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บทคดัย่อ การวิ จัยนีÊ มี วัตถุประสงค์เพืÉ อวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของหญิงแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตนของ
โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ ในมุมมองผู้ให้บริการ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาค
ตดัขวาง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึÉงแบบย้อนหลัง ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมการดูแลการคลอดปกตขิองแรงงาน-
ต่างด้าวผู้ประกนัตน จาํนวน ŠŜ ราย มต้ีนทุนรวม ŠŠş,śşŚ.šŚ บาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าดาํเนนิการ ŠŚš,ŝŜś.řř
บาท คดิเป็นร้อยละ šś.Ŝš ต้นทุนค่าวัสดุ Śś,ŞŚŚ.şş บาท คิดเป็นร้อยละ Ś.ŞŞ ต้นทุนค่าลงทุน śŜ,ŚŘş.ŘŜ บาท
คดิเป็นร้อยละ ś.Šŝ อตัราส่วนของต้นทุนพบว่า ต้นทุนค่าแรง : ต้นทุนค่าวัสดุ : ต้นทุนค่าลงทุน คือ śŝ.řŚ : ř :
ř.Ŝŝ ต้นทุนต่อหน่วยการคลอดปกตขิองแรงงานต่างด้าวผู้ประกนัตนเท่ากบั řŘ,ŝŞś.šŞ บาท/ราย ต้นทุนรายโรค
ต่อวันนอนเท่ากบั ś,ŠŜř.ŜŜ บาท/ราย/วันนอน เมืÉอเปรียบเทยีบอตัราส่วนของต้นทุนการคลอดปกตขิองแรงงาน-
ต่างด้าวผู้ประกนัตน ต่อค่าใช้จ่ายทีÉได้รับการจัดสรรในการให้บริการผู้ป่วย (Reimbursement expense ratio) พบว่า
อตัราส่วนต้นทุนต่อรายรับหรือการได้รับจัดสรรค่าบริการน้อยกว่า ř แสดงว่าโรงพยาบาลได้รับเงินจากการจัดสรร
ค่าบัตรประกนัสขุภาพ รายหัวทีÉได้ตํÉากว่าต้นทุนทีÉเกดิขึÊนจริง ข้อเสนอแนะจากการวจิยัคอื ผู้บริหารสามารถนาํข้อมูลไป
นาํเสนอต่อกลุ่มงานประกนัสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ เพืÉอสะท้อนให้เหน็ถึงภาระค่าใช้จ่ายทีÉโรงพยาบาลต้องแบกรับ
และเสนอให้มีการปรับการจ่ายเงนิค่าบริการคลอดของแรงงานต่างด้าวผู้ประกนัตนให้หน่วยบริการให้มคีวามเหมาะสม
ยิÉงขึÊน และใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดราคาบตัรประกนัสขุภาพของแรงงานต่างด้าว
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บทนํา
ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวมีความสาํคัญในการขับเคลืÉอน

ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยแรงงานต่างด้าวจาก
ś ประเทศทีÉมีพรมแดนติดกบัประเทศไทย ได้แก่ เมียน-
มาร์ กัมพูชา ลาว ได้กลายมาเป็นส่วนสาํคัญของแรงงาน
ไร้ฝีมือในภาคการผลิตต่างๆ ซึÉงเป็นทีÉรับรู้กนัว่าแรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศเพืÉอนบ้านเหล่านีÊ เป็นแรงงานทีÉได้รับ
ค่าจ้างตํÉาและมีกระจายอยู่ทัÉวประเทศไทยทัÊงในเขตเมือง
และชนบท โดยกว่า śŘ ปีทีÉผ่านมา ประเทศไทยได้กลาย
เป็นจุดหมายปลายทางหลักของแรงงานข้ามชาติจาก
เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว เรืÉอยมา โดยจาํนวนแรงงาน
ข้ามชาติจาก ś ประเทศเพืÉอนบ้านทีÉได้รับอนุญาตทาํงาน
ตามมาตรา š ในประเทศไทยในปัจจุบันมีสูงถึง ř.ŝŜ
ล้านคน(1) แรงงานต่างด้าวกลุ่มนีÊ นับว่ามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศด้วยเช่นกัน แต่ใน
อีกด้านหนึÉงกน็าํมาซึÉงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ
การเกิดโรคระบาดต่างๆ สิÉงทีÉตามมาคือปัญหาเรืÉองของ
สุขภาพอนามัยของแรงงานต่างด้าว และประชาชนไทย
ในพืÊ นทีÉ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืÉอวันทีÉ řŝ มกราคม ŚŝŝŞ
อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทัÊงหมด
ทีÉ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม   โดยให้กระทรวง
สาธารณสขุทาํการตรวจสขุภาพและประกนัสขุภาพแก่คน
ต่างด้าวทีÉไม่ได้อยู่ในระบบประกันสงัคม โดยบัตรประกัน
สขุภาพมีอายุคุ้มครอง ř ปี นับจากวันทีÉซืÊอประกันสขุภาพ
มีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมการให้บริการทางการแพทย์
ต่อไปนีÊ

ř) การตรวจรักษาโรคและฟืÊ นฟูสภาพทัÉวไป
Ś) การรักษาพยาบาลทีÉมีค่าใช้จ่ายสงู
ś) กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Ŝ) การส่งต่อผู้ป่วยเพืÉอการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
ŝ) การควบคุมป้องกนัโรคในคนต่างด้าว
Ş) การเฝ้าระวังโรคในคนต่างด้าว
ş) การให้ยาต้านไวรัสเอดส์

ทัÊงนีÊ หน่วยบริการทีÉขายประกันสุขภาพต้องส่งข้อมูล
การขึÊ นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และส่งเงินค่าบริหาร
จัดการและค่าบริการทางการแพทย์ (ŞŠŞ บาท/ราย)
ของหน่วยบริการภายในจังหวัด ซึÉงเป็นพืÊ นทีÉดาํเนินการ
เข้ากองทุนกลาง(2)

โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดกลาง (F2) สังกัดสาํนักปลัดกระทรวง-
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการครอบคลุม
ทัÊงการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค การฟืÊ นฟูสมรรถภาพ  และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับปฐมภมิูและทุตยิภมู ิรวมทัÊงเป็นพืÊนทีÉทีÉมี
แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่มากเป็นอันดับทีÉ Ŝ ของจังหวัด
ตราด ผลจากการศึกษาสถานการณ์การให้บริการสขุภาพ
กับชาวกัมพูชาทีÉชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว
จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสขุ ปี ŚŝŝŞ พบว่า
ชาวกัมพูชาทีÉ ข้ามพรมแดนมาใช้บริการสถานบริการ
พยาบาลของรัฐ เนืÉองจากมีทีÉอยู่ใกล้ชายแดน อีกทัÊงมี
ความมัÉนใจในการรักษาทีÉจะได้รับมากกว่าการใช้บริการ
สุขภาพประเภทผู้ป่วยนอกมีความแตกต่างตามสาเหตุ
ส่วนประเภทผู้ป่วยในมีสาเหตุการใช้บริการ จากการ
คลอด และการตัÊงครรภ์(3) ซึÉงจากสถิติการให้บริการของ
โรงพยาบาลเกาะช้าง พบว่าแนวโน้มของสาเหตุการมารับ
บริการผู้ป่วยในยังคงเดิมในช่วงเวลา ś ปี ดังตารางทีÉ ř
โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นการรับบริการการคลอด ซึÉ งมี
ค่านํÊาหนักสัมพัทธต่์อรายน้อยกว่า Ř.ŝ

การฝากครรภ์และการคลอดบุตรได้รับการดูแลจาก
บุคลากรสาธารณสขุเป็นบริการสขุภาพขัÊนพืÊนฐานสาํหรับ
สตรีตัÊงครรภ์ และเป็นหนึÉงในตัวชีÊ วัดของการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs)
จากรายงานการเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็กในแรงงาน
ต่างด้าว ปี Śŝŝş พบว่า หญิงแรงงานต่างด้าวตัÊงครรภ์
ฝากครรภก์อ่น řŚ สปัดาห์ และฝากครรภค์รบ ŝ ครัÊงตาม
เกณฑ ์ตํÉากว่าเกณฑท์ีÉกระทรวงฯ กาํหนด ซึÉงเหล่านีÊ ถือเป็น
ประเด็นปัญหาทีÉ ต้องได้รับการแก้ไข  เนืÉองจากส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบสาํคัญทางด้าน
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การวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของ แรงงานต่างด้าวผู้ประกนัตน ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ กรณศีกึษาโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

วารสารวชิาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปีทีÉ Śş ฉบบัทีÉ ŝ

ค่ารักษาพยาบาลและการใช้ทรัพยากรบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุข ซึÉ งโดยภาพรวมโรงพยาบาลมี
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน งบทีÉได้รับในแต่ละ
กองทุน เช่น กองทุนหลักประกันสขุภาพ ประกันสังคม
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น ได้รับจาํนวนจาํกดั เนืÉองจากมี
ประชากรกลุ่มเป้าหมายแต่ละสิทธิน้อย งบเหมาจ่าย
รายหัวแต่ละกองทุนไม่เพียงพอทีÉจะนาํมาบริหารจัดการ
ในโรงพยาบาล  มีประชากรแอบแฝงมากทาํให้ทาง
โรงพยาบาลต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนีÊ ด้วย
เงินบาํรุงของโรงพยาบาลซึÉงส่งผลกระทบต่อสถานะทาง
การเงิน

ผู้วิจัยเห็นความสาํคัญของการวิเคราะห์ต้นทุนการ
คลอดแบบปกติของหญิงแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปี
งบประมาณ ŚŝŝŠ  กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะช้าง
จังหวัดตราด ทัÊงนีÊ โรงพยาบาลเกาะช้าง สามารถนาํผลการ
ศึกษา ในครัÊ งนีÊ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการต่อการให้
บริการกับผู้มารับบริการการคลอดของหญิงแรงงาน
ต่างด้าวซึÉงมีแนวโน้มเพิÉมมากขึÊนได้อย่างมีประสิทธภิาพ
และจัดสรรทรัพยากรทีÉมีอย่างคุ้มค่าภายใต้ระบบประกัน
สขุภาพแรงงานต่างด้าวต่อไปในอนาคต(4-10)

 การศึกษานีÊ มีวัตถุประสงค์เพืÉ อวิเคราะห์ต้นทุน
การคลอดปกติของหญิงแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน
ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะช้าง
จังหวัดตราด ดังนีÊ  (ř) เพืÉอวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติ
ของหญิงแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน (Ś) เปรียบเทยีบ

ต้นทุนการคลอดปกติของหญิงแรงงานต่างด้าวผู้ประกัน-
ตนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวกับ
ค่าใช้จ่ายทีÉได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ŚŝŝŠ โรงพยาบาล
เกาะช้าง จังหวัดตราด

วิธีการศึกษา
การวิจัยนีÊ มีรูปแบบการศึกษาเป็นแบบพรรณนา เกบ็

ข้อมูลแบบย้อนหลัง ระหว่างเดือนตุลาคม Śŝŝş ถึง
เดือนกันยายน ŚŝŝŠ โดยปรับใช้แนวทางการจัดทาํ
บัญชีต้นทุนตามคู่มอืกระทรวงสาธารณสขุในการวิเคราะห์
ต้นทุนการคลอดปกติของหญิงแรงงานต่างด้าวผู้ประกัน
ตน ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ กรณศึีกษาโรงพยาบาลเกาะช้าง
จังหวัดตราด

ประชากรทีÉใช้ในการศึกษา คือ
1) กลุ่มผู้รับบริการคือ ผู้ทีÉมารับบริการทีÉได้รับการ

วินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นการคลอดปกติ (รหัสการวินิจฉัย
ตาม ICD-10 รหัสกลุ่มโรค O80 ร่วมกบั ICD-9 Z370)
ณ โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด ระหว่างวันทีÉ ř
ตุลาคม Śŝŝş ถึงวันทีÉ śŘ กันยายน ŚŝŝŠ กลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวทีÉใช้สทิธกิองทุนผู้ประกนัตน
คนต่างด้าว ซึÉงมีทัÊงหมด ŠŜ คน

2) กลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล
และผู้ช่วยเหลือคนไข้ทีÉ เกีÉยวข้องในการดูแลการคลอด
ทัÊงหมด Śš คน

กรอบการศึกษาเริÉมจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลต้นทุน

ตารางทีÉ ř การวินิจฉยัผูป่้วยในของแรงงานต่างดา้ว ณ โรงพยาบาลเกาะชา้ง ปี ŚŝŝŞ-ŚŝŝŠ

อนัดับ                            โรค                                                                 ปี พ.ศ.

                                                                               2556                    2557                   2558

1 การคลอด 57 89 121
2 ไข้เลอืดออก 4 4 19
3 แท้งคุกคาม 11 9 13
4 ความผดิปกตอิืÉนของระบบทางเดนิปัสสาวะ 2 2 8
5 ปอดบวม 5 4 4

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ เดอืนมกราคม Śŝŝš
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ทัÊงหมดทีÉได้จากแบบบันทกึข้อมูล เพืÉอนาํไปสูข่ัÊนตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทัÊงหมด ต้นทุนต่อราย และต้นทุน
ต่อวันนอน

เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ (ř) แบบบันทกึ ข้อมูล
ทัÉวไป (Ś) แบบบันทกึข้อมูลต้นทุนทีÉไม่ได้เกบ็ค่าบริการ
(RSC: routine service cost) ประกอบด้วยแบบบันทกึ
ข้อมูลค่าแรง (labour cost) ได้แก่ บุคลากรทีÉทาํงานใน
แผนกห้องคลอดของโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด
คือ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นข้อมูลเงินเดือน
ค่าเวร ค่าสวัสดิการ โดยเกบ็ชัÉวโมงการทาํงานของบุคลา-
กรดังกล่าวมาคาํนวณตามสดัส่วนเวลา (ชัÉวโมง) ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย แบบบันทกึข้อมูล ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูป-
โภค (operating cost) ได้แก่ ค่าสาธารณปูโภค ค่าห้องและ
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่านํÊายาและเคมีภัณฑ์
เกบ็รวบรวมจากรายงานทีÉบันทกึไว้ทีÉงานพัสดุ ฝ่ายเภสชั-
กรรม และฝ่ายโภชนาการ (ś) แบบบันทกึข้อมูลต้นทุน
ค่ายาและค่าตรวจรักษาอืÉนๆ (medical care cost) ได้แก่
ค่าใช้จ่ายทีÉเกดิขึÊนจากการใช้ยา การตรวจทางห้องปฏบิตั-ิ
การ การตรวจ Ultrasound และค่าตรวจพิเศษอืÉนๆ โดย
หอผู้ป่วยจะมีการลงบันทกึไว้ใน ใบเรียกเกบ็เงินและส่งไป
ยังการเงินเพืÉอลงในบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยแต่ละราย
รายการทีÉเรียกเกบ็ต่างๆ ได้แก่ ค่ายาทีÉใช้กับผู้ป่วยแต่ละ
ราย ค่าตรวจทางห้องปฏบัิติการ ค่าการตรวจ ultrasound
เป็นต้น (Ŝ) แบบบันทกึข้อมูลค่าลงทุน (capital cost)
ได้แก่ ค่าเสืÉอมราคาครุภัณฑ์ อาคาร สิÉงก่อสร้าง โดย
คาํนวณตามมาตรฐานอายุของครุภัณฑ์ แต่ละชนิดใน
แผนกห้องคลอด เกบ็รวบรวมจากรายงานทีÉบันทึกไว้ทีÉ
กลุ่มงานการจัดการ โดยสิÉงก่อสร้างอายุการใช้งาน ŚŘ ปี
ครุภัณฑ ์อายุการใช้งาน ŝ-řŘ ปี (ŝ) แบบสรุปต้นทุน
การคลอดปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบ-
ประมาณ ŚŝŝŠ โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

ทาํการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และ
ความครอบคลุมของเนืÊ อหาตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาในครัÊ งนีÊ  โดยอาจารย์ทีÉปรึกษาและอาจารย์ทีÉ -
ปรึกษาร่วม รวมทัÊงหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและผู้ปฏบัิติ

งานจริงในห้องคลอด และแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนาํ
ไปใช้เกบ็ข้อมูลจริง ซึÉ งผู้ วิจัยเริÉ มเก็บข้อมูลหลังได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขทีÉ MUPH 2016-217

วิธีการดําเนินการศึกษา
1. ขัÊนเตรียมการ
1.1 จัดทาํเอกสารเพืÉ อขออนุมัติให้ดาํเนินโครงการ

วิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะ-
สาธารณสขุ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.2 ดาํ เนินการขออนุญาตและอนุ เคราะห์  จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพืÉอส่งหนังสือถึง
ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด เพืÉอชีÊแจง
กระบวนการศึกษาวิจัย ขอความอนุเคราะห์ในการ เกบ็
รวบรวมข้อมูลและความร่วมมือจากทีมแพทย์และทีม
สุขภาพทีÉ เกีÉ ยวข้องกับงานบริการ การคลอดปกติของ
แรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ โรง-
พยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

1.3 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
เกาะช้าง แนะนาํตัวผู้ทาํวิจัยเพืÉอชีÊแจงวัตถุประสงค์ ราย-
ละเอียดในการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล

2. ขัÊนดําเนินการ
เกบ็รวบรวมข้อมูลทัÊงหมดทีÉได้จากแบบบันทกึข้อมูล

เพืÉอนาํไปสู่ขัÊนตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ผลการศึกษา
ส่วนทีÉ  ř ข้อมูลทัÉวไปของผู้มารับบริการและผู้ให้

บริการ
ข้อมูลทัÉวไปของผู้มารับบริการ พบว่าผู้มารับบริการ

คลอดปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ
ŚŝŝŠ โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด จาํนวน ŠŜ ราย
อายุตัÊงแต่ řŠ-Ŝř ปี (เฉลีÉย Śŝ ปี) ส่วนใหญ่ สัญชาติ
กัมพูชา Šś ราย (ร้อยละšŠ.šŘ) แรงงานต่างด้าว
ผู้ประกนัตนสว่นใหญ่มปีระวัตกิารตัÊงครรภ์มากกว่า ř ครัÊง



931

การวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของ แรงงานต่างด้าวผู้ประกนัตน ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ กรณศีกึษาโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

วารสารวชิาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปีทีÉ Śş ฉบบัทีÉ ŝ

ŞŘ ราย (ร้อยละşř.Ŝś) ฝากครรภค์รบ ŝ ครัÊงตามเกณฑ์
ŝŘ ราย (ร้อยละ ŝš.ŝŚ) และฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์
śŠ ราย (ร้อยละ ŜŘ.ŜŠ)

ข้อมูลทัÉวไปของผู้ให้บริการ พบว่าผู้ให้บริการการ
คลอดปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ
ŚŝŝŠ โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด จาํนวน Śš ราย
อายุตัÊ งแต่ ŚŜ-Ŝś ปี (เฉลีÉ ย śř ปี) ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง Śř ราย (ร้อยละ şŚ.Ŝř) ผู้ให้บริการส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มวิชาชีพพยาบาล řŞ ราย (ร้อยละ ŝŝ.řş)

ส่วนทีÉ Ś ต้นทุนต่อหน่วยบริการการดูแลการคลอด-
ปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน (unit cost)

ต้นทุนรวมของการดูแลการคลอดปกติของแรงงาน
ต่างด้าวผู้ประกันตน จาํนวนทัÊงหมด ŠŜ ราย มีต้นทุนรวม
ทัÊ งสิÊ น ŠŠş,śşŚ.šŚ บาท  ประกอบด้วยต้นทุนค่า
ดาํเนินการ ŠŚš,ŝŜś.řř บาท คิดเป็นร้อยละ šś.ŜŠ
ต้นทุนค่าวัสดุ Śś,ŞŚŚ.şş บาท คิดเป็นร้อยละ Ś.ŞŞ
ต้นทุนค่าลงทุน śŜ,ŚŘş.ŘŜ บาท คิดเป็นร้อยละ ś.ŠŞ
และเมืÉอพิจารณา อัตราส่วนต้นทุนแต่ละประเภท พบว่า
อัตราส่วนต้นทุนค่าดาํเนินการ : ต้นทุนค่าวัสดุ : ต้นทุนค่า
ลงทุน เท่ากับ śŝ.řŚ : ř.ŘŘ : ř.Ŝŝ (ตารางทีÉ Ś)

ต้นทุนต่อหน่วยการดูแลการคลอดปกติของแรงงาน

ต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ กรณีศึกษา
โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด แต่ละรายใน ř ครัÊง
(unit cost of disease/admission) คือ řŘ,ŝŞś.šŞ บาท/
ราย/admission

ต้นทุนต่อหน่วยการดูแลการคลอดปกติของแรงงาน-
ต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ กรณีศึกษาโรง-
พยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด แต่ละรายใน ř วัน (unit
cost of disease/day) คือ ś,ŠŜř.ŜŜ บาท/ราย/วันนอน

ส่วนทีÉ ś ต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยต่อค่าใช้จ่าย
จริงทีÉ เรียกเก็บ จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนต้นทุน
ในการให้บริการผู้รับบริการต่อค่าใช้จ่ายจริงทีÉเรียกเกบ็
จริง (reimbursement expense ratio) ของผู้รับบริการ
ทัÊงหมด ŠŜ ราย พบว่า โรงพยาบาลได้รับเงินในส่วนทีÉ
จัดสรร šřŜ บาท/ราย/ปี และไม่สามารถเรียกเกบ็ค่า
บริการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมได้เหมือนกับสิทธิการ
รักษาอืÉนๆ ส่วนต่างเทา่กับ š,şŠř.ŘŠ บาทต่อราย ซึÉงมี
ความแตกต่างในการเรียกเกบ็ จากสิทธิการรักษาบัตร
ประกันสขุภาพถ้วนหน้าและสทิธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะ
และสิทธทิีÉได้รับการชดเชยตามค่านํÊาหนักสมัพัทธผู้์ป่วยใน
ตามระบบ DRG version 5 อัตราชดเชยตามทีÉหน่วยงาน
ต้นสงักดักาํหนด สว่นสิทธปิระกันสงัคมเรียกเกบ็ค่ารักษา

ตารางทีÉ Ś ตน้ทุนต่อหน่วยการดูแลการคลอดของแรงงานต่างดา้วผูป้ระกนัตน โรงพยาบาลเกาะชา้ง

                  ชนิดต้นทุน                                                      มูลค่าต้นทุน (บาท)             ร้อยละ

ค่าดาํเนินการ
- ค่าแรง 810,135.99 91.30
- ค่าสาธารณปูโภค 19,407.12 2.18

ค่าวัสดุ 23,622.77 2.66

ค่าลงทุน
- อาคาร 6,031.33 0.67
- ครุภัณฑ์ 28,175.71 3.18

ต้นทุนรวม (Total cost) 887,372.92

ต้นทุนต่อหน่วยการคลอด (Unit cost/case) 10,563.96

ต้นทุนต่อวันนอน (Unit cost of disease/day) 3,841.44
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ตามค่าใช้จริงจากผู้ประกนัตน ดังตารางทีÉ ś แสดงให้เหน็
ว่าโรงพยาบาลไม่สามารถเรียกเกบ็ค่าบริการหรือได้รับ
การจัดสรรเงินรายหัวได้ตํÉากว่าต้นทุนในการให้บริการ อีก
ทัÊงจาํนวนเงินทีÉได้รับจัดสรรคุ้มครองไปถึงบริการฝาก-

ครรภ์และการรักษาเจ็บป่วยทัÉวไปด้วย ดังจะเห็นได้ว่า
โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนต่างทีÉเกิด
ขึÊนในการดูแลการคลอดของแรงงานต่างด้าวผู้ประกนัตน

ตารางทีÉ ś เปรียบเทียบการเรียกเก็บชดเชยกรณีคลอดบุตรของแต่ละสิทธิการรกัษา ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ

  ประเภทสทิธกิารรักษา                    การจัดสรรรายหัว                การจ่ายชดเชยกรณคีลอด            หมายเหตุ
                                             (บาท/ประชากรผู้มีสทิธ)ิ

บัตรสขุภาพถ้วนหน้า(15) 2,895.09 AdjRW x อตัราชดเชย -
ของสปสช. แต่ละเขต

ประกนัสงัคม จัดสรรให้โรงพยาบาลหลักทีÉ เรียกเกบ็ตามค่าใช้จ่ายจริงจาก -
ผู้ประกนัตนเลือกสทิธกิารรักษา ผู้มารับบริการ

บุคคลผู้มปัีญหาสถานะและสทิธิ(16) 1,900 AdjRW x 9,600.- บาท -

แรงงานต่างด้าวผู้ประกนัตน 914               - ไม่สามารถ
เรียกเกบ็ชดเชยได้

วิจารณ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการดูแลการคลอดปกติ

ของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ
กรณีศึกษา โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด ด้วยระบบ
การคิดต้นทุนต่อหน่วยบริการ พบว่า สัดส่วนต้นทุน
ดาํเนินการสูงกว่าต้นทุนลงทุนสอดคล้องกับการศึกษา
ทีÉผ่านมา(11-15) ทัÊงนีÊ ต้นทุนทีÉงานวิจัยนีÊ ศึกษาได้สงูกว่าเมืÉอ
เทยีบกับงานวิจัยอืÉนๆ อนัเนืÉองมาจากความแตกต่างใน
บริบทของการศึกษา ได้แก่ วิธกีารกระจายต้นทุน จาํนวน
บริการ (การนับผลงาน) จึงไม่สามารถนาํมาเปรียบเทยีบ
และอ้างอิงได้อย่างตรงไปตรงมา ต้นทุนรวมต่อหน่วย
řŘ,ŝŞś.šŞ บาท/ราย/admission โดยพบว่า

ต้นทุนค่าแรง (Labor cost) เป็นองค์ประกอบต้นทุน
มากทีÉสดุ คิดเป็นจาํนวนเงินทัÊงสิÊน ŠŚš,ŝŜś.řř บาท คิด
เป็นร้อยละ šś.ŜŠ ของต้นทุนทัÊงหมด โดยจาํแนกสดัสว่น
เป็นเงินเดือนร้อยละ Ŝŝ.Šš ค่าตอบแทนนอกเวลาราช-
การ ร้อยละ śř.ŝš ค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ ŚŘ.šś
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ร้อยละ ř.ŝš ซึÉงสมัพันธก์บั
จาํนวนบุคลากรทีÉปฏบิัติงาน เนืÉองจากบุคลากรเป็นข้า-

ราชการประจาํทาํให้มีเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง อีก
ทัÊงโรงพยาบาลเกาะช้างเป็นโรงพยาบาลชุมชนทีÉตัÊงอยู่ทีÉ
พืÊ นทีÉเฉพาะและขาดแคลนบุคลากร รวมทัÊงโรงพยาบาล
เกาะช้างมีค่าตอบแทนสาํหรับบุคลากรวิชาชีพต่างๆ ทีÉสงู
กว่าพืÊ นทีÉปกติ โดยอัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
และค่าตอบแทนของวิชาชีพแพทย์/พยาบาล เท่ากับ
ř.ŝŘ, ř.śŘ, Ś.ŘŘ เท่าของค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
ของโรงพยาบาลพืÊนทีÉ ปกติเพืÉอเป็นการสร้างขวัญและ
กาํลังใจ พร้อมทัÊงมีสวัสดิการให้กบัผู้ปฏบิัติงาน และตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

ต้นทุนค่าลงทุน (Capital cost) เป็นองค์ประกอบ
ต้นทุนทีÉมีมูลค่ารองลง มาจากต้นทุนค่าแรงเป็นจาํนวนเงิน
śŜ,ŚŘş.ŘŜ บาท คิดเป็นร้อยละ ś.ŠŞ เนืÉองจากห้อง
คลอดโรงพยาบาลเกาะช้าง ตัÊงอยู่ในตึกอาคารผู้ป่วยนอก
ทีÉเปิดบริการตัÊงแต่ปี ŚŝŜŚ มีอายุการใช้งานมาแล้ว řş
ปี มีมูลค่าคงเหลือ ř,ŝšŠ,şŠř.śŘ บาท ถ้านาํมา คาํนวณ
หาต้นทุนเฉพาะพืÊ นทีÉของห้องคลอดจะได้ řř,ššŘ.ŠŞ
บาท เนืÉองจากต้นทุนค่าลงทุนมีการคิดค่าเสืÉอม

ต้นทุนค่าวัสดุ (Material cost) เป็นองค์ประกอบ
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การวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของ แรงงานต่างด้าวผู้ประกนัตน ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ กรณศีกึษาโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

วารสารวชิาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปีทีÉ Śş ฉบบัทีÉ ŝ

ต้นทุนทีÉน้อยทีÉสุด เป็นเงิน Śś,ŞŚŚ.şş บาท คิดเป็น
ร้อยละ Ś.ŞŞ (ภาพทีÉ ř)

จุดเด่นของการศึกษานีÊ
1. ข้อมูลทีÉได้เป็นข้อมูลทีÉผู้วิจัยเกบ็จากแหล่งข้อมูล

โดยตรง มีความละเอียดสงู ได้แก่ ข้อมูลผู้มารับบริการ
ข้อมูลการใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์ ในผู้ป่วยแต่ละราย
เกบ็จากบันทกึในเวชระเบียนทีÉพยาบาลบันทกึในแบบบันทกึ
ทางการพยาบาลในแต่ละวันซึÉงมีความครบถ้วนสงู รวมไป
ถึงข้อมูลด้านอืÉนๆ ได้จากแหล่งข้อมูลทีÉมีการเกบ็ข้อมูล
อย่างเป็นระบบของหน่วยงานต่างๆ  ในโรงพยาบาล-
เกาะช้าง

2. ผู้วิจัยเป็นผู้ปฏบิัติงานจริงในโรงพยาบาล เกาะ-
ช้าง จึงสามารถเข้าถึงระบบข้อมูล และได้ข้อมูลในการ
ศึกษาทีÉถูกต้องแม่นยาํ

3. การวิจัยนีÊ เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติ
ของแรงงาน ต่างด้าวผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเกาะช้าง
จังหวัดตราด เป็นครัÊงแรก

จุดอ่อนของการศึกษานีÊ
1. การวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง ข้อมูล

ทีÉทาํการบันทกึไว้แล้วนัÊนขึÊนอยู่กับผู้ปฏิบัติงานและระบบ
บันทกึของแต่ละหน่วยงาน

2. การวิจัยในครัÊงนีÊ ไม่ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยอืÉนๆ ทีÉ

อาจมีอทิธพิลต่อต้นทุนการให้บริการ เช่น ปัจจัยผู้มารับ
บริการ ลักษณะและความรุนแรงของการเจบ็ครรภ์คลอด
ปัจจัยผู้ให้บริการ เช่น พฤติกรรมการสัÉงยาของแพทย์
กระบวนการฝากครรภ์ เป็นต้น

ขอ้เสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ Ś ส่วน ดังนีÊ
1. ข้อเสนอแนะเพืÉอนาํผลการศึกษาใช้ประโยชน์กับ

โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด
1.1 ผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะช้างสามารถนาํข้อมูล

ทีÉได้จากการวิจัยไปสู่การวิเคราะห์แนวทางในการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการทีÉเหมาะสม จะทาํให้ลดต้นทุนส่วนนีÊ ได้

1.2 โรงพยาบาลเกาะช้างสามารถนาํข้อมูลทีÉได้จาก
การวิจัยในครัÊ งนีÊ ไปใช้เป็นข้อมูลในการนาํเสนอต่อผู้-
บริหารทีÉ เกีÉ ยวข้องในการบริหาร กองทุนหลักประกัน
สขุภาพแรงงานต่างด้าว ในการพิจารณาสทิธปิระโยชน์แก่
แรงงานต่างด้าวหรือขยายขอบเขตของการเรียกเกบ็ค่า
บริการทางการแพทย์ของแรงงานต่างด้าวผู้ประกนัตน

1.3 โรงพยาบาลเกาะช้างสามารถนาํการวิจัยนีÊ ใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาต้นทุนการให้บริการงานอืÉนๆ
ในโรงพยาบาลต่อไป

ภาพทีÉ ř การใชท้รพัยากรในการดูแล การคลอดปกติของแรงงานต่างดา้วผูป้ระกนัตน ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ กรณีศึกษา
โรงพยาบาลเกาะชา้ง จงัหวดัตราด

ตน้ทุนค่าดาํเนินการ
       93.48%

ตน้ทุนค่าลงทุน
     3.86%

ตน้ทุนค่าวัสดุ
    2.66%
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2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัÊงต่อไป
2.1 ผู้วิจัยควรศึกษาปัจจัยด้านอืÉนๆ ทีÉมีอิทธิพลต่อ

ต้นทุนในแง่ต่างๆ ด้วย เช่น พฤติกรรมการสัÉงยาและการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติทางการแพทย์ของแพทย์แต่ละคน
การจัดอัตรากาํลังขึÊนปฏบัิติงานของพยาบาลและบุคลากร
ทีÉเกีÉยวข้อง เป็นต้น

2.2 การศึกษาต้นทุนการคลอดปกติของแรงงาน
ต่างด้าวผู้ประกันตนยังมีผู้ให้ความสนใจอยู่น้อย จึงควร
น่าจะมีผู้ทาํการศึกษาต้นทุนการคลอดปกติของแรงงาน
ต่างด้าวผู้ประกันตนของโรงพยาบาลติดชายแดน เพืÉอนาํ
ผลการศึกษาทีÉได้มาวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และนาํไปเป็น
ข้อเสนอในการพิจารณาเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ

2.3 ควรมีการศึกษาต้นทุนในมุมมองของผู้มารับ
บริการต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ิจยัขอขอบคุณประชากรผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีÉสละ

เวลาอันมีค่ามาใหข้อ้มูล ขอบคณุผูอํ้านวยการโรงพยาบาล
เกาะชา้ง หัวหนา้กลุ่มการพยาบาลพรอ้มทั Êงบุคลากรทุก
ท่านทีÉมีส่วนเกีÉยวขอ้งในการอนุเคราะห์ขอ้มลูสาํหรบัการ
วจิยัในครั ÊงนีÊ

เอกสารอา้งอิง
1. สาํนักบริการแรงงานต่างด้าว. ข้อมูลประจาํเดอืนกุมภาพันธ์

Śŝŝš สถิตจิาํนวนคนต่างด้าวทีÉได้รับอนุญาตทาํงานคงเหลอื
ทัÉวราชอาณาจักร [อนิเทอร์เนต็]. กรงุเทพมหานคร: กรม-
การจัดหางาน สาํนักบริหารแรงงานต่างด้าว; Śŝŝš [สบืค้น
เมืÉอ ř เม.ย. Śŝŝš].  แหล่งข้อมูล: http://wp.doe.go.th/
wp/images/statistic/sm/59/sm0259.pdf

2. กระทรวงสาธารณสขุ. คู่มอืการใช้งานโปรแกรมประกนัสขุ-
ภาพคนต่างด้าว/แรงงาน ต่างด้าว กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.
ŚŝŝŠ. กรุงเทพมหานคร: บยีอนด์ พับลิสซิÉง; ŚŝŝŠ.

3. สวุารี เจริญมุขยนนัท, ถาวร สกุลพาณชิย์, พัชน ีธรรมวันนา,
อนุชิต สว่างแจ้ง, ณฐัธดิา สขุเรืองรอง. การศกึษาสถานการณ์
การให้บริการสขุภาพกบัชาวกมัพูชาทีÉชายแดนไทย-กมัพูชา:
กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวง
สาธารณสขุ ปี ŚŝŝŞ. นนทบุรี: สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ

สาํนักงานวิจยัเพืÉอการพัฒนาหลักประกนัสขุภาพไทย; ŚŝŝŞ.
4. วิจิตรา พูลเพิÉมทรัพย์. หลักการทางบัญชี-ต้นทุน. กรุงเทพ-

มหานคร: ภาควิชาบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  ŚŝśŘ.

5. ปิยธดิา ตรีเดช. เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุเครืÉองมือเพืÉอการ
บริหารงานสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: วิฑูรย์การปก;
2552.

6. จิรุตม์ ศรีรัตนบลัล์, วลัยพร พัชรนฤมล. หน่วยทีÉ řŚ การ-
วิเคราะห์ต้นทุน. ใน: มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช. หลัก-
เศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช; ŚŝŜŝ.

7. สคุนธา คงศีล. บททีÉ ś การวเิคราะห์ต้นทุนการบริการสขุภาพ.
หน่วยทีÉ Ś เศรษฐศาสตร์โรงพยาบาล (hospital economics).
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ วิ จัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และการประเมินผล คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล; Śŝŝš.

8. ปิยธดิา ตรีเดช. เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุเครืÉองมือเพืÉอการ
บริหารงานสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: วิฑูรย์การปก;
2552.

9. อาทร ริÊ วไพบูลย์. การวิเคราะห์ต้นทุนในการดูแลสุขภาพ.
กรุงเทพมหานคร: คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;
2549.

10. สคุนธา คงศีล. เศรษฐศาสตร์สขุภาพขัÊนแนะนาํ. นครปฐม:
สี จัด...จัด; ŚŝŝŜ.

11. วนดิา วงศ์มณุวีรรณ. ศึกษาการวเิคราะห์ต้นทุนกจิกรรมการ-
พยาบาลสาํหรับผู้รับบริการคลอดปกติ ในงานห้องคลอด
โรงพยาบาลหาดใหญ่. จังหวัดสงขลา: โรงพยาบาลหาดใหญ่;
2555.

12. ประภาพร ด้วงสงค์. ต้นทุนกจิกรรมการพยาบาลงานห้อง-
คลอด โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี [ปริญญา-
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่; ŚŝŜŠ.

13. เพช็รี มานะศกัดิÍ. ต้นทุนกจิกรรมการพยาบาลงานห้องคลอด
โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. [ปริญญาพยาบาล-
ศาสตรมหาบัณฑิต]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ;
2558.

14. โสมรัศมิÍ จินะ. ต้นทุนกจิกรรมการพยาบาลในหน่วยอภิบาล
ทารกแรกเกิดโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
[ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ]. เชียงใหม่: มหาวิท-
ยาลัยเชียงใหม่; ŚŝŜš.



935

การวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของ แรงงานต่างด้าวผู้ประกนัตน ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ กรณศีกึษาโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

วารสารวชิาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปีทีÉ Śş ฉบบัทีÉ ŝ

15. สาํ นั กงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ . คู่ มือบริหาร
กองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ŚŝŝŠ
เล่มทีÉ ř การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว.
นนทบุรี: สหมิตรปริÊนติÊงแอนดพั์บลิสซิÉง; Śŝŝş.

16. กลุ่มประกันสุขภาพ สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคร-
ราชสมีา. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวผู้ทีÉมปัีญหาสถานะ
และสทิธ ิปีงบประมาณ ŚŝŝŠ [อนิเทอร์เนต็]. นครราชสมีา:
สาํนักงานสาธารณสขุจังหวดันครราชสมีา; ŚŝŝŠ [สบืค้นเมืÉอ
ř เมษายน Śŝŝš]. แหล่งข้อมูล: http://61.19.30.156/
webuc/ebook/listebook.php

Abstract: Hospital Care Cost Analysis of Normal Delivery of Migrant Workers, Fiscal Year 2015: a Case Study of
Ko Chang Hospital, Trat Province
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The objective of this study was to analyze hospital care cost of Ko Chang Hospital for normal
delivery of migrant workers in fiscal year 2015 under provider perspectives. Migrant women who were
covered by migrant health insurance fund were recruited. The participants were 84 migrants who visited
the hospital and had normal delivery from October 2014 to September 2015. Health care were provided
by 29 hospital personnel including doctors, nurses, and nurse-aids. The overall hospital care cost of
normal delivery among 86 migrant workers in fiscal year 2015 was 887,372.92 baht, comprised of
operating cost of 829,543.11 baht (93.4%), material cost of 23,622.77 baht (2.6%), and capital cost
of 34,207.04 baht (3.8%). The ratio of labor cost : material cost : capital cost was 35.12 : 1.00 : 1.45.
Unit cost of normal labor was 10,563.96 per case or 3,841.44 baht per admission-day. The study
revealed that the budget the hospital received from migrant insurance fund was lower than the over all
hospital care cost of normal delivery among migrant workers. The cost charge ratio was less than 1, thus
the capitation allocated to the hospital from migrant insurance was less than the unit cost of normal delivery
of migrant workers. The hospital administrators should convey the results from this study to the health
insurance office of the Ministry of Public Health to consider the burden the hospital when providing care
for normal delivery among migrant workers, and to request for adjustment in the reimbursement of the
hospital costs.

Key words: hospital care cost, normal delivery, migrant workers, Ko Chang  Hospital


