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 Perception and Utilization of Universal Coverage Scheme Beneficiaries : case 

study of Phra Samut Chedi district Samut Prakan province, the purpose was to survey the 

beneficiaries’ perception of their rights under the Universal Coverage Scheme. 392 randomly 

selected beneficiaries were surveyed with quota sampling based on the population of the sub-

district. Methods for the analysis of data include: frequency, percentage and Pearson Chi-square for 

factor relation. 

The results show that 46.10 % of the samples were able to comprehend their overall 

rights under the Universal Coverage Scheme. The majority of the samples (more than 90%) 

recognized that co-payment cancellation will still result in the same quality of services. A more in-

depth look at the study found that people can correctly utilize services under the scheme, never had 

difficulties and never had complaints, and were able to change new registration healthcare unit 

conform to the criteria of the National Health Security Office. Nevertheless, more than 60% of 

samples did not recognize or were unsure of yearly allowance of registration healthcare unit change, 

malpractice compensation, hotline number for services information and complainants, emergency or 

ambulance call, cancer treatment, hemodialysis and medication covered under the scheme. The 

perceptions of rights under the scheme were statistical significantly related (p-value < 0.05) to the 

following factors: gender, age, education level, occupation, average income, and area of living. 

In conclusion, the study shows that some perceptions regarding the benefits of   the 

beneficiaries based on the scheme were misunderstood. In order to make the most benefit of    the 

scheme beneficiaries, related organizations should increase public relations to reduce 

misunderstanding, complaints and lawsuits.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
กกกกกก ประเทศไทยมีความตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนของการสรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาเปนอยางดีเพราะการมีหลักประกันสุขภาพเปนความจําเปนขั้นพื้นฐานที่ประชาชน
ควรไดรับอยางทั่วถึงและเทาเทียม จึงมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 52 หมวดที่ 3 วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการไดรับบริการสาธารณสุข
ที่ไดมาตรฐานและผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย
ไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และในมาตราที่ 82 หมวดที่  5  ระบุวา “รัฐตองจัดและ
สงเสริมการสาธารณสุข ใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง” 
กกกก ในอดีตที่ผานมารัฐบาลไทยไดดําเนินการเพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข
อยางทั่วถึงและเทาเทียม มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการดําเนินเพื่อใหสอดคลองกับปญหา สถานการณ 
ในแตชวงเวลา     ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกๆซึ่งเปนชวงเวลาที่เนนการสราง
ส่ิงกอสราง โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructures) รัฐบาลใชแนวทางที่เนนการจัดบริการเองและการ
สรางสถานพยาบาลใหมากขึ้น จัดหาบริการรูปแบบตางๆไปใหบริการประชาชน เพิ่มการผลิต
บุคลากรเพื่อใหเพียงพอกับการใหบริการประชาชนและกระจายไปยังชนบท มาตรการเหลานี้เกิด
ภายใตนโยบายของการจัดใหบริการทางสาธารณสุขโดยตรง (Health service delivery)โดยรัฐเปนผู
จัดหาให  เหมาะสมกับชวงเวลาที่ประเทศขาดแคลน สถานพยาบาล บุคลากร เครื่องมือตางๆ ทาง
สาธารณสุขมาก ทําใหเกิดมีทรัพยากรเหลานี้ไวใช (Availability) ประชาชนเขาถึงไดงาย 
(Easyaccess) ปญหาเรื่องความสามารถในการจายคาบริการ  (Abilitytopay) ไดรับการจัดการโดยรัฐ 
อุดหนุนในการจัดบริการผานโรงพยาบาลของรัฐ ทําใหสามารถเก็บคาบริการในอัตราที่ไมสูงมาก
สวนประชาชนในกลุมที่อาจมีปญหา  ไมสามารถจายคารักษาพยาบาลได   เชน  ผูมีรายไดนอย  
ผูสูงอายุ เปนตน รัฐบาลก็ใชนโยบายสงเคราะห คือ ใหยกเวนการเก็บคาบริการ ในระยะเวลาตอมา
ตนทุนของบริการสูงขึ้น หากมีการเก็บคาบริการที่สูงขึ้นก็อาจมีปญหาในการเขาถึงบริการ  จึงมีการ
นํานโยบายตามแนวทางใหม   คือการประกันสุขภาพมาใชโดยรัฐบาลไดเร่ิมใชการประกันสุขภาพ
เปนวิธีการเสริมในชวงหนึ่งถึงสองทศวรรษที่ผานมา เร่ิมจากการที่กระทรวงสาธารณสุขจัด
โครงการบัตรประกันสุขภาพเมื่อปพ.ศ.2526 มีขอบเขตเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ตอมารัฐบาลก็มี การใชระบบประกันสุขภาพสําหรับลูกจางเอกชนโดยการออกเปน
พระราชบัญญัติ 
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ประกันสังคม ปพ.ศ. 2533 ซ่ึงมีขอบเขตทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน(เสาวคนธ รัตนวิจิตราศิลป 
2548 : 2-3)      
กกกกก และเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 
พรรคไทยรักไทยไดรับเลือกตั้ง โดยไดดําเนินนโยบายเพื่อลดความยากจน โดยการสรางงาน สราง
รายได รัฐบาลดําเนินโครงการที่สําคัญโครงการหนึ่งคือ "โครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หนา หรือ 30 บาท รักษาทุกโรค" ที่มีเปาหมายเพื่อลดรายจายของประชาชนในการดูแลรักษา
สุขภาพ โดยเสียคาใชจายเพียง 30 บาทตอครั้ง เปนการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณสุข
ที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและเทาเทียม (สมชาติ โตรักษา 2544) โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2544   
กกก โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีวัตถุประสงคหลัก เพื่อใหประชาชนกลุมผูไมมี 
หลักประกันสุขภาพในระบบใดๆเลย ไดมีหลักประกันในดานการรักษาพยาบาล สงเสริมและฟนฟู
สุขภาพ  ซ่ึงประชาชนในกลุมดังกลาว  กอนมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีถึงประมาณ
รอยละ 27.5 ของประชากรทั้งประเทศ (พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และศุภวัฒนาการ วงศธนวสุ 2545) 
โดยมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินโครงการ
โดยมีภารกิจ คือ การสงเสริมและพัฒนาใหเกิดระบบบริการที่ดีที่ประชาชนมั่นใจและผูใหบริการมี
ความสุข สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน องคกรประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามา 
มีบทบาทในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ คุมครองสิทธิและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของ
ประชาชน ใหเขาใจสิทธิและหนาที่ บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใหพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ  สรางระบบการบริหารจัดการองคกรที่ไดมาตรฐานและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
กกกกกกกกสิทธิประโยชนในโครงการหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมบริการดานการแพทยและ       
สาธารณสุข การบริการครอบคลุมบริการตรวจเพื่อการวินิจฉัย รวมทั้งการตรวจยืนยันกรณีพบความ 
ผิดปกติจากการตรวจคัดกรองตามขอบงชี้ทางการแพทย เพื่อการสรางสุขภาพและปองกันโรค ซ่ึง
ไดรับการพิสูจนทางวิชาการแลววา มีอรรถประโยชนและประสิทธิผลคุมคาคือสงผลใหประชาชน
ไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น สรางเสริมคุณภาพชีวิต และลดอัตราการเจ็บปวยและการไร
ความสามารถ  
กกกก การใชบริการตามโครงการประกันสุขภาพถวนหนา ประชาชนที่มีสิทธิในระบบ
ดังกลาวตองใชบริการสาธารณสุขในหนวยบริการที่ตนไดลงทะเบียนเลือกเปนหนวยบริการประจํา 
หรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขาย หรือจากหนวยบริการอื่นที่หนวยบริการประจําของตนหรือ
เครือขายสงตอ ยกเวนกรณีที่มีเหตุสมควร สามารถเขารับบริการที่หนวยบริการหรือสถานบริการ
อ่ืนได   ในกรณีมีขอบงชี้ทางการแพทย   ซ่ึงเกินศักยภาพหนวยบริการประจําที่จะใหการรักษา  และ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 3
 

 

หนวยบริการประจํากับผูมีสิทธิเห็นชอบรวมกัน ที่จะใหเขารับบริการจากหนวยบริการหรือสถาน
บริการอื่น  จากผลการดําเนินงานประชาชนที่มีสิทธิดังกลาวยังคงพบปญหาจากการใชบริการ โดย
พบวาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2551 มีเร่ืองรองเรียน ทั้งหมด จํานวน 2,883 เร่ือง 
โดยเรื่องที่ไดรับการรองเรียนมากที่สุดคือ ไมไดรับบริการตามสิทธิที่กําหนด  จํานวน 1,273 เร่ือง 
คิดเปนรอยละ 44.15 รองลงมา คือถูกเรียกเก็บเงินจํานวน 629 เร่ืองคิดเปนรอยละ 21.82 จะเห็นได
วาประชาชนบางสวนยังมีปญหาในสวนของการรับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
(สํานักประชาสัมพันธและบริการประชาชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  2551)  
กกกกก อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ เปนพื้นที่ที่มีอัตราการเคลื่อนยายของ
ประชากรสูง เนื่องจากเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีประชากรผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา เชน  ครอบครัวพนักงานโรงงาน แรงงานแฝง  เปนตน  ไมสามารถใชสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาไดจนกวาจะมีการลงทะเบียนยายหนวยบริการประจําเสียกอน ซ่ึงประชาชน
บางสวนอาจไมทราบถึงขอกําหนดดังกลาว จึงสงผลใหประชาชนมีปญหาในการรับบริการตาม
สิทธิ  และจากการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ ป พ.ศ. 2550 ที่ผานมาในสวนของการรับบริการตามสิทธิระบบประกันสุขภาพถวน
หนา พบวาประชาชนบางสวนประสบปญหาเกี่ยวกับการใชสิทธิดังกลาว โดยมีจํานวนเรื่อง
รองเรียนทั้งหมด 12 เรื่อง เร่ืองที่ไดรับการรองเรียนมากที่สุด คือ พฤติกรรมบริการ จํานวน 8  เรื่อง 
คิดเปนรอยละ 66.67  รองลงมา คือ ระบบบริการ จํานวน 3 เร่ือง คิดเปนรอยละ 25 และส่ิงแวดลอม 
อาคาร สถานที่ จํานวน  1  เร่ือง   คิดเปนรอยละ  8.33  จากการสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนย
รับเรื่องรองเรียน  
พบวาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยูในสวนของพฤติกรรมบริการ และ 
ระบบบริการ  จากขอมูลดังกลาวสอดคลองกับผลการดําเนินงานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
ที่พบวาประชาชนรองเรียนในเรื่องไมไดรับบริการตามสิทธิที่กําหนดมากที่สุด ซึ่งเกี่ยวของกับสิทธิ  
หลักประกันสุขภาพถวนหนาทั้งส้ิน(ศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยา
นนท จังหวัดสมุทรปราการ   2550) 
กก ดังนั้น   การสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชนในเขต
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ จะทําใหไดขอมูลในการวางแผนการดําเนิน ตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา  
กกกก เพื่อสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ของประชาชนอําเภอพระสมุทร
เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

3. ขอบเขตการศึกษา 
กก การศึกษาครั้งนี้ เปนการสํารวจการรับรู สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของ
ประชาชนอําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 

3.1 พื้นที่การวิจัยประเมินผล   5 ตําบล ในอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
3.2 ประชากรที่ศึกษา ประชาชนผูมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา  อายุ 18 ปขึ้นไป  ใน 

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
กกกกกกกกเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 
 

 เพศ 
 อายุ 
 สถานภาพสมรส 
 การศึกษา 
 อาชีพ 
 รายไดสวนตัว 
 เขตท่ีพักอาศัย 
 โรคประจําตัว 
 ความถี่การใชบริการ 
 สิทธิการรักษาพยาบาลอื่น 

 

 

การรับรูสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา 
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7. คําจํากัดความหรือนิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 
กกก หนวยบริการปฐมภูมิ หมายถึง สถานบริการที่มีศักยภาพในการใหบริการตรงตาม
เกณฑระดับปฐมภูมิ   ตามขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ซ่ึงสามารถจัดบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิดานเวชกรรมหรือทันตกรรมขั้นพื้นฐานไดอยางเปนองครวม ทั้งการสราง
เสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การตรวจวินิจฉัยโรค  การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพ 
จึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายของหนวยบริการประจํา   
กกกกกก หนวยบริการประจํา หมายถึง สถานบริการหรือกลุมสถานบริการซึ่งสามารถจัดบริการ
สาธารณสุขตรง ตามเกณฑระดับปฐมภูมิ ตามขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ได
อยางเปนองครวม  ทั้งการสรางเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การตรวจวินิจฉัยโรค  การ
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ  โดยใหการบริการดานเวชกรรมดวยตนเอง และมี
เครือขายหนวยบริการเพื่อการสงตอผูรับบริการไปรับการบริการสาธารณสุข ในกรณีที่เกินขีด
ความสามารถของตนเอง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการประจําในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา  
กกกกกกกกพฤติกรรมบริการ  หมายถึง  การกระทําหรือการปฏิบัติ  ในการใหบริการทางการสราง
เสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ  
แกผูรับบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
กกกกกกกกระบบบริการ หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการ ในการใหบริการทางการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ  แก
ผูรับบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
กกกกกกกกการรับรูสิทธิหลักประกันสุขกันสุขภาพถวนหนา  หมายถึง การรับรู ขั้นตอนบริการ 
การประชาสัมพันธ สิทธิประโยชนดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล ขอปฏิบัติกรณี
เกิดปญหา การรองเรียน และการขอรับเงินชดเชยความเสียหาย  กรณีไดรับความเสียหายจากการรับ 
บริการ ตามสิทธิหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
กกก การรับรูสิทธิหลักประกันสุขกันสุขภาพถวนหนาถูกตอง หมายถึง การรับรู ขั้นตอน
บริการ การประชาสัมพันธ สิทธิประโยชนดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล ขอ
ปฏิบัติกรณีเกิดปญหา การรองเรียน และการขอรับเงินชดเชยความเสียหาย  กรณีไดรับความเสยีหาย
จากการรับบริการ ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดถูกตองทุกขอ ถาผิด 1 ขอ หรือมากกวา
นั้น ถือวา มีการรับรูสิทธิหลักประกันสุขกันสุขภาพถวนหนาไมถูกตอง จากการรับบริการ ตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา  ไดถูกตองทุกขอ ถาผิด 1 ขอ หรือมากกวานั้น  ถือวา   มีการรับรูสิทธิ 
หลักประกนัสุขกันสุขภาพถวนหนาไมถูกตอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กกกกกกกกแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาของประชาชนอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดนําเสนอหวัขอ
ตางๆดังนี้ 
กกกก 1. แนวคิดเรื่องระบบประกันสุขภาพ 
กกกกก 2. แนวคิดหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
กกกกกก 3. การรับเรื่องรองเรียนและการคุมครองสิทธิประชาชน 
กกกกกก 4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรับรู 
กกกกก 5. อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
1. แนวคิดเรื่องระบบประกนัสุขภาพ 
กกกกก การประกันสุขภาพ  (Health  insurance) คือ การใหหลักประกันแกผูเอาประกันในดาน
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย 
กกกกก หลักของการประกันสุขภาพ  คือ  การกระจายความเสี่ยงในเรื่องคาใชจายดานสุขภาพ  
เพื่อใหสมาชิกไดรับความคุมครองสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุข  เมื่อเจ็บปวย
โดยไมตองกังวลกับคาใชจายและเปนหลักประกันสําหรับแพทย  ดวยวาจะไดรับการชําระคา
รักษาพยาบาล   การประกันสุขภาพสามารถทําได 3  ระบบ  คือ  (กาญจนา บุตรธน, อางถึงใน ศิริ
เพ็ญ  ศุภกาญจนสันติ 2539) 
 1.1 บริษัทธุรกิจเอกชนเปนผูรับประกัน  โดยที่บริษัทผูรับประกันจะเปนผูจัดทํา
สถานบริการรักษาพยาบาล  แกผูเอาประกันเวลาเจ็บปวย  โดยผูเอาประกันจะตองจายคาเบี้ยประกัน
ใหแกบริษัทผูรับประกันตามที่ตกลงกันไว 
 1.2 รัฐบาลเปนผูรับประกันเอง  คือ  เปนโครงการประกันสุขภาพระดับชาติ  
(National  health  insurance)  เชน  ในประเทศอังกฤษ  รัฐถือเปนนโยบายที่จะตองประกันสุขภาพ  
โดยรัฐบาลจะเปนผูดําเนินการรัฐจะเก็บเบี้ยประกันจากทุกคนมาจัดสรรใชจายในการรักษาพยาบาล  
สวนในสหรัฐอเมริกา  โครงการ  Medicaid  มุงชวยผูมีรายไดต่ํา  โดยประชาชนไมตองจายเบี้ย
ประกัน 
กกกกกก 1.3 องคการกึ่งรัฐบาลเปนผูรับประกัน  ซ่ึงการเอาประกันนี้ไมไดบังคับใหทุกคน
เอาประกัน  ขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเอาประกัน  (Voluntary  insurance)  แหลงที่มาของเงินมา 
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จากรัฐ  และจากผูเอาประกัน  โดยผูเอาประกันตองจายเบี้ยประกัน  แกองคการซึ่งเปนจํานวนที่
คอนขางต่ํา  และเมื่อเจ็บปวยองคการผูรับประกันจะชวยออกคารักษาพยาบาลมากนอย  ตามแตตก
ลงกัน สอดคลองกับ  วิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร (20, อางถึงใน  ศุกรี รัตนประโคน 2544) ที่กลาววา
การประกันสุขภาพเปนการสรางความคุมครองในการเขาถึงบริการทางการแพทย  โดยผูที่จะสิทธิ์
ไดรับความคุมครองดังกลาว  จะตองจายเงินสมทบลวงหนาใหกับกองทุนประกัน  ความเสี่ยงทําให
ปริมาณเงินที่แตละคนตองจายมีคาเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับสิทธิประโยชนที่ผูประกันจะไดรับเมื่อ
ปวยจริง  ดังนั้น  การระดมทุนเชนนี้จึงมีเงินไปใชในการจัดบริการใหแกผูปวย  ซ่ึงเปนลักษณะของ
การจายเงินสนับสนุน ชวยเหลือของรัฐ  เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนเต็มที่  รัฐจะตองสามารถ
หาเงินและมีเงินหรือสามารถนําไปพัฒนางานดานปองกันโรค  จึงจะถือวาการประกันสุขภาพนั้น
สําเร็จผล  ณ  จุดรับบริการนั้น  ผูเอาประกันจะจายเงินสมทบคารักษาพยาบาลบางสวน  (Cost  
chairing)  ก็ได  ทั้งนี้  ขึ้นกับเงื่อนไขของการทําสัญญาในการประกันสุขภาพนั้นๆ  นับไดวาการ
ประกันสุขภาพเปนประเภทหนึ่งของการประกันสังคม  ซ่ึงอาศัยหลักไดแก  หลักการสงเคราะห
หรือสาธารณูปการ  (Social  assistance)  ซ่ึงมีกิจกรรมที่ดําเนินการอยู  คือหลักการสังคมสงเคราะห  
(Social  welfare),  หลักการบริการสังคม  (Social  service)  เชน  การจัดโครงสรางพื้นฐานและ
บริการและหลักประกันสังคม (Social  Insurance) เปนโครงการการบริการทางสังคมที่รัฐเปนผูจัด
ดําเนินการ  เพื่อใหความคุมครองปองกันประชาชนมิใหไดรับความเดือดรอน  ซ่ึงในสวนของ
องคการอนามัยโลก ผูรับผิดชอบในดานสาธารณสุข  ไดเสนอเกณฑสําหรับการประกันสุขภาพ (ศิริ
เพ็ญ  ศุภกาญจนสันติ 2539)  ไวดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.1 การประกันสุขภาพตองประหยัดและคุมคาใหผลประโยชนตางๆแกผู
เอาประกันอยางคุมคากับเงินที่จายไป  ควรมีราคาถูกและครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.2 การประกันสุขภาพปองกันไมใหเกิดคาใชจายเกินจําเปน 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.3 การประกันสุขภาพขจัดความแตกตางระหวางการใหบริการ  โดยผูให
ประกันและการใหบริการโดยรัฐ เพื่อทําใหบริการทั้ง 2 ประเภท สามารถผสมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในระยะยาว 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.4 เงื่อนไขของการประกันสุขภาพมีความเหมาะสม  และสะดวกตอผูเอา
ประกัน 
กกกกกก จึงสรุปแนวคิดการจัดการใหมีหลักประกันดานสุขภาพอนามัย    วาประกอบดวย 3 
แนวคิด  (ศุกรี  รัตนประโคน 2544)  คือ 
กกกกกกกก 1. เปนแนวทางพิจารณารากฐานเสรีนิยมที่มุงใหเสรีภาพในการตัดสินใจ  และ
ดําเนินการเปนของแตละบุคคลโดยสมบูรณ ภายใตแนวคิดนี้รัฐพึงดําเนินการใดๆใหนอยที่สุดการง
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ตัดสินใจ  และดําเนินการเปนของแตละบุคคลโดยสมบูรณ ภายใตแนวคิดนี้รัฐพึงดําเนินการใดๆให
นอยที่สุด  การปลอยใหเปนเสรีภาพของแตละบุคคลจะพึงเลือกเอง ภายในใตโอกาสทางเศรษฐกิจที่
ตนมีอยูนับตั้งแตขอมูลขาวสารการตัดสินใจ  ตลอดจนความสมบูรณในความสามารถ  ที่จะประกัน
สุขภาพดวยตนเอง  หากบุคคลประสงคเชนนี้ 
กกกกกก 2.  แนวคิดสังคมนิยม      ที่ถือวารัฐพึงจัดใหมีการประกันสุขภาพ   ในรูปของรัฐ
สวัสดิการโดยไมคิดมูลคาและตองจัดสวัสดิการเชนนี้ใหครอบคลุมประชาชนทั้งหมดอยางเทาเทียม
กันทุกคน 
กกกกกกกกก 3.  แนวคิดเสรีนิยมและสังคมนิยม  เปนความคิดที่คํานึงถึงสายกลางที่ผสมผสาน
ระหวางแนวคิดทั้งสองดังกลาว ผสมใหมีทั้งรัฐจัดสวัสดิการและโอกาสที่ประชาชนจะเลือกประกัน
สุขภาพดวยตนเอง 
กกก จากความหมาย  หลักการ  และแนวคิดการจัดการมีหลักประกันดานสุขภาพนี้  แสดงให
เห็นถึงพันธะ  หรือความผูกพันระหวางประชาชนผูใชบริการ  การมีสวนรวมระดมทุน  และ
หนวยงานการใหบริการของรัฐที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนทางดานสุขภาพของประชาชน  เชน  
สถานีอนามัยและโรงพยาบาลทุกระดับ  สําหรับประเทศไทยมีรูปแบบการประกันสุขภาพ  ใน
ลักษณะผสมผสานทั้งแนวคิดสังคมนิยม และเสรีนิยม  เพื่อความเหมาะสมสําหรับวัฒนธรรมไทย  
เพราะเปนเรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให  และการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการ 
กก รูปแบบความเปนมาและวิวฒันาการโครงการหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 
กกกกกกกกก 1. โครงการซึ่งเปนสวัสดิการรักษาพยาบาลที่รัฐจัดให (Social welfare)  (ศุกรี 
รัตนประโคน 2544 :10-13)  มีความเปนมา  ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 โครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอย หรือการจัดใหมีการรักษาพยาบาลฟรี
แกครอบครัวท่ีมีรายไดนอย โครงการนี้ไดดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2518 และดําเนินการเต็ม
รูปแบบทั้งประเทศตอเนื่องกันมาถึง พ.ศ. 2524 โดยกําหนดเกณฑรายไดครัวเรือนต่ํากวา 2,000 
บาทตอเดือน  หรือคนโสดที่รายไดต่ํากวา  1,500  บาทตอเดือน  อายุบัตรคราวละ  3  ป  เกณฑนี้ใช
ตั้งแต  พ.ศ.2524 เปนตนมา จนกระทั่งป  2537  ไดกําหนดหลักเกณฑรายไดตอครัวเรือนเปนต่ํากวา  
2,800  บาทตอเดือน  หรือคนโสดต่ํากวา  2,000  บาท  ตอมา พ.ศ. 2533 ไดขยายความครอบคลุม
ประชากรรอยละ  19  ของประเทศ  หรือประมาณ  10.7  ลานคน 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2  โครงการสงเคราะหผูสูงอายุดานการรักษาพยาบาล โดยใหการ
รักษาพยาบาลฟรี แกผูมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป โดยระบุสถานพยาบาลของรัฐที่ใดที่หนึ่ง  
นอกเหนือจากนี้ตองใชระบบสงตอ  โครงการนี้เร่ิมป  2534  ครอบคลุมประชาชนรอยละ  6.2  ของ
ประเทศ  หรือประมาณ  3.5  ลานคน 
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หกก                    1.3    โครงการประกันสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดตั้งงบประมาณไว 30 บาทตอหัวนักเรียน และหัก
ไว 3 บาท กันไวที่โรงเรียนสําหรับเปนคาเดินทางของนักเรียนไปสถานีอนามัย  หรือโรงพยาบาล
เมื่อเจ็บปวย  เหลือ  27  บาท  จัดสรรใหสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ครอบคลุม
นักเรียนประถมศึกษาในสังกัดของสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ  (สปช.) ในป 2534   ครอบคลุม
นักเรียนชั้นประถม   รอยละ  12.2  หรือ  6.7  ลานคน 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จะไดสวัสดิการรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงบิดา  มารดา  คูสมรสตามกฎหมาย  และ
บุตรอีก  3  คน  รวมสิทธิสูงสุด  7  คน  ตอขาราชการหรือลูกจาง  1  คน  ซ่ึงรายจายของสวัสดิการนี้
เพิ่มขึ้นอยางแทจริง  (Real  term  growth)  ในอัตรารอยละ  21 ตอป ผูปวยนอกมีสิทธิสามารถใช
บริการที่สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  และการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยตองรวมจาย (Co-
payment) 
กลาวคือ     คาหองคาอาหาร     คาอุปกรณบําบัดตางๆ      เบิกไดเทากับโรงพยาบาลของรัฐ  คา
รักษานอกเหนือจากนี้  เบิกไดเพียงครึ่งหนึ่งของที่จายจริง  และไมเกินเพดาน 3,000  บาท ในป 
2533 ครอบคลุมประชาชน  รอยละ  9.8  หรือ  5.7  ลานคน  
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 สวัสดิการเฉพาะตัว ไดแก ผูมีบัตรทหารผานศึก เหรียญราชการชายแดน  
กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข ภิกษุ  
นักบวช ฯลฯ  จะไดรับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี  เฉพาะตัวผูมีสิทธิ์เหลานี้ประมาณการวาไมเกินหนึ่ง
แสนคนและการใชสิทธิสามารถไปรับบริการโรงพยาบาลของรัฐไดโดยตรงไมตองผาน
โรงพยาบาลสงตอ 
กกกกกกกกกก 2. การประกันสุขภาพโดยการบังคับ  (Compulsory  health  insurance)  ใน
สถานประกอบการที่มีลูกจาง  20  คนขึ้นไป  กฎหมายบังคับใหมีการประกันสุขภาพ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งลูกจางในภาคอุตสาหกรรม  และบริการจะมีกองทุนทดแทนแรงงาน  เมื่อลูกจางเจ็บปวยที่
สืบเนื่องมาจากการทํางาน  ผูปวยหรือผูบาดเจ็บสามารถใชบริการที่สถานบริการของรัฐและเอกชน
ฟรี  โดยโรงพยาบาลจะวางใบเสร็จ  เพื่อตั้งเบิกไปยังสํานักงานประกันสังคมตามจํานวนการรักษาที่
เกิดขึ้นจริง  แตไมเกิน  30,000  บาท  กองทุนนี้เร่ิมในป  2517  ลักษณะการจายเงินสมทบนายจาง
จายเงินสมทบเขากองทุนทดแทนแรงงานแตฝายเดียว (Employer  liability  scheme) ในอัตรารอยละ  
0.2-3 ของคาจาง  โดยคํานวณจากอัตราสมทบพื้นฐาน  (Basic  rate)  ซ่ึงกําหนดไวในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เร่ืองอัตราการเก็บเงินสมทบ  เมื่อนายจางเก็บเงินสมทบได  3 ปแลว  ผู
คํานวณหาอัตราประสบการณ  (Experience  rate)  ของสถานประกอบการนั้น  โดยใชหลักการคือ  
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หากเงินทดแทนที่จะจายแกลูกจางในสถานประกอบการนั้นต่ํา  เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  
เนื่องจากทํางานนอย  นายจางก็จะไดรับการลดอัตราสมทบในปถัดไป  หากจายเงินทดแทนสูงเมื่อ
เทียบกับเงินสมทบ  นายจางก็จะถูกสั่งใหเพิ่มอัตราสมทบสูงขึ้นจากอัตราพื้นฐาน  แตอัตราเพิ่ม
สูงสุดไมเกินรอยละ  100  ในป  พ.ศ.  2533  ครอบคลุมประชาชน  รอยละ  3.2  หรือ  1.83  ลานคน
กองทุนประกันสังคมในป  พ.ศ.  2533  มีพระราชบัญญัติประกันสังคม  เพื่อการคุมครองลูกจางใน
สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 20 คนขึ้นไป สําหรับการเจ็บปวยที่ไมสืบเนื่องมาจากการทํางาน  
การคลอดบุตร  การทุพพลภาพ  และการตาย  ในเดือนกันยายน  2536  บังคับในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจางตั้งแต  10  คนขึ้นไป  โดยนายจาง  ลูกจาง  และรัฐบาลสมทบเงินฝายละเทาๆกัน  ใน
อัตรารอยละ  1.5  ของคาจางกองทุนประกันสังคมในเดือน  กรกฎาคม  2537  ครอบคลุมลูกจางทั้ง
ประเทศ  สูงถึง  20.7  ลานคน   
กกกกกกกกก 3. การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ  (Voluntary  health  insurance) กระทรวง
สาธารณสุขเริ่มทําการทดลองดําเนินงานการประกันสุขภาพดวยความสมัครใจตั้งแตป พ.ศ.  2526  
ภายใตช่ือโครงการ  “โครงการกองทุนพัฒนาอนามัยแมและเด็ก”  ซ่ึงมีวัตถุปะสงคในการพัฒนา
งานอนามัยแมและเด็ก  ตลอดจนงานสงเสริมสุขภาพอนามัยการใหภูมิคุมกันโรค  และไดเร่ิมระบบ
การสงตอผูปวยในโครงการนี้ดวย  ซ่ึงถือวาเปนโครงการในระยะแรก  พื้นที่ดําเนินงานมีจํานวน  7   
จังหวัด  18  หมูบาน ไดแก  ขอนแกน  รอยเอ็ด  ลําพูน  นครสวรรค  เพชรบุรี  ราชบุรี  และสงขลา  
สําหรับประเภทและราคาของบัตร  ในโครงการกองทุนพัฒนาอนามัยแมและเด็กประกอบดวยการ
รักษาพยาบาลรวมกับอนามัยแมและเด็ก  ราคา  200  บาท  โดยแบงเปนการรักษาพยาบาลอยางเดียว  
100  บาท  การอนามัยแมและเด็ก  100  บาท  ในโครงการกองทุนพัฒนาอนามัยแมและเด็กมี
กองทุนอยูในหมูบาน ตอมาในระหวางป  พ.ศ.  2527  ถึง  พ.ศ.  2530  ไดมีการปรับเปลี่ยน
สาระสําคัญของโครงการกองทุนพัฒนาอนามัยแมและเด็ก  ไดแก  การเปลี่ยนชื่อโครงการไปเปน  
“โครงการบัตรสุขภาพ”  เพิ่มวัตถุประสงคเปนการใหบริการรวม  ปรับเปลี่ยนบทบาทเจาหนาที่ของ
รัฐ  ลดจํานวนผูปวยนอกของโรงพยาบาลในระดับโรงพยาบาลศูนย  และโรงพยาบาลจังหวัดลง  
อีกทั้งการบริหารการเงินภายในชุมชนเอง  ขยายพื้นที่ไปทุกจังหวัด  จังหวัดละ  1  ตําบล  ตําบลละ  
2  หมูบาน ในป  พ.ศ.  2529  ขยายอีกอําเภอละ  5  ตําบล  สวนประเภทและราคาบัตรมี  2  ประเภท  
คือ  บัตรครอบครัว  (สีแดง)  200  บาท  และบัตรอนามัยแมและเด็ก  (สีฟา)  100  บาท  โดยเริ่ม
กําหนดเงื่อนไขการใชบัตร  คือ  กําหนดเพียง  8  ครั้ง  ในแตละครั้งจะตองไมเกิน  2,000  บาท  และ
ในการรักษาพยาบาล  1  คร้ังนั้น  หมายถึงการรักษาพยาบาลตอเนื่องกันจนหายขาดจากโรคนั้น  
หรืออาจจะสามารถเลือกจายคารักษาพยาบาล  โดยไดรับสวนลด  รอยละ  10  โดยไมจํากัดจํานวน
คร้ังในการรักษาพยาบาลก็ได  แตตองเปนการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กําหนดไวและบัตร
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สุขภาพมีอายุบัตรเพียง  1  ป  สวนบัตรอนามัยแมและเด็กอายุของบัตรจะเริ่มคุมครองสิทธิ์ตั้งแต
กอนคลอดจนกระทั่งเด็กที่เกิดมีอายุครบ  1  ปบริบูรณ ระดับของกองทุนไดพัฒนาเปนระดับ
หมูบานในระหวางป  พ.ศ.  2527 – พ.ศ.  2530  ถือวาเปนโครงการระยะที่สองมีการวิจัยที่สําคัญ  
คือ  โครงการของความรวมมือระหวางไทยและเยอรมัน  (GTZ : German  Agency  for  Technical  
Cooperation)  ในจังหวัดเชียงใหม หลังจากนั้นเมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2530  ไดมีมติของ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในแผนปฏิบัติการระยะ  4  ป  (พ.ศ.  2531  ถึง  พ.ศ.  2534)  ตามแผนพัฒนา
สาธารณสุขฉบับที่  6 มีโครงการประกันสุขภาพโดยสมัครใจเปนโครงการใหม  ซ่ึงเปนการนําเอา
หลักการของการประกันสุขภาพกันเขากับบัตรสุขภาพเดิม  โดยกิจกรรมของโครงการมีพื้นที่
ครอบคลุมทุกจังหวัด  ทุกอําเภอ  อําเภอละ  8  ตําบล  ตําบลละ  3  หมูบาน  สวนประกอบและราคา
ของบัตร  แบงออกเปน  3  แบบ  คือบัตรครอบครัว  500  บาท  บัตรบุคคล  200  บาท  และบัตร
อนามัยแมและเด็ก  100  บาท  เงื่อนไขการใชบัตรลดลงจากเดิม  8  คร้ัง  เปน  6  คร้ัง  แตการ
รักษาพยาบาลไดปรับเปลี่ยนใหสามารถรักษาพยาบาลไดไมจํากัดชนิดและประเภทของโรค  
(ยกเวนศัลยกรรมตกแตง  ทันตกรรม  ประดิษฐและแวนตา)  ในดานระดับกองทุนยังคงเปนระดับ
หมูบาน  และในโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  337  บาทตอบัตร ตอจากนั้นใน
ระหวางป  2534  ถึง พ.ศ.  2536  กระทรวงสาธารณสุขไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันให
ทดลองพัฒนาระบบประกันสุขภาพในรูปแบบใหม  ซ่ึงไดผลและสามารถนําไปขยายงานไดใน  5  
จังหวัด  คือ  เชียงใหม  ลําปาง  มหาสารคาม  ระยอง  และสุราษฎรธานี  โดยไดเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในแผนพัฒนาการสาธารณสุข  ฉบับที่  7-8  พ.ศ.  2535  ถึง  พ.ศ. 2544  
คือ  ใหประชาชนไทยในภาคเกษตรกรรมในชนบทที่ไมไดรับการคุมครองสิทธิประโยชนดานการ
รักษาพยาบาลใดๆ  แตมีความสามารถในการจายเบี้ยประกันสุขภาพ  ไดมีหลักประกันในการเขาถึง
บริการการแพทยและสาธารณสุขเมื่อยามเจ็บปวย  โดยการประกันสุขภาพดวยความสมัครใจของ
ประชาชนกลุมเปาหมายไดแก  ชาวชนบทในภาคเกษตรกรรม  ผูประกอบธุรกิจการคายอยของ
ตนเอง  ผูใชแรงงานในเขตเมือง  ในสถานประกอบการที่ต่ํากวามาตรฐาน   และไมสามารถไดรับ
ความคุมครอง  โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  และครัวเรือนที่ไมมีบัตรสงเคราะหผู
มีรายไดนอย  แตไมสามารถจายคารักษาพยาบาลเจ็บปวยครั้งละมากๆได ซ่ึงแตเดิมเปนผูใชบริการ
สงเคราะหผูมีรายไดนอยประเภท ข  (บริการสงเคราะหโดยไมมีบัตรสงเคราะห)  เปนตน ในป  
พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  “โครงการประกันสุขภาพโดยสมัครใจ” และงบประมาณ
สนับสนุนจัดตั้งกองทุนปแรก 50 ลานบาท   มูลคาบัตรละ  1,000  บาท  รัฐสนับสนุน  500  บาท  
ประชาชนสมทบ  500  บาท ในป  พ.ศ.  2537  มีการจัดรูปแบบการใหสวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล  แกผูนําชุมชนและ อาสาสมัครสาธารณสุข  โดยใชรูปแบบโครงการประกันสุขภาพ
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โดยการสมัครใจที่มีอยู     เนื่องจากเปนโครงการที่เปนที่ยอมรับสําหรับผูนําชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุข  มากกวาที่จะจัดการดานการรักษาพยาบาลใหในรูปแบบอื่นๆ  เชน  โครงการ
ประกันสังคม  สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลสําหรับขาราชการ  เพราะเปนวิธีส้ินเปลือง
งบประมาณมาก  เนื่องจากมีคาใชจายตอหัวแพงมาก  นอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นวา
คาใชจายสวนที่รัฐพึงจัดใหเปนสวัสดิการ ในรูปแบบสวัสดิการที่ไมเปนตัวเงิน  คือ  ใหการ
รักษาพยาบาลฟรี  แทนที่จะใหเปนตัวเงิน  เชน  เงินเดือน  หรือคาจาง  ซ่ึงมีราคาแพงมากกวา    ซ่ึง
เชื่อวาเปนการจูงใจใหผูนําชุมชน  และอาสาสมัครสาธารณสุข  มีกําลังใจในการทํางานใหกับ
รัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม  (สํานักงานปลัดกระทรวง  2537, อางถึงใน  ศิริ
เพ็ญ  ศุภกาญจนสันติ2543 : 15) ในป  พ.ศ.  2538  กระทรวงสาธารณสุขไดเห็นสมควรใหการ
จัดการดานการเงิน  เปนรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุน
หมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ  พ.ศ.  2538  ซ่ึงไดรับการเห็บชอบจากกระทรวงคลัง  ซ่ึงมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2537  โดยใหมีการจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพตามระเบียบดังกลาว (สํานักงานปลัดกระทรวง  2538,อางถึง
ใน ศิริเพ็ญ  ศุภกาญจนสันติ 2543 : 16)ในป  พ.ศ.  2541  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มมูลคาบัตร
จาก  1,000  บาท  เปน  1,500  บาท  โดยรัฐสนับสนุน  1,000  บาท  ประชาชนยังคงจาย  500 บาท 
ในป  พ.ศ.  2542  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  “โครงการประกันสุขภาพเด็กนักเรียน”  ครอบคลุม
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน  รวมทั้งเด็กอายุ  0-12  ป 
ก จากระบบประกันทั้ง  3  ประเภท  นั้น  จะเห็นไดวาสามารถใหการคุมครองดานการ
รักษาพยาบาลแกประชาชนไดเพียงรอยละ  57  และยังมีประชาชนไทยอีกรอยละ  43  ที่ยังไมไดรับ
การคุมครองดานสุขภาพ  นอกจากนั้น  ระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
เหลานั้นก็มีความหลากหลายในแงสิทธิและผลประโยชน      ซ่ึงมีประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการต่ํากวามาตรฐานและมีความแตกตางกัน อีกทั้งยังครอบคลุมประชากรเพียงบางกลุมเทานั้น  
การแกไขคือ การปรับปรุงระบบการประกันสุขภาพที่มีอยูในปจจุบันใหสามารถครอบคลุม
ประชากรมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การใหบริการครอบคลุมไปยังครัวเรือนที่ยากจน ควร
ไดรับบัตรสงเคราะหผูมีรายไดนอย   ขยายความครอบคลุมของกองทุนประกันสังคมใหครอบคลุม
สถานประกอบการที่ขนาดเล็กที่มีลูกจางตั้งแต  10  คนขึ้นไป  และพัฒนารูปแบบการประกัน
สุขภาพโดยความสมัครใจ  โดยที่กลุมเปาหมายของการประกัน  คือ  กลุมผูประกอบอาชีพใน
ชนบท  ไดแก  ชาวนา  ชาวไร  ผูมีรายไดสูงกวาเกณฑที่จะไดรับสิทธิประโยชนจากโครงการ
สงเคราะหผูมีรายไดนอย  รวมถึงผูประกอบอาชีพอิสระบางสวนในเขตเมือง  และผูที่ไมไดรับการ
คุมครองสวัสดิการใดๆ  เปนตน 
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                    อยางไรก็ตามการประกันสุขภาพก็มีทั้งขอเดนและขอดอย  ซ่ึงจากการดําเนินงานตั้งแต
อดีตจนปจจุบันในสวนของขอเดน (สุจริต   ศรีประพันธ   และสงวน  นิตยารัมพงศ   อางถึงใน ศุกรี 
รัตนประโคน  2544) พบวาประการแรก การประกันสุขภาพมีผลทําใหมีการกระจายทรัพยากรลงมา
สูภาคการสาธารณสุขมากขึ้น  ประการที่สอง  เปนชองทางในการพัฒนาระบบการเงินและการคลัง
ทางดานสาธารณสุข  ประการที่สาม  เปนการพัฒนาคุณภาพของมนุษย  โดยเฉพาะผูที่อยูในขาย
คุมครองที่เปนการสรางงาน  และประการสุดทาย  ชวยลดภาระในการจัดสวัสดิการของรัฐและ
เอกชน  และชวยใหประชาชนที่อยูในขายคุมครองสามารถทราบถึงสัดสวนคาใชจายที่จะตองใช
เพื่อสุขภาพ สําหรับขอดอยของการประกันสุขภาพ  ประการแรก  เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตนทุน
สาธารณสุขสูงขึ้นจากการที่มีการใชบริการเกินจําเปน  (Abuse)  ซ่ึงเปนปญหาทางดานจิตสํานึกและ
ความซื่อสัตยของผูใชบริการ  ประการที่สอง  ไมสามารถครอบคลุมประชากรไดหมด  กอใหเกิด
อภิสิทธิ์  (Privilege)  ในกลุมผูที่ไดรับการคุมครองเปนรูปแบบหนึ่งของความไมยุติธรรมในสังคม  
(Social inequity)และประการสุดทายแมทิศทางงานสาธารณสุขจะมุงไปทางงานสาธารณสุขมูลฐาน
ที่มีชุมชนเปนฐานและมีราคาถูกแตประสบการณของตางประเทศชี้ใหเห็นวาการประกันสุขภาพจะ
เนนไปทางการรักษาพยาบาลที่มีโรงพยาบาลเปนฐานและมีราคาแพงซึ่งทําใหประชาชนเสียการ
พึ่งตนเอง  ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน 
 
2. แนวคิดหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
กกก        การที่มนุษยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น  จะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ หลาย
ประการ    ซ่ึงการมีสุขภาพดีจะเปนสวนที่มีความสําคัญ  เปนพื้นฐานในอันที่จะทําใหองคประกอบ
อ่ืนๆ   เชน การศึกษา     การประกอบอาชีพ    สภาพความเปนอยู     และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิต  ฯลฯ   จากเหตุผลนี้ทําใหประเทศไทยยอมรับในหลักการที่วา “ สุขภาพดีถวนหนา”  เปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยทุกคนที่ควรจะไดรับ  อันเปนเปาหมายการพัฒนาทางสังคมโดยรวม    
และเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ  ดังนั้น  นับตั้งแต  พ.ศ. 2521 
เปนตนมา  ประเทศไทยจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาว      โดยการทุมเท
งบประมาณจํานวนมาก  เพื่อการพัฒนาและสรางสถานบริการสุขภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น  และใน
ขณะเดียวกันก็มีการเปดสถานบริการของภาคเอกชนมากขึ้นอีกดวย  นอกจากนี้ยังมีการจัดหา
เทคโนโลยีทางดานสุขภาพ  และเครื่องมือแพทยที่มีความกาวหนาและทันสมัยมาใชบริการแก
ประชาชน  เพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย  และไดประสิทธิภาพในการรักษา  แตจากการนี้ก็มีผลทํา
ใหตนทุนคาใชจายเพื่อการสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศมากขึ้นดวย  โดยมีผลกระทบถึง
คาใชจายของประชาชนเมื่อเกิดความเจ็บปวย  ซ่ึงไมสามารถคาดการณไวลวงหนาวาจะเจ็บปวยกก
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รุนแรงเพียงใด  ทําใหมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลไมเพียงพอ  หรือบางรายไมสามารถจายคา
รักษาพยาบาลได และไมสามารถเขารับการรักษา  เปนตน  การมีหลักประกันสุขภาพที่ดีจึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  แมแตองคการอนามัยโลกก็ไดระบุไววาการสรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาเปนสิ่งที่นําไปสูเปาหมายแหงความเปนธรรม (Equity) ทางดานสุขภาพ  และเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของระบบสาธารณสุขควบคูกันไปแตละประเทศ  (WHO 1999) 
กกกก ประเทศไทยมีความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการสรางหลักประกัน   
สุขภาพถวนหนาเปนอยางดี เพราะการมีหลักประกันสุขภาพเปนความจําเปนขั้นพื้นฐานที่
ประชาชนควรไดรับอยางทั่วถึงและเทาเทียม จึงมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย    พ.ศ. 2540   มาตรา  52  หมวดที่  3  วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการไดรับ
บริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน  และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และในมาตราที่  82  หมวดที่ 5 
ระบุวา “รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง” ซ่ึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หนาที่ผานมา คือ  การจัดระบบประกันสุขภาพใหกับประชาชน ใหมีสิทธิในการรักษาพยาบาลใน
รูปแบบตางๆเชน โครงการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย  สวัสดิการรักษาพยาบาลแกขาราชการและ
ครอบครัว  การประกันสุขภาพภาคบังคับและการประกันสุขภาพโดยสมัครใจ เปนตน การ
ดําเนินงานแมจะสามารถทําใหประชาชนชาวไทยมีหลักประกันทางดานสุขภาพเพิ่มขึ้น  ตลอด
ชวงเวลาระหวางป   พ.ศ. 2534  ถึงป  พ.ศ.  2541  ขอมูลท่ีไดจากสํานักงานประกันสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข (อางถึงใน  พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  และคณะ 2544)  ที่แสดงใหเห็นวาผูมี
หลักประกันสุขภาพไดเพิ่มขึ้นตลอดเวลาดังกลาว  คือ  เพิ่มจากในป  2534  ที่มีผูที่มีหลักประกัน
สุขภาพเพียงรอยละ  33  และไดเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ  80  ในป  พ.ศ. 2541 สวนในป  2544  ขอมูล
จากการศึกษาของพีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  และคณะ (2544)  ที่ไดศึกษาประเมินนโยบายการบรรลุ
เปาหมายสุขภาพดีถวนหนาป  2543   พบวาในสวนของหลักประกันดานสุขภาพของประชาชน  ผล
ที่ไดจากการศึกษาชี้ให เห็นวา   ในภาพรวมทั้งประเทศมีประชากรที่มีบัตรสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงรอยละ  68  เทานั้น  และเมื่อรวมผูที่ไมมีบัตรสวัสดิการ
รักษายาบาลประเภทใดประเภทหนึ่งแตมีบุตรหรือคูสมรสหรือบิดาหรืมารดาที่เปนขาราชการแลว 
ทําใหคาดไดวาทั้งประเทศจะมีผูไดรับสวัสดิการคุมครองรักษาพยาบาลฟรี  ประมาณรอยละ 78 
เทานั้น   และประการสําคัญคือ  ผูมีรายไดนอยมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลนอยกวาผูมีรายไดมาก 
ซ่ึงเปนผลการศึกษาที่ช้ีใหเห็นวา ประชาชนไทยนอกจากจะมีหลักประกันสุขภาพที่ไมถวนหนา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 15

แลว ประชาชนชาวไทยยังพบกับปญหาความเหลื่อมลํ้าทางดานการมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ฟรีดวย   (พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  และคณะ 2544)   
กกกก        นอกจากปญหาความไมครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพดังกลาว ยังมีขอมูลนาสนใจ
จากการศึกษาของพีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  และคณะ (2544)  อีกวา  ในจํานวนผูที่มีบัตรสวัสดิการ
รักษาพยาบาลฟรีเมื่อเจ็บปวยจริงจะมีอยูถึงประมาณรอยละ 17 ที่ตองจายเงินคารักษาพยาบาลดวย
เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง  เชน  จายในสวนที่เบิกไมไดจากรัฐ  เนื่องจากใชบริการที่อยูนอกเงื่อนไข
จนกระทั่งไมกลาทีจะใชบัตรที่มีดังกลาว  เพราะเกรงวาการใชบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีจะทํา
ใหไมไดรับบริการที่มีคุณภาพ หรือไดรับยาที่ไมมีประสิทธิภาพในการรักษา เนื่องจากไมสามารถ
ใชยานอกบัญชีหลักแหงชาติได เปนตน ตัวอยางของเหตุผลที่ทําใหเห็นวาบัตรสวัสดิการทุก
ประเภทตางก็มีเงื่อนไขจําเพาะแตกตางกันไป ไมสามารถเปนเกณฑกลางสากลในการใหการ
คุมครองได 
 สภาพปญหาในระบบสุขภาพเหลานี้จึงตองมีการปรับตัวใหมเพื่อรองรับกับส่ิงแวดลอม
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะเห็นไดจากความพยายามของนักการแพทย   นักสาธารณสุข  และ
นักวิชาการหัวกาวหนา  ที่แสวงหายุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาระบบสาธารณสุขมากกวา 20 ป ไดมี
การพัฒนาการเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้นเมื่อปพ.ศ.2535 ซ่ึงมีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันวิจัย 
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขึ้นเปนองคกรอิสระ  ภายใตคําส่ังของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อทํา
หนาที่สรางองคความรูเกี่ยวกับระบบสาธารณสุข  ในป  พ.ศ. 2539  มีการจัดตั้งสํานักงานโครงการ
ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข  ( Health  Care  Reform  หรือ  HCR)  ซ่ึงเปนโครงการรวมระหวาง
กระทรวงสาธารณสุขกับสหภาพยุโรป  เพื่อทําหนาที่สรางองคความรูและพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสาธารณสุขในระดับตางๆ  ซ่ึงทั้งสององคกรนี้ไดผลิตผลงานอันเปนทุนทางปญญาของ
สังคมไทย   เผยแพรออกมาอยางตอเนื่องจนในปลายป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยก็มีรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม  ที่มีสาระสําคัญในการสงเสริมสิทธิของภาคพลเมืองใหประชาชนมีสวนรวม  เปนการกระจาย
อํานาจและจัดระบบสําคัญๆขึ้นในสังคม  โดยในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพรัฐธรรมนูญก็ไดกําหนดไว
ในเรื่องสิทธิและความเสมอภาคในการรับบริการดังกลาวมาแลว 
กกกกกก พรอมกันนี้ ในสวนของการกระจายอํานาจก็ไดมีการออก  พ.ร.บ.  กําหนดแผนและ
ขั้นตอน การกระจายอํานาจ  พ.ศ. 2542  เพื่อกําหนดใหรัฐดําเนินการกระจายอํานาจอยางจริงจังและ
เปนขั้นตอน ซ่ึงงานดานสุขภาพก็เชนเดียวกัน และเมื่อมีการปฏิบัติตามแผนการกระจายอํานาจแลว  
กระทรวงสาธารณสุขก็ไดปรับเปล่ียนองคกรและระบบการบริหารจัดการ  ตลอดทั้งการใหบริการ
ระดับตางๆเปนการใหญ เพื่อใหสอดคลองกับประแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันและ
อนาคต นอกจากนี้ ระบบสุขภาพที่มีความหมายครอบคลุมกวางกวาระบบบริการสาธารณสุข  และ
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ระบบสาธารณสุขที่คุนเคยกันอยูเดิม ซ่ึงระบบสุขภาพในความหมายใหม คือ ระบบทั้งมวลที่
เกี่ยวของสัมพันธกันเปนองครวม อันสามารถสงผลตอสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ  รวมถึง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพทั้งปวง   ไดแก  ปจจัยดานบุคคล  สภาพแวดลอม  เศรษฐกิจ  สังคม  
กายภาพ   และชีวภาพ   รวมทั้งระบบบริการสุขภาพดวย  ก็มีการเคลื่อนตัวไปสูทิศทางการปฏิรูป
ชัดเจนและเขมขนขึ้นตามลําดับ    
 ในชวงเวลาใกลเคียงกันนี้ มีการเสนอใหออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2543 วา
ดวยการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ โดยจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ(คปรส.)          
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทําหนาที่ผลักดันใหมีการปฏิรูประบบสุขภาพทั้งระบบ ( Total  health  
system  reform)  ที่เนนการรุกเพื่อสรางสุขภาพนําหนาการตั้งรับ   เพื่อซอมสุขภาพมีเปาหมายออก  
พ.ร.บ.  สุขภาพแหงชาติ   เปนธรรมนูญดานสุขภาพ  กําหนดระบบโครงสราง  กลไกกติกา  และ
เงื่อนไขของระบบสุขภาพแหงชาติที่ครบถวนสมบูรณใหเสร็จภายในไมเกิน 3 ป โดยใชยุทธศาสตร  
“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ซ่ึงยุทธศาสตรสําคัญสําหรับการทํางานที่ใหญและยากมากๆ  ซ่ึง
ประกอบดวย (1) การสรางองคความรูเพื่อใชในการยกรางกฎหมายและใชในการปฏิรูประบบ
สุขภาพ ในขั้นของการดําเนินการจริง (2)การเคลื่อนไหวของภาคสังคมเปนยุทธศาสตร เพื่อ
กอใหเกิดกระแสความตื่นตัว  และแสวงหาความรวมมือในสังคม  โดยการทํางานเชื่อมโยงกับ
เครือขายภาคีตางๆ  ที่สนใจ 
เร่ืองสุขภาพในหลายมิติและหลายระดับทั้งประเทศ ทั้งการจัดเวทีการจัดกระบวนการที่เหมาะสม 
พูดคุยกันในประเด็นเรื่องสุขภาพและแสวงหาขอเสนอแนะสําหรับนําไปยกยองราง พ.ร.บ.  สุขภาพ
แหงชาติ (3) การเชื่อมโยงกับภาคการเมืองเปนยุทธศาสตรหรือกุศโลบายสําคัญ  ที่จะทําใหภาค
การเมือง ซ่ึงมีอํานาจรัฐและมีทรัพยากร ไดมีสวนรวมอยางแขงขันตลอดกระบวนการทํางาน เปน
การผนึกกําลังทั้งสังคมแบบไมแยกเขาไมแยกเรา ภารกิจดังกลาวสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แหงชาติ (สปรส.) ซ่ึงเปนองคกรเฉพาะกิจภายในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ไดทํา
หนาที่เปนฝายเลขานุการ 
กกกกก  ชวงปลายป  พ.ศ. 2543    เครือขายประชาชนเพื่อรณรงคสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หนาไดดําเนินการหารายชื่อประชาชนสนับสนุนการผลักดัน  พ.ร.บ.  หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ที่ภาคประชาชนจัดรางขึ้น   ตอมาในตนป  พ.ศ.  2544    สามารถหารายชื่อผูสนับสนุนไดกวา  6  
หมื่นชื่อ  เสนอราง  พ.ร.บ.  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรพิจารณาซึ่งปจจุบันกฎหมายหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  ดังกลาวไดผานการอนุมัติเรียบรอยแลวเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2545 
 และเมื่อการรณรงคเลือกตั้งทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมคร้ังแรกเมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2544พรรคไทยรักไทยไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงทวมทน ภายใตการนําของ พ.ต.ท. 
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ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่ไดตั้งเปาหมายที่จะดําเนินนโยบายเพื่อลดความยากจน โดยการ
สรางงาน  สรางรายได ลดคาใชจายใหแกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอกับรายจาย
อันนําไปสูการพอมีพอกิน ซ่ึงรัฐบาลมองวาแมการเพิ่มรายไดของประชาชนจะยังทําไดยาก แตการ
มีหลักประกันสุขภาพถวนหนาสามารถลดรายจายที่อาจทําใหประชาชนเดือดรอน เพราะเปน
รายจายจากการเจ็บปวยที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะประสบ หลักประกันสุขภาพถวนหนา
ซ่ึงมีผลตอการยกระดับความสามารถของประเทศในการแกไขปญหาความยากจนดวย รัฐบาลจึง
กําหนดนโยบายที่ถือวาเปนนโยบายเรงดวนดานการฟนฟูเศรษฐกิจ  โดยกําหนดโครงการโครงการ
หนึ่งคือ  "โครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  30  บาท  รักษาทุกโรค"  ที่มีเปาหมายเพื่อ
ลดรายจายโดยรวมของประเทศ  และของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ  โดยเสียคาใชจายเพยีง  
30  บาทตอครั้ง และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและเทา
เทียม  (สมชาติ โตรักษา 2544)โดยถือวาการที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการพื้นฐานอยาง
เทาเทียมกัน  โดยไมมีปญหาเรื่องคาใชจายเปน "สิทธิ" ขั้นพื้นฐานของประชาชน  ซ่ึงกระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดใหดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหแกประชาชนตามนดย
บายรัฐบาล   โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน  2544  ในพื้นที่  6  จังหวัด ไดแก ปทุมธานี  สมุทรสาคร   
นครสวรรค 
 พะเยา  ยโสธรและยะลา โดยขยายพื้นที่ในการดําเนินโครงการเต็มพื้นที่ ของประเทศในระยะตอมา
ภายในป  2545 
กกกกก       โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  30  บาท  รักษาทุกโรค  มีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนกลุมผูไมมีสวัสดิการหรือไมมีหลักประกันสุขภาพในระบบใดๆเลยไดมีหลักประกันใน
การเขาถึงบริการรักษาพยาบาล  ซ่ึงกลุมนี้กอนมีโครงการ  30  บาท  รักษาทุกโรค  มีถึงประมาณ
รอยละ  27.5  ของประชากรทั้งประเทศ (พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  และศุภวัฒนาการ  วงศธนวสุ 2545) 
 เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา (ประกันสุขภาพสํานัก  
งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552) 
กกกกกกกกกกกก1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา52 กําหนดวาบุคคลยอมมี 
มีสิทธิเสมอกันในการไดรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงยังไมมี
กฎหมายใดกําหนดวาประชาชนจะไดรับสิทธิเสมอกันดังที่รัฐธรรมนูญระบุไวแตอยางใด 
กกกกกกกกกกกก2. เมื่อประชาชนสวนใหญไดรับความเดือดรอน  ดานคาใชจายจนอาจเปนเหตุให  
ไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน เพราะมีประชาชนอยางนอยรอยละ30ของประเทศ ที่ตอง
รับภาระคาใชจายคารักษาเองทั้งหมดเองครอบครัวไทยรอยละ60เคยประสบความเดือดรอนทาง
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การเงินในคราวที่เจ็บปวย(และบางกรณีคารักษาพยาบาลทําใหเกิดภาระหนี้สินเกินกวาที่จะแบกรับ
ได) 
กกกกกกกกกกกก3. ประชาชนไทยจํานวน 20 ลานคนไมอยูในการดูแลของระบบหลักประกันใดๆ
เลย สวนอีก 23 ลานคน ไดรับการดูแลดวยระบบสงเคราะห  ซ่ึงไมมีหลักประกันใด ที่คุมครองให
ไดรับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 
กกกกกกกกกกกก4. ประชาชนในระบบสวัสดิการสุขภาพทั้ง 5 ระบบ (รวมถึงระบบสงเคราะห) 
ไดรับบริการที่เหล่ือมลํ้า หลายคนไมพอใจ  ประชาชนสวนใหญไมใช ขาราชการ ผูมีประกันสังคม
หรือผูมีฐานะดีพอจะจายคารักษาพยาบาลไดรูสึกดอยศักดิ์ศรี เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่มีโอกาส
ดีกวา ซ่ึงมีเพียงรอยละ 20 ของประชาชนทั้งประเทศ 
กกกกกกกกกกกก5. ตลาดเสรีของบริการสุขภาพ ขาดประสิทธิภาพเนือ่งจากประชาชน  (ผูบริโภค)  
ขาดขอมูลและความเขาใจเพยีงพอที่จะเลือกซื้อบริการอยางสมเหตุสมผล อีกทั้งยังขาดอํานาจ
ตอรอง จึงเปนการยากยิ่งที่ประชาชนแตละคนจะรับภาระในการเลอืกซื้อบริการสุขภาพโดยไมมี
การจัดระบบทีรั่ดกุมเพยีงพอ 
กกกกกกกกกกกก6. แมการเพิ่มรายไดประชาชนจะทําไดยาก แตการสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หนาสามารถลดรายจายที่อาจทําใหบุคคลสิ้นเนื้อประดาตัวและเปนรายจายที่ประชาชนทุกคนมี
โอกาสเสี่ยงที่ตองประสบหลักประกันสุขภาพถวนหนาจึงมีผลสําคัญตอการยกระดับความสามารถ
ของประเทศ  ในการแกปญหาความยากจน 
กกกกกก      วัตถุประสงคของการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
กกกกกกกกกกกก1. ความเสมอภาค  (Equity) นอกจากความเสมอภาคในแงสิทธิตามกฎหมายแลว  
ยังรวม ถึงการกระจายภาระดานคาใชจายในลักษณะกาวหนาและเปนธรรมและการเขาถึงบริการที่
ไดคุณภาพ มาตรฐานเพียงพออยางเสมอกัน 
กกกกกกกกกกกก2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ระบบที่ใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา
ที่สุดโดยใช ระบบการจัดการบริหารอยางเครงครัดและเนนบริการผานเครือขายสถานบริการปฐม
ภูมิ  (Primary  cave  networks)  ซ่ึงสามารถมีตนทุนผลลัพธดานสุขภาพตอหนวยต่ํา 
กกกกกกกกกกกก3. ทางเลือกในการรับบริการ (Choice)ประชาชนควรมีสิทธิเลือกใชบริการที่
หลากหลายจากผูใหบริการประเภทตางๆ  รวมถึงสถานบริการของเอกชน  สามารถเขาถึงงายและ
เลือกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกกกกกก4. การสรางใหมีสุขภาพดีถวนหนา       ระบบหลักประกันสุขภาพมุงสูการสราง
สุขภาพดีถวนหนา ไมใชเพียงคุมครองคาใชจายในการรักษาพยาบาลเทานั้น แตสามารถเนนสวนที่
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เปนบริการสุขภาพสวนบุคคล   (Personal  health  care) ที่เปนบริการที่สงเสริมและปองกันภัยตอ
สุขภาพดวย 
                    หลักการสําคัญในการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
กกกก 1. ระบวนการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาควรใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในทกุระดบัเปนเจาของรวมกัน มีความรับผิดชอบรวมกันระหวางภาครัฐกับประชาชนโดยมี
เปาหมาย  คือ  สุขภาวะ  ตามหลักสุขภาพพอเพียง  และเนนการสรางมากกวาซอมสุขภาพ 
กกกกกกกกก     2. ประชาชนจะตองไดรับการคุมครองสิทธิ ในการไดรับบริการที่มีคุณภาพ และ
ในระยะถัดไป เมื่อระบบการจัดการลงตัว  ประชาชนควรมีสิทธิ์ในการเลือกขึ้นทะเบียน  และใช
บริการจากหนวยบริการระดับตนหรือเครือขายหนวยบริการระดับตนที่ตนพึงพอใจและใกลบาน  
ใกลที่ทํางาน  เพื่อเปนสถานพยาบาลประจําบุคคลหรือประจําครอบครัว 
กกกกกกกกกกกก3. การพยายามสรางกลไกพัฒนาและควบคุม       สถานบริการทุกระดับโดย
ตั้งเปาหมายไววาสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่จะใหบริการ  จะตองเปนสถานพยาบาลที่มี
มาตรฐานไดรับการรับรองคุณภาพ (Quality  accreditation) โดยถือวาการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล  เปนเงื่อนไขที่จําเปน  เพื่อสรางหลักประกันวาประชาชนจะไดรับบริการที่มีคุณภาพ 
กกกกกกกกกกกก4. ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ  จะใหความสําคัญกับการมีและใชหนวยบริการ
ระดับตน(Primary care)เปนจุดบริการดานแรกซึ่งทําหนาที่ใหบริการแบบผสมผสาน (ทั้งการ
รักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ)กรณีที่ เกิน
ความสามารถหนวยบริการระดับตนจะรับผิดชอบสงผูปวยไปรับบริการตอท่ีสถานพยาบาลอื่นและ
กําหนดใหมีบริการทั้งตั้งรับและเชิงรุกไปถึงระดับครอบครัว       นับเปนจุดเดนอยางมาก(ดีกวา
ระบบประกันสุขภาพอื่นๆที่เคยมีมากอน  ซ่ึงมีมากอน  ซ่ึงมุงเนนเฉพาะการรักษาพยาบาลเทานั้น)  
ซ่ึงสอดคลองกับทิศทางใหมของการปฏิรูประบบสุขภาพ 
กกกกกกกกกกกก5.  สนับสนุนใหมีเครือขาย  หนวยบริการระดับตนดวยกันเองและหนวยบริการ
ระดับตนกับสถานพยาบาลระดับอื่น  ใหบริการรวมกันในลักษณะเครือขาย (Provider  network) 
โดยอาจจะเปนเครือขายของภาครัฐดวยกันเอง  หรือระหวางภาครัฐและเอกชน 
กกกกกกกกกกกก6. ระบบการเงินการคลังเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะตองเปนระบบ
ที่สามารถควบคุมคาใชจายไดในระยะยาว  ( Cost containment system)  จะตองระวังมิใหเกิดสภาพ
ที่ประชาชนมาพึ่งบริการมากเกินความจําเปน    กลไกการจายเงินแกสถานพยาบาลจะตองเปนการ
จายแบบปลายปด (Close end) และเปนการจายเงินแบบมุงเนนผลลัพธการดําเนินงาน( Performance  
related  payment)   
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กกกกกกกกกกกก7. การจัดระบบการเงินในลักษณะเฉลี่ยตอหัวประชากร  เปนการสรางความเทา
เทียมใหกับผูคนในสังคม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ผูคนยากไร ผูดอยโอกาส  ผูอยูหางที่เคย
เสียเปรียบมาตลอด จะไดรับความเสมอภาคมากขึ้น สําหรับระบบการจายเงินมีการคิดรายละเอียด
หลายวิธี  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชเงิน  และเกิดความรับผิดชอบในการจัดบริการ  แก
ประชาชนมากที่สุด 
กกกกกกกกกกกก8. สิทธิประโยชนหลักและรูปแบบหรือกลไกการจายเงิน (Payment  mechanism)  
แกผูใหบริการจะตองเปนมาตรฐานเดียวกันไมวาจะเปนบริการโดยกองทุนประกันสุขภาพที่
กองทุนก็ตาม 
กกกกกกกกกกกก9. ระบบประกันสุขภาพในอนาคต หรือระบบประกันสุขภาพแหงชาติ  ควรจะ
ปองกันดวยกองทุนประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดียวแตในระยะผานอาจจะมี 2 กองทุน ที่มีเอกภาพ
ในการบริหารงาน  มีชุดสิทธิประโยชนหลักเหมือนกัน (อาจจะมีกองทุนยอยเพื่อบริหารจัดการ  
การรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง  เพื่อใหสามารถควบคุมคาใชจายและทราบขอมูลการใชบริการ)  
รูปแบบประกันสุขภาพในอนาคต 
กกกกกกกกกกกก10. การมุงเนนใหความสําคัญ กับการจัดระบบบริหารระดับตน ใกลบานใกลใจ  
เพื่อเปนจุดแรกของการบริการสุขภาพแกประชาชน  โดยเนนการสรางระบบเครือขายเขากับ
โรงพยาบาล  ทั้งรัฐและเอกชนในระดับที่สูงกวา   เพื่อใหเครือขายสถานบริการรวมกันดูแล
รับผิดชอบประชาชนเปนกลุมกอนที่ชัดเจน  เนนความพยายามปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่ยุงเหยิง
มานาน  ใหเขาระบบที่ควรจะเปน และเมื่อระบบการจัดการลงตัวแลว  หากเกิดการเจ็บปวย
ประชาชนจะตองไดใชบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐานกับสถานพยาบาลที่อยูใกลบาน ที่ตนขึ้น
ทะเบียนไวลําดับแรกกอนเสมอ  (ยกเวนกรณีอุบัติ เหตุฉุกเฉิน  สามารถเลือกใชบริการกับ
สถานพยาบาลที่เขารวมโครงการที่ไหนกอนก็ได)เพราะบริการระดับตนที่อยูใกลบานเปนบริการที่
ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนที่ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย ทางจิต
สังคม และทางจิตวิญญาณ  สวนในกรณีที่เจ็บปวยเกินขีดความสามารถจะไดรับการสงตอไปยัง
สถานบริการระดับที่สูงกวาอยางรวดเร็วและปลอดภัย 
กกกกกก      กระบวนการจัดทําการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
กกกกกกกกก 1. กระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะทํางานชุดตางๆ รวมทั้งสิ้น 10 คณะ เพื่อ
ทําการศึกษารายละเอียดขั้นตอน  วิธีการ  ขององคประกอบ ที่เปนปจจัยนําเขาสูระบบการ
ดําเนินงาน  และมีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ป 2544  ฉบับที่  1 และฉบับที่  2  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไขสิทธิประโยชนตางๆ  ใน
การดําเนินการนํารองใน  6  จังหวัด โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ที่มี
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บทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการดําเนินงานในดานตางๆ ตลอดจนการ
ควบคุมกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
กกกกกกกกก 2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการสรางหลักประกันสุขภาพ ฉบับที่ 3 
กําหนดใหมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัด  มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาสุขภาพของพื้นที่  ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนดานสุขภาพของประเทศ  จัดทํา
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ กําหนดหลักเกณฑและจัดสรร
ทรัพยากรดานสุขภาพใหแกหนวย เครือขายบริการ ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการหลักประกนั
สุขภาพสวนกลางกําหนด โดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการสรางหลักประกันสุขภาพ  
ฉบับที่  3  นี้  ไดยุบรวมผูมีสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยสวัสดิการประชาชน  ดาน
การรักษาพยาบาล ผูมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินอุดหนุนโครงการรักษาพยาบาล
ผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล  และบุคคลผูมีสิทธิตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยบัตรประกันสุขภาพ  เขาสูการคุมครองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
หลักประกันสุขภาพ   
กกกกกกกกกก 3. โครงการนํารองในพื้นที่  6 จังหวัดแรก ในวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ.  2544  ไดแก 
พะเยา ยโสธร ปทุมธานี  นครสวรรค  สมุทรสาคร  และยะลา  ภายใตระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  
วาดวยหลักประกันสุขภาพถวนหนาป   พ.ศ. 2544  และระเบียบเงินอุดหนุน  โครงการสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนาใน 6 จังหวัด ซ่ึงเดิม 6 จังหวัดนี้ ไดดําเนินการภายใตโครงการเงินกู
เพื่อการลงทุนทางสังคม (SIP)   
กกกกกกกกกก 4. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544  ไดขยายพื้นที่การดําเนินการออกไปอีก 15  
จังหวัด ไดแก   นนทบุรี   สระบุรี  สระแกว  เพชรบุรี  นครราชสีมา  สุรินทร  หนองบัวลําภู   
อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  อํานาจเจริญ สุโขทัย แพร เชียงใหม  ภูเก็ต และนราธิวาส  ซ่ึงในโครงการ
ระยะที่  2  นี้  ดําเนินงานภายใตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ.2544 
กกกกกกกกก 5. วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2544 ไดขยายการดําเนินการครอบคลุมไปยังทุกจังหวัด 
รวมทั้ง  กรุงเทพมหานคร  13  เขต  โดยมีการยุบและเลิกบัตร  สปร.  แลวเปลี่ยนเปนบัตรประกัน
สุขภาพถวนหนายกเวนคาธรรมเนียม    (ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  วาดวยการสราง
หลักประกันสุขภาพ  ฉบับที่  3)  และมีคําสั่งยุติการขายบัตรประกันสุขภาพ  500  บาท ตั้งแตวันที่ 
31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2544 (ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการสรางหลักประกันสุขภาพ 
ฉบับที่ 3) แตจะสามารถใชไดตอกวาบัตรจะหมดอายุ  การดําเนินการระยะที่  3  นี้ถือวาเปนการยุบ
รวมโครงการที่ดําเนินการระยะที่  1-2  เขามาสูระบบเดียวกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 22

กกกกกกกก 6. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  (War room) เพื่อทําหนาที่
ในการตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ  การปรับปรุงนโยบาย  โครงสราง  ระบบการทํางาน  ระบบ
งบประมาณ  ระเบียบ  คําส่ังและขอบังคับ  ที่เกี่ยวของในการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาให
สอดคลองกัน เพื่อดําเนินการในขั้นตอไป และควบคุมกํากับการดําเนินงานตามแผนงาน
หลักประกันสุขภาพถวนหนาในภาพรวมและพิจารณาขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธที่จะ
เผยแพรแกสาธารณชนทราบและเขาใจ  เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา 
กกกกกกกกกก 7. จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน (Call center)เพื่อใหคําแนะนํา
ตลอดจนแกไขปญหาในการใชบริการใหประชาชนทางโทรศัพท 
กกกกกกกกกก 8.  แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    เพื่อทําหนาที่ใน
การใหขอเสนอแนะและคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี  ในดานนโยบายแหงชาติเกี่ยวกับการสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนาในดานตางๆ  ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของขึ้นอีก  7  ชุดดวยกัน 
กกกกกก สิทธิประโยชนในโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา(คูมือหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  ปงบประมาณ 2551, วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2552) 
กกกกกกกกกก 1. บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 1.1 การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ครอบคลุมบริการดานการแพทย
และสาธารณสุขที่ใหโดยตรงแกบุคคล  เพื่อการสรางสุขภาพและปองกันโรค ซ่ึงไดรับการพิสูจน
ทางวิชาการแลววา  มีอรรถประโยชนและประสิทธิผลคุมคา  คือสงผลใหประชาชนไทยมีอายุขัย
เฉล่ียยืนยาวขึ้น  สรางเสริมคุณภาพชีวิต  และลดอัตราการเจ็บปวยและการไรความสามารถโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาภาวะเสี่ยงตอการเสียสุขภาพและศักยภาพที่
เอ้ืออํานวยตอการสรางเสริมสุขภาพ  2) การสรางเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การใหคําปรึกษา
แนะนํา  และการใหความรูเพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยและ 3 ) การสรางเสริม
ภูมิคุมกัน  การใชยา  และการทําหัตถการเพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย  ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.1 การตรวจและการบริบาลสุขภาพ  พัฒนาการ   ภาวะโภชนาการ
ของเด็กและเยาวชน  ตามแนวทางของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข หรือแนวทางการตรวจ
สุขภาพของประชาชนไทย  ซ่ึงจัดทําโดยแพทยสภา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.2 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ตามแผนการสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคของประเทศ 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.3  การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาภาวะเสี่ยงตอการเสียสุขภาพ  และ
ศักยภาพที่เอ้ืออํานวยตอการสรางเสริมสุขภาพสําหรับประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง  ตามแนวทาง
การตรวจสุขภาพของประชาชนไทย  ซ่ึงจัดทําโดยแพทยสภา /ราชวิทยาลัย 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.4 การวางแผนครอบครัว ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขหรือแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทย  ซ่ึงจัดทําโดยแพทยสภา  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.5 การใหยาตานไวรัสเอดส  กรณีปองกันการแพรกระจายเชื้อจาก
แมสูลูก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.6 การเยี่ยมบานและการดูแลผูปวยที่บาน  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.7 การใหคําปรึกษาแนะนํา  การสรางเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และการใหความรูเพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยแกผูรับบริการ ทั้ง
ระดับบุคคลและครอบครัว  ตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.8 การสรางเสริมสุขภาพและปองกนัโรคในชองปาก  ไดแก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.8.1 การตรวจสุขภาพชองปาก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก   1.1.8.2 การแนะนําดานทันตสุขภาพ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1.8.3 การใหฟลูออไรดเสริมในกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคฟน
ผุ เชน กลุมเด็ก ผูสูงอายุ  ผูปวยฉายรังสีบริเวณศีรษะลําคอ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1.8.4 การเคลือบหลุมรองฟน  (ในกลุมอายุไมเกนิ  15  ป) 
กกกกกกกกกกกกก     1.2 การตรวจวินิจฉัยโรค ครอบคลุมบริการตรวจเพื่อการวินิจฉัย  รวมทั้งการ
ตรวจยืนยัน กรณีพบความผิดปกติจากการตรวจคัดกรอง  ตามขอบงชี้ทางการแพทย 
กกกกกกกกกกกกก     1.3 การตรวจและรบัฝากครรภ ครอบคลุมบริการตรวจและการบริบาล   เพือ่
สรางเสริมสุขภาพของหญิงมีครรภ  ตามแนวทางของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข    หรือของ
องคการอนามัยโลก 
กกกกกกกกกกกกก     1.4 การบําบัดและบริการทางการแพทย  ครอบคลุมบริการดังตอไปนี ้
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.1 การบําบัดและบริการทางเวชกรม  รวมถึงบริการการแพทยแผน
ไทย    และการแพทยทางเลือกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  จนสิ้นสุดการรักษา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2  การบําบัดทดแทนไตในการรักษา    ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทยทายดวยการลางชองทอง        (Peritoneal  dialysis)      หรือการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม  
( Haemo  dialysis) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 24

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.3 การบําบัดและการบริการทางทันตกรรม    ไดแก    การถอนฟน  
การอุดฟน   การขูดหินปูน  การทําฟนปลอมฐานพลาสติก   การรักษาโพรงประสาทฟนน้ํานม  และ
การใสเพดานเทียม  ในเด็กปากแหวงเพดานโหว 
กกกกกกกกกกกกก     1.5 ยา  เวชภัณฑ   อวัยวะเทียม  และอุปกรณทางการแพทย  ตามขอบงชี้ทาง
การแพทย  โดยครอบคลุมยาตามกรอบบัญชียาหลักแหงชาติ  และรวมการบริการยาตานไวรัสเอดส
สําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดสดวย 

 1.6 การทําคลอด ครอบคลุมการคลอดบุตรรวมกันไมเกิน  2  ครั้ง  กรณีที่
บุตรมีชีวิตอยู 
 1.7 การกินอยูในหนวยบริการ ครอบคลุมการบริการอาหารและหองผูปวย
สามัญ 
กกกกกกกกกกกก 1.8  การบริบาลทารกแรกเกิด 
กกกกกกกกกกกก 1.9 รถพยาบาลหรือพาหนะรับสงผูปวย ครอบคลุมเฉพาะกรณีเจ็บปวย
ฉุกเฉิน และการสงตอเพื่อการรักษาระหวางสถานพยาบาล 
กกกกกกกกกกกกก 1.10 พาหนะรับสงผูทุพลภาพ ครอบคลุมเฉพาะกรณีเจ็บปวย
ฉุกเฉิน และการสงตอเพื่อการรักษาระหวางสถานพยาบาล 
กกกกกกกกกกกกก 1.11 การฟนฟสูมรรถภาพรางกายและจิตใจครอบคลุมการ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยจนสิ้นสุดการรักษา 
กกกกกกกกกกกกก 1.12 คาใชจายอื่นที่จําเปน เพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่
คณะกรรมการกําหนด 
กกกกก        การเขารับบริการสาธารณสุขและการรวมจายคาบริการ 
กกกกกกกกกก   1. กรณีท่ัวไป ใหบุคคลไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการเปนหนวยบริการ
ประจําตัวแลวใช สิทธิรับบริการสาธารณสุข   ไดจากหนวยบริการประจําของตน   หรือหนวย
บริการปฐมภูมิในเครือขาย หรือจากหนวยบริการอื่นที่หนวยบริการประจําของตนหรือเครือขายสง
ตอ  โดย 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ไมตองเสียคาบริการหรือคาใชจาย  เมื่อเขารับการบริการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรคและการบริการตรวจและรับฝากครรภ  
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ยกเลิกการรวมจายคาบริการทางการแพทยที่เรียกเก็บในอัตรา 30 บาท  
ในแตละครั้งที่เขารับบริการ  นับตั้งแตวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  2549  เปนตนไป 
กกกกกกกกกก      2. กรณีอุบัติเหตุ / เจ็บปวยฉุกเฉนิ 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.1  กรณีใชบริการจากหนวยบริการประจํา  ที่ไดลงทะเบียนไวผูมีสิทธิ
สามารถใชบริการอุบัติเหตุ/ เจ็บปวยฉุกเฉินได  โดยไมมีขอจํากัด 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2  กรณีใชบริการจากหนวยบริการอื่น  หรือสถานบริการอื่น ผูมีสิทธิ
สามารถใชบริการอุบัติเหตุ/ เจ็บปวยฉุกเฉินจากหนวยบริการอื่นหรือสถานบริการอื่นได โดย
คํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของผูมีสิทธิ ทั้งนี้ใหเขาใชบริการจากหนวยบริการหรือสถาน
บริการอื่นที่ใกลที่สุดเปนลําดับแรก  โดยการวินิจฉัยวาเจ็บปวยฉุกเฉิน ตองมีขอบงชี้ดังนี้  1)โรค
หรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรงตองรักษาเปนการเรงดวน หากปลอยไวจะเปนอันตรายตอ
ชีวิตหรือทุพพลภาพ   หรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน  2)โรคที่ตองผาตัดดวน  หากปลอยไวจะเปน
อันตรายตอชีวิต  ส่ิงที่ตองพิจารณาประกอบตามขอ  1)  และ  2)  ไดแก  ความเรงดวนในการรักษา  
รวมทั้งคํานึงถึงการรับรูของผูรับบริการที่มีตออาการปวยดวย 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 กรณีที่ใชบริการที่หนวยบริการอื่น ซ่ึงไดขึ้นทะเบียนไวตามกฎหมายวา
ดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผูรับบริการไมตองเสียคาบริการหรือคาใชจาย (ยกเลิกการรวมจาย  
30  บาท)  และกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน  สามารถใชสิทธิไดไมเกิน  2  ครั้งตอป 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 กรณีใชบริการที่สถานบริการอื่น ซ่ึงไมใชหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนไว   
ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ผูรับบริการตองรับผิดชอบคาใชจายเฉพาะสวนที่
เกินจากที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจายใหสถานบริการ โดยสถานบริการดังกลาว
จะตองใหผูปวยและญาติทราบกอนการใหบริการทุกครั้ง ผูมีสิทธิหรือญาติสามารถแสดงความ
ประสงคขอยายไปหนวยบริการประจําของตนไดโดยใหไดรับคารถพยาบาลหรือเรือพยาบาลตาม
จํานวนจายจริงแต  ไมเกิน  500  บาทตอครั้ง  ทั้งนี้ใหสถานบริการอื่นอํานวยความสะดวกในการ
นําสงผูมีสิทธิไปรับบริการที่หนวยบริการประจํานั้น  ในกรณีหนวยบริการประจําไมสามารถรับยาย
ผูมีสิทธิหรือไม สามารถจัดหาบริการอื่นใหได  หนวยบริการประจําจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้นใหแกสถานบริการอื่นหลังจากวันที่ไดรับทราบความประสงคขอยาย 
กกกกกกกกกกกกก   2.5  ปวยฉุกเฉิน  สามารถใชบริการดูแลนอกสถานพยาบาล และบริการ
รับสงผูเจ็บปวยฉุกเฉินจากที่เกิดเหตุไปยังหนวยบริการตามที่ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการกําหนด 
โดยโทรศัพทขอความชวยเหลือ ไปยังศูนยรับแจงเหตุและส่ังการหมายเลข  1669 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.6   กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินจากการไดรับพิษหรือสงสัยวาอาจไดรับพิษผูมี
สิทธิสามารถโทรศัพทปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือแพทยเฉพาะทางดานพิษวิทยา  ที่หมายเลข  1330 
กกกกกกกกกก 3. กรณีท่ีมีเหตุสมควร  สามารถเขารับบริการที่หนวยบริการหรือสถานบริการอื่น
ได  ในกรณีมีขอบงชี้ทางการแพทย  ซ่ึงเกินศักยภาพหนวยบริการประจําที่จะใหการรักษา  และ
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หนวยบริการประจํากับผูมีสิทธิเห็นชอบรวมกันที่จะใหเขารับบริการจากหนวยบริการหรือสถาน
บริการอื่นได 
 4. บริการที่ไมครอบคลุมไดแก 
กลุมบริการที่ปจจุบันมีงบประมาณจัดสรร ใหเปนการเฉพาะหรือครอบคลุมโดยกองทุนอื่น 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 โรคจิต  กรณีที่ตองรับไวรักษาเปนผูปวยในเกิน  15  วัน 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 การบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 ผูประสบภัยจากรถซึ่งสามารถใชสิทธิตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัย
จากรถ 
กลุมบริการที่เกินกรอบความจําเปนพื้นฐาน 
กกกกกกกกกกกกก 4.4 การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
กกกกกกกกกกกกก 4.5 การผสมเทียม 
กกกกกกกกกกกกก 4.6 การเปลี่ยนเพศ 
กกกกกกกกกกกก 4.7 การกระทําใดๆเพื่อความสวยงามโดยไมมีขอบงช้ีทาง
การแพทย 
กกกกกกกกกกกกก 4.8 การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆ  ที่เกินความจําเปนและขอ
บงชี้ทางการแพทย 
กกกกกกกกกกกกกก 4.9 การรักษาที่ยังอยูในระหวางการคนควาทดลอง 
กลุมบริการอื่นๆ 
กกกกกกกกกกกกกก 4.10  โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัว ในโรงพยาบาล
ประเภทคนไขในเกิน 180 วัน ยกเวนหากมีความจําเปนตองรักษาตอเนื่องจากมีภาวะแทรกซอน
หรือขอบงชี้ทางการแพทย 
กกกกกกกกกกกกกก 4.11 การปลูกถายอวัยวะ ( Organ  transplantation) 

กกก           การลงทะเบียนประชาชนผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา คุณสมบัติของ
ผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
กกกกกกกกก       1. เปนบุคคลสัญชาติไทย 
กกกกกกกกกก     2. มีเลขประจําตัวประชาชน  13  หลัก อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมีขอมลู 
อยูในฐานขอมูลประชากรของสํานักบริหารทะเบียน  กระทรวงมหาดไทย 
กกกกกกกกกก     3.ไมมีสิทธิหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให สิทธิหลักประกันสุขภาพที่รัฐจัดให 
ไดแก 
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กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 ผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 ขาราชการ  หรือลูกจางของสวนราชการทกุประเภท 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกจิ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.5 คูสมรส บุตร หรือบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธขิองขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการทุกประเภท พนักงานหรือ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกจิ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.6 ครูโรงเรียนเอกชน 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.7 ขาราชการการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการ  รัฐมนตรีชวยวาการ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงรัฐไดจัดหา
สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลใหอยูแลว 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.8 ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นใด  ที่มีสิทธิ
ไดรับการรักษาพยาบาล  โดยใชจายเงินงบประมาณของรฐั 
กกกกก       หมายเหตุ  คนไทยที่กําลังอาศัยอยูในตางประเทศติดตอกันมากกวา  2  ปขึ้นไป  (ขอมูล
จากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง) หรือผูที่ลงทะเบียนเลือกตั้งในตางประเทศ ( ขอมูลจากกรมการ
กงสุล) จะไมสามารถใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาได  จนกวาจะเดินทางกลับมาอาศัยอยูใน
ประเทศไทย  เนื่องจากรัฐบาลไมไดจัดสรรงบประมาณเหมาจายรายหัวสําหรับบุคคลกลุมดังกลาว
ในขณะที่อาศัยอยูในตางประเทศ 
 
3. การรับเร่ืองรองเรียนและการคุมครองสิทธิประชาชน 
กกกกก 3.1  แนวคิด  ในการดําเนินงานเพื่อใหการรับเรื่องรองเรียนและคุมครองสิทธิใหแก
ประชาชน เปนไปตามที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดกําหนด รวมทั้งสามารถ
สรางความเขาใจ และสัมพันธอันดีระหวางผูใหและผูรับบริการ จงดําเนินการดวยแนวคิด 
กกกกกกกกกกกก3.1.1   การคุมครองสิทธิประชาชน   เปนกลไกที่ชวยเหลือใหประชาชนไดรับ
บริการตามสิทธิที่กฏหมายกําหนด ในขณะเดียวกันก็จะชวยลดความขัดแยงระหวางผูใหและ
ผูรับบริการ 
กกกกกกกกกกกก3.1.2 การรับเรื่องเรียน ทําใหหนวยงานไดรับทราบปญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐาน
ของหนวยบริการ สามารถนําไปพัฒนาระบบบริการใหมีคุณภาพยิ่งชีพ 
กกกกกกกกกกกก3.1.3 การมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกสําคัญในการปองกันปญหาเรื่อง
รองเรียนและนําไปสูการมีสวนสัมพันธที่ดี ระหวางผูใหและผูรับบริการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 28

กกกกกกกกกกกก3.1.4  การปองกันปญหาการละเมิดสิทธิ     เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการ
คุมครองสิทธิของประชาชน  ทั้งยังเปนการดําเนินการที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหนา ระหวางผูใหบริการ 
และประชาชนอีกดวย 
กก 3.2 แนวทางการพัฒนาระบบรับเร่ืองรองเรียนและคุมครองสิทธิ 
กกกกกกกกกกกก3.2.1 พัฒนาชองทางเพื่อใหประชาชนเขาถึง สามารถรองเรียนไดโดยสะดวก 
ชองทางที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติพัฒนาเองและหนวยงานตางๆ ทั้งรัฐและเอกชนที่
มีการประสานงานกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ
ไดแก 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.1 Call Center 1330 สามารถใหบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.2 เปด web site 1330 @ nhso.go.th 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.3 ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ (ช้ัน M สปสช.) 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.4  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัด ทุกจังหวัด(75 
จังหวัด) 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.5 สํานักงานหลักประกนัสุขภาพ  สาขาเขตพื้นที่ (13 แหง) 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.6 ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาล
ทั่วไป 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.7 ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  (85 ศูนย 61 
จังหวัด)   
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.8  กระทรวงสาธารณสุข 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.9  สายดวน 1111 / www.1111.go.th 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.10 สํานักราชเลขาธิการ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.11 สํานักนายกรัฐมนตร ี
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.12 ศูนยดํารงธรรม 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.13 ส่ือตางๆ 
กกกกกกกกกกกก3.2.2 พัฒนาระบบการดาํเนินงานใหมมีาตรฐาน สนับสนุน  ใหหนวยรับเรื่อง
รองเรียน ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค มกีารดําเนินงานตามมาตรฐาน 4 ดาน ไดแก 
กกกกกกกกกกกกกก  3.2.2.1 มาตรฐานดานกายภาพของหนวยงาน  หมายถึง   มี
สถานที่เปนสัดสวน ไมมีเสียงรบกวน  มีปายประชาสัมพันธหนวยงานและปายบอกทาง  มีการจัด
โตะ  เกาอ้ี ใหความรูสึกสบาย เปนกันเอง มีอุปกรณ เชน โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร และ 
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Internet เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ  พรอมใหบริการ รวมทั้งมี
เอกสารระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ใชประกอบการทํางาน 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.2 มาตรฐานดานบุคลากร หมายถึง มีการมอบหมายเจาหนาที่ ที่มี
ความรูทักษะในการใหบริการผานการอบรมความรูดานหลักประกันสุขภาพและงานบริการ 
รับผิดชอบงาน 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.3 มาตรฐานดานการดําเนินงาน หมายถึง  มีการดําเนินงานรับเรื่อง
และแกไขปญหาอยางเปนขั้นตอน ประกอบดวย การรับและบันทึกเรื่ง การตอบกลับผูรองวาไดรับ
เรื่องแลว การตรวจสอบขอมูล การพิจารณา แกปญหา ประสานงานไกลเกลี่ย การแจงผลการ
พิจารณากลับใหผูรองเรียนรับทราบ และมรการจัดตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการรวมพิจารณา 
รวมทั้ง ตองมีการประเมินความพึงพอใจ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.4   มาตรฐานดานระบบขอมูล  หมายถึง   มีการบันทึกขอมูลตาม
แบบฟอรมการจัดเก็บการวิเคราะห จัดทํารายงานเสนอ  เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและการ
เผยแพรแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
กกกกกกกกกก   3.2.3 พัฒนาระบบขอมูลเร่ืองรองเรียน   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหและการรายงานขอมูเรื่องรองเรียน เพื่อ
นํามาใชประโยชนในการพัฒนาระบบบริการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นโดยมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.3.1 โปรแกรม Customer Relation Management (CRM)  ผูใชงานคือ 
Call Center 1330 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.3.2  โปรแกรม Data Center ระบบรองเรียน (ระบบ 7) ผูใชงานคือ 
สํานักงานในสวนกลางที่เกี่ยวของ สํานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาพื้นที่ สํานักงานสาขาจังหวัด
และศูนยบริการหลักประกันสุขภาพในหนวยบริการ  
กกกกก โดยทั้ง 2 โปรแกรมจะมีระบบบันทึกและฟงกช่ันการทํางานหลักเหมือนกันแตแตกตาง
กันที่ระบบ CRM มีการเชื่อมโยงกับระบบโทรศัพทดวย สําหรับโปรแกรม Data Center  ผูใชงานที่
มีรหัสผาน สามารถเขาใชโปรแกรมผานหนาเว็บไซตของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ 
http://www.nhso.go.th โดยเลือกเมนู “สําหรับผูใหบริการ” จากนั้นเลือกรายการ “บริการออนไลน” 
และใหเลือกรายการ “Data Center” ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2550 ไดดําเนินการอบรมการใชงาน
โปรแกรม Data Center ใหกับผูใชงานแลวและเริ่มใชงานจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 เปนตนไป 
กกกกกกกกกก  3.2.4  พัฒนางานเชิงรุกเพื่อการปองกันปญหา  ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ 
เปนนวัตกรรมที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนใหจัดตั้งขึ้นในหนวยบริการ 
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เนื่องจากขอมูลรองเรียนที่ผานมา พบวาปญหาตางๆ สวนมากเกิดขึ้นในหนวยบริการ และสาเหตุ
สวนใหญเกิดจากความเขาใจของประชาชน และปญหาการสื่อสารระหวางผูใหบริการและ
ผูรับบริการ จึงเห็นวาหากมีการจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่เหมือน Counter Service ขึ้นในหนวย
บริการจะสามารถใหความชวยเหลือคล่ีคลายความกังวลของประชาชนไดกอนที่ปญหาจะลุกลาม 
ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ จะไดรับการพัฒนาใหมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานทั้ง 4  ดานขางตน และมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.4.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา ในเรื่องการใชสิทธิ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.4.2 ใหความชวยเหลือ ประสานงาน แกไขปญหา 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.4.3 รับเรื่องรองเรียน 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.4.4 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน ตามมาตรา 41  
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.4.5 สนับสนุนใหมีการประสานงานกับองคกรประชาชน เพื่อใหความรู 
ความเขาใจ ในการใชสิทธิ และสรางความสัมพันธที่ดี 
กกกก         ผลการดําเนินงานพบวา ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ Customer  Service  Center  ได
ทําใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาระบบการใหบริการ มีการพัฒนางานรับเรื่องรองเรียนใหเปน
ระบบ    โดยผสมผสานไปกับการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ (HA)       และการพัฒนาเรื่องการ
ไกลเกลี่ย สรางสมานฉันท ซ่ึงเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สามารถชวยเหือ คล่ีคลาย
ปญหาตางๆ ใหแกประชาชน ทุกสิทธิ และทุกเรื่องสามารถคลี่คลายปญหาไดในเวลาอันรวดเร็ว 
ชวยลดความรุนแรงของปญหา และสรางความพึงพอใจแกประชาชนไดมาก สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ     ไดเร่ิมพัฒนาศูนยบริการหลักประกันสุขภาพแหงชาตินํารองในหนวยบริการ    
6 แหง เมื่อป 2549 และขยายไปยังโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศแลว รวม 92 แหง 
ในป 2550  สําหรับในป 2551  จะสนับสนุนใหขยายดําเนินการในโรงพยาบาลชุมชน ตอไป  
กกก      ศูนยประสานงานการสงตอผูปวยในระบบหลักประกันสุขภาพ(Patient Referral Co-
ordinating Center (PRCC)) 
กกกกกกกกกกกก1. แนวคิด เปนที่ทราบกันดีแลววาเปาหมายสูงสุดของการสรงหลักประกัน
สุขภาพ คือ การที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน  และมี
ประสิทธิภาพตามความจําเปนอยางเสมอภาคและเทาเทียม แตจากการดําเนินงานที่ผานมา ปญหาที่
เรามักจะพบตามหนาหนังสือพิมพ คือ การที่ผูปวยถูกปฏิเสธการรักษาจากโรงพยาบาล อัน
เนื่องมาจากปญหาเรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเตียงเต็ม  หรือไมมีแพทยใหการ
รักษา รวมทั้งการที่ 
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ผูปวยบางกลุมไมสามารถใชสิทธิเขารับบริการรักษาพยาบาลไดตามที่จําเปน เชน กลุมผูปวย
อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน ที่จําเปนตองไดรับการรักษาอยางเรงดวน แตไมสามารถหาเตียงของ
โรงพยาบาลรองรับได ทําใหผูปวยตองลําบากในการหาโรงพยาบาล และบางรายอาจตองไปใช
บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ทําเกิดภาระเรื่องคาใชจาย ดังนั้น เพื่อเปนการจัดระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพ และทําใหผูปวยสามารถเขาถึงบริการไดมากยิ่งขึ้น สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติจึงไดริเร่ิมใหมีศูนยประสานการสงตอผูปวยในระบบหลักประกันสุขภาพ (Patient Referral 
Co-ordinaing Center-PRCC) ขึ้นเพื่อทําหนาที่ประสานงานระหวางโรงพยาบาลตางๆ เพื่อใหผูปวย
ไดรับการรักษาอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ โดยในระยะแรกจะดําเนินการเนนหนักในเรื่อง
ของการประสานงานสงตอผูปวยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน 
กกกกกกกกกกกก2. วัตถุประสงค 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1  ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดดีขึ้น 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ประชาชนไดรับการรักษาอยางทันทวงที ลดภาวะแทรกซอนตางๆ และ
ลดอัตราการเสียชีวิต 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3  เกิดแนวทางการสงตอผูปวยที่มีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4  เกิดเครือขายพันธมิตรดานบริการสาธารณสุข 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.5  มีการใชประโยชนจากทรัพยากรทางการแพทยรวมกันอยางคุมคา 
กกกกกกกกกกกก3. บทบาทหนาท่ี 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 จัดใหมีระบบการสงตอผูปวย เพื่อการรักษาพยาบาลและการจายชดเชย
คาบริการทางการแพทยที่เหมาะสม 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 ประสานงานเพื่อใหผูปวยเขาถึง  และไดรับการรักษาพยาบาลอยาง
ทันทวงที  และมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 บริหารจัดการใหโรงพยาบาลเอกชนเขารวมเปนหนวยสํารองเตียง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 กําหนดและจัดทําแนวทางการดําเนินงาน แบบบันทึกการประสานงาน
สงตอผูปวย 
กกกกกกกกกกกก4. วิธีดําเนินงาน 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปดรับสมัครใหโรงพยาบาล
เอกชนเขารวมเปนหนวยสํารองเตียง กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 โรงพยาบาลที่ตองเขารวมเปนหนวยสํารองเตียง กรณีอุบตัิเหตุหรือ
กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินตองยืน่ความจํานงตามแบบแสดงความจํานงของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาต ิ
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 โรงพยาบาลที่จะเขารวมเปนหนวยสํารองเตียงกรณีอุบัติเหตุหรือกรณี
ฉุกเฉินจะตองมีมาตรฐานตามเกณฑ เปนไปตามขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวา
ดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ 
พ.ศ. 2547 และประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ืองเกณฑการตรวจประเมินเพื่อขึ้น
ทะเบียนเปนหนวยบริการ หมวด 5 เกณฑการตรวจประเมิน เพื่อข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการที่รับ
การสงตอ (ขอ 15 - ขอ 22) ซ่ึงประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2548 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 หนวยสํารองเตียงกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉิน ตองจัดใหมีเจาหนาที่
และจัดใหมีชองทางการติดตอประสานงานกับศูนยประสานการสงตอผูปวย สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.5  การประสานสงตอผูปวย ไปยังหนวยสํารองเตียงจะพิจารณาจาก
ศักยภาพและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เปนลําดับแรก หมุนเวียนกันไป หากเตียงเต็มหรือเกิน
ศักยภาพ ศูนยประสานการสงตอผูปวยจะสงตอผูปวยใหหนวยสํารองเตียงอ่ืนตอไป 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.6 หนวยสํารองเตียงกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน สรุปรายงาน
ผลการใหบริการสาธารณสุขใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติทุกเดือน 
กกกกกกกกกกกก5. วิธีการใชบริการ 
กกกกกกกกกกกกกกกก5.1 ประชาชนและเจาหนาที่โรงพยาบาล สามารถติดตอใชบริการประสาน
การสงตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดทางสายดวนสปสช.โทร 1330 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ในอัตรา 3 บาท ทั่วไทย (ยกเวนโทรศัพทเคล่ือนที่) 
กกกกกกกกกกกกกกกก5.2  หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ   ที่รับผูปวยไวรักษาแลวมี
ความจําเปนตองสงตอผูปวยเพื่อการรักษาจะตองประสานสงตอผูปวยตามระบบเครือขายบริการ
สาธารณสุขในจังหวัดเดียวกัน  หรือหนวยบริการที่มีศักยภาพในจังหวัดใกลเคียงกอน หากหนวย
บริการดังกลาวเตียงเต็มหรือเกินศักยภาพจึงจะประสานมาที่ศูนยประสานการสงตอ สํานักงาน
ประกันสุขภาพแหงชาติ (Call Center 1330) 
 กกกกกกกกกกกก6. เงื่อนไขการใหบริการ 
กกกกกกกกกกกกกกกก6.1  การเจ็บปวยของผูมีสิทธิคร้ังนั้น   ตองเปนกรณีอุบัติเหตุหรือกรณี
เจ็บปวยฉุกเฉินตั้งแตครั้งแรกที่เขา หากแรกเขารับการรักษาไมฉุกเฉินหรือมาฉุกเฉินในภายหลังไม
อยูในเงื่อนไขนี้ 
                                  6.2  หนวยสํารองเตียงกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน จะใหรับ
บริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินแกผูมีสิทธิ ซ่ึงมิไดลงทะเบียนเลือกหนวย
บริการนั้น เปนหนวยบริการประจํา ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
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และทั้งนี้โดยผานการประสานจากศูนยประสานการสงตอผูปวย สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 
กกกกกกกกกกกกกกกก 6.3  หนวยสํารองเตียง จะใหการรักษาผูปวยจนพนจากภาวะวิกฤติหรือ
อาการดีขึ้น และแพทยผูใหการรักษาและตนสังกัดพิจารณาแลววาสามารถกลับไปทําการรักษาตอ
ยังหนวยบริการประจําไดใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

4.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการรับรู 
กกกก     การประยุกตใชทฤษฎีระบบ (Systems Model) ในเรื่องการรับรู ฮูสซและโบวดิทธ   (Huse and Bowditch 1977 : 127) 
ไดกลาววาบุคคลแตละคนเปนเสมือนระบบที่สามารถรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ที่เขามาสูตนโดยผานประสาทสัมผัส ไดแก การเห็น 
การไดยิน การสัมผัส การชิมและการดม จากนั้นขอมูลที่เขามาจะไดรับการจัดระบบ และกลายมาเปนสิ่งที่รับรู โดยสามารถ
ตอบสนองออกมาเปนการกระทําความนึกคิดและแนวคิดดังแผนภูมิ 

 
                                สิ่งเรา                 การรับรู                       การตอบสนอง 

 
                     ปจจัยนําเขา                    ผลลัพธ 
                        (Input)                    (Effect) 

                                                                           การจัดระบบ 
                                                      กระบวนการ 
                                                         (Process) 
                                                                       การปอนกลับ 
ภาพที่ 2  กระบวนการเรียนรูของฮูสซและโบวดิทธ     
   
กกกก        จากทฤษฎีขางตน พอจะอนุมานไดวา การที่บุคลากรทางการแพทยจะรับรูตอแนวทางใน
การปฏิบัติตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา บุคลากรทางการแพทยเหลานั้นจะตองผาน
ส่ิงเราดวยระบบประสาททั้ง 5 จนเกิดความรูสึกนึกคิดและการกระทําดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดกําหนด
ตัวแปรที่หนาจะมีความสัมพันธกับการรับรูตอแนวทางในการปฏิบัติ   ตามโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ไวดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกก1. ตัวแปรดานปจจัยภายนอก ไดแก จําหนวยแหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับรูตอ
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
กกกกกกกกกกกก2. ตัวแปรดานปจจัยภายใน  ไดแก ความรูเกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาและทัศนคติตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

เห็น 
ไดยิน 
สัมผส 
ชิม 
ดม 

ผลกระทบ 
(Impacts) 
การกระทํา 
ความสํานึก 
แนวคิด 
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กกก 1. ความหมายการรับรู  
กกกกกกกกกกกก1.1 จรรยา สุวรรณทัต (2727 : 141) ไดสรุปความหมายและคุณลักษณะตางๆไววา 
การรับรู หมายถึง กระบวนการทางดานความคิด จิตใจ ของคน ที่สมองจะตองแปลความหมายจาก
ส่ิงเราที่มาสัมผัสกับบุคคล แลวแสดงออกมาอยางมีจุดมุงหมาย โดยมีแรงผลักดันจากการอาศัย
ความรูเดิมและประสบการณ เปนเครื่องชวยทําใหการรับรูเปนองคประกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรม และการที่บุคคลจะเขาใจสิ่งหนึ่งซ่ึงอาจจะมีเหตุผล หรือไมมีเหตุผล อาจเปนไป
ในทางลบ หรือทางบวกก็ได จะทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามแนวคิดหรือการรับรูนั้นๆ 
กกกกกกกกกกกก1.2   กันยา  สุวรรณแสง  (2532 : 127-128)   กลาววา  การรับรูคือ  การใช
ประสบการณเดิมแปลความหมายสิ้งเราที่ผานประสาทสัมผัส แลวเกิดความรูสึกระลึกรูความหมาย
วาเปนอะไร เปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวกัน ระหวางความเขาใจ การคิด การรูสึก ความจํา การ
เรียนรู การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรม 
กกกกกกกกกกกก1.3  จิตรา วุฒิสิทธิกุลกิจ (2535 : 37) ไดใหความหมายไววา การรับรูหมายถึงการ
สรางความหมายจากประสบการณ โดยการถอดรหัสสิ่งกระตุนที่ไดรับจากสิ่งแวดลอม เพื่อใหได
ขอมูลบางอยาง อาจขยายความไดวา การรับรูนั้นเกิดจากการที่เราสัมผัสกับสิ่งแวดลอมตางๆรอบตัว
เรา และจากการรับรูนี่เอง ที่เราไดสรางความรูสึกเกี่ยวกับสภาพความเปนจริงของเราขึ้นมา ทั้งนี้
โดยผานขบวนการทํางานของระบบประสาทสัมผัสและประสบการณตางๆในอดีต และสภาพความ
จูงใจของแตละคนที่แตกตาง ซ่ึงรวมเรียกวาเปนขบวนการรับรู โดยนัยนี้ความเปนจริงของสิ่งหนึ่ง
สําหรับแตละคนจึงอาจแตกตางกันออกไป เพราะแตละคนก็มีการรับรูที่แตกตางกัน และเมื่อการ
รับรูมีความแตกตางกันมากขึ้นปญหาก็เกิดขึ้น และส่ิงนี้สงผลตอประสิทธิผลของการสื่อความเขาใจ
และพฤติกรรมที่แสดงออก ถาการรับรูของบุคคลสองบุคคลตอของสิ่งเดียวกัน ใกลเคียงกัน โอกาส
ที่จะเขาใจกันและลงรอยกันจะเกิดมากขึ้น ในขณะเดียวกันถาการรับรูของบุคคลสองคนนั้น ตอส่ิง
เดียวกันเปนไปคนละทิศทาง ก็อาจกอใหเกิดปญหาและกอใหเกิดผลกระทบตอการทํางานรวมกัน
ไดในที่สุด 
กกกกกกกกกกกก1.4  ถวิล  ธาราโภชน  และศรัณย ดําริสุข (2541 : 74-75)  กลาววาการรับรู 
(Perception) คือกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากการรูสึก อันไดแก อวัยวะรับการรูสึกทั้ง
ภายในและภายนอก ทําหนาที่รับการรูสึกสงเปนกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อใหตีความหมาย 
แลวจึงรูวาสิ่งที่ทําใหเกิดการรูสึกนั้นคืออะไร จึงใหความหมายของการรับรูไววา การรับรู 
(Perception) คือกระบวนการที่ผานการตีความจากการจัดระเบียบขอมูลตางๆ หรือบางทานอาจ
กลาววาการรับรู คือ กระบวนการจัด รวบรวมและตีความขอมูลตางๆ ที่ไดจากการรูสึก หรืออาจ
กลาวอยางงายที่สุดวาการรับรูคือ การตีความของขอมูลจากการรูสึก 
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 ดังนั้น จึงสรุปไดวา การรับรู คือ กระบวนการที่ผานการตีความจากการจัดระเบียบ
ขอมูลตางๆ หรือ การรับรู คือ กระบวนการจัดรวบรวมและตีความขอมูลตางๆ ที่ไดมา หรืออาจ
กลาวอยางงายที่สุดวา การรับรู คือ การตีความของขอมูลจากการรูสึก หรือจากสิ่งเราตางๆ ที่ได
สัมผัส เพื่อสรางประสบการณที่มีความสําคัญสําหรับผูรับรู การรับรูเปนสิ่งที่ทําใหปจเจกบุคคลมี
ความแตกตางกัน ไมมีบุคคลใดที่มีการรับรูเหมือนกับบุคคลอื่นเลยที่เดียว เพาระเมื่อบุคคลไดรับส่ิง
เราหรือส่ิงที่รับรู ก็จะประมวลสิ่งที่ไดรับรูนั้น ขึ้นมา เปนประสบการณที่มีความหมายเฉพาะตัว 

2. ปจจัยท่ีกําหนดการรับรู ส่ิงเราเดียวกันอาจทําใหคนสองคนรับรูตางกันได การที่
มนุษยรับรูส่ิงตางๆ ไดตองอาศัยปจจัยหลายอยาง จะรับรูไดดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งที่มี
อิทธิพลตอการรับรูของบุคคลเชน สภาพแวดลอม ลักษณะของสิ่งเรา อวัยวะสัมผัส ความตั้งใจ 
ความสนใจในขณะนั้น ประสบการณที่ผานมา เนื่องจากสิ่งเราที่จะกระตุนใหบุคคลเกิดการรบัรูมอียู
มากมาย  ดังนั้น การที่บุคคลจะเลือกรับรูส่ิงเราอยางใดอยางหนึ่งในขณะหนึ่งนั้นจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่
จะกลาวตอไปนี้  
กกกกกกกกกกกก2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู ไว  2  ประการ (กันยา สุวรรณแสง 2532 : 132 
อางจาก Morgan 1957)  
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1.1 อิทธิพลจากภายนอก  ไดแก  ความเขมขน  ขนาดสิ่งเรา  การทําซ้ําๆ 
ส่ิงที่ตรงกันขาม การเคลื่อนไหว 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1.2 อิทธิพลจากภายใน  ไดแก ความรูเดิม  ทัศนคติ การจูงใจ ความ
คาดหวัง  
กกกกกกกกก       2.2  ส่ิงที่มีอิทธิพลหรือปจจัยการรับรู เปน 3 ลักษณะดังนี ้
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.1  ลักษณะของผูรับรู ปจจัยที่เกี่ยวกับผูรับรู แบงไดเปน 2 ดาน คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.1.1 ดานกายภาพ  หมายถึง  อวัยวะสัมผัส ถาอวัยวะสัมผัสสมบูรณ
ก็จะรับรูไดดี 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.1.2  ดานจิตวิทยา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูมีหลายประการ 
เชน ความจํา อารมณ สติปญญา ความพรอม การสังเกตพิจารณา ฯลฯ อันเปนผลจากการเรียนรูเดิม 
นักจิตวิทยาถือวาการรับรูนั้นเปนสิ่งที่เลือกสรรอยางยิ่ง นับตั้งแตเลือกรับสัมผัสเลือกเอาเฉพาะที่
ตองการ และแปรความใหเขากับตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.2.  อิทธิพลของปจจัยทางดานจิตวิทยา  คือ กระบวนการรับรูเมื่อรับ
สัมผัสแลวจะมีขั้นตอนตางๆดังนี้ กกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.1  ตองแปลสัญลักษณ โดยอาศัยความรูเดิมที่เกีย่วของกับ
ส่ิงที่รับรู ไดแก ประสบการณเดิม 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.2  ความตองการ ความปรารถนาหรือแรงขับ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.3  สภาพของจิตใจ ภาวะของอารมณ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.4  เจตคติ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.5  อิทธิพลของสังคม 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.6  ความตองการที่จะรบัรู 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.7  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีผลตอความรับรู 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.8   แรงจูงใจ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.9   คุณคาและความสนใจ ที่มีผลตอการรับรู 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.10 ความดึงดูดในทางสังคม 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.11 เชาวปญญา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.12 การสังเกตพิจารณา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.13 ความพรอม 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.2.14 การคาดหวัง 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.3. ลักษณะของสิ่งเรา คุณสมบัติของสิ่งเราเปนปจจัยภายนอกที่ทําให
คนเราเกิดความสนใจที่จะรับรูหรือทําใหการรับรูของคนเราเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากความจริง 
ซ่ึงไดแก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.3.1 ความใกลชิดกับสิ่งเรา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.3.2 ความคลายคลึงกันของสิ่งเรา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.3.3 ความตอเนื่องกันของสิ่งเรา 
กกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2.3.4 สภาพและพื้นฐานการรับรู 
กกกก         3.  ประเภทของการรับรู การรับรูทางสังคม  แบงออกเปน  4  ประการ  ( กมลรัตน  หลา
สุวงษ 2528 : 228-239)  
กกกกกกกกกก    3.1 การรับรูทางอารมณ หมายถึง การรับรูความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เชน 
รูสึกดีใจ เสียใจ ตื่นเตน รัก เกลียด ช่ืนชม เปนตน 
กกกกกกกกกก    3.2 การรับรูลักษณะของบุคคล ตองอาศัยขอมูล 3 ประการ มาประกอบ คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1 ลักษณะทางกายภาพ เชน รูปราง หนาตา ลักษณะแขนขา สีผิว ฯลฯ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2 พฤติกรรม เชน การพูดคยุ การยิ้ม การหวัเราะ การเดนิ ฯลฯ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.3 คําบอกเลา เชนคําบอกเลาจากญาติพี่นอง เพื่อน ผูใกลชิด   
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กกกกกกกกกก    3.3 การรับรูภาพพจนของกลุม หมายถึง มโนภาพ หรือมโนคติของส่ิงตางๆ 
ตามที่บุคคลรับรูเปนภาพที่อยูในความคิด หรือจินตนาการของบุคคล และบุคคลสามารถบอก
ลักษณะของภาพเหลานั้น ใหผูอ่ืนทราบไดดวย 
กกกกกกกกกก     3.4 การรับรูปรากฏการณทางสังคม เปนการตีความหรือแปลความหมาย ส่ิงตางๆ 
หรือปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตามความเชื่อของตนเอง เพื่อใหเกิดความเขาใจและ
อธิบายส่ิงตางๆ เหลานั้นได การรับรูปรากฎการณทางสังคมขึ้นอยูกับสาเหตุ 2 ประการ คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.4.1 ระดับการรับรู หมายถึงบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ   
เชาวปญญา หรือความเฉลียวฉลาดตางกัน ยอมจะตีความหมายหรือแปลความหมายตอส่ิงตางๆ
แตกตางกัน  
กกกกกกกกกกกกกกกก3.4.2  การเปลี่ยนการรับรู  คือ  ถาผูมีการรับรูต่ําไดมีโอกาสสนทนา หรือ
อภิปรายกับผูที่มีการรับรูสูงก็อาจถูกผูที่มีการรับรูสูงเปลี่ยนแนวความคิดหรือแนวทางการรับรูได 
กกกก       นอกจากการประยุกตใชทฤษฎีระบบ (System model) ในเรื่องการรับรูแลว พบวายังมี
แนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรูเชนกัน คือ แนวคิดที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางความรู
ทัศนคติและพฤติกรรมทฤษฎีนี้ใหความสําคัญตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude) และการปฏิบัติตน(Practice) ของผูรับสาร กลาวคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติขึ้นอยูกับ
ความรู ถามีความรู ความเขาใจ ทัศนคติก็จะเปลี่ยนแปลง  และเมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงแลวก็จะมี
การยอมรับปฏิบัติ  หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ทั้งความรู  ทัศนคติ  และการปฏิบัติตน  มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้น การที่จะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใด ตองพยายามเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติกอน โดยการใหความรู   ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตน ไดถูก
นํามาเปนเครื่องมือในการศึกษาที่แสดงใหเห็นวา การสื่อสารในฐานะตัวแปรตนสามารถนําการ
พัฒนาไปสู ชุมชนไดโดยการศึกษาถึงความรู  ทัศนคติ  และการปฏิบัติตนของผู รับสารวา
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม เพราะอะไร นอกจากนี้ยังศึกษาถึงความสัมพันธใรลักษณะสายโซที่เร่ิมจาก
ความรูไปสูทัศนคติ และกลายเปนพฤติกรรมตอไป ความรู (Knowledge) อาจสงผลถึงพฤติกรรมที่
แสดงออกของมนุษยได และผลกระทบที่มีผลตอผูรับสารเชิงความรูฝในทฤษฎีการสื่อสารนั้น อาจ
ปรากฏไดจากสาเหตุ 5 รูปแบบ คือ 
กกกกกกกกกกกก1. การตอบขอสงสัย (Ambiguity resolution) การสื่อสาร สังคมมักสรางความ
สับสนใหกับสมาชิกในสังคม ผูรับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศ การอาศัยส่ือทั้งหลาย เพื่อ
ตอบสนองขอสงสัยและความสับสนใหกับตนและสมาชิกในสังคม  
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กกกกกกกกกกก 2. การสรางทัศนคติ (Attitude formation) ผลกระทบเชิงความรูตอการปลูกฝง
ทัศนคตินั้น    สวนมากนิยมใชกับสารสนเทศที่เปนนวกรรม     เพื่อสรางทัศนคติใหคนยอมรับการ
แพรนวกรรมนั้นๆ 
กกกกกกกกกกก  3. กําหนดวาระ (Agenda setting) เปนผลกระทบเชิงความรูที่ผูส่ือกระจายออกไป
เพื่อใหประชาชนตระหนัก และผูกผันกับประเด็นวาระที่ส่ือกําหนดขึ้น หากตรงกับความหลังของ
ปจเจกชนและคานิยมของสังคม แลวผูรับสารก็เลือกสารสนเทศนั้น 
กกกกกกกก 4.  การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion of the belief system) การสื่อสาร 
สังคมมักกระจายความเชื่อ คานิยม และอุดมการณตางๆไปสูประชาชน จึงทําใหผูรับสารรับทราบ
ความเชื่อหลากหลายและลึกซึ้ง ไวในความเชื่อของตนมากขึ้นเรื่อยๆ 
กกกกกกกกกกก 5. การรูแจงตอคานิยม (Value clarification) ความขัดแยงในเรื่องคานิยมและ
อุดมการณเปนภาวะปกติของสังคม ส่ือมวลชนที่เสนอขอเท็จจริงในประเด็นเหลานี้ ยอมทําให
ประชาชนผูรับสารเขาใจถึงคานิยมเหลานั้นชัดเจนขึ้น 
                   ทัศนคติมีรากฐานมาจากความเชื่อ อาจสงถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติเปนความ
พรอมที่จะตอบสนองตอส่ิงเรา  และทัศนคติเปนพรมแดนเชื่อมโยง ระหวางความรูกับพฤติกรรม 
(สุรพงษ โสธนะเสถียร 2533) ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกทําใหเปลี่ยนแปลงไดหลายวิธี อาจทํา
ไดโดยที่บุคคลไดรับขาวสารตางๆ ซ่ึงขาวสารนี้อาจมาจากบุคคลอื่น  หรือมาจากอุปกรณ 
ส่ือมวลชนตางๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งเปล่ียนแปลง 
สวนประกอบดานอื่นจะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน  
กกก            แมคไคล (Mcguire) ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 
การใสใจ (Attention) ความเขาใจ (Comprehension) การยอมรับสารใหม (Yelding) การเก็บเอาไว 
(Retention) และการกระทํา (Action) และกลาววาถากระบวนการสื่อความหมายหรอืการติดตอ
ทางดานขาวสารทําใหผูรับเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแลวจะทําใหเกิดการใสใจ ความเขาใจ การ
ยอมรับสารใหม การเก็บเอาไว การกระทํา และการที่ผูรับสารจะเกิดขัน้ตอนเหลานีห้รือไมนั้น 
ขึ้นอยูกับความสามารถทางสติปญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และอ่ืนๆ (ศศิวิมล ปาลศรี 
2538 : 21)  
กกกก         การปฏิบัติตน (Practice)  การกระทําหรือพฤติกรรมใดๆ ของเราสวนใหญเปนการ
แสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานที่มาจากความรูและทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรม
ที่แตกตางกันก็เนื่องมาจากความรูและทัศนคติที่แตกตางกัน ซ่ึงความแตกตางกันของความรูและ
ทัศนคติ เกิดจากความแตกตางในเรื่องการเปดรับสื่อ และความแตกตางกันในการแปลความหมาย
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ของสารที่ตนเองไดรับ ส่ิงเหลานั้นกอใหเกิดประสบการณส่ังสมที่แตกตางกัน อันมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมของบุคคล โดยทั่วไปการใชการสื่อสารเพื่อโนมนาวพฤติกรรมนั้น มีวิธีการดังนี้ 
กกกกกกกกกก 1.  การปลุกเราอารมณ (Emotional arousal)  เพื่อใหเกดิความตื่นเตนเราใจในการ
ติดตามดวยภาพหรือเสียง 
กกกกกกกกกก 2. การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ดวยการแสดงความออนโยน เสียสละ กรุณา
ปราณี รูจักยอมแพก็อาจโนมนาวใจผูอ่ืนใหยอมรับได 
กกกกกกกกกก 3. การสรางแบบอยางขึ้นในใจ  (Internalized norm)  เปนการสรางมาตรฐานอยาง
หนึ่งขึ้น เพื่อใหมาตรฐานนั้นปลูกศรัทธาและเปนตัวอยางแกผูรับสารที่จะตองปฏิบัติตาม 
กกกกกกกกก 4. การใหรางวลั (Reward)  เชน  การลด  แลก  แจก  แถม  ในการโฆษณาเพื่อเปน
การจูงใจใหเลือกซื้อสินคายี่หอนั้นๆ 
กกกก          และผลการโนมนาวใจดวยวิธีการขางตน กอใหเกดิพฤติกรรมพื้นฐาน 2 แบบ คือ 
กกกกกกกกกก 1. กระตุนใหเกิดพฤติกรรมใหมๆ หรือใหมีพฤติกรรมที่ตอเนื่อง (Activation) 
กกกกกกกกกก 2. หยุดยั้งพฤตกิรรมเกา (Deactivation) 
กกกก ทั้งการกระตุนและการหยุดยั้งเปนพฤติกรรมพื้นฐานที่กอใหเกิดพฤติกรรมอื่นๆ 
ตามมา เชน การตัดสินใจวินิจฉัยตอประเด็นปญหา การจัดหายุทธวิธีการดําเนินงานและการสราง
พฤติกรรมเพื่อสวนรวม 
 
5. อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ (ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ, วันที่ 21 กุมภาพันธ  2552) 
กกกกก        5.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตตดิตอ  อําเภอพระสมทุรเจดีย  ตั้งอยูปลายสุด ของแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันตก มีพืน้ที่ 165 ตารางกิโลเมตร (103,125 ไร)  
กกกกกกกกกก 5.1.1 ทิศเหนือ :  ติดตอกับอําเภอพระประแดง  จังหวัดสมทุรปราการ  และเขตทุง
ครุ กรุงเทพฯ  
กกกกกกกกกก 5.1.2 ทิศใต : ติดตอกับอาวไทย 
กกกกกกกกกก 5.1.3 ทิศตะวนัออก : ติดตอกับอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 
กกกกกกกกก 5.1.4 ทิศใต :    ติดตอกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาครและเขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพฯ 
กกก             5.2 สภาพพื้นท่ีและภูมิอากาศ  
กกกกกกกกกก 5.2.1  พื้นที่โดยท่ัวไปเปนที่ราบลุม ไมมีภูเขา ในฤดูน้ําหลากน้ําทะเลจะหนนุสูง
ทวมพื้นที่มีคลองเชื่อมกับแมน้ําเจาพระยาหลายสาย ใชเปนเสนทางคมนาคมทางน้ํา 
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กกกกกกกกกก 5.2.2 มีลักษณะอากาศแบบชายทะเลไมรอนจัดในฤดูรอน เนื่องจากไดรับอิทธิพล
จากลมทะเลอาวไทย 
กกก            5.3 เขตการปกครอง อําเภอพระสมุทรเจดียแบงเขตการปกครองออกเปน  5  ตําบล  42 
หมูบาน  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6 แหง  ประกอบดวย เทศบาล 2 แหง  และองคการบริหาร
สวนตําบล 4 แหง 
                   5.4. ประชากร  
                          5.4.1 จํานวนประชากร  ตามทะเบียนราษฎร 104,857 คน เพศชาย จํานวน 44,270 
คน คิดเปนรอยละ 42.22  เพศหญิง  จํานวน 60,587  คน  คิดเปนรอยละ 57.78   (สํานักงานทะเบียน 
อําเภอพระสมุทรเจดีย 2552) 
กกกกกกกกก 5.4.2 จํานวนประชากรผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาอายุ 18 ปขึ้นไป  
จํานวน  19,150  คน เพศชาย  จํานวน 7,224 คน  คิดเปนรอยละ37.72  เพศหญิง  จํานวน 11,926 คน  
คิดเปนรอยละ 62.28  (งานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 2552) 
กกกกก   5.5 สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ  ประชากรสวนใหญมีฐานะปานกลางประกอบอาชีพ
ประมงเลี้ยงสัตวน้ํา เนื่องจากมีพื้นที่สวนใหญติดชายฝงทะเลอาวไทย และรับจางในโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากในปจจุบันมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทําใหมีโรงงานอุตสาหกรรม
ถึง 312 โรงงาน 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีในการวิจัย 

กกกกกกกกการวิจัยเร่ืองการสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน 
กรณีศึกษาอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษากับประชาชนผูมีสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา อายุ 18 ปขึ้นไป ในอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
1. รูปแบบของการวิจัย 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนีเ้ปนการวจิัยเชิงสํารวจ  (Survey research) 
กกกกกก          ประชากรที่ศึกษา  กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือประชาชนผูมีสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา อายุ 18 ปขึ้นไป ในอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 19,150 
คน  ระหวางวันที่ 1 มกราคม  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551  
 
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กกกกกกกกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนผูมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา อายุ 
18 ปขึ้นไป ในอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ไดจากการสุมขนาดกลุมตัวอยาง โดย
ใชสูตรการหาจํานวนกลุมตัวอยาง ทาโรยามาเน โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95 % 

n =    N 
     1 + (Ne2) 
โดยที่   n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N =  ขนาดของกลุมประชากร 
 e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ยอมใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนไดรอยละ  5  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95  เปอรเซ็นต 
แทนคาในสูตร n =        19,150 
         1+19,150 (0.05)2 
  n = 392 คน 

                    ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้ ใชกลุมตัวอยาง 392 คน โดยการสุมตัวอยางจะใชการสุมตัวอยาง
ตามสัดสวนจํานวนประชากรแตละตําบล  ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตวัอยางของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกัน  
                  สุขภาพถวนหนา  อําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  แยกรายตําบล 

ประชากรผูมีสทิธิ 
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ตําบล 

คน รอยละ 

จํานวนกลุมตวัอยาง 

คน 

นาเกลือ 2,241 11.70 46 
บานคลองสวน 1,723 9.00 35 
แหลมฟาผา 4,011 20.94 82 
ปากคลองบางปลากด 2,780 14.52 57 
ในคลองบางปลากด 8,395 43.84 172 

รวมท้ังสิ้น 19,150 100 392 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสัมภาษณ การสํารวจการรับรูและการใช
บริการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน โดยแบงแบบสอบถาม เปน 2 ตอน คือ 
กกกกกกกกกกกก3.1 ตอนที่ 1   ขอมูลท่ัวไป ของผูตอบแบบสัมภาษณ  ตามตัวแปรที่ศึกษา ไดแก  
เพศ   อายุ สถานภาพสมรส   ระดับการศึกษาสูงสุด   อาชีพ  รายไดสวนตัว  เขตที่อยูอาศัย โรค
ประจําตัว   การใชบริการ  ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  และสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นๆ  
เปนลักษณะคําถามที่กําหนดคําตอบใหเลือก (Check list)  และคําถามปลายเปด (Open end) ใหเติม
ในชองวาง 
กกกกกกกกกกกก3.2  ตอนที่ 2 ขอมูลการรับรูเกี่ยวกับการรับรูและการใชบริการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาประกอบไปดวย 1) ขั้นตอนบริการและการประชาสัมพันธ 2) สิทธิประโยชนดาน
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและรักษาพยาบาล 3) สิทธิกรณีเกิดปญหาและการรองเรียน เปน
ลักษณะคําถามที่กําหนดคําตอบใหเลือก (Check list) และคําถามปลายเปด (Open end) ใหเติมใน
ชองวาง 

4.  การสรางและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
กกกกกกกก4.1 ศึกษาแนวคดิ หลักการ ทฤษฎี ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
กกกกกกกก4.2 วิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ นํามาประยกุตสรางแบบสัมภาษณ 
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กกกกกกกก4.3 หาความเที่ยงตรง  (Validity)   ของแบบสัมภาษณ โดยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาการ
ทําวิจัย  จํานวน 1 ทาน จากคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และนําแบบสัมภาษณหาความ 
เชื่อมั่น (Reliability) ที่ไดไปทดลองใช  (Try-out) จํานวน 30 คน และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดย
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ผลการวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของขอมูลจากแบบ
สัมภาษณ จํานวน 30 ฉบับ พบวาขอมูลในดานการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของขอมูลจากแบบสัมภาษณ ในดานการรับรูสิทธิ  
                  ประโยชนดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและรักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกนั  
                  สุขภาพถวนหนา 

ประเด็นคําถาม 
จํานวนขอคําถาม คาความเชื่อม่ัน 

(Reliability)   
การบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 3 ขอ 0.77 
การบริการสงเสริมสุขภาพและควบคุมโรค 6 ขอ 0.87 
การบริการสงเสริมสุขภาพชองปากและฟน 5 ขอ 1 
การบริการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาลโรคคาใชจายสูง 6 ขอ 0.88 
ยารักษาโรค 3 ขอ 0.75 

5. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนนิการเก็บขอมูล มีขั้นตอนดังตอไปนี ้
กกกกกกกก5.1 ผูวิจัยนําหนงัสือจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห
การเก็บรวบรวมขอมูล ถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ พรอมทั้ง ผูวิจัยทําหนังสือ
การขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อพจิารณาตรวจสอบ โดยมีนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปนประธานอนุมัติ 
กกกกกกกก5.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวบขอมูล  ตามที่ไดรับการอนุมัติจากนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยดําเนินการดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก5.2.1 ผูวิจัยนําหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
อนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล ถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พรอมทั้ง ผูวิจัยทํา
หนังสือการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อพิจารณาตรวจสอบ โดยมีนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปนประธานอนุมัติ 
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กกกกกกกกกกกก5.2.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ตามที่ไดรับอนุมัติจากนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ โดยเก็บขอมูลการรับรูและการใชบริการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของ
ประชาชนผูมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา อายุ 18 ปขึ้นไป ในอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ แยกรายตําบล  ดังมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
ตามแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น  แลวนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลตอไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกก5.2.2.1 นําหนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ไดรับอนุมัติ
จากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ใหกับผูอํานวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย
สวาทยานนทและสาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย เพื่อขอเก็บขอมูลประชาชนผูมีสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา อายุ 18 ปขึ้นไป ที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนทและ
สถานีอนามัยทั้งหมด รวม 8 แหง ที่อยูในเขต 5 ตําบลของอําเภอพระสมุทรเจดีย 
กกกกกกกกกกกกกกก5.2.2.2  ประชุมเจาหนาที่สถานีอนามัย ทั้ง 8 แหง เพื่อช้ีแจงแนวทางการเก็บ
ขอมูลโดยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 สวน คือ สวนแรก คือ เก็บขอมูลประชาชนผูมีสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา อายุ 18 ปขึ้นไป ที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท ผูวิจัย
เปนผูเก็บขอมูล สวนที่ 2 คือ เก็บขอมูลประชาชนผูมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา อายุ 18 ปขึ้นไป 
ที่มารับบริการในสถานีอนามัยทั้ง 8 แหง  เจาหนาที่สถานีอนามัยเปนผูเก็บขอมูล  
กกกกกกกกกกกก5.2.3 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 12 
มกราคม 2552 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2552 รวมระยะเวลา 2 สัปดาห 

6. การวิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกก6.1 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล หลังดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง  
กกกกกกกก6.2 จัดทําคูมือ โดยกําหนดคาเปนตัวเลข เพื่อบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร 
กกกกกกกก6.3  วิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  สถิติวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive statistic) วิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง ใชคาสถิติ คาความถี่ (Frequency)  คารอยละ 
(Percentage) ในการแสดงและบรรยายรายละเอียดลักษณะของขอมูล และ สถิติวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปร (Pearson Chi-Square) 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

              การศึกษาเรื่องการสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน 
กรณีศึกษาอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาประชาชนผูมีสิทธิประกันสุขภาพ
ถวนหนา อายุ 18 ปขึ้นไป ในอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  ทําการศึกษาในกลุม
ตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 392 คน โดยสุมตัวอยางจะใชการสุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนประชากรแต
ละตําบล คือ แยกประชากรที่ศึกษาเปนรายตําบล ตามที่อยูของประชากร  จํานวน 5 ตําบล ขอมูลที่
ไดจากการสอบถามสามารถนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหเปน 4  ตอน  ดังนี้ 
  
1. ขอมูลท่ัวไป 

จากการสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศ
หญิง รอยละ 75.77 อยูในชวงอายุ 50 ปขึ้นไป อายุนอยที่สุด 18 ป อายุมากที่สุด 79 ป ± 14.15 รอย
ละ 28.57 มีสถานภาพสมรส รอยละ 76.27 กลุมตัวอยางสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 49.50  ประกอบอาชีพเปนพอบาน แมบาน รอยละ 45.66 ไมมีรายไดสวนตัว 
รอยละ 53.06 รายไดสวนตัว (เฉลี่ยตอเดือน) มากที่สุด 20,000 บาท คาเฉลี่ย 3,714.54 และกลุม
ตัวอยางสวนใหญพักอาศัยนอกเขตเทศบาล รอยละ 60.20 ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

(n = 392) จํานวน รอยละ 
เพศ   
 หญิง 297 75.77 
 ชาย 95 24.23 
ชวงอายุ    
 18 – 29 ป 85 21.68 
 30 – 39 ป 72 18.37 
 40 – 49 ป 111 28.32 

 50 ป ขึ้นไป 
 

124 31.63 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
(n = 392) จํานวน รอยละ 

สถานภาพการสมรส   
 โสด 44 11.22 
 แตงงาน 298 76.02 
 หมาย/ หยา/ แยกกนัอยู 50 12.76 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ไมไดเรียน 20 5.10 
 ประถมศึกษา 194 49.50 
 มัธยมศึกษาตอนตน 88 22.45 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 51 13.01 
 ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง / อนุปริญญา 21 5.36 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 18 4.58 
อาชีพหลัก   
 เกษตรกรรม/ ประมง/ ผูใชแรงงาน/ รับจางทั่วไป 72 18.37 
 คาขาย/ ธุรกิจ/ กิจการสวนตวั 106 27.04 
 พอบาน – แมบาน 179 45.66 
 วางงาน 35 8.93 
รายไดสวนตัว (เฉล่ียตอเดือน)   
 ไมมีรายได                                                     208 53.06 
 ไมเกิน    5,000  บาท                                      30 7.66 
 5,001  –  10,000  บาท                                    134 34.18 
 มากกวา 10,000 บาท 20 5.10 
เขตพื้นท่ีพักอาศัยในปจจุบัน   
 ในเขตเทศบาล 156 39.80 
 นอกเขตเทศบาล 236 60.20 
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2. ขอมูลสุขภาพ การใชบริการและสิทธิการรักษาพยาบาล 
จากการสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมมี

โรคประจําตัว รอยละ 57.91 โดยไปใชบริการรักษาพยาบาลนอยกวา 1 ครั้ง ตอเดือน รอยละ 56.38 
และไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นนอกเหนือจากสิทธิภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา รอย
ละ 97.70  ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ขอมูลสุขภาพ การใชบริการ และสิทธิการรักษาพยาบาล  
(n = 392) จํานวน รอยละ 

โรคประจําตัว   
 ไมมีโรคประจําตัว 227 57.91 
 มีโรคประจําตัว 165 42.09 
  โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 49 29.52 
  โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง 37 22.29 
  โรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง 33 19.88 
  โรคความดันโลหิตสูง  25 15.06 
  โรคกระเพาะอาหารอักเสบ 9 5.42 
  โรคอื่นๆ 8 4.82 
  โรคหอบหืด 5 3.01 
ความถี่การใชบริการ   

 ใชบริการนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน 221 56.38 
 ใชบริการ 1 ครั้งตอเดือน 171 43.62 

สิทธิการรักษาพยาบาลอื่น   
 ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น 383 97.70 
 ประกันชวีิตทีม่ีคารักษาพยาบาล 9 2.30 

 
หมายเหตุ  โรคอ่ืนๆ จํานวนอยางละ 1 คน ประกอบดวย 
- โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ 
- โรคเบาหวาน และโรคภูมิแพและ โรคหัวใจ 
- โรคเบาหวานและโรคหัวใจ 
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- โรครูมาตอยด 
- โรคตอมไทรอยดเปนพิษ  
- โรคไต 
- โรคตอหิน 
- โรคเบาหวาน 
 
3. การรับรูเก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี และการประชาสัมพันธ โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
กกกกกกกกจากการสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
ทราบถึงการยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียม 30 บาท เมื่อรับบริการรักษาพยาบาล ตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 98.47 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการยกเลิกการ
เก็บคาธรรมเนียมดังกลาว ประชาชนยังคงสามารถรับบริการรักษาพยาบาลไดเหมือนเดิม รอยละ 
90.31 ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การรับรูเกี่ยวกับการยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมและความคิดเห็นตอการรับบริการ  
                ภายหลังการยกเลิกคาธรรมเนียม 

(n = 392) จํานวน รอยละ 
การยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียม 30 บาท    

 ทราบวามีการยกเลิก 386 98.47 
 ไมทราบวามีการยกเลิก 6 1.53 

การรับบริการตามสิทธิหลังจากการยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียม    
 สามารถทําไดเหมือนเดิม 354 90.31 
 ไมแนใจ 34 8.67 
 ไมสามารถทําไดเหมือนเดิม 4 1.02 

 
กกกกกกกกสําหรับการรับบริการ กลุมตัวอยางสวนใหญทราบวา การรับบริการตามสิทธิ
หลักประกนัสุขภาพถวนหนาจะตองไปทีห่นวยบรกิารตามที่ระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ลําดับที ่ 1 กอน คิดเปนรอยละ 60.71 ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของโครงการประกันสุขภาพ
ถวนหนา แตอยางไรก็กลุมตวัอยางบางสวน (รอยละ 39.29) ยังไมทราบหรือมีความเขาใจไมถูกตอง 
โดยตอบวาสามารถไปรับบริการหนวยบริการลําดับที่ 2 หรือ ไปรับบริการที่หนวยบริการลําดับใดก็
ไดที่ระบุไวในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 การรับรูเกี่ยวกับการใชบริการ ณ หนวยบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
(n = 392) จํานวน รอยละ 

  รับบริการที่หนวยบริการ ลําดับที่ 1 ตามที่ระบุในบัตรเปนลําดับแรก  238 60.71 
  รับบริการที่หนวยบริการ ลําดับที่ 2 ตามที่ระบุในบัตรเปนลําดับแรก 115 29.34 
  รับบริการที่หนวยบริการ ลําดับใดก็ได ตามที่ระบุในบัตรเปนลําดับแรก 21 5.36 
  รับบริการที่หนวยบริการใดๆก็ได 4 1.02 
  ไมทราบ 14 3.57 

 

กกกกกกกกจากการสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนหนวยบริการประจําในบัตรหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 59.70) คิดวาการเปลี่ยนหนวยบริการประจําในบัตร
หลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถทําได ซ่ึงเปนความเขาใจที่ถูกตอง แตอยางไรก็ตามกลุม
ตัวอยางบางสวน (รอยละ 39.30) คิดวาการเปลี่ยนหนวยบริการประจําของประชาชนไมสามารถทํา
ไดหรือไมทราบวาสามารถเปลี่ยนไดหรือไม และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับจํานวนครั้งที่สามารถเปลี่ยน
หนวยบริการประจําที่ระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวามีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 
2.78 เทานั้นที่เขาใจถูกตอง กลาวคือสามารถเปลี่ยนหนวยบริการประจําได 2 คร้ังตอป ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 การเปลี่ยนหนวยบริการประจําในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

(n = 392) จํานวน รอยละ 
สามารถเปลี่ยนได 252 64.29 
 ไมจํากัดจํานวนครั้ง 44 17.46 
  1 คร้ังตอป 63 25.00 
  2 คร้ังตอป 7 2.78 
 ไมทราบจํานวนครั้ง 138 54.76 
ไมสามารถเปลี่ยนได 30 7.65 
ไมทราบ 110 28.06 

 
กกกกกกกกจากการสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  เกี่ยวกับการรับบริการกรณี
อุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 69.13) คิดวาการใชสิทธิรับ
บริการรักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉินตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่
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หนวยบริการซึ่งไมระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถทําได ขณะที่กลุมตัวอยาง
บางสวน (รอยละ 9.19) คิดวา กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉินไมสามารถรับบริการ ที่หนวย
บริการที่ไมระบุในบัตรรับรองสิทธิได ตองไปรับบริการ ณ หนวยบริการที่ระบุไวในบัตรรับรอง
สิทธิเทานั้น นอกจากนี้ กลุมตัวอยาง รอยละ 21.68 ไมแนใจวากรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน
สามารถรับบริการ ที่หนวยบริการที่ไมไดระบุไวในบัตรรับรองสิทธิไดหรือไม 
กกกกกกกกสําหรับการขอรับความชวยเหลือ หรือเรียกรถพยาบาลทางโทรศัพทสายดวน โทร.1669 
กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น กลุมตัวอยางสวน
ใหญ (รอยละ 73.21) ไมแนใจวาสามารถทําไดหรือไม มีกลุมตัวอยางเพียง รอยละ 21.43 เทานั้นที่
ทราบวา การขอความชวยเหลือดังกลาวสามารถทําได ซ่ึงสอดคลองกับการรับรูเกี่ยวกับ การขอ
ความชวยเหลือ โดยเรียกรถพยาบาลรับ-สง เพื่อรับการรักษา ณ หนวยบริการที่รวมโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยไมตองเสียคาใชจาย ซ่ึงพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 
54.85) ไมแนใจวา การเรียกรถพยาบาลดังกลาว ตองเสียคาใชจายหรือไม ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 การบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 

คิดวาทําได คิดวาทําไมได ไมแนใจ 
(n = 392) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน
สามารถรับบริการักษาพยาบาล
ที่หนวยบริการที่ไมระบุในบัตร 

271 69.13 36 9.19 85 21.68 

อุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน 
สามารถขอความชวยเหลือทาง
โทรศัพทสายดวน โทร.1669 

84 21.43 21 5.36 287 73.21 

อุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน 
สามารถเรียกรถพยาบาลรับ–สง 
เพื่ อ รับการรักษา  ณ  หนวย
บริการโดยไมตอง เสียคาใชจาย 

122 31.12 55 14.03 215 54.85 

 
กกกกกกกกจากการสํารวจ เกี่ยวกับการบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญ (รอยละ 97.96)คิดวาสามารถทําไดซ่ึงเปนความเขาใจที่ถูกตองโดยคิดวาการตรวจสุขภาพ
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ตามเกณฑที่กําหนดตามวัย ภายใตสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถทําได การรับวัคซีน
ในเด็กเล็ก   ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  สามารถทําได (รอยละ 93.37) การวางแผน
ครอบครัวตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถทําได (รอยละ 83.92)  การตรวจและดูแล
เพื่อสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภและการดูแลสุขภาพแมหลังคลอด ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา กลุมตัวอยางคิดวาสามารถทําไดมีจํานวนเทากัน (รอยละ 92.35) สวนของการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 90.30) คิดวา
สามารถทําได แตจะมีกลุมตัวอยางบางสวนที่ยังมีความเขาใจไมถูกตอง คือคิดวาไมสามารถทําได
หรือไมแนใจวาทําไดหรือไม ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9  การบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

คิดวาทําได คิดวาทําไมได ไมแนใจ (n = 392) 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การตรวจสุขภาพตามเกณฑ 
ที่กําหนด 384 97.96 0 0.00 8 2.04 

การรับวัคซีนในเด็กเลก็ 366 93.37 6 1.53 20 5.10 
การวางแผนครอบครัว 328 83.67 6 1.53 58 14.80 
การตรวจและดูแลเพื่อสงเสริม 
สุขภาพหญิงตั้งครรภ 

362 92.35 5 1.28 25 6.37 

การดูแลสุขภาพแมหลังคลอด 362 92.35 5 1.28 25 6.37 
การตรวจมะเร็งปากมดลูก 354 90.30 5 1.28 33 33.00 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกกลุมตัวอยางการสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สวนใหญคิดวาการ
ตรวจสุขภาพชองปาก และ ฟน ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถทําได ซ่ึงเปนความ
เขาใจที่ถูกตอง โดยคิดวา การตรวจสุขภาพชองปากและรับฟลูออไรดเสริมในเด็ก สามารถทําได 
(รอยละ 95.66) การอุดฟน ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถทําได (รอยละ 94.39) 
การขูดหินปูนตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถทําได (รอยละ 93.62) การถอนฟน 
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถทําได (รอยละ94.39) การทําฟนปลอมฐานพลาสติก
ในกลุมผูสูงอายุ   ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  สามารถทําได (รอยละ 90.82)  แตอยางไร
ก็ตาม  กลุมตัวอยางบางสวน คิดวาไมสามารถทําไดหรือไมแนใจวาทําไดหรือไม ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10  การบริการสุขภาพชองปากและฟน 
คิดวาทําได คิดวาทําไมได ไมแนใจ (n = 392) 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การตรวจสุขภาพชองปากและ 
รับฟลูออไรดเสริมในเด็ก 375 95.66 13 3.32 4 1.02 

การอุดฟน 370 94.39 13 3.32 9 2.29 
 การขูดหินปนู 367 93.62 13 3.32 12 3.06 
 การถอนฟน 370 94.39 13 3.32 9 2.29 
การทําฟนปลอมฐานพลาสติก 
ในกลุมผูสูงอาย ุ

356 90.82 9 2.29 27 6.89 

 
กกกกกกกกจากการสํารวจ เกี่ยวกับการบริการดูแลสุขภาพรักษาพยาบาลในโรคที่มีคาใชจายสูง 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดวาการผาตัดหัวใจ การผาตัดตาตอกระจก การผาตัดสมอง ภายใต
สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถทําได รอยละ 69.13 รอยละ78.32 และรอยละ54.08 
ตามลําดับ และกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ  67.09) คิดวาการรักษาโรคมะเร็ง ตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถทําได เชนกัน ซ่ึงเปนความเขาใจที่ถูกตอง แตจะมีการบริการ
ดูแลสุขภาพบางอยางที่กลุมตัวอยางยังมีความเขาใจไมถูกตอง คือ กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 
56.38)ไมแนใจวา การรับยาตานไวรัสเอดส ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาสามารถทําได
หรือไม  และกลุมตัวอยางสวนใหญ(รอยละ 45.92) ไมแนใจวาการลางไต ตามสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาไดสามารถทําไดหรือไม เชนเดียวกัน ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11  การบริการดูแลสุขภาพรักษาพยาบาลโรคคาใชจายสูง 

คิดวาทําได คิดวาทําไมได ไมแนใจ (n = 392) 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผาตัดหัวใจ 224 57.14 40 10.20 128 32.66 
ผาตัดตาตอกระจก 307 78.32 14 3.57 71 18.11 
ผาตัดสมอง 212 54.08 39 9.95 141 35.97 
ยาตานไวรัสเอดส 140 35.71 31 7.91 221 56.38 
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ตารางที่ 11 (ตอ)       
คิดวาทําได คิดวาทําไมได ไมแนใจ (n = 392) 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มะเร็ง 263 67.09 35 8.93 35 23.98 
การลางไต 149 38.01 63 16.07 180 45.92 

 
กกกกกกกกจากการสํารวจเกี่ยวกับการรับยาตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา   พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 94.90) คิดวาการรับยาทุกรายการที่แพทยส่ังจายสามารถทําได และสวน
ใหญไมแนใจวาการรับยาที่มีราคาแพงซึ่งอยูในบัญชียาหลักแหงชาติและผูปวยจําเปนตองใช 
สามารถทําไดหรือไม (รอยละ 81.63) ซ่ึงสอดคลองกับการรับยาในกรณีที่ยานั้นมีราคาถูกแตไมอยู
ในบัญชียาหลักแหงชาติ ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 75.51) ไมแนใจวาสามารถทําไดหรือไม 
ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 การรับยาตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

คิดวาทําได คิดวาทําไมได ไมแนใจ (n = 392) 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ยาทุกรายการที่แพทยส่ังจาย 372 94.90 3 0.77 17 4.33 
ยาที่มีราคาแพงแตจําเปนตองใช 
และอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ 66 16.84 6 1.53 320 81.63 

ยาที่มีราคาถูกแตไมอยูในบญัชี
ยาหลักแหงชาติ 80 20.41 16 4.08 296 75.51 

 
กกกกกกกกกลุมตัวอยาง สวนใหญ (รอยละ 55.61) ไมทราบวาผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวน
หนา สามารถขอรับเงินชดเชยความเสียหายเบ้ืองตน หากไดรับความเสียหายจากการรับบริการ มี
กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 35.71 ที่คิดวาผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  สามารถขอรับเงิน
ชดเชยความเสียหายเบื้องตนได  ถาไดรับความเสียหายจากการรับบริการ  ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 การขอรับเงินชดเชยความเสียหายจากการรับบริการ  
(n = 392) จํานวน รอยละ 

 ทําได 140 35.71 
 ทําไมได 34 8.68 
 ไมทราบ 218 55.61 

 
                     กลุมตัวอยาง สวนใหญ (รอยละ 59.95) ไมทราบวาสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติไดจัดใหบริการหมายเลขโทรศัพทสายดวน 1330  สําหรับการสอบถามขอมูลหรือการ
รองเรียนเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  สวนหมายเลขโทรศัพท สายดวน 1111 ซ่ึงเปน
อีกชองทางสําหรับการสอบถามขอมูล หรือการรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ซ่ึงกลุมเปาหมายสวนใหญ (รอยละ 87.50) ไมทราบหมายเลขโทรศัพทดังกลาวเชนเดียวกัน  มีกลุม
ตัวอยางเพียง รอยละ 12.50 เทานั้น ที่ทราบหมายเลขโทรศัพทดังกลาว ดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14  หมายเลขโทรศัพทสายดวน  สําหรับการสอบถามขอมูลหรือการรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิ      
                  หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ทราบ ไมทราบ (n = 392) 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สามารถติดตอทางเบอรโทรศัพท  สายดวน 1330 158 40.31 234 59.69 
สามารถติดตอทางเบอรโทรศัพท  สายดวน 1111 49 12.50 343 87.50 

 
กกกกกกกกการรองเรียนกรณีประสบปญหาการใชบริการจากสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
จากการสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 65.82) ไม
แนใจวา หากมีปญหาการใชบริการจากสิทธิหลักประกันสุขภาพ จะรองเรียนหรือไม แตอยางไรก็
ตาม กลุมตัวอยาง  รอยละ 20.41  ไมคิดจะรองเรียน    หากมีปญหาการใชบริการจากสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยใหเหตุผลวาปญหาการใชบริการดังกลาวไมใชความผิดของ
เจาหนาที่  มีกลุมตัวอยางเพียง รอยละ 13.77 ที่คิดจะรองเรียนหากมีปญหาการใชบริการจากสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 การรองเรียนกรณีประสบปญหาการใชบริการจากสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 (n = 392) จํานวน รอยละ 

คิดจะรองเรียน เพราะ คิดวาเปนสิทธิของผูปวย 54 13.77 
ไมคิดจะรองเรยีน 80 20.41 
 เพราะ ไมใชความผิดของเจาหนาที ่ 50 12.75 
 เพราะ บริการดีอยูแลว 29 7.40 
 เพราะ เห็นใจเจาหนาที ่ 1 0.26 
 ไมแนใจวาจะรองเรียนหรือไม 258 65.82 

 
กกกกกกกกสวนการประสบปญหาเกี่ยวกับการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา กลุมตัวอยาง
สวนใหญ (รอยละ 97.45) ไมเคยประสบปญหา มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 2.55 ที่เคยประสบปญหา
การใหบริการของเจาหนาที่ ซ่ึงสอดคลองกับการรองเรียนปญหาการใชบริการตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา   ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยรองเรียนปญหาการใชบริการ  
(รอยละ 99.49) มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 0.51 ที่เคยรองเรียนปญหาการใชบริการผานเจาหนาที่
หนวยบริการ ดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16  การประสบปญหาและการรองเรียนปญหาการใชบริการ (n = 392) 
ประสบปญหาเกี่ยวกับการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จํานวน รอยละ 
 เคยประสบปญหาการใหบริการของเจาหนาที่ 10 2.55 
 ไมเคยประสบปญหา 382 97.45 
การรองเรียนปญหาการใชบริการ   
 เคยรองเรียนผานเจาหนาที่หนวยบรกิาร 2 0.51 
 ไมเคยรองเรียน 390 99.49 

 
4. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
กกกกกกกกจากการทดสอบความสัมพันธระหวาง การรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา กับ
ปจจัยดานเพศ  พบวากลุมตัวอยางทั้งสองเพศมีการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.017)  โดยกลุมตัวอยางเพศชายจะรับรูสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาถูกตองมากกวาเพศหญิง ปจจัยดานอายุของกลุมตัวอยางกับการรับรูสิทธิ
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หลักประกันสุขภาพถวนหนาพบวา กลุมตัวอยางที่อยูใน ชวงอายุ 30-39 ป  สวนใหญรับรูสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดอยางถูกตอง แตกตางจากกลุมตัวอยางที่อยูในชวงอายุอ่ืนๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)  ความสัมพันธระหวาง การรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวน
หนา กับปจจัยดานสถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพการสมรสที่แตกตางกันมีการ
รับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมแตกตางกัน (p-value = 0.863) การรับรูสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนากับปจจัยดานระดับการศึกษาสูงสุดของกลุมตัวอยาง  พบวา  กลุมตัวอยางที่ไมได
เรียนหรือสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาสวนใหญจะมีการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวน
หนาไมถูกตอง(รอยละ36.20)ซ่ึงแตกตางจากกลุมตัวอยางที่สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)  การรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนากับปจจัยดาน
อาชีพหลักของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพหลักแตกตางกันจะมีการรับรูสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)โดยพบวา 
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ พอบาน -แมบาน หรือ กลุมตัวอยางที่วางงาน สวนใหญจะมีการรับรูสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาไมถูกตอง  การรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนากับปจจัยดาน
รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน  พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกนัจะมกีาร
รับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)โดย
กลุมตัวอยางที่มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนสูงจะมีแนวโนมการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวน
หนาถูกตอง  การรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา กับปจจัยดานเขตที่พักอาศัยในปจจุบัน 
พบวา กลุมตัวอยางที่อยูนอกเขตเทศบาลมีการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ถูกตอง(รอย
ละ30.90) ซ่ึงใกลเคียงกับ การรับรูฯไมถูกตอง (รอยละ 29.30) ซ่ึงแตกตางจาก กลุมตัวอยางที่อยูใน
เขตเทศบาล ซ่ึงสวนใหญรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไมถูกตอง (รอยละ 24.50) อยางมี
ระดับนัยสําคัญ (p-value = 0.013)และ การรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา กับปจจัยดานโรค
ประจําตัวของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางที่มีโรคประจําตัวและกลุมตัวอยางที่ไมมีโรค
ประจําตัว มีการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมแตกตางกัน  (p-value = 0.059) ดังตารางที่ 
17  

 
ตารางที่ 17  ปจจัยทัว่ไปและปจจัยดานสุขภาพตอการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ถูกตอง (n=392) ไมถูกตอง(n=392)  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

p-value 

เพศ     0.017 
   ชาย 55 56.70 42 43.30  
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   หญิง 126 42.70 169 57.30  
ตารางที่ 17 (ตอ)      

ถูกตอง (n=392) ไมถูกตอง(n=392)  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

p-value 

ชวงอาย ุ     < 0.001 
   18 – 29 ป 40 47.10 45 52.90  
   30 – 39 ป 47 65.30 25 34.70  
   40 – 49 ป 52 46.80 59 53.20  
   50 ป ขึ้นไป 42 33.90 82 66.10  
สถานภาพสมรส       0.863 
   โสด 22 50.00 22 50.00  
   แตงงาน 136 45.60 162 54.40  
   หมาย/ หยา/ แยกกันอยู 23 46.00 27 54.00  
ระดับการศึกษาสูงสุด     < 0.001 
   ไมไดเรียน/ ประถมศึกษา 72 33.60 142 66.40  
   มัธยมศึกษา 84 60.40 55 39.60  
   ปวส./ อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/   
   เทียบเทา 

25 64.10 14 35.90  

อาชีพหลัก     < 0.001 
   เกษตรกรรม/ ประมง/  
   ผูใชแรงงาน/ รับจางทั่วไป 

41 56.90 31 43.10  

   คาขาย/ ธุรกิจ/ กิจการสวนตัว 75 70.80 31 29.20  
   พอบาน – แมบาน 52 29.10 127 70.90  
   วางงาน 13 37.10 22 62.90  
รายไดสวนตัว (เฉล่ียตอเดือน)     < 0.001 
   ไมมีรายได 65 31.10 144 68.90  
   ไมเกิน    5,000  บาท 15 50.00 15 50.00  
    5,001  –  10,000  บาท 90 67.70 43 32.30  
    มากกวา 10,000 บาท 11 55.00 9 45.00  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 58

      
ตารางที่ 17 (ตอ)      
 ถูกตอง (n=392) ไมถูกตอง(n=392) p-value 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  
เขตท่ีพักอาศัยในปจจุบัน     0.013 
   ในเขตเทศบาล 60 38.50 96 61.50  
   นอกเขตเทศบาล 121 51.30 115 48.70  
โรคประจําตัว     0.059 
   ไมมีโรคประจําตวั 67 40.60 98 59.40  
   มีโรคประจําตัว 114 50.20 113 49.80  

 
กกกกกกกกสวนปจจัยดานความถี่ของการใชบริการ เนื่องจากกลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด (รอยละ 
95.70)จะใชบริการการรักษาพยาบาล 1 คร้ังตอเดือน มีเพียงรอยละ 4.30 เทานั้นที่ใชบริการนอยกวา 
1 คร้ังตอเดือน ทําใหขอมูลดังกลาวไมสามารถวิเคราะหทางสถิติได เชนเดียวกับปจจัยการมีสิทธิ
การรักษาพยาบาลอื่นๆนอกเหนือจากหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่พบวาตัวอยางเกือบทั้งหมด 
(รอยละ 97.70) มีเพียงสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ดังตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18 ปจจัยดานความถี่การใชบริการและปจจัยการมีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นๆตอการรับรู  
                   สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ถูกตอง (n=392) ไมถูกตอง(n=392)  
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความถี่การใชบริการตามสิทธิฯ     
   ใชบริการ 1 ครั้งตอเดือน 177 47.20 198 52.80 
   ใชบริการนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน 4 23.50 13 73.50 
สิทธิการรักษาพยาบาลอื่นๆ     
   ประกันชวีิต(ที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาล) 2 22.20 7 77.80 
   ไมมี 179 46.70 204 53.30 

 
กกกกกกกก 
กกกกกกกก 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

กกกกกจากการสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญ เปนกลุมผูสูงอายุ ไมไดประกอบอาชีพหรือมีอาชีพเกษตรกรและไมมีรายไดสวนตัว ซ่ึงเปน
กลุมประชาชนเปาหมายตามระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มุงเนนการครอบคลุมประชาชน
ที่ไมมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางประมาณรอยละ 40 มีโรค
ประจําตัวและไปใชบริการรักษาพยาบาลนอยกวา 1 คร้ัง ตอเดือน ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะทั่วไป
ของกลุมตัวอยาง อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงอาจเกิด
จากการสุมเก็บตัวอยางหนาโรงพยาบาลที่พบวาผูมารับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง  

การรับรูเก่ียวกับขั้นตอนบริการและการประชาสัมพันธ  
กกกกกกกกจากการสํารวจการรับรูเกี่ยวกับขั้นตอนบริการและการประชาสัมพันธ พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญ ทราบถึง การยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียม 30 บาท เมื่อรับบริการรักษาพยาบาล 
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา และเห็นวาการยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว 
ประชาชนยังคงสามารถรับบริการรักษาพยาบาลไดเหมือนเดิมซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรวมกับสํานักเอแบคโพลล (2550) ซ่ึงทําการศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ป 2550 : กรณีศึกษา
ตัวอยางประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ที่มีบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 29 จังหวัดทั่วประเทศ พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญ ทราบถึงการยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมและคิดวาสามารถรับบริการตาม
สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดเหมือนเดิม  
     สวนการรับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประชาชนสวนใหญทราบวา
จะตองไปที่หนวยบริการตามที่ระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา ลําดับที่ 1 กอน ซ่ึงเปน
ความเขาใจที่ถูกตองตามขอกําหนดของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของศศิภาพรรณ คมสัตยธรรม (2545) ซ่ึงทําการศึกษาการรับรูตอหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาของประชาชน ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พบวา สวนใหญ
กลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูล  ขาวสาร  สิทธิประโยชน  ขั้นตอนการบริการ  ตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาและสอดคลองกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรวมกับ
สํานักเอแบคโพลล (2550) ซ่ึงทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ป 2550 : กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ที่มีบัตร
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ประกันสุขภาพถวนหนา จาก 29 จังหวัดทั่วประเทศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ทราบถึงการ
ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมและคิดวาสามารถรับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาได
เหมือนเดิม การรับบริการตามหนวยบริการถูกตองตามขอกําหนดโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนา แตอยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้แตกตางจากการศึกษาของวิโรจน หัตถา (2547) และ
วาสนา เพิ่มพูล (2546) ซ่ึงทําการศึกษาการรับรูตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาท
รักษาทุกโรค) เมื่อป 2546 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูเร่ืองการขึ้นทะเบียนและสิทธิ
ประโยชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา รวมถึงการใชบริการทางการแพทยตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาระดับต่ํา ทั้งนี้ เนื่องจากการสํารวจดังกลาวเปนการสํารวจในชวง
เร่ิมตนดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา การประชาสัมพันธของโครงการอาจยังไม
ทั่วถึง แตการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภายหลังที่มีการดําเนินโครงการมาแลวช่ัวระยะเวลาหนึ่ง จึง
ทําใหประชาชนมีการรับรูเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน สิทธิประโยชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา รวมถึงการใชบริการทางการแพทยตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพิ่มมากขึ้น แต
อยางไรก็ตาม การประชาสัมพันธโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาก็ยังคงไมชัดเจนเพียงพอ
โดยพบวาสวนใหญจะเนนเฉพาะประเด็นกวางๆ เทานั้น ซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนในการศึกษา
คร้ังนี้  ที่พบวาประชาชนสวนใหญทราบวาการเปลี่ยนหนวยบริการประจําที่ระบุในบัตร
หลักประกันสุขภาพถวนหนาสามารถกระทําได แตเมื่อสอบถามเกี่ยวกับจํานวนครั้งที่สามารถ
เปลี่ยนหนวยบริการประจําที่ระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวาประชาชนเพียงรอยละ 
2.78 เทานั้นที่เขาใจถูกตอง กลาวคือสามารถเปลี่ยนหนวยบริการประจําได 2 คร้ังตอป  
  
การรับรู สิทธิประโยชนดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและรักษาพยาบาล 
กกกกก จาการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญ คิดวาการรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินและ
การใชบริการในหนวยบริการที่ไมระบุบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนากรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน 
รวมถึงการบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การตรวจสุขภาพชองปาก และ ฟน สามารถทํา
ได ซ่ึงเปนความเขาใจที่ถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติรวมกับสํานักเอแบคโพลล (2550) ซ่ึง พบวา สวนใหญรับรูถึงสิทธิประโยชนดานสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรคและรักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา แตอยางไรก็ตามใน
สวนของรายละเอียดของการขอรับบริการดังกลาว พบวาประชาชนสวนใหญยังมีการรับรูไมถูกตอง 
เชน การขอรับความชวยเหลือหรือเรียกรถพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉินทาง
โทรศัพทสายดวน โทร.1669 รวมถึงการขอรับความชวยเหลือ โดยเรียกรถพยาบาลรับ - สง เพื่อรับ
การรักษา ณ หนวยบริการที่รวมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดโดยไมตองเสียคาใชจาย 
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ซ่ึงพบวา ประชาชนสวนใหญไมทราบหรือไมแนใจวาสามารถทําไดรวมถึงเกรงวาจะตองเสีย
คาใชจายจากการเรียกรถพยาบาลดังกลาว 

สวนการบริการดูแลสุขภาพรักษาพยาบาลโรคคาที่มีใชจายสูง  ตามสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา พบวา ประชาชนสวนใหญมีความเขาใจถูกตอง แตอยางไรก็ตาม การรับบริการ
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาบางประการ ประชาชนสวนใหญไมแนใจวาสามารถทําได
หรือไม เชน การรับยาตานไวรัสเอดส และการลางไต  
กกกกกก การรับยาทุกรายการที่แพทยส่ังจาย ประชาชนสวนใหญคิดวาสามารถทําได แตกตาง
จากการรับยาที่มีราคาแพงแตจําเปนตองใชและอยูในบัญชียาหลักแหงชาติและการรับยาที่มีราคาถูก
แตไมอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ สวนใหญไมแนใจวาไดสามารถทําไดหรือไม ซ่ึงการที่ประชาชน
ผูมีสิทธิไมแนใจ อาจเปนเพราะมีเร่ืองราคายาเขามาเกี่ยวของ รวมถึงการไมเขาใจเกี่ยวกับบัญชียา
หลักแหงชาติ ซ่ึง เปนบัญชีที่รวบรวมรายการยาที่มีความสําคัญและจําเปนตอสุขภาพของประชาชน 
และสามารถแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศได  บัญชียาหลักแหงชาติมีการพัฒนา ปรับปรุง 
อยูเสมอและเปนประโยชนกับประชาชน แพทยผูส่ังยาและภาครัฐ โดยประโยชนที่ประชาชนไดรับ
โดยตรงคือ ยาที่ครอบคลุมอาการเจ็บปวยอยางพียงพอเหมาะสมโดยคํานึกถึงความปลอดภัยและ
ความคุมคา ครอบคลุมรายการยาสําหรับผูปวยที่มีความจําเปนเฉพาะซึ่งเปนยาที่มีคาใชจายสูงและมี
ปญหาดานการเขาถึงยา จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาบัญชียาหลักแหงชาติมีเปาหมายสําคัญคือ แกไข
ปญหาสุขภาพของประชาชน แตผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาประชาชนประชาชนผูมีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาสวนใหญ ไมทราบวาบัญชียาหลักแหงชาติคืออะไร ซ่ึงอาจสะทอนใหเห็นวาการ
ประชาสัมพันธสิทธิประโยชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนายังไมเพียงพอ ทําให
ประชาชนบางสวนไมแนใจวาการรับบริการบางประการสามารถทําไดหรือไม  เกิดความเขาใจ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนซึ่งอาจนําไปสูปญหาการฟองรองและการรองเรียนการรับบริการตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาได ซ่ึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรดําเนินการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น 
        
การรับรูสิทธิกรณีเกิดปญหาและการรองเรียน   
กกกกก ประชาชนสวนใหญไมทราบวาสามารถขอรับเงินชดเชยความเสียหายเบื้องตน กรณี
ไดรับความเสียหายจากการรับบริการ รวมถึงการใชหมายเลขโทรศัพทสายดวน 1330 และ1111   
เพื่อสอบถามขอมูลหรือการรองเรียนปญหาเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงเกิดจาก
การประชาสัมพันธที่ยังไมเพียงพอ ทําใหประชาชนไมทราบสิทธิประโยชนดังกลาว สวนการ
ประสบปญหาเกี่ยวกับการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประชาชนสวนใหญไมเคยประสบ
ปญหาสอดคลองกับการรองเรียนการรับบริการที่ผานมา ซ่ึงพบวาประชาชนสวนใหญไมเคย
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รองเรียนการรับบริการ เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการรองเรียนกรณีเกิดปญหาการใชบริการ ประชาชน
สวนใหญไมแนใจวาจะรองเรียนหรือไม แตอยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางบางสวนไมคิดจะรองเรียน 
โดยใหเหตุผลวาเพราะคิดวาไมใชความผิดของเจาหนาที่บริการดีอยูแลว และเห็นใจเจาหนาที่ที่
ใหบริการ สอดคลองกับการศึกษาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรวมกับสํานักเอแบค
โพลล (2550) ซ่ึงพบวา สวนใหญไมทราบวาสามารถขอรับเงินชดเชยความเสียหายจากการรับ
บริการไดและไมทราบหมายเลขโทรศัพทสายดวนสําหรับสอบถามหรือรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา และสวนใหญไมเคยรองเรียนปญหาจากการใชบริการตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา  
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
กกกกกก จากการทดสอบความสัมพันธระหวาง การรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา กับ
ปจจัยดานตางๆของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางทั้งสองเพศมีการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมตัวอยางเพศชายจะรับรูสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาถูกตองมากกวาเพศหญิง ปจจัยดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่อยูใน ชวงอายุ 30-39 
ป  สวนใหญรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดอยางถูกตอง แตกตางจากกลุมตัวอยางที่อยู
ในชวงอายุอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ ปจจัยดานระดับการศึกษาสูงสุด พบวา กลุมตัวอยางที่ไมไดเรียน
หรือสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาสวนใหญจะมีการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไม
ถูกตอง ซ่ึงแตกตางจาก กลุมตัวอยางที่สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึง
แตกตางจากการศึกษาของวาสนา เพิ่มพูน (2546) ซึ่งพบวา ปจจัยดาน ระดับการศึกษา รายได ไมมี
ความสัมพันธกับการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปจจัยดานอาชีพหลัก พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีอาชีพหลักแตกตางกันจะมีการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ พอบาน - แมบาน หรือ กลุมตัวอยางที่วางงาน 
สวนใหญจะมีการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมถูกตอง ปจจัยดานรายไดสวนตัวเฉลี่ย
ตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันจะมีการรับรูสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมตัวอยางที่มีรายได
สวนตัวเฉลี่ยตอเดือนสูงจะมีแนวโนมการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาถูกตอง ปจจัยดาน
เขตที่พักอาศัยในปจจุบัน พบวา กลุมตัวอยางที่อยูนอกเขตเทศบาลมีการรับรูสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ถูกตองใกลเคียงกับ การรับรูไมถูกตอง ซ่ึงแตกตางจาก กลุมตัวอยางที่อยูในเขต
เทศบาล ซ่ึงสวนใหญรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไมถูกตอง อยาง มีระดับนัยสําคัญ 
สอดคลองกับ นพพรวรรณ ทองเต็ม (2546) ซ่ึงทําการศึกษาสิทธิประโยชนของประชาชนที่ใช
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บริการตามโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค จากศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  พบวา  ปจจัยดาน  อายุ  และภูมิ ลําเนาที่พักอาศัย  มี
ความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา กกกกกกกก 

ความสัมพันธระหวาง   การรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนากับปจจัยดาน
สถานภาพสมรส  พบวา  กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพการสมรสที่แตกตางกันมีการรับรูสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาไมแตกตางกันและปจจัยดานโรคประจําตัวของกลุมตัวอยาง พบวา 
กลุมตัวอยางที่มีโรคประจําตัวและกลุมตัวอยางที่ไมมีโรคประจําตัว มีการรับรูสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาไมแตกตางเชนกัน 
กกกกกก จากการศึกษาครั้งนี้ กลาวโดยสรุปไดวา การรับรู เกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ และการ
ประชาสัมพันธ ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา กลุมตัวอยางสวนใหญทราบและเขาใจได
ถูกตองตามขอกําหนดโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนสวนใหญ แตเมื่อกลาวถึง
รายละเอียดของสิทธิ หนาที่บางประการ พบวา ประชาชนบางสวนยังไมทราบหรือแนใจวาสามารถ
ทําไดหรือไม แสดงใหวาการประชาสัมพันธ  สิทธิ หนาที่ และการประชาสัมพันธ โครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ยังไมเพียงพอ จึงสงผลใหประชาชนมีการรับรูเฉพาะประเด็นกวางๆ 
อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดหรือคลาดเคลื่อน ซ่ึงอาจนําไปสูปญหาการฟองรองและการรองเรียน 
เนื่องจากการรับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาได และจากการหาความสัมพันธ
ปจจัยที่มีผลตอการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาพบวา ปจจัยดาน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายไดสวนตัว (เฉลี่ยตอเดือน) และเขตที่พักอาศัยในปจจุบันมี
ความสัมพันธกับการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ขอจํากัด  
กกกกกกก เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาในประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวน
หนา อายุ 18 ปขึ้นไป ที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนทและสถานีอนามัย 
8 แหง ในอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นการนําผลการศึกษาไปใชในพื้นทีอ่ื่นๆ
อาจมีขอจํากัดจากลักษณะของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา 
 
ขอเสนอแนะนโยบาย 
กกกกกก 1. เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุข ควรดําเนินการประชาสัมพันธ   
สิทธิ  หนาที่  ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพิ่มมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนผูมีสิทธิ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

64

หลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาที่ไดกําหนดไว 
กกกกก 2. เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  ควรนําผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรับรูสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ไปเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา รูปแบบการดําเนินโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา เชน การประชาสัมพันธโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ขอกําหนดตางๆ
ของโครงการฯ สิทธิประโยชนและการคุมครองสิทธิตามโครงการฯ  ซ่ึงจากการศึกษาพบวาการ
รับรูและการใชบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาบางอยาง ประชาชนไมทราบหรือไม
แนใจวาสามารถปฏิบัติไดหรือไม ดังนั้น ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรับรูสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา อาจเปนแนวทางที่จะชวยใหประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา มี
การรับรูและการใชบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดถูกตองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให
ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดรับประโยชนสูงสุด 
 
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
กกกกกก การศึกษาครั้งตอไป  ควรจะมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในประเด็นที่ประชาชนผูมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาสวนใหญ ไมทราบหรือไมแนใจวาสามารถปฏิบัติไดหรือไม ซ่ึงการ
วิจัยเชิงคุณภาพจะชวยใหทราบถึงขอมูลเชิงลึก และประเด็นปญหาอื่นๆที่อาจสงผลใหประชาชนผูมี
สิทธิฯมีการรับรูและใชบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมถูกตอง ซ่ึงการวิจัยเชิง
ปริมาณ อาจไมสามารถทราบถึงขอมูลดังกลาวได 
 
 
 กกกกกก 
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แบบสอบถาม 

การสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน 
กรณีศึกษาอําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 

เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามโครงการวิจัย เรื่อง การสํารวจการรับรูสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน กรณีศึกษา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ การวิจัยคร้ังนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการสังคม
และการจัดการระบบสุขภาพ ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ขอมูลที่ไดจากการสอบถามครั้งนี้จะถูกจัดเก็บเปนความลับและไมสามารถบงชี้ถึงผูใหขอมูลได 

หมายเหตุ  ผูตอบแบบสอบถามจะตองมีอายุ  18 ปขึ้นไป และมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  X ในวงเล็บ หนาขอท่ีทานเลือกหรือกรอกขอมูลในชองวาง 
สวนที่  1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ (    ) 1 ชาย  (    ) 2 หญิง 

1.2  อายุ.................  ป 

1.3 สถานภาพสมรส   
(    )  1 โสด    
(    )  2 แตงงาน 

 (    )  3 หมาย/ หยา/ แยกกันอยู  

1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด  
(    )  1 ไมไดเรียน   (    )  2 ประถมศึกษา 

 (    )  3 มัธยมศึกษาตอนตน  (    )  4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ เทียบเทา 
(    )  5 ปวส./ อนุปริญญา  (    )  6 ปริญญาตรี/ เทียบเทา 
(    )  7 สูงกวาปริญญาตรี 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 71

1.5 อาชีพหลัก    
(    )  1 เกษตรกรรม/ ประมง/ ผูใชแรงงาน/ รับจางทั่วไป 

 (    )  2 คาขาย/ ธุรกิจ/ กิจการสวนตัว 
 (    )  3 พอบาน – แมบาน 
 (    )  4 นักเรียน – นักศกึษา 
 (    )  5 วางงาน 
 (    )  6 อ่ืน (ระบ)ุ ............................................................…………………………… 

1.6 รายไดสวนตัว (เฉล่ียตอเดือน) จํานวน ......................บาทตอเดือน    (    ) ไมมีรายได   

1.7 ปจจุบันทานอาศัยอยู   
(    )  1 ในเขตเทศบาล          (    ) 2 นอกเขตเทศบาล 

1.8 ทานมีโรคประจําตวัหรือไม 
 (    )  1 มี (โปรดะบ)ุ...................................................  (    )  2 ไมมี  

1.9 ทานใชบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรอืไม 
 (    )  1 ใชบริการ บอยแคไหนตอเดือน (โปรดระบุจํานวนครั้ง).....................................… 
 (    )  2 ไมใชบริการ เนื่องจาก (โปรดระบุเหตุผล)........................................................…. 

1.10 ทานมีสิทธิในการรักษาพยาบาลอื่นๆ อีกหรือไม (นอกเหนือจากสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา)  

(    )  1 มี โปรดระบ.ุ.......................................................  (    )  2 ไมมี 
 

สวนที่  2 การรับรูเก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี และขาวสารประชาสัมพันธ 
2.1 ทานทราบหรือไมวา  ปจจุบันผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ไมตองจาย
คาธรรมเนียม 30 บาท ในการรับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 (    ) 1 ทราบ  (    ) 2 ไมทราบ 

2.2 ทานคิดวา การที่ไมตองจายคาธรรมเนียม 30 บาท สามารถรับบริการรักษาพยาบาลตาม
สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดเหมือนเดิมทุกประการหรือไม 

(    ) 1 เหมือนเดิม (    ) 2 ไมแนใจ 
 (    ) 3 ไมทราบ 
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2.3 ทานคิดวา การรับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จะตองไปที่หนวยบรกิาร
ใดกอน 
 (    ) 1 หนวยบริการ ตามที่ระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา ลําดับที่ 1 
 (    ) 2 หนวยบริการ ตามที่ระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา ลําดับที่ 2 
 (    ) 3 หนวยบริการ ตามที่ระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา ลําดับใดกอนก็ได 
 (    ) 4 หนวยบริการหรือโรงพยาบาลใดก็ได 
 (    ) 5 ไมทราบ 
 (    ) 6 อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………………………... 

2.4 ทานคิดวา สามารถขอเปลี่ยนหนวยบริการประจําในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา ได
หรือไม 

(    ) 1 ได 
(    ) 2 ไมได (ขามไปตอบ ขอ 2.6) 
(    ) 3 ไมทราบ (ขามไปตอบ ขอ 2.6) 

2.5 ทานคิดวา การขอเปลี่ยนหนวยบริการประจําในบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถ
เปลี่ยนไดปละกี่คร้ัง 

(    ) 1 ไมจํากัดจํานวนครั้ง  (    ) 2 หนึ่งครั้งตอป 
(    ) 3 สองครั้งตอป   (    ) 4 อ่ืนๆ ระบุ ………………………… 

2.6 ทานคิดวา สามารถรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ตอไปนี้ไดหรือไม 

การบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ได ไมได ไมแนใจ 
1) ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉินสามารถใชสิทธิรับบริการ
รักษาพยาบาลที่หนวยบริการที่ ไมระบุในบัตรฯ 

   

การบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ได ไมได ไมแนใจ 
2) กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถขอความชวยเหลือ  
เรียกรถพยาบาลทางโทรศัพทสายดวน โทร. 1669 

   

3) กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน  สามารถเรียกรถพยาบาล  รับ – 
สง เพื่อรับการรักษา ณ หนวยบริการที่รวมโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาโดย ไมตองเสียคาใชจาย 
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2.7 ทานคิดวา สามารถรับบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา   ตอไปนี้ไดหรือไม 

การบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ได ไมได ไมแนใจ 
1) การตรวจสุขภาพตามเกณฑที่กําหนดตามวัย  เชน  การชั่งน้ําหนัก  

การวัดสวนสูง  การวัดความดันโลหิต การตรวจปสสาวะ  เปนตน 
2) การรับวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน หัดในเดก็เล็ก เปนตน     
3) การวางแผนครอบครัว เชน การับยาคมุกําเนิด การฉีดยาคุมกําเนิด  

ถุงยางอนามัย  ทําหมัน  เปนตน 
4)  การตรวจและดูแล  เพื่อสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ 
5)  การดูแลสขุภาพแมหลังคลอด 
6)  การตรวจมะเร็งปากมดลกู 

2.8 ทานคิดวา สามารถรับบริการเกี่ยวกับสุขภาพชองปากและฟนตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา   ตอไปนี้ไดหรือไม 

การบริการสุขภาพชองปากและฟน ได ไมได ไมแนใจ 
1)  การตรวจสขุภาพชองปากและรับฟลูออไรดเสริมในเดก็   
2)  การอุดฟน   
3)  การขูดหนิปูน   
4)  การถอนฟน   
5)  การทําฟนปลอมฐานพลาสติก  ในกลุมผูสูงอายุ   

2.9 ทานคิดวา สามารถรับบริการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาลโรคคาใชจายสูง ตามสิทธิ
หลักประกนัสุขภาพถวนหนาตอไปนี้ไดหรือไม 

การบริการดูแลสุขภาพ  รักษาพยาบาลโรคคาใชจายสูง ได ไมได ไม
แนใจ 

1)  ผาตัดหวัใจ    
2)  ผาตัดตาตอกระจก    
3)  ผาตัดสมอง    
4)  ยาตานไวรสัเอดส    
5)  มะเร็ง    
6)  การลางไต    
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2.10 ทานคิดวาการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะสามารถรับยาดังตอไปนี้ไดหรือไม 
รายการยา ได ไมได ไม

แนใจ 
1)  ยาทุกรายการที่แพทยส่ังจาย    
2)  ยาที่มีราคาแพงแตจําเปนตองใชและอยูในบัญชียาหลกัแหงชาต ิ    
3)  ยาที่มีราคาถูกแตไมอยูในบัญชียาหลักแหงชาต ิ    

2.11 ทานคิดวา ผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สามารถขอรับเงินชดเชยความเสียหาย
เบื้องตนไดหรือไม   ถาไดรับความเสียหายจากการรับบริการ 

  (    ) 1 ได 
  (    ) 2 ไมได 
  (    ) 3 ไมทราบ 
 

2.12 ทานทราบหรือไมวา หากตองการโทรศัพทสอบถามขอมูลหรือตองการรองเรียนเกีย่วกับ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

1) สามารถติดตอทางเบอรโทรศัพท  สายดวน  โทร. 1330  
(    )    1 ทราบ  (    )    2 ไมทราบ  

2)  สามารถติดตอทางเบอรโทรศัพท สายดวน โทร. 1111  
(    )    1 ทราบ  (    )    2 ไมทราบ  

2.13 หากทานมีปญหาการใชบริการจากสิทธิหลักประกนัสุขภาพถวนหนาทานคิดจะรองเรยีน 
หรือไม 

(    ) 1 ไมคิดจะรองเรียน เพราะ …………………………………………………….. 
(    ) 2 คิดจะรองเรยีน เพราะ ………………………………………………………... 
(    ) 3  ไมแนใจ 

 2.14 ทานเคยมีปญหาเกีย่วกับการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือไม 
  (    )  1 เคย (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………………… 
  (    )  2 ไมเคย 
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2.15 ทานเคยรองเรยีนปญหาการใชบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือไม 
(    ) 1 ไมเคยรองเรยีน 
(    ) 2 เคย โดยรองเรียนผาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (    ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั 
  (    ) สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
  (    ) ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
  (    ) เจาหนาที่ของหนวยบริการ (สถานพยาบาล) 
  (    ) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  (    ) ผูนําชุมชน/ กํานัน/ ผูใหญบาน 
  (    ) สายดวน หลักประกันสุขภาพถวนหนา 1330 
  (    ) สายดวน ของรัฐบาล 1111 
  (    ) อินเทอรเน็ต 
  (    ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ.......................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
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แบบฟอรมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1. ช่ือโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย)  
การสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน กรณีศึกษา :   อําเภอ 

พระสมุทรเจดยี จังหวัดสมุทรปราการ  
(ภาษาอังกฤษ) 
Survey of Universal Coverage Scheme Beneficiaries’ Rigth Perception  Case Study : 

Phra Samut Chedi District Samut Prakan Province    
2. รายชื่อผูซ่ึงจะปฏิบัติงานกับคนทดลองจนเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการ 

2.1  ผูรับผิดชอบโครงการ 
- นางสาววลีรัตน  ใจสูงเนนิ  นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิทยาการ

สังคมและการจัดการระบบสขุภาพ   ภาควชิาเภสัชกรรมชุมชน   คณะเภสัชศาสตร   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2.2  ผูรวมปฏิบัติ   
- ไมม ี

3. ระบุแหลงทนุสําหรับกิจกรรมหรือโครงการ   
- ไมม ี

4. ระบุงบประมาณที่ไดรับ หรือที่กําลังเสนอขอ  
- ไมของบประมาณ 

5. ระบุระยะเวลาของโครงการ  3  เดือน  
-  3  เดือน  เร่ิมตน  มกราคม  2552  ส้ินสุด  มีนาคม  2552 

6. ระบุลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการ 
-  งานวจิัยประยุกตดานวิทยาศาสตรการแพทย 

7. ระบุเพศและจํานวนคนทีท่ดลองตลอดโครงการ 
เพศ จํานวน หมายเหต ุ

ชาย-หญิง 392  

(แบบ จค.๑)รุนที่ ๐๑-๒๕๕๑ 
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8. วัตถุประสงคของกิจกรรมหรือโครงการ 
- เพื่อสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชนอําเภอพระสมุทร

เจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 
9. หลักเกณฑในการคัดเลือกและกาํหนดจํานวนคนที่ใชทดลอง 
 - เกณฑในการคัดเลือกคือเปนประชาชนผูมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ที่มีอายุ 18 ปขึ้น
ไป พักอาศัยในอําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 

- การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรยามาเน (Yamane)   
n =    N 
     1 + (Ne2) 
โดยที่   n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N =  ขนาดของกลุมประชากร 
 e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ยอมใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนไดรอยละ  5  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95  เปอรเซ็นต 
แทนคาในสูตร n =        19,150 
         1+19,150 (0.05)2 
  n = 392 คน 
ดังนั้น  การวิจัยคร้ังนี้  ใชกลุมตัวอยาง  392 คน 

โดยการสุมตัวอยางจะใชการสุมตัวอยางตามสะดวก  (Accidental  sampling)    
10.ระบุแหลงที่มาของคนที่ใชทดลอง 
 - ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่อาศัยอยูอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ 
11.ระบุสถานที่ที่ทําการทดลองคนในระหวางการดําเนนิการวจิัย 

- พื้นทีภ่ายในอําเภอพระสมทุรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 
12. การใชสารเคมี / เชื้อ / สารรังสีหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ กับคน   
           -ไมม ี
13 .  ระบุขั้นตอนและวิธีการทดลองในคนโดยละเอยีด รวมทั้งการแบงกลุมการทดลอง จํานวนคน

ทดลองที่ใชในแตละกลุมการทดลอง 
ขั้นตอนและวธีิการทดลองในคน 

1. กลาวทักทาย   แนะนําตนเอง สรางสัมพันธภาพ  สรางความคุนเคย 
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2. ช้ีแจงโครงการ  ผลประโยชนที่จะไดรับ 
3. สอบถามความสมัครใจ  และความพรอมในการตอบแบบสอบถาม   
4 . เก็บขอมูลกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น  โดยใชเวลาประมาณ  10  นาที 

การแบงกลุมการทดลอง จํานวนคนทดลองที่ใชในแตละกลุมการทดลอง 
• โดยการสุมตัวอยางจะใชการสุมตัวอยางตามสะดวก  (Accidental  sampling)    
• การวิจยัคร้ังนี้  ใชกลุมตัวอยาง  392  คน 

14. ทานมีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือลดการทําใหเกิดความเจบ็ปวดในคนทดลอง ระหวางการทดลอง
อยางไร และในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตองแสดงเหตุผลทางวิชาการที่ชัดเจนวา ไมมี
ทางเลือกอื่นแลว 

  - เนื่องจากงานวิจัยนี้มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey research) โดยใหกลุมทดลอง
ตอบแบบสอบถาม  (Questionnaire) การสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของ
ประชาชน    เพื่อสํารวจการรับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ซ่ึงไมเกี่ยวของกับความ
เจ็บปวดแตอยางใด   

15. ระบุวิธีการทดลองในคนเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองในแตละครั้ง และ วิธีการเก็บขอมูล 
 -  วิธีการเก็บขอมูลคือ  ใหกลุมทดลองตอบแบบสอบถาม  (Questionnaire)  การสํารวจการ
รับรูสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน   เมื่อกลุมทดลองตอบแบบสอบถามเรียบรอย
แลว  ผูวิจัยกลาวคําขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

คํารับรอง 
ขาพเจาขอรับรองวา    จะปฏิบัติตอคนตรงตามวิธีการที่ไดเสนอไวในโครงการ   ไมปลอย

ปละละเลย    เขมงวดกวดขันในการปองกันการติดเชื้อและการแพรกระจายของเชื้อตามมาตรฐาน
การปฎิบัติงานที่ไดกําหนดไว และขอรับรองวาจะใชมนุษยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยตระหนัก
ถึงคุณคาของชีวิตและศีลธรรมตามหลักศาสนา  ตลอดจนยินดีใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยติดตามและตรวจสอบได 
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