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คํานํา 

จากการที่ประเทศไทยมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีความตองการแรงงาน

ตางดาว ประกอบกับมีระบบทางการแพทยและสาธารณสุขที่ด ีการเปนสวนหนึ่ง

ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ทําใหเกิดการเคลื่อนยายขามพรมแดน

ของประชากรจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร คนตางดาวที่เขามามีทั้งแบบ

ถูกตองมีระบบสนับสนุนเมื่อเกิดปญหาสุขภาพ และมีที่เขาแบบไมถูกตอง หรือ

เขามาเพ่ือรับการรักษาอยางเดียว ซ่ึงทําใหประเทศไทยตองรับภาระจํานวน

ผูปวยและงบประมาณเพ่ือการดูแลรักษา การเตรียมความพรอมขอมูลดาน

สถานการณการใหและการใชบริการสุขภาพของผูปวยตางดาวเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือ

การเตรียมความพรอมทางดานบุคลกรและทางการเงิน โดยเฉพาะผูปวยตางดาว

เมียนมารบริเวณจังหวัดชายแดน ซ่ึงอาจจะแตกตางจากผูปวยแรงงานตางดาว

ที่มาเพ่ือทํางานอยางเดียว ทางผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาขอมูลจากงานวิจัยครั้งนี้ 

เปนประโยชนในการจัดทําและนําเสนอแนวทางในการจัดการสถานการณใน

บริบทตาง ๆ เพ่ือการจัดการเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ตอไปในอนาคต 

คณะผูวิจัย 
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บทนํา 

ขอมูลเบ้ืองตนยอนหลัง 3 ป ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัด

กาญจนบุรี พบวา มีจํานวนผูปวยนอกตางดาว จํานวน 15,959 คน ในป 2556, 

16,997 คน ในป 2557 และ 18,276 คน ใน ป 2558 มีจํานวนผูปวยในตางดาว 

จํานวน 3,080 คน ในป 2556, 3,132 คน ในป 2557 และ 3,065 คน ในป 

2558 จากขอมูลดังกลาว งานวิจัยนี้จะทําการประเมินและวิเคราะหขอมูลใน

ประเด็นตางๆ เชน คาใชจายตอการใหบริการผูปวยตางดาว โรคและความ

รุนแรงของโรค ที่นํามาสูการแสวงหาการรักษาพยาบาลขามพรมแดน 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เปนโรงพยาบาลประจํา

จังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตองแบกรับภาระการดูแลรักษาผูปวยตาง

ดาว ไดแก ชนกลุมนอยชาติพันธุตางๆที่หนีภัยจากการสูรบ แรงงานขามชาติที่

ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย แรงงานขามชาติที่หลบหนีเขาเมือง รวมทั้งครอบครัว

และผูติดตามซ่ึงมีแนวโนมจะมีจํานวนมากขึ้นเมื่อมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ขอมูลเบ้ืองตนพบวาผูปวยตางดาวที่เขามาขอรับบริการทาง

การแพทยสวนใหญมีฐานะยากจนทําใหไมสามารถเรียกเก็บคารักษาพยาบาลได

โรงพยาบาลจึงมีคาใชจายตอการใหสังคมสงเคราะหตอผูปวยตางดาวเปนจํานวน

สูง หากโรงพยาบาลตองแบกรับภาระเหลานี้มากขึ้นโดยไมมีการวางแผนเตรียม

พรอมและไมมีนโยบายหรือวิธีการจัดการที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลและประสิทธิภาพการใหบริการแก

ประชาชนไทยใหครอบคลุมและทั่วถึง ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึง่ของการ

เขามาใชบริการสาธารณสุขของผูปวยตางดาว คือปญหาโรคอุบัติใหม และโรค

อุบัติซํ้าที่มากับผูปวยตางดาว ซ่ึงถาไมมีการเฝาระวังและติดตามขอมูลการ

ระบาดอยางเหมาะสมอาจสงผลใหเกิดการระบาดในประชากรไทยตอไป 
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วัตถุประสงคหลัก เพ่ือประเมินภาระทางการแพทยและการใหบริการ

สาธารณสุข ในการใหบริการผูปวยตางดาวที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลพหล

พลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี   วัตถุประสงครอง คือ ศึกษาชนิดและความ

รุนแรงของโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นกับผูปวยตางดาว อันนํามาสูการขอเขารับบริการ

ทางการแพทยในประเทศไทย ศึกษาแนวทางในการจัดการการใหบริการทาง

การแพทยเพ่ือลดผลกระทบทางงบประมาณในการใหบริการผูปวยตางดาวของ

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรีและศึกษาแนวทางการจัดการ

ขอมูลที่ไดไปสูการดําเนินการเชิงนโยบาย  

 

วิธีวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอน  

ขั้นตอนแรกจะเปนการวิจัยแบบพรรณา (Descriptive research) เพ่ือศึกษาภาระ

ทางการแพทยและทางเศรษฐกิจของผูปวยตางดาวสัญชาติเมียนมารที่มารับการ

รักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในบริการผูปวยนอกและผูปวยใน โดย

วิเคราะหลักษณะการใชบริการของผูปวยตางดาว ภาระทางการแพทยและภาระ

ทางเศรษฐกจิ ลักษณะการใชบริการของผูปวยตางดาว ไดแก เหตุผลที่มาใชบริการ 

ปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางวัฒนธรรมและสังคม 

ภาระทางการแพทย เปนการศึกษาความชุกของโรคติดเชื้อที่นํามาสูการเขารับการ

รักษาในประเทศไทย ไดแก โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซํ้า และโรคติดเชื้อและการ

เจ็บปวยตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ รวมถึงโรคที่พบบอยของฝาย

การแพทย ภาระทางเศรษฐกิจ เปนการศึกษาตนทุนการรักษาและคา

รักษาพยาบาล ในมุมมองเชิงสังคม (Societal perspective) ทั้งดานคาใชจายใน

การมารับการรักษาของผูปวยเอง ตนทุนการรักษาและคารักษาพยาบาลของ

โรงพยาบาล 
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กรณีเปนผูปวยนอก ขอมูลการตรวจรักษาดวยโรคที่พบในวันที่ทําการเก็บขอมูล

และทบทวนเวชระเบียนยอนหลัง 1 ป ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2560 รวมทั้งหากมีการนอนโรงพยาบาล สําหรับผูปวยใน เก็บขอมูล

ตั้งแตวันแรกที่รับไวจนถึงวันที่จําหนายออกจากโรงพยาบาลในชวงเวลาที่ศึกษา 

สวนขั้นที่ 2 ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ นําเสนอขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยจะทํา

ในกลุมผูที่มีสวนไดเสียเชิงนโยบาย ไดแก ตัวแทนจากกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนแรงงานตางดาวและ

โรงพยาบาล  

ในการสนทนากลุม  ผูวิจัยจะแจงใหผูเขาประชุมรับทราบวัตถุประสงคของการ

ประชุม และขอความรวมมือในการวิพากษประเด็นตางๆ และสามารถรวบรวม

ขอมูลในขอบเขตที่กวางขึ้น 

 

ผลการวิจัย 

ผูปวยตางดาวที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สวน

ใหญเปนคนตางดาวที่อาศัยอยูประจํากําลังรอพิสูจนสถานะ อาศัยอยูในบาน

นายจาง หรือมีบานของตนเองและมีรายได มีอายุเฉลี่ย 34.2 ป และ 69.4% 

สมรสมีครอบครัว 

โรคจําแนกตาม ICD-10 ของผูปวยนอกและผูปวยใน 5 อันดับ คือ ผูปวย

นอก อันดับที่ 1 Pregnancy, childbirth & the puerperium (การตั้งครรภ 

การคลอด และระยะหลังคลอด) (O00-O99) รอยละ 15.3 รองลงมาคือ 

Diseases of the digestive system (กลุมโรคของระบบยอยอาหาร) (K00-

K93) คิดเปนรอยละ 11.7 Diseases of the genitourinary system (กลุมโรค
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ของระบบสืบพันธุและระบบปสสาวะ) (N00-N99) คิดเปนรอยละ 11.2 

Diseases of the respiratory system (กลุมโรคของระบบหายใจ) (J00-J99) 

คิดเปนรอยละ 8.5 และ Diseases of the musculoskeletal system & 

connective tis. (กลุมโรคของระบบกลามเนื้อโครงราง และเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน) 

(M00-M99) คิดเปนรอยละ 8.0 ตามลําดับ 

สําหรับโรคจําแนกตาม ICD-10 ของผูปวยใน อันดับที่ 1 Injury, 

poisoning & consequences of external causes (การบาดเจ็บ การเปนพิษ 

และอุบัติเหต)ุ (S00-T98) คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมา คือ Diseases of the 

respiratory system (กลุมโรคของระบบหายใจ) (J00-J99) คิดเปนรอยละ 

12.1 ถัดมา คือ Pregnancy, childbirth & the puerperium (กลุมการ

ตั้งครรภ การคลอด และระยะหลังคลอด) (O00-O99) รอยละ 11.2 Infectious 

& parasitic diseases except HIV (กลุมโรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค) 

(A00-B99) คิดเปนรอยละ 9.3 และ Diseases of the circulatory system 

(กลุมโรคของระบบไหลเวียนโลหิต) (I00-I99) คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ  

เมื่อแบงตามฝายการแพทยจากผูปวยนอกจํานวน 412 ราย แผนก

อายุกรรมสูงสุดคิดเปนรอยละ 35.7 รองมาคือแผนกหญิงตั้งครรภคิดเปนรอยละ 

14.6 สําหรับผูปวยในจํานวน 107 ราย อันดับ 1 คือ แผนกอายุกรรม คิดเปน

รอยละ 28.0 รองมาคือ แผนกกุมารเวชกรรมคิดเปนรอยละ 18.8   

 

กลุมโรคของผูปวยนอกที่มีคารักษาเฉลี่ยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 

อันดับหนึ่งคือ กลุมโรคมะเร็ง คารักษาอิงราคาโรงพยาบาลคิดเปนมูลคา 57,689 

บาท รองมาคือกลุมอุบัติเหตุ บาดเจ็บคิดเปนมูลคา 48,875 บาท กลุมเด็กทารก 

คิดเปนมูลคา 36,040 บาท กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง คิดเปนมูลคา 18,459 บาท 

และกลุมนรีเวชกรรม คิดเปนมูลคา 18,179 บาทตามลําดบั  ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 กลุมโรคท่ีมีคารักษาเฉล่ียมากท่ีสุด 5 อันดับ (n=412) ของผูปวยนอก 

กลุมโรค   Cancer 

(n=14) 

Trauma 

(n=27) 

Infant 

(n=4) 

NCD 

(n=34) 

Obstetric 

(n=63) 

วันนอน  4 18 4 8 27 

มีสิทธิ  13 

(92.9%) 

23 

(85.2%) 

3 

(75.0%) 

29 

(85.3%) 

45 

(71.4%) 

ไมมีสิทธิ  1 4 1 5 18 

ราคา รพ.  57,689 48,875 36,040 18,459 18,179 

ผูปวยจาย  2,721 4,488 3,841 1,274 2,092 

รพ. หัก

ผูปวย 

54,968 44,387 32,199 17,185 16,087 

คิดเปน

เปอรเซ็นต  

4.71 9.18 10.66 6.9 11.51 

 

จํานวนเปอรเซ็นตของคารักษาที่ผูปวยนอกจายเองสูงที่สุด 5 อันดับแรก 

ไดแก อันดับหนึ่ง คือ กลุมนรีเวชกรรม เปอรเซ็นตของคารักษาที่ผูปวยจายเอง

คิดเปน 11.51% รองมาคือกลุมเด็กทารก คิดเปน 10.66% กลุมโรคเรื้อรัง คิด

เปน 9.33% กลุมโรคติดเชื้อเรื้อรัง คิดเปน 9.32% และกลุมอุบัติเหตุ บาดเจ็บ 

คิดเปน 9.18% ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 
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 ตารางท่ี 2 จํานวนเปอรเซ็นตตามกลุมโรคท่ีผูปวยจายเองมากท่ีสุด 5 อันดับ 

(n=412) ของผูปวยนอก 

 

 

 

คารักษาเฉลี่ยสวนผูปวยนอกจายเมื่อจําแนกตามฝายการแพทยสูงสุด 5 

อันดับแรก ไดแก อันดับหนึ่งคือแผนกศัลยกรรมกระดูกและขอ คารักษาเฉลี่ยตอ

รายสวนผูปวยจายเองคิดเปนมูลคา 2,589 บาท รองมาคือ แผนกหญิงตั้งครรภ

คิดเปนมูลคา 2,147 บาท แผนกกุมารเวชกรรมคิดเปนมูลคา 1,266 บาท แผนก

ศัลยกรรมคิดเปนมูลคา 1,225 บาท และแผนกอายุรกรรมคิดเปนมูลคา 880 

บาท ตามลําดับ ดังตารางที ่3 

กลุมโรคทาง

คลินิก 

Obstetric  

(n=63) 

Infant  

(n=4) 

Chronic 

diseases 

(n=61) 

Chronic 

infection 

(n=10) 

Trauma 

(n=27) 

วันนอน  27 4 15 4 18 

มีสิทธิ  45 3 50 10 23 

ไมมีสิทธิ  18 1 10 0 4 

ราคา รพ.  18,179 36,040 15,810 15,810 48,875 

ผูปวยจาย  2,092 3,841 1,475 1,474 4,488 

รพ. หักผูปวย 16,087 32,199 14,335 14,335 44,387 

คิดเปนเปอรเซ็นต  11.51 10.66 9.33 9.32 9.18 



7 

 

สวนคารักษาเฉลี่ยเมื่อจําแนกตามฝายการแพทยของผูปวยนอก   อันดับ

หนึ่งคือแผนกศัลยกรรมกระดูกและขอ คารักษาอิงราคาโรงพยาบาลคิดเปน

มูลคา 30,191 บาท รองมาคือแผนกศัลยกรรม 19,414 บาท แผนกหญิง

ตั้งครรภ 18,724 บาท แผนกจักษุวิทยา 18,591 บาท แผนกอายุรกรรม 

13,920 บาท แผนกกุมารเวชกรรม 12,529 บาท แผนกนรีเวชกรรม 11,957 

บาท แผนกทันตกรรม 6,422 บาท และแผนกโสต ศอ นาสิก 2,273 บาท

ตามลําดับ ดังตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงคารักษาเฉล่ียสวนผูปวยจายจําแนกตามฝายการแพทย สูงสุด 5 

อันดับ (n=412) ของผูปวยนอก 

อันดับ ฝาย จํานวน 

วัน 

มี 

สิทธิ 

ไมมี 

สิทธิ 

คารักษา

โรงพยาบาล 

ผูปวย 

จาย 

1 ศัลยกรรม

กระดูกและขอ 

(n=51)  

21 46 5 30,191 2,589 

2 หญิงต้ังครรภ

(ANC) (n=60)  

26 43 17 18,724 2,147 

3 กุมารเวชกรรม  

(n=45) 

14 31 14 12,529 1,266 

4 ศัลยกรรม  

(n=49) 

11 43 6 19,414 1,225 

5 อายุรกรรม  

(n=147)  

26 125 22 13,920 880 
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สําหรับตนทุนของผูปวยในตามราคา HITAP2560 เฉลี่ยตอรายคิด

เปนมูลคา 24,646 บาทและคารักษาอิงราคาโรงพยาบาลเฉลี่ยตอรายคิดเปน

มูลคา 26,810 บาท ซ่ึงใกลเคียงกัน ดังนั้นในผลการศึกษาจึงเนนคารักษาอิง

ราคาโรงพยาบาล 

ตนทุนและคารักษาของผูปวยในเมื่อจําแนกตามลักษณะการมีสิทธิและไม

มีสิทธิการรักษา พบวา ราคาตนทุนระหวางผูมีสิทธิและผูไมมีสิทธิการรักษาไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งตนทุนตามราคา HITAP2552 แต

คารักษาระหวางผูมีสิทธิและผูไมมีสิทธิการรักษามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งคารักษาอิงราคาโรงพยาบาล (ของผูมีสิทธิ 28,111 บาท

และของผูไมมีสิทธิ 48,673 บาท p=0.024) ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปแสดงตนทุนและคารักษาของผูปวยในท่ีมีสิทธิ/ไมมีสิทธิ 

 

 

 

สิทธิ วัน

นอน 

HITAP 

ป 52 

Adjust 

ป 60 

ราคา 

รพ. 

ผูปวย

จาย 

โรงพยาบาล

หักผูปวย 

สงเคราะห 

 มีสิทธิ 

 (n=66)  

5 20,742 24,646 28,111 1,160 26,951 58 

 ไมม ี

 (n=41)  

8.3 33,507 39,383 48,673 3,297 45,376 20,688 

p  0.024*  0.055*  0.060*  0.024*  0.020*  0.032*  <0.001 
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กลุมโรคที่มีคารักษาเฉลี่ยสูงที่สุด 5 อันดับแรกของผูปวยใน ไดแก อันดับ

หนึ่ง คือ กลุมโรคติดตอ (Communicable disease) คารักษาอิงราคา

โรงพยาบาลคิดเปนมูลคา 50,053 บาท รองมาคือกลุมผูปวยอุบัติเหตุ บาดเจ็บ 

(Trauma) คิดเปนมูลคา 45,769 บาท กลุมโรคอื่น ๆ (Others) คิดเปนมูลคา 

33,336 บาท กลุมโรคเรื้อรัง (Chronic infection) คิดเปนมูลคา 31,494 บาท 

และกลุมโรคมะเร็ง (Cancer) คิดเปนมูลคา 20,786 บาทตามลําดับ ดังตารางที ่

5 

ตารางท่ี 5 แสดงตนทุนและคารักษาเฉล่ียจําแนกตามกลุมโรค (n=107) ของ

ผูปวยใน 

กลุมโรค Communicable 

(n=19) 

Trauma 

(n=33) 

Others 

(n=23) 

Chronic 

infection 

(n=2) 

Cancer 

(n=5) 

วันนอน  8.5 7.8 5.7 6 3.4 

มีสิทธิ  5  

(26.3%) 

19 

(57.6%) 

5  

(21.7%) 

1  

(50%) 

2  

(40%) 

HITAP ป 52  35,943 33,070 22,851 19,037 17,775 

Adjust ป 60  43,100 38,367 27,026 23,472 21,367 

ราคา รพ.  50,053 45,769 33,336 31,494 20,786 

ผูปวยจาย  2,352 2,291 1,332 2,000 1,291 

รพ .หักผูปวย  47,701 43,478 32,004 29,494 19,495 
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เมื่อนําขอมูลเหลานี้มาวิพากษกลุมกับผูมีสวนไดเสีย มีประเด็นที่ไดจากการ

วิพากษดังนี้  

1. ควรมีการแบงผูปวยตางดาวตามขอมูลทางภูมิศาสตร 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สวนใหญประชากรเมียนมารเปนกลุมที่

อาศัยตามเขตชายขอบของประเทศ และมีบานของตนเอง จากที่นายจาง

ใหพ้ืนที่หรืออยูรวมกับนายจาง กลุมตางดาวนี้เปนประชากรที่มีปญหา

สถานะ หรือกําลังรอขึ้นทะเบียน ไมมีกําลังทรัพย ไมมีการบังคับสิทธ ิอนึ่ง

ผูปวยคนตางดาวที่เขามารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนามัก

ไมยินดีจายเงินเอง เหมือนผูปวยตางดาวแถบชายแดนลาว พมา (บาง

พ้ืนที)่ ที่ตั้งใจเดินทางมาเพ่ือรักษา ยอมจายไดและเลือกใชบริการของ

โรงพยาบาลเอกชน สวนจังหวัดพ้ืนที่ชั้นใน เชน จังหวัดสมุทรสาคร ผูปวย

ตางดาวมักเปนวัยทํางาน มีการเปลี่ยนงานและยายงานคอนขางบอย 

แรงงานตางดาวตามแนวชายแดนของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเปน

กลุมที่จํานวนหนึ่งเปนผูปวยไปมาประจําโรงพยาบาล มีทุกกลุมอายุ ตั้งแต

เด็กจนถึงผูสูงอายุ ไมเหมือนกลุมแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร

และอําเภอกระทุมแบนที่อยูในวัยหนุมสาว วัยแรงงาน ฉะนั้นสิทธิ

ประโยชนควรจะคลายกับระบบประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงครอบคลุมคน

ทุกกลุมอายุ สิทธินี้ไมควรตางกับประกันสังคมซ่ึงครอบคลุมเฉพาะแรงงาน

มากนัก 

กลุมผูปวยตางดาวสัญชาติเมียนมารของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

เทียบเคียงกับกลุมผูปวยตางดาวที่มารับการรักษาจากโรงพยาบาลในเขต

ชั้นใน ใกลกรุงเทพมหานครซ่ึงสวนใหญเปนผูใชแรงงานประเด็นสนทนาใน

เรื่องนี ้ไดแก ประเด็นวารัฐบาลจะกําหนดกรอบโดยใชกรอบกฎหมาย

เดียวกันหรือไม มีประเด็นตัวอยางคําพูดสนทนาในหัวขอนี ้ไดแก 
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“คนตางดาวที่เราพูดถึง เราใชเหตุผลอะไร ในการแบงกลุม กลุมประชากร 

แบงตามสถานะทางกฎหมาย สิทธิของเขาของแตละกลุมสถานะทาง

กฎหมายเปนอะไรบาง” 

“พูดถึงลักษณะธรรมชาติของการอาศัยอยูที่แทจริงของเขาในพ้ืนที ่

เพราะวาลักษณะการแบงตามสถานะทางกฎหมายในปจจุบันมีปญหา

คอนขางเยอะ ถาเราเอาเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลไปผูกกับสถานะ

ทางกฎหมายอีก จะมีความซํ้าซอนมากขึ้น และไมสะทอนปญหาที่แทจริง

ของกลุมบุคคลที่อยูในพ้ืนที”่ 

“จะขอเสนอการมองธรรมชาติของการอาศัยอยูของเขาในพ้ืนที ่ซ่ึงนาจะ

เปนตัวแบงกลุมที่ไดดีมากกวา โดยพิจารณาวาคนกลุมนี้มีสวนชวย

ประเทศมากนอยแคไหนโดยเฉพาะในกรณีที่อาศัยอยูในพ้ืนที่นาน โดยไม

พูดถึงสถานะตามกฎหมาย กลุมนี้มีสวนชวยใหกับประเทศมากกวาคนที่

ไปๆ มาๆ หรือนักทองเที่ยว” 

ในประเด็นนี้ทางคณะผูวิจัยขอสรุปเปนทางเลือก โดยแยกการบริหาร

จัดการผูปวย 

1.1  ประเภทอยูแถบจังหวัดชายแดนไทย-พมา ไดแก จังหวัดกาญจนบุร ี

จังหวัดตาก เปนตน 

1.2  ประเภทที่เปนกลุมวัยทํางาน เชน จังหวัดสมุทรสาคร หรือเมือง

ใหญ ๆ เปนตน 

2. โรคที่พบตาม ICD-10 และฝายการแพทย 

เนื่องจากผูปวยนอกตางดาวเมื่อแบงกลุมโรคตาม ICD-10 พบวา 5 อันดับ

สูงสุดของโรคที่พบไมตางกันมากนัก ระหวาง 3 โรงพยาบาล คือ 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาล
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กระทุมแบน ไดแก การตั้งครรภ การคลอดและภาวะหลังคลอด (O00-

O99) โรคของระบบยอยอาหาร (K00-K93) โรคระบบสืบพันธุ และระบบ

ปสสาวะ (N00-N99) โรคของระบบหายใจ (J00-J99) และโรคของระบบ

กลามเนื้อ กระดูกและเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน (M00-M99) และเมื่อแบงตามฝาย

การแพทย 5 อันดับสูงสุด ไดแก อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม 

ศัลยกรรมกระดูกและกุมารเวชกรรม ตัวอยางประเด็นที่สนทนาไดแก 

“เรื่องที่มีความสําคัญนาจะเปนกลุมที่เปนกลุม Disease prevention 

เรื่องที่สองหากเจ็บปวยควรตองครอบคลุมโดยระบบประกัน” 

“กลุมคนที่ดอยโอกาส เชน กลุมเด็ก กลุมผูหญิง จําเปนตองคํานึงถึงเรื่อง

สิทธิมนุษยชน ซ่ึงตองพิจารณากรอบวา สามารถใหบริการตามเกณฑ

มาตรฐาน ควรกําหนดการรักษาและดูแลขั้นต่ํา” 

“ในแถบจังหวัดขอบชายแดนกลุมผูสูงอายุ ที่ปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง 

เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีแนวโนมที่สูงขึ้น ฉะนั้นเรื่อง

การเบิกจายในระบบประกัน อาจจะตองเตรียมในเรื่องของโรคเรื้อรัง   

ตาง ๆ ที่อาจจะรวมถึงเรื่องการลางไตดวยในอนาคต” 

“ผูสูงอายุเปนผูที่ใชทรัพยากรสูง คาใชจายสูง จะคิดอยางไร” 

“อุบัติเหต ุควรมีหนวยงานรับผิดชอบ อาจจะแบกรับโดยกองทุนและ

นายจางซ่ึงควรรวมกันเขียนเปนกฎหมายหรือพระราชกําหนดใหชัดเจน” 

“กลุมประชากรเปราะบาง นอกจากแมและเด็กแลว ยังรวมผูที่ปวยโรค

รายแรง เชน ผูปวยโรคมะเร็ง ผูที่ไดรับผลกระทบอันเนื่องจากการ

บาดเจ็บจากการทํางาน” 

สรุปประเด็นในที่ประชุมไดวา ตัวเลข ณ ขณะนี้มีผูปวยที่เปนโรคติดตอ

นอยเมื่อเทียบกับจํานวนผูปวยทั้งหมดหรือจากผูปวยตางดาวทั้งหมด สวน

ใหญโรคที่พบจะคลายคลึกงกับผูปวยชาวไทยทั่วไปจะมีแนวโนมผูปวยโรค
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ไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เปนตน รวมถึง

โรคมะเร็งดวย แตอยางไรก็ตาม การที่จะตองมีทีมเฝาระวังรายงาน

โรคติดตอระหวางชายแดนเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะอยูในรูปการระบาด

มากกวาที่จะเกิดขึ้นทั่ว ๆ ไป 

3. ชุดสิทธิประโยชน 

จากขอมูลเพ่ิมเติมที่ไดจาก 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

และโรงพยาบาลกระทุมแบน เพ่ือประกอบการวิพากษกลุมและสนับสนุน

ประเด็นเรื่องชุดสิทธิประโยชนของผูปวยตางดาว ผูปวยสวนใหญใน

จังหวัดแถบชายแดน (โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร)ี 

จะมีผูที่มีปญหาสถานะสิทธิมากกวาครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ผูปวยตางดาวใน

จังหวัดสมุทรสาครและอําเภอกระทุมแบน เปนผูปวยกลุมแรงงาน สวน

ใหญมีบัตรประกันสุขภาพ หรือบัตรประกันสังคม ขอสังเกต คือ มีผูปวย

ตางดาวจายคารักษาเองในระดับหนึ่งโดยเฉพาะผูปวยฝากคลอด คลอด

บุตร (ANC) 

3.1 การสนทนาในประเด็นเรื่อง ชุดสิทธิประโยชนวาควรจะเปนภาค

สมัครใจหรือภาคบังคับ ถาเปนภาคบังคับ คาเบ้ียประกันจะต่ําลงมา 

เพราะบังคับใหมีการรวมกันรับความเสี่ยงแตหากเปนภาคสมัครใจ คา

บัตรประกันสุขภาพนาจะตองมีราคาสูงขึ้น โดยสะทอนออกมาเปน

ความเห็นดังนี ้

“ระบบประกันภาคบังคับหรือการประกันภาคสมัครใจจะตองมีกรอบ

กฎหมายหรือระเบียบรองรับ” 

“ผูปวยตางดาวมีเรื่องของอุบัติเหตุสูงมาก เวลาเกิดอุบัติเหตุการณ

จราจรแลวไมมีเงินจาย หากสามารถเขารับการรักษาที่ไหนก็ได เปน

เรื่องที่ดีมาก” ไดมีการเสนอใหมีประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลกับ AIA 
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ประกันบาดเจ็บทุกชนิด 500 บาท โดยเคยมีการประกันแบบนี ้แต

ไมไดผลเพราะแรงงานตองออกเงินไปกอน รอคืนจากบริษัทประกันที

หลัง เนื่องจากแรงงานตางดาวคิดวาอาจจะไมคอยคุม” 

“แรงงานตางดาวที่ชอบเปลี่ยนงานบอย ยังทําเรื่องเขาระบบ

ประกันสังคมไมเรียบรอย ก็ขอลาออก นายจางสวนใหญอยากใหซ้ือ

ประกันสุขภาพแทนดีกวา” 

“กอนที่มันจะเกิดสิทธิมีความยากลําบากพอสมควร ก็คือ พอไทย แม

พมา, พอพมา แมพมา แลวจะเกิดสิทธิอยางไร ซ้ือประเภทไหนเพ่ือให

ครอบคลุม เรื่องการฉีดวัคซีนเรื่องการคุมกําเนิด ถาไมเจ็บปวย เขาจะ

ไมคอยซ้ือประกัน โรงพยาบาลมีจุดบริการที่รวดเร็วเปน one stop 

service โดยพยายามใหเกิดสิทธิตอนเขามารกัษาเลย” 

ประเด็นชุดสิทธิประโยชนทางคณะผูวิจัยสรุปไดดังนี ้

3.1.1 ใหมีความชัดเจนของนโยบายในการจําหนายบัตรสุขภาพ 

โดยเฉพาะในการเก็บคาบริการ โดยมีขอดี คือ เปดกวางใหผูปวย

ตางดาวซ้ือโดยไมเกี่ยวของกับการทํางาน ซ่ึงงผูปวยตางดาวที่

ทํางานถูกกฎหมาย จะไดรับการดูแลดวยระบบประกันสังคม 

หรือระบบประกันสุขภาพอยูแลว 

3.1.2 ประเด็นการใชสิทธิในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหต ุนอกเขต

พ้ืนที ่รวมถึงการใชสิทธิของบัตรประกันสุขภาพในกรณียายพ้ืนที ่

เชน ซ้ือบัตรประกันสุขภาพที่จังหวัดกาญจนบุร ีหลังจากนั้นยาย

ไปอยูจังหวัดสมุทรสาคร ก็สามารถใชบัตรประกันสุขภาพเดิมได 

เสนอใหมีการอนุญาติใหใชขามเขตได โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

จะชวยในการบริหารจัดการไดมาก 
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3.1.3 ประเด็นการเกิดสิทธิ การติดตาม และการเปลี่ยนงานรวมถึง

เสนอใหมีการจัดระบบการเบิกจายผูปวยตางดาว ใหมีคําจํากัด

ความและระบบการเก็บขอมูลระหวางหนวยงานและใชทุก

กระทรวง มีการเขาถึงโดยใชระบบรหัสเพ่ือสะดวกในการใชสิทธิ

โดยเฉพาะกรณีที่มีอุบัติเหตุตางพ้ืนที่หรือไดรับบาดเจ็บจากการ

ทํางานซ่ึงมีคาใชจายสูง 

3.2 ประเด็นกลุมหญิงตั้งครรภและเด็กแรกเกิด 

จากขอมูลผูปวยตางดาวกลุมหญิงตั้งครรภและกลุมเด็ก ยินดีจายคา

รักษาพยาบาลเอง 11.5% จากคารักษาทั้งหมด สวนกลุมทารก ยินดี

จายเอง 10.66% จากคารักษาทั้งหมด สําหรับกลุมเด็กแรกคลอด

น้ําหนักนอย คลอดกอนกําหนด ยินดีจาย 6.2% จากคารักษาทั้งหมด 

โดยกลุมนี้พบมากในกลุมผูปวยที่เปนแรงงานอยูในวัยเจริญพันธุ ดังนั้น

ภาระสวนนี้เกิดขึ้นคอนขางมากในโรงพยาบาลจังหวัดที่มีแรงงานตาง

ดาวในเขตพ้ืนที่ชั้นในเมืองใหญ  ๆประเด็นที่กลาวถึงเชน 

“เด็กที่เกิดจากพอแมที่เปนคนตางดาว จะมีปญหาเรื่องการเกิดสิทธิ 

ทางผูวิจัยคิดวานาจะเปนแบบระบบประกันสุขภาพถวนหนา 

(Universal Coverage, UC) พอแมมีประกันสังคม ตรงนี้ถาบริหาร

จัดการชา ปญหาจะตามมาเพราะเขาไมไดมีสิทธิอะไรเลยและถามีการ

เจ็บปวย จะเปนภาระคอนขางมาก” 

คณะผูวิจัยสรุปประเด็นเสนอเปนภาพกวาง ๆ ดังนี ้

ในเรื่องชุดสิทธิประโยชนของหญิงตั้งครรภและเด็กแรกเกิดควร

ครอบคลุมถึงการติดตามหลังคลอดและการใหวัคซีนเด็กตามนโยบาย

แหงชาติ รวมถึงการคิดคํานวณคาบัตรประกันสุขภาพตาง ๆ เพ่ือให

ตนทุนเปนปจจุบัน โดยเฉพาะโรงพยาบาลตามขอบชายแดน ซ่ึงมีผูใช
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สิทธิประกันสังคมนอย โดยขอใหมีระบบที่หนวยงานรัฐบาล 

กระทรวงฯ ชวยหาเงินสมทบคืนกลับมายังโรงพยาบาล 

ทางเลือกที่ 1 ใชนโยบายเดิมใหเด็กสามารถอยูในระบบโดยอัตโนมัติ 

แตถามีกรณีที่มีคาใชจายสูงใหสามารถเบิกจายจากสวนกลางได โดย

ขอดีคือ มีความสะดวกรวดเร็ว แตขอดอย คือ อาจจะไมมีความย่ังยืน  

ทางเลือกที่ 2 ใหมีการปรับราคาบัตรและหรือเพ่ิมสทิธิประโยชน จาก

การวิจัยเราทราบวาผูปวยตางดาวยินดีจายในเรื่องการฝากคลอดและ

คลอดบุตร (ANC) สูง จึงขอประเด็นการรักษา การเบิกจายผูปวยตาง

ดาว ในกรณีที่มีคาใชจายสูงเสนอใหปรับราคาบัตรและเพ่ิมสิทธิ

ประโยชน เชน การดูแลหลังคลอด, บวกสิทธิประโยชนของลูกหลงั

คลอดถึง 1 ป โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบัตร เชน 

เนื่องจากอัตราการตั้งครรภของแรงงานตางดาวสูงมาก อาจจะกําหนด

สิทธิของการคลอดบุตรไวแค 2 คน ในกรณีที่มีมากกวานั้นควรตองจาย

คาประกันสุขภาพเพ่ิม เปนตน 

3.3 ประเด็นการรักษา การเบิกจายผูปวยตางดาว ในกรณีที่มีคาใชจาย

สูง การสนทนาเกี่ยงกับเรื่องนี้ครอบคลุมหลายประเด็นนี้ เชน 

“บัตรคนตางดาว ราคา 2200 บาท (มีการขายอยู) รอบสถิติสิบปที่เรา

ผานมา คนที่มาซ้ือบัตรทั้งหมด (ทั้ง 1600 พวกแรงงานดวย พวกมี

ผูติดตามดวย พวกที่เปน 2200ภาคสมัครใจ) ประมาณอยู หาลานกวา

คน ทั้งระบบอาจจะมีซ้ือซํ้ากัน เราพบวามีพวก2200 อยูแคประมาณ 

สามแสนรายประมาณ 5 ไมถึง 5%” 

ในชวงสนทนากลุม ผูเขารวมสนทนากลุมไดหยิบยก กรณีที่มีผูปวยมี

คาใชจายในการรักษาสูง โดยเฉพาะในกรณีบาดเจ็บจากการทํางาน 

โดยเฉพาะที่จังหวัดที่มีแรงงานตางดาวจํานวนมาก 
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“ระบบประกันสุขภาพถวนหนาของตางดาว ประกันสังคม ที่ยังไม

ครอบคลุมจริง ๆ คือ ผูปวยตางดาวที่บาดเจ็บจากการทํางาน แลวมี

คาใชจายสูง สิทธิที่ครอบคลุมเขาไปใช บาดเจ็บจากการทํางาน ซ่ึงตอง

ไปเก็บกับนายจางไป สิทธิของแรงงานตางดาว ควรจะเขียนที่ไม

เหมือนกับสิทธิบัตรทองของคนไทย หรือไมเหมือนกับประกันสังคม 

ควรจะมีความแตกตาง เชน อาจจะตองมีการเนนการควบคุมโรคเยอะ

มาก เนนการบาดเจ็บจากการทํางานใหอยูในสิทธิประโยชนนี้ เปนตน” 

“ขอเสนอวา นาจะมีการปรับตัวเลขที่สามารถเบิกจายไดจากสวนกลาง 

ณ ขณะนี้จะเบิกจากสวนกลางไมได ตองเปนกรณีที่มีคาใชจายในการ

รักษามูลคาเทียบกบัคาน้ําหนักสัมพัทธ (Relative Weight) > 4 ซ่ึงมี

จํานวนไมมากนัก” 

คณะผูวิจัยสรุปประเด็นทางเลือกไดดังนี ้

3.3.1 มีการคํานวณตนทุนเพ่ือคิดคาราคาบัตรที่เหมาะสมสําหรับทุก

ฝายใหม ควรมีหนวยที่ทําหนาที่ในการคํานวณ เหมือน สปสช. 

เพ่ือใหดูสถานการณตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแตละ

ชวงเวลา วาเหมาะสมอยางไร เมื่อไหร โดยมีชุดสิทธิประโยชน

ตางๆ ของแตละกลุมไมเทากัน อยางของประกันสังคมดวย

ตนทุน หนึ่งมีชุดสิทธิประโยชนบวกจากเรื่องรักษาพยาบาล 

3.3.2 ควรจะมีทีมสําหรับใหบริการขอมูลทางโทรศัพท  (call center) 

เพ่ือรับแกไขปญหากับตัวระบบ ระบบบริหารจัดการในภาพรวม 

เนื่องจากตองการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารถึง

กลุม 
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3.3.3 นาจะพิจารณาลดคา RW ที่โรงพยาบาลสามารถเบิกคืนไดโดย

ใช RW มากกวา 3 หรือมากกวา 2 หรือมาตรการใหเพ่ิมเติม 

โดยเฉพาะกรณีอุบัติเหต ุเปนตน 

4. การบริหารจัดการระบบทางการเงิน (Financing) 

ระบบประกันสุขภาพถวนหนา เริ่มประมาณป 2542 -2543 โดยเก็บคา

ประกันสุขภาพแรงงานตางดาวเปนแบบเดียวกับคนไทย คือ 1,200 บาท 

และมีคาใชจายสูงขึ้นเปนลําดับ แตยังไมมีการพิจารณาขึ้นทั้ง ๆ ที ่

แรงงานขั้นต่ําขณะนี้อยูที ่365 บาทตอวันประเด็นการสนทนาไดแก 

“กระบวนการในการจัดการมันเหลื่อมล้ํากันมาก กับคาใชจายที่

โรงพยาบาลตอง 

เผชิญและกลายเปนผูแบกรับภาระ” 

กรอบการจัดหาเงินทุน “นาจะเปนภาคบังคับนาจะเปนวิธีที่ดีที่สุด คือทุก

ครั้งที่ผานดานเก็บเงินคาประกันสุขภาพเลย หมายถึงใหมีการจัดการที่

ดาน ตม.เปนคนจัดทํา ผานดานตรงนี้เขามาสังขละตองจายตังคเปนคา

ประกันสุขภาพ เชน คนละ 500 บาท แลวจัดตั้งเปนกองทุน” 

“การใหสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา UC รวมกับการ

ประกันสุขภาพภาคสมัครใจ ไมนาจะบริการจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ” 

“ในสวนของจังหวัดแถบชายแดน กลุมแรงงานตางดาวบางกลุมไมไดมี

สวนชวยเพ่ิมผลผลิตใหกับประเทศ อาจจะมีการคิดคาบริการรักษาตองสูง

กวาแรงงานปกติหรือไม ซ่ึงจะตองมีการแยกการบริหารจัดการออกจาก

แรงงานตางดาวกลุมทํางาน” 

“เรื่องการจัดการหาเงินทุนคงตองมาจากหลายแหลง” 
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ขณะนี้การบริหารจัดการเงินแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่อยูที่

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สวนที่สอง คือ สวนที่อยูที่โรงพยาบาลสําหรับ

ผูปวยนอกและผูปวยใน สวนสุดทาย อยูที่กระทรวงาธารณสุข ซ่ึงจะนําไป

พิจารณาชดเชยสวนที่มีคารักษาพยาบาลสูง 

คณะผูวิจัยพอจะสรุปประเด็นโดยเสนอเปนทางเลือกดังนี ้

4.1 ใหการบริหารจัดการภายในระดับจังหวัด โดยรับผิดชอบทั้งรายรับ

รายจายที่เกิดขึ้นโดยตรง 

4.2 บริหารจัดการในสวนกลางระดับกระทรวง ซ่ึงมขีอดีคือ มีจํานวน

ผูปวยตางดาวที่เขาสูระบบประกันจํานวนมากขึ้น แตขอดอยคือ การ

บริหารจัดการลาชา 

4.3 ใหมีการพิจารณาลดคาน้ําหนักสัมพัทธ (Relative Weight) ที่

สามารถเบิกได ขณะนี้จะเบิกเงินเพ่ิมเติมไดในกรณ ีคาน้ําหนักสัมพัทธ 

(Relative Weight) > 4 เปนไปไดหรือไมวาปรับใหสามารถเบิกเพ่ิมได

เปนกรณ ีๆ พิเศษ และใหมีความคลองตัวมากขึ้น 

4.4 เสนอใหมีการจัดหาเงินทุนเพ่ิมจากสวนอื่น เชน จากคาทําวีซา หรือ

ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีอื่น ๆ เปนตน 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมในชวงวิพากษกลุม  

โครงการไดขอขอมูลเพ่ิมเติมจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาล

กระทุมแบน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบในภาพใหญกับทั้ง 2 

โรงพยาบาล ซ่ึงสวนใหญเปนผูปวยตางดาวชาวเมียนมารที่ใชแรงงาน 
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1. ขอมูลผูปวยนอก 

จากขอมูลผูปวยนอกของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พบวา 

อันดับของฝายการแพทยที่มีจํานวนผูปวยตางดาวสูงที่สุด 5 อันดับแรก

ของแตละโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มีจํานวน

ผูปวยตางดาวในแผนกอายุรกรรมสูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 

33.9 ของจํานวนผูปวยตางดาวทั้งหมด อันดับสองคือแผนกศัลยกรรมคิด

เปนรอยละ 21.9  อันดับสามคือแผนกศัลยกรรมกระดูกคิดเปนรอยละ 

9.2   อันดับสี่คือแผนกกุมารเวชกรรมคิดเปนรอยละ 9.1  และอันดับหา

คือแผนกสูติกรรมคิดเปนรอยละ 6.1 ในขณะที่โรงพยาบาลสมุทรสาครมี

จํานวนผูปวยตางดาวในแผนกอายุรกรรมสูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิดเปน

รอยละ 40.2 ของจํานวนผูปวยตางดาวทั้งหมด  อันดับสองคือ แผนก

ศัลยกรรมคิดเปนรอยละ 15.2  อันดับสามคือแผนกกุมารเวชกรรมคิดเปน

รอยละ 12.9   โดยที่แผนกศัลยกรรมกระดูกและแผนกสูติกรรมมีจํานวน

ผูปวยตางดาวเทากันคิดเปนรอยละ 8.5   

อันดับของฝายการแพทยที่มีสัดสวนจํานวนผูปวยตางดาวตอจํานวน

ผูปวยจากแตละฝายการแพทยสูงที่สุด 5 อันดับแรกของแตละ

โรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มีสัดสวนจํานวนผูปวย

ตางดาวในแผนกเวชกรรมฟนฟูสูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 75.9  

อันดับสองคือแผนกศัลยกรรมเด็กคิดเปนรอยละ 13.0  อันดับสามแผนก

อนามัยมารดาคิดเปนรอยละ 9.3  อันดับสี่คือแผนกวางแผนครอบครัวคิด

เปนรอยละ 9.1  และอันดับหาคือแผนกอนามัยเด็กดีคิดเปนรอยละ 4.8 
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ในขณะที่โรงพยาบาลสมุทรสาครมีสัดสวนจํานวนผูปวยตางดาวตอจํานวน

ผูปวยในแผนกสูติกรรมสูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 46.6  อันดับ

สองคือแผนกนรีเวชกรรมคิดเปนรอยละ 24.7  อันดับสามคือแผนก

ศัลยกรรมคิดเปนรอยละ 23.7  อันดับสี่คือแผนกกุมารเวชกรรมคิดเปน

รอยละ 22.5  และอันดับหาคือแผนกศัลยกรรมกระดูกคิดเปนรอยละ 

22.4 

2. ขอมูลผูปวยใน 

จากขอมูลผูปวยในของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พบวา มี

ผูปวยตางดาวรับเขาเปนผูปวยในจํานวน 2,048 รายจากจํานวนผูปวยใน

ทั้งหมด 29,104 รายคิดเปนรอยละ 7.0 ในขณะที่ขอมูลผูปวยในของ

โรงพยาบาลสมุทรสาคร พบวา มีผูปวยตางดาวรับเขาเปนผูปวยในจํานวน 

11,035 รายจากจํานวนผูปวยในทั้งหมด 38,703 รายคิดเปนรอยละ 28.5  

อันดับของฝายการแพทยที่มีจํานวนผูปวยตางดาวสูงที่สุด 5 อันดับแรก

ของแตละโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มีจํานวน

ผูปวยตางดาวในแผนกอายุรกรรมและแผนกศัลยกรรมเทากันซ่ึงเปน

จํานวนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 29.3 ของจํานวนผูปวยตางดาวทั้งหมด รอง

มาคือแผนกสูติกรรมคิดเปนรอยละ 14.6  แผนกศัลยกรรมกระดูกคิดเปน

รอยละ 10.2 และแผนกกุมารเวชกรรมคิดเปนรอยละ 7.6 ตามลําดับ 

ในขณะที่โรงพยาบาลสมุทรสาครมีจํานวนผูปวยตางดาวในแผนกกุมารเวช

กรรมสูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 38.2 ของจํานวนผูปวยตาง

ดาวทั้งหมด อันดับสองคือแผนกสูติกรรมคิดเปนรอยละ 32.6  อันดับสาม
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คือแผนกอายุรกรรมคิดเปนรอยละ 9.2  อันดับสี่คือแผนกศัลยกรรมคิด

เปนรอยละ 9.1 และอันดับหาคือแผนกศัลยกรรมกระดูกคิดเปนรอยละ 

7.1 

3. ขอมูลผูปวยนอกเม่ือจําแนกกลุมโรคตาม ICD-10 ของแตละ

โรงพยาบาล (โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

โรงพยาบาลกระทุมแบน) 

อันดับของกลุมโรคเมื่อจําแนกตาม ICD-10 ที่มีสัดสวนจํานวนผูปวย

ตางดาวเทียบจํานวนผูปวยทั้งหมดสูงที่สุด 5 อันดับแรกของแตละ

โรงพยาบาล พบวา   

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มีจํานวนผูปวยตางดาวในกลุมการ

เปนพิษและผลที่ตามมา [Injury, poisoning & consequences of 

external causes (S00-T98)] สูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 

0.47 ของจํานวนผูปวยทั้งหมด อันดับสองคือกลุมโรคระบบยอยอาหาร 

[Diseases of the digestive system (K00-K93)] คิดเปนรอยละ 0.46  

อันดับสาม คือ กลุมอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการ

ตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ [Symptoms, sign & abnormal 

clinical & laboratory findings (R00-R99)] คิดเปนรอยละ 0.30   

อันดับสี่คือกลุมโรคระบบหายใจ [Diseases of the respiratory system 

(J00-J99)] คิดเปนรอยละ 0.29  และอันดับหาคือ กลุมโรคระบบสืบพันธุ

และระบบปสสาวะ [Diseases of the genitourinary system (N00-

N99)] คิดเปนรอยละ 0.25  

โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีจํานวนผูปวยตางดาวในกลุมกลุมโรค

ระบบหายใจ  [Diseases of the respiratory system (J00-J99)] สูง
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ที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 2.49 ของจํานวนผูปวยทั้งหมด  อันดับ

สอง คือกลุมการเปนพิษและผลที่ตามมา [Injury, poisoning & 

consequences of external causes (S00-T98)] คิดเปนรอยละ 2.20   

อันดับสามคือกลุมโรคระบบยอยอาหาร [Diseases of the digestive 

system (K00-K93)] คิดเปนรอยละ 1.93   อันดับสี่คือ กลุมอาการ, 

อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทาง

หองปฏิบัติการ [Symptoms, sign & abnormal clinical & 

laboratory findings (R00-R99)] คิดเปนรอยละ 1.81  และอันดับหาคือ

กลุมโรคของระบบกลามเนื้อโครงราง และเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน  [Diseases of 

the musculoskeletal system & connective tis. (M00-M99)] คิด

เปนรอยละ 1.74   

โรงพยาบาลกระทุมแบน มีจํานวนผูปวยตางดาวในกลุมการ

ตั้งครรภ การคลอด และระยะหลังคลอด [Pregnancy, childbirth & 

the puerperium (O00-O99)] สูงที่สุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 

2.38 ของจํานวนผูปวยทั้งหมด อันดับสองคือ กลุมโรคของระบบยอย

อาหาร [Diseases of the digestive system (K00-K93)] คิดเปนรอย

ละ 2.26 อันดับสาม คือ กลุมโรคของระบบทางเดินหายใจ [Diseases of 

the respiratory system (J00-J99)] คิดเปนรอยละ 2.03 อันดับสี่คือ 

กลุมโรคของระบบกลามเนื้อโครงราง และเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน [Diseases of 

the musculoskeletal system &connective tis. (M00-M99)] คิด

เปนรอยละ 1.90 และอันดับหา คือกลุมโรคระบบสืบพันธุและระบบ

ปสสาวะ [Diseases of the genitourinary system (N00-N99)] คิด

เปนรอยละ 1.70   
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4. ขอมูลผูปวยนอกเม่ือจําแนกกลุมโรคตาม ICD-10 ของแตละ

โรงพยาบาล (โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

โรงพยาบาลกระทุมแบน) และโครงการวิจัย 

อันดับของกลุมโรคเมื่อจําแนกตาม ICD-10 ที่มีสัดสวนจํานวนผูปวย

ตางดาวเทียบจํานวนผูปวยตางดาวทั้งหมดสูงที่สุด 5 อันดับแรกของแตละ

โรงพยาบาล พบวา  

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มีจํานวนผูปวยตางดาวในกลุมการ

เปนพิษและผลที่ตามมา [Injury, poisoning & consequences of 

external causes (S00-T98)] สูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 

8.44 ของจํานวนผูปวยตางดาวทั้งหมด อันดับสองคือกลุมกลุมโรคของ

ระบบยอยอาหาร [Diseases of the digestive system (K00-K93)] คิด

เปนรอยละ 8.41  อันดับสามคือ กลุมอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติ

ที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ [Symptoms, 

sign & abnormal clinical & laboratory findings (R00-R99)] คิดเปน

รอยละ 5.50   อันดับสี่คือกลุมโรคของระบบทางเดินหายใจ [Diseases 

of the respiratory system (J00-J99)] คิดเปนรอยละ 5.28  และ

อันดับหาคือกลุมโรคระบบสืบพันธุและระบบปสสาวะ [Diseases of the 

genitourinary system (N00-N99)] คิดเปนรอยละ 4.58  

โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีจํานวนผูปวยตางดาวในกลุมโรคของ

ระบบทางเดินหายใจ [Diseases of the respiratory system (J00-
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J99)] สูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 15.95 ของจํานวนผูปวยตาง

ดาวทั้งหมด  อันดับสอง คือ กลุมการเปนพิษและผลที่ตามมา [Injury, 

poisoning & consequences of external causes (S00-T98)] คิด

เปนรอยละ 14.10   อันดับสามคือกลุมโรคของระบบยอยอาหาร 

Diseases of the digestive system (K00-K93) คิดเปนรอยละ 12.36   

อันดับสี่คือกลุม Symptoms, sign & abnormal clinical & 

laboratory findings (R00-R99) คิดเปนรอยละ 11.55  และอันดับหา

คือ กลุมโรคของระบบกลามเนื้อโครงราง และเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน Diseases 

of the musculoskeletal system &connective tis. (M00-M99) คิด

เปนรอยละ 11.16 

โรงพยาบาลกระทุมแบน มีจํานวนผูปวยตางดาวในกลุมโรคของ

ระบบทางเดินหายใจ [Diseases of the respiratory system (J00-

J99)] สูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 7.29 ของจํานวนผูปวยตาง

ดาวทั้งหมด  อันดับสอง คือ กลุมการเปนพิษและผลที่ตามมา [Injury, 

poisoning & consequences of external causes (S00-T98)]  คิด

เปนรอยละ 6.33  อันดับสามคือกลุมการตั้งครรภ การคลอด และระยะ

หลังคลอด [Pregnancy, childbirth & the puerperium (O00-O99)]  

คิดเปนรอยละ 5.81   อันดับสี่คือ กลุมโรคระบบยอยอาหาร [Diseases 

of the digestive system (K00-K93)]  คิดเปนรอยละ 5.53  และ

อันดับหาคือ กลุมโรคของระบบกลามเนื้อโครงราง และเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน 
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[Diseases of the musculoskeletal system &connective tis. 

(M00-M99)] คิดเปนรอยละ 4.65 

ผลการวิจัยของโครงการวิจัยนี้ พบวา มีจํานวนผูปวยตางดาวใน

กลุมการตั้งครรภ การคลอด และระยะหลังคลอด [Pregnancy, 

childbirth & the puerperium (O00-O99)] สูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งคิด

เปนรอยละ 15.3 ของจํานวนผูปวยตางดาวทั้งหมด  อันดับสอง คือ กลุม

โรคระบบยอยอาหาร [Diseases of the digestive system (K00-K93)]  

คิดเปนรอยละ 11.7  อันดับสามคือกลุมโรคระบบสืบพันธุและระบบ

ปสสาวะ Diseases of the genitourinary system (N00-N99)  คิดเปน

รอยละ 11.2   อันดับสี่คือกลุมโรคของระบบทางเดินหายใจ Diseases of 

the respiratory system (J00-J99) คิดเปนรอยละ 8.5  และอันดับหา

คือกลุมโรคของระบบกลามเนื้อโครงราง และเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน Diseases 

of the musculoskeletal system &connective tis. (M00-M99) คิด

เปนรอยละ 8.0 
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5. ตารางแสดงขอมูลของสิทธิการรักษาของผูปวยตางดาวของ

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาโครงการวิจัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

และโรงพยาบาลกระทุมแบน ปงบประมาณ  2560  

สิทธิการรักษา 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลพหลพล

พยุหเสนา 

(โครงการวิจัย) 

โรงพยาบาล 

กระทุมแบน 

ผูปวยนอก 

 คน (%) 

N=41,880 

ผูปวยใน 

 คน (%) 

N=11,035 

ผูปวยนอก 

 คน (%) 

N=412 

ผูปวยใน 

 คน (%) 

N=107 

ผูปวยนอก 

 คน (%) 

N=34,240 

ผูปวย

ใน 

 คน 

(%) 

บัตรประกัน

สุขภาพ 

13,368 

(32%) 

3,609 

(33%) 

122  

(36.5%) 

22  

(33.4%) 

8,907 

(26.01%) 0 

บัตร

ประกันสังคม 

9,365 

(22%) 

832 

(8%) 

13  

(3.9%) 0 

3,579 

(10.4%) 0 

ชําระเงินเอง 

19,147 

(46%) 

6,594 

(60%) 

76  

 (18.4%) 

41  

(38.3%) 

21,274 

(62.1%) 0 

พรบ.บุคคลที่ 3 0 0 

3 

 (0.9%) 

3  

(4.5%) 

12  

(0.03%) 0 

บุคคลมีปญหา

สถานะและ

สิทธ ิ 0 0 

196  

(58.4%) 

40  

(60.6%) 

 

0 

30 บาท UC 0 0 0 

1  

(1.5%) 

66  

(0.19%) 0 

สิทธิอ่ืนๆ เชน

เบิกจาย NGO 0 0 

2  

(0.6%) 0 

 

0 
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ขอมูลสิทธิการรักษาของผูปวยตางดาวประเภทผูปวยนอกท่ีรับเขา

รักษาของแตละโรงพยาบาล (รพ.พหลพลพยุหเสนา รพ.สมุทรสาคร 

และรพ.กระทุมแบน) ปงบประมาณ2560 

ผลการวิจัยของโครงการวิจัยนี้ซ่ึงเปนขอมูลกลุมตัวอยางผูปวยตาง

ดาวจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พบวา จากจํานวนผูปวยตางดาว 

412 ราย เปนผูไมมีสิทธิการรักษาคิดเปนรอยละ 18.4 เปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทบุคคลมปีญหาสถานะสิทธิคิดเปนรอยละ 47.6 เปนผูมีสิทธิ

การรักษาประเภทบัตรประกันสุขภาพคิดเปนรอยละ 29.6 เปนผูมีสิทธิ

การรักษาประเภทบัตรประกันสังคมคิดเปนรอยละ 3.2 เปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทพรบ.บุคคลที3่ คิดเปนรอยละ 0.7 และเปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทเบิกจาย NGO คิดเปนรอยละ 0.5 

ขอมูลโรงพยาบาลสมุทรสาครพบวา จากจํานวนผูปวยตางดาว 

41,880 ราย เปนผูไมมีสิทธิการรักษาคิดเปนรอยละ 45.7 เปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทบัตรประกันสุขภาพคิดเปนรอยละ 31.9 และเปนผูมีสิทธิ

การรักษาประเภทบัตรประกันสังคมคิดเปนรอยละ 22.4 

ขอมูลโรงพยาบาลกระทุมแบนพบวา จากจํานวนผูปวยตางดาว 

34,240 ราย เปนผูไมมีสิทธิการรักษาคิดเปนรอยละ 62.1 เปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทบัตรประกันสุขภาพคิดเปนรอยละ 26.0 เปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทบัตรประกันสังคมคิดเปนรอยละ 10.5 เปนผูมีสทิธิการ
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รักษาประเภทบัตร30บาทคิดเปนรอยละ 0.2 และเปนผูมีสิทธิการรักษา

ประเภทพรบ.บุคคลที ่3 คิดเปนรอยละ 0.03 

ขอมูลสิทธิการรักษาของผูปวยตางดาวประเภทผูปวยในท่ีรับเขารักษา

ของแตละโรงพยาบาล (รพ.พหลพลพยุหเสนา รพ.สมุทรสาคร) 

ปงบประมาณ2560 

ผลการวิจัยของโครงการวิจัยนี้ซ่ึงเปนขอมูลกลุมตัวอยางผูปวยตาง

ดาวจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พบวา จากจํานวนผูปวยตางดาว 

107 ราย เปนผูไมมีสิทธิการรักษาคิดเปนรอยละ 38.3  เปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทบุคคลมีสถานะสิทธิคิดเปนรอยละ 37.4  เปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทบัตรประกันสุขภาพคิดเปนรอยละ 20.6  เปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทพรบ.บุคคลที ่3 คิดเปนรอยละ 2.8 และเปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทบัตร30บาทคิดเปนรอยละ 0.9 

ขอมูลโรงพยาบาลสมุทรสาครพบวา จากจํานวนผูปวยตางดาว 

11,035 ราย เปนผูไมมีสิทธิการรักษาคิดเปนรอยละ59.8  เปนผูมีสิทธิการ

รักษาประเภทบัตรประกันสุขภาพคิดเปนรอยละ 32.7  และเปนผูมีสิทธิ

การรักษาประเภทบัตรประกันสังคมคิดเปนรอยละ 7.5 
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6. ตารางแสดงการเปรียบเทียบคาน้ําหนักสัมพัทธ (Relative Weight) 

ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

โรงพยาบาลกระทุมแบน และโครงการวิจัย 

คาน้ําหนัก

สัมพัทธ 

(Relative 

Weight) 

โครงการ 

วิจัยฯ 

โรงพยาบาล 

พหลพล

พยุหเสนา 

โรงพยาบาล

สมุทรสาคร 

โรงพยาบาล 

กระทุมแบน 

RW > 2 

 

มี 25/107 

ราย 

23.36% 

มี 509/2655 

ราย 

19.2% 

มี 581/11035 

ราย 

5.3% 

มี 93/3822 

ราย 

2.43% 

RW > 4 

 

มี 4/107 

ราย 

3.74% 

มี 155/2655 

ราย 

5.8% 

มี 210/11035 

ราย 

1.9% 

มี 44/3822 

ราย 

1.15% 

 

 ผลการวิจัยของโครงการวิจัยนี้ซ่ึงเปนขอมูลกลุมตัวอยางผูปวยตางดาว

จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พบวา จากจํานวนผูปวยตางดาว 107 ราย มี

จํานวนผูปวยกรณีคาน้ําหนักสัมพัทธ RW > 2 คิดเปนรอยละ 23.4 และมี

จํานวนผูปวย กรณีคาน้ําหนักสัมพัทธ RW > 4 คิดเปนรอยละ 3.7  

 ขอมูลโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาพบวา จากจํานวนผูปวยตางดาว 

2,655 ราย มีจํานวนผูปวยกรณีคาน้ําหนักสัมพัทธ RW > 2 คิดเปนรอยละ 19.2 

และมีจํานวนผูปวยกรณีคาน้ําหนักสัมพัทธ RW > 4 คิดเปนรอยละ 5.8 
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 ขอมูลโรงพยาบาลสมุทรสาครพบวา จากจํานวนผูปวยตางดาว 11,035 

ราย มีจํานวนผูปวยกรณีคาน้ําหนักสัมพัทธ RW > 2 คิดเปนรอยละ 5.3 และมี

จํานวนผูปวยกรณีคาน้ําหนักสัมพัทธ RW > 4 คิดเปนรอยละ 1.9 

 ขอมูลโรงพยาบาลกระทุมแบนพบวา จากจํานวนผูปวยตางดาว 3,822 

ราย มีจํานวนผูปวยกรณีคาน้ําหนักสัมพัทธ RW > 2 คิดเปนรอยละ 2.4 และมี

จํานวนผูปวย กรณีคาน้ําหนักสัมพัทธ RW > 4 คิดเปนรอยละ 1.2 

 ซ่ึงจะเห็นวาจํานวนผูปวยตางดาวจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนามี

คาใชจายที่มนี้ําหนักสัมพัทธ RW > 2 สงูมากกวาอีกสองโรงพยาบาลทั้งนี้อาจจะ

เปนเพราะผูปวยตางดาวเปนผูปวยแถบชายแดนที่อยูนานและเปนผูใชแรงงาน

นอยกวาอีกสองโรงพยาบาล 

 

ขอสรุปและเสนอแนะ 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สวนใหญประชากรเมียนมารเปนกลุมที่อาศัยตาม

เขตชายขอบของประเทศ และมีบานของตนเอง จากที่นายจางใหพ้ืนที่หรืออยู

รวมกับนายจาง สวนใหญสมรสมีครอบครัว กลุมตางดาวนี้เปนประชากรที่มี

ปญหาสถานะ หรือกําลังรอขึ้นทะเบียน ไมมีกําลังทรัพย ไมมีการบังคับสิทธ ิ

สวนจังหวัดพ้ืนที่ชั้นใน เชน จังหวัดสมุทรสาคร ผูปวยตางดาวมักเปนวัยทํางาน 

มีการเปลี่ยนงานและยายงานคอนขางบอย มีจํานวนผูปวยที่เปนโรคติดตอนอย

เมื่อเทียบกับจํานวนผูปวยทั้งหมดหรือจากผูปวยตางดาวทั้งหมด สวนใหญโรคที่

พบจะคลายคลึกงกับผูปวยชาวไทยทั่วไปจะมีแนวโนมผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 

ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เปนตน รวมถึงโรคมะเร็งดวย จาก

งานวิจัยกลุมโรคของผูปวยนอกที่มีคารักษาเฉลี่ยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 

อันดับหนึ่งคือ กลุมโรคมะเร็ง คารักษาอิงราคาโรงพยาบาลคิดเปนมูลคา 57,689 
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บาท รองมาคือกลุมอุบัติเหตุ บาดเจ็บคิดเปนมูลคา 48,875 บาท กลุมเด็กทารก 

คิดเปนมูลคา 36,040 บาท กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง คิดเปนมูลคา 18,459 บาท 

และกลุมนรีเวชกรรม คิดเปนมูลคา 18,179 บาทตามลําดับ จากขอมูลดังกลาว

จึงเสนอวานาจะมีการศึกษาในภาพใหญเพ่ือประกอบการพิจารณาราคาของบัตร

ประกันสุขภาพ ในอนาคต 

ผูปวยตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและอําเภอกระทุมแบน เปนผูปวยกลุม

แรงงาน สวนใหญมีบัตรประกันสุขภาพ หรือบัตรประกันสังคม  มีผูปวยตางดาว

จายคารักษาเองในระดับหนึ่งโดยเฉพาะผูปวยฝากคลอด คลอดบุตร (ANC) โดย

กลุมนี้พบมากในกลุมผูปวยที่เปนแรงงานอยูในวัยเจริญพันธุ ดังนั้นภาระสวนนี้

เกิดขึ้นคอนขางมากในโรงพยาบาลจังหวัดที่มีแรงงานตางดาวในเขตพ้ืนที่ชั้นใน

เมืองใหญ  จากงานวิจัยพบวากลุมหญิงตั้งครรภและกลุมเด็ก ยินดีจายคา

รักษาพยาบาลเอง 11.5% จากคารักษาทั้งหมด สวนกลุมทารก ยินดีจายเอง 

10.66% จากคารักษาทั้งหมด  

การคํานวณตนทนุเพ่ือคิดคาราคาบัตรที่เหมาะสมสําหรับทุกฝายใหม ควรมี

หนวยที่ทําหนาที่ในการคํานวณ เหมือน สปสช. เพ่ือใหดูสถานการณตัวเลขที่

เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา วาเหมาะสมอยางไร และเรื่องของชุดสิทธิ

ประโยชนของผูปวยตางดาวตามแนวชายแดนควรจะมีความแตกตางกับผูปวยที่

เปนผูใชแรงงานตางดาว  

ขอใหพิจารณาลดคา RW ที่โรงพยาบาลสามารถเบิกคืนไดโดยใช RW มากกวา 3 

หรือมากกวา 2 หรือมาตรการใหเพ่ิมเติม โดยเฉพาะกรณีอุบัติเหต ุเพ่ือใหมี

ความคลองตัวมากขึ้น 

สวนเรื่องการบริหารจัดการระบบการเงิน อยากใหการบริหารจัดการภายใน

ระดับจังหวัด โดยรับผิดชอบทั้งรายรับรายจายที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือบริหาร
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จัดการในสวนกลางระดับกระทรวง ซ่ึงมีขอดีคือ มีจํานวนผูปวยตางดาวที่เขาสู

ระบบประกันจํานวนมากขึ้น แตขอดอยคือ การบริหารจัดการลาชา 

การเสนอใหมีการจัดหาเงินทุนเพ่ิมจากสวนอื่น เชน จากคาทําวีซา หรือ

ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีอื่น ๆ เปนตน 
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