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สถานการณการจัดบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคม 

ก. การมีอยูของทรัพยากร 

 จากขอมูลทุติยภูมิท่ีไดรับมาจากสํานักงานประกันสังคมเม่ือเดือนพฤษภาคม 2559 สามารถวิเคราะห
การมีอยูของทรัพยากรในระบบบริการทางการแพทยของระบบประกันสังคมไดดังนี้ 

 ดังตารางท่ี 2.1 แสดงจํานวนสถานพยาบาลหลัก (Main contractor) ในระบบประกันสังคม โดยใน
รอบ 4 ปท่ีผานมานั้นจํานวนสถานพยาบาลโดยรวมมีจํานวนคงท่ี หากจําแนกตามประเภทของสถานพยาบาล
จะพบวาโรงพยาบาลเอกชนมีจํานวนลดลงปละ 1-2 แหง หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 1.1 ถึง 2.4 ตอป 
ในขณะท่ีโรงพยาบาลอ่ืนๆ มีจํานวนเพ่ิมข้ึนเล็กนอยหรือคงเดิม จากตารางท่ี 2.2 แสดงจํานวนสถานพยาบาล
เครือขาย (Subcontractor) ในระบบประกันสังคม โดยจําแนกเปนท่ีสังกัดภาครัฐและสังกัดภาคเอกชน จะ
พบวาในภาพรวมแลวจํานวนสถานพยาบาลเครือขายภาคเอกชนลดลงอยางตอเนื่อง สวนสถานพยาบาล
เครือขายสังกัดภาครัฐมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน (รูปท่ี 2.1-2.2) 

ท้ังนี้ขอมูลปฐมภู มิ ท่ี ได เ ก็บผานการสัมภาษณกลุม ตัวอยาง 72 คน จาก 6 จั งหวัด ไดแก  
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม ขอนแกน ชลบุรี และสงขลานั้นพบวา เหตุผลหลักของการเขารวม
เปนสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมผานมุมมองของคณะผูบริหารองคกร และตัวแทนสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด คือ จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจากการจัดบริการดูแลผูประกันตน ในขณะท่ีอุปสรรคใน
การคงอยูคือ ภาระงานท่ีเกิดข้ึนตอบุคลากรในองคกร ผลกระทบตอระบบบริการอ่ืนในโรงพยาบาล กําไรตอ
หนวยท่ีไดจากการจัดบริการใหประกันสังคมเม่ือเทียบกับบริการอ่ืนๆ และภาพลักษณสถานพยาบาลจากการ
รับดูแลผูประกันตน  

ตารางท่ี 2.1: จํานวนสถานพยาบาลท่ีเขารวมโครงการประกันสังคม เปนสถานพยาบาลหลัก  

(Main contractor) 

   หนวย:แหง 

รหัส

ประเภท ประเภทของสถานพยาบาลหลัก (Main) 2556 2557 2558 2559 

1 โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดอ่ืน (ไมใชกระทรวงสาธารณสุข) 28 28 29 30 

2 โรงพยาบาลเอกชน 87 86 84 82 

3 โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย 11 10 11 11 

4 โรงพยาบาลศูนย (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 27 25 27 27 

5 โรงพยาบาลท่ัวไป (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 69 70 71 71 

6 โรงพยาบาลชุมชน (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 19 18 19 19 
  รวม 241 237 241 240 
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ตารางท่ี 2.2: จํานวนสถานพยาบาลเครือขาย (Subcontractor) 

หนวย : แหง 

ลําดับท่ี ประเภทของสถานพยาบาลเครือขาย (Sub) 2556 2557 2558 2559 

1 รัฐบาล 
  
1,168  

  
1,284  

  
1,293    1,434  

2 เอกชน 
  
1,052      950  

    
941      891  

  รวม  2,220  

  

2,234  

  

2,234    2,325  

หมายเหตุ:       

1.  สถานพยาบาลหลักแตละแหง เปนผูแจงรายชื่อสถานพยาบาลเครือขายใหแกสํานักงานประกันสังคม 

2.  สถานพยาบาล 1 แหงสามารถเปนเครือขายใหแกสถานพยาบาลหลัก (Main) ไดมากกวา 1 แหง 

3.  กรณีท่ีสถานพยาบาลเปนเครือขายใหแกสถานพยาบาลหลักหลายแหง ในตารางนี้นับเปน 1 

ท่ีมา : กลุมงานพัฒนาสุขภาพและระบบบริการทางการแพทย สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย 
 

รูปท่ี 2.1: จํานวนสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมตั้งแตพ.ศ.2556-9 
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จํานวนสถานพยาบาลทีเ่ข้าร่วมโครงการประกนัสังคม เป็นสถานพยาบาลหลกั 

(Main Contractor)

1 โรงพยาบาลรัฐบาลสงักดัอื่น (ไมใช่กระทรวงสาธารณสขุ) 2 โรงพยาบาลเอกชน

3 โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ 4 โรงพยาบาลศนูย์ (สงักดักระทรวงสาธารณสขุ)

5 โรงพยาบาลทัว่ไป (สงักดักระทรวงสาธารณสขุ) 6 โรงพยาบาลชมุชน (สงักดักระทรวงสาธารณสขุ)
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รูปท่ี 2.2: จํานวนสถานพยาบาลเครือขายในระบบประกันสังคมตั้งแตพ.ศ.2556-9 

 
 
            หากทําการตรวจสอบตําแหนงของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมตามแผนท่ีของจังหวัด
กลุมตัวอยางท้ัง 6 จังหวัด เพ่ือดูการกระจายตัว ภายใตสมมติฐานวา ความเปนธรรมดานสุขภาพจะแปรผัน
ตรงกับความสามารถในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน จะสามารถนําเสนอการ
กระจายตัวของสถานพยาบาลไดตามรูปท่ี 2.3-2.9 ท้ังนี้หากตรวจสอบการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลัก
ในพ้ืนท่ีจังหวัดรอบขางจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน ชลบุรี และสงขลา จะสามารถนําเสนอไดตามรูปท่ี 2.10-
2.13 
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รูปท่ี 2.3: แผนผังการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมของกรุงเทพมหานคร 

 
รูปท่ี 2.4: แผนผังการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมของจังหวัดสมุทรปราการ 
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รูปท่ี 2.5: แผนผังการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมของจังหวัดเชียงใหม 

 
รูปท่ี 2.6: แผนผังการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมของจังหวัดขอนแกน 
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รูปท่ี 2.7: แผนผังการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมของจังหวัดชลบุรี 

 
 

รูปท่ี 2.8: แผนผังการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมของจังหวัดสงขลา 
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รูปท่ี 2.9: แผนผังการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมรอบจังหวัดเชียงใหม 

 
 

รูปท่ี 2.10: แผนผังการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมรอบจังหวัดขอนแกน 
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รูปท่ี 2.11: แผนผังการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมรอบจังหวัดชลบุรี 

 
 

รูปท่ี 2.12: แผนผังการกระจายตัวของสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมรอบจังหวัดสงขลา 

 
 
         จากแผนผังการกระจายตัวขางตน จะพบวาหากไมนับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแลว 
สถานพยาบาลหลักสวนใหญในจังหวัดตางๆ มักกระจุกตัวในพ้ืนท่ีเขตเมือง ทําใหประชากรท่ีอาศัยหรือทํางาน
ในพ้ืนท่ีท่ีหางไกล และตามชายขอบจังหวัดอาจประสบปญหาในการเขาถึงบริการยามจําเปน ท้ังนี้แมวาสถาน
ประกอบกิจการใหญๆ ตามแตละจังหวัดมักจะอยูในเขตเมืองก็ตาม แตลักษณะการกระจายตัวของ
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สถานพยาบาลดังกลาวนั้นก็แสดงใหเห็นถึงความไมเปนธรรมดานสุขภาพ เรื่องการเขาถึงบริการท่ีไมเทาเทียม
กัน ท้ังนี้ยังไมมีขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับผลกระทบดังกลาวตอตัวผูประกันตน ตอสถานประกอบกิจการ และตอ
ผลิตภาพของประเทศ  
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ข. การเขาถึงบริการและพฤติกรรมการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตน 
         
ตารางท่ี 2.3: จํานวนการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตน ป 2556 - 2558 

รหัส

ประเภท 
ประเภทของสถานพยาบาลหลัก (Main) 

2556 2557 2558 

ผูปวยนอก 

(ครั้ง) 

ผูปวยใน 

(ครั้ง) 

ผูปวยนอก 

(ครั้ง) ผูปวยใน (ครั้ง) 

ผูปวยนอก 

(ครั้ง) 

ผูปวยใน 

(ครั้ง) 

1 
โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดอ่ืน (ไมใช
กระทรวงสาธารณสุข) 1,812,981 27,020 1,882,645 29,142 1,671,862 28,756 

2 โรงพยาบาลเอกชน 14,364,016 329,047 14,617,972 338,316 15,513,884 337,518 

3 โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย 758,086 12,221 802,750 13,291 715,210 10,432 

4 
โรงพยาบาลศูนย (สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข) 5,186,968 111,806 5,408,069 115,735 4,748,319 105,790 

5 
โรงพยาบาลท่ัวไป (สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข) 4,507,859 113,780 4,741,436 116,902 4,470,716 116,035 

6 
โรงพยาบาลชุมชน (สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข) 597,144 12,740 579,736 12,865 521,408 12,446 

  รวม 27,227,054 606,614 28,032,608 626,251 27,641,399 610,977 

หมายเหตุ : ขอมูลป 2558 อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยูระหวางการรวบรวมขอมูล 

นอกจากการออกแบบระบบบริการโดยจัดหาสถานพยาบาลหลักและเครือขายแลว จากขอมูลของสํานักงานประกันสังคมพบวาผูประกันตนสวนใหญไปใช
บริการทางการแพทยท่ีสถานพยาบาลเอกชนมากท่ีสุด ท้ังแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน จากการสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใน 6 จังหวัด ระบุถึงปจจัย 
หลักท่ีเปนสาเหตุทําใหมีการใชบริการท่ีสถานพยาบาลเอกชนมากนั้นเพราะ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ และอัธยาศัยของบุคลากร (รูปท่ี 
2.13-2.14)  
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รูปท่ี 2.13: แผนภูมิแสดงจํานวนการใชบริการทางการแพทยแผนกผูปวยนอกของผูประกันตน ปพ.ศ.2556 - 2558 
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จํานวนการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกนัตนของผู้ป่วยนอก 

ปี 2556 - 2558

โรงพยาบาลรัฐบาลสงักดัอ่ืน (ไมใช่กระทรวงสาธารณสุข) โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย ์(สงักดักระทรวงสาธารณสุข)
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รูปท่ี 2.14: แผนภูมิแสดงจํานวนการใชบริการทางการแพทยแผนกผูปวยในของผูประกันตน ปพ.ศ.2556 - 2558 
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จาํนวนการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกนัตนของผู้ป่วยใน ปี 2556 - 2558

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกดัอ่ืน (ไมใช่กระทรวงสาธารณสุข) โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ (สังกดักระทรวงสาธารณสุข)
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     ในระบบบริการทางการแพทยนั้น จําเปนตองมีกลไกการตรวจสอบ และรับเรื่องรองเรียนจากการบริการตางๆ ท้ังนี้จากสถิติปพ.ศ.2556-8 ท่ีผานมา มีจํานวน

เรื่องรองเรียนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามกลไกการตรวจสอบและดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนดูจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนดังจะเห็นไดจากรอยละของเรื่องท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จตอปนั้นเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 70.48 ในป 2556 เปนรอยละ 79.15 (ตารางท่ี 2.4 และรูปท่ี 2.15) ท้ังนี้ขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับรายละเอียดของเรื่อง

รองเรียนนั้น ไมไดรับการรวบรวมและวิเคราะหอยางเปนระบบ ในสํานักงานประกันสังคม ทําใหยังไมสามารถนําเสนอในรายงานวิจัยชิ้นนี้ได 

ตารางท่ี 2.4: จํานวนเรื่องรองเรียน และท่ีดําเนินการในปพ.ศ. 2556 - 2558 

ป 
เรื่องรองเรียน  

(ยอดยกมา) 
เรื่องท่ีรับใหม รวม 

เรื่องท่ีดําเนินการ 

แลวเสร็จตอป 
คงเหลือ 

2556            307               794  
   
1,101                    776             325  

2557            325               531       856                    440             416  

2558            416               932  
   
1,348                  1,067             281  

ท่ีมา : กลุมงานคุมครองสิทธิทางการแพทย สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย 
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รูปท่ี 2.15: แผนภูมิแสดงจํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับระบบบริการของผูประกันตน ปพ.ศ.2556 - 2558 
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เร่ืองร้องเรียน(ยอดยกมา) เร่ืองท่ีรับใหม่ รวม เร่ืองท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จต่อปี คงเหลือ
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ผลการประเมินระบบบริการทางการแพทยของระบบประกันสังคมในปจจุบัน 

 ถึงแมวาระบบบริการทางการแพทยสําหรับกลุมผูมีสิทธิภายใตกองทุนประกันสังคมในปจจุบันนี้จะ

ไดรับการประเมินโดยรวมท่ีดีจากกลุมผูมีสิทธิประกันสังคมท่ีเคยไปรับบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความ

สะดวกจากการไปรับบริการท่ีสถานพยาบาลเอกชน รวมถึงภาพรวมของการขยายตัวของเครือขายบริการท้ัง

สถานพยาบาลหลัก และสถานพยาบาลเครือขาย แตจากการวิเคราะหแตละดานท้ังในเรื่องการมีอยูของ

ทรัพยากร การเขาถึง และตอบสนองตอพฤติกรรมการใชบริการ พบขอจํากัดของระบบบริการท่ีมีอยูในปจจุบัน 

ดังนี้ 

1. การมีอยูของทรัพยากร:  

 เหตุผลของสถานพยาบาลในการเขารวมและผลกระทบจากการเขารวมในระบบประกันสังคม: 

จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจากการจัดบริการดูแลผูประกันตน เปนเหตุผลหลักอยางเดียวของ

สถานพยาบาลในการเขารวมในระบบประกันสังคม ในขณะท่ีการเขารวมในระบบประกันสังคม

กอใหเกิดผลกระทบท่ีไมพึงประสงคคือ ภาระงานท่ีเกิดข้ึนตอบุคลากรในองคกร ผลกระทบตอ

ระบบบริการอ่ืนในโรงพยาบาล กําไรตอหนวยท่ีไดจากการจัดบริการใหประกันสังคมเม่ือเทียบกับ

บริการอ่ืนๆ และภาพลักษณสถานพยาบาลจากการรับดูแลผูประกันตน 

 จํานวนสถานพยาบาล: จํานวนสถานพยาบาลหลักมีแนวโนมคงท่ี แตเปนท่ีสังเกตวาจํานวน

สถานพยาบาลเอกชนลดลงอยางตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 1.1-2.4 ตอป ในขณะท่ีจํานวน

สถานพยาบาลเครือขายมีจํานวนรวมมากข้ึน แตเปนท่ีนาสังเกตวาจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นมาจาก

สถานพยาบาลภาครัฐ ในขณะท่ีจํานวนสถานพยาบาลภาคเอกชนลดลงอยางตอเนื่องเชนเดียวกับ

สถานการณท่ีพบในกลุมสถานพยาบาลหลัก จึงเปนเรื่องท่ีสํานักงานประกันสังคมตองเฝาระวัง

สถานการณ เพราะจํานวนผูประกันตนสวนใหญนิยมไปรับบริการจากสถานพยาบาลเอกชนเปน

หลัก 

 การกระจายตัวของสถานพยาบาล: สถานพยาบาลท้ังหลักและเครือขายมีลักษณะการกระจายตัว

ไมสมํ่าเสมอ โดยมักกระจุกตัวตามพ้ืนท่ีเขตเมือง ทําใหประชากรท่ีอาศัยนอกพ้ืนท่ีเขตเมืองอาจ

ประสบความยากลําบากในการเขารับบริการยามตองการจําเปน ท้ังนี้จังหวัดท่ีมีความเปนเมืองสูง 

เชน กรุงเทพมหานคร จะมีความหนาแนนของสถานพยาบาลท้ังสองประเภทมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ 

ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงการมีอยูของสถานการณความไมเปนธรรมดานสุขภาพได 

2. การเขาถึงและพฤติกรรมการใชบริการ: แนวโนมการใชบริการทางการแพทยท้ังในแผนกผูปวยนอก

และแผนกผูปวยใน ณ สถานพยาบาลเอกชนมีสัดสวนมากข้ึน อยางไรก็ตามพบวาจํานวนขอรองเรียน

มีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน 
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ค.ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตน 

ระบบบริการทางการแพทยท่ีดีจําเปนจะตองไดรับการออกแบบและปรับแตงใหตอบสนองตอความ

ตองการจําเปนในการใชบริการของประชาชน อยางไรก็ตาม ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันโครงสรางของระบบ

บริการทางการแพทยรวมถึงกระบวนการใหบริการในระบบประกันสังคมนั้นยังไมไดมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัย

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตนเลย ทางคณะผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจ

ประชากรท่ีมีสิทธิประกันสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม ขอนแกน ชลบุรี และ

สงขลา จํานวนท้ังสิ้น 809 คน โดยดําเนินการสํารวจประชากรในชวงไตรมาสแรกของปพ.ศ.2559 โดยใช

แบบสอบถามท่ีไดรับการจัดทําและทดสอบความแมนยําและเท่ียงตรงในภาคสนามแลว ท้ังนี้ผลการสํารวจแบง

ตามแบบสอบถามท้ังหมด 3 สวนหลัก ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ปจจัยเชิงบุคคล 

ตารางท่ี 2.5  ขอมูลปจจัยเชิงบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 809 คน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ ชาย 244 30.16 

 หญิง 565 69.84 

อายุ  ต่ํากวา 31 ป 336 41.53 

 31-40 ป 275 33.99 

 41-50 ป 149 18.42 

 51-60 ป 48 5.93 

 มากกวา 60 ป 1 0.12 

 Mean (SD) 34.45 (9.21) 

สถานภาพสมรส โสด 402 49.69 

 สมรส 376 46.48 

 หมาย 7 0.87 

 หยา 17 2.10 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

 แยกกันอยู 7 0.87 

ระดับการศึกษา ต่ํากวามัธยมศึกษา 69 8.53 

 มัธยมศึกษา 198 24.47 

 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 220 27.19 

 ปริญญาตรี 313 38.69 

 ปริญญาโท 9 1.11 

ท่ีพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 133 16.44 

 นนทบุรี 1 0.12 

 สมุทรปราการ 129 15.95 

 ปทุมธานี 1 0.12 

 ฉะเชิงเทรา 3 0.37 

 สมุทรสาคร 1 0.12 

 ชลบุร ี 139 17.18 

 เชียงราย 1 0.12 

 แมฮองสอน 20 2.47 

 เชียงใหม 107 13.23 

 ลําพูน 2 0.25 

 ลําปาง 2 0.25 

 ขอนแกน 140 17.31 

 สงขลา 130 16.07 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพ เกษตรกร 1 0.12 

 รับราชการ 6 0.74 

 รัฐวิสาหกิจ 8 0.99 

 พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 537 66.38 

 รับจางท่ัวไป 56 6.92 

 ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว 159 19.65 

 ทําธุรกิจสวนตัว 38 4.70 

 อ่ืนๆ เชน แมบาน, วางงาน, อาชีพอิสระ 4 0.49 

รายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท 105 12.98 

 10,001-15,000 บาท 374 46.23 

 15,001-20,000 บาท 185 22.87 

 20,001-25,000 บาท 64 7.91 

 มากกวา 25,000 บาท 73 9.02 

 ไมระบุ 8 0.99 

จังหวัดท่ีเก็บขอมูล กรุงเทพมหานคร 133 16.44 

 สมุทรปราการ 135 16.69 

 ชลบุร ี 139 17.18 

 เชียงใหม 132 16.32 

 ขอนแกน 140 17.31 

 สงขลา 130 16.07 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

จากตารางท่ี 2.5 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 809 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 69.84 

และ รอยละ 30.16 ตามลําดับ โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 34 ป กลุมตัวอยางโดยรวมมีสถานภาพโสดรอยละ 

49.69 และสถานภาพสมรสรอยละ 46.48 กลุมตัวอยางท้ังสองสิทธินั้นสวนใหญจบการศึกษาตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 38.69 ท้ังนี้ผูท่ีมีสิทธิประกันสังคมกวาครึ่งหนึ่งจะมีรายไดต่ํากวา 15,000 บาทตอ

เดือน 

ตารางท่ี 2.6 การมีโรคประจําตัว 

การมีโรคประจําตัว จํานวน รอยละ 

ไมมี 713 88.13 

มี 96 11.87 

   - โรคความดันโลหิตสูง 33 31.43 

   - โรคภูมิแพ 18 17.14 

   - โรคกระเพาะอาหาร 9 8.57 

   - โรคเบาหวาน 6 5.71 

   - โรคไทรอยด 5 4.76 

   - โรคหอบหืด 5 4.76 

   - โรคหวัใจ 4 3.81 

   - โรคเก่ียวกับกระดูก เชน ขอเขาเสื่อม, เกาท 4 3.81 

   - โรคกรดไหลยอน 4 3.81 

   - อ่ืนๆ  17 16.19 

รวม 809 100.00 

  
จากตารางท่ี 2.6 การมีโรคประจําตัว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีโรคประจําตัว รอยละ 88.13 

และมีโรคประจําตัว รอยละ 11.87 โดยเปนโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด รอยละ 31.43 รองลงมาคือ โรค

ภูมิแพ รอยละ 17.14 และโรคกระเพาะอาหาร รอยละ 8.57 ตามลําดับ 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ถึงแมวากลุมตัวอยางผูประกันตนสวนใหญจะไมมีโรคประจําตัว แตจะสังเกตไดวา กลุมท่ีมีโรค

ประจําตัวมักเปนเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรัง และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ 

ตารางท่ี 2.7 สถานพยาบาลท่ีเคยใช และ/หรือคาดวาจะใชบริการเม่ือเกิดภาวะเจ็บปวย 

อันดับ สถานพยาบาล จํานวน รอยละ 

1 โรงพยาบาลขอนแกน 78 9.74 

2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร 74 9.24 

3 โรงพยาบาลเอกชล 2 55 6.87 

4 โรงพยาบาลลานนา 52 6.49 

5 โรงพยาบาลลาดพราว 51 6.37 

6 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 45 5.62 

7 โรงพยาบาลชลบุร ี 38 4.74 

8 โรงพยาบาลหาดใหญ 28 3.50 

9 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ 27 3.37 

10 โรงพยาบาลขอนแกนราม 24 3.00 

11 อ่ืนๆ (กลุมโรงพยาบาลเอกชน)  329 41.07 

รวม 801 100.00 

  
จากตารางท่ี 2.7 สถานพยาบาลท่ีเคยใช และ/หรือคาดวาจะใชบริการเม่ือเกิดภาวะเจ็บปวย พบวา 

ในภาพรวมแลวกลุมตัวอยางสวนใหญเคยใช/คาดวาจะใชบริการเม่ือเกิดภาวะเจ็บปวยท่ีสถานพยาบาลเอกชน

มากกวาสถานพยาบาลภาครัฐ คิดเปนรอยละ 67 และ รอยละ 33 ตามลําดับ  
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ตารางท่ี 2.8 เหตุผลของการเลือกใชบริการสถานพยาบาล 

อันดับ เหตุผล จํานวน รอยละ 

1 สถานพยาบาลตั้งอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน สะดวกในการเดินทาง

ไปใชบริการ 

480 62.66 

2 สิทธิประกันสังคมอยูท่ีสถานพยาบาลนี ้ 81 10.57 

3 มีการใหบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน  79 10.31 

4 เชื่อม่ันในความรู ความชํานาญของแพทยและพยาบาล 54 7.05 

5 มีประวัติการรักษาและแพทยท่ีตรวจรักษาประจําอยูท่ี

สถานพยาบาลนี้ 

18 2.32 

6 สถานพยาบาลสะอาด มีสภาพแวดลอมท่ีดี 13 1.70 

7 เปนสวัสดิการของท่ีทํางาน 9 1.17 

8 สถานพยาบาลมีชื่อเสียง นาเชื่อถือ 9 1.17 

9 มีอุปกรณทางการแพทยท่ีมีมาตรฐานและทันสมัย 8 1.04 

10 ทดลองเปลี่ยนโรงพยาบาล 5 0.65 

11 อ่ืนๆ เชน เปนสถานพยาบาลของภาครัฐ, เปนสวัสดิการของสามี 

เปนตน 

10 1.31 

รวม 766 100.00 

 
 จากตารางท่ี 2.8 เหตุผลของการเลือกใชสถานพยาบาล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใช

สถานพยาบาลแหงนั้นเพราะสถานพยาบาลตั้งอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน สะดวกในการเดินทางไปใชบริการ 

มากท่ีสุด รอยละ 62.66 รองลงมาคือ เพราะสิทธิประกันสังคมอยูท่ีสถานพยาบาลนี้ รอยละ 10.57 และเพราะ

มีการใหบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน รอยละ 10.31 ตามลําดับ ในภาพรวมแลว เง่ือนไขเรื่องความ

สะดวกในการเขาถึงและการใชสิทธินั้นรวมกันแลวถือเปนเหตุผลหลักของการเลือกใชสถานพยาบาลของกลุม

ตัวอยางสวนใหญถึงรอยละ 73  
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ตารางท่ี 2.9 การจายคารักษาพยาบาลจริงตอนท่ีเจ็บปวยในอดีต 

อันดับ การจายคารักษาพยาบาล* จํานวน รอยละ 

1 ประกันสังคม 

เหตุผล: 

782 71.03 

 - ใชตามสิทธิท่ีมีอยู ไมตองเสียคาใชจาย 516 88.66 

 - เหตุผลอ่ืนๆ 66 11.34 

2 จายเอง 242 21.98 

 เหตุผล:   

 - รับการรักษาใกลบาน หรือท่ีท่ีใหบริการท่ีดี และสะดวกรวดเร็ว 128 76.64 

 - เปนคารักษาพยาบาลสวนเกิน ไมสามารถเบิกได 32 19.16 

 - คุณภาพของยาหรือเวชภัณฑ มีมาตรฐานคุณภาพดี 3 1.80 

 - ไดรับคุณภาพในการรักษาพยาบาลท่ีดี   2 1.20 

 - เขารับการรักษาในกรณีฉุกเฉิน 2 1.20 

3 ประกันสุขภาพสวนบุคคล 46 4.18 

 เหตุผล:   

 - ใชตามสิทธิท่ีมีอยู ไมตองเสียคาใชจาย 12 41.38 

 - เปนท่ีอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเราสามารถรักษาพยาบาลไดเพ่ิมข้ึนไม
ตองรอสวัสดิการ 

4 13.79 

 - เปนแบบประกันชีวิตเพ่ือออมทรัพยดวย 3 10.34 

 - สวัสดิการท่ีทํางาน (ประกันกลุม) 3 10.34 

 - มีวงเงินในการรักษาพยาบาลท่ีสูง ครอบคลุมการรักษาทุกอยาง 3 10.34 

 - มีการใหบริการท่ีดี และสะดวกรวดเร็ว 3 10.34 

 - สามารถเขารับการรักษาพยาบาลไดทุกท่ี 1 3.45 

4 สวัสดิการของท่ีทํางาน/บริษัท 22 2.00 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

อันดับ การจายคารักษาพยาบาล* จํานวน รอยละ 

5 สวัสดิการขาราชการ 4 0.36 

6 อ่ืนๆ เชน ประกันกลุมของบริษัท, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ 
เปนตน 

5 0.45 

รวม 1,101 100.00 

*ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ  

จากตารางท่ี 2.9 การจายคารักษาพยาบาลจริงตอนท่ีเจ็บปวยในอดีต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

จายคารักษาพยาบาลโดยใชสิทธิประกันสังคม รอยละ 71.03 เพราะใชตามสิทธิท่ีมีอยู ไมตองเสียคาใชจาย 

อยางไรก็ตามพบวามีผูประกันตนราวรอยละ 21.98 ท่ีตัดสินใจจายคารักษาพยาบาลเอง เพราะตองการไปรับ

บริการในสถานพยาบาลใกลบาน ท่ีท่ีมีการใหบริการท่ีดี และสะดวกรวดเร็ว และบางครั้งไมสามารถเบิกไดตาม

สิทธิประกันสังคม ในขณะท่ีเหตุผลเชิงคุณภาพของการรักษาพยาบาลมีเปนสวนนอย 

ตารางท่ี 2.10 คาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีรับผิดชอบเองในปท่ีผานมา 

อันดับ คาใชจาย จํานวน รอยละ 

1 ต่ํากวา 5,000 บาท 258 31.89 

2 5,001-10,000 บาท 44 5.44 

3 10,001-15,000 บาท 8 0.99 

4 15,001-20,000 บาท 9 1.11 

5 20,001-25,000 บาท 1 0.12 

6 มากกวา 25,000 บาท 10 1.24 

* ไมมีการจายเพ่ิม 451 55.75 

** ไมระบุ 28 3.46 

รวม 809 100.00 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

 จากตารางท่ี 2.10 รอยละ 44.25 ของผูประกันตนมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีรับผิดชอบเองใน

ปท่ีผานมา โดยพบวา จายประมาณต่ํากวา 5,000 บาท มากท่ีสุด รอยละ 31.89 รองลงมาคือ 5,000-10,000 

บาท รอยละ 5.44 และ มากกวา 25,000 บาท รอยละ 1.24 ตามลําดับ     

ตารางท่ี 2.11 ความคิดเห็นตอจํานวนสถานพยาบาลท่ีใหเลือกสังกัด 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

พอใจ 585 72.31 

ควรปรับปรุง 156 19.28 

    เพราะสถานพยาบาลมีใหเลือกนอยเกินไป 52 82.54 

    เพราะสถานพยาบาลรับจํานวนผูประกันตนจํากัด 4 6.35 

    เพราะควรมีสถานพยาบาลใหเลือกสังกัดไดมากกวา 2 แหง 3 4.76 

    เพราะควรมีสถานพยาบาลเอกชนรองรับมากข้ึน 2 3.17 

    เพราะการประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง 1 1.59 

    เพราะควรครอบคลุมทุกสถานพยาบาล 1 1.59 

ไมระบุ 68 8.41 

รวม 809 100.00 

 
 จากตารางท่ี 2.11 ความคิดเห็นตอจํานวนสถานพยาบาลท่ีใหเลือกสังกัด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

พอใจตอจํานวนสถานพยาบาลท่ีใหเลือกสังกัด รอยละ 72.31 และคิดวาควรปรับปรุง รอยละ 19.28 เพราะ

เหตุผลสถานพยาบาลมีใหเลือกนอยเกินไปมากท่ีสุด ตามลําดับ 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ตารางท่ี 2.12 ความคิดเห็นตอความยากงายในการเปล่ียนสังกัด 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

พอใจ 372 45.98 

ควรปรับปรุง 224 27.69 

    เพราะข้ันตอนมีความยุงยาก ซับซอน 23 35.94 

    เพราะการทําเรื่องขอเปลี่ยนสังกัดใชเวลานาน 20 31.25 

    เพราะควรเปดโอกาสใหเปลีย่นสังกัดไดมากข้ึน เชน ปละ 2 ครั้ง 8 12.50 

    เพราะการเปลี่ยนสังกัดมีระยะเวลาท่ีจํากัด 5 7.81 

    เพราะบางสถานพยาบาลไมรองรับ 4 6.25 

    เพราะไมสามารถเปลี่ยนสังกัดได 3 4.69 

    เพราะสถานพยาบาลท่ีรักษาดี มีชื่อเสียงมักจะเต็มเร็ว 1 1.56 

ไมระบุ 213 26.33 

รวม 809 100.00 

 
 จากตารางท่ี 2.12 ความคิดเห็นตอความยากงายในการเปลี่ยนสังกัด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

พอใจตอความยากงายในการเปลี่ยนสังกัด รอยละ 45.98 และคิดวาควรปรับปรุง รอยละ 27.69 เพราะเหตุผล

ข้ันตอนมีความยุงยาก ซับซอนมากท่ีสุด ตามลําดับ 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ตารางท่ี 2.13 ความคิดเห็นตอความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

พอใจ 640 79.11 

ควรปรับปรุง 90 11.12 

    เพราะสถานพยาบาลอยูไกลบาน 18 56.25 

    เพราะระบบขนสงมวลชนไมดี 6 18.75 

    เพราะการจราจรบริเวณสถานพยาบาลติดขัด 5 15.63 

    เพราะสถานพยาบาลไมมีท่ีจอดรถอยางเพียงพอ 3 9.38 

ไมระบุ 79 9.77 

รวม 809 100.00 

 
 จากตารางท่ี 2.13 ความคิดเห็นตอความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญพอใจตอความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ รอยละ 79.11 และคิดวาควรปรับปรุง รอยละ 11.12 

เพราะเหตุผลสถานพยาบาลอยูไกลบานมากท่ีสุด ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2.14 ความคิดเห็นตอการเปดโอกาสใหใชสิทธิรักษาไดทุกท่ีในสถานพยาบาลสังกัดประกันสังคม 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 781 96.54 

ไมเห็นดวย 18 2.22 

ไมออกความเห็น 10 1.24 

รวม 809 100.00 

 
 จากตารางท่ี 2.14 ความคิดเห็นตอการเปดโอกาสใหใชสิทธิรักษาไดทุกท่ีในสถานพยาบาลสังกัด

ประกันสังคม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับการเปดโอกาสใหใชสิทธิรักษาไดทุกท่ีในสถานพยาบาล
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

สังกัดประกันสังคม รอยละ 96.54 รองลงมาคือไมเห็นดวย รอยละ 2.22 และไมออกความเห็น รอยละ 1.24 

ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2.15 การประสบปญหาจากการไปรับบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคม 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

ไมเคยประสบปญหา 666 82.32 

เคยประสบปญหา 143 17.68 

    การไมดูแลเอาใจใสผูปวยเทาท่ีควร 56 68.29 

    การใหบริการท่ีลาชา 16 19.51 

    ความไมเชื่อม่ันในความเชี่ยวชาญของแพทยและพยาบาล 6 7.32 

    การลัดคิวใหกับผูปวยบางราย 2 2.44 

    คุณภาพยาและเวชภัณฑ ขาดมาตรฐาน ไมมีคุณภาพ 2 2.44 

รวม 809 100.00 

 
 จากตารางท่ี 2.15 การประสบปญหาจากการไปรับบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคม พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยประสบปญหาจากการไปรับบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคม รอยละ 

82.32 สวนกลุมท่ีเคยประสบปญหาจากการไปรับบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคม รอยละ 17.68 

โดยปญหาท่ีพบสวนใหญคือการไมดูแลเอาใจใสผูปวยเทาท่ีควร ตามลําดับ 

 ถึงแมวากลุมผูประกันตนสวนใหญกวารอยละ 96 จะสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบายบัตร

รับรองสิทธิใหใชสิทธิการรักษาไดทุกท่ีในสถานพยาบาลสังกัดประกันสังคมก็ตาม แตจากการสัมภาษณเชิงลึก

กับผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน พบวามีความเห็นวาถึงแมแนวคิดจะเกิด

ประโยชนตอกลุมผูประกันตนอยางชัดเจน แตไมคิดวาเปนไปไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากโครงสรางระบบบริการ

ทางการแพทยท่ีมีอยูท้ังในสถานพยาบาลหลัก และสถานพยาบาลเครือขายในระบบประกันสังคมนั้นไมเอ้ือให

เกิดการทํางานในลักษณะนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการแสดงความกังวลถึงกลไกการเงิน

การคลังในระบบประกันสังคมท่ีจะตองตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราการใชบริการทางการแพทย ซ่ึง

มีแนวโนมจะเกิดการใชบริการท่ีมากข้ึนโดยยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยเพ่ือคาดประมาณผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

รวมถึงกระบวนการติดตามตรวจสอบเพ่ือดําเนินการเบิกจายจากสถานพยาบาลตางๆ ท่ีนาจะมีความซับซอน
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ยุงยากมากข้ึนมาก อันหมายรวมต้ังแตการพิสูจนสิทธิ การควบคุมเพดานวงเงินการดูแลรักษาพยาบาลของแต

ละบุคคล ฯลฯ ดังนั้นจึงไมนาจะเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

 อยางไรก็ตาม ทุกฝายยังเห็นวาพอมีความเปนไปไดท่ีจะปรับแตงระบบบริการทางการแพทยท่ีมีอยูเดิม 

ใหเอ้ือตอการชวยเหลือดูแลกลุมผูประกันตนยามท่ีเจ็บปวยแตไมสามารถเดินทางไปรับการดูแลรักษาท่ี

สถานพยาบาลตนสังกัดได เพียงแตวาจะตองมีการศึกษาเจาะลึกถึงบริการท่ีจําเปนจริงๆ ของกลุมผูประกันตน 

และทําการออกแบบระบบบริการเฉพาะแตละดานนั้นในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดระบบบริการอันไดแก 

สํานักงานประกันสังคม และกลุมสถานพยาบาลหรือกลุมบุคลากรสุขภาพท่ีสนใจและเต็มใจจะดําเนินการ ท้ังนี้

เชื่อวา หากสามารถทําการจัดต้ังเครือขายบริการเฉพาะเรื่องได ก็อาจเปนตนแบบระบบบริการแบบเครือขาย

สําหรับกองทุนสุขภาพอ่ืนๆ ไดอีกดวย โดยไมจํากัดวาจะตองเปนเพียงการจัดสรรงบลงสูสถานพยาบาลหรือ

เครือขายสถานพยาบาลแตเพียงอยางเดียวดังท่ีเคยดําเนินการมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

สวนท่ี 2 ปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการแพทย 

ตารางท่ี 2.16 ระดับความสําคัญของปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอมตอการตัดสินใจเลือกใชบริการทาง

การแพทย (ระดับความสําคัญ 0-5 จากนอยไปมาก) 

ประเด็น 
ระดับความสําคัญ 

Mean S.D. 

1. บุคลากรสุขภาพ 4.16 0.82 

1.1 ความเพียงพอของบุคลากรในสถานพยาบาลตอการ

ใหบริการ 

4.21 0.78 

1.2 ความรูความชํานาญของแพทยผูตรวจหรือพยาบาล 4.25 0.81 

1.3 การมีอัธยาศัยดียิ้มแยมแจมใสเต็มใจใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

4.07 0.82 

1.4 การปฏิบัติการตอผูรับบริการดวยความสุภาพออนโยน

ของเจาหนาท่ี 

4.11 0.84 

2. ระบบขอมูลสารสนเทศ 3.88 0.98 

2.1 การตอบคําถามและใหคําแนะนําตางๆ 4.02 0.92 

2.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพท้ังในและนอก

สถานพยาบาลใหประชาชนรับทราบ 

3.87 0.96 

2.3 การมีระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพเอ้ือตอการรักษาพยาบาล 3.88 1.01 

2.4 การมีหลายชองทางในการสื่อสารกับ เจาหนาท่ีในสถาน

บริการ เชน โทรศัพท, เฟซบุค, ไลน, ทวิตเตอร เปนตน 

3.75 1.03 

3. เวชภัณฑทางการแพทยและเทคโนโลยี 4.23 0.89 

3.1 การมีอุปกรณทางการแพทยท่ีมีมาตรฐานและทันสมัย 4.27 0.91 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ประเด็น 
ระดับความสําคัญ 

Mean S.D. 

3.2 การมีจํานวนอุปกรณทางการแพทยเพียงพอ 4.26 0.88 

3.3 คุณภาพของยาหรือเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพดีและได

มาตรฐาน 

4.22 0.90 

3.4 การใหคําแนะนําเรื่องการใชยา 4.16 0.87 

4. รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ 3.97 0.94 

4.1 การจัดพ้ืนท่ีใหบริการสะอาด 4.07 0.92 

4.2 การจัดพ้ืนท่ีรองรับการบริการอยางเพียงพอ ไมแออัด 3.97 0.96 

4.3 การจัดสภาพแวดลอมสวยงาม 3.86 0.92 

4.4 การรับบริการเปนไปตามลําดับคิวไมมีการลัดคิว 4.03 0.90 

4.5 มีเจาหนาท่ีอธิบายข้ันตอนการรับบริการ 4.01 0.91 

4.6 ความรวดเร็วในการรับบริการ 4.13 0.95 

4.7 ความปลอดภัย ไมมีภาวะแทรกซอนเม่ือมารับบริการ 4.20 0.87 

4.8 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชบริการ 

เชน หองน้ํา เกาอ้ีสําหรับนั่งรอรับบริการ น้ําดื่ม เปนตน 

3.99 0.93 

4.9 ข้ันตอนไมยุงยากซับซอน 4.03 0.88 

4.10 การสงเสริมสุขภาพ เชน การใหคําแนะนําในการดูแล

สุขภาพ อาหาร ออกกําลังกาย การฝากครรภ ฯลฯ 

3.96 0.80 

4.11 การปองกันโรค เชน การฉีดวัคซีน  การตรวจคัดกรองโรค 4.11 0.79 

4.12 การรักษาโรค 4.21 0.82 

4.13 การฟนฟูสภาพ เชน กายภาพบําบัด อาชีพบําบัด 4.01 0.95 
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ประเด็น 
ระดับความสําคัญ 

Mean S.D. 

4.14 การจัดบริการเยี่ยมบาน 3.60 1.06 

4.15 การมีทีมหมอครอบครัวประจําชุมชน 3.67 1.05 

4.16 การมีอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 3.64 1.04 

5. ภาพลักษณโรงพยาบาล 4.07 0.87 

5.1 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดานโปรงใส  3.97 0.91 

5.2 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดานความทันสมัย 4.04 0.88 

5.3 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดานความเต็มใจในการ

ใหบริการของบุคลากร 

4.11 0.85 

5.4 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดานความนาเชื่อถือ 4.22 0.83 

5.5 มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 4.01 0.87 

6. งบประมาณและการเบิกจาย 4.03 0.86 

6.1 คารักษาพยาบาลสวนเกินท่ีตองรับผิดชอบเอง 4.03 0.88 

6.2 การอํานวยความสะดวกของโรงพยาบาลเรื่องการ

เบิกจาย 

4.03 0.84 

7. ปจจยัเชิงนโยบาย 4.04 0.91 

7.1 การรณรงคใหรับบริการท่ีสถานพยาบาลใกลบานหรือท่ี

ทํางาน  

4.02 0.84 

7.2 การใหสวัสดิการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมกันทุกสิทธิ 4.10 0.89 

7.3 การเปดโอกาสใหผูประกันตนสามารถเลือกสถานพยาบาล

สังกัดไดอยางอิสระ 

4.02 0.96 
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ประเด็น 
ระดับความสําคัญ 

Mean S.D. 

7.4 นโยบายการเขารับบริการรักษาพยาบาลไดทุกท่ี โดยไม

ตองสังกัดเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 

4.01 0.97 

8. เศรษฐกิจ 3.97 0.93 

8.1 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผลตอการตัดสินใจเลือกไป

รับบริการจากโรงพยาบาล 

3.95 0.91 

8.2 รายไดของทานมีผลตอการตัดสินใจเลือกไปรับบริการ

จากโรงพยาบาล 

3.99 0.95 

9. สังคมและวัฒนธรรม 4.20 0.80 

9.1 ชื่อเสียงของสถานพยาบาลมีผลตอการตัดสินใจมารับการ

รักษาพยาบาล 

4.19 0.78 

9.2 การมีแพทยเฉพาะทางมีผลตอการตัดสินใจไปรับการดูแล

รักษา 

4.26 0.79 

9.3 ชื่อเสียงของโรงพยาบาลมีผลตอความนาเชื่อถือของ

โรงพยาบาล 

4.15 0.83 

10. เทคโนโลยี 4.17 0.88 

10.1 การใชเทคโนโลยีมาใหบริการเพ่ือความสะดวก เชน 

ระบบนัดคิวออนไลน ระบบจายตรง ระบบตรวจสอบสิทธิ

อัตโนมัติ ระบบรับ-สงผูปวยอัตโนมัติ ฯลฯ 

4.17 0.88 

11. ส่ิงแวดลอม 4.15 0.83 

11.1 การเดินทางสะดวกมีรถสาธารณะ 4.13 0.85 

11.2 สถานพยาบาลตั้งอยูไมไกลจากบานหรือท่ีทํางาน 4.18 0.81 
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ประเด็น 
ระดับความสําคัญ 

Mean S.D. 

12. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 4.15 0.95 

12.1 การจายเงินคาชดเชยใหกับผูรับบริการ เม่ือเกิดความ

เสียหายทางการแพทยตอผูรับบริการ 

4.19 0.91 

12.2 สถานพยาบาลดําเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และ

มาตรฐานการรักษาพยาบาลอยางเครงครัด 

4.16 0.96 

12.3 การใหความรู และความเขาใจในกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการรกัษาพยาบาลใหแกประชาชน 

4.09 0.98 

รวม 4.05 0.91 

 
จากตารางท่ี 2.16 ระดับความสําคัญของปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการทางการแพทย ไดรับการประเมินโดยใชแบบประเมิน Likert scale ท่ีมีระดับคะแนน

ความสําคัญตั้งแตนอยท่ีสุด-มากท่ีสุด โดยมีคะแนนเต็ม 5 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญประเมินวา

ปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการแพทยมีความสําคัญอยูใน

ระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.05 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัย

ดานเวชภัณฑทางการแพทยและเทคโนโลยีเปนปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดวามีความสําคัญตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการทางการแพทยมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89) รองลงมาคือ ปจจัย

ดานสังคมและวัฒนธรรม (คาเฉลี่ย 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80) และปจจัยดานเทคโนโลยี 

(คาเฉลี่ย 4.17 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88) สวนปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดวามีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการแพทยนอยท่ีสุด คือ ปจจัยดานระบบขอมูลสารสนเทศ (คาเฉลี่ย 3.88 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3: ภาวะเจ็บปวยกับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการแพทย 

ตารางท่ี 2.17 ความถี่ในการรับบริการทางการแพทยตอป 

ความถี่ตอป จํานวน รอยละ 

รักษาโรคท่ัวไป 

 1-2 ครั้งตอป 470 58.10 

 3-6 ครั้งตอป 168 20.77 

 มากกวา 6 ครั้งตอป 70 8.65 

 ไมเคยปวย 101 12.48 

อุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอย ตองทําแผลหรือเย็บแผล 

 1-2 ครั้งตอป 395 48.83 

 3-6 ครั้งตอป 18 2.22 

 มากกวา 6 ครั้งตอป 1 0.12 

 ไมเคยปวย 395 48.83 

รักษาโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน 

 1-2 ครั้งตอป 53 6.55 

 3-6 ครั้งตอป 44 5.44 

 มากกวา 6 ครั้งตอป 12 1.48 

 ไมเคยปวย 700 86.53 

สงเสริมสุขภาพท่ัวไป เชน การฝากครรภ การคุมกําเนิด ปรึกษาปญหาสุขภาพ 

 1-2 ครั้งตอป 279 34.49 

 3-6 ครั้งตอป 8 0.99 
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ความถี่ตอป จํานวน รอยละ 

 มากกวา 6 ครั้งตอป 4 0.49 

 ไมเคยปวย 518 64.03 

ปองกันโรค เชน ไปฉีดวัคซีนปองกันโรค 

 1-2 ครั้งตอป 221 27.32 

 3-6 ครั้งตอป 6 0.74 

 ไมเคยปวย 582 71.94 

ฟนฟูสภาพ เชน กายภาพบําบัด การบําบัดยาเสพติด บุหรี่ สุรา 

 1-2 ครั้งตอป 24 2.97 

 3-6 ครั้งตอป 3 0.37 

 มากกวา 6 ครั้งตอป 2 0.25 

 ไมเคยปวย 780 96.42 

จากตารางท่ี 2.17 ความถ่ีในการรับบริการทางการแพทยตอป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับบริการ

ทางการแพทยดานการรักษาโรคท่ัวไป 1-2 ครั้งตอปมากท่ีสุด รอยละ 58.10 การรับบริการทางการแพทยดาน

อุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอย ตองทําแผลหรือเย็บแผล กลุมตัวอยางสวนใหญรักษา 1-2 ครั้งตอป และไมเคย

เจ็บปวยตองเขารักษาพยาบาลในจํานวนเทากัน สวนการรับบริการทางการแพทยดานรักษาโรคเรื้อรัง เชน 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเจ็บปวยตองเขารักษาพยาบาลเชนเดียวกับการรับบริ

การทางการแพทยดานการสงเสริมสุขภาพท่ัวไป เชน การฝากครรภ การคุมกําเนิด ดานการปองกันโรค เชน 

ไปฉีดวัคซีนปองกันโรค และการรับบริการทางการแพทยดานการฟนฟูสภาพ เชน กายภาพบําบัด การบําบัดยา

เสพติด บุหรี่ สุรา ท่ีไมเคยเจ็บปวยตองเขารักษาพยาบาล 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูประกันตนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม 

ขอนแกน ชลบุรี และสงขลา พบวาชองทางการรับบริการทางการแพทยของกลุมผูประกันตนนั้นจะสามารถ

จําแนกตามลักษณะการเจ็บปวยท่ีทําใหตัดสินใจไปรับบริการท่ีสถานพยาบาลตางๆ ไดเปน 6 ประเภทหลัก 

โดยไมรวมถึงภาวะเจ็บปวยรุนแรง และฉุกเฉิน ไดแก  

ก. การเจ็บปวยเปนโรคเล็กนอย เชน ไขหวัด ไอเจ็บคอ ทองเสีย ฯลฯ 
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ข. อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บเล็กนอย 

ค. โรคเรื้อรังท่ีรับยาตอเนื่อง 

ง. การสงเสริมสุขภาพ 

จ. การปองกันโรค 

ฉ. การฟนฟูสภาพ/สมรรถนะ 

 ตารางท่ี 2.18 ลักษณะการเจ็บปวยกับชองทางท่ีเลือกใชในการรับบริการทางการแพทย 

การรับบริการทางการแพทย จํานวน รอยละ 

รักษาโรคท่ัวไป 

 โรงพยาบาลเอกชน 259 32.01 

 รานขายยา 195 24.10 

 คลินิก 160 19.78 

 โรงพยาบาลรัฐบาล 159 19.65 

 ศูนยบริการสาธารณสุข 36 4.45 

อุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอย ตองทําแผลหรือเย็บแผล 

 โรงพยาบาลเอกชน 264 32.63 

 โรงพยาบาลรัฐบาล 201 24.85 

 คลินิก 199 24.60 

 รานขายยา 77 9.52 

 ศูนยบริการสาธารณสุข 67 8.28 

 อ่ืนๆ เชน ศูนยพยาบาลประจําบริษัท 1 0.12 

รักษาโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน 

 โรงพยาบาลเอกชน 384 47.47 
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ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

การรับบริการทางการแพทย จํานวน รอยละ 

 โรงพยาบาลรัฐบาล 365 45.12 

 ศูนยบริการสาธารณสุข 34 4.20 

 คลินิก 22 2.72 

 รานขายยา 4 0.49 

สงเสริมสุขภาพท่ัวไป เชน การฝากครรภ การคุมกําเนิด 

 โรงพยาบาลเอกชน 427 52.78 

 โรงพยาบาลรัฐบาล 296 36.59 

 คลินิก 44 5.44 

 ศูนยบริการสาธารณสุข 33 4.08 

 รานขายยา 5 0.62 

 อ่ืนๆ เชน สถานพยาบาลท่ีมาใหบริการท่ีทํางาน 4 0.49 

 

การรับบริการทางการแพทย จํานวน รอยละ 

ปองกันโรค เชน ไปฉีดวัคซีนปองกันโรค 

 โรงพยาบาลเอกชน 324 40.05 

 โรงพยาบาลรัฐบาล 264 32.63 

 ศูนยบริการสาธารณสุข 140 17.31 

 คลินิก 75 9.27 

 รานขายยา 3 0.37 

 อ่ืนๆ เชน สถานพยาบาลท่ีมาใหบริการท่ีทํางาน 3 0.37 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

การรับบริการทางการแพทย จํานวน รอยละ 

ฟนฟูสภาพ เชน กายภาพบําบัด การบําบัดยาเสพติด บุหรี่ สุรา 

 โรงพยาบาลรัฐบาล 389 48.08 

 โรงพยาบาลเอกชน 328 40.54 

 ศูนยบริการสาธารณสุข 70 8.65 

 คลินิก 15 1.85 

 รานขายยา 1 0.12 

 อ่ืนๆ เชน สถานบําบัด, โรงพยาบาลเฉพาะทาง เปนตน 6 0.74 

 
จากตารางท่ี 2.18 การรับบริการทางการแพทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับบริการทางการแพทย

ดานการรักษาโรคท่ัวไปท่ีโรงพยาบาลเอกชนมากท่ีสุด เชนเดียวกับการรักษาพยาบาลดานอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ

เล็กนอย ตองทําแผลหรือเย็บแผล ดานรักษาโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน ดานการ

สงเสริมสุขภาพท่ัวไป เชน การฝากครรภ การคุมกําเนิด และดานการปองกันโรค เชน ไปฉีดวัคซีนปองกันโรค 

สวนดานการฟนฟูสภาพ เชน กายภาพบําบัด การบําบัดยาเสพติด บุหรี่ สุรา กลุมตัวอยางสวนใหญรับบริการ

ทางการแพทยท่ีโรงพยาบาลรัฐบาลมากท่ีสุด ตามลําดับ 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ตารางท่ี 2.19 เหตุผลของการรับบริการทางการแพทย 

เหตุผลของการรับบริการทางการแพทย จํานวน รอยละ 

รักษาโรคท่ัวไป 

 ใกลบาน 330 35.11 

 ตามสิทธิ 294 31.28 

 รอไมนาน รวดเร็ว 179 19.04 

 ใกลท่ีทํางาน 77 8.19 

 มีแพทยท่ีเชี่ยวชาญ 36 3.83 

 มีเครื่องมือทันสมัย 21 2.23 

 อ่ืนๆ  3 0.32 

อุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอย ตองทําแผลหรือเย็บแผล 

 ตามสิทธ ิ 328 35.85 

 ใกลบาน 315 34.43 

 รอไมนาน รวดเร็ว 138 15.08 

 ใกลท่ีทํางาน 97 10.60 

 มีแพทยท่ีเชี่ยวชาญ 21 2.30 

 มีเครื่องมือทันสมัย 15 1.64 

 อ่ืนๆ  1 0.11 

รักษาโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน 

 ตามสิทธิ 588 63.36 

 มีแพทยท่ีเชี่ยวชาญ 123 13.25 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

เหตุผลของการรับบริการทางการแพทย จํานวน รอยละ 

 ใกลบาน 120 12.93 

 รอไมนาน รวดเร็ว 39 4.20 

 ใกลท่ีทํางาน 31 3.34 

 มีเครื่องมือทันสมัย 25 2.69 

 อ่ืนๆ เชน ประหยัดคาใชจาย, ตองรักษาตอเนื่อง เปนตน 2 0.22 

สงเสริมสุขภาพท่ัวไป เชน การฝากครรภ การคุมกําเนิด 

 ตามสิทธ ิ 520 55.91 

 ใกลบาน 127 13.66 

 รอไมนาน รวดเร็ว 106 11.40 

 มีแพทยท่ีเชี่ยวชาญ 93 10.00 

 ใกลท่ีทํางาน 44 4.73 

 มีเครื่องมือทันสมัย 35 3.76 

 อ่ืนๆ เชน ประหยัดคาใชจาย, เปนสวัสดิการบริษัท เปนตน 5 0.54 

ปองกันโรค เชน ไปฉีดวัคซีนปองกันโรค 

 ตามสิทธ ิ 421 47.36 

 ใกลบาน 219 24.63 

 มีแพทยท่ีเชี่ยวชาญ 83 9.34 

ปองกันโรค เชน ไปฉีดวัคซีนปองกันโรค 

 รอไมนาน รวดเร็ว 81 9.11 

 ใกลท่ีทํางาน 63 7.09 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

เหตุผลของการรับบริการทางการแพทย จํานวน รอยละ 

 มีเครื่องมือทันสมัย 19 2.14 

 อ่ืนๆ  3 0.34 

ฟนฟูสภาพ เชน กายภาพบําบัด การบําบัดยาเสพติด บุหรี่ สุรา 

 ตามสิทธิ 545 60.56 

 ใกลบาน 142 15.78 

 มีแพทยท่ีเชี่ยวชาญ 113 12.56 

 ใกลท่ีทํางาน 40 4.44 

 รอไมนาน รวดเร็ว 32 3.56 

 มีเครื่องมือทันสมัย 26 2.89 

 อ่ืนๆ  2 0.22 

 
 จากตารางท่ี 2.19 เหตุผลของการรับบริการทางการแพทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับบริการ

ทางการแพทยดานการรักษาโรคท่ัวไปดวยเหตุผลใกลบานมากท่ีสุด สวนดานอุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอย ตอง

ทําแผลหรือเย็บแผล กลุมตัวอยางสวนใหญรับบริการทางการแพทยดวยเหตุผลตามสิทธิมากท่ีสุด เชนเดียวกับ

การรับบริการทางการแพทยดานรักษาโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน การรับบริการทาง

การแพทยดานการสงเสริมสุขภาพท่ัวไป เชน การฝากครรภ การคุมกําเนิด การรับบริการทางการแพทยดาน

การปองกันโรค เชน ไปฉีดวัคซีนปองกันโรค และรับบริการทางการแพทยดานการฟนฟูสภาพ เชน 

กายภาพบําบัด การบําบัดยาเสพติด บุหรี่ สุรา ท่ีรับบริการทางการแพทยดวยเหตุผลตามสิทธิการรักษา  
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ตารางท่ี 2.20 พฤติกรรมการใชสิทธิ จําแนกตามสิทธิท่ีมีและภาวะเจ็บปวย 

สิทธิการรับบริการทางการแพทย จํานวน รอยละ 

รักษาโรคท่ัวไป 

 ประกันสังคม 434 53.65 

 จายเอง 344 42.52 

 ประกันชีวิต 17 2.10 

 สวัสดิการบริษัท 13 1.61 

 ไมเสียคาใชจาย 1 0.12 

อุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอย ตองทําแผลหรือเย็บแผล 

 ประกันสังคม 467 57.73 

 จายเอง 304 37.58 

 ประกันชีวิต 25 3.09 

 สวัสดิการบริษัท 10 1.24 

 ไมเสียคาใชจาย 2 0.25 

 สิทธิขาราชการ 1 0.12 

รักษาโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน 

 ประกันสังคม 748 92.46 

 จายเอง 42 5.19 

 ประกันชีวิต 15 1.85 

 สวัสดิการบริษัท 3 0.37 

 สิทธิขาราชการ 1 0.12 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

สิทธิการรับบริการทางการแพทย จํานวน รอยละ 

สงเสริมสุขภาพท่ัวไป เชน การฝากครรภ การคุมกําเนิด บริการปรึกษา 

 ประกันสังคม 611 75.53 

 จายเอง 115 14.22 

 ประกันกลุม 33 4.08 

 ประกันชีวิต 32 3.96 

 สวัสดิการบริษัท 16 1.98 

 สิทธิขาราชการ 2 0.25 

ปองกันโรค เชน ไปฉีดวัคซีนปองกันโรค 

 ประกันสังคม 543 67.12 

 จายเอง 220 27.19 

 ประกันชีวิต 21 2.60 

 สวัสดิการบริษัท 12 1.48 

 ไมเสียคาใชจาย 10 1.24 

 สิทธิขาราชการ 2 0.25 

 อ่ืนๆ เชน ประกันสุขภาพถวนหนา 1 0.12 

ฟนฟูสภาพ เชน กายภาพบําบัด การบําบัดยาเสพติด บุหรี่ สุรา 

 ประกันสังคม 666 82.32 

 จายเอง 77 9.52 

 ยังไมทราบสิทธ ิ 45 5.56 

 ประกันชีวิต 13 1.61 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

สิทธิการรับบริการทางการแพทย จํานวน รอยละ 

 สวัสดิการบริษัท 3 0.37 

 สิทธิขาราชการ 2 0.25 

 ไมเสียคาใชจาย 2 0.25 

 อ่ืนๆ เชน ประกันสุขภาพถวนหนา 1 0.12 

 
จากตารางท่ี 2.20 หากพิจารณาตามลักษณะของการเจ็บปวยแตละกลุมนั้น จะพบวาผูประกันตนสวน

ใหญยังคงใชสิทธิประกันสังคมในการไปรับบริการทางการแพทย อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวาผูประกันตน

กวาหนึ่งในสามจะตัดสินใจไปรับบริการท่ีสถานพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีสะดวก โดยรับผิดชอบคาใชจายเองหากเปน

การเจ็บปวยเล็กๆ นอย หรืออุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กนอย ในขณะท่ีหากเปนเรื่องการรักษาโรคเรื้อรังและการฟนฟู

สภาพนั้น ผูประกันตนกวารอยละ 80 จะไปท่ีสถานพยาบาลตนสังกัดในระบบประกันสังคมท่ีตนเองลงทะเบียน

สังกัดไว 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจไปรับบริการทางการแพทยของผูประกันตนจําแนกตามลักษณะ

สถานบริการและลักษณะการเจ็บปวย 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูประกันตนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม ขอนแกน 

ชลบุรี และสงขลา พบวาลักษณะการเจ็บปวยมีแนวโนมท่ีจะมีผลตอการตัดสินใจไปรับบริการทางการแพทย

ตามลักษณะของสถานบริการ โดยในมุมมองของผูประกันตนนั้นจําแนกเปน 2 ลักษณะไดแก โรงพยาบาล และ

สถานบริการอ่ืนท่ีไมใชโรงพยาบาลท้ังท่ีอยูในระบบประกันสังคมหรือไมอยูก็ตาม เชน รานขายยา คลินิก 

ศูนยบริการสาธารณสุข เปนตน 

 ท้ังนี้พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการทางการแพทยของกลุมผูประกันตนนั้นจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

หากไดนํามาวิเคราะหเพ่ือพัฒนานโยบาย หรือมาตรการปรับแตงระบบบริการทางการแพทยท่ีมีอยู เพ่ือหวังจะ

ใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ และตอบสนองตอความตองการหรือสอดคลองตอพฤติกรรมของกลุม

ผูประกันตนอยางแทจริง ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงทําการจําแนกสถานบริการเปน 2 ประเภทใหลอตามพฤติกรรม

ของกลุมผูประกันตน ไดแก สถานบริการปฐมภูมิอันหมายรวมต้ังแตรานขายยา ศูนยบริการสาธารณสุขและ

คลินิก และโรงพยาบาลอันหมายรวมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

สมมติฐานท่ีใชการวิเคราะห 

1. กําหนดให primary care service level หรือปฐมภูมิ เปนรานขายยา ศูนยบริการสาธารณสุข และ

สถานพยาบาลอ่ืนๆนอกเหนือจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน 

2. กําหนดใหโรงพยาบาลรัฐและเอกชนถือเปนการใหบริการในระดับเหนือกวาปฐมภูมิ 

3. ทําการคนหาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการปฐมภูมิเปรียบเทียบกับกลุมโรงพยาบาลรัฐและ

เอกชน โดยกําหนดใหโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเปนกลุมอางอิง (reference group) ทํา univariate 

analysis จากนั้นนําปจจัยท่ีมี p-value < 0.2 เขาสู multivariate analysis การคัดเลือกปจจัยเขา

ในโมเดลสุดทายใชวิธี forward stepwise logistic regression เนื่องจากมีปจจัยท่ีอาจสงผลตอการ

เลือกสถานบริการมีจํานวนมาก และบางปจจัยนาจะมีผลตอการเลือกรับบริการแตยังขาดขอมูลหรือ

หลักฐานทางการวิจัยสนับสนุน  

4. ผลการศึกษาแสดงเปน adjusted odds ratio และ 95% confidence interval แยกประเภทตาม

การรักษาพยาบาล (รักษาโรคท่ัวไป อุบัติเหตุเล็กนอย โรคเรื้อรัง สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ

การฟนฟูสภาพ) 
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ตารางท่ี 2.21  Univariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการรักษาโรคท่ัวไปในสถานบริการ

ปฐมภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 391) 

โรงพยาบาล 

(N = 418) 

เพศหญิง (%) 282 (72.1) 283 (67.7) 1.23 (0.91-1.66) 0.171 
อายุ (ป), mean (SD) 34.2 (9.2) 34.7 (9.3) 0.99 (0.98-1.01) 0.454 
สถานภาพสมรสโสด (%) 198 (50.6) 204 (48.8) 1.08 (0.81-1.41) 0.602 
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป (%) 159 (40.7) 163 (39.0) 1.07 (0.81-1.42) 0.628 
อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ (%) 103 (26.3) 30 (7.2) 4.63 (3.00-7.14) < 0.001 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(%) 

261 (66.8) 276 (66.0) 1.03 (0.77-1.38) 0.828 

รายได > 10001-15000 บาท/เดือน 
(%) 

349 (89.3) 355 (84.9) 1.47 (0.97-2.24) 0.068 

มีโรคประจําตัว (%) 37 (9.5) 59 (14.1) 0.64 (0.41-0.98) 0.042 
มีสถานพยาบาลใหเลือกเพียงพอ (%) 282 (75.2) 303 (82.8) 0.63 (0.44-0.90) 0.012 
สะดวกในการเปลี่ยนตนสังกัด (%) 259 (76.4) 282 (83.9) 0.62 (0.42-0.91) 0.015 
สะดวกในการไปรับบริการ (%) 302 (85.3) 338 (89.9) 0.65 (0.42-1.02) 0.061 
เห็นดวยกับสิทธิปกส.รักษาไดทุกท่ี (%) 383 (98.0) 398 (95.2) 2.41 (1.05-5.53) 0.039 
ประสบปญหาในการรบับริการปกส.(%) 82 (21.0) 61 (14.6) 1.55 (1.08-2.24) 0.018 

ปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอม mean (SD) 

1.บุคลากรสุขภาพ 

1.1 ความเพียงพอของบุคลากรใน
สถานพยาบาลตอการใหบริการ 

179 (46.1) 144 (34.6) 1.33 (1.12-1.61) 0.002 

1.2 ความรูความชํานาญของแพทย
ผูตรวจหรือพยาบาล 

200 (51.6) 160 (38.5) 1.28 (1.09-1.54) 0.004 

1.3 การมีอัธยาศัยดียิ้มแยมแจมใสเต็มใจ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 

112 (29.0) 144 (34.8) 0.92 (0.78-1.09) 0.342 

1.4 การปฏิบัติการตอผูรับบริการดวย
ความสุภาพออนโยนของเจาหนาท่ี 

133 (35.4) 157 (38.4) 0.95 (0.80-1.12) 0.513 

2. ระบบขอมูลสารสนเทศ 

2.1 การตอบคําถามและใหคําแนะนํา 155 (40.2) 124 (30.0) 1.45 (1.23-1.69) < 0.001 
2.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพ
ท้ังในและนอกสถานพยาบาลให
ประชาชนรับทราบ 

113 (29.1) 113 (27.5) 1.29 (1.12-1.67) 0.001 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 391) 

โรงพยาบาล 

(N = 418) 

2.3 การมีระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพเอ้ือตอ
การรักษาพยาบาล 

125 (32.3) 122 (29.6) 1.23 (1.06-1.41) 0.005 

2.4 การมีหลายชองทางในการสื่อสารกับ 
เจาหนาท่ีในสถานบริการ เชน โทรศัพท
,เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 

92 (23.8) 114 (27.5) 0.85 (0.75-0.98) 0.025 

3. เวชภัณฑทางการแพทย และเทคโนโลยี 

3.1 การมีอุปกรณทางการแพทยท่ีมี
มาตรฐานและทันสมัย 

222 (57.2) 197 (47.4) 1.35 (1.14-1.56) < 0.001 

3.2 การมีจํานวนอุปกรณทางการแพทย
เพียงพอ 

224 (57.7) 175 (42.1) 1.37 (1.16-1.61) < 0.001 

3.3 คุณภาพของยาหรือเวชภัณฑท่ีมี
คุณภาพดีและไดมาตรฐาน 

211 (54.4) 170 (40.9) 1.25 (1.08-1.47) 0.004 

3.4 การใหคําแนะนําเรื่องการใชยา 176 (45.5) 155 (37.9) 1.22 (1.04-1.45) 0.015 
4. รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ 

4.1 การจัดพ้ืนท่ีใหบริการสะอาด 160 (41.3) 149 (35.8) 1.23 (1.06-1.45) 0.006 
4.2 การจัดพ้ืนท่ีรองรับการบริการอยาง
เพียงพอ ไมแออัด 

152 (39.2) 126 (30.4) 1.30 (1.12-1.52) < 0.001 

4.3 การจัดสภาพแวดลอมสวยงาม 123 (31.9) 96 (23.1) 1.30 (1.11-1.52) 0.001 
4.4 การรับบริการเปนไปตามลําดับคิวไม
มีการลัดคิว 

152 (39.2) 133 (32.0) 1.28 (1.10-1.52) 0.002 

4.5 มีเจาหนาท่ีอธิบายข้ันตอนการรับ
บริการ 

140 (36.1) 133 (32.1) 1.23 (1.05-1.45) 0.008 

4.6 ความรวดเร็วในการรับบริการ 183 (47.2) 166 (40.1) 1.16 (1.00-1.35) 0.052 
4.7 ความปลอดภัย ไมมีภาวะแทรกซอน
เม่ือมารับบริการ 

192 (49.5) 166 (40.1) 1.16 (0.99-1.35) 0.075 

4.8 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูใชบริการ เชน หองน้ํา เกาอ้ี
สําหรับนั่งรอรับบริการ น้ําดื่ม เปนตน 

136 (35.1) 135 (32.6) 1.14 (0.97-1.32) 0.102 

4.9 ข้ันตอนไมยุงยากซับซอน 133 (34.6) 144 (34.7) 1.02 (0.87-1.19) 0.806 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 391) 

โรงพยาบาล 

(N = 418) 

4.10 การสงเสริมสุขภาพ เชน การ
ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
อาหาร ออกกําลังกาย การฝากครรภ 
ฯลฯ 

94 (24.3) 113 (27.4) 0.97 (0.82-1.16) 0.761 

4.11 การปองกันโรค เชน การฉีด
วัคซีน  การตรวจคัดกรองโรค 

145 (37.3) 136 (32.8) 1.16 (0.98-1.39) 0.083 

4.12 การรักษาโรค 182 (46.9) 172 (41.5) 1.11 (0.94-1.32) 0.203 
4.13 การฟนฟูสภาพ เชน 
กายภาพบําบัด อาชีพบําบัด 

162 (41.7) 133 (32.1) 1.33 (1.18-1.54) < 0.001 

4.14 การจัดบริการเยี่ยมบาน 83 (21.3) 82 (19.9) 1.25 (1.09-1.43) 0.001 
4.15 การมีทีมหมอครอบครัวประจํา
ชุมชน 

89 (22.9) 88 (21.3) 1.27 (1.11-1.49) 0.001 

4.16 การมีอาสาสมัครสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี 

76 (19.6) 89 (21.5) 0.86 (0.75-0.98) 0.029 

5. ภาพลักษณโรงพยาบาล 

5.1 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
โปรงใส  

127 (32.7) 123 (29.6) 1.30 (1.10-1.52) 0.001 

5.2 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความทันสมัย 

136 (35.1) 140 (33.7) 1.20 (1.03-1.41) 0.020 

5.3 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความเต็มใจในการใหบริการของ
บุคลากร 

155 (40.2) 144 (35.0) 1.23 (1.04-1.45) 0.013 

5.4 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความนาเชื่อถือ 

192 (49.4) 162 (39.0) 1.27 (1.06-1.49) 0.006 

5.5 มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

120 (30.9) 127 (30.6) 1.18 (1.00-1.37) 0.051 

6. งบประมาณและการเบิกจาย 

6.1 คารักษาพยาบาลสวนเกินท่ีตอง
รับผิดชอบเอง 

140 (36.1) 137 (33.2) 1.22 (1.03-1.43) 0.019 

6.2 การอํานวยความสะดวกของ
โรงพยาบาลเรื่องการเบิกจาย 

134 (34.6) 126 (30.6) 1.18 (0.99-1.37) 0.067 

 

 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั            88 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N =391) 

โรงพยาบาล 

(N = 418) 

7. ปจจยัเชิงนโยบาย 

7.1 การรณรงคใหรับบริการท่ี
สถานพยาบาลใกลบานหรือท่ีทํางาน 

107 (27.5) 136 (32.7) 0.89 (0.74-1.05) 0.163 

7.2 การใหสวัสดิการรักษาพยาบาล
อยางเทาเทียมกันทุกสิทธ ิ

146 (37.5) 155 (37.3) 1.25 (1.06-1.47) 0.006 

7.3 การเปดโอกาสใหผูประกันตน
สามารถเลือกสถานพยาบาลสังกัดได
อยางอิสระ 

155 (40.0) 137 (33.1) 1.49 (1.28-1.75) < 0.001 

7.4 นโยบายการเขารับบริการ
รักษาพยาบาลไดทุกท่ี โดยไมตอง
สังกัดเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 

149 (38.3) 133 (32.1) 1.43 (1.23-1.67) < 0.001 

8. เศรษฐกิจ 

8.1 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกไปรับบริการ
จากโรงพยาบาล 

130 (33.4) 106 (25.5) 1.43 (1.22-1.67) < 0.001 

8.2 รายไดของทานมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกไปรับบริการจาก
โรงพยาบาล 

151 (38.8) 114 (27.4) 1.45 (1.25-1.69) < 0.001 

9. สังคมและวัฒนธรรม 

9.1 ชื่อเสียงของสถานพยาบาลมีผล
ตอการตัดสินใจมารับการ
รักษาพยาบาล 

175 (45.0) 141 (33.9) 1.33 (1.11-1.61) 0.002 

9.2 การมีแพทยเฉพาะทางมีผลตอ
การตัดสินใจไปรับการดูแลรักษา 

193 (49.6) 172 (41.7) 1.15 (0.96-1.37) 0.126 

9.3 ชื่อเสียงของโรงพยาบาลมีผลตอ
ความนาเชื่อถือของโรงพยาบาล 

171 (44.1) 151 (36.3) 1.09 (0.92-1.28) 0.341 

10. เทคโนโลยี 

10.1 การใชเทคโนโลยีมาใหบริการ
เพ่ือความสะดวก เชน ระบบนัดคิว
ออนไลน ระบบจายตรง ระบบ
ตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติ ระบบรับ-สง
ผูปวยอัตโนมัติ ฯลฯ 

185 (47.6) 159 (38.2) 1.39 (1.19-1.64) < 0.001 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 391) 

โรงพยาบาล 

(N = 418) 

11. ส่ิงแวดลอม 

11.1 การเดินทางสะดวกมีรถ
สาธารณะ 

150 (38.6) 152 (36.5) 1.25 (1.06-1.47) 0.008 

11.2 สถานพยาบาลตั้งอยูไมไกลจาก
บานหรือท่ีทํางาน 

139 (35.7) 183 (44.0) 1.13 (0.95-1.34) 0.162 

12. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

12.1 การจายเงินคาชดเชยใหกับ
ผูรับบริการ เม่ือเกิดความเสียหาย
ทางการแพทยตอผูรับบริการ 

198 (50.1) 167 (40.1) 1.49 (1.27-1.75) < 0.001 

12.2 สถานพยาบาลดําเนินการตาม
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลอยางเครงครัด 

195 (50.1) 168 (40.4) 1.43 (1.22-1.67) < 0.001 

12.3 การใหความรู และความเขาใจ
ในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
รักษาพยาบาลใหแกประชาชน 

175 (45.0) 157 (37.7) 1.37 (1.18-1.59) < 0.001 

 

 จากตารางท่ี 2.22 จะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจไปรับบริการยามท่ีเจ็บปวยโรค

ท่ัวไปนั้นไดแก การท่ีมีพํานักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และทัศนคติการสนับสนุนใหเกิดนโยบายรับรองสิทธิ

ใหไปรับการดูแลรักษาไดทุกท่ี จะมีแนวโนมไปใชบริการทางการแพทยท่ีสถานพยาบาลปฐมภูมิ ในขณะท่ีใน

กลุมท่ีมีโรคประจําตัวอยูแลว และท่ีตองการใหมีตัวเลือกสถานพยาบาลใหเพียงพอ และท่ีตองการความสะดวก

ในการเปลี่ยนตนสังกัดนั้นจะมีแนวโนมท่ีจะไปใชบริการทางการแพทยท่ีโรงพยาบาลมากกวา ในขณะท่ีปจจัย

เชิงระบบและปจจัยแวดลอมนั้น มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจไปรับบริการในสถานพยาบาลแตละระดับ

เชนกัน โดยจะทําการวิเคราะหแบบพหุตัวแปรตอไป 
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ตารางท่ี 2.22 Univariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการรักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินเล็กนอยใน

สถานบริการปฐมภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรฐัและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 344) 

โรงพยาบาล 

(N = 465) 

เพศหญิง (%) 246 (71.5) 319 (68.6) 1.15 (0.84-1.56) 0.373 
อายุ (ป), mean (SD) 34.6 (9.5) 34.2 (9.0) 1.01 (0.99-1.02) 0.422 
สถานภาพสมรสโสด (%) 173 (50.3) 229 (49.3) 1.04 (0.79-1.38) 0.769 
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป (%) 131 (40.7) 191 (59.3) 0.88 (0.66-1.17) 0.390 
อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ (%) 105 (30.5) 28 (6.2) 6.85 (4.39-10.71) < 0.001 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(%) 

213 (61.9) 324 (69.7) 0.71 (0.53-0.95) 0.021 

รายได > 10001-15000 บาท/เดือน 
(%) 

185 (54.3) 189 (41.1) 1.49 (0.97-2.29) 0.069 

มีโรคประจําตัว (%) 37 (10.8) 59 (12.7) 0.82 (0.54-1.28) 0.401 
มีสถานพยาบาลใหเลือกเพียงพอ (%) 263 (80.7) 322 (77.6) 1.21 (0.84-1.73) 0.307 
สะดวกในการเปลี่ยนตนสังกัด (%) 237 (80.6) 304 (79.8) 1.05 (0.72-1.54) 0.791 
สะดวกในการไปรับบริการ (%) 279 (89.1) 361 (86.6) 1.27 (0.81-2.00) 0.297 
เห็นดวยกับสิทธิปกส.รักษาไดทุกท่ี (%) 338 (98.3) 443 (95.3) 2.79 (1.13-6.98) 0.038 
ประสบปญหาในการรบับริการปกส.(%) 59 (17.1) 84 (18.1) 0.94 (0.65-1.35) 0.736 

ปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอม มากท่ีสุด, (%) 

1.บุคลากรสุขภาพ 

1.1 ความเพียงพอของบุคลากรใน
สถานพยาบาลตอการใหบริการ 

152 (44.6) 171 (36.9) 1.43 (1.19-1.72) < 0.001 

1.2 ความรูความชํานาญของแพทย
ผูตรวจหรือพยาบาล 

163 (47.8) 197 (42.6) 1.19 (0.99-1.41) 0.057 

1.3 การมีอัธยาศัยดียิ้มแยมแจมใสเต็มใจ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 

108 (31.8) 148 (32.2) 0.87 (0.73-1.04) 0.118 

1.4 การปฏิบัติการตอผูรับบริการดวย
ความสุภาพออนโยนของเจาหนาท่ี 

130 (39.2) 160 (35.3) 1.16 (0.99-1.39) 0.072 

2. ระบบขอมูลสารสนเทศ 

2.1 การตอบคําถามและใหคําแนะนํา 143 (42.1) 136 (29.6) 1.59 (1.33-1.85) < 0.001 
2.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพ
ท้ังในและนอกสถานพยาบาลให
ประชาชนรับทราบ 

113 (33.2) 113 (24.6) 1.45 (1.23-1.69) < 0.001 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 344) 

โรงพยาบาล 

(N = 465) 

2.3 การมีระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพ
เอ้ือตอการรักษาพยาบาล 

117 (34.4) 130 (28.3) 1.37 (1.19-1.59) < 0.001 

2.4 การมีหลายชองทางในการ
สื่อสารกับ เจาหนาท่ีในสถานบริการ 
เชน โทรศัพท,เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 

100 (29.4) 106 (23.0) 1.49 (1.28-1.72) < 0.001 

3. เวชภัณฑทางการแพทย และเทคโนโลยี 

3.1 การมีอุปกรณทางการแพทยท่ีมี
มาตรฐานและทันสมัย 

185 (54.3) 234 (50.5) 1.25 (1.08-1.47) 0.005 

3.2 การมีจํานวนอุปกรณทาง
การแพทยเพียงพอ 

181 (53.1) 218 (47.1) 1.25 (1.06-1.47) 0.006 

3.3 คุณภาพของยาหรือเวชภัณฑท่ีมี
คุณภาพดีและไดมาตรฐาน 

171 (50.3) 210 (45.4) 1.16 (0.99-1.37) 0.059 

3.4 การใหคําแนะนําเรื่องการใชยา 152 (45.1) 179 (39.0) 1.33 (1.12-1.56) 0.001 
4. รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ 

4.1 การจัดพ้ืนท่ีใหบริการสะอาด 145 (42.5) 164 (35.5) 1.39 (1.18-1.61) < 0.001 
4.2 การจัดพ้ืนท่ีรองรับการบริการ
อยางเพียงพอ ไมแออัด 

136 (40.0) 142 (30.7) 1.30 (1.11-1.52) 0.001 

4.3 การจัดสภาพแวดลอมสวยงาม 121 (35.7) 98 (21.2) 1.56 (1.33-1.82) < 0.001 
4.4 การรับบริการเปนไปตามลําดับ
คิวไมมีการลัดคิว 

129 (37.8) 156 (33.7) 1.20 (1.03-1.43) 0.017 

4.5 มีเจาหนาท่ีอธิบายข้ันตอนการ
รับบริการ 

131 (38.4) 142 (30.7) 1.30 (1.11-1.54) 0.001 

4.6 ความรวดเร็วในการรับบริการ 159 (46.6) 190 (41.2) 1.20 (1.04-1.41) 0.015 
4.7 ความปลอดภัย ไมมี
ภาวะแทรกซอนเม่ือมารับบริการ 

169 (49.7) 189 (40.9) 1.22 (1.04-1.45) 0.016 

4.8 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูใชบริการ เชน 
หองน้ํา เกาอ้ีสําหรับนั่งรอรับบริการ 
น้ําดื่ม เปนตน 

128 (37.5) 143 (31.0) 1.32 (1.12-1.54) 0.001 

4.9 ข้ันตอนไมยุงยากซับซอน 119 (35.3) 158 (34.2) 1.12 (0.96-1.33) 0.137 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 344) 

โรงพยาบาล 

(N = 465) 

4.10 การสงเสริมสุขภาพ เชน การ
ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
อาหาร ออกกําลังกาย การฝากครรภ 
ฯลฯ 

87 (25.7) 120 (26.0) 0.87 (0.73-1.04) 0.121 

4.11 การปองกันโรค เชน การฉีด
วัคซีน  การตรวจคัดกรองโรค 

117 (34.2) 164 (35.5) 0.96 (0.80-1.14) 0.624 

4.12 การรักษาโรค 149 (43.7) 205 (44.4) 0.98 (0.83-1.16) 0.808 
4.13 การฟนฟูสภาพ เชน 
กายภาพบําบัด อาชีพบําบัด 

136 (39.8) 159 (34.5) 1.22 (1.04-1.41) 0.012 

4.14 การจัดบริการเยี่ยมบาน 83 (24.3) 82 (17.8) 1.45 (1.27-1.67) < 0.001 
4.15 การมีทีมหมอครอบครัวประจํา
ชุมชน 

86 (25.2) 91 (19.7) 1.39 (1.20-1.59) < 0.001 

4.16 การมีอาสาสมัครสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี 

78 (22.9) 87 (18.8) 1.32 (1.15-1.52) < 0.001 

5. ภาพลักษณโรงพยาบาล 

5.1 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
โปรงใส  

108 (31.6) 142 (30.7) 1.30 (1.10-1.52) 0.001 

5.2 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความทันสมัย 

123 (36.0) 153 (33.2) 1.25 (1.06-1.47) 0.006 

5.3 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความเต็มใจในการใหบริการของ
บุคลากร 

125 (36.8) 174 (38.1) 0.92 (0.78-1.08) 0.318 

5.4 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความนาเชื่อถือ 

160 (46.9) 194 (41.9) 1.16 (0.99-1.39) 0.074 

5.5 มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

105 (30.9) 142 (30.7) 1.16 (0.99-1.37) 0.066 

6. งบประมาณและการเบิกจาย 

6.1 คารักษาพยาบาลสวนเกินท่ีตอง
รับผิดชอบเอง 

118 (34.7) 159 (34.5) 1.16 (0.99-1.37) 0.065 

6.2 การอํานวยความสะดวกของ
โรงพยาบาลเรื่องการเบิกจาย 

115 (34.0) 145 (31.4) 1.11 (0.93-1.32) 0.226 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 344) 

โรงพยาบาล 

(N = 465) 

7. ปจจยัเชิงนโยบาย 

7.1 การรณรงคใหรับบริการท่ี
สถานพยาบาลใกลบานหรือท่ีทํางาน 

99 (29.0) 144 (31.1) 0.83 (0.70-0.98) 0.032 

7.2 การใหสวัสดิการรักษาพยาบาล
อยางเทาเทียมกันทุกสิทธ ิ

119 (34.8) 182 (39.3) 0.85 (0.73-1.00) 0.051 

7.3 การเปดโอกาสใหผูประกันตน
สามารถเลือกสถานพยาบาลสังกัดได
อยางอิสระ 

132 (38.7) 160 (34.7) 1.35 (1.16-1.56) < 0.001 

7.4 นโยบายการเขารับบรกิาร
รักษาพยาบาลไดทุกท่ี โดยไมตอง
สังกัดเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 

126 (36.8) 156 (33.8) 1.39 (1.20-1.64) < 0.001 

8. เศรษฐกิจ 

8.1 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกไปรับบริการ
จากโรงพยาบาล 

111 (32.5) 125 (27.0) 1.43 (1.22-1.69) < 0.001 

8.2 รายไดของทานมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกไปรับบริการจาก
โรงพยาบาล 

129 (37.7) 136 (29.4) 1.43 (1.23-1.69) < 0.001 

9. สังคมและวัฒนธรรม 

9.1 ชื่อเสียงของสถานพยาบาลมีผล
ตอการตัดสินใจมารับการ
รักษาพยาบาล 

155 (45.3) 161 (34.8) 1.43 (1.18-1.72) < 0.001 

9.2 การมีแพทยเฉพาะทางมีผลตอ
การตัดสินใจไปรับการดูแลรักษา 

157 (46.0) 208 (45.1) 1.02 (0.85-1.22) 0.797 

9.3 ชื่อเสียงของโรงพยาบาลมีผลตอ
ความนาเชื่อถือของโรงพยาบาล 

147 (43.0) 175 (37.9) 1.08 (0.90-1.28) 0.376 

10. เทคโนโลยี 

10.1 การใชเทคโนโลยีมาใหบริการ
เพ่ือความสะดวก เชน ระบบนัดคิว
ออนไลน ระบบจายตรง ระบบ
ตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติ ระบบรับ-สง
ผูปวยอัตโนมัติ ฯลฯ 

162 (47.4) 182 (39.3) 1.37 (1.16-1.61) < 0.001 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 344) 

โรงพยาบาล 

(N = 465) 

11. ส่ิงแวดลอม 

11.1 การเดินทางสะดวกมีรถ
สาธารณะ 

133 (38.9) 169 (36.5) 1.28 (1.09-1.52) 0.004 

11.2 สถานพยาบาลตั้งอยูไมไกลจาก
บานหรือท่ีทํางาน 

134 (39.2) 188 (40.6) 0.98 (0.82-1.16) 0.786 

12. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

12.1 การจายเงินคาชดเชยใหกับ
ผูรับบริการ เม่ือเกิดความเสียหาย
ทางการแพทยตอผูรับบริการ 

164 (48.0) 201 (43.4) 1.39 (1.18-1.64) < 0.001 

12.2 สถานพยาบาลดําเนินการตาม
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลอยางเครงครัด 

168 (49.1) 195 (42.1) 1.35 (1.16-1.59) < 0.001 

12.3 การใหความรู และความเขาใจ
ในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
รักษาพยาบาลใหแกประชาชน 

160 (46.8) 172 (37.2) 1.43 (1.22-1.67) < 0.001 

 

 จากตารางท่ี 2.22 จะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจไปรับบริการยามท่ีเกิดอุบัติเหตุ

บาดเจ็บเล็กนอยนั้นไดแก การท่ีมีพํานักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และทัศนคติการสนับสนุนใหเกิดนโยบาย

รับรองสิทธิใหไปรับการดูแลรักษาไดทุกท่ี จะมีแนวโนมไปใชบริการทางการแพทยท่ีสถานพยาบาลปฐมภูมิ 

ในขณะท่ีในกลุมท่ีทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชนนั้นจะมีแนวโนมท่ีจะไปใชบริการทางการแพทยท่ี

โรงพยาบาลมากกวา ในขณะท่ีปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอมนั้น มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจไปรับ

บริการในสถานพยาบาลแตละระดับเชนกัน โดยจะทําการวิเคราะหแบบพหุตัวแปรตอไป 
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ตารางท่ี 2.23 Univariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการรักษาโรคเรื้อรังในสถานบริการ

ปฐมภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 60) 

โรงพยาบาล 

(N = 749) 

เพศหญิง (%) 45 (75.0) 229 (30.6) 1.32 (0.72-2.41) 0.367 
อายุ (ป), mean (SD) 36.6 (9.7) 34.3 (9.2) 1.02 (1.00-1.05) 0.063 
สถานภาพสมรสโสด (%) 18 (30.0) 384 (51.3) 0.41 (0.23-0.72) 0.002 
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป (%) 34 (56.7) 288 (38.5) 2.09 (1.23-3.56) 0.006 
อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ (%) 1 (1.7) 132 (17.6) 0.08 (0.01-0.58) 0.012 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(%) 

26 (43.3) 511 (68.2) 0.35 (0.21-0.61) < 0.001 

รายได > 10001-15000 บาท/เดือน 
(%) 

54 (90.0) 650 (80.8) 1.37 (0.57-3.27) 0.477 

มีโรคประจําตัว (%) 6 (10.0) 90 (12.0) 0.81 (0.34-1.95) 0.643 
มีสถานพยาบาลใหเลือกเพียงพอ (%) 26 (60.5) 559 (80.1) 0.38 (0.20-0.72) 0.003 
สะดวกในการเปลี่ยนตนสังกัด (%) 19 (65.5) 522 (80.8) 0.45 (0.02-0.99) 0.049 
สะดวกในการไปรับบริการ (%) 36 (81.8) 604 (88.1) 0.61 (0.27-1.36) 0.227 
เห็นดวยกับสิทธิปกส.รักษาไดทุกท่ี (%) 58 (96.7) 723 (96.5) 1.04 (0.24-4.50) 0.955 
ประสบปญหาในการรบับริการปกส.(%) 13 (21.7) 130 (17.4) 1.31 (0.69-2.50) 0.401 

ปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอม มากท่ีสุด, (%) 

1.บุคลากรสุขภาพ 

1.1 ความเพียงพอของบุคลากรใน
สถานพยาบาลตอการใหบริการ 

17 (28.3) 306 (41.1) 0.45 (0.33-0.61) < 0.001 

1.2 ความรูความชํานาญของแพทย
ผูตรวจหรือพยาบาล 

20 (33.3) 340(45.7) 0.52 (0.38-0.69) < 0.001 

1.3 การมีอัธยาศัยดียิ้มแยมแจมใสเต็มใจ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 

15 (25.0) 241 (32.6) 0.50 (0.38-0.67) < 0.001 

1.4 การปฏิบัติการตอผูรับบริการดวย
ความสุภาพออนโยนของเจาหนาท่ี 

12 (20.3) 278 (38.3) 0.56 (0.42-0.75) < 0.001 

2. ระบบขอมูลสารสนเทศ 

2.1 การตอบคําถามและใหคําแนะนํา 15 (25.4) 264 (35.6) 0.72 (0.55-0.94) 0.018 
2.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพ
ท้ังในและนอกสถานพยาบาลให
ประชาชนรับทราบ 

10 (16.7) 216 (29.3) 0.78 (0.60-1.02) 0.068 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 60) 

โรงพยาบาล 

(N =749) 

2.3 การมีระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพ
เอ้ือตอการรักษาพยาบาล 

12 (20.0) 235 (31.8) 0.77 (0.60-0.98) 0.036 

2.4 การมีหลายชองทางในการ
สื่อสารกับ เจาหนาท่ีในสถานบริการ 
เชน โทรศัพท,เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 

12 (20.0) 194 (26.2) 0.72 (0.57-0.92) 0.007 

3. เวชภัณฑทางการแพทย และเทคโนโลยี 

3.1 การมีอุปกรณทางการแพทยท่ีมี
มาตรฐานและทันสมัย 

18 (30.0) 401 (53.9) 0.56 (0.44-0.72) < 0.001 

3.2 การมีจํานวนอุปกรณทาง
การแพทยเพียงพอ 

18 (30.0) 381 (51.1) 0.56 (0.43-0.73) < 0.001 

3.3 คุณภาพของยาหรือเวชภัณฑท่ีมี
คุณภาพดีและไดมาตรฐาน 

17 (28.3) 364 (49.0) 0.57 (0.44-0.74) < 0.001 

3.4 การใหคําแนะนําเรื่องการใชยา 17 (28.1) 314 (42.6) 0.56 (0.42-0.73) < 0.001 
4. รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ 

4.1 การจัดพ้ืนท่ีใหบริการสะอาด 18 (30.0) 291 (39.2) 0.68 (0.52-0.88) 0.004 
4.2 การจัดพ้ืนท่ีรองรับการบริการ
อยางเพียงพอ ไมแออัด 

18 (30.0) 260 (35.0) 0.81 (0.63-1.05) 0.120 

4.3 การจัดสภาพแวดลอมสวยงาม 17 (28.3) 202 (27.3) 1.17 (0.88-1.54) 0.274 
4.4 การรับบริการเปนไปตามลําดับ
คิวไมมีการลัดคิว 

17 (28.3) 268 (36.0) 0.71 (0.54-0.93) 0.017 

4.5 มีเจาหนาท่ีอธิบายข้ันตอนการ
รับบริการ 

14 (23.3) 259 (34.9) 0.63 (0.48-0.82) 0.001 

4.6 ความรวดเร็วในการรับบริการ 16 (26.7) 333 (44.9) 0.63 (0.49-0.83) < 0.001 
4.7 ความปลอดภัย ไมมี
ภาวะแทรกซอนเม่ือมารับบริการ 

17 (28.8) 341 (45.9) 0.59 (0.45-0.77) < 0.001 

4.8 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูใชบริการ เชน 
หองน้ํา เกาอ้ีสําหรับนั่งรอรับบริการ 
น้ําดื่ม เปนตน 

17 (28.3) 254 (34.2) 0.72 (0.55-0.94) 0.017 

4.9 ข้ันตอนไมยุงยากซับซอน 17 (28.3) 260 (35.2) 0.74 (0.59-0.99) 0.038 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 60) 

โรงพยาบาล 

(N = 749) 

4.10 การสงเสริมสุขภาพ เชน การ
ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
อาหาร ออกกําลังกาย การฝากครรภ 
ฯลฯ 

11 (18.6) 196 (26.5) 0.73 (0.53-1.01) 0.054 

4.11 การปองกันโรค เชน การฉีด
วัคซีน  การตรวจคัดกรองโรค 

14 (23.3) 267 (35.9) 0.60 (0.43-0.83) 0.002 

4.12 การรักษาโรค 15 (25.0) 339 (45.6) 0.56 (0.42-0.76) < 0.001 
4.13 การฟนฟูสภาพ เชน 
กายภาพบําบัด อาชีพบําบัด 

15 (25.0) 280 (37.7) 0.76 (0.59-0.99) 0.040 

4.14 การจัดบริการเยี่ยมบาน 6 (10.0) 159 (21.4) 0.88 (0.69-1.12) 0.306 
4.15 การมีทีมหมอครอบครัวประจํา
ชุมชน 

8 (13.3) 169 (22.8) 0.96 (0.75-1.23) 0.758 

4.16 การมีอาสาสมัครสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี 

8 (13.3) 157 (21.1) 0.92 (0.71-1.18) 0.478 

5. ภาพลักษณโรงพยาบาล 

5.1 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
โปรงใส  

14 (23.3) 236 (31.7) 0.61 (0.47-0.79) < 0.001 

5.2 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความทันสมัย 

15 (25.0) 261 (35.1) 0.61 (0.46-0.80) < 0.001 

5.3 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความเต็มใจในการใหบริการของ
บุคลากร 

17 (28.8) 282 (38.2) 0.57 (0.43-0.76) < 0.001 

5.4 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความนาเชื่อถือ 

21 (35.0) 333 (44.8) 0.60 (0.45-0.80) < 0.001 

5.5 มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

19 (31.7) 228 (30.7) 0.81 (0.61-1.08) 0.146 

6. งบประมาณและการเบิกจาย 

6.1 คารักษาพยาบาลสวนเกินท่ีตอง
รับผิดชอบเอง 

14 (23.3) 263 (35.5) 0.61 (0.47-0.81) 0.001 

6.2 การอํานวยความสะดวกของ
โรงพยาบาลเรื่องการเบิกจาย 

15 (15.0) 245 (33.2) 0.67 (0.49-0.90) 0.008 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 60) 

โรงพยาบาล 

(N = 749) 

7. ปจจยัเชิงนโยบาย 

7.1 การรณรงคใหรับบริการท่ี
สถานพยาบาลใกลบานหรือท่ีทํางาน 

15 (25.0) 228 (30.1) 0.77 (0.57-1.03) 0.082 

7.2 การใหสวัสดิการรักษาพยาบาล
อยางเทาเทียมกันทุกสิทธ ิ

18 (30.0) 283 (38.0) 0.70 (0.54-0.93) 0.010 

7.3 การเปดโอกาสใหผูประกันตน
สามารถเลือกสถานพยาบาลสังกัดได
อยางอิสระ 

15 (25.0) 277 (37.3) 0.79 (0.61-1.03) 0.081 

7.4 นโยบายการเขารับบรกิาร
รักษาพยาบาลไดทุกท่ี โดยไมตอง
สังกัดเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 

17 (28.3) 265 (35.6) 0.78 (0.60-0.99) 0.044 

8. เศรษฐกิจ 

8.1 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกไปรับบริการ
จากโรงพยาบาล 

16 (26.7) 220 (29.5) 0.77 (0.58-1.0) 0.053 

8.2 รายไดของทานมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกไปรับบริการจาก
โรงพยาบาล 

18 (30.0) 247 (33.2) 0.81 (0.63-1.0) 0.103 

9. สังคมและวัฒนธรรม 

9.1 ชื่อเสียงของสถานพยาบาลมีผล
ตอการตัดสินใจมารับการ
รักษาพยาบาล 

17 (28.3) 299 (40.1) 0.51 (0.37-0.69) < 0.001 

9.2 การมีแพทยเฉพาะทางมีผลตอ
การตัดสินใจไปรับการดูแลรักษา 

24 (41.4) 341 (45.8) 0.62 (0.45-0.84) 0.002 

9.3 ชื่อเสียงของโรงพยาบาลมีผลตอ
ความนาเชื่อถือของโรงพยาบาล 

18 (30.0) 304 (40.9) 0.57 (0.42-0.77) < 0.001 

10. เทคโนโลยี 

10.1 การใชเทคโนโลยีมาใหบริการ
เพ่ือความสะดวก เชน ระบบนัดคิว
ออนไลน ระบบจายตรง ระบบ
ตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติ ระบบรับ-สง
ผูปวยอัตโนมัติ ฯลฯ 

21 (35.0) 323 (43.4) 0.68 (0.52-0.88) 0.004 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ  

(N = 60) 

โรงพยาบาล 

(N = 749) 

11. ส่ิงแวดลอม 

11.1 การเดินทางสะดวกมีรถ
สาธารณะ 

21 (35.0) 281 (37.7) 0.66 (0.49-0.87) 0.003 

11.2 สถานพยาบาลตั้งอยูไมไกลจาก
บานหรือท่ีทํางาน 

20 (33.3) 302 (40.5) 0.63 (0.47-0.85) 0.003 

12. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

12.1 การจายเงินคาชดเชยใหกับ
ผูรับบริการ เม่ือเกิดความเสียหาย
ทางการแพทยตอผูรับบริการ 

21 (35.0) 344 (46.2) 0.71 (0.55-0.93) 0.011 

12.2 สถานพยาบาลดําเนินการตาม
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลอยางเครงครัด 

23 (38.3) 340 (45.6) 0.81 (0.63-0.85) 0.087 

12.3 การใหความรู และความเขาใจ
ในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
รักษาพยาบาลใหแกประชาชน 

23 (38.3) 309 (41.5) 0.56 (0.66-1.09) 0.201 

 

 จากตารางท่ี 2.23 จะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจไปรับบริการยามท่ีตองการการ

ดูแลรักษาโรคเรื้อรังนั้นไดแก การท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไปจะมีแนวโนมไปใชบริการทาง

การแพทยท่ีสถานพยาบาลปฐมภูมิ ในขณะท่ีในกลุมท่ีมีสถานภาพโสด พํานักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ทํางาน

เปนพนักงานบริษัทเอกชน และท่ีตองการใหมีตัวเลือกสถานพยาบาลใหเพียงพอ และท่ีตองการความสะดวกใน

การเปลี่ยนตนสังกัดนั้นจะมีแนวโนมท่ีจะไปใชบริการทางการแพทยท่ีโรงพยาบาลมากกวา ในขณะท่ีปจจัยเชิง

ระบบและปจจัยแวดลอมนั้น มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจไปรับบริการในสถานพยาบาลแตละระดับ

เชนกัน โดยจะทําการวิเคราะหแบบพหุตัวแปรตอไป 
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ตารางท่ี 2.24 Univariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการสงเสริมสุขภาพท่ัวไปในสถาน

บริการปฐมภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 86) 

โรงพยาบาล 

(N = 723) 

เพศหญิง (%) 60 (69.8) 505 (69.9) 1.00 (0.61-1.62) 0.988 
อายุ (ป), mean (SD) 35.2 (8.4) 34.4 (9.3) 1.00 (0.99-1.03) 0.417 
สถานภาพสมรสโสด (%) 29 (33.7) 373 (51.6) 0.48 (0.30-0.76) 0.002 
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป (%) 44 (51.2) 278 (38.5) 1.68 (1.07-2.63) 0.024 
อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ (%) 5 (5.8) 128 (17.7) 0.29 (0.11-0.72) 0.008 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(%) 

42 (48.8) 495 (68.5) 0.44 (0.28-0.69) < 0.001 

รายได > 10001-15000 บาท/เดือน 
(%) 

70 (81.4) 634 (87.7) 0.61 (0.31-1.10) 0.103 

มีโรคประจําตัว (%) 6 (7.0) 90 (12.5) 0.53 (0.22-1.24) 0.144 
มีสถานพยาบาลใหเลือกเพียงพอ (%) 52 (66.7) 533 (80.4) 0.49 (0.29-0.81) 0.006 
สะดวกในการเปลี่ยนตนสังกัด (%) 43 (69.4) 498 (81.2) 0.52 (0.29-0.93) 0.027 
สะดวกในการไปรับบริการ (%) 51 (73.9) 589 (89.1) 0.34 (0.19-0.63) < 0.001 
เห็นดวยกับสิทธิปกส.รักษาไดทุกท่ี (%) 86 (100.0) 695 (96.1) 1 - 
ประสบปญหาในการรบับริการปกส.(%) 65 (75.6) 601 (83.1) 1.59 (0.94-2.70) 0.085 

ปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอม มากท่ีสุด, (%) 

1.บุคลากรสุขภาพ 

1.1 ความเพียงพอของบุคลากรใน
สถานพยาบาลตอการใหบริการ 

46 (53.5) 277 (38.6) 1.25 (0.93-1.69) 0.150 

1.2 ความรูความชํานาญของแพทย
ผูตรวจหรือพยาบาล 

45 (52.3) 315 (43.9) 1.08 (0.81-1.43) 0.600 

1.3 การมีอัธยาศัยดียิ้มแยมแจมใสเต็มใจ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 

37 (43.0) 219 (30.7) 1.09 (0.82-1.43) 0.561 

1.4 การปฏิบัติการตอผูรับบริการดวย
ความสุภาพออนโยนของเจาหนาท่ี 

34 (40.0) 256 (36.6) 1.04 (0.80-1.35) 0.764 

2. ระบบขอมูลสารสนเทศ 

2.1 การตอบคําถามและใหคําแนะนํา 35 (41.2) 244 (34.1) 1.09 (0.85-1.41) 0.507 
2.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพ
ท้ังในและนอกสถานพยาบาลให
ประชาชนรับทราบ 

30 (34.9) 196 (27.5) 1.35 (1.05-1.72) 0.017 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 86) 

โรงพยาบาล 

(N = 723) 

2.3 การมีระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพ
เอ้ือตอการรักษาพยาบาล 

37 (43.0) 210 (29.5) 1.35 (1.05-1.72) 0.017 

2.4 การมีหลายชองทางในการ
สื่อสารกับ เจาหนาท่ีในสถานบริการ 
เชน โทรศัพท,เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 

30 (34.9) 176 (24.6) 1.18 (0.93-1.47) 0.165 

3. เวชภัณฑทางการแพทย และเทคโนโลยี 

3.1 การมีอุปกรณทางการแพทยท่ีมี
มาตรฐานและทันสมัย 

44 (51.2) 375 (52.2) 0.99 (0.77-1.27) 0.953 

3.2 การมีจํานวนอุปกรณทาง
การแพทยเพียงพอ 

43 (50.0) 356 (49.6) 1.03 (0.80-1.33) 0.821 

3.3 คุณภาพของยาหรือเวชภัณฑท่ีมี
คุณภาพดีและไดมาตรฐาน 

44 (51.2) 337 (47.0) 1.08 (0.85-1.37) 0.549 

3.4 การใหคําแนะนําเรื่องการใชยา 45 (52.3) 286 (40.3) 1.11 (0.85-1.45) 0.416 
4. รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ 

4.1 การจัดพ้ืนท่ีใหบริการสะอาด 44 (51.2) 265 (37.0) 1.27 (0.97-1.64) 0.084 
4.2 การจัดพ้ืนท่ีรองรับการบริการ
อยางเพียงพอ ไมแออัด 

42 (48.8) 236 (32.9) 1.41 (1.09-1.82) 0.010 

4.3 การจัดสภาพแวดลอมสวยงาม 30 (35.7) 189 (26.4) 1.30 (1.00-1.79) 0.049 
4.4 การรับบริการเปนไปตามลําดับ
คิวไมมีการลัดคิว 

43 (50.0) 242 (33.7) 1.20 (0.93-1.56) 0.163 

4.5 มีเจาหนาท่ีอธิบายข้ันตอนการ
รับบริการ 

39 (45.4) 234 (32.6) 1.09 (0.85-1.41) 0.467 

4.6 ความรวดเร็วในการรับบริการ 37 (43.5) 312 (43.5) 1.07 (0.86-1.36) 0.520 
4.7 ความปลอดภัย ไมมี
ภาวะแทรกซอนเม่ือมารับบริการ 

39 (45.4) 319 (44.6) 1.19 (0.93-1.52) 0.158 

4.8 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูใชบริการ เชน 
หองน้ํา เกาอ้ีสําหรับนั่งรอรับบริการ 
น้ําดื่ม เปนตน 

37 (43.0) 234 (32.7) 1.05 (0.83-1.35) 0.662 

4.9 ข้ันตอนไมยุงยากซับซอน 37 (43.0) 240 (33.7) 1.08 (0.83-1.39) 0.558 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 86) 

โรงพยาบาล 

(N = 723) 

4.10 การสงเสริมสุขภาพ เชน การ
ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
อาหาร ออกกําลังกาย การฝากครรภ 
ฯลฯ 

34 (39.5) 173 (24.2) 1.39 (1.04-1.89) 0.026 

4.11 การปองกันโรค เชน การฉีด
วัคซีน  การตรวจคัดกรองโรค 

42 (48.8) 239 (33.3) 1.32 (0.98-1.79) 0.065 

4.12 การรักษาโรค 47 (54.6) 307 (42.8) 1.27 (0.95-1.69) 0.103 
4.13 การฟนฟูสภาพ เชน 
กายภาพบําบัด อาชีพบําบัด 

47 (54.7) 248 (35.6) 1.43 (1.10-1.85) 0.008 

4.14 การจัดบริการเยี่ยมบาน 22 (25.6) 143 (20.0) 1.25 (1.00-1.59) 0.048 
4.15 การมีทีมหมอครอบครัวประจํา
ชุมชน 

30 (34.9) 147 (20.5) 1.41 (1.11-1.79) 0.005 

4.16 การมีอาสาสมัครสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี 

28 (32.6) 137 (19.1) 1.49 (1.16-1.89) 0.002 

5. ภาพลักษณโรงพยาบาล 

5.1 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
โปรงใส  

42 (48.8) 208 (28.9) 1.33 (1.02-1.75) 0.036 

5.2 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความทันสมัย 

41 (47.7) 235 (32.8) 1.18 (0.90-1.54) 0.231 

5.3 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความเต็มใจในการใหบริการของ
บุคลากร 

45 (52.3) 254 (35.7) 1.20 (0.90-1.59) 0.198 

5.4 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความนาเชื่อถือ 

45 (52.3) 309 (43.0) 1.06 (0.81-1.39) 0.674 

5.5 มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

38 (44.2) 209 (29.2) 1.25 (0.95-1.64) 0.106 

6. งบประมาณและการเบิกจาย 

6.1 คารักษาพยาบาลสวนเกินท่ีตอง
รับผิดชอบเอง 

38 (44.7) 239 (33.4) 1.10 (0.85-1.43) 0.478 

6.2 การอํานวยความสะดวกของ
โรงพยาบาลเรื่องการเบิกจาย 

37 (43.5) 223 (31.2) 1.12 (0.89-1.56) 0.245 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 86) 

โรงพยาบาล 

(N = 723) 

7. ปจจยัเชิงนโยบาย 

7.1 การรณรงคใหรบับริการท่ี
สถานพยาบาลใกลบานหรือท่ีทํางาน 

35 (40.1) 208 (28.9) 1.03 (0.83-1.43) 0.533 

7.2 การใหสวัสดิการรักษาพยาบาล
อยางเทาเทียมกันทุกสิทธ ิ

40 (46.5) 261 (36.3) 1.15 (0.88-1.49) 0.302 

7.3 การเปดโอกาสใหผูประกันตน
สามารถเลือกสถานพยาบาลสังกัดได
อยางอิสระ 

42 (49.4) 250 (34.9) 1.35 (1.04-1.75) 0.024 

7.4 นโยบายการเขารับบรกิาร
รักษาพยาบาลไดทุกท่ี โดยไมตอง
สังกัดเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 

45 (52.3) 237 (33.0) 1.41 (1.08-1.82) 0.013 

8. เศรษฐกิจ 

8.1 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกไปรับบริการ
จากโรงพยาบาล 

29 (33.7) 207 (28.8) 1.03 (0.81-1.32) 0.796 

8.2 รายไดของทานมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกไปรับบริการจาก
โรงพยาบาล 

36 (41.9) 229 (31.9) 1.04 (0.82-1.32) 0.762 

9. สังคมและวัฒนธรรม 

9.1 ชื่อเสียงของสถานพยาบาลมีผล
ตอการตัดสินใจมารับการ
รักษาพยาบาล 

38 (44.2) 278 (38.7) 1.05 (0.79-1.39) 0.755 

9.2 การมีแพทยเฉพาะทางมีผลตอ
การตัดสินใจไปรับการดูแลรักษา 

49 (57.0) 316 (44.1) 1.15 (0.85-1.54) 0.367 

9.3 ชื่อเสียงของโรงพยาบาลมีผลตอ
ความนาเชื่อถือของโรงพยาบาล 

44 (51.2) 278 (38.7) 1.12 (0.85-1.47) 0.429 

10. เทคโนโลยี 

10.1 การใชเทคโนโลยีมาใหบริการ
เพ่ือความสะดวก เชน ระบบนัดคิว
ออนไลน ระบบจายตรง ระบบ
ตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติ ระบบรับ-สง
ผูปวยอัตโนมัติ ฯลฯ 

41 (47.7) 303 (42.1) 1.01 (0.79-1.30) 0.913 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 86) 

โรงพยาบาล 

(N = 723) 

11. ส่ิงแวดลอม 

11.1 การเดินทางสะดวกมีรถ
สาธารณะ 

42 (48.8) 260 (36.2) 1.03 (0.79-1.33) 0.847 

11.2 สถานพยาบาลตั้งอยูไมไกลจาก
บานหรือท่ีทํางาน 

40 (46.5) 282 (39.2) 1.04 (0.79-1.37) 0.772 

12. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

12.1 การจายเงินคาชดเชยใหกับ
ผูรับบริการ เม่ือเกิดความเสียหาย
ทางการแพทยตอผูรับบริการ 

45 (52.3) 320 (44.5) 1.02 (0.80-1.32) 0.846 

12.2 สถานพยาบาลดําเนินการตาม
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลอยางเครงครัด 

47 (54.7) 316 (44.0) 1.18 (0.92-1.52) 0.207 

12.3 การใหความรู และความเขาใจ
ในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
รักษาพยาบาลใหแกประชาชน 

42 (48.8) 290 (40.3) 1.16 (0.90-1.47) 0.231 

 

 จากตารางท่ี 2.24 จะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจไปรับบริการยามท่ีตองการ

บริการสงเสริมสุขภาพนั้นไดแก การท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไปจะมีแนวโนมไปใชบริการทาง

การแพทยท่ีสถานพยาบาลปฐมภูมิ ในขณะท่ีในกลุมท่ีมีสถานภาพโสด พํานักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ทํางาน

เปนพนักงานบริษัทเอกชน กลุมท่ีตองการใหมีตัวเลือกสถานพยาบาลใหเพียงพอ กลุมท่ีตองการความสะดวก

ในการไปรับบริการ และกลุมท่ีตองการความสะดวกในการเปลี่ยนตนสังกัดนั้นจะมีแนวโนมท่ีจะไปใชบริการ

ทางการแพทยท่ีโรงพยาบาลมากกวา ในขณะท่ีปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอมนั้น มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจไปรับบริการในสถานพยาบาลแตละระดับเชนกัน โดยจะทําการวิเคราะหแบบพหุตัวแปรตอไป 
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ตารางท่ี 2.25 Univariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการปองกันโรคในสถานบริการปฐม

ภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสงัคม 

ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 219) 

โรงพยาบาล 

(N =586) 

เพศหญิง (%) 151 (68.3) 414 (70.4) 0.91 (0.65-1.27) 0.565 
อายุ (ป), mean (SD) 32.6 (9.1) 35.1 (9.2) 0.97 (0.95-0.99) 0.001 
สถานภาพสมรสโสด (%) 119 (53.9) 283 (48.1) 1.26 (0.92-1.71) 0.148 
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป (%) 87 (39.4) 235 (40.0) 0.98 (0.71-1.34) 0.877 
อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ (%) 77 (38.8) 56 (9.5) 5.08 (3.44-7.51) < 0.001 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(%) 

138 (62.4) 399 (67.9) 0.79 (0.57-1.09) 0.147 

รายได > 10001-15000 บาท/เดือน 
(%) 

184 (83.3) 520 (84.4) 0.65 (0.42-1.00) 0.052 

มีโรคประจําตัว (%) 12 (5.4) 84 (14.3) 0.34 (0.18-0.64) 0.001 
มีสถานพยาบาลใหเลือกเพียงพอ (%) 164 (79.6) 421 (78.7) 0.99 (0.99-1.00) 0.003 
สะดวกในการเปลี่ยนตนสังกัด (%) 146 (79.8) 395 (80.3) 1.05 (0.71-1.57) 0.783 
สะดวกในการไปรับบริการ (%) 174 (88.8) 466 (87.3) 0.97 (0.63-1.48) 0.884 
เห็นดวยกับสิทธิปกส.รักษาไดทุกท่ี (%) 216 (97.7) 565 (96.1) 1.15 (0.69-1.92) 0.583 
ประสบปญหาในการรบับริการปกส.(%) 33 (14.9) 110 (18.7) 0.76 (0.50-1.17) 0.211 

ปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอม มากท่ีสุด, (%) 

1.บุคลากรสุขภาพ 

1.1 ความเพียงพอของบุคลากรใน
สถานพยาบาลตอการใหบริการ 

92 (42.2) 231 (39.4) 1.08 (0.88-1.32) 0.480 

1.2 ความรูความชํานาญของแพทย
ผูตรวจหรือพยาบาล 

103 (47.3) 257 (43.9) 1.01 (0.83-1.22) 0.925 

1.3 การมีอัธยาศัยดียิ้มแยมแจมใสเต็มใจ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 

66 (30.3) 190 (32.7) 0.95 (0.79-1.15) 0.582 

1.4 การปฏิบัติการตอผูรับบริการดวย
ความสุภาพออนโยนของเจาหนาท่ี 

64 (30.1) 226 (39.5) 0.88 (0.74-1.05) 0.152 

2. ระบบขอมูลสารสนเทศ 

2.1 การตอบคําถามและใหคําแนะนํา 68 (31.3) 211 (36.2) 0.93 (0.78-1.09) 0.369 
2.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพ
ท้ังในและนอกสถานพยาบาลให
ประชาชนรับทราบ 

56 (25.9) 170 (29.2) 0.93 (0.8-1.09) 0.437 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 219) 

โรงพยาบาล 

(N = 586) 

2.3 การมีระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพ
เอ้ือตอการรักษาพยาบาล 

60 (27.8) 187 (32.1) 0.97 (0.83-1.12) 0.674 

2.4 การมีหลายชองทางในการ
สื่อสารกับ เจาหนาท่ีในสถานบริการ 
เชน โทรศัพท,เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 

51 (23.4) 155 (26.6) 1.00 (0.86-1.16) 0.957 

3. เวชภัณฑทางการแพทย และเทคโนโลยี 

3.1 การมีอุปกรณทางการแพทยท่ีมี
มาตรฐานและทันสมัย 

98 (45.0) 321 (54.8) 0.90 (0.76-1.06) 0.201 

3.2 การมีจํานวนอุปกรณทาง
การแพทยเพียงพอ 

92 (42.2) 307 (52.4) 0.83 (0.69-0.99) 0.036 

3.3 คุณภาพของยาหรือเวชภัณฑท่ีมี
คุณภาพดีและไดมาตรฐาน 

98 (45.2) 283 (48.3) 0.90 (0.76-1.06) 0.208 

3.4 การใหคําแนะนําเรื่องการใชยา 84 (39.3) 247 (42.4) 0.90 (0.75-1.07) 0.253 
4. รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ 

4.1 การจัดพ้ืนท่ีใหบริการสะอาด 84 (38.5) 225 (38.5) 1.09 (0.92-1.28) 0.335 
4.2 การจัดพ้ืนท่ีรองรับการบริการ
อยางเพียงพอ ไมแออัด 

74 (33.9) 204 (34.9) 0.94 (0.90-1.24) 0.496 

4.3 การจัดสภาพแวดลอมสวยงาม 62 (28.6) 157 (26.9) 1.11 (0.94-1.32) 0.209 
4.4 การรับบริการเปนไปตามลําดับ
คิวไมมีการลัดคิว 

77 (35.3) 208 (35.5) 0.93 (0.78-1.09) 0.397 

4.5 มีเจาหนาท่ีอธิบายข้ันตอนการ
รับบริการ 

75 (34.4) 198 (41.8) 0.97 (0.82-1.15) 0.729 

4.6 ความรวดเร็วในการรับบริการ 85 (39.2) 264 (45.1) 0.90 (0.77-1.06) 0.212 
4.7 ความปลอดภัย ไมมี
ภาวะแทรกซอนเม่ือมารับบริการ 

78 (36.1) 280 (47.8) 0.73 (0.61-0.87) < 0.001 

4.8 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูใชบริการ เชน 
หองน้ํา เกาอ้ีสําหรับนั่งรอรับบริการ 
น้ําดื่ม เปนตน 

75 (34.4) 196 (33.6) 1.05 (0.89-1.24) 0.569 

4.9 ข้ันตอนไมยุงยากซับซอน 70 (32.1) 207 (35.6) 0.85 (0.72-1.02) 0.083 
 

 

 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั            107 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 219) 

โรงพยาบาล 

(N = 586) 

4.10 การสงเสริมสุขภาพ เชน การ
ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
อาหาร ออกกําลังกาย การฝากครรภ 
ฯลฯ 

68 (31.3) 139 (23.8) 1.25 (1.02-1.54) 0.028 

4.11 การปองกันโรค เชน การฉีด
วัคซีน  การตรวจคัดกรองโรค 

80 (36.5) 201 (34.4) 1.08 (0.89-1.31) 0.455 

4.12 การรักษาโรค 84 (38.4) 270 (46.2) 0.75 (0.63-0.90) 0.003 
4.13 การฟนฟูสภาพ เชน 
กายภาพบําบัด อาชีพบําบัด 

77 (35.2) 218 (37.3) 0.99 (0.84-1.17) 0.945 

4.14 การจัดบริการเยี่ยมบาน 42 (19.2) 23 (21.1) 0.85 (0.73-0.99) 0.033 
4.15 การมีทีมหมอครอบครัวประจํา
ชุมชน 

60 (27.5) 117 (20.0) 1.33 (1.14-1.56) < 0.001 

4.16 การมีอาสาสมัครสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี 

53 (24.2) 112 (19.2) 1.19 (1.02-1.39) 0.024 

5. ภาพลักษณโรงพยาบาล 

5.1 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
โปรงใส  

71 (32.4) 179 (30.6) 1.02 (0.86-1.22) 0.806 

5.2 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความทันสมัย 

79 (36.1) 197 (33.7) 1.02 (0.85-1.22) 0.825 

5.3 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความเต็มใจในการใหบริการของ
บุคลากร 

93 (42.5) 206 (35.6) 1.02 (0.85-1.22) 0.845 

5.4 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความนาเชื่อถือ 

97 (44.3) 257 (43.9) 1.13 (0.94-1.36) 0.177 

5.5 มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

71 (32.7) 176 (30.0) 1.01 (0.84-1.20) 0.955 

6. งบประมาณและการเบิกจาย 

6.1 คารักษาพยาบาลสวนเกินท่ีตอง
รับผิดชอบเอง 

68 (31.1) 209 (35.9) 0.88 (0.74-1.05) 0.162 

6.2 การอํานวยความสะดวกของ
โรงพยาบาลเรื่องการเบิกจาย 

67 (30.7) 193 (33.2) 0.85 (0.71-1.02) 0.086 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 219) 

โรงพยาบาล 

(N = 586) 

7. ปจจยัเชิงนโยบาย 

7.1 การรณรงคใหรบับริการท่ี
สถานพยาบาลใกลบานหรือท่ีทํางาน 

72 (32.9) 171 (29.2) 1.08 (0.89-1.30) 0.427 

7.2 การใหสวัสดิการรักษาพยาบาล
อยางเทาเทียมกันทุกสิทธ ิ

81 (37.0) 220 (37.5) 0.99 (0.83-1.18) 0.939 

7.3 การเปดโอกาสใหผูประกันตน
สามารถเลือกสถานพยาบาลสังกัดได
อยางอิสระ 

85 (39.2) 207 (35.4) 1.19 (1.00-1.41) 0.050 

7.4 นโยบายการเขารับบรกิาร
รักษาพยาบาลไดทุกท่ี โดยไมตอง
สังกัดเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 

80 (36.5) 202 (34.5) 1.05 (0.89-1.23) 0.521 

8. เศรษฐกิจ 

8.1 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกไปรับบริการ
จากโรงพยาบาล 

72 (32.9) 164 (28.0) 1.19 (1.00-1.43) 0.052 

8.2 รายไดของทานมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกไปรับบริการจาก
โรงพยาบาล 

82 (37.4) 183 (31.2) 1.09 (0.93-1.28) 0.305 

9. สังคมและวัฒนธรรม 

9.1 ชื่อเสียงของสถานพยาบาลมีผล
ตอการตัดสินใจมารับการ
รักษาพยาบาล 

86 (39.3) 230 (39.3) 1.04 (0.86-1.27) 0.678 

9.2 การมีแพทยเฉพาะทางมีผลตอ
การตัดสินใจไปรับการดูแลรักษา 

87 (39.7) 278 (47.7) 0.72 (0.59-0.87) 0.001 

9.3 ชื่อเสียงของโรงพยาบาลมีผลตอ
ความนาเชื่อถือของโรงพยาบาล 

75 (34.3) 247 (42.2) 0.68 (0.57-0.83) < 0.001 

10. เทคโนโลยี 

10.1 การใชเทคโนโลยีมาใหบริการ
เพ่ือความสะดวก เชน ระบบนัดคิว
ออนไลน ระบบจายตรง ระบบ
ตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติ ระบบรับ-สง
ผูปวยอัตโนมัติ ฯลฯ 

84 (38.4) 260 (44.4) 0.94 (0.79-1.12) 0.542 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 219) 

โรงพยาบาล 

(N = 586) 

11. ส่ิงแวดลอม 

11.1 การเดินทางสะดวกมีรถ
สาธารณะ 

80 (36.5) 222 (37.9) 0.88 (0.74-1.06) 0.188 

11.2 สถานพยาบาลตั้งอยูไมไกลจาก
บานหรือท่ีทํางาน 

78 (35.6) 244 (41.6) 0.76 (0.63-0.92) 0.004 

12. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

12.1 การจายเงินคาชดเชยใหกับ
ผูรับบริการ เม่ือเกิดความเสียหาย
ทางการแพทยตอผูรับบริการ 

91 (41.6) 274 (46.8) 0.96 (0.81-1.14) 0.670 

12.2 สถานพยาบาลดําเนินการตาม
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลอยางเครงครัด 

94 (42.9) 269 (45.9) 0.97 (0.83-1.14) 0.741 

12.3 การใหความรู และความเขาใจ
ในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
รักษาพยาบาลใหแกประชาชน 

83 (37.9) 249 (42.5) 0.97 (0.83-1.15) 0.711 

 

 จากตารางท่ี 2.25 จะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจไปรับบริการยามท่ีตองการ

บริการปองกันโรคนั้นไดแก การท่ีพํานักในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจะมีแนวโนมไปใชบริการทางการแพทยท่ี

สถานพยาบาลปฐมภูมิ ในขณะท่ีในกลุมท่ีมีรายไดมากกวา 10,000 บาทตอเดือน มีโรคประจําตัวอยูแลว และ

กลุมท่ีตองการใหมีตัวเลือกสถานพยาบาลใหเพียงพอจะมีแนวโนมท่ีจะไปใชบริการทางการแพทยท่ีโรงพยาบาล

มากกวา ในขณะท่ีปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอมนั้น มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจไปรับบริการใน

สถานพยาบาลแตละระดับเชนกัน โดยจะทําการวิเคราะหแบบพหุตัวแปรตอไป 
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ตารางท่ี 2.26 Univariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการฟนฟูสภาพในสถานบริการปฐม

ภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N=92) 

โรงพยาบาล  

(N = 717) 

เพศหญิง (%) 59 (64.1) 211 (29.4) 0.75 (0.47-1.18) 0.206 
อายุ (ป), mean (SD) 32.5 (10.3) 34.7 (9.1) 0.97 (0.95-1.00) 0.035 
สถานภาพสมรสโสด (%) 56 (60.9) 346 (48.3) 1.67 (1.07-2.60) 0.024 
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป (%) 34 (37.0) 288 (40.2) 0.87 (0.56-1.37) 0.554 
อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ (%) 2 (2.2) 131 (18.3) 0.10 (0.02-0.41) 0.001 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(%) 

47 (51.1) 490 (68.3) 0.48 (0.31-0.75) 0.001 

รายได > 10001-15000 บาท/เดือน 
(%) 

71 (77.2) 633 (88.3) 0.45 (0.26-0.77) 0.003 

มีโรคประจําตัว (%) 8 (8.7) 629 (87.7) 0.68 (0.32-1.45) 0.320 
มีสถานพยาบาลใหเลือกเพียงพอ (%) 65 (84.4) 520 (78.3) 1.50 (0.79-2.85) 0.216 
สะดวกในการเปลี่ยนตนสังกัด (%) 57 (78.1) 484 (80.4) 0.86 (0.48-1.57) 0.640 
สะดวกในการไปรับบริการ (%) 72 (85.7) 568 (87.9) 0.82 (0.43-1.59) 0.562 
เห็นดวยกับสิทธิปกส.รักษาไดทุกท่ี (%) 89 (96.7) 692 (96.5) 1.07 (0.32-3.62) 0.911 
ประสบปญหาในการรบับริการปกส.(%) 17 (18.5) 126 (17.6) 1.06 (0.61-1.86) 0.830 

ปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอม มากท่ีสุด, (%) 

1.บุคลากรสุขภาพ 

1.1 ความเพียงพอของบุคลากรใน
สถานพยาบาลตอการใหบริการ 

35 (38.0) 288 (40.5) 0.93 (0.71-1.23) 0.622 

1.2 ความรูความชํานาญของแพทย
ผูตรวจหรือพยาบาล 

41 (44.6) 319 (44.8) 0.84 (0.65-1.09) 0.182 

1.3 การมีอัธยาศัยดียิ้มแยมแจมใสเต็มใจ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 

29 (31.5) 227 (32.1) 0.89 (0.69-1.16) 0.404 

1.4 การปฏิบัติการตอผูรับบริการดวย
ความสุภาพออนโยนของเจาหนาท่ี 

32 (35.2) 258 (37.2) 0.92 (0.71-1.19) 0.521 

2. ระบบขอมูลสารสนเทศ 

2.1 การตอบคําถามและใหคําแนะนํา 32 (35.2) 247 (34.8) 1.05 (0.83-1.33) 0.699 
2.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพ
ท้ังในและนอกสถานพยาบาลให
ประชาชนรับทราบ 

24 (26.1) 202 (28.6) 0.95 (0.76-1.19) 0.660 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 92) 

โรงพยาบาล 

(N = 717) 

2.3 การมีระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพ
เอ้ือตอการรักษาพยาบาล 

29 (32.2) 218 (30.8) 1.10 (0.89-1.39) 0.392 

2.4 การมีหลายชองทางในการ
สื่อสารกับ เจาหนาท่ีในสถานบริการ 
เชน โทรศัพท,เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 

26 (28.3) 180 (25.4) 1.09 (0.88-1.35) 0.447 

3. เวชภัณฑทางการแพทย และเทคโนโลยี 

3.1 การมีอุปกรณทางการแพทยท่ีมี
มาตรฐานและทันสมัย 

41 (44.6) 378 (53.1) 0.85 (0.68-1.06) 0.139 

3.2 การมีจํานวนอุปกรณทาง
การแพทยเพียงพอ 

36 (39.1) 363 (51.0) 0.84 (0.66-1.06) 0.139 

3.3 คุณภาพของยาหรือเวชภัณฑท่ีมี
คุณภาพดีและไดมาตรฐาน 

37 (40.2) 344 (48.4) 0.88 (0.69-1.11) 0.267 

3.4 การใหคําแนะนําเรื่องการใชยา 39 (43.3) 292 (41.4) 1.03 (0.79-1.33) 0.844 
4. รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ 

4.1 การจัดพ้ืนท่ีใหบริการสะอาด 33 (35.9) 276 (38.8) 0.93 (0.74-1.16) 0.515 
4.2 การจัดพ้ืนท่ีรองรับการบริการ
อยางเพียงพอ ไมแออัด 

26 (28.3) 252 (35.4) 0.90 (0.72-1.12) 
 

0.347 

4.3 การจัดสภาพแวดลอมสวยงาม 29 (31.5) 190 (26.8) 1.11 (0.87-1.41) 0.403 
4.4 การรับบริการเปนไปตามลําดับ
คิวไมมีการลัดคิว 

25 (27.2) 260 (36.5) 0.72 (0.58-0.92) 0.007 

4.5 มีเจาหนาท่ีอธิบายข้ันตอนการ
รับบริการ 

31 (33.7) 242 (34.0) 0.89 (0.70-1.12) 0.316 

4.6 ความรวดเร็วในการรับบริการ 38 (41.3) 311 (43.8) 0.98 (0.78-1.22) 0.882 
4.7 ความปลอดภัย ไมมี
ภาวะแทรกซอนเม่ือมารับบริการ 

36 (39.6) 322 (45.3) 0.83 (0.66-1.05) 0.133 

4.8 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูใชบริการ เชน 
หองน้ํา เกาอ้ีสําหรับนั่งรอรับบริการ 
น้ําดื่ม เปนตน 

35 (38.0) 236 (33.2) 1.20 (0.94-1.54) 0.122 

4.9 ข้ันตอนไมยุงยากซับซอน 34 (37.0) 243 (34.4) 1.11 (0.86-1.43) 0.425 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 92) 

โรงพยาบาล 

(N = 717) 

4.10 การสงเสริมสุขภาพ เชน การ
ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
อาหาร ออกกําลังกาย การฝากครรภ 
ฯลฯ 

30 (32.6) 177 (25.0) 1.26 (0.95-1.66) 0.101 

4.11 การปองกันโรค เชน การฉีด
วัคซีน  การตรวจคัดกรองโรค 

34 (37.0) 247 (34.7) 1.02 (0.77-1.35) 0.870 

4.12 การรักษาโรค 39 (42.9) 315 (44.2) 0.95 (0.73-1;24) 0.712 
4.13 การฟนฟูสภาพ เชน 
กายภาพบําบัด อาชีพบําบัด 

31 (33.7) 264 (37.1) 1.00 (0.79-1.26) 0.992 

4.14 การจัดบริการเยี่ยมบาน 23 (25.0) 142 (20.0) 1.28 (1.02-1.59) 0.030 
4.15 การมีทีมหมอครอบครัวประจํา
ชุมชน 

20 (21.7) 157 (22.1) 0.90 (0.73-1.12) 0.337 

4.16 การมีอาสาสมัครสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี 

19 (20.9) 146 (20.5) 1.05 (0.85-1.31) 0.618 

5. ภาพลักษณโรงพยาบาล 

5.1 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
โปรงใส  

36 (39.1) 214 (30.0) 1.10 (0.85-1.39) 0.474 

5.2 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความทันสมัย 

30 (32.6) 246 (34.6) 0.88 (0.69-1.12) 0.314 

5.3 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความเต็มใจในการใหบริการของ
บุคลากร 

39 (42.4) 260 (36.9) 1.05 (0.82-1.35) 0.692 

5.4 ภาพลักษณของโรงพยาบาลดาน
ความนาเชื่อถือ 

43 (47.3) 311 (43.6) 1.15 (0.89-1.48) 0.284 

5.5 มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

33 (35.9) 214 (30.1) 1.06 (0.83-1.36) 0.639 

6. งบประมาณและการเบิกจาย 

6.1 คารักษาพยาบาลสวนเกินท่ีตอง
รับผิดชอบเอง 

31 (33.7) 246 (34.7) 0.85 (0.67-1.08) 0.177 

6.2 การอํานวยความสะดวกของ
โรงพยาบาลเรื่องการเบิกจาย 

32 (35.2) 228 (32.2) 1.08 (0.84-1.40) 0.542 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 92) 

โรงพยาบาล 

(N = 717) 

7. ปจจยัเชิงนโยบาย 

7.1 การรณรงคใหรับบริการท่ี
สถานพยาบาลใกลบานหรือท่ีทํางาน 

25 (27.2) 218 (30.6) 0.89 (0.69-1.15) 0.395 

7.2 การใหสวัสดิการรักษาพยาบาล
อยางเทาเทียมกันทุกสิทธ ิ

31 (33.7) 270 (37.9) 0.94 (0.75-1.20) 0.653 

7.3 การเปดโอกาสใหผูประกันตน
สามารถเลือกสถานพยาบาลสังกัดได
อยางอิสระ 

36 (39.6) 256 (36.0) 1.05 (0.83-1.33) 0.664 

7.4 นโยบายการเขารับบรกิาร
รักษาพยาบาลไดทุกท่ี โดยไมตอง
สังกัดเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 

33 (35.9) 249 (35.0) 1.04 (0.82-1.31) 0.723 

8. เศรษฐกิจ 

8.1 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกไปรับบริการ
จากโรงพยาบาล 

30 (32.6) 206 (28.9) 1.15 (0.90-1.49) 0.256 

8.2 รายไดของทานมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกไปรับบริการจาก
โรงพยาบาล 

30 (32.0) 235 (33.0) 0.93 (0.74-1.17) 0.517 

9. สังคมและวัฒนธรรม 

9.1 ชื่อเสียงของสถานพยาบาลมีผล
ตอการตัดสินใจมารับการ
รักษาพยาบาล 

40 (43.5) 276 (38.7) 1.03 (0.78-1.37) 0.804 

9.2 การมีแพทยเฉพาะทางมีผลตอ
การตัดสินใจไปรับการดูแลรักษา 

35 (38.5) 330 (46.4) 0.75 (0.57-0.96) 0.025 

9.3 ชื่อเสียงของโรงพยาบาลมีผลตอ
ความนาเชื่อถือของโรงพยาบาล 

37 (40.2) 285 (40.0) 1.00 (0.77-1.30) 0.980 

10. เทคโนโลยี 

10.1 การใชเทคโนโลยีมาใหบริการ
เพ่ือความสะดวก เชน ระบบนัดคิว
ออนไลน ระบบจายตรง ระบบ
ตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติ ระบบรับ-สง
ผูปวยอัตโนมัติ ฯลฯ 

27 (29.4) 275 (38.6) 0.83 (0.65-1.04) 0.107 
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ปจจัย สถานบริการ OR (95%CI) P-value 

ปฐมภูมิ 

(N = 92) 

โรงพยาบาล 

(N = 717) 

11. ส่ิงแวดลอม 

11.1 การเดินทางสะดวกมีรถ
สาธารณะ 

27 (29.4) 275 (38.6) 0.73 (0.57-0.93) 0.009 

11.2 สถานพยาบาลตั้งอยูไมไกลจาก
บานหรือท่ีทํางาน 

32 (34.8) 290 (40.7) 0.76 (0.59-0.99) 0.040 

12. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

12.1 การจายเงินคาชดเชยใหกับ
ผูรับบริการ เม่ือเกิดความเสียหาย
ทางการแพทยตอผูรับบริการ 

42 (45.7) 323 (45.3) 1.02 (0.80-1.30) 0.864 

12.2 สถานพยาบาลดําเนินการตาม
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลอยางเครงครัด 

43 (46.7) 320 (44.9) 1.03 (0.82-1.29) 0.792 

12.3 การใหความรู และความเขาใจ
ในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
รักษาพยาบาลใหแกประชาชน 

43 (46.7) 289 (40.5) 1.20 (0.95-1.54) 0.121 

 

 จากตารางท่ี 2.26 จะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจไปรับบริการยามท่ีตองการ

บริการฟนฟูสภาพ/สมรรถนะนั้นไดแก กลุมท่ีมีสถานภาพโสดจะมีแนวโนมไปใชบริการทางการแพทยท่ี

สถานพยาบาลปฐมภูมิ ในขณะท่ีคนท่ีพํานักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน และท่ี

มีรายไดมากกวา 10,000 บาทตอเดือนนั้นจะมีแนวโนมท่ีจะไปใชบริการทางการแพทยท่ีโรงพยาบาลมากกวา 

ในขณะท่ีปจจัยเชิงระบบและปจจัยแวดลอมนั้น มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจไปรับบริการใน

สถานพยาบาลแตละระดับเชนกัน โดยจะทําการวิเคราะหแบบพหุตัวแปรตอไป 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ผลการวิเคราะหพหุตัวแปร 

คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหพหุตัวแปรเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจรับบริการทาง

การแพทยของกลุมผูประกันตน ท้ังนี้ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพฤติกรรมของกลุมผูประกันตนไมวาจะเปนปจจัย

สวนบุคคล ปจจัยเชิงระบบ และปจจัยแวดลอม จะสามารถนําไปใชในการพิจารณาปรับแตงและออกแบบ

ระบบบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคมใหตอบสนองตอความตองการจําเปนของกลุมผูประกันตน 

และเปนทางเลือกเชิงนโยบาย รวมถึงทางเลือกเชิงปฏิบัติการของท้ังสํานักงานประกันสังคม สถานพยาบาล

หลัก สถานพยาบาลเครือขาย รวมถึงบุคลากรสุขภาพท่ีเก่ียวของในอนาคต  

ตารางท่ี 2.27  Multivariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการรักษาโรคท่ัวไปในสถาน

บริการปฐมภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับบริการรักษาโรคท่ัวไป Adjusted OR (95% 

CI) 

P-value 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชบริการท่ีโรงพยาบาล 
การเปดโอกาสใหผูประกันตนสามารถเลือกสถานพยาบาลสังกัด
ไดอยางอิสระ 

0.39 (0.10-1.59) 0.189 

ประสบปญหาในการรบับริการปกส. 0.42 (0.25-0.72) 0.001* 
สะดวกในการไปรับบริการ 0.60 (0.50-20.00) 0.221 
สถานพยาบาลตั้งอยูไมไกลจากบานหรือท่ีทํางาน 0.63 (0.46-0.85) 0.002* 
การมีหลายชองทางในการสื่อสารกับ เจาหนาท่ีในสถานบริการ 
เชน โทรศัพท,เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 

0.68 (0.52-0.89) 0.006* 

การใหคําแนะนําเรื่องการใชยา 0.70 (0.49-1.02) 0.063 
มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 0.75 (0.54-1.03) 0.073 
ความปลอดภยั ไมมีภาวะแทรกซอนเม่ือมารับบริการ 0.72 (0.52-1.02) 0.062 
การมีอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 0.83 (0.64-1.07) 0.144 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชสถานบริการปฐมภูมิ 
อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ  13.12 (6.74-25.54) < 0.001* 
สะดวกในการเปลี่ยนตนสังกัด 2.38 (1.27-4.55) 0.007* 
การมีจํานวนอุปกรณทางการแพทยเพียงพอ 1.61 (1.16-2.27) 0.005* 
การจายเงินคาชดเชยใหกับผูรับบริการ เม่ือเกิดความเสียหาย
ทางการแพทยตอผูรับบริการ 

1.45 (1.05-2.00) 0.022* 

การตอบคําถามและใหคําแนะนํา 1.43 (1.03-2.00) 0.037* 
การจัดสภาพแวดลอมสวยงาม 1.41 (1.05-1.89) 0.026* 
ขอจํากัดเรื่องรายได 1.33 (1.05-1.69) 0.019* 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

การใชเทคโนโลยีมาใหบริการเพ่ือความสะดวก เชน ระบบนัดคิว
ออนไลน ระบบจายตรง ระบบตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติ ระบบ
รับ-สงผูปวยอัตโนมัติ ฯลฯ 

1.27 (0.92-1.75) 0.145 

*Significant p-value < 0.05 

 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบระบบเครือขายบริการจะพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจไปรับบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป ณ สถานบริการระดับปฐมภูมิไดแก การอาศัยในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร การมีอุปกรณการแพทยท่ีเพียงพอ สภาพแวดลอม การตอบคําถามและบริการใหคําแนะนําท่ี

ดี กลไกการดูแลชดเชยหากเกิดปญหา และขอจํากัดเรื่องรายได ในขณะท่ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

กลุมผูประกันตนใหไปรับบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไปท่ีโรงพยาบาลนั้นไดแก การเคยประสบปญหาในการไปรับ

บริการท่ีอ่ืนมากอน การท่ีสถานพยาบาลตั้งอยูไมไกลจากบาน/ท่ีทํางาน และการไดรับขอมูลขาวสารและการ

ติดตอจากสถานพยาบาลผานชองทางตางๆ  

สําหรับการปรับแตงระบบบริการดูแลรักษาภาวะเจ็บปวย/โรคท่ัวไปในระบบประกันสังคมนั้น แนว

ทางการพัฒนาจากผลการศึกษาวิจัยบงชี้วา ควรการปรับแตงปจจัยเชิงระบบของหนวยบริการเดิมท่ีเคยมีอยู 

หรือท่ีจะสรรหามาเสริมเครือขายในอนาคต โดยมุงเนนการเสริมสมรรถนะการบริการของท้ังสถานพยาบาล

หลักและสถานพยาบาลเครือขายใหมีคุณสมบัติเชิงระบบท่ีเหมาะสมและตรงความตองการของประชาชน/กลุม

ผูประกันตน อาทิเชน สถานบริการระดับปฐมภูมิท่ีมีในเครือขายนั้นควรท่ีจะจัดการเรื่องอุปกรณการแพทยท่ี

เพียงพอ สภาพแวดลอม การตอบคําถามและบริการใหคําแนะนําท่ีดี กลไกการดูแลชดเชยหากเกิดปญหา และ

ขอจํากัดเรื่องรายได ซ่ึงจะมีผลทําใหดึงดูดคนไปใชบริการราว 1.33-2.38 เทา เพ่ือหวังผลลดความแออัดของ

บริการท่ีโรงพยาบาลไดอีกตอหนึ่ง  
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ตารางท่ี 2.28  Multivariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการรักษาอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ

เล็กนอยในสถานบริการปฐมภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับบริการรักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินเล็กนอย Adjusted OR (95% 

CI) 

P-value 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชบริการท่ีโรงพยาบาล 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 0.45 (0.31-0.65) < 0.001* 
ข้ันตอนไมยุงยากซับซอน 0.64 (0.47-0.87) 0.004* 
การรับบริการเปนไปตามลําดับคิวไมมีการลัดคิว 0.69 (0.51-0.94) 0.019* 
มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 0.79 (0.59-1.04) 0.095 
การมีอัธยาศัยดียิ้มแยมแจมใสเต็มใจใหบริการของเจาหนาท่ี 0.79 (0.59-1.05) 0.102 
การมีอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 0.81 (0.60-1.07) 0.145 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชสถานบริการปฐมภูมิ 
อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ  15.01 (8.38-26.87) < 0.001* 
การจัดสภาพแวดลอมสวยงาม 1.67 (1.25-2.22) < 0.001* 
การตอบคําถามและใหคําแนะนํา 1.61 (1.20-2.13) 0.001* 
การจัดบริการเยี่ยมบาน 1.47 (1.12-1.92) 0.004* 
รายได > 10001-15000 บาท/เดือน 1.46 (0.87-4.81) 0.149 
นโยบายการเขารับบริการรักษาพยาบาลไดทุกท่ี โดยไมตอง
สังกัดเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 

1.43 (1.08-1.89) 0.013* 

การใหคําแนะนําเรื่องการใชยา 1.30 (0.94-1.79) 0.114 
ความปลอดภัย ไมมีภาวะแทรกซอนเม่ือมารับบริการ 1.22 (0.88-1.67) 0.242 

*Significant p-value < 0.05 

 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบระบบเครือขายบริการจะพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจไปรับบริการดูแลรักษาอุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอย ณ สถานบริการระดับปฐมภูมิไดแก การอาศัย

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สภาพแวดลอม การตอบคําถามและใหคําแนะนํา การมีทีมเยี่ยมบานยามจําเปน และ

การมีนโยบายท่ีเอ้ือใหไปรับบริการไดทุกท่ี ในขณะท่ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมผูประกันตนให

ไปรับบริการดูแลรักษาอุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอยท่ีโรงพยาบาลนั้นไดแก การทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน 

ข้ันตอนการรับบริการท่ีไมยุงยากซับซอน และการใหบริการตามลําดับคิว 

สําหรับการปรับแตงระบบบริการดูแลรักษาอุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอยในระบบประกันสังคมนั้น แนว

ทางการพัฒนาจากผลการศึกษาวิจัยบงชี้วา ควรการปรับแตงปจจัยเชิงระบบของหนวยบริการเดิมท่ีเคยมีอยู 

หรือท่ีจะสรรหามาเสริมเครือขายในอนาคต โดยมุงเนนการเสริมสมรรถนะการบริการของท้ังสถานพยาบาล

หลักและสถานพยาบาลเครือขายใหมีคุณสมบัติเชิงระบบท่ีเหมาะสมและตรงความตองการของประชาชน/กลุม

ผูประกันตน อาทิเชน สถานบริการระดับปฐมภูมิท่ีมีในเครือขายนั้นควรท่ีจะจัดการสภาพแวดลอม การตอบ
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

คําถามและใหคําแนะนํา การมีทีมเยี่ยมบานยามจําเปน และการมีนโยบายท่ีเอ้ือใหไปรับบริการไดทุกท่ี ซ่ึงจะมี

ผลทําใหดึงดูดคนไปใชบริการราว 1.4-1.5 เทา เพ่ือหวังผลลดความแออัดของบริการท่ีโรงพยาบาล 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ตารางท่ี 2.29  Multivariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการรักษาโรคเรื้อรังในสถาน

บริการปฐมภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับบริการรักษาโรคเรื้อรัง Adjusted OR (95% 

CI) 

P-value 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชบริการท่ีโรงพยาบาล 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 0.22 (0.09-0.54) 0.001* 
การมีอัธยาศัยดียิ้มแยมแจมใสเต็มใจใหบริการของเจาหนาท่ี 0.40 (0.25-0.65) < 0.001* 
ภาพลักษณของโรงพยาบาลดานความนาเชื่อถือ 0.66 (0.37-1.20) 0.175 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชสถานบริการปฐมภูมิ 
สะดวกในการเปลี่ยนตนสังกัด 2.63 (1.04-6.67) 0.041* 
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 2.53 (1.03-6.21) 0.042* 
มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 2.33 (1.22-4.55) 0.010* 

*Significant p-value < 0.05 

 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบระบบเครือขายบริการจะพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจไปรับบริการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง ณ สถานบริการระดับปฐมภูมิไดแก กลุมผูท่ีจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไป การเอ้ือใหงายตอการเปลี่ยนตนสังกัด และการตอนรับ/อํานวยความสะดวก ในขณะท่ีปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมผูประกันตนใหไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลนั้นไดแก การทํางานเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน และการใหบริการของเจาหนาท่ีอยางมีอัธยาศัย  

สําหรับการปรับแตงระบบบริการดูแลรักษาโรคเรื้อรังในระบบประกันสังคมนั้น แนวทางการพัฒนา

จากผลการศึกษาวิจัยพอจะจําแนกได 2 แนวทาง ดังนี ้

หนึ่ง การปรับแตงปจจัยเชิงระบบของหนวยบริการเดิมท่ีเคยมีอยู หรือท่ีจะสรรหามาเสริมเครือขายในอนาคต 

โดยมุงเนนการเสริมสมรรถนะการบริการของท้ังสถานพยาบาลหลักและสถานพยาบาลเครือขายใหมีคุณสมบัติ

เชิงระบบท่ีเหมาะสมและตรงความตองการของประชาชน/กลุมผูประกันตน อาทิเชน สถานบริการระดับปฐม

ภูมิท่ีมีในเครือขายนั้นควรท่ีจะจัดการความสะดวกในการไปรับบริการ การเอ้ือใหผูประกันตนสามารถเปลี่ยน

ตนสังกัดไดสะดวกข้ึน โดยมีโอกาสดึงดูดใหมาใชบริการไดกวาสองเทา  

สอง การพิจารณาออกแบบและปรับแตงรูปแบบบริการดูแลโรคเรื้อรังใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายโดย

ประยุกตใชผลการวิเคราะหปจจัยเชิงบุคคล อาทิเชน การประชาสัมพันธใหกลุมท่ีมีการศึกษาตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีทราบถึงบริการท่ีมีในเครือขายบริการปฐมภูมิ หรือหากจะเจาะกลุมพนักงานบริษัทเอกชน อาจ

จําเปนตองขยายจํานวนโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมเพ่ือใหบริการใหท่ัวถึงหรือเขาถึงไดงาย นอกจากนี้

ยังสามารถทําการพัฒนาระบบบริการแบบแมขายลูกขายท่ีทํางานรวมกันเปนทีมบริการเพ่ือเสริมสรางความ

ม่ันใจดานมาตรฐานและความนาเชื่อถือ 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ตารางท่ี 2.30  Multivariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการสงเสริมสุขภาพท่ัวไปในสถาน

บริการปฐมภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับบริการสงเสริมสุขภาพท่ัวไป Adjusted OR (95% 

CI) 

P-value 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชบริการท่ีโรงพยาบาล 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 0.27 (0.15-0.49) < 0.001* 
มีโรคประจําตัว 0.34 (0.10-1.15) 0.084 
ความปลอดภัย ไมมีภาวะแทรกซอนเม่ือมารับบริการ 0.37 (0.23-0.60) < 0.001* 
มีสถานพยาบาลใหเลือกเพียงพอ 0.43 (0.04-1.22) 0.094 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชสถานบริการปฐมภูมิ 
สะดวกในการไปรับบริการ 2.86 (1.10-7.69) 0.032* 
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 1.97 (1.08-3.61) 0.028* 
การปองกันโรค เชน การฉีดวัคซีน  การตรวจคัดกรองโรค 1.79 (1.03-3.13) 0.038* 
นโยบายการเขารับบริการรักษาพยาบาลไดทุกท่ี โดยไมตอง
สังกัดเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 

1.61 (0.97-2.70) 0.066 

การเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพท้ังในและนอกสถานพยาบาล
ใหประชาชนรับทราบ 

1.59 (1.01-2.50) 0.047* 

*Significant p-value < 0.05 

จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบระบบเครือขายบริการจะพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจไปรับบริการสงเสริมสุขภาพ ณ สถานบริการระดับปฐมภูมิไดแก การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

ความสะดวกในการไปรับบริการ การมีบริการปองกันโรค และการท่ีโรงพยาบาลเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพ

ใหประชาชนไดทราบ ในขณะท่ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมผูประกันตนใหไปรับบริการท่ี

โรงพยาบาลนั้นไดแก การทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน และความปลอดภัยจากการรับบริการ 

สําหรับการปรบัแตงระบบบริการสงเสริมสุขภาพในระบบประกันสังคมนั้น แนวทางการพัฒนาจากผล

การศึกษาวิจัยพอจะจําแนกได 2 แนวทาง ดังนี้ 

หนึ่ง การปรับแตงปจจัยเชิงระบบของหนวยบริการเดิมท่ีเคยมีอยู หรือท่ีจะสรรหามาเสริมเครือขายในอนาคต 

โดยมุงเนนการเสริมสมรรถนะการบริการของท้ังสถานพยาบาลหลักและสถานพยาบาลเครือขายใหมีคุณสมบัติ

เชิงระบบท่ีเหมาะสมและตรงความตองการของประชาชน/กลุมผูประกันตน อาทิเชน การเนนใหสถานพยาบาล

ในระบบประกันสังคมจัดการเสริมสรางความม่ันใจเรื่องความปลอดภัยในการมารับบริการ ในขณะท่ีสถาน

บริการระดับปฐมภูมิท่ีมีในเครือขายนั้นควรท่ีจะจัดการความสะดวกในการไปรับบริการ การมีบริการปองกัน

โรค และการท่ีโรงพยาบาลเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพใหประชาชนไดทราบโดยมีโอกาสดึงดูดใหมาใช

บริการไดราว 2.86 เทา, 1.79 เทา, และ 1.59 เทาตามลําดับ 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

สอง การพิจารณาออกแบบและปรับแตงรูปแบบบริการฟนฟูสภาพใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายโดย

ประยุกตใชผลการวิเคราะหปจจัยเชิงบุคคล อาทิเชน การประชาสัมพันธใหกลุมท่ีมีการศึกษาตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีทราบถึงบริการท่ีมีในเครือขายบริการปฐมภูมิ หรือหากจะเจาะกลุมพนักงานบริษัทเอกชน อาจ

จําเปนตองขยายจํานวนโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมเพ่ือใหบริการใหท่ัวถึงหรือเขาถึงไดงาย นอกจากนี้

ยังสามารถทําการพัฒนาระบบบริการสงเสริมสุขภาพโดยแบบแมขายลูกขายท่ีทํางานรวมกันเปนทีมบริการเพ่ือ

เสริมสรางความม่ันใจดานมาตรฐานและความปลอดภัย  
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ตารางท่ี 2.31  Multivariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการปองกันโรคในสถานบริการ

ปฐมภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับบริการปองกันโรค Adjusted OR (95% 

CI) 

P-value 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชบริการท่ีโรงพยาบาล 
มีโรคประจําตัว 0.40 (0.19-0.81) 0.011* 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 0.54 (0.37-0.79) 0.002* 
รายได > 10001-15000 บาท/เดือน 0.68 (0.41-1.13) 0.141 
ความปลอดภัย ไมมีภาวะแทรกซอนเม่ือมารับบริการ 0.71 (0.55-0.92) 0.009* 
ภาพลักษณ/ความนาเชื่อถือของสถานบริการ 0.75 (0.57-0.99) 0.040* 
สถานภาพสมรสโสด 0.75 (0.49-1.15) 0.185 
การอํานวยความสะดวกของสถานบริการเรื่องการเบิกจาย 0.82 (0.61-1.09) 0.167 
สถานบริการตั้งอยูไมไกลจากบานหรือท่ีทํางาน 0.83 (0.63-1.10) 0.185 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชสถานบริการปฐมภูมิ 
อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ 4.55 (2.84-7.27) < 0.001* 
การเปดโอกาสใหผูประกันตนสามารถเลือกสถานพยาบาลสังกัด
ไดอยางอิสระ 

1.56 (1.18-2.08) 0.002* 

การมีทีมสุขภาพประจําชุมชน 1.27 (1.00-1.61) 0.049* 
การสงเสริมสุขภาพ เชน การใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
อาหาร ออกกําลังกาย การฝากครรภ ฯลฯ 

1.27 (0.92-1.72) 0.148 

อายุ (ป) 1.03 (1.00-1.05) 0.030* 
*Significant p-value < 0.05 

 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบระบบเครือขายบริการจะพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจไปรับบริการปองกันโรค ณ สถานบริการระดับปฐมภูมิไดแก การอาศัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

การมีทีมสุขภาพชวยอํานวยความสะดวกและดูแลในพ้ืนท่ี การเปดโอกาสใหเลือกสถานพยาบาลไดอิสระ และ

อายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆ ป ในขณะท่ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมผูประกันตนใหไปรับบริการท่ี

โรงพยาบาลนั้นไดแก การทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน การมีโรคประจําตัว ความปลอดภัยจากการรับ

บริการ และภาพลักษณ/ความนาเชื่อถือของสถานบริการ  

สําหรับการปรับแตงระบบบริการทางการแพทยเพ่ือปองกันโรคในระบบประกันสังคมนั้น แนวทางการ

พัฒนาจากผลการศึกษาวิจัยพอจะจําแนกได 2 แนวทาง ดังนี้ 

หนึ่ง การปรับแตงปจจัยเชิงระบบของหนวยบริการเดิมท่ีเคยมีอยู หรือท่ีจะสรรหามาเสริมเครือขายในอนาคต 

โดยมุงเนนการเสริมสมรรถนะการบริการของท้ังสถานพยาบาลหลักและสถานพยาบาลเครือขายใหมีคุณสมบัติ
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เชิงระบบท่ีเหมาะสมและตรงความตองการของประชาชน/กลุมผูประกันตน อาทิเชน การเนนใหสถานพยาบาล

ในระบบประกันสังคมจัดการเรื่องภาพลักษณ และมาตรฐานบริการและความปลอดภัย ในขณะท่ีสถานบริการ

ระดับปฐมภูมิท่ีมีในเครือขายนั้นควรท่ีจะจัดการเสริมสรางความเขมแข็งของทีมสุขภาพท่ีปฏิบัติการในพ้ืนท่ี

รอบสถานบริการ รวมถึงการปลดล็อคกลไกการรับบริการปองกันโรคเพ่ือใหผูประกันตนสามารถเลือกไปรับ

บริการปองกันโรคในเครือขายสถานบริการปฐมภูมิไดโดยอิสระ  

สอง การพิจารณาออกแบบและปรับแตงรูปแบบบริการฟนฟูสภาพใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายโดย

ประยุกตใชผลการวิเคราะหปจจัยเชิงบุคคล อาทิเชน การขับเคลื่อนบริการปองกันโรคผานเครือขายบริการ

ปฐมภูมิในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวมถึงมาตรการสงเสริมการปองกันโรคในกลุมพนักงานบริษัทเอกชน หรือ

กลุมผูมีโรคประจําตัวผานเครือขายบริการท่ีเปนโรงพยาบาล  
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ตารางท่ี 2.32  Multivariate analysis แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับบริการฟนฟูสภาพในสถานบริการ

ปฐมภูมิเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกลุมประกันสังคม 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับบริการฟนฟูสภาพ Adjusted OR (95% 

CI) 

P-value 

คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชบริการท่ีโรงพยาบาล 
อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ 0.09 (0.21-0.38) 0.001* 
อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 0.50 (0.31-0.82) 0.006* 
การรับบริการเปนไปตามลําดับคิวไมมีการลัดคิว 0.58 (0.40-0.83) 0.003* 
รายได > 10001-15000 บาท/เดือน 0.67 (0.36-1.23) 0.197 
การเดินทางสะดวกมีรถสาธารณะ 0.68 (0.46-1.01) 0.055 
การใชเทคโนโลยีมาใหบริการเพ่ือความสะดวก เชน ระบบนัดคิว
ออนไลน ระบบจายตรง ระบบตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติ ระบบ
รับ-สงผูปวยอัตโนมัติ ฯลฯ 

0.69 (0.46-1.05) 0.085 

การมีแพทยเฉพาะทางมีผลตอการตัดสินใจไปรับการดูแลรักษา 0.74 (0.50-1.09) 0.121 
คุณลักษณะ/การใหความสําคัญของผูท่ีเลือกใชสถานบริการปฐมภูมิ 

การใหความรู และความเขาใจในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
รักษาพยาบาลใหแกประชาชน 

2.08 (1.32-3.23) 0.002* 

สถานภาพสมรสโสด 1.83 (1.12-2.98) 0.016* 
การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชบริการ เชน 
หองน้ํา เกาอ้ีสําหรับนั่งรอรับบริการ น้ําดื่ม เปนตน 

1.59 (1.06-2.38) 0.021* 

การจัดบริการเยี่ยมบาน 1.32 (0.96-1.79) 0.084 
*Significant p-value < 0.05 

 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบระบบเครือขายบริการจะพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจไปรับบริการปองกันโรค ณ สถานบริการระดับปฐมภูมิไดแก สถานภาพโสด สิ่งอํานวยความ

สะดวก และการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการรักษาพยาบาล ในขณะท่ี

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมผูประกันตนใหไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลนั้นไดแก การอาศัยในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร การทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน และการรับบริการเปนไปตามลําดับคิวไมมีการลัดคิว 

 สําหรับการปรับแตงระบบบริการทางการแพทยเพ่ือฟนฟูสภาพ/สมรรถนะในระบบประกันสังคมนั้น 

แนวทางการพัฒนาจากผลการศึกษาวิจัยพอจะจําแนกได 2 แนวทาง ดังนี้ 

หนึ่ง การปรับแตงปจจัยเชิงระบบของหนวยบริการเดิมท่ีเคยมีอยู หรือท่ีจะสรรหามาเสริมเครือขายในอนาคต 

โดยมุงเนนการเสริมสมรรถนะการบริการของท้ังสถานพยาบาลหลักและสถานพยาบาลเครือขายใหมีคุณสมบัติ

เชิงระบบท่ีเหมาะสมและตรงความตองการของประชาชน/กลุมผูประกันตน อาทิเชน การเนนใหสถานพยาบาล
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จัดการเรื่องลําดับคิวการใหบริการใหดีข้ึนจะมีผลดึงดูดใหไปใชบริการไดราว 1.7 เทา ในขณะท่ีสถานบริการ

ระดับปฐมภูมิท่ีมีในเครือขายนั้นควรท่ีจะจัดการเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก และการเสริมสรางความรูความ

เขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบดานการรักษาพยาบาลท่ีเก่ียวของ เปนตน 

สอง การพิจารณาออกแบบและปรับแตงรูปแบบบริการฟนฟูสภาพใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายโดย

ประยุกตใชผลการวิเคราะหปจจัยเชิงบุคคล อาทิเชน ผูประกันตนท่ีมีสถานภาพโสดนั้นมีแนวโนมท่ีจะไปใช

บริการระดับปฐมภูมิมากกวาไปโรงพยาบาลถึง 1.8 เทา ในขณะท่ีคนท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานครและท่ีทํางาน

บริษัทเอกชนมักมีแนวโนมไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลมากกวาจะไปท่ีสถานบริการปฐมภูมิถึง 11 เทาและ 2 

เทาตามลําดับ มาตรการเสริมท่ีเปนไปไดนั้นมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ กลาวคือจะออกแบบรูปแบบบริการท่ีจะ

ดึงดูดใหผูประกันตนไปรับบริการตามท่ีตองการโดยใชเครือขายบริการเดิมท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และ/หรือจะ

สรางเครือขายบริการเพ่ิมเติมโดยคัดเลือกเพ่ือซ้ือบริการเฉพาะเพ่ือใหบริการแกกลุมเปาหมาย หรือจะพัฒนา

มาตรการจูงใจใหไปรับบริการท่ีอ่ืนในกรณีท่ีระบบบริการเดิมแออัดหรือไมเอ้ือใหไปใชบริการได 
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