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Background: Chronic kidney disease (CKD) is an emerging non-communicable diseases which poses
economic burden to the country. Objective: This study aimed to compare the actual costs of care for
patients with pre-dialysis chronic kidney disease at Khlong-Lan hospital. Methods: A retrospective analysis
was conducted by using Khlong-Lan hospital information database. All costs of resource utilization of patients
who had been diagnosed with stage 3-5 Pre-dialysis CKD from January 1 to December 31, 2016 were collected.
These include the followings costs: medicine, cost of hospitalization (if any), blood & blood components,
laboratory and pathology investigations, diagnostic radiology and radiotherapy, special diagnostic tests,
medical equipment services, procedure and anesthesia services, nursing services, physical therapy services
and medical supplies. Costs estimation was done by using 2 different sources (1) unit cost of Khlong-Lan
hospital and (2) a standard list of costs for community hospital. Results: Data from 215 patients with stage
3-5 Pre-dialysis CKD were obtained. The costs were adjusted to the 2018 fiscal year costs. The mean total
cost (per person per year) estimated with the standard list of cost for community hospital was 25% lower
than that estimated with the unit cost of Khlong-Lan hospital (5,611 and 7,478 Thai Baht respectively).
Conclusion: The cost of health care for patients with pre-dialysis CKD estimated with the standard list of
cost for community hospital yielded lower amount than that based on unit cost of Khlong-Lan hospital.
Keywords: Chronic kidney disease, Pre-dialysis, Costs, Economic burden

บทคัดย่อ

ภูมิหลัง: โรคไตเรื้อรังเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ก่อให้
เกิดภาระค่าใช้จ่ายต่อประเทศค่อนข้างสูง วัตถุประสงค์: เพื่อ
เปรี ย บเที ย บค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง
ระยะก่ อ นการบ� ำ บั ด ทดแทนไตที่ โ รงพยาบาลคลองลาน
วิธีการ: ท�ำการศึกษาแบบย้อนหลัง ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลคลองลาน ท�ำการศึกษาเก็บ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายของทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสามถึงระยะห้า และยังไม่ได้

รับการบ�ำบัดทดแทนไต ช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษา คือระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ค่าใช้จ่ายที่ถูกน�ำมาศึกษาคือ ค่ายาและสารอาหารทางหลอด
เลือด ค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน ค่าบริการโลหิตและส่วน
ประกอบของโลหิต ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ค่า
ตรวจวินจิ ฉัยโดยวิธพี เิ ศษอืน่ ๆ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครือ่ งมือ
ทางการแพทย์ ค่าท�ำหัตถการและวิสัญญี ค่าบริการทางการ
พยาบาล ค่าบริการทางกายภาพบ�ำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู
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ค่าเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา ค�ำนวณค่าใช้จา่ ยโดยใช้แหล่งข้อมูลราคา
ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรจาก 2 แหล่ง คือ 1) ราคาต้นทุนต่อ
หน่วยทรัพยากรของโรงพยาบาลคลองลาน และ 2) รายงาน
ต้นทุนมาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชน ปรับราคาค่าใช้จ่าย
ตามดัชนีเงินเฟ้อปี พ.ศ. 2561 ผล: ศึกษาข้อมูลจากผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะที่สามถึงระยะที่ห้า จ�ำนวน 215 ราย ที่เข้า
ตามเกณฑ์การศึกษา เมื่อค�ำนวณค่าใช้จ่ายตามราคาต้นทุนต่อ
หน่วยทรัพยากรของรายงานต้นทุนมาตรฐานของโรงพยาบาล
ชุมชน พบว่าจะมีมูลค่าต�่ำกว่ากรณีที่ค�ำนวณตามราคาต้นทุน
ต่อหน่วยทรัพยากรของโรงพยาบาลคลองลาน ประมาณร้อยละ
25 (มูลค่าเท่ากับ 5,611 บาทต่อรายต่อปี และ 7,478 บาท
ต่อรายต่อปี ตามล�ำดับ) สรุป: ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังระยะก่อนการบ�ำบัดทดแทนไต กรณีที่ค�ำนวณตาม
ราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของรายงานต้นทุนมาตรฐาน
ของโรงพยาบาลชุมชน มีมูลค่าต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ค�ำนวณตาม
ราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของโรงพยาบาลคลองลาน
ค�ำส�ำคัญ: โรคไตเรือ้ รัง ระยะก่อนการบ�ำบัดทดแทนไต
ค่าใช้จ่าย ภาระทางเศรษฐศาสตร์

บทน�ำ

โรคไตเรือ้ รัง หมายถึง ภาวะทีม่ คี วามผิดปกติในการท�ำงาน
หรือโครงสร้างของไตเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน ส่งผลให้ไต
ท�ำงานลดลงอย่างต่อเนือ่ ง1 หากแบ่งระยะของโรคไตตามระดับ
อัตราการกรองของเสียที่ไตหรือ glomerular filtration rate
(GFR) เป็น 5 ระยะ2 ระยะที่สาม หมายถึง ผู้ป่วยมีค่า GFR
30-59 มิลลิลติ รต่อนาทีตอ่ พืน้ ทีผ่ วิ กาย 1.73 ตารางเมตร ระยะ
ที่สี่และที่ห้า หมายถึง ผู้ป่วยมีค่า GFR 15 - 29 และต�่ำกว่า
15 มิลลิลติ รต่อนาทีตอ่ พืน้ ทีผ่ วิ กาย 1.73 ตารางเมตร2 การศึกษา
ในประเทศไทย (Thai screening and early evaluation of
kidney disease - Thai SEEK study)3 พบว่ามีผปู้ ว่ ยไทยทีอ่ ายุ
เกิน 18 ปี ประมาณร้อยละ 8.5 ทีม่ โี รคไตเรือ้ รังตัง้ แต่ระยะสาม
ขึ้นไป โรคไตเรื้อรังอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว
ในหลายด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านคุณภาพชีวติ 4-6 และผลกระทบ
ด้านค่าใช้จา่ ย Kefale4 พบว่าเมือ่ ผูป้ ว่ ยเป็นโรคไตเรือ้ รังเพิม่ ขึน้
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยจะต�ำ่ ลงในทุกมิติ และจะมีคา่ ใช้จา่ ยมาก
ขึ้นตาม Golestaneh7 พบว่า ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่สองมี
ค่าใช้จ่ายการรักษาสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ
2 เท่าในทุกช่วงอายุ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามความรุนแรง
ของโรคไต ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ห้าที่ยังไม่ได้รับ
การบ�ำบัดทดแทนไต อายุน้อยกว่า 65 ปี และกลุ่มอายุ 65 ปี
ขึน้ ไป มีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เป็นโรคไตเรือ้ รังทีอ่ ยูใ่ นช่วง
อายุเดียวกันถึง 10 เท่า และ 6 เท่า ตามล�ำดับ7
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โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น สาเหตุ
ส�ำคัญของโรคไตเรื้อรัง โรคทั้งสองและโรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่
พบบ่อยในชุมชน ดังนั้นโรงพยาบาลชุมชน จึงเป็นหน่วยงาน
ส�ำคัญในการคัดกรอง และดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะต้น
จากการศึกษาของ Jiamjariyapon8 พบว่าการให้การดูแลผูป้ ว่ ย
โรคไตเรื้อรังด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลชุมชน
ร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านที่ประกอบด้วยพยาบาลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ เมื่อเทียบกับการดูแลแบบดั้งเดิม ปัจจุบันประชากร
ไทยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพผ่านทางกองทุน
ด้านสุขภาพหลักสามกองทุน ได้แก่ กรมบัญชีกลางส�ำหรับ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัว ส�ำนักงาน
ประกันสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โรงพยาบาลคลองลานเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
60 เตียง รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในเขตอ�ำเภอคลองลาน จังหวัด
ก� ำ แพงเพชร ผู ้ ป ่ ว ยที่ อ ยู ่ ใ นเขตนี้ เ กื อ บทั้ ง หมดได้ รั บ การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านกองทุนส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งเหมาจ่ายเป็นรายหัวต่อปี9
ปัจจุบันการศึกษาด้านค่าใช้จ่ายส�ำหรับการดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรือ้ รังในโรงพยาบาลชุมชนประเทศไทยยังมีจำ� นวนน้อย
คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพส�ำหรับประเทศไทย
และฐานข้ อ มู ล โครงการประเมิ น เทคโนโลยี แ ละนโยบาย
ด้านสุขภาพ (HITAP) แนะน�ำแหล่งที่มาของต้นทุนต่อหน่วย
ทรัพยากรส�ำหรับการค�ำนวณค่าใช้จา่ ยของการบริการทางการ
แพทย์ไว้หลายแหล่ง โดยทั่วไปนิยมใช้ข้อมูลจากแหล่งรายงาน
ต้นทุนมาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชน10- 11 อย่างไรก็ตาม ยังไม่
เคยมีการค�ำนวณเปรียบเทียบ ระหว่างยอดค่าใช้จา่ ยทีค่ ำ� นวณ
จากราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของโรงพยาบาลชุมชน (ซึง่
ถือเป็นค่าใช้จ่ายจริง) กับยอดค่าใช้จ่ายที่ค�ำนวณจากราคา
ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรทีไ่ ด้จากรายงานต้นทุนมาตรฐานของ
โรงพยาบาลชุมชน และยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบกับยอด
งบประมาณทีโ่ รงพยาบาลได้รบั จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ เนื่ อ งจากผู ้ ป ่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง ของประเทศตั้ ง แต่
ระยะที่สามขึ้นไป มีจ�ำนวนมาก (ประมาณ 3 ล้านคน3) การ
ค�ำนวณภาระงบประมาณภาครัฐที่ต้องใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วย
โรคนี้จึงมีความส�ำคัญ คณะผู้ศึกษาต้องการศึกษาภาระด้าน
งบประมาณที่โรงพยาบาลคลองลานต้องใช้เพื่อดูแลผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรัง และต้องการศึกษาความแตกต่างของยอดค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เมื่อค�ำนวณจากวิธีต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นนี้ในสถานการณ์จริงตามเวชปฏิบัติทั่วไป

วัตถุและวิธีการ

โครงการวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต
ศึ ก ษา ปริ ญ ญาเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Graduate Master’s Degree Program in Pharmacy
Management, Faculty of Pharmacy, Chiang Mai
University) ได้รับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ท�ำการศึกษาแบบย้อนหลัง ช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษา
คือ ช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ HosXP
ของโรงพยาบาลคลองลาน จั ง หวั ด ก� ำ แพงเพชร คั ดเลื อ ก
ข้อมูลของผู้ป่วย มีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 1) ผู้ป่วยได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 5 (รหัส
โรคคือ รหัส N183, N184 และ N18513) มีข้อมูล Serum
creatinine อย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ ง น� ำ มาค� ำ นวณอั ต ราการ
กรองของไต (eGFR) จากสูตร CKD-EPI formula12 แล้วแยก
ผู้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะต่าง ๆ ตามแนวทางของ KDIGO2
ระยะ 3A หมายถึง มีค่า eGFR 45 - 59 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ
พื้นที่ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร ระยะ 3B หมายถึง มีค่า eGFR
30 - 44 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื้นที่ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร
ระยะที่ 4 หมายถึง มีคา่ eGFR 15 - 29 มิลลิลติ รต่อนาทีตอ่ พืน้ ที่
ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร และระยะที่ 5 หมายถึง มีค่า eGFR
ต�่ำกว่า 15 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื้นที่ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร
2) เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคไตเรื้อรังอย่างน้อย 2 ครั้งใน
ช่วง 12 เดือนล่วงหน้าก่อนช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษา 3) มีข้อมูล
ทรัพยากรที่ใช้ในการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนทั้งหมดใน
ช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษา ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ HosXP
ผู้ป่วยจะถูกคัดออกจากการศึกษาคือ 1) มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
2) ผูป้ ว่ ยถูกส่งต่อไปรักษาทีส่ ถานบริการอืน่ ในช่วงเวลาทีท่ ำ� การ
ศึกษา 3) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดโดยมีรหัส
โรคคือรหัส C00 ถึง D4813 4) เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การบ�ำบัดทดแทนไต
เก็บข้อมูลชนิดของโรคร่วม ตามรหัส ICD 10 คือ รหัส
E11 (กลุ่มโรคเบาหวานชนิดที่ 2) รหัส I10-I15 (กลุ่มโรคความ
ดันโลหิตสูง) รหัส E78 (กลุม่ ความผิดปกติของเมตะบอลิซมึ ของ
ไลโปโปรตีนและภาวะไขมันในเลือดอืน่ ) รหัส I20-I25 (กลุม่ โรค
หัวใจขาดเลือด) รหัส I50 (กลุ่มโรคหัวใจล้มเหลว) 13 กรณีที่
ผูป้ ว่ ยไม่มรี หัสในข้างต้น จะพิจารณาจากยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ในปีนนั้
เก็บข้อมูลชนิดและปริมาณทรัพยากรที่สถานพยาบาล
ของทางราชการ ใช้ในการรักษาโรคทั้งหมดของผู้ป่วยในช่วงปี
ทีท่ ำ� การศึกษา ในหมวดต่างๆ ดังนี้ หมวดยาและสารอาหารทาง
หลอดเลือด หมวดห้องและอาหารผู้ป่วยใน หมวดการบริการ

โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต หมวดการตรวจวินิจฉัยทาง
เทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา หมวดการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาทางรังสีวิทยา หมวดการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
หมวดอุปกรณ์ของใช้และเครือ่ งมือทางการแพทย์ หมวดการท�ำ
หัตถการและวิสัญญี หมวดการบริการทางการพยาบาล หมวด
การบริการทางกายภาพบ�ำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู และ
หมวดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
การค�ำนวณค่าใช้จ่าย
1. การค�ำนวณค่าใช้จ่ายโดยคิดตามราคาต้นทุนต่อ
หน่วยทรัพยากรของโรงพยาบาลคลองลาน
ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของโรงพยาบาลคลองลาน
แสดงค่าคงที่ของอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดเงินเรียกเก็บของ
โรงพยาบาลคลองลานของแต่ละหมวดทรัพยากรไว้ในวงเล็บ
ท้ายหมวด (ค่าคงที่อัตราส่วนต้นทุนต่อยอดเงินเรียกเก็บมีค่า
มากกว่า 1 หมายความว่า ราคาต้นทุนของทรัพยากรในหมวด
นัน้ มีมลู ค่าสูงกว่ายอดเงินทีเ่ รียกเก็บได้) ดังนี้ หมวดค่าห้องและ
อาหาร (0.81) หมวดค่าการรับบริการโลหิตและส่วนประกอบ
ของโลหิต (2.06) หมวดค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา (1.27) หมวดค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทาง
รังสีวิทยา (1.72) หมวดค่าการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ
(0.57) หมวดค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ที่
ใช้ (1.09) หมวดค่าหัตถการและบริการวิสัญญี (3.60) หมวด
ค่าการรับบริการทางการพยาบาล (3.4038) หมวดค่าการรับ
บริการทางกายภาพบ�ำบัดและเวชกรรมฟื้นฟู (1.33) หมวด
ค่ายาและสารอาหารทางหลอดเลือด (0.8590) และหมวดค่า
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (1.78) น�ำมาค�ำนวณดังนี10้ 11, 14
ค�ำนวณ ราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของข้อมูล
โรงพยาบาลคลองลานมีค่า = ค่าคงที่ของอัตราส่วนต้นทุนต่อ
ยอดเงินเรียกเก็บของโรงพยาบาลคลองลาน (ในแต่ละหมวด
ทรัพยากรทีใ่ ช้) x ยอดเงินเรียกเก็บต่อหนึง่ หน่วยทรัพยากรนัน้
ของโรงพยาบาลคลองลาน
สู ต ร ค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง หมวดของหมวดนั้ น = จ� ำ นวน
ทรัพยากร x ราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของโรงพยาบาล
คลองลาน
เนื่องจากข้อมูลค่าคงที่อัตราส่วนต้นทุนต่อยอดเงิน
เรียกเก็บของทรัพยากร และยอดเงินเรียกเก็บของหนึ่งหน่วย
ทรัพยากรของโรงพยาบาลคลองลานทีน่ ำ� มาใช้ เป็นข้อมูลทีถ่ กู
จัดท�ำขึน้ ในปี พ.ศ. 2560 จึงปรับค่าใช้จา่ ยทีค่ ำ� นวณได้ตามดัชนี
เงินเฟ้อให้เป็นมูลค่าปี พ.ศ. 2561 โดยใช้สูตรดังนี14-15
้
สูตร ปัจจัยปรับตามค่าเงินเฟ้อ = ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคใน
ปี พ.ศ. 2561 / ดัชนีราคาผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2560
สูตร มูลค่าของปี พ.ศ. 2561 = มูลค่าเดิมในปี พ.ศ.
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2560 x ปัจจัยปรับตามค่าเงินเฟ้อ
2. การค�ำนวณค่าใช้จ่ายโดยคิดตามราคาต้นทุนต่อ
หน่วยทรัพยากรของรายงานต้นทุนมาตรฐานของโรงพยาบาล
ชุมชน14
ข้อมูลราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรที่ถูกน�ำมาใช้
ค�ำนวณได้มาจากรายงานต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมิน
เทคโนโลยีด้านสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน14 ยกเว้นกรณี
ราคาต้นทุนของหมวดยาและสารอาหารทางหลอดเลือด และ
หมวดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จะใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข16 และกรณีไม่พบข้อมูล
ราคาต้นทุนต่อหน่วยของรายงานต้นทุนมาตรฐาน จะหาราคา
ต้นทุนต่อหน่วยจาก
ราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของรายงานต้นทุน
มาตรฐาน = 1.45* x ยอดเงินเรียกเก็บต่อหนึง่ หน่วยทรัพยากร
ของโรงพยาบาลคลองลาน
หมายเหตุ *1.45 เป็นค่าคงที่ของอัตราส่วนต้นทุนต่อ
ยอดเงินเรียกเก็บโดยเฉลีย่ ของโรงพยาบาลชุมชนทัว่ ประเทศ17
(ค่าดังกล่าวมีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า ราคาต้นทุนของ
ทรัพยากรมีมูลค่าสูงกว่ายอดเงินที่เรียกเก็บได้ 1.45 เท่า)
สูตร ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมวดของหมวดนัน้ = จ�ำนวนทรัพยากร x
ราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของรายงานต้นทุนมาตรฐานของ
โรงพยาบาลชุมชน
เนื่องจากรายงานต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมิน
เทคโนโลยีด้านสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน เป็นข้อมูลที่ถูก

จัดท�ำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จึงปรับค่าใช้จ่ายที่ค�ำนวณได้ตาม
ดัชนีเงินเฟ้อให้เป็นมูลค่าปี พ.ศ. 2561 ส่วนค่าใช้จ่ายหมวดยา
และสารอาหารทางหลอดเลือด และหมวดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2561 จึงไม่ปรับมูลค่า โดยใช้สูตรดังนี14-15
้
สูตร ปัจจัยปรับตามค่าเงินเฟ้อ = ดัชนีราคาผู้บริโภคใน
ปีพ.ศ. 2561 / ดัชนีราคาผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2552
สูตร มูลค่าของปี พ.ศ. 2561 = มูลค่าเดิมในปี พ.ศ. 2552 x
ปัจจัยปรับตามค่าเงินเฟ้อ
ค�ำนวณค่าใช้จ่ายรวมต่อรายต่อปีของทรัพยากรทุก
หมวด และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแสดงตัวเลขเป็นค่า standard
deviation โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และ
ค่าใช้จ่ายรวม

ผล

ได้ศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยจ�ำนวน 215 ราย
ประมาณสองในสามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.19) มีอายุเฉลี่ย
69.53 ± 10.10 ปี ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ร้อย
ละ 90.70) ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.83 ± 4.19 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร และพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นโรคไตเรื้อรัง
ระยะ 3A ระยะ 3B และระยะ 4 เท่ากับ ร้อยละ 58.60, 31.16
และ 10.23 ตามล�ำดับส่วนใหญ่มีโรคร่วม ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 93.02 ภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 49
และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 34.42

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ถูกน�ำมาศึกษา (n = 215)
ข้อมูลทั่วไป                                          ตัวแปร
เพศ				
ชาย
				
หญิง
อายุ (ปี) (mean ± SD)		
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) (mean ± SD)
สิทธิการรักษาพยาบาล
				
				
ระยะโรคไตเรื้อรัง			
				
				
โรคร่วม				
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
สวัสดิการของข้าราชการ
ประกันสังคม
ระยะ 3A
ระยะ 3B
ระยะ 4
ความดันโลหิตสูง
ภาวะไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
กลุ่มโรคหัวใจ
ไม่มีโรคร่วม

จำ�นวน (ร้อยละ)
77 (36)
138 (64)
69.53 ± 10.10
23.83 ± 4.19
195 (90.7)
19 (8.8)
1 (0.5)
126 (59)
67 (31)
22 (10)
200 (93)
105 (49)
74 (34)
6 (3)
9 (4)

เมื่ อ ค� ำ นวณค่ า ใช้ จ ่ า ยตามราคาต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย
ทรัพยากรของโรงพยาบาลคลองลาน พบว่ามีมลู ค่า 1,607,774
บาท หรือเท่ากับค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 7,478 ± 7,277 บาทต่อราย
ต่อปี หมวดค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่ามากที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ ค่า
ยาและสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา และค่าบริการทางการพยาบาล
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายกรณีที่คิดตามราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากร
ของรายงานต้นทุนมาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชน มีมูลค่า

1,206,276 บาท หรือเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 5,611 ±
5,430 บาทต่อรายต่อปี หมวดค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่ามากที่สุด
3 ล�ำดับแรก จะเหมือนกับกรณีการค�ำนวณตามวิธแี รก อย่างไร
ก็ตามเมื่อจัดอันดับหมวดค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าจากมากไปน้อย
พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างการค�ำนวณ 2 วิธี ค่าใช้จ่าย
ที่ค�ำนวณตามวิธีที่สองมีมูลค่าต�่ำกว่าการค�ำนวณตามวิธีแรก
ประมาณร้อยละ 25

ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบ�ำบัดทดแทนไต

รายการ

1. ค่ายาและสารอาหารทางหลอดเลือด

ค่าใช้จ่าย (บาท) (n = 215)
คิดตามราคาต้นทุน
คิดตามราคาต้นทุน
ต่อหน่วยทรัพยากร
ต่อหน่วยทรัพยากร
ของรายงานต้นทุน
ของโรงพยาบาล
มาตรฐานของ
คลองลาน
โรงพยาบาลชุมชน

ร้อยละ
ส่วนต่าง
(% difference)

538,952

360,056

-33

1.1 ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคไตเรื้อรังและ
โรคร่วมที่สนใจ

439,450

278,357

-37

1.2 ค่ายาที่ใช้ในการรักษาโรคร่วมอื่น ๆ

99,502

81,699

-18

2. ค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน

68,330

107,967

58

3. ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

9,271

6,409

-31

4. ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

411,435

446,624

9

5. ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

16,706

13,424

-20

6. ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

3,576

8,595

140

7. ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์

14,565

18,486

27

8. ค่าทำ�หัตถการและวิสัญญี

8,516

3,405

-60

9. ค่าบริการทางการพยาบาล

488,805

193,416

-60

10. ค่าบริการทางกายภาพบำ�บัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู

42,668

44,124

3

11. ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

4,949

3769

-24

ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1,607,774

1,206,276

-25

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อรายต่อปี

7,478 ± 7,277

5,611 ± 5,430

-25

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกต่อรายต่อปี

5,705 ± 3,609

4,215 ± 2,584

-26

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในต่อรายต่อปี

1,773 ± 4,903

1,396 ± 3,840

-21

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (Mean ± SD)
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดส�ำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ในกรณีทคี่ ดิ ตามราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของโรงพยาบาล
คลองลาน มีค่าใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายส�ำหรับการดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังแบบผสมผสานที่โรงพยาบาลคลองขลุง ที่ศึกษา
โดย Srisubat 18 ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลทั้ง
2 แห่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนมีบริบทคล้ายคลึงกัน เช่น นโยบาย
การปฏิบัติงาน ราคาต้นทุนต่อหน่วยของทรัพยากร กลุ่มผู้ป่วย
ที่เข้ารับบริการ และเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
กั น หากเป็ น โรงพยาบาลระดั บ อื่ น ที่ มี แ บบแผนการรั ก ษา
ซับซ้อนมากขึน้ อาจมีมลู ค่าต้นทุนทีแ่ ตกต่างไปจากการศึกษานี้
จากการสืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่พบการศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ได้จากการ
ค�ำนวณทัง้ 2 วิธี การพบว่าต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรทีค่ ำ� นวณ
จากรายงานต้นทุนมาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชน มีมูลค่า
ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายกรณีคิดตามราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากร
ของโรงพยาบาลคลองลานประมาณร้อยละ 25 น่าจะแสดง
ให้เห็นว่าราคาต้นทุนค่าใช้จ่ายมาตรฐานตามที่ได้ใช้อ้างอิงกัน
อยู่ ยังต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างมาก ค่าใช้จ่าย
จากการค�ำนวณทั้ง 2 วิธี มีมูลค่าสูงกว่างบประมาณจัดสรรเงิน
บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (3,426.56 บาทต่อราย)9 ประมาณ 2 เท่า ผล
การศึกษานี้ควรจะน�ำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติส�ำหรับการจัดสรรงบประมาณในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังในอนาคต ความแตกต่างของมูลค่าค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้แหล่งข้อมูลที่น�ำมาใช้ค�ำนวณ 2 แหล่ง
อาจเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ 1) แหล่งข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
ทรัพยากรที่น�ำมาใช้แตกต่างกัน รายงานต้นทุนมาตรฐานเพื่อ
การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน น�ำ
ข้อมูลมาจากตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนทั้งขนาด 30 เตียง
และ 60 เตียง ส่วนโรงพยาบาลคลองลานมีขนาด 60 เตียง
จึงส่งผลให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยของทรัพยากรแตกต่างกัน
2) ระยะเวลาทีน่ ำ� ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาพิจารณาแตกต่างกัน
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของรายงานต้นทุนมาตรฐาน
เพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน
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มีการปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งน�ำมาจากข้อมูลของ
โรงพยาบาลชุมชนในช่วงปี พ.ศ. 2550 ราคาข้อมูลต้นทุนดัง
กล่าว อาจต�่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบัน 3) โรงพยาบาล
คลองลานในช่วงเวลา 10 ปีนี้มีก�ำลังบุคลากร และอุปกรณ์การ
แพทย์เพิ่มขึ้น ท�ำให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรมีมูลค่า
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลของรายงานต้นทุนมาตรฐานของ
โรงพยาบาลชุมชน
หากใช้ราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรของโรงพยาบาล
คลองลานมาเป็ น ฐานในการค� ำ นวณ ค่ า ใช้ จ ่ า ยการดู แ ล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบ�ำบัดทดแทนไตเขตอ�ำเภอ
คลองลาน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลคลองลานในปี พ.ศ.
2562 มีจ�ำนวน 1,250 ราย คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ
9,350,000 บาท
จุดอ่อนของการศึกษานี้คือ ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลได้ เนื่องจากการเก็บข้อมูลย้อนหลังได้
มาจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หากมีการบันทึกข้อมูลไม่
ครบถ้วน อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ส่วนจุดเด่นของการ
ศึกษานี้ คือ ได้ใช้ขอ้ มูลจากสถานการณ์จริงตามเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป
ผลการศึกษาทีไ่ ด้จงึ สามารถสะท้อนค่าใช้จา่ ยตามความเป็นจริง

สรุป

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ
ก่อนการบ�ำบัดทดแทนไต เมื่อคิดตามราคาต้นทุนต่อหน่วย
ทรัพยากรของรายงานต้นทุนมาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชน
มีมูลค่าเท่ากับ 5,611 บาทต่อรายต่อปี ซึ่งมีมูลค่าต�่ำกว่า
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อคิดตามราคาต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากร
ของโรงพยาบาลคลองลาน (7,478 บาทต่อรายต่อปี) ประมาณ
ร้อยละ 25

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ นายแพทย์ จั ก รพงษ์ เฮงตระกู ล เวนิ ช
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลคลองลาน คุ ณ พศิ น รั ก ษาสิ ท ธิ์
เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลคลองลานทุ ก ท่ า น และคณาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ค�ำปรึกษา และ
ท�ำให้การศึกษาครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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