในการเดินทางมากกวา   และการมีสิทธิประโยชนในการขอเบิกหรือ
ลดหยอนในการฟอกเลือดของผูปวยและการพึ่งพาคนในครอบครัวเรื่องคารักษากรณีที่ตองรวมจาย
คาฟอกเลือด (รอยละ 82.1) ทําใหสามารถแบกรับภาระคาใชจายบางสวน และยังสามารถฟอกเลือด
ในโรงพยาบาลเอกชนได  และจากขอมูลดานการเจ็บปวยและการรักษาพยาบาลของผูปวยพบวา 
ผูปวยมีการตรวจรักษาโรคไตกับแพทย  รับยารับประทานรักษาโรคไต รับยาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด และ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ/เอ็กซเรย ที่สถานพยาบาลอื่นที่ไมใชโรงพยาบาลเดียวกันกับที่ฟอกเลือด 
เหตุผลที่ไดจากการสัมภาษณผูปวย คือ ผูปวยตองการทําที่โรงพยาบาลตนสังกัดหรือที่ตน
ประกันสังคมหรือใชบัตรประกันสุขภาพ เพื่อที่จะสามารถใชสิทธิประโยชน โดยไมตองชําระเงิน  
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หรือบางกรณีที่ไมไดใชสิทธิประโยชน ผูปวยทําที่สถานพยาบาลอื่น เนื่องมาจาก เคยรักษาที่อ่ืนเปน
ประจํามากอนหนานี้ หรือตองการความสะดวก หรือมีราคาถูกกวา 
             จากขอมูลเร่ืองสิทธิประโยชนในการขอเบิกหรือลดหยอนในการฟอกเลือดของผูปวย
ทั้งหมด พบวา มีผูปวยท่ีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 51.3  มีสิทธิขาราชการ/            
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 33.8 และสิทธิบัตรประกันสังคม รอยละ 14.9 สามารถอภิปรายในแตละสิทธิได
ดังนี้ 
 
ผูปวยท่ีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
             ไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย เปนโรคที่ทําใหผูปวยและครอบครัวทุกขทรมานเพราะตอง
รักษาตอเนื่องไปตลอดชีวิต เดิมสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนายังไม
คุมครองผูปวยเหลานี้ แตปจจุบันสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)ไดปรับปรุงชุด
สิทธิประโยชนใหครอบคลุมบริการทดแทนไตสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย โดยความ
คุมครองที่ผูปวยไดรับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 คือ ผูปวยไตวายเรื้อรังที่กําลังฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม กอนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 (ผูปวยรายเกา) ถาใชวิธีฟอกเลือดเชนเดิมไม
เปล่ียนเปนวิธีลางไตผานทางชองทองอยางตอเนื่อง (CAPD) จะไดรับความคุมครองโดยผูปวยรวม
จายไมเกิน 500 บาท รวมถึงคายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด โดยใหอาทิตยละ 1 เข็มดวย สวนผูปวยไตวาย
เร้ือรังที่ปวยหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 (ผูปวยรายใหม) และตองการฟอกเลือด โดยไมมีขอ
บงชี้ทางการแพทยที่กําหนดไว จะตองรับผิดชอบคาใชจายเองหมด 
              ปจจุบัน โรงพยาบาล A ใหผูปวยรายเกา (ฟอกเลือดกอน 1 ตุลาคม พ.ศ.2551) รวมจาย
คาฟอกเลือดครั้งละ 500 บาท โดยสปสช.รวมจายดวยครั้งละ 1,000 บาท และผูปวยไมตองชําระเงิน
คายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดอาทิตยละ 1 เข็ม แตถาผูปวยตองฉีดยามากกวาอาทิตยละ 1 เข็ม ผูปวยตอง
ชําระเงินเอง  สําหรับโรงพยาบาล B จากการสัมภาษณผูบริหารของโรงพยาบาล B ในระยะเริ่มตน
โครงการ มีขอจํากัดในเรื่องคาใชจายที่เปนตนทุนของหนวยไตเทียม อาจตองแบกรับคาใชจายที่
เปนสวนตาง และอาจมีการลดมาตรฐานการใหบริการ ทําใหฟอกเลือดไมไดคุณภาพ จึงขอเรียกเก็บ
เกินกวา 500 บาท โดยใหผูปวยรวมจายคาฟอกเลือดครั้งละ 1,000 บาท และผูปวยยังคงตองชําระ
เงินคายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดเหมือนเดิม แตเนื่องดวยขณะนี้เปนระยะเริ่มตนโครงการ มีปญหาเรื่องการ
รองบประมาณของ สปสช. ทางโรงพยาบาล B จึงขอใหผูปวยสํารองจายคาฟอกเลือดเต็ม
เหมือนเดิมไปกอน โดยชําระเงินคาฟอกครั้งละ 2,000 บาท แตใหผูปวยเก็บใบเสร็จในทุกๆ ครั้งไว
เพื่อนํามาเบิกคืนไดครั้งละ 1,000 บาท (ขอมูลสวนผลการศึกษา คิดคาใชจายแบบมีการรวมจายครั้ง
ละ 1,000 บาท) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 84

             ผูปวยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา จะมีผูปวยสวนหนึ่งที่มีสิทธิประกันสุขภาพถวน
หนาของโรงพยาบาลกําแพงแสนจํานวน 8 ราย ซ่ึงสามารถใชสิทธิโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาไดตั้งแต ชวงกอนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 ซ่ึงขณะนั้นโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนายังไมไดรับสิทธิในการเขาถึงบริการทดแทนไตแตอยางใด แตเนื่องจากผูปวยกลุมนี้ ไดรับ
ความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลกําแพงแสน เปนการชวยเหลือผูปวยของทางโรงพยาบาล
กําแพงแสนเปนกรณีพิเศษ ผูปวยจึงสามารถใชสิทธินี้ได  สําหรับการตรวจรักษาโรคไตกับแพทย 
(ยกเวนตรวจนอกเวลา)  รับยารับประทานรักษาโรคไต  รับยาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด  ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ/ เอ็กซเรย อุลตราซาวนด ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ และผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด (ยกเวน
การชําระสวนเกินเชน คาหองพิเศษ) ในสถานพยาบาลภาครัฐ  ผูปวยสามารถใชสิทธินี้ไมตองชําระ
เงินดวยเชนกัน 
 
ผูปวยท่ีมีสิทธิขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
             การที่ผูปวยที่มีสิทธิขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผูปวยทํางานเปนขาราชการหรือ
ทํางานใหกับรัฐวิสาหกิจ หรือมีสามี/ ภรรยาหรือมีบุตรเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ผูปวยกลุมนี้
สามารถเขาถึงและไดรับบริการทดแทนไตทุกประเภท โดยไมตองมีการจายรวมหรือสามารถใช
สิทธิเบิกไมตองชําระเงินคาฟอกในสถานพยาบาลภาครัฐ  และหากจําเปนตองไปรับบริการฟอก
เลือดกับหนวยไตเทียมในภาคเอกชน  เนื่องจากความไมเพียงพอของบริการฟอกเลือดใน
สถานพยาบาลของรัฐก็ไมตองจายรวมเชนกัน แตตองมีการสงตัวผูปวยมารับบริการฟอกเลือดที่
สถานพยาบาลเอกชนโดยแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ (ผูมีสิทธิสวัสดิการขาราชการไมตอง
สํารองจาย แตผูมีสิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจตองสํารองจายกอน เพื่อนําไปเบิกคืนทีหลัง)  รวมทั้ง
การตรวจรักษาโรคไตกับแพทย (ยกเวนตรวจนอกเวลา)  รับยารับประทานรักษาโรคไต  รับยาฉีด
เพิ่มเม็ดเลือด  ตรวจทางหองปฏิบัติการ/ เอ็กซเรย อุลตราซาวนด ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ และผาตัด
เปลี่ยนเสนเลือด (ยกเวนการชําระสวนเกิน เชน คาหองพิเศษ) ในสถานพยาบาลภาครัฐ  ผูปวย
สามารถใชสิทธิเบิกของสวัสดิการขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจโดยไมตองชําระเงินแตอยางใด   
 
ผูปวยท่ีมีสิทธิบัตรประกันสังคม 
             ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในระบบประกันสังคม สามารถไดรับบริการทดแทนไต
ทุกประเภท โดยมีการรวมจายคาฟอกเลือดทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกินกวา 1,500 บาทตอครั้ง 
หรือหากจําเปนตองไดรับการฟอกเลือดมากกวา 2 ครั้งตอสัปดาห ดังนั้นผูปวยกลุมนี้ตองชําระเงิน
สวนเกินคาฟอกเลือดครั้งละ 300 บาท ยกเวนผูปวยบางรายในโรงพยาบาล A ซ่ึงมีจํานวน 1 ราย 
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ชําระเงินสวนเกินคาฟอกเลือด 100 บาท และมีจํานวน 2 ราย ที่ไมตองชําระเงินสวนเกินคาฟอก
เลือด เนื่องจากผูปวยไมสามารถหาเงินมาชําระสวนเกินได จึงไดรับความอนุเคราะหจากแพทย  
สําหรับผูปวยบางรายในโรงพยาบาล B  ซ่ึงมีจํานวน 3 รายที่ไมตองชําระเงินสวนเกินคาฟอกเลือด 
โดยใชสิทธิเบิกของสวัสดิการขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจของสามี จํานวน 1 ราย  และใชเบิกคืนกับ
บริษัทประกันชีวิต จํานวน 2 ราย ซ่ึงเปนกรมธรรมประกันสุขภาพจายให 25% ของวงเงินคาผาตัด 
ภายใน 1 ป ผูปวยใชเบิกคาใชจายจากบริษัทประกันชีวิตในสวนของคาฟอกเลือดที่เปนสวนเกิน    
             ผูปวยที่มีสิทธิบัตรประกันสังคมสามารถเขารับการตรวจรักษาโรคไตกับแพทย (ยกเวน
ตรวจนอกเวลา)  ยารับประทานรักษาโรคไต  ยาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด (สัปดาหละ 1 เข็ม)  ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ/ เอ็กซเรย   อุลตราซาวนด และตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ในสถานพยาบาลที่ตน
ประกันสังคม โดยใชสิทธินี้ได ยกเวนผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด ผูปวยกลุมนี้ตองชําระเงินเอง   สําหรับ
การใชตัวกรองในกระบวนการฟอกเลือด มีตัวกรอง 3 ระดับ ไดแก High flux,  Middle flux และ 
Low flux ผูปวยกลุมนี้ในโรงพยาบาล A ไมตองเปลี่ยนตัวกรอง จึงไมตองชําระเงินสวนเกินเพิ่ม  
สําหรับโรงพยาบาล B ผูปวยสวนใหญไมตองเปลี่ยนตัวกรอง จึงไมตองชําระเงินสวนเกินเพิ่ม
เชนกัน  แตมีผูปวยบางรายตองเปลี่ยนตัวกรอง เชน แพทยพิจารณาใหเปลี่ยนตัวกรองที่ใหญขึ้น 
หรือครบกําหนดการใชงาน 20 คร้ัง หรือใชตัวกรองเดิมแลวไดผลการฟอกที่ไมดี จึงตองชําระเงิน
สวนเกินคาตัวกรองเพิ่ม ถาตัวกรองเปนแบบ Middle flux ผูปวยตองชําระเงินเพิ่ม 500 บาท แตถา
ตัวกรองเปนแบบ High flux ผูปวยตองชําระเงินเพิ่ม 1,200 บาทตอการใชงาน 20 คร้ัง 
 
2.  คาใชจายของผูปวย 
             การศึกษาในครั้งนี้เก็บขอมูลคาใชจายของผูปวยจากการสัมภาษณตั้งแตเดือนกันยายน – 
ตุลาคม 2551 โดยเก็บขอมูลเฉพาะคาใชจายที่ผูปวยตองจายจริงหรือรายไดที่เสียไป จากผล
การศึกษาจะพบวา คาใชจายบางหมวดของผูปวยที่มีสิทธิประโยชน มีคาเปนศูนย ไมไดหมายความ
วาไมมีคาใชจาย แตจะเปนคาใชจายที่ผูปวยไมตองแบกรับหรือไมตองจาย เปนคาใชจายในมุมมอง
ของผูปวย ซ่ึงสามารถอภิปรายในแตละสวนไดดังนี้ 
 

  2.1. คาใชจายทางตรงที่เก่ียวกับการแพทย  
       หลังจากสปสช.ไดปรับปรุงชุดสิทธิประโยชนใหครอบคลุมบริการทดแทนไตสําหรับ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 เปนตนไป โดยใหความคุมครองกับ
ผูปวยที่มีบัตรทองและเคยตองชําระเงินคาฟอกเลือดเองในเดือนกันยายน พ.ศ.2551 (ยกเวนผูมี                    
บัตรทองของโรงพยาบาลกําแพงแสน) ทําใหคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับการแพทยของผูปวยกลุมนี้
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ลดลง8,355.05±2,845.00  บาท/ เดือน จากขอมูลดังกลาวทําใหทราบวาการมีสิทธิประโยชนนี้
เพิ่มขึ้น สามารถแบงเบาภาระทางการเงินของผูปวยไดมาก อยางไรก็ตามการปรับปรุงชุดสิทธิ
ประโยชนของสปสช. อยูในระยะเริ่มตนของโครงการ ทําใหเกิดปญหากับหนวยไตเทียมใน
โรงพยาบาลเอกชนบางแหง เนื่องจากทางสปสช. ไดมีการลดอัตราคาเหมาจายฟอกเลือดใน
โรงพยาบาลเอกชนลง สงผลใหโรงพยาบาลเอกชนบางแหงไมใหความรวมมือ เหตุผลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูบริหารนั้นคือ อัตราคาเหมาจายที่ลดลงเหลือเพียงแค 1,500 บาทตอครั้งนั้น ไมใชอัตราที่
สะทอนตนทุนและสถานพยาบาลไมมีกําไร จึงไมยอมเซ็นตสัญญาเขารวมโครงการกับ สปสช. 
หรือเขาโครงการแตไมเต็มรูปแบบ เชน เรียกเก็บเกินกวาครั้งละ 500 บาท หรือไมใหสิทธิคายาฉีด
เพิ่มเม็ดเลือด จึงเกิดความแตกตางระหวางคาใชจายของผูปวยในโรงพยาบาลเอกชนแตละแหง ส่ิง
เหลานี้ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการฟอกเลือดของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทายในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาบาลเอกชน จึงเปนสิ่งทาทายใหสปสช.
ตองพยายามแกไขปญหาตอไป เชน รัฐบาลควรใหการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมหรือ
สมเหตุสมผล เพื่อไมใหเกิดปญหาในภาคเอกชน 
             ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูปวยที่มีสิทธิประโยชนในระบบประกันสุขภาพถวนหนา 
เสียคาใชจายในหมวดคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับการแพทย มากที่สุด โดยเสียคาฟอกเลือดมากที่สุด 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจันทิรา หอมวิจิตรกุล (2541) และสอดคลองกับการศึกษาของ
ตางประเทศ ซ่ึงไดแกการศึกษาของของคาโล, จาเรย และ นากีย (Kalo, Jaray and Nagy 2001: 188-
193) ในประเทศฮังการี และการศึกษาของเซนนเฟท,  แมกนัสสัน และ คารลสัน (Sennfait, 
Magnusson and Carlsson 2002: 39-47) ในประเทศสวีเดน และยังพบวาผูปวยที่มีสิทธิประโยชนใน
ระบบประกันสุขภาพถวนหนา และผูปวยท่ีมีสิทธิบัตรประกันสังคมเสียคาใชจายในหมวดนี้
มากกวาผูปวยที่มีสิทธิขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจอยางเห็นไดชัด เนื่องจากการมีสิทธิประโยชนของ
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ทําใหไมตองรวมจายในคาฟอกเลือด  ซ่ึงแตกตางจากการมีสิทธิประโยชน
ในระบบประกันสุขภาพถวนหนาหรือมีสิทธิประกันสังคมโดยตองรวมจายคาฟอกเลือดบางสวน 
ประกอบกับผูปวยกลุมนี้สวนใหญใชสิทธิประโยชนเพื่อไมตองชําระเงินในการรับยารับประทาน 
รับยาฉีด และตรวจทางหองปฏิบัติการ  
       2.2.  คาใชจายทางตรงที่ไมเก่ียวกับการแพทย 
        ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูปวยที่เสียคาใชจายเกี่ยวกับคาจางผูดูแลซึ่งมีจํานวน 8 ราย 
จะเสียคาใชจายในสวนนี้มากกวาคาเดินทางและคาอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม เนื่องจาก การจางผูดูแล
โดยใหคาตอบแทนเปนรายเดือน และตองดูแลผูปวยทุกวัน ยอมมีคาใชจายที่สูงกวาคาเดินทางและ
คาอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม ซ่ึงเสียคาใชจายเฉพาะเวลามารับการรักษา ไมไดเสียคาใชจายในทุกวัน 
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       2.3.  คาใชจายทางออม  
        ในการศึกษาครั้งนี้ ถาพิจารณาจากคาต่ําสุด พบวา ผูปวยที่มีสิทธิประโยชนในระบบ
ประกันสุขภาพถวนหนา  ผูปวยที่มี สิทธิขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  และผูปวยที่มี สิทธิบัตร
ประกันสังคมไมมีคาใชจายในหมวดนี้ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยาง มีอายุเฉลี่ยเทากับ 
57.53±16.39 ป และมีอายุมากกวา 70 ปถึงรอยละ 24.9  ผูปวยไมไดประกอบอาชีพรวมทั้งที่เปน
แมบานและนักศึกษามีถึงรอยละ 62.7 และสวนใหญ(รอยละ 63.7) ไมมีญาติมา  โอกาสของการ
สูญเสียรายไดจากการขาดงานของผูปวยและญาติของการศึกษานี้จึงมีนอย และจากการสัมภาษณ 
ผูปวยท่ีมีรายได สวนใหญจะมาฟอกเลือดในชวงเวลาที่ไมมีผลกระทบตอการสรางรายไดของ
ตนเอง เชน มาฟอกเลือดในวันหยุดทํางานของตนเอง หรือมาฟอกเลือดรอบสามซึ่งเปนชวงเย็นหลัง
ผูปวยเลิกจากการทํางาน 
        ถาพิจารณาคาเฉลี่ยของคาใชจายเฉพาะผูปวยที่สูญเสียรายได จะพบวารายไดที่เสีย
เนื่องจากการขาดงานของผูปวยมากกวารายไดที่เสียเนื่องจากการขาดงานของญาติผูปวย  ดวยเหตุ
ที่วาการฟอกเลือดจะสงผลกระทบตอคาใชจายทางออมของผูปวยโดยตรง แตกรณีของญาติจะมี
ผลกระทบตอเมื่อญาติตองตามมาดูแลและเสียรายไดตรงสวนนี้ 
      2.4. คาใชจายท้ังหมด 
        จากการศึกษาคาใชจายทั้งหมดของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ไดรับการฟอก
เลือดของโรงพยาบาลเอกชน โดยแยกกลุมผูปวยตามสิทธิในการฟอกเลือด ซ่ึงประกอบดวย
คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับการแพทย  คาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย และคาใชจาย
ทางออม  พบวาผูปวยที่ใชสิทธิประโยชนในระบบประกันสุขภาพถวนหนา เสียคาใชจายทางตรงที่
เกี่ยวกับทางการแพทยอยูในชวง 2,000.00-24,808.00 บาท/ เดือน เสียคาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับ
ทางการแพทยอยูในชวง 0.00-17,600.00 บาท/ เดือน และเสียคาใชจายทางออมอยูในชวง 0.00-
30,000.00 บาท/เดือน ซ่ึงเสียคาใชจายมากกวาผูปวยที่มีสิทธิอ่ืน และมีคาที่แตกตางจากการศึกษา
คาใชจายของผูวิจัยอ่ืนกอนหนานี้  ซ่ึงการศึกษาของจันทิรา (2541)  ที่พบวาผูปวยฟอกเลือดเสีย
คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทางการแพทย 36,277.78±15,035.25 บาท/เดือน เสียคาใชจายทางตรงที่
ไมเกี่ยวกับทางการแพทย 2,537.92±4,194.48 บาท/เดือน และเสียคาใชจายทางออม 
3,180.37±4,386.54 บาท/เดือน รวมเสียคาใชจายทั้งหมดเฉลี่ย 41,804.78 บาท/เดือน การศึกษาของสุ
ชาติ อินทรประสิทธิ์ (2535: 17-21, อางถึงใน จันทิรา หอมวิจิตรกุล 2540) พบวาการฟอกเลือด 
(Hemodialysis) ที่โรงพยาบาลเอกชน เสียคาใชจาย 24,000 บาท/เดือน ถาเปนคาใชจายของผูปวยใน
โรงพยาบาลรัฐบาล สุพัฒน วาณิชยการ (2532: 7-9) พบวาการรักษาแบบฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียมที่โรงพยาบาลศิริราช โดยรักษาสัปดาหละ 2-3 คร้ัง เสียคาใชจายปละ 200,000-300,000 บาท 
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การศึกษาของสุนทร การบรรเลง (2538: 87-89) พบวาคาใชจายของผูปวยที่โรงพยาบาลสงฆเทากับ 
16,035–26,435 บาท/เดือน   
          จากการที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหทราบวาผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูปวยเสียคาใชจายตอ
เดือนแตกตางจากการศึกษาอื่นๆ เนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้ 1) การพิจารณาคาใชจายตามสิทธิ
ประโยชน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีการพิจารณาคาใชจายที่ผูปวยจายจริงในมุมมองของผูปวย 
ตามสิทธิประโยชนในการฟอกเลือด เชน ผูปวยที่มีสิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใชสิทธิประโยชน
โดยไมเสียคาฟอกเลือด ถามีการพิจารณาแบบไมใชสิทธิประโยชน ผูปวยจะเสียคาฟอกเลือด คร้ัง
ละ 2,000 บาท ซ่ึงการศึกษาอื่นๆ พิจารณาคาใชจายของผูปวยที่จายจริงในมุมมองของผูปวยกรณี
ไมไดใชสิทธิประโยชนใดๆ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีคาใชจายที่ไมสูงมากเทาการศึกษาอื่นๆ 
กอนหนานี้  2) การพิจารณารายละเอียดขององคประกอบของคาใชจายที่นํามาศึกษามีความแตกตาง
กับการศึกษาอื่นซึ่งสงผลใหมีคาใชจายที่แตกตางกัน เชน การศึกษาของสุนทร(2538: 87-89) 
พิจารณาคาใชจายเฉพาะคาฟอกเลือด คายารับประทาน และคายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด ซึ่งอยูในหมวด
คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทางการแพทย แตไมไดพิจารณาคาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับทาง
การแพทยกับคาใชจายทางออม  การศึกษาของจันทิรา (2541) มีคาที่พักแตไมมีคาจางผูดูแลใน
หมวดคาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับทางการแพทย และไมมีคาบริการทางการแพทยในหมวด
คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทางการแพทย ซ่ึงแตกตางจากการศึกษานี้  3) ราคาคาใชจายในแตละ
รายการมีความแตกตางกันในแตละการศึกษาจึงทําใหคาใชจายของผูปวยมีความแตกตางกัน เชน      
คาฟอกเลือดในการศึกษาของสุนทร (2538: 87-89) มีคาเทากับ 3,000 บาทตอคร้ัง คายาฉีดเพิ่ม               
เม็ดเลือดในการศึกษาของจันทิรา (2541) มีคาเทากับ 1,700 บาทตอเข็ม ซ่ึงการศึกษานี้ ถาเปน              
ราคาเต็มของคาฟอกเลือดเทากับ 1,800-2000 บาทตอคร้ัง คายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดเทากับ 700 บาท                 
ตอเข็ม 4) รายละเอียดของการเก็บขอมูลคาใชจายมีความแตกตางกันในแตละการศึกษา เชน 
คาอาหารของการศึกษาครั้งนี้ เก็บขอมูลเฉพาะคาอาหารที่เพิ่มขึ้นมาจากการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ถาผูปวยมาฟอกเลือดแลวรับประทานอาหารซึ่งมีคาใชจายไมแตกตางจากเวลาที่ไมไดมาฟอก ก็จะ
ไมรวมเปนคาอาหารที่เพิ่มขึ้นมา และการศึกษานี้รวมคาอาหารเสริมเนปโปรที่ผูปวยบางราย
รับประทานดวย  
          สําหรับการมีสิทธิประโยชนในระบบประกันสุขภาพ  ไมวาจะเปน  สวัสดิการ
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในการเขารับบริการ
ทดแทนไต  และผูปวยยังสามารถรับการฟอกเลือดในสถานพยาบาลของเอกชนไดกรณีที่
สถานพยาบาลของรัฐไมมีเครื่องไตเทียมหรือมีเครื่องฟอกเลือดไมเพียงพอในการใหบริการ ทําให
ผูปวยไมตองแบกรับภาระคาใชจายที่สูงมากเหมือนในอดีต และยังสามารถเขาถึงบริการฟอกเลือด
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โดยไมตองรอฟอกเลือดที่หนวยไตเทียมเฉพาะของสถานพยาบาลภาครัฐแตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากในอดีตคาใชจายสําหรับบริการทดแทนไตสูงมากเกินความสามารถของครัวเรือนจะ
รับภาระได บางรายญาติพี่นองของผูปวยไตวายเรื้อรังถึงกับเปนหนี้สิน ตองขายทรัพยสินหรือปจจัย
การผลิตตางๆ เพื่อเขาถึงบริการรักษาทดแทนไตเพียงชั่วคราว เมื่อทรัพยสินหมด ผูปวยก็ตาย ญาติก็
เดือดรอน เกิดภาวการณใชจายเพื่อการรักษาพยาบาลจนสิ้นเนื้อประดาตัว ประกอบกับความไมเทา
เทียมกันในการเขาถึงบริการ ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในระบบบริการสุขภาพ และความไมเปน
ธรรมในสังคมไทย รัฐบาลจึงตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของปญหา และไดใหสิทธิประโยชน
ของระบบประกันสุขภาพแกผูปวยในการบริการทดแทนไต  
              อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ถึงแมจะมีการใหสิทธิประโยชนแกผูปวยฟอก
เลือดทุกราย แตจากขอมูลคาใชจายของผูปวยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาซ่ึงอยูในชวง 900.00-
52,945.60 บาท/เดือน  และขอมูลรายไดเฉลี่ยของครอบครัว ซ่ึงเทากับ 25,038.90 บาท/เดือน ซ่ึงยัง
นับวาเปนภาระที่หนักมากของทั้งผูปวยและคนในครอบครัว และคาใชจายนี้ ประเมินจากมูลคาขั้น
ต่ํา  อาจมีคาใชจายสวนอื่นที่ตองทําเปนกรณีพิเศษ และตองชําระเงินเองเพิ่มขึ้นมา  เชน การอุลตรา
ซาวนดชองทอง  การตรวจทางหองปฏิบัติการที่แพทย ส่ังพิ เศษ  การเขาพักรักษากรณีเกิด
ภาวะแทรกซอนอยางกะทันหัน ฯลฯ รัฐบาลจึงควรคํานึงถึงประชาชนที่ยังคงตองแบกภาระนี้อยู  
ทั้งนี้ทั้งนั้น ตองพิจารณาภาระดานงบประมาณของระบบประกันสุขภาพระยะยาว ความพรอมของ
บุคลากร และระบบบริการที่จะรองรับการขยายตัวในการเขาถึงและใชบริการทดแทนไตประกอบ
กันดวย ดังคํากลาวของเกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย และ ถนอม สุภาพร (2549: 5) 
            สําหรับการศึกษาอื่น ที่เปนการศึกษาตนทุนของผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมในมุมมองของผูใหบริการ เชน การศึกษาของวิชช เกษมทรัพย, วิโรจน ตั้ง
เจริญเสถียร และ สุวรรณา มูเก็ม (2544: 35-41)  การศึกษาของวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ 
(2544: 215-225) ซ่ึงศึกษาตนทุนของการใหบริการทดแทนไตดวยการฟอกเลือดสําหรับสถาน
บริการภาครัฐ 21 แหง และภาคเอกชน 11 แหงทั่วประเทศ การศึกษาของเปยมศักดิ์ มีชัย (2545) ซ่ึง
วิเคราะหตนทุนโดยแบงหนวยงานออกเปน 2 หนวยงาน คือ หนวยไตเทียมและหนวยสนับสนุน
การรักษาพยาบาล  การศึกษาของกัญจนา ดิษยาธิคม และคณะ (2546) ซ่ึงไดศึกษาตนทุนและ
ประสิทธิภาพของหนวยบริการไตเทียมภาครัฐและเอกชน   ในตางประเทศ มีการศึกษาของดิสนีย 
(Disney 1990: 494-499) ซ่ึงศึกษาตนทุนในโรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศออสเตรเลีย  จากการที่
ศึกษาตนทุนในทัศนะผูประเมินหรือในมุมมองที่ตางกัน ทําใหไมเหมาะสมถาจะนํามาเปรียบเทียบ
กับคาใชจายของผูปวยในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากการคํานวณตนทุนหรือผลไดจะแตกตางกัน 
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แลวแตวาจะประเมินโดยทัศนะของโรงพยาบาลหรือผูใหบริการ (provider) ของคนไข (patient) 
หรือสังคมโดยรวม (society) ดังคํากลาวของภิรมย กมลรัตนกุล (2530: 851) 
       
3. ปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย 
             การอภิปรายเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของ 
ผูปวย จะแบงไดเปน 2 สวน ไดแก เหตุผลในการเขารับบริการ และปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ 
ดังนี้ 
 3.1 เหตุผลในการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย 
             จากการศึกษาโดยใหผูปวยเรียงลําดับเหตุผลในการเขารับบริการฟอกเลือดใน
โรงพยาบาลเอกชน พบวา  เหตุผลที่สําคัญที่สุด คือ มีความสะดวกในการเดินทาง  สาเหตุรองลงมา 
คือ  มีสิทธิประโยชนที่ไดรับจากแหลงตางๆ  จํานวนแพทยและจํานวนเตียงคนไขในหนวยไตเทียม
ของรัฐไมเพียงพอ  รายไดของผูปวยและครอบครัวหรือมีความสามารถที่จะเสียคาใชจายได  และมี
เพื่อน คนรูจัก เจาหนาที่หรือญาติแนะนํา ตามลําดับ การที่ผูปวยเลือกเหตุผลที่สําคัญที่สุด คือ มี
ความสะดวกในการเดินทาง ไมสอดคลองกับการศึกษาอื่นตรงที่การศึกษาอื่นความใกลบานหรือมี
ความสะดวกในการเดินทางไมใชเหตุผลที่สําคัญที่สุด แตก็เปนเหตุผลที่สําคัญในการเลือกรับ
บริการในโรงพยาบาลเอกชนเหตุผลหนึ่ง อาทิเชน การศึกษาของมยุรี หนูนิ่ม (2540) ที่กลาวไววา 
พฤติกรรมของผูปวยในการเลือกโรงพยาบาลเพื่อรับบริการรักษาพยาบาล มีความคลายคลึงกับ
พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาจากแหลงบริการตางๆ คือนอกจากเลือกซื้อโดยพิจารณา
จากระดับราคาของสินคาแลว ผูบริโภคยังตองพิจารณาถึงระยะทางของที่ตั้งแหลงบริการหรือมี
ความสะดวกในการเดินทาง และความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ โดยความพึงพอใจในการบริการมี
ความสําคัญมากที่สุด และการศึกษาในครั้งนี้ยังไมสอดคลองกับการศึกษาของธนวัฒน นันท
สมบูรณ (2542) ตรงอันดับความสําคัญของเหตุผล  การศึกษาของธนวัฒน ไดศึกษาเหตุผลและ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของประชาชนตอการใชบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลเอกชน 
โดยพบวาเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือ การมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากแหลงตางๆ เหตุผลรองลงมา
คือ พึงพอใจในการบริการของโรงพยาบาล อยูใกลบานหรือสะดวกในการเดินทาง ญาติหรือเพื่อน
ฝูงแนะนํา และคาบริการหรือคายามีราคาถูกกวาที่อ่ืน ตามลําดับ 
            การที่อันดับความสําคัญของเหตุผลในการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาล
เอกชนของผูปวย ไมสอดคลองกับการศึกษาอื่นที่ศึกษาเหตุผลในการเขารับบริการรักษาโรคทั่วไป
ในโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากการเขารับบริการฟอกเลือดของผูปวยจําเปนที่ตองเขารับบริการเปน
ประจําโดยทั่วไป 2-3 ครั้งตอสัปดาห ซ่ึงแตกตางจากโรคทั่วไปที่ไมจําเปนตองมาเปนประจํา จะมา
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เมื่อมีอาการเจ็บปวยเทานั้น ความใกลบานหรือสะดวกในการเดินทางจึงมีความจําเปนมากสําหรับ
ผูปวยที่ตองมารับการฟอกเลือดเปนประจําตลอดชีวิต  
        ขณะที่เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูปวยในสวนของเหตุผลในการเขารับบริการฟอก
เลือดนั้น อยูในชวงเดือนกันยายน พ.ศ.2551 ซ่ึงขณะนั้นผูปวยทั้งหมด มีผูที่มีสิทธิประโยชนเปน
จํานวนรอยละ 52.7  ที่เหลือจํานวนรอยละ 47.3 ยังตองชําระเงินคาฟอกเลือดเอง แตหลังจากวันที่              
1 ตุลาคม พ.ศ.2551 ผูปวยกลุมหลังนี้ก็ไดรับสิทธิประโยชนเชนกันแตตองรวมจายบางสวน  การมี
สิทธิประโยชนที่ไดรับจากแหลงตางๆ ของผูปวยในชวงเดือนกันยายน พ.ศ.2551 จึงยังไมใชเหตุผล
ที่สําคัญที่สุด แตเปนเหตุผลที่สําคัญรองลงมา  การไดรับสิทธิประโยชนเปนเหตุผลที่สําคัญ
เนื่องจากการฟอกเลือดเปนการรักษาพยาบาลที่มีราคาแพงมากเกินกวากําลังความสามารถในการ
จายของครัวเรือน และผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานจนกวาจะ
เสียชีวิต จากการสัมภาษณผูปวยบางราย พบวา ถาผูปวยไมไดรับสิทธิประโยชน อาจไมมีโอกาสเขา
มารับการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลเอกชนแหงนี้ เนื่องจากไมมีเงินมากพอที่จะรักษา การมีสิทธิ
ประโยชนจึงชวยแบงเบาและปองกันมิใหครัวเรือนเปนหนี้สินมาก ดังคํากลาวของเกรียงศักดิ์ วารี
แสงทิพย และ ถนอม สุภาพร (2549: 2)  
            เหตุผลที่จํานวนแพทยและจํานวนเตียงคนไขในหนวยไตเทียมของรัฐไมเพียงพอ                   
มีความสําคัญสําหรับผูปวยฟอกเลือด ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาอื่นในโรคทั่วไปที่เหตุผลเรื่อง
จํานวนแพทยและจํานวนเตียงคนไขไมเพียงพอ ไมใชเหตุผลที่สําคัญมากนัก  เนื่องจากสถานการณ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในภาครัฐถูกจํากัดดวย จํานวนแหงของหนวยบริการ จํานวนเครื่อง
ไตเทียม ประสิทธิภาพของเครื่องไตเทียม  และเจาหนาที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ  ฯลฯ ตามการรายงาน
ของ TRT Registry ของถนอม สุภาพร (2550: 45-59) และจากการสัมภาษณเจาหนาที่หนวยไตเทียม
ของโรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัดซ่ึงเปนโรงพยาบาลรัฐบาล พบวา ถึงแมผูปวยจะมีสิทธิ
ประโยชนและใชบริการที่หนวยไตเทียมของรัฐ แตจะใชไดกรณีตองฟอกเลือดฉุกเฉิน และฟอก
เลือดที่หนวยไตเทียมของรัฐไดเปนระยะเวลาไมเกิน 2 เดือน ซ่ึงเนื่องมาจากจํานวนเตียงที่ใช
สําหรับฟอกเลือดไมเพียงพอ ตองเตรียมไวสําหรับผูปวยที่เปนโรคไตวายเฉียบพลันดวย   ดังนั้น
หนวยไตเทียมในภาคเอกชนจึงตองชวยแบงเบาภาระงานของหนวยไตเทียมภาครัฐ ทั้งนี้ทั้งนั้น
ภาครัฐก็ตองใหการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมหรือสมเหตุสมผลดวย   
             เหตุผลเร่ืองรายไดของผูปวยและครอบครัวหรือมีความสามารถที่จะเสียคาใชจายได มี
ความสําคัญสําหรับผูปวยฟอกเลือด ดวยเหตุผลอยางเดียวกับขางตนที่ไดกลาวมาแลว คือ การฟอก
เลือดมีคาใชจายสูงกรณีถาไมไดรับสิทธิประโยชน หรือกรณีตองรวมจายคาฟอกเลือด ประกอบกับ
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ตองรักษาเปนระยะเวลายาวนานตลอดชีวิต รายไดของผูปวยและครอบครัวจึงเปนเหตุผลที่สําคัญ
อยางหนึ่งในการเขามารับบริการเชนกัน   
            การมีเพื่อน คนรูจัก เจาหนาที่หรือญาติแนะนํา นับวามีความสําคัญกับผูปวยคลายคลึง
กับการศึกษาของธนวัฒน และการมีเพื่อน คนรูจัก เจาหนาที่หรือญาติแนะนํา เปนปจจัยเสริมในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลตามกรอบแนวคิดแบบแผนพฤติกรรมผูบริโภคของเฉลิมพล 
ตันสกุล และ อัญชลี วงศทางสวัสดิ์ (2538) 
 
 3.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย 
            จากสถานการณการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในประเทศไทย ถึงแมปจจุบันมีหนวย
บริการไตเทียมที่เพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต พรอมทั้งกระจายออกจากสวนกลางสูภูมิภาคมากขึ้น แต
อยางไรก็ตามก็ยังกระจุกตัวอยางมากในกรุงเทพฯ ทําใหการเลือกสถานที่เพื่อเขารับบริการฟอก
เลือดในจังหวัดอื่นที่ไมใชกรุงเทพฯมีขอจํากัด ซ่ึงหมายถึงการมีสถานพยาบาลใหเลือกเขารับบรกิาร
คอนขางนอย เนื่องจากในจังหวัดมีใหบริการไมกี่แหง ดังรายงานบทวิเคราะหสถานภาพผูใหบริการ
ของถนอม สุภาพร และคณะ (2549: 68-107) ในความเปนจริง จากการสัมภาษณผูปวยที่มารับการ
ฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนจะอยูในสภาวการณที่คอนขางบังคับและมีความจําเปน ทําใหมี
โอกาสนอยในการเลือกสถานที่เขารับบริการ  สงผลใหปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือด
ของผูปวยในความเปนจริงคอนขางมีนอย ซ่ึงพฤติกรรมสุขภาพการไปรับบริการของสถานบริการ
ทางสาธารณสุข ขึ้นอยูกับสถานบริการสาธารณสุขที่มีในชุมชนดวย ดังคํากลาวของจีระศักดิ์ เจริญ
พันธ และ เฉลิมพล ตันสกุล (2550: 11)  การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนเพียงแคการสอบถามความคิดเหน็ 
โดยถามีโอกาสเลือกสถานบริการฟอกเลือด ผูปวยเห็นดวยหรือไมวาปจจัยใดบางที่มีผลตอการเขา
รับบริการฟอกเลือด แตอาจจะไมใชเหตุผลจริงๆในการเขารับบริการในปจจุบัน เปนเพียงความ
คิดเห็นเทานั้น  ดังนั้นผลการศึกษาในสวนของเหตุผลในการเขารับบริการและในสวนของปจจัยที่มี
ผลตอการเขารับบริการจึงมีการเรียงอันดับของความสําคัญในแตละหัวขอเหตุผลหรือปจจัยที่ไม
เหมือนกัน 
            จากการศึกษาโดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ
ฟอกเลือดของผูปวยทั้งหมด และผูวิจัยไดใหคาน้ําหนักความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขา
รับบริการ  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของทุกหัวขอปจจัยแลว พบวา  ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ
ฟอกเลือดของผูปวยมากที่สุด มี 2 ปจจัยซ่ึงมีความสําคัญเทากัน คือ รายไดของผูปวยและครอบครัว 
ซ่ึงอยูในหัวขอปจจัยทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นในการบริการและกระบวนการใหบริการฟอก
เลือดของโรงพยาบาล ซ่ึงอยูในหัวขอปจจัยทางจิตวิทยา  ปจจัยที่สําคัญรองลงมา คือ ความสะอาด
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ของสถานที่ฟอกเลือด และความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลเลือด ซ่ึงมีความสําคัญเทากัน 
และอยูในปจจัยทางกายภาพเหมือนกัน  ถึงแมผลการศึกษาครั้งนี้ การเรียงอันดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการหรือบางปจจัยไมสอดคลองกับการศึกษาอื่นๆ แตก็มีความ
คลายคลึงกันในบางปจจัย  เพียงแตอันดับความสําคัญไมเหมือนกัน อาทิเชน การศึกษาของมยุรี หนู
นิ่ม (2540) ซ่ึงพบวาปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน คือ ความพึงพอใจ
ในบริการตางๆของโรงพยาบาล รองลงมาคือ ความมีช่ือเสียงของแพทย การมีเครื่องมือทาง
การแพทยที่ทันสมัย และการมีแพทยเฉพาะทางหลายสาขาประจํา  การศึกษาของศศิวิมล สันติเวชช
กุล (2540) ซ่ึงพบวาการตัดสินใจเขารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนของผูใชบริการนั้น มีสาเหตุมา
จากปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ ทางโรงพยาบาลเอกชนมีเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทยที่พรอม
ใหบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาทางโรงพยาบาลมีแพทยที่ชํานาญเฉพาะทาง และผูใชบริการให
ความเชื่อถือในชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชน ตามลําดับ  การศึกษาของธนวัฒน นันทสมบูรณ 
(2542) ซ่ึงพบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของประชาชนตอการใหบริการทางการแพทยของ
โรงพยาบาลเอกชน อันดับแรกคือ ความเชื่อถือในตัวแพทย  รองลงมาเปนคําแนะนําของแพทย และ
ความคาดหวังที่จะหายปวยจากโรค ซ่ึงอยูในปจจัยทางดานทัศนคติและความเชื่อ   การศึกษาของ
จุฑารัตน ประภารัตนะพันธุ (2546) ซ่ึงพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชโรงพยาบาลในระดับ
มากที่สุด พบในกลุมผูเลือกใชโรงพยาบาลเอกชน ไดแกโรงพยาบาลมีแพทยที่มีความชํานาญเฉพาะ
ทาง  และการศึกษาของประนัดดา จางแกว (2546) ซ่ึงพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
รับบริการในโรงพยาบาลเอกชนดานสถานที่มีมากที่สุด คือ มีความสะดวกในการเดินทาง สถานที่
สะอาดสวยงาม ใกลบานหรือใกลที่ทํางาน รองลงมาไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ คือ ความ
เช่ียวชาญของแพทย เทคโนโลยี อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย การบริการที่สะดวกรวดเร็ว  
และปจจัยดานราคา  
            จากการศึกษาอื่นๆ ที่ไดกลาวขางตน แตละการศึกษาการเรียงอันดับความสําคัญของ
ปจจัยในการเขารับบริการก็มักไมเหมือนกัน  แตสวนใหญความเชื่อถือในตัวแพทยหรือแพทยมี
ความชํานาญเฉพาะทางมักเปนปจจัยอันดับแรกหรืออันดับรองลงมาในการเลือกเขารับบริการใน
โรงพยาบาลเอกชน  ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ที่พบวารายไดของผูปวยและครอบครัว ที่
เปนเหตุผลอันดับที่ ส่ีในการเขารับบริการ และความเชื่อมั่นในการบริการและกระบวนการ
ใหบริการฟอกเลือดของโรงพยาบาล เปนปจจัยอันดับแรก มากอนความเชื่อถือในตัวแพทยและ
พยาบาล เนื่องจากผูปวยฟอกเลือดสวนใหญประสบปญหาเรื่องคาใชจายในการรักษาดวยการฟอก
เลือด จากการสัมภาษณ ผูปวยมีความคิดเห็นวาถามีรายไดดีหรือมีความสามารถที่จะจายไดจะ
สามารถสงผลไดมากที่สุดในการเขารับบริการฟอกเลือดในเอกชน สอดคลองกับคํากลาวของเฉลิม
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พล ตันสกุล และ อัญชลี วงศทางสวัสดิ์ (2538: 280) ที่กลาวไววา ประชาชนที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี 
มักจะไปโรงพยาบาลเอกชน  สําหรับเรื่องความเชื่อมั่นในการบริการและกระบวนการใหบริการ
ฟอกเลือด  จากการสัมภาษณผูปวย ผูปวยมักมองในภาพรวมของการใหบริการ และผูปวยมีความรู
เกี่ยวกับการรักษาโรควาการฟอกเลือดจําเปนตองรักษาตลอดชีวิต ซ่ึงสามารถสงผลตอการเลือก
สถานพยาบาล สอดคลองกับคํากลาวของจีระศักดิ์ เจริญพันธ และ เฉลิมพล ตันสกุล (2550: 11) 
ผูปวยจึงใหความสําคัญมากที่สุดกับความเชื่อมั่นในการบริการและกระบวนการใหบริการฟอกเลอืด
ของโรงพยาบาล ซ่ึงปจจัยนี้สอดคลองกับทัศนคติและคานิยมในปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงสงผลตอการ
ตัดสินใจเขารับบริการในสถานพยาบาลของสมโภช เปลี่ยนบางยาง และคณะ (2538: 50)  สําหรับ
ปจจัยที่สําคัญรองลงมาของการศึกษาครั้งนี้ คือ ความสะอาดของสถานที่ฟอกเลือด และความ
สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูปวย  การฟอกเลือดมี
ความจําเปนในเรื่องของความสะอาดมากกวาการรักษาโรคอื่นทั่วๆไปของผูปวยนอก ซ่ึงมีโอกาส
ติดเชื้อและเกิดภาวะแทรกซอนไดมากกวา สอดคลองกับคํากลาวของอรรถพงศ วงศวิวัฒน (2549: 
12-13)  และเรื่องความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล ซ่ึงเปนเหตุผลที่สําคัญอันดับแรกใน
การเขารับบริการ ดังที่กลาวมาแลวในสวนของเหตุผลในการเขารับบริการวาการฟอกเลือด
จําเปนตองมาฟอกเปนประจําตลอดไป ไมเหมือนโรคอื่น ผูปวยจึงมีความคิดเห็นวาการเดินทางมา
สะดวกก็มีความสําคัญมากรองลงมาเชนกัน 
            สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดของผูปวยนอยท่ีสุดของการศึกษาใน
คร้ังนี้ คือ การชําระเงินดวยบัตรเครดิต  ซ่ึงอยูในปจจัยทางเทคโนโลยี  มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของจุฑารัตน  ซ่ึงพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในระดับนอยที่สุดในโรงพยาบาลรัฐบาล ไดแก 
คานิยมตามลัทธิศาสนา การเยี่ยมบาน การใชบัตรเครดิต การมีรถรับสง และอัตราการบริการอื่นๆ 
แตการชําระเงินดวยบัตรเครดิต  จะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในระดับมากในโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงไม
สอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังไมสอดคลองกับการศึกษาของมยุรี ซ่ึงพบวา ปจจัยที่
มีอิทธิพลนอยที่สุด คือ การไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืน และไมสอดคลองกับการศึกษาของประนัดดา 
ซ่ึงพบวา ปจจัยในดานการสื่อสารการตลาด คือ การแนะนําบอกตอ การโฆษณาประชาสัมพันธ การ
มีความสัมพันธกับชุมชน การตั้งบูธแนะนําโรงพยาบาลตามศูนยการคา มีผลในการตัดสินใจนอย               
ที่สุด จากการสัมภาษณผูปวยถึงเหตุผลที่การชําระเงินดวยบัตรเครดิต  มีผลนอยที่สุด เนื่องมาจาก           
ผูปวยสวนใหญไมไดใชบัตรเครดิต แตชําระเงินดวยเงินสดแทน ในความคิดเห็นของผูปวยจึงไม
เห็นความสําคัญหรือความจําเปนของการใชบัตรเครดิต 
             การศึกษาในครั้งนี้ไดสัมภาษณถึงปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดใน
โรงพยาบาลเอกชนของผูปวย โดยหัวขอปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ ไดแก ปจจัยทางกายภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 95

ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางเทคโนโลยี และปจจัยทางจิตวิทยา แต
ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ จะรวมปจจัยทางการเมือง
เปนอีกปจจัยหนึ่ง นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตน (เฉลิมพล ตันสกุล และ อัญชลี วงศทาง
สวัสดิ์ 2538: 14-18) ซ่ึงปจจัยทางการเมือง ไดแก การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การออก
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ฯลฯ ผูวิจัยไมไดนําไปรวมในหัวขอปจจัยที่มีผลตอการเขารับ
บริการเพื่อสัมภาษณผูปวย เนื่องจากหัวขอนี้คอนขางยากในการแสดงระดับความคิดเห็นและทํา
ความเขาใจสําหรับผูปวย แตในความเปนจริงปจจัยทางการเมือง เปนปจจัยที่สําคัญมาก  เนื่องจาก
นโยบายทางการเมืองหรือการออกกฎหมายการประกันสุขภาพ สงผลใหผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทายที่รับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมไดรับสิทธิประโยชนในคาฟอกเลือดและคาใชจาย
สวนอื่นบางสวน  ผูปวยจึงมีโอกาสไดรับการรักษา โดยไมตองแบกรับภาระคาใชจายทั้งหมดแต
เพียงผูเดียว และสามารถใชสิทธิประโยชนในการเขารับการรักษาดวยการฟอกเลือดในโรงพยาบาล
เอกชน จึงสามารถอภิปรายไดวาปจจัยทางการเมืองเปนปจจัยพื้นฐานซึ่งสามารถสงผลอยางมากตอ
การเขารับบริการของผูปวย        
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 6 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
             การศึกษาแบบ Cross – sectional study เร่ืองคาใชจายและปจจัยที่มีผลตอการเขารับ
บริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในโรงพยาบาลเอกชน  
2 แหง มีกลุมตัวอยางจํานวน 201 ราย โดยคัดเลือกผูปวยที่มารับการฟอกเลือดในสัปดาหแรกของ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ทุกรายที่สามารถใหความรวมมือและสามารถสื่อสารได  และ
ทําการศึกษาพรอมทั้งติดตามเก็บขอมูลของผูปวยตอไปเปนระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนกันยายน
และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 
สรุปผลการวิจัย 
คาใชจายของผูปวย 
             ผูปวยนอกที่เปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ที่มารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม ณ หนวยไตเทียม 2 แหง จํานวน 201 ราย รักษาที่โรงพยาบาล A เปนจํานวน 56 ราย และ
โรงพยาบาล B เปนจํานวน 145 ราย ผูปวยใชสิทธิประโยชนจําแนกไดเปน 3 กลุม คือ 1)ใช
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 2)ใชสิทธิขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ3)ใชสิทธิประกันสังคม 
      คาใชจายตามมุมมองของผูปวย เมื่อพิจารณาตามองคประกอบของตนทุน โดยแบงผูปวยตาม
สิทธิประโยชนในการฟอกเลือดเปน 3 กลุม สามารถสรุปไดวา   
 1. ผูปวยที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา เสียคาใชจายอยูในชวง 900.00-
52,945.60 บาท/ เดือน  โดยหลังจากผูปวยไดรับสิทธิประโยชนนี้ เสียคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับ
ทางการแพทยลดลง 8,355.05±2,845.00 บาท/ เดือน    
               2. ผูปวยท่ีมีสิทธิขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ เสียคาใชจายอยูในชวง 170.00-12,180.00 
บาท/ เดือน   
              3. ผูปวยที่มีสิทธิประกันสังคมเสียคาใชจายอยูในชวง 1,603.00-37,577.00 บาท/ เดือน   
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย 
              สําหรับเหตุผลที่สําคัญในการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย
ทั้งหมด 5 อันดับแรกในการเขารับบริการ ไดแก มีความสะดวกในการเดินทาง มีสิทธิประโยชนที่
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ไดรับจากแหลงตางๆ  จํานวนแพทยและจํานวนเตียงคนไขในหนวยไตเทียมของรัฐไมเพียงพอ 
รายไดของผูปวยและครอบครัวหรือมีความสามารถที่จะเสียคาใชจายได  และมีเพื่อน คนรูจัก 
เจาหนาที่หรือญาติแนะนํา ตามลําดับ 
               ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดใน
โรงพยาบาลเอกชนของผูปวย ปจจัยที่มีผลมากที่สุดตอการเขารับบริการฟอกเลือดของผูปวย มี 2 
ปจจัยซ่ึงมีความสําคัญเทากัน คือ รายไดของผูปวยและครอบครัว ซ่ึงอยูในหัวขอปจจัยทางเศรษฐกิจ 
และความเชื่อมั่นในการบริการและกระบวนการใหบริการฟอกเลือดของโรงพยาบาล ซ่ึงอยูใน
หัวขอปจจัยทางจิตวิทยา  ปจจัยที่สําคัญรองลงมา คือ ความสะอาดของสถานที่ฟอกเลือด และความ
สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลเลือด ซ่ึงมีความสําคัญเทากัน และอยูในปจจัยทางกายภาพ
เหมือนกัน สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดของผูปวยนอยท่ีสุด คือ การชําระเงิน
ดวยบัตรเครดิต  ซ่ึงอยูในปจจัยทางเทคโนโลยี   
             ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนและเปนขอมูลพื้นฐานแกผูบริหารโรงพยาบาล
เอกชน โดยถามีการนําขอมูลไปใชวางแผนดําเนินงานควรพิจารณาในสวนของปจจัยที่มีผลตอการ
เขารับบริการ เนื่องจากเปนการมองในภาพรวมทั่วๆไป 
 
ขอจํากัดในการวิจัย 
              การศึกษานี้ เปนการศึกษาคาใชจายและปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในโรงพยาบาลเอกชน 2 แหง จากการศึกษา 
ทําใหทราบขอจํากัดในการวิจัย ดังนี้ 
             1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาคาใชจายหรือตนทุนในมุมมองของผูปวย โดยศึกษา
คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทางการแพทย  คาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย  และคาใชจาย
ทางออม  แตไมไดรวมคาใชจายหรือตนทุนที่สําคัญอีกสวน คือ ตนทุนที่ไมมีตัวตน (intangible 
cost) ซ่ึงเปนคาใชจายที่เกิดจากการสูญเสีย จากการเจ็บปวย ความทรมาน ความเสียใจ ความพิการ 
ความกลัว ความหวาเหว ฯลฯ เนื่องจากตนทุนที่ไมมีตัวตน มีขั้นตอนในการเก็บขอมูลที่ซับซอน 
ดวยเวลาที่จํากัดในการศึกษา จึงไมไดเก็บขอมูลตนทุนในสวนนี้ 
              2. คาใชจายรวมของผูปวย ศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนเทานั้น และเก็บขอมูลตามที่
ผูปวยจายจริงกรณีมีสิทธิประโยชนในการรักษา ดังนั้นการนําขอมูลไปใชอางอิงกับการศึกษาอื่น 
ใชไดเฉพาะกรณีการคิดคาใชจายแบบมีสิทธิประโยชน   
             3. คาใชจายในการศึกษานี้ กําหนดตามอัตราคาใชจายในชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 
พ.ศ.2551 ซ่ึงเปนอัตราตามสิทธิประโยชนที่ผูปวยไดรับและคาเงินของปพ.ศ.2551 หากมีการ
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เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนในอนาคต คาใชจายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิทธิประโยชน 
หรือตามคาของเงินในอนาคต 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
             จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบสถานการณของการใหสิทธิประโยชนกับผูปวยไตวาย
เร้ือรังระยะสุดทาย และทราบขอมูลคาใชจายทั้งหมดของผูปวยที่มาฟอกเลือดที่โรงพยาบาลเอกชน 
ซ่ึงสะทอนใหเห็นบริบทของระบบบริการทดแทนไตในบางสวน ณ ปจจุบัน และความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของผูปวยที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง ซ่ึงไมสามารถรักษาใหหายขาดได ถึงแมผูปวยจะมีสิทธิ
ประโยชนในคาฟอกเลือด  แตยังคงตองมีการรวมจาย และอาจมีคารักษาในสวนอ่ืนที่อาจเพิ่มขึ้นมา
ไดในอนาคต  นอกจากนี้ การศึกษาทําใหทราบเหตุผลและความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
เขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนของผูปวย ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดวาปจจัยใดเปนสิ่งที่ดี 
ควรสงเสริมหรือไมควรสงเสริม ในการใหบริการหรือดําเนินงานของหนวยไตเทียมภาคเอกชน  จึง
มีขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาดังนี้ 
            1. คาใชจายทั้งหมดตอเดือนของผูปวย ถึงแมจะไมสูงมากนักเนื่องจากผูปวยมีสิทธิ
ประโยชนในการรักษา แตรัฐบาลก็ตองแบกรับภาระคาใชจายสวนนี้แทนผูปวย ซ่ึงอาจเกิดภาระ
ดานงบประมาณของระบบประกันสุขภาพในระยะยาว ส่ิงเหลานี้เปนภาพสะทอนใหรัฐบาลควร
ตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันการเกิดโรคใหมากขึ้นกวาเดิม 
             2. ผูปวยที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนาและผูปวยที่มีสิทธิบัตรประกันสังคม เสีย
คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับทางการแพทยมากที่สุด เนื่องจากมีการรวมจายในคาฟอกเลือด ดังนั้น
ผูปวยควรตองคํานึงถึงภาระคาใชจายที่ตองเกิดขึ้นตลอดการรักษา 
            3. หนวยไตเทียมในโรงพยาบาลเอกชน ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการ
บริการและกระบวนการใหบริการฟอกเลือดของโรงพยาบาล  และเรื่องความสะอาดของสถานที่
ฟอกเลือด มาเปนอันดับตนๆ เนื่องจากการฟอกเลือดจําเปนตองมาเปนประจําและรักษาตลอดชีวิต 
การสรางความเชื่อมั่นในการบริการและกระบวนการใหบริการใหกับผูปวย จะทําใหผูปวยเกิดความ
มั่นใจในการรักษาโรคนี้ซ่ึงเปนโรคเรื้อรัง  สําหรับความสะอาด การฟอกเลือดมีความจําเปนในเรื่อง
ของความสะอาดมากกวาการรักษาโรคอื่นทั่วๆไปของผูปวยนอก เนื่องจากมีโอกาสติดเชื้อและเกิด
ภาวะแทรกซอนไดมากกวา  
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
            1.  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลคาใชจายทางตรงที่ เกี่ยวกับทาง
การแพทย  คาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย  และคาใชจายทางออม  แตไมไดรวมคาใชจาย
หรือตนทุนที่สําคัญอีกสวน คือ ตนทุนที่ไมมีตัวตน (intangible cost) ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยรวมตนทุนที่ไมมีตัวตนดวย 
            2.  คาใชจายของผูปวยและความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอก
เลือดของผูปวย  ศึกษาเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน  เพียง 2 แหงเทานั้น  ควรมีการศึกษาใน
สถานพยาบาลเอกชนอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อจะไดขอมูลของคาใชจายในโรงพยาบาลเอกชนที่กวางขวาง
ขึ้น และสามารถนําไปใชประโยชนไดเพิ่มขึ้น 
           3. ขอมูลคาใชจายของผูปวยจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการประเมินตนทุนหรือคาใชจาย
ในทัศนะของผูปวย โดยการทําการศึกษาครั้งตอไปควรมีการประเมินตนทุนในทัศนะสังคม
โดยรวม (society) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสังคมและตอการบริการสาธารณสุขในภาพรวมอยาง
แทจริง 
             4.  การศึกษานี้ ศึกษาคาใชจายเฉพาะการบําบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดใน
โรงพยาบาลเอกชน  หากมีการศึกษาคาใชจายของการลางชองทองดวยน้ํายาอยางตอเนื่อง และการ
ผาตัดเปลี่ยนไต ในโรงพยาบาลเอกชนดวย จะทําใหไดขอมูลคาใชจายในการรักษาผูปวยไตวาย
เร้ือรังทั้ง 3 วิธี 
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เครื่องไตเทียม  
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                                                                                                  เลขที่แบบสอบถาม_________ 
แบบสัมภาษณเรื่องคาใชจายของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่รักษาดวยวิธีฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม โดยผูวิจัยกรอกเอง 
สถานที่เก็บขอมูล    (  ) 1. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน      (  ) 2. โรงพยาบาลสนามจันทร 
วันเดือนปที่สัมภาษณ ....../…../ 2551 
ผูถูกสัมภาษณ       H.N……………………………….. 
ภูมิลําเนาจังหวัด    ……………………………………. 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ขอมูลดานประชากร 
1. เพศ    (  ) 1.ชาย               (  ) 2. หญิง 
2. อายุ  ……………………..ป 
3. ศาสนา   (  ) 1. พุทธ     (  ) 2. คริสต     (  ) 3. อิสลาม   (  ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ )………………. 
4. สถานภาพสมรส      (  ) 1. โสด     (  ) 2. คู             (  ) 3. หมาย/หยา/แยก 
5. บทบาทในครอบครัว   (  ) 1. หัวหนาครอบครัว           (  ) 2. สมาชิกในครอบครัว 
                                     (  ) 3. อ่ืนๆ ( ระบุ ) ……………………….. 
ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
6. ระดับการศึกษา    (  ) 1. ไมไดรับการศึกษา                         (  ) 2. ประถมศึกษา 
                               (  ) 3. มัธยมศึกษา                                  (  ) 4. อนุปริญญา/เทียบเทา 
                               (  ) 5. ปริญญาตรี/เทียบเทา                     (  ) 6. สูงกวาปริญญาตรี 
7. สภาพครอบครัว  ( ) 1. อยูคนเดียว                      (  ) 2. อยูรวมกับผูอ่ืน ( ระบุ )………………. 
8. อาชีพปจจุบัน    .............................................................................................   
9. รายไดจากอาชีพหลัก ……………บาท/เดือน 
10. รายไดจากอาชีพเสริม ( ตอบไมมีขามไปขอ 12 )  (  ) 1. มี ( ระบุ )……………..  (  ) 2. ไมมี 
11. รายไดจากอาชีพเสริม ……………..บาท/เดือน 
12. รายไดเฉล่ียของครอบครัว ………………….บาท/เดือน 
13. โดยปกติทานไดเตรียมเงินออมสําหรับเวลาเจ็บปวยทั่วไปหรือไม 
                                         (  ) 1. เตรียม   
                                         (  ) 2. ไมไดเตรียม 
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14. มาฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่โรงพยาบาลนี้ เนื่องจาก 
                                         (  ) 1. ญาติแนะนํา              (  ) 2. แพทยตรวจพบและสงมา 
                                         (  ) 3. มาเอง                        (  ) 4. อ่ืนๆ ( ระบุ ) ………………. 
15. สวนใหญมาโรงพยาบาลนี้ดวยวิธี  
                                         (  ) 1. รถสวนตัว                 (  ) 2. รถเมล 
                                         (  ) 3. รถทัวร/รถไฟ            (  ) 4. รถแท็กซี่/รถรับจาง  
                                         (  ) 5. รถมอเตอรไซด          (  ) 6. อ่ืนๆ ( ระบุ ) ………………. 
สวนที่ 2 ขอมูลดานการเจ็บปวย 
16. ทานเคยรักษาบําบัดทดแทนไตดวยวิธีอ่ืนมากอนหรือไม 
(  ) ไมเคย 
(  ) เคย................... (  ) CAPD ( การลางไตทางชองทอง )        (  ) การปลูกถายไต  
17. อายุที่เริ่มรักษาดวยวิธีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม……………….ป 
18. ระยะเวลาที่รับการรักษาดวยวิธีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม……………ป……………เดือน 
      รักษาที่โรงพยาบาลแหงนี้เปนเวลา....................ป.................เดือน 
19.ประเภทสถานพยาบาลที่เคยเขารับการรักษาดวยวิธีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม นอกจากการรับ

บริการ ที่โรงพยาบาลแหงนี้ 
       (  ) โรงพยาบาลของรัฐบาล                (  ) โรงพยาบาลเอกชน  
       (  )  อ่ืนๆ (ระบุ )................................................... 
20. โรคที่เปนรวม                                                                    
       (  ) 1. โรคเบาหวาน 
       (  ) 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 
       (  ) 3. โรคมะเร็ง 
       (  ) 4. โรคความดันโลหิตสูง 
       (  ) 5. โรคอื่นๆ ( ระบุ )................................................................................................... 
21. ตั้งแตเร่ิมฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่โรงพยาบาลแหงนี้  ทานมีภาวะแทรกซอนจากการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมหรือไม 
       (  ) 1. มี ...........................................................................         (  ) 2. ไมมี 
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22. การรักษา 
ทานทําการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จํานวน………………….คร้ัง/สัปดาห 
ระยะเวลาในการฟอกเลือดเฉลี่ยแตละครั้ง.................. ชม. / ครั้ง 
สวนที่ 3 ขอมูลคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
23. วิธีการเสียคาใชจายในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ( ตอบ 2 และ 3 ใหตอบตอขอ 25 )     
      (  ) 1. จายเอง              (  ) 2. เบิกคารักษาไดทั้งหมด                   (  ) 3. เบิกคารักษาไดบางสวน 
24. แหลงที่มาของเงินคารักษาพยาบาล ในกรณีที่ตองจายเงินเอง โดยไมไดรับสิทธิประโยชนใดๆ 
      (  ) จากรายได/เงินออมสวนตัว 
      (  ) จากรายไดของคนในครัวเรือนหรือครอบครัว 
      (  ) จากการกูยืม    .............ญาติ 
                                 .............เพื่อน 
                                 .............พอคาเงินกู 
                                 .............ธนาคาร 
      (  ) จากการขายหรือจํานํา จํานองทรัพยสมบัติ 
      (  ) อ่ืนๆ ( ระบุ ).............................................................     
25. การรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ไดสิทธิพิเศษในการขอเบิกหรือลดหยอนคา
รักษาโดยสิทธิของ 
     (  ) 1. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ      (  ) 2. บัตรประกันสังคม          (  ) 3. บัตรประกันสุขภาพ 
     (  ) 4. อ่ืนๆ ( ระบุ )………………….. 
 
หมายเหตุ :  ตัวหนังสือเนน  เปนขอมูลที่ตองสัมภาษณผูปวยโดยตรง 
                  ตัวหนังสือเอียง   เปนขอมูลที่ดูจากเวชระเบียนและแฟมประวัติผูปวย 
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แบบสัมภาษณเร่ืองคาใชจายของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังที่รักษาดวยวิธีฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม
ในชวง 1เดือน โดยผูวิจัยกรอกเอง 
วันที่นดัฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในชวง 1 เดือน
............................................................................... 
วัน/เดือน/ปที่มาโรงพยาบาล............... ครั้งที่มาโรงพยาบาล ........  

รายการคาใชจายของผูปวย 
หมวดคาใชจายทางตรง 
ท่ีเก่ียวกับการแพทย 

จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
 

คาฟอกเลือดดวยเครื่อง 
ไตเทียม 
 
คายา 
 
 
 
 
 
 
 
คาเอ็กซเรย 
 
 
 
 
คาตรวจทาง 
หองปฏิบัติการ 
 
 
 
 

................................ตอคร้ัง 
 
 
ยาฉีด.......................ตอคร้ัง 
ยารับประทาน.........ตอคร้ัง 
 
 
 
.............................ตอคร้ัง 
 
 
 
 
คาเจาะเลือด..........ตอคร้ัง 

 
 
 
ยาฉีดรับที.่............................................. 
ยารับประทานรับที่................................ 
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คาบริการทางการแพทย 
 
 
 
คาผาตัดเปลี่ยนเสน
เลือด 
 
 
 
 
 
 
รายการอื่นๆ 
......................................
...................................... 
 

 
 
 
 กรณีผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด 
 ณ ชวงเวลาที่เก็บขอมูล 
ทําเมื่อวันที.่.................................... 
เสียคาใชจาย.........................บาท   
ทําที่........................... 
(  ) ชําระเงินเองทั้งหมด 
(  ) ใชสิทธิประโยชน ........................... 
 

หมวดคาใชจายทางตรง 
ท่ีไมเก่ียวกับการแพทย 

จํานวนเงิน ( บาท ) หมายเหตุ 
 

คาเดินทาง 
 
 
 
คาอาหาร/เคร่ืองดื่ม/
ขนม 
 
คาที่พัก 

ไปฟอกไต............ตอคร้ัง 
 
ไปรับยา..............ตอคร้ัง 
 
ไปฟอกไต............ตอคร้ัง 
ไปรับยา..............ตอคร้ัง 
 
ไปฟอกไต............ตอคร้ัง 
ไปรับยา..............ตอคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
เฉพาะกรณีท่ีตองคางคนืและเสียคาท่ี
พัก ไมสามารถไปกลับภายในวันเดียว
ได ( รวมคาท่ีพักท้ังของผูปวยและ
ญาติ) โดยคางที่..................................... 
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หมวดคาใชจายทางออม 
( กรณีผูปวยหรือญาติ 

มีรายได ) 

จํานวนเงิน ( บาท ) หมายเหตุ 
 

รายไดท่ีเสียเนือ่งจาก
ขาดงานของผูปวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายไดท่ีเสียเนือ่งจาก
ขาดงานของญาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ไปฟอกไต...............ตอคร้ัง 
ไปรับยา...................ตอคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไปฟอกไต...............ตอคร้ัง 
ไปรับยา...................ตอคร้ัง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ญาติมาดวยประจํา........คน  
(  ) คนเดิม    (  ) ไมใชคนเดมิ 
 
 

หมายเหตุ :  ตัวหนังสือเนน  เปนขอมูลที่ตองสัมภาษณผูปวยโดยตรง 
                   ตัวหนังสือเอียง   เปนขอมูลที่ดูจากเวชระเบียนหรือแฟมประวัติผูปวย 
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แบบสัมภาษณปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนโดยผูวิจัยกรอกเอง 
สวนที่ 1 : ใหผูรับบริการเรียงลําดับเหตุผลในการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชนแหงนี้ (เลือกลําดับ 1 
หมายถึง เหตุผลท่ีสําคัญที่สุด เลือกไดไมเกิน 5 ลําดับ) 
(    )  1. มีสิทธิประโยชนที่ไดรับจากแหลงตางๆ 
(    )  2. จํานวนแพทยและจํานวนเตียงคนไขในหนวยไตเทียมของรัฐไมเพียงพอ 
(    )  3. จํานวนโรงพยาบาลของรัฐที่มีหนวยไตเทียมในเขตที่อยูไมเพียงพอ 
(    )  4. มีความสะดวกในการเดินทาง 
(    )  5. แพทยตรวจพบและสงตัวมา 
(    )  6. มีเพื่อน คนรูจัก เจาหนาที่ หรือญาติแนะนํา 
(    )  7. รายไดของผูปวยและครอบครัว หรือมีความสามารถที่จะเสียคาใชจายได 
(    )  8. ราคาเหมาะสมไมแพง 
(    )  9. อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................... 

 
สวนที่ 2 : ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชน 
ถามผูมารับบริการวา  “ทานเห็นดวยหรือไมวา (ปจจัย) มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือด” 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือด 
ในโรงพยาบาลเอกชน 

เห็นดวย 
มาก 
( 4 ) 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

( 3 ) 

เห็นดวย
นอย 
( 2 ) 

ไมเห็น
ดวย 
( 1 ) 

ปจจัยทางกายภาพ 
1. ความสะอาดของสถานที่ฟอกเลือด     
2.ความสะดวกสบายของที่นั่งรอฟอกเลือด      
3. ความพอเพียงของที่นั่งรอฟอกเลือด     
4.ความสะอาดของหองอาหาร      
5. ความสะอาดของหองสุขา     
6. ความพอเพียงของบริการน้ําดื่ม     
7. ความพอเพียงของที่จอดรถในโรงพยาบาล     
8. ความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล     
9. ความเรียบรอยในการแตงกายของบุคลากร     
10.การมีรถบริการรับสง  (ถามี ตองการใหเก็บ  คาบริการ  

เปนจํานวน.....................บาทตอครั้ง)  
    

 
11. การมีตูรับความคิดเห็นหรือรองทุกข     
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือด 
ในโรงพยาบาลเอกชน 

เห็นดวย 
มาก 
( 4 ) 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

( 3 ) 

เห็นดวย
นอย 
( 2 ) 

ไมเห็น
ดวย 
( 1 ) 

ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
1. ขอมูลประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการ     
2. ความรวดเร็วในการเขารับบริการ     
3. เพื่อน คนรูจัก เจาหนาที่ หรือญาติแนะนํา     
4. การจัดกิจกรรมตางๆเพื่อประโยชนตอสังคม เชนการจัด
อบรมใหความรู ใหคําปรึกษาแกประชาชน  

    

5. การมีทีมแพทยและพยาบาลไปตรวจเยี่ยมที่บาน     
ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

1. รายไดของผูปวยและครอบครัว     
2. การมีสิทธิประโยชนที่ไดรับจากแหลงตางๆ     
3. ราคาของการฟอกเลือด     
4.การใหสวนลดคาบริการฟอกเลือดเชนมีโปรโมชั่นจาย
ลวงหนา จะไดลดเปอรเซ็นตคารักษา 

    

ปจจัยทางเทคโนโลยี 
1. ความทันสมัยและไดมาตรฐานของอุปกรณและเครื่องมือที่
ใชประกอบในการฟอกเลือด 

    

2. การชําระเงินดวยบัตรเครดิต     
3.การนัดหมายทางโทรศัพท กรณีเปลี่ยนแปลงวันและเวลา
ในการมาฟอกเลือด 

    

ปจจัยทางจิตวิทยา 
1. ความเชื่อมั่นในการบริการและกระบวนการใหบริการฟอก
เลือดของโรงพยาบาล 

    

2. ความเชื่อถือในตัวแพทยและพยาบาล     
3. การบริการของบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน พนักงานเปล  
การเงิน ฯลฯ 

    

ขอเสนอแนะในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชน
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
รายการคาใชจายของโรงพยาบาล 
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ตารางที่ 14 รายการคาใชจายในโรงพยาบาล A 
รายการ ราคา 

 (บาท/หนวย) 
ระยะเวลา หมายเหตุ 

คาฟอกเลือด/คาอุปกรณ 1,800 บาท ตอครั้ง (4ช่ัวโมง) ราคาเต็ม กรณีไมไดใช 
สิทธิประโยชน 

คายารับประทาน - - ไมมีผูปวยรับยารับประทานที่
โรงพยาบาล A 

คายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด (ราคาเต็ม กรณีไมไดใชสิทธิประโยชน) 
- Hemax 600 บาท 1-2 ครั้ง/สัปดาห 
- Renogen 410 บาท 1-2 ครั้ง/สัปดาห 
- Esprogen 450 บาท 1-2 ครั้ง/สัปดาห 

ไมไดฉีดทุกคน 
ผูปวยซื้อกับบริษัทยาแลวนํามา

ฝากไวที่โรงพยาบาล A 
คาเอ็กซเรย 270 บาท 1 ป เอ็กซเรยปอด 
คาตรวจทางหองปฏิบัติการ 
รายการที่ตรวจ ไดแก CBC   
BUN  Cr  Hct electrolyte  
Calcium   phosphorus   
albumin  SGOT/SGPT  ALP  
Choles/TG 

1,000 บาท 2-3 เดือน ตรวจทุกคน 

รายการที่ตรวจ ไดแกHBsAg  
HBsAb  Anti HCV 

760 บาท 6 เดือน – 1 ป ตรวจทุกคน 

รายการที่ตรวจ ไดแกURR   
KT/V 

50 บาท 3 เดือน ตรวจทุกคนเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการฟอกเลือด 

คา ultrasound 950 บาท ตามแพทยสั่งเปน
กรณีพิเศษ 

Ultrasound ชองทอง 

คา EKG 260 บาท 1 ป ตรวจทุกคน 
คาผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด -  ไมมีผูปวยผาตัดเปลี่ยนเสน

เลือดที่โรงพยาบาล A 
หมายเหตุ   ตามราคาที่กําหนดของโรงพยาบาล ชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2551  
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ตารางที่ 15 รายการคาใชจายในโรงพยาบาล B 
รายการ ราคา 

 (บาท/หนวย) 
ระยะเวลา หมายเหตุ 

คาฟอกเลือด/คาอุปกรณ 2,000 บาท ตอครั้ง (4ช่ัวโมง) ราคาเต็ม กรณีไมไดใช 
สิทธิประโยชน 

คา frekaderm 350 บาท 3 เดือน สําหรับผูปวยที่ทํา 
permanent catheter ที่คอ 

คายารับประทาน 450-6,500บาท 1 เดือน  
คายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด (ราคาเต็ม กรณีไมไดใชสิทธิประโยชน) 
- Hemax 4,000 700 บาท 1-2 ครั้ง/สัปดาห 
- Epokine 4,000 700 บาท 1-2 ครั้ง/สัปดาห 

ไมไดฉีดทุกคน 
 

คาเอ็กซเรย 330 บาท 1 ป เอ็กซเรยปอด 
คาตรวจทางหองปฏิบัติการ 
รายการที่ตรวจ ไดแก CBC   
BUN  Cr  Hct electrolyte  
Calcium   phosphorus   albumin  
SGOT/SGPT  ALP  Choles/TG 

1,000 บาท 2-3 เดือน ตรวจทุกคน 

รายการที่ตรวจ ไดแกHBsAg  
HBsAb  Anti HCV 

1,265 บาท 6 เดือน – 1 ป ตรวจทุกคน 

รายการที่ตรวจ ไดแกURR   
KT/V 

200 บาท 3 เดือน ตรวจทุกคนเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการฟอก

เลือด 
คา ultrasound 1,450 บาท ตามแพทยสั่งเปน

กรณีพิเศษ 
Ultrasound ชองทอง 

คา EKG 400 บาท 1 ป ตรวจทุกคน 
คาผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด 
AV shunt ไมใชเสนเลือดเทียม 15,000 บาท ใชไดตลอดไป  
AV shunt ใชเสนเลือดเทียม 40,000 บาท ประมาณ 5 ป  
คาบริการทางการแพทย 40 บาท  คาเขาโรงพยาบาล 

หมายเหตุ   ตามราคาที่กําหนดของโรงพยาบาล ชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2551 
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ตารางที่ 16 รายการคาใชจายในโรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัด 
รายการ ราคา 

 (บาท/หนวย) 
ระยะเวลา หมายเหตุ 

คาฟอกเลือด/คาอุปกรณ 2,000 บาท ตอครั้ง (4ช่ัวโมง)  
คายารับประทาน 500-2,000 บาท 1 เดือน  
คายาฉีดเพิ่มเม็ดเลือด 400 บาท 1-2 ครั้ง/สัปดาห  
คาเอ็กซเรย 170 บาท 1 ป เอ็กซเรยปอด 
คาตรวจทางหองปฏิบัติการ 
รายการที่ตรวจ ไดแก CBC   
BUN  Cr  Hct electrolyte  
Calcium   phosphorus   albumin  
SGOT/SGPT  ALP  Choles/TG 

700-800 บาท 2-3 เดือน ตรวจทุกคน 

รายการที่ตรวจ ไดแกHBsAg  
HBsAb  Anti HCV 

610 บาท 6 เดือน – 1 ป ตรวจทุกคน 

รายการที่ตรวจ ไดแกURR   
KT/V 

- 3 เดือน ไมมีผูปวยตรวจรายการนี้
ที่โรงพยาบาลศูนย 

คา ultrasound 650-850 บาท ตามแพทยสั่งเปน
กรณีพิเศษ 

Ultrasound ชองทอง 

คา EKG 200-250 บาท 1 ป ตรวจทุกคน 
คาผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด 
AV shunt ไมใชเสนเลือดเทียม 5,000 บาท ใชไดตลอดไป  
AV shunt ใชเสนเลือดเทียม 30,000 บาท ประมาณ 5 ป  
Double lumen catheter 3,500 บาท  ทําเสนฉุกเฉินที่คอ 

หมายเหตุ   ตามราคาที่กําหนดของโรงพยาบาล ชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2551 และเปนราคาเต็ม กรณีไมไดใช
สิทธิประโยชน 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ – สกุล                                            นางสาวพีรยา   เจริญเลิศ 
ที่อยู                                                     4/154 หมู5 ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม 
                                                            73000                                                          
ที่ทํางาน                                               เภสชักร part time โรงพยาบาลเอกชน จังหวดันครปฐม 
ประวัติการศกึษา                            
       พ.ศ. 2545                                     สําเร็จการศึกษาปรญิญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
                                                             จากมหาวิทยาลัยศลิปากร 
       พ.ศ. 2549                                      ศึกษาตอระดับปรญิญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                             สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
                                                             บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประวัติการทํางาน 
       พ.ศ. 2545-2548                             เภสัชกรประจําโรงพยาบาลพนสันิคม จังหวดัชลบุรี 
       พ.ศ. 2548-2549                             เภสัชกรประจํารานขายยาของบริษัท สยามแมค็โคร จํากัด 
                                                             (มหาชน) สาขานครปฐม 
       พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน                     เภสัชกร part time โรงพยาบาลเอกชน จังหวดันครปฐม 
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