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สํานักงานสถิติแหงชาติสรุปผลการสํารวจการเขาถึงสถานพยาบาล
และรายจายดานสุขภาพของผูปวยทีต่ าย พ.ศ. 2548-2549
สํานักงานสถิติแหงชาติรวมกับสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ไดจัดทําการสํารวจการ
เขาถึงสถานพยาบาลและรายจายดานสุขภาพของผูปวยที่ตาย โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไปพรอมกับการ
สํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร เพื่อศึกษาการใชบริการสาธารณสุข และคารักษาทั้งแบบผูปวยนอกและ
แบบผูปวยในของผูตาย รวมทั้งเหตุผลของการไมเขารับการรักษาแบบผูปวยในกอนตาย ซึ่งผลการสํารวจสรุปได
ดังนี้
1. จํานวนคนตายและสาเหตุการตาย
จากการสํารวจมีจํานวนคนตายประมาณ 3.83 แสนคน เปนชาย 2.11 แสนคน เปนหญิง 1.71
แสนคน โดยแบงสาเหตุการตายตามกลุมโรคหรือลักษณะการตายเปน 5 ลักษณะใหญ คือ กลุมโรคไมติดตอ กลุม
โรคติดตอ อุบัติเหตุ โรคชรา และอื่น ๆ (เชน ถูกฆาตกรรม ฆาตัวตาย) พบวาสวนใหญตายดวยกลุมโรคไมติดตอ
(รอยละ 51.4) รองลงมาคือ โรคชรา (รอยละ 25.4) กลุมโรคติดตอ (รอยละ 12.7) อุบัติเหตุ (รอยละ 7.9) และอื่น ๆ
(รอยละ 2.6) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 สําหรับการตายที่เกิดจากโรคไมติดตอพบวา ตายดวยโรคหัวใจและหลอด
เลือด และโรคมะเร็งสูงสุด โดยมีสัดสวนใกลเคียงกัน (ประมาณรอยละ 16.3) สวนการตายที่เกิดจากโรคติดตอ
สวนมากเกิดจากกลุมโรคติดเชื้อ (รอยละ 7.8) และโรคทางเดินหายใจ (รอยละ 5.1)
แผนภูมิที่ 1 รอยละของคนตาย จําแนกตามสาเหตุการตาย
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2. การใชบริการสาธารณสุข
การใชบริการสาธารณสุขหรือการรักษาในระหวาง 3 เดือนกอนตาย พบวา ผูตายมีการรักษาทั้งแบบ
ผูปวยนอกและผูปวยใน รอยละ 39.1 รักษาแบบผูปวยนอกเพียงอยางเดียว รอยละ 19.5 และรักษาแบบผูปวยใน
อยางเดียว รอยละ 17.9 สวนผูที่ไมมีการรักษากอนตายมี รอยละ 23.5 โดยสวนใหญตายดวยโรคชรา กลุมโรค
ไมติดตอ และอุบัติเหตุ (รอยละ 38.5 รอยละ 26.6 และรอยละ 23.1 ตามลําดับ) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 รอยละของคนตาย จําแนกตามประเภทการใชบริการสาธารณสุข ในระหวาง 3 เดือนกอนตาย
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3. วิธีการรักษา
3.1 การรักษาแบบผูป ว ยนอก
คนตายที่มีการรักษาแบบผูปวยนอกระหวาง 3 เดือนกอนตาย มีจํานวน 2.24 แสนคน ใชวิธีการ
รักษาโดยการไปพบแพทยที่สถานพยาบาล 3 อันดับแรก ไดแก โรงพยาบาลทั่วไป (หมายถึง โรงพยาบาลที่มี
จํานวนเตียงผูปวยตั้งแต 200-500 เตียง) หรือโรงพยาบาลศูนย (หมายถึง โรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียงผูปวยตั้งแต
500 เตียงขึ้นไป) โรงพยาบาลชุมชน (หมายถึง โรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียงผูปวยตั้งแต 10-150 เตียง) และโพลี
คลินิกหรือคลินิกเอกชน (รอยละ 40.8 รอยละ 35.2 และรอยละ 21.9 ตามลําดับ)
สําหรับคารักษาแบบผูปวยนอกเฉลี่ยตอครั้ง พบวา คารักษาในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย
เฉลี่ย 937 บาท โรงพยาบาลชุมชน 225 บาท และโพลีคลินิกหรือคลินิกเอกชน 544 บาท
แผนภูมิที่ 3 คารักษาเฉลี่ยตอครั้ง สําหรับวิธีการรักษาแบบผูปวยนอก 3 อันดับแรก
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3.2 การรักษาแบบผูป วยใน
คนตายที่มีการรักษาแบบผูปว ยในระหวาง 6 เดือนกอนตาย มีจํานวน 2.18 แสนคน สวนใหญรกั ษา
ที่โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลเอกชน (รอยละ 66.7 รอยละ 46.4
และรอยละ 11.5 ตามลําดับ)
สําหรับคารักษาแบบผูปวยในเฉลี่ยตอครั้ง พบวา คารักษาในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย
เฉลี่ย 3,757 บาท โรงพยาบาลชุมชน 2,152 บาท และโรงพยาบาลเอกชน 90,366 บาท
แผนภูมิที่ 4 คารักษาเฉลี่ยตอครั้ง สําหรับวิธีการรักษาแบบผูปวยใน 3 อันดับแรก
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4. สาเหตุของการไมเขารับการรักษาแบบผูป วยในกอนตาย
คนตายที่ไมไดเขารับการรักษาแบบผูปวยในกอนตายมีจํานวน 1.64 แสนคน สาเหตุสวนใหญตาย
ฉุกเฉิน ไมตองการเขาพักรักษา และปวยระยะสุดทาย (รอยละ 61.1 รอยละ 15.2 และรอยละ 14.2 ตามลําดับ)
แผนภูมิที่ 5 รอยละของคนตาย จําแนกตามสาเหตุของการไมเขารับการรักษาแบบผูปวยใน
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สรุปภาพรวม
คนตายประมาณครึ่งหนึ่งตายดวยกลุมโรคไมติดตอ และ 1 ใน 4 ตายดวยโรคชรา โดย 2 ใน 5 ของคน
ตายมีการรักษาทั้งแบบผูปวยนอกและแบบผูปวยใน และ 1 ใน 4 ไมมีการรักษาใด ๆ ซึ่งสวนใหญตายดวยโรคชรา
กลุมโรคไมติดตอ และอุบัติเหตุ สําหรับผูที่รักษาแบบผูปวยนอกประมาณ 2 ใน 5 เขารักษาในโรงพยาบาลทั่วไป
หรือโรงพยาบาลศูน ย ซึ่ง เสีย คารัก ษาเฉลี่ย ประมาณ 900 บาทตอครั้ง รองลงมาเปน โรงพยาบาลชุม ชนและ
โรงพยาบาลเอกชน สวนผูที่รักษาแบบผูปวยในมากกวาครึ่งหนึ่งเขารักษาในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย
เสียคารักษาเฉลี่ยประมาณ 3,800 บาทตอครั้ง รองลงมารักษาในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ง
โรงพยาบาลเอกชนเสียคารักษาคอนขางสูงเฉลี่ยประมาณ 90,000 บาทตอครั้ง สําหรับผูที่ไมเขารับการรักษา
แบบผูปวยในกอนตายมากกวาครึ่งหนึ่งเนื่องจากตายฉุกเฉิน
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