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 อัญชุลี  อนุวัฒน : ศึกษาปจจัยสวนบุคคลและการรับรูภาวะสุขภาพของประชาชนที่มีสิทธิบัตร
หลักประกันสุขภาพโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการที่สถานบริการปฐมภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม(THE STUDY OF INDIVIDUAL’S FACTOR AND HEALTH STATUS PERCIEVE OF PEOPLE 
WITH THIRTY-BATH HEALTH INSURANCE PROGRAM WHO NOT USED SERVICES ON PRIMARY 
HEALTH CENTER IN MUANG DISTRICT NAKORN PATHOM PROVINCE) อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ : 
ผศ.ดร. บุรินทร    ต.ศรีวงษ. 132 หนา.ISBN 974-11-6160-3 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามูลเหตุจูงใจของ การไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยของ
ประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมทั้งศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สวนบุคคล และปจจัย
การรับรูภาวะสุขภาพ กับการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยโดยมีกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่มีสิทธิบัตร
หลักประกันสุขภาพ โครงการ30บาทรักษาทุกโรคในเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มาใชบริการที่แผนก
ผูปวยนอกของโรงพยาบาลนครปฐม จํานวน 400 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลใช Chi- Square เพื่อหาความแตกตางของปจจัยตอการไมไปใชบริการที่สถานี

อนามัยในประชาชนที่มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ โครงการ30บาทรักษาทุกโรคในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม และใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ย 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลในดาน ระดับการศึกษา มีความแตกตางของมูลเหตุจูงใจของ

การไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกลาวคือ ผูที่มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ โครงการ
30บาทรักษาทุกโรคในเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน จะมีมูลเหตุจูงใจของการไม
ไปใชบริการที่ตางกัน 

2. ความสัมพันธระหวางปจจัยการรับรูภาวะสุขภาพในดาน การรับรูเรื่องโรคที่เปน และการ
ประเมินระดับความเจ็บปวย กับมูลเหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติ 
หรือ อีกนัยหนึ่ง ผูที่มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ โครงการ30บาทรักษาทุกโรค ที่มีการรับรูภาวะสุขภาพในดาน 
การรับรูเรื่องโรคที่เปน และการประเมินระดับความเจ็บปวย ที่ตางกัน มีเหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานี
อนามัยแตกตางกัน 
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 ANCHULEE  ANUWAT : THE STUDY OF INDIVIDUAL’S FACTOR AND HEALTH STATUS PERCIEVE 
OF PEOPLE WITH THIRTY-BATH HEALTH INSURANCE PROGRAM WHO NOT USED SERVICES ON PRIMARY 
HEALTH CENTER IN MUANG DISTRICT NAKORN PATHOM PROVINCE. MASTER’S REPORT ADVISOR : 
ASST.PROF. BURIN T. SRIWONG, Ph.D. 132pp. ISBN 974-11-6160-3  
 This research has objective to study the cause of people with thirty-bath health insurance 
program who not used services on primary health center in Muang district Nakorn Pathom province and to study 
the relationship between the individual ‘s factor and  health status perceive of people and the cause of not using 
the primary health center service. 

 The subjects are 400 people who have the privilege cards of health insurance in the 30 Baths 
Remedy Project at  Muang district Nakorn Pathom province and use the service at the external patient 
department of Nakorn Pathom Hospital by using the questionnaire in gathering  information.The Chi Square 
statistic used for analyze the difference between Independent Variable and  Dependent Variable and the mean 
and standard deviation were used . 

 The results of the study were : 

 1) The finding is the difference of individual’s factor in the part of educational level is different 
from the cause of not using the service of the primary health center with the statistic significance or to say that 
the people who have the privilege cards of the 30 Baths Remedy Project at Muang district Nakorn Prathom 
province and have the different level of education will have the cause of not using the service of the primary 
health center in different ways. 

 2) The relationship between the health status perceive of people about health condition in 
knowing about their diseases  and the assessment of level of sickness with the cause of not using the service of 
primary health center is found with the statistic significance or to say that  people who have the privilege cards 
of the 30 Baths Remedy Project and have the acknowledgement of health condition in their diseases and the 
different assessment of level of sickness have the different causes of using the service of the primary health 
center. 
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ปรึกษาสารนพินธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมเจตน  ไวยาการณ กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธและ
สถิติ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา ขอเสนอที่เปนประโยชน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ตางๆจนสารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยระพพีรรณ  ฉลองสุข ที่ชวยกรุณาตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ และใหขอแนะนําในการปรับปรุงเครื่องมือใหมคีวามถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ คุณสุภัทร  กตัญูทิตา เจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐมที่ใหความชวยเหลือเร่ืองขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ 
 ขอขอบพระคุณ เจาหนาที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสามพราน ที่อํานวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูลเพื่อทดสอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณเจาหนาที่แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลนครปฐม ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลและผูปวยทกุคนที่ใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มสีวนเกีย่วของที่ทําใหการทําสารนิพนธฉบับ
นี้ดําเนนิไปดวยความสําเร็จอยางดียิ่ง 
 ความสําเร็จและความภาคภูมใิจในการทําสารนิพนธฉบับนี้ เปนผลมาจากกําลังใจและ
การสนับสนุนที่ผูวิจัยไดรับจากบิดา มารดา พี่ นอง เพื่อนรวมงานหอผูปวยซี.ซี.ยู โรงพยาบาลศิริราช
ที่ใหความชวยเหลือ สนับสนุนผูวิจยัจนประสบผลสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ และขอมอบคุณคาและ
ประโยชนจากที่เกิดขึ้นจากสารนิพนธฉบับนี้ เปนเครื่องบูชาแดคุณพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย บิดา มารดา รวมทั้งคณาจารยทุกทาน และผูที่เกี่ยวของทีม่ีสวนสนับสนุนและประสิทธิ์
ประสาทความรูแกผูวิจยัตลอดมา ขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ดวย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความสําคัญและความเปนมา 
 
         การสรางหลักประกนัสุขภาพอนามยัแกประชาชน นับเปนนโยบายสําคัญของ   รัฐบาล 
และกระทรวงสาธารณสุขที่มีการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากนโยบายใหการ
รักษาพยาบาลฟรีแกผูที่มีรายไดนอยตลอดจนผูที่ไมสามารถจายคารักษาพยาบาลได ตั้งแตปพ.ศ. 
2518 และไดมีการขยายขอบเขตของการชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล ไปสูกลุมสังคมควรให
ความชวยเหลือไดแก กลุมผูสูงอายุ เด็ก อายุ 0-12 ป ผูพิการ ครอบครัวทหารผานศึก พระภิกษ ุ
สามเณร นักบวช ผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนนิการ
ภายใตนโยบายของรัฐบาลที่ตองการจะใหประชาชน ไดมีหลักประกนัสุขภาพถวนหนาที่ได
มาตรฐาน โดยไดเร่ิมจากการดําเนนิโครงการบัตรสุขภาพโดยสมัครใจ ตลอดจน โครงการ
ประกันสังคม โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จึงทําใหการมีหลักประกันสุขภาพของคนไทยดีขึน้ตามลําดับ ( สงวน นิตยารมัภ
พงศ 2541: 35)  
 ปพ.ศ. 2540 ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่ไดสงเสริมสิทธิของภาคพลเมืองเปด
ชองทางการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง มุงกระจายอํานาจและจัดระบบสําคัญๆขึ้นใน
สังคม โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ซ่ึงไดมีการบัญญัติไวหลายประการ เชน มาตราที ่ 52 ระบุไววา 
“ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับ
การรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคาทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  
 นับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่สังคมไทยไดรับรองสิทธิของประชาชน และให
ความสําคัญกับความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนทุกระดับ        ภายใตรัฐธรรมนญู
ดังกลาวรัฐบาล  จึงมีนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ซ่ึงนับวาเปนกลวิธีหนึ่งของการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ  โดยมเีปาหมาย  เพือ่ใหประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผูยากไรไดมีหลักประกัน
สุขภาพ  โดยมีเปาหมาย  ไดมาตรฐานและเทาเทยีม  มีการดําเนนิการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
สาธารณสุข  เปดโอกาสใหองคกรชุมชนสามารถเขามามีบทบาทในการจัดการระบบสุขภาพมากขึน้   
(สํานักงานปฏรูิประบบสุขภาพแหงชาติ 2544 :4)  ตอมาป  พ.ศ. 2544   
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รัฐบาลไดเรงรัดดําเนนิการตามนโยบาย  “การสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนาหรือ  30  บาท
รักษาทุกโรค “   ตามที่ไดประกาศไวกับประชาชนกอนการเลือกตั้ง  ซ่ึงเปนแรงผลักดันทางการเมือง
ที่ชัดเจนของรฐับาล 
 กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเปนหนวยงานที่ทาํหนาที่รับผิดชอบ โดยตรงเกี่ยวกับการสาร
ธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะดานสขุภาพอนามยัของประชาชนไดตอบสนองนโยบายหลักของ
รัฐบาลโดยไดเร่ิมดําเนินโครงการ  30 บาทรักษาทุกโรค  ระยะแรกเมื่อวันที่  1 เมษายน  2544  
ดําเนินการเพิม่เติมในระยะที่ 2  เมื่อวนัที ่1 มิถุนายน  2544  และไดขยายโครงการ ฯ จนเต็มพื้นทีทุ่ก
จังหวดัทั่วประเทศ  ยกเวนกรุงเทพมหานครเปนระยะที ่ 3 เมื่อวันที ่  1  ตุลาคม  2544 ที่ผานมา   
(สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2545:26) 
 ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนานี้ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดบัมี
การปรับตัวเพือ่รองรับนโยบายดังกลาว การใหบริการของสถานบริการสุขภาพแบงออกเปน 3 
ระดับ คือ ระดับตนหรือระดับปฐมภูมิ (primary care)  ระดับทุติยภูมิ (secondary  care) และระดบั
ตติยภูมิ (tertiary care)  โดยเนนความสําคัญของหนวยบริการปฐมภูมิ  มากขึ้น มีการกําหนด
หลักเกณฑในการจัดหนวยปฐมภูมิ ทั้งขนาดประชากรที่ตองรับผิดชอบ  ตลอดจนกําหนดทีม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยปฐมภูมิ เชน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ออกไปรวมปฏิบัติงานดวย  
(เกรียงศกัดิ์  เอกพงษ  2547 :119) 
 นอกจากนี้ไดทําการกําหนดใหจดัระบบบริการปฐมภูม ิ  เพื่อเปนจดุบริการใกลบาน
ใหกับประชาชน  ที่เลือกลงทะเบียนใชสิทธิ์  โดยถือวา  จุดบริการนี้เปนจดุหลักของระบบที่ตองมี
การเชื่อมโยงกนัเปนเครือขาย  มีระบบสงตอไปรับการดแูลรักษาที่โรงพยาบาล  อ่ืนไดในกรณี  ที่
จําเปนตองสงตอ (อําพล จินดาวัฒนะ 2547:31) 
 ทั้งนี้การพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ ซ่ึงเปนหนวยบริการดานแรกใหเปนผลดีและมี
คุณภาพก็ยอมจะชวยลดคาใชจายดานสุขภาพ ทั้งของรัฐบาลและประชาชนได   ซ่ึงนับเปนการเพิม่
ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพโดยรวมอีกทางหนึ่งดวย    (วศนิ ฑีฆวาณิช และคณะ 2546:2) 
 อยางไรก็ตามโดยหลักการสรางหลักประกนัสุขภาพที่ดนีัน้   ประชาชนที่ขึ้นทะเบยีน
เพื่อใชสิทธิประกันสุขภาพ 30บาทรักษาทกุโรคจะตองไปขอรับบริการที่สถานีอนามัยซ่ึงเปนสถาน
บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเปนเบื้องตน  แตในทางปฏิบัติสวนใหญกลับมีการขามมาใชบริการ
ที่โรงพยาบาลเปนลําดับแรก เปนเหตใุหโรงพยาบาลคูสัญญาตองรับภาระในการดูแลผูปวยเปน
จํานวนมาก  ทั้งที่โรคที่ผูปวยเปนอยูสามารถรักษาไดโดยบุคลกรที่มีอยูในหนวยบริการระดับปฐม
ภูมิ เชน สถานีอนามัย  หรือศูนยบริการสาธารณสุข  ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือคุณภาพของการ
ใหบริการของโรงพยาบาลลดลง  ประชาชนตองเสียคาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน  
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(รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทกุ
โรค 2546:14) ซ่ึงพฤติกรรมการใชบริการสาธารณสุขดังกลาวนี้เปนการใชสถานบริการไมเหมาะสม
กับลักษณะหรือระดับของการเจ็บปวย  ดงัจะเห็นไดชัดในกรณีที่การเจ็บปวยดวยกลุมอาการ หรือ
โรคเล็กๆนอย ซ่ึงถือวาเปนอาการเจ็บปวยที่มีระดับความรุนแรงต่ํา ตลอดจนระยะเวลาดําเนนิโรค
และการรักษาอยูในระยะเวลาสั้นๆ เชนอาการไขหวดั โรคผิวหนัง         อุบัติเหตุเล็กนอย   
 จังหวดันครปฐมก็เชนเดียวกันการดําเนินการตาม โครงการหลักประกันสุขภาพดีถวน
หนาหรือ30บาทรักษาทุกโรคประสบปญหาดังไดกลาวมาขางตนดังจะเหน็ไดจาก จนถึงปจจุบันไดมี
การออกบัตรทองใหกับประชาชนไปแลว มากกวา 98 % 
 โดยทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัไดจัดตั้งและพัฒนาศูนยสุขภาพชมุชน ตั้งแต
เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2544.โดยใชแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาเครอืขายบริการปฐมภูมิ พัฒนา
ศักยภาพของสถานีอนามัย โดย ทําการจดัตั้ง หนวยบริการปฐมภูมิ (PCU )  ขึ้นในเขตอําเภอเมอืง 
จังหวดันครปฐม อีก 4 แหง และไดจัดเจาหนาที่ แพทย พยาบาล เภสัชกร  ออกใหบริการทุกวันใน
เวลาราชการ  แตยังพบ ปญหาการการมาใชบริการของประชาชนนีท้ี่โรงพยาบาลนครปฐมโดยพบ
อัตราผูปวยทีสิ่ทธิบัตรทองมาใชบริการทีแ่ผนกผูปวยนอกเฉลี่ย  543 คนตอวัน  แตมีผูปวยบัตรทอง
ไปใชบริการทีส่ถานีอนามัยในเขตอําเภอเมอืงเฉลี่ย 14 คนตอ 1 สถานีอนามัยตอวนัเพียงเทานัน้ โดย
ถาคิดเทียบจํานวนผูใหบริการตอผูรับบริการจะพบวาของโรงพยาบาล เทากับ 1 :18 คน และจํานวน
ผูใหบริการตอผูรับบริการของสถานีอนามัยเทากับ 1 : 3 คน แสดงใหเห็นวาจํานวนผูปวยที่ไปใช
บริการที่สถานีอนามัยนอยมาก (รายงานสรุปผลการสํารวจการมารับบริการของผูใชบริการที่มีตอ
งานแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนครปฐม ปงบประมาณ 2548)  
 จากปญหาดังกลาว ไมใชเพียงแตจะเปนปญหาของการใชบริการสาธารณสุขอยางไม
เหมาะสมเทานั้นแตยังตองทําใหเกิดการสูญเสีย และการสูญเปลาอยางไมนาจะเกดิขึ้น ทั้งตอ
ประชาชนผูใชบริการ และเจาหนาที่ผูใหบริการ   โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานประชาชนผูใชบริการจะ
พบวาโรคสวนใหญที่ชาวบานเปนนัน้ สามารถรักษาไดในระดบัสถานีอนามัย  โดยท่ีสถานีอนามัยที่
อยูหางไกลไมเกิน 3 กิโลเมตรโดยประมาณ แตเมื่อประชาชนไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย
นอกเหนือจากตองสูญเสียทั้งเวลาและเงนิเพิ่มขึ้น ในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอยูไกล
บานเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปนแลวยังกระทบตอระบบสาธารณสุขโดยภาพรวมอีกดวย  
 ตามแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบับที ่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529) ไดจัดตั้งสถานี
อนามัยใหมีครบทุกตําบล ตอมาในแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ไดมี
การปรับสถานีอนามัยใหมขีีดความสามารถทั้งในดานการรักษาพยาบาลและ  การบริการมากขึ้น 
ดังนั้นเมื่อประชาชนไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย ยอมตองเกิดการสูญเปลาอยางนาเสียดาย 
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นอกจากนี้จากปริมาณที่มีผูมารับบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาลนครปฐมเพิ่มมากขึน้ อาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพในการบริการของเจาหนาที่และบคุลากรไดในระดับหนึ่ง จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการในร.พ. นครปฐม ผลจากการสํารวจพบวา 
   
 1) ขั้นตอนการรับบริการ อัตราความพึงพอใจ เทากับ 81.59%   
 2) พฤติกรรมการบริการของเจาหนาที่  อัตราความพึงพอใจ เทากับ 82.74 %  
 3) สถานที่ใหบริการ  อัตราความพึงพอใจ เทากับ 79.83 %  
 4) ระยะเวลาการรอคอย  คุณภาพบริการ อัตราความพึงพอใจ เทากับ 75.63%  
 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมนิที่ตั้งไวตองเทากับหรือมากกวา 80% (รายงานสรุปผล
การสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการที่มีตองานแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนครปฐม 
ปงบประมาณ 2548)  
 ดังนั้น คณะผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรในทีมสุขภาพที่ใหบริการในสวนของร.พ.ที่
รับทราบปญหาการไมไปใชบริการสุขภาพของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพโครงการ 30 
บาทรักษาทุกโรค หรือบัตรทอง ที่สถานีอนามัยใกลบาน จึงมีความสนใจศกึษาถึงปจจัยสวนบุคคล
และการรับรูภาวะสุขภาพของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
หรือบัตรทองที่ไมไปใชบริการที่สถานบริการสถานีอนามัย อ.เมือง จ. นครปฐม 
  ในการศึกษาทบทวนงานวจิัยที่เกี่ยวของ แนวคิดทฤษฏีตางๆ พบวา มีนักพฤติกรรม
ศาสตรหลายทานไดพยายามศึกษาวาทําไมประชาชนกลุมตางๆจึงไปใชบริการหรือ  ไมไปใชบริการ
สาธารณสุขใกลบานที่มีอยูในทองถ่ิน รวมทั้งมีปจจัยหรือสาเหตุอะไรบางที่มีความสัมพันธ ตอการ
เลือกใชบริการสาธารณสุข โดยศึกษาลักษณะของผูใชบริการไดแก ปจจยั สวนบุคคล 
ประกอบดวย อายุ เพศ การศึกษารายไดของครอบครัว การรับรูดานสุขภาพ   โดยคาดวาปจจยัเหลานี ้
อาจจะชวยคนหาสาเหตุที่สงผลใหประชาชนเลือกที่จะไมไปใชบริการสาธารณสุขที่สถานีอนามัย  
เพื่อนําผลวิจยัที่ไดไปใชประโยชน ในการปรบัปรุงคุณภาพการใหบริการและ พัฒนางาน การ
ใหบริการของสถานีอนามัย เพิ่มศักยภาพของสถานีอนามัยใหดียิ่งขึน้  รวมทั้งเปนขอมูลพื้นฐานใน
การศึกษาวิจยัดานบริการสาธารณสุขดานอื่นๆในหนวยงานบริการสาธารณสุขของจังหวดันครปฐม 
ที่จะไดมีการพฒันาปรับปรุงใหดีขึ้นในโอกาสตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 
จากประเด็นความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวจิัยกําหนดวัตถุประสงคการวิจยัดังนี ้
 1.  เพื่อศึกษาเหตุจูงใจของประชาชนที่มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพโครงการ30บาท 
รักษาทุกโรค ที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยจําแนกตามปจจัยทีเ่กี่ยวของ 
 2.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลกับการรับรูภาวะสุขภาพของประชาชนที่มีสิทธิบัตร   
ประกันสุขภาพ โครงการ30 บาทรักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย  
 3. เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธระหวางปจจัยสวนบุคคลที่มีตอเหตุจูงใจของประชาชนที่
มีสิทธิบัตรหลักประกนัสุขภาพ  โครงการ  30  บาทรักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย 
 
ปญหาในการวจัิย 
 

1. เหตุจูงใจของประชาชนทีม่ีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ  โครงการ  30 บาทรักษาทุก
โรคที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยจําแนกตามปจจัยที่เกี่ยวของแตกตางกันหรือไม 

2.  ปจจัยสวนบุคคล สัมพันธการรับรูภาวะสุขภาพ ในประชาชนที่มีสิทธิบัตร
หลักประกนัสุขภาพโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยหรือไม 
 3.  ปจจยัสวนบุคคล สัมพันธตอเหตุจูงใจในประชาชนที่มีสิทธิบัตรหลักประกัน
สุขภาพโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยหรือไม 
   
สมมติฐานในการวิจัย 
 
 1. ปจจัยที่เกี่ยวของเปนเหตจุูงใจของประชาชนที่มีสิทธิบัตรประกันสขุภาพ  โครงการ 
30 บาทรักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยที่แตกตางกัน 
 2. ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการรับรูภาวะสุขภาพของประชาชนที่มี 
สิทธิบัตรประกันสุขภาพโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย 
 3. ปจจัยสวนบุคคล สัมพันธตอเหตุจูงใจในประชาชนที่มีสิทธิบัตรหลักประกัน
สุขภาพโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย 
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ขอบเขตในการวิจัย 
 ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( Exploratory Research.) เพื่อศึกษาปจจัย
ตาง ๆ ตามแนวคิดที่ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมมาทําการศึกษาถึง  ความคิดเหน็ของประชาชนที่มี
สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพโครงการ  30  บาทรักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการปฐมภูมิ  อําเภอเมอืง  
จังหวดันครปฐม  ซ่ึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวคือ 
 1.  ขอบเขตดานประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก  ประชาชนที่มี
สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคในเขตอําเภอเมือง  จังหวดันครปฐม
ที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครปฐม และมไิดรับตัวเขาไวเปนผูปวยในของ
โรงพยาบาลนครปฐม  ในป  2548  เปนจาํนวนทั้งส้ิน  182,158  คร้ัง/ป  ( ขอมูลผูปวยแผนกผูปวย
นอกโรงพยาบาลนครปฐมจากวันที่ 1ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548 ) 
 2.  ขอบเขตเกี่ยวกับเวลาทีใ่ชในการศึกษา   เวลาทีใ่ชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้คือเริ่ม
ดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนกันยายน  2548   และเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางในเดือนกุมภาพันธ  ใน
วันจนัทร-ศุกร เวลาราชการ คือเวลา 8.00 น. – 16.00 น . ตั้งแตวนัที่ 6-18 กุมภาพนัธ 2549    

3. ขอบเขตวิธีการศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนการตอบแบบสอบถามของกลุมประชากร         โดย 
การเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา  ( Quota  sampling )ไดใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยประยุกตจาก
แนวคดิ  และงานวิจยัที่เกีย่วของตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 
 1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก 

  1.1.  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  รายได  อาชีพ 
  1.2.  ระยะทางจากบานถึงโรงพยาบาล 
1.3.   ความพึงพอใจที่ไดรับบริการ 

     1.3.1.  ความพึงพอใจตอความสะดวกสบายที่ไดรับจากการบริการ 
    1.3.2.  ความพึงพอใจตอการประสานงานของการบริการ 

     1.3.3.  ความพึงพอใจตออัธยาศัย  ความสนใจของผูใหบริการ 
     1.3.4.  ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับตอบริการ 
     1.3.5.  ความพึงพอใจตอคุณภาพบรกิาร 

    1.3.6.  ความพึงพอใจตอคารักษาพยาบาล   
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  เหตจุูงใจที่ทําใหไมไปรับบริการที่สถานบริการปฐมภูม ิ
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ขั้นตอนของการศึกษา 
1. ทําการศึกษาคนควาหาขอมลูที่เกี่ยวของ  ทบทวนทฤษฎีที่นํามาใช  และงานวจิัยที ่

เกี่ยวของ 
 2.  สรางแบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูล  
 3.  นําแบบสอบถามสงปรึกษากับผูทรงคุณวุฒิ   เพื่อทําการทดสอบแบบสอบถาม และ
ใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง 
 4. นําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงแลว ไปทดสอบแบบสอบถาม (Preliminary Test) 
โดยวิธี  Pilot Study 
 5.  ปรับปรุงแบบสอบถาม 
         6.  ทําหนังสือขอดําเนินการเก็บขอมูลในพืน้ที่ 
         7.  ดาํเนินการ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
         8.  รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
         9.  วิเคราะหขอมูล 

 10.  รายงานผลการวิจัยและวิจารณ 
11. สรุปผลการวิจัย 

ขอตกลงเบื้องตน 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั จะตองเปนประชาชนที่อยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด

นครปฐม  มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพโครงการ  30  บาทรักษาทกุโรค          มอีาการเจ็บปวย
เล็กนอย  มารับบริการที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครปฐมในเวลาราชการ  ซ่ึงกลุมตัวอยาง
จะตองเปนประชาชนที่มีอายมุากกวา 18 ปขึ้นไป  และสามารถอานและหรือเขาใจในภาษาไทย กรณี
ที่กลุมตัวอยางไมสามารถมองเห็นหรืออานแบบสอบถามได  ใหผูที่เปนญาติเปนผูตอบ
แบบสอบถามแทนโดยใชตามความคิดของผูปวย 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 

 การศึกษาวิจยันี้มีความจํากัดในเรื่องของจํานวนกลุมตัวอยางทําใหผูวิจยัตองทําการศกึษา
วิจัยและใชแบบสอบถามรวมกับผูวิจยัทานอื่นโดยการศกึษานีจ้ัดทําเปนชุดการวิจัย  ประกอบดวย 3 
เร่ือง คือการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของประชากรที่มีผลตอการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย      ใน
อําเภอเมือง  จงัหวัดนครปฐม      และการศึกษาการรับรูของผูใชบริการตอสาเหตุที่ไมไปใชบริการที่
สถานีอนามัยในอําเภอเมือง  จังหวดันครปฐม 
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คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 
 1.  ประชาชนที่มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพโครงการ  30  บาทรักษาทุกโรค  หมายถึง

ประชาชนที่ไดรับรองการออกสิทธิในการเขารับการรักษาในสถานีอนามัยในจังหวดันครปฐมที่ระบุ
ไวในบัตรประกันสุขภาพ  ( หรือที่เรียกกันวาบัตรทอง  ) 

 2.  การไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย คือ การที่ประชาชน ที่สิทธิบัตรหลักประกัน
สุขภาพ โครงการ  30 บาทรักษาทุกโรค อยูในเขตรบัผิดชอบของ สถานีอนามัยแตละแหง มารับ
บริการที่รพ. ศูนย เมื่อเกิดการเจ็บปวย 

 3.  ความพึงพอใจ  คือ การไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการของผูรับบริการที่
สถานีอนามัยที่มีคุณภาพเปนผูใหบริการ   โดยแบงแยกความพึงพอใจออกเปน 6 ดาน  ความพงึ
พอใจตอความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ  ความพึงพอใจตอการประสานงานของการบริการ  
ความพึงพอใจตออัธยาศัย ความสนใจของผูใหบริการ  ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับตอบริการ  
ความพึงพอใจตอคุณภาพของการบริการ  ความพึงพอใจตอคารักษาพยาบาล 

 4.  มูลเหตุจูงใจในการไมไปรับบริการที่สถานีอนามัย  คอื  สาเหตุที่หรือปจจัยที่ทําใหไม
ไปใชบริการทีส่ถานีอนามัย 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
               ในงานวิจยัคร้ังนี้     เปนการศึกษาเกี่ยวกับเหตุจูงใจของประชาชนที่มีสิทธิบัตรประกัน 
สุขภาพโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการสถานีอนามัย ในอําเภอเมือง             จังหวดั 
นครปฐมจําแนกตามปจจัยที่เกี่ยวของ โดยผูวจิัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่
เกี่ยวของตางๆเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

1. แนวคดิสาธารณสุขมูลฐาน 
2. แนวคดิระบบบริการปฐมภมูิ 
3. สถานีอนามัย 
4. งานโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
5. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการใชบริการสุขภาพ 
6. งานวิจยัที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคลและการรับรูภาวะสุขภาพของประชาชนที ่

มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการสถานีอนามัย 
 
แนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน ( Primary Health Care) 
 แนวคดิที่เกีย่วกับคุณลักษณะและคณุภาพของบริการสาธารณสุข  ไดแกแนวคิด
สาธารณสุขมูลฐาน ( Primary Health Care )  ที่กําหนดจากองคกรอนามัยโลก  ที่เปนปรัชญา  
หลักการที่กําหนดวาตองมกีารจัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรบัทั้งในเชิงสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง   ประชาชนทุกคนเขาถึงไดใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สนับสนุนให
ประชาชนพึ่งตนเองได  รวมทั้งการจดับริการที่เปนดานแรกของระบบบริการสาธารณสุขที่อยูใกล
ชุมชนและใกลที่ทํางาน  รวมทั้งเปนบรกิารที่บูรณาการกับระบบบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ  ใน
ขณะเดียวกนักม็ีการเผยแพรแนวคดิที่เนนความหมาย  “สุขภาพ” ที่กวางขวางมากกวาการไมมีโรค  
แตมีความหมายครอบคลุมสุขภาพ ทั้งดานกาย  จิต  สังคมและวิญญาณ  เปนการดแูลสุขภาพของ
ประชาชนทั้งหมดทั้งที่ปวยและไมปวย  ดูแลประชาชนทั้งหมดมใิชเนนแตผูที่มาใชบริการเทานั้น  
ซ่ึงแนวคิดเหลานี้  มีสวนกระทบใหการจดับริการสาธารณสุขมีประเด็นที่ตองพิจารณาคุณลักษณะ
บริการที่ตองเปนองครวมมากขึ้นและ ตองมีการดําเนนิงานที่สนับสนุน ใหประชาชนมี
ความสามารถในการดแูลตนเองดานสุขภาพใหมากขึ้น  
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และตองมีการดําเนินงานที่สนับสนุนใหประชาชน มีความสามารถในการดูแลตนเองดานสุขภาพ
ไดมากขึ้นมกีารดําเนินงานทัง้การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ที่เปนการทํางานเชิงรุก  รวมทั้ง
การมีสวนรวมของประชาชนในดานสุขภาพระดับตาง ๆ 
 ระบบการบริการสาธารณสขุ 

 เดิมการจดับริการสุขภาพในประเทศไทย แปรตามเขตการปกครองตาม
กระทรวงมหาดไทย การจดัสรรทรัพยากรก็แปรตามขนาดของสถานบริการ (Supply site) ไม
สอดคลองกับจํานวนประชากร และไมสามารถสนองตอความจําเปนของประชากรโดยรวม 
โดยเฉพาะผูยากไรไดกอใหเกิดระบบบริการสุขภาพที่ไมเปนธรรม ไมเสมอภาค ดอยคุณภาพและไม
มีประสิทธิภาพ 
  ชมรมแพทยชนบทจึงไดเสนอรูปธรรมของระดับบริการสุขภาพที่พึงประสงค ไวตัง้แต
ป 2544-2545 ในหนังสือ “ความเปนธรรม ความแตกตางบนผืนแผนดินไทย” เพื่อสะทอนใหเห็น
ภาพบริการสุขภาพที่พึงประสงค เปนมาตรฐานที่สอดรับกับจํานวนแพทยที่มีอยู และกําลังการผลิต
ในปจจุบนั ภายใตการบริหารจัดการ บนพื้นฐานของความจริงใจที่จะใหเกิดบรกิารที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ และเกดิความเสมอภาคกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 
  โดยแบงเปน 3 ระดับหลัก ๆ และนับเปนจุดเริ่มตนของการนําแนวคิดการจัดทําแผนที่
ภูมิศาสตร (Geographic Information System, GIS) มาใชในการจดัระดับบริการสุขภาพ โดยมหีวัใจ
สําคัญอยูที่การมองคนเปนจดุศูนยกลาง (Customer Focus, Demand site) และใหความสําคัญกับการ
เขาถึงบริการ (Access to Service) โดยใชระยะทางการเขาถึงหนวยบริการที่มีอยู หรือหนวยบริการที่
ควรมีเพิ่มขึ้น รวมกับสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเปนตัวกําหนด เพื่อนําไปสู
การกระจายทรัพยากรที่เปนธรรม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี ้
 1) บริการสุขภาพระดับปฐมภูม-ิทุติยภูม ิ ระดับตนเปนระดับการบริการรักษาพยาบาล
ขั้นพื้นฐาน ทีก่ารรักษาพยาบาลไมซับซอนมากนกั มีการดูแลคนแบบองครวม คือ ผสมผสานทั้งดาน
การรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ฟนฟสูภาพและปองกันโรคดวย ซ่ึงบริการดังกลาวจะมคีณุภาพ
นั้น ตองมีสถานบริการที่ประชาชนเขาถึงบริการไดงาย สะดวก ไมไกลบานจนเกนิไป เพื่อที่เมือ่
เจ็บปวยฉุกเฉนิ เจ็บปวยทั่วไป จะไดรับการดูแลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพไดทนัทวงที โดยปกติ
ควรเดินทางไมเกิน 22.5 ก.ม. (ใชเวลาไมเกิน 45 นาที หากใชความเรว็ไมเกิน 30 ก.ม./ช.ม.) มีเตียง
นอนที่พอเพยีง (โดยมีขนาดโรงพยาบาล 7.5 เตียง ตอประชากร 10,000 คน) และมีประเภทแพทยที่
เหมาะสม คือ แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป (GP) หรือแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว (Family Medicine) ใน
จํานวนที่เพยีงพอ คือ แพทย 1 คน ตอประชากร 10,000 คน  
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2) บริการสุขภาพระดับทุติยภูมริะดับสูง เปนระดับการรักษาพยาบาลระดบักลาง   โดย 
ปกติมักจะไดรับการสงตอจากหนวยบรกิารตามขอ 1) และควรเดินทางไมเกิน 67.5 ก.ม. (ใชเวลาไม
เกิน 135 นาท ีหากใชความเร็วไมเกนิ 30 ก.ม./ช.ม.) มีเตียงนอนทีพ่อเพียง (โดยมีขนาดโรงพยาบาล 
5 เตียง ตอประชากร 10,000 คน) และมปีระเภทแพทยที่เหมาะสม คอื แพทยเฉพาะทางที่เรียกวา 
สาขาหลักและสาขารอง (Major+Minor) เชน สาขาอายุรศาสตร กุมารเวชศาสตร ฯลฯ ในจํานวนที่
เพียงพอ คือ แพทยเฉพาะทางกลุมนี้รวม1 คน ตอประชากร 12,500 คน     

3) บริการสุขภาพระดับตติยภูมิ เปนระดับการรักษาพยาบาลระดับสูงสุด ซ่ึงควรเปน 
ระดับปลายสดุที่ประชาชนจะไดรับบริการ โดยปติมักจะไดรับการสงตอจากบริการตามขอ 1) และ/
หรือ ขอ 2) และควรเดินทางไมเกิน 202.5 ก.ม. (ใชเวลาไมเกิน 405 นาที หากใชความเร็วไมเกิน 30 
ก.ม./ช.ม.) มีเตียงนอนทีพ่อเพียง (โดยมีขนาดโรงพยาบาล 2.5 เตียง ตอประชากร 10,000 คน) และมี
ประเภทแพทยที่เหมาะสม คือ แพทยเฉพาะทางที่ศึกษาลงลึกถึงระดับอวัยวะบางอวัยวะเปนการ
เฉพาะ ที่เรียกวาสาขาตอยอด (Sub-specials) เชน สาขาอายุรศาสตรหัวใจ ศัลยศาสตรทรวงอก ฯลฯ 
ในจํานวนทีเ่พยีงพอ คือ แพทยเฉพาะทางกลุมนี้รวม 1 คน ตอประชากร 50,000 คน 
 ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่ใชยทุธศาสตรดานงบประมาณเปน
เครื่องมือ ไดกําหนดใหหนวยบริการปฐมภมูิ (Primary care unit, PCU) เปนเครื่องมือ/กลไกหลักที่
สําคัญที่จะทําใหนโยบายนีป้ระสบความสําเร็จ มีคุณภาพตามที่รัฐบาลคาดหวัง โดยคาดหวงัวาจะ
สามารถทําใหเกิดระบบบรกิารสุขภาพที่มีคุณภาพ เกดิความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพใน
ทายที่สุด 
  ภายใตการจดัการของ หนวยคูสัญญาบริการปฐมภูมิ (Contraction unit for primary 
care, CUP) หนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ถูกกําหนดใหเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะไขไปสูความสําเร็จ
ในการจดับริการปฐมภูมิที่มคีุณภาพ จนนําไปสูภาวะสขุภาพดีถวนหนา (Health for all) โดย
กําหนดใหหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ตองมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

1. เปนบริการดานแรก ที่ประชาชนเขาถึงบริการไดงาย/สะดวก (Front-line care)  
ทั้งในดานภูมศิาสตร สังคม จิตวิทยา และดานเศรษฐกิจ 

2. เปนบริการผสมผสาน-องครวม (Comprehensive care, holistic care) ในทุก 
ดานของผูปวย (ทั้งดานรางกาย-จิตใจ-สังคมและจิตวิญญาณ) ทุกรูปแบบของการดแูลสุขภาพ (ทั้ง
ดานการสงเสริมสุขภาพ-รักษาโรค-ฟนฟสูภาพและปองกันโรค) ทุกระดับของเวชปฏิบัติ (ทั้งดาน
ปจเจกบุคคล-ครอบครัวและชุมชน) รวมทั้งผลกระทบตอสุขภาพอยางรอบดาน (ความเชื่อ-ศาสนา-
วัฒนธรรม-เศรษฐกิจ-สังคมและสิ่งแวดลอม) เปนตน 
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3. เปนบริการที่รวมรับผิดชอบดูแลสุขภาพกบัประชาชนอยางตอเนื่อง (Ongoing/  
Longitudinal care, continuing) ตั้งแตเกิดจนตาย หรือกอนปวย ขณะปวย และการฟนฟูสภาพ 

4. เนนบทบาทการใหบริการสุขภาพในเชิงรุก แบบใกลบานใกลใจ เพื่อการสราง 
เสริมสุขภาพการปองกันโรค และการเพิ่มศกัยภาพการพึ่งตนเองของประชาชน 

5. เปนบริการที่ทาํหนาที่สงตอ (Refer) และประสานเชื่อมตอการบริการอื่น ๆ ทั้ง 
ดานการแพทยและสังคมที่จําเปน ที่เกิดขีดความสามารถของหนวยบริการระดับตน เชน 
สถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถเฉพาะดานตาง ๆ หนวยสังคมสงเคราะห และหนวยงานปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
แนวคดิในเรื่องระบบบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ  ( District Health System)  
 แนวคดิอีกสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับบริการปฐมภูมิ  คือ  ระบบบริการสาธารณสุขระดับ
อําเภอ  ที่เปนฐานคิดที่เกีย่วของกับการพฒันาโรงพยาบาลชุมชน  และเชื่อมโยงกับบริการโดยสถานี
อนามัย  และเปนฐานการมองปญหารวมในระดับอําเภอ  ตลอดจนมีผลเกี่ยวของกับการออกแบบ
มาตรฐานการจัดบริการปฐมภูมิภายใตการประกันสุขภาพถวนหนาในพื้นที่ชนบทดวยองคประกอบ
ของงานในบรกิารสาธารณสุขระดับอําเภอ  จะมีทั้ง 
 การวางแผนและการประสานแผนการจดับริการ เพื่อสุขภาพของประชาชนที่อยูใน
ความรับผิดชอบ 
 การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 
 งานที่เปนบริการดานสุขภาพโดยตรงทั้งดานการรักษา  สงเสริม  ปองกัน  และการ
ฟนฟูสภาพ 
 การสนับสนุนใหประชาชนมีความรู  ความสามารถในการดูแล   สงเสริมสุขภาพได
เหมาะสมซึ่งเปนแนวความคิดสวนหนึ่งในการจัดบทบาทของคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) 
 เอกลักษณ  หรือ หัวใจสําคัญของระบบบริการปฐมภูมิ คืออะไร 
 หัวใจสําคัญของบริการปฐมภูมิจะ มิไดเนนแตสวนที่เปนการแพทยแตเพยีงสวนเดียว  
แตตองเนนความบูรณาการของความรูทางการแพทยเขากับสภาพชวีิตจริงของประชาชน  และ
นําไปสูการดูแลสุขภาพรวมกันระหวางประชาชนกับบุคลากรสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม เนนการ
ดูแลดวยแนวคิดแบบองครวมที่เขาใจสภาพเงื่อนไขปจจัยกระทบตอสุขภาพ  นั่นหมายถึงคุณคาของ
งานนี้จะวดัดวยตัววัดทางการแพทยอยางเดียวไมได 
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 นอกจากนี้  ลักษณะสําคัญของระบบบริการปฐมภูมิ  คือความเปนดานแรกใกลชิดกบั
ประชาชน  การดูแลตอเนื่อง  การดูแลที่ตองผสมผสานทั้งการรักษาพยาบาล   การสงเสริมสุขภาพ  
การปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ  และการที่ตองเนนพัฒนาใหประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมดลุ 
(สุพัตรา  ศรีวนิชชากร 2547 :10-18) 
 หลักสําคัญของบริการปฐมภมูิ  คือตอบสนองความตองการของประชาชนที่
หลากหลาย  ฉะนั้นกิจกรรมบริการไมอาจจะทําเหมือนกนัหมดไดในทกุที่  หรือในทกุคน 
 การสนับสนุนใหประชาชนพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพ   เปนหลักการหนึ่งที่สําคญั
ของระบบปฐมภูมิ  เปนผลลัพธที่ตองการ  แตรูปธรรมจริงของการพึ่งตนเองแตละคนยอมไม
เหมือนกนั ฉะนั้นบทบาทและวิธีทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขยอมแตกตางกัน 
 ระบบบริการปฐมภูมิตองมกีารเชื่อมโยงกบัระบบงานบริการระดับอ่ืน ๆ  การที่หนวย
บริการปฐมภมูิ  จะทาํหนาที่ตามบทบาทไดสมบูรณ  จําเปนจะตองมีระบบอื่นสนบัสนุนอยางเปน
ระบบ  ไดแก  ระบบการสงตอผูปวย  เพราะหนวยบริการปฐมภูมิมิอาจใหบริการสุขภาพในทุกดาน  
ยังตองสงตอไปหนวยบริการอื่น  และรับสงตอมาจากหนวยบริการอื่นเพื่อดูแลตอเนือ่งดวย    อีกทั้ง
หนวยปฐมภูมยิังตองการขอมูล  ความรูทางวิชาการในสาขาตาง ๆ   เพื่อนํามาประยุกตใชใน
ระดับพื้นฐานไดอยางทนัสถานการณ   ฉะนั้นหนวยบริการสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของก็จําเปนตอง
เขาใจบทบาทหลักของหนวยปฐมภูมแิละสามารทํางานประสานกันไดอยางบูรณการ   ซ้ึงหมายถึง
ระบบบริการปฐมภูมิจะดําเนินงานไดสําเร็จ  จะตองไดรับความยอมรับ  ความเขาใจ   และความ
รวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย  จะตองมีการจัดการจัดระบบใหประสานกันไดดีดวย 
 นอกจากนี้   หนวยบริการปฐมภูมิ  เปนกลไกหนึ่ง  หรือเปนองคกรหนึ่งที่มีบทบาท
เนนหนักในการใหบริการปฐมภูมิเปนหลักแตมิใชหมายความวาหนวยบริการอื่น ๆ จะใหบริการใน
ลักษณะเดยีวกนัไมได  เพราะธรรมชาติจริงของความตองการบริการมักจะเปนลักษณะผสมผสาน
ตองการบริการทุกระดับแตอาจมีสัดสวนของบริการในลักษณะอื่นที่เนนเทคโนโลยทีางการแพทย
มากกวา(โครงการทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัย 2535:17-20 ) 
 
การบูรณาการแนวคดิทั้งหมดมาสูระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย 

  การพัฒนาบรกิารปฐมภูมิ มีฐานมาจากแนวคิดตาง ๆ ขางตนในแตละระยะไมเทากนั 
และพัฒนาออกเปนรูปธรรมการดําเนนิงานที่ตางกัน กลาวคอื 
  พัฒนาการทางดานการแพทยและสาธารณสุขในประเทศไทย มาจากฐานสังคมไทยทีม่ี
ระบบการแพทยพื้นบานมากอน ประชาชนตองดูแลตนเอง และดูแลกนัเองภายในชมุชน กลุมคนที่
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คลุกคลีกับชุมชนเหมือนแพทย GP ของฝรั่ง คือ แพทยพื้นบานมีลักษณะการดูแลที่เปนองครวม 
ผสมผสานการปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตคูไปดวย 
  แตเมื่อมีการนาํแพทยแผนตะวนัตกเขามา ที่เริ่มใหความสําคัญกับแพทย และสถาน
บริการที่เปนโรงพยาบาลมากกวาบรกิารในชุมชน เนนที่การรักษาพยาบาลโดยเฉพาะสวนทีเ่ปน
โรคติดตอ โรคที่ตองการการผาตัด การทาํหัตถการตาง ๆ และพัฒนาตอมาจนเปนแพทยเฉพาะทาง
ตาง ๆ ทําใหระบบการแพทยแผนปจจุบันในไทยมีลักษณะที่เนนการรักษาพยาบาล และมีความแยก
สวนมากขึ้นเรื่อย ๆ มีชองวางของบริการระหวางคนไขกบัหมอ 
  ในระยะแรกของการพัฒนาระบบบริการทางแพทยและสาธารณสุข เปนการพัฒนา
หนวยบริการทางการแพทยระดับตาง ๆ ไดแก วางแผนใหสถานีอนามัย เปนหนวยบริการระดับปฐม
ภูมิ โรงพยาบาลชุมชน เปนหนวยบริการระดับทุตยิภูมิ โรงพยาบาลศูนยเปนหนวยบริการในระดบั
ตติยภูมิ และโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยที่เนนการพัฒนาบริการทางการแพทยเฉพาะทางที่เปน
ระดับตติยภูม ิ แตละระดับจะมีสัดสวนของการใหบริการรักษาพยาบาล ฟนฟูสภาพ กับงานดาน
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ในสัดสวนที่ลดล่ันกนัไป คือ สวนสถานีอนามัยใหบริการ
รักษาพยาบาล 25% สงเสริม ปองกัน 75% สวนโรงพยาบาลทั่วไปใหบริการรักษาพยาบาล 75% และ
สงเสริมปองกัน 25% สวนสถานีอนามัยยังคงเนนที่บริการปฐมภูม ิ แตเนนไปทีก่ารรักษาพยาบาล 
และการดําเนนิงานดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคพื้นฐาน รวมทั้งพยายามจัดใหมีระบบสงตอ
ผูปวยทั้งสงขึ้นและลง เพื่อใหเกิดบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประชากรไดรับการดูแลดวย
มาตรฐานเดยีวกันอยางทัว่ถึง 
  เมื่อมีกระแสและแรงผลักดันในดานสาธารณสุขมูลฐาน ประเทศไทยไดแปลหลักการ
สาธารณสุขเปนแผนดําเนินงานที่ทําใหทกุหนวยบริการ มีกิจกรรมดําเนินงานที่สนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมและพึง่ตนเองมากขึน้ ซ่ึงเนนไปทีก่ิจกรรมอีกชั้นหนึ่งที่ดําเนินการโดย
ประชาชน ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน/ศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน การสงเสริมการพัฒนาองคกรชุมชน โดยที่มีหนวยบริการสาธารณสุขเปนพี่เล้ียงและ
ใหการสนับสนุน หนวยบริการปฐมภูมิที่เปนบริการสาธารณสุขดานแรกไดรับความสนใจและมีการ
พัฒนามากขึ้น แตมปีญหาของความคลาดเคลื่อนของการถายทอดแนวคิดหลักการที่เปนแกน 
กลายเปนเนนที่กิจกรรมขาดการประเมินผลที่ผลลัพธ ยังคงพยายามทํากิจกรรมที่เปนแตช่ือวาเปน
สาธารณสุขมูลฐาน แตเนื้อแทบรรลุผลเพียงบางสวน หนวยบริการปฐมภูมิยังทําหนาที่เสมือนเปน
หนวยคัดกรองบริการใหแกหนวยบริการระดับอื่น โดยที่ไมมีการพัฒนาใหเกิดเอกลักษณหรือคุณคา
เฉพาะของหนวยนีเ้องไมมีความสามารถเฉพาะที่เปนจุดเดน มีคุณภาพต่ํา และคุณคาของบริการที่มี
คุณภาพยังเนนไปที่บริการทางการแพทยเฉพาะทางดานตาง ๆ โดยทีย่ังมิไดบูรณาการกับแนวคิดการ
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พัฒนาใหเกดิบริการแบบองครวม และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตามแนวคิด
สาธารณสุขมูลฐาน ยังเปนการดําเนนิกิจกรรมที่แยกเปนชั้น ๆ ไมบูรณาการ และขาดแนวคิดหลัก
รวมกัน 
  ในชวงระยะทศวรรษหลังนี ้ มีการพัฒนาบริการทางการแพทยเปนเฉพาะทางมากตาม
รอยประเทศทางตะวนัตก เนนคุณคาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหมดานวิทยาศาสตรชีวภาพ และ
ระบบเพิ่มละเลยประเด็นคณุภาพทางดานสังคม ดานความเปนมนุษย ทําใหเกิดปญหาความทุกขยาก
ของผูใชบริการและระบบบริการระดับตาง ๆ  เริ่มมกีารพัฒนาไมสมดุลกัน บุคลากรสาธารณสุข
นิยมที่จะศึกษาตอเนื่องเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานตาง ๆ จนเกดิความขาดแคลนในบางสาขา และ
แมจะมกีารผลิตบุคลากรเพิ่มขึ้นอยางมาก แตในพื้นที่ชนบทก็ยังคงขาดแคลนในบางสาขา และแมจะ
มีการผลิตบุคลากรเพิ่มขึ้นอยางมาก แตในพื้นที่ชนบทก็ยังขาดแคลนบุคลากร จึงเริ่มที่จะมกีาร
ทบทวนบทบาทและระบบบริการเวชปฏิบตัิทั่วไป และพัฒนาเชื่อมตอมาที่บริการปฐมภูมิ บริการ
สาธารณสุขในชนบท จึงไดมีการนําแนวคิดเวชศาสตรครอบครัวเขามาในระบบบริการสาธารณสุข
ในประเทศไทย และเชื่อมตอกับการพัฒนาบริการปฐมภูมิที่ตองพัฒนาใหมีเอกลักษณที่เปนคุณคา
เดนของตนเอง ในดานการบูรณาการ การบริการแบบองครวม มีการนําศาสตรความรูดานเวชศาสตร
ครอบครัวมาประยุกตใช และมุงเนนที่สนบัสนุนการพึ่งตนเองของประชาชน ซ่ึงเปนแนวคิดเดียวกับ
หลักการสาธารณสุขมูลฐาน แตปรับกลยุทธการดําเนนิงานใหบูรณาการระหวางหนวยบริการดาน
แรก กับบทบาทของประชาชนมากขึ้น ไมแยกสวนกัน รวมทั้งประสานเชื่อมตอกับโรงพยาบาล
ชุมชน พฒันาใหเปนระบบบริการสาธารณสุขระดับอําเภอที่มีคุณภาพ แยกแยะบทบาทของ
โรงพยาบาลใหชัดขึ้น ทั้งในสวนที่ทําหนาที่ใหบริการปฐมภูมิโดยตรง ที่ตองมีการจดัการเพื่อใหเกดิ
ระบบดูแลสุขภาพของประชาชนที่ตอเนื่อง สอดคลองกับภาระงาน และพฒันาบทบาทของ
โรงพยาบาลที่ตองเขามารวมมือสนับสนุนการพัฒนาบรกิารปฐมภูม ิ อันไดแก สถานีอนามัยมากขึ้น
ตามแนวคิดของระบบบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ (District Health System)  
 
ระบบบริการปฐมภูมิ     
 หมายถึง ระบบที่ใหบริการสุขภาพในระดับที่เปนดานแรกของระบบบริการ
สาธารณสุข (First health services) ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอยางตอเนื่อง
รวมกับประชาชน โดยประยกุตความรูทั้งทางดานการแพทย จิตวทิยา และสังคมศาสตร ในลักษณะ
ผสมผสาน (Integrated) การสงเสริมสุขภาพ การปองกนัโรค การรักษาโรค และการฟนฟูสภาพได
อยางตอเนื่อง (Continuous) ดวยแนวคิดแบบองครวม (Holistic) ใหแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
(Individual, Family and Community) โดยมีระบบการสงตอและเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลไดอยาง
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เหมาะสม รวมทั้งประสานกับองคกรชุมชนในทองถ่ิน เพื่อพัฒนาความรูของประชาชนในการดแูล
สงเสริมสุขภาพของตนเอง และสามารถดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยไดอยางสมดุล 
 
ความหมายของระบบบริการปฐมภูมิ  ในเชงิปฏิบัติการ 

1. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชน        ในความรับผิดชอบอยาง 
ตอเนื่อง โดยมิไดจํากดัเฉพาะประชากรทีม่าใชบริการทีส่ถานพยาบาล แตตองดูแลทั้งหมดทั้งที่เปน
การรูสภาวะสขุภาพ และหามาตรการสรางเสริมสุขภาพ 
 2.   เปนที่ปรึกษาของประชาชนในดานการดูแลสุขภาพในภาพรวม 
 3.  ใหบริการพื้นฐานทีจ่ําเปนแกประชาชนทุกกลุมอายุ                   และบริการทั้งที่เปน 
การรักษาพยาบาล การสงเสริมฯ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ โดยเรียงลําดับตาม
ความสําคัญ และตามลักษณะการดําเนินงานดังนี ้
       3.1  ใหบริการดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยตรง ซ่ึงประกอบดวยการ
ใหบริการสงเสริมสุขภาพที่ผสมผสานกับการรักษาพยาบาล ดําเนินการคัดกรองปญหา ความเสี่ยง 
ใหวัคซีน ควบคุมปองกนัโรคในระดับบคุคล ใหคําแนะนํา ความรูและทักษะ เพื่อการสรางศักยภาพ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพพื้นฐาน และการดูแลเบื้องตนเมื่อเจ็บปวย 
       3.2 รวมมือประสานงาน สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ที่เปนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในระดับชุมชน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมสุีขภาพดี โดยงาน
สวนนี้หนวยบริการปฐมภูมิจะมีบทบาทในสวนการเสนอประเด็น แตการดําเนินงานจะเปนลักษณะ
ที่ทํารวมกับประชาชน และหนวยงานอื่นที่มีบทบาทเกี่ยวของโดยตรง (โดยท่ีมีหนวยงานอืน่มี
บทบาทโดยตรงในการวางแผนดําเนินการสรางเสริม สุขภาพในระดบักวาง และสวนที่เปน Public 
health policy และการดําเนนิงานดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ จะเปนบทบาทของหนวยงานทองถ่ิน โดยที่
มีงบประมาณตางหากที่มใิชงบ UC) 
       3.3 ใหบริการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องตนในปญหา/โรคที่พบบอย โดยมีการ
กําหนดขอบเขตของสภาพปญหา หรือรายชื่อโรคที่ควรดูแลไดใหชัดเจน 

4. ติดตาม ประสานการใหบริการประเภทตาง ๆ เพื่อใหเกิดบริการที่บูรณาการ 
ตอเนื่อง 
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ความหมายบริการปฐมภูมิ เมื่อพิจารณาเชงิกระบวนการ บริการปฐมภมูิมีลักษณะดังนี้ 

1. เปนบริการดานแรกที่ประชาชนเขาถึงบริการไดสะดวก         (Front-line care)ดูแล 
สุขภาพของประชาชนทุกกลุมอายุ และทุกกลุมโรค เปนที่ใหคําปรึกษาดานสขุภาพแกประชาชน 
กอนที่จะไปรบับริการเฉพาะทางอื่น ๆ  

2. เปนบริการที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน                             อยางตอเนื่อง  
(Ongoing/Longitudinal care) ตั้งแตกอนปวยจนถึง ขณะปวย และการฟนฟูสภาพ ตัง้แตเกดิจนตาย 
รวมทั้งหมายถึงการมีความเขาใจกนั รูจักกนัระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ/ประชาชนอยาง
ตอเนื่อง 

3. เปนบริการที่ดแูลประชาชนอยางผสมผสาน คํานึงถึงปจจัยทั้งทาง       ดานรางกาย  
จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ (Comprehensive care) ใหบริการที่ผสมผสานทุกดานตาม
ความจําเปนของผูรับบริการ ทั้งทางดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ  และการปองกันโรค 

4. เปนหนวยที่ทาํหนาที่สงตอและประสานเชื่อมตอการบริการอื่น ๆ               ทั้งดาน 
การแพทย ดานสังคมเมื่อจําเปน รวมทั้งการเชื่อมตอขอมูล เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดกับประชาชน 
(Co-ordinated care) 
  ในระยะตอมาที่มีกระแสแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ แนวคิดดานระบบประกัน
สุขภาพ และการบริหารจัดการระบบบริการแบบใหม (New public management) ที่เนนการจดัการ
ดานการเงนิ การคลัง การจัดระบบแขงขันเชิงตลาดเขามามากขึ้น จึงไดมแีนวคดิที่จะนําเอาเรื่อง
ระบบบริการปฐมภูมิเขาไปเปนสวนหนึ่ง ของระบบบริการสุขภาพภายใตระบบประกันสุขภาพ และ
ใชระบบการจดัการดานการเงินทําสัญญากําหนดใหคูสัญญาจัดบริการตามที่ผูจัดสรรเงินกําหนด ใน
ลักษณะที่คลายกับดําเนินการในประเทศทางดานตะวันตก แตไดมกีารปรับดวยนกัคิดในประเทศ
ไทยเอง ที่ปรับบทบาทของหนวยบริการปฐมภูมิใหมีบทบาทใหบริการที่ผสมผสานทุกดาน และผู
ใหบริการมิไดกําจัดวงเฉพาะแพทย รวมทั้งการจัดบริการเปนลักษณะเครือขายรวมกันระหวางสถานี
อนามัย/หนวยบริการดานแรก ลักษณะอืน่ ๆ รวมกับโรงพยาบาล ยังมิไดแยกกนัโดยเดด็ขาด ทัง้นี้
เปนไปตามสภาพของโครงสรางบริการสาธารณสุขเดิมของประเทศไทย และตามแนวคิดของระบบ
บริการสาธารณสุขระดับอําเภอ ( District Health System, DHS) 
  ภายใตการปฏรูิประบบบริการสุขภาพที่สัมพันธกับระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ไดมี
การแปลแนวคดิระบบบริการปฐมภูมิเปนความหมายเชิงปฏิบัติการ ที่เปนหนวยบริการปฐมภูมิทีจ่ะ
เปนคูสัญญาภายใตการประกันสุขภาพแหงชาติ ที่มีบทบาทหนาที่ และมีมาตรฐานเชิงโครงสรางใน
ระยะเริ่มตน 
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สถานีอนามัย 
ปรัชญาแนวคดิการจัดบรกิารสาธารณสุขระดับสถานีอนามัย 
 สถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข  ไดวิวฒันาการทั้งดานโครงสรางและการ
บริการประชาชนตั้งแตป  2456  เปนตนมา  และไดมีการปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งปญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็  ตามลักษณะโครงสราง  และระดับขีด
ความสามารถในการบริการประชาชน  โดยมีคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ 
(คปสอ)  เปนองคกรประสานงาน  และสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
บทบาทหนาทีข่องสถานีอนามัย 
 พ.ศ. 2505  กรมอนามัยซ่ึงดูแลสถานีอนามัยทั่วประเทศไดกําหนดหนาที่ของสถานี
อนามัยไว  10 ประการเรียกวา  “บัญญัติ 10 ประการ” หรือ BMR (Basic Minimum Requirement) 
ซ่ึงประกอบดวย   
 1.   การควบคมุและปองกันโรค 

2. การจําหนายยาตําราหลวง 
3. การอนามัยแมและเดก็ 
4. การอนามัยโรงเรียน 
5. การใหสุขศึกษา 
6. โภชนาการ 
7. การรักษาพยาบาล 
8. การสุขาภิบาลและการจดัหาน้ําสะอาด 
9. สถิติชีพ 
10. การชันสูตรโรค 
 

 บทบาททั้ง 10 ประการนี้เรียกวา “บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน (Integrated 
Health Service)” เนนหนกัที่การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคมากกวาการรกัษาพยาบาลเนน
การบริการประชาชนในสถานที่ตั้งหรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (Catchment’s Area)   
 ในป  พ .ศ. 2520  องคการอนามัยโลก ( WHO ) ไดจัดประชุมตัวแทนระหวางประเทศ
สมาชิกที่เมืองอัลมาอตา  ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน  มติของที่ประชุม  ไดมีการตั้งยุทธศาสตร
ที่เรียกวา  “ สุขภาพดีถวนหนา ป 2543 ( Health for All by the Year 2000 ”  ประกาศเปน Alma ata 
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Declaration  โดยกําหนดให “ สาธารณสุขมูลฐาน ( Primary Health Care ) ”  เปนกลวิธีที่จะนําไปสู
ยุทธศาสตรดังกลาว 
 กลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน  ไดมุงมั่นใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดในการดแูล
สุขภาพอนามยัขั้นพื้นฐาน  มีการดําเนินงานโดยประชาชนเองในรูปของอาสาสมัครทางดาน
สาธารณสุขโดยในประเทศไทย ไดจัดใหมกีารอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขขึ้นปรกอบดวย  
ผูส่ือขาวสาธารณสุข ( ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( อสม.)  
 สถานีอนามัยในฐานะของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่อยูใกลชิดกับ ประชาชน
มากที่สุด  จึงตองรับภาระในการดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐานใหบรรลุเปาหมาย  โดยเปนครู
ฝกติดตามนิเทศงาน  และสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานทุกดาน  บทบาทเดิมในฐานะเปน “ผู
ใหบริการ” ไดเปลี่ยนเปน “ผูสนับสนุนบริการ” แทน แตยังคงตองใหบริการในสวนที่ประชาชนไม
สามารถดําเนินการเองได 
 ในป พ.ศ. 2528  กระทรวงสาธารณสุขไดปรับปรุงบทบาทของสถานีอนามัยจาก
บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน 10 ประการเปน 28 งาน  และในป พ.ศ. 2531 เพิ่มเปน 35 งาน
โดยมีการแบงกลุมงานใหญ ๆ ออกเปน 5 กลุมงาน คือ 
 1.    กลุมงานบริการมี 10  งาน 

2. กลุมงานบริหารมี 16  งาน 
3. กลุมงานวิชาการมี 3 งาน 
4. กลุมงานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาชนบทมี 5 งาน 
5. กลุมงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ( บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน  และคณะ  2539 : 14- 

15) 
 ในชวงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 7 ไดมีการเสนอ
แนวความคิดในการจัดบริการสาธารณสุขในระดับสถานอีนามัยไวดังตอไปนี ้
 1. การบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในปจจบุันรวมกับการดําเนินงานตาม
กลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน  จะทําใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
 2.   การขยายบริการของรัฐเขาสูชนบทระดบัตําบล       ทั้งในแงปริมาณและคุณภาพจะ 
ทําใหประชาชนมีสุขภาพด ี

3. ประชาชนในชนบทไดรับบริการใกลบานมากที่สุด  หากเกินขดีความสามารถของ 
สถานบริการใกลบาน  จึงเขาสูระบบสงตอที่เหมาะสม 

4. สถานีอนามัยเปนจุดเชื่อมระหวางชุมชนกบับริการของรัฐที่อยูใกลชิดกับชุมชน 
มากที่สุด ( First Contact at Health Service)  
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5. การบริการในระดับตําบลและหมูบานจดัอยูในบริการระดับตน               ( Primary   
Medical Care) คือ ระดับที่ใหบริการโดยเจาหนาที่ที่ไมใชแพทย ควบคูไปกับการดําเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care)  

6. เจาหนาที่สาธารณสุขของรัฐที่ทํางานในระดับตําบล      นอกจากมหีนาที่ใหบริการ 
แกประชาชนโดยตรงแลว  จะตองมีบทบาทเปนผูสนับสนุนประชาชนเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
พัฒนาชุมชนดวย 

7. การใหบริการของสถานีอนามัย  กําหนดน้าํหนักงานสงเสริมสุขภาพ         ควบคุม 
ปองกันโรคตองานดานรักษาพยาบาล  ในสัดสวน 75 : 25  

8. การใหบริการของสถานีอนามัย  เปนการใหบริการผสมผสาน  ( Integrated Health 
 Service) ในลกัษณะของการดูแลทั้งครอบครัว (Family care) และดแูลทั้งชุมชน (Community Care) 
โดยมีเขตความรับผิดชอบ (Catchment’s Area) ที่ชัดเจน 

9. การใหบริการของสถานีอนามัยเปนการใหบริการทั้งเชิงรุกเขาสูชุมชน       รวมกับ 
การตั้งรับในสาํนักงาน  โดยในอดีตเนนมาตรการ “เยี่ยมบาน”   เปนการทํางานเชิงรุกที่สําคัญ ตอมา
มีการใช ผสส. /อสม. เปนตัวกลาง  ระหวางชาวบานและเจาหนาที่สาธารณสุขมากขึ้น 

10. เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานอีนามัย  เปนบคุลากรสาธารณสุขระดับ 
ผูชวยที่มีความรูความสามารถหลาย ๆ ดาน  ( Multipurpose Personal) 
( กองสาธารณสุข 2539) 

 
  
 สถานีอนามัยมีบทบาทหนาที่ในการใหบริการสาธารณสุขผสมผสาน 5 สาขา  ทั้งและ
นอกสถานบริการ  อันไดแก 
 1)  การสงเสริมสุขภาพ 
 2)  การควบคมุและปองกันโรค 
 3)  การรกัษาพยาบาล 
 4)  การฟนฟูสภาพและการดแูลผูปวยพกิาร 
 5)  การสนับสนุนบริการรวมทั้งการสนับสนุนการดําเนนิงานสาธารณสุข        และการ 
พัฒนาชุมชมตลอดจนวางแผนแกไขปญหาสาธารณสุขไดอยางเหมาะสมและ สอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งความตองการของประชาชนในแตละทองที่  เชน  เขตชนบท  เขต
ทุรกันดาร  เขตชนบทกึ่งเมอืงและเขตชานเมืองเปนตน 
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ลักษณะของสถานีอนามัย 
 สถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข  ไดวิวฒันาการทั้งดานโครงสรางและการ
บริการประชาชนตั้งแตป 2456  เปนตนมา  และไดมกีารปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งปญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ ฉะนั้นสถานีอนามัยในทศวรรษหนา 
( 2535-2544) จึงไดจัดแบงเปน 2 ลักษณะตามโครงสรางและระดับขดีความสามารถในการบริการ
ประชาชน 
 สถานีอนามัยทั่วไป  หมายถึง  สถานีอนามัยสวนใหญของประเทศมีบทบาทและความ
รับผิดชอบตามที่กําหนดไวทั้ง 4 งาน  ไดแกการบริการสาธารณสุขผสมผสาน  การสนับสนุนงาน  
สาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาชุมชน  บริหารงานวชิาการ  งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ  มี
กรอบอัตรากําลังและอาคารบานพัก  ตลอดจนครุภณัฑตามที่กําหนด 
 สถานีอนามัยขนาดใหญ  หมายถึง  สถานีอนามัยทัว่ไปจํานวนหนึง่ซึ่งถูกคัดเลือกให
พัฒนาขึ้นเปนสถานีอนามัยขนาดใหญในโครงการทศวรรษแหงการพฒันาสถานีอนามัย  ซ่ึงมี
เปาหมายจะพจิารณาสถานีอนามัยจํานวนประมาณ 1 ใน 5 ของสถานีอนามัยทัว่ประเทศโดยคดัเลือก
จากสถานีอนามัยที่ตั้งอยูในศนูยการของชุมชน  ทั้งดานการคมนาคมสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
อันจะทําใหสามารถใหบริการแกประชาชนในพื้นทีใ่กลเคยีงไดอยางกวางขวางวา สถานีอนามัย
ทั่วไป 
 สถานีอนามัยขนาดใหญ  จะมีบทบาทหนาที่เชนเดีย่วกบัสถานีอนามัยทั่วไป  และมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานบางอยางสงูกวา  เชน  การบริการทันตกรรมพื้นฐานซึ่งไมมีในสถานี
อนามัยทั่วไป  นอกจากนี้ยังทําหนาที่เสมือนพี่เล้ียงสนับสนุนสถานีอนามัยทั่วไปที่กําหนดเปนสถานี
อนามัยลูกขายทั้งในดานบริการรับสงตอผูปวย  การบรหิารและวิชาการหนาที่และความรับผิดชอบ
ของสถานีอนามัย 
 สถานีอนามัยมีหนาที่และความรับผิดชอบตามกรอบอัตรากําลังรอบที่ 3  ( พ.ศ. 2538 –
2540) ดังตอไปนี้ 

1. งานบริการสาธารณสุขผสมผสานแกประชาชนในพืน้ทีรั่บผิดชอบ 5 สาขา คือ 
        1.1 ดานสงเสริมสุขภาพใหบริการแกประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบครอบคุลม
กิจกรรมบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทํากลุมเปาหมายและเนนการพฒันากลวิธีเชิงรุกที่เหมาะสม
ไดแก 
                1.1.1 การบริการอนามัยแมและเด็ก ใหการดแูลแมตั้งแตเร่ิมตั้งครรภ การ
คลอด การดูแลหลังคลอด ตลอดจนดูแลเดก็ 0 – 5 ปในดานการเจริญเติบโต การพฒันาการของเด็ก
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ตลอดจนดแูลดานโภชนาการทั้งคนหาเฝาระวัง และตดิตามทางโภชนาการแกหญิงมีครรภเด็ก 0-5 ป
และเดก็วยัเรียน 
                1.1.2 การบริการวางแผนครอบครัวใหบริการวางแผนครอบครัวในสถาน
บริการตลอดจนคนหา ตดิตามและรณรงควางแผนครอบครัวใหครอบคลุมเปาหมาย 
              1.1.3 การดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชน  ใหบริการอนามัยเดก็วยัเรียนวางแผน
และใหบริการอนามัยโรงเรียนที่รับผิดชอบ  และดําเนินการสงเสริมสุขภาพใหบริการรักษาพยาบาล
ตลอดจนการดแูลดานโภชนาการ  เด็กในวยัเรียน  รวมทัง้การสงเสรมิสุขภาพแกเยาวชนนอกระบบ
โรงเรียน 
              1.1.4 การดูแลสุขภาพบุคคลทั่วไป  ใหบริการสงเสริมการออกกําลังกายแก
บุคคลทั่วไปสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  ตลอดจนการใหบริการไอโอดีนในพื้นที่ทีม่ี
ปญหาการขาดสารไอโอดีน 
              1.1.5 การบริการทันตสาธารณสุข จัดบริการทันตสาธารณสุขผสมผสานแก
ประชาชนทั่วไป ในเขตรบัผิดชอบ ใหการสนับสนนุประชาชนและชุมชนในการพัฒนางานทันต
สาธารณสุข ตามกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการพัฒนาวิชาการและฝกอบรมอาสาสมัคร 
       1.2 ดานการรักษาพยาบาลฟนฟูสภาพ  และดูแลผูปวยพกิาร  ใหบริการไดตาม
สภาพปญหาของชุมชนในเขตรับผิดชอบ  ไดแก  เขตทุรกันดาร  เขตชนบท  เขตชุมชนกึ่งเมือง  เขต
เกษตรกรรม  โดยสามารถปฏิบัติการไดตามเกณฑการปฏิบัติงานทั้งในและนอนสถานที่บริการ มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการรักษาพยาบาลโรคตางๆ  ไดตามเกณฑทั้งโรคทั่วไป
และโรคประจาํถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
             1.2.1  เกณฑการปฏบิัติงาน  สามารถพัฒนาการรักษาพยาบาล  ไดตามสภาพ
ปญหาสุขภาพอนามัยของแตละทองถ่ินโรคทั่วไป  โรคประจําทองถ่ิน  โดยสามารถตรวจทาง
หองปฏิบัติการเบื้องตนและคัดกรองผูปวยใหการชวยเหลือเบื้องตน และสงตอผูปวยที่มีอาการ
รุนแรงผูปวยอุบัติเหตุและอบุัติภัย นอกจากนั้นแลวสามารถใหการรักษาพยาบาลผูปวยเรื้อรังผูปวย
พิการโดยจดัระบบสงตอไดอยางเหมาะสม 
             1.2.2  ขีดความสามารถ  ในการปฏิบัติงาน  ในการปฐมพยาบาล  ในการ
ชันสูตรทางหองปฏิบัติการ และการดแูลรักษาพยาบาลผูปวยเรื้อรังตอเนื่องจากโรงพยาบาล  เชน  
ผูปวยดานศัลยกรรม  ดานสูตกิรรม  ดานทนัตกรรม  เปนตน 
             1.2.3 การรักษาพยาบาล  ผูปวยโรคตางๆ  ตามมาตรฐานที่กระทรวงกําหนด  
จํานวน 207  โรค  ทั้งการรักษาพยาบาลและการสงตอดวย 
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             1.2.4   ดานควบคุมและปองกันโรค               ดําเนินการเฝาระวังทางระบาด
วิทยาเพื่อควบคุมและปองกนัทั้งโรคติดตอและโรคไมตดิตอไมใหเกดิการแพรระบาด 

               1.2.5  การควบคุมและปองกันโรคติดตอ                       ดําเนินการควบคุม  และ 
ปองกันโรคติดตออยางเหมาะสมเพื่อลดอัตราความชุกและความรุนแรงของโรค  โดยระบบการเฝา
ระวังและการสอบสวนโรค  การสรางภูมิคุมกันโรคแกประชาชนกรเปาหมาย  ลดปจจัยเส่ียงการเกิด
โรค  ใหสุขศึกษาและฝกอบบรม  ตอประชาชน  ครู นักเรียน การรณรงคทําลายแหลงนําโรคตาม
ลักษณะของกลุมโรคซึ่งแบงเปนกลุมดังตอไปนี้คือ 
    1) กลุมโรคติดตอทั่วไป  ไดแก  โรคติดตอทางอาหารและน้ํา  โรค
หนอนพยาธิ  โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในเดก็  และโรคติดตอระหวางสัตวและคน 
                        2)  กลุมโรคติดตอที่นําโดยแมลง  หรือยุงเปนพาหะ  ไดแก      ไข
มาลาเรีย  ไขเลือดออกไขสมองอักเสบ  และโรคเทาชาง 
                        3) กลุมโรคติดตอ  ที่เกิดจาการสัมผัส  เชน  โรคเรื้อน  วัณโรค  
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
                         4)   กลุมโรคติดตอ  ที่ปองกันไดดวยวคัซีน  เชน  คอตีบ  ไอกรน  
โปลิโอ  บาดทะยัก  วณัโรค  หัด หดัเยอรมนั  และตับอักเสบ 
               1.2.6  การควบคุมและปองกันโรคไมติดตอ                   เนนการสงเสริม
สุขภาพ เพื่อปองกันโรคหรือปจจัยเส่ียง รวมทั้งการใหสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ไมเหมาะสม ไดแกโรคไมติดตอทั่วไป และโรคไมติดตอเฉพาะทาง เชน โรคเกิดจากพฤติกรรม 
อุบัติเหตุ พันธกุรรมและอื่น ๆ  
               1.2.7   การอนามัยส่ิงแวดลอม  ใหบริการเพื่อควบคุมปองกันโรค        ซ่ึงมา
จากน้ํา  อาหารอากาศ  และสารพิษอื่น ๆ พัฒนามาตรการการใหบริการตามสภาพแวดลอมในแตละ
พื้นที่โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ไดแก 
                             1)  การจัดหาน้ําสะอาด  เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพืน้ที่  ได
บริโภคน้ําที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค 
                             2)  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  สงเสริมและใหบริการประชาชน     
ในการปรับปรงุสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในพืน้ที่รับผิดชอบ  โดยสนับสนุนใหมีและใชสวมที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลการปองกันกําจดัแมลงพาหนะนาํโรค   การกําจัดน้ําเสยีจากบานเรือน  การกําจัดขยะ  การ
รักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเรือนทุกหลังคาเรือน  ตลอดจนการ
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  และสถานประกอบการตางๆ  
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3)         การควบคุมคุณภาพสิง่แวดลอม                        ตรวจสอบเฝา 
ระวังสภาพแวดลอม  ไดแกการปนเปอนสารเคมี  เละเชื้อโรคในแหลงน้ําสาธารณะ  ตลอดจนมลพิษ
ในอากาศ 

4)            งานสุขาภิบาลอาหาร  สงเสริมใหประชาชน  มีความเขาใจ     
และตระหนักถึงความสําคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย  ปลูกฝงพฤติกรรมการ
บริโภคที่ถูกตองสามารถพิทักษผลประโยชนและดแูลตนเองได  รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรการบริโภค
ที่ถูกตองสามารถพิทักษผลประโยชนและดแูลตนเองได  รวมทั้งสงเสริมใหสถานประกอบการและ
จําหนายอาหารทั้งในชุมชนและโรงเรยีน  มีการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน  หรือขอกําหนดทาง
สุขาภิบาลอาหาร 
                1.2.8  งานอาชีวอนามัย  สงเสริมสุขภาพอนามัย  ผูประกอบอาชีพ  ทุก
ประเภทตลอดจนปองกันและควบคุมโรคและอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ 
        1.3 งานฟนฟูดแูลผูปวยที่พิการและเรื่อรัง  โดยการรับสงตอจากโรงพยาบาล  
ฟนฟูสภาพผูปวยใหคืนสูสภาพปกติหรือปองกันไมใหเกดิความพกิาร  และชวยเหลือดูแลผูพิการใน
ชุมชนรับผิดชอบอยางครอบคลุมกลุมเปาหมาย 
        1.4  การสนับสนุนดานบริการอื่น ๆ                   ในการใหสุขศึกษาถายทอดความรู 
ดานสาธารณสุข  ในเรื่องการควบคุมปองกันโรค  การรักษาพยาบาล  การสงเสริมสุขภาพ  ตลอดจน
การฟนฟูสภาพโดย  วิธีการทางสุขศึกษาใหประชาชนกลุมเปาหมายที่มารับบริการสาธารณสุขใน
และนอกสถานบริการรวมทั้งสถานศึกษา 
 2.งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาคณุภาพชวีิต 
        2.1  งานสาธารณสุขมูลฐาน                    พัฒนาศักยภาพของประชาชนใหสามารถ 
ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน  โดยการสนับสนุนและดาํเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  ใหครอบคลุม
พื้นที่รับผิดชอบและสนับสนนุองคกรชุมชนดานทรัพยากร  การนิเทศงาน  ตลอดจนใหความรูใน
การแกไขปญหา 

2.2 งานพัฒนาคณุภาพชีวติ  วิเคราะหปญหาชมุชน           การจัดทําแผนแกปญหา     
โดยการประสานงานกับ  6 กระทรวงหลัก  ดําเนนิการตามแผนพัฒนาชนบทแหงชาติ  ตลอดจนการ
ควบคุมกํากับงานและประเมินผลความสําเร็จของงานเพื่อเปาหมายการมีคุณภาพชวีิตที่ดีของ
ประชาชนในชาติ 
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3. งานบริหาร 
        3.1  การบริหารงานทั่วไป  จดัระบบงานสารบรรณ  การเงนิ  การบัญชี  การพสัดุ  
และยานพาหนะ  การซอมบํารุงอาคารสิ่งกอสรางและครุภัณฑ 
        3.2   การวางแผนและประเมินผล  วางแผนปฏิบัติการ  จัดทํารายงาน  ประสาน
ขอมูลขาวสารและระบาดวิทยา 
        3.3  การประสานงานและประชาสัมพนัธ  ประสานงานกับหนวยงาน  6 กระทรวง
หลักองคกรทองถ่ินตลอดจนองคกรเอกชน  และเผยแพรกิจกรรมของหนวยงานใหเปนทีแ่พรหลาย
ในทุกระดับ 
 4.  งานวิชาการ 
 ดําเนินการวิจยัเบื้องตน  ใหสามารถวิเคราะหสภาพปญหาของสถานบริการและสภาวะ
สุขภาพของประชาชนในพืน้ที่รับผิดชอบตลอดจนรวมโครงการวิจัยตางๆ              ในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจและสังคม                  รวมทั้งปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็จึงไดจดัแบงเปน 2 ลักษณะตามโครงสราง  และระดับขดีความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

4.1 สถานีอนามัยทั่วไป  หมายถงึ  สถานีอนามัยสวนใหญของประเทศ          และ 
มีบทบาทและความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวรวมทั้งสิ้น 4 งาน  อันไดแก  การบริการสาธารณสุข
ผสมผสาน  การสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาชุมชน  บริหารงานวิชาการ  และ
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ  มีกรอบอัตรากําลังและอาคารบานพัก  ตลอดจนครุภัณฑตามที่
กําหนด 

4.2 สถานีอนามัยขนาดใหญ  หมายถึง                  สถานีอนามัยที่พัฒนาขึ้นมาจาก 
สถานีอนามัยทั่วไป  มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบตามที่กาํหนด  มีขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานบางอยางสูงกวาสถานีอนามัยทัว่ไป  อาทิเชน  งานบริการทันตกรรมและมาตรฐาน  
นอกจากนี้ยังตองทําหนาที่เปนสถานีอนามัยพี่เล้ียง  สนบัสนุนสถานีอนามัยทัว่ไป  ทั้งในดานการ
บริการการรับสงตอผูปวย  การบริหารและวิชาการ  มีกรอบอัตรากําลังและอาคารสิ่งกอสราง  
ตลอดจนครุภณัฑตามที่กาํหนด ( สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2535 : 1-5) 
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สถานภาพของสถานีอนามัย 
 ผลจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทําใหหนวยงานใน
ระดับตางๆ ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกจิและความรับผิดชอบไปจากเดมิ และจากการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพตามนโยบายประกนัสุขภาพถวนหนา ( โครงการ 30 บาท) ทําให
สถานีอนามัยตองมีบทบาท ภารกิจ และความรับผิดชอบยุงยากมากขึน้  การแกไขปญหาสาธารณสุข
ตองอาศัยความรูดานวิชาการหลายดาน รวมทั้งปริมาณงานก็มกีารเพิ่มมากขึน้เนื่องจากมีการเพิ่ม
ภารกิจอีกหลายภารกจิ ในปจจุบันโครงสรางสวนราชการ อํานาจหนาที่ บทบาทภารกิจและความ
รับผิดชอบของสถานีอนามัย มีดังนี ้
1.โครงสรางสวนราชการ 
 จาก พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงวาดวยการแบง
สวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประกาศใชเมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2545 
สถานีอนามัยเปนหนวยราชการสังกัดสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใตราชการบริหาร
สวนภูมภิาคมสีายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับสาธารณสุขอําเภอ มีหวัหนาสถานีอนามัย (เจาหนาที่
บริหารงานสาธารณสุข) ระดับ 6 เปนผูบังคับบัญชา 
 2. อํานาจหนาที่  
 2.1  จัดทําแผนปฏิบัติการดานสุขภาพในเขตพื้นที่ตําบลหรือเขตรับผิดชอบ 

 2.2  ดําเนินการและประสานงานเกีย่วกับงานสาธารณสุขในเขตพืน้ที่ตําบลหรือเขต 
รับผิดชอบ 
 2.3  ปฏิบัติงานสาธารณสุขในเขตพืน้ที่ตําบลหรือเขตรับผิดชอบ                  เพื่อใหมี
การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
 2.4  บังคับใชกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข   เพื่อการคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพและการควบคุมปองกันโรค 
 2.5  ปฏิบัติงานรวมกับหรือ              สนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย  
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3. กรอบอัตรากําลังของสถานีอนามัย 
 มีกรอบตําแหนงตางๆดังนี ้
 1.หัวหนาสถานีอนามัย ( เจาหนาที่บริหารสาธารณสุข ) ระดับ 6 
 2. นักวิชาการสาธารณสุข                                                ระดับ 3-5 หรือ 6ว.หรือ 7ว 
 3. พยาบาลวิชาชีพ                                                            ระดับ 3-5 หรือ 6ว. หรือ7วช. 
 4. เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน                                     ระดับ 2-4 หรือ 5 หรือ 6 
 5. เจาพนกังานทันตสาธารณสุข                                       ระดับ 2-4 หรือ 5 
 
งานโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
วัตถุประสงค ( Objectives) 
 1. เพื่อสรางระบบสุขภาพเชิงรุกที่มุงสรางเสรมสุขภาพดี และการคุมครองความ
ปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ 
 2. เพื่อสรางหลักประกนัที่ชวยคุมครองสุขภาพของประชาชน และการสราง
หลักประกนัในการเขาถึงบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพเสมอภาค เปนธรรม 
 3. เพื่อสรางความเขมแข็งของปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการดแูล 
เรียนรู และมีสวนรวมในการสรางและจัดการระบบสุขภาพ 
 4. เพื่อสรางกลไกและมาตรการในการสราง แสวงหาและเพิ่มศักยภาพในการคัดกรอง
การใชความรูและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสุขภาพ และการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ 
 
เปาหมายหลัก ( Goals/Targets) 
 1. การสรางเสริมสุขภาพและการปองกนัโรค  
     1.1  คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ 
     1.2 การสรางความเสมอภาคทางดานสุขภาพ 
     1.3 การพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขระดับตน 
     1.4 การพัฒนาคุณภาพสถานบริการสาธารณสุข 
 2. การพัฒนาศกัยภาพดานสุขภาพของประชาชน/ครอบครัว/ชุมชน/ประชาคม 
 3. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางปญญาของระบบสุขภาพ        โดยการเนนการ 
แพทยแผนไทย สมนุไพร และการแพทยทางเลือกจากภูมิปญญาไทยละสากล 
 4.  การสนับสนุนอุตสาหกรรมสุขภาพ                        (30 ประเด็นสูแผนการพัฒนาสุข 
ภาพแหงชาติ 2545:12) 
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ปรัชญาหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 
 เปาหมายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือการสรางหลักประกันให
ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการทางดานสุขภาพไดตามความจําเปน โดยถือเปน “ สิทธิ” ขั้น
พื้นฐานของประชาชน มิใชเปนเรื่องที่รัฐสงเคราะหหรือชวยเหลือประชาชน ทั้งนี้เพือ่ใหเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา  52 ที่วา “ บุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ...” โดยประชาชนจะตองสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพไดมากขึ้น สามารถเขามามี
สวนรวมดแูลและการบริหารจัดการระบบสุขภาพได โดยถือวา “ สุขภาพ” เปนเรื่องของประชาชน
ทุกคนและเพือ่ประชาชนทกุคน( All For health and health for all )ทั้งหมดจะทําใหระบบเนนทีก่าร 
“สราง” สุขภาพมากกวาการ “ ซอม” สุขภาพ การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพื่อให
ประชาชนทุกคนมี “สุขภาพดี” นั้น จึงจะตองสนับสนุนการสรางเงื่อนไขตางๆใหเกดิขึ้น 
 
หลักการสําคัญในการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
 1.  กระบวนการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในทุกระดับและเปนเจาของรวมกัน 
 2.  ประชาชนจะตองไดรับการคุมครองสิทธิในการไดรับบริการที่มีคุณภาพ 
      2.1  สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่จะใหบริการ จะตองเปนสถานพยาบาลที่
มีมาตรฐานและไดรับการรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) 
      2.2 ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ จะใหความสําคญักับการมีและใชหนวยบริการ
ระดับตน ( Primary care) เปนจุดบริการดานแรก ซ่ึงทําหนาที่ใหบริการแบบผสมผสาน (ทั้งการ
รักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ) 
      2.3 สนับสนุนใหหนวยบริการระดับตนดวยกนัเอง และหนวยบริการระดับตนกบั
สถานพยาบาลระดับอื่น ใหบริการรวมกันในลักษณะเครอืขาย ( Provider Network) 
      2.4 ระบบการเงินการคลังเพื่อการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา จะตองเปน
ระบบที่สามารถควบคุมคาใชจายระยะยาว ( Cost Containment System) และตองระวังไมใหเกิด
สภาพที่ประชาชนมาพึ่งบริการมากเกินความจําเปน กลไกการจายเงินแกสถานพยาบาลจะตองเปน
การจายแบบปลายปด (Close end) และเปนการจายเงินแบบมุงเนนผลลัพธการดําเนินงาน 
(Performance related payment) 
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      2.5 สิทธิประโยชนหลักและรูปแบบหรือกลไกการจายเงิน ( Payment mechanism) 
แกผูใหบริการจะตองเปนมาตรฐานเดยีวกนั 
      2.6 ระบบประกันสุขภาพในอนาคตหรือระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ควรจะ
ประกอบดวยกองทุนประกนัสุขภาพเพยีงกองทุนเดยีว 
 

กลุมเปาหมายของผูมีสิทธิ 

 ผูมีสิทธิไดรับบัตรประกันสขุภาพถวนหนา จะตองไมเปนขาราชการหรือบุคคลใน
ครอบครัวของขาราชการพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเปนผูประกันตนที่ไดรับสิทธิประกันสังคม 

 ผูที่ไดรับสิทธิบัตรประกันสขุภาพถวนหนาแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 1. บัตรประกนัสุขภาพถวนหนา ประเภทไมเสียคาธรรมเนียม ( บัตรทอง ท.)     จะออก 
ใหแก ผูนําชุมชน ผูมีรายไดนอย ตามระเบยีบสํานักนายกฯ ไดแกผูมีรายไดไมเกิน 2,000 บาท/เดีอน/
คน หรือไมเกิน 2,800 บาท/เดือน/ครอบครัว ผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูลตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ซ่ึงเดิมมีบัตร สปร. และอยูในพืน้ที่ดําเนนิการ และผูมีสิทธิเดิมตามระเบยีบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 
 2. บัตรประกันสุขภาพถวนหนา ประเภทเสียคาธรรมเนียม (บัตรทอง) ไดแก 
ประชาชนทั่วไป ยกเวนผูมสิีทธิตามขอ 1 

การรับบริการทางการแพทยของผูมีสิทธิ 
 ผูมีสิทธไิปรับการบริการที่หนวยบริการประจําครอบครัวหรือ    เครือขายหนวยบริการ 
กรณีอุบัติเหตุ                           ผูมีสิทธิสามารถเขารับบริการทางการแพทยจากหนวยบริการอื่นนอก 
เหนือจากหนวยบริการประจาํครอบครัวได 
 1.  กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ผูมสิีทธิสามารถเขารับบริการทางการแพทยจากหนวยบรกิาร
อ่ืนนอกเหนือจากหนวยบริการประจําครอบครัวไดไมเกิน 2 คร้ัง/ป หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

2. ผูมีสิทธิที่ไปรับบริการทางการแพทย ตองรวมจายคาการบริการทางการแพทยเปน 
จํานวนเงินสามสิบบาทในแตละครั้ง เวนแต การรับบริการดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
และการควบคมุโรค 
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บริการทางการแพทยที่คุมครอง 
ความคุมครองคาบริการทางการแพทยโดยไมตองเสียคาบริการดังตอไปนี้ 
 1. การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการควบคุมโรค 
 2. การตรวจ การวินจิฉัย การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย จนสิน้สุด
การรักษา ทั้งนี้ รวมถึงการแพทยทางเลือกที่ผานการรับรองของคณะกรรมการ 
 3. การคลอดบุตร รวมกันไมเกิน 2 คร้ัง กรณีที่บุตรมีชีวิตอยู 
 4. คาอาหารและคาหองสามัญ 
 5. การถอนฟน การอุดฟน การขูดหนิปนู การทําฟนปลอมฐานพลาสติก การรักษา
โพรงประสาทฟนน้ํานม และการใสเพดานเทียมในปากแหวงเพดานโหว 
 6. ยาและเวชภณัฑตามกรอบบัญชียาหลักแหงชาต ิ
 7. การจัดสงตอเพื่อการรักษาระหวางหนวยบริการ 
 8. การบริการทางการแพทยหรือคาใชจายอื่น นอกจาก ( 1 )-( 7 ) ที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 
 งบประมาณทีจ่ําเปนสําหรับการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาและกลไกการ
จายเงินสถานพยาบาล 
 งบประมาณขัน้ต่ําที่จําเปนสาํหรับการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนาเทากับ 
1,202.40 บาทตอประชากร ( เฉพาะประชาชนทีย่ังไมครอบคลุมโดยระบบประกันสังคมและ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ ) แยกรายละเอียดดังนี ้
 1. งบประมาณสําหรับการรักษาพยาบาล                                          934       บาท/คน/ป     
     คารักษาพยาบาลผูปวยนอก                                                          574        บาท/คน/ป     
     คารักษาพยาบาลผูปวยใน                                                             303        บาท/คน/ป     
     คารักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง                                                    32        บาท/คน/ป    
      คารักษาผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน                                                 25        บาท/คน/ป 
 2. งบประมาณสําหรับการสงเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรค  
                                                                                                                               175        บาท/คน/ป 
 3. งบลงทุน                                                                                         90.40   บาท/คน/ป 
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 สําหรับงบประมาณทีจ่ะจดัสรรใหกับพื้นที่หรือสถานพยาบาลจริง จะเทากับ 1,052 
บาทตอหัวประชากร ทางเลือกในการจายเงินใหสถานพยาบาลมี 2 ทางเลือกหลักๆ คือ 
 รูปแบบที่ 1 การจายเงินแบบเหมาจายรายหวัรวม ( Inclusive capitation)      โดยรวมงบ
บริการผูปวยนอก และบริการผูปวยใน ใหหนวยบริการระดับตนที่รับขึน้ทะเบยีน     หากมีการสงตอ
ผูปวยไปรักษาที่สถานบริการอื่นหนวยบริการระดับตนจะตองตามจาย             แตหากมีคาบริการที่มี
คาใชจายสูงหรือกรณีอุบัติเหตุและฉกุเฉนิใหเบกิจากกองทุนบัตรประกันสุขภาพสวนกลาง 
  รูปแบบที่ 2 การจายเงนิเหมาจายรายหัวเฉพาะบริการผูปวยนอก ใหกับหนวยบรกิาร
ระดับตน สวนงบบริการผูปวยในใหบริหารที่จังหวัด โดยจายใหในอัตราราคาตามกลุมวินิจฉยัโรค
รวม ( DRGs with global budget) สวนบริการที่มีคาใชจายสูงและ บริการผูปวยอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน 
ใหเบกิจายจากสํานักงานประกันสุขภาพที่สวนกลาง 
 
ระบบบริการสุขภาพภายใตระบบประกนัสุขภาพแหงชาติ 
หนวยงานทีจ่ะเปนคูสัญญาใหบริการสุขภาพภายใตการประกันสุขภาพถวนหนา       แบงเปน 3 กลุม 
 1. หนวยคูสัญญาของบริการระดับปฐมภูม ิ (Contracting unit for primary care, CUP) 
ตองมีประชากรที่ขึ้นทะเบียนที่ชัดเจนและจัดใหมีหนวยบริการที่ประชาชนมีสิทธิใน  ระบบประกนั
สุขภาพแหงชาติตองเลือกขึ้นทะเบยีนเปนสถานพยาบาลประจําตัวซ่ึงหนวยบริการระดับนี้ อาจ 
จัดบริการโดยสถานพยาบาลหนวยเดียว หรือจัดเปนเครอืขายบริการยอยที่รวมกนัใหบริการได และ
จัดแบงเปนหนวยบริการปฐมภูมิหลัก (Main contractor) ซ่ึงสามารถจัดบริการไดครบตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดและหนวยบริการปฐมภมูิรอง (Sub - contractor) ซ่ึงเปนหนวยบรกิารที่ใหบริการ
ไดไมครบทุกประเภท 
 2. หนวยคูสัญญาของบริการระดับทุติยภูมิ (Contracting unit for secondary care, CUS) 
หมายถึงหนวยงานที่ใหบริการสุขภาพทั่วไปกรณีผูปวยในเปนหลัก สถานพยาบาลทีใ่หบริการระดบั
นี้จะรับ ผูปวยที่สงตอมาจากหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อเขารับการรักษาเปนผูปวยใน 
 3.  หนวยคูสัญญาของบริการระดับตติยภูมิ    (Contracting unit for tertiary care,CUT )  
หมายถึงหนวยงานที่ใหบริการที่เปนบริการเฉพาะทาง ตองใชเทคโนโลยีและคาใชจายสูง หนวย
ใหบริการระดบันี้อาจเปนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ดูแลรักษาโรค
เฉพาะทาง  ( ตัวช้ีวดัเพื่อการประเมินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 2545 :3-6 )       
         หลักประกันสุขภาพถวนหนาและโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ถือเปน     โครงการที่ 
ไดรับการตอบรับจากประชาชนเปนอยางด ีเพราะเปนโครงการที่มีความใกลชิดกับประชาชนมุงเนน 
ใหบริการแกประชาชนเพื่อใหมีสุขภาพแขง็แรง ที่สําคัญคือ         โครงการหลักประกนัสุขภาพตางๆ 
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ตองการใหประชาชนทุกคนสามารถเขามามีสวนรวม ( รับบริการ )     ตามสิทธิประโยชนของตนเอง 
ไดอยางเต็มที่ รัฐบาลไดเล็งเห็นวาเรื่องสุขภาพของประชาชนภายในประเทศ                  เปนเรื่องที่ม ี
ความสําคัญตองรีบพัฒนาอยางเรงดวน แตประชาชนในประเทศสวนใหญ            มีขอจํากัดทางดาน 
ฐานะทีย่ากจนมีรายไดนอย              ดังนั้นจงึไมคอยไดรับการบริการทางดานการรักษาพยาบาลมาก 
เทาที่ควรจะเปน      รัฐบาลจึงคิดโครงการหลักประกนัสุขภาพตางๆเหลานี้ขึ้นมา           เพื่อยกระดบั 
คุณภาพชวีิตทางดานสุขภาพของคนในชาตใิหมีมาตรฐานเพิ่มมากยิ่งขึน้              (วิโรจน ณ ระนอง, 
อัญชนา ณ ระนอง, ศศิวุทฒิ์ วงศมณฑา 2548 ) 
 
ปญหาของการสรางหลักประกันสุขภาพในปจจุบัน 
 จากความแตกตางดังกลาว  อาจสรุปปญหาการสรางหลักประกนัสุขภาพในปจจบุัน
ของประเทศไทย ดังตอไปนี ้
 1.   การขาดหลักประกันทางดานสุขภาพของประชาชนบางกลุม              ประเทศไทย
ยังมีประชาชนอีกเกือบ 10 ลานคนในขณะนี้ที่ยังไมมหีลักประกนัสุขภาพ ซ่ึงสวนใหญเปนเกษตรกร 
พอคาอิสระ เปนตน 
 2. การที่ผูดอยโอกาสไมไดรับหลักประกนัอยางแทจริง อาทิผูที่ยากจน ซ่ึงเขาไมถึงผู
คัดเลือกการออกบัตร ผูใชแรงงานที่ไมมีหลักแหลงแนนอน เด็กเรรอน 
 3.  ความไมเทาเทียมในหลักประกันของกลุมตางๆ อาทิ ถึงแมผูดอยโอกาสไดรับความ
ชวยเหลือเมื่อเปรียบเทียบกบักลุมสวัสดิการขาราชการ , ผูมีสิทธิประกันสังคม  ยังไมไดรับการ
สนับสนุนอยางเปนจริงเทาทีค่วร 
 4. คุณภาพในการใหบริการละความพึงพอใจจากผูรับบริการ แมพบวาประชาชน
มากกวารอยละ 75 มีหลักประกันสุขภาพ         แตคุณภาพในดานบริการที่ไดรับยงัเปนสิ่งที่ปรากฏ
เปนปญหาในขาวหนาหนังสือพิมพ อยูเนอืงๆ 
 5.  การขาดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ         ที่เกี่ยวของกับการจัด
สวัสดิการ เนื่องจากการดําเนินงานทีก่ระจัดกระจายไมสามารถประสานกันไดดีเทาที่ควร 

6. ความไมเปนเอกภาพในการดําเนินงาน            สงผลใหเกิดความไมเทาเทียมกนัใน 
การดําเนนิงานแลวยังกอใหเกิดความดอยประสิทธิภาพ 
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หลักของการพัฒนาการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนาในแผนฯ 9 
 เพื่อใหการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนาในแผนฯ 9 เกิดขึ้น เกิดประโยชนกับ
ประชาชนถวนหนาอยางแทจริง การพัฒนาในเรื่องนี้ควรจะวางอยูบนหลักการดังตอไปนี้ 
 1. ความไมเทาเทียมกนั (Equity) การสรางหลักประกนัที่ผานมาประกาศนโยบายให
ประชากรบางสวนไดรับหลักประกนัสุขภาพแลว นอกจากบางสวนจะไมไดรับหลักประกันตามที่
รัฐบาลไดประกาศไวแลว หลักประกันสุขภาพสําหรับผูที่ไดรับก็ยังอยูในสภาพทีแ่ตกตาง และไมมี
ความเทาเทยีมกับประชาชนกลุมอ่ืนๆดังนัน้ การยดึมั่นในความเทาเทยีมกันโดยเฉพาะความเทาเทียม
กันที่จะตองไดบริการสุขภาพหลัก 
 2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คาใชจายในโครงการสรางหลักประกนัสุขภาพ
บางโครงการในปจจุบันอยูในอัตราที่คอนขางสูง นอกจากนัน้แลวความซ้ําซอนในกลุมเปาหมาย
ดําเนินการก็กอใหเกดิปญหาในเชิงของประสิทธิภาพของระบบ เนื่องจากความไมชัดเจนของ
งบประมาณทีจ่ะใชสําหรับกลุมเปาหมายของประชาชนตางๆ เชนวิธีการจายเงิน (Payment System) 
เพื่อทําใหเกิดความเปนไปไดทางดานการเงิน และไมเกดิปญหาที่เปนภาระตอรัฐบาลและประชาชน
มากเกินไป หากตองการใหเกิดหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
 3. คุณภาพของบริการสุขภาพ (Quality ) 
 4. การมีสวนรวมของสังคมในการตรวจสอบ (Social accountibility)เพื่อการสงเสริม
บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในดานตางๆ ไมวาจะในการบริหาร การใหบริการสุขภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพการใหบริการ 
 5. ความงายในการจัดการ (Simplicity) หลักการนี้กําหนดเพื่อใหการจัดการในดานการ
สรางหลักประกันสุขภาพเปนไปดวยความเขาใจของประชาชนโดยทัว่ไปไดงาย ไมยุงยาก ซับซอน 
 6.การจัดการใหสิทธิแกประชาชนที่ขาดสถานที่พักพิงทีชั่ดเจน และกลุมคนที่มีการ
เคล่ือนยายบอยๆ( Non- registeration and portability) เพราะแนวโนมของการเคลื่อนยายของ
ประชากรในปจจุบันมีคอนขางสูงในสภาวะแวดลอมเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป (หลักประกัน
สุขภาพถวนหนา 2545 :14- 21) 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการใชบริการสขุภาพ 
 
 แนวคดิพฤติกรรมการเจ็บปวยและการแสวงหาการรักษาการเยยีวยา ( Illness Behavior 
and health Seeking Behavior) 
 
 คาล เอส และคอบเอส ( Karl S.and Cobb S. 1966, อางใน ประภาเพญ็ สุวรรณ และ
สวิง สุวรรณ 2534:106) นิยามพฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจบ็ปวยวา หมายถึง การปฏิบัติที่บุคคลกระทํา
เมื่อมีอาการผิดปกติ หรือความรูสึกของบุคคลที่มีตออาการหรือความผิดปกติที่เกดิขึ้นกับรางกาย ซ่ึง
เชื่อมั่นวาเปนอาการของความเจ็บปวยโดยพยายามอธิบาย หรือตีความหมายอาการที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณของตนเอง การปรึกษาเพื่อน ญาติ พีน่อง และพยายามแสวงหาความชวยเหลือดวย
วิธีการตางๆเพือ่ใหอาการหมดไป 
 แมคคานิค ( Mechanic 1968:189-194) นิยามพฤติกรรมความเจบ็ปวยวา หมายถึง 
วิธีการที่บุคคลใชตอบสนองตออาการแสดงที่เกิดขึน้กับตน (Symptom) ตามการรับรูซ่ึงแตกตางกัน
ไป โดยการประเมินและใหน้ําหนักอาการที่เกิดขึ้นวาควรกระทําอยางไร ทั้งนี้บคุคลจะแสวงหา
ความคิดเหน็และคําแนะนําจากบคุคลอื่น แมวาในขณะนัน้เขายังไมรูวาตนเองปวยเปนโรคอะไร
เพียงแตเร่ิมรูสึกวามีความผิดปกติบางอยางที่เกิดขึ้น พฤติกรรมแสวงหาการรักษาเยยีวยา (Health 
Seeking Behavior)  
 ฟาบริกา (Fabrica 1973, อางใน ชูศรี ผลเพิม่ 2536:7) พยายามอธิบายขัน้ตอนตางๆของ
พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวยกอนตดัสินใจเลือกใชวิธีการรักษาวิธีหนึ่งวิธีใด เปนแนวคิดที่อาศัยหลัก
เศรษฐศาสตร โดยพิจารณาการใชบริการรักษาพยาบาล จากผลประโยชนสูงสุดที่ไดรับโดยสรุปผล
ไดผลเสียจากลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 
 1. มีผลดีตอการรักษามากที่สุด 
 2. สูญเสียคาใชจายนอยที่สุด 
 3. ใหผลประโยชนที่สุด 
 ดังนั้น เมื่อบุคคลเจ็บปวยหรือมีความผิดปกติทางรางกายจิตใจหรือสังคมแลว    บุคคล
จะปฏิบัติตัวแตกตางกันไปขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน ความรูเกีย่วกับสาเหตุของโรค 
อาการและการรักษาโรค การรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวย ความเชื่อเดิม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความสนใจ คานิยม และสถานบริการที่มีในชุมชน ฯลฯ การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยนี้ อาจมี
ไดหลายอยางตั้งแตการไปรบับริการรักษาพยาบาลตามสถานที่ตางๆ การปฏิบัติตามคําแนะนําของ
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แพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข การไปตรวจตามนัดฯลฯ การปฏิบัติดังกลาวนี้รวมเรียกวา 
พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวย 
 ในดานการปฏิบัติของประชาชนเมื่อเจ็บปวย หรือมีสถานะทางสุขภาพไมปกตินั้น อาจ
กระทําไดหลายอยาง เชน อยูเฉยๆ ปลอยใหหายเอง รับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ คลินิก
เอกชน โรงพยาบาลเอกชน หมอกลางบาน หมอเวทยมนต และบุคคลที่ทําตัวเปนแพทยแตไมได
ศึกษามาทางดานนี้ เปนตน 
 
 
1.แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการใชบริการสุขภาพของอเดยและแอนเดอรเซน 
 อเดยและแอนเดอรเซน (Aday and Andersen 1975: 6-14, อางใน วสันต ศิลปสุวรรณ 
2532:39-42) กลาวถึงแนวคดิเกีย่วกับ Model Study of Access to Health Service (AHS.) ซ่ึงให
ความสําคัญเฉพาะผูใชบริการ โดยกลาววาการที่บุคคลจะตัดสินใจขึน้กบัปจจัยสําคัญๆ 3 ประการคือ 
 1. ปจจัยทีเ่กี่ยวกับตวับุคคล ( Predisposing Factor) ประกอบดวย         ปจจัยลักษณะ
ทางประชากร ( Demographic) ปจจยัโครงสรางทางสังคม (Social Structure) ไดแก การศกึษา เชื้อ
ชาติ ความเชือ่ดานสุขภาพ (Health Believe) ไดแก ความเชื่อที่มีตอสุขภาพ และทัศนคติที่มีตอ
บริการสุขภาพและเจาหนาทีส่าธารณสุข 
 2. ปจจัยสนับสนุนหรือเกื้อกูลใหบุคคลสามารถใชบริการสุขภาพ (Enabling Factors) 
ประกอบดวย เศรษฐฐานะหรือทรัพยากรครอบครัว (Family Resources) แหลงประโยชนอ่ืนๆที่
ครอบครัวพึงจะไดรับ เชนการทําประกันสขุภาพ หรือสวสัดิการที่รัฐจัดให ฯลฯ รวมถึงแหลงบริการ
ที่จักไวในชุมชนซ่ึงประชาชนจะใชบริการไดเมื่อเขาตองการ (Community Resources) 
 3. ปจจัยความตองการหรือความจําเปนทางสุขภาพ (Needs or Needs for Health 
Services) แมวาบุคคลจะมปีจจัยตามขอ1 และขอ2 ครบถวนทั้งนี้บุคคลหรือครอบครัวนั้น จะตอง
รับรูวาเรื่องการเจ็บปวยเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน และเมื่อเจ็บปวยแลวจะตองใหความสําคัญกับ
การใชบริการที่เหมาะสม ปจจัยความตองการ หรือความจําเปนทางสุขภาพสามารถวัดไดจากกการ
รับรูของบุคคล (Perceived Needs) และจากการประเมนิของเจาหนาทีส่าธารณสุข (Evaluated Needs) 
ดังความสัมพนัธของแผนภมูิที่1 
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แผนภูมิที1่ รูปแบบพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ 
 
 ตอมาในป 1981 Aday และ Andersen ไดพัฒนาและปรับปรุงแบบการใชบริการ
สุขภาพใหม จากแนวคดิเดิมที่เนนเฉพาะผูใชบริการ มีการพัฒนาแนวคิดใหม โดยคํานงึถึง
ความสัมพันธหรือปฏิกิริยาระหวางระบบการใหบริการสุขภาพ (Characteristics of Health Delivery 
System) กับประชากรกลุมเสี่ยงดวย (Characteristics of Population-at-Risk) และเรียกรูปแบบการใช
บริการสุขภาพที่พัฒนาขึ้นใหมวา Equity of Access to Care Model (EACM.) เพื่อเปนแนวทาง
การศึกษาการใชบริการสุขภาพทั้งระบบ โดยเริ่มที่ระบบการใหบริการสาธารณสุขวาประกอบดวย
ปจจัยใดบาง แตละปจจัยมคีวามสัมพันธกันหรือสงผลตอกันอยางไร ทายที่สุดปจจยัตางๆเหลานี้ จะ
สงผลไปถึงพฤติกรรมการใชบริการระบบสาธารณสุขของประชาชนอยางไร ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมอง
ตั้งแตนโยบายสาธารณสุขเกี่ยวกับ การจัดสรรงบประมาณ การจัดระบบการศึกษา การจัดอัตรากําลัง 
การจัดองคกรสาธารณสุขวามีผลตอลักษณะระบบการใหบริการสาธารณสุข และลักษณะ
ผูใชบริการดังนี้ 

ปจจัยดานบุคคล 

ลักษณะทาง 
ประชากร 

โครงสราง 
ทางสังคม 

ความเชื่อดาน 
สุขภาพ 

  ปจจัยสนับสนนุ 

ทรัพยากรของ 
ครอบครัว

ทรัพยากรของ 
ชุมชน

ปจจัยความตองการ
ดานสขภาพ 

การรับรูความ
ตองการของบุคคล 

การประเมินจาก
เจาหนาที ่

การใชบริการ
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 1. ลักษณะระบบบริการสาธารณสุข (Characteristics of Health Delivery System) คือ 
องคประกอบที่มีความเกีย่วของตอลักษณะระบบบริการสาธารณสุข โดยคํานึงถึงผลที่ผูรับบริการจะ
ไดรับเปนสําคญัประกอบดวย 
       1.1 การจัดสรรทรัพยากรทั้งดาน บุคลากร ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ
ที่จะตองมีทั้งปริมาณ และการกระจายอยางเพียงพอตอการใหบริการสาธารณสุข 
       1.2 การบริหารจัดการดานสาธารณสุข คํานึงถึงการประสานงาน ควบคุมกํากับงาน
ของบุคลากรในการใหบริการสาธารณสุขและองคประกอบที่จะเขาสูระบบบริการไดงาย เชน 
ระยะเวลาที่เดนิทางไปสถานบริการ เวลารอคอยในการรับบริการ องคประกอบดังกลาวตองมาจาก
การบริหารงาน ตามโครงสรางของระบบบริการที่เกิดขึน้ ขณะที่ผูใชบริการพบเห็นบริการในการรับ
บริการครั้งนั้น กลาวโดยรวมแลว ระบบบริการสาธารณสุข จะมองในภาพรวมของตัวระบบมากกวา
ที่จะมองเปนรายบุคคล 
 2. ลักษณะประชาชนผูรับบริการ (Characteristics of Population-at-Risk) ประกอบดวย 
ปจจัยนํา ปจจยัสนับสนุน และปจจัยความตองการดานสขุภาพ 
       2.1 ปจจยันํา เปนปจจยัที่เกี่ยวของกับลักษณะเฉพาะในแตละบุคคลของผูใชบริการ 
ไดแก อายุ เชื้อชาติ ศาสนา คานิยมเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บ 
       2.2 ปจจัยสนับสนนุ เปนปจจยัที่เกื้อกูลใหบคุคลสามารถไปใชบริการได
ประกอบดวย รายไดของครอบครัว ความครอบคลุมดานการประกนัสุขภาพ สวัสดิการรัฐ ตลอดจน
การกระจายของแหลงบริการในชุมชน ซ่ึงก็คือระยะทางที่จะเกื้อกูลในการใชบริการ 
       2.3 ปจจัยความตองการดานสุขภาพ เปนปจจยัที่ทําใหบุคคลรับรูวา เมื่อเกดิอาการ
เจ็บปวยข้ึนจําเปนตองใชบริการดานสุขภาพ ไดแก การรับรูภาวะสุขภาพ และการประเมนิการ
เจ็บปวย 
 ปจจัยทั้ง 3 ดานดังกลาว จะสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
(Consumer Satisfaction) ในดานตางๆดังตอไปนี้ คือ 
 1. ความพึงพอใจตอความสะดวกทีไ่ดรับจากบริการ (Convenience) ไดแก 
       ก. การใชเวลารอคอยในสถานบริการ (Office Waiting Time)  
       ข. การไดรับการดูแลเมื่อมีความตองการ (Availability of Care When Needed) 
       ค. ความสะดวกสบายที่ไดรับจากสถานบริการ (Ease of Getting to Care) 
 2. ความพึงพอใจตอการประสานงานของสถานบริการ (Co-ordination) ไดแก 
       ก. การไดรับบริการทุกประเภทในสถานบริการที่หนึง่แหง (Getting All Needs  
Met at One Place) คือ ผูปวยสามารถขอรับบริการไดทุกประเภทตามความตองการของผูปวย 
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       ข. เจาหนาที่ใหความสนใจตอสุขภาพของผูปวยทั้งรางกายและจิตใจ (Concern of  
Doctors for Overall Health) 
       ค.ไดมีการติดตามผลการรักษา (Follow- up Care) 
 3.  ความพึงพอใจตออัธยาศยัความสนใจของผูใหบริการ (Courtesy) ไดแก    การแสดง 
อัธยาศัยทาทางที่ดีเปนกนัเองของผูใหบริการ และแสดงความสนใจหวงใยผูปวย 
 4. ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับจากบรกิาร (Medical information) แยกออกเปน
ขอมูล 2 ประเภท คือ 
       ก. การใหขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเจ็บปวย (Information about what was wrong) 
       ข. ขอมูลเกี่ยวกับการใหการรักษาผูปวย (Information about Treatment)     เชน การ 
ปฏิบัติตนของผูปวยและการใชยา 
 5. ความพึงพอใจตอคุณภาพของการบริการ (Quality of Care) ไดแก คุณภาพของการ
ดูแลทั้งหมดทีผู่ปวยไดรับในทัศนะของผูปวยที่มีตอการบริการของสถานบริการนั้นๆ 
 6. ความพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใชบริการ (Out-of-Pocket Cost) ไดแก คาใชจายตางๆ
ที่ผูปวยจายไปกับการรักษาความเจ็บปวย 
 นอกจากนี้ ลักษณะของผูรับบริการ หรือประชากรกลุมเสี่ยง ยังสงผลตอการใชบริการ
สุขภาพตามชนิดของสถานบริการ ที่ตั้งของสถานบริการ วัตถุประสงคของการใชบริการ และ
ชวงเวลาของการใชบริการ ขณะเดียวกนัความพึงพอใจของผูใชบริการมีความสัมพันธซ่ึงกันและกนั 
กับการใชบริการสุขภาพดวย 
 การใชบริการสุขภาพในทีน่ี ้ หมายถึง ส่ิงที่ปรากฏใหเห็น หรือการเขาถึงบริการได 
(Realized Access) และมีดัชนีบงชี้ที่แนชัดเชิงปริมาณ (Objective Indicators)ทั้งนี้ อเดย (Aday) และ 
แอนเดอรเซน (Andersen) พยายามที่จะผสมผสานคุณลักษณะสวนบุคคลเขากับคุณลักษณะระบบ
การใหบริการสุขภาพภายใตนโยบายสาธารณสุขที่มีอยู ซ่ึงเรียกวา Potential Access หรือศักยภาพที่
จะชวยใหประชาชนเขาถึงการใชบริการสุขภาพไดทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่สําคญัอีกปจจัยหนึง่
คือ ความพึงพอใจในการใชบริการซึ่งถือเปนผลิตผลที่ไดจากการใชบริการของประชาชน ความพงึ
พอใจนีจ้ะเปนดัชนีบงชี้ที่มีลักษณะเชิงอัตนัย (Subjective Indicators) กลาวคือ ผูใชบริการแตละคน 
อาจจะรับรูในสิ่งที่ปรากฏขึ้นขณะรับบริการแตกตางกนั ซ่ึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจในบริการที่
ใช ณ สถานบริการแหงเดยีวกันแตกตางกัน ผลการวิจยัมีรายงานวา ความพึงพอใจนี้สามารถจะใช
เปนตัวทํานายความตอเนื่องของการใชบริการ หรือการเลิกลมกรใชบริการไดดีกวาปจจัยอ่ืนๆ 
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แผนภูมิที่  2 รูปแบบของการศึกษาการใชบริการสุขภาพ 
(Framework For The Study of Access To Medical Care) ของ Lu Ann and Ronald Andersen 

นโยบายสาธารณสุข 
(Health Policy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  Aday Lu Ann. and Ronald Andersen, Access to Medical Care 
(Ann Abor  :  Health Administration Press,1975), 7. 

การจัดสรรงบประมาณ 
การจัดระบบการศึกษา 
การจัดสรรอัตรากําลัง 
การจัดองคกรสาธารณสุข 

ลักษณะระบบการใชบริการ 
สาธารณสุข 
(Characteristics of Health Delivery system) 

ลักษณะของผูรับบริการหรือ 
ประชากรกลุมเสี่ยง 
(Characteristics of Population-At-Risk) 

การจัดสรรทรัพยากร 
- ปริมาณ 
- การกระจาย 

การจัดองคกรสาธารณสุข 
- ระบบใหบริการ 
- ลักษณะการทํางานของ 

เจาหนาที่ 
  

ปจจัยนํา 
- อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
      การศึกษา 
- คานิยมเกี่ยวกับสุขภาพและ 

การเจ็บปวย 
ปจจัยสนับสนุน 

- รายไดของครอบครัว 
- แหลงบริการที่มีอยูใน

ชุมชน 
ความตองการดานสุขภาพ 

- การรับรูดานสุขภาพ 
- การประเมินการเจ็บปวย 

 

การใชบริการสุขภาพ 
(Utilization of Health Services) 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
(Costumer Satisfaction) 

ชนิดของสถานบริการ 
ที่ตั้งของสถานบริการ 
วัตถุประสงคของการใชบริการ 
ชวงเวลาของการใชบริการ 

- ความพึงพอใจตอความสะดวก 
- ความพึงพอใจตอความเสมอภาค 
- ความพึงพอใจตออัธยาศัยของ
เจาหนาที่ 
- ความพึงพอใจตอการไดรับคําแนะนํา 
- ความพึงพอใจตอคาบริการ 
- ความพึงพอใจตอคุณภาพของบริการ
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การวิเคราะหหาปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพตามแนวคดิของ กรีน และคณะ 

 กรีน และคณะ (Green et al. 1980 : 4-12) ไดวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ ไดวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ โดยเชือ่วาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย 
เขาไดพิจารณารูปแบบการศกึษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อนํามาใชในการวางแผนงาน
สุขศึกษา สําหรับกําหนดกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของประชาชน โดยการวิเคราะหปจจยัทีม่ี
ผลตอพฤติกรรมสุขภาพ เรียกวา PRECEDE FRAMEWORK ยอมาจากขอความเต็มวา Predisposing 
Reinforcing and Enabling Cause in Education Diagnosis and Evaluation หมายถึง กระบวนการของ
การใชปจจยัในดานปจจัยนาํ ปจจัยสนับสนุน และปจจัยสรางเสริม ในการวนิิจฉยัและประเมินผล
พฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงเปนกระบวนการดําเนินงานที่เริ่มจากผลยอนกลับไปที่เหตหุรือปจจัยนําเขา 
โดยแบงออกเปน 7 ขั้นตอน ตามแผนภูมิที ่2 โดยมีขั้นตอนของการดําเนินงานดังนี ้
 ขั้นตอนที่  1 เร่ิมจากการพจิารณาและวเิคราะหคณุภาพชวีิต โดยการ
ประเมินปญหาสังคมของประชากรกลุมตาง ๆ ซ่ึงปญหาตาง ๆ ที่ประเมินไดจะเปนเคร่ืองชี้วัดระดบั
คุณภาพชวีิตของประชากร 
 ขั้นตอนที ่ 2 เปนการวเิคราะหวามีปญหาสุขภาพอะไรบาง  ที่เปนปญหา
สําคัญอยูในสังคม หรือในกลุมประชากรที่ศึกษา โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูแลว หรือขอมูลที่ได
จากการอบรมขึ้นใหม โดยวธีิการตาง ๆ แลวทําการเลือกปญหาสุขภาพที่ควรไดรับการแกไข 
 ขั้นตอนที ่ 3 ทําการวิเคราะห หาพฤติกรรมที่เปนสาเหตุสําคัญของ
ปญหาสุขภาพ ที่ไดวิเคราะหแลวในขั้นตอนที่ 2 โดยวเิคราะหออกมาเปนพฤติกรรมเฉพาะหรือเอา
มาจัดลําดับ เพราะบางสาเหตุอาจจะไมใชปจจัยทางพฤติกรรม เชน เศรษฐกิจ พันธุกรรม และ
ส่ิงแวดลอม เปนตน รวมทั้งวิเคราะหดูวามีอิทธิพลทางออมมากนอยเพยีงใด ซ่ึงบางครั้งอาจมี
อิทธิพลตอสุขภาพกไ็ด การวิเคราะหเชนนี้ทําใหสามารถตระหนักถึงแรงผลักดันทางสังคม ซ่ึงหลัก
ของ PRECEDE FRAMEWORK สามารถเอาไปประยุกตใชไดกับงานทุกระดับ ตั้งแตระดับ
หนวยงาน และระดับชาติ โดยการแยกวิเคราะหพฤติกรรมเกี่ยวกับทางสังคมของคน ซ่ึงพฤติกรรมนี้
เกี่ยวของกับพฤติกรรมดานเศรษฐกิจหรือส่ิงแวดลอม 
 ขั้นตอนที ่ 4 เปนการวเิคราะหหาปจจยัทีม่ีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึง
ไดจําแนกปจจยัออกเปน 3 กลุม คือ 

1. ปจจัยนํา (Predisposing Factors) 
2. ปจจัยสนับสนนุ (Enabling Factors) 
3. ปจจัยสรางเสริม (Reinforcing Factors) 
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แผนภูมิที่  3 FRECEDE FRAME WORK 

ขั้นตอนที1่-2  ขั้นตอนที3่      ขั้นตอนที่ 4-5              ขั้นตอนที่ 6-7 
การวิเคราะห  การวิเคราะห  การวิเคราะห             การวิเคราะหทาง        
ระบาดวิทยาและสังคม ทางพฤติกรรม                    ทางการศึกษา            ทางการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :Green, Lawrence W. et al, Health Education Planning:  A Diagnosis Approach. (California:  
Mayfield Publishing, 1980) , 14-15. 
  

ปจจัยนํา 
- ความรู 
- ทัศนคติ 
- คานิยม 
- ความเชื่อ 

สาเหตุอื่น ๆ 

ปญหาอื่น ๆ 

คุณภาพ 
ชีวิต

ปญหาสุขภาพ 

องคประกอบ 
ทางสุขศึกษา 
ในโครงการ 
สุขภาพ 

ปจจัยสนับสนุน 
-ทรัพยากรที่มีอยู 
-การเขาถึงของ ทรัพยากร 
-ทักษะ 

สาเหตุทางพฤติกรรม 

ปจจัยสรางเสริม 
- ทัศนคติและพฤติกรรมของ

บุคคลอื่น ๆ ที่เกีย่วของ เพื่อนบาน 
ญาติ พี่นอง พอแม พนักงานฯลฯ 
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 ปจจัยนํา ประกอบดวย ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ที่เกี่ยวของกับการจูงใจ
บุคคล หรือกลุมใหกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ปจจัยดังกลาวนี้อาจชวยสนบัสนุน หรือบางทีก็ไปจํากัดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดเชนกัน ถึงแมวามีการเปลีย่นแปลงของปจจัยดานคุณลักษณะประชากร 
เชน สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อาย ุ เพศ และขนาดของครอบครัว ปจจยัเหลานี้ก็มีความสําคัญ
เชนเดยีวกับปจจัยที่ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได 
  ปจจัยสนับสนนุ เปนปจจยัที่ประกอบดวยทรพัยากรที่จําเปนตอการทําให
เกิดพฤติกรรม ซ่ึงทรัพยากรเหลานี้เปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกในการใชบริการดานสุขภาพ ไดแก 
การที่บุคคลไดมีโอกาสในการใชแหลงบริการสุขภาพ และมีบริการสุขภาพในลักษณะตาง ๆ และมี
โอกาสไดกระทําในสิ่งตาง ๆ ที่เปนผลดีตอสุขภาพจนเกิดทักษะ หรือจนสามารถกระทําไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
  ปจจัยสรางเสริม เปนปจจยัที่แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมนั้นไดรับการ
สนับสนุนหรอืไม ซ่ึงแหลงเสริมแรงจะแตกตางกันไปขึ้นกับวัตถุประสงค และชนิดของโครงการ 
เชน โครงการสุขศึกษาในงาน  อาชีวอนามัย แรงเสริมก็จะมาจากเพื่อนรวมงาน ผูตรวจการ 
ผูบังคับบัญชา และครอบครัว แรงเสริมที่จะใหผูปวยมพีฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองก็จะมาจาก แพทย 
พยาบาล ผูที่เคยปวย และครอบครัว แรงเสริมนั้นจะเปนไดทั้งการเสริมแรงทางบวก คือ สนับสนุน 
และการเสริมแรงไปในทางลบ คือ ยับยั้งขัดขวาง ซ่ึงการเสริมแรงจะเปนไปในทิศทางใด ก็ขึน้อยูกับ
ทัศนคติของกลุมคนหรือสังคมที่มีความสําคัญตอบุคคลนั้น ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลนั้น 
 ขั้นตอนที ่ 5 เปนการวเิคราะหหาแนวทางหรือวิธีการ ที่จะทําใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงในปจจยัตาง ๆ โดยการศกึษาคนควาถึงปจจัยทั้ง 3 ประเภท ที่กลาวมาแลว เพื่อจะได
ตัดสินวาเรื่องใดสําคัญกอน และมีแปลงทรัพยากรใดบาง พอจะชวยใหการดาํเนินงานสําเร็จหรอืมี
อิทธิพลเหนือปจจัยนั้นได เพื่อนําไปสูการแกไข 
 ขั้นตอนที ่ 6 เปนการวเิคราะหทางการบริหารเกี่ยวกับการกําหนดกลวธีิ 
และดําเนินการตามกลวิธีที่ไดจัดระบบและพฒันาโครงการนั้นขึ้นมา จะตองคํานึงอยูเสมอถึง
ทรัพยากรที่มอียูจํากดั ขอจาํกัดดานเวลาและความสามารถ หรือใชวิธีการผสมผสานปจจยันํา ปจจัย
สนับสนุน และปจจยัสรางเสริมเขาดวยกัน ไมใชแกไขเพียงปจจัยใดปจจยัหนึ่งเทานั้น ใน
ขณะเดียวกนัตองประเมินปญหาดานการบริหารและทรพัยากรดวยวา มีสภาวการณเชนใด 
 ขั้นตอนที ่ 7 เปนการประเมินผลวาในแตละขั้นตอน ทําส่ิงใดไมถูกตอง
บาง ตองทําการประเมินอยางตอเนื่องทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนการวางแผนดําเนนิงาน โดยกําหนด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

43

วัตถุประสงคของการประเมินผลในแตละขั้นตอน เอาไวแตแรกและตอเนื่องกนัไป ตั้งแตกอน
ดําเนินงานจนสิ้นสุดการดําเนินงาน และภายหลังการดําเนินงาน 
 
2. แนวคดิเกีย่วกับพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพโดยนักวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร 
  
 เดย และบุญเลิศ เลียวประไพ (Day and Boonlert Leoprapai 1977:3-5) การศึกษา
เกี่ยวกับการใชบริการพบวาประชาชนจะเลือกใชบริการสาธารณสุขของรัฐ ขึ้นอยูกับปจจัย 3 
ประการคือ  
 1. ปจจยัสวนบุคคล เชน การรบัรูเกี่ยวกบัการเจ็บปวย การเดนิทาง และจํานวนเงิน
ลักษณะทางดานเศรษฐกจิ   
 2. ปจจัยลักษณะของสถานบริการ เชน คุณภาพของการใหบริการ และชื่อเสียง
เครื่องมือ วิธีการรักษาพยาบาล ความเปนกันเองของเจาหนาที่กับประชาชน และคาใชจายในการมา
รับบริการ เวลาที่ตองรอคอย 
 3. ปจจัยแทรกซอนอ่ืนๆ เชน ระยะทางใกลไกล ยานพาหนะสําหรับเดนิทาง สภาพของ
ถนน ความคิดเห็นของเพื่อน ญาติ สถานบริการอื่นที่จะเลือกรับบริการ 
 
 แอกเซล คลอยเจอร (Axel Kroeger 1983, อางใน ปรีชา อุปโยคิน, ในมัลลิกา มัติโก 
2534:65) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพโดยจาํแนกตวัแปรเพื่ออธิบายปจจัย
ตางๆซึ่งสงผลตอการเลือกใชแหลงบริการสุขภาพออกมาเปน 3 ปจจัย ดังนี ้
 1. ปจจัยพื้นฐาน ไดแก อายุ เพศ ขนาดครัวเรือน เครือขายสังคม ศาสนา เชื้อชาติ 
การศึกษา การประกอบอาชพี สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ 
 2. ปจจัยสงเสริม ไดแก โรคเรื้อรัง ความรุนแรงของโรค สาเหตุของการเกิดโรค และ
ชนิดของโรค การคาดหวังผลและความพึงพอใจของผูปวย 
 3. ปจจัยดานการใชบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกของสถานบริการ ไดแก ทีต่ั้ง
ทางภูมิศาสตร การยอมรับเจาหนาที่ ความพึงพอใจตอคุณภาพการรักษา คาใชจาย 
 
 สมมาตร พรหมภักดี และคณะ (2531:95-96) ศึกษากลั่นกรองและสงตอผูปวยของ
สถานีอนามัยตําบล โดยประยุกตใชแนวคดิทฤษฎีสนาม (Field Theory) เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการ
ใชบริการสุขภาพ ผลการวิเคราะหพบวาพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพของประชาชน
เปรียบเสมือนวาถูกกําหนดจากการกระทําของแรง 2 แรง คือ แรงสนับสนุน และแรงตอตาน ดังนี ้
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 1. แรงสนับสนุน (Driving Factors) ประกอบดวย ความสะดวกในการเดินทางไปรบั
บริการ การจัดระบบสงตอระดับหมูบาน การใชมาตรการลงโทษของโรงพยาบาลกับผูปวยทีข่าม
ขั้นตอนการรกัษา คาใชจายในการรับบริการถูก ความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาทีส่ถานีอนามัยกับ
ชาวบาน คณุภาพการใหบริการของเจาหนาที่สถานีอนามัย ความพรอมในการใหบริการของสถานี
อนามัย เชน บุคลากร ความรู ความสามารถ งบประมาณ เครื่องมือตางๆการเพิ่มเงื่อนไขสทิธิ
ประโยชนจากบัตรสุขภาพ 
 2. แรงตอตาน (Restraining Force) ประกอบดวย การเดินทางไปรับบริการที่
โรงพยาบาลสะดวกกวาไปสถานีอนามัย สามารถใชบัตรสุขภาพกบัโรงพยาบาลได โดยไมตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการสงตอ ไมศรัทธาตอการใหบริการของเจาหนาที่สถานีอนามัย และความไม
พรอมในการใหบริการผูปวยเชน บุคลากรขาดความรูความสามารถ 
 
 วสันต ศิลปสุวรรณ (2532:34-37) รวบรวมเกีย่วกับพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ
โดยกลาววา นักวจิัยทางพฤติกรรมศาสตรสุขภาพ ใชแนวทางการศกึษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอการใช
บริการสุขภาพของประชาชน 7 ประการ คือ 
 1. คุณลักษณะทางประชากร (Demographic Factors) มีการศึกษาวิจยัสวนใหญพบวา
คุณลักษณะของประชากรมอิีทธิพลตอการใชบริการสาธารณสุขทั้งดานปองกันสงเสริมสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล คุณลักษณะของประชากรนี้รวมถึง อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว และสถานภาพ
สมรส ซ่ึงสะทอนใหเห็นลักษณะของวงจรชีวิตของครอบครัว โดยมกัจะมีความสมัพันธกับสุขภาพ
และการเจบ็ปวยภายในครอบครัว ตลอดจนพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ ของสมาชิกภายใน
ครอบครัวแตละครอบครัวที่แตกตางกัน 
 2. ปจจัยโครงสรางทางสังคม (Social Structural Factors) ปจจัยโครงสรางทางสังคมนี้
จะสะทอนใหเห็นสถานภาพของแตละบุคคลในสังคมที่ตัวเองอาศัยอยู โครงสรางทางสังคม
ประกอบดวย การศึกษา อาชพี เชื้อชาติ ศาสนา เปนตน 
 3. ปจจัยทางจติวิทยาสังคม (Social Psychology) ปจจัยทางจิตวิทยาสังคมเกี่ยวกับการ
ใชบริการสุขภาพ สวนใหญจะพิจารณาและใหความสําคญักับคานิยมดานสุขภาพ (Health Value) 
บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) เกีย่วกับสุขภาพ ทัศนคติ และการใชบริการสุขภาพรูปแบบ
การดําเนนิชีวติของบุคคล (Life Styles) และการจูงใจดานสุขภาพของบุคคล 
 4. ปจจัยทางดานเศรษฐฐานะหรือทรัพยากรของครอบครัว (Family Resources) 
ปจจัยเศรษฐฐานะของครอบครัว จะเปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลหรือครอบครัวนั้นๆสามารถเขาถึงบริการ
หรือใชบริการสุขภาพไดหรือไม ปจจยัดังกลาวนี้รวมถึงรายไดของครอบครัวโดยสวนรวม หรือของ
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หัวหนาครอบครัว ในตางประเทศเขาพิจารณารวมถึงการทําประกันสขุภาพของสมาชิกในครอบครัว
ดวย บางครัง้แมวาเรื่องรายไดอาจจะเปนอุปสรรคตอการใชบริการของกลุมชนหนึ่งแตในบางกลุม
ชนอาจจะไมใชบริการสุขภาพ ทั้งๆที่บริการนั้นๆจดัใหฟรีหรือเสียเงินเพียงเล็กนอยอัตราการใช
บริการยังไมสามารถครอบคลุมประชากรกลุมปาหมายได 
 5. ปจจัยแหลงประโยชนทีม่ีอยูในชุมชน ปจจัยนี้มุงพจิารณาและใหความสําคัญกับสิ่ง
อํานวยความสะดวก หรือบรกิารที่มีอยูในชุมชนเปนสําคัญ ซ่ึงรวมถึงชนิดหรือประเภทของบริการ 
จํานวนบุคลากรที่ใหบริการ สภาพภูมิศาสตรของสถานที่บริการ ทีอ่ยูอาศัยของหมูบานวาหางไกล
มากนอยเพียงใด ตลอดจนการคมนาคมสะดวกหรือไม ถาส่ิงอํานวยความสะดวกหรือสถานบริการ
สาธารณสุข อยูไมหางไกลจากชุมชนจนเกนิไป ประชาชนจะสะดวกไปใชบริการนัน้ 
 6. ปจจยัดานบริหารจัดการการใหบริการสุขภาพ (Organization Factors) ปจจัยนี้
รวมถึงการจัดรูปแบบกระบวนการใหบริการสุขภาพ ส่ิงอํานวยความสะดวกดานบุคลากร 
ส่ิงแวดลอม นอกจากนีย้ังครอบคลุมถึงคาบริการหรือคาใชจายตางๆ คณุภาพของบรกิาร พฤติกรรม
การใหบริการของเจาหนาทีส่าธารณสุขดวย 
 7. ปจจัยระบบสาธารณสุขของประเทศ (Health System) ปจจยันี้จะพิจารณาและให
ความสนใจระบบสาธารณสุขทั้งหมดของแตละแหง นบัตั้งแตปจจยันําเขา (Input) ไดแก นโยบาย
สาธารณสุข การเมือง งบประมาณหรือทรัพยากรที่ไดรับจัดสรรมาเพื่อใชในการดําเนินการดาน
สุขภาพประชาชน (อางใน กิตติพงษ สุคณุณี 2539:13-14) 
 
 สันทัด เสริมศรี (อางถึงในปติ พูนไชยกร 2534:374) ไดใชแนวความคิดทางสังคม
วิทยา เพื่ออธิบายวาพฤตกิรรมการเลือกใชแหลงบริการสุขภาพ เปนผลจากปจจัยและองคประกอบ
ตางๆที่สําคัญ 3 สวน ไดแก 
 1. องคประกอบดานคนไข ไดแก ปจจยัทางสังคม วัฒนธรรมของผูใชบริการ เชน 
ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับความเจ็บปวย เศรษฐกิจของคนไข 
 2. องคประกอบดานผูใหบริการ ไดแก คุณภาพและความสามารถของแหลงบริการ
สุขภาพ ตลอดจนประเภทและปริมาณของการใหบริการสาธารณสุขที่มีในแหลงบริการนั้นๆ 
 3. ความสัมพันธระหวางคนไขกับแพทย คือ พิจารณาความสัมพันธระหวางผูใหกบั
ผูรับวามรรูปแบบความสัมพนัธลักษณะใด โดยเกีย่วโยงกบัการแสดงบทบาทลักษณะใด 
 ดังนั้น  องคประกอบสําคัญทั้งสามนี้ เปนตัวกําหนดการเลือกใชแหลงบริการสุขภาพ 
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 พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (2539:1) กลาวถึง พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพของบุคคลวา
มีความสัมพันธกับการจัดระบบบริการสาธารณสุขดวยเชนกัน โดยกลาววาระบบบริการสาธารณสุข
ที่พึงประสงคควรมีลักษณะ ดังนี ้
 1. เปนบริการที่มีคุณภาพทั้งดานเทคนิคทางการแพทย (Technical Dimension) และมติิ
ทางสังคม วัฒนธรรม (Human Dimension) โดยดแูลแบบองครวม (Holistic Care) 
 2. เปนบริการที่ประชาชนสามารถเขาถึงได (Accessibility) โดยปญหาดานการเงิน 
(Financial Barrier) และสภาพภูมศิาสตร (Geographical Barrier) ไมเปนอุปสรรคตอการเขาถึง
บริการ 
 3. เปนบริการที่จัดใหกับประชาชนทุกคนอยางเสมอภาค (Equity) 
 4. เปนบริการที่จัดขึ้นอยางมปีระสิทธิภาพ (Efficiency) 
 5. ประชาชนมสิีทธิในการเลือกผูใหบริการ (Freedom of Choice) 
 ดวยเหตุที ่ ระบบบริการสาธารณสุขไทยใหอิสระในการเลือกผูใหบริการตาม
ความสามารถในการเขาถึงบริการ ประชาชนจึงพยายามแสวงหาแหลงบริการที่คิดวาดีที่สุดตาม
ความรูสึก และคําแนะนําจากบุคคลรอบขาง ไดแก บิดา มารดา ญาติพี่นอง เพื่อน ตลอดจนบุคคลที่
ตนเชื่อถือเปนเหตุใหมีการตระเวนรักษาไปยังสถานบริการตางๆทําใหส้ินเปลืองคาใชจาย และไม
เกิดผลดีตอการรักษา ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ จําเปนตองศึกษาความคิดเหน็และ
ความตองการของผูรับบริการตอระบบบริการสาธารณสุขที่พึงปารถนาดวย เพื่อใหการจดับริการ
สุขภาพสอดคลองกับความตองการมากที่สุด ดวยเหตุนีจ้งึรวบรวมปจจยัตางๆที่คาดวามีผลตอการใช
บริการจากแหลงบริการสาธารณสุข ตามแนวคิดทฤษฎแีละผลการศึกษาอื่นๆ  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เหตุจูงใจของปจจัยที่ศกึษากับการมารับบริการที่สถานีอนามัยหรือสถานบริการ
สุขภาพมีผูศึกษาถึงปจจัยที่มผีลตอการเลือกใชแหลงบริการสาธารณสุข 
 
ปจจัยพืน้ฐาน  
ลักษณะประชากร (Population Factors)  
 เพศ 
 เพศของมนุษยทําใหเกิดความแตกตางในลกัษณะทางสังคมบทบาทหนาที่ตางๆ 
รวมทั้งสถานะทางสุขภาพดวย เชนพบวาเพศชายมีอัตราตายสูงกวาเพศหญิงในทกุกลุมอายุและใน
ทุกพื้นที่ประชากรเพศหญิงมอีายุขัยเฉลี่ยสูงกวาเพศชายและมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกตาง
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กัน เชน ผูชายมักไมนยิมรักษาความเจ็บปวยตั้งแตเบื้องตน ( สันทัด เสริมศรี  2541 ) ความแตกตาง
ระหวางเพศจึงเปนตัวแปรทีม่ีความสัมพันธกับวิธีการรักษาโรคดวยการใชยาแผนโบราณและยา
สมุนไพร ( อรุณศรี มงคลชาติ  2535 ) หรือการใชบริการที่สถานีอนามัยเชนกันที่พบวาเพศหญิงไป
ใชบริการมากกวาเพศชาย ( เจน วีระพงษ  2541 ) และเพศหญิงก็มีพฤติกรรมการซื้อยากินเอง
มากกวาเพศชาย ( สธน ลีลานิตยกุล  2539 ) พฤติกรรมการไปรักษาแพทยแผนโบราณระบบกระดูก
นั้นพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง ( มะลิ ลิวนานนทชัย และกาญจนา ตั้งชลทิพย  2533 ) สวน
ลักษณะความแตกตางทางเพศที่พบวาไมมีความสัมพันธกับการใชแหลงบริการรักษาโรค (ช่ืนชม 
เจริญยุทธ  2524 ; จําเปน ชาญชัย  2537 ; พัชรา เบญจรัตนาภรณ 2533 ) 
 พบวาเพศเปนปจจัยที่มีผลตอการมารับบริการที่สถานบริการสุขภาพ[ แอนเดอรเซน 
(Andersen 1995:1-10); ยัง (Young 1983, อางในพิมพวลัย บุญมงคล 2538); วาทิน ีบุญชะลักษ ี2530 : 
จ ; เอ็กเซล โครเกอร( Axel Kroeger  1983, อางใน มัลลิกา มัติโก  2534 : 64-67)] และเพศถือเปนขอ
บงชี้ความแตกตางของความสามารถทางรางกาย ในการริเร่ิมหรือจัดการกับสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง และยงัเปนตัวกําหนดความสามารถในการดแูลตนเองดวย ( Orem 1985: 42 ) 
 
 เฟรดเดอริก เอ.เดย และบุญเลิศ เล้ียวประไพ (2520 :66-68) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
ใชบริการสาธารณสุขของประชาชน ในจงัหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2,400 คน พบวาเพศหญงิจะไป
ใชบริการทั้งทีโ่รงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน ในอัตราสวนที่มากกวาเพศชาย คือ
ประมาณรอยละ 60 และรอยละ 65 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารวมกบัความรุนแรงของการเจ็บปวย 
พบวา สําหรับการเจ็บปวยเล็กนอย เพศหญิง ก็ยังคงมีการใชบริการมากกวาเพศชาย แตถาเปนการ
เจ็บปวยที่รุนแรง การใชบริการมีจํานวนเทาๆกันทั้งสองเพศ  
 
 ช่ืนชม เจริญยุทธ (2522 : ง) ที่ศึกษาเกีย่วกับปจจัยทีก่ําหนดการเลือกใชบริการ
สาธารณสุขประเภทตางๆของประชาชนในชนบทในผูปวย 302 ราย พบวาเพศหญิงจะใชบริการ
สุขภาพมากวาเพศชาย  
 
 อุไรวรรณ คนึงเกษม (2536,อางใน กฤษณา นาด ี 2541 : 28) พบวาเพศหญิงมักไปรบั
การรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐหรือคลินิก ขณะที่เพศชายถาเจ็บปวยเล็กนอยหรือเฉียบพลันมักรักษา
ตนเองกอนเมือ่เจ็บปวยรุนแรงจึงไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนหรือแพทยที่มีช่ือเสียง  
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 ศิริพร ปรางประสิทธิ์ (2533 : 1) ศึกษาเกีย่วกับปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอการใชบริการทาง
การแพทยของผูประกันตน ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา เพศ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคญัทางสถิติกับการ
ใชบริการทางการแพทย ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
 
 เกษร อังศุสิงห (2536: 36) ไดศึกษาปจจยัที่มีความสัมพนัธกับการใชบริการทันตกรรม
ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการในภาครัฐเปนเพศหญิง
รอยละ 66.0 เปนเพศชายรอยละ 34.0 และในโรงพยาบาลเอกชนเปนเพศหญิงรอยละ 58.9 เปนเพศ
ชายรอยละ41.1 
 
 แตขัดแยงกับการศึกษาของ จักรินทร ฆองวงษ (2535 : 60) ที่ศึกษาเกีย่วกับความรู 
ความคิดเหน็และการใชบริการที่สถานีอนามัยของประชาชน อําเภอ บางประหัน จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา ในกลุมตัวอยางจํานวน 180 คน พบวา เพศไมมีความสัมพันธกบัการใชบริการ
ดานการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย  
  
 ดังนั้นเพศของผูรับบริการรักษาพยาบาล นาจะมแีนวโนมที่จะสงผลตอการใชบริการ
รักษาพยาบาลที่แตกตางกัน เหตุผลอาจจะเนื่องมาจากการแสดงออกถึงความเจ็บปวย ซ่ึงทางสังคม
วิทยา เรียกวา “การสวมบทบาทผูปวย” (Sick Role) แตกตางกัน ซ่ึงสังคมยอมรับใหผูหญิงสวม
บทบาทเปนผูปวยไดงายกวาผูชาย (สายสัมพันธ รับขวญั 2529: 20) 
  
 อายุ  
 อายุเปนตวับงบอกถึงการผานประสบการณตางๆ ในการดําเนนิชีวติมามากนอยและ
ความแตกตางของสภาพรางกาย รวมทั้งโรคภัยไขเจ็บทีบุ่คคลประสบดวย จากการศึกษาวจิัยหลาย
เร่ืองจึงพบวา อายุเปนปจจัยที่มีความสมัพันธกับการเลือกแหลงบริการรักษาโรคของบุคคล แตใน
การศึกษาแตละเรื่องนั้นๆ เชน จากการศึกษาของ อรุณศรี มงคลชาติ เมื่อ พ.ศ.2535 เร่ืองการศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกบัการใชยาแผนโบราณและสมุนไพรของประชากรไทย พบวา อายุเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชยาแผนโบราณและสมุนไพร ดังนี ้คือ ประชากรในกลุมอายุ 0-12 ป 
ถูกรักษาโดยใชยาแผนโบราณมากกวากลุมอ่ืนๆสวนการใชยาสมุนไพรพบวา กลุมอาย ุ 46-59 ป ใช
ยาสมุนไพรมากที่สุด และมสัีดสวนใกลเคียงกับการใชยาสมุนไพรของคนชรา หรือการศึกษาของ 
ทิพยสุดา เณรทอง เมื่อป พ.ศ. 2534 เรื่องการเลือกแหลงบริการรักษาโรคแบบพื้นบานและแผน
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ปจจุบัน พบวากลุมผูปวยที่มารับการรักษาแบบแผนพืน้บานทั้งหมด 40 ราย เปนผูที่มีอายุตั้งแต 51 ป
ขึ้นไปทั้งหมด ( อายุเฉล่ีย 58 ป ) แตเมื่อการศึกษาในกลุมผูสูงอายุ เร่ืองแบบแผนการเจ็บปวยและ
นโยบายเกี่ยวกับ สวัสดิการการรักษาพยาบาลของผูสูงอาย ุ( นพวรรณ จงวัฒนา, เกื้อ วงศบุญสิน, รุง
รัตน โกวรรธนะกุล 2541) พบวา ผูสูงอายุสวนใหญถึงรอยละ 70.5 ไปใชบริการรกัษาพยาบาลจาก
โรงพยาบาลของรัฐ และ วาทินี บุญชะลักษ ี (2530) ไดศึกษาการเจบ็ปวยดวยโรคเร้ือรังในประเทศ
ไทย พบวา ผูปวยวยัสูงอายุใชบริการแบบแผนโบราณมากกวาผูปวยวัยอ่ืนๆ แตผูสูงอายุที่ปวยดวย
โรคเร้ือรังสวนใหญนยิมใชบริการจากแหลงบริการที่มีแพทย 
 แตก็มีการศกึษาหลายเรื่องเชนกันที่พบวาอายุเปนปจจัยที่ไมมีผลตอ  การเลือกใชแหลง
บริการสขุภาพของบุคคล เชน จากการศึกษาของ เพชรนอย สิงหชางชัย เมื่อ พ.ศ. 2538 เรื่องปจจัย
บางประการ ที่กําหนดการใชบริการสุขภาพอนามยั : การศึกษาชมุชนแออัดแหงหนึ่งในจังหวดั
สงขลาโดยศึกษาความสัมพนัธระหวางอายุของหัวหนาครอบครัวกับ  การเลือกใชแหลงบริการ
สุขภาพอนามยัซ่ึงพบวา ไมมีความสัมพันธกันและพบวาผูปวยที่มหีัวหนาครัวเรือนี่มีอายุมากมี
แนวโนม ในการใชบริการแหลงบริการสุขภาพอนามยัแผนโบราณต่าํและนยิมใชแหลงบริการแผน
ใหมสูง การศกึษาของ โยธิน บุญเฉลย เมื่อ พ.ศ. 2534 เรื่องการใชบริการสาธารณสุขของครัวเรือน
ชาวเขาเผากระเหรี่ยงในจังหวัดแมฮองสอน และการศึกษาของ จําเปน ชาญชัยและคณะ เมื่อ พ.ศ. 
2537 เร่ืองการเลือกใชสถานบริการเพื่อการรักษาพยาบาลของประชาชนจังหวัดตรัง พบวา อายุกบั
การเลือกใชแหลงบริการรักษาโรคไมมีความสัมพันธกัน ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวา การศึกษาเหลานี้
ศึกษาในชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะทําใหปจจัยดานอายไุมมีผลตอการเลือกใชบริการรักษาโรค หรือ
อาจมีปจจยัอ่ืนที่มีอิทธิพลมากกวา เชน การใชภาษาไทยไดของชาวกระเหรี่ยงทีม่ีอิทธิพลตอการ
เลือกใช วิธีการรักษาโรคแผนปจจุบัน 
 สวนการใชบริการจากรานขายยานัน้จากการศึกษาของ สธน ลีลานิตยกลุ ( 2539 ) เร่ือง
พฤติกรรมการซื้อยาในรานขายยา พบวากลุมอายุที่ซ้ือยากนิเองมากที่สุดคือกลุมวัยทํางานไดแก กลุม
อายุ 25-34 ป รอยละ 31.2 รองลงมาคือกลุมอาย ุ15-24 ป รอยละ 24.4 และกลุมอาย ุ35-44 ป รอยละ 
23.8 สรุปไดวา อายุเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเลือกสถานบริการรักษาโรคจากแผนพื้นบาน 
สมุนไพรและซื้อยากินเองแตอายุกับการใชบริการที่สถานีอนามัย พบวา ไมมีความแตกตางกัน กลุม
อายุที่แตกตางกันไปใชบริการที่สถานีอนามัยไมแตกตางกันและพบวา ในแตละกลุมอายุที่มีสัดสวน
ของผูใชบริการนอยกวาผูไมใชบริการที่สถานีอนามัย ( แสงทอง แหยมงาม  2537) 
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 อายุเปนปจจัยที่มีผลตอการมารับบริการที่สถานบริการสุขภาพ  แอนเดอรเซน 
( Andersen 1995 : 1-10 ; วาทินี บุญชะลักษ ี 2530 : จ ; ช่ืนชม เจริญยุทธ 2522 : ง ; อีวาชวิค และ
คณะ , Evashwick et al. 1983 : 380-381 )  อายุมีความสมัพันธกับระดบัพัฒนาการและประสบการณ
ตางๆในชีวิต ซ่ึงจะสงผลถึงความแตกตางในการแสดงออกเกีย่วกบัความอดทน การมองปญหา 
ความเขาใจ การใชเหตุผล กลาวคือ เมื่อมีอายุมากขึ้นยอมสามารถประเมินสถานการณ ตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการดแูลสุขภาพ ความเขาใจเกีย่วกับความเจ็บปวยและการรักษาพยาบาลมากกวา
บุคคลที่มีอายุนอย  
 กอบแกว คุตตวัส (2527: 45) พบวา ผูปวยที่เปนโรคสวนใหญจะเกิดกับผูที่มอีายุ
มากกวา 40 ป 
 สายสัมพันธ รับขวัญ  (2529: 102) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขามขั้นตอนการใชบริการ
ที่สถานีอนามัยในโครงการบัตรสุขภาพ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดราชบุรี พบวา ผูใชบริการที่มีอายุ
มากขามขั้นตอนการใชบริการที่สถานีอนามัยก็จะยิ่งมากขึ้น 
 
 จิรประภา ภาวิไล (2535 :38) เมื่อมีอายุมากขึ้นยอมสามารถประเมินสถานการณ 
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการดูแลสุขภาพ ความเขาใจเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการรักษาพยาบาล
มากกวาบุคคลที่มีอายุนอย  
 
 ชารล อี เฟลปส (Chales E.Phelps, 1975 อางในชรินทร หวงมิตร 2539 : 46) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการใชบริการทางการแพทย พบวา อายุเปนปจจยักําหนดความตองการไปใช
บริการทางการแพทย      (ผลการศึกษามีความสอดคลองกับการศึกษาของ) 
 
 ชนินทร เจรญิกุล และคณะ (6) ศึกษาพฤติกรรมการใชและไมใชบริการของรัฐใน
ระดับอําเภอ พบวา อายุทีแ่ตกตางกันของผูใชบริการมีความสัมพันธกบัอัตราการใชและไมใชบริการ
เล็กนอย คือ 39.26 ป และ 33.58 ป โดยลําดับ แตกลุมที่ใชบริการสูงสุดอยูในชวงอาย ุ30-39 ป และ
กลุมที่ใชบริการนอยที่สุดอยูในชวง 15-19 ป 
 
 มานพ คณะโต (2525) ที่ศึกษาเปรียบเทยีบในกลุมชาตพิันธุตางกันซึง่ประกอบดวย คน
ไทยพุทธ ไทยจีน ไทยมุสลิมจํานวน 600 คน พบวาอายุมีผลตอการเลือกใชบริการสุขภาพเมื่อ
เจ็บปวย ผูที่อาย ุ50 ปขึ้นไปจะเลือกใชบริการการรักษาแผนโบราณมากกวา 
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 ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของเรมวล นันทศภุวัฒน (2524 : จ) ที่ศึกษาการดูแลตนเองใน
ผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 200 ราย พบวาอายุไมมีความสัมพนัธกับการดแูลตนเองในผูปวย
โรคเบาหวาน และแสงทอง แหงมงาม (2533 : 92) ศึกษาปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับการ
ใชบริการดานสาธารณสุขดานการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยของประชาชนในชนบท จังหวดั
ลําปาง จํานวน 320 คน พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการใชบริการสาธารณสุขดานการ
รักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย 
 ดังนั้นอายุนาจะมีความสัมพนัธตอการเลือกใชบริการรักษาพยาบาล เนื่องจากผูที่มอีายุ
มากกวายอมมคีวามวิตกกังวลตอการเจ็บปวยมากกวาจึงมักแสวงหาบริการที่คิดวาดทีี่สุดในทัศนะ
ของผูปวยเองโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสมของระดับการเจ็บปวย อยางไรก็ตามผลการศึกษาเรื่อง
อายุ กับการใชบริการรักษาพยาบาลในสถานีอนามัยยงัมีนอยมาก จึงไมอาจชี้ชัดลงไปไดวามี
ความสัมพันธกันอยางไร ผูวจิัยจึงนํามาเปนตัวแปรในการวิจัย 
 
 การศึกษา 
 การศึกษาเปนสถานภาพที่แสดงใหเห็น ความรูความสามารถของบุคคล การศึกษาของ
บุคคลทั้งที่รับมาจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย การศึกษานอกโรงเรียนเปนการสะสม
ประสบการณและความรูจากการอบรม เล้ียงดูมาตั้งแตเด็กจนถึงวัยชรา การศึกษาจึงแสดงใหเหน็ 
คุณภาพของบคุคลโดยการวดัระดับการศึกษาทําไดโดยดจูากการผานการศึกษาในระบบ ดังนัน้ 
สถานภาพทางการศึกษาโดยทั่วไปจึงวัดจากการผานการศึกษาในระบบ การวัดสถานภาพการศึกษา
จึงนิยมวัดจากการเรียนหรือจบการศึกษา ผูผานการศึกษามากชั้นเรียนยอมมีแนวโนมที่จะมี
พฤติกรรมในทางที่รอบรูมากกวาผูจบการศึกษานอยนั้น การตัดสินใจเลือกแหลงบริการก ็ เชนกนั ผู
ที่มีความรอบรูในแหลงบริการมากก็มีโอกาสตัดสินใจเลือกแหลงบริการที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง การ
ปองกันโรค หรือการรักษาสุขภาพใหดีของผูที่มีการศึกษามากกวา นาจะมภีาวะสุขภาพที่ดกีวาผูที่มี
การศึกษานอยหรือผูที่มีการศึกษาสูงกวาจะเจ็บปวยนอยกวาผูที่มีการศกึษานอย การศึกษาจึงทําให
บุคคลมีความรูและความสามารถในการเลือกแหลงบริการรักษาโรคเมื่อเกิดเจ็บปวยไดดีกวา ผูทีม่ี
การศึกษาต่ํากวาดังการศกึษาของ มยุรี คชนาม เมื่อพ.ศ. 2537 พบวา ระดับการศกึษาเปนปจจยัที่มี
ความสัมพันธกับการใชบริการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยและมีงานวิจัยหลายเรื่องที่พบวา ผูที่มี
การศึกษาตางกันเลือกใชสถานบริการรักษาโรคที่แตกตางกัน ( ชนิดา สันธินาค 2530 ; จําเปน ชาญ
ชัย และคณะ 2537 ; พัชรา เบญจรัตนาภรณ 2533 ) ผูที่มีการศึกษาต่ําจึงใชบริการการรักษาแผน
โบราณมากกวา ( วาทิน ีบุญชะลักษ ี  2530 ) แตก็มีการศกึษาบางเรื่องที่พบวา ผูที่มีการศึกษาสูงและ
ต่ํามีการรักษาแบบแผนโบราณและสมุนไพรมากพอๆกนั ( อรุณศรี มงคลชาติ  2535 ป และบาง
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การศึกษาก็พบวามีความขัดแยงวาหวัหนาครัวเรือนที่มีการศึกษาต่ํามีแนวโนมใชบริการสุขภาพแผน
ใหมมากกวา ( เพชรนอย ชางแสงสิงห  2538 ) สวนการใชบริการรานขายยานัน้ จากการศึกษาของ 
สธน ลีลานิตยกุล ( 2539 ) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาในรานขายยา 3 ประเภท คือ รานขายยาประเภท 
1 รานขายยาประเภท 2 และรานขายของชํา  พบวาการศึกษาที่ตางกันจะใชบริการรานขายยาทีต่าง
ประเภทกัน แตโดยรวมผูที่ซ้ือยากินเองทัง้หมดเปนผูทีม่ีการศึกษาระดับประถมและมัธยมมากทีสุ่ด 
คือ มีการศึกษาระดับมัธยมศกึษารอยละ 32.5 ประถมศึกษารอยละ 32.3 และมีระดับการศึกษาต่ํากวา
ประถมศึกษารอยละ 7.1 ระดับอุดมศึกษารอยละ 19 การศึกษาของบุคคลจึงเปนปจจัยที่มีอิทธพิล
ตอการใชบริการรักษาโรค ผูที่มีการศึกษาสูงใชบริการรักษาโรคจากแพทยแบบพืน้บานและซื้อยา
กินเองนอยกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 
  
 กองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ( 2522 ) ศึกษารปูแบบการใชบริการ
สุขภาพของคนไทย พบวา ในการใชบริการจากโรงพยาบาลรัฐ กลุมที่มีการศึกษาสูงกวา
ประถมศึกษาปที่ 4 จะใชบริการมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับอื่นๆคือ ประมาณรอยละ 15 ขณะ
กลุมที่มีการศึกษา ระดับประถมศึกษาปที่ 4 และต่ํากวามีอัตราการใชบริการโรงพยาบาลรัฐเทากัน 
คือ ประมาณรอยละ 9 ตรงกันขามกับการใชบริการของสถานีอนามัย ซ่ึงมีผูมีการศึกษาประถมศึกษา
ปที่ 4 และต่ํากวาจะใชสถานีอนามัยประมาณรอยละ 6 สวนผูที่มีการศึกษาสูงกวาประถมศึกษาปที่ 4 
มีการใชสถานีอนามัยเพยีงรอยละ 3 เทานั้น เมื่อพิจารณาการใชบริการของเอกชนพบวามแีบบ
แผนการใชบริการเชนเดยีวกบัโรงพยาบาลของรัฐ กลาวคือ พวกที่มกีารศึกษาสูงกวาประถมศึกษาป
ที่ 4 จะใชบริการมากที่สุดประมาณรอยละ 25 สวนผูที่มีการศึกษาประถมศึกษาปที่ 4 และต่ํากวามี
อัตราการใชเทากันประมาณรอยละ 14 
 
 พบวาการศกึษาเปนปจจยัที่มผีลตอการมารับบริการที่สถานบริการสุขภาพ  ช่ืนชม 
เจริญยุทธ 2522 :ง ; วาทิน ีบุญชะลักษ ี 2530 : จ ; เอ็กเซล โครเกอร ( Axel Kroeger 1983, อางใน 
มัลลิกา มัติโก  2534 : 64-67 ) ตามแนวคดิของโอเร็ม เชื่อวา การศึกษาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนา
ความรู ทักษะ และการมีทัศนคติที่ดีตอการดูแล ( Orem  1985 : 175 ) การศึกษาจะชวยใหบุคคล
สามารถปรับตัวเองเขากับสิ่งแวดลอม หรือสามารถเอาชนะอํานาจจากสิ่งแวดลอมได บุคคลที่มี
ระดับการศึกษาสูง ยอมจะมีสติปญญาในการพิจารณาสิง่ตางๆอยางมีเหตุผล มีความเขาใจเกี่ยวกบั
ส่ิงแวดลอมไดถูกตองมากกวา ผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา นอกจากนัน้การศึกษายังมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดสถานะสถานภาพทางสังคมของบุคคล กลาวคือ ผูที่มีระดับการศกึษาสูงก็นับวามี
สถานภาพทางสังคมอยูในระดับเดียวกบับุคลากรทางสาธารณสุข ดังนั้น การติดตอสัมพันธกันจึงไม
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คอยมีปญหาขอขัดแยง หรือไมเขาใจกนั และยังมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกับเรือ่งสุขภาพอนามัย
ในทางที่เปนวทิยาศาสตรมากกวา 
 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2533: 25) อธิบายวาการศึกษาเปนปจจยัทางสังคมที่ชวยใหคนมี
ประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการปรับตัว เปนกระบวนการที่จะชวยใหคนมพีฒันาการทั้งดาน
รางกายและสติปญญา 
 ธวัช อักโข (2527: 62) ไดศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการใชบริการวางแผนครอบครัว
ในเขตเมืองของประเทศไทย ป 2527 พบวา การศึกษาของสตรีและสามีมีอิทธิพลในทางบวก ตอการ
ใชบริการคุมกาํเนิด 
  
 สกาวรัตน เทพรักษ (2534: 71, 131) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพนัธตอการมารับ
บริการดูแลหลังคลอดของสตรีในเขตอําเภอเมือง ที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลแมและเดก็ ศูนย
สงเสริมสุขภาพเขต 7 ราชบุรี พบวา สตรีหลังคลอดที่มารับบริการดูแลหลังคลอดสวนใหญ มี
การศึกษาอยูในระดบัประถมศึกษา รอยละ 63.1 รองลงมาระดับมัธยมศึกษารอยละ 27.7 นอกจากนี้
ยังพบวา การศึกษาของสตรีหลังคลอดที่มารับการบริการดูแลหลังคลอด มีการศึกษาสูงกวาสตรีหลัง
คลอดที่ไมมารับบริการการดูแลหลังคลอด  
 
 รูทส (Ruth 1973: 135-136, อางในภูรียา เพ็ญสุวรรณ 2540 : 23) พบวาผูที่มีการศึกษา
ต่ํามักประสบปญหาในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการเกดิโรค และวธีิการรักษาตลอดจนการปฏบิัติ
ตน เนื่องจากความรูดังกลาวเปนเรื่องเชิงวิทยาศาสตร ดังนั้นผูที่มีระดับการศึกษาสงูจะสามารถรับรู
และทําความเขาใจในสิ่งที่ตองเรียนรูไดมากกวา ตลอดจนเขาใจเหตกุารณตางๆที่เกิดขึ้นกับตนได
ถูกตองดีกวาผูที่มีการศึกษาต่าํ  
 
 จําเรียง กูรมะสุวรรณ (2522, อางใน ราตรี โอภาส 2523 : 26) ไดกลาวถึงปญหาของ
ประชากรที่อยูในชนบท พบวา ผูที่มีการศึกษาต่ําจะขาดความรูทางดานสุขภาพอนามัย และเมื่อ
เจ็บปวยก็ไมกลาไปหาแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข เพราะกลวัวาจะเลาอาการไมถูกตอง ใชภาษา
ไมเหมาะสม จึงมักแกปญหาดวยการไปหาหมอเถื่อนแทน หรือไปซื้อยาจากรานขายยาที ่ ใกลเคียง 
เพราะเปนการประหยดัคาใชจายและสะดวกในการเดินทาง 
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 ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของ แสงทอง แหงมงาม (2533 : 92) เร่ืองเดิมพบวา การศึกษา
ไมมีความสัมพันธกับการใชบริการสาธารณสุขที่สถานีอนามัย  
  
 ดังนั้นระดับการศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการรักษาพยาบาลแตจะ
สงผลในดานใดในการใชบริการในระดับสถานีอนามัยนัน้ยังมีผูวจิัยนอยมาก ผูวิจัยจึงนํามาเปนตวั
แปรหนึ่งในการวิจัย 
 
 รายได 
 
 ผูที่ศึกษาพบวารายไดเปนปจจัยที่มีผลตอการมารับบริการที่สถานบริการสุขภาพไดแก 
ช่ืนชม เจริญยทุธ (2522 หนา ง ) เอ็กเซล โครเกอร (Axel Kroeger 1983, อางใน มัลลิกา มัติโก, 
2534 : 64-67) ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เปนองคประกอบที่สําคัญตอการมีศักยภาพในการดแูล
ตนเอง ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสดกีวาในการแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนตอการ
ดูแลตนเอง ตลอดจนสามารถจัดหาของใชที่จําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกและสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพอนามยัที่ด ี(Pender 1982: 161-162)  
 
 เรมวล นันทศุภวัฒน(2524 : 83-84) และสุวิมล ฤทธิ์มนตรี (2534 : 89, อางในมาลี 
จํานงผล  2540 : 36) พบวารายไดมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน และ
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกนัโรคในคูสมรสของผูปวยโรคตับอักเสบไวรัสบี  
 
 สําลี เปลี่ยนบางชางและคณะ (2521,อางใน แสงทอง แหงมงาม 2533 : 94) ศึกษาสังคม
จิตวิทยาในการใชบริการสาธารณสุขของรัฐในชนบทภาคกลางพบวาผูที่มีฐานะเศรษฐกิจสูงนยิมไป
ใชบริการที่มปีระสิทธิภาพ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
คลินิกแพทย  
 
 บัณฑิต ชุณหสวัสดิกุล (2524: 163-169) ไดศึกษาสาเหตุการมารักษาไมสม่ําเสมอ ของ
ผูปวยโรคปอด ที่ศูนยวัณโรค เขต 5 อุบลราชธานี พบวาปจจยัที่สําคัญเนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจ
ยากจน เห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพมากกวาการรักษา และขาดเงนิสําหรับคาใชจายใน
การเดินทางทีจ่ะไปรับยาจากหนวยบรกิารที่อยูหางไกล 
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 เพ็ญศรี พิชัยสนิธ และคณะ (2525:  65) ไดศึกษาบทบาทของโรงพยาบาลเอกชนใน
งานบริการสาธารณสุขของประเทศ พบวา ผูที่มีรายไดประมาณ 7,500 – 10,000 บาท/เดือน ไปใช
บริการของโรงพยาบาลเอกชนมากที่สุด 
 อรทัย รวยอาจณิ และ คณะ (2525: 65) ไดศึกษาสุขภาพและการวางแผนครอบครัวใน
เขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร พบวา เหตุผลในการไปใชบริการสาธารณสุข คือ คารักษาหรือ
คาบริการไมแพงเกินไป 
  
 ชนิดา สันธินาค (2530: 81) ไดศึกษาความแตกตางกันทางสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ที่มีผลตอการแสวงหาบริการรักษาอาการเจ็บปวยของสตรีไทยในชนบท พบวา สตรีที่มี
อาการเจ็บปวยเหมือนกนั (สตรีที่มีอาการพบบอยไมรุนแรง) แตมีรายไดของครอบครัวแตกตางกันมี
แนวทางการใชบริการดวยการไปซื้อยากินเอง แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติและ มีการใช
บริการของเอกชนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ แสดงวา รายไดครอบครัวเปนปจจยัหนึ่งทีม่ี
ผลตออัตราการไปซื้อยากินเองและอัตราการไปใชบริการของเอกชน 
 
 บุญพบ อนิวรรตวงศ (2531: 80 - 82) ไดศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการทําหมันชายใน
จังหวดันครราชสีมา พบวา รายไดของครัวเรือนของชายที่ทําหมัน มีรายไดดกีวา ชายที่ไมทําหมัน
และยังไดพบวา รายไดของครัวเรือนเปนตวักําหนดการตดัสินใจทําหมนัชายสูงสุด 
 
 วรสิทธิ์ ไหลหล่ัง (2532: 38) ไดศกึษาปจจยัที่มีความสัมพันธกบัความสม่ําเสมอในการ
รักษาผูปวยโรคเร้ือนที่มารักษาดวยยาผสมในจังหวดัอุบลราชธานี พบวา รายไดตอครอบครัวตอป
ของผูที่มีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาท มีอัตราความสม่ําเสมอในการรักษามากที่สุดคิดเปน
รอยละ 91.4 
 
 ศิริพร ปรางประสิทธิ์ (2536: 57) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการทาง
การแพทย ของ   ผูประกันตน ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 พบวา ผูที่มาใชบริการสวนใหญมีรายได 3,000 – 5,000 บาท รอยละ 47.3 
 
 แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ จักรินทร ฆองวงษ (2535 : ฉ) ที่พบวารายไดไมมี
ความสัมพันธกับการมารับบริการดานการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย 
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 ดังนั้นระดับรายไดนาจะมีความสัมพันธกับการใชบริการ โดยเฉพาะการเลือกใช
บริการตามเศรษฐฐานะแตจะสงผลตอการใชบริการในระดับสถานีอนามัยอยางไรยังไมสามารถชี้ชัด
ลงไปได ผูวิจัยจึงนํามาเปนตัวแปรในการวิจัยดวย 
 
 อาชีพ 
 เนื่องจาก การใหบริการทางการรักษาอาการเจ็บปวย ( Health Service ) ก็คือ ตลาด
บริการชนิดหนึ่งซ่ึงมีราคาตางกัน ดังนั้นสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจึงมีอิทธิพลกําหนด
พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพของบุคคล ระดับรายไดจึงเปนปจจยักําหนดจาํนวนการใชบริการ
และการเลือกบริการที่มีคุณภาพ ดังนั้นผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกจิระดับสูงจะเขาถึงและสามารถ
เลือกใชบริการทางสุขภาพมากกวาผูที่มีสถานภาพทางต่ําเศรษฐกิจ และคาใชจายในการบริการ
สุขภาพแบบพืน้บานหรือแผนโบราณมีราคาถูกกวาการบริการรักษาโรคแบบตะวนัตก ( สันทดั 
เสริมศรี และไรลีย  2519, อางใน สันทัด เสริมศรี  2541 ) สวนการศึกษาของ อรุณศรี มงคลชาติ 
( 2535 ) เร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับแบบแผนการใชยาสมุนไพรกับยาแผนโบราณมี
ความสัมพันธกันและพบวา กลุมนักเรยีน นักศึกษามกีารใชยาแผนโบราณสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ สวน
อาชีพนักวิชาการ นักบรหิารและนกัธุรกิจมีการใชสมนุไพรมากกวาอาชีพอ่ืนๆที่ผลการศึกษาเปน
เชนนี้เนื่องจากศึกษาเปรียบเทียบเพยีงการใชยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเพียง 2 แหลงเทานัน้ 
สวนการศึกษาของจําเปน ชาญชัย ( 2537 ) ที่พบวาผูทีม่ีรายไดต่ําเลือกใชสถานบริการของเอกชน
กองทุนยาหรอืศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ( ศสมช.)และจดัหายามารักษาเองนัน้ อาจเนื่องจาก
การนิยามแหลงบริการ 3 แหลงนี้ แตกตางกับการศึกษาอื่นๆเชน สถานบริการเอกชน หมายถึง ราน
ขายยา กองทุนยา คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนไวเปนแหลงบริการกลุมเดียวกนั ซ่ึงเปนแหลง
บริการที่มีลักษณะแตกตางกันมาก และจัดการรักษาตนเองกับการซือ้ยามารักษาตนเองไวเปนแหลง
บริการกลุมเดยีวกันอีก จึงทําใหผลการวจิัยแตกตางจากงานวจิัยเร่ืองอื่นๆ เนื่องจากสถานพยาบาล
เอกชน เชน โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินกิจะมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูงกวาสถานบริการ
ของรัฐ การซื้อยาจากกองทุนยาและรานขายยาจะมีราคาถูกเหมาะกับผูมีรายไดนอย ดังเห็นไดจาก
การศึกษาของ สธน ลีลานิตยกุล ( 2539 ) ที่พบวา ผูที่ใชแรงงานมาซื้อยากินเองมากที่สุดถึงรอยละ 
26.9 ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 20.6 เปนนกัเรียน นักธุรกจิและคาขายรอยละ 14 ผูที่มี
อาชีพรับจางสวนตวัรอยละ 9.5 และกลุมแมบานซื้อยากินเองนอยที่สุดรอยละ 5 ซ่ึงผูที่ซ้ือยากินเอง
เปนผูที่มีรายไดนอย ( นอยกวา 5,000 บาท/เดือน ) ถึงรอยละ 54.2 มีรายไดปานกลาง ( 5,000-20,000 
บาท/เดือน ) รอยละ 42 และเปนผูที่มีรายไดสูง ( มากกวา 20,000 บาท/เดือน ) ถึงรอยละ 3.8 ดังนัน้ 
อาชีพจึงมีผลตอการเลือกแหลงรักษาพยาบาลของบุคคล เชน การแพทยแผนโบราณยาสมุนไพร  
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และรานขายยา แตก็มีหลายการศึกษาที่แตกตางกันเชน พบวาอาชีพที่แตกตางกนัมีการใชบริการ
สาธารณสุขที่ไมมีความแตกตาง ( แสงทอง แหยมงาม  2533 ) ตางจากการศึกษาของ มยุรี คชนาม 
( 2537 ) พบวา ผูที่มีรายไดนอยมกีารใชบริการที่สถานีอนามัยมากกวาผูที่มีรายไดสูงและปานกลาง
แตกตางกับการศึกษาของ วีระพันธ สุพรรณไชมาตย , เกียรติรัตน  คุณารัตนพฤกษ และนงลักษณ  
สุพรรณไชมาตย พบวาการใชแหลงรักษาพยาบาลของครัวเรือนเกษตรกรที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ที่มีรายไดนอยรอยละ 73.5 รักษาดวยตนเองและซื้อยากนิเองรอยละ 7.7 รักษาโดยหมอกลางบาน
รอยละ 5.5 รักษาที่สถานีอนามัยรอยละ 5.9 รักษาที่โรงพยาบาลรอยละ 4.6 รักษาแผนโบราณรอยละ 
2.8 ที่เหลือไปรับการรักษาที่คลินิกเอกชน ดังนัน้จากการศึกษาที่ผานๆมายังมีความแตกตางกันอยู
มากในตวัแปรอาชีพวามีผลตอการเลือกใชบริการสุขภาพหรือไมจึงควรศึกษาตอไป  
 พบวาอาชีพเปนปจจยัที่มีผลตอการมารับบริการที่สถานบริการสุขภาพ(ช่ืนชม เจริญ
ยุทธ  2522 : ง; เอ็กเซล โครเกอร ( Axel Kroeger  1983, อางใน มัลลิกา มัติโก  2534 :64-67 )  นัก
สังคมวิทยายังมีความเชื่อที่วาบทบาทของคนทํางาน ( worker rule ) เปนตัวกอใหเกิดความพึงพอใจ
ในชีวิต เนื่องจากชวยใหบทบาทอื่นๆยังคงอยูและประสานกัน การมีอาชีพทําใหไดรับการยอมรับวา
เปนคนที่มีคุณคา สวนการออกจากงานเปนการสูญเสียบทบาทของคน สถานภาพในครอบครัว
หนาที่ความรบัผิดชอบตางๆที่เคยปฏิบัติ ตองคอยพึ่งพาผูอ่ืน ซ่ึงเชื่อวาเปนสาเหตุของความพึงพอใจ
ในชีวิตทีต่่ํากอใหเกดิความเครียดทอแทและไมมีความสขุ 
 
 ขนิษฐา มณีเรืองเดช (2529: 37) พบวา ผูปวยวัณโรคที่อยูในกลุมอาชีพรับราชการ หรือ
คาขาย มารับบริการสม่ําเสมอมากกวากลุมอาชีพเกษตรกรหรือรับจาง รอยละ 80.0 และ 74.6 
ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของกอบแกว คุตตวัส (2527)  
 
 ชนิดา สันธินาค (2530: 81) ไดศึกษาความแตกตางกันทางสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ที่มีผลตอการแสวงหาบริการรักษาอาการเจ็บปวยของสตรีไทยในชนบท พบวา สตรีที่มี
อาการเจ็บปวยเหมือนกนั (สตรีที่มีอาการพบบอยไมรุนแรง) แตอาชีพตางกันมแีนวทางการใช
บริการรักษาอาการเจ็บปวย โดยมีการใชบริการของรัฐแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวา 
อาชีพเปนปจจยัหนึ่งที่มีผลตอการใชบริการของรัฐ และเอกชน 
 
 สกาวรัตน เทพรักษ (2534: 73-74) ไดศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธตอการมารับบริการ
ดูแลหลังคลอดของสตรีในเขตอําเภอเมือง ที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลแมและเดก็ ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 7 ราชบุรี พบวา สตรีหลังคลอดที่มารับบริการดูแลหลังคลอด สวนมากเปนแมบาน รอย
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ละ 32.3 รองลงมาคืออาชีพคาขาย รอยละ 23.8 นอกจากนีย้ังพบวา อาชีพของสตรีหลังคลอดที่มี
ความสัมพันธกับการมารับบริการดูแลหลังคลอด เมื่อ 6-8 สัปดาห 
  
 ดังนั้นอาชีพนาจะสงผลโดยตรงตอการใชบริการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะเปนเหตผุล
ในการเลือกใชประเภทของสถานบริการ ทั้งนี้เนือ่งจากเวลาที่ใชประกอบอาชีพกับเวลาที่สถาน
บริการเปดใหบริการ โดยเฉพาะระดับสถานีอนามัย ดังนัน้ผูวิจยัจึงนํามาเปนตัวแปรในการวจิยัดวย 
 
ขอมูลเร่ืองโรค : การรับรูภาวะสุขภาพ 
 
คุณลักษณะการเจ็บปวยของประชาชน (Characteristics of Population at Risk) 
 
ชนิดของการเจ็บปวย 
 ลู แอนน, อเดย และโรแนลด แอนเดอรสัน (Lu Ann, Aday and Ronald Andersen, 
1975 ไดสรางรูปแบบการศกึษาการใชบริการสาธารณสุข โดยมกีารประเมินการเจ็บปวยของตนเอง
ของผูมารับ   บริการซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใชบริการที่เหมาะสม 
 
การรับรูความรุนแรงของความเจ็บปวย 
 
 กลุมอาการที่เจ็บปวยเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดการรักษาโรค          โดยเฉพาะ
บางอาการนั้นตองไปรักษากบัแหลงที่มีความเฉพาะเจาะจง          ทั้งบุคลากรที่รักษาหรือเครื่องมือ
เครื่องใชที่สามารถบําบัดอาการนั้นได เชน    เกิดอุบัตเิหตุรุนแรงตองไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือการ
คลอดบุตรก็ควรไปโรงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภเปนตน  ดังนัน้ในการศึกษาครั้งนี้จึงไมศึกษา
การเจ็บปวยใน 2 ประเดน็นี้ คือ  อุบัติเหตุและการคลอดบุตร    จะศึกษาเฉพาะโรคหรือกลุมอาการ
ทั่วไปที่สามารถเลือกแหลงรักษาอาการไดหลายแหลง       ซ่ึงกลุมอาการที่เจ็บปวยก็ยังเปนปจจัย
สําคัญในการกาํหนดแหลงรักษาโรคอยูเชนกัน เห็นไดจากการศึกษาของ อรุณศรี มงคลชาติ เรื่อง
การศึกษาปจจยัที่ความสัมพนัธกับแบบแผนการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรของประชากรไทย 
(25325)        พบวากลุมอาการที่บําบัดมีความสัมพนัธกับแบบแผนการใชยาแผนโบราณและยา
สมุนไพรมากที่สุด           สอดคลองกับการศึกษาของ เพชรนอย สิงหชางชัย (2528 )    พบวาปจจัย
ดานลักษณะการเจ็บปวยของประชากรเปนปจจยัที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ถาผูปวยมีอาการรุนแรงมัก
ใชแหลงบริการแผนใหม ถามีอาการเจ็บปวยเรื้อรังจะยังตงใชการรักษาแผนโบราณอยู แตการศึกษา
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ของ วาทิน ี บุญชะลักษ ี (2530)  ซ่ึงศึกษาเฉพาะกลุมผูปวยดวยโรคเรื้อรัง ยังพบวาสวนใหญยัง
ตองการรักษาจากแหลงที่มีแพทยแผนปจจบุันมากที่สุด แตสําหรับสตรีที่อาการรุนแรงนั้นเงื่อนไข
ของรายไดเปน   ปจจยัที่จะกําหนดใหเลือกไปใชบริการของเอกชน ( ชนิดา สันธินาค 2530) 
 เบญจา ยอดดาํเนิน และกฤตยา อาชวนจิกุล (2523: 45) ศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยหนึ่งที่เปนตวักําหนดพฤตกิรรม
การเลือกใชบริการสาธารณสุขคือ ความรุนแรงหรือความมากนอยของการเจ็บปวยแตละครั้งถามี
อาการเล็กนอยก็จะรักษาดวยตนเอง อาการมากขึ้นก็จะพึ่งในทองถ่ิน ไดแก หมอพระ หรือเจาหนาที่
อนามัย และถามีอาการรุนแรงถึงจะพึ่งโรงพยาบาลเปนแหลงสุดทาย 
 
 อรทัย รวยอาจิณ และคณะ (2515) ศึกษาเกีย่วกับ สังคมจิตวิทยาในการใชบริการ
สาธารณสุขของรัฐในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การที่ชาวบานไมคอยไปใชบริการที่
สถานีอนามัยเพราะมีเหตุผลวา ถารับรูวาเปนการเจ็บปวยที่มีอาการรุนแรงจะไมไปสถานีอนามัยแต
จะตองไปโรงพยาบาล 
 
 สายสัมพันธ  รับขวัญ (2529: 92) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขามขั้นตอนการใชบริการที่
สถานีอนามัยในโครงการบัตรสุขภาพ ศึกษาเฉพาะกรณจีังหวดัราชบุรี พบวา ถาผูใชบริการยิ่งรับรู
วาการเจบ็ปวยมีความรุนแรง การขามขั้นตอนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเชนกัน 
 
ประสบการณการเจ็บปวย 
 
 เฟรดเดอริก เอ.เดยและบุญเลิศ เล้ียวประไพ (Frederick A.Day and Boonlert 
Leoprapai ,อางใน สายสัมพนัธ รับขวัญ 2539: 17) การศึกษาถึงแบบแผนการใชบริการสาธารณสุข
ในชนบทของชาวไทย ไดนําตัวแปรดานประสบการณเจบ็ปวยในอดีตมาเปนตัวแปรในการศึกษา 
 
 สรุปไดวา การที่ผูวิจัยนําตวัแปรลักษณะการเจ็บปวยของประชากร ซ่ึงประกอบดวย
ชนิดของการเจ็บปวย การรับรูความรุนแรงของการเจบ็ปวย และประสบการณการเจ็บปวยของ
ผูรับบริการมาศึกษา เพราะลักษณะของการเจ็บปวยที่ประเมินโดยตัวผูปวยเองและจากผูที่ใกลชิดจะ
มีความสัมพันธกับการใชบริการหรือไมใชบริการรักษาพยาบาลในแตละระดับของสถานบริการ
ตามที่ผูรับบริการคิดวาเหมาะสม  
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ดานการคมนาคม (ระยะทาง) 
 ผลการศึกษาของชื่นชม เจริญยุทธ ยังพบอีกวา ระยะทางมีความสัมพันธกับการ
เลือกใชบริการ กลาวคือ ผูปวยที่อาศัยอยูใกลสถานบริการจะมกีารใชบริการมากกวาผูที่อาศยัอยู
หางไกลออกไป ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เดย และ บุญเลิศ เล้ียวประไพ (2520) ที่พบวา 
ประชาชนเลือกใชแหลงบริการที่ใกลตัวทีสุ่ดกอน นอกจากนี้การศึกษาของ สําลี เปลี่ยนบางชาง 
และคณะ (2521) ที่ศึกษาเกีย่วกับสังคมจติวิทยาของการใชบริการสาธารณสุขของรับในชนบทภาค
กลาง พบวา ประชาชนจะเลือกใชบริการที่สถานีอนามัยที่อยูใกล และเดินทางไปไดสะดวกเชนกนั
อีกดวย 
 จากการศึกษาของ อรทัย รวยอาจณิ และบุญชวย จันทรเอี่ยม (2525) ศึกษาเรื่องสังคม
จิตวิทยาในการใชบริการสาธารณสุขของรัฐในชนบทภาคกลาง พบวา ปจจัยดานกายภาพเกีย่วกับ
สถานที่ตั้งของสถานีอนามัยสงผลตอการเลือกใชบริการ ประชาชนนิยมไปใชสถานีอนามัยที่มทีาง
คมนาคมสะดวก และที่นยิมที่สุดคือสถานีอนามัยที่ตั้งอยูที่ศูนยกลางของชุมชนหรือทีต่ั้งอยูริมคลอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4  กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- รายได 
- อาชีพ 

การรับรูภาวะสุขภาพ 
- การรับรูภาวะโรคที่

เจ็บปวย 
- การรับรูการจัดการ

การใหบริการ

 
การที่ประชาชนที่มี
สิทธิบัตรหลักประกัน
สุขภาพโครงการ 30 
บาทรักษาทุกโรคไม
ไปใชบริการทีส่ถานี
อนามัย 

-ระยะทาง 
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีสิทธิบัตรหลักประกนัสุขภาพโครงการ  30  
บาทรักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการปฐมภมูิ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐมเปนวิจยัเชิงสํารวจ  
(Exploratory  Research )  มจีุดมุงหมายเฉพาะ  3  ประการคือ   1)  เพือ่ศึกษาเหตุจูงใจของประชาชน
ที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการสถานีอนามัยจําแนก
ตามปจจัยทีเ่กีย่วของ   2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเหตจุูงใจกับปจจัยทีเ่กี่ยวของ  3) 
ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคลกับการรับรูตอการบริหารจัดการการใหบริการที่สถานี
อนามัยของประชาชนที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการ
สถานีอนามัย  ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
1.  ประชากรและการเลือกตัวอยาง 
 ประชากร  คือ ประชาชนที่มีสิทธิบัตรหลักประกนัสุขภาพโครงการ 30 บาทรักษาทกุ
โรคในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครปฐม 
 การเลือกตัวอยาง 
 การกําหนดตวัอยาง คือประชาชนที่มีสิทธิบัตรประกันสขุภาพ โครงการ 30 บาท รักษา
ทุกโรค ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม  ระบุสถานพยาบาลระดบัตนที่สถานีอนามัย   มารบั
บริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนครปฐม จังหวดันครปฐม  เปนหนวยวิเคราะห (unit of 
analysis ) โดยนํามาจากยอดผูปวยที่มารบับริการในป พ.ศ.2548  คือตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง
วันที่ 30 กันยายน  2548  จํานวนทั้งส้ิน  182,158  คร้ัง/ป  คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของยามาเน  ( Yamane 1970 ,อางในบุญใจ  ศรีสถิตนรากูร  2545  : 432 )  ไดจํานวนกลุมตวัอยาง
ประมาณ   400  คน   
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สําหรับวิธีการเลือกตัวอยางผูวิจัยดําเนนิการเลือกดวยวิธี 
1. ทําหนังสือขออนุญาตสงถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเขาไปเก็บ 

ขอมูล 
2. นําหนังสือที่ไดรับการอนุมตัิไปดําเนนิการติดตอกับเจาหนาที่      และพยาบาล 

หนาหองตรวจผูปวยโรคทั่วไป  แผนกผูปวยนอก 
 3. อธิบายวัตถุประสงคของการเขามาเก็บขอมูลและ วิธีการเก็บขอมูลใหเจาหนาที่และ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานหนาหองตรวจเขาใจ  เพื่อที่จะไดอํานวยความสะดวกใหกบัผูวิจัยเมื่อเขาไป
ดําเนินการเก็บขอมูล 
 
เกณฑที่ใชในการเลือก 
 1. เปนผูปวยที่มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ  30  บาทรักษาทุกโรค ในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวดันครปฐม   ที่มีอายุตั้งแต  18  ปขึ้นไป  สามารถอานออกเขียนได  หรือเขาใจใน
ภาษาไทยกรณทีี่ผูปวยไมสามารถตอบแบบสอบถามได      ใหญาติผูดูแลและพามารักษาเปนผูตอบ
แบบสอบไดแทน  โดยเปนขอมูลและความคิดของผูปวย 
 
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

1. เขาไปดูประวตัิผูปวยที่มายืน่บัตรลงตะกราหนาหองตรวจโรคทั่วไปที่        แผนกผูปวย 
นอก 

2. เมื่อไดผูปวยทีต่รงกับเกณฑที่ตั้งไวผูวจิัยเขาไปแนะนําตวัและ              ขอความรวมมอื 
ในการตอบแบบสอบถาม 

3. อธิบายแบบสอบถามเพื่อใหผูตอบเขาใจและ                           ใหผูปวยหรือญาติทําการ 
ตอบแบบสอบถามที่ใหไวใหตรงตามความเปนจริง 

4. คัดแยกประวัตขิองกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามไว          เพื่อทําสัญลักษณวาไดทาํ 
การตอบแบบสอบถามแลว 

5. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จใหผูปวยและญาติรอเขารับการตรวจตอไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

64

2.  ตัวแปรที่ศกึษา 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  มีดังตอไปนี ้

2.1. ตัวแปรอิสระมีดังนี ้
2.1.1. ปจจัยสวนบุคคลไดแก 

(1) เพศ  แบงเปน 
- เพศชาย 
- เพศหญิง 

(2) อายุ  แบงเปน 
(3) การศึกษา  แบงเปน 

- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา 
- ปวช.หรืออุดมศึกษา 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 
- อ่ืน ๆ ( ไมไดเรียน เรียนทางธรรม) 

(4) รายได 
(5) อาชีพแบงเปน 

                     -ไมมีงาน 
- เกษตรกรรม 
- คาขาย 
- พนักงานบรษิทั/โรงงาน 
- อ่ืน ๆ ( ชางฝมืออิสระตาง ๆ ) 

2.1.2. ระยะทาง 
2.1.3. การรับรูของผูใชบริการตอการบริหารจัดการที่สถานีอนามัย 

- ความพรอมดานบุคลากร 
- ความพรอมดานเครื่องมือ  ยาและอุปกรณ 
- ความพรอมดานการบริการ 
- ความพรอมดานกายภาพ 

        2.2. ตัวแปรตาม  เหตุจงูใจที่ทําใหไมไปรับบริการที่สถานบริการปฐมภูม ิ
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3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมลู จํานวน 1 ฉบับ ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน โดยมีวิธีดําเนินการ
สรางแบบสอบถามดังตอไปนี้ 
 1  การกําหนดกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับ  ปจจัยสวนบุคคล  ผูวิจัยศึกษาจาก 
     1.1  ศึกษาตาํราเอกสารงานวิจยั  วิทยานพินธ  และวิชาการที่เกี่ยวของ 
     1.2  พฤติกรรมการเลือกใชบริการตามหลักทฤษฎีของ Aday and Andersen 
     1.3  พฤติกรรมการเลือกใชบริการตามแนวคิดของ  Axel Kroeger   

2. การกําหนดกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับการเกีย่วกับการรับรู             ของผูใชบริการตอการ 
บริหารจัดการที่สถานีอนามัย  ผูวิจยัไดศกึษาจาก 

2.1  ศึกษาตําราเอกสารงานวิจยั  วิทยานิพนธ  และวิชาการที่เกี่ยวของ 
2.2  การรับรูและการเขาถึงของผูใชบริการตามแนวคดิของบราวน  และเลวิส 

3. การกําหนดกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ผูวิจัยไดศึกษาจาก 
3.1 ศึกษาตําราเอกสารงานวิจัย  วิทยานิพนธ  และวิชาการที่เกี่ยวของ 
3.2 ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการตามหลักทฤษฎีของ Aday and  

Andersen 
4. สรางเครื่องมือและพัฒนาแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ 

การวิจยัและตรวจสอบความถูกตอง  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content validity) โดยอาจารยที่
ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน   

5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญแลว 
เสนอประธาน และกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ 

6. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชาชนที่ไมไดเปน                กลุมตัวอยาง ใน 
โรงพยาบาล สามพราน  อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม  จํานวน 30 คน 

7.  นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา  หาคาความเชื่อมัน่ ( reliability )   โดยใชสูตร 
ครอนบาค ( Cronbach) โดยใชวิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient   )        ไดคาความเชื่อมัน่ 
 0. 43, 0.85 และ0.86 ตามลําดับ 
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สําหรับโครงสรางของแบบสอบถามที่พัฒนาได  จําแนกเปน 3 ตอนคือ 
 
ตอนที่ 1  แบงออกเปน 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปน
แบบสอบถามรายการ  ประกอบดวยขอความที่เกีย่วของกับผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง  เพศ    อายุ   
ระดับการศึกษา   อาชีพ   รายไดของครอบครัว   
 2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูภาวะสุขภาพ  และ สิทธิบัตรสุขภาพ ของผูตอบ
แบบสอบถาม  จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย  ขอความที่ เกี่ยวของกับผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง การ
รับรูเรื่องโรคที่เจ็บปวย  สาเหตุของการเจ็บปวย   การจัดการกับโรคที่เจ็บปวย  การประเมินระดับ
ความรุนแรงของโรค  สถานพยาบาลที่ระบใุนสิทธิบัตร  ลักษณะสิทธิบัตรที่ใช  จํานวนครั้งที่ไปใช
บริการที่สถานีอนามัยในรอบป  
  ตอนที่  2 แบงออกเปน2 หมวด  
 
 หมวด ที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูของผูใชบริการตอการบริหารจัดการที่
สถานีอนามัยโดย มีจํานวน  21 ขอ  แบงออกเปนดานดานทรัพยากร  ความพรอมของบุคลากรที่
ใหบริการจํานวน 6 ขอ  ดานเพียงพอ เครื่องมือ  อุปกรณ  และยา จํานวน 4  ขอ   ดานบริการที่ไดรับ
จากเจาหนาทีส่ถานีอนามัย   จํานวน 10  และดานกายภาพของสถานีอนามัย  จํานวน 1 ขอ 
 หมวด ที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการของสถานีอนามัย  มี
จํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ        แบงออกเปนดานความสะดวกทีไ่ดรับจากรับบรกิาร จาํนวน 1 
ขอ   ดานความเสมอภาคที่ไดรับจากบริการ จํานวน 1 ขอ  ดานอัธยาศยัของผูใหบริการ จํานวน 1 ขอ  
ดานขอมูลที่ไดรับจากบริการ จํานวน 1 ขอ ดานคุณภาพการใหบริการ จํานวน 1 ขอ และดาน
คาใชจายในการรับบริการ จํานวน 1 ขอ  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้  
 
        ขอความเชิงนิมาน ในดานเชิงบวก                                ขอความเชิงนิเสธ ในดานลบ 
                มาก           ใหคะแนน  3                                           มาก            ใหคะแนน  1 
                ปานกลาง  ใหคะแนน  2                                           ปานกลาง   ใหคะแนน  2 
                นอย           ใหคะแนน  1                                           นอย           ใหคะแนน  3 
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ตอนที่ 3 ปญหาขอเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข เปนคําถามปลายเปด 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยาง  โดยดําเนนิการตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้  
 1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปกร ถึงผูอํานวยการ
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวดันครปฐม เพือ่ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามดําเนินสอบถามขอมูลที่แผนกผูปวยนอก          โรงพยาบาล 
นครปฐม ตั้งแตวันที่ 6 – 18 กุมภาพนัธ 2549  

3. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถาม  และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม      
เพื่อนํามาวเิคราะห 
 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจยัคร้ังนี ้  ผูวิจยั ใชประชาชนที่มสิีทธิบัตรประกันสุขภาพ โครงการ 30 บาท 
รักษาทุกโรค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ระบุสถานพยาบาลระดับตนที่สถานีอนามัย ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม   ที่มารับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนครปฐม จังหวดั
นครปฐม  เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis ) เมื่อผูวิจัยไดสอบถามขอมูลและตรวจสอบความ
ถูกตองแลว  ไดคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณนํามาจดัระบบ  ลงรหัส และวิเคราะหขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS / PC  + ( Statistical  Package for  the Social  
Sciences / Personal Computer )   
 
6.  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชสถิติใน
การวิเคราะหขอมูลคือ  
 1.  เพื่อทราบสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม            ผูวิจัยวเิคราะหขอมูล
โดยใชคาความถี่ ( Frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (X)   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) 
สัมประสิทธิ์การกระจาย (C. V.) 
 2.  เพื่อทราบความสัมพันธมูลเหตุจูงใจของ          การไมไปรับบริการที่สถานีอนามัย
กับปจจยัที่เกีย่วของในกลุมประชาชนที่มสิีทธิบัตรในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวดันครปฐม ใชคาการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาตวัแปรโดยใชสถิติ ไคสแควร ( X² )  
ที่ระดับนยัสําคัญ 0.20 คาความสัมพันธ Contingency Coefficient ( C ) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล สําหรับ การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยจําแนกรายละเอยีด
ของการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ตอน คือ   
 1. ลักษณะทั่วไปของผูมีสิทธิบัตรโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค     ในเขตอําเภอเมอืง 
จังหวดันครปฐม แตไมไปใชสิทธิรักษาที่สถานีอนามัย ที่ระบุไวในบตัร   

2. ความสัมพันธระหวาง ปจจยัดานโครงสรางประชากรกับปจจัย การรับรูภาวะ 
สุขภาพ       

3. ความสัมพันธระหวางมูลเหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยกับปจจัย 
ที่เกี่ยวของ 

4. ความตองการและขอเสนอนะเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการของ          สถานีอนามัย 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1  
 ลักษณะทั่วไปของผูมีสิทธิบัตรโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวดันครปฐม แตไมไปใชสิทธิรักษาที่สถานีอนามัย ที่ระบุไวในบตัร 
1.1 มูลเหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลดังราย ละเอียดปรากฏในตาราง 4.1  พบวา ผูมีสิทธิบัตร
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม  แตไมไปใชสิทธิรักษาที่สถานี
อนามัย ที่ระบุไวในบัตร มีมูลเหตุจูงใจของการไมไปใชบริการทีส่ถานีอนามัยมาจาก การให
ความสําคัญในดานความพรอม ดานเครื่องมือ อุปกรณการแพทย เปนสัดสวน 5 ใน 10 สวน ( คิด
เปนรอยละ 48.50 )  รองลงมาไดแก ความพรอมในดานบริการจากสถานีอนามัย   และความพรอม
ในดานบุคลากร ของเจาหนาที่สถานีอนามัย  ดานโครงสรางทางกายภาพ เปนมูลเหตุจูงใจของการ
ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย เปนลําดับสุดทาย 
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ตารางที่ 1 คาสถิติมูลเหตุจูงใจของการไมไปใชบริการทีส่ถานีอนามัย 
 

ตัวแปร n % 

มูลเหตุจูงใจ   

- ดานบุคลากร 73 18.30 

- ดานเครื่องมอื 194 48.50 

- ดานบริการ 93 23.30 

-ดานกายภาพ 40 10.00 

รวม 400 100.00 
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1.2 ดาน ปจจัยสวนบุคคล 
จากการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียด ปรากฏในตาราง 4.2    ไดขอคนพบดังนี ้
 ปจจัยดานเพศ : สวนใหญเปนเพศหญิง ถึง 7 ใน 10 สวน (คิดเปนรอยละ 67) มีชวง
อายุ เฉล่ีย อยูที่ อายุประมาณ 44 ป แตมีคาการกระจายของกลุมตัวอยาง คอนขางมาก (C.V. = 0.406)  
 ปจจัยดานอาย ุ : พบวา ประชากรสวนใหญ  เปนผูสูงอายุ มีอายุ มากกวา 60 ป   และ
สามารถ แบงกลุมออกไดเปน 3 กลุมใหญ คือชวงอาย ุ 21- 30 ป  ชวงอาย ุ 31-40 ปและ ชวงอาย ุ
มากกวา 60 ป เปนกลุมอายุทีม่ีสัดสวนมากที่สุด คือ 2 ใน 10 สวน (  คิดเปนรอยละ 20  ,19และ 20.3 
ตามลําดับ ) รองลงมา คือกลุมที่มีชวงอาย ุ  41 – 50 ป และ อายุ 51 – 60 ป เปนสัดสวน 1.5 ใน 10 
( คิดเปนรอยละ 15.5   และ 15.3  ตามลําดับ)  สวนกลุมที่มีชวงอาย ุนอยกวา 20  มี 1 ใน 10 สวน 
(   คิดเปน รอยละ 10 )  
 ปจจัยดานระดับการศึกษา : พบวาสามารถแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1คือระดับ 
การศึกษาชั้นประถมการศึกษา   6 ใน 10 สวน (คิดเปน รอยละ 63.5รองลงมา ไดแก ช้ันมัธยมศกึษา 
มี2 ใน 10 สวน (คิดเปนรอยละ 21.3) กลุม ที่ 3 ไดแก ระดับอุดมศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา และในกลุมอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวน เฉล่ีย 0.5 ใน 10 สวน (คิดเปน รอยละ 6.3, 4.5 และ 4.5 
ตามลําดับ)  
 ปจจัยดานอาชพี : พบวา สวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรรม หรือรับจางทั่วไป ถึง4 
ใน  10 สวน ( คิดเปน รอยละ 43.5 ) กลุมรองลงมาไดแก ประกอบอาชีพซ่ึงมี สัดสวนใกลเคยีงกับ
กลุมที่ ไมมีอาชีพ คือมีสัดสวน เปน 2 ใน 10 สวน  ( คิดเปนรอยละ  14.5 และ 26.3 )  และกลุม
สุดทาย มีสัดสวนเปน 1 ใน 10  สวนไดแก พนกังานโรงงาน หรือบริษัท และอาชพี อ่ืนๆ  ( คิดเปน
รอยละ 93.8 แล 6 ตามลําดับ)  
 ปจจัยดานรายได : ประชากรในตัวอยางนี้มรีายไดเฉล่ียในครอบครัว 7169 .31 บาท ตอ
เดือน แตมีการกระจายของกลุมตัวอยางคอนขางมาก สามารถแบงออกไดเปน ดังนี ้ สวนใหญ มี
รายไดคอนขางต่ํา คือมีรายไดตอเดือน นอยกวา 5000 บาท ถึง 5 ใน 10 สวน (คิดเปน รอยละ 47) 
มากกวา กลุมที่มีรายได มากกวา 10,000 บาทตอเดือน ถึง 5 เทา  
 ปจจัยดานลักษณะสิทธิบัตร :  สวนใหญประชากรถือบัตร ชนิดเสียคาธรรมเนียม 30 
บาท 6 ใน 10 สวน (คิดเปน รอยละ 61) ของประชากรทั้งหมด 
 ปจจัยดานระยะหางของสถานีอนามัย : สถานีอนามัยที่ระบุไวในบัตร ของประชากรที่
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญ อยูในรัศมี 10 กิโลเมตร จากโรงพยาบาลนครปฐม   
และมีการกระจายของกลุมตวัอยางนอยมาก ซ่ึงจําแนก ออกไดเปน  กลุม ดงันี้  กลุมที่ อยูหางจาก
โรงพยาบาล รัศมี 3 – 5 กิโลเมตร  5 -10 กิโลเมตร  และ มากกวา 10 กิโลเมตร เปนสัดสวน  3 ใน 10 
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สวน ( คิดเปนรอยละ 26.5 , 29 และ 28.3 ตามลําดับ )  ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียง กับกลุมที่ อยูหางจาก
โรงพยาบาล รัศมี นอยกวา 3 กิโลเมตร  ที่มีสัดสวน 2  ใน 10 สวน  ( คิดเปน รอยละ 16.3 )  
 ปจจัยดานจํานวนครั้งท่ีไปใชบริการที่สถานีอนามัย : พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง มี
สถิตการใชบริการที่สถานีอนามัยที่ระบไุวในบัตร ในรอบปที่ผานมามากกวา 1 คร้ัง ถึง 7 ใน 10 
สวน (คิดเปนรอยละ 74.5) มากกวา ในกลุมที่เคยไปใชบริการที่สถานีอนามัย เพยีง 1 คร้ัง ในรอบป 
ถึง 6 เทา และมากกวา กลุมที่ไมเคยไปใชบริการที่สถานีอนามัย ถึง 5 เทา โดยลักษณะของกลุม
ตัวอยางมกีารกระจายของขอมูลมาก (C.V. = 8.903)  
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ตารางที่  2 คาสถิติพื้นฐานของประชากรจาํแนกตามตัวแปรตางๆ 
 
ตัวแปรปจจัยสวน
บุคคล 

   คาสถิติ    

 n % mean sd. CV. SE.mean 95%c.i.forµ 
เพศ   - - - - - 

-  ชาย 132 33.00 - - - - - 

-  หญิง 268 67.00 - - - - - 
อายุ ( ป )   43.66 17.729 40.58 0.886 41.91 , 45.40 
- นอยกวา 20 40 10.00 18.38 2.145 11.67 0.339 17.69 ,19.06 

- 21  -30 80 20.00 26.25 2.996 11.41 0.335 25.58 , 26.92 

-31  - 40 76 19.00 35.82 2.803 7.82 0.322 35.18 , 36.46 

- 41  - 50 62 15.50 46.06 2.793 6.06 0.355 45.36 , 46.77 

- 51 - 60 61 15.30 55.52 0.396 0.71 0.396 54.73 , 56.32 

มากกวา 60 81 20.30 69.90 6.767 9.68 0.752 68.40 , 71.40 

ระดับการศึกษา   - - - - - 

  - ประถมศึกษา 254 63.50 - - - - - 

  -มัธยมศึกษา 85 21.30 - - - - - 

  - อุดมศึกษา 25 6.30 - -  - - 
   - ปริญญาตรี 18 4.50 - - - - - 

   -อื่นๆ 18 4.50 - - - - - 

อาชีพ   - - - - - 

 - ไมมีอาชีพ 105 26.30 - - - - - 

-เกษตรกร /รับจาง 174 43.50 - - - - - 

 - คาขาย 58 14.50 - - - - - 

-พนักงาน/โรงงาน 39 9.8 - - - - - 

รวม 400 100.0 - - - - - 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

 
 
 
 

ตัวแปรปจจัย
สวนบุคคล 

คาสถิติพื้นฐาน 

 n % mean sd. CV. SE.mean 95%c.i.forµ 

รายได(บาท/
เดือน ) 

- - 7169.31 6406.69 89.36 320.335 6539.56,7799.07 

 - < 5,000 188 47.00 3900.13 1150.873 29.50 83.936 3734.55,4065.72 

- 5001- 10,000 177 44.30 7612.99 1522.558 19.99 114.442 7387.14,7838.85 

 - >10,000 35 8.80 22485.7
1 

12680.164 56.39 2143.339 18129.93,26841.50 

ลักษณะบัตร        

-ยกเวนคา 
ธรรมเนียม 

156 39 - - - - - 

-เสียคา 
ธรรมเนียม 

244 61 - - - - - 

ระยะหางสถานี
อนามัย 

- - 2.690 1.052 39.10 0.05 2.59,2.80 

- < 3 กม. 31  2.645 0.4864 18.38 00.874 2.467,2.824 

-  3 – 5 กม. 66  4.591 0.4954 10.79 0.610 4.469,4.713 

- 5 – 10 กม. 104  7.216 1.3542 18.76 0.1328 6.953,7.480 

  - >10 กม. 199  15.266 3.7512 24.57 0.2660 6.953,7.480 

จํานวนครั้งที่
ใชบริการใน
รอบป 

- - 3.15 2.984 94.73 0.15 2.85,3.44 

- ไมเคยไป 61 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    - 1 คร้ัง 41 10.30 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- >1 คร้ัง 298 74.50 4.09 2.899 70.88 0.149 2.85,4.42 
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1.3   การรับรูภาวะสุขภาพ 
 จากการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดปรากฏใน  ตาราง 4.3 ของผูมีสิทธิบัตรโครงการ 
30 บาทรักษาทุกโรค แตไมไปใชบริการที ่ สถานีอนามัย ที่ระบุไวในบตัร มีการรับรู ภาวะสุขภาพ 
ของตนเองในดานตางๆ ไดขอคนพบดังนี ้
 การรับรูเร่ืองโรคที่เจ็บปวย : พบวาประชากรในกลุมตัวอยางมีการรับรูเรื่องโรคที่
ตัวเองเจ็บปวย เปนสัดสวนถึง 8 ใน 10 สวน ( คิดเปนรอยละ  77.8 ) มากกวา กลุมที่ ไมรู ถึง 6 เทา   
ระบบที่มีการเจ็บปวยแบงออกไดเปน 3 กลุม ใหญ ๆ  คอื ระบบทางเดนิหายใจ พบมากที่สุด รอยละ 
34.4 มากกวากลุม ที่ปวย เปนโรคผิวหนัง และในระบบ ทางเดินปสสาวะ  ถึง 2 เทา ( คิดเปน รอยละ 
7 และ 5 ตามลําดับ )  กลุมสุดทายไดแกกลุมที่ปวยดวยโรคในระบบทางเดินอาหาร ระบบหลอด
เลือดและหวัใจ  และปวยมากกวา 2 ระบบ โดยมีสัดสวนเปน 2 ใน 10 สวน ( คิดเปน รอยละ 14.9 , 
18.2 และ 17.2 ตามลําดับ )  
 การรับรูสาเหตุของการเจ็บปวย : พบวา การรับรูสาเหตุของการเจ็บปวย มีสัดสวน ของ
การรับรู และ ไมรับรู ใกลเคยีงกัน คือ มีสัดสวนเปน 5 ใน 10 สวน   สวนกลุมที่มีการรับรูสาเหตุของ
การเจ็บปวยสามารถ บอกไดวา ตัวเองมสีาเหตุการเจ็บปวย จาก พักผอนไมเพียงพอ รองลงมา มี
สาเหตุจากไปสัมผัสเชื้อโรค     การรับประทานอาหาร และจากสาเหตุอ่ืนๆ   สาเหตุการเจ็บปวย ที่มี
สัดสวนนอยทีสุ่ด คือ สาเหตุจากการไมออกกําลังกาย เปนสัดสวน 1 ใน 10 สวน   
 การจัดการกับการเจ็บปวยกอนมารับการรกัษาพยาบาล  : พบวา ประชากรสวนใหญ มี
การจัดการกับตัวเองกอนมารับการรักษาพยาบาล  โดยมีสัดสวน เปน 7 ใน 10 สวน ( คิดเปน รอยละ 
65.5 )   กิจกรรมที่ ปฏิบัติกอนมาพบแพทย คือ หายามารับประทาน โดยมีสัดสวนเปน 6 ใน 10 สวน 
( คิดเปน รอยละ 55.5 ) กิจกรรมรองลงมา ไดแกการนอนพัก  การอกกกําลังกาย การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน  สวนกิจกรรมที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดไดแก การหลีกเลี่ยง ส่ิงที่ทําใหเกิดโรค 
โดยมีสัดสวน 0.7 สวน ใน 10 สวน  ( คิดเปนรอยละ 7.4 )  
 การประเมินระดับความรุนแรงของโรค  : พบวา ไมสามารถประเมินระดับความรุนรง
ของโรคได โดยมีสัดสวนเปน 6 ใน 10 สวน มากกวา กลุมที่ สามารถประเมินระดับความรุนแรงของ
โรคไมได ถึง 2 เทา  
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ตารางที่ 3 การรับรูภาวะสุขภาพผูใชบริการ 
 

ตัวแปร คาสถิติ  
 n % 
การรับรูภาวะสุขภาพ - - 
รับรูการเจ็บปวย - - 
          - ไมรู 89 22.30 
          - รู 311 77.80 
 ระบบที่เจ็บปวย 302 100.00 
     -ระบบทางเดินหายใจ 104 34.40 
    -ระบบทางเดินอาหาร 45 14.90 
             -ระบบผิวหนัง 21 7.00 
            -ระบบทางเดินปสสาวะ 15 5.00 
           -ระบบหลอดเลือดแลหัวใจ 55 18.20 
            -ระบบกระดกูและกลามเนื้อ 24 7.90 
             -มากกวา 1 ระบบ 52 17.20 
รับรูสาเหตุการเจ็บปวย - - 
              - ไมรูสาเหตุ 219 54.75 
               -รูสาเหต ุ 181 45.25 
สาเหตุการเจ็บปวย - - 
     -พักผอนไมเพียงพอ 60 33.10 
               -สัมผัสเชื้อโรค 45 24.90 
     -ไมไดออกกําลังกาย 25 13.80 
           -การรับประทานอาหาร 40 22.1 
               -อ่ืนๆ 41 22.70 
รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร คาสถิติ  
 n % 
การรับรูภาวะสุขภาพ - - 
การจัดการกับการเจ็บปวยกอนมารับการรักษา - - 
           -ไมปฏิบัติ 144 36 
           -ปฏิบัติ 256 64 
วิธีปฏิบัติ   
          -หายามารับประทาน 142 55.50 
          -นอนพกัผอน 76 29.70 
          -หลีกเลีย่งส่ิงที่เปนสาเหต ุ 19 7.40 
          -ออกกําลังกาย 27 10.50 
          -รับประทานอาหารที่มปีระโยชน 38 14.8 
          -อ่ืนๆ 34 13.30 
การประเมินระดับความรนุแรงของโรค   
         -ประเมนิไมได 243 60.80 
         -ประเมนิได 157 39.30 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 77

ตอนที่ 2 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยการรับรูภาวะสุขภาพกับ ปจจัยสวนบุคคล  และปจจัยท่ี 
เก่ียวของ กับการใหบริการ 
 2.  ความสัมพันธระหวางปจจัยการรับรูภาวะสุขภาพกับ ปจจัยสวนบุคคล   
      2.1 ความสัมพันธระหวาง ปจจยัการรับรูภาวะสุขภาพดาน การรับรูเรื่องโรค กับ
ปจจัยสวนบุคคล: ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี ้
 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุขภาพดาน การรับรูเรื่องโรค ของผูที่ไมไปใชบริการ
ที่สถานีอนามัย มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกับปจจัยสวนบุคคล 3 ดานเทานัน้ คือ 
ปจจัยดาน อาย ุระดับการศึกษา และอาชีพ กลาวคือ  
(1) ดานอายุ โดยมีคาสถิติ X 2 =23.562        p- value =0.00       Contingency C =0.236 (C max = 0.7) 
 สวนปจจยัสวนบุคลดานอื่น ประกอบดวย  เพศ รายไดของครอบครัว นั้นไมพบ
นัยสําคัญทางสถิติ 
  2.1.2 ความสมัพันธระหวาง ปจจัยการรบัรูภาวะสุขภาพดาน การรับรู
สาเหตุของการเกิดโรค กับปจจัยสวนบุคคล: ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี ้
(2) ดานระดับการศึกษา โดยมีคาสถิติ X 2 =7.635   p- value =0.106 Contingency C =0.137 
     (C max = 0.7 
 
 ความสัมพันธระหวางปจจยัการรับรูภาวะสุขภาพดาน การรับรูสาเหตุของการเกิดโรค
ของผูที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย กับปจจัยสวนบุคคลในทุกดาน  นั้นไมพบนัยสําคัญทางสถิติ 

  2.1.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการรบัรูภาวะสุขภาพ 
ในดานการปฏบิัติตัว กอนมาพบแพทย   : ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี ้
(3) ดาน อาชีพ   โดยมีคาสถิติ     X 2 = 7.276    p- value =0.122   Contingency C =0.134  
     (C max = 0.7) 
 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุขภาพ ในดานการปฏิบัติตัว กอนมาพบแพทย ของผู
ที่ไปใชบริการที่สถานีอนามัย มีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับปจจัยสวนบุคคล 3 ดาน
เทานั้น คือปจจัยดาน อายุ อาชีพ และ รายไดของครอบครัว กลาวคือ 
(1) ดานอายุ โดยมีคาสถิติ X 2 = 12.356    p- value = 0.003Contingency C = 0.173   (C max = 0.7) 
(2) ดานอาชีพ โดยมีคาสถิติ X 2 = 8.67   p- value = 0.07     Contingency C = 0.146   (C max = 0.7) 
(3) ดาน รายไดของครอบครัว โดยมีคาสถติิ X 2 = 3.682    p- value = 0.159 Contingency C = 0.096  
      (C max = 0.7) 
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 สวนปจจยัสวนบุคคลดานอื่น ประกอบดวย  เพศ และ ระดับการศกึษา นั้นไมพบ
นัยสําคัญทางสถิติ 

2.1.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยการรับรู ภาวะสุขภาพ ดานการ 
ประเมินระดับความรุนแรงของโรค กับปจจัยสวนบุคคล  : ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี ้
 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุขภาพ ในดานการปฏิบัติตัว กอนมาพบแพทย ของผู
ที่ไปใชบริการที่สถานีอนามยั มีความแตกตาง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ กับปจจยัสวนบุคคล 2  ดาน
เทานั้น คือ ปจจัยดาน อายุ และ รายไดของครอบครัว กลาวคือ  
( 1)  ดานอายุ โดยมีสถิติ X 2 =9.301    p- value = 0.098   Contingency C = 0.151   (C max = 0.7) 
( 2 ) ดานรายไดของครอบครัว โดยมีคาสถติิ X 2 = 4.297   p- value = 0.098Contingency C = 0.151 
       (C max = 0.7) 
 สวนปจจยัสวนบุคคลดานอื่น ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา  และ อาชีพ นั้นไม
พบนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคลกับการรับรูภาวะสุขภาพ 
 

การรับรูภาวะสุขภาพ ปจจัยสวน
บุคคล การรับรูเร่ืองโรค การรับรูสาเหตุของโรค 

 ไมรู รู x2 p-
value 

Continge
ncy C 

ไมรู รู x2 p-value Contingency C 

รวม 89 311    212 188    
 (89.0) (311.0)    (212.0) (188.0)    
เพศ   0.367 0.54 0.03    0.00 0.993 0.00 
- ชาย 27 105   C max= 

0.77 
70 62   C max= 0.71 

 (29.4) (102.6)    (70.00) (62.00)    
- หญิง 62 206    142 126    
 (59.6) (208.4)    (142.0) (126.0)    
อาย ุ   23.56 0.00* 0.236   7.10 0.213 0.132 

-   < 20 16 24   C max 
=0.77 

25 15   C max= 0.71 

 (8.90) (31.10)    (21.20) (18.80)    
- 21 – 30 27 53    41 39    
 (17.8) (62.20)    (42.40) (37.60)    
- 31 – 40 15 61    32 44    
 (16.90

) 
(59.10)    (4030) (35.70)    

 - 41 – 50 14 48    38 24    
 (13.8) (48.20)    (32.90) (29.10)    
 - 51 - 60  10 51    34 27    
 (13.6) (12.80)    (32.30) (28.70)    
 -  > 60 
 

7 
(18.0) 

74 
(63.00) 

   42 
(42.90) 

39 
(38.10) 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวน
บุคคล 

การรับรูภาวะสุขภาพ 

 การรับรูเร่ืองโรค การรับรูสาเหตุของโรค 
 ไมรู รู x2 p-

value 
Contingen 

cy C 
ไมรู รู x2 p-

value 
Contingen 

cy    C 
ระดับการศึกษา   7.6

35 
0.10* 0.137   4.3

2 
0.363 0.103 

- ประถมศึกษา 48 206   C max= 
0.77 

104 114   C max= 
0.71 

 (56.5) (197.5)    (134.6) (119.4)    
มัธยมศึกษา 28 57    47 38    

 (5.60) (19.40)    (45.1) (34.9)    
- อุดมศึกษา 6 19    11 14    

 (5.60) (19.40)    (13.3) (11.8)    
-ปริญญาตรี 3 15    7 11    

 (4.0) (14.0)    (9.50) (8.5)    
- อื่นๆ 4 14    7 11    

 (4.0) (14.0)    (9.5) (8.5)    
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 
ปจจัยสวน
บุคคล 

การรับรูภาวะสุขภาพ 

 การรับรูเร่ืองโรค การรับรูสาเหตุของโรค 
 ไมรู รู x2 p-

value 
Contin
gency 
C 

ไมรู รู x2 p-value Contingency        
              C 

อาชีพ   7.2
76 

0.122* 0.134   1.627 0.804 0.064 

- ไมมีอาชีพ  21 84   C max 
=0.77 

59 46   C max =0.71 

 (23.4) (81.6)    (55.7) (49.40)    
- เกษตรกร / 
รับจาง 

37 137    91 83    

 (38.7) (135.3)    (92.2) (81.80)    
- คาขาย 10 48    27 31    
 (12.9 (45.1)    (30.7) (27.30)    
- พนักงาน
โรงงาน 

15 24    22 17    

 (8.7) (30.3)    (20.70) (18.30)    
- อื่นๆ 6 18    13 11    
 (5.30) (18.7    (12.7) (11.30)    
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

 
การรับรูภาวะสุขภาพ 

การรับรูเร่ืองโรค                                                 การรับรูสาเหตุของโรค 
ปจจัยสวน
บุคคล 

ไมรู รู x2 p-
value 

Continge
ncy C 

ไมรู รู x2 p-
value 

Contingency        
              C 

รายได
( บาท/
เดือน ) 

  1.24
8 

0.536 0.056   2.7
81 

0.249 0.083 

- < 5,000 46 142   C max= 
0.77 

104 84   C max= 0.71 

 (41.8) (146.2)    (99.6) (88.40)    
- 5,001 – 
10,000 

37 140    94 83    

 (39.4) (137.6)    (93.8) (83.20)    
- > 10,000 6 29    14 21    
 (7.80) (27.20)    (18.5) (16.50)    
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ตารางที่ 4 ( ตอ ) 
 
ปจจัยสวน
บุคคล 

การรับรูภาวะสุขภาพ 

 การปฏิบัติตัวกอนมาพบแพทย การประเมินระดับความรุแรงของโรค 

 ไม
ปฏิบั
ติ  

ปฏิบัติ x2 p-
value 

Contingen
cy C 

ไมรู รู x2 p-value Contingen
cy C 

อาชีพ   8.67 0.070
* 

0.146   1.805 0.772 0.067 

- ไมมีอาชีพ  46 59   C max= 
0.77 

63 42   C max= 
0.71 

 (36.2
) 

(58.80)    (63.8) (41.20)    

- เกษตรกร / 
รับจาง 

55 119    107 67    

 (60.0) (114.00)    (105.7) (68.30)    

- คาขาย 19 39    35 23    
 (20.0) (38.00)    (35.2) (22.80)    

- พนักงาน
โรงงาน 

8 31    26 13    

 (13.5) (25.50)    (23.7) (15.30)    

- อื่นๆ 10 14    12 12    

 (8.30) (15.70)    (14.6) (9.40)    
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ตารางที่ 4 ( ตอ ) 
 

การรับรูภาวะสุขภาพ 

การปฏิบัติตัวกอนมาพบแพทย                                การประเมินระดับความรแุรงของโรค 

ปจจัยสวน
บุคคล 

ไม 
ปฏิบั
ติ 

ปฏิบัติ x2 p-
value 

Contingen
cy C 

ไมรู รู x2 p-value Contingen
cy C 

รายได
( บาท/
เดือน ) 

  3.682 0159
* 

0.096   4.297 0.117* 0.103 

- < 5,000 69 119   C max= 
0.77 

124 64   C max 
=0.71 

 (4.90) (123.10
) 

   (114.2) (73.8)    

- 5,001 – 
10,000 

62 115    98 79    

 (61.1) (115.90
) 

   (107.5) (69.50)    

- > 10,000 7 28    21 14    

 (12.1) (22.90)    (21.3) (13.70)    
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ตารางที่ 4( ตอ ) 
 
ปจจัยสวน
บุคคล   

 
การรับรูภาวะสุขภาพ 

 การปฏิบัติตัวกอนมาพบแพทย การประเมินความรุนแรงของโรค 

 ไม
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ x2 p-
valu
e 

Contingency  
        C 

ไมรู รู x2 p-
value 

Contingency  
         C 

เพศ   2.785 0.09
5 

0.830   2.892 0.089 0.085 

- ชาย 53 79   Cmax= 
0.77 

88 44   Cmax= 0.71 

 (45.50) (86.50)    (80.20) (51.80)    

- หญิง 85 183    155 113    

 (92.5) (175.5)    (162.8) (105.2)    

อาย ุ   12.35
6 

0.03* 0.173   9.301 0.098
* 

0.151 

-   < 20 13 27   C max 
=0.77 

26 14   C max =0.71 

 (13.80) (26.20)    (24.30) (15.70)    

- 21 – 30 23 57    38 42    

 (27.60) (52.40)    (48.60) (31.40)    

- 31 – 40 21 55    51 25    

 (26.20) (49.80)   (46.20) (29.80)    
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวน
บุคคล   

 
การรับรูภาวะสุขภาพ 

 การปฏิบัติตัวกอนมาพบแพทย การประเมินความรุนแรงของโรค 

 ไม
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ x2 p-
valu

e 

Contingenc
y C 

ไมรู รู x2 p-
value 

Contingency 
C 

อาย ุ
 
 - 41 – 50 

 
 

20 

 
 

41 

   
 

35 

 
 

27 

  

 (21.00) (40.00)    (37.70) (24.30)    

 - 51 - 60  20 41    40 21    

 (21.00) (10.30)    (37.10) (23.90)    

 -  > 60 41 40    53 28    

 (27.90) (53.10)    (49.20) (31.80)    

รวม 138 262    243 157    

 (138.0) (262.0)    (243.0) (157.0)    
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรูภาวะสุขภาพ 
 

ปจจัยสวน
บุคคล   

การปฏิบัติตัวกอนมาพบแพทย การประเมินความรุนแรงของโรค 
 ไม

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ x2 p-

value 
Conting
ency C 

ไมรู รู x2 p-
value 

Contingency   
C 

 2.059 0.303 0.109  
 

161 
154.3 

 
 

93 
99.70 

ระดับ
การศึกษา 
ประถมศึกษา 

 
93 

(87.60) 
 

 
161 
(166.4) 

 

0.725 0.072 
 

C max= 
0.77 

  

4.849 
 
 

             Cmax=0 .71 

มัธยมศึกษา 26 
(19.3) 

59 
(55.7) 

   44 
(51.6) 

41 
(33.4) 

   

- อุดมศึกษา 7 18    14 11    

 (8.60) (16.40)    (15.2) (9.8)    

-ปริญญาตรี 5 13    13 5    

 (6.2) 
 

(11.8)    (10.9) (7.1)    

- อื่นๆ 7 11    11 7    

 (6.2) (11.8)    (10.9) (7.1)    
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2.1 ความสัมพันธ ระหวางปจจยัการรับรูภาวะสุภาพ ในโครงการ 30 บาท รักษาทุก 
โรค กับ ลักษณะการใชสิทธิบัตรโครงการ30บาทรักษาทุกโรค 

2.2.1 ความสัมพันธ ระหวางปจจัยการรับรูภาวะสุภาพ        ดานการ 
รับรู เร่ืองโรค  กับ ลักษณะการใชสิทธิบัตร : ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้  
 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุขภาพ ดานการรับรู เร่ืองโรค ของผูที่ไมไปใชบริการ
ที่สถานีอนามัย  มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  กับ ปจจัย ลักษณะการใชสิทธิบัตร 2 ดาน
เทานั้น คือ ลักษณะของสิทธิบัตร และ จํานวนครั้งที่ไปใชบริการที่สถานีอนามัย กลาวคือ 
(1) ลักษณะสทิธิบัตร โดยมีคาสถิติ X 2 = 11.418   p- value = 0.001 Contingency C = 0.167  
      (C max = 0.7) 
(2) จํานวนครัง้ที่ไปใชบริการที่สถานีอนามัย โดยมีคาสถิติ X 2 = 3.893 p- value = 0.143 
      Contingency C = 0.098 (C max = 0.7) 
 สวน ปจจยัดาน ระยะหางของสถานีอนามัย นั้นไมพบนัยสําคัญทางสถิติ 

2.2.2 ความสัมพันธ ระหวางปจจัยการรับรูภาวะสุภาพ      ดานการ 
รับรู สาเหตุของการเกิดโรค กับ ลักษณะการใชสิทธิบัตร : ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้  
 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุภาพ ดานการรับรูสาเหตุของการเกดิ โรค ของผูที่ไม
ไปใชบริการทีส่ถานีอนามัย  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กับ ปจจัย ลักษณะการใช
สิทธิบัตร1 ดานเทานั้น คือ จาํนวนครั้งที่ไปใชบริการที่สถานีอนามัย กลาวคือ 
จํานวนครั้งของการไปใชบริการ ที่สถานีอนามัย โดยมีคาสถิติ   X 2 =   10.961 p- value = 0.004 
Contingency C = 0.163 (C max = 0.7) 
 สวนปจจยั ลักษณะการใชสิทธิบัตรดานอื่น ประกอบดวย ลักษณะบัตร และ ระยะหาง
ของสถานีอนามัย นั้นไมพบนัยสําคัญทางสถิติ 

2.2.3 ความสัมพันธ ระหวางปจจัยการรับรูภาวะสุภาพ ดานการ 
ปฏิบตัิตัวกอนมาพบแพทย กับ ลักษณะการใชสิทธิบัตร : ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้  
 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุภาพ ดานการปฏิบัติกอนมาพบแพทย  ของผูที่ไมไป
ใชบริการที่สถานีอนามัย  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กับ ปจจยั ลักษณะการใช
สิทธิบัตร 2 ดานเทานัน้ คือ ลักษณะสิทธิบัตร และ จํานวนครั้งที่ไปใชบริการที่สถานีอนามัย 
กลาวคือ 
(1) ลักษณะสทิธิบัตรโดยมีคาสถิติ X 2 = 12.174 p- value = 0.000 Contingency C = 0.172     
      (C max = 0.7) 
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( 2 ) จํานวนครั้งของการไปใชบริการที่สถานีอนามัย โดยมีคาสถิติ  X 2 =   5.556 p- value = 0.062 
Contingency C = 0.117 (C max = 0.7) 
 สวนปจจยัดานระยะหางของสถานีอนามัย นั้น ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.2.4 ความสัมพันธ ระหวางปจจัยการรับรูภาวะสุขภาพ ดานการ
ประเมินระดับความรุนแรงของโรค กับ ลักษณะการใชสทิธิบัตร: ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้  
 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุภาพ ดานการประเมินระดับความรุนแรงของโรค 
ของผูที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กับ ปจจัย ลักษณะ
การใชสิทธิบัตร 2 ดานเทานั้น คือ ลักษณะสิทธิบัตร และ จํานวนครั้งที่ไปใชบริการที่สถานีอนามัย 
กลาวคือ 
(1) ลักษณะสทิธิบัตร โดยมีคาสถิติ X 2 = 4.612 p- value = 0.032 Contingency C = 0.107     
      (C max = 0.7) 
(2) จํานวนครัง้ของการไปใชบริการที่สถานีอนามัย โดยมีคาสถิติ X 2 =   8.878 p- value = 0.012       
Contingency C = 0.147 (C max = 0.7) 
 สวนปจจยัดานระยะหางของสถานีอนามัย นั้น ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางลักษณะการใชสิทธิบัตร โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กับ 
                    การรับรูภาวะสขุภาพ 
ลักษณะบัตร การรับรูภาวะสุขภาพ 
 การรับรูเร่ืองโรค การรับรูสาเหตุของโรค 
 ไมรู รู x2 p-

value 
Continge
ncy  
       C 

ไมรู รู x2 p-
value 

Contingency 
C 

รวม 89 311    212 188    
 89.0 311.0    212.0 188.0    
ลักษณะบัตร   11.41

8 
0.001
* 

0.167   0.465 0.495 0.034 
Cmax=0.71 

- ยกเวน
คาธรรมเนียม 

21 135    86 70    

 34.7 121.3    82.7 73.30    
- เสียคาธรรมเนียม 68 176    126 118    

 54.3 189.7    129.3 114.7    
ระยะหางของ
สถานีอนามัย 

  4.404 0.221 0.104   2.909 0.406 0.085 
Cmax=0.71 

- <3 กม. 11 20    16 15    
 6.90 24.10    16.40 14.60    
- 3 – 5 กม. 12 54    29 37    
 14.7 51.30    35.00 31.00    
- 5.5 – 10 กม. 20 84    59 45    
 23.1 80.90    55.10 48.90    
->  10  กม. 46 153    108 91    
 44.3 154.7    105.5 93.50    
จํานวนครั้งที่เคยใช
บริการอนามัย 

  3.893 0.143
* 

0.098   10.96
1 

0.004
* 

0.163 
Cmax=0.71 

- ไมเคยไป 11 50    23 38    
 13.6 47.40    32.30 28.70    
- 1 คร้ัง 5 36    29 12    
 9.10 31.90    21.70 19.30    
- มากกวา  1 คร้ัง 73 225    160 138    
 66.3 231.7    157.9 140.1    
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ตารางที่ 5 ( ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรูภาวะสุขภาพ ปจจัยสวนบุคคล   
การปฏิบัติตัวกอนมาพบแพทย การประเมินระดับความรุนแรงของโรค 

 ไม
ปฏิบั
ติ 

ปฏิบั
ติ 

x2 p-
value 

Continge
ncy C 

ไมรู รู x2 p-
value 

Contingency 
C 

รวม 138 262         
 138.0 262.0         
ลักษณะบัตร   12.1

74 
0.000
* 

0.172   4.61
2 

0.032
* 

0.107 
C max =0.71 

- ยกเวน
คาธรรมเนียม 

70 86    105 51    

 53.8 102.2    94.80 61.20    
- เสียคาธรรมเนียม 68 176    138 106    
 84.2 159.8    148.2 95.80    
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ตารางที่ 5 ( ตอ ) 
 

การรับรูภาวะสุขภาพ 

การปฏิบัติตัวกอนมาพบแพทย การประเมินระดับความรุนแรงของโรค 

ปจจัยสวนบุคคล   

ไม
ปฏิบั
ติ 

ปฏิบั
ติ 

x2 p-
value 

Conting
ency C 

ไมรู รู x2 p-
value 

Contingency       
          C 

ระยะหางของ
สถานีอนามัย 

  3.923 0.27 0.099   1.747 0.627 0.066 
C max= 0.71 

- นอยกวา 3 กม. 15 16    16 15    

 10.7 20.30    188.8 12.20    

- 3 – 5 กม. 20 46    38 28    

 22.8 43.20    40.10 25.90    

- 5.5 – 10 กม. 32 72    64 40    

 35.9 68.10    63.20 40.80    

- >  10  กม. 71 128    125 74    

 68.7 130.3    120.9
0 

78.10    

จํานวนครั้งที่เคยใช
บริการสถานี
อนามัย 

  5.556 0.062
* 

0.117   8.878 0.012
* 

0.147 
C max= 0.71 

- ไมเคยไป 16 45    43 18    

 21.0 40.00    37.10 23.90    

- 1 คร้ัง 20 21    17 24    

 14.1 26.9    24.90 16.10    

- >1 คร้ัง 102 196    183 115    

 102.8 195.2    181.0 117.0    
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ตอนที่ 3 
ความสัมพันธ ระหวางมูลเหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย กับปจจัยท่ีเก่ียวของ 
 3.1 ความสัมพันธ ระหวางมูลเหตุจูงใจ ของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย กับ
ปจจัยสวนบุคคล: ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังรายละเอียด ปรากฏ ในตาราง 4.6   พบวา 
(1) ดานเพศ   โดยมีคาสถิติX 2 = 5.584 p- value = 0.134 Contingency C = 0.117 (C max = 0.7 ) 
(2) ดาน ระดับการศึกษา   โดยมีคาสถิติX 2 =   29.426 p- value = 0.003 Contingency C = 0.262    
      (C max = 0.86)  
 ความแตกตางของมูลเหตุจูงใจในการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยของ  ผูที่มี
สิทธิบัตร โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ กับปจจัยสวน
บุคคล 2 ดาน ไดแก ดานเพศ และระดับการศึกษา กลาวคือ  
 สวนปจจยัสวนบุคคลดานอื่น ประกอบดวย อายุ อาชพี และรายไดของประชากร นั้น
ไมพบนัยสําคญัทางสถิติ 
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ตารางที่ 6 เหตจุูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

เหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย ปจจัยสวนบุคคล 
ดาน
บุคลากร 

ดานเครื่องมือ ดาน
บริการ 

ดาน
กายภาพ 

x2 p-value Contingency 
C 

เพศ     5.584 0.134* 0.117 
- ชาย 20 72 24 16   Cmax=0.71 
 (24.10) (64.00) (30.70) (13.20)    
- หญิง 53 122 69 24    
 (48.90) (130.00) (62.30) (26.80)    
อาย ุ        
-  นอยกวา 20 12 14 9 5   Cmax=0.87 
 (7.30) (19.40) (9.30) (4.00)    
- 21 – 30 14 37 18 11    
 (14.60) (38.80) (18.60) (8.00)    
- 31 – 40 10 35 24 7    
 (13.90) (36.90) (17.70) (7.60)    
 - 41 – 50 14 32 10 6    
 (11.30) (30.10) (14.40) (6.20)    
 - 51 - 60  12 29 14 6    
 (11.10) (29.60) (14.20) (6.10)    
 - มากกวา 60 11 47 18 5    
 (14.80) (39.30) (18.80) (8.10)    
ระดับการศึกษา     29.426 0.003* 0.262 
- ประถมศึกษา 40 128 65 21   Cmax=0.87 
 (46.40) (123.20) (59.10) (25.40)    
- มัธยมศึกษา 14 44 16 11    
 (15.50) (41.20) (19.80) (8.50)    
- อุดมศึกษา 9 7 5 4    
 (4.60) (12.10) (5.80) (2.50)    
- ปริญญาตรี 1 8 5 4    
 (3.30) (8.70) (4.20) (1.80)    
- อื่นๆ 9 7 2 0    
 (3.30) (8.70) (4.20) (1.80)    
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ตารางที่  6(ตอ) 
 

เหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย ปจจัยสวนบุคคล 
ดาน
บุคลากร 

ดานเครื่องมือ ดานบริการ ดาน
กายภาพ 

x2 p-value Contingency      
          C 

อาชีพ     8.353 0.213 0.143 
- ไมมีอาชีพ  20 42 28 15   C max = 0.87 
 (19.20) (50.90) (24.40) (10.50)    
- เกษตรกร / 
รับจาง 

30 93 39 12    

 (31.80) (*84.40) (40.50) (17.40)    
- คาขาย 14 27 9 8    
 (10.60) (28.10) (13.50) (5.80)    
- พนักงาน
โรงงาน 

7 19 9 4    

 (7.10) (18.90) (9.10) (3.90)    
- อื่นๆ 2 13 8 1    
 (4.40) (11.60) (5.60) (2.40)    
รายได( บาท/
เดือน ) 

    8.353 0.213 0.143 

- < 5,000 34 95 45 14   C max= 0.82 
 (34.30) (91.20) (43.70) (18.80)    
- 5,001 – 10,000 34 80 44 19    
 (32.30) (85.80) (41.20) (17.70)    
- > 10,000 5 19 4 7    
 (6.40) (17.00) (8.10) (3.50)    
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3.2 ความสัมพันธ ระหวางมูลเหตุจูงใจ ของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย กับ 
ปจจัยลักษณะการใชสิทธิบัตร  
  ผลการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียด ปรากฏ ในตาราง 4.7 พบวา ความแตกตาง ของ
มูลเหตุจูงใจ ของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย กับปจจัยลักษณะการใชสิทธิบัตรประกอบดวย 
ลักษณะบัตร ระยะหางของสถานีอนามัย และ จํานวนครั้งของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย 
นั้น ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 7  เหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย จําแนกตามลักษณะการใชสิทธิบัตร 
 

เหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย ลักษณะการใช 
สิทธิบัตร ดาน

บุคลากร 
ดาน
เครื่องมือ 

ดาน
บริการ 

ดาน
กายภาพ 

x2 p-value Contingency C 

รวม 73 194 93 40    
 (73.00) (194.00) (93.00) (40.00)    
ลักษณะบัตร     1.804 0.614 0.067 
- ยกเวน
คาธรรมเนียม 

31 79 33 13   C max =0.7 

 (28.50) (75.70) (36.30) (15.60)    
- เสีย
คาธรรมเนียม 

42 115 60 27    

 (44.50) (118.30) (56.70) (24.40)    
จํานวนครั้งที่เคย
ใชบริการสถานี
อนามัย 

    3.655 0.723 0.095 
C max = 0.81 

- ไมเคยไป 9 32 13 7    
 (11.10) (29.60) (14.20) (6.1)    
- 1 ครั้ง 4 22 11 4    
 (7.50) (19.90) (9.50) (4.10)    
- >  1 ครั้ง 60 140 69 29    
 (54.40) (144.50) (69.30) (29.80)    
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

เหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย ลักษณะการใช 
สิทธิบัตร ดาน

บุคลากร 
ดาน
เครื่องมือ 

ดาน
บริการ 

ดาน
กายภาพ 

x2 p-value Contingency C 

ระยะหางของ
สถานีอนามัย 

    4.300 0.891 0.103 
C max=0.87 

- นอยกวา 3 กม. 7 15 6 3    
 (5.70) (15.00) (7.20) (3.10)    
- 3 – 5 กม. 13 29 14 10    
 (12.00) (32.00) (15.30) (6.60)    
- 5.5 – 10 กม. 20 52 22 10    
 (19.00) (50.40) (24.20) (10.40)    
->  10  กม. 33 98 51 17    
 (36.30) (96.50) (46.30) (19.90)    
จํานวนครั้งที่เคย
ใชบริการสถานี
อนามัย 

    3.655 0.723 0.095 
C max = 0.81 

- ไมเคยไป 9 32 13 7    
 (11.10) (29.60) (14.20) (6.1)    
- 1 ครั้ง 4 22 11 4    
 (7.50) (19.90) (9.50) (4.10)    
- >  1 ครั้ง 60 140 69 29    
 (54.40) (144.50) (69.30) (29.80)    
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3.3 ความสัมพันธ ระหวางมูลเหตุจูงใจ ของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย กับ 
การรับรูภาวะสุขภาพ    
 ผลการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียด ปรากฏ ในตาราง 4.8 พบวา   
 ความแตกตาง ของมูลเหตุจูงใจ ของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย  มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับปจจยัการรับรูภาวะสุขภาพ  2 ดาน คือ ดานการรับรูเรื่องโรคที่
มีการเจ็บปวย และ ดาน การประเมินระดับความรุนแรงของโรค กลาวคือ  
( 1 ) ดานการรบัรูเรื่องโรคที่มีการเจ็บปวย โดยมีคาสถิติX 2 = 5.416 p- value = 0.144         
        Contingency C = 0.116 (C max = 0.7 ) 
( 2 ) ดาน การประเมินระดับความรุนแรงของโรค โดยมีคาสถิติX 2 = 46.362 p- value = 0.00   
       Contingency C = 0.322 (C max = 0.86 ) 
 สวนปจจยัการรับรูภาวะสุขภาพดานอื่น ประกอบดวย ดานการรับรูสาเหตุของการเกดิ
โรค และ ดานการจัดการกับการเจ็บปวย กอนมาพบแพทย นั้นไมพบนยัสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธระหวางมูลเหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัยกับการรับรู    
                    ภาวะสุขภาพ 
 

มูลเหตุจูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย ปจจัยการรับรูภาวะ
สุขภาพ 

ดาน
บุคลากร 

ดาน
เคร่ืองมือ 

ดาน
บริการ 

ดาน
กายภาพ 

x2 p-value Contingency 
         C 

การรับรูการ
เจ็บปวย 

    5.416 0.144* 0.116 
C max=0.71 

- ไมรู 22 41 15 11    
 (16.20) (43.20) (20.70) (8.90)    
- รู 51 153 78 29    
 (56.80) (150.80) (72.30) (31.10)    
สาเหตุการเจ็บปวย     1.942 0.585 0.70 

C max=0.71 

- ไมรูสาเหตุ 42 98 48 24    
 (38.70) (102.80) (49.30) (21.20)    
- รูสาเหตุ 31 96 45 16    
 (34.30) (91.20) (43.70) (18.80)    
การจัดการกับการ
เจ็บปวย 
กอนมารับการรักษา 

    3.303 0.347 0.091 
C max=0.71 

- ไมปฏิบัติ 27 59 38 14    
 (25.20) (66.90) (32.10) (13.80)    
- ปฏิบัติ 46 135 55 26    
 (47.80) (127.10) (60.90) (26.20)    
การประเมินระดับ 
ความรุนแรงของ
โรค 

    46.362 0.00* 0.322 
C max=0.71 

- ประเมินไมได 57 136 34 16    
 (44.30) (117.90) (56.50) (24.30)    
- ประเมินได 16 58 59 24    
 (28.70) (76.10) (36.50) (15.70)    
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ตอนที4่ 
 นําเสนอขอเสนอแนะ และความตองการใหมีการปรับปรุงสถานีอนามัย ของกลุม
ตัวอยาง ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 163 คน นําเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ และรอยละ 
ดังนี้  
 1.ดานบุคลากร ตองการใหมีการปรับปรุงในดานอัธยาศัยของเจาหนาที่ ที่ใหบริการ 
ใกลเคียง กับความตองการใหมีแพทยอยู ประจํา เปนสัดสวน 2 ใน 10 สวน (คิดเปนรอยละ 21.4 
และ 18.8 ตามลําดับ)  

2. ดานเครื่องมือ มีความตองการใหมีการปรับปรุงในเรื่องความทันสมัย และจํานวน 
ให มีเพยีงพอ  ที่เทากัน 

3. ดานการใหบริการ ตองการใหมีการปรับปรุง ในเรื่องคุณภาพบริการมากที่สุด   
4. ดานโครงสรางทางกายภาพ ปรับปรุงในเรื่องความคับแคบ ของสถานที่ 
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ตารางที่ 9 แสดงความตองการ และขอเสนอแนะที่ตองการใหปรับปรุงระบบบริการทีส่ถานี   
                    อนามัย 
 

ดานที่ตองการใหปรับปรุง ความถี่ รอยละ 
ดานบุคลากร   

1. อัธยาศัยที่ดขีึ้นของเจาหนาที่ 24 21.40 
2. ตองการแพทยอยูประจํา 21 18.80 
3. ใหมีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ 8 7.10 
4.ใหพัฒนา ความรูของเจาหนาที่ในดานตางๆ 3 2.70 

ดานเครื่องมือ   
1.ความทันสมยัของเครื่องมือทางการแพทย  26 23.20 
2.จํานวนเครื่องมือมีเพียงพอตอการใหบริการ 25 22.30 

ดานบริการ   
1. คุณภาพบรกิารที่ดีขึ้น 19 17.00 
2. ความสะดวกของบริการที่ไดรับ 10 8.90 
3. ขอมูลที่ไดรับ 6 5.40 
4. การติดตอประสานกับเจาหนาที ่ 4 3.60 
5. ปรับคาใชจายในการรักษา ใหเหมาะสม 4 3.60 

ดานสิ่งแวดลอมทั่วไป   
1.สถานที่สะดวกไมคับแคบ 11 9.80 
2.จัดสถานที่ใหสะอาด 2 1.80 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะห  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ืองศกึษาปจจัยสวนบุคคลและการรับรูภาวะสขุภาพของ  ประชาชนที่มี
สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพโครงการ  30 บาท รักษาทุกโรคที่ไมไปใชบริการที่สถานบริการปฐม
ภูมิ อําเภอเมือง  จังหวดันครปฐม เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( exploratory ) ซ่ึงมีวัตถุประสงค เฉพาะ 4 
ประการ คือ  1)  ศึกษาลักษณะทัว่ไปของผูมีสิทธิบัตรโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในเขต อําเภอ
เมือง จังหวัด นครปฐม แตไมไปใชบริการที่ สถานีอนามัย 2 ) ศึกษามูลเหตุจูงใจของประชาชนที่มี
สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ทีไ่มไปใชบริการที่สถานีอนามัย
จําแนกตามปจจัยที่เกี่ยวของ  3) ความสัมพันธระหวางเหตจุูงใจกบัปจจัยที่เกี่ยวของ    4) 
ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคลกับการรับรูภาวะสุขภาพของประชาชนที่มีสิทธิบัตรประกัน
สุขภาพ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคทีไ่มไปใชบริการสถานีอนามัย  
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 
1. ลักษณะทั่วไปของประชาชน 
     1.1 ปจจัยสวนบุคคล 
 จากการศึกษา กลุมประชาชนที่มีสิทธิบัตร โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ที่มารับการรักษาที่ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนครปฐม  มีทั้งหมด  
400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงเปน 7 ใน 10 สวน มากกวาเพศ ชาย ถึง 2 เทา      มีอายุ เฉล่ีย 
44  ป  สวนใหญเปนกลุมอายุ 21 – 30 ป  , 31 40 ป  และอายุมากกวา 60 ป  มีระดับ การศึกษาสูงสุด
ในระดบัประถมศึกษา 6 ใน 10 สวน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือรับจางทั่วไป 4 ใน 
10 สวน รายไดของครอบครัวตอเดือนเฉลี่ย  7,169 บาทแตสวนใหญมีรายได นอยกวา 5000 บาท
มากกวากลุมทีม่ีรายได มากกวา 10,000 บาท ตอเดือน ถึง 4 เทา  
2. ภาวะสุขภาพ 
 ประชาชนในกลุมตัวอยางสวนใหญ ใชสิทธิบัตร โครงการ  30 บาท รักษาทุกโรค ชนิด 
เสียคาธรรมเนียม 30 บาท มากกวา กลุมที่มสิีทธิ ยกเวนคาธรรมเนียม 2 เ ทา  
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โดย สวนใหญสถานีอนามัยที่ระบุ ในบัตรมีระยะหางจาก โรงพยาบาลนครปฐม   5 – 10 กิโลเมตร   
ระยะหาง เฉล่ีย 2.69 กิโลเมตร จํานวนครั้งที่ไปใชบริการที่ สถานีอนามัยในรอบปสวนใหญเคยไป
ใชมากกวา 1 คร้ัง เปน7 ใน 10 สวน เฉล่ีย 3 คร้ัง และจํานวนครั้งที่มากที่สุดของประชาชนที่เคยไป
ใชบริการที่สถานีอนามัย คือ 15 คร้ัง 
 1.  ลักษณะการเจ็บปวย  ประชาชนรับรูเร่ืองโรคที่ตัวเองเปน 8 ใน 10 สวน และปวย
เปนโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจ แตไมทราบสาเหตุการเกิดโรค และไมสามารถประเมินระดับ
การรุนแรงของโรคได ประชาชนสวนใหญเมื่อเกิดการเจ็บปวยจะมกีารดูแลตนเองกอนมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล โดยการ หายามารับประทานเอง  
 2. การวิเคราะหความสัมพนัธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยการรบัรูภาวะสุขภาพ 
การรับรูตอการบริหารจัดการการใหบริการที่สถานีอนามัย ความพึงพอใจในการบริการ ระยะหาง
ของสถานีอนามัย กับ มูลเหตจุูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย    
         2.1. ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคล กับเหตุจงูใจของการไมไปใชบริการที่
สถานีอนามัย จากการวิเคราะห พบวา ความแตกตางกัน ของเหตจุงูใจของการไมไปใช บริการที่
สถานีอนามัย ขึ้นอยูกับความแตกจางกับของ ปจจัยดาน เพศ และ ระดบัการศึกษา   
         2.2. ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคล กับ การรับรูภาวะสขุภาพ จากการ
วิเคราะห พบวา  
                  2.2.1 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุขภาพดานการรับรูเร่ืองโรค ขึ้นอยู
กับความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
                  2.2.2 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุขภาพดานการรับรูสาเหตุของการ
เกิดโรค ขึ้นอยูกับความแตกตางของ อายุและ รายไดของครอบครัว 
                  2.2.3 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุขภาพดานการปฏิบัติกอนมาพบ
แพทย ขึ้นอยูกบั ความแตกตางของ อายุ อาชีพ และรายไดของครอบครัว 
                  2.2.4 ความแตกตางของการรับรูภาวะสุขภาพดานการประเมินความรุนแรง
ของโรค ขึ้นอยูกับ ความแตกตางของ อาย ุและรายไดของครอบครัว 
         2.3. ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะสุขภาพ กับเหตจุูงใจของการไมไปใช
บริการที่สถานีอนามัย จากการวิเคราะห พบวา ความแตกตางของ เหตุจูงใจของการไมไปใชบริการ
ที่สถานีอนามัย ขึ้นอยูกับความแตกตางของการรับรูภาวะสุขภาพ ดานการรับรูเรื่องโรคที่เจ็บปวย 
และการประเมินระดับความรุนแรงของโรค  
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 3. ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะสุขภาพ กับระยะหางของสถานีอนามัย จากการ
วิเคราะห พบวา ความแตกตางของการรับรูภาวะสุขภาพในดานการรับรูสาเหตุการเกดิโรค และ ดาน
การประเมินความรุนแรงของโรค ขึ้นอยูกบัความแตกตางของระยะหางของสถานีอนามัย 
 4. ขอเสนอแนะ ความตองการใหมกีารปรับปรุงสถานีอนามัย พบวา ประชาชน
ตองการใหสถานีอนามัยมกีารปรับปรุง ดานเครื่องมือ และอัธยาศัย ของเจาหนาที่ผูใหบริการ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 เนื่องจากผูวิจัย ไดนําผลการวิเคราะหขอมูล ของคุณกรรณพร เอกคณาลักษมี เร่ือง
ความคิดเหน็ของประชาชนที่มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพโครงการ  30 บาท รักษาทุกโรคที่ไมไป
ใชบริการปฐมภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมและ คณุรัตมณี กองสําลี เร่ืองศึกษาปจจัยการรับรูตอ
การบริหารจัดการ ของประชาชนที่มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคที่
ไมไปใชบริการปฐมภูมิ อําเภอเมือง จังหวดันครปฐมมารวมอภิปรายผลดวย เหตุจูงใจของการไมไป
ใชบริการที่สถานีอนามัย ผลการวิเคราะหขอมูล การทํา วิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นทีน่าสนใจ ควรนํามา
อภิปรายดังนี้  
 1. ปจจัยสวนบุคคลกับปจจยัตางๆ 
      1.1 อายุ มีความสัมพันธกับการรับรูภาวะสุขภาพในดานการรับรูเรือ่งโรค  รับรูใน
การจัดการการเจ็บปวยของตนเองกอนมาพบแพทย และ สามารถประเมินระดับความรุนแรงของ
โรคได  กลาวคือเมื่อมีอายมุากขึ้นมีการรบัรูภาวะสุขภาพของตนเองมากขึ้น ตามทฤษฎีของโอเร็ม 
( 1985 )ทีว่า อายุเปนขอบงชี้ ถึงวุฒิภาวะ หรือความสามารถในการจดัการเกีย่วกับตัวเอง นิสัย  การ
รับรู และการแปลความหมาย ความเขาใจ และการตัดสินไจ ซ่ึงมีความแตกตางกันตามระดบั
พัฒนาการของอายุ  อายุมคีวามสัมพันธกับระดับพัฒนาการและประสบการณตางในชีวิต ซ่ึงสงผล
ถึงความแตกตางในการแสดงออกเกี่ยวกับความอดทน การมองปญหา ความเขาใจ การใชเหตุผล 
กลาวคือ เมื่อมีอายุมากขึ้น ยอมสามารถ ประเมินสถานการณ  ตัดสนิใจเลือกแนวทางในการดแูล
สุขภาพ รวมทัง้มีความเขาใจเกี่ยวกับการเจบ็ปวย และ การรักษามากกวาบุคคลที่มีอายุนอย (จิรประ 
ภา   ภาวไิล 2535 :38 )  แตจากการวิเคราะหหาความสมัพันธกับมูลเหตุจูงใจของการไมไปใชบริการ
ที่สถานีอนามัยพบวามีน่ัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะวาเหตุผลในการเลือกใชบริการสุขภาพสวน
ใหญจะเปน อํานาจของลูกหลาน ญาติหรือผูดูแล ทั้งนี้เพราะ เมื่อผูปวยที่มีอายุตางกัน ความรูสึกตอ
การเจ็บปวย  เชน ความวิตกกังวล ความเปนหวงเปนใยของครอบครัวอาจมีความแตกตางกัน  และ
ถาเปนบุคคลที่มีความสําคัญในครอบครัว เชน เด็กเลก็ พอแม ผูสูงวัย ก็จะสงผลใหแสวงหาแหลง
บริการที่มีระดบั หรือประสิทธิภาพสูงๆ และเมื่อเทยีบระหวางโรงพยาบาล กับสถานีอนามัย ก็
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จะตองพาไปโรงพยาบาล  สอดคลอง กับการศึกษาของสายสัมพันธ  รับขวัญ ( 2529 ) ศึกษาปจจยัที่
มีอิทธิพลตอการขามขั้นตอนการใชบริการที่สถานีอนามัยในโครงการบัตรสุขภาพ  จังหวัด ราชบุรี  
พบวาผูใชบริการที่มีอายุมาก การขามขั้นตอนการใชบริการ ที่สถานีอนามัยก็จะมากยิ่งขึ้น นชุรพี  
ทุนกุล (2536 ) พบวาถึงแมผูสูงอายุ จะมีสิทธิ์รักษาฟรี จากสวัสดกิารก็ตาม แตเลือกใชบริการจาก
สถานพยาบาลเอกชน โดยยนิยอมจายเงินในสวนเกินของสิทธิ์ที่ไดรับ แสดงใหเหน็วาการเลือกใช
บริการสุขภาพ อาจมีสวนเกีย่วของกับการจัดสวัสดิการการรักษาอยูบาง  แตผูรับบรกิารจะเลือกใช
บริการจากแหลงบริการอื่น โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนคุมคาของการรักษามากกวา แต
ตางจาก การศกึษาของแสงทอง  แหงมงาม ( 2533 : 96 ) , จนัทรนิภา ตันภูมิประเทศ ( 2543 : 69 )  
พบวา อายไุมมีความสมัพันธกับการใชบริการสาธารณสุขที่สถานีอนามัย  
      1.2 กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนกลุมท่ีอยูในวัยทํางาน ระดับการศกึษาชั้นประถมศึกษา 
มีอาชีพ เกษตรกร หรือรับจางทั่วไป มีรายไดของครอบครัว นอยกวา 5,000 บาทตอเดือน มักปวย
ดวยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสอดคลองกับการศึกษาของ อรทัย  รวยอาจณิ ( 2528 ) ,มยุรี  
คชนาม ( 2536 )  ถึงแมเวลาการศึกษาจะตางกัน แตแนวโนมการเจ็บปวยของประชาชนในชนบท ก็
ยังคงเปนโรคงายๆ ที่ผูปวยมีความตระหนัก และรับรูตอภาวะการเจบ็ปวยไดคลายคลึงกัน และใน
กลุมตัวอยางมวีิธีการจัดการกับโรคที่เปนโดยการซื้อยามากินเองเปนสวนใหญ จากการสอบถาม
พบวามีหลายคนที่ ซ้ือยามากินแลวไมหาย หรืออาการไมดีขึ้นจึงมาพบแพทย และมีพฤติกรรมเชนนี ้
เกือบทุกครั้งทีป่วยดวยโรคดังกลาว  อาจเนื่องมาจากโรคที่เปนสวนใหญ เกี่ยวกับระบบทางเดนิ
หายใจ ประกอบกับสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรการ หรือรับจางทั่วไป ที่ไมคอยมีเวลาวางและ
ไมสะดวกที่จะไปรับบริการที่ สถานีอนามัย จึงนยิมซ้ือยามากินเอง ดวยความคิดวาเจ็บปวยเล็กนอย
ซ้ือยามากินเองเดี๋ยวกห็าย เปนเหตุผลที่มากที่สุดสําหรับประชาชนชนบทที่นยิมซ้ือยามากินเองถึง
รอยละ 78.9 จนกลายเปนรูปแบบหรือข้ันตอนแรกของพฤติกรรมการรักษาของคนไทยในชนบท 
( สุรเกียรต ิ อาชานุภาพ 2527 ;  วีรพันธ  สุพรรณไชยมาตย และคณะ 2533 )  วชิระ  สิงหะคเชนทร 
( 2522 ) ไดศึกษาเรื่องการใชบริการทางการแพทยและอนามัยของชาวชนบทในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา ในการปฏิบัติตัวเมื่อคนในบานไมสบายเล็กนอย มีการซื้อยามากที่สุด  
ในกลุมที่ไมไดรับการศึกษา  และในกลุมนี้ทําการรักษาพยาบาลแผนใหม ในระดับต่าํ  ซ่ึงจะเห็นได
วา การศึกษาเปนดัชนหีนึง่ทางสังคมของบุคคล ที่มีผลตอการเลือกใชบริการรักษา ผูปวยทีม่ี
การศึกษาสูง จะมีการเลือกใชบริการแผนใหมมากกวาผูปวยที่มกีารศึกษาต่ํา สวนใหญผูใหญที่ซ้ือยา
กินเองมักมกีารติดยาในกลุมยาแกปวด  เชนยาทัมใจ ยาบวดหาย ( จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี  2536 ) 
หรือพบวาประชาชนบางสวนมีพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ โดยไมจําเปนและซื้อยาปฏิชีวนะโดย
การเอาตัวอยางเดิมไปเทยีบเคียง  ซ่ึงลอแหลมตอการเกิดอันตราย ( บุปผา ศิริรัศมี 2540 ) หรือแมแต
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การซื้อยาปฏิชีวนะจากกองทนุยาของประชาชนในชนบทก็มักจะซื้อและรับประทานไมครบตาม
ขนาดซึ่งอาจกอใหเกดิเชื้อดือ้ยาได ( พิมลพรรณ  อิศรภักดี 2535 ) สอดคลองกับ สธน  ลีลานิตยกุล  
( 2539 ) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาในรานขายยา พบวา การศึกษาที่ตางกันจะใชบริการรานขายยา
ตางประเภทกนั แตโดยรวมผูที่ซ้ือยากินเองทั้งหมดเปนผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมธัยม
มากที่สุด   และเปนผูที่ใชแรงงาน มีรายไดนอยกวา 5,000บาท ตอเดือน และจากการศึกษาของ บญุ
เลิศ  เลี้ยวประไพ และบุปผา ศิริรัศมี  ,อางใน มยุรี  คชนาม  ( 2531 ) พบวาประชาชนในเขตชนบท 
มีความเจ็บปวย ในรอบ 6 เดอืน ดวยโรคติดเชื้อ มากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนโรคระบบทางเดิน
หารใจ  โดย ประชาชนที่ปวยดวยโรคระบบทางเดินหารใจ นิยมซ้ือยามารับประทานเอง  โดยซ้ือยา
ชุดจากรานขายยา  รานขายของชํา  หรือจากกองทุนยาประจําหมูบาน 

      1.3 จํานวนครั้งของการไปใชบริการทีส่ถานีอนามัย มีความสัมพันธ กับ การับรู
ภาวะสุขภาพ  การับรูตอการบริหารจัดการ การใหบริการที่สถานีอนามัย  และความพึงพอใจในการ
รับบริการที่สถานีอนามัย อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  กลาวคือ ความแตกตางของจํานวนครั้งที่ผูมี
สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ไปใชบริการที่สถานีอนามัยมีผลตอ
การการับรูภาวะสุขภาพ  การับรูตอการบริหารจัดการ การใหบริการที่สถานีอนามัย  และความพึง
พอใจในการรบับริการที่สถานีอนามัย แตกตางกัน แตไมความสัมพนัธตอมูลเหตุในการไมไปใช
บริการที่สถานีอนามัย แตเปนประเดน็ทีน่าสนใจ เนื่องจาก ปจจยัที่เกี่ยวของทั้งสามดานมีผลตอการ
ไปหรือไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ในสิ่งแวดลอมรอบตัวนั้น จะตอง
พบกับบุคคล สัตว ส่ิงของ   และ ปรากฏการณทางธรรมชาติ   ตางๆ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ จัดเปนสิ่งเรา ที่ทุก
คนตองเขาไปเกี่ยวของ ไมเวลาใดเวลาหนึ่ง  นักจิตวิทยา เชื่อวาบุคคลเขาติดตอกับสิ่งแวดลอม
ดังกลาว โดยผานขบวนการอันหนึ่งคือ การรับรู (สุชา  จันทรเอม  2539 .119 ) การรับรูหมายถึง 
กระบวนการทีเ่กิดขึ้นภายในตัวบุคคล จากการใชอวัยวะรับสัมผัส เปนเครื่องมือในการรับรูส่ิงเรา
ตางๆ เปนการแปลความหมายของสิ่งเรา โดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณเดิมของตน( อรพิณ  
ไชยพยอม   2543:21  )  ดังนั้นการรับรูจึงเปนจดุเริ่มตนที่ทําใหเกิดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 
เลือก หรือไมเลือกที่จะทําหรือไมทําอะไร เชนกัน เนื่องมาจาก ปจจยัทีม่ีผลตอการรับรู เกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพ ของแตละบุคล ( Kozier and Erb 1989 )ไดแก ระดับพัฒนาการ  อิทธิพลทางสังคมและ
วัฒนธรรม  ประสบการณในอดีต  และความคาดหวังในตนเอง  เชนเดียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใหบริการของเจาหนาทีส่ถานีอนามัย  เปนการแสดงออกดานความรูสึก ของบุคคลที่มีตอส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่ง โดนอาศัยพื้นฐานความรู  ประสบการณในเรื่องตางๆ (McGuire ,W.J 1985, อางใน สินินชุ  
ครุฑเมือง  2538 :12 )  เชนเดียวกับ คอคโค ( 1968 ) กลาววา บุคคลจะกําหนดความคาดหวังไว
อยางไร ขึ้นอยูกับปะสบการณที่ผานมา และการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ จะแปรผันตามระดับ
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ความคาดหวัง  อนุวัฒน  ศุภชุติกุล  ( 2541 ) สุปราณี  วิวฒัศร ( 2546 ) การรับรูคุณภาพบริการของ
ผูรับบริการศูนยสุขภาพชุมชน  ตําบล ฆะมัง อําเภอเมอืง  จังหวัด  พิจิตร   อุบลศรี  หาญเจรญิกิจ  
( 2543) คณุภาพบริการตามการับรูของผูปวย   โรงพยาบาลเวียงปาเปาขัน้ตอนการทํากิจกรรมพัฒนา
สุขภาพ  รูปแบบสําหรับบริการสุขภาพ พบวา ผุใชบริการเมื่อตดัสินใจใชบริการจะพจิารณารูปธรรม 
คือสถานที่เปนหลัก  เพราะตองสรางความเชื่อมั่น และความสะดวกใหแกผูใชบริการเปนอยางด ี 
สวนสถานีอนามัยนั้นแมนจะเปนหนวยงานของรัฐและบุคลากรทางสาธารณสุขที่อยูปฏิบัติงานที่
ไดรับการฝกอบรมมาแลวเปนอยางมีมาตรฐานและเปนสถานบริการดานแรกเนื่องจากอยูใกล
ประชาชนมากที่สุด แตก็มขีอจํากัดหลายประการเชนกนั  บางครั้งประชาชนผูไปใชบริการแลว
พบวา ไมมยีา ไมมีอุปกรณสําหรับโรคบางอยาง  หรือเจาหนาที่สถานีอนามัยมีความสามารถจํากัด
รักษาไมได ตองสงตอที่โรงพยาบาล ในขณะที่การเดินทางในปจจุบนัสะดวกมากขึ้น ความสําคัญ
ของสถานีอนามัย ก็จะลดบทบาทใน การรักษาพยาบาลลง นอกจากนัน้ยังพบวา ถาไปใชบริการใน
วันหยุดและเวลากลางคืนก็มักจะไมพบเจาหนาที่สถานีอนามัย ( โยธิน  แสวงดี  พมิลพรรณ  ศรภักด ี 
และมาลี  สันภูวรรณ 2543 ) ซ่ึงเปนปญหาที่ทําใหประชาชนไมสะดวกตองไปใชบริการรักษาโรค
จากแหลงอ่ืนที่สะดวกกวา หรืออยูใกลเคยีง 

 
2. ความสัมพนัธ ระหวางปจจัยตางๆ กับเหตุจูงใจของการไมไปใชบรกิารที่สถานีอนามัย 
 2.1 ปจจัยสวนบุคคล 
       2.1.1 เพศ ผลการศึกษาพบวา เพศมีความสัมพันธ กับเหตจุูงใจของการไมไปใช
บริการที่สถานี    อ นามัย โดย  ประชากรในกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย 2 เทา  อาจ
เปนเพราะ เพศชายมักคิดวาตนเปนตวัแทนความเขมแขง็ เพราะฉะนัน้เพศชายจึงไมรับการรักษาเมื่อ
มีอาการปวยเพียงเล็กนอย ซ่ึงสอดคลองับ การศึกษาของ เฟรดเดริค เอ เดย และบญุเลิศ เล้ียวประไพ 
( อางในจันทรนิภา  ตันภูมิประเทศ  2543 : 65 ) ศกึษาเกี่ยวกับรูปแบบการใช บริการธารณสุขของ
ประชาชน ในจังหวดั สุพรรณบุรี จํานวน 2,400 คน พบวา เพศหญิงจะไปใชบริการทั้งที่โรงพยาบาล
จังหวดั และโรงพยาบาลชุมชน  ในอัตราสวนที่มากกวาเพศชาย   เชนเดียวกับ การศึกษาของมยุรี  
คชนาม  ( 2536 ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคดัสรรกับการใชบริการรักษาพยาบาลทีสถานี
อนามัย ของประชาชนในชนบท  จังหวัดสุราษฎรธานี  พบวา เพศหญงิมีการใชบริการรักษาพยาบาล
ที่สถานีอนามัยมากกวาเพศชาย  และเมือ่ศึกษาดวยสถติิวิเคราะหจําแนกประเภท  พบวา เพศเปน
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการใชบริการรักษาพยาบาลที่ สถานีอนามัยเปนลําดับที่ 6 มีทิศทางเปนบวก แต
แตกตาง จากแสงทอง  แหงมงาม ( 2533 ) ศึกษาปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับการใช
บริการสาธารณสุขดานรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย ของประชาชนในชนบท  จังหวดัลําปาง พบวา 
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เพศ ไมมีความสัมพันธกับการใชบริการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย  แมวา เพศหญิงจะมีสัดสวน
ของการใชบริการรักษาพยาบาลมากกวาเพศชายก็ตาม 
       2.1.2. ระดับการศึกษา กับเหตจุูงใจของการไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย  พบวา
ระดับการศึกษาของประชากร สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  สวนทีจ่บการศึกษาใน
ระดับสูงกวาชัน้อุดมศึกษาขึ้นไป มีเพียงสวนนอย  และที่นาสนใจ คือ จากผลการศึกษาในตารางที่ 1 
แสดงคาสถิติพื้นฐาน จะพบวา อายุของประชากรสวนใหญ อยูในชวงอายุ 21 – 30 ป 31 – 40 ป และ
อายุมากกวา 60 ป แสดงใหเห็นวา ยังมีประชาชนอีกมากที่ไมไดรับการศึกษาในขั้นทีสู่งขึ้น สงผลให
สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพที่ไดรายไดสูง เปนไปไดยากในสังคมปจจุบัน จึงมผีลตอโอกาสใน
การแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนตอการดูแลตนเองและครอบครัวไดนอยตามไปดวย  และ จากการ
ทดสอบความสัมพันธทางสถิติ พบวา ระดับการศกึษามีความสัมพันธกับเหตุจูงใจของการไมไปใช
บริการที่สถานีอนามัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.20 ( p- value = 0.003 , Contingency = 
0.262 ) กลาวคือ ระดับการศึกษาสูงขึ้น แนวโนมจะมารบัการรักษาที่สถานีอนามัยลดลง  โอเร็ม เชื่อ
วา การศึกษาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาความรู ทักษะ และการมีทัศนคติที่ดีตอการดูแลตนเอง 
การศึกษาจะชวยใหบุคคลสามารถ ปรับตัวเองใหเขากับสิง่แวดลอม หรือสามารถเอาชนะ อํานาจจาก
ส่ิงแวดลอมได  บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูง ยอมมีสติปญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆอยางมีเหตผุล 
เขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดถูกตองมากกวา  ผูที่มีระดบัการศึกษาต่ํากวา  สอดคลองกับการศึกษา
ของจันทรนิภา  ตันภูมิประเทศ  ( 2543 ) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการมารับบริการที่สถานีอนามัย
ของประชาชนในตําบลวังหนิ  อําเภอเมือง  จังหวดัตาก  พบวา  การศึกษามีความสมัพันธกับการมา
รับบริการที่สถานีอนามัย ภริูยา  เพ็ญสุวรรณ ( 2540 )ศกึษาการรับรูภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ของมารดาที่ฝากครรภครบและไมครบตามเกณฑ  พบวา  ผูที่มีการศึกษาต่ํามักประสบ
ปญหาในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการเกดิโรค  และวธีิการรักษา ตลอดจนการปฏิบัติตน เนื่องจาก
ความรูดังกลาวเปนเรื่องเชิงวิทยาศาสตรสุพจน  สมชาต ิ ( 2528 ) กลาววา บุคคลมรีะดับการศึกษา
สูงขึ้นจะใชสติปญญาพิจารณาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผลมากกวาผูที่มกีารศึกษานอย   ผูที่มีการศึกษาสูง
ยอมใชประโยชนจากขอมูลตางๆเพื่อประกอบการตัดสนิใจ เลือกแหลงบริการทีเ่อื้อประโยชนตอ
ตนเองสูงสุด  โดยพบวาประชาชนทีม่ีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะไปใชบริการทีค่ลินิก  และ
โรงพยาบาลเอกชน มากกวาของรัฐ 

 ผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวความคิดที่วา การศึกษาเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งที่
ชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมมสีติปญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆอยางมี
เหตุผล  ทําใหมองเห็นปญหา และหาแนวทางในการแกปญหาในลกัษณะที่กวางขึน้ ( ช่ืนชม เจริญ
ยุทธ 2522 : 46 )  และยังกลาวไดวา  ระดับการศึกษามีความเชื่อมโยงตอพฤติกรรมสุขภาพ ถา
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ประชาชนมีการศึกษาดีจะชวยในการดูแลรักษาสุขภาพ  ดังนั้นเมือคนมีความรูก็จะเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดแูลรักษาสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น  ( กรมการแพทย 2530 : 3 ) การเจ็บปวยจะลดนอยลง หรือ
มีการแสวงหาแหลงบริการรักษาที่ดี และทันสมัยขึ้นแตแตกตาง จากการศึกษาของ ระจิตร  
ชาครียวณิชย ( 2545 ) ศึกษาปจจยักําหนดการใชบริการรักษาโรคขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยใน
ชนบท  พบวาการศึกษาไมมคีวามสัมพันธกับการใชบริการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน   
 
       2.2. การรับรูภาวะสุภาพ โครงสรางของการรับรู ผลการศึกษาพบวา  ประชาชน
สวนใหญมีการรับรูเรื่องโรค แตไมสามารถประเมินระดบัความรุนแรงของโรคได เมื่อมีการรับรูถึง
ความรุนแรงของโรคตางกัน การไปใชบริการก็จะตางกนัไปดวย และเมื่อเทียบระหวางโรงพยาบาล 
กับสถานีอนามัย ก็จะพบวาแนวโนมผูที่รับรูวาตนมีการเจ็บปวยรุนแรงก็จะมุงไปโรงพยาบาล
มากกวาสถานอีนามัย เพราะตองการพบแพทย  และเชือ่มั่นในเครื่องมือที่ทันสมัยของโรงพยาบาล
มากกวา   เมื่อทดสอบทางสถิติ พบวา ความสัมพันธระหวางเหตจุูงใจของการไมไปใชบริการที่
สถานีอนามัย กับ การรับรูภาวะสุขภาพ ของประชากร จากการวิเคราะหพบวา  ปจจัยการรับรูภาวะ
สุขภาพ การประเมินระดับความรุนแรงของโรค ที่เปนอยู  มีความสัมพนัธกับเหตจุูงใจของการไมไป
ใชบริการที่สถานีอนามัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.20 ( p- value = 0.00 , Contingency = 0.322 )  
และ ปจจยัการรับรูภาวะสุขภาพในเรื่องการรับรูโรคที่เจ็บปวย มีความสัมพันธกับเหตุจูงใจของการ
ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย อยางมีนยัสําคัญที่ระดับ 0.20 ( p- value = 0.144 , Contingency = 
0.116 )  คอคโค ( 1968 ) กลาววา บุคคลจะกําหนดความคาดหวังไวอยางไร ขึ้นอยูกบัปะสบการณที่
ผานมา และการรับรูเกีย่วกับภาวะสุขภาพ จะแปรผันตามระดับความคาดหวังตามที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณในอดีต สอดคลองกับYong , อางในพิมพวัลย  ปรีดาสวัสดิ์ ( 2530 ) วาเมื่อผูปวยรับรู
วาตนเองมกีารเจ็บปวย มากผูปวยและครอบครัว จะเลือกแหลงบริการที่คิดวามีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  โดยไมคํานึงถึงราคาคายริการ แตถาเจ็บปวยเล็กนอยจะรักษาตนเองกอน  ชูศรี  ผลเพิ่ม  
( 2536 ) พบวาปจจัยที่สําคญัที่กําหนดการใชบริการ จากแหลง ตางๆ แตกตางกนั  คือ ช่ือเสียงของ
สถานพยาบาล  ความสามารถของแพทย และเจาหนาที่ ระดับความรุนแรงของการเจบ็ปวย  เพราะ
เร่ืองการเจ็บปวยเปนสิ่งสําคัญ ประชาชนจึงตองการใชแหลงบรกิารที่มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
ประชาชนสวนใหญ จึงมแีนวโนมตัดสนิใจเลือกใชบริการ จากเหตุผลหลายประการแตกตางจาก 
จันทรนิภา  ตันภูมิประเทศ  ( 2543 ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมารับบริการที่สถานีอนามัยของ
ประชาชน ในตําบลวังหนิ  อําเภอเมอืง  จังหวดัตาก การรบัรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ไมมี
ความสัมพันธกับการมารับบริการที่สถานีอนามัย และแนวโนมความสัมพันธเปนดานลบ 

เชนเดยีวกับ   แสงทอง  แหงมงาม ( 2533 ) คริสเตียนเซน ( 1987 )  สิริอร  พัวศิริ  ( 2533)    ฮอร
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แกน ( 1987 ) การับรูเกี่ยวกับการเจ็บปวย  ไมมีความสัมพันธกับการใชบริการสาธารณสุขที่สถานี
อนามัย  และ พบวา บุคคลที่มีการรับรูภาวะสุขภาพ ตนเอง ในขณะนัน้ดีจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพ
ตนเอง ดีกวา บุคคลทีมีการรับรูภาวะสุขภาพตนเองไมด ี
  
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอในการรับบริการการรักษาพยาบาล   แตยังไมมี
ความมั่นใจตอความพรอม ดานเครื่องมอื อุปกรณการแพทย ยา หรือแมแตตวับุคลากร ทาง
หนวยงานของรัฐจึงควรใหการสนับสนุน  พรอมประชาสัมพันธ ช้ีแจง ใหประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นใน สถานีอนามัยมากขึ้น 
 2.สถานีอนามัยควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการใหบริการ
รักษาพยาบาลและบริการดานอื่นๆ ของสถานีอนามัย ขั้นตอนในการรักษากับสถานบริการ
ตามลําดับ และผลประโยชนที่ไดรับจากการรับบริการที่สถานีอนามัย สวนที่โรงพยาบาลควรจะใช
วิธีการชี้แจงใหผูปวยเห็นความสําคัญของกการรักษาที่สถานีอนามัยคณุภาพยาที่เหมอืนกับของ
โรงพยาบาล  
 3.เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกับการควบคุมรานขายยา มีการควบคุม การจําหนาย คณุภาพใน
การใหบริการที่มีเภสัชกรเปนผูจายยาตลอดเวลา เพื่อใหคําแนะนําและสอนสุขศึกษาไปพรอมกนั
ดวย 
 4.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสถานีอนามัย ในดานความรูความสามารถ
เจาหนาทีใ่หมศีักยภาพมากขึน้ ทั้งในดานการรักษาพยาบาล และการสงเสริมสุขภาพ  พรอมกับสราง
ความประทับใจแกผูรับบริการ 
 5.การออกเยีย่มบานของเจาหนาที่สถานีอนามัย อาจไมเพยีงพอเนื่องจากประชาชน 
สวนใหญชุมชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือรับจางทั่วไปควรมกีารอกกเยีย่มที่ทาํงานรวมดวย  
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.การศึกษาการใชบริการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย อาจมีไดหลายรูปแบบ เชน
การศึกษาในเชิงคุณภาพ เนือ่งจาก สอบถาม มีประเด็นที่นาสนใจเกินกวาแบบสอบถาที่แจกให ทัง้นี้
เพื่อใหไดขอมลูที่สมบูรณที่ถูกตองและเหมาะสมมากทีสุ่ด  
 2.จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ผูใหบริการดานสุขภาพตองการมีสวนรวมในการทําวจิัย 
ดังนั้นศกึษาโดยใชขอมูลทั้งฝายผูใหบริการ ฝายผูรับบริการ ฝายผูสนับสนุน จะชวยให เกิดมุมมองที่
กวาง และ เขาใจสถานการณมากยิ่งขึ้น  
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จันทรนิภา  ตนัภูมิประเทศ.  “ปจจัยที่มีผลตอการมารับบริการที่สถานีอนามัยของประชาชนใน 
                     ตําบลวังหิน  อําเภอเมือง  จงัหวัดตาก.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต                
                     สาขาพยาบาลสาธารณสุข  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543. 
จิรุตม  ศรีรัตนบัลล และคณะ.  เครื่องชี้วัดคณุภาพโรงพยาบาล.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนา 
 และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2543. 
จิรประภา  ภาวิไล.  “การศึกษาการรับรูตอภาวะสุขภาพ  พฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภา 
 ของผูปวยภายหลังผาตัดเปลี่ยนล้ินหวัใจ.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการ 
 พยาบาลศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. 
เจน  วีรพงษ. “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชบริการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยในจังหวัด 
 นครสวรรค.”วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาธารณสุขศาสตร 
 มหาวิทยาลัยมหิดล,2542. 
จําเปน ชาญชยั.การเลือกใชสถานบริการเพื่อการรักษาพยาบาลของประชาชนในจังหวัดตรัง. 
 กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข, 2537. 
จําเรียง กูรมะสุวรรณ, นิตยา ภาสุนันท, วินสั ตันติบูล. “รายงานการวิจยัการศึกษาความสัมพันธ 
 ระหวางปจจยัดานสถานภาพสวนบุคคลความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพ 
 ชีวิตของผูสูงอาย.ุ” คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล, 2532. 
ทวีทอง  หงษวิวัฒน และคณะ.  พฤตกิรรมการใชบริการสาธารณสุขในโครงการบัตรสุขภาพ :   
                       เอกสารวิชาการหมายเลข  4. กรุงเทพมหานคร :  ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข        
                       มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529. 
ชนิดา  สันธินาค. “ความแตกตางกันทางสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการแสวงหาบริการ 
 รักษาอาการเจบ็ปวยของสตไีทยในชนบท.”วิทยานพินธปริญญาสังคมศาสตร 
 มหาบัณฑติสาขาวิชาวิจยัประชากรและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล,  
 2530. 
ชูศรี  ผลเพิ่ม.“ปจจัยกําหนดการใชบริการเพื่อรักษาการเจ็บปวยในสถานพยาบาลเอกชนกรุงเทพ   
                       มหานคร.”วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยัประชากรและ 
 สังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536 
ทวีทอง  หงษวิวัฒน และคณะ.  พฤตกิรรมการใชบริการสาธารณสุขในโครงการบัตรสุขภาพ :   
                       เอกสารวิชาการหมายเลข  4. กรุงเทพมหานคร :  ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข        
                       มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529. 
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ธวัช อักโข. “ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการใชการวางแผนครอบครัวในเขตเมืองของประเทศไทย.” 
 วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม  
 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2526. 
นิตยาภรณ  รัตนชมภู.  “การศึกษาความสมัพันธระหวางบริการสาธารณสุขและสภาพแวดลอมใน 
                     ครัวเรือนกับสภาพการเจ็บปวยในชนบทไทย.”  วิทยานพินธปริญญาสังคมศาสตร 
 มหาบัณฑติ สาขาวิจัยประชากรและสังคม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533. 
บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร.  ระเบียบวิธีการวิจยัทางพยาบาลศาสตร.  พิมพคร้ังที่  2.  กรุงเทพมหานคร :  
 คณะพยาบาลศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 
บุญเลิศ  เล้ียวประไพ,บุปผา  ศิริรัศมี. “สถานภาพทางดานสุขภาพอนามัยและการใชบริการ 
 สาธารณสุขของประชาชนในทองถ่ินชนบท.”เอกสารทางวิชาการ.นครปฐม 

 : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล, 2531. 
เบญจา ยอดดําเนิน, จรรยา เศรษฐบุตร, กฤตยา อาชวนิจกุล. ทฤษฎีและการศึกษาทางสังคมวิทยา  

มานุษยวิทยาการแพทย.กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พร้ินติ้ง เฮาส, 2529. 
ประภาเพ็ญ  สุวรรณ และ สวงิ  สุวรรณ.  พฤติกรรมศาสตร พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา.  
 กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ, 2534.  
ปรีดา  แตอารักษ และคณะ.  “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในการปฏิรูป            
 ระบบสุขภาพแหงชาติ.  ”วารสารวิชาการสาธารณสุข 10,4 (ตุลาคม – ธันวาคม2544) :               
 665 – 668. 
พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข : ทบทวนประสบการณการจัดบรกิารสุขภาพระดับปฐมภูม ิกรณีศึกษา 
 ประเทศไตหวนั, 2543 (เอกสารอัดสําเนา)  
พัชรา เบญจรัตนาภรณ. “ความแตกตางของการเลือกวิธีรักษาพยาบาลระหวางวยักลางคนและวัยสูง  
 อายุในประเทศไทย.”วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตร มหาบัณฑติ  
 สาขาวิจัย 
 ประชากรและสังคม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533. 
พันธุทิพย  รามสูต.  ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่มีผลตอการใชบริการสุขภาพ.   
 กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล, 2526. 
พิมพวัลย  ปรีดาสวัสดิ์ และคณะ.  การดูแลสุขภาพตนเอง  ทัศนะทางสงัคมวัฒนธรรม.   
 กรุงเทพมหานคร : ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวทิยาลัยมหดิล, 2530. 
พิมลพรรณ  อิศรภักดี.  การศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนยา จังหวดันครปฐม. นครปฐม :  
                      สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. 
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เพชรนอย  สิงหชางชัย.  “ปจจัยบางประการที่กําหนดการใชบริการสุขภาพอนามัย การศึกษาที่  
 ชุมชนแออัดแหงหนึ่งในจังหวัดสงขลา.”   วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตร 
 มหาบัณฑติ   สาขาวิจัยประชากรและสังคม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,  
 2528. 
เพ็ญศรี พิชัยสนิธ, พรพันธุ บุณยรัตนพันธุ, ฉลาด ถิรพัฒน, บรรลุ ศิริพานิช.บทบาทของโรงพยาบาล 

เอกชนในงานบริการสาธารณสุขของประเทศ.กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล, กระทรวงสาธารณสุข, 2525. 

เฟรดเดอริค  เอเดย และบุญเลิศ  เล้ียวประไพ.  แบบแผนการใชบริการสาธารณสุขในชนบทของ 
 ประเทศไทย : รายงานการวิจยัโครงการการศึกษาสภาวะทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการ 
 รับบริการทางการแพทยสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว.  กรุงเทพมหานคร :  
 สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520. 
ภาณุมาศ  พรหมเผา.  “ความคาดหวังของประชาชนตอการบริการสาธารณสุขของสถานีอนามัย 
 อําเภอจุน จังหวัดพะเยา.”  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาพยาบาลสาธารณสุข    
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล, 2541. 
ภูรียา เพ็ญสุวรรณ. “การศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของมารดาที่ฝาก 
 ครรภครบและไมครบตามเกณฑ.”วิทยานพินธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการ พยาบาลแมและเดก็ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. 
มานพ  คณะโต. “พฤติกรรมการรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข : ศึกษาเปรยีบเทียบกลุม 
 ชาติพันธุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.”วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต   
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล,2525 
มาลี จํานงผล. “การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูหญิงโรคเบาหวานในภาคตะวันออก.”วิทยานิพนธ  

(พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผูใหญ)) มหาวทิยาลัยมหดิล, 2540. 
มัลลิกา มัติโก.คูมือวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ.กรุงเทพฯ : โครงการขายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย 
 ประสานงานทางการแพทยและสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2534. 
ยลสลวย  วาริทสวัสดิ์และคณะผูวจิัย. “การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มตีอความรูความ 

เขาใจและพฤติกรรมของประชาชนที่มารบับริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร.”
เอกสารทางวิชาการ.กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2525. 
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รัชนีกร  ราชวฒัน.  “การยอมรับของประชาชนตอเจาหนาที่สถานีอนามัย.”                             
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขามานุษยวิทยาประยกุต  บัณฑติวทิยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. 
ระจิตร  ชาครีวณิชย.  “ปจจัยกําหนดการใชบริการรักษาโรคขั้นพื้นฐานของประชาชนไทย            
 ในชนบท.”  วทิยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยประชากร 
 และสังคม  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545. 
โรงพยาบาลนครปฐม.  แผนกผูปวยนอก.  “รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2548.”   
 (อัดสําเนา ) 
วาทินี  บุญชะลักษี. “รูปแบบการเลือกใชแหลงบริการรักษาของผูปวยดวยโรคเรื้อรังในประเทศ 
 ไทย.”วิทยานพินธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิจยัประชากรและสังคม
 มหาวิทยาลัยมหิดล,2530 
วศิน  ฑีฆวานชิ และคณะ.  “ความคาดหวังของประชาชนตอคุณภาพบรกิารในโครงการ 
 หลักประกนัสุขภาพถวนหนาจังหวดัพิจติร.”  วารสารวิชาการสาธารณสุข 10,4  
 (ตุลาคม – ธันวาคม 2544) : 664 – 665. 
วสันค  ศิลปสุวรรณและพิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ. หลักการประเมินผลโครงการสุขภาพ. 
 กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528 
วิโรจน  ณ ระนอง และ อัญชนา ณ ระนอง.  จากการสงเคราะหคนจนสูการสรางหลักประกนั 
                      สุขภาพถวนหนา  ววิาทของสองปรัชญาเบื้องหลังโครงการ  30 บาท.  
                      กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,2546. 
ศิริพร  ปรางประสิทธิ์. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการทางการแพทยของผูประกนัตน ณ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533.” 
วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาวทิยาลัยมหดิล,  
2536 

สกาวรัตน เทพรักษ. “ปจจัยที่มีความสัมพนัธตอการมารับบริการดูแลหลังคลอดของสตรีในเขต 
 อําเภอเมืองที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลแมและเด็กศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 7 ราชบุรี.” 

วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล, 
2534 

สงวน  นิตยารัมภพงศ.  ปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย.  พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพมหานคร :  
 สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ, 2547. 
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สําลี  เปลี่ยนบางชาง. การสาธารณสุขระหวางประเทศในศตวรรษที2่1. กรุงเทพฯ : สถาบัน 
 สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหดิล, 2544 
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สุพัตรา  ศรีวณิชชากร.  “ระบบบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการ ภายใตระบบประกันสุขภาพ 
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ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะสงัคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2515. 
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ตารางที่1 : แสดงสิทธิดานสุขภาพสุขภาพของประชาชนจังหวัดนครปฐม ณ เดือนมิถุนายน 2548ไม 
                  รวมประชาชนที่ทะเบียนบานอยูจังหวัดนครปฐม แตไปลงทะเบียนจังหวัดอื่น ๆ 
 
สถานบริการรอง OFC UC Wel ปกส. วาง อื่น ความครอบคลุม% 
รพ. นครปฐม 12329 39486 27511 11675 351 927 99.47 
บานตนสําโรง 502 1697 1049 479 32 31 98.85 
ดอนยาหอม 724 4429 3721 2039 89 60 98.92 
ดอนเสาเกียด 267 1733 1346 689 49 10 98.43 
ตากอง 48 2408 2042 63 8 0 99.82 
ถนนขาด 511 2427 1977 1311 75 39 98.33 
ทัพหลวง 357 2148 1739 793 26 27 99.34 
ทุงนอย 352 2275 1614 714 51 22 98.71 
ธรรมศาลา 591 2669 2300 1501 90 46 98.22 
บอพลับ 516 1288 986 505 40 38 98.27 
บางแขม 314 1909 1409 618 48 10 98.57 
บานนาสราง 1028 4263 2937 1304 102 61 98.60 
บานยาง 162 1605 1435 790 65 19 97.91 
พระประโทน 324 1506 1135 528 37 22 98.62 
โพรงมะเดื่อ 685 3655 2944 1387 69 75 98.97 
มวงตารศ 229 2008 1595 565 45 9 98.77 
มาบแค 47 3334 2535 124 11 3 99.81 
ลาดหญาแพรก 120 938 846 409 23 15 98.73 
ลําพยา 578 2630 1991 1103 73 41 98.44 
วังตะกู 799 2226 1770 922 66 46 98.38 
วังเย็น 150 1130 1094 438 36 8 98.41 
สนามจันทร 323 1160 974 427 44 21 97.98 
สระกะเทียม 808 1502 1478 864 17 51 99.43 
สวนปาน 236 1372 1189 552 27 16 98.96 
สามควายเผือก 717 3540 2626 1277 74 66 98.81 
หนองกระโดน 64 1784 1498 610 31 14 99.06 
หนองงูเหลือม 341 4554 3280 1306 68 28 99.14 
หนองดินแดง 77 3116 2739 227 20 6 99.66 
หนองปากโลง 608 3209 2528 1303 93 49 98.40 
หวยจระเข 409 1775 1400 688 55 30 98.30 
หุบรัก 182 2896 2327 845 56 24 98.94 
ออยอีเตีย้ 570 2133 1437 647 54 33 98.51 

(ตารางแสดงสทิธิดานสุขภาพของประชากรจังหวดันครปฐม ณ เดือน มิถุนายน 2548) 
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แบบสอบถาม       สาเหตุของประชาชนที่มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพโครงการ 30 บาทรักษาทุก
โรคที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย ในอาํเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
1.ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล 

เพศ         ( ) ชาย                   ( ) หญิง 
อายุ............... ป 
การศึกษา ( ) ต่ํากวา ม3  ( ) ม4- จบอนุปริญญา  ( ) ปริญญาตรีขึ้นไป 
รายได   ( ) นอยกวา 10,000  ( ) 10,001- 20,000   () 20,001 ขึ้นไป 
อาชีพ    ( )ไมมีอาชีพ    ( ) เกษตรกร/ รับจางทั่วไป  ( ) พนักงานโรงงาน/ บริษัท 
             ( ) รัฐวิสาหกจิ/ ขาราชการ 

สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ    ( ) มีสิทธิบัตรทอง    ( )มี ท.  ( ) ไมมี ท. 
การรับรูดานสุขภาพ 

คุณทราบหรือไมวาครั้งนี้คณุเจ็บปวยดวยโรคระบบใด 
( ) ระบบทางเดินหายใจ                   ( ) ระบบทางเดินอาหาร                               ( ) ระบบผิวหนัง  
( ) ระบบทางเดินปสสาวะ               ( ) ระบบหลอดเลือดและหัวใจ                    ( ) ระบบกระดูกและ     
                                                                                                                                  กลามเนื้อ 

การเจ็บปวยในครั้งนี้ทานมกีารปฏิบัติตัวอยางไรกอนไปรับการรักษา 
( ) หายาในบานมารับประทาน      ( ) นอนพักผอน     ( ) รับประทานอาหารที่มีประโยชน    
( ) ออกกําลังกาย     ( ) หลีกเลี่ยงไมสัมผัสกับสาเหตุที่ทําใหเจ็บปวย 

ทานคิดวาการเจ็บปวยคร้ังนีท้านคิดวาสามารถไปรักษาที่สถานีอนามัยไดหรือไม 
( ) ได                                              ( )ไมได 
                   
2.ปจจัยสงเสรมิ 

1.ในรอบปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 1 ต.ค. 47-30 ก.ย. 48 ทานหรือคนในครอบครัวของ
ทานเจ็บปวยหรือไม 
      ( ) เจ็บปวย             (ตอบขอ 2 )                         ( ) ไมเจ็บปวย     (ไมตองตอบขอ 2 ) 
  

2.ลักษณะของการเจ็บปวยหรือโรคที่พบ ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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3.ปจจัยดานสิง่อํานวยความสะดวก 
     3.1.การเดินทางไปรับบริการที่สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองสะดวกหรือไม 
    ( )  สะดวก                                                    ( ) ไมสะดวก 
     3.2.ระยะทางจากบานถึงสถานีอนามัยทีท่านมีสิทธิบัตรทองประมาณ..............กม. 

    3.3.ระยะเวลาในการเดนิทางไปรับบริการที่สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทอง
ประมาณ..............นาที 
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 ขอความ มาก ปาน
กลาง 

นอย
ที่สุด 

การรับรูเกี่ยวกบัภาวะสุขภาพ    
1.ทานคิดวาปที่แลวสุขภาพของทานและคนในครอบครัว
แข็งแรง 

   

2.ทานรูสึกวิตกกังวลเกี่ยวกบัสุขภาพของทานและคนใน
ครอบครัว 

   

3.ทานคิดวาการตรวจรางกายประจําปชวยใหสามารถคนหา
ปญหาสุขภาพไดตั้งแตเร่ิมตน 

   

4.ทานคิดวาเดก็ทุกคนควรไปรับวัคซีนตามวัยเพื่อเปนการ
ปองกันโรคที่เหมาะสม 

   

5.ทานคิดวาคนทั่วไปควรไปรับการตรวจสุขภาพตามวยัเพื่อหา
ความผิดปกตขิองรางกายหรือตรวจหาโรคตาง ๆ 

   

6.ทานและคนในครอบครัวของทานดูแลสุขภาพดวยการ
รับประทานอาหารครบ           5 หมูทุกวนั  

   

7.ทานและคนในครอบครัวไดนอนหลับพกัผอนอยางนอย 6-8 
ช่ัวโมง 

   

8.ทานคิดวาการดูแลตนเองและคนในครอบครัวอยางถูกตองจะ
ชวยไมใหเกิดการเจ็บปวย 

   

9.ทานคิดวาการดูแลตนเองและคนในครอบครัวโดยการปฏิบัติ
ตนอยางถูกตองในขณะเจ็บปวยจะชวยใหหายปวยได 

   

10.เมื่อทานและคนในครอบครัวเจ็บปวยควรไปรับการรกัษาจาก
เจาหนาที่สาธารณสุข 

   

ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการของเจาหนาท่ีสถานี
อนามัย 

   

1.การรับบริการที่สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองไดรับความ
สะดวกสบาย 

   

2.สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองสามารถรักษาโรคไดครบ
ทุกโรค 
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ขอความ 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
นอยที่สุด 

3.สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองมียารักษาโรคที่ทาน
เจ็บปวย 

   

4.สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองมีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชเพียงพอ 

   

5.สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองมีอุปกรณที่สะอาดและ
ปลอดภัยในการตรวจรักษา 

   

6.เจาหนาที่อนามัยตรวจไมละเอียด    
7.เจาหนาที่อนามัยรักษาโรคไมคอยหาย    
8.เจาหนาที่สถานีอนามัยไมคอยใหความรูเร่ืองโรคหรือ
คําแนะนําเกีย่วกับการเจ็บปวย 

   

9.เจาหนาที่สถานีอนามัยสามารถใหบริการตรวจรักษาพยาบาล
ไดทุกเวลาเมื่อทานไปรับบริการ 

   

10.เจาหนาที่อนามัยมีอัธยาศยัดีและใหการตอนรับด ี    

ความคาดหวงัตอการไดรับบริการ 
   

1.ทานคาดวาการรับบริการที่สถานีอนามัยสะดวกสบาย    
2. .ทานคาดวาสถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองสามารถรักษา
โรคไดครบทุกโรค 

   

3. .ทานคาดวา.สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองมียารักษาโรค
ที่ทานเจ็บปวย 

   

4.ทานคาดวา.สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองมีอุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ 

   

5..ทานคาดวาสถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองมีอุปกรณที่
สะอาดและปลอดภัยในการตรวจรักษา 

   

6. .ทานคาดวาเจาหนาที่อนามัยตรวจรกัษาโรคไดละเอียด    
7. .ทานคาดวาเจาหนาที่อนามัยรักษาโรคไดหาย    
8. .ทานคาดวาเจาหนาที่สถานีอนามัยสามารถใหความรูเร่ืองโรค
หรือคําแนะนําเกี่ยวกับการเจบ็ปวย 
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ขอความ มาก ปานกลาง นอยที่สุด 
9.ทานคาดวาเจาหนาที่สถานีอนามัยสามารถใหบริการตรวจ
รักษาพยาบาลไดทุกเวลาเมื่อทานไปรับบริการ 

   

10.ทานคาดวาเจาหนาที่อนามัยมีอัธยาศัยดแีละใหการตอนรับด ี    
 
สําหรับทานที่ไมเคยรับบริการที่สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองถาทานหรือคนในครอบครัวมี
การเจ็บปวยเล็กนอยครั้งตอไปทานจะไปรับบริการที่ใด.................................................... 
 
สําหรับทานที่เคยรับบริการที่สถานีอนามัยที่ทานมีสิทธิบัตรทองถาทานหรือคนในครอบครัวมีการ
เจ็บปวยเล็กนอยครั้งตอไปทานจะไปรับบริการที่ใด....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 127

แบบสอบถาม 
 

สาเหตุของประชาชนที่มีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
ที่ไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

คําช้ีแจง 

1.แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 สวนดังนี ้
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูของผูใชบริการตอการบริหารจดัการที่สถานีอนามัย 
สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการวดัทัศนคติตอบริการของสถานีอนามัย 

2.กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอและตามความเปนจริงเพราะคําตอบของทานจะเปน
ประโยชนอยางมากในการพฒันางานบริการของสถานีอนามัย 
3.คําตอบทุกขอจะนํามาวิเคราะหรวมโดยไมมีการเปดเผยขอมูลของทานแลวมาสามารถแยกไดจาก
คําตอบเกิดจากของทาน  ดังนั้นขอรับรองวาการศึกษาจะไมมีผลกระทบตอทาน 
 
 
                                                                                              ขอขอบพระคุณ 
                                                                                    น.ส.กรรณพร   เอกคณาลักษม ี
                                                                                    น.ส.รัตมณี       กองสําลี 
                                                                                    น.ส.อัญชุลี       อนุวัฒน 

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพคณะเภสัชกรรม  
มหาวิทยาลัยศลิปากร         
หมายเหตุ  หากทานมีขอสงสัยในการทําแบบสอบถามโปรดสอบถามกับผูแจกแบบสอบถาม 
   
                                   
 
 
                                                                                                                       โปรดพลิกหนาตอไป 
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 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดใสเคร่ืองหมาย / ลงใน       หรือเติมขอความลงในชองวางทีต่รงกับขอเท็จจริงมากที่สุด                
ในกรณีที่เปนญาติกรุณาตอบขอมูลของผูปวยที่ผานมา 
1. เพศ                              ชาย                                   หญิง      

2. อายุ............... ป          
3. การศึกษา       ประถมศึกษา                         มัธยม                     
                          อนุปริญญา/อุดมศึกษา           ปริญญาตรขีึ้นไป                 อ่ืน ๆ โปรด
ระบุ...............................   
                          
4. อาชีพ            ไมมีอาชีพ                              เกษตรกร/ รับจางทั่วไป  
                          คาขาย                                    พนักงานโรงงาน/ บริษัท              อ่ืน 
ๆ ................................... 
5. รายไดครอบครัว   .................................. บาท / เดือน         
6. ทานทราบหรือไมวามาพบแพทยคร้ังนีด้วยโรคระบบใด 
                  ทราบโปรดทาํเคร่ืองหมายในวงเล็บ                          ไมทราบ (โปรดขามไปทําขอท่ี 8) 
     ( ) ระบบทางเดินหายใจ                                     ( ) ระบบทางเดินอาหาร                     
     ( ) ระบบผวิหนัง                                               ( ) ระบบทางเดินปสสาวะ            
    ( ) ระบบหลอดเลือดและหัวใจ                          ( ) ระบบกระดูกและกลามเนื้อ 
     ( ) อ่ืน ๆ ระบุ.................................... 
7. ทานทราบสาเหตุของการเจ็บปวยในครัง้นี้หรือไมวาเกิดจากสาเหตุใด 
                 ทราบโปรดทาํเคร่ืองหมายในวงเล็บ                           ไมทราบ(โปรดขามไปทําขอท่ี8) 
     ( ) การพักผอนไมเพียงพอ                           ( ) ไปสมัผัสเชื้อโรค                     
     ( ) ไมไดออกกําลังกาย                                  ( ) รับประทานอาหารไมถูกตองตามสขุลักษณะ   
     ( ) อ่ืน ๆ ระบุ................................................... 
8. การเจ็บปวยในครัง้นี้ทานมีการปฏิบตัิตวัอยางไรกอนไปรับการรักษา     
                  ปฏิบัติ  โปรดทําเคร่ืองหมายในวงเล็บ                        ไมไดปฏิบตัิ (โปรดขามไปทําขอท่ี9)                          
    ( )     หายาในบานมารับประทาน                                     ( )  นอนพักผอน    
    ( )    หลีกเล่ียงไมสัมผัสกับสาเหตุท่ีทําใหเจ็บปวย           ( )  ออกกําลังกาย 
    ( )    รับประทานอาหารที่มีประโยชน                              ( )  อ่ืน ๆระบุ..................................... 

โปรดพลิกหนาตอไป 
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9. การเจ็บปวยคร้ังนี้ทานคดิวาสามารถไปรักษาที่สถานีอนามัยไดหรือไม 
           ได เพราะ...........................................................................................................................  
                ไมได  เพราะ..................................................................................................................... 
10. เหตุผลท่ีทานมารับการรกัษาที่โรงพยาบาลคือ.......................................................................... 
11. สถานีอนามัยท่ีระบุในสิทธิบัตรทองของทานคือสถานีอนามัยใด............................................. 
12.สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ 

          ยกเวนคาธรรมเนียม                        เสียคาธรรมเนียม 30 บาท 
13.ในรอบปท่ีผานมา ทานเคยไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยดงักลาวหรือไม 
          เคย  โปรดระบุจํานวนที่มาใชบริการ...............คร้ัง           ไมเคย             
      
  สวนที่ 2 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ในแบบสอบถามที่ตรงกับความเห็นของทาน โดยใหเลือกตอบวา  
                มาก   ปานกลาง  นอยท่ีสุด 

ขอความ 
 

มาก ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

14.  มีเจาหนาท่ีสถานีอนามยัอยูประจําสถานีอนามัยเม่ือ
ทานไปรักษา 

   

15.  เจาหนาท่ีสถานีอนามัยไมใหการรักษาทานโดยจะให
เหตุผลวาเคร่ืองมือไมพรอม 

   

16.  ทานไดรับบริการที่สะดวกสบายเมื่อไปรับบริการที่
สถานีอนามัย 

   

17.  เจาหนาท่ีสถานีอนามัยไมใหคําแนะนําในการปฏบิัตติัว
ตอ การเจ็บปวยของทาน 

   

 
 โปรดพลิกหนาตอไป 
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ขอความ 
 

มาก ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

 
18.  การรอคอยเจาหนาท่ีสถานีอนามัยทําใหทานตอง
เสียเวลา 

   

 19. สถานีอนามัยเปดใหบรกิารตรวจรักษาเฉพาะเวลา
ราชการเทานั้น 

   

20.  สถานีอนามัยจัดสถานที่ในการใหบริการไวพรอม
เพรียง  

   

21.  เจาหนาท่ีสถานีอนามัยทํางานดวยความวุนวายสับสน    
22.  คาใชจายในการรักษาพยาบาลไมเหมาะสมกับการรักษา 
       พยาบาล 

   

23. บริการที่ไดรับไมดีเทา สถานพยาบาลอืน่ ๆ ของรัฐ 
 

   

24. อาการเจ็บปวยหายเปนปกติเม่ือไปรักษาท่ีสถานีอนามัย 
 

   

25. เจาหนาท่ีสถานีอนามัยใหบริการดวยความเต็มใจ 
 

   

26. เจาหนาท่ีสถานีอนามัยบางทานมีอัธยาศัยไมด ี
 

   

27. เจาหนาท่ีสถานีอนามัยพูดคุยกับทานแบบเปนกันเอง 
 

    

28. การทํางานของสถานีอนามัยทําใหทานไดรับการบริการ
อยางมีคณุภาพ 

   

29. การทํางานของสถานีอนามัยทําใหทานสามารถไดรับ
บริการ สะดวกขึ้น 

   

30. เจาหนาท่ีประจําสถานีอนามัยมีการพฒันาความรูความ  
       สามารถในการทํางานอยางสม่าํเสมอ 

   

โปรกพลิกหนาตอไป 
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ขอความ 
 

มาก ปาน
กลาง 

นอย
ท่ีสุด 

31. เจาหนาท่ีประจําสถานีอนามัยสามารถใหการ
รักษาพยาบาลทานไดเทากับพยาบาลที่อยูในโรงพยาบาล
ของรัฐ 

   

32. เคร่ืองมือในการรักษา รวมถึงยา มีความทันสมัยและ
เพียงพอตอการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีเจ็บปวยพืน้ฐานได
อยางเหมาะสม 

   

33. เจาหนาท่ีประจําสถานีอนามัยสามารถใหขอมูลเก่ียวกับ
การ เจ็บปวยของทานได 

   

34.  เจาหนาท่ีประจําสถานีอนามัยมีอัธยาศยัท่ีดีตอ
ประชาชนที่มารับบริการ 

   

35. ทานไดรับความพึงพอใจตอความสะดวกที่ไดรับจาก
บริการของสถานีอนามัย 

   

36.  ทานพึงพอใจที่ไดรับบริการจากเจาหนาทีอยางเสมอ
ภาค 

   

37. ทานพึงพอใจตออัธยาศัยของเจาหนาที่ประจําสถานี
อนามัย 

   

38. ทานพึงพอใจตอขอมูลท่ีไดรับจากบรกิารของสถานี
อนามัย 

   

39. ทานพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของสถานีอนามัย 
 

   

40. ทานพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใชบริการที่สถานีอนามยั 
โดยใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพ 

   

 
ทานตองการใหสถานีอนามยัปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยางไร
บาง ......................................................................................................................................................
.....................................................  
เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแลวกรุณาสงกลับคืน      และขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
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