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บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยย้อนหลัง (Retrospective research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
จัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขต
บริการภายในจังหวัด ระหว่างหน่วยบริการประจ า จังหวัดยโสธร การเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขต
บริการ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2557-2559 ข้อมูลเชิงปริมาณจากฐานข้อมูล
ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
อัตราส่วน ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร สอบถามข้อมูล สนทนากลุ่มผู้รับผิดชอบงาน และศึกษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
  ผลการศึกษาพบว่า แต่ละปีมีการจัดสรรงบประมาณเป็นส่วนกลาง ส าหรับตามจ่ายชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์แทนหน่วยบริการประจ า ก าหนดอัตราชดเชยแบบเหมาจ่ายตามประเภทบริการ 
(Fixed rate) และใช้ระบบการส่งข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การอนุมัติข้อมูลทางเว็บไซต์ก่อนจ่ายชดเชย 
ในปีงบประมาณ 2557-2559 โรงพยาบาลยโสธรให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขต จ านวน 46,422 ครั้ง 
54,866 ครั้ง และ 62,808 ครั้ง ตามล าดับ โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง ให้บริการจ านวน 24,585 ครั้ง 
26,644 ครั้ง และ 30,157 ครั้ง ตามล าดับ โดยผู้ป่วยข้ามเขตมาจากหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนที่
เป็นพ้ืนที่เขตรอยต่อของหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการเกือบทุกแห่ง ในปีงบประมาณ 2557 มีค่าใช้จ่ายใน
การรับบริการ 50,225,655 บาท พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 15,472,050 บาท ได้รับการจ่าย
ชดเชย 14,720,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.24 ของค่าใช้ในการรับบริการทั้งหมด และร้อยละ 95.14 ของ
ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง คิดเป็นต้นทุนบริการ 707.33 บาทต่อครั้ง ได้รับการชดเชย 206.78 บาทต่อ
ครั้ง ในปีงบประมาณ 2558 มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 58,568,000 บาท พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไข
ข้อตกลง 17,494,250 บาท ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 14,240,825 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.43 ของค่าใช้ใน
การรับบริการทั้งหมด และร้อยละ 84.82 ของค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง คิดเป็นต้นทุนบริการ 718.53 
บาทต่อครั้ง ได้รับการชดเชย 181.63 บาทต่อครั้ง ในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 
69,411,519 บาท พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 19,015,850 บาท ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 
9,009,111 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.98 ของค่าใช้ในการรับบริการทั้งหมด และร้อยละ 47.38 ของ
ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง คิดเป็นต้นทุนบริการ 746.64 บาทต่อครั้ง ได้รับการชดเชย 96.91 บาทต่อ
ครั้ง ผู้รับผิดชอบงานเห็นว่าการจัดการระบบการด าเนินชดเชยที่ผ่านมาดีมาก ท าให้การท างานสะดวก 
รวดเร็ว ช่วยลดปัญหาระหว่างหน่วยบริการ มีคะแนนความพึงพอใจภาพรวมเฉลี่ย 8.11 คะแนน และเห็น
ว่าการจ่ายชดเชยต่ ากว่าต้นทุนบริการมาก ควรหาแนวทางลดภาระโรงพยาบาลบางแห่งที่ต้องดูแลผู้ป่วย
ข้ามเขตบริการมากเกินไป  
 
ค าส าคัญ : การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  การรับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ  
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Abstract  
 

 The purposes of this Retrospective Research were to study the compensate system of medical 
service for the outpatients with the universal health coverage scheme, between Contracting Unit for Primary 
Care (CUP) in Yasothon province. Outpatients accessed to medical service between contracting unit for 
primary care, the opinion and suggestion to the compensate system of medical service to the responsible 
officials. The retrospective data of fiscal year 2014-2016. The quantitative data from database of outpatients 
who accessed the medical service between contracting unit for primary care. The statistics were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and the ratio. Qualitative data from the documents, asking questions, 
focus group discussion from the responsible officials and the study of computer program.              
 The research found in each year, the budget allocation is central for compensation of the 
medical service. The compensation is the fixed rate according to the type of the service, using data 
transmission system, monitoring data and approval the information before paying the compensation. 
The fiscal year 2014-2016 Yasothon hospital have been served services of outpatients between 
contracting unit for primary care, in the orderly amount were 46,422, 54,866 and 62,808 times, of 8 
community hospitals had number of services were 24,585, 26,644, 30,157 times respectively. 
According to the orderly of outpatients who came from the registered medical service unit, mostly are 
in the seam zones. The fiscal year 2014 the expense of services were 50,225,655 baht, consideration 
paid under terms and conditions 15,472,050 baht, the compensation was 14,720,850 baht 29.24 
percentage of expense of services and 95.14 percentage of the expense of terms and condition. The 
cost of service was 707.33 baht each time, which the compensation was 206.78 baht. The fiscal year 
2015 the expense of services were 58,568,000 baht, consideration paid under terms and conditions 
17,494,250 baht, the expense of the compensation was 14,240,825 baht as 25.43 percentage of the 
expense of services and 84.82 percentage of the expense of terms and condition. The cost of service 
was 718.53 baht each time, which the compensation was 181.63 baht. The fiscal year 2016 the 
expense of services were 69,411,519 baht, consideration paid under terms and conditions 19,015,850 
baht, the compensation was 9,009,111 baht as 12.98 percentage of expense of services and 47.38 
percentage of the expense of terms and condition. The cost of service was 746.64 baht each time, 
which the compensation was 96.91 baht. The compensate system was good as responded from 
officials; they could work faster, convenient and reduce the problems between the medical services. 
The overall average score of satisfaction was 8.11 and the compensation was lower than cost of the 
service. There were too much patients at some hospitals, so the suggestion was to reduce the number 
of the patients accessed the medical services between the contracting units for primary care.    
 

Keywords : The compensate of medical service, The outpatients accessed service between 

contracting unit for primary care.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

  การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีแนวคิดพ้ืนฐานส าคัญคือ การให้สิทธิในการใช้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นได้โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน ซึ่ง
ในการให้สิทธิดังกล่าวแก่ประชาชน การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจ าเป็นต้องใช้กลไกทาง
การเงินการคลัง โดยแหล่งเงินส่วนใหญ่จะต้องมาจากภาครัฐเพ่ือปกป้องภาระทางการเงินของครัวเรือน 
และเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการใช้บริการสุขภาพที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการปกป้องคน
จนที่อาจจะไม่สามารถจ่ายค่าบริการสุขภาพที่มีราคาแพงได้ ทั้งนี้ในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า หรือการขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนและบริการสุขภาพ ประกอบด้วยการ
ขยายขอบเขตของหลักประกันสุขภาพใน 3 มิติ ได้แก่ การขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม
ประชาชน (Covered service)  การขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมบริการสุขภาพ (Covered 
service) การขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสุขภาพ (Covered costs) ดังนั้นการ
สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงควรค านึงถึงความครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เนื่องจากในการปกป้อง
ภาระรายจ่ายด้านสุขภาพของประชาชนนั้น นอกจากการให้สิทธิแก่ประชาชนแล้วสิทธิประโยชน์ที่
ครอบคลุมโดยหลักประกันสุขภาพ ก็มีความส าคัญในการปกป้องคุ้มครองประชาชน (ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557ก) ในมิติการขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสุขภาพ 
(Covered costs) อาจกล่าวได้ว่าเป็นการขยายขอบเขตครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลตามตัวประชาชน
ที่เข้ารับบริการด้านสุขภาพ ส าหรับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนการ
บริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป เป็นการจัดสรรเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจ าทุกราย ยกเว้นให้จ่ายจากประเภทบริการอ่ืน โดยค านวณ
ตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในแต่ละหน่วยบริการประจ า และปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของ
ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในแต่ละหน่วยบริการประจ า ส าหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ และบริการผู้ป่วย
นอกกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัด ให้หน่วยบริการเรียกเก็บจากหน่วยบริการประจ าตาม
อัตราที่มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยบริการที่ให้บริการกับหน่วยบริการประจ า โดยอาจให้
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต (สปสช.เขต) ร่วมบริหารจัดการ และอาจให้กันเงิน
ค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปไว้จ านวนหนึ่งแบบบัญชีเสมือน (Virtual account) รายจังหวัด ส าหรับการ
หักบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ า (ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ, 2557ข; 2558 ) 
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  การจัดบริการส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้มีสิทธิเลือกหน่วยบริการประจ า
โดยยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการเพ่ือเป็นหน่วยบริการประจ าของตนเอง ตามข้อบังคับ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือก
หน่วยบริการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้หน่วยบริการที่อยู่ในพื้นท่ี ต าบลหรืออ าเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน หรือที่ตนพักอาศัยอยู่จริง หรือที่อยู่ต่อเนื่อง เป็นหน่วยบริการประจ า โดยให้ค านึงถึงความสะดวก
หรือความจ าเป็นของตนเอง เพ่ือให้เป็นตามแนวคิดการจัดบริการให้มี “หน่วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจ” 
ส าหรับดูแลสุขภาพของผู้มีสิทธิ อย่างผสมผสานและต่อเนื่อง ซึ่งผู้มีสิทธิต้องเลือกหน่วยบริการประจ า
ตามรายการเครือข่ายหน่วยบริการ ที่จังหวัดก าหนดไว้ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557ค)  
  จากแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบเหมาจ่ายรายหัวในส่วน
บริการผู้ป่วยนอกที่จัดสรรตามประชากรให้หน่วยบริการที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ซึ่งการให้บริการผู้ป่วย
นอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บางกรณีอาจจ าเป็นต้องส่งตัวไปรับบริการที่โรงพยาบาลแห่งอ่ืน
ภายในจังหวัด เช่น กรณีส่งต่อเพ่ือรับบริการในระดับที่ดีขึ้นหรือเพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการ กรณี
อุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งผู้ป่วยข้ามขั้นตอนการเข้ารับบริการเอง เพ่ือเป็นการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ให้หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วยนอกเขตรับลงทะเบียนของตนเอง จังหวัดยโสธรได้มีการบริหาร
จัดการโดยการพัฒนาระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดให้หน่วยบริการใช้หลักเกณฑ์และอัตราตามที่
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดก าหนด โดยหน่วยบริการประจ า/กองทุนสาขา
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว (ส านักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ, 2556) 
นอกจากนี้ นโยบายสวัสดิการจากรัฐบาลก าหนดให้ผู้ถือบัตรผู้พิการเข้ารับบริการที่ไหนก็ได้ รวมทั้ง
นโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ซึ่งนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการไปรับบริการที่โรงพยาบาลแห่งอ่ืน ที่ไม่ใช่หน่วยบริการ
ประจ าของตนเอง ซึ่งการด าเนินการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีข้ามเขตผู้ป่วยนอกสิทธิ
หลักประกันสุขถาพถ้วนหน้า ภายในจังหวัด จังหวัดยโสธรได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และได้พัฒนาระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วย
นอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ า จนสามารถแก้ปัญหาการไม่
ชดเชยค่าบริการกันระหว่างหน่วยบริการประจ าที่อาจน ามาสู่ปัญหาทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล และการจัดบริการแก่ผู้ป่วยจากการ
เป็นหนี้สะสม และความไม่สบายใจของผู้รับผิดชอบงานจากการทวงหนี้ลงได้ เพ่ือเป็นการประเมินผล
และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขต
บริการภายในจังหวัด และข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ า 
รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก
ข้ามเขตของผู้รับผิดชอบงาน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการการจัดระบบชดเชย
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ค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาการจัดระบบชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการระหว่างหน่วย
บริการประจ าภายในจังหวัด จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2557-2559 ครั้งนี ้
 
ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
  1. การจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัด ระหว่างหน่วยบริการประจ าเป็นอย่างไร   
  2. การเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วย 
บริการประจ าภายในจังหวัดเกี่ยวกับ กลุ่มโรคที่เข้ารับบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ และลักษณะ
การข้ามเขตบริการของผู้ป่วยเป็นอย่างไร 
  3. ผู้รับผิดชอบงานมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
กรณผีู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัดอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาการจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด  
 2. เพ่ือประเมินการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขต
บริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัดเกี่ยวกับกลุ่มโรคที่เข้ารับบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 
และลักษณะการข้ามเขตบริการของผู้ป่วย 
  3. เพื่อประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี
ผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ของ
ผู้รับผิดชอบงาน 
 
ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ หมายถึง การจ่ายค่าใช้จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
การจัดบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ให้กับผู้ให้บริการหรือหน่วยบริการที่ให้บริการ 
  ระบบกำรชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
ข้ำมเขตบริกำร หมายถึง ขั้นตอน วิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดบริการทาง
การแพทย์แก่ผู้ป่วยนอกหรือผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้ามเขตหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลที่รับลงทะเบียน ให้กับหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลที่ให้บริการ ที่ส านักงานสาธารสุข
จังหวัดยโสธรใช้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557-2559 
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 กลุ่มโรคที่รับบริกำร หมายถึง อาการหรือโรคที่ผู้ป่วยนอกหรือผู้รับบริการข้ามเขตหน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลอ่ืน และน ามาจัด
กลุ่มโรคตามบัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2559)   
  ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ หมายถึง ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ข้ามเขตหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน ไปรับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่หน่วยบริการ
ประจ า (โรงพยาบาล) อ่ืน ภายในจังหวัดยโสธร เป็นผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่ได้รับส่งตัวเพ่ือรักษาต่อ 
และข้ามเขตไปรับบริการเอง 
  อัตรำข้ำมเขตบริกำร หมายถึง อัตราผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการของหน่วยบริการประจ าที่รับ
ลงทะเบียนต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้จากการค านวณจ านวนครั้งผู้ป่วยนอก
ข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนหารด้วยประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ทั้งหมดของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนนั้นคูณด้วย 1,000   
  อัตรำกำรให้บริกำร หมายถึง อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการของหน่วยบริการ
ประจ าที่ให้บริการต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้จากการค านวณจ านวนครั้งที่
ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการมาจากหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนหารด้วยประชากรสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งหมดของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนนั้นคูณ 1,000  
  หน่วยบริกำรประจ ำ หมายถึง สถานบริการที่มีสถานะ ดังนี้ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ, 2557ค) 

- สถานพยาบาล หรือกลุ่มสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ า 
- สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

ได้อย่างเป็นองค์รวม ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

- ต้องให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเอง 
- มีเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อการส่งต่อผู้รับบริการไปรับบริการสาธารณสุขในกรณี 

ที่เกินขีดความสามารถ 
- ผู้มีสิทธิสามารถเลือกลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ าของตน 
- ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจ่ายรายหัวและค่าใช้จ่าย 

เพ่ือบริการสาธารณสุขอ่ืนจากกองทุน ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
   ในการวิจัยครั้งนี้ หน่วยบริการประจ า คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดยโสธร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ ากับ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับบริกำร หมายถึง ค่าใช้จ่ายหมวดด าเนินการที่หน่วยบริการประจ าที่
ให้บริการใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ 
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 ค่ำใช้จ่ำยตำมเงื่อนไข หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามระบบการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด จังหวัดยโสธร ก าหนดอัตรา
เหมาจ่ายเป็นรายบริการ (Fixed rate)  
 ค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับชดเชย หมายถึง ค่าใช้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่หน่วยบริการประจ าที่
ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทดแทนค่าใช้จ่ายที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก
ข้ามเขตบริการ 
  ต้นทุนบริกำร หมายถึง ค่าใช้จ่ายหมวดด าเนินการที่หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการใช้ในการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการต่อจ านวนครั้งการให้บริการ หน่วยต้นทุนบริการคือ บาทต่อครั้ง
การรับบริการ 
  อัตรำชดเชย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ
ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายหมวดด าเนินการที่ใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการต่อจ านวน
ครั้งการให้บริการ หน่วยอัตราชดเชยคือ บาทต่อครั้งการรับบริการ    
 
ขอบเขตของกำรวิจัย  
  1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ท าการศึกษาระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วย
นอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัด ระหว่างหน่วยบริการประจ า ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และศึกษาผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่รับบริการ
ข้ามเขตหน่วยบริการประจ า รวมทั้งผู้รับผิดชอบงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล
จ านวน 9 แห่ง ของจังหวัดยโสธร 
  2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการ และประเมินการเข้ารับบริการของ
ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าเกี่ยวกับ กลุ่มโรคที่รับบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 
ลักษณะการข้ามเขตบริการ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ ของผู้รับผิดชอบงาน 
  3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ท าการศึกษาในจังหวัดยโสธร ในปีงบประมาณ 2557-2559 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ท าให้ทราบวิธีการจัดการระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด อีกรูปแบบหนึ่ง 
  2. ท าให้ได้ข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขต 
บริการหน่วยบริการประจ าเกี่ยวกับ กลุ่มโรคท่ีเข้ารับบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ และลักษณะการ
ข้ามเขตบริการของผู้ป่วย 
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  3. ท าให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
ของผู้รับผิดชอบงาน 
  4. ข้อมูลที่ได้ใช้ประกอบการก าหนดนโยบาย ปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางการด าเนินงานการ
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณผีู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการภายในจังหวัด  
  5. ได้ข้อมูลใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานแก่หน่วยงานอื่น 
  



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษาการจัดระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระหว่างหน่วยบริการประจ า ในจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2557–2559 
ครั้งนี้ เป็นการวิจัยย้อนหลัง (Retrospective research) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้  

1. การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
2. แนวความคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
  แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก (ส านักบริหารการ
จัดสรรและชดเชยค่าบริการ, ๒๕๕๖) ในปีงบประมาณ 2557 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
จัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขส าหรับประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมา
จ่ายรายหัวต่อประชากรที่ลงทะเบียน โดยปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของประชากรที่ลงทะเบียนใน
แต่ละหน่วยบริการ ซึ่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรแก่หน่วยบริการตามรอบที่ก าหนด
แล้ว ทั้งนี้ในการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขส าหรับหน่วยบริการที่ให้บริการ จึงมีแนวทางปฏิบัติโดย
จ าแนกตามเงื่อนไขการเข้ารับบริการ ดังนี้ 
 1. กรณีเจ็บป่วยทั่วไป เข้ารับบริการเจ็บป่วยปกติตามหน่วยบริการประจ าที่ลงทะเบียนไว้ 
 2. กรณเีจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ไปรับบริการต่างหน่วยบริการภายใน
จังหวัด 
 3. กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก แบ่งเป็นส่งต่อภายในจังหวัดและส่งต่อข้ามจังหวัด 
 4. กรณีเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ไปรับบริการต่างหน่วยบริการข้าม
จังหวัด  
  1. กรณีเจ็บป่วยทั่วไป เป็นการเข้ารับบริการเจ็บป่วยปกติตามหน่วยบริการประจ าที่
ลงทะเบียนไว้ 
     กรณีนี้เป็นการเข้ารับบริการตามปกติของผู้มีสิทธิตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้นในการเบิกค่าใช้จ่าย
หน่วยบริการจึงไม่ต้องเรียกเก็บไปที่ใด เนื่องจากเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกดังกล่าว หน่วยบริการได้รับเงิน
ตามเหมาจ่ายรายหัวไปแล้ว 
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  2. กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัด 
  * หลักเกณฑ์ 
     เป็นการเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิในกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นในหน่วย
บริการภายในกองทุนสาขาจังหวัด 
  * อัตราและวิธีการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
     ให้หน่วยบริการใช้หลักเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด 
ก าหนดโดยหน่วยบริการประจ า/กองทุนสาขาจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
  3. กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก 
  * หลักเกณฑ์ 
     การส่งต่อผู้ป่วยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1. การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการภายในจังหวัด 
       ให้หน่วยบริการใช้หลักเกณฑ์และอัตราตามที่คณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับจังหวัดก าหนด โดยหน่วยบริการประจ า/กองทุนสาขาจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว 
      2. กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP refer) 
       ตามประกาศการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 
2556 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้บริหารจัดการงบกรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้าม
จังหวัด (OP refer) เป็นภาพรวมระดับประเทศ จากงบเหมาจ่ายรายหัวประเภทบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง/
อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการโรคเฉพาะ/ยาจ าเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง เพ่ือบริหารจัดการระบบ
รับส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด ได้พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP refer) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างหน่วยบริการประจ า หน่วยบริการรับส่งต่อ และการตามจ่ายค่าบริการ
สาธารณสุขที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   2.1 คุ้มครองผู้ป่วยเมื่อเกินขีดความสามารถของจังหวัด เมื่อถูกส่งต่อให้หน่วย
บริการรับส่งต่อมั่นใจว่ามีการตามจ่ายที่เหมาะสม 
   2.2 คุ้มครองหน่วยบริการประจ าที่ส่งต่อ โดยท าการ Risk sharing เมื่อมีการ
เรียกเก็บจากหน่วยบริการรับส่งต่อในราคาที่สูงมาก รวมทั้งตรวจสอบการเรียกเก็บไม่ให้ซ้ าซ้อนกับรายการ
ที่ส่วนกลางจ่าย 
   2.3 พัฒนาระบบจัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดภาระการท างานด้านเอกสารทั้ง
การเรียกเก็บ และการตามจ่ายทั่วประเทศ และท าให้มีข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบ และการบริหาร
จัดการ 
   ทั้งนี้กรอบในการบริหารงบประมาณที่ใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าบริการดังกล่าวเป็น
งบประมาณที่กันมาจากเงิน 2 ส่วนคือ เงินค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว (ผู้ป่วยนอก) และเงิน
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บริหารแบบกองทุนกลาง (Central reimbursement) โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้หัก
ช าระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ า และจะจ่ายเงินชดเชยให้หน่วยบริการ
รับส่งต่อ ตามผลงานการให้บริการหลังจากมีการให้บริการ ส่งข้อมูลเข้าในระบบและมีการอนุมัติรายบุคคล
เรียบร้อยแล้ว  
 
2. แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
   ความหมาย 
   Good (1973 : 113) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความ
เชื่อ ความคิด หรือการลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ 
   Luthans. Freeman (1995 : 609) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็นหมายถึง ความพร้อม
ทางด้านจิตใจที่จะตอบสนองต่อบุคคล สถานการณ์ วัตถุ และความคิดเห็นมีลักษณะที่คงที่แน่นอน ซึ่งเป็นผลมา
จากการเรียนรู้ และมีรูปแบบการตอบสนองอย่างเดียวกัน 
   Mary L. Good (2006 : 17) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็น (opinion)  
ไว้หลายความหมาย ได้แก่ 
   1. ความหมายทั่วไป หมายถึง ความเชื่อ ความคิดเห็น ข้อพิจารณา ความรู้สึกหรือทัศนะ
ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอน และยังขาดน้ าหนักทางเหตุผลหรือการวิเคราะห์หรือกล่าวกว้างๆ ได้
ว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าความรู้ 
   2. ความหมายเฉพาะ หมายถึง การพิจารณาหรือการวินิจฉัยอย่างมีแบบแผนจาก
แหล่งข้อมูล หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ 
   3. ความคิดเห็นสาธารณะ (Public opinion) หมายถึง การพิจารณาหรือข้อวินิจฉัยรวมๆ 
ของกลุ่มคนในสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อ หรือข้อเท็จจริง  
  ราชบัณฑิตสถาน (2524 : 246) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นข้อพิจารณา
เห็นว่าเป็นจริงของการใช้ปัญญาความคิดประกอบถึงแม้ว่าไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจน์ยืนยันเสมอ 
   ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 1) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า ความคิดเห็นหมายถึง 

ความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สิ่งของ การกระท า  สถานที่ และอ่ืนๆ รวมทั้ง
ท่าทีทีแ่สดงออกบ่งถึงสภาพของจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 94) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็นหมายถึง การ
ประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ คน หรือเหตุการณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สึกของคนๆ หนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง 
   สุชา จันทร์เอม (2542 : 23) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า ความคิดเห็น หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง แต่เป็นลักษณะที่ไม่ลึกซึ้งเหมือนกับทัศนคติ คนเรามักจะมีความคิดเห็น
แตกต่างกันไปความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ 
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  สรุปได้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ด้วยการพูด หรือการเขียน ภายใต้พ้ืนฐานของความรู้ 
ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ซึ่งความคิดเห็นนั้น อาจจะ
เป็นไปในทางเห็นด้วยเฉยๆ หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 
   การเกิดความคิดเห็น 
  Allport (1975 : 17 อ้างถึงใน ศักดิ์ สุนทรเสนี, 2531 : 3) เสนอความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งของคนเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไข 4 ประการ คือ 
   1. กระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการเพิ่มพูน และบูรณาการของการตอบสนองแนว 
ความคิดต่างๆ เช่นความคิดเห็นจากครอบครัว โรงเรียน ครู การเรียนการสอนอ่ืนๆ 
   2. ประสบการณ์ส่วนตัวขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคล  ซึ่งมีประสบการณ์ที่แตกต่าง 
กันไป นอกจากประสบการณ์ของคนสะสมขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ยังท าให้มีรูปแบบเป็นของตนเอง ดังนั้น ความ
คิดเห็นบางอย่างจึงเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล แล้วแต่พัฒนาการและความเจริญเติบโตของคนๆ นั้น 
   3. การเลียนแบบ การถ่ายทอดความคิดเห็นของคนบางคน  ได้มาจากการเลียนแบบ 
ความคิดเห็นของคนอ่ืนที่ตนพอใจ เช่น พ่อ แม่ ครู พี่น้อง และคนอื่นๆ 
   4. อิทธิพลของกลุ่มสังคม คนย่อมมีความคิดเห็นคล้องกันตามกลุ่มสังคม ที่ตนอาศัยตาม
สภาพแวดล้อม เช่น ความคิดเห็นต่อศาสนา สถาบันต่างๆ เป็นต้น  

ประเภทของความคิดเห็น 
   Remmer (1954 : 171 อ้างใน ชลี คงเย็น, 2558 : 12) กล่าวว่า ความคิดเห็นแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 
   1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด – เชิงลบสุด เป็นความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ซึ่งสามารถรวมทิศทางได้ 
    1.1 ทิศทางบวกสุด ได้แก่ ความรักจนหลงบูชา 
    1.2 ทิศทางลบสุด ได้แก่ รังเกียจมาก ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปลี่ยนแปลงได้ยาก 
   2. ความคิดเห็นจากความรู้ ความเข้าใจ การมีความคิดต่อสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ความ
เข้าใจที่มีต่อสิ่งนั้น เช่น ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดี ชอบ ยอมรับ ความรู้ความเข้าใจในทางไม่ดี ไม่ชอบ 
รังเกียจ ไม่เห็นด้วย 
  การวัดความคิดเห็น 
    Best (1977 : 77) ได้เสนอแนะว่า วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะบอกความคิดเห็นก็คือการแสดงให้
เห็นถึงร้อยละของค าตอบในแต่ละข้อค าถาม เพราะจะท าให้เห็นว่าความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะใด 
   พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2531 : 3) ได้กล่าวถึงมาตราวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่ใช้กันอยู่
แพร่หลายมี 4 วิธี คือ 



 10 

   1. วิธีของเธอร์สโตน (Thuston’s method) เป็นวิธีสร้างมาตราวัดออกเป็นปริมาณ 
แล้วเปรียบเทียบต าแหน่งของความคิดเห็นหรือทัศนคติไปในทางเดียวกันและเสมือนว่าเป็น Scale ที่มีช่วง
ห่างเท่ากัน (Equal-appearing intervals) 
   2. วิธีของกัตต์แมน (Guttman’s scale) เป็นวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นในแนว 
เดียวกันและสามารถจัดอันดับของทัศนคติสูง-ต่ า แบบเปรียบเทียบกันและกันได้ จากอันดับต่ าสุดถึงสูงสุด
ได้ และแสดงถึงการสะสมของข้อความคิดเห็น 
   3. วิธีจ าแนกแบบ เอส ดี สเกล (Semantic differential scale : S-D.Scale) 
เป็นวิธีการวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น โดยอาศัยคู่ค าคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม 
(Bipolar adjective) เช่น ดี-เลว ขยัน-ขี้เกียจ เป็นต้น 
   4. วิธีของไลเคิร์ท (Likert’s method) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติและความคิดเห็น 
ที่นิยมแพร่หลาย เพราะว่ าเป็นวิธีสร้ างมาตราวัดที่ ง่ าย ประหยัดเวลา ผู้ ตอบสามารถแสดง  
ทัศนคติในทางชอบหรือไม่ชอบ โดยจัดอันดับความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีค าตอบให้เลือก 4 หรือ 5 
ค าตอบ และให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 หรือ +2, +1, 0, -1, -2 ตามล าดับ 
   การวัดความคิดเห็นนั้นท าได้หลายวิธี  โดยวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ การใช้
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert  
  สรุปได้ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจ 
ประเมินค่า หรือแสดงทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีความเชื่อ ทัศนคติ และ
ค่านิยมเป็นองค์ประกอบ ความคิดเห็นแสดงออกได้ทางการพูดหรือการเขียน โดยอาศัยพ้ืนฐานทางด้าน
ความรู้ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว 
  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาถึงความคิดเห็นต่อการจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์กรณผีู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการภายในจังหวัดของผู้รับผิดชอบงาน จึงหมายถึง การลงความเห็น ตาม
ความรู้สึกต่อการจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรใช้ด าเนินการ 
ของผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาล 
 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขต
บริการภายในจังหวัด ไม่พบรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก
ข้ามเขตบริการภายในจังหวัด แต่มีรายงานการวิจัยใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ของผู้ป่วยใน ดังรายละเอียด 
  ศศิธร ไชยสัจ; นพกร จงวิศาล และอารี บุตรสอน (2553) ได้ท าการศึกษาการจัดการคุณภาพ
ฐานข้อมูลชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยงานวิ จัยนี้เป็นการวิจัย
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เชิงปฏิบัติการ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการคุณภาพฐานข้อมูลการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพฐานข้อมูล ด้านความครบถ้วน 
ด้านความถูกต้องและด้านความทันเวลา ก่อนและหลังด าเนินการ โดยด าเนินการตามวงจรพัฒนาคุณภาพ
เดมิ่ง PDCA โดยในขั้นวางแผน (P) ใช้แนวคิดการจัดการคุณภาพข้อมูลร่วมกับกระบวนการกลุ่มด าเนินการ 
1 วงรอบ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีปัญหาคุณภาพของข้อมูลมากที่สุดใน
จังหวัด ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกตการณ์ และการสรุปเพ่ือถอดบทเรียนโดยใช้
การวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After action reviews : AAR) และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากระบบรายงานของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์คุณภาพฐานข้อมูล และสถิติเชิงอนุมานใน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพฐานข้อมูล ก่อนและหลังด าเนินการ ผลการวิจัย พบว่า หลังด าเนินการ 
โรงพยาบาลมีการด าเนินงานในการจัดการข้อมูลการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นมาตรฐาน/แนวทางในการด าเนินงานจัดการ
คุณภาพฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นได้อีก และพบว่า 
คุณภาพฐานข้อมูลด้านความครบถ้วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยความครบถ้วน หลังด าเนินการมากกว่า ก่อน
ด าเนินการ แต่ผลการทดสอบความแตกต่างหลังการด าเนินการ ไม่แตกต่างจากก่อนการด าเนินการ ส่วน
คุณภาพฐานข้อมูลด้านความถูกต้อง และด้านความทันเวลาหลังการด าเนินการ เพ่ิมขึ้น จากก่อนการ
ด าเนินการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

  พิรุฬห์พร แสนแพง (2555) ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติงานเวชระเบียนผู้ป่วยในกับการเบิกชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกลาง โดย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแรงจูงใจ
และความรู้ในการปฏิบัติงานเวชระเบียนผู้ป่วยในที่เกี่ยวข้องกับการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาระบบงานเวชระเบียน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแพทย์ 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา อันได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตารางไขว้ (Crosstab) ผลการศึกษาใน
ส่วนของแรงจูงใจและการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบิตงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน พบว่าประมาณร้อย
ละ 60 ของแพทย์ให้ความส าคัญกับการสรุปค าวินิจฉัยในระดับมาก โดยแพทย์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อ
ภาระงาน คือ งานตรวจรักษา งานสรุปค าวินิจฉัย งานสอนนักศึกษาแพทย์ และงานบริหาร ตามล าดับ ร้อย
ละ 80 ของเจ้าพนักงานเวชสถิติ ให้ความส าคัญในการให้รหัสโรค -รหัสผ่าตัดและหัตถการ ในระดับมาก
ที่สุด และมีค่าตอบแทน เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้รหัสโรค-รหัสผ่าตัด และหัตถการ ส่วนเจ้าหน้าที่
ศูนย์ประกันสุขภาพ ร้อยละ 60 ให้ความส าคัญในการส่งข้อมูลชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในระดับมาก 
และเห็นว่าการปฏิบัติงานส่งข้อมูลชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เป็นหน้าที่ที่ต้องท า  ส าหรับความรู้เรื่อง
การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์นั้น แพทย์ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับมาก พบว่าข้อที่ตอบถูกมากที่สุด
คือ หากท าการสรุปค าวินิจฉัยล่าช้า จะท าให้มีผลกระทบต่อรายรับของโรงพยาบาล แต่ก็ยังมีแพทย์จ านวน
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ไม่น้อยที่เข้าใจผิดว่าผู้ป่วยสิทธิต้นสังกัด ต้องส่งข้อมูลเบิกชดเชยภายใน 45 วัน ซึ่งในความเป็นจริงต้องส่ง
ข้อมูลให้ทันภายใน 30 วัน หลังผู้ป่วยจ าหน่าย เจ้าพนักงานเวชสถิติส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทุกข้อ ส่วนเจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันสุขภาพส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในระดับมาก อย่างไรก็ดีกลุ่มที่มีความรู้เรื่องการเบิกจ่ายค่าบริการทางการ
แพทย์มากที่สุด คือ เจ้าพนักงานเวชสถิติ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันสุขภาพ 
  บุณฑริกา   บัวศรี (2559) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557-2559 ผลการศึกษา พบว่าโรงพยาบาล
โนนสุวรรณ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีประชากรดูแล 2 หมื่นคน และประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงินต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารจึงได้ก าหนดมาตรการ “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลงบัญชีถูก” ในส่วน
ของการเพิ่มรายได้ได้จัดตั้งทีมงานด าเนินการพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และการลง
ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องควบคู่กัน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าบริการ
ทางการแพทย์ เพื่อเพ่ิมรายได้ให้โรงพยาบาล เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ก าหนดกลยุทธ์และการวาง
ระบบการติดตามก ากับในการเพ่ิมรายได้ของโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรโรงพยาบาล ข้อมูล
ผู้ป่วยรายบุคคล เครื่องมือที่ใช้คือ รายงานข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ระยะเวลาศึกษาปี 
2557-2559 สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า หลังการพัฒนาระบบยอดผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากปี 2557-2559 รายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ที่เกิดจากการให้บริการเพ่ิม
มากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลบริการมาส่งเรียกเก็บฯได้ทุกกองทุน ส่งข้อมูลเรียกเก็บฯ และออกรายงาน
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน (ร้อยละ 100) ถูกต้อง (ร้อยละ 99.7) ทันเวลา (ร้อยละ 99.8) งาน
บัญชีรับรู้รายได้ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 100) มีการส่งคืนข้อมูลเพ่ือติดตามทวงหนี้
กรณีค้างช าระ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 พึงพอใจในความสะดวก รวดเร็ว และมีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล อย่างไรก็ตามข้อมูลคุณภาพการบริการต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทีมงานที่มีศักยภาพสูงสุด เน้นการ
ท างานเป็นทีม เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ และเพ่ิมบริการที่โรงพยาบาลมีศักยภาพ
ด าเนินการได ้
     
    จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการภายใน
จังหวัด ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้หน่วยบริการใช้หลักเกณฑ์และอัตราตามที่
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดก าหนด โดยหน่วยบริการประจ า/กองทุนสาขาจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้หักช าระบัญชีระหว่างกัน (Clearing 
house) แทนหน่วยบริการประจ า และการจ่ายเงินชดเชยให้หน่วยบริการรับส่งต่อ ตามผลงานการ
ให้บริการหลังจากมีการให้บริการส่งข้อมูลเข้าในระบบและมีการอนุมัติ รายบุคคลเรียบร้อยแล้ว จังหวัด
ยโสธรได้ด าเนินการจัดการระบบโดยพัฒนาระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิ
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หลักประกันสุขภาพข้ามเขตหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสรุปบทเรียน
แนวทางการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้าม
เขตบริการภายในจังหวัด และข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ า 
รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอกข้าม
เขตบริการภายในจังหวัดของผู้รับผิดชอบงาน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการการจัดระบบ
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาการจัดระบบ
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการระหว่าง
หน่วยบริการประจ า จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2557-2559 ครั้งนี ้
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
รูปแบบการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยย้อนหลัง (Retrospective research) เพ่ือศึกษาการจัดระบบการ
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายใน
จังหวัด ระหว่างหน่วยบริการประจ า ประเมินการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการ
ประจ าภายในจังหวัด และประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร ผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่รับบริการข้ามเขตหน่วยบริการประจ า และ
ผู้รับผิดชอบงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการประจ า จ านวน 9 แห่ง ของจังหวัด
ยโสธร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้ท าการศึกษาจากประชากรทั้งหมด  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1. เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาล การจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ า และการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วย
บริการประจ า ดังรายละเอียด 
    1.1 แบบเก็บข้อมูลทั่วไปหน่วยบริการประจ า เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบเก็บข้อมูลรายหน่วยบริการประจ าหรือโรงพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เกี่ยวกับ  
         - จ านวนประชากรในความรับผิดชอบทั้งหมด  
          - จ านวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal coverage : UC) 
             - จ านวนลูกข่าย  
              - ระดับโรงพยาบาล 
    1.2 แนวทางเก็บข้อมูลการจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วย
นอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัด เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่
ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม ศึกษาเอกสาร ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เกี่ยวกับ  
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          - รูปแบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ในด้านแนวทางการ
ด าเนินการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เกี่ยวกับ อัตราการตามจ่าย ประเภทการจ่ายชดเชย เงื่อนไข
การตามจ่าย และวิธีการและขั้นตอนการชดเชย 
          - การจัดการข้อมูลชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ในด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้รับบริการข้ามเขต การตรวจสอบข้อมูล การอนุมัติจ่าย 
    1.3 แนวทางเก็บข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วย
บริการประจ า เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการจากโปรแกรม
ระบบการจัดการข้อมูล การบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดยโสธร เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  
          - ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ  
           - กลุ่มโรคท่ีเข้ารับบริการ  
         - ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ  
     ส่วนที่ 2. เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ ประเด็นแนวทางสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัดของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน  
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 ดังนี้ 
       1. ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลจากงานลงทะเบียนสิทธิ กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัยโสธร โดยผู้วิจัย 
       2. ข้อมูลการจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีข้ามเขตผู้ป่วยนอก เก็บ
ข้อมูลจากการสอบถามผู้รับผิดชอบงาน ศึกษาค้นคว้าเอกสารและระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลชดเชย
ค่าบริการ โดยผู้วิจัย 
       3. ข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าเก็บข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลการให้บริการข้ามเขตผู้ป่วยนอกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้ช่วยวิจัยที่เป็นเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ที่ผ่านการชี้แจง
รายละเอียดจากผู้วิจัย 
       4. ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี
ผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
จากโรงพยาบาลทุกแห่ง ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างหน่วยบริการน ามาเรียบเรียงและวิเคราะห์โดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ คือ  
ค่าความถ่ี (Frequency)  

2. ข้อมูลการจัดการระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีข้ามเขตผู้ป่วยนอก  
น ามาเรียบเรียง วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและพรรณา โดยผู้วิจัย 

3. ข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ า ด้านข้อมูล 
ทั่วไป กลุ่มโรคที่รับบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ต้นทุนบริการ และอัตราการชดเชย ใช้ข้อมูลจาก
โปรแกรมระบบการจัดการข้อมูล การบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดยโสธร มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่บงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) อัตราส่วน (Ratio) และวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่การข้ามเขตบริการของ
ผู้ป่วยนอก ใช้อัตราส่วนจ านวนครั้งผู้ป่วยต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วย
บริการที่รับลงทะเบียน พิจารณาพ้ืนที่ที่ผู้ป่วยข้ามเขตจากหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนมารับบริการ
ในหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการ 3 ล าดับแรก และผู้ป่วยนอกข้ามเขตของหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการ
ไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าแห่งอ่ืน 3 ล าดับแรก รายหน่วยบริการประจ าในแต่ละปี โดยผู้วิจัย 

4. ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณ ี
ผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ น ามาวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา โดยผู้วิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
      การศึกษาการจัดระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ข้ามเขตบริการภายในจังหวัดระหว่างหน่วยบริการประจ า จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2557-2559 ได้
น าเสนอผลการศึกษาการจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ผลการประเมินการเข้ารับบริการของ
ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ า และผลการประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบ
การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วย
บริการประจ า ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
   1. ข้อมูลทั่วไปหน่วยบริการประจ า 
   2. การจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ 
    2.1 รูปแบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
    2.2 การจัดการข้อมูลชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
   3. การเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ า เกี่ยวกับ 
    3.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย 
    3.2 กลุ่มโรคท่ีรับบริการ  
    3.3 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 
              3.4 ลักษณะการข้ามเขตบริการของผู้ป่วย 
   4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
    4.1 ความคิดเห็นต่อระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
    4.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 
 

1. ข้อมูลทั่วไปหน่วยบริการประจ า 
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) จ านวนลูกข่าย 
   และระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 - 2559  จ าแนกรายโรงพยาบาล  
      

        
 ปีงบประมาณ 2557  ปีงบประมาณ 2558 

โรงพยาบาล 
 

ประชากร  
  ทั้งหมด   
    (คน) 

ประชากร UC  
(คน) 

จ านวน
ลูกข่าย 
(แห่ง) 

 ประชากร 
 ทั้งหมด  
   (คน) 

ประชากร UC  
(คน) 

จ านวน 
ลูกข่าย 
(แห่ง) 

        

ยโสธร  130,310 96,804 22  130,003 96,802 22 
เลิงนกทา  96,180 74,922 18  96,452 74,652 18 
ค าเข่ือนแก้ว  67,410 50,661 16  67,298 49,871 16 
กุดชุม  66,390 49,847 13  66,475 49,423 13 
มหาชนะชัย  57,555 43,804 16  57,495 43,197 16 
ทรายมูล  31,050 23,173 9  31,060 22,916 9 
ป่าติ้ว  35,208 26,741 7  35,309 26,567 7 
ค้อวัง  25,711 19,075 6  25,604 18,893 6 
ไทยเจริญ  30,397 22,831 6  30,486 22,780 6 

รวม 540,211 407,858 113  540,182 405,101 113 
        

 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) จ านวนลูกข่าย 
        และระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 - 2559  จ าแนกรายโรงพยาบาล (ต่อ) 
  

     
 ปีงบประมาณ 2559    

โรงพยาบาล 
 

ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

ประชากร 
UC  
(คน) 

จ านวน
ลูกข่าย 
(แห่ง) 

ระดับโรงพยาบาล 

     

ยโสธร  129,797 94,651 22 S (โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 370 เตียง) 
เลิงนกทา  92,619 73,963 18 F1 (โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง) 
ค าเข่ือนแก้ว  67,012 49,245 16 F2 (โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง) 
กุดชุม  66,504 49,185 13 F2 (โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง) 
มหาชนะชัย  57,339 42,822 16 F2 (โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง) 
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) จ านวนลูกข่าย 
        และระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 - 2559  จ าแนกรายโรงพยาบาล (ต่อ) 
  

     
 ปีงบประมาณ 2559    

โรงพยาบาล 
 

ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

ประชากร 
UC  
(คน) 

จ านวน
ลูกข่าย 
(แห่ง) 

ระดับโรงพยาบาล 

     

ทรายมูล  31,098 22,791 9 F2 (โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง) 
ป่าติ้ว  35,362 26,470 7 F2 (โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง) 
ค้อวัง  25,580 18,678 6 F2 (โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง) 
ไทยเจริญ  34,504 22,621 6 F3 (โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง) 

รวม 539,815   400,426 113  
     

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า  ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดยโสธรมีประชากรทั้งสิ้น 540,211 คน  เป็น
ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) 407,858 คน (ณ  สิ้นเดือนมิถุนายน  2557)  ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีประชากรทั้งสิ้น 540,182 คน เป็นประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) 
405,101 คน (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558) และในปีงบประมาณ 2559 มีประชากรทั้งสิ้น 539,815 คน 
เป็นประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) 400,426 คน (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559)   
  ศักยภาพระดับโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับสูง เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยระดับ
มาตรฐาน (Standard – level Hospital, ระดับ S) ที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 370 เตียง จ านวน 1 
แห่ง คือโรงพยาบาลยโสธร มีโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับต้น (First – level Hospital)  เป็นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดใหญ่ให้บริการจริง 108 เตียง (ระดับ F1 ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รับรอง 60 เตียง) จ านวน  1 แห่ง คือโรงพยาบาลเลิงนกทา มีโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 
(F2) ขนาด 60 เตียง จ านวน  1 แห่ง คือโรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว มีโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) 
ขนาด 30 เตียง จ านวน 5 แห่ง คือโรงพยาบาลกุดชุม โรงพยาบาลมหาชนะชัย โรงพยาบาลทรายมูล 
โรงพยาบาลป่าติ้ว โรงพยาบาลค้อวัง และมีโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) ขนาด 10 เตียง จ านวน 1 
แห่ง คือโรงพยาบาลไทยเจริญ มีลูกข่าย 113 แห่ง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 112 แห่ง 
และศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเดิดค่ายบดินทรเดชา อีก 1 แห่ง 
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  2. การจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วย
บริการประจ า จากการศึกษาพบว่า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดระบบตามจ่ายชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการ
ประจ าภายในจังหวัด ดังนี้ 
     2.1 รูปแบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  
          การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้าม
เขตบริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ได้ก าหนดแนวทางการชดเชยมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 
ตามจ่ายทุกรายทั้งส่งตัวเพ่ือการรักษาต่อและผู้ป่วยข้ามเขตมารับบริการเอง โดยระบบไม่ได้ก าหนดว่าต้อง
มีใบส่งตัวระหว่างหน่วยบริการประจ าถึงจะให้สิทธิในการรักษาฟรี  การจัดระบบแนวทางการตามจ่าย
ชดเชย ด าเนินงานโดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่างแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกับผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลทุกแห่ง น าเสนอแนวทางในที่ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล เพ่ือพิจารณาเห็นชอบหรือปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าเสนอคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (อปสจ.) เพ่ือพิจารณาและเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางในการจ่ายชดเชย
ระหว่างหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด แนวทางที่ก าหนดได้ใช้ต่อเนื่อง จนถึงปีงบประมาณ 2559 แต่
ละปีจะทบทวนการด าเนินงานโดยน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการชดเชย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
    2.1.1 แนวทางการด าเนินงานการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดยโสธร 
ปีงบประมาณ 2556 
           การบริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตอ าเภอภายในจังหวัดยโสธร 
          1.) กรณีส่งต่อภายในจังหวัด 
     - ผู้รับบริการไปท่ีไหนก็ได้ภายในจังหวัด รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
     - ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง ให้ตรวจสอบสิทธิทุกราย 
          2.) การก าหนดอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตอ าเภอภายในจังหวัดยโสธร 
     - กรณีปกติ อัตราการชดเชยค่าบริการ ดังนี้ 
                 กรณีรักษาท่ัวไป  visit ละ 250 บาท ส าหรับ รพ.ยโสธร 
          visit ละ 200 บาท ส าหรับ รพ.ชุมชน 
               กรณีทันตกรรมรักษา  visit ละ 200 บาท ทุกระดับ 
               กรณีส่งเสริมสุขภาพ  visit ละ   50 บาท ทุกระดับ 
                กรณีท าแผล/กายภาพ  visit ละ   50 บาท ทุกระดับ 
     - กรณีโรคเรื้อรัง แยกการชดเชยค่าบริการออกจากกรณีการรักษาทั่วไป 
       visit ละ 300 บาท ส าหรับ รพ.ยโสธร 
       visit ละ 250 บาท ส าหรับ รพ.ชุมชน 
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         โรคเรื้อรัง ประกอบด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 5 กลุ่มโรค รหัสโรค E10-E14 
โรคเบาหวาน  I10-I15 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  I21-I25 ความดันโลหิตสูง  I60-I69 โรคหลอดเลือด
สมอง  J44 โรคปอดอุดกั้นแบบอื่น ดังรายละเอียดในภาคผนวก 1 
    - กรณีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ ตรวจพิเศษ (MRI , CT scan) วัคซีน Hepatitis B 
Immunoglobulin (ฉีดมารดาหลังคลอดที่มีผล Hepatitis B Positive) และ HRIG (ฉีดผู้ป่วยที่ถูกสนัขกัด) 
ที่โรงพยาบาลชุมชน ส่งฉีดที่ โรงพยาบาลยโสธร และที่ โรงพยาบาลยโสธร สั่งฉีดเอง ตามมติของ
คณะกรรมการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง
ประชุมพญาแถน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เหมาจ่ายรวมทั้งปี 12 เดือน แต่ให้ส่งข้อมูลบริการให้
กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดเก็บ 
        3.) การส่งข้อมูลและการตรวจสอบ ส่งข้อมูลให้หน่วยบริการประจ ารับลงทะเบียน
ตรวจสอบ ตามช่องทางที่ก าหนด คือทางเว็บไซต์ กลุ่มงานประกันสุขภาพในโปรแกรม ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป และหน่วยบริการประจ าตรวจสอบ/อนุมัติ/ปฏิเสธ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 ระบบจะอนุมัติ
อัตโนมัติทุกวันที่ 30 
         4.) การโอนจ่าย กลุ่มงานประกันงานประกันสุขภาพ จะด าเนินการโอนจ่ายทุก 3-4 
เดือน (ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร/คณะกรรมการ) โดยมีงบประมาณ ดังนี้ 
    - เหมาจ่ายค่าใช้จ่ายสูง และตรวจพิเศษ ของโรงพยาบาลยโสธร 5,000,000 
บาท 
    - การบริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตอ าเภอรวมทั้งปีทุกแห่งตามอัตราที่ก าหนด 
ภายในวงเงิน 13,000,000 บาท (ค านวณจ่ายเป็น Point System with ceiling and Global Budget) 
หลังจากปีงบประมาณ 2556 วงเงินชดเชยจ านวนเท่าไรขึ้นกับมติคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณจังหวัด 
    - ส าหรับโรงพยาบาลเลิงนกทา ที่มีการส่งตรวจพิเศษที่เป็นค่าใช้จ่ายสูงเหมือน
โรงพยาบาลยโสธรให้ส่งเอกสารเบิกมาท่ีกลุ่มงานประกันสุขภาพเป็นครั้งไป 
        2.1.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการภายในจังหวัด  ในสรุปแนว
ทางการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนที่จัดสรรไว้ตามจ่ายชดเชยลักษณะบัญชีเสมือน 
(Virtual Account) ปีงบประมาณ 2559 โดยมีรายละเอียดในการตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
ภายในเขตจังหวัด ดังนี้  
           1.) ค่าใช้จ่ายสูงโรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลเลิงนกทา ตามการจ่ายจริง
แต่ไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท  โดยเบิกชดเชยในรายการตรวจพิเศษ (MRI , CT scan) วัคซีน Hepatitis 
B Immunoglobulin (ฉีดมารดาหลังคลอดที่มีผล Hepatitis B Positive) และ HRIG (ฉีดผู้ป่วยที่ถูกสุนัข
กัด) ทีโ่รงพยาบาลชุมชน ส่งฉีดผู้ป่วยทีโ่รงพยาบาลยโสธร และท่ีโรงพยาบาลยโสธร สั่งฉีดผู้ป่วยเอง 
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   2.) ชดเชยค่ายาสมุนไพรที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ โรงพยาบาล
เบิกใช้ ให้แก่ โรงพยาบาลกุดชุม ตามโควต้าที่จัดสรรให้ โดยโรงพยาบาลกุดชุม สรุปการเบิกจ่ายแต่ละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และโรงพยาบาลรวบรวมส่งให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเพ่ือ
แจ้งให้ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนชดเชยให้พร้อมตามจ่ายชดเชยค่าบริการข้ามเขต 
        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งละ 20,000 บาท 113 แห่ง  
= 2,260,000 บาท (รวมศูนย์สุขภาพชุมชนค่ายบ้านเดิด) 
        - โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 100,000 บาท 9 แห่ง       
= 900,000 บาท 
      รวม      =  3,160,000 บาท 
   3.) ส่วนเหลือชดเชยตามจ่ายกรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ ระหว่างโรงพยาบาล
ในจังหวัด ภายในวงเงินที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตอ าเภอ
ภายในจังหวัดยโสธร (เท่ากับที่ก าหนดในแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2556) 
        - กรณีปกติ อัตราการชดเชยค่าบริการ ดังนี้ 
                  กรณรีักษาทั่วไป visit ละ  250 บาท ส าหรับ รพ.ยโสธร 
         visit ละ  200 บาท ส าหรับ รพ.ชุมชน 
                  กรณีทันตกรรมรักษา visit ละ 200 บาท ทุกระดับ 
                  กรณีส่งเสริมสุขภาพ  visit ละ   50 บาท ทุกระดับ 
                  กรณีท าแผล/กายภาพ visit ละ   50 บาท ทุกระดับ 
                                    - กรณีโรคเรื้อรัง แยกการชดเชยค่าบริการออกจากกรณีการรักษาท่ัวไป 
      visit ละ  300 บาท ส าหรับ รพ.ยโสธร 
      visit ละ  250 บาท ส าหรับ รพ.ชุมชน 
                   โรคเรื้อรัง ประกอบด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 5 กลุ่มโรค เช่นเดียวกับ
แนวทางด าเนินงานปีงบประมาณ 2556  
          วิธีการและข้ันตอนการชดเชย 
    1. แต่ละปจีะก าหนดงบส าหรับจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ จากงบเหมาจ่ายราย
หัว ส่วนบริการผู้ป่วยนอก กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามสัดส่วนงบประมาณที่แต่ละเครือข่าย
หน่วยบริการประจ าได้รับ เป็นงบภาพรวมไว้ส าหรับตามจ่ายผู้ป่วยนอกข้ามเขตนอกจังหวัดก่อน และใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตามเงื่อนไขการใช้งบประมาณส่วนนี้  จากนั้นส่วนที่เหลือจึงน ามาชดเชยเป็นค่าบริการทางการแพทย์
กรณีข้ามเขตผู้ป่วยนอกให้หน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ในปีงบประมาณ 2557 กันเงินผู้ป่วยนอกมา
ส าหรับจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ จ านวน  24,720,850 บาท แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 
ยังไม่มีระบบบัญชีเสมือน (Virtaul account) และระเบียบส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัด
ไม่สามารถกันเงินไว้ส าหรับตามจ่ายระหว่างกันภายในจังหวัดได้ จึงจัดสรรเงินชดเชยให้หน่วยบริการประจ า
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ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี ชดเชยให้หน่วยบริการแต่ละแห่งเท่าการชดเชยในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 
14,720,850 บาท แต่ให้หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการแต่ละแห่งเก็บข้อมูลการให้บริการข้ามเขตเพ่ือ
ประเมินการตามจ่ายชดเชยสิ้นปี ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 ส าหรับส่วนที่ใช้ชดเชยผู้ป่วยนอกข้ามเขต
บริการนอกเขตจังหวัด จัดสรรให้โรงพยาบาลยโสธรรับผิดชอบตามจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกข้ามเขตทุกราย 
      ในปีงบประมาณ 2558-2559 ได้กันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปจ านวนหนึ่งแบบ
บัญชีเสมือน (Virtual account) ไว้ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับการหักช าระบัญชี
ระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ า คือ 
    ปีงบประมาณ 2558 จ านวน  25,000,000 บาท โดยจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกข้าม
เขตนอกจังหวัดก่อน และใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขการใช้งบประมาณส่วนนี้  จากนั้นส่วนที่เหลือจึงน ามา
ชดเชยเป็นค่าบริการทางการแพทย์กรณีข้ามเขตผู้ป่วยนอกให้หน่วยบริการภายในจังหวัด 
    ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 28,000,000 บาท หลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียว 
กับปีงบประมาณ 2558 แต่เพ่ิมรายการชดเชยค่ายาสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาลกุดชุม เป็นเงิน  
3,160,000 บาท 
    2. การส่งข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลก่อนจ่ายชดเชย หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการส่ง
ข้อมูลให้หน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบ ตามช่องทางที่ก าหนดคือทางเว็บไซต์ (Web site) 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ในโปรแกรมระบบการจัดการข้อมูล การบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดยโสธ ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป และหน่วยบริการประจ าที่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเลือกลงทะเบียนตรวจสอบ/
อนุมัติ/ปฏิเสธ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 หากไม่มีการตรวจสอบข้อมูลระบบจะอนุมัตอัิตโนมัติ ทุกวันที่ 30  
   3. ในปีงบประมาณ 2558 – 2559 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จะด าเนินการสรุปข้อมูล ส่ง
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ทุก 3 เดือนหรือ 6 เดือน เพ่ือด าเนินการโอน
จ่ายแก่หน่วยบริการจากงบประมาณส่วน Virtual account ต่อไป  
      2.2 การจัดการข้อมูลชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
            ในการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกระหว่างหน่วยบริการประจ า แต่ละ
หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการจะต้องมีการเก็บข้อมูลผู้รับบริการรายตัว เพ่ือส่งให้หน่วยบริการประจ าที่
รับลงทะเบียนผู้ป่วยที่จะต้องชดเชยค่าบริการตรวจสอบความถูกต้องในเรื่อง สิทธิด้านการประกันสุขภาพ 
เป็นผู้รับบริการที่ลงทะเบียนในเขตรับผิดชอบหรือไม่ เพ่ือให้การด าเนินงานรวบรวมตรวจสอบข้อมูลได้
ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว จึงได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการรับบริการนอกเขต
รับผิดชอบ และส่งหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนสิทธิตรวจสอบข้อมูลก่อนชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ โดยมีรายละเอียดโปรแกรมการท างาน ดังนี้ 
   1. โปรแกรมการใช้งานสร้างข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน และไม่เพ่ิมงาน
ให้ผู้ปฏิบัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพ่ิม โดยจะดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของหน่วยบริการ (โปรแกรมข้อมูล 
Hos Xp) ใช้โปรแกรมระบบการจัดการข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดยโสธร จากหน้าเว็บไซต์ กลุ่ม
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งานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จากภาพที่ 1 ส่วนที่ วงสีแดงไว้ จะได้ภาพที่ 2 
ส่วนที่ 1 ใส่ User (เลขบัตรประจ าตัวประชาชน) และส่วนที่ 2 Password (ตามที่ก าหนด) ซึ่งในแต่ละ
บุคคลจะมีการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน 
 
ภาพที่ 1 หน้าเว็ปไซส์กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
 

 
 
ภาพที่ 2 หน้าโปรแกรม ระบบการจัดการ การบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดยโสธร 
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   2. การน าเข้าข้อมูล หน่วยบริการประจ าที่รักษาจะดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลบริการ
ของหน่วยบริการเฉพาะส่วนที่เป็นผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ลงทะเบียนสิทธิจังหวัด
ยโสธร ของอ าเภออ่ืนๆ ส่วนที่ 1 ในภาพที่ 3 ก าหนดรูปแบบไฟล์ จัดขนาดไฟล์ให้ไม่เกินที่ก าหนด และ
น าเข้าในหน้าโปรแกรมตามภาพที่ 4 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดคือ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และ
ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งดังภาพที่ 5  
 
ภาพที่ 3 การน าเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 
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ภาพที่ 4 การน าเข้าข้อมูล  
 

 
ภาพที่ 5 การตรวจสอบข้อมูล 
 

 
 
  3. เมื่อหน่วยบริการประจ าที่รักษาน าเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน่วยบริการประจ าที่
ลงทะเบียนจะเข้าไปตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ดังภาพที่ 6 และปรับปรุงข้อมูล
ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 6 การตรวจสอบและอนุมัติ 
 

 
  ภาพที่ 7  การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล 
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           4. การสรุปและรายงานผลข้อมูล หลังจากวันที่ 30 ของเดือนถัดไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร จะประมวลข้อมูลตามรายการที่ต้องการ การเรียกเก็บตามหน่วยบริการประจ าที่รักษาภาพที่  8  
การตามจ่ายรายหน่วยบริการประจ าตามภาพที่ 9 และสรุปภาพรวมใช้ประกอบการชดเชยค่าบริการภายใน
จังหวัด ตามภาพที่ 10 
 
ภาพที่ 8 รายงานการเรียกเก็บ 
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ภาพที่ 9 สรุปรายงานข้อมูลตามจ่าย 
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ภาพที่ 10 รายงานสรุปภาพรวมทั้งหมด  
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  3. การเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ า เกี่ยวกับ 
   3.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย 
 

ตารางท่ี 2 จ านวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการท่ีเข้ารับบริการหน่วยบริการประจ าทุกแห่ง  
     จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป  ในปีงบประมาณ 2557 – 2559  
 

         

ข้อมูลทั่วไป ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

เพศ         
      ชาย 33,406 47.05  37,917 46.52  43,437 46.72 
      หญิง  37,601 52.95  43,593 53.48  49,528 53.28 

รวม 71,007 100.00  81,510 100.00  92,965 100.00 
อาย ุ         
     แรกเกิด - 5 ปี 6,157 8.67  6,305 7.74  7,333 7.89 
     6-10 ปี 3,047 4.29  3,265 4.01  4,062 4.37 
     11-15 ปี 2,721 3.83  2,937 3.60  3,248 3.49 
     16-20 ปี  3,525 4.96  3,844 4.72  4,479 4.82 
     26-30 ปี 2,476 3.49  3,143 3.86  6,041 6.50 
     31-35 ปี 2,212 3.12  2,363 2.90  3,290 3.54 
     36-40 ปี  2,744 3.86  3,194 3.92  4,813 5.18 
     41-45 ปี 4,232 5.96  4,828 5.92  6,342 6.82 
     46-50 ปี 5,162 7.27  6,050 7.42  8,323 8.95 
     51-55 ปี  6,174 8.69  7,453 9.14  8,407 9.04 
     56-60 ปี 6,243 8.79  7,170 8.80  9,316 10.02 
     61-65 ปี 6,409 9.03  7,581 9.30  8,173 8.79 
     66-70 ปี  6,048 8.52  6,833 8.38  7,229 7.78 
     71-75 ปี 6,931 9.76  6,427 7.88  5,581 6.00 
     76-80 ปี  4,125 5.81  4,732 5.81  3,475 3.74 
     มากกว่า 80 ปี 2,509 3.53  3,034 3.72  2,853 3.07 

รวม 71,007 100.00  81,510 100.00  92,965 100.00 
�̅�  44.01   44.94   45.20 
SD  23.26   22.95   23.21 
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  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการในปีงบประมาณ 2557-2559 ส่วนมากเป็นเพศ
หญิงร้อยละ 52.95 , 53.48 และ 53.28 ตามล าดับ  ในปีงบประมาณ 2557 มีอายุเฉลี่ย 44.01 ปี ส่วนมาก
มีอายุอยู่ในช่วง 71-75 ปี ร้อยละ 9.76 รองลงมา 61-65 ปี และ 56-60 ปี ร้อยละ 9.03 และ 8.79 
ตามล าดับ ในปีงบประมาณ 2558 มีอายุเฉลี่ย 44.94 ปี ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 61-65 ปี ร้อยละ 9.30 
รองลงมา 51-55 ปี และ 56-60 ปี ร้อยละ 9.14 และ 8.80 ตามล าดับ และในปีงบประมาณ 2559 มีอายุ
เฉลี่ย 45.20 ปี ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 56-60 ปี ร้อยละ 10.02 รองลงมา 51-55 ปี และ 46-50 ปี  
ร้อยละ 9.04 และ 8.95 ตามล าดับ 
   3.2 กลุ่มโรคที่รับบริการ   
        จากการศึกษากลุ่มโรคทีห่น่วยบริการประจ าให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขต ตามการจัด
กลุ่มโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติท่ีตรวจพบ อาการน า สภาพสังคม หรือสาเหตุภายนอกของ
การบาดเจ็บหรือโรค ตามบัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย ( ICD-10-TM) จัดเป็น 21 
กลุ่มโรคหรืออาการ พบว่า ในปีงบประมาณ 2557-2559 โรงพยาบาลยโสธร (โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S) 
ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขต จ านวน 46,422 ครั้ง 54,866 ครั้ง และ 62,808 ครั้ง ตามล าดับ ใน
โรงพยาบาลชุมชนจ านวน 8 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขต 24,585 ครั้ง 26,644 ครั้ง และ 30,157 
ครั้ง ตามล าดับ แต่ละหน่วยบริการประจ าให้บริการตามการจัดกลุ่มโรคหรืออาการ ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก 2 (หน้า 97-122) และเม่ือพิจารณาข้อมูลเฉพาะการให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขต 3 อันดับแรก
ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ภาพรวมหน่วยบริการประจ าระดับโรงพยาบาลชุมชน และ
หน่วยบริการประจ าระดับโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่ง อยู่ในกลุ่มโรคหรืออาการ 6 กลุ่มจาก 21 กลุ่ม คือ 
กลุ่มโรคหรืออาการ กลุ่ม 1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99) กลุ่ม 9. โรคของระบบไหลเวียน
โลหิต (I00-I99) กลุ่ม 10. โรคของระบบหายใจ (J00-J99) กลุ่ม 11. โรคของระบบย่อยอาหาร (K00-K93) 
กลุ่ม 14. โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ (N00-N99) และกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะ
สุขภาพและการรับบริการสุขภาพ (Z00-Z99) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ จ าแนกตามกลุ่มโรค 3 ล าดับแรกรายหน่วยบริการ 
     ประจ าโรงพยาบาลที่ให้บริการ และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม  
     ในปีงบประมาณ 2557-2559 
      

   

กลุ่มโรคหรืออาการ 
 

รพ.ยโสธร รพ.ชุมชนภาพรวม 
2557 
(ครั้ง) 

2558 
(ครั้ง) 

2559 
(ครั้ง) 

2557 
(ครั้ง) 

2558 
(ครั้ง) 

2559 
(ครั้ง) 

       

กลุ่ม 1. โรคติดเชื้อและ
โรคปรสิตบางโรค (A00-
B99) 

- - - - - - 

กลุ่ม 9. โรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิต ( I00-
I99) 

4,537 
(9.77) 

5,390 
(9.82) 

5,990 
(9.54) 

- - - 

กลุ่ม 10. โรคของระบบ
หายใจ (J00-J99) 

- - - 3,772 
(15.34) 

3,895 
(14.62) 

4,351 
(14.43) 

กลุ่ม 11. โรคของระบบ
ย่อยอาหาร (K00-K93) 

- - - 3,843 
(15.63) 

4,048 
(15.19) 

4,363 
(14.47) 

กลุ่ม 14. โรคของระบบ
สื บ พั น ธุ์ แ ล ะ ร ะ บ บ
ปัสสาวะ (N00-N99) 

5,004 
(10.78) 

6,336 
(11.55) 

6,603 
(10.51) 

- - - 

กลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผล
ต่อสถานะสุขภาพและ
การรับบริการสุขภาพ 
(Z00-Z99) 

9,547 
(20.57) 

12,820 
(23.37) 

15,818 
(25.18) 

4,672 
(19.00) 

5,416 
(20.33) 

5,752 
(19.07) 
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ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ จ าแนกตามกลุ่มโรค 3 ล าดับแรกรายหน่วยบริการ 
     ประจ าโรงพยาบาลที่ให้บริการ และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม  
     ในปีงบประมาณ 2557-2559 (ต่อ) 
 

   

กลุ่มโรคหรืออาการ 
 

รพ.เลิงนกทา รพ.ค าเขื่อนแก้ว 
2557 
(ครั้ง) 

2558 
(ครั้ง) 

2559 
(ครั้ง) 

2557 
(ครั้ง) 

2558 
(ครั้ง) 

2559 
(ครั้ง) 

       

กลุ่ม 1. โรคติดเชื้อและ
โรคปรสิตบางโรค (A00-
B99) 

- - - - - - 

กลุ่ม 9. โรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิต ( I00-
I99) 

- - - - -  

กลุ่ม 10. โรคของระบบ
หายใจ (J00-J99) 

496 
(13.29) 

641 
(14.00) 

828 
(13.03) 

522 
(16.16) 

523 
(17.93) 

502 
(16.34) 

กลุ่ม 11. โรคของระบบ
ย่อยอาหาร (K00-K93) 

435 
(11.65) 

623 
(13.61) 

704 
(11.08) 

469 
(14.52) 

316 
(10.83) 

325 
(10.58) 

กลุ่ม 14. โรคของระบบ
สื บ พั น ธุ์ แ ล ะ ร ะ บ บ
ปัสสาวะ (N00-N99) 

- - - - - - 

กลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผล
ต่อสถานะสุขภาพและ
การรับบริการสุขภาพ 
(Z00-Z99) 

535 
(14.33) 

620 
(13.55) 

896 
(14.10) 

859 
(26.59) 

819 
(28.08) 

716 
(23.30) 
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ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ จ าแนกตามกลุ่มโรค 3 ล าดับแรกรายหน่วยบริการ 
     ประจ าโรงพยาบาลที่ให้บริการ และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม  
     ในปีงบประมาณ 2557-2559 (ต่อ)   
 

   

กลุ่มโรคหรืออาการ 
 

รพ.กุดชุม รพ.มหาชนะชัย 
2557 
(ครั้ง) 

2558 
(ครั้ง) 

2559 
(ครั้ง) 

2557 
(ครั้ง) 

2558 
(ครั้ง) 

2559 
(ครั้ง) 

       

กลุ่ม 1. โรคติดเชื้อและ
โรคปรสิตบางโรค (A00-
B99) 

- - - - - - 

กลุ่ม 9. โรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิต ( I00-
I99) 

- - - - - - 

กลุ่ม 10. โรคของระบบ
หายใจ (J00-J99) 

566 
(13.72) 

543 
(11.98) 

571 
(13.58) 

243 
(15.14) 

248 
(15.56) 

272 
(18.39) 

กลุ่ม 11. โรคของระบบ
ย่อยอาหาร (K00-K93) 

769 
(18.64) 

825 
(18.20) 

704 
(16.75) 

238 
(14.83) 

219 
(13.74) 

262 
(17.71) 

กลุ่ม 14. โรคของระบบ
สืบพันธุ์ระบบปัสสาวะ 
(N00-N99) 

- - - - - - 

กลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผล
ต่อสถานะสุขภาพและ
การรับบริการสุขภาพ 
(Z00-Z99) 

736 
(17.84) 

877 
(19.35) 

696 
(16.56) 

266 
(16.57) 

329 
(20.64) 

242 
(16.36) 
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ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ จ าแนกตามกลุ่มโรค 3 ล าดับแรกรายหน่วยบริการ 
     ประจ าโรงพยาบาลที่ให้บริการ และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม  
     ในปีงบประมาณ 2557-2559 (ต่อ) 
 

   

กลุ่มโรคหรืออาการ 
 

รพ.ทรายมูล รพ.ป่าติ้ว 
2557 
(ครั้ง) 

2558 
(ครั้ง) 

2559 
(ครั้ง) 

2557 
(ครั้ง) 

2558 
(ครั้ง) 

2559 
(ครั้ง) 

       

กลุ่ม 1. โรคติดเชื้อและ
โรคปรสิตบางโรค (A00-
B99) 

- - - - - - 

กลุ่ม 9. โรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิต ( I00-
I99) 

- - - - - - 

กลุ่ม 10. โรคของระบบ
หายใจ (J00-J99) 

982 
(15.73) 

1,139 
(15.13) 

- 703 
(17.25) 

555 
(14.59) 

729 
(14.76) 

กลุ่ม 11. โรคของระบบ
ย่อยอาหาร (K00-K93) 

1,185 
(18.98) 

1,345 
(17.86) 

1,596 
(18.62) 

563 
(13.82) 

516 
(13.56) 

570 
(11.54) 

กลุ่ม 14. โรคของระบบ
สื บ พั น ธุ์ แ ล ะ ร ะ บ บ
ปัสสาวะ (N00-N99) 

- - 1,424 
(16.61) 

- - - 

กลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผล
ต่อสถานะสุขภาพและ
การรับบริการสุขภาพ 
(Z00-Z99) 

957 
(15.33) 

1,463 
(19.43) 

1,494 
(17.43) 

802 
(19.68) 

709 
(18.63) 

1,324 
(26.81) 
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ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ จ าแนกตามกลุ่มโรค 3 ล าดับแรกรายหน่วยบริการ 
     ประจ าโรงพยาบาลที่ให้บริการ และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม  
     ในปีงบประมาณ 2557-2559 (ต่อ) 
 

   

กลุ่มโรคหรืออาการ 
 

รพ.ค้อวัง รพ.ไทยเจริญ 
2557 
(ครั้ง) 

2558 
(ครั้ง) 

2559 
(ครั้ง) 

2557 
(ครั้ง) 

2558 
(ครั้ง) 

2559 
(ครั้ง) 

       

กลุ่ม 1. โรคติดเชื้อและ
โรคปรสิตบางโรค (A00-
B99) 

- - 45 
(15.20) 

- - - 

กลุ่ม 9. โรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิต ( I00-
I99) 

- - - - - - 

กลุ่ม 10. โรคของระบบ
หายใจ (J00-J99) 

58 
(21.80) 

46 
(12.43) 

41 
(13.85) 

202 
(15.46) 

200 
(15.16) 

212 
(17.08) 

กลุ่ม 11. โรคของระบบ
ย่อยอาหาร (K00-K93) 

28 
(10.53) 

35 
(9.46) 

- 156 
(11.94) 

169 
(12.81) 

170 
(13.70) 

กลุ่ม 14. โรคของระบบ
สื บ พั น ธุ์ แ ล ะ ร ะ บ บ
ปัสสาวะ (N00-N99) 

- - - - - - 

กลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผล
ต่อสถานะสุขภาพและ
การรับบริการสุขภาพ 
(Z00-Z99) 

117 
(43.98) 

163 
(44.05) 

113 
(38.18) 

400 
(30.60) 

436 
(33.06) 

271 
(21.84) 

       

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า หน่วยบริการประจ าให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขต ทั้งหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลยโสธร และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม ล าดับ 1 จะเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่
มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ (Z00-Z99) ในปีงบประมาณ 2557-2559 หน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลยโสธร ให้บริการจ านวน 9,547 ครั้ง 12,820 ครั้ง และ 15,818 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  
20.57, 23.37 และ 25.18 ตามล าดับ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม ให้บริการจ านวน 
4,672 ครั้ง 5,416 ครั้ง และ 5,752 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.00, 20.33 และ 19.07 ตามล าดับ และเมื่อ
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พิจารณารายหน่วยบริการ เกือบทุกหน่วยบริการประจ าให้บริการกลุ่มนี้ เป็นล าดับที่ 1 ยกเว้น ใน
ปีงบประมาณ 2557 และ 2559 ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลทรายมูล เป็นกลุ่ม 11. โรคของระบบย่อยอาหาร (K00-K93) ในปีงบประมาณ 2558 ของ
โรงพยาบาลเลิงนกทาเป็น กลุ่ม 10. โรคของระบบหายใจ (J00-J99) 
  การให้บริการล าดับรองลงมาในโรงพยาบาลยโสธร คือกลุ่ม 14. โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบ
ปัสสาวะ (N00-N99) ในปีงบประมาณ 2557-2559 ให้บริการจ านวน 5,004 ครั้ง 6,336 ครั้ง และ 6,603 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.78, 11.55 และ 10.51 ตามล าดับ และกลุ่ม 9. โรคของระบบไหลเวียนโลหิต (I00-
I99) ในปีงบประมาณ 2557-2559 ให้บริการจ านวน 4,537 ครั้ง 5,390 ครั้ง และ 5,990 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 9.77, 9.82 และ 9.54 ตามล าดับ 
 การให้บริการล าดับรองลงมาในโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม คือกลุ่ม 11. โรคของระบบย่อยอาหาร 
(K00-K93) ในปีงบประมาณ 2557-2559 ให้บริการจ านวน 3,843 ครั้ง 4,048 ครั้ง และ 4,363 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 15.63, 15.19 และ 14.47 ตามล าดับ และกลุ่ม 10. โรคของระบบหายใจ (J00-J99) ใน
ปีงบประมาณ 2557-2559 ให้บริการจ านวน 3,772 ครั้ง 3,895 ครั้ง และ 4,351 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
15.34, 14.62 และ 14.43  
  3.3 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 
        3.3.1 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายได้รับชดเชย 
 

ตารางท่ี 4 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ จ าแนกราย 
     หน่วยบริการประจ าทีใ่ห้บริการ ปีงบประมาณ 2557  
  

          

หน่วยบริการ
ประจ า
ให้บริการ 
(โรงพยาบาล) 

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 
ค่าใช้จ่ายการ 
รับบริการจริง 

 ค่าใช้จ่ายตาม
เงื่อนไข 

 จ านวน 
(บาท) 

 ร้อยละค่าใช้ 
จ่ายการให ้
บริการจริง 

 ร้อยละค่าใช้ 
จ่ายตาม
เงื่อนไข 

          

ยโสธร 40,457,993  10,540,500  10,054,400  24.78  94.97 
เลิงนกทา 2,292,970  812,550  857,450  37.39  105.53 
ค าเข่ือนแก้ว 1,538,330  623,200  624,500  40.60  100.21 
กุดชุม 1,265,030  816,600  970,750  76.74  118.88 
มหาชนะชัย 628,891  335,650  390,100  62.03  116.22 
ทรายมูล 2,420,951  1,249,550  1,136,400  46.94  90.94 
ป่าติ้ว 1,124,766  783,550  466,150  41.44  59.49 
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ตารางท่ี 4 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ จ าแนกราย 
     หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการ ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ) 
  

          

หน่วยบริการ
ประจ า
ให้บริการ 
(โรงพยาบาล) 

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 
ค่าใช้จ่ายการ 
รับบริการจริง 

 ค่าใช้จ่ายตาม
เงื่อนไข 

 จ านวน 
(บาท) 

 ร้อยละค่าใช้ 
จ่ายการให ้
บริการจริง 

 ร้อยละค่าใช้ 
จ่ายตาม
เงื่อนไข 

          

ค้อวัง 55,819  37,900  47,300  84.74  124.80 
ไทยเจริญ 440,905  226,550  173,800  39.42  76.72 

รวม 50,225,655  15,472,050  14,720,850  29.24  95.14 
          

 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ในปีงบประมาณ 2557 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขต
หน่วยบริการประจ าทุกแห่ง 50,225,655 บาท พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 15,472,050 บาท 
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 14,720,850 บาท ซึ่งได้รับชดเชยคิดเป็นร้อยละ 29.24 ของค่าใช้จ่ายการรับ
บริการจริง และคิดเป็นร้อยละ 95.14 ของค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง (การชดเชยเป็นการจ่ายล่วงหน้า
ตามข้อมูลการให้บริการปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณไว้ชดเชยตามผลงาน
ได้) 
  เมื่อพิจารณาการได้รับการชดเชยรายหน่วยบริการประจ าพบว่า ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่รับ
บริการจริงมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค้อวัง ร้อยละ 84.74 รองลงมาคือ หน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร้อยละ 76.74 และ 62.03 
ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ร้อยละ 24.78 และได้รับ
การชดเชยตามเงื่อนไขข้อตกลงมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค้อวังร้อยละ 124.80 
รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร้อย
ละ 118.88 และ 116.22 ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว 
ร้อยละ 59.49  
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ตารางท่ี 5 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ จ าแนกราย 
     หน่วยบริการประจ าทีใ่ห้บริการ ปีงบประมาณ 2558 
  

          

หน่วยบริการ
ประจ า
ให้บริการ 
(โรงพยาบาล) 

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 
ค่าใช้จ่ายการ 
รับบริการจริง 

 ค่าใช้จ่ายตาม
เงื่อนไข 

 จ านวน 
(บาท) 

 ร้อยละค่าใช้ 
จ่ายการให ้
บริการจริง 

 ร้อยละค่าใช้ 
จ่ายตาม
เงื่อนไข 

          

ยโสธร 46,815,706  12,219,650  9,854,607  22.28  85.59 
เลิงนกทา 3,528,007  978,850  803,608  22.78  82.10 
ค าเข่ือนแก้ว 1,238,440  572,700  474,850  38.34  82.91 
กุดชุม 1,465,838  891,250  744,127  50.76  83.49 
มหาชนะชัย 647,306  321,200  266,643  41.19  83.01 
ทรายมูล 3,204,149  1,462,150  1,221,777  38.13  83.56 
ป่าติ้ว 1,098,305  766,150  639,877  58.26  83.52 
ค้อวัง 132,985  54,350  45,270  34.04  83.29 
ไทยเจริญ 437,264  227,950  190,065  43.47  83.38 

รวม 58,568,000  17,494,250  14,240,825  25.43  84.82 
          

 
  จากตารางที่ 5 พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขต
หน่วยบริการประจ าทุกแห่ง 58,568,000 บาท พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 17,494,250 บาท 
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 14,240,825 บาท ซึ่งได้รับชดเชยคิดเป็นร้อยละ 25.43 ของค่าใช้จ่ายการรับ
บริการจริง และคิดเป็นร้อยละ 84.82 ของค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 
  เมื่อพิจารณาการได้รับการชดเชยรายหน่วยบริการประจ าพบว่า ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่ รับ
บริการจริงมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว ร้อยละ 58.26 รองลงมาคือ หน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ ร้อยละ 50.76 และ 43.47 
ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ร้อยละ 22.28 และได้รับ
การชดเชยตามเงื่อนไขข้อตกลงมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธรร้อยละ 85.59 
รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว ร้อยละ 
83.56 และ 83.52 ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา 
ร้อยละ 82.10  
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ตารางท่ี 6 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ จ าแนกราย 
     หน่วยบริการประจ าทีใ่ห้บริการ ปีงบประมาณ 2559 
  

          

หน่วยบริการ
ประจ า
ให้บริการ 
(โรงพยาบาล) 

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 
ค่าใช้จ่ายการ 
รับบริการจริง 

 ค่าใช้จ่ายตาม
เงื่อนไข 

 จ านวน 
(บาท) 

 ร้อยละค่าใช้ 
จ่ายการให ้
บริการจริง 

 ร้อยละค่าใช้ 
จ่ายตาม
เงื่อนไข 

          

ยโสธร 54,050,286  13,124,650  6,234,126  11.53  47.50 
เลิงนกทา 5,699,496  1,357,750  629,509  11.04  46.36 
ค าเข่ือนแก้ว 1,372,196  537,300  253,267  18.46  47.14 
กุดชุม 1,435,073  840,400  398,995  27.80  47.48 
มหาชนะชัย 627,536  297,600  139,767  22.27  46.96 
ทรายมูล 4,305,206  1,646,350  780,557  18.13  47.41 
ป่าติ้ว 1,346,450  929,000  439,963  32.68  47.36 
ค้อวัง 150,498  43,450  20,543  13.65  47.28 
ไทยเจริญ 424,777  239,350  112,384  26.46  46.95 

รวม 69,411,519  19,015,850  9,009,111  12.98  47.38 
          

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขต
หน่วยบริการประจ าทุกแห่ง 69,411,519 บาท พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 19,015,850 บาท 
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 9,009,111 บาท ซึ่งได้รับชดเชยคิดเป็นร้อยละ 12.98 ของค่าใช้จ่ายการรับบริการ
จริง และคิดเป็นร้อยละ  47.38 ของค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 
  เมื่อพิจารณาการได้รับการชดเชยรายหน่วยบริการประจ าพบว่า ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่ รับ
บริการจริงมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว ร้อยละ 32.68 รองลงมาคือ หน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ ร้อยละ 27.80 และ 26.46 
ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา ร้อยละ 11.04 และ
ได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขข้อตกลงมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธรร้อยละ 47.50 
รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล ร้อยละ 
47.48 และ 47.41 ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา 
ร้อยละ 46.36  
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        3.3.2 ต้นทุนการให้บริการ และอัตราการชดเชย 
 
ตารางท่ี 7 จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 
             การชดเชย และอัตราชดเชย จ าแนกรายหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการ ปีงบประมาณ 2557 
 

        

หน่วยบริการ
ประจ า
โรงพยาบาล 

จ านวนผู้ป่วย
นอกข้ามเขต
ทีร่ับบริการ 

(ครั้ง) 

 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 
 จ านวน (บาท) ต้นทุนบริการ/

ครั้ง (บาท/ครั้ง) 
 จ านวน (บาท) อัตราชด เชย/

ครั้ง (บาท/ครั้ง) 

        

ยโสธร 46,422   40,457,993 871.53   10,054,400    215.74  
เลิงนกทา 3,733  2,292,970 614.24  857,450    229.69  
ค าเข่ือนแก้ว 3,231  1,538,330 476.12  624,500    193.28  
กุดชุม 4,125  1,265,030 306.67  970,750    235.33  
มหาชนะชัย 1,605  628,891 391.83  390,100    243.05  
ทรายมูล 6,243  2,420,951 387.79  1,136,400    182.03  
ป่าติ้ว 4,075  1,124,766 276.02  466,150    114.39  
ค้อวัง 266  55,819 209.85  47,300    177.82  
ไทยเจริญ 1,307  440,905 337.34  173,800    132.98  

รวม 71,007  50,340,755 707.33  14,720,850 206.78 
        

 
  จากตารางที่ 7 พบว่า ในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตมารับบริการจ านวน 
71,007 ครั้ง คิดเป็นต้นทุนบริการ 707.33 บาทต่อครั้ง และได้รับการชดเชย 206.78 บาทต่อครั้ง   
  เมื่อพิจารณารายหน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ หน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลยโสธร จ านวน 46,422 ครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล 
และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม จ านวน 6,243 ครั้ง และ 4,125 ครั้งตามล าดับ หน่วยบริการ
ประจ าที่มีต้นทุนบริการสูงสุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร มีต้นทุนบริการ 871.53 บาทต่อ
ครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล 
ค าเขื่อนแก้ว มีต้นทุนบริการ 614.24 บาทต่อครั้ง และ 476.12 บาทต่อครั้ง ได้รับการชดเชยค่าบริการ
สูงสุดที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลมหาชนะชัย ได้รับการชดเชย 243.05 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือ 
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา ได้รับการชดเชย 
235.33 บาทต่อครั้ง และ 229.69 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 8 จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 
             การชดเชย และอัตราชดเชย จ าแนกรายหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการ ปีงบประมาณ 2558 
  

        

หน่วยบริการ
ประจ า
โรงพยาบาล 

จ านวนผู้ป่วย
นอกข้ามเขต
ทีร่ับบริการ 

(ครั้ง) 

 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 
 จ านวน (บาท) ต้นทุนบริการ/

ครั้ง (บาท/ครั้ง) 
 จ านวน (บาท) อัตราชดเชย/

ครั้ง (บาท/ครั้ง) 

        

ยโสธร 55,866  46,815,706 853.27   9,854,607 190.38 
เลิงนกทา 4,577  3,528,007 770.81  803,608 175.58 
ค าเข่ือนแก้ว 2,917  1,238,440 424.56  474,850 162.79 
กุดชุม 4,533  1,465,838 323.37  744,127 164.16 
มหาชนะชัย 1,594  647,306 406.09  266,643 167.28 
ทรายมูล 7,529  3,204,149 425.57  1,221,777 162.28 
ป่าติ้ว 3,805  1,098,305 288.65  639,877 168.17 
ค้อวัง 370  132,985 359.42  45,270 122.35 
ไทยเจริญ 1,319  437,264 331.51  190,065 144.10 

รวม 81,510  58,568,000 718.53  14,240,825 181.63 
        

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 มีจ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตมารับบริการจ านวน 
81,510 ครั้ง  คิดเป็นต้นทุนบริการ 718.53 บาทต่อครั้ง และได้รับการชดเชย 181.63 บาทต่อครั้ง  
  เมื่อพิจารณารายหน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ หน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลยโสธร จ านวน 55,866 ครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล 
และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม จ านวน 7,529 ครั้ง และ 4,533 ครั้ง ตามล าดับ หน่วยบริการ
ประจ าที่มีต้นทุนบริการสูงสุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร มีต้นทุนบริการ 853.27 บาทต่อ
ครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล 
มีต้นทุนบริการ 770.81 บาทต่อครั้ง และ 425.57 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ ได้รับการชดเชยค่าบริการสูงสุด
คือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ได้รับการชดเชยเฉลี่ยรายละ 190.38 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือ 
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว ได้รับการชดเชย 
175.58 บาทต่อครั้ง และ 168.17 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 
             การชดเชย และอัตราชดเชย จ าแนกรายหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการ ปีงบประมาณ 2559 
               

        

หน่วยบริการ
ประจ า
โรงพยาบาล 

จ านวนผู้ป่วย
นอกข้ามเขต
ทีร่ับบริการ 

(ครั้ง) 

 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 
 จ านวน (บาท) ต้นทุนบริการ/

ครั้ง (บาท/ครั้ง) 
 จ านวน (บาท) อัตราชดเชย/ครั้ง 

(บาท/ครั้ง) 

        

ยโสธร 62,808   54,050,286 860.56   6,234,126 99.26 
เลิงนกทา 6,355  5,699,496 896.85  629,509 99.06 
ค าเข่ือนแก้ว 3,073  1,372,196 446.53  253,267 82.42 
กุดชุม 4,204  1,435,073 341.36  398,995 94.91 
มหาชนะชัย 1,479  627,536 424.30  139,767 94.50 
ทรายมูล 8,571  4,305,206 502.30  780,557 91.07 
ป่าติ้ว 4,938  1,346,450 272.67  439,963 89.10 
ค้อวัง 296  150,498 508.44  20,543 69.40 
ไทยเจริญ 1,241  424,777 342.29  112,384 90.56 

รวม 92,965  69,411,519 746.64  9,009,111 96.91 
        

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตมารับบริการจ านวน 
92,965 ครั้ง  คิดเป็นต้นทุนบริการ 746.64 บาทต่อครั้ง และได้รับการชดเชย 96.91 บาทต่อครั้ง  
  เมื่อพิจารณารายหน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ หน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลยโสธร จ านวน 62,808 ครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล 
และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา จ านวน 8,571 ครั้ง และ 6,355 ครั้ง ตามล าดับ หน่วย
บริการประจ าที่มตี้นทุนบริการสูงสุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา มีต้นทุนบริการ 896.85 
บาทต่อครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล 
ค้อวัง มีต้นทุนบริการ 860.56 บาทต่อครั้ง และ 508.44 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ ได้รับการชดเชยค่าบริการ
สูงสุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ได้รับการชดเชย 99.26 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือ หน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม ได้รับการชดเชย 99.06 
บาทต่อครั้ง และ 94.91 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ 
             3.4 ลักษณะการข้ามเขตบริการของผู้ป่วย  
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ตารางท่ี 10 จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตรับบริการ และอัตราการให้บริการผู้ป่วยนอกต่างหน่วยบริการประจ าต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
               จ าแนกรายหน่วยบริการประจ า ปีงบประมาณ 2557 
 

   

หน่วยบริการประจ า 
โรงพยาบาลรับลงทะเบียน 
(จ านวนประชากรสิทธิ UC)  

จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ (ครั้ง)    อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากรสิทธิ UC)  รวมข้ามเขต 

(หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลให้บริการ) 

ยโสธร เลิงนกทา ค าเข่ือนแก้ว กุดชุม มหาชนะชัย ทรายมูล ป่าติ้ว ค้อวัง ไทยเจริญ 
           

ยโสธร (96,804)  -    383  505     393       238  5,528   3,150  134     180  10,511  
 - 3.96      5.22    4.06      2.46   57.11   32.54   1.38      1.86  108.58  
เลิงนกทา (74,922) 4,508   -    31    923        27  46       21  2  797 6,355  
 60.17   -     0.41   12.32      0.36     0.61    0.28  0.03    10.64    84.82  
ค าเข่ือนแก้ว (50,661) 12,126  29   -        38       227  34     215  27       52  12,748  
 239.36  0.57  -    0.75      4.48     0.67    4.24  0.53      1.03  251.63  
กุดชุม (49,847) 7,266    150  73   -       13      542     618  14     213  8,889  
 145.77  3.01      1.46  -      0.26   10.87   12.40  0.28  4.27  178.33  
มหาชนะชัย (43,804) 7,147  12  2,368  13   -    21       31  59       16  9,667  
 163.16  0.27    54.06    0.30  -     0.48    0.71  1.35      0.37  220.69  
ทรายมูล (23,173) 4,144  45  16   179        14         -         14  19         8  4,439  
 178.83  1.94      0.69   7.72      0.60  -    0.60  0.82      0.35  191.56  
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ตารางท่ี 10 จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตรับบริการ และอัตราการให้บริการผู้ป่วยนอกต่างหน่วยบริการประจ าต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
               จ าแนกรายหน่วยบริการประจ า ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ) 
 

   

หน่วยบริการประจ า 
โรงพยาบาลรับลงทะเบียน 
(จ านวนประชากรสิทธิ UC)  

จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ (ครั้ง)    อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากรสิทธิ UC)  รวมข้ามเขต 

(หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลให้บริการ) 

ยโสธร เลิงนกทา ค าเข่ือนแก้ว กุดชุม มหาชนะชัย ทรายมูล ป่าติ้ว ค้อวัง ไทยเจริญ 
           

ป่าติ้ว (26,741) 6,150  26  140     120        11  48  -    9  35  6,539  
 229.98  0.97      5.24   4.49      0.41     1.79  -  0.34      1.31  244.53  
ค้อวัง (19,075) 2,342  1  83      5    1,072         0         11  -           6  3,520  
 122.78      0.05      4.35   0.26    56.20       0      0.58  -      0.31  184.53  
ไทยเจริญ (22,831) 2,739  3,087  15  2,454          3  24       15  2   -    8,339  
 119.97  135.21   0.66  107.49      0.13     1.05   0.66  0.09  -  365.25  
รวมให้บริการ 
(407,858) 

46,422  3,733  3,231    4,125    1,605    6,243  4,075  266   1,307  71,007  

 149.24    11.21  9.05    11.52  4.41   16.23  10.69  0.68    3.39  174.10  
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  จากตารางที่ 10 ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า ผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการประจ าที่รับ
ลงทะเบียน คิดเป็นอัตราข้ามเขต 174.10 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยบริการ
ประจ าที่ผู้ป่วยข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืนมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ คิดเป็น
อัตราข้ามเขต 365.25 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ รองลงมาคือ
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว คิดเป็นอัตราข้าม
เขต 251.63 และ 244.53 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ หาก
พิจารณาการข้ามเขตรายหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน พบว่า หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล
ชุมชน 7 แห่ง ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธรเป็นอันดับ 1 ยกเว้น
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ ที่ข้ามเขตไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล 
เลิงนกทาเป็นอันดับที่ 1 
  เมื่อพิจารณาการให้บริการข้ามเขต พบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ หน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร คิดเป็นอัตราการให้บริการ 149.24 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้านอกเขต รองลงมาคือหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลกุดชุม คิดเป็นอัตราการให้บริการ 16.23 และ 11.52 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้านอกเขต ซ่ึงการให้บริการข้ามเขตของหน่วยบริการแต่ละแห่ง ตามลักษณะพ้ืนที่การข้ามเขต และ
การให้บริการ 3 ล าดับแรก ดังรายละเอียดในภาพที่ 11-19 
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ตารางท่ี 11 จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตรับบริการ และอัตราการให้บริการผู้ป่วยนอกต่างหน่วยบริการประจ าต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
       จ าแนกรายหน่วยบริการประจ า ปีงบประมาณ 2558  
 

   

หน่วยบริการประจ า 
โรงพยาบาลรับลงทะเบียน 
(จ านวนประชากรสิทธิ UC)  

จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ (ครั้ง)    อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากรสิทธิ UC)  รวมข้ามเขต 

(หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลให้บริการ) 

ยโสธร เลิงนกทา ค าเข่ือนแก้ว กุดชุม มหาชนะชัย ทรายมูล ป่าติ้ว ค้อวัง ไทยเจริญ 
           

ยโสธร (96,802) -        552      679     642      238   6,612   2,898   244     153  12,018  
 -      5.70      7.01    6.63      2.46   68.30   29.94  2.52      1.58  124.15  
เลิงนกทา (74,652) 5,457  -          36     932        27        86  19       5     888  7,450  
 73.10  -     0.48   12.48      0.36     1.15    0.25  0.07    11.90    99.80  
ค าเข่ือนแก้ว (49,871) 13,725  57   -         47      194        53  177     20       27  14,300  
 275.21      1.14  -    0.94      3.89     1.06    3.55  0.40      0.54  286.74  
กุดชุม (49,423) 9,290      223        29        -          27      577  627     15     229  11,017  
 187.97      4.51      0.59  -      0.55   11.67   12.69  0.30      4.63  222.91  
มหาชนะชัย (43,197) 9,133  21    2,020       27         -          22  22     71         6  11,322  
 211.43      0.49    46.76    0.63  -     0.51    0.51  1.64      0.14  262.10  
ทรายมูล (22,916) 4,439  40        18     218        12   -    19       7         7  4,760  
 193.71      1.75      0.79    9.51      0.52    -    0.83  0.31      0.31  207.72  
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ตารางท่ี 11 จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตรับบริการ และอัตราการให้บริการผู้ป่วยนอกต่างหน่วยบริการประจ าต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
       จ าแนกรายหน่วยบริการประจ า ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ) 
 

   

หน่วยบริการประจ า 
โรงพยาบาลรับลงทะเบียน 
(จ านวนประชากรสิทธิ UC)  

จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ (ครั้ง)    อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากรสิทธิ UC)  รวมข้ามเขต 

(หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลให้บริการ) 

ยโสธร เลิงนกทา ค าเข่ือนแก้ว กุดชุม มหาชนะชัย ทรายมูล ป่าติ้ว ค้อวัง ไทยเจริญ 
           

ป่าติ้ว (26,567) 7,168  25        94       97        11        46   -         6         8  7,455  
 269.81      0.94      3.54    3.65      0.41     1.73  -  0.23      0.30  280.61  
ค้อวัง (18,893) 2,424          4        24         2    1,077         3  13      -           1  3,548  
 128.30      0.21      1.27    0.11    57.01     0.16     0.69  -      0.05  187.79  
ไทยเจริญ (22,780) 3,230    3,655        17   2,568          8      130  30       2       -    9,640  
 141.79  160.45      0.75  112.73      0.35     5.71     1.32  0.09  -  423.18  
รวมให้บริการ 
(405,101) 

54,866    4,577    2,917   4,533   1,594   7,529  3,805   370   1,319  81,510  

 177.96    13.85  8.21    12.74  4.40   19.70  10.05  0.96     3.45  201.21  
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 จากตารางที่ 11 ในปีงบประมาณ 2558 พบว่า ผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการประจ าที่รับ
ลงทะเบียน คิดเป็นอัตราข้ามเขต 201.21 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยบริการ
ประจ าที่ผู้ป่วยข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืนมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ คิดเป็น
อัตราข้ามเขต 423.18 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ รองลงมาคือ
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค าเข่ือนแก้ว และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว คิดเป็นอัตราข้าม
เขต 286.74 และ 280.61 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ หาก
พิจารณาการข้ามเขตรายหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน พบว่า หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล
ชุมชน 7 แห่ง ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธรเป็นอันดับ 1 ยกเว้น
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ ที่ข้ามเขตไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล 
เลิงนกทาเป็นอันดับที่ 1 เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2557 
  เมื่อพิจารณาการให้บริการข้ามเขต พบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ  หน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร คิดเป็นอัตราการให้บริการ 177.96 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้านอกเขต รองลงมาคือหน่วยบริการโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลเลิงนกทา คิดเป็นอัตราการให้บริการ 19.70 และ 13.85 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้านอกเขต ซึ่งการให้บริการข้ามเขตของหน่วยบริการแต่ละแห่ง ตามลักษณะพ้ืนที่การข้าม
เขต และการให้บริการ 3 ล าดับแรก ดังรายละเอียดในภาพที่ 11-19 
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ตารางที่ 12 จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตรับบริการ และอัตราการให้บริการผู้ป่วยนอกต่างหน่วยบริการประจ าต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
      จ าแนกรายหน่วยบริการประจ า ปีงบประมาณ 2559  
 

   

หน่วยบริการประจ า 
โรงพยาบาลรับลงทะเบียน 
(จ านวนประชากรสิทธิ UC)  

จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ (ครั้ง)    อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากรสิทธิ UC)  รวมข้ามเขต 

(หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลให้บริการ) 

ยโสธร เลิงนกทา ค าเข่ือนแก้ว กุดชุม มหาชนะชัย ทรายมูล ป่าติ้ว ค้อวัง ไทยเจริญ 
           

ยโสธร (94,651)  -      655      707   533       297   7,061   3,937   182     170  13,542  
 -      6.92   7.47   5.63   3.14   74.60   41.59   1.92   1.80   143.07  
เลิงนกทา (73,963) 4,911        -          31     769        19     275  26     12     798  6,841  
 66.40  -      0.42  10.40      0.26     3.72      .35   0.16    10.79  92.49  
ค าเข่ือนแก้ว (49,245) 16,069  51         -         44       151       54  162     30       43  16,604  
 326.31  1.04   -   0.89      3.07     1.10  3.29  0.61      0.87  337.17  
กุดชุม (49,185) 10,324    430        29        -          19     969  732       8     198  12,709  
 209.90  8.74      0.59   -     0.39   19.70   14.88  0.16      4.03  258.39  
มหาชนะชัย (42,822) 10,646  22    2,136       15         -    27  27     61         4  12,938  
 248.61  0.51    49.88    0.35  -     0.63    0.63  1.42      0.09  302.13  
ทรายมูล (22,791) 5,169  53        18     225          4        -    14     0           5  5,488  
 226.80  2.33      0.79    9.87      0.18  -    0.61        0        0.22  240.80  
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ตารางที่ 12 จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตรับบริการ และอัตราการให้บริการผู้ป่วยนอกต่างหน่วยบริการประจ าต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
      จ าแนกรายหน่วยบริการประจ า ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 
 

   

หน่วยบริการประจ า 
โรงพยาบาลรับลงทะเบียน 
(จ านวนประชากรสิทธิ UC)  

จ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ (ครั้ง)    อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากรสิทธิ UC)  รวมข้ามเขต 

(หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลให้บริการ) 

ยโสธร เลิงนกทา ค าเข่ือนแก้ว กุดชุม มหาชนะชัย ทรายมูล ป่าติ้ว ค้อวัง ไทย
เจริญ 

           

ป่าติ้ว (26,470) 9,194  72        99   127        14       52         -         1       19  9,578  
 347.34  2.72      3.74    4.80      0.53     1.96  -  0.04      0.72  361.84  
ค้อวัง (18,678) 2,929  11        23         9     969         2  18      -           4  3,965  
 156.82      0.59      1.23   0.48    51.88     0.11    0.96  -      0.21  212.28  
ไทยเจริญ (22,621) 3,566    5,061        30   2,482          6     131  22       2       -    11,300  
 157.64  223.73      1.33  109.72      0.27     5.79    0.97  0.09   - 499.54  
รวมให้บริการ (400,426) 62,808    6,355    3,073   4,204    1,479  8,571  4,938   296   1,241  92,965  
 205.41    19.47    8.75    11.97    4.14  22.70  13.20  0.78     3.28  232.17  
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 จากตารางที่ 12 ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า ผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการประจ าที่รับ
ลงทะเบียน คิดเป็นอัตราข้ามเขต 232.17 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยบริการ
ประจ าที่ผู้ป่วยข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืนมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ คิดเป็น
อัตราข้ามเขต 499.54 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ รองลงมาคือ
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว คิดเป็นอัตราข้าม
เขต 361.84 และ 337.17 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ หาก
พิจารณาการข้ามเขตรายหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน พบว่า หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล
ชุมชน 7 แห่ง ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธรเป็นอันดับ 1 ยกเว้น
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ ที่ข้ามเขตไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล 
เลิงนกทาเป็นอันดับที่ 1 เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2557 และ 2558 
 เมื่อพิจารณาการให้บริการข้ามเขต พบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ หน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร คิดเป็นอัตราการให้บริการ 205.41 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้านอกเขต รองลงมาคือหน่วยบริการโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลเลิงนกทา คิดเป็นอัตราการให้บริการ 22.70 และ 19.47 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้านอกเขต  ซึ่งการให้บริการข้ามเขตของหน่วยบริการแต่ละแห่ง ตามลักษณะพ้ืนที่การข้าม
เขต และการให้บริการ 3 ล าดับแรก ดังรายละเอียดในภาพที่ 11-19 
 
  เมื่อพิจารณาลักษณะพ้ืนที่การข้ามเขตบริการผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการประจ าแต่ละแห่ง โดยน า
อัตราการข้ามเขตบริการต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ป่วยนอก 3 ล าดับแรกที่ไป
รับบริการที่หน่วยบริการประจ าอ่ืน มาพิจารณาตามพ้ืนที่ที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืน และ
พิจารณาลักษณะพ้ืนที่การให้บริการผู้ป่วยนอกจากที่อ่ืนข้ามเขตมารับบริการ ของหน่วยบริการประจ าแต่
ละแห่ง โดยน าอัตราการให้บริการต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ป่วยนอก 3 
ล าดับแรกที่มารับบริการที่หน่วยบริการประจ าแห่งนี้ มาพิจารณาตามพ้ืนที่ที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตมารับ
บริการ ในปีงบประมาณ 2557-2559 ดังรายละเอียดตามภาพที่ 11-19 
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ภาพที่ 11 พ้ืนทีส่ามล าดับแรกที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืน และให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตจากที่อ่ืน  
              ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ปีงบประมาณ  2557-2559       
 
 

    
 
       

ผู้ป่วยนอกข้ามเขต
ไปรับบริการที่อื่น 

จ านวนคร้ัง/อัตรา
ต่อพั นประชากร
สิทธิ UC ของ รพ.
ยโสธร 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X=ไม่ใช่รอยต่อ 

 ให้บ ริการ ผู้ป่ วย
นอกข้าม เขตมา
จากที่อ่ืน 

จ านวนคร้ัง/อัตราต่อ
พันประชากรสิทธิ UC 
รพ.ท่ีข้ามเขต 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

       

ปี 2557 ไปที ่    ปี 2557 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ทรายมูล 5,528/57.11   1. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 12,126/239.36  
2. รพ.ป่าติ้ว 3,150/32.54   2. รพ.ป่าติ้ว 6,150/229.98  
3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 505/5.22   3. รพ.ทรายมูล 4,144/178.83  
ปี 2558 ไปที ่    ปี 2558 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ทรายมูล 6,612/68.30   1. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 13,725/275.21  
2. รพ.ป่าติ้ว 2,898/29.94   2. รพ.ป่าติ้ว 7,168/269.81  
3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 679/7.01   3. รพ.มหาชนะชัย 9,133/211.43 X 
ปี 2559 ไปที ่    ปี 2559 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ทรายมูล 7,061/74.60   1. รพ.ป่าติ้ว 9,194/347.34  
2. รพ.ป่าติ้ว 3,937/41.59   2. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 16,069/326.31  
3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 707/7.47   3. รพ.มหาชนะชัย 10,646/248.61 X 
       

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อื่น 3 ล าดับแรก ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตมาจากที่อ่ืน 3 ล าดับ
แรก 
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ภาพที่ 12 พ้ืนทีส่ามล าดับแรกที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืน และให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตจากที่อ่ืน  
            ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา ปีงบประมาณ  2557-2559       
 
 

           
       

ผู้ป่วยนอกข้าม
เขตไปรับบริการ
ที่อื่น 

จ านวนคร้ัง/อัตราต่อ
พันประชากรสิทธิ UC 
ของ รพ.เลิงนกทา 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

 ให้ บ ริ ก า ร ผู้ป่ ว ย
นอกข้ าม เขตมา
จากที่อ่ืน 

จ านวนคร้ัง/อัตรา
ต่อพั นประชากร
สิทธิ UC รพ.ท่ีข้าม
เขต 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

       

ปี 2557 ไปที ่    ปี 2557 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 4,508/60.17 X  1. รพ.ไทยเจริญ 3,087/135.21  
2. รพ.กุดชุม 923/12.32   2. รพ.ยโสธร 383/3.96 X 
3. รพ.ไทยเจริญ 797/10.64   3. รพ.กุดชุม 150/3.01  
ปี 2558 ไปที ่    ปี 2558 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 5,457/73.10 X  1. รพ.ไทยเจริญ 3,655/160.45  
2. รพ.กุดชุม 932/12.48   2. รพ.ยโสธร 552/5.70 X 
3. รพ.ไทยเจริญ 888/11.90   3. รพ.กุดชุม 223/4.51  
ปี 2559 ไปที ่    ปี 2559 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 4,911/66.40 X  1. รพ.ไทยเจริญ 5,061/223.73  
2. รพ.ไทยเจริญ 798/10.79   2. รพ.กุดชุม 430/8.74  
3. รพ.กุดชุม 769/10.40   3. รพ.ยโสธร 655/6.92 X 
       

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อื่น 3 ล าดับแรก ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตมาจากที่อ่ืน 3 ล าดับ
แรก 
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ภาพที่ 13 พ้ืนทีส่ามล าดับแรกที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืน และให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตจากที่อ่ืน  
              ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว ปีงบประมาณ 2557–2559       
 
 

   
 
       

ผู้ป่วยนอกข้าม
เขตไปรับบริการ
ที่อื่น 

จ านวนคร้ัง/อัตราต่อพัน
ประชากรสิทธิ UC ของ 
รพ.ค าเข่ือนแก้ว 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

 ให้บ ริการ ผู้ป่ วย
นอกข้ าม เขตมา
จากที่อ่ืน 

จ านวนคร้ัง/อัตรา
ต่อพันประชากร
สิทธิ UC รพ.ท่ี 
ข้ามเขต 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

       

ปี 2557 ไปที ่    ปี 2557 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 12,126/239.36   1. รพ.มหาชนะชัย 2,368/54.06  
2. รพ.มหาชนะชัย 227/4.48   2. รพ.ป่าติ้ว 140/5.24  
3. รพ.ป่าติ้ว 215/4.24   3. รพ.ยโสธร 505/5.22  
ปี 2558 ไปที ่    ปี 2558 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 13,725/275.21   1. รพ.มหาชนะชัย 2,020/46.76  
2. รพ.มหาชนะชัย 194/3.89   2. รพ.ยโสธร 679/7.01  
3. รพ.ป่าติ้ว 177/3.55   3. รพ.ป่าติ้ว 94/3.54  
ปี 2559 ไปที ่    ปี 2559 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 16,069/326.31   1. รพ.มหาชนะชัย 2,136/49.88  
2. รพ.ป่าติ้ว 162/3.29   2. รพ.ยโสธร 707/7.47  
3. รพ.มหาชนะชัย 151/3.07   3. รพ.ป่าติ้ว 99/3.74  
       

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อื่น 3 ล าดับแรก ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตมาจากที่อ่ืน 3 ล าดับ
แรก 
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ภาพที่ 14 พ้ืนทีส่ามล าดับแรกที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืน และให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตจากที่อ่ืน  
              ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม ปีงบประมาณ 2557–2559        
 
 

      
 
       

ผู้ป่วยนอกข้าม
เขตไปรับบริการ
ที่อื่น 

จ านวนคร้ัง/อัตราต่อ
พันประชากรสิทธิ UC 
ของ รพ.กุดชุม 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

 ให้ บ ริ ก า ร ผู้ป่ ว ย
นอกข้ าม เขตมา
จากที่อ่ืน 

จ านวนคร้ัง/อัตราต่อ
พันประชากรสิทธิ UC 
รพ.ท่ีข้ามเขต 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

       

ปี 2557 ไปที ่    ปี 2557 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 7,266/145.77   1. รพ.ไทยเจริญ 2,454/107.49  
2. รพ.ป่าติ้ว 618/12.40   2. รพ.เลิงนกทา 923/12.32  
3. รพ.ทรายมูล 542/10.87   3. รพ.ทรายมูล 179/7.72  
ปี 2558 ไปที ่    ปี 2558 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 9,290/187.97   1. รพ.ไทยเจริญ 2,568/112.73  
2. รพ.ป่าติ้ว 627/12.69   2. รพ.เลิงนกทา 932/12.48  
3. รพ.ทรายมูล 577/11.67   3. รพ.ทรายมูล 218/9.51  
ปี 2559 ไปที ่    ปี 2559 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 10,324/209.90   1. รพ.ไทยเจริญ 2,482/109.72  
2. รพ.ทรายมูล 969/19.70   2. รพ.เลิงนกทา 769/10.40  
3. รพ.ป่าติ้ว 732/14.88   3. รพ.ทรายมูล 225/9.87  
       

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อื่น 3 ล าดับแรก ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตมาจากที่อ่ืน 3 ล าดับ
แรก 
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ภาพที่ 15 พ้ืนทีส่ามล าดับแรกที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืน และให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตจากที่อ่ืน  
            ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลมหาชนะชัย ปีงบประมาณ 2557–2559        
 
 

    
 
       

ผู้ป่วยนอกข้ามเขต
ไปรับบริการที่อื่น 

จ านวนคร้ัง/อัตราต่อ
พันประชากรสิทธิ UC 
ของ รพ.มหาชนะชัย 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

 ให้ บ ริ ก า ร ผู้ป่ ว ย
นอกข้ าม เขตมา
จากที่อ่ืน 

จ านวนคร้ัง/อัตรา
ต่อพั นประชากร
สิทธิ UC รพ.ท่ีข้าม
เขต 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

       

ปี 2557 ไปที ่    ปี 2557 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 7,147/163.16 X  1. รพ.ค้อวัง 1,072/56.20  
2. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 2,368/54.06   2. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 227/4.48  
3. รพ.ค้อวัง 59/135   3. รพ.ยโสธร 238/2.46 X 
ปี 2558 ไปที ่    ปี 2558 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 9,133/211.43 X  1. รพ.ค้อวัง 1,077/57.01  
2. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 2,020/46.76   2. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 194/3.89  
3. รพ.ค้อวัง 71/1.64   3. รพ.ยโสธร 238/2.46 X 
ปี 2559 ไปที ่    ปี 2559 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 10,646/248.61 X  1. รพ.ค้อวัง 969/51.88  
2. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 2,136/49.88   2. รพ.รพ.ยโสธร 297/3.14 X 
3. รพ.ค้อวัง 61/1.42   3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 151/3.07  
       

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อื่น 3 ล าดับแรก ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตมาจากที่อ่ืน 3 ล าดับ
แรก 
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ภาพที่ 16 พ้ืนทีส่ามล าดับแรกที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืน และให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตจากที่อ่ืน  
            ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล ปีงบประมาณ 2557–2559        
 
 

           
       

ผู้ป่วยนอกข้าม
เขตไปรับบริการ
ที่อื่น 

จ านวนคร้ัง/อัตราต่อ
พันประชากรสิทธิ UC 
ของ รพ.ทรายมูล 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

 ให้ บ ริ ก า ร ผู้ป่ ว ย
นอกข้ าม เขตมา
จากที่อ่ืน 

จ านวนคร้ัง/อัตราต่อพัน
ประชากรสิทธิ UC รพ.ท่ี
ข้ามเขต 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

       

ปี 2557 ไปที ่    ปี 2557 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 4,144/178.83   1. รพ.ยโสธร 5,528/57.11  
2. รพ.กุดชุม 179/7.72   2. รพ.กุดชุม 542/10.87  
3. รพ.เลิงนกทา 45/1.94 X  3. รพ.ป่าติ้ว 48/1.79 X 
ปี 2558 ไปที ่    ปี 2558 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 4,439/193.71   1. รพ.ยโสธร 6,612/68.30  
2. รพ.กุดชุม 218/9.51   2. รพ.กุดชุม 577/11.67  
3. รพ.เลิงนกทา 40/1.75 X  3. รพ.ไทยเจริญ 130/5.71 X 
ปี 2559 ไปที ่    ปี 2559 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 5,169/226.80   1. รพ.ยโสธร 7,061/74.60  
2. รพ.กุดชุม 225/9.87   2. รพ.กุดชุม 969/19.70  
3. รพ.เลิงนกทา 53/2.33 X  3. รพ.ไทยเจริญ 131/5.79 X 
       

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อื่น 3 ล าดับแรก ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตมาจากที่อ่ืน 3 ล าดับ
แรก 
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ภาพที่ 17 พ้ืนทีส่ามล าดับแรกที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืน และให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตจากที่อ่ืน  
              ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว ปีงบประมาณ 2557–2559        
 
 

              
       

ผู้ป่วยนอกข้ามเขต
ไปรับบริการที่อื่น 

จ านวนคร้ัง/อัตราต่อ
พันประชากรสิทธิ UC 
ของ รพ.ป่าติ้ว 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

 ให้บ ริการ ผู้ป่ วย
นอกข้ าม เขตมา
จากที่อ่ืน 

จ านวนคร้ัง/อัตรา
ต่อพันประชากร
สิทธิ UC รพ.ท่ี
ข้ามเขต 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

       

ปี 2557 ไปที ่    ปี 2557 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 6,150/229.98   1. รพ.ยโสธร 3,150/32.54  
2. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 140/5.24   2. รพ.กุดชุม 618/12.40  
3. รพ.กุดชุม 120/4.49   3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 215/4.24  
ปี 2558 ไปที ่    ปี 2558 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 7,168/269.81   1. รพ.ยโสธร 2,898/29.94  
2. รพ.กุดชุม 97/3.65   2. รพ.กุดชุม 627/12.69  
3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 94/3.54   3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 177/3.55  
ปี 2559 ไปที ่    ปี 2559 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 9,194/347.34   1. รพ.ยโสธร 3,937/41.59  
2. รพ.กุดชุม 127/4.80   2. รพ.กุดชุม 732/14.88  
3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 99/3.74   3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 162/3.29  
       

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อื่น 3 ล าดับแรก ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตมาจากที่อ่ืน 3 ล าดับ
แรก 
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ภาพที่ 18 พ้ืนทีส่ามล าดับแรกที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืน และให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตจากที่อ่ืน  
            ของหน่วยบริการประจ าประจ าโรงพยาบาลค้อวัง ปีงบประมาณ 2557–2559        
 
 

         
 
       

ผู้ป่วยนอกข้ามเขต
ไปรับบริการที่อื่น 

จ านวนคร้ัง/อัตรา
ต่ อพั นป ระช าก ร
สิทธิ UC ของ รพ.
ค้อวัง 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

 ให้บ ริการ ผู้ป่ วย
นอกข้ าม เขตมา
จากที่อ่ืน 

จ านวนคร้ัง/อัตรา
ต่อพันประชากร
สิทธิ UC รพ.ท่ี
ข้ามเขต 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

       

ปี 2557 ไปที ่    ปี 2557 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 2,342/122.78 X  1. รพ.ยโสธร 134/1.38 X 
2. รพ.มหาชนะชัย 1,072/56.20   2. รพ.มหาชนะชัย 59/1.35  
3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 83/4.35 X  3. รพ.ทรายมูล 19/0.82 X 
ปี 2558 ไปที ่    ปี 2558 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 2,424/128.30 X  1. รพ.ยโสธร 244/2.52 X 
2. รพ.มหาชนะชัย 1,077/57.01   2. รพ.มหาชนะชัย 71/1.64  
3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 24/1.27 X  3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 20/0.40 X 
ปี 2559 ไปที ่    ปี 2559 ข้ามมาจาก   
1. รพ.ยโสธร 2,929/156.82 X  1. รพ.ยโสธร 182/1.92 X 
2. รพ.มหาชนะชัย 969/51.88   2. รพ.มหาชนะชัย 61/1.42  
3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 23/1.23 X  3. รพ.ค าเขื่อนแก้ว 30/0.61 X 
       

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อื่น 3 ล าดับแรก ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตมาจากที่อ่ืน 3 ล าดับ
แรก 
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ภาพที่ 19 พ้ืนทีส่ามล าดับแรกที่ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืน และให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตจากที่อ่ืน  
           ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ ปีงบประมาณ 2557–2559        
 
 

         
 
       

ผู้ป่วยนอกข้ามเขต
ไปรับบริการที่อื่น 

จ านวนคร้ัง/อัตรา
ต่ อพั นป ระช าก ร
สิทธิ UC ของ รพ.
ไทยเจริญ 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

 ให้บ ริการ ผู้ป่ วย
นอกข้ าม เขตมา
จากที่อ่ืน 

จ านวนคร้ัง/อัตรา
ต่อพันประชากร
สิทธิ UC รพ.ท่ี
ข้ามเขต 

รอยต่ออ าเภอ 
= รอยต่อ 
X= ไม่ใช่รอยต่อ 

       

ปี 2557 ไปที ่    ปี 2557 ข้ามมาจาก   
1. รพ.เลิงนกทา 3,087/135.21   1. รพ.เลิงนกทา 797/10.64  
2. รพ.ยโสธร 2,739/119.97 X  2. รพ.กุดชุม 213/4.27  
3. รพ.กุดชุม 2,454/107.49   3. รพ.ยโสธร 180/1.86 X 
ปี 2558 ไปที ่    ปี 2558 ข้ามมาจาก   
1. รพ.เลิงนกทา 3,655/160.45   1. รพ.เลิงนกทา 888/11.90  
2. รพ.ยโสธร 3,230/141.79 X  2. รพ.กุดชุม 229/4.63  
3. รพ.กุดชุม 2,568/112.73   3. รพ.ยโสธร 153/1.58 X 
ปี 2559 ไปที ่    ปี 2559 ข้ามมาจาก   
1. รพ.เลิงนกทา 5,061/223.73   1. รพ.เลิงนกทา 798/10.79  
2. รพ.ยโสธร 3,566/157.64 X  2. รพ.กุดชุม 198/4.03  
3. รพ.กุดชุม 2,482/109.72   3. รพ.ยโสธร 170/1.80 X 
       

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

จ.อุบลราชธานี 

ค าเขื่อนแก้ว 

ผู้ป่วยนอกข้ามเขตไปรับบริการที่อื่น 3 ล าดับแรก ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตมาจากที่อ่ืน 3 ล าดับ
แรก 
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 จากการศึกษาลักษณะพ้ืนที่การข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนของผู้ป่วยนอก
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปีงบประมาณ 2557-2559 เมื่อจ าแนกตามหน่วยบริการประจ าที่รับ
ลงทะเบียน โดยน าอัตราการข้ามเขตบริการต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของพ้ืนที่
หน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน 3 ล าดับแรกมาพิจารณาการข้ามเขต  พบว่า ลักษณะพ้ืนที่การข้ามเขต
บริการหน่วยบริการประจ าของโรงพยาบาลชุมชน 7 แห่งใน 8 แห่ง ข้ามเขตไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลยโสธรเป็นล าดับที่ 1 ทั้งที่เป็นพื้นที่เขตรอยต่ออ าเภอ และไม่ใช่เขตรอยต่ออ าเภอ ยกเว้นหน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ ที่ข้ามไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพรองลงมาจากโรงพยาบาลยโสธรคือ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่  
  ส่วนผู้ป่วยนอกจากหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธรจะข้ามเขตไปรับบริการ  3 ล าดับแรก ใน
พ้ืนที่เขตรอยต่ออ าเภอทั้ง 3 ปี แต่มีข้อสังเกตคือ จ านวนครั้งผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลยโสธรไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูลซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนมากกว่า
ผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูลมารับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล
ยโสธร ในขณะเดียวกันก็พบว่า ผู้ป่วยนอกจากหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ไปรับบริการที่หน่วย
บริการประจ าที่ไม่ใช่เขตอ าเภอรอยต่อใน 3 ล าดับแรกของหน่วยบริการประจ ามากที่สุด คือ ไปรับบริการที่
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลมหาชนะชัย หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลค้อวัง และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ แต่มีอัตราการข้ามเขตไปรับบริการน้อยมาก
คงเป็นลักษณะการข้ามเขตไปรับบริการ  เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวผู้ป่วยอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอที่เป็นที่ตั้งหน่วย
บริการประจ าที่เข้ารับบริการ ไม่ได้มีเจตนาที่จะเดินทางข้ามเขตไปเพ่ือรับบริการ   
  เมื่อจ าแนกตามหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการ พบว่า ลักษณะพ้ืนที่การข้ามเขตบริการหน่วยบริการ
ประจ าทั้ง 9 แห่ง จะเห็นว่าผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการจะมาจากหน่วยบริการประจ าเขตพ้ืนที่เขตรอยต่อของ
หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการเป็นล าดับที่ 1 เกือบทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค้อวัง ซึ่ง
เป็นหน่วยบริการขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนล่างสุดของจังหวัด และอัตราให้บริการผู้ป่วยข้ามเขตน้อยมาก ใน
ปีงบประมาณ 2557-2559 จ านวน 266 ครั้ง 370 ครั้ง และ 296 ครั้ง ตามล าดับ โดยให้บริการในพ้ืนที่ไม่ใช่เขต
รอยต่อล าดับ 1 ในปีงบประมาณ 2557-2559 คือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ล าดับ 2 และ 3 คือ 
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว ส่วนหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ที่ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตมากที่สุด
ให้บริการผู้ป่วยที่ไม่ใช่เขตรอยต่อจากหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลมหาชนะชัยเป็นล าดับที่ 3 ใน
ปีงบประมาณ 2558 และ 2559  
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 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน 
      4.1 ความคิดเห็นต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
        จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กับ
กลุ่มตัวอย่างผู้รับผิดชอบงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 9 แห่ง จ านวน 9 คน ผลการ
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียด  
    ลักษณะประชากร ผู้รับผิดชอบงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ใน 
โรงพยาบาลที่ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง 5 คน อายุอยู่ระหว่าง 26-58 ปี อายุเฉลี่ย 
48.6 ปี  
    ความคิดเห็นต่อการจัดการระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี 
ผู้ป่วยนอกข้ามเขตภายในจังหวัด ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารับบริการข้ามเขต 7 ประเด็น ผู้รับผิดชอบงานมี
ความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
    ประเด็นที่ 1 อัตราการชดเชยท่ีใช้ชดเชยระหว่างหน่วยบริการประจ า 
อัตราการชดเชยที่ใช้ในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานแสดงความคิดเห็นว่าจังหวัดยโสธรได้มีการปรับ อัตรา
มาแล้วหนึ่งครั้ง แต่ก็ยังเห็นว่าอัตราการชดเชยที่ใช้ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 เป็นราคาเหมาจ่ายแต่
ละประเภทบริการ (Fixed rate) ยังต่ ากว่าต้นทุนในการให้บริการมาก และแม้มีอัตราที่ก าหนดเวลาจ่าย
จริงยังจ่ายได้น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะการให้บริการโรคเรื้อรังโรคหลักๆ คือโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และการบริการทันตกรรม การฝากครรภ์ ซึ่งโรคเรื้อรังเป็นโรคที่มีต้นทุนการให้บริการสูงไม่น้อย
กว่า 500 บาท/ครั้ง ดังค ากล่าวของกลุ่มตัวอย่าง (นามสมมุติ) 
 
  “...... เบาหวาน ความดัน ทางโรงพยาบาลก็คุยกันอยู่ว่าเราเรียกเก็บได้ถ้าดูตามเรตนี้มันจะน้อย 
ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังมันจะมี multiple diagnosis ที่เยอะมากค่าใช้จ่ายต่อคนไม่ขนาดนี้ต้องมากกว่า 
500 ต่อ visit ในส่วนโรงพยาบาลชุมชนถ้าเรียกเก็บ 250 ขาดทุนถ้าคิดก าไร ขาดทุน เราขาดทุน ในเรื่อง
กายภาพบ าบัด ท าแผล 50 ก็ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ในเรื่องระบบหนูเห็นว่าเราวางระบบไว้ดี ......”  แย้ม 
 
ซึ่งผู้รับผิดชอบงานอยากให้เพ่ิมอัตราการชดเชยให้สูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณางบที่น ามาไว้ส าหรับจ่ายชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ข้ามเขตนี้ได้มาจากงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่แต่ละหน่วยบริการได้รับ หากกัน
ส่วนนี้เพิ่มก็จะท าให้งบประมาณผู้ป่วยนอกที่จัดสรรให้หน่วยบริการลดลง ซึ่งงบประมาณส่วนนี้โรงพยาบาล
ได้รับน้อยอยู่แล้ว คงท าได้ในลักษณะเหมือนเดิม 
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  “..... ในมุมมองของโรงพยาบาลชุมชน ก็เหมือนเราได้รับจัดสรรน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วแต่บางปีได้กี่
เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไป บางปีลดบางปีเพิ่ม แต่โดยภาพรวม ทั้งระดับผู้บริหารมองว่าสัดส่วนที่โรงพยาบาลชุมชน
ได้รับยังน้อยอยู่ ยิ่งถ้าเรามากันแบบนี้อีก มันก็เหมือนกับว่าพ้ืนทีก็่ยิ่งจะได้งบน้อยลงไปอีก ซึ่งมองว่ากันเรต
ปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนเราก็ปรับแล้วเนาะทีนึง เมื่อก่อน 100 , 120 , 160 ในปี 59 ก็มาเป็น 200 กว่าบาท 
250 ในมุมมองของผมถือว่าโอเคร ผมว่าถ้าจะให้มันได้เท่าค่าใช้จ่ายจริงคงยาก ถ้าจะต้องเอามาเติมเพ่ือให้
ได้เพ่ิมข้ึน ในมุมมองผมว่าในเรตที่ผ่ามมาผมก็ว่าน่าจะโอเคร.....” ก๋อง 
  “     ไม่อยากให้ดึงมาเพราะท่ีได้ก็น้อยอยู่แล้ว     ”   แย้ม  
  “     เงินที่เรากันไว้ตามราคานี้เราก็ยังไม่ได้ตามราคานี้จะบอกให้ ที่เราควรได้ 600,000 เรายังได้
แค่ 400,000     ”   แจง 
  “.....ระบบผมว่ามันดี ถ้าไม่มองถึงเรื่องเม็ดเงิน ผมว่ามันดีมาก ทั้งในแง่คนในเขตพ้ืนที่เรามามหา 
มาค าเขื่อนแก้ว ข้ามมายโส มันก็สะดวกขึ้น ง่าย ถ้าไม่มองถึงเม็ดเงินระบบนี้ดี แต่ถ้าเม็ดเงินมันหาไม่ได้ก็
ตามเดิมเท่าท่ีมดีีกว่าไม่ได้”   ก๋อง 
  “..... เห็นด้วย เม็ดเงินความจริง กับเม็ดเงินที่ให้มันก็ไม่ได้เท่ากันอยู่วันยังค่ า เท่าที่ผ่านมา
ค่าใช้จ่ายจริงปีละ 10 , 20 ล้าน ได้ที่ละ 5 ล้าน 4 ล้าน มันก็ไกลกันมาก ซึ่งก็เป็นจริงอย่างนี้ทุกปี ทุกปี คง
ท าอะไรไปกว่านี้ไม่ได้ เพราะค่าใช้จ่ายจริงมันเยอะมาก”   หาญ 
 
ผู้รับผิดชอบงานมองว่าเป็นภาระท่ีสูงมากของโรพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังนี้ โรงพยาบาลบางแห่งเริ่ม
มีการแก้ปัญหาการต้องรับภาระของโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกเขตที่ให้บริการจะพยายาม
แนะน าให้ผู้ป่วยไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ หรือให้ผู้ป่วยกลับไปขอใบส่งตัวจาก
โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้  ส่งผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไปรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลใกล้บ้าน จากนั้นประมาณ 6 เดือนที่จะต้องพบแพทย์ให้ไปรับการตรวจที่หน่วยบริการประจ าที่รับ
ลงทะเบียนไว้  ในรายมาฝากครรภ์ครั้งแรกที่มารับบริการก็จะตรวจให้ แต่บางรายที่แนะน าได้จะตรวจ
ครรภ์ทั่วไปแต่ไม่ตรวจทางห้องปฎิบัติการ เนื่องจากค่าตรวจแพงจะแนะน าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลที่
ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ าไว้ 
 
  “..... คนไข้เรื้อรังมารักษาเยอะมาก มาพักหลังให้ส่งคนไข้กลับไปรักษาที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (หน่วยบริการลูกข่ายหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน) ไม่ต้องมาที่นี่ให้ไปที่โรงพยาบาล 
.... (หน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน) ตอนนี้ดีขึ้นจะเหลือเฉพาะผู้ป่วยเบิกได้ .....”   แจง 
  “..... ที่โรงพยาบาลก็ท าเหมือนกัน แนะน าให้คนไข้กลับไปรับการรักษาที่สังกัดในโรคเรื้อรัง และ
ทันตกรรม หากยังต้องการรับการรักษาให้กลับไปเอาใบส่งตัวเหมือนกัน .....”     ทราย 
  “.... ในฝากครรภ์ไม่ได้ นโยบายไปทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ เราต้องให้บริการ แต่บางครั้งเราจะไม่ตรวจ 
lab จะแนะน าให้กลับไปตรวจที่โรงพยาบาลต้นสังกัด .....”   ก๋อง   
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แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้รับผิดชอบงานมีความคิดเห็นว่าบางครั้งเราไม่สามารถปฏิเสธการให้บริการผู้ป่วยได้ เนื่องจาก
ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตรอยต่อ ที่อยู่ใกล้กับหน่วยบริการประจ าที่ข้ามเขตไปรับบริการมากกว่าและการ
เดินทางไปรับบริการสะดวกกว่าไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ ในประเด็นนี้ควรมีการตกลงกัน
ใหมเ่รื่องเขตรอยต่อ และควรเพิ่มอัตราการชดเชยในกลุ่มโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น อาจเป็นอัตรา 300 บาทต่อครั้ง 
ในโรงพยาบาลชุมชน และ 350 บาทต่อครั้ง ในโรงพยาบาลยโสธร หรือจากการศึกษารายละเอียดข้อมูล
ค่าใช้จ่ายจริง แล้วน ามาก าหนดให้ใกล้เคียงกับอัตราการชดเชย 
 
  “..... อยากเสนอแนะเป็นนโยบายในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพ่ือจะได้ปฏิบัติเหมือนกันคือ แนะน าผู้ป่วย
กลับไปรับการรักษาที่ต้นสังกัด หรืออาจต้องใช้ใบส่งตัวหากต้องการรักษาที่นี่ ..... ในเขตรอยต่อที่เราไม่
สามารถจัดการกับผู้ป่วยได้ ขอเพ่ิมเรต 300 บาท ให้โรงพยาบาลยโสธรเป็น 350 บาท   ”   นิด  
 
     ประเด็นที่ 2 การก าหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายสูงให้กับโรงพยาบาล 
ยโสธร จากการสนทนากลุ่มพบว่า เห็นด้วยที่มีการกันเงินส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าสูงให้แก่โรงพยาบาล
ยโสธร เป็นการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับบริการที่ควรได้รับ และไม่เป็นภาระของโรงพยาบาลยโสธร แต่อย่างไรก็
ตามโรงพยาบาลยโสธรเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ได้งบประมาณส่วนงบลงทุน มาลงทุนเพ่ือจัดบริการอยู่แล้ว 
การชดเชยเป็นลักษณะเหมาจ่าย ควรเก็บข้อมูลการให้บริการไว้ด้วย และการจ่ายชดเชยควรใกล้เคียงกับ
ข้อมูลให้บริการไม่มากหรือน้อยกว่าการให้บริการจริงมากนัก และควรจ่ายให้กับโรงพยาบาลเลิงนกทาด้วย 
เพราะเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งที่ผ่านมาระบบการชดเชยได้ก าหนดไว้ส าหรับโรงพยาบาล
เลิงนกทาร่วมด้วย แต่โรงพยาบาลเลิงนกทา ไม่จัดท าข้อมูลส่งเพ่ือขอรับการชดเชย 
 
  “..... วงเงินที่กัน ในบริการพวกนี้โรงพยาบาลชุมชนท าไม่ได้ ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็คือ โอเครว่า
โรงพยาบาลใหญ่ ในงบลงทุนเขาจะให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่แล้ว เครื่องมือ CT ค้อวัง ค าเขื่อนแก้วคง
ซื้อไม่ได้หรอก งบลงทุนต่างๆ ก็จะเทให้โรงพยาบาลใหญ่อยู่แล้ว เวลามีคนไข้มาเราก็ต้องส่งมา คนไข้คงไม่
มาเองอยู่แล้วมาตามระบบอยู่แล้ว และมีสิทธิใช้สิ่งนี้ด้วย วงเงินที่กันไว้คงไม่เท่าต้นทุน จะให้เท่าทุนคงไม่ได้ 
เพราะวงเงินมีน้อย โอเครเห็นด้วยว่าจะต้องมีเงินสักก้อนเพ่ือจ่ายตรงนี้ ดีที่สุดคือมีกองกลาง มองอีกมุมเขา
ได้ค่าเสื่อมไปแล้ว 5 ล้านที่จัดให้ก็โอเคร ..... แต่มีสองโรงพยาบาลที่จะได้ส่วนนี้คือ โรงพยาบาลยโสธร กับ
โรงพยาบาลเลิงนกทา หากมีแหล่งเงินก็เห็นด้วยที่จะจ่ายในราคาจริง”  ก๋อง 
  “..... เห็นด้วยกับการกันเงินมาไว้จ่าย 5 ล้านบาท     ”   แย้ม   
 
     ประเด็นที่ 3 การชดเชยค่าบริการด้วยระบบบัญชีเสมือน (Virtaul  
account) กับการให้หน่วยบริการตามจ่ายเอง จากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้รับผิดชอบงานเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งที่ให้มีคนกลางคอยจ่ายชดเชย โดยการจัดระบบบัญชีเสมือนไว้ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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ส าหรับการหักช าระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ าที่ด าเนินงานที่ผ่านมา 
หากให้หน่วยบริการประจ าตามจ่ายกันเองจะมีปัญหามากคือจะไม่ยอมจ่าย ท าให้มีการค้างจ่ายระหว่างกัน 
และมีผลต่อระบบบัญชีส่วนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล    
    ประเด็นที่ 4 การใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยข้ามเขตระหว่างโรงพยาบาล จาก
การสนทนากลุ่มพบว่า การมารับบริการข้ามเขตหากต้องออกใบส่งตัว กรณีมารับบริการที่โรงพยาบาล
ยโสธร ที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ผู้รับผิดชอบงานเห็นด้วยที่จ าเป็นต้องได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลที่
รับลงทะเบียนเห็นใจโรงพยาบาลยโสธรที่ต้องรับภาระหนัก และจะได้เป็นการสกัดกั้นผู้ป่วยที่เจ็บป่วย
เล็กน้อย ไม่ควรต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธร ซึ่งควรจะให้บริการในรายที่ป่วยด้วยโรคที่รักษายาก 
ซับซ้อน  
 
   “..... ที่โรงพยาบาลยโสธรมองว่าควรมีใบส่งตัว ผู้บริหารมองว่าเป็นโรคเล็กๆ น้อยๆ ก็มา จึงอยาก 
Block โรคพ้ืนฐานไม่ให้มามากเกินไป ไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นหลัก ทุกอย่างคงท าในลักษณะ Virtual 
account เหมือนเดิม....”   หาญ 
  “..... เห็นด้วยเป็นการสกัดไม่ให้คนไข้เข้ามาเยอะ จะได้รักษาคนไข้ซับซ้อนมากขึ้น ต้นทุนเขาจะได้
ลดลง”    ต๋อง    
 
ส่วนการออกใบส่งตัวระหว่างโรงพยาบาลชุมชนด้วยกันยังไม่เห็นด้วย คงเป็นเรื่องยากที่จะต้องอธิบาย
ผู้ป่วย และการให้บริการของโรงพยาบาลชุมชนก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ควรมีการจัดระบบไม่ให้ผู้ป่วย
ข้ามเขตมารับบริการมากจนเป็นภาระของโรงพยาบาลอื่น 
 
   “..... ใบส่งตัวระหว่างโรงพยาบาลชุมชน ถ้ามีจะล าบากมาก เช่น บ้านแจนแลน บ้านตูมมามหามัน
สะดวก เป็นประโยชน์กับคนไข้ ถ้าไปค้อวังจะย้อนกลับไป ผมว่ามันสะดวกกว่ากลับไปค้อวัง ผมว่าไม่น่ามี 
เหมารถมาค้อวังแพงกว่าไปมหาอีก .....”   กลอ้ง 
  “.....ใบ refer ถ้าเอาแบบทุก case ล าบาก ล าบากมากกับคนเขียนด้วย หมอผมไม่เซ็นต์แท้ .....”  
ก๋อง 
 
     ประเด็นที่ 5 การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
จ่ายชดเชยผ่านโปรแกรม จากการสนทนากลุ่มพบว่า ระบบการเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือการ
ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเป็นระบบที่ดีมาก สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเสียเวลาในการท าเอกสาร เห็น
ด้วยกับการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายชดเชยผ่านโปรแกรมและอยากให้
ด าเนินการต่อไป 
 



68 
 

68 

 

 “..... เรามีเว็บไซต์ การส่งข้อมูลผ่านเว็บมันก็สะดวกข้ึนเยอะกว่าเมื่อก่อนที่เราต้องส่งเอกสารไปหา
กันบางที่ส่งแล้วมันก็ไม่ได้รับการจ่ายเท่าที่หนูท ามาจากเริ่มต้นการ claim เรียกเก็บโรงพยาบาลชุมชน 
เรียกเก็บโรงพยาบาลจังหวัด ค้อวังจะจ่าย มหาไม่จ่าย กุดชุมเรียกไปก็อาจจะไม่จ่าย แบบนี้มันการันตีได้
เลยว่าเราได้รับเงินจริงถ้าเราส่งผ่านในระบบ ... แต่ถ้าส่งเป็นเอกสารไม่จ่ายแน่นอน ....”    แจง 
 
     ประเด็นที่ 6 ความคิดเห็นภาพรวมและข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบเห็น
ว่าการจัดการระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้าม
เขตหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ที่จังหวัดยโสธรจัดระบบการด าเนินงานเป็นสิ่งที่ดีมาก ท าให้
โรงพยาบาลไม่มีหนี้ต่อกัน โดยเฉพาะกับโรงพยาบาลยโสธร ซึ่งเมื่อก่อนจะทวงกันแล้วทวงกันอีกก็ไม่มีการ
ตามจ่ายชดเชยกัน เหมือนกับจังหวัดข้างเคียงในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ไม่มีระบบชดเชยเหมือนจังหวัดยโสธร 
ท าให้โรงพยาบาลมีหนี้ต่อกันสูงมาก และเป็นหนี้ที่ทวงกันไปทวงกันมาไม่ทราบว่าจะชดเชยกันได้เมื่อไร แต่
ของจังหวัดยโสธรมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นคนกลางช่วยจัดการให้ท าให้ทุกอย่างลงตัว แม้การ
ชดเชยจะไม่ได้เท่าทุนและอาจได้น้อยกว่าอัตราที่ตกลงกันไว้ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับการชดเชยเลย และเป็นการ
ลดปัญหาระหว่างหน่วยบริการ นอกจากนี้จังหวัดยโสธรได้พัฒนาการส่งข้อมูลที่เรียกเก็บชดเชย ตรวจสอบ
และอนุมัตขิ้อมูลบนเว็บไซต์ แทนการใช้เอกสารท าให้สะดวกรวดเร็วเป็นระบบที่ดีควรด าเนินงานต่อ เพราะ
ช่วงหลังในต้นปีงบประมาณ 2560 ไม่สามารถส่งข้อมูลตรวจสอบทางเว็บไซต์ได้เนื่องจากระบบด าเนินงาน
มาหลายปี ข้อมูลในฐานมีจ านวนมากโดยเฉพาะจากโรงพยาบาลยโสธร จึงอยากให้จังหวัดพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายชดเชยผ่านโปรแกรมเหมือนที่เคยด าเนินการในช่วงที่
ผ่านมา ดังค ากล่าวของกลุ่มตัวอย่าง 
 
  “..... เมื่อมีระบบแบบนี้ คนในพ้ืนที่ได้รับบริการง่ายขึ้น ไม่ต้องมีการมาโทรหากันบ่อยเหมือน
เมื่อก่อน เมื่อก่อนผู้รับผิดชอบงานจะต้องเคลียร์กันด้วยจะต้องโทรหากันบ่อยว่ารายนี้จะจ่ายหรือไม่จ่าย จะ
เก็บหรือไม่เก็บ พอมีแนวทางจ่ายแบบนี้กโ็อเคร ....”. ก๋อง 
  “..... เมื่อก่อนนี้ก่อนมีระบบนี้เราจะมีหนี้ต่อกัน เรามีหนี้กับโรงพยาบาลยโสธร แต่พอมามีระบบนี้
เราไม่มีหนี้กัน .....”  แจง 
 
     ประเด็นที่ 7 คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดระบบชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการในจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานได้ให้คะแนนความพึงพอใจต่อ
ระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผูป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการ 
ภายในจังหวัด ที่จังหวัดยโสธรใช้ด าเนินงานชดเชย ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.11 คะแนน 
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      4.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม จากการสนทนากลุ่มผู้รับผิดชอบงาน สรุปเป็น
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ควรมีระบบตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกัน 
สุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการ ภายในจังหวัด เหมือนเดิมโดยกันเงินส่วนหนึ่งจากงบบริการผู้ป่วยนอก
ทั่วไปที่จังหวัดได้รับ และให้มีการก าหนดอัตราการตามจ่ายเป็นรายการบริการเช่นเดิม โดยขอให้เพ่ิมอัตรา
จ่ายในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
   2. ควรมีการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ที่เป็นค่าใช้จ่ายสูงให้กับโรงพยาบาล 
ยโสธร โรงพยาบาลเลิงนกทาเป็นลักษณะเหมาจ่าย โดยศึกษาข้อมูลการให้บริการร่วมด้วยแต่ละปี  
   3. ควรให้มีระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แบบบัญชีเสมือน (Virtual 
account) เหมือนที่ผ่านมา  
   4. ควรมีการใช้ใบส่งตัวเพื่อรับการรักษาภายในจังหวัด จากโรงพยาบาลชุมชนถึง 
โรงพยาบาลยโสธร ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนด้วยกันยังไม่ควรใช้ 
   5.  ในผู้ป่วยโรคเรื้อรงัควรแก้ปัญหา โดยการแนะน าให้ผู้ป่วยไปรับบริการในหน่วยบริการ 
ประจ าที่ลงทะเบียนไว้ ส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรับการรักษาในหน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล) หน่วยบริการประจ าที่ลงทะเบียนไว้ยกเว้นพื้นที่เขตรอยต่อ และเพ่ิมอัตราการชดเชยสูงขึ้น 
   6. ควรให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายชดเชยผ่าน 
โปรแกรมทางเว็บไซต ์ท าให้ระบบชดเชยท าได้ง่าย สะดวก ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ตรวจสอบข้อมูล และผู้ท า 
หน้าที่จ่ายชดเชย (Clearing house)  
   7. ควรมีระบบทีไ่ม่ใหผู้้ป่วยข้ามเขตบริการจนเป็นภาระของโรงพยาบาลอื่นมากเกินไป  
เช่น การใช้ระบบการส่งตัวเพ่ือรับการรักษาในโรงพยาบาลยโสธร การก าหนดพ้ืนที่รอยต่อที่อนุญาตข้าม
เขตได้ การส่งผู้ป่วยกลับไปรับบริการที่หน่วยบริการที่รับลงทะเบียนไว้ในรายที่สามารถท าได้ 
   8. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานชดเชย 
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการ ภายในจังหวัด 
เป็นแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดเหมือนที่ผ่านมา เพ่ือโรงพยาบาลจะได้มีแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจน เข้าใจตรงกัน 
      



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยย้อนหลัง (Retrospective research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
จัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขต
บริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ประเมินการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วย
บริการประจ า และประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี
ผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ า ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งาน โดยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative data) และเชิงคุณภาพ (Qualitative data) กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ ระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
ผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่รับบริการข้ามเขตหน่วยบริการประจ าทุกราย และ
ผู้รับผิดชอบงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการประจ า จ านวน 9 แห่ง ของจังหวัดยโสธร 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบเก็บข้อมูลทั่วไปหน่วยบริการประจ า แนวทางเก็บข้อมูลการ
จัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขต
บริการภายในจังหวัด แนวทางเก็บข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการ
ประจ า และประเด็นแนวทางสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่บงเบนมาตรฐาน และอัตราส่วน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา น ามาสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปหน่วยบริการประจ า  จังหวัดยโสธร ในปีงบประมาณ 2557 มีประชากรทั้งสิ้น 
540,211 คน เป็นประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) 407,858 คน (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2557) ในปีงบประมาณ 2558 มีประชากรทั้งสิ้น 540,182 คน เป็นประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า (UC) 405,101 คน (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558) และในปีงบประมาณ 2559 มีประชากรทั้งสิ้น 
539,815 คน เป็นประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) 400,426 คน (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2559)   
   ศักยภาพระดับโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับสูง เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อ
ผู้ป่วยระดับมาตรฐาน (Standard – level Hospital, ระดับ S) ที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 370 เตียง 
จ านวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลยโสธร มีโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับต้น (First – level Hospital)  เป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ให้บริการจริง 108 เตียง (ระดับ F1 ส านักนโยบายและแผน ส านักงาน



71 
 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับรอง 60 เตียง) จ านวน  1 แห่ง คือโรงพยาบาลเลิงนกทา มีโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดกลาง (F2) ขนาด 60 เตียง จ านวน  1 แห่ง คือโรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด
กลาง (F2) ขนาด 30 เตียง จ านวน 5 แห่ง คือโรงพยาบาลกุดชุม โรงพยาบาลมหาชนะชัย โรงพยาบาล
ทรายมูล โรงพยาบาลป่าติ้ว โรงพยาบาลค้อวัง และมีโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) ขนาด 10 เตียง 
จ านวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลไทยเจริญ มีลูกข่าย 113 แห่ง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 112 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเดิดค่ายบดินทรเดชา อีก 1 แห่ง 
  2. การจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วย
บริการประจ า ผลการศึกษาพบว่า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดระบบตามจ่ายชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการ
ประจ าภายในจังหวัด ดังนี้ 
      2.1 รูปแบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ได้
ก าหนดแนวทางการชดเชยมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ตามจ่ายทุกรายทั้งส่งตัวเพ่ือการรักษาต่อและ
ผู้ป่วยข้ามเขตมารับบริการเอง โดยระบบไม่ได้ก าหนดว่าต้องมีใบส่งตัวระหว่างหน่วยบริการประจ าถึงจะให้
สิทธิในการรักษาฟรี การจัดระบบแนวทางการตามจ่ายชดเชย ด าเนินงานโดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่างแนวทางการด าเนินงานร่วมกับผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาล  
ทุกแห่ง น าเสนอแนวทางในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เพ่ือพิจารณาเห็นชอบหรือ
ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าเสนอคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (อปสจ.) เพ่ือพิจารณา
และเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางในการจ่ายชดเชยระหว่างหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด แนวทางที่
ก าหนดได้ใช้ต่อเนื่อง จนถึงปีงบประมาณ 2559 แต่ละปีจะทบทวนการด าเนินงานโดยน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการชดเชย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
    2.1.1 แนวทางการด าเนินงานการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดยโสธร
ปีงบประมาณ 2556 ได้ก าหนดแนวทางการชดเชยการบริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตอ าเภอภายในจังหวัด
ยโสธร ดังนี้ 
          1.) กรณีส่งต่อภายในจังหวัด 
     - ผู้รับบริการไปท่ีไหนก็ได้ภายในจังหวัด รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
     - ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง ให้ตรวจสอบสิทธิทุกราย 
          2.) การก าหนดอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตอ าเภอภายในจังหวัดยโสธร 
     - กรณีปกติ อัตราการชดเชยค่าบริการ ดังนี้ 
                 กรณีรักษาท่ัวไป  visit ละ 250 บาท ส าหรับ รพ.ยโสธร 
          visit ละ 200 บาท ส าหรับ รพ.ชุมชน 
               กรณีทันตกรรมรักษา  visit ละ 200 บาท ทุกระดับ 
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               กรณีส่งเสริมสุขภาพ  visit ละ   50 บาท ทุกระดับ 
                กรณีท าแผล/กายภาพ  visit ละ   50 บาท ทุกระดับ 

 - กรณีโรคเรื้อรัง แยกการชดเชยค่าบริการออกจากกรณีการรักษาท่ัวไป 
       visit ละ 300 บาท ส าหรับ รพ.ยโสธร 
       visit ละ 250 บาท ส าหรับ รพ.ชุมชน 
        โรคเรื้อรัง ประกอบด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 5 กลุ่มโรค รหัสโรค E10-E14 
โรคเบาหวาน I10-I15 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน I21-I25 ความดันโลหิตสูง I60-I69 โรคหลอดเลือด
สมอง J44 โรคปอดอุดกั้นแบบอ่ืน ดังรายละเอียดในภาคผนวก 1 
    - กรณีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ ตรวจพิเศษ (MRI , CT scan) วัคซีน Hepatitis B 
Immunoglobulin (ฉีดมารดาหลังคลอดที่มีผล Hepatitis B Positive) และ HRIG (ฉีดผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัด) 
ที่โรงพยาบาลชุมชน ส่งฉีดที่ โรงพยาบาลยโสธร และที่ โรงพยาบาลยโสธร สั่งฉีดเอง ตามมติของ
คณะกรรมการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง
ประชุมพญาแถน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เหมาจ่ายรวมทั้งปี 12 เดือน แต่ให้ส่งข้อมูลบริการให้
กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดเก็บ 
        3.) การส่งข้อมูลและการตรวจสอบ ส่งข้อมูลให้หน่วยบริการประจ ารับลงทะเบียน
ตรวจสอบ ตามช่องทางที่ก าหนด คือทางเว็บไซต์ กลุ่มงานประกันสุขภาพในโปรแกรม ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป และหน่วยบริการประจ าตรวจสอบ/อนุมัติ/ปฏิเสธ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 ระบบจะอนุมัติ
อัตโนมัติทุกวันที่ 30 
         4.) การโอนจ่าย กลุ่มงานประกันงานประกันสุขภาพ จะด าเนินการโอนจ่ายทุก 3-4 
เดือน (ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร/คณะกรรมการ) โดยมีงบประมาณ ดังนี้ 
    - เหมาจ่ายค่าใช้จ่ายสูง และตรวจพิเศษ ของโรงพยาบาลยโสธร 5,000,000 
บาท 
    - การบริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตอ าเภอรวมทั้งปีทุกแห่งตามอัตราที่ก าหนด 
ภายในวงเงิน 13,000,000 บาท (ค านวณจ่ายเป็น Point System with ceiling and Global Budget) 
หลังจากปีงบประมาณ 2556 วงเงินชดเชยจ านวนเท่าไรขึ้นกับมติคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณจังหวัด 
    - ส าหรับโรงพยาบาลเลิงนกทา ที่มีการส่งตรวจพิเศษที่เป็นค่าใช้จ่ายสูงเหมือน
โรงพยาบาลยโสธรให้ส่งเอกสารเบิกมาท่ีกลุ่มงานประกันสุขภาพเป็นครั้งไป 
        2.1.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง 
การด าเนินงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการภายในจังหวัด  ในสรุปแนว
ทางการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนที่จัดสรรไว้ตามจ่ายชดเชยลักษณะบัญชีเสมือน 
(Virtual Account) ปีงบประมาณ 2559 โดยมีรายละเอียดในการตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
ภายในเขตจังหวัด ดังนี้  
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           1.) ค่าใช้จ่ายสูงโรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลเลิงนกทา ตามการจ่ายจริง
แต่ไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท โดยเบิกชดเชยในรายการตรวจพิเศษ (MRI , CT scan) วัคซีน Hepatitis 
B Immunoglobulin (ฉีดมารดาหลังคลอดที่มีผล Hepatitis B Positive) และ HRIG (ฉีดผู้ป่วยที่ถูกสุนัข
กัด) ทีโ่รงพยาบาลชุมชน ส่งผู้ป่วยฉีดทีโ่รงพยาบาลยโสธร และท่ีโรงพยาบาลยโสธร สั่งฉีดผู้ป่วยเอง 
   2.) ชดเชยค่ายาสมุนไพรที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ โรงพยาบาล
เบิกใช้ ให้แก่ โรงพยาบาลกุดชุม ตามโควต้าที่จัดสรรให้ โดยโรงพยาบาลกุดชุม สรุปการเบิกจ่ายแต่ละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และโรงพยาบาลรวบรวมส่งให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเพ่ือ
แจ้งให้ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนชดเชยให้พร้อมตามจ่ายชดเชยค่าบริการข้ามเขต 
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งละ 20,000 บาท 113 แห่ง  
= 2,260,000 บาท 
    - โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 100,000 บาท 9 แห่ง       
= 900,000 บาท 
       รวม      =  3,160,000 บาท 
   3.) ส่วนเหลือชดเชยตามจ่ายกรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ ระหว่าง 
โรงพยาบาลในจังหวัด ภายในวงเงินที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งไดก้ าหนดอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกข้าม
เขตอ าเภอภายในจังหวัดยโสธร ทั้งกรณีปกติและกรณีโรคเรื้อรังเช่นเดียวกับแนวทางการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2556  
          วิธีการและขั้นตอนการชดเชย ในแต่ละปีจะก าหนดงบส าหรับจ่ายชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์ จากงบเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบริการผู้ป่วยนอก กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตาม
สัดส่วนงบประมาณที่แต่ละเครือข่ายหน่วยบริการประจ าได้รับ เป็นงบภาพรวมไว้ส าหรับตามจ่ายผู้ป่วย
นอกข้ามเขตนอกจังหวัดก่อน และใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขการใช้งบประมาณส่วนนี้  จากนั้นส่วนที่เหลือจึง
น ามาชดเชยเป็นค่าบริการทางการแพทย์กรณีข้ามเขตผู้ป่วยนอกให้หน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด ใน
ปีงบประมาณ 2557 กันเงินผู้ป่วยนอกมาส าหรับจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ จ านวน  24,720,850 
บาท แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 ยังไม่มีระบบบัญชีเสมือน (Virtual account) และระเบียบส านัก 
งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดไม่สามารถกันเงินไว้ส าหรับตามจ่ายระหว่างกันภายในจังหวัดได้ 
จึงจัดสรรเงินชดเชยให้หน่วยบริการประจ าล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี  ชดเชยให้หน่วยบริการแต่ละแห่งเท่าการ
ชดเชยในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 14,720,850 บาท แต่ให้หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการแต่ละแห่ง
เก็บข้อมูลการให้บริการข้ามเขตเพ่ือประเมินการตามจ่ายชดเชยสิ้นปี ส าหรับส่วนที่ใช้ชดเชยผู้ป่วยนอกข้าม
เขตบริการนอกเขตจังหวัด จัดสรรให้โรงพยาบาลยโสธรรับผิดชอบตามจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกข้ามเขต
จังหวัดทุกราย 
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      ในปีงบประมาณ 2558-2559 ได้กันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปจ านวนหนึ่งแบบ
บัญชีเสมือน (Virtual account) ไว้ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับการหักช าระบัญชี
ระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ า คือ 
    ปีงบประมาณ 2558 จ านวน  25,000,000 บาท โดยจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกข้าม
เขตนอกจังหวัดก่อน และใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขการใช้งบประมาณส่วนนี้ จากนั้นส่วนที่เหลือจึงน ามา
ชดเชยเป็นค่าบริการทางการแพทย์กรณีข้ามเขตผู้ป่วยนอกให้หน่วยบริการภายในจังหวัด 
    ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 28,000,000 บาท หลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียว 
กับปีงบประมาณ 2558 แต่เพ่ิมรายการชดเชยค่ายาสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาลกุดชุม เป็นเงิน  
3,160,000 บาท 
    ก่อนจ่ายชดเชยมีระบบการส่งข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล โดยหน่วยบริการประจ าที่
ให้บริการส่งข้อมูลให้หน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบ ตามช่องทางที่ก าหนดคือทางเว็บไซต์ 
(Web site) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ในโปรแกรมระบบการจัดการข้อมูล การบริการผู้ป่วยนอก จังหวัด
ยโสธร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และหน่วยบริการประจ าที่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเลือกลงทะเบียน
ตรวจสอบ/อนุมัติ/ปฏิเสธ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 หากไม่มีการตรวจสอบข้อมูลระบบจะอนุมัติอัตโนมัติ 
ทุกวันที่ 30  
   ในปีงบประมาณ 2558 – 2559 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ด าเนินการสรุปข้อมูล ส่ง
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ทุก 3 เดือนหรือ 6 เดือน เพ่ือด าเนินการโอน
จ่ายแก่หน่วยบริการจากงบประมาณส่วน Virtual account ต่อไป  
   2.2 การจัดการข้อมูลชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  ในการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์กรณีผู้ป่วยนอกระหว่างหน่วยบริการประจ า แต่ละหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการจะต้องมีการเก็บ
ข้อมูลผู้รับบริการรายตัว เพ่ือส่งให้หน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนผู้ป่วยที่จะต้องชดเชยค่าบริการ
ตรวจสอบความถูกต้องในเรื่อง สิทธิด้านการประกันสุขภาพ เป็นผู้รับบริการที่ลงทะเบียนในเขตรับผิดชอบ
หรือไม่ เพ่ือให้การด าเนินงานรวบรวมตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว จึงได้พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการรับบริการนอกเขตรับผิดชอบ และส่งหน่วยบริการประจ าที่รับ
ลงทะเบียนสิทธิตรวจสอบข้อมูลก่อนชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียดโปรแกรมการ
ท างานโดยสรุป ดังนี้ 
   1. โปรแกรมการใช้งานสร้างข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน และไม่เพ่ิมงาน
ให้ผู้ปฏิบัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพ่ิม โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของหน่วยบริการ (โปรแกรม
ข้อมูล Hos Xp) ใช้โปรแกรมระบบการจัดการข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดยโสธร จากหน้าเว็บไซต์ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
   2. การน าเข้าข้อมูล หน่วยบริการประจ าที่รักษาจะดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลบริการ
ของหน่วยบริการเฉพาะส่วนที่เป็นผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ลงทะเบียนสิทธิจังหวัด
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ยโสธร ของอ าเภออ่ืนๆ จัดขนาดไฟล์ให้ไม่เกินที่ก าหนด และน าเข้าในหน้าโปรแกรม ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดคือ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนส่ง  
  3. เมื่อหน่วยบริการประจ าที่รักษาน าเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน่วยบริการประจ าที่
ลงทะเบียนจะเข้าไปตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20  
            4. การสรุปและรายงานผลข้อมูล หลังจากวันที่ 30 ของเดือนถัดไป ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร จะประมวลข้อมูลตามรายการที่ต้องการ การตามจ่ายรายหน่วยบริการประจ า  การเรียกเก็บ
ตามหน่วยบริการประจ าที่รักษา และสรุปภาพรวมใช้ประกอบการชดเชยค่าบริการภายในจังหวัด  
  3. การเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ า พบว่า 
   3.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการในปีงบประมาณ 2557-2559 
ส่วนมากเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.95 , 53.48 และ 53.28 ตามล าดับ  ในปีงบประมาณ 2557 มีอายุเฉลี่ย 
44.01 ป ีส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 71-75 ปี ร้อยละ 9.76 รองลงมา 61-65 ปี และ 56-60 ปี ร้อยละ 9.03 
และ 8.79 ตามล าดับ ในปีงบประมาณ 2558 มีอายุเฉลี่ย 44.94 ปี ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 61-65 ปี ร้อย
ละ 9.30 รองลงมา 51-55 ปี และ 56-60 ปี ร้อยละ 9.14 และ 8.80 ตามล าดับ และในปีงบประมาณ 
2559 มีอายุเฉลี่ย 45.20 ปี ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 56-60 ปี ร้อยละ 10.02 รองลงมา 51-55 ปี และ 
46-50 ปี ร้อยละ 9.04 และ 8.95 ตามล าดับ 
   3.2 กลุ่มโรคที่รับบริการ  จากการศึกษากลุ่มโรคที่หน่วยบริการประจ าให้บริการผู้ป่วย
นอกข้ามเขต ตามการจัดกลุ่มโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติที่ตรวจพบ อาการน า สภาพสังคม 
หรือสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บหรือโรค ตามบัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย 
(ICD-10-TM) จัดเป็น 21 กลุ่มโรคหรืออาการ พบว่า ในปีงบประมาณ 2557-2559 โรงพยาบาลยโสธร 
(โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S) ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขต จ านวน 46,422 ครั้ง 54,866 ครั้ง และ 62,808 
ครั้ง ตามล าดับ ในโรงพยาบาลชุมชนจ านวน 8 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขต 24,585 ครั้ง 26,644 
ครั้ง และ 30,157 ครั้ง ตามล าดับ แต่ละหน่วยบริการประจ าให้บริการตามการจัดกลุ่มโรคหรืออาการ การ
ให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขต 3 อันดับแรกของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ภาพรวมหน่วย
บริการประจ าระดับโรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการประจ าระดับโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่ง อยู่ใน
กลุ่มโรคหรืออาการ 6 กลุ่มจาก 21 กลุ่ม คือจากกลุ่มโรคหรืออาการ โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค 
(A00-B99)  โรคของระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) โรคของระบบหายใจ (J00-J99) โรคของระบบย่อย
อาหาร (K00-K93) โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ (N00-N99) และปัจจัยที่มีผลต่อสถานะ
สุขภาพและการรับบริการสุขภาพ (Z00-Z99)  
   หน่วยบริการประจ าให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขต ทั้งหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล
ยโสธร และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม ล าดับ 1 จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ
และการรับบริการสุขภาพ (Z00-Z99) ในปีงบประมาณ 2557-2559 หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล
ยโสธร ให้บริการจ านวน 9,547 ครั้ง 12,820 ครั้ง และ 15,818 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  20.57, 23.37 และ 
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25.18 ตามล าดับ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม ให้บริการจ านวน 4,672 ครั้ง 5,416 
ครั้ง และ 5,752 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.00, 20.33 และ 19.07 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายหน่วย
บริการ เกือบทุกหน่วยบริการประจ าให้บริการกลุ่มนี้เป็นล าดับที่ 1 ยกเว้นบางปีงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ 2557 และ 2559 ของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลทรายมูล เป็นโรคของระบบย่อยอาหาร (K00-K93) ในปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาล
เลิงนกทาเป็นโรคของระบบหายใจ (J00-J99) 
   การให้บริการล าดับรองลงมาในโรงพยาบาลยโสธร คือโรคของระบบสืบพันธุ์และระบบ
ปัสสาวะ (N00-N99) ในปีงบประมาณ 2557-2559 ให้บริการจ านวน 5,004 ครั้ง 6,336 ครั้ง และ 6,603 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.78, 11.55 และ 10.51 ตามล าดับ และโรคของระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) ใน
ปีงบประมาณ 2557-2559 ให้บริการจ านวน 4,537 ครั้ง 5,390 ครั้ง และ 5,990 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
9.77, 9.82 และ 9.54 ตามล าดับ 
  การให้บริการล าดับรองลงมาในโรงพยาบาลชุมชนภาพรวม คือกลุ่ม โรคของระบบย่อย
อาหาร (K00-K93) ในปีงบประมาณ 2557-2559 ให้บริการจ านวน 3,843 ครั้ง 4,048 ครั้ง และ 4,363 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.63, 15.19 และ 14.47 ตามล าดับ และโรคของระบบหายใจ (J00-J99) ใน
ปีงบประมาณ 2557-2559 ให้บริการจ านวน 3,772 ครั้ง 3,895 ครั้ง และ 4,351 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
15.34, 14.62 และ 14.43 
  3.3 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ พบว่า  
    3.3.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายได้รับชดเชย 
    ในปีงบประมาณ 2557 ค่าใช้จ่ายการให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการ
ประจ าทุกแห่ง 50,225,655 บาท พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 15,472,050 บาท ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
ชดเชย 14,720,850 บาท ซึ่งได้รับชดเชยคิดเป็นร้อยละ 29.24 ของค่าใช้จ่ายการรับบริการจริง และคิด
เป็นร้อยละ 95.14 ของค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง (การชดเชยเป็นการจ่ายล่วงหน้าตามข้อมูลการ
ให้บริการปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณไว้ชดเชยตามผลงานได้)  เมื่อ
พิจารณาการได้รับการชดเชยรายหน่วยบริการประจ าพบว่า ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่รับบริการจริงมาก
ที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค้อวัง ร้อยละ 84.74 รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร้อยละ 76.74 และ 62.03 ตามล าดับ 
ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ร้อยละ 24.78 และได้รับการชดเชย
ตามเงื่อนไขข้อตกลงมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค้อวังร้อยละ 124.80 รองลงมาคือ 
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลมหาชนะชัย ร้อยละ 118.88 
และ 116.22 ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว ร้อยละ 
59.49  
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    ในปีงบประมาณ 2558 ค่าใช้จ่ายการให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการ
ประจ าทุกแห่ง 58,568,000 บาท พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 17,494,250 บาท ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
ชดเชย 14,240,825 บาท ซึ่งได้รับชดเชยคิดเป็นร้อยละ 25.43 ของค่าใช้จ่ายการรับบริการจริง และคิด
เป็นร้อยละ 84.82 ของค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง เมื่อพิจารณาการได้รับการชดเชยรายหน่วยบริการ
ประจ า พบว่า ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่รับบริการจริงมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว 
ร้อยละ 58.26 รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล
ไทยเจริญ ร้อยละ 50.76 และ 43.47 ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลยโสธร ร้อยละ 22.28 และได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขข้อตกลงมากที่สุดคือ หน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลยโสธรร้อยละ 85.59 รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว ร้อยละ 83.56 และ 83.52 ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ 
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา ร้อยละ 82.10  
    ในปีงบประมาณ 2559 ค่าใช้จ่ายการให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการ
ประจ าทุกแห่ง 69,411,519 บาท พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 19,015,850 บาท ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
ชดเชย 9,009,111 บาท ซึ่งได้รับชดเชยคิดเป็นร้อยละ 12.98 ของค่าใช้จ่ายการรับบริการจริง และคิดเป็น
ร้อยละ  47.38 ของค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง เมื่อพิจารณาการได้รับการชดเชยรายหน่วยบริการ
ประจ า พบว่า ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่รับบริการจริงมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว 
ร้อยละ 32.68 รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล
ไทยเจริญ ร้อยละ 27.80 และ 26.46 ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลเลิงนกทา ร้อยละ 11.04 และได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขข้อตกลงมากที่สุดคือ หน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลยโสธรร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และหน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล ร้อยละ 47.48 และ 47.41 ตามล าดับ ได้รับการชดเชยน้อยที่สุดคือ 
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา ร้อยละ 46.36  
    3.3.2 ต้นทุนการให้บริการ  และอัตราการชดเชย พบว่า  
    ในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตมารับบริการจ านวน 71,007 
ครั้ง  คิดเป็นต้นทุนบริการ 707.33 บาทต่อครั้ง และได้รับการชดเชย 206.78 บาทต่อครั้ง เมื่อพิจารณา
รายหน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร 
จ านวน 46,422 ครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลกุดชุม จ านวน 6,243 ครั้ง และ 4,125 ครั้งตามล าดับ หน่วยบริการประจ าที่มีต้นทุนบริการ
สูงสุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร มีต้นทุนบริการ 871.53 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือ หน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว มี ต้นทุนบริการ 
614.24 บาทต่อครั้ง และ 476.12 บาทต่อครั้ง ได้รับการชดเชยค่าบริการสูงสุดที่หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลมหาชนะชัย ได้รับการชดเชย 243.05 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ า
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โรงพยาบาลกุดชุม และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา ได้รับการชดเชย 235.33 บาทต่อครั้ง 
และ 229.69 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ 
    ในปีงบประมาณ 2558 มีจ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตมารับบริการจ านวน 81,510 
ครั้ง  คิดเป็นต้นทุนบริการ 718.53 บาทต่อครั้ง และได้รับการชดเชย 181.63 บาทต่อครั้ง เมื่อพิจารณา
รายหน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร 
จ านวน 55,866 ครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลกุดชุม จ านวน 7,529 ครั้ง และ 4,533 ครั้ง ตามล าดับ หน่วยบริการประจ าที่มีต้นทุนบริการ
สูงสุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร มีต้นทุนบริการ 853.27 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือ หน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล มีต้นทุนบริการ 770.81 
บาทต่อครั้ง และ 425.57 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ ได้รับการชดเชยค่าบริการสูงสุดคือ หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลยโสธร ได้รับการชดเชยเฉลี่ยรายละ 190.38 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลเลิงนกทา และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว ได้รับการชดเชย 175.58 บาทต่อครั้ง 
และ 168.17 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ 
    ในปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนผู้ป่วยนอกข้ามเขตมารับบริการจ านวน 92,965 
ราย  คิดเป็นต้นทุนบริการ 746.64 บาทต่อครั้ง และได้รับการชดเชย 96.91 บาทต่อครั้ง เมื่อพิจารณาราย
หน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร 
จ านวน 62,808 ครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลเลิงนกทา จ านวน 8,571 ครั้ง และ 6,355 ครั้ง ตามล าดับ หน่วยบริการประจ าที่มีต้นทุน
บริการสูงสุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา มีต้นทุนบริการ 896.85 บาทต่อครั้ง รองลงมา
คือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค้อวัง มี ต้นทุนบริการ 
860.56 บาทต่อครั้ง และ 508.44 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ ได้รับการชดเชยค่าบริการสูงสุดคือ หน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ได้รับการชดเชย 99.26 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือ หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลเลิงนกทา และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม ได้รับการชดเชย 99.06 บาทต่อครั้ง 
และ 94.91 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ 
             3.4 ลักษณะการข้ามเขตบริการของผู้ป่วย  
    ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า ผู้ป่วยนอกที่ข้ามเขตหน่วยบริการประจ ารับ
ลงทะเบียน คิดเป็นอัตราข้ามเขต 174.10 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยบริการ
ประจ าที่ผู้ป่วยข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืนมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ คิดเป็น
อัตราข้ามเขต 365.25 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ รองลงมาคือ
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค าเข่ือนแก้ว และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว คิดเป็นอัตราข้าม
เขต 251.63 และ 244.53 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ  เมื่อ
พิจารณาการให้บริการข้ามเขต พบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ า
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โรงพยาบาลยโสธร คิดเป็นอัตราการให้บริการ 149.24 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นอกเขต รองลงมาคือหน่วยบริการโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม คิด
เป็นอัตราการให้บริการ 16.23 และ 11.52 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกเขต 
    ในปีงบประมาณ 2558 พบว่า ผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการประจ าที่รับ
ลงทะเบียน คิดเป็นอัตราข้ามเขต 201.21 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยบริการ
ประจ าที่ผู้ป่วยข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืนมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ คิดเป็น
อัตราข้ามเขต 423.18 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ รองลงมาคือ
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว คิดเป็นอัตราข้าม
เขต 286.74 และ 280.61 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ เมื่อ
พิจารณาการให้บริการข้ามเขต พบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ  หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลยโสธร คิดเป็นอัตราการให้บริการ 177.96 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นอกเขต รองลงมาคือหน่วยบริการโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา คิด
เป็นอัตราการให้บริการ 19.70 และ 13.85 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกเขต 
    ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า ผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการประจ าที่รับ
ลงทะเบียน คิดเป็นอัตราข้ามเขต 232.17 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยบริการ
ประจ าที่ผู้ป่วยข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืนมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ คิดเป็น
อัตราข้ามเขต 499.54 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ รองลงมาคือ
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลป่าติ้ว และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว คิดเป็นอัตราข้าม
เขต 361.84 และ 337.17 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบ เมื่อ
พิจารณาการให้บริการข้ามเขต พบว่า หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการมากที่สุดคือ หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลยโสธร คิดเป็นอัตราการให้บริการ 205.41 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นอกเขต รองลงมาคือหน่วยบริการโรงพยาบาลทรายมูล และหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา คิด
เป็นอัตราการให้บริการ 22.70 และ 19.47 ต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกเขต 
     ลักษณะพ้ืนที่การข้ามเขตบริการหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนของผู้ป่วย
นอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปีงบประมาณ 2557-2559 เมื่อจ าแนกตามหน่วยบริการประจ าที่
รับลงทะเบียน โดยน าอัตราการข้ามเขตบริการต่อพันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของพ้ืนที่
หน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน 3 ล าดับแรกมาพิจารณาการข้ามเขต  พบว่า ลักษณะพ้ืนที่การข้ามเขต
บริการหน่วยบริการประจ าของโรงพยาบาลชุมชน 7 แห่งใน 8 แห่ง ข้ามเขตไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลยโสธรเป็นล าดับที่ 1 ทั้งที่เป็นพื้นที่เขตรอยต่ออ าเภอ และไม่ใช่เขตรอยต่ออ าเภอ ยกเว้นหน่วย
บริการประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ ที่ข้ามไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลเลิงนกทา ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพรองลงมาจากโรงพยาบาลยโสธรคือ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ส่วนผู้ป่วย
นอกจากหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธรจะข้ามเขตไปรับบริการ  3 ล าดับแรก ในพ้ืนที่เขตรอยต่ออ าเภอ
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ทั้ง 3 ปี แต่มีข้อสังเกตคือ จ านวนครั้งผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธรไปรับบริการที่
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูลซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนมากกว่าผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลทรายมูลมารับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ในขณะเดียวกันก็พบว่า 
ผู้ป่วยนอกจากหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าที่ไม่ใช่เขตอ าเภอ
รอยต่อใน 3 ล าดับแรกของหน่วยบริการประจ ามากที่สุด คือ ไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาล 
เลิงนกทา หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลมหาชนะชัย หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค้อวัง และหน่วยบริการ
ประจ าโรงพยาบาลไทยเจริญ แต่มีอัตราการข้ามเขตไปรับบริการน้อยมากคงเป็นลักษณะการข้ามเขตไปรับ
บริการ  เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวผู้ป่วยอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอที่เป็นที่ตั้งหน่วยบริการประจ าที่เข้ารับบริการ 
ไม่ได้มีเจตนาที่จะเดินทางข้ามเขตไปเพ่ือรับบริการ   
    เมื่อจ าแนกตามหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการ พบว่า ลักษณะพ้ืนที่การข้ามเขต
บริการหน่วยบริการประจ าทั้ง 9 แห่ง จะเห็นว่าผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการจะมาจากหน่วยบริการประจ าเขต
พ้ืนที่เขตรอยต่อของหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการเป็นล าดับที่ 1 เกือบทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยบริการประจ า
โรงพยาบาลค้อวัง ซึ่งเป็นหน่วยบริการขนาดเล็กเป็นพ้ืนที่ส่วนล่างสุดของจังหวัด และอัตราให้บริการผู้ป่วยข้าม
เขตน้อยมาก ในปีงบประมาณ 2557-2559 จ านวน 266 ครั้ง 370 ครั้ง และ 296 ครั้ง ตามล าดับ โดยให้บริการ
ในพื้นที่ไม่ใช่เขตรอยต่อล าดับ 1 ในปีงบประมาณ 2557-2559 คือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร 
ล าดับ 2 และ 3 คือ หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลทรายมูล หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลกุดชุม และ
หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว ส่วนหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ที่ให้บริการผู้ป่วยนอก
ข้ามเขตมากที่สุดให้บริการผู้ป่วยที่ไม่ใช่เขตรอยต่อจากหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลมหาชนะชัยเป็นล าดับที่ 
3 ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559  
 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน 
      4.1 ด้านความคิดเห็นต่อระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งาน จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับผิดชอบงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 9 แห่ง จ านวน 9 คน พบว่า ผู้รับผิดชอบ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง 5 คน 
อายุอยู่ระหว่าง 26-58 ปี อายุเฉลี่ย 48.6 ปี ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดระบบการชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารับบริการข้ามเขต 7 ประเด็น ผู้รับผิดชอบ
งานมีความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 อัตราการชดเชยท่ีใช้ชดเชยระหว่างหน่วยบริการประจ า อัตราการชดเชย
ที่ใช้ในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานแสดงความคิดเห็นว่าจังหวัดยโสธรได้มีการปรับอัตรามาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็
ยังเห็นว่าอัตราการชดเชยที่ใช้ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 เป็นราคาเหมาจ่ายแต่ละประเภทบริการ 
(Fixed rate) ยังต่ ากว่าต้นทุนในการให้บริการมาก และแม้มีอัตราที่ก าหนดเวลาจ่ายจริงยังจ่ายได้น้อยกว่า
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ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะการให้บริการโรคเรื้อรังโรคหลักๆ คือโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการ
บริการทันตกรรม การฝากครรภ์ ซึ่งโรคเรื้อรังเป็นโรคที่มีต้นทุนการให้บริการสูงไม่น้อยกว่า 500 บาท/ครั้ง 
ซึ่งผู้รับผิดชอบงานอยากให้เพ่ิมอัตราการชดเชยให้สูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณางบที่น ามาไว้ส าหรับจ่ายชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ข้ามเขตนี้ได้มาจากงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่แต่ละหน่วยบริการได้รับ หากกัน
ส่วนนี้เพิ่มก็จะท าให้งบประมาณผู้ป่วยนอกที่จัดสรรให้หน่วยบริการลดลง ซึ่งงบประมาณส่วนนี้โรงพยาบาล
ได้รับน้อยอยู่แล้ว คงท าได้ในลักษณะเหมือนเดิม แต่ผู้รับผิดชอบงานมองว่าเป็นภาระที่สูงมากของ
โรงพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังนี้ โรงพยาบาลบางแห่งเริ่มมีการแก้ปัญหาการต้องรับภาระของ
โรงพยาบาล โดยผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกเขตที่ให้บริการจะพยายามแนะน าให้ผู้ป่ วยไปรับบริการใน
โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ หรือให้ผู้ป่วยกลับไปขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้  ส่งผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไปรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใกล้บ้าน จากนั้นประมาณ 6 
เดือนที่จะต้องพบแพทย์ให้ไปรับการตรวจที่หน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนไว้  ในรายมาฝากครรภ์ครั้ง
แรกที่มารับบริการก็จะตรวจให้ แต่บางรายที่แนะน าได้จะตรวจครรภ์ทั่วไปแต่ไม่ตรวจทางห้องปฎิบัติการ 
เนื่องจากค่าตรวจแพงจะแนะน าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ าไว้ แต่สิ่ง
หนึ่งที่ผู้รับผิดชอบงานมีความคิดเห็นว่าบางครั้งเราไม่สามารถปฏิเสธการให้บริการผู้ป่วยได้ เนื่องจากผู้ป่วย
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตรอยต่อ ที่อยู่ใกล้กับหน่วยบริการประจ าที่ข้ามเขตไปรับบริการมากกว่าและการ
เดินทางไปรับบริการสะดวกกว่าไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ ในประเด็นนี้ควรมีการตกลง
ร่วมกันใหม่เรื่องเขตรอยต่อ และควรเพิ่มอัตราการชดเชยในกลุ่มโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น อาจเป็นอัตรา 300 บาท
ต่อครั้ง ในโรงพยาบาลชุมชน และ 350 บาทต่อครั้ง ในโรงพยาบาลยโสธร หรือจากการศึกษารายละเอียด
ข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง แล้วน ามาก าหนดให้ใกล้เคียงกับอัตราการชดเชย 
  ประเด็นที่ 2 การก าหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายสูงให้กับโรงพยาบาลยโสธร จากการสนทนา
กลุ่มพบว่า เห็นด้วยที่มีการกันเงินส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสูงให้แก่โรงพยาบาลยโสธร เป็นการดูแลผู้ป่วย
ให้ได้รับบริการที่ควรได้รับ และไม่เป็นภาระของโรงพยาบาลยโสธร แต่โรงพยาบาลยโสธร เป็นโรงพยาบาล
ทั่วไป ได้งบประมาณส่วนงบลงทุน มาลงทุนเพ่ือจัดบริการอยู่แล้ว การชดเชยเป็นลักษณะเหมาจ่าย ควร
เก็บข้อมูลการให้บริการไว้ด้วย และการจ่ายชดเชยควรใกล้เคียงกับข้อมูลให้บริการไม่มากหรือน้อยกว่าการ
ให้บริการจริงมากนัก และควรจ่ายให้กับโรงพยาบาลเลิงนกทาด้วย เพราะเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะ
ทาง ซึ่งท่ีผ่านมาระบบการชดเชยเคยก าหนดไว้ส าหรับโรงพยาบาลเลิงนกทาร่วมด้วย แต่โรงพยาบาล 
เลิงนกทา ไม่จัดท าข้อมูลส่งเพ่ือขอรับการชดเชย 
  ประเด็นที่ 3 การชดเชยค่าบริการด้วยระบบบัญชีเสมือน (Virtaul account) กับการ
ให้หน่วยบริการตามจ่ายเอง จากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้รับผิดชอบงานเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ให้มีคนกลาง
คอยจ่ายชดเชย โดยการจัดระบบบัญชีเสมือนเหมือนที่ด าเนินงานที่ผ่านมา หากให้หน่วยบริการประจ าตาม
จ่ายกันเองจะมีปัญหามากคือจะไม่ยอมจ่ายกัน จะท าให้มีการค้างจ่ายระหว่างกัน และมีผลต่อระบบบัญชี
ส่วนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล    
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   ประเด็นที่ 4 การใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยข้ามเขตระหว่างโรงพยาบาล จากการสนทนากลุ่ม
พบว่า การมารับบริการข้ามเขตหากต้องออกใบส่งตัว กรณีมารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธร ที่เป็น
โรงพยาบาลทั่วไป ผู้รับผิดชอบงานเห็นด้วยที่จ าเป็นต้องได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียน
เห็นใจโรงพยาบาลยโสธรที่ต้องรับภาระหนัก และจะได้เป็นการสกัดกั้นผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่ควรต้อง
มารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธร ซึ่งควรจะให้บริการในรายที่ป่วยด้วยโรคที่รักษายาก ซับซ้อน ส่วนการ
ออกใบส่งตัวระหว่างโรงพยาบาลชุมชนด้วยกันยังไม่เห็นด้วย คงเป็นเรื่องยากที่จะต้องอธิบายผู้ป่วย และ
การให้บริการของโรงพยาบาลชุมชนก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ควรมีการจัดระบบไม่ให้ผู้ป่วยข้ามเขตมา
รับบริการมากจนเป็นภาระของโรงพยาบาลอ่ืน  
  ประเด็นที่ 5 การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายชดเชยผ่าน
โปรแกรม จากการสนทนากลุ่มพบว่า ระบบการเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือการตรวจสอบและอนุมัติ
การจ่ายเป็นระบบที่ดีมาก สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเสียเวลาในการท าเอกสาร เห็นด้วยกับการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ป่วยและตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายชดเชยผ่านโปรแกรมและอยากให้ด าเนินการต่อไป 
  ประเด็นที่ 6 ความคิดเห็นภาพรวมและข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบงานเห็นว่าการจัดการ
ระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้าม เขตหน่วย
บริการประจ าภายในจังหวัด ที่จังหวัดยโสธรจัดระบบการด าเนินงานเป็นสิ่งที่ดีมาก ท าให้โรงพยาบาลไม่มี
หนี้ต่อกัน โดยเฉพาะกับโรงพยาบาลยโสธร ซึ่งเมื่อก่อนจะทวงกันแล้วทวงกันอีกก็ไม่มีการตามจ่ายชดเชย
กัน เหมือนกับจังหวัดข้างเคียงในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ไม่มีระบบชดเชยเหมือนจังหวัดยโสธร ท าให้
โรงพยาบาลมีหนี้ต่อกันสูงมาก และเป็นหนี้ที่ทวงกันไปทวงกันมาไม่ทราบว่าจะชดเชยกันได้เมื่อไร แต่ของ
จังหวัดยโสธรมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นคนกลางช่วยจัดการให้ท าให้ทุกอย่างลงตัว แม้การชดเชย
จะไม่ได้เท่าทุนและอาจได้น้อยกว่าอัตราที่ตกลงกันไว้ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับการชดเชยเลย และเป็นการลด
ปัญหาระหว่างหน่วยบริการ นอกจากนี้จังหวัดยโสธรได้พัฒนาการส่งข้อมูลที่เรียกเก็บชดเชย ตรวจสอบ
และอนุมัติข้อมูลบนเว็บไซต์ แทนการใช้เอกสารท าให้สะดวกรวดเร็วเป็นระบบที่ดีควรด าเนินงานต่อ  
   ประเด็นที่ 7 ความพึงพอใจต่อการจัดระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วย
นอกข้ามเขตบริการในจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานได้ให้คะแนนความพึงพอใจต่อระบบการชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการ ภายในจังหวัด ที่จังหวัด
ยโสธรใช้ด าเนินงานชดเชย ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.11 คะแนน 
       4.2 ด้านข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่ม จากการสนทนากลุ่มผู้รับผิดชอบงาน สรุป
เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ควรมีระบบตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกัน 
สุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการ ภายในจังหวัด เหมือนเดิมโดยกันเงินส่วนหนึ่งจากงบบริการผู้ป่วยนอก
ทั่วไปที่จังหวัดได้รับ และให้มีการก าหนดอัตราการตามจ่ายเป็นรายการบริการเช่นเดิม โดยขอให้เพ่ิมอัตรา
จ่ายในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
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   2. ควรมีการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ที่เป็นค่าใช้จ่ายสูงให้กับโรงพยาบาล 
ยโสธร โรงพยาบาลเลิงนกทาเป็นลักษณะเหมาจ่าย โดยศึกษาข้อมูลการให้บริการร่วมด้วยแต่ละปี  
   3. ควรให้มีระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แบบบัญชีเสมือน (Virtual 
account) เหมือนที่ผ่านมา  
   4. ควรมีการใช้ใบส่งตัวเพื่อรับการรักษาภายในจังหวัด จากโรงพยาบาลชุมชนไปที ่
โรงพยาบาลยโสธร ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนด้วยกันยังไม่ควรใช้ 
   5. ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรแก้ปัญหา โดยการแนะน าให้ผู้ป่วยไปรับบริการในหน่วยบริการ
ประจ าที่ลงทะเบียนไว้ ส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรับการรักษาในหน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล) หน่วยบริการประจ าที่ลงทะเบียนไว้ยกเว้นพื้นที่เขตรอยต่อ และเพ่ิมอัตราการชดเชยสูงขึ้น 
   6. ควรให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายชดเชยผ่าน 
โปรแกรม ทางเว็บไซต์ ท าให้ระบบชดเชยท าได้ง่าย สะดวก ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ตรวจสอบข้อมูล และผู้ท า
หน้าที่จ่ายชดเชย (Clearing house)  
   7. ควรมีระบบที่ไม่ให้ผู้ป่วยข้ามเขตบริการจนเป็นภาระของโรงพยาบาลอื่นมากเกินไป 
เช่น การใช้ระบบการส่งตัวเพ่ือรับการรักษาในโรงพยาบาลยโสธร การก าหนดพ้ืนที่รอยต่อที่อนุญาตข้าม
เขตได้ การส่งผู้ป่วยกลับไปรับบริการที่หน่วยบริการที่รับลงทะเบียนไว้ในรายที่สามารถท าได้ 
   8. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานชดเชย 
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการ ภายในจังหวัด 
เป็นแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดเหมือนที่ผ่านมา เพ่ือโรงพยาบาลจะได้มีแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจน เข้าใจตรงกัน 
  
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาการจัดระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัดระหว่างหน่วยบริการประจ า จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 
2557-2559 ผลการศึกษาน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  การรับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตหน่วยบริการประจ า พบว่า ในปีงบประมาณ 2557-2559  
โรงพยาบาลยโสธร มีผู้ป่วยนอกข้ามเขตมารับบริการ จ านวน 46,422 ครั้ง 54,866 ครั้ง และ 62,808 ครั้ง 
ตามล าดับ ในโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง มีผู้ป่วยนอกข้ามเขตมารับบริการจ านวน 24,585 ครั้ง 26,644 
ครั้ง และ 30,157 ครั้ง ตามล าดับ จากทุกโรงพยาบาลมีผู้ป่วยนอกข้ามเขตมารับบริการ 3 อันดับแรก จะ
อยู่ในกลุ่มโรคหรืออาการใน 6 กลุ่ม คือ โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99) โรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิต (I00-I99) โรคของระบบหายใจ (J00-J99) โรคของระบบย่อยอาหาร (K00-K93) โรคของ
ระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ (N00-N99) และปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ 
(Z00-Z99) ซึ่งการรับบริการล าดับ 1 ทั้งโรงพยาบาลยโสธร และภาพรวมโรงพยาบาลชุมชนเป็นปัจจัยที่มี
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ผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ (Z00-Z99) เหมือนกัน จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ป่วย
นอกข้ามเขตบริการเพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆ ปี โดยข้ามเขตมารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธรที่เป็นโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ เป็นล าดับที่ 1 จ านวน 7 แห่งจากจ านวนโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 8 แห่ง ในขณะเดียวกัน
กลุ่มโรคที่ให้บริการมากที่สุดทั้งโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนเป็นกลุ่มโรคในกลุ่มเดียวกัน เป็น
การแสดงให้เห็นว่าการให้บริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการในโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนให้
การดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคหรืออาการที่ไม่แตกต่างกัน แต่โรงพยาบาลทั่วไปจะรับภาระมากกว่า
โรงพยาบาลชุมชนเกือบเท่าตัว ทั้งนี้อาจเนื่องจากจังหวัดยโสธรไม่ได้เน้นให้ผู้ป่วยต้องไปรับบริการที่หน่วย
บริการประจ าที่รับลงทะเบียนไว้เสียก่อน ซึ่งผู้ป่วยจะไปรับบริการที่ไหนก็ได้ ในหน่วยบริการ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภายในจังหวัด ตามนโยบาย “บัตรเดียวรับบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ภายในจังหวัด” 
ของรัฐบาลช่วงนั้น (ช่วงปีงบประมาณ 2555) จังหวัดยโสธรถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่น าร่อง ในการด าเนินงาน
ตามนโยบายจังหวัดใช้ระบบไม่เข้มงวดในการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ทั้งที่เดิมระบบการเข้ารับบริการที่
โรงพยาบาลยโสธรผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลชุมชน จะต้องได้รับการส่งตัวก่อน
เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธร ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน  กล่าวคือ หลังจากปีงบประมาณ 2555 เป็น
ต้นมา ผู้ป่วยไปรับบริการที่ไหนก็ให้บริการตามสิทธิ แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์นโยบาย เมื่อผู้ป่วยข้ามเขตมา
รับบริการหน่วยบริการได้ให้บริการตามสิทธิท าให้ผู้ป่วยมีการบอกต่อกัน รวมทั้งนโยบายสวัสดิการจาก
รัฐบาลก าหนดให้ผู้ถือบัตรผู้พิการเข้ารับบริการที่ไหนก็ได้ และนโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิด้วยบัตร
สุขภาพแม่และเด็ก และเมื่อด าเนินการมานานหลายปี ผู้ป่วยจึงถือเป็นเรื่องปกติที่จะไปรับบริการที่ไหนก็ได้
ภายในจังหวัด จึงท าห้ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการจากหน่วยบริการประจ าระดับโรงพยาบาลชุมชนที่รับ
ลงทะเบียน มาโรงพยาบาลทั่วไปคือโรงพยาบาลยโสธร ที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีศักยภาพในการ
ให้บริการมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ  
  เมื่อมาพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ ใน
ปีงบประมาณ 2557 ค่าใช้จ่ายการรับบริการผู้ป่วยนอกข้ามเขตทุกแห่ง 50,225,655 บาท พิจารณาจ่าย
ตามเงื่อนไขข้อตกลง 15,472,050 บาท ได้รับการจ่ายชดเชย 14,720,850 บาท ได้รับชดเชยคิดเป็นร้อย
ละ 29.24 ของค่าใช้จ่ายที่รับบริการ และคิดเป็นร้อยละ 95.14 ของค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง คิดเป็น
ต้นทุนบริการ 707.33 บาทต่อครั้ง ได้รับการชดเชย 206.78 บาทต่อครั้ง ในปีงบประมาณ 2558 ค่าใช้จ่าย
การรับบริการทุกแห่ง 58,568,000 บาท พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 17,494,250 บาท ค่าใช้จ่ายที่
ได้รับชดเชย 14,240,825 บาท ได้รับชดเชยคิดเป็นร้อยละ 25.43 ของค่าใช้จ่ายที่รับบริการ และคิดเป็น
ร้อยละ 84.82 ของค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง คิดเป็นต้นทุนบริการ 718.53 บาทต่อครั้ง ได้รับการ
ชดเชย 181.63 บาทต่อครั้ง ในปีงบประมาณ 2559 ค่าใช้จ่ายการรับบริการทุกแห่ง 69,411,519 บาท 
พิจารณาจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลง 19,015,850 บาท ค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย 9,009,111 บาท ได้รับ
ชดเชยคิดเป็นร้อยละ 12.98 ของค่าใช้จ่ายที่รับบริการและคิดเป็นร้อยละ  47.38 ของค่าใช้จ่ายตาม
เงื่อนไขข้อตกลง คิดเป็นต้นทุนบริการ 746.64 บาทต่อครั้ง ได้รับการชดเชย 96.91 บาทต่อครั้ง จากผล
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การศึกษาจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการของหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการ
เพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกับจ านวนผู้ป่วยนอกที่เพ่ิมขึ้น แต่ขณะเดียวกันการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แก่
หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการกลับลดลงเรื่อยๆ และได้ต่ ากว่าต้นทุนการให้บริการมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
รูปแบบการจ่ายชดเชยค่าบริการเป็นลักษณะอัตราเหมาจ่ายตามประเภทบริการ (Fixed rate) โดยแต่ละปี
จัดสรรงบการให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นส่วนกลาง ส าหรับตามจ่าย
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการระหว่างหน่วยบริการประจ าภายในจังหวัด  
และการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการภายในจังหวัดจะจ่ายจากงบที่
จัดสรรไว้ตั้งแต่ต้นปี ในลักษณะบัญชีเสมือน (Virtual account) ก าหนดแนวทางการจ่ายคือ ให้จ่ายชดเชย
ผู้ป่วยนอกข้ามเขตนอกจังหวัด และใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขการใช้งบประมาณส่วนนี้เสียก่อน จึงน ามาจ่าย
ชดเชยเป็นค่าบริการทางการแพทย์กรณีข้ามเขตผู้ป่วยนอกให้หน่วยบริการภายในจังหวัด จึงเป็นการจ่าย
แบบค านวณตามสัดส่วนการชดเชยตามวงเงินงบประมาณที่มี (Point system with ceiling and global 
budget) หากพิจารณาจากผลการศึกษาที่พบการให้บริการของหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการผู้ป่วยข้าม
เขตจะเป็นการให้บริการที่ขาดทุนมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่จะเป็นข้อได้เปรียบส าหรับ
หน่วยบริการประจ าที่ผู้ป่วยข้ามเขตไปรับบริการที่อ่ืนมาก แต่ให้บริการผู้ป่วยข้ามเขตมาจากหน่วยบริการ
อ่ืนน้อย นอกจากนี้ยังเป็นภาระทั้งในแง่ผู้ป่วยมาก แออัด ท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยซับซ้อนตาม
ศักยภาพของหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร ดังผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้รับผิดชอบงาน ที่เห็นว่าควรมีระบบที่ไม่ให้ผู้ป่วยข้ามเขตบริการจนเป็นภาระของโรงพยาบาลอ่ืนมาก
เกินไป เช่น การใช้ระบบการส่งตัวเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลยโสธร การก าหนดพ้ืนที่รอยต่อที่อนุญาต
ข้ามเขตได้ การส่งผู้ป่วยกลับไปรับบริการที่หน่วยบริการที่รับลงทะเบียนไว้ในรายที่สามารถท าได้ แต่
อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบงานยังเห็นว่าการจัดการระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอก
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัดระหว่างหน่วยบริการประจ า ที่จังหวัดยโสธร
จัดระบบการด าเนินเป็นสิ่งที่ดีมาก โดยให้คะแนนความพึงพอใจต่อระบบการด าเนินงานภาพรวมเฉลี่ย 
8.11 คะแนน เนื่องจากท าให้โรงพยาบาลไม่มีหนี้ต่อกัน โดยเฉพาะกับโรงพยาบาลยโสธร ซึ่งเมื่อก่อนจะไม่
ยอมตามจ่ายชดเชยระหว่างกัน หรือจ่ายช้ามาก ซึ่งผู้รับผิดชอบงานได้แสดงความคิดเห็นว่า “สามารถช่วย
แก้ปัญหาหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายข้ามเขต ไม่เหมือนกับจังหวัดข้างเคียงในเขตสุขภาพที่ 10 จากการ
พูดคุยกับผู้รับผิดชอบงานด้วยกัน ทีข่ณะนี้ไม่มีระบบชดเชยเหมือนจังหวัดยโสธร ท าให้โรงพยาบาลมีหนี้ต่อ
กันสูงมาก และเป็นหนี้ที่ทวงกันไปทวงกันมาไม่ทราบว่าจะชดเชยกันได้เมื่อไร แต่จังหวัดยโสธรของเรามี
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นคนกลางช่วยจัดการให้ท าให้ทุกอย่างลงตัว แม้การชดเชยจะไม่ได้เท่าทุน
และอาจได้น้อยกว่าอัตราที่ตกลงกันไว้ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับการชดเชยเลย เป็นการลดปัญหาระหว่างหน่วย
บริการ และจังหวัดยโสธรได้พัฒนาระบบการส่งข้อมูลเพ่ือเรียกเก็บชดเชย ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลบน
เว็บไซต์ แทนการใช้เอกสารท าให้สะดวกรวดเร็วเป็นระบบที่ดีควรด าเนินงานต่อ” ผลการศึกษาครั้งนี้จึง
อาจกล่าวได้ว่าการจัดระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
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หน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัด ระหว่างหน่วยบริการประจ า จังหวัดยโสธร ระบบการด าเนินงานที่
ออกแบบในด้านการจัดสรรงบไว้ส าหรับจ่ายชดเชยในลักษณะบัญชีเสมือน โดยมีส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเป็นคนกลางในการท าหน้าที่จ่ายชดเชย และมีระบบการส่งข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การอนุมัติ
ข้อมูลเพ่ือพิจารณาจ่ายชดเชยทางเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ดีท าให้ผู้รับผิดชอบงานสะดวก สบายในการปฏิบัติ เป็น
ระบบงานที่แก้ปัญหาการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานและลดความขัดแย้งเรื่องหนี้ค่ารักษาค้างช าระ
ระหว่างโรงพยาบาล แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ ผู้รับบริการไปรับบริการที่ไหนก็ได้ท าให้ผู้ป่วยข้ามเขตบริการสูง
มาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมทั้งอัตราการชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาก จึงเป็นภาระของหน่วยบริการประจ าบางแห่งที่ให้บริการ
ข้ามเขต มากกว่าผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบข้ามไปรับบริการที่อ่ืน จึงท าให้บางหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการ
เริ่มรู้สึกว่าตนเองต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเริ่มมีการปรับ
ระบบบริการของตนเอง โดยผู้ป่วยโรคเรื้อรังในรายโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้ส่งผู้ป่วยไปรับบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่ายหน่วยบริการที่รับลงทะเบียน และเมื่อครบก าหนดต้องพบ
แพทย์ให้ไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนไว้ หรือในกรณีข้ามเขตมาฝากครรภ์ ในรายมา
ฝากครรภ์ครั้งแรกที่มารับบริการก็จะตรวจให้ แต่บางรายที่แนะน าได้จะตรวจครรภ์ทั่วไปแต่ไม่ตรวจทาง
ห้องปฎิบัติการ เนื่องจากค่าตรวจแพงจะแนะน าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ประจ า ซึ่งการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นระบบทีไ่ม่มีการตกลงร่วมกันอาจมีผลต่อการได้รับการรักษาตามมาตรฐาน
บริการของผู้ป่วยได ้
  ส าหรับลักษณะการข้ามเขตบริการของผู้ป่วยนอก พบว่า หน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลยโสธร
ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจะมาจากทุกโรงพยาบาลทั้งที่เป็นเขตรอยต่อและไม่ใช่เขตรอยต่ออ าเภอ เนื่องจากเป็น
โรงพยาบาลทั่วไปมีศักยภาพในการให้บริการ แต่หากพิจารณาการข้ามเขตมารับบริการระหว่างหน่วยบริการ
ระดับโรงพยาบาลชุมชนด้วยกัน ผู้ป่วยส่วนมากจะข้ามมาจากหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน ในอ าเภอที่
เป็นพ้ืนที่เขตรอยต่อของหน่วยบริการประจ าที่ให้บริการเกือบทุกแห่ง เป็นการแสดงให้เห็นว่า บางครั้งผู้ป่วย
นอกที่ข้ามมารับบริการจากหน่วยบริการประจ าแห่งอ่ืนอาจมีเหตุผลและความจ าเป็น เช่น มีภูมิล าเนาใกล้
มากกว่าหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน การเดินทางไปกลับสะดวกกว่า ในการให้บริการผู้ป่วยจึงต้อง
ค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ร่วมด้วย ดังข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบงานเห็นว่าควรก าหนดพ้ืนที่รอยต่อที่อนุญาต
ข้ามเขตได ้
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ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาการจัดระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัด ระหว่างหน่วยบริการประจ า จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
       1.1 เชิงนโยบาย 
           1.1.1 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนมี 
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะข้ามไปรับบริการที่หน่วยบริการประจ าที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และโรค
ที่ให้การรักษาล าดับที่ 1 เป็นกลุ่มโรคหรืออาการกลุ่มเดียวกับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ดังนั้นเพ่ือลด
ปัญหาผู้ป่วยนอกแออัดในโรงพยาบาลทั่วไป ท าให้มีเวลาในการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคที่ซับซ้อนมากขึ้น  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จะต้องทบทวนหรือยกเลิกแนวการรับบริการของผู้ป่วยดังกล่าว และ
พัฒนาระบบการรับบริการของผู้ป่วย ให้เข้ารับบริการตามขั้นตอน โดยให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วย
บริการปฐมภูมิลูกข่ายหรือหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียนไว้ กรณีมีความจ าเป็นต้องมารับการรักษา
ต่อที่โรงพยาบาลทั่วไปจะต้องผ่านระบบการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นหน่วยบริการประจ าที่รับ
ลงทะเบียน 
           1.1.2 ผลการศึกษาลักษณะการข้ามเขตบริการของผู้ป่วยนอก พบว่า ผู้ป่วยนอกส่วนมาก
จะข้ามมาจากหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน ในอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่เขตรอยต่อของหน่วยบริการประจ าที่
ให้บริการเกือบทุกแห่ง ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิล าเนาใกล้กับหน่วยบริการประจ าที่ข้ามเขตมารับ
บริการ เพ่ือเป็นการลดปัญหาของผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ควรศึกษาพ้ืนที่เฉพาะเหล่านี้ แล้วก าหนดเป็นนโยบายอนุญาตให้ผู้ป่วย
พ้ืนที่เขตรอยต่อที่อยู่ใกล้และเดินทางสะดวกสามารถข้ามเขตบริการมารับบริการกับหน่วยบริการประจ า
แห่งอ่ืนได้ และแจ้งหรือประกาศให้หน่วยบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  
   1.1.3 จากผลการศึกษาพบว่า การชดเชยค่าบริการกรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการภายใน
จังหวัด ต่ ากว่าต้นทุนการให้บริการมาก และงบที่จ่ายชดเชยเป็นงบที่ได้จากการจัดสรรมาจากงบเหมาจ่าย
รายหัว ส่วนบริการผู้ป่วยนอก กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ใช้เป็นงบภาพรวมจัดสรรมาจากแต่
ละเครือข่ายหน่วยบริการประจ าตามสัดส่วนงบเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบริการผู้ป่วยนอกที่ได้รับ โดยผ่านการ
พิจารณาจัดสรรของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับจังหวัด  ดังนั้น 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับจังหวัด ควรบริหารจัดการงบส าหรับ
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตภายในจังหวัด ให้เพียงพอหรือใกล้เคียงกับต้นทุน
บริการ หรือสร้างกลไกทางการเงิน ด้านการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์มาช่วยไม่ให้หน่วยบริการ
รับลงทะเบียนปล่อยผู้ป่วยข้ามเขตไปรับหน่วยบริการประจ าแห่งอ่ืน เช่น อาจต้องพิจารณางบชดเชยจาก
หน่วยบริการที่รับลงทะเบียนให้รับผิดชอบจ่ายชดเชยตามจ านวนผู้ป่วยข้ามเขตในความรับผิดชอบของ
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ตนเองแทนการใช้งบภาพรวม เนื่องจากหน่วยบริการประจ าแต่ละแห่งได้รับจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายใน
การดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ตามประชากรในความรับผิดชอบไปแล้ว 
       1.2 เชิงปฏิบัติ 
            1.2.1 ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับผิดชอบงานเห็นว่าหากไม่มองถึงจ านวนเงินที่ได้รับ
ชดเชย รูปแบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการภายในจังหวัดครั้งนี้ เป็น
ระบบการด าเนินงานที่ดี และมีความพึงพอใจมาก ท าให้ท างานได้สะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาการทวง
หนี้ระหว่างหน่วยบริการได้ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดควรก าหนดให้มีรูปแบบแนวทางการ
ด าเนินงานเช่นนี้ต่อไป แต่ควรปรับแก้ส่วนที่เป็นปัญหาคือ ลดปริมาณผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการ ก าหนด
อัตราจ่ายชดเชยใกล้เคียงค่าใช้จ่ายจริง  
  1.2.2 ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการประจ าที่ให้บริการได้รับชดเชยน้อย
กว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงมากหน่วยบริการบางแห่งปรับตัวเพ่ือลดค่าใช้จ่ายโดยผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกเขตที่
ให้บริการจะพยายามแนะน าให้ผู้ป่วยไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ หรือให้ผู้ป่วยกลับไปขอใบ
ส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้  ส่งผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไปรับยาที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลใกล้บ้าน จากนั้นประมาณ 6 เดือนที่จะต้องพบแพทย์ให้ไปรับการตรวจที่หน่วย
บริการประจ าที่รับลงทะเบียนไว้  ในรายมาฝากครรภ์ครั้งแรกที่มารับบริการก็จะตรวจให้ แต่บางรายที่
แนะน าได้จะตรวจครรภ์ทั่วไปแต่ไม่ตรวจทางห้องปฎิบัติการ เนื่องจากค่าตรวจแพงจะแนะน าให้ไปตรวจที่
โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ าไว้ ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหาให้หน่วยบริการและปัญหาที่อาจ
เกิดกับผู้ป่วยจากการลดมาตรฐานการให้บริการ ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดต้องทบทวนอัตราการชดเชย
ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และปรับระบบงานการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือลดการข้ามเขต
บริการ เสนอคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เพ่ือพิจารณาและใช้ด าเนินงานในจังหวัด 
  2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดระบบชดเชยค่าบริการ 
ทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัด จากผู้บริหาร
หน่วยบริการ 
   2.2 ควรท าการศึกษาเจาะลึกถึงท่ีตั้งภูมิล าเนาของผู้ป่วยนอกข้ามเขตบริการหน่วยบริการ
ประจ า ลักษณะการเดินทางระหว่างหน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน และหน่วยบริการที่ให้บริการ   
   2.3 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระบบการชดเชยการจัดระบบชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัด กับการด าเนินงาน
ของจังหวัดอ่ืน 
   2.4 ควรท าการศึกษาความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่ข้ามเขตบริการ ต่อ
หน่วยบริการประจ าที่รับลงทะเบียน และหน่วยบริการที่มารับบริการ 
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ภาคผนวก 1 
โรคที่ก ำหนดเป็นโรคเรื้อรังเพื่อชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำร  

จังหวัดยโสธร 
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โรคที่ก ำหนดเป็นโรคเรื้อรังเพื่อชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำร  
จังหวัดยโสธร 

 
 รหัสโรค E10-E14 โรคเบำหวำน ได้แก่ 
    (E10) เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน 
    (E11) เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน 
    (E12) เบาหวานที่เก่ียวกับภาวะทุพโภชนาการ 
    (E13) เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด 
    (E14) เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด 
  รหัสโรค I21-I25 กล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน ได้แก่ 
    (I21) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
    (I22) กล้ามเนื้อหัวใจที่ตายตามมา 
    (I23) ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันบางอย่างที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
     (I23.0) เลือดออกในถุงหุ้มหัวใจที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิดหลัง
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
     (I23.1) ช่องโหว่ที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิด
หลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
     (I23.2) ช่องโหว่ที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิด
หลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
     (I23.3) ผนังหัวใจฉีกขาดโดยไม่มีเลือดออกในถุงหุ้มหัวใจที่เป็น
ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
     (I23.4) การฉีกขาดของคอร์ดี เท็นดินี ที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิด
หลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
     (I23.5) การฉีกขาดของกล้ามเนื้อแปปิลลารีที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่
เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
     (I23.6) ลิ่มเลือดในหัวใจห้องบน รยางค์หัวใจห้องบน และหัวใจห้องล่างที่
เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
     (I23.8) ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันแบบอื่นที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน 
    (I24) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบอ่ืน 
     (I24.0) ลิ่มเลือดในหลอดเลือดโคโรนารีที่ไม่ท าให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย 
     (I24.1) กลุ่มอาการเดรสเลอร์ 
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    (I25) โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง 
     (I25.0) โรคหัวใจและหลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงแข็ง แบบที่บรรยายไว้ 
     (I25.1) โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง 
     (I25.2) กล้ามเนื้อหัวใจตายในอดีต 
     (I25.3) หลอดเลือดโป่งพองของหัวใจ 
     (I25.4) หลอดเลือดแดงโคโรนารีโป่งพอง 
     (I25.5) โรคกล้ามเนื้อหัวใจเพราะขาดเลือด 
     (I25.6) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบไม่มีอาการ 
     (I25.8) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง 
     (I25.9) โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 
   รหัสโรค I10-I15 โรคควำมดันโลหิตสูง ได้แก่ 
    (I10) ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 

 ความดันโลหิตหลอดเลือดแดงสูง 

 ความดันเลือดสูง 
    (I11) โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง 
    (I12) โรคไตจากความดันโลหิตสูง 
    (I13) โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูง 
    (I15) ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิ 
     (I15.0) ความดันโลหิตสูงจากหลอดเลือดไต 
  รหัสโรค I60-I69 โรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ 
    (I60) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง 
     (I60.0) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากท่อและจุดแยกสองง่ามคาโร
ติด 
     (I60.1) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงมิลเดิล ซี
ริบรัล 
     (I60.2) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์ 
คอมมิวนิเคติง 
     (I60.3) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์ 
คอมมิวนิเคติง 
     (I60.4) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงเบสิลา 
     (I60.5) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงเวอร์ทิบรัล 
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     (I60.6) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงอ่ืนในกะโหลก
ศีรษะ 
     (I60.7) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงในกะโหลก
ศีรษะ ไม่ระบุรายละเอียด 
    (I61) เลือดออกในสมองใหญ่ 
     (I61.0) เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ใต้เปลือกสมอง 
     (I61.1) เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ที่เปลือกสมอง 
     (I61.2) เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ไม่ระบุรายละเอียด 
     (I61.3) เลือดออกในก้านสมอง 
     (I61.4) เลือดออกในสมองน้อย 
     (I61.5) เลือดออกในโพรงสมอง 
     (I61.6) เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด 
    (I62) เลือดออกในกะโหลกศีรษะแบบอ่ืนที่ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ 
     (I62.0) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก (เฉียบพลัน) (ไม่เกิดจากการ
บาดเจ็บ) 
     (I62.1) เลือดออกนอกเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกท่ีไม่เกิดจากการบาดเจ็บ
เลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกที่ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ 
    (I63) เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 
     (I63.0) เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง
ก่อนถึงสมอง 
     (I63.1) เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดแดง
ก่อนถึงสมอง 
     (I63.2) เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากการอุดตันและตีบที่ไม่ระบุ
รายละเอียดของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง 
     (I63.3) เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง
สมอง 
     (I63.4) เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดแดง
สมอง 
     (I63.5) เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากการอุดตันและตีบที่ไม่ระบุ
รายละเอียดของหลอดเลือดแดงสมอง 
     (I63.6) เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดด า
สมอง ชนิดไม่เกิดหนอง 
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    (I64) โรคอัมพาตเฉียบพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะ
ขาดเลือด 
    (I65) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง ไม่ท าให้เนื้อสมองตาย
เพราะขาดเลือด 
     (I65.0) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงเวอร์ทิบรัล 
     (I65.1) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงเบซิลาร์ 
     (I65.2) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงคาโรติด 
     (I65.3) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองหลายต าแหน่ง
และท้ังสองข้าง 
     (I65.8) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองอ่ืน 
     (I65.9) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองที่ไม่ระบุ
รายละเอียด 
    (I66) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมอง แต่ไม่ท าให้เนื้อสมองตาย
เพราะขาดเลือด 
     (I66.0) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงมิดเดิล ซีริบรัล 

(I66.1) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์ ซีริบรัล 
(I66.2) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์ ซีริบรัล 
(I66.3) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงซีริเบลลาร์ 

     (I66.4) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมองหลายต าแหน่งและ
ทั้งสองข้าง 

(I66.5) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงอ่ืนของสมอง 
     (I66.6) การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมอง ไม่ระบุรายละเอียด 
    (I67) โรคหลอดเลือดสมองอ่ืน 

(I67.1) หลอดเลือดสมองโป่งพอง ไม่แตก 
(I67.2) หลอดเลือดแดงของสมองแข็ง 
(I67.3) โรคของเนื้อสมองสีขาวจากหลอดเลือดชนิดลุกลาม 
โรคบินสแวนเกอร์ 
(I67.4) โรคสมองจากความดันโลหิตสูง 
(I67.5) โรคโมยาโมยา 

     (I67.6) ลิ่มเลือดเกิดข้ึนในระบบหลอดเลือดด าภายในกะโหลกศีรษะโดยไม่มี
หนอง 

(I67.7) หลอดเลือดแดงของสมองอักเสบ มิได้จ าแนกไว้ที่ใด 
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    (I68) โรคหลอดเลือดสมองในโรคที่จ าแนกไว้ที่อ่ืน 
    (I69) ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมอง 
  รหัสโรค J44 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอ่ืน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
กลุ่มโรคที่รับบริการข้ามเขตบริการรายหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลที่ให้บริการ จังหวัดยโสธร 
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กลุ่มโรคที่รับบริการข้ามเขตบริการรายหน่วยบริการประจ าโรงพยาบาลที่ให้บริการ จังหวัดยโสธร 
 
ตารางท่ี 13 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
       ยโสธร จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557– 2559    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิต
บำงโรค (A00-B99) 

1,810 3.90  1,874 3.42  2,359 3.76 

2. เนื้องอก (C00-D48) 2,138 4.61  2,492 4.54  2,451 3.90 
3. โรคของเลือดและอวัยวะ
สร้ำงเลือดและควำมผิดปกติ
บำงอย่ำงของกลไกภูมิคุ้มกัน 
(D50-D89) 

529 1.14  548 1.00  629 1.00 

4. โรคของต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำร และเมตำบอลิ
ซึม (E00-E90) 

2,235 4.81  2,631 4.80  2,870 4.57 

5. ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรม (F00-F99) 

1,720 3.71  2,073 3.78  1,985 3.16 

6. โรคของระบบประสำท 
(G00-G99) 

1,259 2.71  1,584 2.89  2,090 3.33 

7. โรคของตำและอวัยวะ
เคียงลูกตำ (H00-H59) 

3,458 7.45  3,274 5.97  3,508 5.59 

8. โรคของหูและปุม่กระดูก
กกห ู(H60-H95) 

670 1.44  735 1.34  718 1.14 

9. โรคของระบบไหลเวียน
โลหิต (I00-I99) 

4,537 9.77  5,390 9.82  5,990 9.54 

10. โรคของระบบหำยใจ 
(J00-J99) 

1,972 4.25  2,192 4.00  2,734 4.35 

11. โรคของระบบย่อย
อำหำร (K00-K93) 

3,566 7.68  3,859 7.03  4,260 6.78 

12. โรคของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-
L99) 

1,055 2.27  1,289 2.35  1,572 2.50 
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ตารางท่ี 13 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
       ยโสธร จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557– 2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อ
โครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 
(M00-M99) 

3,349 7.21  3,950 7.20  4,691 7.47 

14. โรคของระบบสืบพันธ์ุและ
ระบบปสัสำวะ (N00-N99) 

5,004 10.78  6,336 11.55  6,603 10.51 

15. กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด 
และระยะหลังคลอด (O00-
O99) 

88 0.19  86 0.16  111 0.18 

16. ภำวะบำงอย่ำงท่ีเริ่มต้นใน
ระยะปริก ำเนดิ (P00-P96) 

276 0.59  121 0.22  152 0.24 

17. รูปผิดปกติแต่ก ำเนิด รูป
พิกำร และควำมผดิปกติของ
โครโมโซม (Q00-Q99) 

214 0.46  216 0.39  270 0.43 

18. อำกำร อำกำรแสดง และ
ควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจ
ทำงคลินิกและทำงห้องปฏิบตั ิ
กำรมิได้จ ำแนกไว้ท่ีใด (R00-
R99) 

2,142 4.61  2,392 4.36  2,743 4.37 

19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ 
และผลสืบเนื่องบำงอย่ำงของ
สำเหตุภำยนอก (S00-T98) 

825 1.78  1,000 1.82  1,245 1.98 

20. สำเหตุภำยนอกของกำร
เจ็บป่วยและกำรตำย (V01-
Y98) 

28 0.06  4 0.01  9 0.01 

21. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถำนะ
สุขภำพและกำรรับบริกำร
สุขภำพ (Z00-Z99) 

9,547 20.57  12,820 23.37  15,818 25.18 

รวม 46,422 100.00  54,866 100.00  62,808 100.00 
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  จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่รับกำรรักษำที่หน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลยโสธร ใน
ปีงบประมำณ 2557-2559 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ 
(Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 20.57 , 23.37 และ 25.18 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสองเป็นกลุ่ม 14. โรคของ
ระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสำวะ (N00-N99) คิดเป็นร้อยละ 10.78 , 11.55 และ 10.51 ตำมล ำดับ รองลงมำ
ล ำดับสำมเป็นกลุ่ม 9. โรคของระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) คิดเป็นร้อยละ 9.77 , 9.82 และ 9.54 
ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับที่สี่ในปีงบประมำณ 2557 เป็นกลุ่ม 11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็น
ร้อยละ 7.68 ในปีงบประมำณ 2558 - 2559 เป็นกลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน (M00-M99) คิดเป็นร้อยละ 7.20 และ 7.47 ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับที่ห้ำในปีงบประมำณ 2557 เป็น
กลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) คิดเป็นร้อยละ 7.21 ใน
ปีงบประมำณ 2558-2559 เป็นกลุ่ม 11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 7.07 และ 6.78 
ตำมล ำดับ   
 
ตารางท่ี 14 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
               ชุมชนทุกแห่ง จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิต
บำงโรค (A00-B99) 

1,026 4.17  1,109 4.16  1,255 4.16 

2. เนื้องอก (C00-D48) 60 0.24  70 0.26  81 0.27 
3. โรคของเลือดและอวัยวะ
สร้ำงเลือดและควำมผิดปกติ
บำงอย่ำงของกลไกภูมิคุ้มกัน 
(D50-D89) 

201 0.82  232 0.87  274 0.91 

4. โรคของต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำร และเมตำบอลิ
ซึม (E00-E90) 

1,354 5.51  1,542 5.79  1,501 4.98 

5. ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรม (F00-F99) 

415 1.69  385 1.44  391 1.30 

6. โรคของระบบประสำท 
(G00-G99) 

288 1.17  306 1.15  339 1.12 
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ตารางท่ี 14 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
               ชุมชนทุกแห่ง จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรือำกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559 (ต่อ)    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

7. โรคของตำและอวัยวะ
เคียงลูกตำ (H00-H59) 

397 1.61  438 1.64  455 1.51 

8. โรคของหูและปุม่กระดูก
กกห ู(H60-H95) 

112 0.46  118 0.44  167 0.55 

9. โรคของระบบไหลเวียน
โลหิต (I00-I99) 

1,303 5.30  1,308 4.91  1,382 4.58 

10. โรคของระบบหำยใจ 
(J00-J99) 

3,772 15.34  3,895 14.62  4,351 14.43 

11. โรคของระบบย่อย
อำหำร (K00-K93) 

3,843 15.63  4,048 15.19  4,363 14.47 

12. โรคของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-
L99) 

800 3.25  802 3.01  903 2.99 

13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อ
โครงร่ำง และเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน (M00-M99) 

2,081 8.46  2,281 8.56  2,553 8.47 

14. โรคของระบบสืบพันธ์ุ
และระบบปัสสำวะ (N00-
N99) 

1,078 4.38  1,417 5.32  2,692 8.93 

15. กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด 
และระยะหลังคลอด (O00-
O99) 

97 0.39  127 0.48  150 0.50 

16. ภำวะบำงอย่ำงท่ีเริ่มต้น
ในระยะปริก ำเนิด (P00-
P96) 

22 0.09  15 0.06  18 0.06 

17. รูปผิดปกติแต่ก ำเนิด รูป
พิกำร และควำมผดิปกติของ
โครโมโซม (Q00-Q99) 

9 0.04  18 0.07  4 0.01 
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ตารางท่ี 14 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
                ชุมชนทุกแห่ง จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

18. อำกำร อำกำรแสดง 
และควำมผิดปกติที่พบจำก
กำรตรวจทำงคลินิกและทำง
ห้องปฏิบัติกำรมิไดจ้ ำแนกไว้
ที่ใด (R00-R99) 

1,958 7.96  1,859 6.98  2,229 7.39 

19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็น
พิษ และผลสืบเนื่อง
บำงอย่ำงของสำเหตุ
ภำยนอก (S00-T98) 

1,016 4.13  1,086 4.08  1,142 3.79 

20. สำเหตุภำยนอกของกำร
เจ็บป่วยและกำรตำย (V01-
Y98) 

81 0.33  172 0.65  155 0.51 

21. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถำนะ
สุขภำพและกำรรับบริกำร
สุขภำพ (Z00-Z99) 

4,672 19.00  5,416 20.33  5,752 19.07 

รวม 24,585 100.00  26,644 100.00  30,157 100.00 
         

 
  จำกตำรำงที่ 14 พบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่รับกำรรักษำที่หน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลชุมชน ใน
ปีงบประมำณ 2557-2559 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ 
(Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 19.00 , 20.33 และ 19.07 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสองเป็นกลุ่ม 11. โรคของ
ระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 15.63 , 15.19 และ 14.47 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสำมเป็น
กลุ่ม 10. โรคของระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 15.34 , 14.62 และ 14.43 ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับที่สี่
ในปีงบประมำณ 2557-2558 เป็นกลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) 
คิดเป็นร้อยละ 8.46 และ 8.56 ตำมล ำดับ ในปีงบประมำณ 2559 เป็นกลุ่ม 14. โรคของระบบสืบพันธุ์และ
ระบบปัสสำวะ (N00-N99) คิดเป็นร้อยละ 8.93 ส่วนล ำดับที่ห้ำในปีงบประมำณ 2557-2558 เป็นกลุ่ม 18. 
อำกำร อำกำรแสดง และควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจทำงคลินิกและทำงห้องปฏิบัติกำรมิได้จ ำแนกไว้ที่ใด  
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(R00-R99) คิดเป็นร้อยละ 7.96 และ 6.98 ตำมล ำดับ ในปีงบประมำณ 2559 เป็นกลุ่ม 13. โรคของระบบ
กล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน (M00-M99) คิดเป็นร้อยละ 8.47 
 
ตารางท่ี 15 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
        เลิงนกทำ จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรือำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิต
บำงโรค (A00-B99) 

285 7.63  284 6.20  358 5.63 

2. เนื้องอก (C00-D48) 29 0.78  24 0.52  53 0.83 
3. โรคของเลือดและอวัยวะ
สร้ำงเลือดและควำมผิดปกติ
บำงอย่ำงของกลไกภูมิคุ้มกัน 
(D50-D89) 

66 1.77  98 2.14  147 2.31 

4. โรคของต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำร และเมตำบอลซิึม 
(E00-E90) 

160 4.29  180 3.93  298 4.69 

5. ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรม (F00-F99) 

149 3.99  134 2.93  130 2.05 

6. โรคของระบบประสำท 
(G00-G99) 

64 1.71  96 2.10  130 2.05 

7. โรคของตำและอวัยวะเคียง
ลูกตำ (H00-H59) 

93 2.49  57 1.25  227 3.57 

8. โรคของหูและปุม่กระดูกกก
หู (H60-H95) 

19 0.51  33 0.72  47 0.74 

9. โรคของระบบไหลเวียน
โลหิต (I00-I99) 

175 4.69  229 5.00  293 4.61 

10. โรคของระบบหำยใจ 
(J00-J99) 

496 13.29  641 14.00  828 13.03 

11. โรคของระบบย่อยอำหำร 
(K00-K93) 

435 11.65  623 13.61  704 11.08 

12. โรคของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 

126 3.38  135 2.95  195 3.07 
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ตารางท่ี 15 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
        เลิงนกทำ จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อ
โครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 
(M00-M99) 

267 7.15  408 8.91  461 7.25 

14. โรคของระบบสืบพันธ์ุและ
ระบบปสัสำวะ (N00-N99) 

324 8.68  410 8.96  743 11.69 

15. กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด 
และระยะหลังคลอด (O00-
O99) 

62 1.66  89 1.94  107 1.68 

16. ภำวะบำงอย่ำงท่ีเริ่มต้นใน
ระยะปริก ำเนดิ (P00-P96) 

12 0.32  4 0.09  9 0.14 

17. รูปผิดปกติแต่ก ำเนิด รูป
พิกำร และควำมผดิปกติของ
โครโมโซม (Q00-Q99) 

5 0.13  13 0.28  4 0.06 

18. อำกำร อำกำรแสดง และ
ควำมผิดปกติที่พบจำกกำร
ตรวจทำงคลินิกและทำง
ห้องปฏิบัติกำรมิไดจ้ ำแนกไว้ท่ี
ใด (R00-R99) 

290 7.77  308 6.73  453 7.13 

19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ 
และผลสืบเนื่องบำงอย่ำงของ
สำเหตุภำยนอก (S00-T98) 

133 3.56  146 3.19  149 2.34 

20. สำเหตุภำยนอกของกำร
เจ็บป่วยและกำรตำย (V01-
Y98) 

8 0.21  45 0.98  123 1.94 

21. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถำนะ
สุขภำพและกำรรับบริกำร
สุขภำพ (Z00-Z99) 

535 14.33  620 13.55  896 14.10 

รวม 3,733 100.00  4,577 100.00  6,355 100.00 
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   จำกตำรำงที่ 15 พบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่รับกำรรักษำที่หน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลเลิงนกทำ ใน
ปีงบประมำณ 2557-2559 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ 
(Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 14.33 , 13.55 และ 14.10 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสองเป็นกลุ่ม 10. โรคของ
ระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 13.29 , 14.00 และ 13.03 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสำมเป็นกลุ่ม 
11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 11.65 , 13.61 และ 11.08 ตำมล ำดับ ล ำดับที่สี่เป็น
กลุ่ม 14. โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสำวะ (N00-N99) คิดเป็นร้อยละ 8.68 , 8.96 และ 11.69 
ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับที่ห้ำในปีงบประมำณ 2557 เป็นกลุ่ม 18. อำกำร อำกำรแสดง และควำมผิดปกติที่พบ
จำกกำรตรวจทำงคลินิกและทำงห้องปฏิบัติกำรมิได้จ ำแนกไว้ที่ใด (R00-R99) คิดเป็นร้อยละ 7.77 ใน
ปีงบประมำณ 2558 - 2559 เป็นกลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) 
คิดเป็นร้อยละ 8.91 และ 7.25 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 16 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
        ค ำเข่ือนแก้ว จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิต
บำงโรค (A00-B99) 

134 4.15  110 3.77  129 4.20 

2. เนื้องอก (C00-D48) 10 0.31  9 0.31  4 0.13 
3. โรคของเลือดและอวัยวะ
สร้ำงเลือดและควำมผิดปกติ
บำงอย่ำงของกลไกภูมิคุ้มกัน 
(D50-D89) 

13 0.40  16 0.55  13 0.42 

4. โรคของต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำร และเมตำบอลซิึม 
(E00-E90) 

171 5.29  177 6.07  129 4.20 

5. ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรม (F00-F99) 

53 1.64  36 1.23  22 0.72 

6. โรคของระบบประสำท 
(G00-G99) 

27 0.84  31 1.06  48 1.56 

7. โรคของตำและอวัยวะเคียง
ลูกตำ (H00-H59) 

25 0.77  42 1.44  23 0.75 
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ตารางท่ี 16 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
        ค ำเข่ือนแก้ว จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

8. โรคของหูและปุม่กระดูกกก
หู (H60-H95) 

12 0.37  8 0.27  12 0.39 

9. โรคของระบบไหลเวียน
โลหิต (I00-I99) 

199 6.16  185 6.34  168 5.47 

10. โรคของระบบหำยใจ 
(J00-J99) 

522 16.16  523 17.93  502 16.34 

11. โรคของระบบย่อยอำหำร 
(K00-K93) 

469 14.52  316 10.83  325 10.58 

12. โรคของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 

77 2.38  72 2.47  79 2.57 

13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อ
โครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 
(M00-M99) 

211 6.53  194 6.65  155 5.04 

14. โรคของระบบสืบพันธ์ุและ
ระบบปสัสำวะ (N00-N99) 

67 2.07  61 2.09  331 10.77 

15. กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด 
และระยะหลังคลอด (O00-
O99) 

6 0.19  4 0.14  8 0.26 

16. ภำวะบำงอย่ำงท่ีเริ่มต้นใน
ระยะปริก ำเนดิ (P00-P96) 

3 0.09  - -  - - 

17. รูปผิดปกติแต่ก ำเนิด รูป
พิกำร และควำมผดิปกติของ
โครโมโซม (Q00-Q99) 

- -  2 0.07  - - 

18. อำกำร อำกำรแสดง และ
ควำมผิดปกติที่พบจำกกำร
ตรวจทำงคลินิกและทำง
ห้องปฏิบัติกำรมิไดจ้ ำแนกไว้ท่ี
ใด (R00-R99) 

218 6.75  180 6.17  261 8.49 
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ตารางท่ี 16 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
        ค ำเข่ือนแก้ว จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ 
และผลสืบเนื่องบำงอย่ำงของ
สำเหตุภำยนอก (S00-T98) 

128 3.96  117 4.01  144 4.69 

20. สำเหตุภำยนอกของกำร
เจ็บป่วยและกำรตำย (V01-
Y98) 

27 0.84  15 0.51  4 0.13 

21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะ
สุขภำพและกำรรับบริกำร
สุขภำพ (Z00-Z99) 

859 26.59  819 28.08  716 23.30 

รวม 3,231 100.00  2,917 100.00  3,078 100.00 
         

 
   จำกตำรำงที่ 16 พบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มโรคท่ีรับกำรรักษำท่ีหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลค ำเข่ือนแก้ว ใน
ปีงบประมำณ 2557-2559 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ 
(Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 26.59 , 28.08 และ 23.30 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสองเป็นกลุ่ม 10. โรคของ
ระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 16.16 , 17.93 และ 16.34 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสำมเป็นกลุ่ม 
11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 14.52 , 10.83 และ 10.58 ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับที่สี่
ปีงบประมำณ 2557 เป็นกลุ่ม 18. อำกำร อำกำรแสดง และควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจทำงคลินิกและ
ทำงห้องปฏิบัติกำรมิได้จ ำแนกไว้ที่ใด (R00-R99) คิดเป็นร้อยละ 6.75 ปีงบประมำณ 2558 เป็นกลุ่ม 15. โรค
ของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) คิดเป็นร้อยละ 6.65 ปีงบประมำณ 2559 เป็น
กลุ่ม 14. โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสำวะ (N00-N99) คิดเป็นร้อยละ 10.77  ส่วนล ำดับที่ห้ำใน
ปีงบประมำณ 2557 เป็นกลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) คิดเป็น
ร้อยละ 6.53 ในปีงบประมำณ 2558 เป็นกลุ่ม 9. โรคของระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) คิดเป็นร้อยละ 6.34 
และ ในปีงบประมำณ 2559 เป็นกลุ่ม 18. อำกำร อำกำรแสดง และควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจทำงคลินิก
และทำงห้องปฏิบัติกำรมิได้จ ำแนกไว้ที่ใด (R00-R99) คิดเป็นร้อยละ 8.49 
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ตารางท่ี 17 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
       กุดชุม จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบำง
โรค (A00-B99) 

149 3.61  221 4.88  179 4.26 

2. เนื้องอก (C00-D48) 13 0.32  15 0.33  13 0.31 
3. โรคของเลือดและอวัยวะสร้ำง
เลือดและควำมผิดปกติบำงอย่ำง
ของกลไกภูมิคุม้กัน (D50-D89) 

30 0.73  33 0.73  28 0.67 

4. โรคของต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำร และเมตำบอลซิึม 
(E00-E90) 

277 6.72  302 6.66  270 6.42 

5. ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรม (F00-F99) 

47 1.14  52 1.15  69 1.64 

6. โรคของระบบประสำท (G00-
G99) 

63 1.53  64 1.41  68 1.62 

7. โรคของตำและอวัยวะเคียง
ลูกตำ (H00-H59) 

58 1.41  67 1.48  52 1.24 

8. โรคของหูและปุม่กระดูกกกหู 
(H60-H95) 

17 0.41  22 0.49  28 0.67 

9. โรคของระบบไหลเวียนโลหิต 
(I00-I99) 

280 6.79  243 5.36  219 5.21 

10. โรคของระบบหำยใจ (J00-
J99) 

566 13.72  543 11.98  571 13.58 

11. โรคของระบบย่อยอำหำร 
(K00-K93) 

769 18.64  825 18.20  704 16.75 

12. โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนัง (L00-L99) 

150 3.64  159 3.51  126 3.00 

13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อ
โครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 
(M00-M99) 

356 8.63  475 10.48  561 13.34 
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ตารางท่ี 17 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
       กุดชุม จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

14. โรคของระบบสืบพันธ์ุและ
ระบบปสัสำวะ (N00-N99) 

70 1.70  91 2.01  97 2.31 

15. กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด 
และระยะหลังคลอด (O00-
O99) 

8 0.19  11 0.24  14 0.33 

16. ภำวะบำงอย่ำงท่ีเริ่มต้นใน
ระยะปริก ำเนดิ (P00-P96) 

4 0.10  5 0.11  6 0.14 

17. รูปผิดปกติแต่ก ำเนิด รูป
พิกำร และควำมผดิปกติของ
โครโมโซม (Q00-Q99) 

3 0.07  2 0.04  - - 

18. อำกำร อำกำรแสดง และ
ควำมผิดปกติที่พบจำกกำร
ตรวจทำงคลินิกและทำง
ห้องปฏิบัติกำรมิไดจ้ ำแนกไว้ท่ี
ใด (R00-R99) 

362 8.78  332 7.32  338 8.04 

19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ 
และผลสืบเนื่องบำงอย่ำงของ
สำเหตุภำยนอก (S00-T98) 

157 3.81  174 3.84  153 3.64 

20. สำเหตุภำยนอกของกำร
เจ็บป่วยและกำรตำย (V01-
Y98) 

10 0.24  20 0.44  12 0.29 

21. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถำนะ
สุขภำพและกำรรับบริกำร
สุขภำพ (Z00-Z99) 

736 17.84  877 19.35  696 16.56 

รวม 4,125 100.00  4,533 100.00  4,204 100.00 
         

 
   จำกตำรำงที่ 17 พบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่รับกำรรักษำที่หน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลกุดชุม ใน
ปีงบประมำณ 2557-2559 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ 
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(Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 17.84 , 19.35 และ 16.56 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสองเป็นกลุ่ม 11. โรคของ
ระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 18.64 , 18.20 และ 16.75 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสำมเป็น
กลุ่ม 10. โรคของระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 13.72 , 11.98 และ 13.58 ตำมล ำดับ ล ำดับที่สี่เป็น
กลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) คิดเป็นร้อยละ 8.63 , 10.48 
และ 13.34 ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับที่ห้ำในปีงบประมำณ 2557 เป็นกลุ่ม 9. โรคของระบบไหลเวียนโลหิต (I00-
I99) คิดเป็นร้อยละ 6.79  ในปีงบประมำณ 2558 - 2559 เป็นกลุ่ม 18. อำกำร อำกำรแสดง และควำม
ผิดปกติท่ีพบจำกกำรตรวจทำงคลินิกและทำงห้องปฏิบัติกำรมิได้จ ำแนกไว้ที่ใด (R00-R99) คิดเป็นร้อยละ 7.32 
และ 8.04 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 18 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
        มหำชนะชัย จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรือำกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิต
บำงโรค (A00-B99) 

75 4.67  83 5.21  102 6.90 

2. เนื้องอก (C00-D48) 1 0.06  1 0.06  1 0.07 
3. โรคของเลือดและอวัยวะ
สร้ำงเลือดและควำมผิดปกติ
บำงอย่ำงของกลไกภูมิคุ้มกัน 
(D50-D89) 

55 3.43  35 2.20  35 2.37 

4. โรคของต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำร และเมตำบอลซิึม 
(E00-E90) 

52 3.24  47 2.95  20 1.35 

5. ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรม (F00-F99) 

55 3.43  37 2.32  45 3.04 

6. โรคของระบบประสำท 
(G00-G99) 

21 1.31  16 1.00  8 0.54 

7. โรคของตำและอวัยวะเคียง
ลูกตำ (H00-H59) 

51 3.18  18 1.13  17 1.15 

8. โรคของหูและปุม่กระดูกกก
หู (H60-H95) 

3 0.19  9 0.56  9 0.61 
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ตารางท่ี 18 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
        มหำชนะชัย จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

9. โรคของระบบไหลเวียน
โลหิต (I00-I99) 

147 9.16  144 9.03  118 7.98 

10. โรคของระบบหำยใจ 
(J00-J99) 

243 15.14  248 15.56  272 18.39 

11. โรคของระบบย่อยอำหำร 
(K00-K93) 

238 14.83  219 13.74  262 17.71 

12. โรคของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 

35 2.18  27 1.69  34 2.30 

13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อ
โครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 
(M00-M99) 

139 8.66  156 9.79  88 5.95 

14. โรคของระบบสืบพันธ์ุและ
ระบบปสัสำวะ (N00-N99) 

21 1.31  28 1.76  31 2.10 

15. กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด 
และระยะหลังคลอด (O00-
O99) 

6 0.37  6 0.38  6 0.41 

16. ภำวะบำงอย่ำงท่ีเริ่มต้นใน
ระยะปริก ำเนดิ (P00-P96) 

2 0.12  4 0.25  2 0.14 

17. รูปผิดปกติแต่ก ำเนิด รูป
พิกำร และควำมผดิปกติของ
โครโมโซม (Q00-Q99) 

- -  - -  - - 

18. อำกำร อำกำรแสดง และ
ควำมผิดปกติที่พบจำกกำร
ตรวจทำงคลินิกและทำง
ห้องปฏิบัติกำรมิไดจ้ ำแนกไว้ท่ี
ใด (R00-R99) 

141 8.79  128 8.03  140 9.47 

19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ 
และผลสืบเนื่องบำงอย่ำงของ
สำเหตุภำยนอก (S00-T98) 

47 2.93  48 3.01  44 2.97 
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ตารางท่ี 18 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
        มหำชนะชัย จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557-2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

20. สำเหตุภำยนอกของกำร
เจ็บป่วยและกำรตำย (V01-
Y98) 

7 0.44  11 0.69  3 0.20 

21. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถำนะ
สุขภำพและกำรรับบริกำร
สุขภำพ (Z00-Z99) 

266 16.57  329 20.64  242 16.36 

รวม 1,605 100.00  1,594 100.00  1,479 100.00 
         

 
   จำกตำรำงที่ 18 พบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มโรคท่ีรับกำรรักษำท่ีหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลมหำชนะชัย ใน
ปีงบประมำณ 2557-2559 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ 
(Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 16.57 , 20.64 และ 16.36 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสองเป็นกลุ่ม 10. โรคของ
ระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 15.14 , 15.56 และ 18.39 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสำมเป็นกลุ่ม 
11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 14.83 , 13.74 และ 17.71 ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับที่สี่
ปีงบประมำณ 2557 เป็นกลุ่ม 9. โรคของระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) คิดเป็นร้อยละ 9.16 ปีงบประมำณ 
2558 เป็นกลุ่มโรค 13. ของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) คิดเป็นร้อยละ 9.79 
ปีงบประมำณ 2559 เป็นกลุ่ม 18. อำกำร อำกำรแสดง และควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจทำงคลินิกและ
ทำงห้องปฏิบัติกำรมิได้จ ำแนกไว้ที่ใด (R00-R99) คิดเป็นร้อยละ 9.47 ส่วนล ำดับที่ห้ำในปีงบประมำณ 2557 
เป็นกลุ่ม 18. อำกำร อำกำรแสดง และควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจทำงคลินิกและทำงห้องปฏิบัติกำรมิได้
จ ำแนกไว้ที่ใด (R00-R99) คิดเป็นร้อยละ 8.79 ในปีงบประมำณ 2558, 2559 เป็นกลุ่ม 9. โรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิต (I00-I99) คิดเป็นร้อยละ 9.03  และ 7.98 ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี 19 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
       ทรำยมูล จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิต
บำงโรค (A00-B99) 

185 2.96  227 3.02  267 3.12 

2. เนื้องอก (C00-D48) 2 0.03  5 0.07  6 0.07 
3. โรคของเลือดและอวัยวะ
สร้ำงเลือดและควำมผิดปกติ
บำงอย่ำงของกลไกภูมิคุ้มกัน 
(D50-D89) 

17 0.27  22 0.29  11 0.13 

4. โรคของต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำร และเมตำบอลซิึม 
(E00-E90) 

331 5.30  352 4.68  291 3.40 

5. ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรม (F00-F99) 

23 0.37  39 0.52  27 0.32 

6. โรคของระบบประสำท 
(G00-G99) 

52 0.83  38 0.50  44 0.51 

7. โรคของตำและอวัยวะเคียง
ลูกตำ (H00-H59) 

107 1.71  117 1.55  59 0.69 

8. โรคของหูและปุม่กระดูกกก
หู (H60-H95) 

25 0.40  23 0.31  37 0.43 

9. โรคของระบบไหลเวียน
โลหิต (I00-I99) 

209 3.35  202 2.68  196 2.29 

10. โรคของระบบหำยใจ 
(J00-J99) 

982 15.73  1,139 15.13  1,196 13.95 

11. โรคของระบบย่อยอำหำร 
(K00-K93) 

1,185 18.98  1,345 17.86  1,596 18.62 

12. โรคของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 

227 3.64  222 2.95  278 3.24 

13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อ
โครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 
(M00-M99) 

563 9.02  621 8.25  746 8.70 
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ตารางท่ี 19 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
        ทรำยมูล จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 – 2559 (ต่อ)    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

14. โรคของระบบสืบพันธ์ุและ
ระบบปสัสำวะ (N00-N99) 

530 8.49  785 10.43  1,424 16.61 

15. กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด 
และระยะหลังคลอด (O00-
O99) 

4 0.06  3 0.04  9 0.11 

16. ภำวะบำงอย่ำงท่ีเริ่มต้นใน
ระยะปริก ำเนดิ (P00-P96) 

- -  2 0.03  - - 

17. รูปผิดปกติแต่ก ำเนิด รูป
พิกำร และควำมผดิปกติของ
โครโมโซม (Q00-Q99) 

- -  1 0.01  - - 

18. อำกำร อำกำรแสดง และ
ควำมผิดปกติที่พบจำกกำร
ตรวจทำงคลินิกและทำง
ห้องปฏิบัติกำรมิไดจ้ ำแนกไว้ท่ี
ใด (R00-R99) 

537 8.60  542 7.20  563 6.57 

19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ 
และผลสืบเนื่องบำงอย่ำงของ
สำเหตุภำยนอก (S00-T98) 

284 4.55  314 4.17  318 3.71 

20. สำเหตุภำยนอกของกำร
เจ็บป่วยและกำรตำย (V01-
Y98) 

23 0.37  67 0.89  9 0.10 

21. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถำนะ
สุขภำพและกำรรับบริกำร
สุขภำพ (Z00-Z99) 

957 15.33  1,463 19.43  1,494 17.43 

รวม 6,243 100.00  7,529 100.00  8,571 100.00 
         

 
   จำกตำรำงที่ 19 พบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่รับกำรรักษำที่หน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลทรำยมูล ใน
ปีงบประมำณ 2557 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 18.98 
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ล ำดับสองเป็นกลุ่ม 10. โรคของระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 15.73 ล ำดับสำมเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่
มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ (Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 15.33 ล ำดับสี่เป็นกลุ่ม 13. โรค
ของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน (M00-M99) คิดเป็นร้อยละ 9.02 และล ำดับห้ำเป็นกลุ่ม 14. 
โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสำวะ (N00-N99) คิดเป็นร้อยละ 8.49 ในปีงบประมำณ 2558 ล ำดับแรก
เป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ (Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 19.43 
ล ำดับสองเป็นกลุ่ม 11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 17.86 ล ำดับสำมเป็นกลุ่ม 10. 
โรคของระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 15.13 ล ำดับสี่เป็นกลุ่ม 14. โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบ
ปัสสำวะ (N00-N99) คิดเป็นร้อยละ 10.43 และล ำดับห้ำเป็นกลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) คิดเป็นร้อยละ 8.25 ในปีงบประมำณ 2559 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 11. โรคของ
ระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 18.62 ล ำดับสองเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและ
กำรรับบริกำรสุขภำพ (Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 17.43 ล ำดับสำมเป็นกลุ่ม 14. โรคของระบบสืบพันธุ์และ
ระบบปัสสำวะ (N00-N99) คิดเป็นร้อยละ 16.61 ล ำดับสี่เป็นกลุ่ม 10. โรคของระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็น
ร้อยละ 13.95 และล ำดับห้ำเป็นกลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) 
คิดเป็นร้อยละ 8.70 
  
ตารางท่ี 20 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
       ป่ำติ้ว จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิต
บำงโรค (A00-B99) 

130 3.19  115 3.02  127 2.57 

2. เนื้องอก (C00-D48) 2 0.05  10 0.26  4 0.08 
3. โรคของเลือดและอวัยวะ
สร้ำงเลือดและควำมผิดปกติ
บำงอย่ำงของกลไกภูมิคุ้มกัน 
(D50-D89) 

13 0.32  19 0.50  34 0.69 

4. โรคของต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำร และเมตำบอลซิึม 
(E00-E90) 

303 7.44  392 10.30  395 8.00 

5. ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรม (F00-F99) 

75 1.84  60 1.58  86 1.74 
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ตารางท่ี 20 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
       ป่ำติ้ว จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

6. โรคของระบบประสำท 
(G00-G99) 

35 0.86  26 0.68  22 0.45 

7. โรคของตำและอวัยวะเคียง
ลูกตำ (H00-H59) 

45 1.10  104 2.73  50 1.01 

8. โรคของหูและปุม่กระดูกกก
หู (H60-H95) 

25 0.61  10 0.26  19 0.38 

9. โรคของระบบไหลเวียน
โลหิต (I00-I99) 

251 6.16  266 6.99  343 6.95 

10. โรคของระบบหำยใจ 
(J00-J99) 

703 17.25  555 14.59  729 14.76 

11. โรคของระบบย่อยอำหำร 
(K00-K93) 

563 13.82  516 13.56  570 11.54 

12. โรคของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 

139 3.41  140 3.68  138 2.79 

13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อ
โครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 
(M00-M99) 

430 10.55  358 9.41  411 8.32 

14. โรคของระบบสืบพันธ์ุและ
ระบบปสัสำวะ (N00-N99) 

39 0.96  20 0.53  44 0.89 

15. กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด 
และระยะหลังคลอด (O00-
O99) 

6 0.15  4 0.11  4 0.08 

16. ภำวะบำงอย่ำงท่ีเริ่มต้นใน
ระยะปริก ำเนดิ (P00-P96) 

- -  - -  1 0.02 

17. รูปผิดปกติแต่ก ำเนิด รูป
พิกำร และควำมผดิปกติของ
โครโมโซม (Q00-Q99) 

1 0.02  - -  - - 
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ตารางท่ี 20 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
       ป่ำติ้ว จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

18. อำกำร อำกำรแสดง และ
ควำมผิดปกติที่พบจำกกำร
ตรวจทำงคลินิกและทำง
ห้องปฏิบัติกำรมิไดจ้ ำแนกไว้ท่ี
ใด (R00-R99) 

345 8.47  291 7.65  380 7.70 

19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ 
และผลสืบเนื่องบำงอย่ำงของ
สำเหตุภำยนอก (S00-T98) 

167 4.10  210 5.52  257 5.20 

20. สำเหตุภำยนอกของกำร
เจ็บป่วยและกำรตำย (V01-
Y98) 

1 0.02  - -  - - 

21. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถำนะ
สุขภำพและกำรรับบริกำร
สุขภำพ (Z00-Z99) 

802 19.68  709 18.63  1,324 26.81 

รวม 4,075 100.00  3,805 100.00  4,938 100.00 
         

 
   จำกตำรำงที่ 20 พบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่รับกำรรักษำที่หน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลป่ำติ้ว ใน
ปีงบประมำณ 2557-2559 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ 
(Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 19.68 , 18.63 และ 26.81 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสองเป็นกลุ่ม 10. โรคของ
ระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 17.25 , 14.59 และ 14.76 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสำมเป็นกลุ่ม 
11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 13.82 , 13.56 และ 11.53 ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับที่สี่
ปีงบประมำณ 2557 และ 2559 เป็นกลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-
M99) คิดเป็นร้อยละ 10.55 และ 8.32 ปีงบประมำณ 2558 เป็นกลุ่ม 4. โรคของต่อมไร้ท่อโภชนำกำร และเม
ตำบอลิซึม (E00-E90) คิดเป็นร้อยละ 10.30 ส่วนล ำดับที่ห้ำในปีงบประมำณ 2557 เป็นกลุ่ม 18. อำกำร 
อำกำรแสดง และควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจทำงคลินิกและทำงห้องปฏิบัติกำรมิได้จ ำแนกไว้ที่ใด  (R00-
R99) คิดเป็นร้อยละ 8.47 ปีงบประมำณ 2558 เป็นกลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อ
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เกี่ยวพัน (M00-M99) คิดเป็นร้อยละ 9.41 และปีงบประมำณ 2559 เป็นกลุ่ม 4. โรคของต่อมไร้ท่อโภชนำกำร 
และเมตำบอลิซึม (E00-E90) คิดเป็นร้อยละ 8.00 
 
ตารางท่ี 21 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรโรงพยำบำลค้อวัง จ ำแนกตำม 
       กลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิต
บำงโรค (A00-B99) 

14 5.26  24 6.49  45 15.20 

2. เนื้องอก (C00-D48) - -  1 0.27  - - 
3. โรคของเลือดและอวัยวะ
สร้ำงเลือดและควำมผิดปกติ
บำงอย่ำงของกลไกภูมิคุ้มกัน 
(D50-D89) 

- -  3 0.81  2 0.68 

4. โรคของต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำร และเมตำบอลซิึม 
(E00-E90) 

2 0.75  3 0.81  3 1.01 

5. ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรม (F00-F99) 

1 0.38  7 1.89  - - 

6. โรคของระบบประสำท 
(G00-G99) 

1 0.38  1 0.27  1 0.34 

7. โรคของตำและอวัยวะเคียง
ลูกตำ (H00-H59) 

3 1.13  4 1.08  2 0.68 

8. โรคของหูและปุม่กระดูกกก
หู (H60-H95) 

1 0.38  - -  1 0.34 

9. โรคของระบบไหลเวียน
โลหิต (I00-I99) 

1 0.38  2 0.54  5 1.69 

10. โรคของระบบหำยใจ 
(J00-J99) 

58 21.80  46 12.43  41 13.85 

11. โรคของระบบย่อยอำหำร 
(K00-K93) 

28 10.53  35 9.46  32 10.81 

12. โรคของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 

5 1.88  15 4.05  9 3.04 
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ตารางท่ี 21 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรโรงพยำบำลค้อวัง จ ำแนกตำม 
       กลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อ
โครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 
(M00-M99) 

9 3.38  19 5.14  17 5.74 

14. โรคของระบบสืบพันธ์ุและ
ระบบปสัสำวะ (N00-N99) 

6 2.26  3 0.81  3 1.01 

15. กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด 
และระยะหลังคลอด (O00-
O99) 

- -  9 2.43  - - 

16. ภำวะบำงอย่ำงท่ีเริ่มต้นใน
ระยะปริก ำเนดิ (P00-P96) 

1 0.38  - -  - - 

17. รูปผิดปกติแต่ก ำเนิด รูป
พิกำร และควำมผดิปกติของ
โครโมโซม (Q00-Q99) 

- -  - -  - - 

18. อำกำร อำกำรแสดง และ
ควำมผิดปกติที่พบจำกกำร
ตรวจทำงคลินิกและทำง
ห้องปฏิบัติกำรมิไดจ้ ำแนกไว้ท่ี
ใด (R00-R99) 

6 2.26  18 4.86  12 4.05 

19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ 
และผลสืบเนื่องบำงอย่ำงของ
สำเหตุภำยนอก (S00-T98) 

13 4.89  17 4.59  10 3.38 

20. สำเหตุภำยนอกของกำร
เจ็บป่วยและกำรตำย (V01-
Y98) 

- -  - -  - - 

21. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถำนะ
สุขภำพและกำรรับบริกำร
สุขภำพ (Z00-Z99) 

117 43.98  163 44.05  113 38.18 

รวม 266 100.00  370 100.00  296 100.00 
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   จำกตำรำงที่ 21 พบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่รับกำรรักษำที่หน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลค้อวัง ใน
ปีงบประมำณ 2557-2559 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ 
(Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 43.98 , 44.05 และ 38.18 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสองปีงบประมำณ 2557-
2558 เป็นกลุ่ม 10. โรคของระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 21.80 และ 12.43 ตำมล ำดับ 
ปีงบประมำณ 2559 เป็นกลุ่ม 1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบำงโรค ((A00-B99) รองลงมำล ำดับสำมใน
ปีงบประมำณ 2557-2558 เป็นกลุ่ม 11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 10.53 และ 
9.46 ตำมล ำดับ ปีงบประมำณ 2559 เป็นกลุ่ม 10. โรคของระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 13.85 
ส่วนล ำดับที่สี่ปีงบประมำณ 2557 และ 2558 เป็นกลุ่ม 1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบำงโรค ((A00-B99) คิด
เป็นร้อยละ 5.26 และ 6.49 ปีงบประมำณ 2559 เป็นกลุ่ม 11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็น
ร้อยละ 10.81 ส่วนล ำดับที่ห้ำในปีงบประมำณ 2557 เป็นกลุ่ม 19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ และผลสืบเนื่อง
บำงอย่ำงของสำเหตุภำยนอก (S00-T98) คิดเป็นร้อยละ 4.89 ปีงบประมำณ 2558-2559 เป็นกลุ่ม 13. โรค
ของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน (M00-M99) คิดเป็นร้อยละ 5.14  และ 5.74 ตำมล ำดับ 
 
 ตารางท่ี 22 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
          ไทยเจริญ จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559    
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

1. โรคติดเชื้อและโรคปรสิต
บำงโรค (A00-B99) 

54 4.13  45 3.41  48 3.87 

2. เนื้องอก (C00-D48) 3 0.23  5 0.38  - - 
3. โรคของเลือดและอวัยวะ
สร้ำงเลือดและควำมผิดปกติ
บำงอย่ำงของกลไกภูมิคุ้มกัน 
(D50-D89) 

7 0.54  6 0.45  4 0.32 

4. โรคของต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำร และเมตำบอลซิึม 
(E00-E90) 

58 4.44  89 6.75  95 7.66 

5. ควำมผิดปกติทำงจิตและ
พฤติกรรม (F00-F99) 

12 0.92  20 1.52  12 0.97 

6. โรคของระบบประสำท 
(G00-G99) 

25 1.91  34 2.58  18 1.45 
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ตารางท่ี 22 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
          ไทยเจริญ จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

7. โรคของตำและอวัยวะเคียงลูก
ตำ (H00-H59) 

15 1.15  29 2.20  25 2.01 

8. โรคของหูและปุม่กระดูกกกหู
(H60-H95) 

10 0.77  13 0.99  14 1.13 

9. โรคของระบบไหลเวียนโลหิต 
(I00-I99) 

41 3.14  37 2.81  40 3.22 

10. โรคของระบบหำยใจ (J00-
J99) 

202 15.46  200 15.16  212 17.08 

11. โรคของระบบย่อยอำหำร 
(K00-K93) 

156 11.94  169 12.81  170 13.70 

12. โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง (L00-L99) 

41 3.14  32 2.43  44 3.55 

13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครง
ร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-
M99) 

106 8.11  50 3.79  114 9.19 

14. โรคของระบบสืบพันธ์ุและ
ระบบปสัสำวะ (N00-N99) 

21 1.61  19 1.44  19 1.53 

15. กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด และ
ระยะหลังคลอด (O00-O99) 

5 0.38  1 0.08  2 0.16 

16. ภำวะบำงอย่ำงท่ีเริ่มต้นใน
ระยะปริก ำเนดิ (P00-P96) 

- -  - -  - - 

17. รูปผิดปกติแต่ก ำเนิด รูปพิกำร 
และควำมผิดปกติของโครโมโซม 
(Q00-Q99) 

- -  - -  - - 

18. อำกำร อำกำรแสดง และ
ควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจ
ทำงคลินิกและทำงห้องปฏิบตัิกำร
มิได้จ ำแนกไว้ท่ีใด (R00-R99) 

59 4.51  60 4.55  82 6.61 
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ตารางท่ี 22 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตบริกำรที่เข้ำรับบริกำรหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำล 
          ไทยเจริญ จ ำแนกตำมกลุ่มโรคหรืออำกำร ในปีงบประมำณ 2557 - 2559 (ต่อ)   
 

         

กลุ่มโรคหรืออำกำร ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ 

 (ครั้ง)   (ครั้ง)   (ครั้ง)  
         

19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ 
และผลสืบเนื่องบำงอย่ำงของ
สำเหตุภำยนอก (S00-T98) 

87 6.66  60 4.55  67 5.40 

20. สำเหตุภำยนอกของกำร
เจ็บป่วยและกำรตำย (V01-
Y98) 

5 0.38  14 1.06  4 0.32 

21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะ
สุขภำพและกำรรับบริกำร
สุขภำพ (Z00-Z99) 

400 30.60  436 33.06  271 21.84 

รวม 1,307 100.00  1,319 100.00  1,241 100.00 
         

 
   จำกตำรำงที่ 22 พบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่รับกำรรักษำที่หน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลไทยเจริญ ใน
ปีงบประมำณ 2557-2559 ล ำดับแรกเป็นกลุ่ม 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ 
(Z00-Z99) คิดเป็นร้อยละ 30.60 , 33.06 และ 21.84 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสองเป็นกลุ่ม 10. โรคของ
ระบบหำยใจ (J00-J99) คิดเป็นร้อยละ 15.46 , 15.16 และ 17.08 ตำมล ำดับ รองลงมำล ำดับสำมเป็นกลุ่ม 
11. โรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) คิดเป็นร้อยละ 11.94 , 12.81 และ 13.70 ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับที่สี่
ปีงบประมำณ 2557 และ 2559 เป็นกลุ่ม 13. โรคของระบบกล้ำมเนื้อโครงร่ำง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-
M99) คิดเป็นร้อยละ 8.11 และ 9.19 ปีงบประมำณ 2558 เป็นกลุ่ม 4. โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนำกำร และ 
เมตำบอลิซึม (E00-E90) คิดเป็นร้อยละ 6.75 ส่วนล ำดับที่ห้ำในปีงบประมำณ 2557 เป็นกลุ่ม 19. กำร
บำดเจ็บ กำรเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบำงอย่ำงของสำเหตุภำยนอก (S00-T98) คิดเป็นร้อยละ 6.66 
ปีงบประมำณ 2558 เป็นกลุ่ม 18. อำกำร อำกำรแสดง และควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจทำงคลินิกและ
ทำงห้องปฏิบัติกำรมิได้จ ำแนกไว้ที่ใด (R00-R99) และกลุ่ม 19. กำรบำดเจ็บ กำรเป็นพิษ และผลสืบเนื่อง
บำงอย่ำงของสำเหตุภำยนอก (S00-T98) คิดเป็นร้อยละ 4.55 เท่ำกัน และปีงบประมำณ 2559 เป็นกลุ่ม 18. 
อำกำร อำกำรแสดง และควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจทำงคลินิกและทำงห้องปฏิบัติกำรมิได้จ ำแนกไว้ที่ใด  
(R00-R99) คิดเป็นร้อยละ 6.61 
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 จำกกำรศึกษำกลุ่มโรคท่ีหน่วยบริกำรประจ ำให้บริกำรผู้ป่วยนอกข้ำมเขต สรุปแต่ละแห่งให้บริกำร 3 
อันดับแรกได้ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 23  
 
ตารางท่ี 23 ล ำดับกลุ่มโรคหรือำกำรที่หน่วยบริกำรประจ ำให้บริกำรผู้ป่วยนอกข้ำมเขต 3 ล ำดับแรก  
       จ ำแนกรำยหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลที่ให้บริกำร  ในปีงบประมำณ 2557-2559 
 
      

 

กลุ่มโรคหรืออำกำร 

 

รพ.ยโสธร รพ.ชุมชนรวม รพ.เลิงนกทำ รพ.ค ำเขื่อนแก้ว รพ.กุดชุม 
(ปีงบประมำณ) (ปีงบประมำณ) (ปีงบประมำณ) (ปีงบประมำณ) (ปีงบประมำณ) 

2 
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7 
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8 
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9 
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7 
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7 
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8 
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9 
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7 
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8 
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9 

2 
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7 

2 
5 
5 
8 

2 
5 
5 
9 

                

กลุ่ม 1. โรคติดเชื้อและโรค
ปรสิตบำงโรค (A00-B99) 

               

กลุ่ม 9. โรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิต (I00-I99) 

3 3 3             

กลุ่ม 10. โรคของระบบ
หำยใจ (J00-J99) 

   3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

กลุ่ม 11. โรคของระบบย่อย
อำหำร (K00-K93) 

   2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 

กลุ่ม 14. โรคของระบบ
สืบพันธุแ์ละระบบปสัสำวะ 
(N00-N99) 

2 2 2             

กลุ่ม 21. ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สถำนะสุขภำพและกำรรับ
บริกำรสุขภำพ (Z00-Z99) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
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ตารางท่ี 23 ล ำดับกลุ่มโรคหรือำกำรที่หน่วยบริกำรประจ ำให้บริกำรผู้ป่วยนอกข้ำมเขต 3 ล ำดับแรก  
       จ ำแนกรำยหน่วยบริกำรประจ ำโรงพยำบำลที่ให้บริกำร  ในปีงบประมำณ 2557-2559 (ต่อ) 
 
      

กลุ่มโรคหรืออำกำร 

 

รพ.มหำชนะชัย รพ.ทรำยมลู รพ.ป่ำติ้ว รพ.ค้อวัง รพ.ไทยเจริญ 
(ปีงบประมำณ) (ปีงบประมำณ) (ปีงบประมำณ) (ปีงบประมำณ) (ปีงบประมำณ) 

2 
5 
5 
7 

2 
5 
5 
8 

2 
5 
5 
9 

2 
5 
5 
7 

2 
5 
5 
8 

2 
5 
5 
9 

2 
5 
5 
7 

2 
5 
5 
8 

2 
5 
5 
9 

2 
5 
5 
7 

2 
5 
5 
8 

2 
5 
5 
9 

2 
5 
5 
7 

2 
5 
5 
8 

2 
5 
5 
9 

                

กลุ่ม 1. โรคติดเชื้อและโรค
ปรสิตบำงโรค (A00-B99) 

           2    

กลุ่ม 9. โรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิต (I00-I99) 

               

กลุ่ม 10. โรคของระบบ
หำยใจ (J00-J99) 

2 2 2 2 3  2 2 2 2 2 3 2 2 2 

กลุ่ม 11. โรคของระบบย่อย
อำหำร (K00-K93) 

3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 3  3 3 3 

กลุ่ม 14. โรคของระบบ
สืบพันธุแ์ละระบบปสัสำวะ 
(N00-N99) 

     3          

กลุ่ม 21. ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สถำนะสุขภำพและกำรรับ
บริกำรสุขภำพ (Z00-Z99) 

1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                

 
  จำกตำรงที่ 23 พบว่ำ หน่วยบริกำรประจ ำทุกโรงพยำบำลให้บริกำรผู้ป่วยนอกข้ำมเขตเป็นกลุ่มปัจจัย
ที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพและกำรรับบริกำรสุขภำพ (Z00-Z99) เกี่ยวกับ  
   1.(Z00-Z13) บุคคลที่มำรับบริกำรสุขภำพเพ่ือตรวจและสืบค้นโรค 
   2.(Z20-Z29) บุคคลที่มีปัจจัยที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพจำกโรคติดต่อ 
   3.(Z30-Z39) บุคคลที่มำรับบริกำรสุขภำพเกี่ยวกับกำรเจริญพันธุ์ 
   4.(Z40-Z54) บุคคลที่มำรับบริกำรสุขภำพเพ่ือหัตถกำรและกำรดูแลจ ำเพำะ 
   5.(Z55-Z65) บุคคลที่มีปัจจัยที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพที่เก่ียวกับสภำพแวดล้อมทำง 
สังคมเศรษฐกิจและจิตสังคม 
   6.(Z70-Z76) บุคคลที่มำรับบริกำรสุขภำพเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมอ่ืน 
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   7.(Z80-Z99) บุคคลที่มีปัจจัยที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพเกี่ยวกับประวัติครอบครัว ประวัติ
ส่วนตัว และสภำวะที่มีผลต่อสถำนะสุขภำพ 
  ส ำหรับกลุ่มโรคที่ให้บริกำรรองลงมำในโรงพยำบำลยโสธร เป็นกลุ่มโรคของระบบสืบพันธ์และระบบ
ปัสสำวะ (N00-N99)  เป็นโรคเก่ียวกับ 
   1. N00-N39 - โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสำวะ: ระบบปัสสำวะ 
        1.1(N00-N08) โรคของโกลเมอรูลัส 
         1.2(N10-N16) โรคของหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่ำงหลอดไตฝอย 
         1.3(N17-N19) ไตวำย 
         1.4(N20-N23) นิ่วในทำงเดินปัสสำวะ 
    1.5(N25-N29) ควำมผิดปกติอ่ืนของไตและท่อไต 
    1.6(N30-N39) โรคอ่ืนของระบบปัสสำวะ 
   2. N40-N99 - โรคของระบบสืบพันธุ์: อุ้งเชิงกรำนสตรี อวัยวะสืบพันธุ์ และเต้ำนม 
    2.1(N40-N51) โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชำย 
    2.2(N60-N64) ควำมผิดปกติของเต้ำนม 
    2.3(N70-N77) โรคอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงกรำนสตรี 
    2.4(N80-N98) ควำมผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ไม่เกิดจำกกำรอักเสบ 
    2.5(N99) ควำมผิดปกติแบบอ่ืนของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสำวะ 
และกลุ่มโรคของระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) เป็นโรคเก่ียวกับ  
   1.(I00-I02) ไข้รูมำติกเฉียบพลัน 

2.(I05-I09) โรคหัวใจรูมำติกเรื้อรัง 
3.(I10-I15) โรคควำมดันโลหิตสูง 

   4.(I20-I25) โรคหัวใจขำดเลือด 
   5.(I26-I28) โรคหัวใจเกี่ยวเนื่องกับปอดและโรคกำรไหลเวียนโลหิตของปอด 
   6.(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ 
    6.1เยื่อหุ้มหัวใจ 
   6.2เยื่อบุหัวใจ (รวมลิ้นหัวใจ) 
   6.3กล้ำมเนื้อหัวใจ / โรคกล้ำมเนื้อหัวใจ 
   6.4กำรน ำไฟฟ้ำหัวใจ และจังหวะกำรเต้นของหัวใจ 
   6.5อ่ืนๆ 
   7.(I60-I69) โรคหลอดเลือดสมอง 
   8.(I70-I79) โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และหลอดเลือดฝอย 
   9.(I80-I89) โรคหลอดเลือดด ำ ท่อน้ ำเหลือง และต่อมน้ ำเหลือง มิได้จ ำแนกไว้ที่ใด 
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    10.(I95-I99) ควำมผิดปกติแบบอื่นและที่ไม่ระบุรำยละเอียดของระบบไหลเวียนโลหิต 
  ส่วนโรงพยำบำลชุมชน เป็นกลุ่มโรคของระบบหำยใจ (J00-J99) เป็นโรคเก่ียวกับ 
        1.(J00-J06) กำรติดเชื้อทำงเดินหำยใจส่วนบนเฉียบพลัน 
        2.(J09-18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม 
        3.(J20-J22) กำรติดเชื้อเฉียบพลันแบบอ่ืนที่ทำงเดินหำยใจส่วนล่ำง 
        4.(J30-J39) โรคแบบอ่ืนของทำงเดินหำยใจส่วนบน 
        5.(J40-J47) โรคเรื้อรังของทำงเดินหำยใจส่วนล่ำง 
        6.(J60-J70) โรคปอดจำกสำรภำยนอก 
        7.(J80-J84) โรคแบบอ่ืนของระบบหำยใจที่มีผลหลักต่อเนื้อปอด 
        8.(J85-J86) ภำวะมีหนองและเนื้อตำยที่ทำงเดินหำยใจส่วนล่ำง 
        9.(J90-J94) โรคเยื่อหุ้มปอดแบบอื่น 
        10.(J95-J99) โรคระบบหำยใจแบบอื่น 
และกลุ่มโรคของระบบย่อยอำหำร (K00-K93) เป็นโรคเก่ียวกับ  
        1.(K00-K14) โรคของช่องปำก ต่อมน้ ำลำย และขำกรรไกร 
        2.(K20-K31) โรคของหลอดอำหำร กระเพำะอำหำร และล ำไส้เล็กส่วนต้น 
        3.(K35-K38) โรคของไส้ติ่ง 
        4.(K40-K46) ไส้เลื่อน 
        5.(K50-K52) ล ำไส้เล็กและล ำไส้ใหญ่อักเสบที่ไม่ติดเชื้อ 
        6.(K55-K63) โรคอ่ืนของล ำไส้ 
        7.(K65-K67) โรคของเยื่อบุช่องท้อง 
        8.(K70-K77) โรคตับ 
        9.(K80-K87) โรคของถุงน้ ำดี ทำงเดินน้ ำดี และตับอ่อน 
        10.(K90-K93) โรคอ่ืนของระบบย่อยอำหำร 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
เครื่องมือใช้เก็บข้อมูล 
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แบบเก็บข้อมูล 

เรื่อง การจัดระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขต 
      บริการภายในจังหวัด ระหว่างหน่วยบริการประจ า จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2557-2559 

************** 

1. ข้อมูลทั่วไปหน่วยบริการประจ าหรือโรงพยาบาล เก็บข้อมูล ในปีงบประมาณ 2557-2559 เกี่ยวกับ 

     

โรงพยาบาล 

 

ประชากร
ทั้งหมด (คน) 

ประชากร UC  

(คน) 

จ านวนลูก
ข่าย 

(แห่ง) 

ระดับ รพ. 

     

ยโสธร      

เลิงนกทา      

ค าเข่ือนแก้ว      

กุดชุม      

มหาชนะชัย      

ทรายมูล      

ป่าติ้ว      

ค้อวัง      

ไทยเจริญ      

 

 

 

 



 129 

รายละเอียดแนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
เรื่อง การจัดระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
       ข้ามเขตบริการภายในจังหวัด ระหว่างหน่วยบริการประจ า จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2557-2559 

************** 

การบันทึกข้อมูล  บันทึกการสนทนา 2 วิธี คือ  
  1) ใช้การจดบันทึกตามค าสนทนา และ 
  2) บันทึกเสียง 
ผู้ด าเนินการสนทนา  
  1. Moderator คือ ..... นางชฎาภรณ์  ชื่นตา ........................................................................................ 
          2. Note taker 1 คือ .....นางวงจันทร์  ชูนิตย์ ....................................................................................... 
          3. Note taker 2 คือ ..... นางนภาวรรณ  มหาชนะวงค์ ........................................................................ 
ประเด็นหลักท่ีต้องการจากการสนทนา คือ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการระบบชดเชย 
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัด ระหว่าง
หน่วยบริการประจ า จังหวัดยโสธร ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน  
  1. ความคิดเห็นต่อการจัดการระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขต 
บริการภายในจังหวัด 
 

  1. ท่านเห็นด้วยกับอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขต ที่ใช้
ชดเชยระหว่างหน่วยบริการประจ าหรือไม่ อย่างไร หรืออยากให้เป็นแบบไหน 
 

   2. ท่านเห็นด้วยกับการกันเงินส าหรับจ่ายค่าใช้จ่ายสูงกรณีผู้ป่วยนอกในจังหวัดให้กับ
โรงพยาบาลยโสธรหรือไม่ อย่างไร หรืออยากให้เป็นแบบไหน 
 

    3. ท่านเห็นด้วยกับการบริหารงบประมาณจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก
ข้ามเขตในลักษณะบัญชีเสมือน (Virtual account) หรือไม่ อย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับให้หน่วยบริการตามจ่าย
กันเอง ท่านอยากให้เป็นแบบไหน 
 

   4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการข้ามเขตระหว่างโรงพยาบาล ควรมีใบส่งตัว  
(ใบ refer) หรือไม่อย่างไร 
  - ไม่ต้องมีใบส่งตัว  
   - ใช้ใบส่งตัวทุกระดับ 
   - ใช้ใบส่งตัวเฉพาะจาก รพช. มา รพท. 
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   5. ท่านเห็นด้วยกับวิธีการจัดระบบข้อมูล (โปรแกรมข้อมูล) เพ่ือชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขตหรือไม่ อย่างไร  
 

   6. ความคิดเห็นด้านอ่ืนๆ 
 

   2. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขต ภายใน
จังหวัด 
  1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้าม
เขต ในจังหวัดหรือไม่ อย่างไร  
 

   2. หากคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวม “ไม่พอใจเลย ๐ คะแนน พอใจมากที่สุด 10  
คะแนน”  ท่านพึงพอใจต่อระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกข้ามเขต ในจังหวัดกี่คะแนน      
  
 
 
 
 
 
 
 




