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ประเทศไทยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลจากภาครัฐท่ีให้ความคุม้ครองกบัประชาชนอยู่ 3 

ระบบ คือ 1. ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 2. ระบบประกนัสังคม และ 3. ระบบ
หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า เน่ืองจาก 3 ระบบน้ีมีหน่วยงานตน้สังกดัท่ีคอยดูแลและให้ความ
คุม้ครองกบัประชาชนท่ีแตกต่างกนั การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาหาความเหล่ือมล ้าท่ี
เกิดจากความแตกต่างกันระหว่างสิทธิรักษาพยาบาล โดยวิเคราะห์ความเหล่ือมล ้ าทั้ งในเชิง
ขอ้ก าหนดและกฎระเบียบ และความเหล่ือมล ้าในเชิงคุณภาพของการใหบ้ริการ 

การศึกษาน้ีใช้วิธีวิเคราะห์และเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานตน้สังกดั
ของทั้ ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลส าหรับกรณีการวิเคราะห์ความเหล่ือมล ้ าในเชิงข้อก าหนดและ
กฎระเบียบ ส่วนกรณีการวิเคราะห์ความเหล่ือมล ้าเชิงคุณภาพของการให้บริการนั้น การศึกษาน้ีใช้
แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้สิทธิรักษาพยาบาลท่ีผูรั้บบริการพบเจอของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมกบัการวิเคราะห์ผ่านการให้คะแนนตอบสนองความพึงพอใจจากการรับบริการ
รักษาพยาบาลตามหลักแนวคิดขององค์การอนามัยโลก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างของผู ้ใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และวิเคราะห์ผา่นสถิติทดสอบสมมติฐาน
ความแตกต่างระหว่างสิทธิรักษาพยาบาล ร่วมกบัการใชแ้บบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบัเพื่อหา
ตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการรักษาพยาบาลของผู ้รับบริการท่ี
นอกเหนือจากปัจจยัดา้นกลุ่มสิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐ นอกจากน้ีการศึกษาน้ียงัใชข้อ้มูลท่ีได้
จากการส ารวจแพทยท่ี์ให้บริการรักษาพยาบาลในเขตกรุงเทพ ฯ เพื่อวิเคราะห์ระดบัปัญหาในการ
ให้บริการผูป่้วยในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล ตั้งแต่การคดักรองกลุ่มโรคไปจนถึงการด าเนินการ
รักษาวา่มีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
 



 (4) 

ผลการวเิคราะห์ความเหล่ือมล ้าในเชิงขอ้ก าหนดและกฎระเบียบ พบวา่ สิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมากท่ีสุด จึงส่งผลให้ไดสิ้ทธิประโยชน์ในการรักษาดีท่ีสุด 
ใน 3 สิทธิรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ ความครอบคลุมของกลุ่มโรคท่ีคุม้ครอง จ านวนอุปกรณ์และอวยัวะ
เทียม โอกาสในการไดรั้บยาราคาแพง รวมถึงการรักษาโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่การรักษาโรคทัว่ ๆ 
ไป ในขณะท่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีร่วมจ่ายค่ารักษา 30 บาท กลับดีกว่าสิทธิ
ประกนัสังคมท่ีผูป้ระกนัตนตอ้งร่วมจ่ายค่าเบ้ียประกนัใหก้บัตนเองในทุกดา้นท่ีกล่าวมา 

ขณะท่ีความเหล่ือมล ้าในเชิงคุณภาพของการให้บริการนั้น พบวา่ ผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการมีระดบัความพึงพอใจในบริการทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลสูง
ท่ีสุด ส่วนผูใ้ช้บริการในสิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้ากลบัมีระดับ
คะแนนความพึงพอใจจากการให้บริการในระดบัท่ีเท่ากนั และพบว่ามีปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ปัจจยัทางดา้นสิทธิรักษาพยาบาลท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการรับบริการรักษาพยาบาล 
ได้แก่ เขตท่ีพกัอาศยั สังกัดของสถานพยาบาลท่ีไปใช้บริการ ค่ารักษาพยาบาลท่ีต้องช าระเอง 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีผูรั้บบริการส าเร็จ 

ในการส ารวจระดับปัญหาในการให้บริการของแพทย์ว่าผลของความเหล่ือมล ้ าเชิง
ข้อก าหนดและกฎระเบียบในเร่ืองข้อจ ากัดด้านงบประมาณและนโยบายของแต่ละสิทธิ
รักษาพยาบาลไดส่้งผลต่อการรักษาในแต่ละขั้นตอนการรักษาอยา่งไรบา้ง พบวา่สิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด รองลงมาคือสิทธิหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมเป็นสิทธิรักษาพยาบาลท่ีดีนอ้ยท่ีสุด และแพทยใ์ห้ขอ้เสนอแนะวา่หาก
ส านกังานประกนัสังคมแยกสิทธิในการรักษาพยาบาลออกจากสิทธิประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ มาให้
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติบริหารจดัการแทน ก็จะสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ
รักษาพยาบาลท่ีดีกวา่ 

ส่วนแนวทางในการลดความเหล่ือมล ้ านั้น ผูว้ิจยัพิจารณาแลว้เห็นว่าควรก าหนดให้สิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานท่ีคนไทยทุกคนควรจะไดรั้บ ในขณะท่ี
สิทธิประกนัสังคมมีวิธีการจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลแบบเดียวกบัสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หน้าและต้องร่วมจ่ายเงินสมทบให้กับตนเองนั้น จึงควรได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีมากกว่าสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า และในอนาคตหากค่าจา้งของขา้ราชการยงัไม่สามารถสูงเท่ากับ
ลูกจา้งในภาคเอกชน จึงสมควรให้สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการยงัคงเป็นสิทธิรักษาพยาบาลท่ีดี
ท่ีสุด อยา่งไรก็ตามการไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดน้ีก็การสร้างภาระทางการคลงัท่ีสูงตามไปดว้ย 
จึงตอ้งลดสิทธิประโยชน์ท่ีไม่จ  าเป็นบางอย่างลง โดยทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลจะตอ้งร่วมจ่าย
ค่าบริการรักษาพยาบาลเพื่อลดภาระทางการคลงัของรัฐบาลในอนาคต 
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Thailand has 3 national health insurance schemes. There are Civil Servant Medical 

Benefit Scheme (CSMBS), Social Security Scheme (SSS) and Universal Health Coverage (UC). 
Because this 3 schemes are belonged to difference government agency and protect difference 
people. So, this research aims to know about disparity of them in rule and regulation with quality 
of service. 

This study analyzes and compares health care benefit from government agency of 3 
schemes in case of disparity of rule and regulation. While disparity in quality of service apply 
from problem of used national health insurance schemes in National Statistical Office’s report 
and degree of responsiveness in health care service in World Health Organization’s report.  
The sample of this study is user in 3 national health insurance schemes from Bangkok and 
perimeter and methodology is Hypothesis Testing for testing difference of user in 3 schemes and 
Ordered Probit Model for find other variable that affect to satisfaction of health care service.  
In addition, these study use sample of doctor in Bangkok for analyze degree of problem in service 
3 schemes; from the beginning in diagnosis until to treatment. 

The study of disparity in rule and regulation found that; CSMBS has received the highest 
budget which affects to receive the best benefit of medical care (i.e. coverage of diseases, medical 
instruments and artificial organ, propensity to receive innovative drugs and expensive operating 
procedures). UC has pay 30 baht but has better than SSS that must pay insurance premium. 
 



 (6) 

The study of quality of service found that; user in CSMBS has the highest degree of 
satisfaction about treatment and other service, but SSS and UC have the same degree. Anyway, 
other variable beside of 3 national health insurance schemes that affect to degree of satisfaction is 
home sites, subordinate of hospital, user payment and the highest of educated. 

The study of problem in service 3 schemes from the doctors found that; restriction of 
budget and policy of 3 schemes affect to procedures treatment. But CSMBS is the best benefit 
scheme while SSS is worst. However, doctors suggest that direction to increase equity should 
promote to bring health care benefit of SSS replace to UC administrated for the better efficiency. 

So, conclusion of this study suggests that UC could to be the standard benefit. SSS could 
receive better benefit than UC, because they must pay premium for themselves. CSMBS could 
still be the best benefit but it must eliminate the needless benefit for reduce financial distress. 
However, user of CSMBS, SSS and UC must co-pay their expenses of healthcare for lighten the 
load of public finance. 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ของขา้พเจ้าฉบบัน้ีไม่สามารถส าเร็จได้หากขาดแรงสนับสนุน ค าปรึกษา 
ขอ้เสนอแนะ และก าลงัใจจากบุคลต่าง ๆ ดงัน้ี 

ขอบคุณคุณพอ่และคุณแม่ท่ีคอยให้การสนบัสนุนเร่ืองการศึกษาแก่ขา้พเจา้ตั้งแต่เล็ก แมว้า่
คุณพ่อจะไม่ไดร้อดูความส าเร็จของขา้พเจา้ในระดบัอุดมศึกษาตามท่ีท่านตอ้งการ แต่ท่านไดส้ั่ง
สอนใหข้า้พเจา้รู้จกัการรอคอยและความอดทนอนัเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ มากมาย ส่วน
คุณแม่ผูเ้ป็นทั้งแรงผลกัดนัและก าลงัใจส าหรับขา้พเจา้ในการร ่ าเรียนในส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีขา้พเจา้
ปรารถนามาโดยตลอด แมว้า่ขา้พเจา้จะใชเ้วลากบัการศึกษาในระดบัปริญญาโทน้ีนานกวา่แผนการ
ท่ีวางไว ้แต่ท่านก็ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ในตวัขา้พเจา้จนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอบคุณอาจารยค์ณะพฒันาการเศรษฐกิจทุกท่านท่ีอบรมและให้ความรู้แก่ขา้พเจา้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน โดยเฉพาะ ผศ.ดร.ประสพโชค มัง่สวสัด์ิ นอกจากจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหก้บัขา้พเจา้แลว้ ขอขอบคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งยิ่งในโอกาสต่าง ๆ ท่ีอาจารยห์ยิบยื่นมา
ให้ขา้พเจา้ไม่วา่จะเป็นงานช่วยสอน การท างานวิจยั หรือค าแนะน าในการด าเนินชีวิตท่ีอาจจะเป็น
เร่ืองเล็กนอ้ยส าหรับอาจารยแ์ต่มีค่าส าหรับขา้พเจา้อยา่งยิง่ ขอขอบคุณ ศ.ดร.ณัฏพงศ ์ทองภกัดี  ผศ.
ดร.อมรรัตน์ อภินนัท์มหกุล  และ ดร.นิรมล อริยอาภากมล ผูท่ี้เป็นทั้งเจา้นายและอาจารยท่ี์คอย
ฝึกฝนการท างานวิจัยของข้าพเจ้า  ท าให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้หลักการในการท างานวิจัยอันเป็น
ประสบการณ์ท่ีไม่สามารถประเมินค่าได ้ขอขอบคุณ ดร.สุวิมล เฮงพฒันา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ใน
การสละเวลาอนัมีค่าของท่านเพื่อมาร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ นอกจากน้ี 
ขอขอบคุณอาจารย์ดนยั พาหุยุทธ์ และอาจารยกิ์ตติพฒัน์ แสนทวีสุข ท่ีคอยทุ่มเททั้งแรงกายและ
จิตใจในการสั่งสอนวชิาเศรษฐศาสตร์เม่ือคร้ังท่ีขา้พเจา้ยงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และเป็นแรง
บนัดาลใจใหข้า้พเจา้มาศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทน้ีดว้ย 

ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีคณะพฒันาการเศรษฐกิจทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าตลอด
ระยะเวลาในการศึกษาท่ีผ่านมา สุดท้าย ขอบคุณไมตรีจิตรท่ีส่งมอบจากกัลยาณมิตรรอบกาย
ขา้พเจา้ทุกท่านท่ีไม่อาจเอ่ยถึงไดห้มดท่ีช่วยใหข้า้พเจา้ท าการวจิยัส าเร็จตามปรารถนาในคร้ังน้ี 

 
ณวฒัน์ แกว้นพรัตน์ 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 

 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

การด าเนินนโยบายเพื่อสร้างหลกัประกนัสุขภาพเพื่อคนไทยทุกคนนั้นมีมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2515 (สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงสวสัด์ิ, 2555ข: 41) 
เน่ืองจากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีขดัขวางท าให้คนไทยบางส่วนไม่
สามารถเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น และอาจส่งผลให้เกิดภาระหน้ีสินในระดบัครัวเรือนได ้
(อญัชนา ณ ระนอง และวิโรจน์ ณ ระนอง, 2550: 16) จนในปัจจุบนัภาครัฐไดจ้ดัสรรระบบประกนั
สุขภาพให้กบัประชาชนอยู ่3 ระบบหลกั คือ  1) ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ (Civil 
Servant Medical Benefit Scheme)  2) ระบบประกนัสังคม (Social Security Scheme) และ 3) ระบบ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (Universal Health Coverage) (สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงสวสัด์ิ, 2555ข: 51) 
โดยขอ้มูลจากศูนยบ์ริการสารสนเทศการประกนัสุขภาพ ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ในภาพท่ี 1.1 พบวา่ ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ครอบคลุมคนไทย
มากท่ีสุด ร้อยละ 75.06 รองลงมา คือ สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 16.19 และสิทธิสวสัดิการ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ ครอบคลุมคนไทยน้อยท่ีสุด ร้อยละ 7.61 นอกจากนั้นเป็นผูท่ี้ได้รับ
สวสัดิการรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ จากภาครัฐ ไดแ้ก่ ขา้ราชการการเมือง ทหารผ่านศึก ครูเอกชน และ
บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ ร้อยละ 1.04 

แมว้า่ขณะน้ีระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐจะครอบคลุมคนไทยทุกคน แต่ระบบประกนั
สุขภาพทั้ง 3 ระบบ ต่างมีเง่ือนไขในการใชบ้ริการ สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล วิธีบริหาร
จดัการ และรูปแบบการจ่ายเงินใหส้ถานพยาบาลท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 นั้น ไดส่้งผล
ใหเ้กิดความแตกต่างในการไดรั้บบริการท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลตามไปดว้ย 
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ภำพที ่1.1  สัดส่วนผูมี้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพ จ าแนกตามกลุ่มสิทธิและสถานะ พ.ศ. 2556 
แหล่งทีม่ำ:  ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2556ก. 
 
ตำรำงที ่1.1  ความแตกต่างระหวา่งระบบประกนัสุขภาพในประเทศไทย 
 

ความแตกต่าง 
ระบบสวสัดิการ

รักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ระบบประกนัสงัคม 

ระบบหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ 

แนวคิด สวสัดิการส าหรับผูท้  างาน
ภาครัฐ 

(Fringe Benefit) 

ความมัน่คงดา้นสงัคม 
(Social Security) 

การประกนัภาคบงัคบั 
(Social Insurance) 

สิทธิขั้นพ้ืนฐานประชาชน 
(Entitlement) 

สวสัดิการของรัฐ 
(State Welfare) 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั 

ส านกังานประกนัสงัคม 
(สปส.) กระทรวงแรงงาน 

ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

แหล่งเงิน งบประมาณรัฐ สมทบจากรัฐ นายจา้ง และ
ลูกจา้งฝ่ายละเท่ากนัร้อยละ 

1.5 ของเงินเดือน 

งบประมาณรัฐ 

รูปแบบการ
ซ้ือบริการ 

การเบิกจ่ายคืน 
(Public Reimbursement) 

สญัญาทางปกครอง 
(Public Contracting) 

แบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(National Health Insurance) 

งบประมาณ
จดัสรร (พ.ศ. 
2555) 

งบประมาณจดัสรร 
61,317.24 ลา้นบาท 

ประมาณ 12,000 บาทต่อคน 

อตัราเหมาจ่ายรายหวั เท่ากบั 
1,446 บาทต่อคน 

อตัราเหมาจ่ายรายหวั เท่ากบั 
2,775 บาทต่อคน 
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ตำรำงที ่1.1  (ต่อ) 
 

แนวคิด 
ระบบสวสัดิการ

รักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ระบบประกนัสงัคม 

ระบบหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ 

สิทธิ
ประโยชน ์

รอบดา้นทั้งบริการผูป่้วย
นอกและผูป่้วยใน  
ทนัตกรรม ค่ายาเวชภณัฑ ์
ค่าอาหารและหอ้งพิเศษ  
ค่าคลอดบุตร 

รอบดา้นทั้งบริการผูป่้วย
นอกและผูป่้วยใน  
ทนัตกรรม ค่ายาเวชภณัฑ ์
ค่าอาหารและหอ้งสามญั 
ชดเชยกรณีคลอดบุตร พิการ 
และเสียชีวติ 

รอบดา้นทั้งบริการผูป่้วย
นอกและผูป่้วยใน  
ทนัตกรรม ค่ายาเวชภณัฑ ์
ค่าอาหารและหอ้งสามญั  
ค่าคลอดบุตร ชดเชยตาม 
ม.41 

เง่ือนไขการ
ใชบ้ริการ 

สถานพยาบาลรัฐแห่งใดก็ได ้
ใชส้ถานพยาบาลเอกชนได้
ในกรณีฉุกเฉินแบบผูป่้วยใน 
แต่เบิกไดไ้ม่เกิน 3,000 บาท 

เฉพาะโรงพยาบาลรัฐหรือ
เอกชนคู่สญัญาท่ีข้ึนทะเบียน
ดว้ย และสถานพยาบาลใน
เครือข่าย 

เฉพาะโรงพยาบาลรัฐหรือ
เอกชนคู่สญัญาท่ีข้ึนทะเบียน
ดว้ย และสถานพยาบาลใน
เครือข่าย 

รูปแบบ
วธีิการจ่ายเงิน 

 ผูป่้วยนอกจ่ายตาม
ปริมาณบริการและราคา
ท่ีเรียกเก็บยอ้นหลงั 

 ส าหรับบริการผูป่้วยใน
ใชว้ธีิถ่วงน ้ าหนกัตาม
กลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม 
(DRG) 

 เหมาจ่ายรายหวัรวม
ส าหรับบริการผูป่้วยนอก
และใน 

 จ่ายเพ่ิมเป็นรายกรณีตาม
กลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม 
(DRG) ในโรคเร้ือรังและ
มีค่าใชจ่้ายสูง 

 เหมาจ่ายรายหวัส าหรับ
บริการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัโรคและผูป่้วย
นอก  

 ผูป่้วยในใชว้ธีิถ่วง
น ้ าหนกัตามกลุ่ม
วนิิจฉยัโรคร่วม (DRG) 
และจ่ายตามปริมาณ
บริการหรือรายการป่วย
เฉพาะกรณี 

 
แหล่งทีม่ำ:  สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงสวสัด์ิ, 2555ข: 52. 
 

ความเหล่ือมล ้ าในบริการท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาล จึงเป็นประเด็นท่ีมี
การกล่าวถึงอยา่งมากในปัจจุบนั (ประดิษฐ สินธวณรงค,์ 2556: 1) โดยมองวา่ผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนั
สุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิประกันสังคมได้รับบริการไม่เท่าเทียมกับผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ เน่ืองจากผูใ้ช้บริการไม่ทราบแนวทางในการรักษาพยาบาล ดงันั้นการตดัสินใจเลือก
ชนิดและปริมาณในการรักษาจึงมาจากบุคลากรทางการแพทย ์ท าให้ผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการมีโอกาสไดรั้บยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ ซ่ึงเป็นยาตน้แบบท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ
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หรือเป็นยาท่ีมีราคาแพงมากกว่าผู ้ป่วย ท่ีใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิ
ประกนัสังคมอยา่งชดัเจน เช่น Clopidogrel ส าหรับป้องกนัการเกิดล่ิมเลือดอุดตนัหลอดเลือด หรือ 
Coxibs ส าหรับรักษาอาการอกัเสบ เป็นตน้ รวมถึงมีโอกาสท่ีจะไดรั้บหตัถการบางอยา่งสูงกวา่ เช่น 
การผา่คลอด หรือการผา่ตดัส่องกลอ้ง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบความแตกต่างของกระบวนการและ
ผลลพัธ์ในการให้บริการผูป่้วยเบาหวานตามมาตรฐาน เช่น มีโอกาสตรวจ HbA1C ไขมนัในเลือด 
และจอประสาทตา มากกว่าสิทธิอ่ืน ๆ เป็นตน้ (S. Limwattananon, C. Limwattananon and 
Pannarunothai, 2004: 47, 2007: 19-34) 

แมจ้ะมีผลการศึกษาท่ีชดัเจนวา่มีการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนัระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาลใน
แต่ละสิทธิ แต่มีประเด็นท่ียงัไม่สามารถตอบได้ว่าการรักษาด้วยยาหรือหัตถการท่ีแตกต่างกัน
ออกไปน้ี จะส่งผลต่อคุณภาพในเชิงผลลพัธ์ของการรักษาท่ีแตกต่างกนัออกไปหรือไม่ ซ่ึงการศึกษา
ในขณะน้ียงัไม่สามารถพิสูจน์ไดแ้น่ชดัจึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาในประเด็นน้ีต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1)  ประเมินความเหล่ือมล ้าของระบบรักษาพยาบาลทั้งในเชิงขอ้ก าหนดและกฎระเบียบ
ระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

2)  ประเมินความเหล่ือมล ้าเชิงคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลและบริการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งระหว่างสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ จากฝ่ังประชาชนผูรั้บบริการและแพทยผ์ูใ้หบ้ริการในสถานพยาบาลของภาครัฐ 

 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

ผลของความเหล่ือมล ้ าท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถน าไปสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะ
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัทั้งในระบบการให้บริการรักษาพยาบาลและการให้บริการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ระหว่างสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ 
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1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความเหล่ือมล ้าระหวา่งระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 
ทั้ง 3 สิทธิ คือ สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หน้า ในเชิงข้อก าหนดและกฎระเบียบ และเชิงคุณภาพของการให้บริการ โดยมีขอบเขตของ
การศึกษาดงัน้ี 

 
1.4.1  ควำมเหลือ่มล ำ้เชิงข้อก ำหนดและกฎระเบียบ 
ใชก้ารวเิคราะห์และเปรียบเทียบระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ ผา่นกฎระเบียบและ

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยอาศยัแหล่งขอ้มูลจากเอกสารวชิาการ หนงัสือ ประกาศ  เวบ็ไซต ์และส่ือ
ส่ิงพิมพอ์อนไลน์ ของกรมบญัชีกลาง ส านกังานประกนัสังคม และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อหาความแตกต่างของนโยบายท่ีส่งผลต่อการให้บริการท่ีไม่เหมือนกนัระหวา่ง 3 สิทธิ
รักษาพยาบาล ซ่ึงขอบเขตดา้นเวลาของการศึกษาในส่วนน้ีครอบคลุมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
เท่านั้น 

 
1.4.2  ควำมเหลือ่มล ำ้เชิงคุณภำพของกำรให้บริกำร 
ใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะของการให้บริการทั้งการรักษาพยาบาลและบริการอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในมุมมองของประชาชนผูรั้บบริการทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาล และแพทยท่ี์ให้บริการใน
สถานพยาบาลของภาครัฐ โดยการศึกษาน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการส ารวจความความคิดเห็น
จากผูรั้บบริการและแพทยผ์ูใ้ห้บริการจากโครงการการศึกษาความสมดุลและย ัง่ยืนของโครงการ
สวสัดิการสังคม ของคณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ประสพโชค มัง่
สวสัด์ิ, 2556) ภายใตทุ้นวิจยัจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ระหวา่งปีงบประมาณ 
2555-2556 โดยท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลจากภาครัฐระหวา่ง
เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ส่วนแพทยผ์ูใ้ห้บริการส ารวจระหวา่งเดือนกนัยายน
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 



บทที ่2 
 

โครงสร้างและการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

 

2.1  พฒันาการของระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐในประเทศไทย 
 
การพฒันาระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐในประเทศไทยตั้งแต่อดีตท่ีผา่นมามีรูปแบบใน

การพฒันาเพื่อประชาชนเป็นการเฉพาะกลุ่ม สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เจ้าหน้าท่ีของภาครัฐ กลุ่มลูกจ้างในภาคเอกชน และกลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีไม่ได้อยู่ในภาค
เศรษฐกิจท่ีเป็นทางการ โดยในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นคนกลุ่มแรกท่ีไดรั้บสิทธิประกนัสุขภาพ
จากภาครัฐ ประกอบดว้ย ขา้ราชการ ขา้ราชการบ านาญ ลูกจา้งประจ า และบุคคลในครอบครัว คือ 
บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี ในระยะเร่ิมตน้หน่วยงานตน้สังกดัมีหน้าท่ีตั้ง
งบประมาณในการดูแลกนัเอง ต่อมาเม่ือมีพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2523 ข้ึนมา จึงเป็นหน้าท่ีของกรมบญัชีกลางในการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงาน
ราชการสังกดัต่าง ๆ ทั้งหมด 

ประชาชนกลุ่มถดัมาท่ีไดรั้บประกนัสุขภาพจากภาครัฐ นัน่คือกลุ่มลูกจา้งเอกชน ใน พ.ศ. 
2517 สิทธิรักษาพยาบาลครอบคลุมเฉพาะการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน โดยนายจา้งมีหนา้ท่ี
จ่ายเบ้ียประกนัให้กบัลูกจา้ง หลงัจากนั้นจึงขยายความคุม้ครองไปถึงการเจ็บป่วยท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
การท างานใน พ.ศ. 2533 ตามกฎหมายประกนัสังคม ซ่ึงรัฐบาล นายจา้ง และลูกจา้งตอ้งร่วมกนั
สมทบเบ้ียประกนัในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ ร้อยละ 1.5 ของเงินเดือนลูกจา้ง ในระยะเร่ิมตน้สิทธิ
ประกนัสังคมครอบคลุมลูกจา้งในสถานประกอบการท่ีมีจ านวนลูกจา้งตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป จนถึง
ปัจจุบนัน้ีได้มีการขยายไปยงัสถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป โดยระบบสิทธิ
ประกนัสังคมไม่ไดค้รอบคลุมเฉพาะตวัลูกจา้งเอกชนเท่านั้น ยงัคุม้ครองไปถึงลูกจา้งชัว่คราวหรือ
ลูกจา้งรายปีของส่วนราชการ แต่สิทธิของลูกจา้งชั่วคราวน้ีแตกต่างจากสิทธิรักษาพยาบาลของ
ขา้ราชการเพราะไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว 
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แมว้่าในช่วงแรกประเทศไทยจะการมีระบบประกนัสุขภาพส าหรับคนไทยท่ีครอบคลุม
กลุ่มขา้ราชการและลูกจา้งในภาคเอกชนแลว้นั้น แต่จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการส ารวจอนามยัและ
สวสัดิการ ในช่วง พ.ศ. 2534-2535 (สุพล ลิมวฒันานนท ์และถาวร สกลุพาณิชย์, 2555: 29) พบวา่
ประชาชนในประเทศไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 ยงัไม่มีสิทธิหรือสวสัดิการรักษาพยาบาลใด ๆ 
จากภาครัฐมารองรับ (ภาพท่ี 2.1) เน่ืองจากประชาชนในสังคมไทยส่วนใหญ่อยูใ่นชนบท อีกทั้งมี
ฐานะท่ียากจน และไม่ไดอ้ยูใ่นระบบการจา้งงานของภาครัฐหรือเอกชนอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงรัฐบาล
ในสมยันั้นก าหนดใหป้ระชาชนท่ีมาใชบ้ริการในสถานพยาบาลของภาครัฐทุกแห่งจะตอ้งจ่ายค่ายา
และบริการทางการแพทย ์เพื่อให้สถานพยาบาลน าเงินดงักล่าวมาใชบ้ริหารภายในสถานพยาบาล
ของตนเอง แมว้า่รัฐบาลจะจดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงมาชดเชยค่าบริการท่ีตอ้งลดหยอ่น หรือเป็น
ค่าใชจ่้ายส าหรับประชาชนท่ีมีฐานะยากจนแลว้ก็ตาม ก็ยงัมีประชาชนอีกจ านวนมากท่ีไม่สามารถ
เขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลได ้

ขณะนั้ นมีสวัสดิการท่ีให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีมีฐานะยากจนให้ได้รับการ
รักษาพยาบาลเพียงโครงการสวสัดิการรักษาพยาบาลผูมี้รายไดน้้อย ท่ีครอบคลุมประชาชนได้แค่
ร้อยละ 13 เท่านั้น โดยโครงการน้ีเร่ิมต้นใน พ.ศ. 2518 ออกบตัรรับรองสิทธิให้กบับุคคลใน
ครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน แต่ตลอดช่วงระยะเวลากวา่ 20 ปี ของโครงการดงักล่าวกลบัพบว่ามีคน
จนจ านวนมากท่ีไม่ไดรั้บบตัรส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย กลายเป็นวา่กลุ่มคนท่ีไม่ไดย้ากจนจริง ๆ ไดรั้บ
บตัรในโครงการดงักล่าวแทน (สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงสวสัด์ิ, 2540: 27-42) ต่อมา พ.ศ. 2535 กระทรวง
สาธารณสุขไดป้รับโครงสร้างการบริหารโครงการบตัรสุขภาพส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยมารวมกบัการ
ประกันสุขภาพแบบสมคัรใจ (บตัรสุขภาพ) โดยมีเงินสมทบส่วนหน่ึงจากรัฐบาล และขยาย
โครงการต่อไปยงับุคคลท่ีสังคมควรให้ความช่วยเหลือ ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ เด็ก ผูพ้ิการ ภิกษุสามเณร 
และทหารผา่นศึก เป็นตน้ และเปล่ียนช่ือโครงการจากสวสัดิการรักษาพยาบาลผูมี้รายไดน้อ้ยมาเป็น
โครงการสวสัดิการประชาชนดา้นการรักษาพยาบาล หรือ สปร. ท าให้ พ.ศ. 2539 มีประชาชนท่ีอยู่
ในโครงการ สปร. และบตัรสุขภาพ  ประมาณร้อยละ 28 ของประชาชนทั้งหมด 

แมรั้ฐบาลจะด าเนินนโยบายประกนัสุขภาพให้ประชาชนทั้งในรูปแบบสมคัรใจและภาค
บงัคบัมาโดยตลอด แต่ในช่วง พ.ศ. 2544 ท่ีเร่ิมด าเนินโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ หรือ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้น พบวา่มีประชาชนท่ียงัไม่มีหลกัประกนัสุขภาพใด ๆ รองรับมาก
ถึงร้อยละ 29 แต่หลงัจากการตราพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จึง
สามารถน าเอาประชาชนท่ีเคยอยู่ภายใตร้ะบบ สปร. และบตัรสุขภาพเขา้มารวมอยู่ด้วยกนั และ
ขยายไปยงัประชาชนในร้อยละ 29 ท่ียงัไม่มีสิทธิใด ๆ รองรับ โดยสิทธิรักษาพยาบาลน้ีไดรั้บ
งบประมาณจากรัฐบาลทั้งหมด 
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ภาพที ่2.1  สัดส่วนของประชากรไทยในระบบประกนัสุขภาพต่าง ๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
แหล่งทีม่า:  สุพล ลิมวฒันานนท ์และถาวร สกุลพาณิชย,์ 2555: 29. 
 

จากพัฒนาการในระบบประกันสุขภาพของภาครัฐท่ีแยกประชาชนผู้ท่ีได้รับสิทธิ
รักษาพยาบาลออกได ้3 กลุ่มน้ีใน พ.ศ. 2545 นั้น แสดงให้เห็นวา่ประเทศไทยใชว้ิธีแบ่งกลุ่มในการ
ให้สวสัดิการรักษาพยาบาลกับประชาชนท่ีแตกต่างกันออกไปตามการจ้างงาน (Employment 
Based) เน่ืองจากทั้ง 3 ระบบดงักล่าว มีช่วงเวลาในการเกิดข้ึนมาท่ีแตกต่างกนั เห็นไดจ้ากรัฐบาลให้
ความส าคัญกับข้าราชการก่อนเป็นอันดับแรก ต่อมาจึงขยายไปสู่แรงงานท่ีเป็นทางการและ
ครอบคลุมไปถึงประชากรท่ีอยู่นอกระบบการท างานทั้ง 2 ระบบดงักล่าว แมว้่าระบบประกนั
สุขภาพของรัฐบาลทั้ง 3 ระบบน้ี จะครอบคลุมคนไทยเกือบทุกคนแลว้ แต่ยงัมีความแตกต่างจนเป็น
ประเด็นท่ีกล่าวกันว่าเป็นความเหล่ือมล ้ าของทั้ง 3 ระบบ ทั้งในด้านตัวผูรั้บบริการ นั่นคือ
โครงสร้างของประชากรในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล รวมถึงหน่วยงานตน้สังกดัท่ีดูแลรับผิดชอบ
ในแต่ละสิทธิก็มีวธีิการบริหารจดัการและจ่ายเงินใหก้บัสถานพยาบาลท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจะมี
ผลต่อความเหล่ือมล ้าในบริการท่ีไดรั้บดงัท่ีจะพดูถึงในหวัขอ้ถดัไปน้ี 
 

2.2  โครงสร้างของประชากรทีใ่ช้สิทธิรักษาพยาบาล 
 
จากข้อมูลในอดีต พบว่าการท่ีผูมี้สิทธิรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบประกันสุขภาพทั้ง 3 

ระบบ มีความแตกต่างในเชิงโครงสร้างของประชากรนั้ น ได้ส่งผลต่อคุณภาพของบริการ
รักษาพยาบาลท่ีไดรั้บแตกต่างกนัออกไปดว้ย โดยขอ้มูลสัดส่วนผูมี้สิทธิรักษาพยาบาลต่อจ านวน
ประชากรทั้งประเทศในภาพท่ี 2.1 ท่ีผา่นมา พบวา่สัดส่วนของผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลค่อนขา้งคงท่ี
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ในลกัษณะดงักล่าวน้ีตั้งแต่มีการใช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าทั้งประเทศ ซ่ึงสัดส่วนผูใ้ช้
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีมากท่ีสุด ร้อยละ 74 รองลงมาคือผูใ้ช้สิทธิประกนัสังคม ร้อย
ละ 11 และสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 9 

เม่ือวเิคราะห์ช่วงอายขุองผูมี้สิทธิจากขอ้มูลการส ารวจอนามยัและสวสัดิการ ใน พ.ศ. 2554 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (ภาพท่ี 2.2) พบว่าผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลในแต่ละระบบจะมีการ
กระจุกตวัของช่วงอายขุองผูใ้ชสิ้ทธิท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
(Universal Coverage Scheme) จะมีการกระจายตวัในแต่ละช่วงอายุทั้งในวยัเด็ก วยัแรงงาน และวยั
ผู ้สูงอายุใกล้เคียงกับการกระจายตัวของช่วงอายุของคนไทยโดยภาพรวม ส่วนผู ้ใช้สิทธิ
ประกนัสังคม (Social Security Scheme) กระจุกตวัอยูใ่นช่วงวยัแรงงานระหวา่ง 15–59 ปี เกือบ
ทั้งหมด ในขณะท่ีผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ (Civil Servant Medical Benefit) กลบัมี
สัดส่วนของผูสู้งอายุเป็น 2 เท่าของสัดส่วนผูสู้งอายุทั้ งประเทศ เน่ืองจากสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการมีจ านวนผูสู้งอายุในกลุ่มขา้ราชการบ านาญและบิดามารดาท่ีสูงอายุรวมอยูด่ว้ย แสดงให้
เห็นวา่หลกัประกนัสุขภาพแต่ละระบบตอ้งรับภาระของโรคท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละช่วงอาย ุ

 

 
 

ภาพที ่2.2  การกระจายตวัตามช่วงอายขุองผูมี้สิทธิในระบบประกนัสุขภาพกลุ่มต่าง ๆ 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555ข. 
 

และหากแบ่งประชากรในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลออกเป็น 5 กลุ่มตามเศรษฐานะ จาก
การศึกษาของ ภูษิต  ประคองสาย (2555: 7) โดยใชข้อ้มูลการส ารวจอนามยัและสวสัดิการ ระหวา่ง 
พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2550 (ภาพท่ี 2.3) พบวา่ผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (UC) ส่วน
ใหญ่แลว้จะมีเศรษฐานะปานกลางไปถึงยากจนมากถึงร้อยละ 70 ซ่ึงต่างจากผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ (CSMBS) และสิทธิประกนัสังคมต่าง (SS) ท่ีมีเศรษฐานะอยู่ในระดับค่อนขา้งดี 
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เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการและสิทธิประกันสังคมมกัจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ี
ท างานอยูใ่นภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการ มีรายไดเ้ขา้มาในรูปแบบท่ีแน่นอนและสม ่าเสมอ ในขณะ
ท่ีกลุ่มผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เป็นผูท่ี้ท  างานในภาคเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นทางการจึงมี
รายไดท่ี้ไม่แน่นอน หรือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง 

 

 
 

ภาพที ่2.3  การกระจายตวัตามเศรษฐานะของผูมี้สิทธิในระบบประกนัสุขภาพกลุ่มต่าง ๆ 
แหล่งทีม่า:  ภูษิต  ประคองสาย, 2555:7. 

 
นอกจากโครงสร้างอายุและเศรษฐานะดงัท่ีกล่าวมา ยงัพบว่าผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลท่ี

ต่างกนัก็อาศยัอยูใ่นภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย (สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงสวสัด์ิ, 2555ข: 51) ซ่ึงผูท่ี้มี
สิทธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่ในชนบท ในขณะท่ีอีก 2 สิทธิ
รักษาพยาบาลจะอาศยัอยูใ่นเขตเมืองมากกวา่ นอกจากน้ียงัพบอีกว่าระดบัการศึกษาและอาชีพก็มี
ผลต่อศกัยภาพในการแสวงหาและเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนั 

 

2.3  วธีิบริหารจัดการและการจ่ายเงินของแต่ละระบบประกนัสุขภาพ 
 
หลกัประกนัสุขภาพของภาครัฐ (Public Health Insurance) ในประเทศไทยนั้นมีเป้าหมาย

ในการดูแลกลุ่มประชาชนและมีระบบการคลงัท่ีแตกต่างกนัออกไป นัน่คือ มีประชาชนส่วนหน่ึง
ต้องร่วมจ่ายเงินเพื่อการรักษาพยาบาลของตนเอง ในขณะท่ีประชาชนส่วนท่ีเหลือได้รับการ
อุดหนุนทางการเงินในการรักษาพยาบาลจากภาครัฐเกือบทั้งหมด ซ่ึงสัดส่วนของประชาชนทั้ง 2 
กลุ่มน้ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัยและนโยบายของรัฐบาล แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 51 จะรองรับให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับ
บริการสาธารณสุขจากภาครัฐอยา่งเสมอภาค เหมาะสม และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่ในทางปฏิบติั
แลว้การมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสิทธิรักษาพยาบาลอยู่ 3 ระบบ กลบัส่งผลต่อรูปแบบในการให้
สิทธิประโยชน์กบัประชาชนในแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัออกไป 

 
2.3.1  การบริหารจัดการในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล 
โดยปกติแลว้ประเทศท่ีจดัสรรสวสัดิการในการรักษาพยาบาลให้กบัประชาชนทุกคน หรือ

ท่ีเรียกว่ามีประกนัสุขภาพถว้นหน้านั้น มกัจะมีระบบประกนัสุขภาพหลกัเพียงระบบเดียวส าหรับ
คนในประเทศ หรือหากรัฐบาลจะไม่จดัสรรสวสัดิการดา้นน้ีไวใ้ห้ก็จะมีแนวทางในการด าเนินการ
ในรูปแบบเดียวกนั (ตารางท่ี 2.1) ดงักรณีของประเทศดงัต่อไปน้ี (สมชยั จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลง
ประพนัธ์, ยศ วชัระคุปต ์และนนัทพร เมธาคุณวฒิุ, 2552) 

สหราชอาณาจกัรมีระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health Service  (NHS) ให้
ความคุม้ครองดา้นบริการรักษาพยาบาลกบัทุกคน การบริหารจดัการมีหลายระดบัตั้งแต่กระทรวง
สาธารณสุขไปจนถึงขนาดย่อยในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ มีรายได้มาจากภาษีทัว่ไปและ
งบประมาณจดัสรรเป็นรายปี ผูป่้วยร่วมจ่ายค่าบริการทางการแพทยบ์างส่วน คือ ระดบัปฐมภูมิ
รัฐบาลจ่ายใหร้้อยละ 85 ระดบัทุติยภูมิและตติยภูมิรัฐบาลจ่ายให้ร้อยละ 75 ส่วนค่าบริการผูป่้วยใน
จ่ายตามบญัชีค่าบริการ (Fee Schedule) และกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม (DRG) ส่วนค่ายาตามใบสั่งแพทย์
ใชว้ธีิร่วมจ่ายในอตัราคงท่ีต่อรายการและจะลดหลัน่ลงเม่ือถึงระดบัท่ีก าหนด 

เยอรมนัมีสวสัดิการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุดประเทศหน่ึง ก าหนดให้ผูท่ี้ท  างานแล้วแต่มี
รายไดไ้ม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดตอ้งเป็นสมาชิกของกองทุนการเจ็บป่วย (Sickness Fund) ส าหรับ
ประชาชนท่ีมีรายไดสู้งกวา่ระดบัท่ีกฎหมายก าหนดสามารถประกนักบับริษทัเอกชนได ้ซ่ึงกองทุน
การเจ็บป่วยน้ีจดัตั้งข้ึนโดยเอกชนในเชิงองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงก าไรภายใตก้ารก ากบัของภาครัฐ 
รายไดข้องกองทุนมาจากเบ้ียประกนัท่ีจ่ายโดยนายจา้งเท่านั้น ไม่มีการอุดหนุนจากภาครัฐ สามารถ
ก าหนดชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิกและอตัราเบ้ียประกนัเองได ้ แต่ตอ้งอยูภ่ายใตท่ี้กฎหมาย
ก าหนด คือ ร้อยละ 8.5-16.5 ของค่าจา้ง กองทุนท าหนา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อบริการโดยท าความตกลงกบั
สถานพยาบาลต่าง ๆ ผูท่ี้วา่งงานไดรั้บความคุม้ครองโดยสหภาพแรงงานและหน่วยงานสวสัดิการ
ทอ้งถ่ิน ส่วนกรณีของผูเ้กษียณอายแุลว้เบ้ียประกนัจะจ่ายโดยกองทุนผูเ้กษียณอาย ุ(Pension Fund) 

สหรัฐอเมริกามีค่าใชจ่้ายในบริการรักษาพยาบาลสูงท่ีสุดในโลกเพราะไม่ไดก้  าหนดให้เป็น
สิทธิตามกฎหมาย รัฐจะใหส้วสัดิการส าหรับบุคคลบางกลุ่มเพียง 2 โครงการ คือ Madicare ส าหรับ
ผูมี้อายุ 65 ปีข้ึนไป และ Medicaid ส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยและเด็ก การจ่ายค่าบริการของ Madicare 
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และ Madicaid ใช้วิธีจ่ายค่าบริการตามบญัชีค่าบริการและเหมาจ่ายรายหัวควบคู่กนัไป ส่วนผูท่ี้มี
รายไดเ้ป็นของตนเองจะท าประกนักบับริษทัเอกชนท่ีหน่วยงานของตนเองไดจ้ดัหาไวใ้ห้ ในการ
จ่ายค่าบริการให้กบัสถานพยาบาลปฐมภูมิ ส่วนมากผูป่้วยตอ้งส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 
จึงจะสามารถเบิกคืนจากบริษทัประกนัไดใ้นภายหลงั กรณีบริการทุติยภูมิและตติยภูมิบริษทัประกนั
มกัจะใชว้ธีิจ่ายตามท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บควบคู่กบัจ่ายตามบญัชีค่าบริการ 

 
ตารางที ่2.1  รูปแบบในการซ้ือบริการรักษาพยาบาลในประเทศต่าง ๆ 

 

ประเทศ 
รูปแบบในการซ้ือ

บริการ 
หน่วยงานผูซ้ื้อบริการ กลไกทางการคลงัของผูซ้ื้อบริการ 

สหรัฐอเมริกา การจดัการบริบาล 
(Manage Care) 

 บริษทัประกนัสุขภาพเอกชน 
 องคก์รของรัฐ ไดแ้ก่ Centers of 

Medicare and Medicaid Service 

 ประกนัสุขภาพเอกชนโดย
นายจา้ง 

 ระบบ Medicare และ Medicaid 
สหราช
อาณาจกัร 

บริการสาธารณสุข
แห่งชาติ (National 

Health Service) 

 องคก์รของรัฐ คือ National 
Health Service และ Department 
of Health ผา่นทาง Strategic 
Health Authorities (SHA) 

 ภาษีทัว่ไป  
(General Taxation) 

เยอรมนั สญัญาทาง
ปกครอง (Public 

Contracting) 

 กองทุนประกนัสงัคม  
(Sickness Funds) 

 เงินสมทบจากนายจา้งและ
ลูกจา้งเพ่ือเป็นเบ้ียประกนัเขา้
กองทุน 

ไทย การเบิกจ่ายคืน 
(Public 

Reimbursement) 

 กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั 

 ภาษีทัว่ไป 
 จ่ายค่าบริการแบบปลายเปิด 

สญัญาทาง
ปกครอง (Public 

Contracting) 

 ส านกังานประกนัสงัคม 
กระทรวงแรงงาน 

 เงินสมทบเขา้สู่กองทุนจากฝ่าย 
รัฐ นายจา้ง และลูกจา้ง 

 จ่ายค่าบริการแบบปลายปิด 
ประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (National 
Health Insurance) 

 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

 ภาษีทัว่ไป 
 จ่ายค่าบริการแบบปลายปิด 

 
แหล่งทีม่า:  จิรุตม ์ศรีรัตนบลัล์, 2555: 112. 
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แมว้า่ประเทศต่าง ๆ จะให้สวสัดิการรักษาพยาบาลกบัประชาชนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั
ออกไป แต่ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลภายในประเทศเหล่าน้ีจะมีเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น อยา่ง
กรณีของสหราชอาณาจกัรจะใหส้วสัดิการรักษาพยาบาลรองรับกบัประชาชนทุกคนในประเทศ แต่
ตอ้งแลกกบัการเรียกเก็บภาษีท่ีสูงตามไปดว้ย ส่วนกรณีของประเทศเยอรมนัไม่ตอ้งการสร้างภาระ
ทางการคลงั จึงก าหนดใหป้ระชาชนท่ีมีงานท าตอ้งประกนัตนเอง โดยนายจา้งมีหนา้ท่ีส่งเงินสมทบ
เขา้กบักองทุนการเจ็บป่วยเพื่อเป็นหลักประกนัให้กับลูกจ้าง ในขณะท่ีสหรัฐถือว่าการประกัน
สุขภาพเป็นเสรีภาพท่ีประชาชนจะท าหรือไม่ก็ได ้แต่ถา้เป็นผูท่ี้ยากไร้ท่ีไม่สามารถจ่ายเบ้ียประกนั
ใหก้บัตนเองไดก้็ตอ้งเขา้รับการสงเคราะห์จากกองทุนท่ีทางภาครัฐรองรับเอาไว ้

แต่กรณีของประเทศไทยกลบัมีระบบประกนัสุขภาพส าหรับประชาชนในประเทศถึง 3 
ระบบ และทั้ง 3 ระบบน้ีต่างมีการบริหารจดัการผา่นหน่วยงานซ่ึงมีนโยบายและระบบการจ่ายเงิน
ให้กบัสถานพยาบาลท่ีแตกต่างกนั ท าให้การบริหารจดัการระบบสาธารณสุขในประเทศไทยไม่มี
ประสิทธิภาพ (อมัมาร สยามวาลา, อนู แน่นหนา และนิพิฐ พิรเวช, 2555: 27) โดยรูปแบบในการ
บริหารจดัการของทั้ง 3 ระบบมีดงัน้ี 

2.3.1.1  สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ระบบน้ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 

2523 จดัเป็นสวสัดิการในการจา้งงาน (Fringe Benefit) ท่ีขา้ราชการไดท้  างานให้กบัหน่วยงานของ
ภาครัฐ มีกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัท าหน้าท่ีก ากับดูแลทางกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ
บริหารงบประมาณผา่นกลุ่มสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการในส านกัมาตรฐานค่าตอบแทน ซ่ึง
เงินท่ีรัฐจดัสรรให้นั้นไดม้าจากงบกลางส าหรับใชใ้นทุกหน่วยงานของราชการโดยตั้งงบประมาณ
ดงักล่าวไวท่ี้กรมบญัชีกลาง ดงันั้นแหล่งเงินของสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการจึงมาจากเงิน
ภาษีของประชาชนทั้งหมด 

ส่วนการก ากบัดูแลการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้สอดคล้องกบัคุณภาพในการ
รักษาพยาบาลนั้น ไม่ไดด้ าเนินการผา่นกรมบญัชีกลางท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ่้ายเงิน แต่ให้สถานพยาบาล
เป็นผูท้  าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพในการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย ์และจ่ายเงินให้กบั
สถานพยาบาลตามรายบริการท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บ (Fee-for-service) อนัเป็นแนวทางบริหาร
จดัการทางการคลงัท่ีง่ายท่ีสุด 

แมว้่าการจ่ายเงินตามรายบริการจะสร้างปัญหากบัผูรั้บบริการในดา้นคุณภาพและ
การเขา้ถึงบริการน้อยมาก แต่การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในลกัษณะน้ีไดส้ร้างภาระทางการคลงั
ให้กับรัฐบาลมาโดยตลอด เพราะส านักงบประมาณมักจะตั้ งงบประมาณในส่วนของการ
รักษาพยาบาลไวล่้วงหน้าต ่ากวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงมาตลอดทุกปี ดงันั้นใน พ.ศ. 2550 จึงมีการ
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ตราบทบญัญติัส าหรับตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีเป็นส่วนเกินนั้นในปีถดัไป กรณีบริการ
รักษาผูป่้วยนอกแมว้่าจะยงัใชว้ิธีการจ่ายเงินตามรายบริการ แต่ใช้วิธีก ากบัดูแลผ่านระบบเบิกจ่าย
ตรง โดยสถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์ และอวยัวะเทียม ไดไ้ม่เกินอตัรา
ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด (Fee Schedule) จึงสามารถควบคุมการใช้จ่ายไดดี้ข้ึน และไดน้ าวิธี
เบิกจ่ายตามกลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (DRG) มาใชก้บักรณีผูป่้วยในภายในปีดงักล่าวดว้ย (ยกเวน้ค่าห้อง 
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ และอวยัวะเทียม ตอ้งเบิกจ่ายตามอตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด) 

2.3.1.2  สิทธิประกนัสังคม 
สิทธิในการรักษาพยาบาลของผูใ้ชสิ้ทธิประกนัสังคมมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 2 กองทุน 

คือ กองทุนประกนัสังคม ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และกองทุนเงินทดแทน 
ตามพระราชบญัญติักองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีส านกังานประกนัสังคม (สปส.) กระทรวง
แรงงานท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณส าหรับการรักษาพยาบาลและสวสัดิการ
ดา้นอ่ืน ๆ ผ่าน 2 กองทุนน้ีแก่ประชาชนวยัแรงงานท่ีอยู่ในภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการ (Formal 
Sector) 

กองทุนประกนัสังคมมีแหล่งเงินทุนจาก 3 ฝ่าย คือ ผูป้ระกนัตน นายจา้ง และรัฐบาล 
ร่วมจ่ายเงินสมทบในอตัราท่ีเท่า ๆ กนั คือ ร้อยละ 5 ของค่าจา้งลูกจา้ง โดยเงินสมทบในส่วนน้ีจะ
จดัสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง 8 กรณี คือ คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และวา่งงาน 

ส่วนกองทุนเงินทดแทนไดรั้บการสมทบเงินทุนจากนายจา้งเพียงฝ่ายเดียวในอตัรา
ร้อยละ 0.2-1 ของค่าจา้งตามความเส่ียงภยัของกิจการ โดยให้สิทธิชดเชยแก่ลูกจา้งใน 5 กรณี คือ 
สิทธิรักษาพยาบาลกรณีมีการเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน สิทธิไดรั้บเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพจาก
การท างาน สิทธิไดรั้บเงินเม่ือเสียชีวติ สิทธิไดรั้บเงินชดเชยในการหยุดงานเน่ืองมาจากการเจ็บป่วย 
และสิทธิรับเงินบ านาญในกรณีชราภาพในอนาคต 

สิทธิประกนัสังคมถือวา่เป็นการประกนัภาคบงัคบั (Social Insurance) เน่ืองจากมี
กฎหมายบงัคบัให้สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป ตอ้งจดทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตน
ในกองทุนประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน (ผูป้ระกนัตนมาตรา 33) โดยสถานประกอบการ 
ลูกจา้ง และรัฐบาล จะตอ้งสมทบเงินเขา้กองทุนน้ีเพื่อจดัสรรสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามท่ีภาครัฐ
ก าหนด ซ่ึงกรณีรักษาพยาบาลมีการสมทบเงินเขา้กองทุนจากภาครัฐ นายจา้ง และลูกจา้งฝ่ายละ 
ร้อยละ 1.5 ของค่าจา้งลูกจา้ง (เฉพาะกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต) กองทุนน้ี
ครอบคลุมไปถึงบุคคลท่ีเคยเป็นผูป้ระกนัตนมาก่อน แต่ส้ินสุดการวา่จา้งจากนายจา้งแลว้และยินดีท่ี
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จะจ่ายเงินเขา้กองทุนเองโดยมีรัฐบาลร่วมสมทบให้บางส่วน (ผูป้ระกนัตนมาตรา 39) และสิทธิ
ดงักล่าวน้ียงัครอบคลุมไปถึงลูกจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีกฎหมายก าหนดใหข้ึ้นทะเบียนอีกดว้ย  

การบริหารจดัการสวสัดิการรักษาพยาบาลของสิทธิประกันสังคมสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กองทุน ดงัน้ี (สมพร ทองช่ืนจิตต ์และรังสิมา ปรีชาชาติ, 2555: 79) 

1) กองทุนเงินทดแทน มีคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบดว้ย 
(1) คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน มีเลขาธิการส านักงานประกนั 

สังคมเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการจากไตรภาคี คือ ฝ่ายนายจา้ง 3 คน ฝ่ายลูกจา้ง 3 คน 
และผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการไม่เกิน 6 คน (ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การคลงั ประกนัสังคม หรือประกนัภยั) คณะกรรมการชุดน้ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการ
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบาย การบริหารกองทุนและการจ่ายเงินทดแทน ตลอดจน
ให้ความเห็นในการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการวางระเบียบเก่ียวกบัการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน และการพิจารณาวินิจฉยั
อุทธรณ์ 

(2) คณะกรรมการการแพทย ์ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ไม่เกิน 15 คน มีอ านาจหน้าท่ีในการเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเก่ียวกบัการด าเนินงานรักษาพยาบาล ให้ค  าปรึกษาแนะน าในทาง
การแพทย ์ รวมถึงการให้ความเห็นในการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการจ่ายเงินในกรณี
เจ็บป่วยจากการท างานของกองทุนเงินทดแทนใช้วิธีการจ่ายตามรายบริการ โดยให้นายจา้งทดรอง
จ่ายค่ารักษาไปก่อน แลว้น าใบเสร็จท่ีไดไ้ปขอเบิกเงินท่ีส านกังานประกนัสังคมไดไ้ม่เกิน 300,000 
บาทต่อคร้ัง ดังนั้นการศึกษาน้ีจะเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากกองทุน
ประกนัสังคมกบัสิทธิรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ เพียงอยา่งเดียว 

2) กองทุนประกนัสังคม มีคณะกรรมการ 3 คณะ ประกอบดว้ย 
(1) คณะกรรมการประกนัสังคม มีคณะกรรมการในการบริหารงาน

คลา้ยคลึงกบัคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คือ 1) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดักระทรวง
แรงงานเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแ้ทน
ส านกังบประมาณ กบั 2) ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง และ 3) ผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้ง ฝ่ายละ 5 
คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิทางระบบงานประกนัสังคม ผูท้รงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผูท้รงคุณวุฒิทาง
การแพทย ์ ผูท้รงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูท้รงคุณวุฒิอ่ืน ซ่ึงกรรมการทั้ง 3 ฝ่ายน้ีมีหนา้ท่ีเสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานทั้งดา้นรายรับ รายจ่าย
จ่าย และจดัหาผลประโยชน์จากกองทุน 
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(2) คณะกรรมการการแพทย ์ไม่เกิน 16 คน มีหน้าท่ีเสนอความคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการอุธรณ์ และส านักงานประกันสังคม ในเร่ือง
ขอ้ก าหนด หลกัเกณฑ ์และสิทธิประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทยข์องผูป้ระกนัตน 

(3) คณะกรรมการอุทธรณ์ มีประธานกรรมการและกรรมการซ่ึง
รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิทางกฎหมาย ระบบงานประกนัสังคม การแรงงาน และการแพทย ์
รวมทั้งผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งและผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง ฝ่ายละ 3 คน โดยเม่ือรวมทั้งคณะแลว้ตอ้งไม่เกิน 13 
คน มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัค าอุทธรณ์ของนายจา้ง ผูป้ระกนัตน หรือบุคคลซ่ึงไม่
พอใจค าสั่งของเลขาธิการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

กองทุนประกนัสังคมใช้วิธีจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลแบบเหมาจ่ายราย
หวั (Capitation) ให้แก่สถานพยาบาลในกรณีผูป่้วยนอก เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย
หรือประสบอนัตรายท่ีไม่ไดเ้กิดจากการท างาน ประกอบดว้ย ค่าตรวจวินิจฉัยและบ าบดัรักษา ค่า
พกัอาศยัในสถานพยาบาล ค่ายาและเวชภณัฑ์ ค่าพาหนะรับส่ง และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น ค่า
เหมาจ่ายรายหัวน้ีได้ปรับให้สูงข้ึนตามดัชนีราคาผูบ้ริโภคตลอดทุกปี โดยมีคณะกรรมการ
การแพทยเ์ป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อคณะกรรมการประกนัสังคม 

ส านกังานประกนัสังคมไดป้รับปรุงระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
จากท่ีเดิมท่ีใชร้ะบบเหมาจ่ายรายหวัเป็นระบบหลกัทั้งกรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยในมาใชว้ิธีเบิกจ่าย
แบบกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม (DRG) ร่วมกบัวิธีเหมาจ่ายรายป่วย (Case Base Payment) ใน พ.ศ. 2555 
โดยใช้วิธีเหมาจ่ายรายป่วยตามค่าเหมาจ่ายรายหวัของปีนั้น ๆ ในกรณีท่ีบริการส าหรับผูป่้วยนอก
และผูป่้วยในมีน ้ าหนกัสัมพทัธ์ปรับดว้ยวนันอนตามระบบ DRG นอ้ยกว่า 2 แต่ถา้ค่าท่ีไดเ้ท่ากบั
หรือมากกวา่ 2 ก็จะใชว้ิธีการค านวณการจ่ายเงิน โดยก าหนดให้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาทต่อน ้ าหนกั
สัมพทัธ์ปรับดว้ยวนันอน 1 RW ซ่ึงขอ้มูล พ.ศ. 2555 ส านกังานประกนัสังคมก าหนดให้ค่า 1 หน่วย 
Relative Weight หรือ RW เท่ากับ 15,000 บาท (ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม
พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 เร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน, 2555: 25-26) 

2.3.1.3  สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
สิทธิรักษาพยาบาลน้ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2545 ให้ความคุม้ครองกบัประชาชนท่ีไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลจาก 2 ระบบท่ีกล่าวมา มีส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซ่ึงอยูใ่นฐานะองคก์รอิสระเป็นผูบ้ริหารจดัการสิทธิดงักล่าว 
โดยสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้ามีช่ือเรียกอ่ืน ๆ คือ สิทธิบตัรทอง หรือโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค เน่ืองจากมีการร่วมจ่ายในการรับบริการคร้ังละ 30 บาท แต่มีขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งร่วม
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จ่าย คือ กรณีท่ีเป็นผูย้ากไร้ ผูท้  าความดีให้กับสังคม และผูท่ี้ไม่ประสงค์ร่วมจ่ายเงิน ซ่ึงสิทธิ
รักษาพยาบาลน้ีถือว่าเป็นสวสัดิการของรัฐ (State Welfare) ท่ีให้กบัประชาชนทุกคนท่ีไม่มีสิทธิ
รักษาพยาบาลใด ๆ มารองรับ (รวมถึงการให้การสงเคราะห์แก่ชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทย
และไม่มีหลกัประกนัสุขภาพใด ๆ รองรับดว้ย) โดยสนบัสนุนให้ประชาชนไดใ้ชห้น่วยบริการปฐม
ภูมิใกลบ้า้นเป็นหน่วยบริการในเบ้ืองตน้ เพราะนอกจากจะท าหนา้ท่ีในการตรวจวินิจฉยัและท าการ
รักษาโรคท่ีไม่ร้ายแรงไดแ้ลว้ หน่วยบริการปฐมภูมิยงัสามารถใหก้ารสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค 
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากการเจ็บป่วยไดอี้กดว้ย ซ่ึงต่างจากสิทธิประกนัสังคมท่ีให้สิทธิในการใช้
บริการในสถานพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 100 เตียงไดท้ั้งของภาครัฐและเอกชน ในขณะท่ีสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการสามารถใชบ้ริการในสถานพยาบาลของภาครัฐแห่งใดก็ได ้

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ท าหน้าท่ีบริหารจดัการภายใตก้ารก ากบัของกระทรวงสาธารณสุข มีคณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (กปสช.) เป็นผูก้  าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานการบริการ
รักษาพยาบาล กปสช. มาจากภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพ ประกอบดว้ย ประธาน
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการจากภาครัฐ 8 คน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 4 คน ผูแ้ทนองคก์รเอกชนไม่แสวงหาผลก าไร 5 คน ผูแ้ทนจากดา้นสาธารณสุข 5 คน และ
ผูท้รงคุณวุฒิ 7 คน กปสช. มีบทบาทหนา้ท่ีในการรับขอ้มูลจากฝ่ายผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการเพื่อ
น าไปพฒันากองทุนให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของผูใ้ชบ้ริการ ใชร้ะบบกระจายอ านาจให้มีการ
บริหารจดัการกนัเองภายในพื้นท่ี ท าใหห้น่วยงานท่ีให้บริการในเขตและจงัหวดัไดมี้บทบาทในการ
ตดัสินใจภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละมาตรการท่ีก าหนดจาก กปสช. ผา่น สปสช. ในสาขายอ่ยตามภูมิต่าง 
ๆ ทั้ง 13 แห่ง นอกจากน้ี กปสช. ยงัไดแ้ยกบทบาทผูซ้ื้อออกจากผูใ้หบ้ริการ (กระทรวงสาธารณสุข) 
ท าใหก้ารตรวจสอบและประเมินผลในการใหบ้ริการไดดี้ยิง่ข้ึน 

พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก าหนดให้จดัตั้งกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเพื่อน าเงินท่ีไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลให้กบัผูมี้สิทธิ และ
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคใหก้บัประชาชนทัว่ไป โดยไม่ก าหนดวา่ประชาชนคนนั้นจะ
ใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลใดจากภาครัฐ มีแหล่งเงินทุนจาก 8 แห่ง คือ 1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) การให้บริการสาธารณสุข 4) เงินค่าปรับทางปกครอง 5) เงินจาก
การบริจาค 6) ดอกผลท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นของกองทุน 7) เงินท่ีไดม้าจากกิจการของกองทุน และ  
8) เงินสมทบอ่ืน ๆ โดยน าเงินท่ีไดม้าบริหารงานผา่นกองทุนทั้งหมด 15 กองทุน คือ 1) กองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย ์2) แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเร้ือรังและโรคเฉพาะ  
3) กองทุนทนัตกรรม 4) กองทุนพฒันาระบบบริการตติยภูมิเฉพาะดา้น 5) กองทุนพฒันาระบบ
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บริการอ่ืน ๆ 6) กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี 7) กองทุนยา เวชภณัฑ์ และ
วคัซีน 8) กองทุนพฒันาระบบการแพทยแ์ผนไทย 9) กองทุนส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ (งบจ่าย
ตามเกณฑ์คุณภาพ) 10) กองทุนเพื่อบริการผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ผูป่้วยเอดส์ และผูป่้วยวณัโรค  
11) กองทุนไต 12) กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 13) กองทุนพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 
และ 14) กองทุนพฒันาระบบบริการสุขภาพผูป่้วยจิตเวช 

การจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลใช้วิธีเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) ในกรณีผูป่้วย
นอกและบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค อตัราเหมาจ่ายในแต่ละปีได้มาจากการ
ค านวณขอ้มูลในฐานขอ้มูลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในอดีต นกัวิชาการจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเสนอ
ต่อ กปสช. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อน าไปเสนอต่อส านกังบประมาณ และการท่ีแหล่งเงินทุนของสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มาจากงบประมาณประจ าปีเป็นหลกันั้น จึงตอ้งอาศยัการเจรจาต่อรอง
กบัส านกังบประมาณ ท าให้อตัราเหมาจ่ายในแต่ละปีมกัจะน้อยกว่าท่ียื่นเสนอไป ต่างจากอตัรา
เหมาจ่ายของสิทธิประกนัสังคมท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจการตดัสินใจของคณะกรรมการทางการแพทยท่ี์
ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง  ส่วนกรณีของผู ้ป่วยในใช้วิธีจ่ายตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม (DRG) นอกจากน้ียงัมีวิธีการจ่ายแบบอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเขา้มาด้วย คือ การจ่ายตาม
บญัชีค่าบริการ (Fee Schedule) ในกรณีอุปกรณ์และอวยัวะเทียม การจ่ายตามผลการปฏิบติังาน (Pay 
for Performance หรือ P4P) กรณีท่ีสถานพยาบาลท าผลงานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 
2.3.2  การจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาล 
เน่ืองจากระบบบริการรักษาพยาบาลไม่สามารถใช้กลไกตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ในการ

จดัสรรบริการดงักล่าวได้ เน่ืองจากประชาชนไม่สามารถเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลได้ทุกคน 
รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ จึงจดัให้มีระบบสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลหรือประกนัสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน ผ่านหน่วยงานซ่ึงอาจเป็นของภาครัฐหรือเอกชนในการท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร
จัดการด้านการเงินและช าระค่าบริการรักษาพยาบาลแทนประชาชนในฐานะผู ้ซ้ือบริการ 
(Purchaser) ตลอดจนเป็นผูจ้ดัการระบบบริการรักษาพยาบาลหรือเป็นผูด้  าเนินการให้บริการ
รักษาพยาบาลดว้ยตนเอง (Provider) ก็ได ้(จิรุตม ์ศรีรัตนบลัล์, 2555: 111) 

แต่เน่ืองจากประเทศไทยมีระบบบริการรักษาพยาบาลอยู ่3 ระบบ ในแต่ละระบบก็มีองคก์ร
ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อบริการท่ีแตกต่างกนัทั้ง 3 องคก์ร ประกอบกบัมีวิธีในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
และเงินอุดหนุนท่ีให้กับสถานพยาบาลในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป จึงสร้างความไม่มี
ประสิทธิภาพและความเหล่ือมล ้าระหวา่งผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลทั้ง 3 ระบบ ซ่ึงวิธีการซ้ือบริการ
รักษาพยาบาลท่ีใชใ้นประเทศไทยมีอยู่ 4 แบบหลกั ๆ (ตารางท่ี 2.2) คือ 1) การจ่ายเงินตามราย
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บริการ (Fee-for-Service) 2) การเหมาจ่ายรายหวั (Capitation) 3) การวินิจฉยัโรคร่วม (Diagnostic 
Related Group หรือ DRG) และ 4) การจ่ายตามบญัชีค่าบริการ (Fee Schedule) 

 
ตารางที ่2.2  วธีิจ่ายเงินค่าบริการรักษาพยาบาลต่อพฤติกรรมการใหบ้ริการของสถานพยาบาล 

 

วธีิจ่ายเงินค่าบริการ
รักษาพยาบาล 

พฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการ (Provider Behavior) 
การป้องกนั
ปัญหาสุขภาพ 

การใหบ้ริการ
รักษาพยาบาล 

การตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป่้วย 

การควบคุม 
ค่าใชจ่้าย 

1) ระบบจ่ายเงินตาม
รายบริการ 
(Fee-for-Service) 

+ / – + + + + + + – – – 

2) ระบบเหมาจ่ายราย
หวั (Capitation) 

+ + + – – + + + + + 

3) ระบบวนิิจฉยัโรค
ร่วม (Diagnostic 
Related Group) 

+ / – + + + + + + 

4) ระบบจ่ายตาม
บญัชีค่าบริการ 
(Fee Schedule) 

+ / – – – + / – + + + 

 
แหล่งทีม่า:  วลยัพร พชัรนฤมล และคณะ, 2555: 161. 
หมายเหตุ:  + + + มีผลดีอยา่งมาก, + + มีผลดีบา้ง, + / – ไม่มีผล หรือผลไม่ชดัเจน, – – มีผลเสียบา้ง, 

– – – มีผลเสียอยา่งมาก 
 

2.3.2.1  ระบบจ่ายเงินตามรายบริการ (Fee-for-Service) 
วิธีน้ีเป็นการจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลแบบยอ้นหลงัตามรายการท่ีเรียกเก็บจากผู ้

ให้บริการ มีผลดีต่อผูใ้ห้บริการท่ีสามารถให้บริการรักษาพยาบาลกับผูรั้บบริการได้อย่างเต็ม
ความสามารถท่ีจะให้ได้ แต่วิธีจ่ายเงินแบบน้ีไดส้ร้างภาระทางการเงินให้กบัหน่วยงานตน้สังกดั
ของสิทธิรักษาพยาบาลท าให้ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนได ้นอกจากน้ีอาจก่อให้เกิด
ปัญหาจริยธรรมวบิติั (Moral Hazard) ทั้งผูใ้หบ้ริการและผูท่ี้มารับบริการท่ีเกินกวา่ความจ าเป็นได ้

ในกรณีของประเทศไทย ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นสิทธิ
รักษาพยาบาลเพียงสิทธิเดียวท่ีน าวิธีการดงักล่าวน้ีมาใช้ (สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงสวสัด์ิ, 2555ก: 139) 
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รายจ่ายจึงมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนตลอดทุกปี (ภาพท่ี 2.4) ในช่วง พ.ศ. 2532-2541 มีอตัราเพิ่มข้ึนโดย
เฉล่ียร้อยละ 20 มาโดยตลอด แลว้มาลดลงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2542-2548 หลงัจากนั้นจึง
กลับมามีอัตรา เพิ่ม ข้ึนมากกว่า ร้อยละ 20 อีกคร้ัง  และไปลดลงอีกคร้ังใน พ.ศ.  2553 ท่ี
กรมบญัชีกลางมีความเขม้งวดในการเบิกจ่ายท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก เม่ือท าการเปรียบเทียบสัดส่วน
ค่าใชจ่้ายของผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน พบวา่ในช่วง พ.ศ. 2532-2546 มีสัดส่วนของค่าใชจ่้ายผูป่้วย
ในสูงกว่าผูป่้วยนอก แต่หลงัจาก พ.ศ. 2546 เป็นตน้มากลบัมีค่าใชจ่้ายของผูป่้วยนอกสูงกวา่ผูป่้วย
ใน เน่ืองจากมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายผู ้ป่วยในตั้ งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมา ทาง
กรมบญัชีกลางจึงน ากลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (DRG) มาใชใ้นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับผูป่้วยใน 
พร้อมกบัก าหนดให้ผูใ้ชสิ้ทธิตอ้งจ่ายเงินเองกรณีพกัในห้องพิเศษของสถานพยาบาลสังกดัรัฐบาล
ในส่วนท่ีเกินก าหนด 14 วนั และจ ากดัการใหใ้ชบ้ริการในสถานพยาบาลเอกชน ส่วนกรณีค่าใชจ่้าย
ผูป่้วยนอก เม่ือก่อนผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลตอ้งทดรองจ่ายเงินไปก่อน จึงจะท าฎีกาเพื่อเบิกเงินคืน
จากหน่วยงานตน้สังกดัไดใ้นภายหลงั แต่หลงัจาก พ.ศ. 2547 ไดน้ าระบบเบิกจ่ายตรงมาใชอ้  านวย
ความสะดวกแก่ผู ้ใช้สิทธิรักษาพยาบาล ไม่ต้องทดลองจ่ายไปก่อน ท าให้ผู ้ให้บริการและ
ผูรั้บบริการไม่ไดค้  านึงถึงภาระทางการเงินท่ีเกิดข้ึน จึงมีการจ่ายยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติท่ีเป็น
ยาตน้แบบและยงัคงติดสิทธิบตัรอยูใ่นจ านวนมาก ประกอบกบักลไกการตรวจสอบยงัไม่รัดกุม จึง
มีการน ายาส าหรับผูป่้วยในท่ีจะตอ้งเบิกจ่ายแบบกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม มาเบิกจ่ายตามรายบริการใน
กรณีของผูป่้วยนอกแทน 

 
 
ภาพที ่2.4  ค่าใชจ่้ายในบริการรักษาพยาบาลของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ พ.ศ. 

2532-2554 (ลา้นบาท) 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ, 2555. 
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2.3.2.2  ระบบเหมาจ่ายรายหวั (Capitation) 
วิธีน้ีเป็นการจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลแบบล่วงหน้าตามอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการรักษาพยาบาลต่อประชากรหน่ึงคน อัตราท่ีจ่ายให้น้ีเป็นอัตราท่ีตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต้นสังกัดกับสถานพยาบาล โดยสถานพยาบาลจะได้รับเงินตามจ านวนประชากรท่ี
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการนั้น ๆ เป็นหน่วยงานประจ า เม่ือเปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินแบบวิธีอ่ืน 
(ภาพท่ี 2.4) พบว่าวิธีน้ีจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าและบริหารจดัการได้ง่ายกว่าวิธีอ่ืน 
เน่ืองจากวธีิน้ีไม่มีแรงจูงใจใหมี้การบริการผูป่้วยมากเกินความจ าเป็น เพราะเป็นการโอนความเส่ียง
ในงบบริการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานตน้สังกดัไปยงัสถานพยาบาลแทน เหมาะกบับริการผูป่้วย
นอกท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการท่ีสูง 2-5 คร้ังต่อคนต่อปี (ศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทยั, 2555: 145) แต่
มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการแต่ละคร้ังท่ีไม่มากนกั ส่งผลต่อผูใ้ห้บริการตอ้งท าการควบคุมค่าใชจ่้าย
ไม่ใหเ้กินกวา่เงินท่ีไดรั้บมา จึงมีมาตรการในการแกปั้ญหาในส่วนน้ี (วลยัพร พชัรนฤมล และคณะ, 
2555: 161) คือ 1) การใหเ้งินอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น การจ่ายเงินพิเศษเม่ือสถานพยาบาลให้บริการไดถึ้ง
เป้าหมายท่ีหน่วยงานตน้สังกดัก าหนด (Bonus) หรือการจ่ายเงินตามผลการปฏิบติังาน (Pay for 
Performance หรือ P4P) เช่น กรณีฉีดวคัซีนในเด็กแรกเกิดท่ีสถานพยาบาลดูแลไดค้รบทุกคน เป็น
ตน้ 2) ให้ประชาชนมีโอกาสเปล่ียนสถานพยาบาลท่ีรับรองสิทธิ (คือ สิทธิประกนัสังคมมีโอกาส
เปล่ียนไดปี้ละ 1 คร้ัง และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีสิทธิเปล่ียนไดปี้ละ 4 คร้ัง) จะไดเ้ป็น
แรงกระตุน้ให้สถานพยาบาลดูแลผูป่้วยให้ดีท่ีสุด เพื่อรักษาจ านวนประชากรท่ีมาลงทะเบียนใช้
บริการในช่วงเวลาต่อไป และ 3) มีระบบรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าเป็นสถานพยาบาลท่ีได้
มาตรฐาน (Hospital Accreditaion หรือ HA) 

สิทธิรักษาพยาบาลในประเทศไทยท่ีน าระบบเหมาจ่ายรายหวัมาใช้เป็นคร้ังแรกคือ
สิทธิประกนัสังคม ใน พ.ศ. 2534 ขณะนั้นไดใ้ช้อตัราเหมาจ่าย 700 บาทต่อคนต่อปี ตามจ านวน
ผูป้ระกนัตนท่ีมาลงทะเบียนในสถานพยาบาล โดยอตัราดงักล่าวประกอบดว้ยค่าบ าบดัรักษาโรค ค่า
ตรวจวนิิจฉยั ค่าพกัอาศยัในสถานพยาบาล ค่ายาและเวชภณัฑ์ ค่าพาหนะรับส่ง และค่าบริการอ่ืน ๆ 
ท่ีจ  าเป็น ใน พ.ศ. 2538 ไดเ้พิ่มวิธีจ่ายค่าบริการตามอตัราการใช้บริการของผูป้ระกนัตนเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการใหบ้ริการกบัสถานพยาบาล ต่อมา พ.ศ. 2542 ไดแ้บ่งอตัราเหมาจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ 
1) จ่ายในอตัราพื้นฐานทัว่ไป และ 2) จ่ายตามภาระความเส่ียงของโรคโดยน าระบบกลุ่มวินิจฉยัโรค
ร่วมมาใชเ้ป็นเกณฑ์ปรับอตัราการจ่ายผูป่้วยใน และก าหนดคะแนนโรคเร้ือรัง 8 โรค ส าหรับปรับ
อตัราในการใหบ้ริการผูป่้วยนอก และใน พ.ศ. 2552 ไดจ่้ายเงินเพิ่มให้แก่สถานพยาบาลท่ีไดรั้บรอง
คุณภาพของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA จึงท าให้อตัราเหมาจ่ายของสิทธิประกนัสังคม (SS) 
ใน พ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2551 มากถึงร้อยละ 20 (ภาพท่ี 2.5) 
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สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เป็นอีกสิทธิรักษาพยาบาลท่ีไดน้ าระบบดงักล่าว
มาใชใ้น พ.ศ. 2546 กรณีบริการผูป่้วยนอกและบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในอตัราเหมา
จ่ายเดียวกนัทุกแห่ง ต่อมา พ.ศ. 2547-2550 ไดป้รับอตัราเหมาจ่ายตามโครงสร้างอายุร่วมกบัปรับ
ตามจ านวนการใชบ้ริการใน พ.ศ. 2550 แต่ใน พ.ศ. 2552 กลบัยกเลิกการน าจ านวนการใชบ้ริการมา
ปรับใช้ในอตัราเหมาจ่ายเพราะส่งผลต่อการนดัหมายผูป่้วยกลบัมาใช้บริการโดยไม่จ  าเป็นไดง่้าย 
เห็นไดจ้ากอตัราเหมาจ่าย (UC) ท่ีเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 12 ระหว่าง พ.ศ. 2548-2551ในภาพท่ี 2.5 
หลงัจากนั้น พ.ศ. 2553 กลบัมาใช้อตัราเหมาจ่ายแบบเดียวกนัทั้งประเทศอีกคร้ังดว้ยเหตุผลท่ีว่า
โครงสร้างอายุไม่น่าจะสะทอ้นความจ าเป็นดา้นสุขภาพไดค้รบถ้วน และได้แยกการจ่ายเงินตาม
รายการส าหรับการส่งต่อผูป่้วยนอก เพื่อใหผู้ใ้ชสิ้ทธิสามารถเขา้ถึงบริการและควบคุมค่าใชจ่้ายได ้

เม่ือเปรียบเทียบอตัราเหมาจ่ายรายหัวตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2555 พบว่าในช่วงแรกค่า
เหมาจ่ายรายหวัของสิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั 
แต่หลงัจาก พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป อตัราเหมาจ่ายรายหวัของสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ได้
สูงกวา่สิทธิประกนัสังคมโดยเฉล่ีย 1.24 เท่าตวั 

 

 
 
ภาพที ่2.5  อตัราเหมาจ่ายรายหวัของระบบประกนัสังคมและระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

พ.ศ. 2545-2555 (บาทต่อคน) 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ก. และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน, 2555: 

64. 
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2.3.2.3  ระบบวนิิจฉยัโรคร่วม (Diagnostic Related Group หรือ DRG) 
กลุ่มวินิจฉยัโรคร่วมคือวิธีท่ีใชข้อ้มูลค่าใชจ่้ายรวมของบริการรักษาพยาบาล (Total 

Cost) หรือวนัท่ีตอ้งนอนรักษาในสถานพยาบาล (Length of Stay) เป็นตวัช้ีวดัว่าการรักษาโรค
ดงักล่าวยากหรือง่าย หากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาท่ีสูงหรือมีวนันอนรักษาท่ีนาน แสดงว่าวิธีการ
รักษาโรคดังกล่าวน้ียาก โดยน าข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษากลุ่มโรคต่าง ๆ มาค านวณเป็นค่า
น ้าหนกัสัมพทัธ์ (Relative Weight หรือ RW) ประกอบดว้ยขอ้มูลในโรคหลกัท่ีผูป่้วยเป็น โรคท่ีเกิด
ร่วม โรคแทรกซอ้น การท าหตัถการ ตลอดจนการจ าหน่ายผูป่้วยกลบับา้น เหมาะกบัการรักษาโรคท่ี
มีระยะการป่วยท่ีไม่ยาวนานนกั มีโอกาสเกิดโรคและอตัราการเขา้รับบริการท่ีไม่สูงมาก เป็นการ
จ่ายเงินตามผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจนวิธีหน่ึง สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายในการให้บริการแต่ละคร้ัง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทยั, 2555: 145) 

การจ่ายเงินตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วมในประเทศไทยเร่ิมจากการบริหารงบประมาณ
โครงการสวสัดิการรักษาพยาบาลผู ้ท่ีสังคมควรช่วยเหลือเก้ือกูลใน พ.ศ. 2541 โดยจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมแก่สถานพยาบาลท่ีรักษาผูป่้วยในกลุ่มโรคท่ีมีคะแนนน ้ าหนกัสัมพทัธ์มากกวา่ 
3 (RW > 3) เพราะงบประมาณท่ีจดัสรรในส่วนแรกนั้นไม่เพียงพอ ต่อมาไดน้ าวิธีการจ่ายเงินตาม
กลุ่มวินิจฉยัโรคร่วมมาจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยในของระบบหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติใน พ.ศ. 2545 แล้วขยายวิธีการใช้จ่ายเงินดังกล่าวไปสู่ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการใน พ.ศ. 2550 และสิทธิประกนัสังคมใน พ.ศ. 2555 โดยมีศูนยพ์ฒันากลุ่มโรคร่วมไทย 
(ศรท. หรือ Thai CaseMix Centre) อนัเป็นหน่วยงานในเครือสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุขเป็น
ผูพ้ฒันากลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วมตั้งแต่ฉบบัท่ี 1 ถึงฉบบัท่ี 5 ในปัจจุบนั 

แมว้า่ปัจจุบนัน้ีประเทศไทยจะมีมาตรฐานในการก าหนดน ้ าหนกัสัมพทัธ์ของแต่ละ
กลุ่มโรคเป็นแบบเดียวกนัแลว้ แต่พบวา่สิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ กลบัให้มูลค่าท่ีเป็นตวัเงินต่อ
น ้าหนกัสัมพทัธ์ท่ีไม่เหมือนกนัอนัเน่ืองมาจากหน่วยงานตน้สังกดัในแต่ละสิทธิมีเกณฑ์การจ่ายเงิน
ท่ีไม่เท่ากนั จากขอ้มูลในตารางท่ี 2.3 พบว่า สิทธิประกนัสังคมให้มูลค่าท่ีเป็นตวัเงินต่อน ้ าหนัก
สัมพทัธ์ 1 RW มากท่ีสุด คือ 15,000 บาท รองลงมาคือสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ 13,904 บาท 
และนอ้ยท่ีสุด คือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 7,349 บาท เม่ือท าการรักษาในกลุ่มโรคต่าง ๆ 
ท่ีมีความยากง่ายต่างกนัตามค่าน ้ าหนกัสัมพทัธ์ เช่น ผา่ตดัไส้ต่ิงอกัเสบ (1.3054 RW) ผา่ตดัเปล่ียน
ขอ้เข่าเทียม (4.2058 RW) และผา่ตดัเปล่ียนล้ินหวัใจ (14.8661 RW) ก็จะส่งผลต่อการไดรั้บเงิน
ค่าบริการรักษาท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย ดงันั้นจึงมีผลต่อการจูงใจให้สถานพยาบาลท าการรักษา
ผูป่้วยในของสิทธิรักษาพยาบาลแตกต่างกนัออกไปตามมูลค่าของเงินท่ีจะไดรั้บ 
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ตารางที ่2.3  อตัราค่าบริการรักษาพยาบาลตามกลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (Diagnostic Related Group) 
พ.ศ. 2555 

 

กลุ่มโรค 
ค่าน ้ าหนกั

สมัพทัธ์ (RW) 
มูลค่าท่ีเป็นตวัเงิน (บาท) 

ขา้ราชการ ประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภาพ ฯ 
 1 13,904 15,000 7,349 
ผา่ตดัไสต่ิ้งอกัเสบ 1.3054 18,150 15,000*** 9,594 
ผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม 4.2058 58,477 63,087 30,910 
ผา่ตดัเปล่ียนล้ินหวัใจ 14.8661 206,695 222,992 109,257 

 
แหล่งทีม่า:  ภูษิต  ประคองสาย, 2555: 16. 
หมายเหตุ:  *** หมายถึง สิทธิประกนัสังคมก าหนดใหก้ลุ่มโรคท่ีมีค่าน ้าหนกัสัมพทัธ์นอ้ยกวา่ 2 

(RW < 2) ใหไ้ดรั้บเงินชดเชยมูลค่าเท่ากบัน ้าหนกัสัมพทัธ์ 1 ( 1 RW) คือ 15,000 บาท 
 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสิทธิประกันสังคมจะปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเงินให้กับ

สถานพยาบาลโดยเพิ่มการจ่ายเงินตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วมเพื่อเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการรักษา
โรคท่ีมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นสิทธิสุดท้าย และให้มูลค่าท่ีเป็นตวัเงินต่อน ้ าหนัก
สัมพทัธ์ 1 RW มากท่ีสุดใน 3 สิทธิรักษาพยาบาล แต่ขอ้มูลจากชมรมพิทกัษสิ์ทธิผูป้ระกนัตนของ
สิทธิประกนัสังคมกลบักล่าวว่า อตัราการจ่ายเงินต่อ 1 RW น้ีไม่มีเหตุผลทางวิชาการรองรับ 
ประกอบกับ สปส. ไม่มีกลไกติดตามการเบิกจ่ายและควบคุมคุณภาพการให้บริการของ
สถานพยาบาล ดงันั้นผลประโยชน์ท่ีได้จึงมีโอกาสท่ีจะตกอยู่กบัสถานพยาบาลเอกชนเพียงฝ่าย
เดียว (ส านกัข่าวอิศรา, 2554)  เพราะคณะกรรมการทางการแพทยข์องกองทุนประกนัสังคม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ .  2544-2553 พบว่า เ ป็นคณะกรรมการท่ี มีหุ้นส่วน เป็นกรรมการ หรือท างานอยู่ใน
สถานพยาบาลเอกชนอยู ่14 คน (จากทั้งหมด 17 คน) และ 9 คน จาก 14 คนน้ี มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
สถานพยาบาลเอกชนท่ีอยู่ภายใตโ้ครงการประกนัสังคมอีกด้วย จึงมีขอ้ถกเถียงกนัว่าจะมีปัญหา
ผลประโยชน์ทบัซ้อนของกรรมการและอนุกรรมการในการบริหารกองทุนประกนัสังคมหรือไม่ 
(ส านกังานวจิยัเพื่อการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย, 2556: 3-27)  

ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้านอกจากจะมีกลไกติดตามคุณภาพการ
ให้บริการของสถานพยาบาลแล้ว ยงัใช้หลกัการค านวนเงินให้กบัสถานพยาบาลตามค่าน ้ าหนัก
สัมพนัธ์อยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นจ านวนผลงานตามค่าน ้ าหนักสัมพนัธ์ท่ีปรับด้วยวนันอนท่ี
คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณนั้น ๆ (Adjusted Relative Weight หรือ adjRW) อยู่ใน
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สัดส่วน ร้อยละ 65 ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 2.3 และอีกส่วนหน่ึงเป็นค่าน ้ าหนกัสัมพนัธ์ท่ีค  านวณมา
จากค่า RW เฉล่ียต่อประชากรตามโครงสร้างอายุในระดบัประเทศ หรือเรียกว่าเป็นค่าน ้ าหนัก
สัมพนัธ์มาตรฐาน (Relative Weight หรือ RW)  ร้อยละ 35 (ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 
2555ข: 48) นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่แมว้า่เงินท่ี สปสช. จะจ่ายให้กบัสถานพยาบาลนั้นจะนอ้ยกวา่ สปส. 
แต่ก็สะทอ้นตน้ทุนของการให้บริการรักษาพยาบาลท่ีชดัเจนมากกว่า และมีวิธีการควบคุมการให้
บริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่สิทธิประกนัสังคม ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในบทท่ี 5 ส่วนกรณีของสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการนั้น แมว้า่จะจ่ายเงินตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วมเป็นมูลค่าท่ีสูงเป็นอนัดบั 2 
แต่ในปัจจุบนักรมบญัชีกลางมีทีมแพทย์ตรวจการเบิกจ่ายท่ีน่าสงสัยอยู่เสมอ จึงสามารถควบคุม
ค่าใชจ่้ายไดม้ากข้ึนจากในอดีต 

2.3.2.4  ระบบจ่ายตามบญัชีค่าบริการ (Fee Schedule) 
วิธีน้ีแตกต่างจากการจ่ายเงินตามรายบริการเพราะเป็นการตกลงร่วมกนัระหว่างผู ้

ใหบ้ริการและหน่วยงานตน้สังกดัของสิทธิรักษาพยาบาล ใชใ้นการจ่ายเงินตามรายการยอ่ยต่าง ๆ ท่ี
มีการใชห้รือใหบ้ริการไป รวมถึงค่ายา เวชภณัฑ ์และวสัดุทางการแพทยต่์าง ๆ ในราคาท่ีก าหนดกนั
ไวล่้วงหน้า มีข้อดีท่ีสามารถใช้คุมค่าใช้จ่ายได้อย่างดี แต่มีข้อเสียท่ีผูใ้ห้บริการท่ีไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนค่าบริการให้ตรงกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน และอาจส่งผลต่อการได้รับบริการของ
ผูรั้บบริการได้ ซ่ึงผลการศึกษาเร่ืองขอ้ก าหนดและกฎระเบียบในการเบิกจ่ายอวยัวะเทียมและ
อุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรค ในบทท่ี 5 ของการศึกษาน้ีจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการ
เบิกจ่ายของสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ 

จากข้อมูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยใช้วิธีเหมาจ่ายรายหัวเป็นวิธีหลกัในการ
จ่ายเงินใหก้บัสถานพยาบาลเพื่อประกนัสุขภาพให้กบัประชาชนในประเทศ โดยครอบคลุมคนไทย
ท่ีอยู่ในสิทธิประกนัสังคม 10.16 ล้านคน และสิทธิหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า 48.12 ล้านคน 
หรือกล่าวไดว้่า ร้อยละ 91.18 ของคนทั้งประเทศ (ขอ้มูลใน พ.ศ. 2554) อยู่ในระบบการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลแบบปลายปิด นอกจากนั้นเป็นการจ่ายตามรายการเรียกเก็บของสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ  4.96 ลา้นคน หรือร้อยละ 7.77 ของคนทั้งประเทศ อยูใ่นระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
แบบปลายเปิด แมว้า่สิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลดว้ยวิธีกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วมในกรณีของผูป่้วยในเหมือนกนั แต่ก็พบว่าทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลต่างมีอตัราในการจ่ายท่ี
แตกต่างกนัออกไปตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 

เม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายรวมทั้ งหมดในแต่ละปี พบว่าสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการมี
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีสูงท่ีสุดมาโดยตลอด (ภาพท่ี 2.6) จากขอ้มูลใน พ.ศ. 2554 พบวา่มีค่าใชจ่้ายรวมต่อ
หวัเท่ากบั 12,467 บาทต่อคน ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมเท่ากบั 3,017 บาทต่อคน  และสิทธิ
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หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าเท่ากบั 2,213 บาทต่อคน หรือสูงกว่าค่าใช้จ่ายรวมต่อหัวของสิทธิ
ประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า 4.13 เท่า และ 5.63 เท่าตามล าดบั (ตารางท่ี 
2.4) นอกจากน้ี ดว้ยความไม่เพียงพอของงบประมาณในการให้บริการผูใ้ช้สิทธิประกนัสังคมและ
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ท าใหเ้กิดการอุดหนุนขา้มระบบ (Cross Subsidization) จากสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการไปชดเชยให้กบั 2 สิทธิน้ี ในหลาย ๆ สถานพยาบาลอีกดว้ย (สุชาติ สรณ
สถาพร, 2547)  

นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่มีความเหล่ือมล ้าดา้นค่าใชจ่้ายต่อหวัเกิดข้ึนระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาล
ทั้ง 3 ระบบ เน่ืองจากใช้ระบบการจ่ายเงินท่ีแตกต่างกนัระหว่างการใช้วิธีเหมาจ่ายรายหัวกบัการ
จ่ายเงินตามรายการรักษาพยาบาล ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาวา่การท่ีหน่วยงานตน้สังกดัในแต่
ละสิทธิรักษาพยาบาลได้จัดสรรงบประมาณท่ีแตกต่างกันน้ี ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการ โดยประชาชนไม่ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เพิ่มเติมให้กบัตนเองเม่ือเขา้ใชบ้ริการในสถานพยาบาลท่ีสิทธิรักษาพยาบาลก าหนดไวห้รือไม่ ซ่ึง
ผูว้จิยัจะศึกษาต่อไปในบทท่ี 5 

 

 
 
ภาพที ่2.6  ค่าใชจ่้ายรวมต่อหวัของสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ พ.ศ. 2545-2554 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ, 2555. 
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ตารางที ่2.4  ค่าใชจ่้ายรวมต่อหวัของสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ พ.ศ. 2554 
 

ค่าใชจ่้าย ขา้ราชการ ประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภาพ ฯ 
รายจ่ายสุขภาพ (ลา้นบาท) 61,894.71 30,675.23 106,505.05 
จ านวนผูมี้สิทธิ (ลา้นคน) 4.96 10.16 48.12 

ค่าใชจ่้ายต่อหวั (บาทต่อคน) 12,467 3,017 2,213 
รายจ่ายต่อหวัของสิทธิรักษาพยาบาล

ขา้ราชการสูงกวา่ (เท่า) 
1 4.13 5.63 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ, 2555. 
 

2.3.3  การได้รับบริการทีแ่ตกต่างกนัระหว่างสิทธิรักษาพยาบาล 
มีการศึกษาผลกระทบของวิธีในการจ่ายเงินต่อพฤติกรรมการให้บริการต่อผูใ้ช้สิทธิ

รักษาพยาบาลประเภทต่าง ๆ พบว่าผูป่้วยในสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการมีโอกาสไดรั้บยา
นอกบญัชียาหลกัแห่งชาติหรือยาตน้แบบท่ีมีราคาแพง รวมถึงหตัถการท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงบางรายการ
ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่ผูป่้วยในสิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้อยา่งชดัเจน 
(ภาพท่ี 2.7) แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการมีโอกาสไดรั้บยาตา้น
การอกัเสบท่ีไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยด์กลุ่ม Coxibs ยาลดความดนัในหลอดเลือด ยาป้องการการเกิดล่ิม
เลือดอุดตนัหลอดเลือด และยาลดไขมนัตวัใหม่ ๆ ท่ีอยูน่อกบญัชียาหลกัแห่งชาติมากกวา่ผูป่้วยท่ีใช้
สิทธิรักษาพยาบาลอีก 2 สิทธิ มากถึง 20 เท่า นอกจากน้ียงัมีโอกาสไดรั้บหตัถการประเภทผา่ตดัเพื่อ
ท าคลอดและการส่องกลอ้งผา่ตดัถุงน ้าดีมากกวา่อีก 2 ระบบถึงเกือบ 3 เท่าตวั รวมถึงมีโอกาสตรวจ 
HbA1C ไขมนัในเลือด และจอประสาทตา ในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานมากกวา่มาตรฐานท่ีก าหนด
ไวอี้กดว้ย ส่วนระยะเวลาในการนอนพกัรักษากรณีผูป่้วยในของสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการก็
พบว่าใช้เวลานานกว่าผูป่้วยในสิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าแมป้รับ
ดว้ยตวัแปรเพศ อายุ และความรุนแรงของโรคแลว้ เช่น โรคปอดบวม ภาวะหัวใจลม้เหลว ภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดในสมอง เป็นต้น  นอกจากน้ีย ังพบว่าผู ้ใช้สิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีอตัราการกลบัมานอนรักษาซ ้ าภายใน 30 วนั หลงัจ าหน่ายกลบับา้น
ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่ผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการอย่างมีนยัส าคญัอีกดว้ย (S. Limwattananon, 
C. Limwattananon and Pannarunothai, 2004: 47, 2007: 19-34) 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการศึกษาท่ีชดัเจนว่ามีการเลือกปฏิบติัในการให้บริการแก่ผูใ้ช้สิทธิ
รักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเกิดจากวิธีการจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลท่ีแตกต่างกนันั้น แต่
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ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัเหล่าน้ีได้ส่งผลต่อคุณภาพในเชิงผลลพัธ์ด้านการ
รักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงการศึกษาในบทท่ี 5 จะแสดงให้เห็นถึงผลของความแตกต่าง
ในดา้นน้ีต่อไป 
 

 
ภาพที ่2.7  โอกาสท่ีจะไดรั้บยาราคาแพงระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาล 
แหล่งทีม่า:  S. Limwattananon, C. Limwattananon and Pannarunothai, 2004: 47. 
 

 
 
ภาพที ่2.8  โอกาสท่ีจะไดรั้บบริการผา่ตดัระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาล 
แหล่งทีม่า:  S. Limwattananon, C. Limwattananon and Pannarunothai, 2007: 19. 



บทที ่3 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แนวคิดการ

ให้บริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกนั เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดของการให้บริการรักษาพยาบาลของ
ภาครัฐท่ีให้แก่ประชาชน ซ่ึงจะน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาความครอบคลุมของระบบประกนั
สุขภาพของการศึกษาน้ีต่อไป และส่วนท่ี 2 แนวคิดความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพ เพื่อหา
ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมในการวดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพในบริบทของประเทศไทย 

 
3.1  แนวคดิการให้บริการสุขภาพอย่างเท่าเทยีมกนั 

 
การศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบประกนัสุขภาพในประเทศต่าง ๆ ของ เสาวคนธ์ รัตน 

วิจิตราศิลป์ (2543: 84-96) พบวา่ สามารถแบ่งกระบวนการปฏิรูปได ้2 ช่วง คือ ในช่วงแรกรัฐบาล
จะพยายามสร้างหลกัประกนัสุขภาพให้กบัประชาชนทุกคน และหลงัจากนั้นจึงปรับระบบบริการ
สุขภาพเป็นแบบเนน้การควบคุมค่าใชจ่้ายเป็นหลกั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Docteur and Oxley 
(2003: 6-21) ท่ีกล่าววา่ประเทศในกลุ่ม OECD จะวางรากฐานทางการบริการสุขภาพโดยการขยาย
ความครอบคลุมของประกนัสุขภาพไปให้กบัประชาชนทุนคน จากนั้นจึงเพิ่มความครอบคลุมใน
สิทธิประโยชน์และลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นการเงินของประชาชน 

เม่ือประชาชนทุกคนอยูภ่ายใตป้ระกนัสุขภาพของภาครัฐแลว้ จึงจะให้ความส าคญักบัการ
ปรับปรุงคุณภาพของบริการควบคู่กบัการควบคุมค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาล เช่น มาตรการ
ดา้นคุณภาพของบริการสุขภาพและความปลอดภยั มาตรการด้านความพอใจของผูป่้วยและการ
ตอบสนองของระบบ การปรับปรุงวิธีจ่ายผลตอบแทน การแยกหน่วยงานผูใ้ห้บริการและผูซ้ื้อ
บริการออกจากกนัโดยให้หน่วยงานผูซ้ื้อบริการมีบทบาทในการควบคุมค่าใชจ่้ายและคุณภาพของ
บริการรักษาพยาบาลมากข้ึน นอกจากน้ี บางประเทศอาจใชว้ิธีสนบัสนุนให้มีการแข่งขนัในตลาด
บริการรักษาพยาบาลมากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
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จากการศึกษาของ เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (2543: 84-96) และ Docteur and Oxley 
(2003: 6-21) นั้นสามารถสรุปได้ว่าเป้าหมายหลักของการปฏิรูประบบสุขภาพของภาครัฐใน
ประเทศต่าง ๆ คือ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพควบคู่กบั
การควบคุมค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่วนระบบบริการรักษาพยาบาลท่ีพึงปรารถนาในอนาคตของประเทศไทยนั้น สมชาย สุข
สิริเสรีกุล (2541: 14) กล่าววา่บริบทของสังคมไทยตอ้งการความเสมอภาคเป็นอนัดบัแรก แต่ถา้ให้
ความหมายของความเสมอภาคเป็นความเท่ากนั (Equality) ตามท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจกนันั้น การบริการ
รักษาพยาบาลก็ตอ้งใหบ้ริการเหมือนกนัหมดทุกคน แต่ในกรณีท่ีสังคมตั้งมาตรฐานการให้บริการท่ี
สูงเกินไปก็จะสร้างภาระทางการคลงัให้กับภาครัฐ หรือกรณีท่ีตั้ งมาตรฐานการให้บริการท่ีต ่า
เกินไปก็จะท าใหบ้ริการรักษาพยาบาลนั้นไม่ไดป้ระโยชน์ท่ีมากพอ แมว้า่ประชาชนบางกลุ่มจะยินดี
จ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลดว้ยตนเอง แต่ก็ไม่สามารถกระท าไดเ้พราะการยินยอมให้คนใดคนหน่ึง
ไดรั้บบริการท่ีมีมาตรฐานสูงกวา่คนอ่ืนนั้น จะกลายเป็นการท าลายหลกัการกระจายทรัพยากรดว้ย
ความเท่ากนัของระบบบริการสุขภาพลงได ้

ความหมายของการเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลอยา่งเสมอภาคท่ีใชใ้นระบบบริการสุขภาพ
แท้ท่ีจริงแล้วคือแนวคิดของการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีเท่าเทียมกัน (Equity) กล่าวคือ 
ประชาชนทุกคนตอ้งเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลแบบขั้นต ่าในระดบัท่ีดีพอ (Basic Minimum of 
Health Care) โดยบริการรักษาพยาบาลแบบขั้นต ่าในระดบัท่ีดีพอน้ีครอบคลุมความเสมอภาคทั้งใน
เชิงปริมาณท่ีสะทอ้นดว้ยการก าหนดมาตรฐานแบบขั้นต ่า และเชิงคุณภาพท่ีสะทอ้นดว้ยการก าหนด
ระดบัดีพอ ดงันั้น การก าหนดชุดบริการรักษาพยาบาลแบบขั้นต ่าในระดบัท่ีดีพอจึงเป็นส่วนส าคญั
ในการก าหนดขอ้ก าหนดและกฎระเบียบในการใหบ้ริการรักษาพยาบาลของภาครัฐ 

 

3.2  แนวคดิความครอบคลมุของการประกนัสุขภาพ 
 
ความครอบคลุมของการประกันสุขภาพในการศึกษาน้ี หมายถึง ระดับการป้องกัน

ประชาชนหรือบุคคลจากความเส่ียงทางการเงินอนัเน่ืองมาจากความเจ็บป่วย (World Health 
Organization (WHO), 2001: 10) การวดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพเปรียบเสมือนการ
วดัผลการด าเนินงานของระบบประกนัสุขภาพในดา้นต่าง ๆ แมว้า่ในปัจจุบนัยงัไม่มีแนวทางในการ
วดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพไดโ้ดยตรง มีเพียงการวดัผลการด าเนินงานของระบบ
บริการรักษาพยาบาล (Performance of Health Care System Measurement) ซ่ึงตวัช้ีวดัผลการ
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ด าเนินงานของระบบบริการรักษาพยาบาลบางตวันั้นสามารถน ามาใช้วดัความครอบคลุมของการ
ประกนัสุขภาพได ้

อย่างไรก็ตาม การคดัเลือกตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของระบบบริการรักษาพยาบาลมาใช้
วดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพจะตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและทราบขอบเขตในการ
ตีความ เน่ืองจากยงัมีปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนการท างานของระบบบริการรักษาพยาบาลอีก
มากมาย เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ เป็นตน้ (พธันยุทธ์ ศานติยานนท์, 
2550: 12) ซ่ึงการศึกษาน้ีจะวเิคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีควบคู่กนัไปดว้ย 

การคดัเลือกตวัช้ีวดัความครอบคลุมของการประกันสุขภาพส าหรับการศึกษาน้ีจะใช้
หลกัเกณฑ์ท่ีว่า ตวัช้ีวดัดงักล่าวนั้นสามารถใช้วิเคราะห์ความครอบคลุมของระบบประกนัสุขภาพ 
และสามารถใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ ซ่ึงสะทอ้นถึงความเสมอภาคระหวา่ง
ระบบประกนัสุขภาพไดอี้กดว้ย โดยกรอบแนวคิดท่ีใช้ศึกษาความเท่าเทียมกนัของการศึกษาน้ีมี
ทั้งหมด 4 ดา้น คือ  1) ดา้นสิทธิประโยชน์  2) ดา้นการเขา้ถึงและการใชสิ้ทธิ  3) ดา้นภาระค่าใชจ่้าย
ในการรักษาพยาบาล  และ 4) ดา้นคุณภาพของบริการรักษาพยาบาล 

 
3.2.1  การวดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพด้านสิทธิประโยชน์ 
ความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพดา้นสิทธิประโยชน์ หมายถึง ความครอบคลุมของ

ชุดสิทธิประโยชน์ในโครงการประกันสุขภาพ โดยชุดสิทธิประโยชน์ในท่ีน้ีรวมถึงชุดบริการ
สุขภาพและประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีประชาชนไดรั้บตามเง่ือนไขของสิทธิรักษาพยาบาลในแต่ละสิทธิ 

การเปรียบเทียบชุดสิทธิประโยชน์ในสิทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ เป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก 
เน่ืองจากแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลต่างมีแนวคิดในการก าหนดชุดสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน 
ส่งผลให้คุณลกัษณะของชุดสิทธิประโยชน์แตกต่างกนัออกไปดว้ย เช่น สิทธิรักษาพยาบาลบาง
สิทธิระบุเพียงเง่ือนไขในการรับบริการรักษาพยาบาล สิทธิรักษาพยาบาลบางสิทธิอาจก าหนด
ประเภทของบริการรักษาพยาบาลในชุดสิทธิประโยชน์อย่างชัดเจน และสิทธิรักษาพยาบาลบาง
สิทธิอาจก าหนดเป็นประเภทของบริการรักษาพยาบาลท่ีไม่อยูใ่นชุดสิทธิประโยชน์เท่านั้น เป็นตน้ 

งานศึกษาของสมชาย สุขสิริเสรีกุล (2541: 3-5) ไดร้วบรวมหลกัการก าหนดชุดบริการ
สุขภาพท่ีจ าเป็นในขั้นพื้นฐาน 5 หลกัการ คือ 1) หลกัความเสมอภาค 2) หลกัความเพียงพอของ
บริการสุขภาพ 3) หลกัความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 4) หลกัมาตรฐานขั้นต ่า และ 5) หลกัประกนัสังคม 
พบว่า หลักการเหล่าน้ีมีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกัน ในแต่ละประเทศจึงเลือกใช้หลักการใด
หลกัการหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและค่านิยมในสังคมของตนเอง 
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โดยทัว่ไปแลว้ประเทศต่าง ๆ มกัจะเลือกใช้วิธีก าหนดชุดบริการสุขภาพตามความจ าเป็น
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงในทางทฤษฎีจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรและความเสมอภาคใน
บางลกัษณะ ดงันั้นการศึกษาชุดบริการสุขภาพตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐานจึงควรเปรียบเทียบ
ระหวา่งชุดบริการสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจริงกบัชุดบริการสุขภาพในทางทฤษฎีตามหลกัการท่ียดึถือใชก้นั
ในประเทศนั้น ๆ หรืออาจกล่าวไดว้า่ขอ้มูลท่ีใชว้ดัความครอบคลุมของสิทธิรักษาพยาบาลในดา้น
สิทธิประโยชน์ คือ ประเภทและขนาดของชุดสิทธิประโยชน์ของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึน
จริงเม่ือเทียบกบัชุดบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในทางทฤษฎีตามหลกัการท่ีประเทศต่าง ๆ ใชก้ าหนด 

นอกจากน้ี สมชาย สุขสิริเสรีกุล (2541: 14-15) ยงัให้ขอ้เสนอแนะวา่ประเทศไทยควรยึด
หลกัความเสมอภาคในการก าหนดชุดบริการสุขภาพตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน นัน่คือ ประชาชน
ทุกคนควรเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐานอยา่งเสมอภาคกนั โดยประเภท
ของบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัของประเทศไทย คือ 1) การป้องกนัโรค  2) การรักษาโรค     
3) บริการสุขภาพส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือรังและคนชรา  4) บริการสุขภาพในสภานพยาบาลส าหรับผู ้
พิการและผูป่้วยทางจิต  5) บริการสุขภาพส าหรับคนจนทุกประเภท  6) บริการสุขภาพแม่และเด็ก
ทั้งก่อนและหลงัคลอด  และ 7) บริการสุขภาพท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง (Catastrophic Illness) ทุกประเภท 

ดังนั้ น การศึกษาน้ีจะท าการเปรียบเทียบข้อมูลในชุดสิทธิประโยชน์ของแต่ละสิทธิ
รักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเทียบกบัชุดบริการสุขภาพพื้นฐานตามท่ี สมชาย สุขสิริเสรีกุล (2541: 
14-15) ไดเ้สนอแนะไวเ้ท่านั้น เน่ืองจากวิธีน้ีมีความเหมาะสมกบับริบทของสังคมไทยมากกวา่ชุด
บริการสุขภาพตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐานในประเทศอ่ืน ๆ โดยก าหนดให้ชุดสิทธิประโยชน์ของ
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เป็นชุดบริการสุขภาพพื้นฐานเพราะมีบริการทั้ง 7 ประเภทตามท่ี 
สมชาย สุขสิริเสรีกุล (2541: 14-15) ไดเ้สนอไว ้ประกอบกบัสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เป็น
สิทธิรักษาพยาบาลท่ีมีไวเ้พื่อรองรับประชาชนท่ีไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลใด ๆ คุม้ครอง จึงเสมือนวา่
เป็นสิทธิพื้นฐานท่ีคนไทยควรจะไดรั้บเหมือนกนัทุกคน 

 
3.2.2  การวดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพด้านการเข้าถึงและการใช้สิทธิ 
ความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพด้านการเข้าถึงและการใช้สิทธิน้ี หมายถึง การ

เขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลไดรั้บการประกนัสุขภาพจากภาครัฐ
และมีการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาล 

Penchanshy and Thomas (1981: 127-140) แสดงให้เห็นวา่การเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาล
ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ทั้งส้ิน 5 ประการ คือ 
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1)  การมีทรัพยากรทางสุขภาพ (Availability) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณ
และประเภทของบริการท่ีมีอยู ่กบัจ านวนผูใ้ชบ้ริการและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

2)  ความสะดวกในการเขา้รับบริการ (Accommodation) หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งวธีิการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ กบัความสะดวกและความพึงพอใจท่ีไดใ้ชบ้ริการดงักล่าว
ของผูใ้ชบ้ริการ 

3)  ความสามารถในการเขา้ถึงบริการสุขภาพ (Accessibility) หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งท่ีตั้งของผูใ้หบ้ริการกบัท่ีพกัอาศยัของผูใ้ชบ้ริการ 

4) ความสามารถในการซ้ือบริการสุขภาพ (Affordability) หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับบริการสุขภาพกบัความสามารถในการจ่ายของผูใ้ชบ้ริการ 

5) การยอมรับได ้(Acceptability) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่าย กบัความสามารถในการจ่ายของผูใ้ชบ้ริการ 

จากค าจดักดัความขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลประกอบด้วย
ความสัมพนัธ์ในหลายมิติ แต่ยงัไม่พบว่ามีตวัช้ีวดัใดท่ีสามารถสะทอ้นความสัมพนัธ์ดงักล่าวได้
ครบทั้ง 5 ดา้น ดงันั้น ในการวดัความเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลจึงตอ้งใช้ตวัช้ีวดัหลาย ๆ ตวัมา
ประกอบกนั โดย Andersen, McCutcheon, Aday, Chiu and Bell (1983: 72) ไดส้รุปรูปแบบในการ
วดัการเขา้ถึงบริการสุขภาพวา่สามารถแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ นัน่คือ 

1)  การเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลตามศกัยภาพ (Potential Access) เป็นการวดั
ศกัยภาพในการเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาล ก่อนท่ีประชาชนจะเขา้รับบริการรักษาพยาบาล เช่น 
รายได้ของครัวเรือน การมีประกนัสุขภาพ เป็นต้น ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพในการเขา้ถึง
บริการสุขภาพ (Accessibility) ทศันคติของประชาชนต่อบริการรักษาพยาบาลท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
การยอมรับในคุณภาพของบริการ (Acceptability) หรือลกัษณะของระบบบริการรักษาพยาบาล เช่น 
รูปแบบในการจดัสรรบุคลากรและสาธารณูปโภคทางการแพทย์ อนัสะท้อนให้เห็นถึงการมี
ทรัพยากรทางการแพทย ์(Availability) เป็นตน้ 

2)  การเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized Access) เป็นการวดัการ
เขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลหลงัจากประชาชนเขา้รับบริการรักษาพยาบาล เช่น อตัราการใชบ้ริการ 
(Utilization Rates) เป็นตน้ แมว้่าการใช้บริการรักษาพยาบาลของประชาชนจะเก่ียวขอ้งกับ
ความสัมพนัธ์ทั้ง 5 ดา้นดงัท่ีกล่าวมา แต่การตีความเร่ืองการเขา้ถึงบริการท่ีเกิดข้ึนจริงบางคร้ังยงัคง
มีความคลุมเครือ เช่น อตัราการใชบ้ริการไม่สามารถบอกไดว้า่ผูป่้วยรายนั้นใชบ้ริการสูงหรือต ่ากวา่
ความจ าเป็นท่ีควรจะได้รับ ซ่ึงการวดัระดบัการใช้บริการท่ีจ าเป็นนั้นหาตวัช้ีวดัได้ยากมาก ใน
การศึกษาบางงานจะใช้ค  าถามว่าผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีจ าเป็นไดห้รือไม่ เพื่อ
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เล่ียงการระบุระดบัการใช้บริการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็นในเชิงปริมาณ โดยให้ผูใ้ช้บริการท าการ
เปรียบเทียบการเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีตนเองไดรั้บจริง ๆ กบัระดบับริการรักษาพยาบาลท่ี
ผูใ้ช้บริการคิดว่าควรจะได้รับตามความจ าเป็นส าหรับตนเอง อย่างไรก็ตาม ความจ าเป็นท่ี
ผูรั้บบริการแต่ละคนเขา้ใจนั้นแตกต่างจากความจ าเป็นในทางการแพทย ์จึงไม่ถูกตอ้งนกัหากน า
ความคิดเห็นของทางผูรั้บบริการมาใช้พิจารณาเพียงฝ่ายเดียว ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงวดัการเขา้ถึง
บริการตามความจ าเป็นของทั้งฝ่ายผูรั้บบริการและแพทยท่ี์ใหบ้ริการควบคู่กนัไป โดยให้แพทยส์วม
บทบาทเป็นผู ้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู ้ป่วยโดยค านึงถึงข้อจ ากัดของทรัพยากรท่ีใช้ในการ
รักษาพยาบาลท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัควบคู่กนัไปดว้ย (สมชาย สุขสิริเสรีกุล, 2551: 36-37) 

แต่การเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลนั้นสามารถวดัไดจ้ากตวัช้ีวดัท่ีหลากหลายและมีขอ้จ ากดั
ท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงตอ้งใชต้วัช้ีวดัหลายตวัร่วมกนั ในการศึกษาของ Andersen et al. (1983: 70-
71) พบวา่ ตวัช้ีวดัดา้นการใช้บริการสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized Access) ไดแ้ก่ การใชบ้ริการ
ป้องกนัโรค การใชบ้ริการทางการแพทย ์การนอนในโรงพยาบาล และการเขา้พบทนัตแพทย ์ยงัคง
เป็นตวัช้ีวดัการเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากไม่สามารถหาตวัช้ีวดัการ
เขา้ถึงตามศกัยภาพ (Potential Access) ตวัใดมาใชท้ดแทนได้อยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ียงัพบวา่การมี
แพทยห์รือผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลนั้นเป็นตวัช้ีวดัการเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลตามศกัยภาพท่ี
สามารถใชอ้ธิบายการใช้บริการตามความจ าเป็นไดเ้ป็นอย่างดี เพราะตวัช้ีวดัน้ีสามารถสะทอ้นให้
เห็นถึงการมีทรัพยากรทางสุขภาพ (Availability) ความสะดวกในการรับบริการ (Accommodation) 
ความสามารถในการเขา้ถึงบริการสุขภาพ (Accessibility) และการยอมรับได ้(Acceptability) 

จากการทบทวนงานศึกษาขา้งตน้ พบวา่ ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะกบัการเปรียบเทียบการเขา้ถึงและ
การใช้สิทธิของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลนั้นควรจะเปรียบจากการใช้บริการสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจริง 
(Realized Access) ตามประสบการณ์ท่ีผูใ้ชบ้ริการพบเจอเป็นวิธีหลกัในการเปรียบเทียบความเสมอ
ภาคระหว่างสิทธิรักษาพยาบาล ขณะท่ีการเปรียบเทียบโดยการเข้าถึงตามศกัยภาพ (Potential 
Access) อนัเป็นขอ้มูลในระดบับุคคลนั้นจะใช้เป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงให้เห็นวา่มีตวัแปรใดบา้งท่ีมีผล
ต่อความเสมอภาคในการได้รับบริการระหว่างผู ้ใช้บริการท่ีนอกเหนือจากตัวแปรด้านสิทธิ
รักษาพยาบาล ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในบทท่ี 4 

 
3.2.3  การวดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพด้านภาระค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล 
ความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพดา้นภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล หมายถึง 

ผลประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการประกนัสุขภาพในกรณีท่ีสามารถลดภาระทางการเงินในการ
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รักษาพยาบาลลงได ้ ซ่ึงรัฐบาลสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายไดห้รือสร้างความเสมอ
ภาคทางการเงิน (Equity to Finance) ของประชาชนอีกหนทางหน่ึง 

Jeong and Hurst (2001: 62) กล่าววา่ ความเสมอภาคทางการเงิน (Equity to Finance) คือ 
การกระจายทรัพยากรทางการเงินให้เป็นไปตามภาระการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลโดยแบ่งความ
เสมอภาคในดา้นน้ีออกเป็น 2 มิติ นัน่คือ ความเสมอภาคตามแนวตั้ง (Vertical Equity) และความ
เสมอภาคตามแนวนอน (Horizontal Equity) 

ขณะท่ี มทันา พนานิรามยั และสมชาย สุขสิริเสรีกุล (2540:50) กล่าวว่า หลกัความเสมอ
ภาคตามแนวตั้ง คือ รัฐบาลตอ้งปฏิบติัอยา่งแตกต่างกนัส าหรับผูท่ี้มีความจ าเป็นท่ีแตกต่างกนั ส่วน
ความเสมอภาคตามแนวนอน คือ รัฐบาลตอ้งปฏิบติัให้เท่ากนัส าหรับผูมี้ความจ าเป็นท่ีเท่ากนั โดย
หลกัความเสมอภาคดงักล่าวนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 มุมมอง ดงัน้ี 

3.2.3.1  ความเสมอภาคในมุมมองการจ่ายเงินเพื่อรับการรักษาพยาบาลของ
ประชาชน 

การศึกษาความเสมอภาคในมุมมองน้ีมกัแทนความจ าเป็นของบุคคลด้วยระดับ
รายได้ โดยข้อมูลท่ีใช้วดั คือ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเม่ือเทียบกับรายได้ของ
ครัวเรือน ในการศึกษาของ Jeong and Hurst (2001: 63) กล่าววา่ การจ่ายเงินดา้นการรักษาพยาบาล 
ประกอบดว้ย การจ่ายเงินสมทบการประกนัสุขภาพ การจ่ายเงินภาษี และการจ่ายเงินเม่ือใชบ้ริการ
สุขภาพ ซ่ึงขอ้มูลสัดส่วนการจ่ายเงินดา้นสุขภาพเม่ือเทียบกบัรายไดข้องครัวเรือนดงักล่าวน้ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงภาระการจ่ายเงินเพื่อการรักษาพยาบาลของบุคคลโดยเปรียบเทียบกบัความสามารถในการ
จ่าย (Ability to Pay) ออกเป็น 2 มิติ ดงัน้ี 

การวดัความเสมอภาคในมุมมองการจ่ายเงินเพื่อรับการรักษาพยาบาลของประชาชน
ตามแนวตั้ง จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสัดส่วนค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลต่อรายไดข้อง
ครัวเรือน โดยบุคคลท่ีมีระดับรายได้ของครัวเรือนท่ีสูงควรจะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลท่ีสูงกวา่คนท่ีมีระดบัรายไดค้รัวเรือนท่ีต ่ากว่า หรือการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลควร
จะอยูใ่นรูปแบบกา้วหนา้ (Progressive) จึงจะถือวา่มีความเสมอภาคตามแนวตั้ง 

การวดัความเสมอภาคในมุมมองการจ่ายเงินเพื่อรับการรักษาพยาบาลของประชาชน
ตามแนวนอน จะท าการเปรียบเทียบความแปรปรวนของสัดส่วนการจ่ายเงินดา้นการรักษาพยาบาล
เม่ือเทียบกับรายได้ของครัวเรือนท่ีมีระดับรายได้ในระดบัเดียวกัน โดยบุคคลท่ีมีระดับรายได้
ครัวเรือนท่ีเท่ากันควรมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลท่ีใกล้เคียงกัน หรือค่าความ
แปรปรวนของสัดส่วนการจ่ายเงินดา้นการรักษาพยาบาลเม่ือเทียบกบัรายไดค้รัวเรือนออกมาต ่า จึง
จะถือวา่มีความเสมอภาคแนวนอน 
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อยา่งไรก็ตาม การประกนัสุขภาพจากภาครัฐเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้ในการกระจาย
รายไดห้รือสร้างความเสมอภาคทางการเงิน (Equity to Finance) ระหว่างบุคคลท่ีมีระดบัรายได้
ครัวเรือนท่ีต่างกนั ดงันั้น ในการศึกษาน้ีจึงเลือกวิธีวดัความเสมอภาคในมุมมองการจ่ายเงินเพื่อรับ
บริการรักษาพยาบาลส าหรับประชาชนตามแนวตั้งเพียงอย่างเดียว ซ่ึงเพียงพอต่อการวดัความ
ครอบคลุมของการประกนัสุขภาพดา้นภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

3.2.3.2  ความเสมอภาคในมุมมองการไดรั้บการอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ
ของประชาชน 

การศึกษาความเสมอภาคในมุมมองน้ีมกัแทนความจ าเป็นของบุคคลดว้ยระดบัความ
จ าเป็นทางสุขภาพ (Health Need) โดยขอ้มูลส าคญัท่ีใชว้ดั คือ งบประมาณต่อจ านวนผูป่้วย และ
อตัราการร่วมจ่าย (Co-payment Rate) เป็นตน้ ในการศึกษาของ มทันา พนานิรามยั และสมชาย สุข
สิริเสรีกุล (2540: 57) ใช้ขอ้มูลงบประมาณต่อจ านวนผูป่้วยในการศึกษาความเสมอภาคในการ
อุดหนุนค่ารักษาพยาบาลเปรียบเทียบกนัในแต่ละภาค โดยตีความว่าผูป่้วยในแต่ละภาคควรจะ
ได้รับงบประมาณเท่ากนัในกรณีท่ีประชาชนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งได้รับบริการรักษาพยาบาล
เหมือน ๆ กนั หรือการศึกษาของ Jeong and Hurst (2001: 71) ใชข้อ้มูลอตัราการร่วมจ่าย (Co-
payment Rate) เปรียบเทียบระหวา่งบุคคลในระบบประกนัสุขภาพต่างกนั เป็นตน้ 

จากขอ้มูลขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่การศึกษาความเสมอภาคในมุมมองการไดรั้บการ
อุดหนุนค่ารักษาพยาบาลของประชาชน ส่วนใหญ่มกัท าการศึกษาเร่ืองความเสมอภาคในแนวนอน 
โดยเปรียบเทียบการอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลของประชากรในแต่ละกลุ่มท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การรักษาพยาบาลเท่า ๆ กนั แต่ยงัไม่ค่อยพบการศึกษาความเสมอภาคตามแนวตั้งเพื่อเปรียบเทียบ
การอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลของประชาชนในภาคเดียวกนั หรือในระบบประกนัสุขภาพเดียวกนั 
เน่ืองจากการศึกษาตามแนวตั้งจะตอ้งอาศยัขอ้มูลการอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลเป็นรายบุคคลซ่ึงท า
ได้ยากกว่า และการศึกษาน้ีก็ขาดข้อมูลการอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในระดับรายบุคคล จึงไม่
สามารถท าการศึกษาความเสมอภาคในแนวตั้งได ้จึงเลือกศึกษาความเสมอภาคในแนวนอนเพียง
อย่างเดียว โดยท าการเปรียบเทียบเงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลระหว่างสิทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ 
เพื่อเปรียบเทียบวา่ประชาชนในแต่ละระบบไดรั้บความคุม้ครองเท่ากนัหรือไม่ 

สรุปวา่ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพดา้นภาระค่าใชจ่้ายใน
การรักษาพยาบาลของการศึกษาน้ี คือ 

1)  การวดัความเสมอภาคในมุมมองการจ่ายเงินเพื่อรับการรักษาพยาบาลของ
ประชาชนใช้ตัวช้ีวดัความเสมอภาคในแนวตั้ ง โดยใช้ข้อมูลสัดส่วนการจ่ายเงินเพื่อรับการ
รักษาพยาบาลต่อรายไดข้องครัวเรือน 



37 

2)  การวดัความเสมอภาคในมุมมองการไดรั้บการอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลจาก
ภาครัฐของประชาชนใชต้วัช้ีวดัความเสมอภาคในแนวนอน โดยใชจ้  านวนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ี
หน่วยงานตน้สังกดัสิทธิรักษาพยาบาลจ่ายต่อจ านวนประชากรผูใ้ชสิ้ทธิ 

 
3.2.4  การวดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพด้านคุณภาพของบริการ

รักษาพยาบาล 
ความครอบคลุมด้านคุณภาพของบริการรักษาพยาบาล หมายถึง การเขา้ถึงคุณภาพของ

บริการรักษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากการใช้ประกนัสุขภาพของภาครัฐ โดยคุณภาพของบริการ
รักษาพยาบาล หมายถึง ระดบัของบริการรักษาพยาบาลท่ีช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีข้ึนได้ ซ่ึงระดบัของบริการรักษาพยาบาลตอ้งเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของ
บุคลากรทางการแพทยใ์นขณะนั้น (Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), 2004:10) 

การวดัผลการด าเนินงานของบริการรักษาพยาบาล (Performance of Health Care System 
Measurement) ในมุมมองของประเทศต่าง ๆ มกัจะให้ความส าคญักบัประเด็นเร่ืองคุณภาพ 3 
ประการ คือ ประสิทธิผลในการรักษา (Effectiveness) ความปลอดภยัของผูรั้บบริการ (Patient 
Safety) และการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านความ
ปลอดภยัของผูรั้บบริการน้ีข้ึนอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์อีก
มากมาย ดังนั้ นในการศึกษาความครอบคลุมของการประกันสุขภาพด้านคุณภาพของบริการ
รักษาพยาบาลน้ี จะให้ความส าคัญกับเร่ืองประสิทธิผลในการรักษาและการตอบสนองต่อ
ผูรั้บบริการเท่านั้น 

3.2.4.1  ประสิทธิผลในการรักษา (Effectiveness) 
ประสิทธิผลในการรักษา หมายถึง ผลของการให้บริการสุขภาพสามารถบรรลุถึง

ผลลัพธ์ของกระบวนการท่ีพึงประสงค์ โดยตอบสนองต่อความจ าเป็นทางด้านสุขภาพ (WHO, 
2001: 27-29) ในการศึกษาของ Kelley and Hurst (2006: 16-20) ไดแ้บ่งตวัช้ีวดัประสิทธิผลในการ
รักษาออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ตวัช้ีวดัดา้นโครงสร้าง (Structure Indicators)  2) ตวัช้ีวดัดา้น
กระบวนการ (Process Indicators) และ 3) ตวัช้ีวดัดา้นผลลพัธ์ (Outcome Indicators) 

1) ตวัช้ีวดัดา้นโครงสร้าง (Structure Indicators) 
เป็นการวดัประสิทธิผลในปัจจัยท่ีใช้ในการรักษาว่ามีคุณภาพมากน้อย

เพียงใด ซ่ึงจะส่งผลต่อผลลพัธ์นั่นคือการให้การรักษาผูป่้วยอย่างมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลท่ีใช้วดั
ประสิทธิผลการรักษา ได้แก่ แพทย์มีความเช่ียวชาญในการรักษา สถานพยาบาลมีเคร่ืองมือท่ี



38 

เหมาะสม เป็นตน้ เน่ืองจากสิทธิรักษาพยาบาลมกัจะก าหนดสถานพยาบาลท่ีผูป้ระกนัตนสามารถ
ใชสิ้ทธิไวไ้ด ้หน่วยงานตน้สังกดัของสิทธิรักษาพยาลจึงมีหนา้ท่ีในการคดัเลือกสถานพยาบาลท่ีมี
คุณภาพเพียงพอไวร้องรับการใช้บริการของผูป้ระกนัตน ตวัช้ีวดัดงักล่าวน้ีจึงเหมาะในการใช้วดั
ความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพดา้นคุณภาพ 

2)  ตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ (Process Indicators) 
เป็นการวดัประสิทธิผลในการรักษาจากการท่ีผูป่้วยได้รับการรักษาท่ี

เหมาะสม (Appropriateness) เน่ืองจากวธีิการจ่ายเงินของสิทธิรักษาพยาบาลมีผลต่อวิธีให้การรักษา
ของแพทย ์ดงันั้นตวัช้ีวดัน้ีจึงเหมาะกบัการวดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพอีกตวัหน่ึง 

3)  ตวัช้ีวดัดา้นผลลพัธ์ (Outcome Indicators) 
เป็นการวดัประสิทธิผลในผลลพัธ์ของการรักษาผูป่้วย อยา่งไรก็ตามตวัช้ีวดั

ประเภทน้ีส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบักระบวนการรักษาและปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ มากกว่าการประกนั
สุขภาพ ดงันั้นตวัช้ีวดัชนิดน้ีจึงไม่เหมาะท่ีจะใช้วดัความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพด้าน
สุขภาพของการศึกษาน้ี 

3.2.4.2  การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) 
การตอบสนองต่อผูใ้ห้บริการ หมายถึง การตอบสนองของผูใ้ห้บริการต่อความ

คาดหวงัตามสิทธิท่ีประชาชนควรไดรั้บในเร่ืองบริการสุขภาพท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษา (WHO, 
2000: 31) โดยการตอบสนองต่อผูรั้บบริการมีองคป์ระกอบส าคญั 7 ประการ ดงัน้ี 

1)  ผูใ้หบ้ริการควรเคารพสิทธิความเป็นมนุษยข์องผูรั้บบริการ 
2)  ผูใ้หบ้ริการควรเคารพสิทธิการรับรู้ขอ้มูลดา้นสุขภาพของผูรั้บบริการ 
3)  ผูใ้หบ้ริการควรเคารพสิทธิการร่วมตดัสินใจในการรักษาของผูรั้บบริการ 
4)  ผูรั้บบริการควรไดรั้บการรักษาทนัทีในกรณีฉุกเฉิน หรือควรมีระยะเวลา

รอพบแพทยท่ี์สมเหตุสมผลในกรณีไม่ฉุกเฉิน 
5)  ผูรั้บบริการควรไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพเหมาะสม 
6)  ผูรั้บบริการสามารถปฏิสัมพนัธ์กบัญาติมิตรหรือบุคคลอ่ืนไดใ้นขณะรับ

การรักษา 
7)  ผูรั้บบริการควรมีอิสระในการเลือกแพทยห์รือสถานพยาบาลท่ีจะเขา้รับ

การรักษา 
ในการศึกษาของ Kelley and Hurst (2006: 13) พบว่า ตวัช้ีวดัการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ (Responsiveness) สามารถวดัได้ 2 วิธี คือ 1) การวดัจากความพึงพอใจของผูป่้วย 
(Patient Satisfaction) และ 2) การวดัจากประสบการณ์ของผูป่้วย (Patient Experience) 
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ตวัช้ีวดัความพึงพอใจของผูป่้วยมกัวเิคราะห์จากคะแนนความพึงพอใจของผูป่้วยทั้ง 
7 ประการขา้งตน้ อยา่งไรก็ตามตวัช้ีวดัประเภทน้ีมีจุดอ่อนในการใชเ้ปรียบเทียบการตอบสนองของ
ผูใ้ห้บริการระหว่างสิทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ เน่ืองจากผูป่้วยในแต่ละคนมีมาตรฐานในการให้
คะแนนความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงเลือกวิธีวดัการตอบสนองของผูใ้ห้บริการ
โดยใชต้วัช้ีวดัประสบการณ์ของผูป่้วยโดยอิงกบัสถานการณ์จ าลองท่ีสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ 7 
ประการขา้งตน้จึงมีความเหมาะสมท่ีสุด 

สรุปว่าขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการวดัความครอบคลุมของการประกันสุขภาพด้าน
คุณภาพในการรักษาพยาบาลของการศึกษาน้ี คือ 

1)  การวดัประสิทธิผลในการรักษาใช้ตวัช้ีวดัดา้นโครงสร้าง เช่น การมี
บุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ การมีสถานพยาบาลท่ีสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน และ
การท่ีผูใ้ชสิ้ทธิไดรั้บการรักษาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

2)  การวดัการตอบสนองต่อผูรั้บบริการใช้ตวัช้ีวดัดา้นประสบการณ์ เช่น 
ระยะเวลาในการรอเขา้รับการรักษา สถานพยาบาลมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม สามารถ
เขา้ถึงบริการเฉพาะทางจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 



บทที ่4 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาน้ีต้องการวิเคราะห์ความแตกต่างในการให้บริการรักษาพยาบาลของสิทธิ

สวสัดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้ง 3 สิทธิ คือ สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม 
และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยศึกษาจากขอ้ก าหนดและกฎระเบียบในแต่ละสิทธิ
รักษาพยาบาล และส ารวจความคิดเห็นจากประสบการณ์ของประชาชนและแพทยผ์ูใ้ห้บริการถึง
ขั้นตอนและกระบวนการในการใหบ้ริการวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้งท่ีน าไปสู่การสร้างความ
เหล่ือมล ้าระหวา่ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐ ซ่ึงก าหนดวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  ขอบเขตการศึกษา 
 
4.1.1  การวเิคราะห์ความเหลื่อมล า้  
การศึกษาน้ีแบ่งการวเิคราะห์ความเหล่ือมล ้าออกเป็น 2 กรณี คือ 

4.1.1.1  วเิคราะห์ความเหล่ือมล ้าเชิงขอ้ก าหนดและกฎระเบียบ 
การศึกษาน้ีวิเคราะห์สิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐท่ีจดัสรรให้กบัประชาชนทั้ง 3 

สิทธิ ประกอบดว้ย สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ เพื่อหาความแตกต่างของนโยบายในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลท่ีส่งผลต่อการให้บริการท่ี
ไม่เหมือนกนั เป็นการวเิคราะห์ความแตกต่างในลกัษณะขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

4.1.1.2  วเิคราะห์ความเหล่ือมล ้าเชิงคุณภาพของการใหบ้ริการ 
วิเคราะห์ผา่นทศันคติและความพึงพอใจของผูรั้บบริการรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ 

แต่การสอบถามเพียงทัศนคติและความพึงพอใจจากผูรั้บบริการเพียงฝ่ายเดียวนั้นไม่สามารถ
สะทอ้นภาพความเหล่ือมล ้ าระหว่าง 3 สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างครบถ้วน จึงสอบถามจาก
ประสบการณ์ในการรักษาของแพทย์ท่ีให้บริการประกอบการศึกษาน้ีด้วย โดยวิเคราะห์ใน
คุณลกัษณะของการให้บริการทั้งในส่วนของการรักษาพยาบาลและส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านสถิติเชิง
พรรณนา แบบจ าลองความพึงพอใจในการรับบริการของผูใ้ชบ้ริการ และสัมภาษณ์เชิงลึกกบัแพทย ์
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ท่ีก าหนดนโยบายในกระทรวงสาธารณะสุขและแพทยท่ี์ให้บริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของภาครัฐ 
 

4.1.2  แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.2.1  วเิคราะห์ความเหล่ือมล ้าเชิงขอ้ก าหนดและกฎระเบียบ 
รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากเอกสารวิชาการ หนังสือ ประกาศ และเว็บไซด์ของ

กรมบญัชีกลาง ส านกังานประกนัสังคม และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยการศึกษา
น้ีใชข้อ้มูลถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 

4.1.2.2  วเิคราะห์ความเหล่ือมล ้าเชิงคุณภาพของการใหบ้ริการ 
ใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นภายใตโ้ครงการวิจยัเร่ืองการศึกษา

ความสมดุลและย ัง่ยืนของโครงการสวสัดิการสังคม (On the Viability of Thailand Social Security 
Programs)  ของคณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ประสพโชค มัง่
สวสัด์ิ, 2556) เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาความเหล่ือมล ้ าระหวา่ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลในประเด็น
คุณภาพของการบริการทั้งดา้นการรักษาพยาบาลและบริการดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากประสบการณ์
ของผูรั้บบริการและแพทยผ์ูใ้ห้บริการ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัแพทยท่ี์ก าหนดนโยบายและ
แพทยท่ี์ให้การรักษากบัผูป่้วยทั้ง 3 สิทธิ โดยส ารวจผูรั้บบริการระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และส ารวจแพทยร์ะหวา่งเดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

 
4.1.3  วธีิการคัดเลอืกข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.3.1  วเิคราะห์ความเหล่ือมล ้าเชิงขอ้ก าหนดและกฎระเบียบ 
ศึกษาผ่านการวิเคราะห์และเปรียบเทียบในกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

จากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีดูแลสิทธิรักษาพยาบาล เพื่อหาความแตกต่างของนโยบายท่ีส่งผลต่อการ
ให้บริการท่ีไม่เหมือนกันระหว่างสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ แล้วน าขอ้มูลท่ีพบไปใช้ใน
การศึกษาหาความเหล่ือมล ้าเชิงคุณภาพของการให้บริการ โดยสอบถามกบัผูรั้บบริการและแพทยผ์ู ้
ให้บริการว่าความแตกต่างในเชิงขอ้ก าหนดและกฎระเบียบดงักล่าวน้ีก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้ า
ระหวา่งผูรั้บบริการในสิทธิรักษาพยาลทั้ง 3 สิทธิน้ีหรือไม่  

4.1.3.2  วเิคราะห์ความเหล่ือมล ้าเชิงคุณภาพของการใหบ้ริการ 
เน่ืองจากโครงการวิจยัเร่ืองการศึกษาความสมดุลและย ัง่ยืนของโครงการสวสัดิการ

สังคมน้ี เป็นส่วนหน่ึงของแผนงานวจิยัเร่ืองการพฒันาระบบสวสัดิการสังคมท่ีสมดุลและย ัง่ยืนของ
ประเทศไทย (Development of Balanced and Sustainable Social Welfare System in Thailand) 
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ประกอบดว้ยโครงการวิจยัย่อย 5 โครงการ ซ่ึงการส ารวจขอ้มูลในโครงการวิจยัน้ีจดัท าร่วมกบั
โครงการวจิยัอีก 2 โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ โครงการวจิยัเร่ืองทุนทางสังคมกบัการพฒันาสังคมไทย
ท่ีสมดุลและย ัง่ยืน (Social Capital and Thailand Sustainable Development) และการวิจยัเร่ือง
แรงงานนอกระบบกบัการพฒันาสังคมท่ีสมดุลและย ัง่ยืน (Towards the Wellbeing of Informal 
Workers and Social Sustainability) โดยการศึกษาน้ีใชข้อ้มูลจากโครงการวจิยัดงักล่าวใน 3 ส่วนคือ 

1) ทศันคติและความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทย ์
เน่ืองจากโครงการดงักล่าวจะตอ้งสุ่มตวัอย่างโดยอิงกบัโครงการวิจยัอีก 2 

เ ร่ือง ซ่ึงต้องการกลุ่มตัวอย่างของประชากรไทยท่ีอยู่ในว ัยแรงงานและได้รับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลจากภาครัฐท่ีครอบคลุมทั้ง 3 ระบบ โครงการวิจยัน้ีจึงเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling) จากประชากรท่ีมีอายุในช่วง 15-69 ปี จ  านวน 3,000 คน ไม่รวมนกัเรียน
หรือนักศึกษาท่ียงัไม่ได้ท  างาน ผูเ้กษียณอายุ หรือบุคคลในสถานภาพอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในก าลัง
แรงงาน โดยแบ่งตวัอย่างตามช่วงอายุของโครงสร้างประชากรไทย คือ อายุระหว่าง 15-29 ปี 
จ  านวน 900 คน (ร้อยละ 30) อายุ 30-49 ปี จ  านวน 1,350 คน (ร้อยละ 45) และอายุ 50-69 ปี จ  านวน 
750 คน (ร้อยละ 25) ตามล าดบั โดยพยายามให้มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิงในแต่ละ
กลุ่มอายใุนสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

นอกจากน้ี จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรใน พ.ศ. 
2553 พบวา่ประเทศไทยมีแรงงานในระบบ ร้อยละ 38 และแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 62 ดงันั้น
โครงการวิจยัน้ีจึงก าหนดให้มีการเก็บตวัอย่างให้มีความใกล้เคียงกับสัดส่วนดังกล่าว โดยสุ่ม
แรงงานนอกระบบซ่ึงไดรั้บสวสัดิการรักษาพยาบาลจากภาครัฐในสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หน้าหรือโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค จ านวน 2,000 คน ส่วนแรงงานในระบบท่ีได้
รับประกนัการรักษาพยาบาลจากภาครัฐในสิทธิประกนัสังคม และสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาล
ของขา้ราชการรวมทั้งหมด 1,000 คน 

จากการท่ีโครงการดังกล่าวมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้ นการสุ่ม
ตัวอย่างต้องสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ จึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยก าหนดโควตาตามสัดส่วนของประชากรในพื้นท่ี ซ่ึงเก็บขอ้มูล
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน  1,500 คน (ร้อยละ 50 ของตวัอยา่งทั้งหมด) จงัหวดัสมุทรปราการ 
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาครจงัหวัดละ 300 คน (หรือร้อยละ10 ของตวัอย่าง
ทั้งหมด) ส่วนตวัอยา่งรายบุคคลเป็นการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

เม่ือได้จ  านวนตวัอย่างท่ีสุ่มตามโควตาของโครงการวิจยัดงักล่าวมาแล้ว 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องศึกษาน้ี จึงคดัเลือกเฉพาะผูท่ี้ไปรับบริการรักษาพยาบาลโดย
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ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐภายใน 12 เดือน ก่อนการสัมภาษณ์เพื่อสะทอ้นให้เห็นคุณภาพ
ของการให้บริการรักษาพยาบาลท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุด พบว่ามีตวัอย่าง
ทั้งหมด 1,231 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูท่ี้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ 184 คน (ร้อยละ 
14.95) สิทธิประกนัสังคม 407 คน (ร้อยละ 33.06)  และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 640 คน 
(ร้อยละ 51.99) โดยตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนตวัอยา่งของผูรั้บบริการรักษาพยาบาลตามช่วงอายุ
และเขตท่ีอยูอ่าศยัในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล 
 
ตารางที ่4.1  จ านวนตวัอยา่งของผูรั้บบริการรักษาพยาบาลตามช่วงอายแุละเขตท่ีอยูอ่าศยัในแต่ละ

สิทธิรักษาพยาบาล 
 

อาย ุ
(ปี) 

ขา้ราชการ ประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภาพ ฯ 
กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

15-29 17 1.38 4 0.32 69 5.61 52 4.22 73 5.93 73 5.93 
30-49 55 4.47 29 2.36 88 7.15 113 9.18 137 11.13 127 10.32 
50-69 48 3.90 31 2.52 38 3.09 47 3.82 118 9.59 112 9.10 
รวม 120 9.75 64 5.20 195 15.84 212 17.22 328 26.65 312 25.35 

 
แหล่งทีม่า:  ประสพโชค มัง่สวสัด์ิ, 2556. 
หมายเหตุ:  วเิคราะห์ขอ้มูลจากโครงการวจิยัเร่ืองการศึกษาความสมดุลและย ัง่ยนืของโครงการ

สวสัดิการสังคม 
 

2) ความคิดเห็นของแพทยต่์อสิทธิรักษาพยาบาล 
ในส่วนของความคิดเห็นตามประสบการณ์ท่ีพบเจอของแพทยท่ี์ให้บริการ

กบัผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธินั้น โครงการน้ีใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota 
Sampling) โดยการสุ่มตวัอย่างจากแพทยท่ี์ท าการรักษาในสถานพยาบาลของภาครัฐภายในเขต
กรุงเทพมหานครตามสังกดัต่าง ๆ 5 สังกดั คือ สังกดักรุงเทพมหานคร สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
สังกัดสภากาชาดไทย สังกัดกระทรวงกลาโหม และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนตวัอย่าง
รายบุคคลนั้น เป็นการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ตามโรงพยาบาลท่ีก าหนด
ไวท้ั้งหมด 152 คน โดยตารางท่ี 4.2 สรุปจ านวนแพทยท่ี์ไดจ้ากการสุ่มส ารวจความคิดเห็นใน
โรงพยาบาลสังกดัต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมา 
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ตารางที ่4.2  จ านวนตวัอยา่งของแพทยท่ี์ส ารวจความคิดเห็นตามสังกดัของสถานพยาบาล 
 

สงักดัของโรงพยาบาล จ านวนแพทย ์(คน) ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 3 1.97 
กระทรวงสาธารณสุข 8 5.27 
สภากาชาดไทย 36 23.68 
กระทรวงกลาโหม 39 25.66 
กระทรวงศึกษาธิการ 66 43.42 

รวม 152 100 

 
3) สัมภาษณ์เชิงลึกกบัแพทยท่ี์ก าหนดนโยบายและแพทยท่ี์ใหก้ารรักษา 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบไปดว้ยแพทยท์ั้งหมด 8 คน ไดแ้ก่ แพทยท่ี์

ให้การรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตามสังกัดต่าง ๆ คือ กระทรวงสาธารณสุข 3 คน 
กระทรวงศึกษาธิการ 2 คน กรุงเทพมหานคร 2 คน และสัมภาษณ์แพทยท่ี์สังกดัหน่วยงานวิจยัเชิง
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 1 คน โดยน าผลของความเหล่ือมล ้ าท่ีได้จากมุมมองของ
ผูรั้บบริการและแพทยผ์ูใ้ห้บริการจากการศึกษาใน 2 ส่วนขา้งตน้มาน าเสนอให้แพทยท่ี์สัมภาษณ์
เชิงลึกไดร่้วมวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้ าในการให้บริการทั้ง 3 สิทธิ
รักษาพยาบาลต่อไป 

 

4.2  วธิีการศึกษา 
 
4.2.1  ความเหลือ่มล า้เชิงข้อก าหนดและกฎระเบียบ 
เน่ืองจากสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ

ถว้นหนา้ มีรูปแบบในการบริหารจดัการและอยูภ่ายใตห้น่วยงานท่ีก ากบัดูแลแตกต่างกนั การศึกษา
น้ีต้องการแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างดังกล่าวได้ส่งผลต่อขอ้ก าหนดและกฎระเบียบในการ
ให้บริการรักษาพยาบาลของทั้ง 3 สิทธิแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง จึงท าการเปรียบเทียบตั้งแต่วิธีการ
จดัสรรสิทธิประโยชน์ ทั้งในส่วนของงบประมาณและอตัราค่าบริการท่ีจ่ายให้กบัสถานพยาบาล 
ตลอดจนการใหท้างเลือกส าหรับวธีิการในการรักษาพยาบาล ครอบคลุมไปถึงเร่ืองจ านวนและชนิด
ของอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรค แต่ในการศึกษาน้ีไม่ไดท้  าการเปรียบเทียบกลุ่ม
ยาและเวชภณัฑ ์เน่ืองจากทั้ง 3 สิทธิต่างมีขอ้ก าหนดท่ีจะตอ้งใชย้าในบญัชียาหลกัแห่งชาติเป็นหลกั
เหมือน ๆ กนั และการเปรียบเทียบสิทธิในการไดรั้บยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาตินั้นเป็นไปไดย้าก
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เพราะมีกรณียกเวน้ใหส้ามารถใชไ้ดห้ลายกรณีและข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของแพทยเ์ป็นหลกั ในขณะท่ี
วธีิการจดัสรรสิทธิประโยชน์ วธีิการในการรักษาพยาบาล ชนิดของอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บ าบดัรักษาโรคนั้น มีหนงัสือประกาศออกมาจากหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งเป็นทางการเหมือนกนั
ทุกสิทธิ แต่จะแตกต่างกนัออกไปในส่วนของขอ้ก าหนดและกฎระเบียบ ดงันั้นการศึกษาในส่วนน้ี
จึงเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบผ่านข้อก าหนดและกฎระเบียบใน 3 ด้าน คือ วิธีการจดัสรรสิทธิ
ประโยชน์ วิธีการในการรักษาพยาบาล และการให้สิทธิใช้อวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บ าบดัรักษาโรค 

 
4.2.2  ความเหลือ่มล า้เชิงคุณภาพของการให้บริการ 

4.2.2.1  แบบสอบถามผูรั้บบริการ 
การพฒันาแบบสอบถามเพื่อใชส้อบถามประชาชนของโครงการวิจยัเร่ืองการศึกษา

ความสมดุลและย ัง่ยืนของโครงการสวสัดิการสังคม เร่ิมตน้จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
และต่างประเทศ การประชุมระดมสมองจากนกัวจิยั การพิจารณาแบบสอบถามของงานวิจยัในอดีต 
ประกอบดว้ย การศึกษางานส ารวจภาวะการมีงานท า (Labor Force Survey) การส ารวจภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey) การส ารวจอนามยัและสวสัดิการ 
(Health and Welfare Survey) รวมถึงการส ารวจความคิดเห็นและความเช่ือมัน่ของประชาชนและผู ้
ให้บริการต่อสิทธิรักษาพยาบาลท่ีจดัท าโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ การส ารวจและศึกษาสุขภาพ
การสูงอายุและการเกษียณในประเทศไทยโดยการใช้ตวัอย่างซ ้ า (Panel Survey and Study on 
Health, Aging and Retirement in Thailand หรือ HART) ของศูนยว์ิจยัสังคมสูงอายุ ส านกัวิจยั 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และการอา้งอิงจากแบบสอบถามเพื่อการประเมินระดบัทุนทาง
สังคม (Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital หรือ SC-IQ) ท่ีพฒันาโดย
ธนาคารโลก โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการส ารวจประกอบดว้ยค าถาม 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ลกัษณะ
ส่วนบุคคลและลกัษณะครัวเรือน ส่วนท่ี 2 การใชสิ้ทธิประกนัสุขภาพและการเขา้รับการบริการทาง
การแพทย ์ส่วนท่ี 3 สถานภาพการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 4 ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ของครัวเรือน และส่วนท่ี 5 ทุนทางสังคมในระดบับุคคลและชุมชน ในการศึกษาน้ีใชข้อ้มูลใน 2 
ส่วนแรกของแบบสอบถามส าหรับวิเคราะห์ปัญหาและความพึงพอใจจากการรับบริการ
รักษาพยาบาลใน 3 สิทธิรักษาพยาบาล ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ค) 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลและครัวเรือนของผูใ้ช้บริการ โดยขอ้มูลส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนั และรายไดข้องตนเองต่อ
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เดือน ส่วนขอ้มูลของครัวเรือน ไดแ้ก่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายไดท้ั้งหมดของครัวเรือน
ต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 การใช้สิทธิประกนัสุขภาพและการเขา้รับการบริการทางการแพทย ์โดย
สอบถามจากประสบการณ์ในการไดรั้บบริการภายใน 12 เดือนก่อนการตอบแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น คือ 

ดา้นท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลท่ีจดัโดยภาครัฐ 
ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัการใช้บริการรักษาพยาบาลท่ีจดัสรรโดย

ภาครัฐ คือ ไดรั้บสิทธิรักษาพยาบาลใดจากภาครัฐ มีการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง
ใดบา้ง นอกจากไดรั้บสิทธิรักษาพยาบาลจากภาครัฐแลว้มีการซ้ือประกนัสุขภาพจากบริษทัเอกชน
หรือไม่และตอ้งจ่ายค่าเบ้ียประกนัเป็นจ านวนเงินเท่าใด ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาได้รับบริการ
รักษาพยาบาลทั้ งหมดก่ีคร้ังและมีค่าใช้จ่ายเท่าไร และใช้สิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐใน
สถานพยาบาลสังกดัใดบา้ง 

ดา้นท่ี 2 ปัญหาและความพึงพอใจจากการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลท่ีจดัสรรโดยภาครัฐ 
การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้สิทธิรักษาพยาบาลในแบบสอบถามน้ีรวบรวมจาก

ปัญหาท่ีพบเจอจากรายงานการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบประกนัสุขภาพท่ีตนเอง
ไดรั้บจากภาครัฐ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2546ก: 4-10, 2546ข: 7-14, 2549: 13-21, 2553ก: 9-16, 
2553ข: 10-22, 2553ค: 11-60, 2553ง, 2555ก: 10-40) โดยแบ่งการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบเจอ
ให้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีรูปแบบของคุณภาพบริการ (Service Quality Model) หรือ Gap Model 
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985: 44) ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดเชิงการตลาดท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทย ์มีทั้งหมด 5 ดา้น คือ 1) สภาพทัว่ไป 
ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก (Tangibles) 2) ท่าทีการแสดงออกต่อผูป่้วยหรือการ
ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) 3) ความสะดวกในการรับบริการ (Convenience) 4) ความเช่ือถือไวว้างใจ
ในการตรวจรักษาและการเก็บรักษาความลบั (Trust)  และ 5) การให้ค  าแนะน า ขอ้มูลการตรวจ
รักษา ข่าวสารและความรู้เร่ืองสุขภาพ (Information) โดยให้ผูรั้บบริการในสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 
สิทธิ เลือกวา่ปัญหาต่าง ๆ ท่ีน าเสนอน้ี ผูรั้บบริการประสบกบัปัญหาใดบา้ง ประกอบดว้ย 1) ปัญหา
เชิงคุณภาพของการให้บริการ 2) ปัญหาดา้นนโยบายของสิทธิรักษาพยาบาล และ 3) โรคท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามคิดวา่ไม่ครอบคลุมในสิทธิรักษาพยาบาลของตนเอง เพื่อน ามาใชเ้ปรียบเทียบระหวา่ง
สิทธิรักษาพยาบาลวา่ประสบกบัปัญหาในส่วนใดมากท่ีสุด 

ส่วนการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการรับบริการรักษาพยาบาล นอกจากการใช้
ทฤษฎีรูปแบบของคุณภาพบริการรักษาพยาบาล 5 ด้านดังท่ีกล่าวมา ในการศึกษาน้ีจะท าการ
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วิเคราะห์ความพึงพอใจของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลผ่านการให้คะแนนการตอบสนองความพึง
พอใจจากการไดรั้บบริการรักษาพยาบาล (Responsiveness) ตามหลกัแนวคิดขององค์การอนามยั
โลก (WHO, 2005) ท่ีใชว้ิธีการให้คะแนนกบัสถานพยาบาลหลงัจากท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ไดรั้บบริการ
รักษาพยาบาลมาแลว้ เน่ืองจากผูรั้บบริการแต่ละคนมีมาตรฐานหรือเกณฑ์การให้คะแนนความพึง
พอใจในคุณภาพของการให้บริการท่ีแตกต่างกัน แต่ด้วยวิธีการดังกล่าวน้ีจะใช้ชุดข้อมูลท่ีเป็น
สถานการณ์อา้งอิงเพื่อเป็นกรอบการใหค้ะแนนแบบเดียวกนัทุกคน ซ่ึงการศึกษาของส านกังานวิจยั
เพื่อการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย (2555ข: 34) ใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และสมการ
ถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression) และสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Multiple Linear 
Regression) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคะแนนการตอบสนองผูรั้บบริการ จ านวน 7 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ การให้เกียรติ การให้ความอิสระและเป็นตวัของตวัเอง การเก็บความลบั การส่ือสาร การใส่
ใจในทนัที การอ านวยความสะดวกพื้นฐาน และโอกาสในการเลือก โดยใช้มาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) ทั้งหมด 10 ระดบั โดยคะแนนเท่ากบั 1 คือ แย่ท่ีสุด และคะแนนเท่ากบั 10 คือ ดี
ท่ีสุด ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี ประกอบด้วยปัจจัยด้านระบบประกันสุขภาพ คือ สิทธิ
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม และสิทธิหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูรั้บบริการ คือ ระดบัการศึกษา เพศ อาย ุและรายได ้และปัจจยัดา้นระบบ
บริการ คือ สถานพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชน และสถานบริการมีขนาดเล็กหรือใหญ่ อนัมีกรอบ
การวจิยัดงัภาพท่ี 4.1 

 

 
 

ภาพที ่4.1  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผูใ้หบ้ริการต่อผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานวจิยัเพื่อการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย, 2555ข: 21. 
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ดงันั้นการเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาล
ของสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิในการศึกษาน้ี จึงเลือกใช้การให้คะแนนการตอบสนองความพึง
พอใจจากการไดรั้บบริการรักษาพยาบาล (Responsiveness) ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการให้คะแนน
ความพึงพอใจในแบบสอบถามผูรั้บบริการของโครงการศึกษาความสมดุลและย ัง่ยืนของโครงการ
สวสัดิการสังคมท่ีก าหนดความพึงพอใจระหว่าง 0-10 คะแนน โดย 0 หมายถึง ไม่พอใจอย่างยิ่ง 
และ 10 คะแนน หมายถึง พึงพอใจอย่างยิ่ง โดยวิเคราะห์ในประเด็นของการให้บริการ 3 ดา้น คือ   
1) ดา้นส่ิงแวดล้อม ความสะดวกของสถานพยาบาล และการตอ้นรับของเจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล 2) ดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์  
และ 3) ดา้นผลลพัธ์ของการรักษา 

ดา้นท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงสิทธิรักษาพยาบาล 
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงสิทธิรักษาพยาบาลในแบบสอบถามน้ีรวบรวมจากการ

ส ารวจของรัฐบาลเช่นเดียวกบักรณีการวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้สิทธิรักษาพยาบาลในหัวขอ้ท่ี
ผา่นมา โดยขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูรั้บบริการในสิทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 
1) สิทธิรักษาพยาบาลใดท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึนกวา่เดิม 2) ระดบัเงินท่ียินดีจ่ายเพื่อปรับปรุงบริการ
และเพิ่มจ านวนโรคท่ีคุม้ครอง และ 3) เห็นดว้ยหรือไม่ท่ีคนไทยทุกคนควรมีสิทธิในการเขา้รับการ
รักษาจากสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งอยา่งเท่าเทียมกนั 

4.2.2.2  แบบสอบถามแพทยผ์ูใ้หบ้ริการ 
การศึกษาในส่วนน้ีตอ้งการวิเคราะห์วา่ภายใตข้อ้จ ากดัต่าง ๆ ในเชิงขอ้ก าหนดและ

กฎระเบียบท่ีพบเจอ นั่นคือข้อจ ากัดของงบประมาณและความครอบคลุมของวิธีการในการ
รักษาพยาบาลของแต่ละระบบนั้นไดส่้งผลเชิงคุณภาพของการให้การรักษาโดยแพทยห์รือไม่ จาก
การส ารวจความคิดเห็นผูใ้ห้บริการทางการแพทย์ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) และศูนยเ์ครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจยัความสุขชุมชน (Academic Network 
for Community Happiness Observation and Research: ANCHOR) มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั (2554: 
70) พบว่าส่ิงท่ีโครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าควรปรับปรุงเป็นอนัดบัแรกคือเร่ืองสิทธิ
รักษาพยาบาลควรจะครอบคลุมและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน อนัดบัท่ีสองคือการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับสิทธิและการใช้สิทธิของโครงการ และอันดับท่ีสามคือการปรับปรุงระบบ
งบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกบัค่าใชจ่้ายในการบริการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน อยา่งไรก็
ตามการศึกษาดงักล่าวสรุปได้เพียงว่าสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้ามีปัญหาในดา้นขอ้จ าจดั
ของงบประมาณและความครอบคลุมของสิทธิ แต่ไม่สามารถบอกไดว้่าขอ้จ ากดัดงักล่าวมีผลต่อ
คุณภาพของการให้การรักษาหรือไม่ และไม่สามารถตอบได้ว่าหากเปรียบเทียบกับสิทธิ
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รักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิประกนัสังคม สิทธิใดมีปัญหาในดา้นดงักล่าวมากกวา่หรือนอ้ย
กวา่กนั 

ดงันั้นเพื่อตอบค าถามวา่ปัญหาในดา้นขอ้จ าจดัของงบประมาณและความครอบคลุม
ของสิทธิไดส่้งผลต่อการให้บริการทางการแพทยใ์นส่วนใดบา้ง โครงการน้ีจึงจดัท าแบบสอบถาม
เพื่อใชใ้นการส ารวจความคิดเห็นของแพทยต์ามขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาลของผูใ้ชบ้ริการ
ในสถานพยาบาลของภาครัฐ ซ่ึงในภาพท่ี 4.2 จะเห็นไดว้่าผูใ้ช้บริการจะตอ้งผ่านขั้นตอนต่าง ๆ 
มากมายดงัน้ี 

1)  ขั้นตอนท่ี 1 การคดักรองและรักษาในเบ้ืองตน้โดยแพทยท์ัว่ไปก่อนส่ง
ต่อใหแ้พทยเ์ฉพาะทาง 

เบ้ืองตน้ตอ้งคดักรองว่าผูป่้วยใช้สิทธิรักษาพยาบาลใดและเป็นผูป่้วยท่ีได้
ลงทะเบียนใชสิ้ทธิในสถานพยาบาลนั้นหรือไม่ หากผูป่้วยมีประวติัเก่าบนัทึกไวแ้ลว้จึงส่งต่อไปยงั
แพทยท์ัว่ไปเพื่อวินิจฉยัในเบ้ืองตน้วา่ป่วยดว้ยโรคใด หากเป็นผูป่้วยเก่าท่ีมีการนดักบัแพทยเ์ฉพาะ
ทางไวจึ้งส่งต่อไปยงัแพทยเ์ฉพาะทาง 

กรณีเป็นผูป่้วยใหม่ท่ียงัไม่เคยเข้ามารับบริการในสถานพยาบาล หาก
ตรวจสอบสิทธิแลว้พบวา่เป็นผูป่้วยท่ีลงทะเบียนสิทธิกบัสถานพยาบาลนั้นไวจึ้งจะส่งไปท าประวติั
ใหม่แลว้ส่งต่อไปยงัแพทยท์ัว่ไป แต่ถา้พบวา่ไม่ใช่ผูป่้วยท่ีลงทะเบียนกบัสถานพยาบาล เจา้หนา้ท่ี
จะช้ีแจงให้ผูป่้วยทราบว่าไดล้งทะเบียนการใช้สิทธิรักษาไวก้บัสถานพยาบาลใด และแนะน าให้
ผูป่้วยไปรับบริการท่ีสถานพยาบาลท่ีมีสิทธิแทนจะไดไ้ม่เสียค่าใชจ่้ายในการรักษา หากผูป่้วยยินดีท่ี
จะท าการรักษาในสถานพยาบาลดงักล่าวก็ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด (มีเพียงสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการเท่านั้นท่ีสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลไดทุ้กแห่ง) ยกเวน้ในกรณีท่ีมี
การส่งตวัมาจากแพทยใ์นสถานพยาบาลอ่ืน ผูป่้วยจะตอ้งด าเนินการเช่นเดียวกบัการเป็นผูป่้วยใหม่ 
เ ม่ือกระบวนการรักษาเสร็จส้ินลงหรือต้องมาพบแพทย์ตามนัดอีก จะต้องให้แพทย์ใน
สถานพยาบาลเดิมท่ีตนมีสิทธิด าเนินเร่ืองส่งตวัก่อนมาทุกคร้ัง 

2)  ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจวนิิจฉยัโดยแพทยเ์ฉพาะทางภายในสถานพยาบาล
หรือส่งต่อไปยงัสถานพยาบาลในระดบัท่ีสูงกวา่ 

เม่ือแพทยท์ัว่ไปไม่สามารถด าเนินการรักษาในเบ้ืองตน้ไดก้็จะท าการส่งต่อ
ผูป่้วยไปรักษากบัแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนมากกว่า 
หากในสถานพยาบาลนั้นมีแพทยเ์ฉพาะทางก็จะส่งตวัไปยงัแพทยเ์ฉพาะทางไดโ้ดยตรง แต่กรณีท่ี
สถานพยาบาลนั้นขาดแคลนแพทยเ์ฉพาะทางหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจวินิจฉยัและรักษาโรค 
ก็จะด าเนินเร่ืองใหผู้ป่้วยไปรักษาในสถานพยาบาลในระดบัสูงท่ีมีความพร้อมมากกวา่แทน 
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3)  ขั้นตอนท่ี 3 การส่งตรวจดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทย ์
ในบางกรณีแพทยเ์ฉพาะทางอาจส่งต่อไปเขา้รับการตรวจดว้ยเคร่ืองมือทาง

การแพทยเ์พื่อประกอบการวินิจฉยั เช่น การส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการหรือการตรวจสอบโดยใช้
ภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ (X-Ray) เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมกัจะมีราคาสูง 
ท าให้สถานพยาบาลของภาครัฐในแต่ละแห่งไม่สามารถมีเคร่ืองมือส าหรับการวินิจฉัยโรคได้
ครบถว้นและเพียงพอต่อผูป่้วยท่ีตอ้งดูแล ผูป่้วยจึงตอ้งรอเขา้รับบริการในขั้นตอนน้ีเป็นเวลานาน 

4)  ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการรักษา 
เม่ือทราบว่าผูป่้วยเจ็บป่วยด้วยสาเหตุหรือโรคใดแล้ว แพทย์จะท าการ

วนิิจฉยัโรคและด าเนินการรักษา โดยอาจจะใชย้า เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทยอ่ื์น ๆ ต่อไป
ตามขอ้ก าหนดและกฎระเบียบในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลจะเอ้ืออ านวยใหไ้ด ้

จาก 4 ขั้นตอนดงักล่าวน้ีสามารถเขียนสรุปเป็นแผนภาพในการเขา้รับการรักษาได ้ 
ตามภาพท่ี 4.3 ซ่ึงผูว้จิยัจะใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และการส ารวจความคิดเห็นของแพทยถึ์ง
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการรักษา อนัมีผลมาจากขอ้จ ากดัด้านงบประมาณหรือ
ความครอบคลุมในการรักษาของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลนั้นได้ก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้ าเชิง
คุณภาพในการรักษาระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาลหรือไม่ โดยการส ารวจความคิดเห็นของแพทยน์ั้น 
แพทยจ์ะพิจารณาถึงปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน และให้คะแนนตามระดบัความรุนแรง
ของปัญหา โดยแบ่งเป็นระดบั 1-5 ซ่ึง 1 คือ มีระดบัความรุนแรงของปัญหานอ้ยท่ีสุด จนถึงระดบั 5 
หมายถึง มีระดบัความรุนแรงของปัญหามากท่ีสุด แต่ถา้แพทยไ์ม่พบปัญหาตามท่ีถามมา ให้ตอบวา่
ระดบัของปัญหา เท่ากบั 0 หรือถา้แพทยไ์ม่ทราบวา่มีปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนหรือไม่ ก็ให้ตอบวา่ไม่
ทราบ 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการสอบถามแพทยป์ระกอบดว้ยค าถาม 2 หมวด คือ 1) ขอ้มูล
ทัว่ไปของแพทยผ์ูต้อบแบบสอบถาม และ 2) ผลของนโยบายและกฎระเบียบจากหน่วยงานท่ีดูแล
ในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลได้ก่อให้เกิดปัญหาในการรักษาของแพทยใ์น 4 ขั้นตอนท่ีกล่าวมา
หรือไม่ โดยรายละเอียดของแบบสอบถามจะปรากฏในภาคผนวก 3 ของรายงานฉบบัน้ี 

4.2.2.3  สัมภาษณ์เชิงลึกกบัแพทยผ์ูใ้หบ้ริการ 
เม่ือไดผ้ลจากการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ในดา้นความเหล่ือมล ้ าเชิงขอ้ก าหนด

และกฎระเบียบ และการส ารวจความคิดเห็นจากผูรั้บบริการและแพทยใ์นดา้นความเหล่ือมล ้ าเชิง
คุณภาพของการให้บริการมาแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาสอบถามแพทยท่ี์ก าหนดนโยบายและให้การ
รักษาอีกคร้ังหน่ึงเพื่อหาขอ้สรุปของความเหล่ือมล ้าและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป 
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ภาพที ่4.2  แผนภาพการเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลสังกดัรัฐบาล 
แหล่งทีม่า:  โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี, 2555. 
 

 
 
ภาพที ่4.3  ขั้นตอนในการเขา้รับบริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
แหล่งทีม่า:  ประสพโชค มัง่สวสัด์ิ, 2556: 65. 
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4.3  สถิติและแบบจ าลองในการศึกษาความเหลือ่มล า้เชิงคุณภาพของการให้บริการ 
 

4.3.1  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
เน่ืองจากข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิรักษาพยาบาลท่ีได้จาก

ผูรั้บบริการและแพทยท่ี์ท าการรักษามีลกัษณะเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ท่ีแสดงถึง
คุณภาพและคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั เช่น การประสบหรือไม่ประสบกบัปัญหาใน
การใช้บริการของผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ หรือระดบัของปัญหาในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการท่ีแพทยพ์บในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล เป็นตน้ นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีส ารวจมาไดเ้ป็นการ
วิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงของการใชส้ถิติพาราเมตริก 
(Parametric Statistics) นัน่คือลกัษณะการกระจายตวัของประชากรไม่อยู่ในลกัษณะเส้นโคง้ปกติ 
(Normal Distribution) ดังนั้ นการศึกษาน้ีจึงเลือกใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric 
Statistics) ในการวเิคราะห์ เน่ืองจากสถิตินอนพาราเมตริกมีขอ้ดีท่ีสถิติพาราเมตริกไม่สามารถท าได ้
(จกัรภพ ธาตุสุวรรณ, 2550: 209) คือ 1) สามารถใชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลายกวา่ และมีขอ้ตกลง
ท่ีไม่มากเหมือนกบัสถิติพาราเมตริก เช่น การแจกแจงของขอ้มูลไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการแจกแจงแบบ
ปกติ เป็นตน้ 2) สามารถใชก้บักลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กซ่ึงให้ผลท่ีดีและถูกตอ้งมากกวา่ 3) ใชไ้ดก้บั
ขอ้มูลท่ีอยู่ในมาตราการวดัทุกระดบั ในขณะท่ีสถิติพาราเมตริกจะตอ้งใช้ตั้งแต่มาตราอนัตรภาค 
(Interval Scale) ข้ึนไป และ 4) การค านวณง่ายและไม่ซบัซ้อนเม่ือเทียบกบัการทดสอบประเภท
เดียวกนัของสถิติพาราเมตริก 

นอกจากน้ีการทดสอบสมมติฐานโดยสถิตินอนพาราเมตริกในกลุ่มตวัอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่ม
ข้ึนไปนั้น จะมีวธีิในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งอยู ่2 กรณี คือ  

1) กรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างเป็นอิสระต่อกนั เป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน หรือไม่มี อิทธิพลต่อกัน โดยกลุ่มตัวอย่างของผู ้ใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิในการศึกษาน้ีจดัอยู่ในกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั เพราะเป็น
ขอ้มูลท่ีได้จากผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลเป็นรายบุคคล และแต่ละคนจะมีสิทธิรักษาพยาบาลจาก
ภาครัฐเพียงสิทธิเดียวเท่านั้น 

2) กรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กนั กลุ่มตวัอย่างในลักษณะน้ีเกิดข้ึนใน
งานวิจยัท่ีมีการวดัขอ้มูลจากตวัอยา่งในกลุ่มเดียวกนั เช่น ในผูป่้วยก่อนให้ยากบัหลงัให้ยา เป็นตน้ 
โดยกลุ่มตัวอย่างแพทย์ท่ีให้การรักษากับผู ้ป่วยในการศึกษาน้ีจัดว่า เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากแพทยค์นเดียวกนัจะให้การรักษากบัผูป่้วยทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลและ



53 

สามารถบอกความแตกต่างของระดบัปัญหาในการให้บริการท่ีแตกต่างกนัทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาล
ได ้ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแพทยใ์นการศึกษาน้ีใชก้ารวเิคราะห์กรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กนั 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีอยูใ่นระดบัการวดัมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) เช่น ผูใ้ช้
สิทธิรักษาพยาบาลประสบกับปัญหาตามท่ีสอบถามไปหรือไม่ เป็นต้น และมาตราเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) เช่น ระดบัคะแนนความพึงพอใจของผูรั้บบริการและระดบัคะแนนความรุนแรง
ของปัญหาท่ีแพทยพ์บในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล เป็นตน้ นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
ตวัอย่างมีทั้งกรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างเป็นอิสระต่อกนัและไม่เป็นอิสระต่อกนั ดงันั้นการใช้สถิตินอน
พาราเมตริกจึงเหมาะสมกบัการศึกษาน้ีมากท่ีสุด สามารถแบ่งวิธีการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง
สิทธิรักษาพยาบาลโดยใชส้ถิตินอนพาราเมตริกไดด้งัต่อไปน้ี 

4.3.1.1  สถิติเชิงพรรณนา 
วเิคราะห์ผา่นสถิติพื้นฐานเพื่อหาความแตกต่างในคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและ

การกระจายของตวัแปร ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.3.1.2  การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาล 
1)  การเปรียบเทียบอตัราส่วนระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาล

โดยใชส้ถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test) และฟิเชอร์ (Fisher Exact Test) 
การทดสอบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธินั้น มีลกัษณะ

หรือคุณสมบติัของสิทธิรักษาพยาบาลแตกต่างกนั จะมีผลท าให้เกิดความแตกต่างของปัญหาการใช้
สิทธิรักษาในกรณีต่าง ๆ ความไม่ครอบคลุมของโรค หรือมีเร่ืองท่ีจะตอ้งปรับปรุงแตกต่างกัน
หรือไม่ ซ่ึงการศึกษาน้ีใชว้ธีิเปรียบเทียบสัดส่วนของการพบเจอปัญหาในกรณีต่าง ๆ ของทั้ง 3 สิทธิ
รักษาพยาบาล โดยขอ้มูลดงักล่าวอยูใ่นมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) จึงใชส้ถิติทดสอบไคส
แควร์และฟิเชอร์ในกรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างเป็นอิสระต่อกนัควบคู่กนัไปทั้ง 2 วิธี เน่ืองจากสถิติไคส
แควร์มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ว่าหากกลุ่มตวัอย่างมีขนาดใหญ่ ความถ่ีคาดหวงัในแต่ละช่องของตาราง
แจกแจงความถ่ีขนาด IxJ ควรมีจ านวนความถ่ีมากกวา่หรือเท่ากบั 5 หรือมีจ านวนความถ่ีนอ้ยกวา่ 5 
ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนช่องตารางทั้งหมด แต่ถา้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงน้ีการทดสอบสถิติ
ไคสแควร์ก็ไม่เหมาะสม ในขณะท่ีสถิติทดสอบฟิเชอร์สามารถใชไ้ดก้บัขอ้มูลทุกขนาด นอกจากน้ี
ผลลพัธ์ในสถิติทดสอบฟิเชอร์นั้นไดจ้ากการค านวณหาค่าความน่าจะเป็นท่ีเท่ียงตรงและแม่นย  ากวา่ 
ในขณะท่ีสถิติทดสอบไคสแควร์ใชห้ลกัการประมาณค่า (Approximation) เพื่อหาค่าความน่าจะเป็น
ท่ีใชใ้นการยอมรับสมมติฐาน (P-value) เท่านั้น (ดิเรก ล้ิมมธุรสกุล. 2554: 429) 
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(1)  สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test) 
สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test)ใช้ในการทดสอบว่าความถ่ี

ของตวัอย่างท่ีสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้นั้น (Observe Frequency) แตกต่างไปจากความถ่ีท่ี
คาดหวงัไว ้(Expected Frequency) หรือแตกต่างไปจากทฤษฎีท่ีมีหรือไม่ โดยขอ้มูลท่ีวิเคราะห์นั้น
ตอ้งอยู่ในมาตราวดัระดบัต ่าท่ีสุดคือนามบญัญติัเป็นอย่างต ่า (เช่น พบหรือไม่พบปัญหา เป็นตน้) 
และไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงลกัษณะการแจกแจงของประชากร นอกจากน้ีขอ้มูลจะตอ้งถูกจดัเขา้ไว้
ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงตั้งแต่ 1 กลุ่มข้ึนไป อยา่งกรณีของสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิในการศึกษาน้ี 
สมมติฐาน 

H0:  สัดส่วนของลกัษณะท่ีปรากฏในกลุ่มตวัอยา่ง k กลุ่ม มีเท่ากนั 
H1:  สัดส่วนของลกัษณะท่ีปรากฏในกลุ่มตวัอยา่ง k กลุ่ม ไม่เท่ากนั 

หรือ  H0:          
H1:          

สถิติท่ีใชท้ดสอบ 

   ∑∑
         

 

   

 

   

 

   

 

 
เม่ือ  df = (r-1)(c-1) 
  Oij คือ ความถ่ีท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจริงในแถวท่ี i และหลกัท่ี j 
  Eij คือ ความถ่ีท่ีคาดหวงัวา่จะเป็นในแถวท่ี i และหลกัท่ี j 
โดยท่ี 

   
     

 
 

  N คือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
  ni คือ จ านวนขอ้มูลในแถวท่ี i 
  nj คือ จ านวนขอ้มูลในหลกัท่ี j 

ในการตดัสินใจปฏิเสธสมมติฐาน  H0 เม่ือค่า    ท่ีค  านวณได้มีค่า
มากกวา่หรือเท่ากบัค่า              

  จากตารางสถิติทดสอบไคสแควร์ หรือค่าความน่าจะเป็นท่ีใช้
ในการยอมรับสมมติฐาน (P-value) นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั ( ) ท่ีผูว้จิยัก าหนด 

(2)  สถิติทดสอบฟิเชอร์ (Fisher Exact Test) 
การศึกษาน้ีใชส้ถิติทดสอบฟิเชอร์ (Fisher Exact Test) ควบคู่ไปกบัสถิติ

ทดสอบไคสแควร์ ซ่ึงมีวธีิการค านวณค่านยัส าคญัทางสถิติทดสอบดว้ยการแจกแจงท่ีแทจ้ริง นัน่คือ
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การแจกแจงแบบไฮเปอร์ยีออเมตริก (Hypergeometric Distribution) เรียกว่า การทดสอบ Exact 
Test และเรียกค่านยัส าคญัท่ีค านวณไดว้า่ Exact Sig. หรือ Fisher’s Exact Sig. เป็นค่านยัส าคญัท่ี
แทจ้ริงของสถิติทดสอบท่ีถูกตอ้งมากกวา่การค านวณค่านยัส าคญัจากวิธีการประมาณการแจกแจง
ของสถิติทดสอบใหเ้ป็นแบบไคสแควร์ ไดค้่านยัส าคญัโดยประมาณ เรียกวา่ Asymptotic Sig. ปกติ
แลว้จะใชท้ดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั 2 กลุ่ม ซ่ึงขอ้มูลจะตอ้งสามารถ
จดัใหอ้ยูใ่นรูปตาราง 2x2 ไดด้งัน้ี 

  กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

ประเภท 
I A B 
II C D 

เม่ือ A, B, C และ D เป็นจ านวนขอ้มูลในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท 
 
ภาพที ่4.4  การจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระกนั 2 กลุ่ม ตามแนวทางการใชส้ถิติทดสอบฟิเชอร์ 
แหล่งทีม่า:  จกัรภพ ธาตุสุวรรณ, 2550: 230. 
 
สมมติฐาน 

H0: โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งแยกเป็นประเภท I หรือ II มีเท่ากนั 
H1: โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งแยกเป็นประเภท I หรือ II มีไม่เท่ากนั 

หรือ  H0:        
H1:        

สถิติท่ีใชท้ดสอบ 

  
                        

          
 

 
ในการตดัสินใจปฏิเสธสมมติฐาน H0 เม่ือค่า P ท่ีค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกวา่

ระดบันยัส าคญั     ท่ีก าหนด แต่กรณีขอ้มูลท่ีอยูใ่นตารางมีขนาดใหญ่กวา่ 2x2 อยา่งกรณีของกลุ่ม
ตวัอยา่งสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิในการศึกษาน้ี การทดสอบความเป็นอิสระดว้ยการทดสอบ 
Exact Test ซ่ึงใชก้ารแจกแจงไฮเปอร์ยีออเมตริกแบบมลัติแวริเอท (Hypergeometric Multivariate 
Distribution) จึงจะเหมาะสมกวา่ แต่การแสดงวิธีค  านวณในกลุ่มขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 2x2 นั้น
ท าไดย้าก จึงไม่ขอแสดงวธีิการค านวณในท่ีน้ี 
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2)  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานคะแนนความพึงพอใจระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง
ผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลโดยใชส้ถิติทดสอบครัสกลั-วอลลีส (Kruskal-Wallis Test) และแมนวิทนีย ์
(Mann-Whitney Test) 

เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีมีวธีิการวดัระดบัความพึงพอใจในการรับ
บริการรักษาพยาบาลระหว่างสิทธิรักษาพยาบาลในรูปคะแนนระหว่าง 1-5 คะแนน ดงันั้นจึงควร
เลือกใช้สถิติท่ีวดัวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้าน้ีถูกสุ่มเลือกมาจากประชากรผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลท่ีมี
ค่ามธัยฐาน (Median) ของระดบัคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงสถิติท่ีนิยมใชใ้นการ
วดัค่ามธัยฐานระหว่างกลุ่มตวัอยา่งนั้นมี 2 วิธี คือ สถิติทดสอบทดสอบครัสกลั-วอลลีส และแมน
วทินีย ์ทั้ง 2 วิธีน้ีต่างมีขอ้ก าหนดท่ีส าคญัเหมือนกนั คือ ตวัแปรท่ีศึกษาตอ้งอยูใ่นมาตราเรียงล าดบั 
(Ordinal Scale) เป็นอยา่งนอ้ย นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชต้อ้งเป็นอิสระต่อกนัและไดม้าจากการ
สุ่ม ซ่ึงตรงกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลในการศึกษาน้ี โดยการศึกษาน้ีใช้
การวเิคราะห์ทั้ง 2 วธีิ เน่ืองจากในเบ้ืองตน้จะทดสอบก่อนวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาล
ทั้ง 3 สิทธิ มีความพึงพอใจจากการรับบริการแตกต่างกนัหรือไม่ผ่านการทดสอบครัสกลั-วอลลีส 
หากพบว่ามีความแตกต่างกนัจึงใช้การทดสอบแมนวิทนียเ์พื่อหาวา่สิทธิรักษาพยาบาลคู่ใดบา้งท่ีมี
ความแตกต่างกนั 

(1)  สถิติทดสอบทดสอบครัสกลั-วอลลีส (Kruskal-Wallis Test) 
สถิติทดสอบทดสอบครัสกลั-วอลลีส (Kruskal-Wallis Test) คือสถิติ

นอนพาราเมตริกท่ีขยายกลุ่มตวัอย่างในการทดสอบข้ึนมาจากสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ (Mann-
Whitney Test) เพื่อใหส้ามารถใชไ้ดก้บัประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป (k กลุ่ม) ภายใตส้มมติฐานท่ีวา่
กลุ่มตวัอยา่งอิสระ k กลุ่ม มีการแจกแจงเหมือนกนัหรือไม่ หรือกลุ่มตวัอยา่งอิสระ k กลุ่มถูกสุ่มมา
จากประชากรท่ีมีค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากนัหรือไม่ และมีสมมติฐานแยง้ท่ีวา่มีกลุ่มตวัอยา่งอิสระ
อยา่งนอ้ย 1 กลุ่มมีค่ามธัยฐานแตกต่างประชากรกลุ่มอ่ืน 

การทดสอบน้ีคลา้ยกบัการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของ F-test 
(ANOVA) ในสถิติพาราเมตริก แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีขอ้ก าหนดในเร่ืองการแจกแจงปกติและการ
เท่ากนัของความแปรปรวน โดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ 1) กลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกนั 
และไดม้าจากการสุ่ม 2) สมาชิกในกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มมีความเป็นอิสระต่อกนั และ 3) ใชก้บั
ขอ้มูลท่ีมีสเกลการวดัอยูใ่นมาตราเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ข้ึนไป 
สมมติฐาน 

H0: ประชากรทั้ง k กลุ่ม มีการแจกแจงเหมือนกนั 
(ประชากรทั้ง k กลุ่มมีค่ามธัยฐานเท่ากนั) 
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H1: ประชากรทั้ง k กลุ่ม มีการแจกแจงไม่เหมือนกนั 
(อยา่งนอ้ย 2 กลุ่มประชากรมีค่ามธัยฐานไม่เท่ากนั) 

หรือ  H0:                 
H1:        มีอยา่งนอ้ย 1 คู่ ท่ี     (เม่ือ i และ j คือ 1, 2, 3, ..., k) 

สถิติท่ีใชท้ดสอบเป็นการทดสอบแบบสองทาง (Two-tailed Test) 

  
  

      
∑

  
 

  

 

   

        

 
เม่ือ  N คือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
  Ri คือ ผลรวมของอนัดบัในกลุ่มตวัอยา่งท่ี i 
  ni คือ จ านวนขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ี i 

กรณีท่ีค่า ni ของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มมีขนาดมากกว่า 5 ตวัอย่าง
นั้น ในการทดสอบจะน าค่า H ท่ีค  านวณไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่าไคสแควร์ ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐาน 
H0 เม่ือค่า H ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกว่าหรือเท่ากบัค่าวิกฤต    ท่ีเปิดไดจ้ากตาราง หรือน้อยกว่า
ระดบันยัส าคญั     ท่ีก าหนด 

(2)  สถิติทดสอบแมนวทินีย ์(Mann-Whitney Test) 
สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney Test) เป็นสถิตินอนพารา

เมตริกท่ีมีคุณสมบติัการทดสอบใกลเ้คียงกบั t-test มีประสิทธิภาพในการทดสอบสูง ใชท้ดสอบ
สมมติฐานว่ากลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน มาจากประชากรท่ีมีลักษณะการแจกแจง
เหมือนกนั หรือใชท้ดสอบวา่ประชากร 2 กลุ่มมีค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากนัหรือไม่ สถิติทดสอบ
แมนวิทนียจึ์งเหมาะส าหรับใช้เปรียบเทียบประชากรอิสระ 2 กลุ่มท่ีตวัแปรอยู่ในมาตรเรียงล าดบั 
(Order Scale) เป็นอยา่งนอ้ย 
สมมติฐาน 

H0: กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม มาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงเหมือนกนั 
(ค่ามธัยฐานเท่ากนั) 

H1: กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม มาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงไม่เหมือนกนั 
(ค่ามธัยฐานไม่เท่ากนั) 

หรือ  H0:         
H1:        

สถิติท่ีใชท้ดสอบเป็นการทดสอบแบบสองทาง (Two-tailed Test) 
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U = Minimum |U1, U2|   (ค่าท่ีนอ้ยท่ีสุดระหวา่ง U1 กบั U2) 
โดยท่ี 

        
        

 
 ∑   

        
        

 
 ∑   

 
เม่ือ  n1 คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
  n2 คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
  ∑   คือ ผลรวมอนัดบัของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
  ∑   คือ ผลรวมอนัดบัของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

กรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ (n1 หรือ n2 มากกวา่ 20 ตวัอย่าง) การ
แจกแจงของกลุ่มตวัอยา่งจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการแจกแจงปกติ โดยเปล่ียนค่า U เป็นค่า Z คือ 

  
  

    

 

√             
  

 

 

จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 เม่ือค่า Z ท่ีค  านวณได ้(+) มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากบัค่า Z(+) ท่ีเปิดไดจ้ากตาราง หรือค่า Z ท่ีค  านวณได ้(-) มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่า Z(-) ท่ีเปิด
ไดจ้ากตาราง หรือนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั     ท่ีก าหนด 

3)  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานคะแนนตามระดบัความรุนแรงของปัญหาใน
การให้บริการของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลในกลุ่มตวัอย่างแพทยโ์ดยใช้สถิติทดสอบฟรีดแมน 
(Friedman Test) และวลิคอกซนัแบบจบัคู่ (Wilcoxn Matched Pairs Signed-rank Test) 

กรณีเปรียบเทียบระดบัความรุนแรงของปัญหาในการให้บริการผูป่้วยในแต่
ละสิทธิรักษาพยาบาลนั้น ใชว้ธีิการใหค้ะแนนเช่นเดียวกบักรณีความพึงพอใจในการรับบริการของ
ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลแบบมาตราเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  โดยกรณีของแพทยใ์ชว้ิธีการให้
คะแนนระดบัปัญหาในแต่ละขั้นตอนการให้บริการระหว่าง 1-5 คะแนน จึงใช้สถิติท่ีวดัว่ากลุ่ม
ตวัอย่างแพทยท่ี์สุ่มมาน้ีมีค่ามธัยฐาน (Median) ของระดบัปัญหาท่ีพบเจอในแต่ละขั้นตอนการ
ให้บริการระหว่าง 3 สิทธิรักษาพยาบาลแตกต่างกนัหรือไม่ แต่สถิติท่ีใช้วดัค่ามธัยฐานของกลุ่ม
ตวัอยา่งแพทยจ์ะแตกต่างจากกลุ่มผูรั้บบริการรักษาพยาบาล เน่ืองจากแพทยจ์ดัเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั เพราะแพทยค์นเดียวกนัจะใหก้ารรักษากบัผูป่้วยทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาล 
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ดงันั้นการเปรียบเทียบค่ามธัยฐานของกลุ่มตวัอยา่งแพทยจึ์งใชส้ถิติทดสอบ
ฟรีดแมนและวลิคอกซนัแบบจบัคู่  โดยทดสอบในเบ้ืองตน้วา่มีแตกต่างของคะแนนระดบัปัญหาใน
ขั้นตอนการให้บริการระหวา่ง3 สิทธิรักษาพยาบาลหรือไม่จากสถิติทดสอบฟรีดแมน  เม่ือพบวา่มี
ความแตกต่างกนัจึงใชส้ถิติทดสอบวิลคอกซนัแบบจบัคู่เพื่อหาวา่สิทธิรักษาพยาบาลคู่ใดมีคะแนน
ปัญหาในการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

(1)  สถิติทดสอบฟรีดแมน (Friedman Test) 
สถิติทดสอบฟรีดแมน (Friedman Test) เป็นวิธีท่ีใช้ทดสอบว่าเม่ือท า

การวดักลุ่มตวัตวัอย่างนั้นซ ้ าหลายคร้ัง (ตั้ งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป) จะมีการแจกแจงของประชากร
เหมือนกนั หรือไดค้่ามธัยฐาน  (Median) เท่ากนัหรือไม่ ส าหรับสถิติทดสอบฟรีดแมนมีวิธีการให้
คะแนนแต่ละหน่วยตวัอย่างเป็นอนัดบัท่ีคล้ายกับการทดสอบ F-test ในการวิเคราะห์แบบอิง
พารามิเตอร์กรณีวิเคราะห์ความแปรปรวนท่ีออกแบบการทดลองแบบบล็อกสุ่ม (Randomized 
Block Design: RBD) โดยมีขอ้ตกลง คือ ล าดบัของการทดลองตอ้งเป็นการสุ่ม และขอ้มูลมีมาตรา
เรียงอนัดบั (Ordinal Scale) เป็นอยา่งนอ้ย กล่าวคือ กรณีกลุ่มตวัอยา่ง k กลุ่ม ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
หากขอ้มูลมีลกัษณะเรียงอนัดบัได ้ก็สามารถใช้วิธีการทดสอบฟรีดแมนเพื่อทดสอบว่าผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ต่าง ๆ นั้นแตกต่างกนัหรือไม่ เช่น ล าดบัผลการรักษาโดยใชย้า k ชนิด ใน
คนไขก้ลุ่มเดียวกนั เป็นตน้ 
สมมติฐาน 

H0: กลุ่มตวัอยา่งท่ีสัมพนัธ์กนัทั้ง k กลุ่ม มาจากประชากรท่ีมีการแจกแจง
เหมือนกนั (ทั้ง k กลุ่มมีค่ามธัยฐานเท่ากนั) 

H1: กลุ่มตวัอยา่งท่ีสัมพนัธ์กนัทั้ง k กลุ่ม มาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงไม่
เหมือนกนั (อยา่งนอ้ย 2 กลุ่มมีค่ามธัยฐานไม่เท่ากนั) 

หรือ  H0:                 
H1:        มีอยา่งนอ้ย 1 คู่ ท่ี     (เม่ือ i และ j คือ 1, 2, 3, ..., k) 

สถิติท่ีใชท้ดสอบเป็นการทดสอบแบบสองทาง (Two-tailed Test) 

  
  

  

       
∑  

 

 

   

         

 
เม่ือ  n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม (หรือแต่ละกระบวนการทดลอง) 
  k คือ จ านวนของการทดลอง หรือจ านวนกลุ่มท่ีมีอยูท่ ั้งหมด 
  Ri คือ ผลรวมของอนัดบัในกลุ่มตวัอยา่งท่ี i 
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จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 เม่ือค่า   
  ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่หรือเท่ากบั

ค่าวกิฤต    ท่ีเปิดไดจ้ากตาราง หรือนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั     ท่ีก าหนด 
(2)  สถิติทดสอบวิลคอกซนัแบบจบัคู่ (Wilcoxn Matched Pairs Signed-

rank Test) 
สถิติทดสอบวิลคอกซนัแบบจบัคู่ (Wilcoxn Matched Pairs Signed-rank 

Test) เป็นสถิติทดสอบท่ีพฒันามาจาก Sign Test กล่าวคือ น าเอาขนาดของความแตกต่างในขอ้มูล
แต่ละคู่มาคิดอนัดบัและท าการค านวณค่าสถิติทดสอบ โดยมีขอ้ก าหนดส าคญั คือ ตวัแปรตอ้งอยูใ่น
มาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) เป็นอยา่งนอ้ย และขอ้มูล 2 ชุด มาจากกลุ่มตวัอยา่งเดิมหรือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
สมมติฐาน 

H0: กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีสัมพนัธ์กนั มาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงเหมือนกนั 
(ทั้ง 2 กลุ่มมีค่ามธัยฐานเท่ากนั) 

H1: กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีสัมพนัธ์กนั มาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงไม่
เหมือนกนั (ทั้ง 2 กลุ่มมีค่ามธัยฐานไม่เท่ากนั) 

หรือ  H0:         
H1:        

สถิติท่ีใชท้ดสอบเป็นการทดสอบแบบสองทาง (Two-tailed Test) 
T = Minimum |∑  

 , ∑  
 | 

 
เม่ือ T คือผลรวมของอนัดบัท่ีมีค่านอ้ยกวา่ (ไม่คิดเคร่ืองหมาย) ระหวา่ง

อนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายบวก กบัอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายลบ 
กรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ (n>25) การแจกแจงของกลุ่มตวัอยา่งจะ

มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการแจกแจงปกติ โดยเปล่ียนค่า T เป็น Z ดงัน้ี 

  
  

      
 

√            
  

 

 
จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 เม่ือค่า Z ท่ีค  านวณได ้(+) ท่ีเปิดไดจ้ากตาราง 

หรือค่า Z ท่ีค  านวณได ้(-) มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่า Z (-) ท่ีเปิดไดจ้ากตาราง หรือหรือนอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั     ท่ีก าหนด 
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4.3.2  แบบจ าลองความพงึพอใจจากการรับบริการรักษาพยาบาล 
4.3.2.1  แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา 
นอกเหนือจากการใช้สถิติทดสอบครัสกลั-วอลลีส (Kruskal-Wallis Test) และแมน

วิทนีย ์(Mann-Whitney Test) ในการเปรียบเทียบค่ามธัยฐานคะแนนความพึงพอใจระหวา่งกลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิแลว้นั้น การศึกษาน้ียงัใชแ้บบจ าลองทางสถิติเพื่อหาตวั
แปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจจากการรับบริการรักษาพยาบาลท่ีนอกเหนือจากปัจจยัดา้นกลุ่มสิทธิ
รักษาพยาบาลของภาครัฐ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลในกรณีท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพท่ีมี
มากกกว่า 2 กลุ่ม และมีล าดบัขั้นอย่างกรณีของระดับคะแนนความพึงพอใจจากการใช้บริการ
รักษาพยาบาลของผูรั้บบริการนั้น การวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวด้วยแบบจ าลองเชิงเส้นโดยใช้วิธี
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square หรือ OLS) เป็นวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากวิธีการ
ดงักล่าวน้ีไม่สามารถใชก้บัแบบจ าลองท่ีมีลกัษณะไม่เป็นเส้นตรง (Nonlinear Model) ได ้และยงัให้
ผลลัพธ์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficient Estimates) เพราะมีปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ี 
(Heteroscedastic) และมีโอกาสท่ีตวัแปรตามจะมีค่าต ่ากวา่ 0 และเกินกวา่ 1 (Stewart, 2004: 27-39) 

ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาการประมาณการท่ีอาจจะผิดพลาด รวมถึงจุดอ่อนอ่ืน ๆ จาก
การประมาณการผ่านแบบจ าลองเชิงเส้นท่ีใช้วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด การศึกษาน้ีจึงเลือกใช้
แบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั (Ordered Probit) ท่ีเป็นแบบจ าลองทางเศรษฐมิติชนิดก่ึงพารา
เมตริก (Semi-parametric) ในการประมาณการตวัแปรตามซ่ึงเป็นตวัเลขเชิงล าดบั นั่นคือ ระดับ
ความพึงพอใจของผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลจากการรับบริการต่าง ๆ ในสถานพยาบาล และมีตวัแปร
อิสระท่ีเป็นทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (ดลฤดี สุวรรณกุล, 2554: 38) โดยรูปแบบของ
แบบจ าลองโพรบิต (Probit Model) จะใช้ฟังก์ชัน่การกระจายสะสม (Cumulative Distribution 
Function) ของตวัแปรตามในลกัษณะการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution)  ผา่นการ
ประมาณค่าด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates) พร้อมทั้งหาค่า
ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของตวัแปรตน้ท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
โดยการศึกษาน้ีเลือกใชแ้บบจ าลองโพรบิต (Probit) แทนท่ีจะใชแ้บบจ าลองโลจิต (Logit) เน่ืองจาก
แบบจ าลองโพรบิตสามารถวิเคราะห์ตัวแปรตามในลักษณะตัวแปรเชิงกลุ่มหรือนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 2 ค่าข้ึนไปไดดี้กวา่ (นวลพรรณ ไมท้องดี, 2553: 80) 

แบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั (Ordered Probit) มีรูปแบบดงัน้ี (Cameron and 
Trivedi, 2005: 519-520) 
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ในทางปฏิบติั   
  คือ ตวัแปรแฝงท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได ้(Unobservable) แต่ตวั

แปรท่ีสามารถสังเกตไดก้็คือ ตวัแปรหุ่น (Dummy Variable)   ซ่ึงสามารถเขียนความสัมพนัธ์
ระหวา่ง    (ตวัแปรตาม) และ   

  (ตวัแปรแฝง) ไดด้งัน้ี 

   

{
  
 

  
 

    ถา้         
    

      ถา้         
     

     ถา้         
    

 
 
 

         ถา้           
    

 

 
ดงันั้น ความน่าจะเป็นท่ีตวัอยา่งจะตอบ  j  เม่ือ  j คือ ระดบัของคะแนนในการตอบ  

เช่น   1, 2, 3, ..., n คือ 
       [    ]              [         

      ] 
                [          

         ] 
                   [         

             
  ] 

              (       
  )             

    

 
แบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบัมีค่าความคลาดเคล่ือน   (Error Term) ในรูปแบบ

กระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) ซ่ึงจะมีผลท าให้ฟังก์ชนัการแจกแจงสะสม F( ·) หรือ 
Cumulative Distribution Function (cdf) มีลักษณะกระจายตวัแบบปกติด้วยเช่นกัน แต่
ค่าพารามิเตอร์   (Parameter) ของตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไม่สามารถอ่านค่าจาก
ฟังกช์นัท่ีแสดงมาไดโ้ดยตรง ตอ้งอ่านจากผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ดงัน้ี 

 
   [    ]

   
       {  (         

  )            
   }  

 
โดยค่า    คือ ค่าอนุพนัธ์ของฟังกช์นั F เทียบกบัตวัแปรอิสระ (x) 
 
4.3.2.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
ในการศึกษาความสมดุลและย ัง่ยืนของโครงการสวสัดิการสังคม ก าหนดให้

ผูใ้ชบ้ริการในสิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐให้คะแนนความพึงพอใจจากการเขา้รับบริการในดา้น
ต่าง ๆ ระหวา่ง 0-10 คะแนน โดย 0 คะแนน หมายถึง ไม่พึงพอใจมาก และเพิ่มระดบัความพึงพอใจ
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ไปจนถึง 10 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก แต่เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การศึกษาน้ี จึงปรับเกณฑใ์นการใหร้ะดบัความพึงพอใจซ่ึงใชเ้ป็นตวัแปรตามออกเป็น 5 ระดบั 
 ระดบัท่ี 1 (จากเดิม 0-2 คะแนน)  หมายถึง  ไม่พึงพอใจมาก 
 ระดบัท่ี 2 (จากเดิม 3-4 คะแนน)  หมายถึง  ไม่พึงพอใจ 
 ระดบัท่ี 3 (จากเดิม 5-6 คะแนน)  หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดบัท่ี 4 (จากเดิม 7-8 คะแนน)  หมายถึง  พึงพอใจ 
 ระดบัท่ี 5 (จากเดิม 9-10 คะแนน)  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

 

โดยระดบัความพึงพอใจจากการเขา้รับบริการท่ีเป็นตวัแปรตามนั้น วิเคราะห์ผ่าน
ประเด็นของคุณภาพในการใหบ้ริการต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลโดยตรงและบริการ
อ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของการรักษาพยาบาล ดงัน้ี 

1)  ความพึงพอใจในการเขา้รับบริการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของการ
รักษาพยาบาล ประกอบดว้ย  ดา้นการตอ้นรับ  ดา้นการเดินทางจากท่ีพกัไปสถานพยาบาล  ดา้น
มนุษยสัมพนัธ์และความเป็นมิตร  ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  และดา้นความสะดวก
ในการเขา้รับบริการ 

2)  ความพึงพอใจในการรับบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล 
ประกอบดว้ย  แพทย ์ พยาบาล  เภสัชกร  บุคลาการอ่ืน ๆ (เช่น นกัเทคนิคการแพทย ์เป็นตน้)  ยา  
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์  และผลลพัธ์ของการรักษา 

จากขอ้จ ากดัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 3 นั้น 
ตวัแปรอิสระท่ีสามารถใช้ในการศึกษาระดบัความพึงพอใจจากการไดรั้บบริการรักษาพยาบาลมี
ทั้งหมด 14 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสิทธิรักษาพยาบาลและปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูรั้บบริการ ซ่ึง
เป็นตวัแปรท่ีไดจ้ากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการในประเทศไทย (ส านกังานวิจยั
เพื่อการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย, 2555ข: 34) และในต่างประเทศ ทั้งในประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
คือ ประเทศในกลุ่มยโูร 21 ประเทศ (Bleich, Özaltin and Murray, 2009: 271-278) และไตห้วนั 
(Cheng and Chiang, 1998: 613-620) และในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา คือ ประเทศกานา (Nketiah-
Amponsah and Hiemenz, 2009: 50-61) โดยสมการแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบัและ
สมมติฐานในการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
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Y =    +    เขตท่ีพกัอาศยั +    เพศ +    อายุ +    สถานภาพสมรส +    จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน +    ระดับการศึกษา +    สิทธิรักษาพยาบาล + 
   สังกัดของสถานพยาบาลท่ีไปใช้บริการ +    เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง + 
    จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผ่านมา +     ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของ
บริษทัเอกชน) +     ln (รายไดข้องตนเองทั้งหมด) +     ln (รายไดภ้ายใน
ครัวเรือนทั้งหมด) +     ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง) 

 
ก าหนดให ้

1)  เขตท่ีพกัอาศยั คือ ตวัแปรหุ่นเขตท่ีพกัอาศยัของผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาล 
การศึกษาน้ีพิจารณาระหวา่งผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากผูใ้ช้สิทธิ
รักษาพยาบาลส่วนใหญ่จะไดสิ้ทธิรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีพกัอาศยัของ
ตนเอง และสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครมกัจะมีแพทยเ์ฉพาะทางและเคร่ืองมือทางการ
แพทยท่ี์มากกวา่สถานพยาบาลในเขตปริมณฑล จึงสมมติฐานวา่ผูใ้ช้บริการรักษาพยาบาลท่ีอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานครมีโอกาสท่ีระดบัความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลจะสูงกวา่ผูท่ี้อยูใ่นเขต
ปริมณฑล และจากขอ้จ ากดัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีไม่สามารถส ารวจผูใ้ชบ้ริการทั้งประเทศ
ไดน้ั้น จึงใช้ขอ้มูลของผูท่ี้อยูใ่นเขตปริมณฑลเป็นตวัแทนของผูใ้ช้บริการรักษาพยาบาลท่ีอยู่นอก
เขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดตวัแปรหุ่นท่ีศึกษาดงัน้ี 

เขตท่ีพกัอาศยั = 1 คือ ผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพ ฯ 
เขตท่ีพกัอาศยั = 0 คือ ผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีอาศยัอยูใ่นเขตปริมณฑล 
2)  เพศ คือ ตวัแปรหุ่นเพศของผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาล เน่ืองจากเพศหญิง

มีความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย การพิจารณาคุณลกัษณะของการให้บริการจึงถ่ีถว้นมากกว่า
เพศชายตามไปดว้ย ดงันั้นสมมติฐานวา่ผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นเพศหญิงจะมีระดบัความพึง
พอใจในการรับบริการนอ้ยกวา่เพศชาย โดยก าหนดตวัแปรหุ่นท่ีศึกษาดงัน้ี 

เพศ = 1 คือ ผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นเพศหญิง 
เพศ = 0 คือ ผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นเพศชาย 
3)  อายุ (ปี) คือ อายุของผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาล สมมติฐานวา่ยิ่งอายุของ

ผูรั้บบริการมากข้ึนย่อมมีอิทธิพลต่อระดับความพึงใจในการรับบริการรักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึน 
เน่ืองจากผูสู้งอายุมกัจะได้รับการเอาใจใส่และอ านวยความสะดวกในการรับบริการท่ีมากกว่า
ผูรั้บบริการท่ีอายนุอ้ย 
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4) สถานภาพสมรส คือ ตัวแปรหุ่นสถานภาพสมรสของผูใ้ช้บริการ
รักษาพยาบาล เน่ืองจากผูท่ี้สมรสแลว้มกัจะมีความอดทนในการด าเนินชีวิตไดม้ากกว่าผูท่ี้ไม่ได้
สมรส ดงันั้นหากมีการบริการท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้ผูท่ี้สมรสแล้วก็จะปรับอารมณ์และ
ความรู้สึกได้ดีกว่าผูท่ี้ไม่สมรส  จึงมีสมมติฐานว่าผูท่ี้สมรสแลว้มีแนวโน้มท่ีจะมีระดบัความพึง
พอใจในบริการรักษาพยาบาลท่ีสูงกวา่ผูท่ี้ไม่ไดส้มรส โดยการศึกษาน้ีปรับตวัแปรสถานภาพสมรส
จาก 3 สถานภาพ คือ สถานภาพโสด  สถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนัเฉย ๆ  และสถานภาพหมา้ย 
หยา่ หรือแยกกนัอยู ่ เหลือเพียง 2 สถานภาพ ซ่ึงก าหนดใหส้ถานภาพโสดและสถานภาพหมา้ย หยา่ 
หรือแยกกนัอยู ่คือ สถานภาพไม่ไดส้มรส และก าหนดให้สถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนัเฉย ๆ คือ 
สถานภาพสมรส จึงไดต้วัแปรหุ่นท่ีศึกษาดงัน้ี 

สถานภาพสมรส = 1 คือ ผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีมีสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส = 0 คือ ผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีสถานภาพไม่สมรส 
5)  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด

ของผูรั้บบริการรักษาพยาบาล (ไม่รวมคนรับใชห้รือคนงานภายในบา้น) มีขอ้สังเกตวา่ผูใ้ดมีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนมากยอ่มมีภาระท่ีจะตอ้งดูแลบุคคลในครัวเรือนของตนเองมากตามไปดว้ย จึงมี
สมมติฐานว่าหากผูใ้ช้บริการรักษาพยาบาลมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากข้ึน ย่อมเห็น
ความส าคญัจากบริการรักษาพยาบาลนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีนอ้ยกวา่ เพราะการ
มารับบริการรักษาพยาบาลท าให้เกิดค่าเสียโอกาสในการท างานหรือดูแลสมาชิกในครัวเรือนท่ีสูง
กว่าผูรั้บบริการท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีน้อยกว่า จึงสมมติฐานว่าผูรั้บบริการท่ีมีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนท่ีมากกวา่จะมีระดบัความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลต ่ากวา่ผูท่ี้มีจ  านวน
สมาชิกในครัวเรือนท่ีนอ้ยกวา่ 

6)  ระดบัการศึกษา คือ ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีผูรั้บบริการส าเร็จ โดยปกติ
แลว้ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาท่ีสูงข้ึนมกัจะคาดหวงัปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีจากบุคคลอ่ืน มีความเป็นไปได้ท่ี
ผูรั้บบริการท่ีจบการศึกษาสูงจะคาดหวงัการบริการในระดับท่ีสูงตามไปด้วย จึงสมมติฐานว่า
ผูรั้บบริการท่ีจบการศึกษาสูงข้ึนจะมีระดับความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลท่ีน้อยกว่า
ผูรั้บบริการท่ีจบการศึกษาในระดบัท่ีต ่ากว่า ซ่ึงการศึกษาน้ีแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดบั คือ 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และปริญญาตรีข้ึนไป 

7)  สิทธิรักษาพยาบาล คือ สวสัดิการรักษาพยาบาลท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจาก
ภาครัฐทั้ ง 3 สิทธิ คือ สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า (กลุ่มอา้งอิง)  เน่ืองจากสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการมี
ทางเลือกในการให้บริการท่ีมากกว่าสิทธิอ่ืน ๆ ในขณะท่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามี
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ทางเลือกรองลงมา และสิทธิประกนัสังคมมีทางเลือกนอ้ยท่ีสุด จึงมีสมมติฐานว่าผูรั้บบริการท่ีใช้
สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการจะมีระดบัความพึงพอใจในการรับบริการรักษาพยาบาล
มากท่ีสุด รองลงมาคือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และสิทธิประกนัสังคมตามล าดบั 

8)  สังกดัของสถานพยาบาลท่ีไปใชบ้ริการ คือ สังกดัของสถานพยาบาลท่ี
ผูรั้บบริการไปใช้บริการตามท่ีสิทธิรักษาพยาบาลของตนเองคุ้มครอง โดยข้อมูลสังกัดของ
สถานพยาบาลในระดบัยอ่ยท่ีถามในแบบสอบถาม คือ สถานีอนามยัหรือศูนยบ์ริการสาธารณสุข
ของรัฐ โรงพยาบาลทัว่ไปหรือโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั โรงพยาบาลสังกดัอ่ืน
ของรัฐ (เช่น โรงพยาบาลสังกดัทหาร โรงพยาบาลสังกดักรุงเทพมหานคร เป็นตน้) คลินิกเอกชน 
โรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลสังกดัอ่ืน ๆ 

แต่ข้อมูล ท่ีได้มาส่วนใหญ่แล้วผู ้รับบริการไม่สามารถตอบได้ว่ า
สถานพยาบาลท่ีตนเองไปใช้บริการนั้ นอยู่ในสังกัดย่อยระดับใด ผู ้รับบริการทราบเพียงว่า
สถานพยาบาลท่ีตนเองใชบ้ริการนั้นเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน และมีขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่ การศึกษาน้ีจึงเลือกใช้สังกดัของสถานพยาบาลในหน่วยท่ีใหญ่ข้ึนมาแทน คือ สถานี
อนามยัของรัฐ  โรงพยาบาลรัฐบาล  คลินิกเอกชน  โรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลสังกดัอ่ืน 
ๆ แต่เน่ืองจากสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ เปิดโอกาสให้ใชบ้ริการไดท้ั้งสถานพยาบาลขนาดเล็ก
ใกลบ้า้นและหน่วยบริการประจ าท่ีสิทธิรักษาพยาบาลระบุให้ไปใช้บริการได ้ กล่าวคือ กรณีสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้สามารถใช้บริการไดท้ั้งสถานพยาบาลปฐมภูมิประจ าครอบครัวและ
สถานพยาบาลรับส่งต่อ กรณีสิทธิประกนัสังคมใชไ้ดท้ั้งสถานพยาบาลเครือข่าย (Sub Contractor) 
และสถานพยาบาลหลกั (Main Contractor) และกรณีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการเปิดโอกาสมาก
ท่ีสุด สามารถใช้บริการในสถานพยาบาลของภาครัฐได้ทุกแห่งและสามารถใช้บริการใน
สถานพยาบาลเอกชนไดใ้นบางกรณี ซ่ึงสถานพยาบาลขนาดเล็กใกลบ้า้นและหน่วยบริการประจ า
อาจจะเป็นสถานพยาบาลสังกดัรัฐบาลหรือเอกชนก็ได ้ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการรายหน่ึง ๆ มีโอกาสไปใช้
บริการไดท้ั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 

ในการศึกษาน้ีจึงแบ่งตวัแปรสังกดัของสถานพยาบาลท่ีใชบ้ริการออกเป็น 4 
ประเภท คือ ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น (กลุ่มอา้งอิง) ใชบ้ริการในสถานพยาบาล
ของเอกชนเท่านั้ น ใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน  และใช้บริการใน
สถานพยาบาลสังกดัอ่ืน ๆ โดยมีสมมติฐานวา่ผูใ้ช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน
จะมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการรักษาพยาบาลมากท่ีสุดเพราะทั้งสถานพยาบาลของ
รัฐบาลและเอกชนต่างมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น สถานพยาบาลของเอกชนไดค้วาม
สะดวกรวดเร็วในการบริการแต่อาจจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเองบางส่วน ในขณะท่ีสถานพยาบาลของ
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รัฐบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองมากนักแต่ต้องแลกกับการรอคอยท่ีนานกว่า เป็นต้น 
รองลงมาคือใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสังกดัอ่ืน ๆ 
และใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น ตามล าดบั 

9)  เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง คือ ตวัแปรหุ่นของผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการวินิจฉยั
จากแพทยว์า่เป็นผูป่้วยดว้ยโรคเร้ือรังหรือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการรักษาโรคอยา่งต่อเน่ือง มี
สมมติฐานว่าผู ้ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคเร้ือรังมักจะทราบสิทธิประโยชน์ในสิทธิ
รักษาพยาบาลของตนเองและคาดหวงัการดูแลท่ีมากกว่าผูป่้วยในโรคทัว่ไป จึงมีระดบัความพึง
พอใจท่ีต ่ากวา่เม่ือเทียบกบัผูท่ี้ป่วยในโรคทัว่ไป โดยก าหนดตวัแปรหุ่นท่ีศึกษาดงัน้ี 

เจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง = 1 คือ ผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรค
เร้ือรัง 

เจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง = 0 คือ ผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีไม่เจ็บป่วยดว้ย
โรคเร้ือรัง 

10) จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผ่านมา (คร้ัง) คือ จ านวนการเขา้รับ
บริการรักษาพยาบาลของผูใ้ช้บริการในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา สมมติฐานว่าหากผูใ้ช้บริการ
รักษาพยาบาลเขา้มาใช้บริการบ่อยข้ึนก็จะมีระดบัความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลมากข้ึน 
เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการไดรั้บประโยชน์จากการใชส้วสัดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐมากข้ึน จึงส่งผล
ต่อระดบัความพึงพอใจในบริการท่ีรับมากข้ึนตามไปดว้ย 

11)  ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) คือ ค่าลอการิทึมของค่า
เบ้ียประกนัสุขภาพท่ีผูใ้ช้บริการจ่ายให้กบับริษทัประกนัเอกชนในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา (บาท)  
เน่ืองจากประชาชนบางกลุ่มตอ้งการบริการท่ีมากกวา่สิทธิรักษาพยาบาลท่ีตนเองไดรั้บจากภาครัฐ 
จึงซ้ือประกันสุขภาพจากบริษทัประกนัเพื่อหวงัสิทธิประโยชน์บางอย่างท่ีสวสัดิการของรัฐไม่
ครอบคลุม สมมติฐานว่าหากผูใ้ช้บริการรักษาพยาบาลจ่ายค่าเบ้ียประกนัสุขภาพมากเท่าไรก็ยิ่ง
คาดหวงักบับริการรักษาพยาบาลท่ีไดรั้บมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน
บริการรักษาพยาบาลของผูใ้ชบ้ริการลดต ่าลง 

12)  ln (รายไดข้องตนเองทั้งหมด) คือ ค่าลอการิทึมของรายไดจ้ากอาชีพ
หลกัและอาชีพเสริมของผูใ้ช้บริการโดยเฉล่ียในแต่ละเดือน (บาทต่อเดือน) โดยปกติแล้วผูท่ี้มี
รายไดข้องตนเองสูงข้ึนมกัจะคาดหวงับริการในระดบัท่ีสูงตามไปดว้ย แมว้า่บริการรักษาพยาบาล
จะเป็นสวสัดิการท่ีภาครัฐให้บริการกบัประชาชนเพื่อลดปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
แต่จากการท่ีประชาชนตอ้งรับบริการท่ีเหมือน ๆ กนัโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแลว้นั้น ผูท่ี้มีรายไดสู้ง
ก็ยงัคงติดภาพลกัษณ์ของบริการท่ีดีเท่าท่ีตนเองสามารถจ่ายไดอ้ยู ่จึงสมมติฐานไดว้า่ผูรั้บบริการท่ีมี
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รายไดข้องตนเองสูงข้ึนจะมีระดบัความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลท่ีนอ้ยกวา่ผูรั้บบริการท่ีมี
รายไดข้องตนเองในระดบัท่ีต ่ากวา่ 

13) ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) คือ ค่าลอการิทึมของรายไดใ้น
ครัวเรือนทั้งหมดของผูใ้ช้บริการโดยเฉล่ียในแต่ละเดือน (บาทต่อเดือน) แมว้่าผูใ้ช้บริการจะมี
รายได้ของตนเองไม่มากหรือไม่มีเลย แต่ในทางปฏิบติัแล้วบุคคลในครอบครัวมกัจะให้ความ
ช่วยเหลือดา้นค่าใชจ่้ายกนัเองอยูแ่ลว้ ดงันั้นตวัแปรรายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมดจะมีคุณลกัษณะ
เช่นเดียวกบัตวัแปรรายไดข้องตนเองทั้งหมด สมมติฐานไดว้า่ผูรั้บบริการท่ีมีรายไดภ้ายในครัวเรือน
สูงข้ึนจะมีระดบัความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลท่ีน้อยกว่าผูรั้บบริการท่ีมีรายได้ภายใน
ครัวเรือนในระดบัท่ีต ่ากวา่ 

14)  ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง) คือ ค่าลอการิทึมของค่ารักษาพยาบาล
ท่ีไม่ครอบคลุมในสิทธิรักษาพยาบาลท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งจ่ายเองใน 12 เดือนท่ีผา่นมา (บาท) โดยแบ่ง
ออกเป็นค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเองของสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม และ
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ โดยมีสมมติฐานวา่หากผูใ้ชบ้ริการตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาก
ข้ึนเท่าไรก็ยิ่งคาดหวงักบับริการรักษาพยาบาลท่ีไดรั้บมากข้ึนตามไปดว้ย จึงส่งผลต่อระดบัความ
พึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลของผูใ้ชบ้ริการลดต ่าลง 

 
ตารางที ่4.3  สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการจากการให้บริการรักษาพยาบาลในด้านต่าง ๆ โดยอิงจากการศึกษาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

ตวัแปรปัจจยั 
สมมติฐาน

ของการศึกษา 
งานศึกษาท่ีอา้งอิง 

1. เขตท่ีพกัอาศยั 
ก.  กรุงเทพ ฯ = 1 
ข.  ปริมณฑล = 0 

 
+ 

 

 
Chiang and Cheng (1998) 
Hiemenz and Amponsah (2009) 

2. เพศ 
ก.  หญิง = 1 
ข.  ชาย = 0 

 
- 

 
Chiang and Cheng (1998) 
Hiemenz and Amponsah (2009) 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ตวัแปรปัจจยั 
สมมติฐาน

ของการศึกษา 
งานศึกษาท่ีอา้งอิง 

3. อาย ุ(ปี) 
 

+ ส านกังานวจิยัเพื่อการพฒันา
หลกัประกนัสุขภาพไทย (2555ข) 
Chiang and Cheng (1998) 
Bleich, Özaltin and Murray (2009) 
Hiemenz and Amponsah (2009) 

4. สถานภาพสมรส 
ก.  สมรส = 1 
ข.  ไม่ไดส้มรส = 0 

 
+ 

 
Hiemenz and Amponsah (2009) 
 

5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) - Chiang and Cheng (1998) 
6. ระดบัการศึกษา 

ก.  ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา 
ข.  ประถมศึกษา 
ค.  มธัยมศึกษา 
ง.  ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- 
- 
- 

 
ส านกังานวจิยัเพื่อการพฒันา
หลกัประกนัสุขภาพไทย (2555ข) 
Chiang and Cheng (1998) 
Bleich, Özaltin and Murray (2009) 
Hiemenz and Amponsah (2009) 

7. สิทธิรักษาพยาบาล 
ก.  หลกัประกนัสุขภาพ ฯ 
ข.  ประกนัสังคม 
ค.  ขา้ราชการ 

 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- 
+ 

 
ส านกังานวจิยัเพื่อการพฒันา
หลกัประกนัสุขภาพไทย (2555ข) 
Chiang and Cheng (1998) 
Bleich, Özaltin and Murray (2009) 
Hiemenz and Amponsah (2009) 

8. สังกดัของสถานพยาบาลท่ีไปใช้
บริการ 
ก.  ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของ

รัฐบาลเท่านั้น 

 
 

(กลุ่มอา้งอิง) 
 

 
 
ส านกังานวจิยัเพื่อการพฒันา
หลกัประกนัสุขภาพไทย (2555ข) 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ตวัแปรปัจจยั 
สมมติฐานของ
การศึกษา 

งานศึกษาท่ีอา้งอิง 

ข.  ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของ
เอกชนเท่านั้น 

ค.  ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของ
รัฐบาลและเอกชน 

ง.  ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสังกดั
อ่ืน ๆ 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

9. เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง 
ก.  มีโรคเร้ือรัง = 1 
ข.  ไม่มีโรคเร้ือรัง = 0 

 
- 

 
Hiemenz and Amponsah (2009) 

10. จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ี 
ผา่นมา (คร้ัง) 

+ Chiang and Cheng (1998) 
 

11. ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของ
บริษทัเอกชน)  

- Chiang and Cheng (1998) 
 

12. ln (รายไดข้องตนเองทั้งหมด) - Hiemenz and Amponsah (2009) 
13. ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) - Chiang and Cheng (1998) 

Hiemenz and Amponsah (2009) 
14. ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง) - Hiemenz and Amponsah (2009) 

 
 



 

บทที ่5 
 

ผลการศึกษาวจิยั 

 

5.1  ความเหลือ่มล า้เชิงข้อก าหนดและกฎระเบียบ 
 

เน่ืองจากสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ มีหน่วยงานตน้สังกดัท่ีดูแลแตกต่างกนัออกไป 3 
หน่วยงาน ท าให้ในแต่ละสิทธิมีขอ้ก าหนดและกฎระเบียบในการใช้บริการท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ดงันั้น การศึกษาในส่วนน้ีจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างในเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์อนั
เป็นผลมาจากการมีขอ้ก าหนดและกฎระเบียบท่ีแตกต่างกนัออกไปใน 3 สิทธิรักษาพยาบาล 

 
5.1.1  เงื่อนไขในการใช้บริการ  
เม่ือเปรียบเทียบขอบเขตและเง่ือนไขในการคุม้ครองระหวา่งระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล

ขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า พบว่าสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการไม่ไดคุ้ม้ครองเพียงแต่ตนเอง แต่ยงัครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว ไดแ้ก่ บิดามารดา คู่
สมรส และบุตรท่ีอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่เกิน 3 คน แต่จะส้ินสุดความคุม้ครองเม่ือเจา้ของสิทธิไดพ้น้
สภาพจากการเป็นขา้ราชการหรือไดรั้บบ าเหน็จ ส่วนสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ผูใ้ชสิ้ทธิจะ
ไดรั้บสิทธิคุม้ครองทนัทีเม่ือลงทะเบียนโดยไม่ตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัใด ๆ ต่างจากสิทธิประกนัสังคม
ท่ีผูป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเงินสมทบกรณีเจบ็ป่วยไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน แต่ถา้ขาดส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือน
ติดต่อกนัหรือพน้สภาพการเป็นลูกจา้ง ก็จะส้ินสุดการคุม้ครองโดยทนัที 

ดงันั้นสิทธิประกันสังคมเป็นเพียงสิทธิเดียวท่ีจะตอ้งร่วมจ่ายเบ้ียประกนัสุขภาพให้กับ
ตนเอง หากลูกจ้างส่งเงินสมทบไม่ต่อเน่ืองก็จะส้ินสุดความคุ้มครองโดยทนัที ในขณะท่ีสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าไม่ตอ้งสมทบเบ้ียประกนัและยงัให้ความคุม้ครองกบัผูใ้ช้สิทธิตั้งแต่
เกิดจนเสียชีวติ นอกจากน้ีผูป้ระกนัตนในสิทธิประกนัสังคมยงัมองวา่ตนเองเป็นสิทธิรักษาพยาบาล
เพียงสิทธิเดียวท่ีตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัซ ้ าซ้อน เน่ืองจากผูป้ระกนัตนนอกจากจะตอ้งเสียภาษีเงินได้
แลว้ รัฐบาลยงัน าเงินภาษีเหล่านั้นมาสมทบเป็นเบ้ียประกนัให้กบัตนอีกทีหน่ึงดว้ย ในขณะท่ีอีก 2 
สิทธิรักษาพยาบาลไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยตรง (วชิยั โชคววิฒัน, 2554: 7) กรณีท่ีผูใ้ชสิ้ทธิ
บริการรักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิประกนัสังคมไดส้ิ้นสุดความคุม้ครองลง ก็สามารถเขา้สู่
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สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ไดท้นัที ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้จะส้ินสุดลง
เฉพาะกรณีท่ีบุคคลนั้นไดรั้บการคุม้ครองจากสิทธิรักษาพยาบาลอ่ืนจากภาครัฐ 

ส่วนสถานพยาบาลท่ีสามารถใชบ้ริการไดน้ั้น สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการเป็นเพียงสิทธิ
รักษาพยาบาลเดียวท่ีสามารถไปใช้บริการในสถานพยาบาลสังกดัรัฐบาลท่ีใดก็ได ้เพราะสามารถ
เบิกจ่ายตรงจากกรมบญัชีกลาง ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้
ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิในสถานพยาบาลรับรองสิทธิก่อนจึงจะใช้บริการได้ แต่สิทธิ
ประกนัสังคมจะเหนือกวา่สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีสามารถเลือกสถานพยาบาลท่ีมีขนาด
ใหญ่กวา่ 100 เตียงไดท้ั้งของรัฐบาลและเอกชนท่ีร่วมโครงการ ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ตอ้งใชสิ้ทธิในหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐบาลก่อน หากสถานพยาบาลไม่สามารถท าการ
รักษาไดก้็จะส่งตวัผูป่้วยไปรักษาในสถานพยาบาลระดบัท่ีสูงข้ึนไป แต่สิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหน้าเหนือกว่าตรงท่ีสามารถเปล่ียนสถานพยาบาลรับรองสิทธิไดปี้ละ 4 คร้ัง ในขณะท่ีสิทธิ
ประกนัสังคมสามารถเปล่ียนไดปี้ละ 1 คร้ังเท่านั้น (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นตารางท่ี 
ก.1 ภาคผนวก ก) 

 
5.1.2  สิทธิประโยชน์ในการให้บริการ 
นอกจากเง่ือนไขในการให้บริการท่ีแตกต่างกนัระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาลแลว้ เม่ือท าการ

รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ หนงัสือ ประกาศ และเวบ็ไซต์ของกรมบญัชีกลาง ส านกังาน
ประกนัสังคม (สปส.) และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเปรียบเทียบสิทธิ
ประโยชน์ท่ีหน่วยงานตน้สังกดัเหล่าน้ีจดัสรรให้กบัผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลของตนเอง พบว่ามี
ความแตกต่างในการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มบริการ
ทางการแพทยแ์ละการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค กลุ่มโรคและวธีิบ าบดัรักษา และกลุ่มอวยัวะ
เทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรค โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1.2.1  บริการทางการแพทยแ์ละการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
เม่ือท าการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลในกรณีการ

ตรวจเพื่อวินิจฉยัโรค การบ าบดัรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกนัการ
เจบ็ป่วย และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการรักษาพยาบาล พบวา่การมีขอ้ก าหนดและกฎระเบียบท่ี
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลไดส่้งผลต่อรูปแบบของสิทธิประโยชน์ท่ีผูใ้ชบ้ริการ
จะได้รับแตกต่างกนัออกไปด้วย สามารถแบ่งเป็นกรณีได้ดงัต่อไปน้ี (สามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้นตารางท่ี ก.2 ภาคผนวก ก) 

 



73 

1)  บริการบางกรณีสามารถใหบ้ริการขา้มสิทธิรักษาพยาบาลได ้
เน่ืองจาก สปส. ไม่ไดใ้ห้สิทธิประโยชน์ในการตรวจสุขภาพประจ าปีหรือ

บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (เช่น คลินิกอดบุหร่ี) ส าหรับผูป้ระกันตน เพราะสิทธิ
ประกนัสังคมครอบคลุมเฉพาะบริการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูเท่านั้น แต่รัฐบาลจะใชว้ิธีจดัสรร
งบประมาณผา่น สปสช. เพื่อดูแลคนในกลุ่มดงักล่าวน้ีผา่นกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค
แทน ในขณะท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีการก าหนดสิทธิประโยชน์ไวอ้ย่างกวา้ง ๆ ว่าให้
ค่าใชจ่้ายในดา้นน้ีรวมอยูใ่นค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตามรายบริการ สามารถใชสิ้ทธิในการตรวจ
สุขภาพประจ าปีไดปี้ละก่ีคร้ัง และเปิดโอกาสให้มารับบริการบางอย่างท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหน้ารองรับได้ ซ่ึงกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคให้สิทธิกบัคนไทยทุกคนในการ
ตรวจคดักรองและประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคเร้ือรัง หรือโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น ตรวจวดัความ
ดนัโลหิต วดัระดบัน ้าตาลในเลือด วดัอตัราการเตน้ของหวัใจ การตรวจหามะเร็งปากมดลูก เป็นตน้ 

2)  บริการบางกรณีมีเหมือนกนั แต่ความครอบคลุมของการใหบ้ริการไม่
เหมือนกนั 

แมว้า่ทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้กบัสถานพยาบาลในการ
ส่งต่อผูป่้วยไปหน่วยบริการท่ีมีศักยภาพท่ีสูงกว่าทางรถยนต์ในอัตราขั้นต ่า 500 บาทต่อคร้ัง
เหมือนกนัทั้ง 3 สิทธิ แต่สิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีการจ่ายเพิ่มเติม
ในกรณีของการเดินทางในรูปแบบอ่ืน ๆ นัน่คือ สิทธิประกนัสังคมเปิดโอกาสให้ใช้รถยนต์หรือ
พาหนะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ได ้โดยเหมาจ่ายคร้ังละ 300 บาท ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ใหสิ้ทธิเบิกค่าพาหนะมากท่ีสุด เพราะให้สิทธิในการเบิกค่าโดยสารของเรือหรือแพขนานยนต์
ตามจริงไม่เกิน 5,000 บาทต่อคร้ัง และเบิกค่าเฮลิคอปเตอร์ไดไ้ม่เกิน 40,000 บาทต่อคร้ัง ในขณะท่ี
สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการใหสิ้ทธิเบิกไดเ้ฉพาะรถของสถานพยาบาลเท่านั้น 

3)  บริการบางกรณีมีเหมือนกนั แต่หน่วยงานตน้สังกดัของสิทธิรักษา 
พยาบาลจดัสรรงบประมาณใหก้บัสถานพยาบาลไม่เหมือนกนั 

สิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ ก าหนดให้ใชย้าและเวชภณัฑ์ในบญัชียาหลกั
แห่งชาติเป็นหลกั แต่ได้เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้สิทธิได้ใช้ยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติได้ในกรณีท่ี
แพทยท่ี์ท าการรักษาเห็นสมควรว่าผูป่้วยมีความจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
จริง ๆ โดยสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการจะจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลตามรายบริการท่ี
สถานพยาบาลเรียกเก็บ แพทยจึ์งสามารถเบิกจ่ายยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติท่ีมีราคาสูงให้กบั
ผูป่้วยได้ไม่ยากนัก (เช่น ยารักษาโรคมะเร็ง เป็นตน้) ส่วนสิทธิประกนัสังคมใช้วิธีจ่ายเฉพาะงบ
เหมาจ่ายรายหัวเท่านั้ น  จึงมีโอกาสท่ีจะไม่ได้รับยาท่ีมีราคาแพงได้มากท่ีสุดใน 3 สิทธิ
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รักษาพยาบาล (วิชยั โชควิวฒัน, 2554: 15) ต่างจากกรณีของสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า 
ถึงแมจ้ะใชว้ิธีจ่ายเงินผา่นงบเหมาจ่ายรายหัวเช่นเดียวกนั แต่ สปสช. ไดจ้ดัตั้งกองทุนยา เวชภณัฑ ์
และวคัซีน ส าหรับจดัสรรงบประมาณแยกออกมาจากงบเหมาจ่ายรายหวัประจ าปี เพื่อให้ผูใ้ชสิ้ทธิ
รักษาพยาบาลของตนไดเ้ขา้ถึงยาท่ีมีราคาแพงแต่มีความจ าเป็นส าหรับคนไทย ตวัอย่างเช่น กรณี
การใชสิ้ทธิเหนือสิทธิบตัรยา (Compulsory Licensing หรือ CL) เพื่อให้ผูท่ี้ใชสิ้ทธิสามารถเขา้ถึงยา
ท่ียงัติดสิทธิบตัรจากบริษทัยาและมีราคาแพงมาก ๆ ได ้ประกอบดว้ย ยาส าหรับผูป่้วยโรคเอดส์ ยา
โรคหวัใจ และยารักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งหมด 7 รายการ นอกจากน้ี กองทุนดงักล่าวยงัมีการส ารอง
ยาก าพร้า (Orphan Drug) ส าหรับโรคท่ีพบไดน้อ้ยมากในประเทศไทย แต่มีอนัตรายร้ายแรงถึงขั้น
ทุพพลภาพหรือเสียชีวติได ้เช่น ยารักษาภาวะอาหารเป็นพิษในกลุ่มเช้ือบาดทะยกั เป็นตน้ ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวน้ี สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าจึงมีโอกาสไดรั้บยาท่ีมีราคาแพงและอยู่นอกบญัชียา
หลกัแห่งชาติมากกวา่สิทธิประกนัสังคม 

ผูป่้วยทุพพลภาพท่ีตอ้งใชอ้วยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาทั้ง 3 
สิทธิรักษาพยาบาลใชว้ธีิจ่ายเงินตามบญัชีค่าบริการท่ีตกลงราคากลางกนัไว ้(Fee Schedule) โดยแต่
ละสิทธิรักษาพยาบาลจะก าหนดราคากลางแตกต่างกนัออกไป แต่ สปสช. มีการจดัสรรงบประมาณ
ท่ีแยกออกมาเป็นการเฉพาะผา่นกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยใ์นการจ่ายเงินชดเชยให้กบั
สถานพยาบาลท่ีตอ้งจดัซ้ือหรือจดัหาให้กบัผูทุ้พพลภาพท่ีใช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
(โดยรายละเอียดของความแตกต่างในราคากลางจะน าเสนอในหวัขอ้ถดัไป) 

กรณีคลอดบุตรของสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการและสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถว้นหนา้ใชว้ธีิจ่ายเงินตามกลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม ขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมใชว้ิธีเหมาจ่ายตาม
ค่าบริการท่ีก าหนดไว ้แต่สิทธิประกนัสังคมยงัเปิดโอกาสให้ผูป้ระกนัตนสามารถใช้บริการใน
สถานพยาบาลใดก็ได ้และยงัไดรั้บเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรอีกดว้ย จึงไม่สามารถ
ตดัสินได้ว่าสิทธิประกันสังคมนั้นด้อยกว่าสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการหรือสิทธิหลกัประกัน
สุขภาพถว้นหนา้หรือไม่ เช่นเดียวกบักรณีการคุมก าเนิดแบบถาวร สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการใช้
วธีิจ่ายเงินตามกลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม ส่วนสิทธิประกนัสังคมใชว้ิธีเหมาจ่ายตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้น
สถานพยาบาลรับรองสิทธิ ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าแมจ้ะก าหนดให้อยูใ่นงบ
เหมาจ่ายรายหวั แต่ยงัครอบคลุมการคุมก าเนิดแบบชัว่คราวผา่นกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั
โรค และอนุญาตให้สิทธิรักษาพยาบาลอีก 2 สิทธิสามารถมาใชบ้ริการคุมก าเนิดชัว่คราวไดเ้พราะ
สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิประกนัสังคมไม่รองรับบริการคุมก าเนิดแบบชัว่คราว 

ในกรณีของการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ก่อนท่ีจะมีนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถ
เขา้รับบริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลไดทุ้กแห่ง เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555 ท่ีผา่นมานั้น 
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สิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิต่างมีรูปแบบในการจ่ายเงินชดเชยให้กบัสถานพยาบาลท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ดงันั้น เพื่อให้ทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลมีความเป็นเอกภาพและลดความเหล่ือมล ้ าระหวา่ง
สิทธิ รัฐบาลจึงก าหนดให ้สปสช. เป็นหน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ีเบิกจ่ายเงินในรูปแบบเดียวกนัทั้ง 
3 สิทธิ โดยเน้นบริการรักษาภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชนนอกระบบ 3 สิทธิ
รักษาพยาบาล โดยท่ีผูป้ระกันตนใน 3 สิทธิรักษาพยาบาลไม่ต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ล่วงหน้าไปก่อน แต่ในทางปฏิบติัแล้วการท่ีให้สถานพยาบาลเอกชนเป็นผูต้ดัสินใจระดบัภาวะ
ฉุกเฉินของโรคท่ีผูป่้วยประสบ ท าใหส้ถานพยาบาลเอกชนเกรงวา่หากผูป่้วยไม่ไดเ้จ็บป่วยในภาวะ
ฉุกเฉินจริง ๆ ตามนิยามท่ี สปสช. ใชพ้ิจารณาแลว้นั้น จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึน
ได ้ท าให้สถานพยาบาลเอกชนตอ้งเรียกเก็บเงินจากผูป่้วยก่อนและคืนเงินในส่วนท่ีชดเชยไดใ้น
ภายหลงั ในขณะท่ีสถานพยาบาลสังกดัรัฐบาลไม่ค่อยพบปัญหาน้ีมากนกั (ส านกังานวิจยัเพื่อการ
พฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย, 2555ก: 63) 

4)  บริการบางกรณีมีเหมือนกนั แต่เง่ือนไขในการไดรั้บบริการไม่เหมือนกนั 
กรณีน้ีเกิดกบัสิทธิประกนัสังคมเพียงสิทธิเดียว เน่ืองจากสิทธิประกนัสังคม

มีการด าเนินการในรูปแบบกองทุนท่ีจะตอ้งไดรั้บการสมทบเงินจาก 3 ฝ่าย คือ ลูกจา้ง นายจา้ง และ
รัฐบาล จึงตอ้งรอให้เงินเขา้มาสมทบในกองทุนก่อนจึงจะไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ 
กรณีของการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลทัว่ไปตอ้งจ่ายเงินสมทบ 3 เดือน ก่อนเดือนท่ีจะรับบริการทาง
การแพทย ์กรณีคลอดบุตรผูป้ระกนัตนตอ้งส่งเงินสมทบเขา้กองทุนไม่นอ้ยกวา่ 7 เดือน กรณีทุพพล
ภาพท่ีไม่ได้เกิดจากการท างานตอ้งสมทบให้ครบ 3 เดือน และกรณีเสียชีวิตตอ้งสมทบ 1 เดือน 
ภายใน 6 เดือนก่อนท่ีจะเสียชีวิต ในขณะท่ี 2 สิทธิรักษาพยาบาลได้รับงบประมาณจากรัฐบาล
โดยตรงจึงสามารถใชบ้ริการเหล่าน้ีไดท้นัทีเม่ือไดรั้บสิทธิรักษาพยาบาล 

5)  บริการบางกรณีหน่วยงานตน้สังกดัไม่ไดจ้ดัสรรไวใ้หก้บัผูป้ระกนัตน 
เน่ืองจากหน่วยงานตน้สังกดัในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลมีการก าหนดสิทธิ

ประโยชน์ส าหรับผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลเป็นของตนเอง ท าให้สิทธิประโยชน์ในหลาย ๆ กรณีไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัในสิทธิรักษาพยาบาลอ่ืนดงัเช่นกรณีต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิไม่ครอบคลุมเหมือน ๆ กนั คือ
บริการทางการแพทยท่ี์เกินกวา่ความจ าเป็นพื้นฐานท่ีผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลควรจะไดรั้บ เช่น การ
ผา่ตดัเสริมสวย การรักษาภาวะมีบุตรยาก การรักษาโรคท่ียงัอยูใ่นระหว่างการคน้ควา้ทดลอง เป็น
ตน้ 

(2)  กรณีท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้คุม้ครอง แต่สิทธิประกนัสังคมไม่คุม้ครอง เช่น บริการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 
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เน่ืองจากสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีกองทุนพฒันาแพทยแ์ผนไทยสนบัสนุนงบประมาณ
ส าหรับบริการแพทยแ์ผนไทยเป็นการเฉพาะ ส่วนสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการไดร้วมค่าใชจ่้ายใน
ด้านน้ีอยู่ในบริการรักษาพยาบาลทัว่ไป และกรณีท่ีผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลจงใจท าร้ายร่างกาย
ตนเองหรือเสพสารเสพติดจนทุพพลภาพหรือเสียชีวิตนั้น ทั้ง 2 สิทธิรักษาพยาบาลน้ีไม่ดูมูลเหตุ
ของการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจึงคุม้ครองในกรณีดงักล่าวน้ีดว้ย ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมจะให้สิทธิ
แก่ผูป้ระกนัตนในกรณีเกิดการเจบ็ป่วยท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาเท่านั้น 

(3) กรณีท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าคุม้ครอง แต่สิทธิรักษา 
พยาบาลขา้ราชการและสิทธิประกันสังคมไม่คุม้ครอง เช่น บริการเยี่ยมผูป่้วยพกัฟ้ืนท่ีบ้านเพื่อ
ติดตามการรักษาหลงัจากผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล โดยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขหรืออาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ซ่ึง สปสช. มีงบประมาณในการสนบัสนุนบริการดงักล่าวน้ีเป็น
การเฉพาะ และบริการดงักล่าวยงัครอบคลุมผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ อีกดว้ย นอกจากน้ีทาง 
สปสช. ไดจ้ดัสรรเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้กบัผูรั้บบริการในกรณีท่ีไดรั้บความเสียหายจากการรักษา
ของหน่วยบริการโดยไม่พิสูจน์วา่เป็นความผดิของฝ่ายใดอีกดว้ย 

(4)  กรณีท่ีสิทธิประกนัสังคมคุม้ครองแต่สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ
และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ไม่คุม้ครอง กรณีน้ีเป็นกลุ่มสวสัดิการท่ีอยู่นอกเหนือจาก
สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล นั่นคือ กรณีเสียชีวิต แม้ว่ากฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลของขา้ราชการ คือ พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 
2553 จะไม่คุม้ครองขา้ราชการในกรณีเสียชีวิต แต่มีกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินในกรณี
เสียชีวติ คือ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืน ฯ พ.ศ. 2535 จาก
กรมบญัชีกลางแทน ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมนั้นมีการสมทบทุนเขา้กองทุนประกนัสังคมจาก
ตวัลูกจา้ง นายจา้ง และรัฐบาล เพื่อให้สวสัดิการในดา้นต่าง ๆ โดยเงินในกองทุนน้ีแบ่งออกเป็น  
1) สิทธิประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต) 2) สิทธิ
ประโยชน์ 2 กรณี (คือ สงเคราะห์บุตรและชราภาพ) และ 3) สิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณี
วา่งงาน แต่สิทธิประโยชน์ทดแทน 4 กรณีไม่ไดมี้เพียงสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล
เท่านั้นเพราะมีสิทธิประโยชน์ในกรณีเสียชีวติรวมอยูด่ว้ย (กรณีเจบ็ป่วย คลอดบุตร และทุพพลภาพ 
เป็นสิทธิประโยชน์เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล) ดงันั้นสิทธิประโยชน์ใดท่ีเป็นสิทธิประโยชน์ในการ
คุม้ครองลูกจา้ง ก็จะไม่ครอบคลุมในสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้นัน่เอง 

จากการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวกบับริการทางการแพทยแ์ละการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนัโรคใน  5 กรณีท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นวา่สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มี
ความครอบคลุมมากท่ีสุด แมว้่าจะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวในแต่ละปีน้อยท่ีสุดใน 3 สิทธิรักษาพยาบาล 
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(ภาพท่ี 2.3) แต่ สปสช. มีกองทุนต่าง ๆ ท่ีคอยสนบัสนุนเงินทุนและจดัหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
เพิ่มเติมให้กบัผูใ้ช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าเพื่อใช้ในบริการทางการแพทยอ์ยู่ทั้งหมด 8 
กองทุน โดยเงินในกองทุนดงักล่าวยงัใชส้นบัสนุนการใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคแก่
ผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ อีกดว้ย ส่วนสิทธิรักษาพยาบาลท่ีมีความครอบคลุมรองลงมาคือสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิประกนัสังคมตามล าดบั 

5.1.2.2  กลุ่มโรคและวธีิการบ าบดัรักษา 
นอกจากบริการทางการแพทยแ์ละการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคตามท่ีกล่าว

มาแลว้ ในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลยงัมีขอ้ก าหนดและกฎระเบียบในการรักษาโรคบางประเภทเป็น
การเฉพาะ แต่เน่ืองจากการบ าบดัรักษาโรคของสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการนั้นไม่ไดมี้การก าหนด
ไวอ้ย่างแน่ชัด เพราะให้สิทธิในการบ าบัดรักษาโรคตามดุลยพินิจของแพทย์และจ่ายเงินตาม
ค่าบริการท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บ สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการจึงไดเ้ปรียบในการท าการรักษา
มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

ดงันั้น ในการเปรียบเทียบชุดสิทธิประโยชน์ในกลุ่มโรคและวิธีการบ าบดัรักษาโรค
ของการศึกษาน้ี จึงท าการเปรียบเทียบเฉพาะขอ้ก าหนดและกฎระเบียบของสิทธิประกนัสังคมและ
สิทธิหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อวิเคราะห์ว่าทั้ง 2 สิทธิรักษาพยาบาลมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยการศึกษาน้ีสามารถแบ่งสิทธิประโยชน์ในกลุ่มโรคและวิธีการ
บ าบดัรักษาโรคได ้4 กรณี ดงัน้ี (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น ภาคผนวก ข) 

1)  กรณีความคุม้ครองเหมือนกนัทุกประการ (1 รายการ) 
เม่ือขอ้ก าหนดและกฎระเบียบในการบ าบดัรักษาโรคเหมือนกนัทุกประการ

ระหวา่ง 2 สิทธิรักษาพยาบาล แสดงวา่ผลลพัธ์ท่ีไดย้อ่มไม่แตกต่างกนัออกไปดว้ย จากการศึกษา
พบวา่มี 1 รายการ คือ การให้สารเมทาโดน (Methadone Maintenance Treatment หรือ MMT) ใน
การบ าบดัรักษาผูป่้วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝ่ินและอนุพนัธ์ของฝ่ิน เช่น เฮโลอีน เป็นตน้ 

2)  กรณีมีความคุม้ครองเหมือนกนั แต่เง่ือนไขในการใหก้ารรักษาไม่เหมือน 
กนั (3 รายการ) 

แมว้า่ทั้ง 2 สิทธิรักษาพยาบาลจะให้สิทธิประโยชน์ในการบ าบดัรักษาโรค
เหมือนกนั แต่มีเง่ือนไขหลายประการท่ีไม่สามารถแยกแยะไดว้า่สิทธิรักษาพยาบาลใดท่ีผูใ้ชบ้ริการ
จะไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบมากกวา่กนั ซ่ึงการศึกษาน้ีพบวา่มี 3 รายการ คือ หตัถการโรคหวัใจและ
หลอดเลือด ทนัตกรรม และโรคไต โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กรณีหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่าทั้ง 2 สิทธิ มีการระบุอตัรา
เบิกจ่ายค่าหัตถการและใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีไม่เหมือนกนั ในสิทธิประกนัสังคมใช้วิธีระบุ
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เป็นรายบริการว่าหากไดรั้บหัตถการหรืออุปกรณ์ชนิดใดแลว้จะไดรั้บค่าชดเชยในอตัราเท่าไร แต่
ในสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ใชว้ธีิเหมาจ่ายเป็นต าแหน่งในการท าหตัถการแทน 

กรณีทนัตกรรม แมว้่าผูใ้ช้สิทธิประกนัสังคมจะสามารถรับบริการทางทนั
ตกรรมในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนท่ีใดก็ได้ แต่ในข้อก าหนดระบุว่าผูป้ระกันตนต้อง
ส ารองค่าบริการทั้งหมดเองก่อน จากนั้นจึงน าใบเสร็จท่ีไดไ้ปเบิกกบั สปส. ตามอตัราค่าบริการท่ี
ระบุว่าสามารถเบิกได้ ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าก าหนดวา่ตอ้งไปใช้บริการใน
สถานพยาบาลท่ีรับรองสิทธิไวเ้ท่านั้น โดยผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งจ่ายค่าบริการใด ๆ ซ่ึงทั้ง 2 สิทธิต่างมี
ขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั 

กรณีการรักษาผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย วธีิการในการบ าบดัรักษา
โรคน้ีมีดว้ยกนั 3 วิธี คือ 1) การลา้งช่องทอ้งดว้ยน ้ ายาอยา่งถาวร (CAPD) 2) การฟอกเลือดดว้ยไต
เทียม (HD) และ 3) การปลูกถ่ายไต (KT) โดยการปลูกถ่ายไตจากผูอ่ื้น เป็นวิธีการรักษาให้หายขาด
ได้ดีท่ีสุด ทุกสิทธิรักษาพยาบาลตอ้งลงทะเบียนเพื่อขอรับบริจาคไตจากศูนยรั์บบริจาคอวยัวะ
ตามล าดบัก่อนหลงัเหมือนกนั ผูป่้วยจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการรักษาแบบชัว่คราวไปก่อน 
ซ่ึงวิธีการรักษาอีก 2 วิธีท่ีเหลือมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัออกไป นัน่คือ การล้างช่องทอ้งมี
ตน้ทุนในการรักษาต ่าท่ีสุด ผูป่้วยสามารถท าไดเ้องท่ีบา้น แต่ถา้ผูป่้วยไม่ระมดัระวงัในความสะอาด
ก็อาจติดเช้ือได ้ส่วนการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมมีโอกาสติดเช้ือไดน้อ้ยมาก แต่ก็มีค่าใชจ่้ายใน
การรักษาท่ีสูงเช่นกนั แต่ทั้ง 2 สิทธิ มีการก าหนดล าดบัการรักษาไม่เหมือนกนั สิทธิประกนัสังคม
สามารถเลือกได้ว่าจะใช้วิธีลา้งช่องทอ้งหรือการฟอกเลือดก่อนก็ได้ ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหน้าก าหนดให้ใช้วิธีลา้งช่องทอ้งก่อน หากผูป่้วยไม่สามารถท าไดจึ้งจะสามารถใชว้ิธี
ฟอกเลือดได ้

3) กรณีมีความคุม้ครองเหมือนกนั แต่สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า
ดีกวา่สิทธิประกนัสังคม (13 รายการ) 

แมว้า่สิทธิประกนัสังคมจะให้สิทธิในการรับบริการรักษาพยาบาลตามกลุ่ม
โรคต่าง ๆ เหมือนกบัสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ แต่ดว้ยวิธีการจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาล
ตามค่าเหมาจ่ายรายหัวเพียงหรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพียง (DRG) อย่างเดียวนั้น อาจส่งผลให้
ผูป้ระกนัตนในสิทธิประกนัสังคมขาดโอกาสในการเขา้รับการรักษา เพราะส่วนใหญ่แลว้ผูใ้ชสิ้ทธิ
ประกนัสังคมมกัจะลงทะเบียนใชสิ้ทธิในสถานพยาบาลเอกชน ซ่ึงสถานพยาบาลเอกชนตอ้งรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั จนบางคร้ังไม่ไดใ้ห้การรักษาอย่างเต็มศกัยภาพท่ีผูป่้วยควรจะ
ไดรั้บ (วชิยั โชคววิฒัน, 2554: 15) กรณีท่ีผูป้ระกนัตนเลือกใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐ แมว้า่
สถานพยาบาลของรัฐจะไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจและให้บริการรักษากับผูใ้ช้สิทธิ
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ประกันสังคมอย่างเต็มความสามารถ แต่สถานพยาบาลของรัฐก็มกัจะประสบปัญหาภาวะทาง
การเงินอยู่แลว้ การจ่ายเงินดว้ยวิธีเหมาจ่ายรายหัวหรือตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพียงอย่างเดียวก็
อาจจะสร้างภาระทางการเงินให้มากยิ่งข้ึนได ้ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าไดอ้อก
กฎระเบียบส าหรับกลุ่มโรคเร้ือรังและโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงไวเ้ป็นการเฉพาะวา่ให้ด าเนินการรักษา
ในทนัทีและจะจ่ายเงินตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วมควบคู่กบัการเหมาจ่ายเป็นรายบริการหรือตามกลุ่ม
ยาท่ี สปสช. ก าหนดไวใ้ห้ เป็นการลดภาระทางการเงินให้กบัสถานพยาบาลไดดี้กวา่การรวมอยูใ่น
ค่าเหมาจ่ายรายหวัหรือจ่ายตามกลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วมเพียงอยา่งเดียวอยา่งกรณีของสิทธิประกนัสังคม 
จากการสืบคน้ขอ้มูลจากหน่วยงานตน้สังกดัทั้ง 2 แห่ง พบวา่มีกลุ่มโรคต่าง ๆ ท่ีสิทธิหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้มีวิธีการจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลไดดี้กว่าสิทธิประกนัสังคม คือ การผา่ตดัตา 
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั (Stroke) โรคกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิดท่ีมีการ
ยกข้ึนของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจส่วน ST โรคเลือดออกง่าย (Hemophilia) โรคน่ิวในทางเดินปัสสาวะ 
โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรควณัโรค โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง การรักษาดว้ย
ออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) และการดูแลแบบประคบัประคอง
ส าหรับผูท่ี้ป่วยดว้ยโรคท่ีคุกคามต่อชีวติ ซ่ึงไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้

นอกจากน้ี สปสช. ยงัมีกองทุนท่ีสนบัสนุนงบประมาณเพื่อพฒันารูปแบบ
ในการให้บริการกบัผูป่้วยท่ีใช้สิทธิรักษาพยาบาลของตนเอง เช่น โรคทางจิตเวช โรคเอดส์ และ
โรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กรณีโรคทางจิตเวช ในสิทธิประกนัสังคมให้หน้าท่ีในการดูแลรักษาเป็น
ของสถานพยาบาลเพียงฝ่ายเดียวและจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลตามงบเหมาจ่ายรายหัวเท่านั้น 
ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีกองทุนพฒันาระบบบริการสุขภาพผูป่้วยจิตเวชคอย
สนบัสนุนงบประมาณส าหรับการดูแลผูป่้วยเพื่อใหเ้ขา้ถึงยาไดม้ากยิง่ข้ึน  

กรณีโรคเอดส์ แมว้า่ในปัจจุบนัสิทธิประกนัสังคมจะพฒันาสิทธิประโยชน์
ของผูป่้วยโรคเอดส์ไดท้ดัเทียมกบัผูป่้วยท่ีใช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า แต่การอนุมติัให้
ผูป่้วยไดใ้ช้ยาตา้นไวรัสยงัข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการประกนัสังคมเป็นหลกั ตอ้ง
อาศยักระบวนการในการด าเนินเร่ืองท่ีนาน กวา่ผูป่้วยจะไดรั้บการอนุมติัก็อาจส่งผลเสียต่อตวัผูป่้วย
ได ้ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้ามีกองทุนเพื่อบริการผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ผูป่้วยเอดส์ 
และผูป่้วยวณัโรค ในการด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลและจดัหายาตา้นไวรัส (ARVs) โดยใชสิ้ทธิเหนือ
สิทธิบตัรยา (CL) ท าให้กระบวนการในการอนุมติัเพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บยาเป็นไปไดง่้ายกว่าเพราะ
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของแพทยท่ี์ใหก้ารรักษาโดยตรง  
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กรณีโรคมะเร็ง แมว้า่ทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลจะมีขอ้ตกลงในการให้สิทธิ
ประโยชน์ส าหรับรักษาโรคมะเร็ง 7 ชนิด ท่ีพบมากในประเทศไทย คือ มะเร็งเตา้นม มะเร็งปาก
มดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งโพรงหลงัจมูก มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนกั ใหไ้ปในแนวทางเดียวกนั แต่ในความเป็นจริงทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลกลบัมีแนวทางใน
การใหก้ารรักษาท่ีไม่เหมือนกนั เน่ืองจากไม่มีการก าหนดวธีิการรักษาไวเ้ป็นมาตรฐานร่วมกนัอยา่ง
ชดัเจน แมว้่าผูป่้วยจะป่วยด้วยโรคมะเร็งชนิดเดียวกนั แต่ทั้ง 3 สิทธิกลบัให้สิทธิในการรักษาท่ี
แตกต่างกนัออกไป กรณีของสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีเง่ือนไขในการรับยาเคมีบ าบดัและการ
ตรวจสอบหาโรคมะเร็งท่ีนอ้ยท่ีสุดเพราะใชว้ธีิจ่ายเงินตามรายบริการ แต่ในสิทธิรักษาพยาบาลอีก 2 
สิทธิต่างมีแนวทางในการรักษาผูป่้วยเป็นของตวัเอง (จิรุตม ์ศรีรัตนบลัล์, สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 
และฬุฬีญา โอชารส, 2556: 73) ดงัเช่นกรณีต่อไปน้ี 

การใชย้ารักษามะเร็งต่อมน ้ าเหลืองซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มมะเร็งท่ีก าหนดไว ้7 
ชนิดนั้น สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้ามีกองทุนยา เวชภณัฑ์ และวคัซีน ท่ีสามารถใช้สิทธิ
เหนือสิทธิบตัรยา (CL) เพื่อจดัหายามาให้ผูป่้วยมะเร็งต่อมน ้ าเหลืองไดใ้ช ้เน่ืองจาก สปสช. มีการ
บริหารจดัการโรคมะเร็งเพิ่มข้ึนมาเป็นการเฉพาะอยู่ 2 ชนิด คือ มะเร็งต่อมน ้ าเหลือง และมะเร็ง
ต่อมไขกระดูก ส่วนสิทธิประกันสังคมมีเพียงการก าหนดราคากลางในการเบิกจ่ายไวส้ าหรับ
โรคมะเร็งชนิดอ่ืน ๆ เท่านั้น 

กรณีตรวจหามะเร็งปากมดลูก สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีการ
จดัสรรงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคไวใ้ห้ผูใ้ช้สิทธิไดต้รวจสอบ ในขณะท่ี
สิทธิประกนัสังคมให้สิทธิในการรักษาเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเบิกจ่ายในกรณีท าการตรวจได ้
สถานพยาบาลจึงตอ้งใชง้บประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้มาสนบัสนุนผูใ้ชสิ้ทธิประกนัสังคมแทน 

กรณีการจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลส าหรับการรักษาโรคมะเร็งนั้น แมว้่า
ทั้ง 2 สิทธิจะมีวิธีการจ่ายเงินแบบเดียวกนั คือ กรณีผูป่้วยนอกจะก าหนดราคากลางไวส้ าหรับการ
รักษาผูป่้วยในกลุ่มมะเร็งแต่ละชนิด และกรณีผูป่้วยในเบิกจ่ายดว้ยวิธีเหมาจ่ายรายป่วยร่วมกบักลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม (DRG) แต่สิทธิประกนัสังคมมีการก าหนดจ านวนเงินสูงสุดท่ีใช้ในการรักษา
โรคมะเร็ง 7 กรณีไวท่ี้ 50,000 บาทต่อคนต่อปี ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ก าหนด
วงเงินสูงสุดเฉพาะมะเร็งใน 2 ชนิดท่ีเพิ่มเติมเขา้มาเป็นการเฉพาะเท่านั้น 

4) กรณีมีความคุม้ครองเหมือนกนั แต่สิทธิประกนัสังคมดีกว่าสิทธิหลกั 
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (1 รายการ) 
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จากการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัดทั้ ง 2 แห่ง พบว่าสิทธิ
ประกนัสังคมมีสิทธิประโยชน์ในการรักษาดีกว่าสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าอยู่ 1 รายการ 
คือ การผ่าตดัสมอง เน่ืองจากสิทธิประกนัสังคมมีการก าหนดอตัราการเบิกจ่ายรายหตัถการวา่จะ
ได้รับค่าชดเชยในอตัราเท่าไร ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าก าหนดจ่ายตามกลุ่ม
วนิิจฉยัโรคร่วมเท่านั้น 

จากกรณีท่ีกล่าวมาทั้ง 4 กรณีน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ หากผูท่ี้ใชสิ้ทธิประกนัสังคมเลือกใช้
บริการในสถานพยาบาลสังกดัเอกชนและเกิดเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังหรือโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงแลว้ 
อาจจะไดรั้บการบริการท่ีไม่เตม็ศกัยภาพท่ีควรจะไดรั้บ หรือในบางกรณีท่ีสถานพยาบาลเอกชนไม่
สามารถให้การรักษาผูป่้วยได้ ก็ไม่ส่งตวัต่อไปยงัสถานพยาบาลท่ีมีศกัยภาพในการรักษาท่ีอยู่ใน
ระดบัท่ีสูงกวา่ กลบัเหน่ียวร้ังไวแ้ละแนะน าใหเ้ลือกสถานพยาบาลสังกดัรัฐบาลในปีถดัไปแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของสถานพยาบาลเอกชน (วชิยั โชคววิฒัน, 2554: 21) 

ในการเปรียบเทียบบริการทางการแพทยแ์ละการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
ร่วมกบัการเปรียบเทียบกลุ่มโรคและวิธีการบ าบดัรักษาใน 2 หัวขอ้ท่ีกล่าวมายงัถือว่าไม่ครบถว้น
ในขอบข่ายของบริการรักษาพยาบาล เพราะบริการทางการแพทยต์อ้งเปรียบเทียบถึงส่ิงท่ีใชใ้นการ
บ าบัดรักษาโรคด้วย นั่นคือ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค แต่กลุ่มยาและ
เวชภณัฑ์ของทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลต่างมีขอ้ก าหนดท่ีจะตอ้งใช้ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติเป็น
หลกัเหมือนกนัทั้ง 3 สิทธิอยู่แลว้ ส่วนการเปรียบเทียบสิทธิพิเศษในการไดรั้บยานอกบญัชียาหลกั
แห่งชาติก็เป็นไปไดย้ากเพราะมีขอ้ยกเวน้อยูห่ลายกรณี และข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของแพทยเ์ป็นหลกั
วา่ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติจะสามารถรักษาผูป่้วยไดห้รือไม่ ต่างจากกรณีของกลุ่มอวยัวะเทียม
และอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคของทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลต่างมีหนงัสือท่ีประกาศออกมาจาก
หน่วยงานตน้สังกดัอยา่งเป็นทางการเหมือนกนั ดงันั้น การศึกษาในส่วนต่อไปจึงใชว้ิธีเปรียบเทียบ
อวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคในดา้นจ านวนและราคาท่ีหน่วยงานตน้สังกดัของ
ทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลก าหนดให้เบิกจ่ายได้ เพื่อใช้เป็นตวัช้ีวดัถึงความแตกต่างระหว่างสิทธิ
รักษาพยาบาลอีกดา้นหน่ึง (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น ภาคผนวก ค) 

5.1.2.3  อวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรค 
จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย์ไทยท่ีแสดงถึง

รายละเอียดของประเภทและอตัราค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคท่ีรวบรวมจาก
ประกาศของของกรมบญัชีกลาง สปส. และ สปสช. ใน พ.ศ. 2554 พบวา่ แต่ละสิทธิรักษาพยาบาล
ให้สิทธิในการเบิกจ่ายอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคไม่เท่ากนั จากอวยัวะเทียม
และอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคทั้งหมด 9 ประเภท กรมบญัชีกลางให้สิทธิในการเบิกจ่ายไดม้าก
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ท่ีสุด 356 รายการ รองลงมา คือ สปสช. ให้สิทธิเบิกจ่าย 228 รายการ และ สปส. นอ้ยท่ีสุดเพียงแค่ 
66 รายการ ดงัตารางท่ี 5.1 แสดงให้เห็นว่าแพทยมี์ทางเลือกในการรักษาสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการไดม้ากท่ีสุด ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมกลบัมีทางเลือกให้แพทยท์  าการรักษาไดน้้อย
กวา่อีก 2 สิทธิในทุก ๆ รายการ 

จากขอ้มูลใน พ.ศ. 2554 น้ี หากพิจารณารายการท่ีสามารถเบิกจ่ายไดเ้หมือนกนัทั้ง 3 
สิทธิ พบวา่ มีเหมือนกนัเพียง 59 รายการ (รายละเอียดในภาคผนวก ค) และเม่ือเปรียบเทียบระดบั
ราคาของอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคท่ีมีเหมือนกนัทั้ง 3 สิทธิ โดยยึดเอาราคา
ของกรมบญัชีกลางเป็นตวัเปรียบเทียบเพราะมีจ านวนและโอกาสในการเบิกจ่ายในระดบัราคาไดสู้ง
ท่ีสุด พบวา่ สปสช. มกัจะให้ราคากลางท่ีไม่สูงเกินกวา่ราคาเบิกจ่ายของกรมบญัชีกลางและ สปส. 
มีบางรายการท่ีถูกกว่าอีก 2 สิทธิ ในขณะท่ี  สปส. มกัจะมีราคาท่ีสูงกว่าอีก 2 สิทธิในหลาย ๆ 
รายการ เม่ือพิจาณาว่ามีอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคใดท่ีให้สิทธิเบิกไดเ้พียง
สิทธิรักษาพยาบาลเดียว พบว่า กรมบญัชีกลางให้สิทธิเบิกทั้งหมด 106 รายการ ส่วน สปสช. มี
ทั้งหมด 38 รายการ ในขณะท่ี สปส. ไม่มีอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคใด ๆ ท่ีให้
สิทธิเป็นการเฉพาะของตนเองเลย 

ต่อมามีการต่ืนตวัในเร่ืองความเป็นธรรมของการใหสิ้ทธิรักษาพยาบาล ประกอบกบั
แรงผลกัดนัท่ีตอ้งการให้ สปส. มีการพฒันาชุดสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลให้ทดัเทียมกบั
สิทธิรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ ของภาครัฐ ซ่ึงขอ้มูลในปัจจุบนั จากประกาศคณะกรรมการการแพทยต์าม
พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 เร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
พบวา่ ไดมี้การเพิ่มเติมสิทธิในการเบิกจ่ายอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคข้ึนมาอีก 
111 รายการ เป็นรายการท่ีกรมบญัชีกลางและ สปสช. มีมาก่อนหนา้น้ี ท าให้ในปัจจุบนั สปส. มีชุด
สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลทั้งหมด 177 รายการ ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 5.2 พ.ศ. 2557 และ
เม่ือเทียบกบัชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ในประกาศส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง 
รายการอุปกรณ์ อวยัวะเทียม และขอ้บ่งช้ีในการบ าบดัรักษาโรค ปีงบประมาณ 2557 (ส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2556ข: 244) พบวา่ สปส. ไดพ้ฒันาชุดสิทธิประโยชน์ข้ึนมาเกือบจะ
เทียบเท่ากบั สปสช. แลว้ แต่ยงัคงดอ้ยกวา่ สปสช. ในหมวดวสัดุและอุปกรณ์ดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
เน่ืองจาก สปสช. มีงบประมาณในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทยท่ี์ใช้สนบัสนุนอุปกรณ์
และอวยัวะเทียมให้กบัผูพ้ิการเป็นการเฉพาะ ส่วนสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ  จากหนังสือ
กระทรวงการคลงั เร่ือง ประเภทและอตัราค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรค 4 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (กระทรวงการคลงั, 2556ก, 2556 ข) พบว่า กรมบญัชีกลางเองก็เพิ่มสิทธิ
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ประโยชน์ในส่วนของอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัโรคเพิ่มข้ึนมาอีกในทุกรายการเช่นกนั 
ยกเวน้หมวดวสัดุและอุปกรณ์ดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ียงัคงมีจ านวนเท่าเดิม 

 
ตารางที ่5.1  จ านวนอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล 

(รายการ) 
 

ประเภทของอวยัวะเทียม 
และอุปกรณ์ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 
ขา้ราช
การ 

ประกนั
สงัคม 

หลกัประ 
กนัสุขภาพ ฯ 

ขา้ราช
การ 

ประกนั
สงัคม 

หลกัประ 

กนัสุขภาพ ฯ 

1. ระบบประสาท 10 4 5 20 5 5 
2. ตา หู คอ และจมูก 41 9 28 52 27 28 
3. ระบบทางเดินหายใจ 13 0 1 19 1 1 
4. หวัใจและหลอดเลือด 111 21 83 143 83 83 
5. ระบบทางเดินอาหาร 29 3 11 46 11 11 
6. ระบบทางเดินปัสสาวะและสืบพนัธ์ุ 14 0 0 15 0 0 
7. กระดูก ขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ และเสน้เอน็ 52 29 48 66 50 50 
8. วสัดุและอุปกรณ์ดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู 74 0 48 74 0 48 
9. อุปกรณ์อ่ืนๆ 12 0 4 12 0 4 

รวม 356 66 228 447 177 229 

 
แหล่งทีม่า:  ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2553 เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย
อนัมิใช่เน่ืองจากการท างานกรณีทนัตกรรม, 2549: 28-29; ประกาศคณะกรรมการ
การแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการ
ท างาน, 2551: 41-45, 2555: 25-26, 2556: 33-35; ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ, 2553: 303-351, 2556ข: 245-275; สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยเีคร่ืองมือ
แพทยไ์ทย, 2556; กระทรวงการคลงั, 2548, 2550ก, 2550ข, 2553ก, 2553ข, 2553ค, 
2554ก, 2554ข, 2554ค, 2556ก, 2556ข. 

 
ดงันั้น เม่ือพิจารณาจ านวนอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลท่ีมี

เหมือนกนัใน พ.ศ. 2557 จากภาพท่ี 5.1 พบวา่ ทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลมีอวยัวะเทียมและอุปกรณ์
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เหมือนกันอยู่ทั้ งหมด 166 รายการ ขณะท่ีอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ท่ี มี ร่วมกันเฉพาะใน
กรมบญัชีกลางและ สปสช. มีทั้งหมด 46 รายการ ส่วนอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ท่ีมีร่วมกนัเฉพาะใน 
สปส. และ สปสช. มีทั้งหมด 8 รายการ แต่กรมบญัชีกลางและ สปส. กลบัไม่มีอวยัวะเทียมและ
อุปกรณ์ท่ีร่วมกนัเฉพาะใน 2 สิทธิน้ีเลย และเม่ือพิจารณาจ านวนอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บ าบดัโรคท่ีมีอยูแ่ต่ในหน่วยงานตน้สังกดันั้น ๆ เพียงหน่วยเดียว พบวา่ กรมบญัชีกลางมีมากท่ีสุด 
235 รายการ ในขณะท่ี สปสช. มี 9 รายการ และ  สปส. มี 3 รายการ 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ จ  านวนและความครอบคลุมของอวยัวะเทียม
และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการดีท่ีสุด รองลงมา คือ สิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และสิทธิประกนัสังคมดีนอ้ยท่ีสุด 
 

 
 
ภาพที ่5.1  จ านวนอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรคท่ีมีเหมือกนัในสิทธิ

รักษาพยาบาลกลุ่มต่าง ๆ (รายการ) 
 

5.2  ความเหลือ่มล า้เชิงคุณภาพของการให้บริการ 
 

คุณภาพในบริการสุขภาพสามารถตีความไดห้ลากหลายแนวทาง ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนร่วมในกลุ่มต่าง ๆ ทั้ งฝ่ายผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ เน่ืองจากคุณภาพของการ
ให้บริการท่ีประชาชนผูรั้บบริการสามารถรับรู้ไดง่้าย คือ การประเมินผลจากการไดรั้บบริการ เช่น 
พฤติกรรมของบุคลากร ความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย เป็นตน้ ส่วนมาตรฐานการรักษาท่ี
แทจ้ริงเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการรู้ไดย้ากวา่ดีหรือไม่ ขณะท่ีแพทยผ์ูใ้ห้บริการนั้นทราบมาตรฐานในการ
ใหก้ารรักษาตามเวชปฏิบติัของตนเองเป็นอยา่งดี และเน่ืองจากบริการทางสุขภาพเป็นทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากดัเม่ือเทียบกบัความตอ้งการท่ีไม่จ  ากดัของผูรั้บบริการ แพทยผ์ูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้ง
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ค านึงถึงปริมาณและคุณภาพในการให้บริการให้สอดคลอ้งกบัภาระทางการเงินของสถานพยาบาล
ประกอบกนัไปดว้ย ดงันั้น การวดัคุณภาพในบริการรักษาพยาบาลของสิทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ จึง
ตอ้งค านึงถึงความตอ้งการทั้งในมุมมองของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ ดงัการศึกษาต่อไปน้ี 
 

5.2.1  การส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการทางการแพทย์ 
5.2.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูรั้บบริการ 
จากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลท่ีสุ่มมาทั้งหมด 1,231 คน อายุเฉล่ีย 41.67 

ปี (ต ่าสุด 15 ปี และสูงสุด 69 ปี) เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.96 อยู่ในสถานภาพสมรส ร้อยละ 56.78 
เม่ือแยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ประกอบดว้ย สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ (Civil Servant Medical 
Benefit Scheme หรือ CSMBS) สิทธิประกนัสังคม (Social Security Scheme หรือ SS) และสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (Universal Health Coverage หรือ UC) พบว่า สิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการจบการศึกษาในระดบัสูงท่ีสุด ร้อยละ68.48 จบการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
รองลงมาคือสิทธิประกนัสังคม ร้อยละ 48.40 และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ร้อยละ 17.81 
ส่วนรายไดข้องกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเดือน พบว่าสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนสูงท่ีสุด รองลงมาคือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้และสิทธิประกนัสังคมตามล าดบั 

ในส่วนของครัวเรือนของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ทุกสิทธิรักษาพยาบาลมีจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือนโดยเฉล่ีย 3 - 4 คน สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีรายไดร้วมทั้งครัวเรือนโดยเฉล่ียแลว้
มากท่ีสุด รองลงมาคือสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามล าดับ 
นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 45.57 มีโรคประจ าตวั โดยโรคท่ีเป็นกนัมากท่ีสุด คือ โรคความดนั
โลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขขอ้ตามล าดบั (รายละเอียดอยูใ่นตารางท่ี 5.2) 
 
ตารางที ่5.2  ลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่งผูรั้บบริการรักษาพยาบาล 
 

ลกัษณะของตวัอยา่ง 
ขา้ราชการ 
(n = 184) 

ประกนัสงัคม 
(n = 407) 

หลกัประกนัสุขภาพ ฯ 

(n = 640) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ       
ชาย 84 45.65 167 41.03 205 32.03 
หญิง 100 54.35 240 58.97 435 67.97 

อาย ุ(ปี)       
15-29 21 11.41 121 29.73 146 22.81 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 

ลกัษณะของตวัอยา่ง 
ขา้ราชการ 
(n = 184) 

ประกนัสงัคม 
(n = 407) 

หลกัประกนัสุขภาพ ฯ 

(n = 640) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
30-49 84 45.65 201 49.39 264 41.25 
50-69 79 42.93 85 20.88 230 35.94 

  ̅ = 45.33 S.E. = 11.78  ̅ = 37.85 S.E. = 10.99  ̅ = 43.05 S.E. = 13.35 

สถานภาพสมรส       
สมรส 64 34.78 202 49.63 266 41.56 
ไม่ไดส้มรส 120 65.22 205 50.37 374 58.44 

ระดบัการศึกษา       
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา 3 1.63 5 1.23 27 4.22 
ประถมศึกษา 16 8.7 72 17.69 246 38.44 
มธัยมศึกษา 39 21.2 133 32.68 253 39.53 
ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 126 68.48 197 48.40 114 17.81 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)       
1-2 คน 49 26.63 144 35.38 220 34.38 
3-4 คน 97 52.72 176 43.24 279 43.59 
มากกวา่ 5 คน 38 20.65 87 21.38 141 22.03 

  ̅ = 3.41  ̅ = 3.32  ̅ = 3.35 

รายไดข้องตนเองทั้งหมด (บาทตอ่เดือน)      
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 7 3.8 5 1.23 23 3.59 
5,001 - 10,000 20 10.87 128 31.45 171 26.72 
10,001 - 20,000 59 32.07 189 46.44 265 41.41 
20,001 - 30,000 49 26.63 51 12.53 99 15.47 
มากกวา่ 30,001 49 26.63 34 8.35 82 12.81 
  ̅ = 25,499 S.E. = 1,165  ̅ = 16,903 S.E. = 603  ̅ = 19,989 S.E. = 614 

รายไดข้องครัวเรือนทั้งหมด (บาทต่อเดือน)      
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 16 8.7 93 22.85 160 25 
20,001 - 40,000 55 29.89 162 39.8 224 35 
40,001 - 100,000 105 57.07 139 34.15 239 37.34 
มากกวา่ 100,001 8 4.35 13 3.19 17 2.66 

  ̅ = 56,722 S.E. = 2,342  ̅ = 45,762 S.E. = 2,867  ̅ = 43,408 S.E. = 1,360 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 

ลกัษณะของตวัอยา่ง 
ขา้ราชการ 
(n = 184) 

ประกนัสงัคม 
(n = 407) 

หลกัประกนัสุขภาพ ฯ 

(n = 640) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โรคเร้ือรัง       

ความดนัโลหิตสูง 52 28.26 54 13.27 179 27.97 
โรคเบาหวาน 27 14.67 27 6.63 93 14.53 
โรคไขขอ้ หรือรูมาติก 15 8.15 10 2.46 26 4.06 
โรคหลอดเลือด หรือหวัใจ 7 3.80 7 1.72 26 4.06 
โรคเก่ียวกบัตบั 5 2.72 8 1.97 2 0.31 
โรคมะเร็ง 3 1.63 1 0.25 6 0.94 
โรคเก่ียวกบัไต 2 1.09 1 0.25 6 0.94 
โรคต่อมลูกหมาก หรือมดลูก 1 0.54 1 0.25 2 0.31 
ปัญหาทางอารมณ์ 0 0.00 1 0.25 0 0.00 
โรคอ่ืน ๆ 33 17.93 68 16.71 131 20.47 

 
5.2.1.2  การใชบ้ริการสิทธิรักษาพยาบาลท่ีไดรั้บจากภาครัฐ 
กลุ่มตวัอย่างให้ขอ้มูลว่าหากเจ็บป่วยข้ึนมาสามารถใช้บริการสิทธิรักษาพยาบาลท่ี

จดัให้โดยภาครัฐ ประกอบดว้ย ผูใ้ช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า ร้อยละ 51.99 (640 คน) 
สิทธิประกนัสังคม ร้อยละ 33.06 (407 คน) และสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ ร้อยละ 14.95 (184 
คน) แมก้ลุ่มตวัอยา่งจะมีสิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐรองรับอยูแ่ลว้ แต่ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนหน่ึงยงัมีการซ้ือประกนัสุขภาพจากบริษทัเอกชน โดยทั้ง 3 สิทธิต่างมีสัดส่วนของ
ผูซ้ื้อประกนัสุขภาพเพิ่มเติมท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.79; Fisher’s Exact 
Test) เฉล่ียร้อยละ 13.40 (ตารางท่ี 5.3) ซ่ึงสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการช าระเบ้ียประกนัโดยเฉล่ีย
คนละ 18,136 บาทต่อปี สิทธิประกันสังคมเฉล่ียคนละ 16,595 บาทต่อคนต่อปี และสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เฉล่ียคนละ 15,516 บาทต่อปี 
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ตารางที ่5.3  ร้อยละของตวัอยา่งท่ีซ้ือประกนัสุขภาพเอกชน 
 

สิทธิรักษาพยาบาล ซ้ือประกนั 
CSMBS 14.13 % 

SS 14.00 % 
UC 12.81 % 

Fisher’s Exact (P-Value) (0.80) 

 
เน่ืองจากสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิ ต่างเปิดโอกาสให้สามารถใช้บริการไดท้ั้ง

สถานพยาบาลขนาดเล็กใกลบ้า้นและหน่วยบริการประจ าท่ีสิทธิรักษาพยาบาลระบุไปใชบ้ริการได ้
ดังนั้ น เม่ือสอบถามถึงสถานพยาบาลท่ีผู ้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ไปใช้บริการตามท่ีสิทธิ
รักษาพยาบาลของตนเองคุ้มครอง (ตารางท่ี 5.4 และภาพท่ี 5.2) จึงมีโอกาสท่ีแต่ละสิทธิ
รักษาพยาบาลจะไปใชบ้ริการในสถานพยาบาลมากกวา่แห่งเดียว หลงัจากสอบถามแลว้พบวา่กลุ่ม
ตวัอย่างผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการจะไปใช้บริการในสถานพยาบาลทั้งของรัฐบาลและ
เอกชนมากท่ีสุด (P = 0.00; Fisher’s Exact Test) ร้อยละ 25 ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมและสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีอตัราการใชบ้ริการท่ีนอ้ยมากและไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญั
ทางสถิติ (P = 0.17; Fisher’s Exact Test) ประมาณร้อยละ 0.45 นัน่แสดงให้เห็นวา่ดว้ยเหตุท่ีสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการใช้วิธีการจ่ายเงินตามรายบริการให้กบัสถานพยาบาลจึงมีโอกาสไปใช้
บริการในสถานพยาบาลท่ีหลากหลายไดม้ากกวา่สิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ท่ีใชว้ธีิเหมาจ่ายรายหวั 

และเม่ือพิจารณาว่าในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลมีการใช้บริการในสถานพยาบาล
สังกัดใดมากท่ีสุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการจะไปใช้บริการใน
สถานพยาบาลสังกดัรัฐบาลเพียงแห่งเดียวมากท่ีสุด ร้อยละ 71.74 ส่วนสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถ้วนหน้าไปใช้สิทธิในสถานพยาลสังกัดรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 88.44 ส่วนสิทธิ
ประกนัสังคมไปใชสิ้ทธิในสถานพยาลสังกดัเอกชนเพียงอยา่งเดียว ร้อยละ 56.27 และสถานพยาล
สังกดัรัฐบาลเพียงอยา่งเดียว ร้อยละ 40.54 

จ านวนการใชบ้ริการรักษาพยาบาลในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 
3 สิทธิรักษาพยาบาลมีจ านวนการใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.15; 
Kruskal-Wallis Test)  เฉล่ียคนละ 3.67 คร้ังต่อคนต่อปี (ตารางท่ี 5.5) ส่วนค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้ง
จ่ายเองนั้นกลบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.00; Kruskal-Wallis Test)  แมว้า่สิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการจะเป็นสิทธิท่ีไดรั้บความคุม้ครองในการรักษาพยาบาลจากรัฐบาลมากท่ีสุด 
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แต่กลบัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงท่ีสุดเฉล่ีย 2,041 บาทต่อคนต่อปี ส่วนอีก 2 สิทธิมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากวา่ โดย
สิทธิประกนัสังคมมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย 1,132 บาทต่อคนต่อปี และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย 991 บาทต่อคนต่อปี 
 
ตารางที ่5.4  ร้อยละของตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการตามสิทธิในสถานพยาบาลสังกดัต่าง ๆ 
 

สิทธิรักษาพยาบาล 1. รัฐบาลเท่านั้น 2. เอกชนเท่านั้น 3. รัฐบาลและเอกชน 4. อ่ืน ๆ 
CSMBS 71.74 % 2.72 % 25.00 % 0.54 % 

SS 40.54 % 56.27 % 0.74 % 2.46 % 
UC 88.44 % 8.59 % 0.16 % 2.81 % 

Fisher’s Exact (P-Value) (0.00***) (0.00***) (0.00***) (0.19) 
คู่สิทธิท่ีแตกต่างกนั 

(P-Value) 

CSMBS : SS (0.00***) 
CSMBS : UC (0.02**) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS (0.00***) 
CSMBS : UC (0.01***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS (0.00***) 
CSMBS : UC (0.00***) 

SS : UC (0.17) 

- 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที ่5.2  ร้อยละของตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการตามสิทธิในสถานพยาบาลสังกดัต่าง ๆ 
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ตารางที ่5.5  จ านวนการใชบ้ริการและค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา 
 

สิทธิรักษาพยาบาล 
จ านวนการใชบ้ริการโดยเฉล่ีย

(คร้ัง/คน/ปี) 
ค่ารักษาพยาบาลโดยเฉล่ียท่ีตอ้งจ่ายเอง 

(บาท/คน/ปี) 
CSMBS 3.79 2,041 

SS 3.46 1,132 
UC 3.76 991 

Kruskal-Wallis (P-Value) (0.15) (0.00***) 
คู่สิทธิท่ีแตกต่างกนั 

Mann-Whitney (P-Value) 
- CSMBS : SS (0.00***) 

CSMBS : UC (0.00***) 
SS : UC (0.01***) 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

เม่ือให้กลุ่มตวัอย่างในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลบอกเหตุผลท่ีต้องจ่ายค่าบริการ
รักษาพยาบาลของตนเองมา 3 เหตุผล พบวา่ทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลต่างให้เหตุผลท่ีไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 5.6 และภาพท่ี 5.3) เหตุผลหลกั คือ ตอ้งการความรวดเร็วในการ
รักษา (P = 0.76; Fisher’s Exact Test) เฉล่ียร้อยละ 18.29 ส่วนเหตุผลรองลงมา คือ ตอ้งการบริการ
ทางการแพทยท่ี์ดี (P = 0.48; Fisher’s Exact Test) เฉล่ียร้อยละ 10.53 และเน่ืองจากเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
(P = 0.17; Fisher’s Exact Test) เฉล่ียร้อยละ 11.18 สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีผูใ้ชสิ้ทธิ
รักษาพยาบาลจากภาครัฐตอ้งรอคอยการให้บริการท่ียาวนานกว่าการจ่ายเงินเพื่อได้รับบริการ
รักษาพยาบาลดว้ยตนเอง (วชิยั โชคววิฒัน, 2554: 20) ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลจึง
เลือกเหตุผลท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการรับบริการมากท่ีสุด ส่วนเหตุผลอ่ืน ๆ คือตอ้งการบริการ
ทางการแพทยท่ี์ดี เน่ืองดว้ยสิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐมกัจะก าหนดบริการในการรักษาพยาบาล
เป็นมาตรฐานไวต้ามความจ าเป็น ซ่ึงผูใ้ห้บริการอาจจะแนะน าบริการท่ีมีคุณภาพท่ีสูงกว่าท่ีสิทธิ
รักษาพยาบาลรองรับเอาไวจึ้งตอ้งช าระค่าบริการเองบางส่วน ส่วนเหตุผลดา้นเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น 
เน่ืองจากในช่วงท่ีท าการส ารวจ (พ.ศ. 2554) นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใชบ้ริการไดทุ้กแห่ง
ยงัไม่ไดน้ ามาใชป้ฏิบติั ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการบางส่วนตอ้งจ่ายค่าบริการในส่วนดงักล่าวน้ีเอง 
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ตารางที ่5.6  ร้อยละของเหตุผลท่ีผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง 
 

สิทธิ
รักษาพยาบาล 

N 
1. ตอ้งการความ

รวดเร็วใน 
การรักษา 

2. ตอ้งการบริการ
ทางการแพทย ์

ท่ีดี 

3. เจบ็ป่วย 
ฉุกเฉิน 

4. สิทธิ
รักษาพยาบาล 
ไม่ครอบคลุม 

5. ไม่ทราบวา่มี
สิทธิท่ีรัฐบาล 

จดัให้ 

CSMBS 184 16.94 % 9.84 % 9.84 % 3.83 % 0.00 % 
SS 407 17.66 % 9.20 % 7.96 % 4.98 % 0.50 % 
UC 640 19.06 % 11.56 % 11.56 % 3.28 % 0.16 % 

Fisher’s Exact 
(P-Value) 

1,231 (0.76) (0.48) (0.17) (0.38) (0.73) 

 

 
 
ภาพที ่5.3  ร้อยละของเหตุผลท่ีผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง 
 

หากผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลในแต่ละสิทธิตอ้งตกงานหรือเกิดเจ็บป่วยกะทนัหนัจน
ไม่สามารถท างานได้เลย และตอ้งใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่มาใช้จ่ายโดยรักษาระดบัการครองชีพให้
เหมือนอย่างเดิมแลว้นั้น ผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลในแต่ละสิทธิจะอยู่ได้นานเพียงใด (ตารางท่ี 5.7 
และภาพท่ี 5.4) ปรากฏว่า กว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้สิทธิประกนัสังคมและสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ต่างมีทรัพยสิ์นเพื่อการครองชีพไดไ้ม่เกิน 3 เดือน และกวา่ร้อยละ 30 
อยูไ่ดไ้ม่เกิน 3 – 6 เดือน ในขณะท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการกวา่ร้อยละ 45 สามารถอยูไ่ดเ้กิน 6 
เดือนข้ึนไปนั้น อาจเป็นเพราะสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดเ้กือบ
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ทั้งหมด หรือสามารถรับเงินเดือนในระหวา่งท่ีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถท างานได ้ดงันั้น ผูใ้ชสิ้ทธิน้ีจึง
มีแนวโน้มท่ีจะด ารงชีพได้อย่างปกติมากท่ีสุด หากตอ้งประสบกบัปัญหาเจ็บป่วยจนไม่สามารถ
ท างานได ้

 
ตารางที ่5.7  ร้อยละของตวัอยา่งท่ีอยูไ่ด ้ณ ระดบัค่าครองชีพในปัจจุบนัหากตอ้งตกงานหรือ

เจบ็ป่วยกะทนัหนัจนไม่สามารถท างานไดเ้ลย 
 

สิทธิรักษาพยาบาล N ไม่เกิน 3 เดือน 3 – 6 เดือน 6 -12 เดือน อยูไ่ดเ้กิน 1 ปี 
CSMBS 184 21.20 % 33.15 % 21.20 % 24.46 % 

SS 407 46.31 % 35.47 % 10.34 % 7.88 % 
UC 640 52.97 % 31.25 % 9.84 % 5.94 % 

Fisher’s Exact (P-Value) 1,231 (0.00***) (0.38) (0.00***) (0.00***) 
คู่สิทธิท่ีแตกต่างกนั 

(P-Value) 

 CSMBS : SS (0.00***) 
CSMBS : UC (0.00***) 

SS : UC (0.04**) 

- CSMBS : SS (0.00***) 
CSMBS : UC (0.00***) 

SS : UC (0.83) 

CSMBS : SS (0.00***) 
CSMBS : UC (0.00***) 

SS : UC (0.25) 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที ่5.4  ร้อยละของตวัอยา่งท่ีอยูไ่ด ้ณ ระดบัค่าครองชีพในปัจจุบนัหากตอ้งตกงานหรือเจบ็ป่วย

กะทนัหนัจนไม่สามารถท างานไดเ้ลย 
 

5.2.1.3  ปัญหาในการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาล 
เ ม่ือให้แต่ละสิทธิ รักษาพยาบาลบอกปัญหาหลัก ท่ีพบเจอในการใช้สิทธิ

รักษาพยาบาลมา 3 เหตุการณ์ พบวา่เป็นปัญหาหลกัท่ีพบเจอ 2 อนัดบัแรกเป็นปัญหาในเชิงคุณภาพ
ของการใหบ้ริการ (ตารางท่ี 5.8 และภาพท่ี 5.5) โดยกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้น
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หนา้มีปัญหามากท่ีสุดในการรอคอยเพื่อเขา้รับการรักษา มากกวา่ร้อยละ 60  (P = 0.00; Fisher’s 
Exact Test) และพบปัญหามากท่ีสุดในเร่ืองการแสดงกริยามารยาทของบุคลากรไม่เหมาะสมหรือ
ปฏิบติัต่อผูป่้วยไม่เท่าเทียมกนั (P = 0.00; Fisher’s Exact Test) เกือบร้อยละ 40 ส่วนสิทธิ
ประกันสังคมและสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการพบปัญหาเหล่าน้ีในสัดส่วนท่ีลดหลั่นลงมา
ตามล าดบั อนัดบัท่ี 3 เป็นปัญหาในเชิงนโยบายของการใช้สิทธิรักษาพยาบาล พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ผูใ้ช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้คิดวา่ตนเองมีปัญหาในการไดรั้บการรักษาหรือไดรั้บยาไม่
เท่าเทียมกบัสิทธิอ่ืนมากท่ีสุด ร้อยละ 34.84 (P = 0.00; Fisher’s Exact Test) รองลงมาคือสิทธิ
ประกนัสังคมและสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการนอ้ยท่ีสุดตามล าดบั 

แต่ในกรณีท่ีสิทธิรักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมทุกโรค ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง
ในอนัดบัท่ี 4 ซ่ึงเป็นปัญหาในเชิงนโยบายของการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาล  (P = 0.01; Fisher’s Exact 
Test) กลบัพบวา่สิทธิประกนัสังคมพบปัญหาในดา้นน้ีมากท่ีสุด ร้อยละ 15.97 รองลงมาคือสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้พบปัญหาน้ีในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียง
กนัประมาณ ร้อยละ 12.68 ขณะท่ีปัญหาในส่วนของแพทยห์รือพยาบาลไม่ให้โอกาสในการอธิบาย
อาการเจ็บป่วยในอนัดบัท่ี 5 ซ่ึงเป็นปัญหาในเชิงคุณภาพของการให้บริการนั้น พบว่าทั้ง 3 สิทธิ
รักษาพยาบาลพบปัญหาในดา้นน้ีเท่ากนั (P = 0.60; Fisher’s Exact Test) ร้อยละ 12.59 

จากการส ารวจปัญหาในการใช้สิทธิรักษาพยาบาลท่ีจดัสรรโดยภาครัฐทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงนโยบาย แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้พบปัญหา
ในด้านต่าง ๆ มากท่ีสุด ได้แก่ การรอเขา้รับบริการท่ียาวนาน บุคลากรทางการแพทยป์ฏิบติัไม่
เหมาะสม และไดรั้บการรักษาหรือไดรั้บยาไม่เท่าเทียมกบัสิทธิอ่ืนนั้น เน่ืองจากสิทธิรักษาพยาบาล
น้ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดในประเทศ ประกอบกบัมีภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ีตอ้งจ่ายเอง
นอ้ยท่ีสุด จึงมองว่าตนเองเป็นภาระให้กบัทางสถานพยาบาลมากกวา่อีก 2 สิทธิ จนเกิดปัญหาใน
หลาย ๆ ด้านดงักล่าวมาน้ีมากท่ีสุด ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายเบ้ียประกนั
สุขภาพของตนเองให้กบัภาครัฐ และยงัตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองอีกบางส่วน จึงคาดหวงัว่า
ตนเองจะตอ้งไดรั้บความครอบคลุมในสิทธิรักษาพยาบาลทุก ๆ ดา้น แต่ในความเป็นจริงกลบัตอ้ง
ร่วมจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลเองดว้ย จึงตอบวา่ตนเองมีปัญหาในดา้นน้ีมากท่ีสุด ส่วนกรณีของ
การได้รับการรักษาหรือได้รับยาไม่เท่ากบัสิทธิอ่ืนนั้น ทั้ ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลพบปัญหาน้ีใน
สัดส่วนท่ีเท่ากนั 
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ตารางที ่5.8  ร้อยละของปัญหาจากการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลเชิงคุณภาพและเชิงนโยบาย 
 

สิทธิ
รักษาพยาบาล 

N 

1. ใชเ้วลารอเขา้
รับการรักษา

นาน 

2. กริยามารยาท
ของบุคลากรไม่
เหมาะสม หรือ
ปฏิบติัต่อผูป่้วย
ไม่เท่าเทียม 

3. ไดรั้บการ
รักษาหรือยาไม่
เท่าเทียมกบัสิทธิ

อ่ืน 

4. สิทธิไม่
ครอบคลุมทุก
โรค ตอ้งจ่ายค่า

รักษาเอง 

5. แพทย/์พยาบาล
ไม่อธิบาย หรือ
ไม่ให้โอกาส
อธิบายอาการ
เจบ็ป่วย 

CSMBS 184 39.67 % 25.54 % 11.96 % 10.87 % 10.33 % 
SS 407 50.12 % 31.20 % 26.54 % 15.97 % 13.27 % 
UC 640 61.56 % 39.22 % 34.84 % 9.38 % 12.81 % 

Fisher’s Exact 
(P-Value) 

1,231 (0.00***) (0.00***) (0.00***) (0.01***) (0.60) 

คู่สิทธิท่ี
แตกต่างกนั 
(P-Value) 

 CSMBS : SS 
(0.02**) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.10*) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.01***) 

CSMBS : SS 
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.01***) 

CSMBS : SS 
(0.10*) 

CSMBS : UC 
(0.57) 

SS : UC (0.00***) 

- 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที ่5.5  ร้อยละของปัญหาจากการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลเชิงคุณภาพและเชิงนโยบาย 
 

เม่ือให้กลุ่มตวัอยา่งเลือกโรคท่ีคิดว่าสิทธิรักษาพยาบาลของตนเองยงัไม่ครอบคลุม
ตามความจ าเป็น โดยในแบบสอบถามมีโรคให้เลือกทั้งหมด 10 กลุ่มโรค ซ่ึงเป็นกลุ่มโรคท่ีพบได้
มากในประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์, 2554: 155) ไดแ้ก่ โรค
ทางทนัตกรรม โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคเอดส์และกามโรค โรคระบบสมองและระบบ
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ประสาท โรคปอดเร้ือรัง อวยัวะเทียมส าหรับผูพ้ิการ วคัซีนป้องกนัโรค โรคกระดูกเส่ือม และโรค
อ่ืน ๆ จากนั้นให้กลุ่มตวัอย่างเลือกโรคท่ีตนเองคิดว่าไม่ครอบคลุมจริง ๆ มา 3 โรค (ตารางท่ี 5.9 
และภาพท่ี 5.6) พบว่าโรคท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 สิทธิตอบว่าไม่ครอบคลุมมากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ 
อนัดบัท่ี 1 โรคมะเร็ง ร้อยละ 13.99 อนัดบัท่ี 2 โรคทางทนัตกรรมและช่องปาก ร้อยละ 8.96 และ
อนัดบัท่ี 3 โรคไต ร้อยละ 6.83 นอกนั้นเป็นโรคอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นแบบสอบถามถึงร้อยละ 
43.60 

หากพิจารณาเป็นรายโรคแลว้ พบวา่ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งในสิทธิประกนัสังคมจะ
ตอบวา่สิทธิรักษาพยาบาลของตนเองไม่ครอบคลุมในหลาย ๆ โรคเป็นสัดส่วนมากท่ีสุดใน 3 สิทธิ
รักษาพยาบาล ไดแ้ก่ โรคมะเร็ง (P = 0.02; Fisher’s Exact Test) ร้อยละ 17.71 และโรคทางทนัต 
กรรม (P = 0.00; Fisher’s Exact Test) ร้อยละ 15.10 ในขณะท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการและ
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้คิดวา่สิทธิรักษาพยาบาลของตนเองไม่ครอบคลุมใน 2 โรคน้ีใน
สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากนัในโรคมะเร็ง (P = 0.30; Fisher’s Exact Test) แต่ในโรค
ทางทนัตกรรมสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการจะมีสัดส่วนมากกวา่สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
(P = 0.03; Fisher’s Exact Test) 

ในส่วนของโรคไตกลับพบว่ากลุ่มตวัอย่างของผูใ้ช้สิทธิประกนัสังคมและสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้คิดว่าสิทธิรักษาพยาบาลของตนไม่ครอบคลุมในสัดส่วนท่ีเท่ากนั (P 
= 0.02; Fisher’s Exact Test) ส่วนสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการคิดวา่สิทธิตนเองไม่ครอบคลุมใน
โรคน้ีนอ้ยท่ีสุด เช่นเดียวกบักลุ่มโรคอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่5.9  ร้อยละของโรคท่ีกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่วา่สิทธิรักษาพยาบาลของตนเองไม่ครอบคลุม 
 

สิทธิรักษาพยาบาล N 1. โรคมะเร็ง 2. โรคทนัตกรรม 3. โรคไต 4. โรคอ่ืน ๆ 
CSMBS 184 9.71 % 9.71 % 2.86 % 16.96 % 

SS 407 17.71 % 15.10 % 6.77 % 45.09 % 
UC 640 12.89 % 4.89 % 7.99 % 50.16 % 

Fisher’s Exact (P-Value) 1,231 (0.02***) (0.00***) (0.05***) (0.00***) 
คู่สิทธิท่ีแตกต่างกนั 

(P-Value) 

 CSMBS : SS 
(0.02**) 

CSMBS : UC (0.30) 
SS : UC (0.05**) 

CSMBS : SS (0.05**) 
CSMBS : UC (0.03**) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS (0.07*) 
CSMBS : UC 

(0.02**) 
SS : UC (0.54) 

CSMBS : SS (0.00***) 
CSMBS : UC 

(0.00***) 
SS : UC (0.07*) 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ภาพที ่5.6  ร้อยละของโรคท่ีกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่วา่สิทธิรักษาพยาบาลของตนเองไม่ครอบคลุม 
 

จากการส ารวจดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ผูใ้ชสิ้ทธิประกนัสังคมมกัจะมองวา่ตนเองมี
ความไม่ครอบคลุมในกลุ่มโรคท่ีคนไทยมีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการรักษาในสัดส่วนท่ี
ใกลเ้คียง ไปจนถึงไม่ครอบคลุมในหลาย ๆ โรค มากกวา่สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีมีร่วม
จ่ายหรือสมทบเบ้ียประกนัสุขภาพของตนเองท่ีนอ้ยกวา่นัน่เอง 

5.2.1.4  ความพึงพอใจจากการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาล 
หลงัจากสอบถามปัญหาจากการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ

สิทธิมาแลว้ จึงใหก้ลุ่มตวัอยา่งระบุคะแนนความพึงพอใจในการใหบ้ริการของสถานพยาบาลท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งไปรับบริการมา ระหวา่ง 1 - 5 คะแนน โดย 1 คะแนน คือ ไม่พึงพอใจมาก 2 คะแนน คือ ไม่
พึงพอใจ 3 คะแนน คือ ปานกลาง 4 คะแนน คือ พึงพอใจ และ 5 คะแนน คือ พึงพอใจมาก โดย
การศึกษาน้ีส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลในมุมมองของการ
ให้บริการ 3 ด้าน คือ 1. ดา้นส่ิงแวดล้อม ความสะดวกของสถานพยาบาล และการตอ้นรับของ
เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล 2. ดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล และ 3. ดา้น
ผลลพัธ์ของการรักษา ใชว้ธีิเปรียบเทียบค่ามธัยฐานระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสิทธิรักษาพยาบาล และใช้
แบบจ าลองความพึงพอใจจากการรับบริการรักษาพยาบาลเพื่อหาตวัแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
จากการรับบริการรักษาพยาบาลท่ีนอกเหนือจากปัจจยัดา้นกลุ่มสิทธิรักษาพยาบาล 

1)  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานระดบัคะแนนความพึงพอใจระหวา่งสิทธิ 
เม่ือพิจารณาระดบัคะแนนความพึงพอใจในบริการดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กบัการรักษาพยาบาล (ตารางท่ี 5.10) พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัคะแนนความพึงพอใจของทั้ง 3 สิทธิ
รักษาพยาบาลอยูใ่กลเ้คียงกนัระหวา่ง 3 – 4 คะแนน นัน่คือ มีความพึงพอใจอยูร่ะหวา่งระดบัปาน
กลางไปจนถึงระดบัพึงพอใจ แต่เม่ือวดัดว้ยค่ามธัยฐานตามมาตราเรียงล าดบั (Ordinal Scale) กลบั
พบว่ามีความแตกต่างของระดบัคะแนนความพึงพอใจในกรณีความสะดวกและรวดเร็วในการ

9.71% 9.71% 

2.86% 

17.71% 
15.10% 

6.77% 

12.89% 

4.89% 
7.99% 

0%

5%

10%

15%

20%

1. โรคมะเร็ง 2. โรคทนัตกรรม 3. โรคไต 
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เดินทางจากท่ีพกัไปยงัสถานพยาบาล (P = 0.01; Kruskal-Wallis Test) นัน่คือ สิทธิหลกัประกนั
สุขภาพถ้วนหน้ามีระดบัคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียสูงสุด 3.98 คะแนน ในขณะท่ีสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิประกนัสังคมไม่ไดแ้ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 
0.16; Mann-Whitney Test) 3.74 คะแนน และ 3.87 คะแนนตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีความแตกต่าง
ในกรณีความสะดวกรวดเร็วในการเขา้รับบริการท่ีสถานพยาบาล (P = 0.00; Kruskal-Wallis Test) 
โดยสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีความพึงพอใจในการรับบริการมากท่ีสุด 3.30 คะแนน รองลงมา
คือ สิทธิประกนัสังคม 3.19 คะแนน และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 3.07 คะแนน ขณะท่ี
กรณีของการตอ้นรับ ความมีมนุษยสัมพนัธ์และความเป็นมิตร และกรณีสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม 
และส่ิงอ านวยความสะดวกกลบัมีคะแนนท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากระดบัคะแนนความพึงพอใจในบริการดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาพยาบาล แมว้า่ค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนจะไม่ต่างกนัมาก แต่ความแตกต่างในขอ้ก าหนดและ
กฎระเบียบของสิทธิรักษาพยาบาลกลบัท าให้ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการตั้งแต่การเดินทาง
จากท่ีพกัไปยงัสถานพยาบาลจนถึงการเขา้รับบริการมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ สิทธิหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้มีขอ้ก าหนดให้ผูป้ระกนัตนไปใชบ้ริการในสถานพยาบาลปฐมภูมิท่ีอยู่ใกลท่ี้พกั
ก่อน หากสถานพยาบาลปฐมภูมิไม่สามารถให้การรักษาได้จึงจะมีสิทธิไปใช้บริการใน
สถานพยาบาลประจ าสิทธิท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ต่อไป ดงันั้น สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้จึง
มีความสะดวกในการเดินทางจากท่ีพกัไปสถานพยาบาลมากท่ีสุด ขณะท่ีสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการและสิทธิประกนัสังคมแมว้า่จะสามารถเขา้รับบริการในสถานพยาบาลประจ าสิทธิท่ีอยู่
ในระดบัท่ีสูงกวา่ไดท้นัที แต่สถานพยาบาลเหล่าน้ีอาจจะไม่อยูใ่กลท่ี้พกัเหมือนสถานพยาบาลปฐม
ภูมิ ท าให้ผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาล 2 สิทธิดงักล่าวตอ้งเดินทางไกลกว่า และกรณีของความสะดวก
รวดเร็วในการเขา้รับบริการในสถานพยาบาล เน่ืองจากสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีการจ่ายเงิน
ให้กบัสถานพยาบาลตามรายบริการ จึงสามารถลดขั้นตอนในการเขา้รับบริการได้มากกว่าอีก 2 
สิทธิท่ีใชว้ธีิการจ่ายเงินตามค่าเหมาจ่ายรายหวัเป็นหลกั 
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ตารางที ่5.10  ระดบัคะแนนความพึงพอใจบริการดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล 
 

สิทธิ
รักษาพยาบาล 

N การตอ้นรับ 

ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางจากท่ีพกั
ไปสถานพยาบาล 

มนุษยสมัพนัธ์
และความเป็น

มิตร 

สถานท่ี 
สภาพแวดลอ้ม 
ส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

ความสะดวก
รวดเร็วในการเขา้

รับบริการท่ี
สถานพยาบาล 

CSMBS 184 3.70 3.74 3.67 3.85 3.30 
SS 407 3.64 3.87 3.67 3.79 3.19 
UC 640 3.64 3.98 3.58 3.88 3.07 

Kruskal-Wallis 
(P-Value) 

1,231 (0.47) (0.01***) (0.14) (0.18) (0.00***) 

คู่สิทธิท่ี
แตกต่างกนั 

Mann-Whitney 
 (P-Value) 

 - CSMBS : SS  
(0.16) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.09*) 

- - CSMBS : SS 
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

ดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล (ตารางท่ี 5.11 และ 5.12) แบ่งออกเป็น
คุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และคุณภาพการบริการด้านยาและวสัดุ
อุปกรณ์นั้น พบวา่ระดบัคะแนนความพึงพอใจในกรณีการให้บริการของบุคลาการทางการแพทย์มี
ความใกล้เคียงกนัระหว่าง 3 สิทธิรักษาพยาบาล โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.5 – 4 
คะแนน หมายความวา่ทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลค่อนขา้งพอใจในบริการท่ีไดรั้บเหมือน ๆ กนั ยกเวน้
กรณีการให้บริการของเภสัชกรท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย
สูงท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.09; Kruskal-Wallis Test) 3.93 คะแนน รองลงมาคือสิทธิ
ประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ซ่ึงมีระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีไม่แตกต่างกนั (P = 
0.16; Mann-Whitney Test) 3.82 คะแนน 
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ตารางที ่5.11  ระดบัคะแนนความพึงพอใจในดา้นคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย ์
 

สิทธิรักษาพยาบาล N แพทย ์ พยาบาล 
เภสชักร/  
ผูจ่้ายยา 

บุคลากรทาง
การแพทยอ่ื์น ๆ 

CSMBS 184 4.02 3.71 3.93 3.79 
SS 407 3.91 3.66 3.81 3.71 
UC 640 3.90 3.63 3.82 3.77 

Kruskal-Wallis  
(P-Value) 

1,231 (0.11) (0.21) (0.09*) (0.42) 

คู่สิทธิท่ีแตกต่างกนั 
Mann-Whitney 

 (P-Value) 

 

- - 

CSMBS : SS (0.08*) 
CSMBS : UC 

(0.03**) 
SS : UC (0.78) 

- 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

ส่วนกรณีคุณภาพการบริการด้านยาและวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความแตกต่างใน
ขอ้ก าหนดและกฎระเบียบดังท่ีเสนอมานั้น พบว่ามีความสอดคล้องกับผลส ารวจท่ีได้จากกลุ่ม
ตวัอย่างผูรั้บบริการ กล่าวคือ มีความแตกต่างในระดับคะแนนความพึงพอใจระหว่าง 3 สิทธิ
รักษาพยาบาลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P   0.02; Kruskal-Wallis Test)  โดยสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการมีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งในเร่ืองยา วสัดุอุปกรณ์  และผลลพัธ์ใน
การรักษา 3.94 คะแนน 4.17 คะแนน และ 3.97 คะแนน ตามล าดบั ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมและ
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีระดบัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากนัในเร่ืองยาและผลลพัธ์
ในการรักษา (P = 0.14 และ P = 0.56; Mann-Whitney Test) แต่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองวสัดุ
อุปกรณ์ (P = 0.02; Mann-Whitney Test) โดยสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีระดบัคะแนน
เฉล่ียของความพึงพอใจท่ีสูงกวา่สิทธิประกนัสังคม 
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ตารางที ่5.12  ระดบัคะแนนความพึงพอใจในดา้นยา วสัดุอุปกรณ์ และผลลพัธ์ในการรักษา 
 

สิทธิรักษาพยาบาล N ยา วสัดุอุปกรณ์ 
ผลลพัธ์ 

ในการรักษา 
CSMBS 184 3.94 4.17 3.97 

SS 407 3.62 3.87 3.85 
UC 640 3.60 3.98 3.83 

Kruskal-Wallis (P-Value) 1,231 (0.00***) (0.00***) (0.02**) 
คู่สิทธิท่ีแตกต่างกนั  

Mann-Whitney (P-Value) 

 CSMBS : SS (0.00***) 
CSMBS : UC (0.00***) 

SS : UC (0.14) 

CSMBS : SS (0.00***) 
CSMBS : UC (0.00***) 

SS : UC (0.02**) 

CSMBS : SS (0.04**) 
CSMBS : UC (0.03**) 

SS : UC (0.56) 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

จากการเปรียบเทียบระดับคะแนนความพึงพอใจระหว่างกลุ่มสิทธิ
รักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิท่ีผา่นมา เห็นไดช้ดัวา่การใหบ้ริการโดยผูใ้ห้บริการทางการแพทย ์และการ
ให้บริการด้านอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล แทบจะไม่มีความแตกต่างกนัในระดบั
คะแนนความพึงพอใจระหว่าง 3 สิทธิรักษาพยาบาล แต่บริการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดและ
กฎระเบียบท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลนั้น ไดส่้งผลต่อระดบัคะแนนความพึงพอใจ
ท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลตามไปดว้ย ไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
จากท่ีพกัไปจนถึงการเขา้รับบริการท่ีสถานพยาบาล ดา้นคุณภาพของเคร่ืองมือทางการแพทย ์ยา 
ตลอดจนผลลพัธ์ในการรักษา ซ่ึงผลของขอ้ก าหนดและกฎระเบียบในสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ
นั้นเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการไดรั้บบริการอยา่งกวา้งมากท่ีสุด จึงสะทอ้นในรูปของระดบัคะแนน
ความพึงพอใจท่ีสูงท่ีสุดระหว่าง 3 สิทธิรักษาพยาบาล ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมและสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีขอ้ก าหนดและกฎระเบียบท่ีใกลเ้คียงกนั จึงมีระดบัคะแนนความพึง
พอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 

2)  แบบจ าลองความพึงพอใจจากการรับบริการรักษาพยาบาล 
การศึกษาน้ียงัใช้แบบจ าลองทางสถิติเพื่อหาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อระดบั

คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการรักษาพยาบาลทั้ง 12 ดา้น นอกเหนือจากปัจจยัดา้นกลุ่มสิทธิ
รักษาพยาบาลของภาครัฐดงัท่ีกล่าวมา ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีใช้วิเคราะห์ในส่วนน้ีมีทั้งหมด 2 ดา้น คือ 
ดา้นท่ี 1 ปัจจยัด้านสิทธิรักษาพยาบาล ได้แก่ กลุ่มสิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐ สังกดัของ
สถานพยาบาลท่ีไปใชบ้ริการ มีการเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังหรือไม่ จ  านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ี
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ผา่นมา ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน และค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเองของทั้ง 3 สิทธิ
รักษาพยาบาล และดา้นท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ เขตท่ีพกัอาศยั เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา รายไดข้องตนเองทั้งหมด และรายได้
ภายในครัวเรือนทั้งหมด รวมทั้งส้ิน 14 ตวัแปร (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ฉ) 

จากการวเิคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั (Ordered Probit 
Model) เพื่อหาความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความพึงพอใจในการรับบริการ
รักษาพยาบาล ท่ีได้ดังตารางท่ี 5.13 พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในบริการ
รักษาพยาบาลมากท่ีสุดใน 12 ดา้นดงัท่ีกล่าวมา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ไดแ้ก่ เขตท่ีพกัอาศยั สังกดั
ของสถานพยาบาลท่ีไปใช้บริการรักษาพยาบาล และค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง ส่วนท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน และระดบัการศึกษา ส่วนปัจจยัดา้นอายุ รายไดท้ั้ง
ของกลุ่มตวัอย่างและครอบครัว และค่าใช้จ่ายในเบ้ียประกนัสุขภาพเอกชนนั้น ส่วนใหญ่แล้วมี
นยัส าคญัท่ีระดบัมากกวา่ 0.05 ไปจนถึง 0.10  (การศึกษาในส่วนน้ีใชร้ะดบันยัส าคญัท่ี ระดบั 0.01 
และ 0.05 โดยไม่ใช้ท่ีระดบั 0.10 เพื่อแสดงให้เห็นผลของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อระดบัความพึง
พอใจในบริการทั้ง 12 ดา้นอยา่งแทจ้ริง) ในขณะท่ีตวัแปรกลุ่มสิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐ ซ่ึง
เป็นตวัแปรหลกัของการศึกษาน้ี พบว่า สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการมีความแตกต่างจากสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีระดบันยัส าคญัระหวา่ง 0.01 และ 0.05 ในหลาย ๆ ดา้น ในขณะท่ี
สิทธิประกนัสังคมมีความแตกต่างจากสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าน้อยมาก สอดคลอ้งกบั
การศึกษาโดยการเปรียบเทียบค่ามธัยฐานของระดับคะแนนความพึงพอใจระหว่างกลุ่มสิทธิ
รักษาพยาบาลในหวัขอ้ท่ีผา่นมา 

ผลของตวัแปรอิสระนั้นสามารถอธิบายผ่านผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal 
Effect) เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอิสระตวัอ่ืน ๆ คงท่ี เพื่อวิเคราะห์วา่ถา้ตวัแปรอิสระท่ีก าลงัวิเคราะห์
อยูน่ั้นเปล่ียนแปลงไปแลว้ จะมีผลต่อระดบัความพึงพอใจในบริการดา้นต่าง ๆ ทั้ง 12 ดา้นท่ีเป็นตวั
แปรตามอยา่งไรบา้ง ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์จากการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิรักษาพยาบาล ได้แก่ สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิ
ประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ซ่ึงเป็นกลุ่มอา้งอิง (ตารางท่ี 5.14) พบวา่ หาก
กลุ่มตัวอย่างใช้สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการจะมีผลท าให้ความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตัวอย่างจะ
เลือกตอบว่ามีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้สิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ 0.05 ในกรณีการตอ้นรับในสถานพยาบาล 
ร้อยละ 4.26 กรณีมนุษยสัมพนัธ์และความเป็นมิตร ร้อยละ 4.13 กรณีความสะดวกรวดเร็วในการ
เขา้รับบริการ ร้อยละ 3.82 การให้บริการโดยแพทย  ์ ร้อยละ 9.04 กรณียา ร้อยละ 12.85 กรณี
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ร้อยละ 14.93 และกรณีผลลพัธ์ของการรักษา ร้อยละ 7.33 แต่ถา้กลุ่มตวัอยา่ง
ใชสิ้ทธิประกนัสังคมจะมีผลท าให้ความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะเลือกตอบวา่มีความพึงพอใจใน
ระดบัพึงพอใจมากลดลง เม่ือเทียบกบัผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
ในกรณีการใหบ้ริการโดยบุคลากรทางการแพทยอ่ื์น ๆ ร้อยละ 2.41 เพียงกรณีเดียว 

จากผลกระทบส่วนเพิ่มของตวัแปรสิทธิรักษาพยาบาลดงัท่ีกล่าวมาน้ี 
พบว่ามีผลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงกบัวิธีการศึกษาโดยการเปรียบเทียบค่ามธัยฐานของระดบัคะแนนความ
พึงพอใจระหวา่งกลุ่มสิทธิรักษาพยาบาลในหวัขอ้ท่ีผา่นมาในหลายกรณี นัน่คือ สิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการมีระดบัคะแนนความพึงพอใจสูงท่ีสุดในกรณีเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ รองลงมาคือ
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และสิทธิประกนัสังคมตามล าดบั ส่วนกรณีท่ีสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด แต่สิทธิรักษาพยาบาลอีก 2 สิทธิมีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่าง
กนั คือ การใหบ้ริการของเภสัชกร ยาท่ีไดรั้บ และผลลพัธ์ของการรักษา 

ส่วนผลจากการศึกษาโดยแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบันั้น พบว่า
สิทธิประกนัสังคมมีระดบัความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบัสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า ในขณะท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด
เกือบทุกกรณี โดยเฉพาะกระบวนการในการใหบ้ริการรักษาพยาบาลนั้น พบวา่ หากกลุ่มตวัอยา่งใช้
สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการจะมีผลท าให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกตอบว่ามีความพึงพอใจมาก
เพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้สิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า
โดยเฉพาะในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาโดยตรง นัน่คือ ความพึงพอใจในแพทย ์ยา เคร่ืองมือและ
วสัดุอุปกรณ์ และผลลพัธ์ของการรักษา โดยมีโอกาสท่ีจะตอบวา่มีความพึงพอใจมากเพิ่มข้ึนจากอีก 
2 สิทธิ ตั้งแต่ ร้อยละ 7.33 ถึงร้อยละ 14.93 

(2)  เขตท่ีพกัอาศยั ไดแ้ก่ เขตกรุงเทพ ฯ และเขตปริมณฑลซ่ึงเป็นกลุ่ม
อา้งอิง (ตารางท่ี 5.15) พบวา่ หากกลุ่มตวัอยา่งพกัอาศยัในเขตกรุงเทพ ฯ จะมีผลท าให้ความน่าจะ
เป็นท่ีจะเลือกตอบว่ามีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมากลดลง เม่ือเทียบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีพกั
อาศยัในเขตปริมณฑลท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ 0.05 ในกรณีการตอ้นรับของสถานพยาบาล ร้อย
ละ 3.44 กรณีการเดินทางจากท่ีพกัไปสถานพยาบาล ร้อยละ 10.92 กรณีมนุษยสัมพนัธ์และความ
เป็นมิตร ร้อยละ 2.21 กรณีบริการของแพทย ์ร้อยละ 4.28 กรณีบริการของบุคลากรทางการแพทย์
อ่ืน ๆ ร้อยละ 1.61 กรณียารักษาโรค ร้อยละ 2.14 และกรณีผลลพัธ์ดา้นการรักษา ร้อยละ 2.81 

การท่ีผลกระทบส่วนเพิ่มของตัวแปรท่ีพักอาศัยแตกต่างจากข้อ
สมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพ ฯ จะมีระดบัความพึงพอใจในบริการดา้นต่าง ๆ สูง
กว่าผูท่ี้อยู่ในเขตปริมณฑลนั้น อาจเป็นเพราะสถานพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพ ฯ ส่วนมากจะ
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เป็นสถานพยาบาลในระดบัสูงตั้งแต่ระดับทุติยภูมิไปจนถึงระดบัตติยภูมิ ซ่ึงให้บริการทางการ
แพทยส์ าหรับโรคเฉพาะทางท่ีมีความซับซ้อนเป็นการเฉพาะ (สุพตัรา ศรีวณิชชากร, 2555: 179) 
ไดแ้ก่ สถานพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข สังกดัระทรวงศึกษาธิการ สังกดักรุงเทพมหานคร 
และสังกดัหน่วยงานรัฐบาลอ่ืน ๆ ดงันั้นความแออดัของผูใ้ช้บริการในสถานพยาบาลเหล่าน้ีจึงมี
มากกว่าสถานพยาบาลในเขตปริมณฑล ท าให้ผู ้รับบริการมีความรู้สึกท่ีไม่ ดี ต่อบริการ
รักษาพยาบาลท่ีไดรั้บนัน่เอง 

(3)  สังกดัของสถานพยาบาลท่ีไปใชสิ้ทธิรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ 1) ใช้
บริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้นซ่ึงเป็นกลุ่มอา้งอิง  2) ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของ
เอกชนเท่านั้น  3) ใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน และ 4) ใช้บริการใน
สถานพยาบาลสังกดัอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 5.16) พบวา่ หากกลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการในสถานพยาบาลของ
เอกชนเท่านั้นจะมีผลท าให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกตอบว่ามีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก
เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้นท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ 
0.05 เกือบทุกกรณี ระหว่างร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 9.63 ยกเวน้กรณีเดินทางจากท่ีพกัไปยงั
สถานพยาบาล ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการในสถานพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนจะมีผลท า
ใหค้วามน่าจะเป็นท่ีจะเลือกตอบวา่มีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมากเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบักลุ่ม
ท่ีใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้นท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 และ 0.05 ในทุกกรณี 
ระหวา่งร้อยละ 9.21 ถึงร้อยละ 23.40 

ข้อมูลดังกล่าวน้ีใกล้เคียงกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ คือ กลุ่มตัวอย่างท่ี
สามารถใชสิ้ทธิบริการรักษาพยาบาลทั้งในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนจะมีระดบัความพึง
พอใจในการรับบริการรักษาพยาบาลมากท่ีสุด เพราะทั้งสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนต่างมี
ขอ้ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบท่ีแตกต่างกนัออกไป เม่ือกลุ่มตวัอยา่งสามารถใชบ้ริการไดท้ั้ง 2 แห่งจึง
สร้างความพึงพอใจโดยรวมท่ีเพิ่มมากข้ึนได ้รองลงมา คือ ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสังกดัเอกชน 
และใชบ้ริการในสถานพยาบาลสังกดัรัฐบาลตามล าดบั 

(4)  ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง) คือ ค่าลอการิทึมของค่ารักษา 
พยาบาลท่ีไม่ครอบคลุมในสิทธิรักษาพยาบาลท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งจ่ายเองใน 12 เดือนท่ีผา่นมา (บาท) 
โดยแบ่งออกเป็นค่าใชจ่้ายของทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลนั้น (ตารางท่ี 5.17) พบวา่ หากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลจะตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเพิ่มข้ึน 100 บาทเหมือนกนัแลว้ จะมีผลท า
ให้ความน่าจะเป็นท่ีจะกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการเลือกตอบวา่มีความพึงพอใจ
ในระดบัพึงพอใจมากลดลง ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ 0.05 เกือบทุกกรณี ระหวา่งร้อยละ 0.99 ถึง
ร้อยละ 1.74 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้สิทธิประกนัสังคมนั้น พบว่าจะมีความพึงพอใจในระดบัพึง
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พอใจมากลดลง ระหว่างร้อยละ 0.71 ถึงร้อยละ 1.87 และเม่ือเทียบกับกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้สิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการแลว้พบวา่ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ ท่ีนอ้ยกวา่ ในขณะท่ี
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้านั้น กลบัพบว่าแทบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติใน
บริการดา้นใดเลย 

ผลกระทบส่วนเพิ่มดงักล่าวน้ีสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า หาก
ผูใ้ช้บริการต้องช าระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองมากข้ึนเท่าไรแล้ว ก็ยิ่งคาดหวงักับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีไดรั้บมากข้ึนตามไปดว้ย จึงส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาล
ของผูใ้ชบ้ริการนั้นลดต ่าลง แต่ในกรณีท่ีเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระเองในจ านวนท่ีเท่า ๆ กนั
ระหว่าง 3 สิทธิรักษาพยาบาลนั้น กลบัพบว่าสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีความน่าจะเป็นท่ีจะ
ตอบว่ามีระดบัความพึงพอใจลดลงมากกว่าสิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ตามล าดบั เน่ืองจากผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการนั้นคิดวา่สิทธิรักษาพยาบาลของตนเอง
เป็นสวสัดิการในการจา้งงานของภาครัฐท่ีแลกกบัการไดรั้บค่าตอบแทนจากการท างานท่ีนอ้ยกว่า
ภาคเอกชนท่ีใชสิ้ทธิประกนัสังคม ดงันั้นควรจะครอบคลุมการให้บริการรักษาพยาบาลในหลาย ๆ 
ดา้นมากกวา่สิทธิรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ จึงคาดหวงัวา่ตนไม่ควรเสียค่ารักษาพยาบาลใด ๆ เพิ่มเติมอีก 
เพราะฉะนั้นเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการตอ้งช าระค่าบริการเองมากข้ึนเท่าไร ย่อมส่งผล
ต่อระดบัความพึงพอใจในการรับบริการรักษาพยาบาลในภาพรวมลดลงตามไปด้วย จึงแสดงให้
เห็นว่ามีผลต่อระดับความพึงพอใจในบริการรักษาพยาลลดลงเกือบทุกด้าน ส่วนผูใ้ช้สิทธิ
ประกนัสังคมนั้น เน่ืองจากไดรั้บค่าจา้งจากการท างานท่ีสูงกว่า รวมถึงร่วมจ่ายเบ้ียประกนัสุขภาพ
ของตนเองท่ีน้อยกว่าแล้ว จึงมีความคาดหวงัต่อบริการรักษาพยาบาลท่ีน้อยกว่าผู ้ใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ ซ่ึงสะทอ้นออกมาในรูปความน่าจะเป็นท่ีระดบัความพึงพอใจในบริการ
ดา้นต่าง ๆ ลดลงนอ้ยกวา่ และในกรณีผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้นั้น ถือวา่ตนเองตอ้ง
ร่วมจ่ายเงินให้กบับริการรักษาพยาบาลท่ีน้อยมาก จึงไม่คาดหวงัต่อบริการรักษาพยาบาลมาก
เหมือนกบัสิทธิรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ หากตอ้งช าระค่าบริการรักษาพยาบาลเองเพิ่มเติม 

(5)  จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) พบว่า หากกลุ่มตวัอย่างมีสมาชิกในครัว 
เรือนเพิ่มข้ึน 1 คน จะมีผลท าให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกตอบวา่มีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจ
มาก ลดลงท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในกรณีความสะดวกรวดเร็วของการเข้า รับบริการใน
สถานพยาบาล ร้อยละ 0.03 กรณีการบริการของเภสัชกร ร้อยละ 0.08 กรณีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ร้อยละ 1.43 และกรณีผลลพัธ์ในการรักษา ร้อยละ 0.09 

(6)  ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีผูรั้บบริการส าเร็จ แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 1) ไม่ได้
เขา้รับการศึกษาเป็นกลุ่มอา้งอิง 2) ประถมศึกษา 3) มธัยมศึกษา และ 4) ปริญญาตรีข้ึนไป พบวา่
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สอดคลอ้งกบัสมมติท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ หากกลุ่มตวัอยา่งจบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป
จะมีผลท าใหค้วามน่าจะเป็นท่ีจะเลือกตอบวา่มีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก ลดลงจากกลุ่ม
ท่ีไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในกรณีการตอ้นรับของสถานพยาบาล ร้อยละ 5.91 
กรณีมนุษยสัมพนัธ์และความเป็นมิตร ร้อยละ 6.07 กรณีบริการจากพยาบาล ร้อยละ 6.20 กรณี
บริการจากเภสัชกร ร้อยละ 7.33 และกรณีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ร้อยละ 10.33 
ในขณะท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีลงไปกลบัไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญักบัผูท่ี้ไม่ไดรั้บการศึกษา 

จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบค่ามธัยฐานของระดบัคะแนนความพึงพอใจ
และแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบัระหว่างกลุ่มสิทธิรักษาพยาบาลดงักล่าว แมว้่าผูใ้ช้สิทธิ
รักษาพยาบาลต่าง ๆ จะพบเจอปัญหาการใชบ้ริการต่าง ๆ มากมาย แต่เม่ือวดัออกมาเป็นค่ามธัยฐาน
ของระดบัคะแนนความพึงพอใจในการเขา้รับบริการแลว้กลบัไม่ไดส้ร้างความไม่พึงพอใจให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการมากนกั แต่เม่ือเรียงตามล าดบัความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลแลว้ พบว่า สิทธิ
รักษาพยาบาลข้าราชการมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด รองลงมาคือสิทธิประกันสังคมและสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้ามีความพึงพอใจท่ีใกลเ้คียงกนั ต่อมาเม่ือท าการเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มสิทธิรักษาพยาบาลผา่นแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั กลบัพบวา่มีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการรับบริการในสถานพยาบาลท่ีแตกต่างกนัมากกว่าตวัแปรสิทธิรักษาพยาบาล 
ไดแ้ก่ ผูท่ี้พกัอาศยัในเขตกรุงเทพ ฯ จะมีความพึงพอใจในบริการของสถานพยาบาลน้อยกว่าผูท่ี้
อาศยัในเขตปริมณฑล ผูท่ี้ใช้สิทธิบริการรักษาพยาบาลไดท้ั้งในสถานพยาบาลสังกดัรัฐบาลและ
เอกชนจะมีความพึงพอใจในบริการท่ีมากกวา่ผูใ้ชบ้ริการในสังกดัในสังกดัหน่ึงเพียงแห่งเดียว ค่า
รักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเองและจ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมากข้ึนนั้นมีผลต่อความพึงพอใจใน
การรับบริการท่ีลดลง และผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัสูงสุดตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปนั้น จะมีความพึง
พอใจท่ีต ่ากวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษาใด ๆ เลย 
 



 
106 

ตารางที ่5.13  ผลประมาณการความพึงพอใจจากการรับบริการรักษาพยาบาลในแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั 
 

ตวัแปร / แบบจ าลอง 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล 2. คุณภาพการรักษาของบุคลากรทางการแพทย ์ 3. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 4. ผลลพัธ์ 
ของการ
รักษา 

การตอ้นรับ
ของสถาน 
พยาบาล 

การ
เดินทาง
จากท่ีพกั
ไปสถาน 
พยาบาล 

มนุษย
สมัพนัธ์
และความ
เป็นมิตร 

สถานท่ี  / 
ส่ิงอ านวย
ความ
สะดวก 

ความ
สะดวกใน
การเขา้รับ
บริการ 

แพทย ์ พยาบาล เภสชักร บุคลากร
ทาง

การแพทย ์
อ่ืน ๆ 

ยา เคร่ืองมือ
และวสัดุ
อุปกรณ์ 

1.  กรุงเทพ ฯ -0.2750*** -0.4520*** -0.1616*** -0.1076 -0.0567 -0.1900*** -0.0772 -0.0810 -0.1365** -0.1508*** -0.1143 -0.1824*** 
2.  หญิง -0.0005  -0.0851 -0.0836 0.0280 -0.0316 -0.0160 -0.0198 0.0068 -0.0392 -0.1174* -0.0596 -0.0827 
3.  อาย ุ 0.0043 0.0043 0.0053* 0.0067** 0.0034 0.0032 0.0062* 0.0055* 0.0055 0.0027 0.0032 0.0015 
4.  สถานภาพสมรส -0.0024 -0.0469 0.0336 -0.0075 -0.0908 0.0421 0.0004 -0.0171 -0.0886 -0.0532 -0.1043 -0.0802 
5.  จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน 
-0.0450* -0.0130 -0.0462** -0.0324 -0.0488** -0.0058 -0.0339 -0.0480** -0.0463* -0.0228 -0.0594** -0.0569** 

6.1 ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - - - - - - - - 

6.2 ประถมศึกษา -0.2377 0.0816 -0.2466 0.0992 0.1187 -0.0097 -0.3426* -0.3474* -0.2489 -0.0475 -0.1854 -0.0885 
6.3 มธัยมศึกษา -0.3542* 0.0129 -0.3579* 0.0777 0.0033 -0.2561 -0.3923* -0.3637* -0.2847 -0.1499 -0.2762 -0.2551 
6.4 ปริญญาตรีข้ึนไป -0.5192** -0.1649 -0.4653** -0.1472 -0.2444 -0.2831 -0.4649** -0.4940** -0.4116* -0.2775 -0.4593* -0.2106 
7.1 หลกัประกนัสุขภาพ

ถว้นหนา้ – UC (กลุ่ม
อา้งอิง) 

- - - - - - - - - - - - 

7.2 ประกนัสงัคม – SS -0.0862 -0.1107 0.0286 -0.1814* 0.0222 0.0074 -0.0682 -0.0721 -0.2138*** -0.0073 -0.1079 0.0282 
7.3 ขา้ราชการ – CS 0.2927** -0.2279* 0.2574** 0.0906 0.4939*** 0.3459*** 0.2320* 0.2033 -0.0172 0.6460*** 0.5271*** 0.3880*** 
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ตารางที ่5.13  (ต่อ) 
 

ตวัแปร / แบบจ าลอง 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล 2. คุณภาพการรักษาของบุคลากรทางการแพทย ์ 3. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 4. ผลลพัธ์ 
ของการ
รักษา 

การตอ้นรับ
ของสถาน 
พยาบาล 

การ
เดินทาง
จากท่ีพกั
ไปสถาน 
พยาบาล 

มนุษย
สมัพนัธ์และ
ความเป็นมิตร 

สถานท่ี  / 
ส่ิงอ านวย
ความ
สะดวก 

ความ
สะดวกใน
การเขา้รับ
บริการ 

แพทย ์ พยาบาล เภสชักร บุคลากร
ทาง

การแพทย ์
อ่ืน ๆ 

ยา เคร่ืองมือ
และวสัดุ
อุปกรณ์ 

8.1 ใชบ้ริการใน
สถานพยาบาลของ
รัฐบาลเท่านั้น (กลุ่ม
อา้งอิง) 

- - - - - - - - - - - - 

8.2 ใชบ้ริการใน
สถานพยาบาลของ
เอกชนเท่านั้น 

0.4775*** 0.1476 0.5193*** 0.2957*** 0.5400*** 0.3794*** 0.4431*** 0.3376*** 0.3745*** 0.4009*** 0.1991** 0.2645*** 

8.3 ใชบ้ริการใน
สถานพยาบาลของ
รัฐบาลและเอกชน 

0.8626*** 0.3937** 1.0203*** 0.6219*** 0.8603*** 0.5464*** 0.7872*** 0.7393*** 1.0600*** 0.9018*** 0.4503** 0.6036*** 

8.4 ใชบ้ริการใน
สถานพยาบาลสงักดั
อ่ืน ๆ 

0.6191*** 0.0255 0.5650*** 0.5508*** 0.7303*** 0.2171 0.5195*** 0.4888** 0.5045** 0.2869 0.4916** 0.4039* 

9. เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0713 -0.1045 -0.1208 -0.1990*** -0.1231* -0.0424 -0.1223 -0.0773 -0.1518* -0.0857 -0.0294 -0.0464 
10. จ านวนการรักษาใน 

12 เดือนท่ีผา่นมา 
0.0041 0.0036 0.0024 0.0049 0.0000 0.0060 -0.0019 -0.0021 0.0075 0.0107 0.0044 0.0078 



 
108 

ตารางที ่5.13  (ต่อ) 
 

ตวัแปร / แบบจ าลอง 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล 2. คุณภาพการรักษาของบุคลากรทางการแพทย ์ 3. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 4. ผลลพัธ์ 
ของการ
รักษา 

การตอ้นรับ
ของสถาน 
พยาบาล 

การเดินทาง
จากท่ีพกั
ไปสถาน 
พยาบาล 

มนุษย
สมัพนัธ์
และความ
เป็นมิตร 

สถานท่ี  / 
ส่ิงอ านวย
ความ
สะดวก 

ความ
สะดวกใน
การเขา้รับ
บริการ 

แพทย ์ พยาบาล เภสชักร บุคลากร
ทาง

การแพทย ์
อ่ืน ๆ 

ยา เคร่ืองมือ
และวสัดุ
อุปกรณ์ 

11.  ln (ค่าเบ้ียประกนั
สุขภาพของ
บริษทัเอกชน) 

-0.0105 -0.0252** -0.0215* -0.0141 -0.0015 0.0028 -0.0150 -0.0264** -0.0212* -0.0059 -0.0120 -0.0016 

12.  ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0465* -0.0321 -0.0460* -0.0298 -0.0360 -0.0372 -0.0418 -0.0329 -0.0220 -0.0543** -0.0415 -0.0714*** 
13.  ln (รายไดภ้ายใน

ครัวเรือนทั้งหมด) 
0.0155 0.1211** 0.0310 0.0732 0.0454 -0.0435 -0.0513 0.0076 0.0086 -0.0342 0.0666 0.0080 

14.1 ln (ค่ารักษาพยาบาล
ท่ีตอ้งช าระเอง UC) 

-0.0240* -0.0262** -0.0175 -0.0208 -0.0073 -0.0336*** -0.0200 -0.0222 -0.0057 -0.0070 -0.0245 -0.0084 

14.2 ln (ค่ารักษาพยาบาล
ท่ีตอ้งช าระเอง SS) 

-0.0314* -0.0497*** -0.0426*** -0.0229 -0.0185 -0.0806*** -0.0279* -0.0258 -0.0109 -0.0484*** -0.0689 -0.0533 

14.3 ln (ค่ารักษาพยาบาล
ท่ีตอ้งช าระเอง CS) 

-0.0827*** -0.0351 -0.0937*** -0.0509** -0.0737*** -0.0747*** -0.0807*** -0.0262 -0.0328 -0.0670*** -0.0654 -0.0699 

Number of obs  1,222   1,222   1,222   1,222   1,222   1,222   1,222   1,222   1,221  1,222   1,222  1,222 
LR chi2(20) 131.11 113.45 143.01 70.67 124.67 111.96 100.65 76.96 81.66 130.74 110.52 80.62 
Prob > chi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pseudo R2 0.0494 0.0438 0.0512 0.0283 0.0412 0.0458 0.0365 0.0337 0.0358 0.0484 0.0473 0.0370 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่5.14  เปรียบเทียบผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจจากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากตวัแปรสิทธิรักษาพยาบาล 
โดยก าหนดใหสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เป็นกลุ่มอา้งอิง 

 

ระดบัความพึง
พอใจ 

การตอ้นรับของ
สถานพยาบาล 

การเดินทางจากท่ีพกัไป
สถานพยาบาล 

มนุษยสมัพนัธ์ 
และความเป็นมิตร 

สถานท่ีและ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ความสะดวกใน 

การเขา้รับบริการ 
แพทย ์

ประกนัสงัคม ขา้ราชการ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ 

พึงพอใจมาก -0.0105 0.0426 -0.0261 -0.0504** 0.0041 0.0413* -0.0352** 0.0189 0.0012 0.0382*** 0.0017 0.0904** 
พึงพอใจ -0.0209 0.0580*** -0.0050 -0.0167 0.0068 0.0530** -0.0211 0.0080 0.0069 0.1510*** 0.0003 -0.0040 
ปานกลาง 0.0220 -0.0742** 0.0220 0.0464* -0.0075 -0.0678** 0.0423* -0.0206 -0.0025 -0.0841*** -0.0018 -0.0760*** 
ไม่พึงพอใจ 0.0059 -0.0172*** 0.0068 0.0153 -0.0026 -0.0211** 0.0098* -0.0044 -0.0039 -0.0766*** -0.0002 -0.0073*** 
ไม่พึงพอใจมาก 0.0035 -0.0093*** 0.0023 0.0054 -0.0007 -0.0054** 0.0042 -0.0018 -0.0017 -0.0285*** -0.0001 -0.0031*** 

 

ระดบัความ 
พึงพอใจ 

พยาบาล เภสชักร บุคลากรอ่ืน ๆ ยา เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ 
ผลลพัธ์ 

ของการรักษา 
ประกนัสงัคม ขา้ราชการ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ 

พึงพอใจมาก -0.0097 0.0377* -0.0115 0.0362 -0.0241** 0.0021 -0.0011 0.1285*** -0.0254 0.1493*** 0.0045 0.0733*** 
พึงพอใจ -0.0152 0.0434** -0.0108 0.0227** -0.0476** 0.0036 -0.0017 0.0875*** -0.0008 -0.0462** 0.0034 0.0233*** 
ปานกลาง 0.0156 -0.0533* 0.0189 -0.0510 0.0572** -0.0046 0.0020 -0.1736*** 0.0217 -0.0882*** -0.0068 -0.0844*** 
ไม่พึงพอใจ 0.0071 -0.0213** 0.0025 -0.0060* 0.0108* -0.0008 0.0005 -0.0346*** 0.0032 -0.0107*** -0.0007 -0.0076*** 
ไม่พึงพอใจมาก 0.0023 -0.0065** 0.0008 -0.0018 0.0037* -0.0003 0.0001 -0.0079*** 0.0014 -0.0042*** -0.0005 -0.0046*** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่5.15  เปรียบเทียบผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจจากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากตวัแปรเขตท่ีพกัอาศยั โดยก าหนดให้เขต
ปริมณฑลเป็นกลุ่มอา้งอิง 

 

ระดบัความพึง
พอใจ 

การตอ้นรับของ
สถานพยาบาล 

การเดินทางจากท่ีพกัไป
สถานพยาบาล 

มนุษยสมัพนัธ์ 
และความเป็นมิตร 

สถานท่ีและ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ความสะดวกใน 

การเขา้รับบริการ 
แพทย ์

กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ 

พึงพอใจมาก -0.0344*** -0.1092*** -0.0221** -0.0213 -0.0028 -0.0428*** 
พึงพอใจ -0.0636*** -0.0138* -0.0367** -0.0107 -0.0162 -0.0081** 
ปานกลาง 0.0691*** 0.0875*** 0.0405** 0.0243 0.0058 0.0439*** 
ไม่พึงพอใจ 0.0182*** 0.0266*** 0.0144** 0.0054 0.0092 0.0049** 
ไม่พึงพอใจมาก 0.0106*** 0.0089*** 0.0040** 0.0022 0.0040 0.0022** 

 

ระดบัความพึง
พอใจ 

พยาบาล เภสชักร บุคลากรอ่ืน ๆ ยา เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ 
ผลลพัธ์ 

ของการรักษา 
กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ 

พึงพอใจมาก -0.0106 -0.0131 -0.0161** -0.0214** -0.0262 -0.0281*** 
พึงพอใจ -0.0159 -0.0115 -0.0280* -0.0327** 0.0003 -0.0214*** 
ปานกลาง 0.0167 0.0210 0.0356** 0.0405** 0.0215 0.0423*** 
ไม่พึงพอใจ 0.0074 0.0027 0.0064* 0.0108** 0.0031 0.0044** 
ไม่พึงพอใจมาก 0.0024 0.0009 0.0021* 0.0028* 0.0013 0.0029** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่5.16  เปรียบเทียบผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจจากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากตวัแปรการใชบ้ริการในสถานพยาบาลสังกดั
ต่าง ๆ โดยก าหนดใหก้ารใชบ้ริการเฉพาะในสถานพยาบาลสังกดัรัฐบาลเป็นกลุ่มอา้งอิง 

 

ระดบัความพึง
พอใจ 

การตอ้นรับของ
สถานพยาบาล 

การเดินทางจากท่ีพกัไป
สถานพยาบาล 

มนุษยสมัพนัธ์ 
และความเป็นมิตร 

สถานท่ีและ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ความสะดวกใน 

การเขา้รับบริการ 
แพทย ์

เอกชน รัฐและเอกชน เอกชน รัฐและเอกชน เอกชน รัฐและเอกชน เอกชน รัฐและเอกชน เอกชน รัฐและเอกชน เอกชน รัฐและเอกชน 

พึงพอใจมาก 0.0733*** 0.1712*** 0.0360 0.1127* 0.0901*** 0.2387*** 0.0655*** 0.1600*** 0.0403*** 0.0921** 0.0963*** 0.1548** 
พึงพอใจ 0.0894*** 0.0614** 0.0025 -0.0203 0.0961*** 0.0475 0.0193*** -0.0169 0.1664*** 0.2258*** -0.0006 -0.0372 
ปานกลาง -0.1205*** -0.1848*** -0.0279 -0.0698*** -0.1358*** -0.2281*** -0.0660*** -0.1165*** -0.0873*** -0.1796*** -0.0838*** -0.1053*** 
ไม่พึงพอใจ -0.0275*** -0.0326*** -0.0081 -0.0175*** -0.0403*** -0.0481*** -0.0136*** -0.0197*** -0.0861*** -0.1051*** -0.0083*** -0.0089*** 
ไม่พึงพอใจมาก -0.0147*** -0.0153*** -0.0026 -0.0051*** -0.0101*** -0.0101*** -0.0053*** -0.0069*** -0.0333*** -0.0332*** -0.0035** -0.0035** 

 

ระดบัความ 
พึงพอใจ 

พยาบาล เภสชักร บุคลากรอ่ืน ๆ ยา เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ 
ผลลพัธ์ 

ของการรักษา 
เอกชน รัฐและเอกชน เอกชน รัฐและเอกชน เอกชน รัฐและเอกชน เอกชน รัฐและเอกชน เอกชน รัฐและเอกชน เอกชน รัฐและเอกชน 

พึงพอใจมาก 0.0766*** 0.1658*** 0.0616*** 0.1779*** 0.0524*** 0.2340*** 0.0684*** 0.2105*** 0.0494** 0.1266** 0.0457*** 0.1281** 
พึงพอใจ 0.0757*** 0.0521*** 0.0345*** -0.0111 0.0628*** -0.0056 0.0746*** 0.0496* -0.0052** -0.0425** 0.0239*** -0.0014 
ปานกลาง -0.1014*** -0.1577*** -0.0834*** -0.1498*** -0.0953*** -0.2000*** -0.1112*** -0.2174*** -0.0371** -0.0724*** -0.0602*** -0.1128*** 
ไม่พึงพอใจ -0.0392*** -0.0479*** -0.0097*** -0.0134*** -0.0151*** -0.0225*** -0.0256*** -0.0354*** -0.0050** -0.0085*** -0.0058*** -0.0089*** 
ไม่พึงพอใจมาก -0.0117*** -0.0123*** -0.0030** -0.0036** -0.0047*** -0.0060*** -0.0062*** -0.0073*** -0.0021* -0.0033** -0.0036** -0.0051*** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่5.17  เปรียบเทียบผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจจากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากตวัแปรค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง [ln 
(UC), ln (SS) และ ln (CS)] 

 
ระดบัความพึง

พอใจ 
การตอ้นรับของสถานพยาบาล การเดินทางจากท่ีพกัไปสถานพยาบาล มนุษยสมัพนัธ์และความเป็นมิตร 

ln (UC) ln (SS) ln (CS) ln (UC) ln (SS) ln (CS) ln (UC) ln (SS) ln (CS) 
พึงพอใจมาก -0.0030* -0.0039* -0.0103*** -0.0063 -0.0120*** -0.0084 -0.0025 -0.0060*** -0.0132*** 
พึงพอใจ -0.0057* -0.0075* -0.0196*** -0.0009 -0.0018* -0.0013 -0.0042 -0.0102*** -0.0223*** 
ปานกลาง 0.0061* 0.0080* 0.0212*** 0.0052** 0.0098*** 0.0069 0.0046 0.0111*** 0.0244*** 
ไม่พึงพอใจ 0.0016* 0.0021* 0.0056*** 0.0016* 0.0030*** 0.0021 0.0016 0.0040*** 0.0087*** 
ไม่พึงพอใจมาก 0.0009* 0.0012* 0.0032*** 0.0005* 0.0010** 0.0007 0.0004 0.0011*** 0.0024*** 

 
ระดบัความพึง

พอใจ 
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะดวกในการเขา้รับบริการ แพทย ์

ln (UC) ln (SS) ln (CS) ln (UC) ln (SS) ln (CS) ln (UC) ln (SS) ln (CS) 
พึงพอใจมาก -0.0042 -0.0046 -0.0102** -0.0004 -0.0010 -0.0040 -0.0078*** -0.0187*** -0.0174*** 
พึงพอใจ -0.0021 -0.0023 -0.0052** -0.0023 -0.0057 -0.0229 -0.0016* -0.0037*** -0.0035*** 
ปานกลาง 0.0048 0.0053 0.0118** 0.0008 0.0021 0.0082 0.0081*** 0.0194*** 0.0180*** 
ไม่พึงพอใจ 0.0011 0.0012 0.0026** 0.0013 0.0033 0.0130 0.0009** 0.0021*** 0.0020*** 
ไม่พึงพอใจมาก 0.0004 0.0005 0.0011** 0.0006 0.0014 0.0057 0.0004* 0.0010** 0.0009** 

 
 



 
113 

ตารางที ่5.17  (ต่อ) 
 

ระดบัความพึง
พอใจ 

พยาบาล เภสชักร บุคลากรอ่ืน ๆ 

ln (UC) ln (SS) ln (CS) ln (UC) ln (SS) ln (CS) ln (UC) ln (SS) ln (CS) 
พึงพอใจมาก -0.0029 -0.0040* -0.0117*** -0.0036 -0.0042 -0.0043 -0.0007 -0.0013 -0.0039 
พึงพอใจ -0.0044 -0.0061* -0.0176*** -0.0032 -0.0037 -0.0038 -0.0012 -0.0023 -0.0069 
ปานกลาง 0.0046 0.0064* 0.0184*** 0.0058 0.0067 0.0068 0.0015 0.0029 0.0087 
ไม่พึงพอใจ 0.0020 0.0028* 0.0082*** 0.0008 0.0009 0.0009 0.0003 0.0005 0.0016 
ไม่พึงพอใจมาก 0.0007 0.0009* 0.0027*** 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 0.0002 0.0005 

 
ระดบัความพึง

พอใจ 
ยา เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ ผลลพัธ์ 

ln (UC) ln (SS) ln (CS) ln (UC) ln (SS) ln (CS) ln (UC) ln (SS) ln (CS) 
พึงพอใจมาก -0.0010 -0.0071*** -0.0099*** -0.0059* -0.0165*** -0.0157*** -0.0013 -0.0084*** -0.0110*** 
พึงพอใจ -0.0016 -0.0110*** -0.0153*** 0.0000 0.0001 0.0001 -0.0010 -0.0066*** -0.0086*** 
ปานกลาง 0.0020 0.0136*** 0.0188*** 0.0049* 0.0136*** 0.0130*** 0.0020 0.0128*** 0.0168*** 
ไม่พึงพอใจ 0.0005 0.0036*** 0.0050*** 0.0007* 0.0020*** 0.0019** 0.0002 0.0013** 0.0017** 
ไม่พึงพอใจมาก 0.0001 0.0009** 0.0013** 0.0003 0.0008** 0.0008** 0.0001 0.0009** 0.0011** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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5.2.1.5  ขอ้เสนอปรับปรุงสิทธิรักษาพยาบาลในมุมมองของผูรั้บบริการ 
ในกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาล ร้อยละ 36.13 ของผูต้อบแบบสอบถามคิด

ว่าสิทธิรักษาพยาบาลของตนเองนั้ นควรได้รับการปรับปรุง หลังจากนั้ นจึงให้ผู ้ใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิเลือกประเด็นหลกั ๆ ท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงมา 3 ประเด็นจากขอ้เสนอ
ทั้ง 10 ขอ้ (ตารางท่ี 5.18 และภาพท่ี 5.7)โดยประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการใหป้รับปรุง คือ 

1)  ตอ้งการบริการท่ีรวดเร็วข้ึน ร้อยละ 51.42 (P = 0.00; Fisher’s Exact 
Test) โดยสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ตอ้งการมากท่ีสุด (ร้อยละ 59.22) รองลงมาคือ สิทธิ
ประกนัสังคม (ร้อยละ 47.04) และสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ (ร้อยละ 33.88) ตามล าดบั 

2)  ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่จากเจา้หน้าท่ีมากยิ่งข้ึน ร้อยละ 35.07 (P = 
0.00; Fisher’s Exact Test) โดยสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ตอ้งการมากท่ีสุด (ร้อยละ 39.69) 
รองลงมาคือ สิทธิประกนัสังคม (ร้อยละ 32.76) และสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ (ร้อยละ 24.04) 
ตามล าดบั 

3)  สามารถใชบ้ริการในสถานพยาบาลไดทุ้กแห่ง ร้อยละ 21.56 (P = 0.00; 
Fisher’s Exact Test) โดยสิทธิประกันสังคมต้องการมากท่ีสุด (ร้อยละ 29.56) ส่วนสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ (ร้อยละ 18.13) และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (ร้อยละ 15.85) มี
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัรองลงมา 

นอกจาก 3 ประเด็นหลักดังกล่าวแล้ว ย ังมีประเด็นท่ีกลุ่มผู ้ใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิต่างมีความเห็นในประเด็นท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงในสัดส่วนท่ีแตกต่าง
กนัออกไป คือ  

4)  ตอ้งการปรับมาตรฐานให้เท่าเทียมกบัสิทธิรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ ร้อยละ 
18.47 (P = 0.00; Fisher’s Exact Test) โดยสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ตอ้งการมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 22.97) 

5)  ตอ้งการเพิ่มบุคลากรทางการแพทยใ์ห้เพียงพอ ร้อยละ 17.58 (P = 0.07; 
Fisher’s Exact Test) โดยสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการตอ้งการมากท่ีสุด (ร้อยละ 23.50)  

และ 6) ตอ้งการความครอบคลุมในอุบติัเหตุและโรคร้ายแรง ร้อยละ 13.91 
(P = 0.00; Fisher’s Exact Test) โดยสิทธิประกนัสังคมตอ้งการมากท่ีสุด (ร้อยละ 21.43) 

แมว้า่เกือบร้อยละ 40 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 สิทธิ ตอ้งการให้มีการปรับปรุง
สิทธิรักษาพยาบาล แต่เม่ือถามว่ายินดีท่ีจะจ่ายเงินเพื่อปรับปรุงการบริการและความคุม้ครองโรค
หรือไม่ กลับมีเพียงร้อยละ 15.84 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ียินดีจ่าย (ตารางท่ี 5.19)โดยสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้ามีจ านวนผูใ้ช้บริการท่ียินดีจ่ายในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 26.56 
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โดยยนิดีจ่ายคร้ังละ 162 บาทต่อคร้ัง ส่วนสิทธิประกนัสังคมยินดีจ่ายในสัดส่วนท่ีรองลงมา ร้อยละ 
5.90 โดยยินดีจ่ายคร้ังละ 415 บาทต่อคร้ัง ส่วนสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการยินดีจ่ายเพียง 1 คน
เท่านั้น 
 
ตารางที ่5.18  ร้อยละของขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงสิทธิรักษาพยาบาลของผูใ้ชบ้ริการ 
 

สิทธิรักษา 
พยาบาล 

N 

1. ดา้น
บริการให้
รวดเร็วข้ึน 

2. การดูแล
เอาใจใส่จาก
เจา้หนา้ท่ี 

3. สามารถใช้
สิทธิใน

สถานพยาบาล
ไดทุ้กแห่ง 

4. ปรับ
มาตรฐานให้
เท่าเทียม
สิทธิอ่ืน ๆ 

5. เพ่ิม
บุคลากรทาง
การแพทยใ์ห้
เพียงพอ 

6. ครอบคลุม
อุบติัเหตุและ
โรคร้าย 

     CSMBS 184 33.88 % 24.04 % 15.85 % 7.65 % 23.50 % 10.38 % 
SS 407 47.04 % 32.76 % 29.56 % 16.26% 17.24 % 21.43 % 
UC 640 59.22 % 39.69 % 18.13 % 22.97% 16.09 % 10.16 % 

Fisher’s 
Exact 

(P-Value) 

1,231 (0.00***) (0.00***) (0.00***) (0.00***) (0.07*) (0.00***) 

คู่สิทธิท่ี
แตกต่างกนั 
(P-Value) 

 

CSMBS : SS 
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 
SS : UC 

(0.00***) 

CSMBS : SS 
(0.03**) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 
SS : UC 
(0.03**) 

CSMBS : SS 
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.51) 

SS : UC 
(0.00***) 

CSMBS : SS 
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 
SS : UC 

(0.01***) 

CSMBS : SS 
(0.09*) 

CSMBS : UC 
(0.03**) 

SS : UC (0.67) 

CSMBS : SS 
(0.01***) 

CSMBS : UC 
(0.89) 

SS : UC 
(0.00***) 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที ่5.7  ร้อยละของขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงสิทธิรักษาพยาบาลของผูใ้ชบ้ริการ 
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ตารางที ่5.19  จ านวนเงินท่ีกลุ่มตวัอยา่งยนิดีจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิรักษาพยาบาล (บาทต่อคร้ัง) 
 
สิทธิรักษาพยาบาล n ร้อยละ เฉล่ีย (บาท/คร้ัง) ต ่าสุด (บาท/คร้ัง) สูงสุด (บาท/คร้ัง) 

CSMBS 1  0.54 % 5,000 5,000 5,000 
SS 24 5.90 % 415 30 2,000 
UC 170  26.56% 162 15 1,000 

 
นอกจากน้ี ร้อยละ 91.37 ของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาล เห็นดว้ยกบั

แนวคิดท่ีว่า คนไทยทุกคนควรมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจาก
โรงพยาบาลของรัฐ แต่ก็มีผูต้อบแบบสอบถามส่วนหน่ึงท่ีไม่เห็นดว้ยกบัหลกัการดงักล่าว โดยให้
เหตุผล ดงัน้ี 

1)  แต่ละบุคคลควรมีสิทธิตามอาชีพหรือระดบัรายไดข้องตนเอง ร้อยละ 
7.41 โดยสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ เห็นดว้ยกบัเหตุผลดงักล่าว ร้อยละ 12.02 รองลงมา คือ 
สิทธิประกนัสังคม ท่ีร้อยละ 9.83 ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เห็นดว้ยกบัเหตุผลน้ี
นอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 4.55  

2)  เกรงวา่รัฐบาลจะตอ้งใชง้บประมาณมหาศาลจนไม่พอใชจ่้ายในดา้นอ่ืน 
ๆ ร้อยละ 6.11 โดยสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ เห็นดว้ยกบัเหตุผลดงักล่าวมากท่ีสุด ร้อยละ 
13.11 รองลงมา คือ สิทธิประกนัสังคม ร้อยละ 9.34 ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า 
เห็นดว้ยกบัเหตุผลน้ีนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 2.04 

5.2.1.6  สรุปการส ารวจความคิดเห็นของผูรั้บบริการทางการแพทย ์
จากผลจากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิได้แสดงให้

เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั กล่าวคือ ผูท่ี้มีฐานะทางการเงินนอ้ยท่ีสุดเม่ือนบัจากเงินออม
และระยะเวลาท่ีสามารถอยู่ได้หากตกงาน คือ ผูใ้ช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิ
ประกนัสังคม เป็นกลุ่มท่ีมีเสียงสะทอ้นกลบัมาถึงปัญหาในการรักษาพยาบาลมากท่ีสุดทั้งปัญหาใน
เชิงคุณภาพท่ีไม่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล เช่น ระยะเวลารอนาน กริยามารยาทของบุคลากรไม่
เหมาะสมหรือปฏิบติัต่อผูป่้วยไม่เท่าเทียมกนั และปัญหาท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล เช่น ความไม่
ครอบคลุมในสิทธิรักษาพยาบาลของตนเอง เป็นตน้ 

เร่ืองความครอบคลุมในสิทธิการรักษาของตนเองนั้น กลุ่มตวัอยา่งไดส้ะทอ้นความ
คิดเห็นในกลุ่มโรคท่ีมีปัญหาเร่ืองความครอบคลุมท่ีไม่เหมือนกนัไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัอยู่ 3 กลุ่มโรค  คือ 1)โรคมะเร็ง  2) โรคทางทนัตกรรม และ 3) โรคไต ซ่ึงในปัจจุบนั
กระบวนการรักษาและความคุม้ครองของแต่ละสิทธินั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัดงัน้ี 
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1) โรคมะเร็ง เป็นโรคท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลมีการระบุ
ตรงกนัว่าไม่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาระหว่างสิทธิรักษาพยาบาล
แลว้ พบว่าสิทธิประกนัสังคมจะตอบวา่มีปัญหาในโรคน้ีในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า และสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการตามล าดบั แมว้่าทั้ง 3 สิทธิต่าง
ก าหนดสิทธิในการรักษาโรคมะเร็งท่ีพบไดม้ากในประเทศไทยอยู่ 7 ชนิด (ซ่ึงสิทธิหลกัประกนั
สังคมเพิ่งจะก าหนดสิทธิประโยชน์ในการรักษามะเร็ง 7 ชนิดดังกล่าวน้ีตามหลังอีก 2 สิทธิ
รักษาพยาบาล เม่ือปลายปี  พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมา) แต่กลบัมีมีแนวทางในการให้การรักษาท่ีไม่
เหมือนกนั เพราะไม่ไดก้  าหนดวธีิการรักษาไวเ้ป็นมาตรฐานท่ีชดัเจน ส่งผลให้การรักษามะเร็งชนิด
เดียวกนั แต่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลท่ีต่างกนัก็จะจดัยาท่ีใช้ในการรักษาท่ีไม่เหมือนกนัตามไปดว้ย 
เช่น มะเร็งต่อมน ้ าเหลืองท่ีอยู่นอกเหนือมะเร็ง 7 กลุ่มดงักล่าว สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ
สามารถเขา้ถึงยาท่ีมีราคาแพงไดดี้กวา่อีก 2 ระบบ หรือการตรวจมะเร็งปากมดลูก สิทธิหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหน้ามีงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคส าหรับผูใ้ช้สิทธิ จึงท าให้
ผูใ้ช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าสามารถขอรับการตรวจไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งขอความ
คิดเห็นจากแพทย ์แต่ในสิทธิประกนัสังคมกลบัไม่ให้สิทธิในการตรวจโรคดงักล่าว เพราะไดสิ้ทธิ
แค่การรักษาพยาบาลเท่านั้น จึงตอ้งไปของบในการตรวจจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั
โรคจากสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้แทน ส่วนกรณีการจ่ายเงินใหก้บัสถานพยาบาลนั้น สิทธิ
รักษาพยาบาลข้าราชการไม่ว่าจะไปรับการรักษาก่ีคร้ังก็สามารถเบิกค่ารักษาได้หมดทุกคร้ัง 
ในขณะท่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีการก าหนดค่าใช้จ่าย เช่น ถ้าเป็นเป็นมะเร็ง
นอกเหนือจาก 7 กลุ่มโรคท่ีไดมี้การก าหนด จะสามารถเบิกเพิ่มไดเ้พียงคร้ังละ 4,000 บาท ส่วน
สิทธิประกนัสังคมจะไม่สามารถเบิกเพิ่มไดเ้ลย 

2)  โรคทางทนัตกรรม เป็นโรคในล าดบัท่ี 2 ท่ีผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ 
มองว่าไม่ครอบคลุม เม่ือเทียบกนัระหว่างสิทธิรักษาพยาบาลแล้ว พบว่า สิทธิประกันสังคมมี
สัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีมองว่าตนเองไม่ครอบคลุมในโรคดงักล่าวน้ีมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามล าดบั ในแต่ละสิทธิ
รักษาพยาบาลไม่ได้มีขอ้ก าหนดว่าจะตอ้งท าการรักษาโดยวิธีการใด แต่จะมีขอ้ก าหนดในการ
เบิกจ่ายค่ารักษาและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรักษาเท่านั้น โดยสิทธิประกนัสังคมมีการก าหนดวา่ถา้ท า
การถอนฟัน อุดฟัน หรือขดูหินปูน ผูใ้ชสิ้ทธิจะตอ้งส ารองจ่ายไปก่อน แลว้จึงน าหลกัฐานมาขอเบิก
เงินคืนไดไ้ม่เกิน  300 บาทต่อคร้ัง และในแต่ละปีเบิกไดไ้ม่เกิน 600 บาท ส่วนอุปกรณ์ในการรักษา
มีเพียงการก าหนดจ านวนเงินท่ีสามารถเบิกจ่ายไดต้ามรายการท่ีส านกังานประกนัสังคมก าหนดไว ้
แต่สิทธิทางทนัตกรรมของสิทธิประกนัสังคมมีขอ้ดีท่ีสามารถไปขอรับบริการท่ีใดก็ได้ โดยเอา
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หลักฐานมายืนย ันเพื่อเบิกค่า รักษาพยาบาลคืนตามอัตราท่ีได้ก าหนดไว้ ในขณะท่ีสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการหากเป็นการรักษาหรือตรวจช่องปากจะเบิกค่ารักษาพยาบาลไดท้ั้งหมด 
ยกเวน้เร่ืองอุปกรณ์ในการรักษา เช่น ค่าฟันปลอม หรือครอบฟัน จะมีการก าหนดไวเ้ป็นรายการวา่
สามารถเบิกจ่ายไดเ้ท่าไร ทั้งน้ีผูใ้ชสิ้ทธิจะตอ้งส ารองจ่ายไปก่อน ไม่สามารถใชว้ิธีการเบิกจ่ายตรง
ได้ ส่วนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีการบริหารงานผ่านงบกองทุนทันตกรรม จึงมี
งบประมาณส าหรับบริการทางทนัตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปาก และการให้บริการฟันเทียม
เป็นการเฉพาะ ครอบคลุมทั้งในดา้นการรักษาและอุปกรณ์ฟันเทียมต่าง ๆ โดยท่ีผูมี้สิทธิไม่ตอ้งร่วม
จ่ายหากไม่เกินวงเงินท่ีก าหนด 

3)  โรคไต เป็นโรคในล าดบัท่ี 3 ท่ีผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ มองวา่ไม่
ครอบคลุม เม่ือเทียบกนัระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาลแลว้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชสิ้ทธิประกนัสังคม
และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่างตอบว่าสิทธิรักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมโรคน้ีใน
สัดส่วนท่ีเท่ากนั รองลงมาคือ สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ เน่ืองจากทั้ง 3 สิทธิมีล าดบัในการให้
การรักษาพยาบาลท่ีไม่เหมือนกัน นั่นคือ ในการบ าบัดโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย สิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิประกนัสังคมสามารถเลือกไดว้่าจะใช้วิธีล้างไตผ่านช่องทอ้ง 
(CAPD) หรือการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม (HD) ในขณะท่ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้
ก าหนดไวว้า่จะตอ้งท าการลา้งไตผ่านช่องทอ้ง (CAPD) ก่อนเป็นอนัดบัแรกเท่านั้น หากผูป่้วยไม่
สามารถท าการลา้งไตผา่นช่องทอ้งได ้จึงจะสามารถเปล่ียนไปรักษาโดยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไต
เทียม (HD) วิธีการรักษาทั้ง 2 แบบน้ีต่างก็มีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั คือ การลา้งไตผา่นช่อง
ท้อง (CAPD) มีต้นทุนในการรักษาท่ีต ่าท่ีสุด ผูป่้วยสามารถท าได้เองท่ีบ้าน แต่ถ้าผูป่้วยไม่
ระมดัระวงัมากพออาจจะติดเช้ือไดง่้าย ขณะท่ีการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม (HD) มีโอกาสท่ีจะ
ติดเช้ือนอ้ยกวา่มาก แต่ก็มีค่าใชจ่้ายในการรักษาท่ีสูงกวา่มากเช่นกนั 

นอกจากน้ี แต่ละสิทธิรักษาพยาบาลมีวงเงินท่ีสามารถเบิกจ่ายไดแ้ตกต่าง
กนัออกไป (เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่, 2555) โดยสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการสามารถ
เบิกค่ารักษาไดเ้ต็มจ านวนทั้ง 2 กรณี แต่อีก 2 สิทธิท่ีเหลือจะได้รับเงินอุดหนุนท่ีแตกต่างกนั 
กล่าวคือ ในกรณีของการลา้งไตผา่นช่องทอ้ง (CAPD) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้สามารถ
เบิกจ่ายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน และสามารถใช้บริการไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง  ในขณะท่ี
สิทธิประกันสังคมสามารเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน (โดยปกติแล้วผูป่้วยสิทธิ
ประกนัสังคมตอ้งจ่ายเพิ่มเติม 6,000 บาทต่อเดือน) ส่วนกรณีของการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 
(HD) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เบิกจ่ายเงินได ้1,000 บาทต่อคร้ัง โดยผูป่้วยตอ้งร่วมจ่าย 
500 บาทต่อคร้ัง และสามารถใชบ้ริการไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมสามารถ
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เบิกจ่ายเงินได ้1,500 บาทต่อคร้ัง แต่ภายใน 1 อาทิตยจ์ะใช้ไดเ้พียง 3 คร้ัง ดงันั้นผูป่้วยคนใดท่ี
จะตอ้งรับบริการมากกวา่นั้นก็จะตอ้งจ่ายเงินเอง 

ส่วนกรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างยงัมีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ีจะตอ้งจ่ายดว้ยตนเอง
ยงัสะทอ้นถึงปัญหาของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐอีกนยัหน่ึง โดยเฉพาะเหตุผลท่ี
ผูต้อบส ารวจไดใ้ห้ไว ้3 ล าดบัแรกคือ  1) ตอ้งการความรวดเร็วในการรักษา 2) ตอ้งการบริการทาง
การแพทยท่ี์ดี และ 3) เน่ืองจากเจบ็ป่วยฉุกเฉิน จากเหตุผลดงักล่าวแสดงให้ถึงปัญหาในเชิงคุณภาพ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดใ้หไ้วใ้นประเด็นปัญหาของสิทธิรักษาพยาบาลท่ีตนองมี 

ในการแกปั้ญหาสวสัดิการรักษาพยาบาล กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ไดแ้ก่ การปรับปรุงดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ
และการดูแลเอาใจใส่จากเจา้หนา้ท่ี ส่วนเร่ืองความคุม้ครองของสิทธิรักษาพยาบาลกลบัเป็นเร่ืองท่ี
ให้ความส าคัญเป็นล าดับถัดไป อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้ระบบ
สวสัดิการดีข้ึน แต่หากตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงบริการและความคุม้ครองของโรคกลบัมี
กลุ่มตวัอย่างไม่ถึงคร่ึงหน่ึงท่ียินดีจ่าย และกลุ่มตวัอย่างท่ียินดีจ่ายส่วนใหญ่แลว้กลบัเป็นกลุ่มผูใ้ช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ี มีการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลท่ีน้อยกว่าอีก 2 สิทธิ
รักษาพยาบาล อยา่งไรก็ตามกวา่ร้อยละ 90 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดกลบัมีความเห็นตรงกนัวา่ทุก
คนควรไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีเท่าเทียมกนั 
 

5.2.2  การส ารวจความคิดเห็นของแพทย์ผู้ให้บริการ 
5.2.2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแพทยผ์ูใ้หบ้ริการ 
เม่ือพิจารณาขอ้มูลทัว่ไปของแพทยท่ี์ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีทั้งหมด 152 คน 

เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.45 (101 คน) และเพศหญิง ร้อยละ 33.55 (51 คน) อายุเฉล่ีย 31 ปี ต ่าสุด 25 
ปี และสูงสุด 61 ปี มีประสบการณ์ท างาน นบัตั้งแต่เร่ิมรักษาผูป่้วยเป็นตน้มา เฉล่ีย 6 ปี 8 เดือน โดย
แพทยเ์หล่าน้ียงัคงท าการรักษาคนไขอ้ยูเ่กือบทั้งหมด และเป็นแพทยท่ี์ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของ
สถานพยาบาลอยู ่ร้อยละ 3.29 (5 คน) 

ส าหรับแผนกท่ีท าการรักษา ส่วนใหญ่อยูใ่นแผนกศลัยกรรม ร้อยละ 36.84 (56 คน) 
รองลงมา คือ แผนกอายุรกรรม ร้อยละ 21.71 (33 คน) แผนกจกัษุ หู คอ จมูก และทนัตกรรม ร้อย
ละ 15.13 (23 คน) กุมารเวช ร้อยละ 13.82 (21 คน) สูตินรีเวช ร้อยละ 5.92 (9 คน) และอ่ืน ๆ ร้อย
ละ 6.58 (10 คน) เม่ือสอบถามถึงสถานพยาบาลท่ีตนเองท าการรักษานั้น พบวา่ส่วนใหญ่เป็นหน่วย
บริการระดบัตติยภูมิ ร้อยละ 98.03 (149 คน) ส่วนท่ีเหลือเป็นระดบัทุติยภูมิ ร้อยละ 1.97 (3 คน) 
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5.2.2.2  ผลของนโยบายและกฎระเบียบจากหน่วยงานท่ีดูแลในแต่ละสิทธิ
รักษาพยาบาล 

จากการสอบถามแพทย์ถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของหน่วยงานต้นสังกดัในแต่ละสิทธิ
รักษาพยาบาลอนัไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ และขอ้จ ากดัในดา้นนโยบายหรือความครอบคลุม
ของสิทธิท่ีแตกต่างกันซ่ึงสะท้อนออกมาในรูปข้อจ ากัดเชิงนโยบายในการให้บริการภายใน
สถานพยาบาล ไดก่้อใหเ้กิดปัญหาในแต่ละขั้นตอนการรักษาของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลในระดบั
ใดบา้ง การศึกษาในส่วนน้ีจึงสอบถามจากแพทยผ์ูใ้ห้การรักษาโดยตรง โดยก าหนดให้คะแนน
ระดบัปัญหา 1 คือ มีปัญหาน้อยมาก  2 คือ มีปัญหาน้อย  3 คือ มีปัญหาปานกลาง  4 คือ มีปัญหา
มาก และ 5 คือ  มีปัญหารุนแรง 

1)  ขั้นตอนท่ี 1 การคดักรองและรักษาในเบ้ืองตน้โดยแพทยท์ัว่ไปก่อนส่ง
ต่อใหแ้พทยเ์ฉพาะทาง 

ขั้นตอนแรกผูป่้วยตอ้งเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลท่ีรับรองสิทธิและ
จะไดรั้บการคดักรองสิทธิรักษาพยาบาลของผูป่้วย จากนั้นจึงไดเ้ขา้พบแพทยเ์พื่อรับการวินิจฉัย
และรักษาในเบ้ืองตน้ หากแพทยส์ามารถใหก้ารรักษาไดก้็จะส้ินสุดกระบวนการรักษาในขั้นตอนน้ี 
จากการส ารวจพบว่า แพทย์มองว่าปัญหาในด้านข้อจ ากัดของงบประมาณของแต่ละสิทธิ
รักษาพยาบาลไดส่้งผลต่อการตรวจรักษาในเบ้ืองตน้ไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพ และมีผลต่อการส่งตวัผูป่้วย
ไปยงัแพทยเ์ฉพาะทางมากกวา่ขอ้จ ากดัเชิงนโยบายภายในสถานพยาบาล (ตารางท่ี 5.20 และภาพท่ี 
5.8) โดยสิทธิประกนัสังคมมีค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาท่ีสูงท่ีสุด (P = 0.00; Fisher’s Exact Test) 
3.64 – 1.72 คะแนน รองลงมาคือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เฉล่ีย 3.14 – 1.45 คะแนน และ
สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการเฉล่ีย 1.99 - 0.98 คะแนน และเม่ือถามวา่สิทธิใดมีความยุง่ยากและ
ซบัซ้อนมากกวา่กนั ผลท่ีไดย้งัคงเป็นสิทธิประกนัสังคมมีความยุง่ยากและซบัซ้อนมากท่ีสุด (P = 
0.00; Fisher’s Exact Test) รองลงมาคือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้และสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการตามล าดบั 

2)  ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 การตรวจวินิจฉยัโดยแพทยเ์ฉพาะทาง และการส่ง
ตรวจดว้ยเคร่ืองมือแพทยท่ี์มีค่าใชจ่้ายสูง 

เม่ือแพทยท์ัว่ไปไม่สามารถด าเนินการรักษาในเบ้ืองตน้ได ้แพทยท์ัว่ไปจะ
ส่งตวัผูป่้วยต่อไปยงัแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคท่ีมีความซบัซ้อนมากกวา่ 
ซ่ึงแพทยเ์ฉพาะทางอาจส่งตวัผูป่้วยไปเขา้รับการตรวจดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทยเ์พื่อประกอบการ
วนิิจฉยั ส่วนมากเคร่ืองมือส าหรับตรวจมกัจะมีมูลค่าสูง ท าให้หลาย ๆ สถานพยาบาลไม่สามารถมี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจได้เพียงพอกบัจ านวนผูป่้วย ผูป่้วยจึงตอ้งรอเขา้รับบริการในขั้นตอนน้ี
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เป็นเวลานาน นอกจากน้ี การรักษาของแพทย์เฉพาะทางและเคร่ืองมือบางอย่างอาจต้องรอ
งบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกดัและไดรั้บการอนุมติัผูบ้ริหารของสถานพยาบาลก่อน อยา่งไรก็
ตามบางอย่างสถานพยาบาลอาจจะไม่มีแพทยเ์ฉพาะทางหรือเคร่ืองมือทางการแพทยไ์ดค้รบถว้น 
ดงันั้นการรักษาโรคบางอย่างอาจจะตอ้งส่งตวัผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลท่ีอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า
ต่อไป ซ่ึงจะสร้างภาระในการรอคอยเพื่อเขา้รับการรักษาของผูป่้วยยาวนานข้ึนไปอีก 

จากการส ารวจพบว่าปัญหาของงบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกดัของ
สิทธิรักษาพยาบาลท่ีได้รับ มีผลต่อการให้บริการของแพทยเ์ฉพาะทางและการใช้เคร่ืองมือท่ีมี
ค่าใชจ่้ายสูงมากกวา่ปัญหาดา้นนโยบายภายในสถานพยาบาลในทุก ๆ ดา้น สอดคลอ้งกบัผลท่ีได้
จากขั้นตอนท่ี 1 (ตารางท่ี 5.21 และภาพท่ี 5.9) โดยแพทยใ์ห้ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาในสิทธิ
ประกนัสังคมสูงท่ีสุด (P = 0.00; Fisher’s Exact Test) 3.44 – 2.41 คะแนน รองลงมาคือสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เฉล่ีย 2.96 – 1.94 คะแนน และสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีระดบั
ปัญหานอ้ยท่ีสุดเฉล่ีย  1.84 – 1.43 คะแนน และเม่ือถามวา่อุปสรรคต่์าง ๆ เหล่าน้ีมีผลท าให้แพทย์
ตอ้งใช้วิจารณญาณเพื่อลดการตรวจรักษาท่ีไม่จ  าเป็นมากน้อยเพียงใด (ตารางท่ี 5.22 และภาพท่ี 
5.10) พบวา่สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีปัญหาน้ีในระดบันอ้ยท่ีสุด (P = 0.00; Fisher’s Exact 
Test) เฉล่ีย 1.69 คะแนน ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมมีปัญหาในระดบัปานกลาง มากกว่าสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เล็กนอ้ยเฉล่ีย 2.80 คะแนน และ 2.46 คะแนนตามล าดบั 

3)  ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการรักษาโรค 
เม่ือด าเนินการมาถึงขั้นตอนในการรักษาแล้ว พบว่าผลกระทบในด้าน

งบประมาณและด้านนโยบายของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลยงัคงส่งผลต่อการรักษาของแพทย์
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 3 ท่ีผา่นมา (ตารางท่ี 5.23 และภาพท่ี 5.11) โดยมีปัญหาใน
การส่งต่อการรักษาของผูป่้วย การจ่ายยา เวชภณัฑ ์และยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติซ่ึงมกัจะเป็นยา
ท่ีมีราคาแพง ซ่ึงสิทธิประกนัสังคมยงัคงมีระดบัของปัญหาในทุกดา้นท่ีกล่าวมามากท่ีสุด (P = 0.00; 
Fisher’s Exact Test) มีค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาระหวา่ง 3.49 - 3.05 คะแนน รองลงมาคือสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เฉล่ีย 3.09 - 2.75 คะแนน และสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการเฉล่ีย 
1.72 - 2.07 คะแนน ตามล าดบั ส่วนความล่าช้าของกระบวนการในการเบิกจ่ายของแต่ละสิทธิ
รักษาพยาบาล (P = 0.00; Fisher’s Exact Test) จะเห็นไดว้า่สิทธิประกนัสังคมมีคะแนนเฉล่ียของ
ระดับปัญหาท่ีสูงกว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเล็กน้อย คือ  2.52 คะแนน และ 2.13 
คะแนนตามล าดบั เน่ืองจากใช้วิธีการจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลแบบเหมาจ่ายรายหัวเป็นหลกั
เหมือนกนั ในขณะท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีคะแนนเฉล่ียของระดบัของปัญหาน้อยท่ีสุด 
1.56 คะแนน เพราะใชว้ธีิการจ่ายเงินตามรายการท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บ 
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ตารางที ่5.20  ขั้นตอนท่ี 1 ระดบัของปัญหาการคดักรองและรักษาในเบ้ืองตน้โดยแพทยท์ัว่ไปก่อน
ส่งต่อใหแ้พทยเ์ฉพาะทาง 

 

สิทธิ
รักษาพยาบาล 

1. สิทธิการ
รักษาพยาบาล
และความ

ครอบคลุมของแต่
ละกองทุนมีความ
ยุง่ยากซบัซอ้น 

2. ขอ้จ ากดัทางดา้น
งบประมาณส่งผล
ให้การตรวจรักษา
ไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพ 

3. ขอ้จ ากดั
ทางดา้นนโยบาย
ของโรงพยาบาล
ส่งผลให้การ

ตรวจรักษาไดไ้ม่
เตม็ศกัยภาพ 

4. ไม่สามารถส่ง
ต่อไปยงัแพทย์
เฉพาะทาง 

เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ทางดา้น

งบประมาณ 

5. ไม่สามารถส่ง
ต่อไปยงัแพทย์
เฉพาะทาง 

เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ทางดา้นนโยบาย
ของโรงพยาบาล 

CSMBS 1.76 1.99 1.38 1.39 0.98 
SS 3.21 3.64 2.16 2.60 1.72 
UC 2.49 3.14 1.88 2.28 1.45 

Friedman 
(P-Value) 

(0.00***) (0.00***) (0.00***) (0.00***) (0.00***) 

คู่สิทธิท่ีแตกต่างกนั 
Signed-rank 
 (P-Value) 

CSMBS : SS 
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS 
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที ่5.8  ขั้นตอนท่ี 1 ระดบัของปัญหาการคดักรองและรักษาในเบ้ืองตน้โดยแพทยท์ัว่ไปก่อนส่ง

ต่อใหแ้พทยเ์ฉพาะทาง 
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ตารางที่ 5.21  ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ระดบัของปัญหาดา้นงบประมาณและนโยบายของโรงพยาบาล
ส่งผลต่อการตรวจและรักษา และการส่งไปตรวจดว้ยเคร่ืองมือแพทยห์รือการรักษาท่ี
มีค่าใชจ่้ายสูง 

 

สิทธิ
รักษาพยาบาล 

1. ให้การตรวจและ
รักษาไดไ้ม่เตม็

ศกัยภาพ เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัดา้น

งบประมาณของ
หน่วยงานตน้สังกดั 

2. ให้การตรวจและรักษา
ไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพ 
เน่ืองจากขอ้จ ากดั

ทางดา้นนโยบายภายใน
สถานพยาบาล 

3. ไม่สามารถส่งไปตรวจ
ดว้ยเคร่ืองมือแพทย ์หรือ
การรักษาท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง
ได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัทาง
ทางดา้นงบประมาณของ
หน่วยงานตน้สังกดั 

4. ไม่สามารถส่งไปตรวจ
ดว้ยเคร่ืองมือแพทย ์หรือ
การรักษาท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง
ได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้น

นโยบายภายใน
สถานพยาบาล 

CSMBS 1.73 1.43 1.84 1.55 
SS 3.33 2.41 3.44 2.84 
UC 2.82 1.94 2.94 2.42 

Friedman 
(P-Value) 

(0.00***) (0.00***) (0.00***) (0.00***) 

คู่สิทธิท่ี
แตกต่างกนั 
Signed-rank 
 (P-Value) 

CSMBS : SS 
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC (0.00***) 
SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC (0.00***) 
SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC (0.00***) 
SS : UC (0.00***) 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที ่5.9  ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ระดบัของปัญหาดา้นงบประมาณและนโยบายของโรงพยาบาล

ส่งผลต่อการตรวจและรักษา และการส่งไปตรวจดว้ยเคร่ืองมือแพทยห์รือการรักษาท่ีมี
ค่าใชจ่้ายสูง 
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ตารางที ่5.22  ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ระดบัของปัญหาดา้นการรอรับอนุมติัจากตน้สังกดัของสิทธิ
รักษาพยาบาลหรือผูบ้ริหารของสถานพยาบาลก่อนรักษา และแพทยจ์ะตอ้งลดการ
ตรวจรักษาท่ีไม่จ  าเป็นลงมากเพียงใด 

 

สิทธิ
รักษาพยาบาล 

5. ตอ้งรอการรักษาตาม
งบประมาณท่ีหน่วยงาน

ตน้สงักดัอนุมติั 

6. ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
ผูบ้ริหารภายในสถานพยาบาล
ก่อนท่ีจะด าเนินการส่งตรวจดว้ย

เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มี
ค่าใชจ่้ายสูง 

7. แพทยต์อ้งใชวิ้จารณญาณเพ่ือลด
การตรวจรักษาท่ีไม่จ  าเป็นมากข้ึน 

(หรือลดการตรวจรักษาท่ีไม่ไดรั้บการ
คุม้ครองจากสิทธิการรักษาพยาบาล) 

CSMBS 1.87 1.75 1.69 
SS 3.16 3.14 2.80 
UC 2.96 2.85 2.46 

Friedman 
(P-Value) 

(0.00***) (0.00***) (0.00***) 

คู่สิทธิท่ีแตกต่าง
กนั Signed-rank 

 (P-Value) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC (0.00***) 
SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC (0.00***) 
SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC (0.00***) 
SS : UC (0.00***) 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที ่5.10  ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ระดบัของปัญหาดา้นการรอรับอนุมติัจากตน้สังกดัของสิทธิ

รักษาพยาบาลหรือผูบ้ริหารของสถานพยาบาลก่อนรักษา และแพทยจ์ะตอ้งลดการ
ตรวจรักษาท่ีไม่จ  าเป็นลงมากเพียงใด 
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ตารางที ่5.23  ขั้นตอนท่ี 4 ระดบัของปัญหาในขั้นตอนด าเนินการรักษาโรค 
 

สิทธิ
รักษาพยาบาล 

1. ปัญหา
งบประมาณท่ี

นอ้ยเกินไป ส่งผล
ต่อการ

รักษาพยาบาล
ของผูป่้วย 

2. ปัญหานโยบายท่ี
จ ากดัขอบเขตของ
การรักษามาก
เกินไป ส่งผลต่อ
การรักษาพยาบาล

ของผูป่้วย 

3. ขอ้จ ากดัในการ
จ่ายยาและ

เวชภณัฑ ์(ทั้งดา้น
คุณภาพและความ

ครอบคลุม) 

4. ขอ้จ ากดัใน
การจ่ายยานอก
บญัชียาหลกั
แห่งชาติ 

5. กระบวนการ
ในแต่ละกองทุน
มีความล่าชา้ใน
การเบิกจ่าย 

CSMBS 1.85 1.81 1.72 2.07 1.56 
SS 3.50 3.05 3.29 3.30 2.52 
UC 2.93 2.75 3.03 3.09 2.13 

Friedman 
(P-Value) 

(0.00***) (0.00***) (0.00***) (0.00***) (0.00***) 

คู่สิทธิท่ีแตกต่าง
กนั Signed-rank 

 (P-Value) 

CSMBS : SS 
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS  
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 

CSMBS : SS 
(0.00***) 

CSMBS : UC 
(0.00***) 

SS : UC (0.00***) 
 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที ่5.11  ขั้นตอนท่ี 4 ระดบัของปัญหาในขั้นตอนด าเนินการรักษาโรค 
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หลงัจากสอบถามระดบัปัญหาใน 4 ขั้นตอนการรักษาท่ีผ่านมาแลว้ จึงให้
แพทยแ์ต่ละคนลงความเห็นวา่ในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลมีปัญหาท่ีขั้นตอนใดมากท่ีสุด (ตารางท่ี 
5.24 และภาพท่ี 5.13) พบว่า แพทยส่์วนใหญ่ตอบว่าสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีปัญหาในขั้นตอนท่ี 1  ช่วงตรวจคดักรองในขั้นตน้หรือพบแพทย์
ทัว่ไปมากท่ีสุด ร้อยละ 45.39 และร้อยละ 34.87 ตามล าดบั ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมแพทยใ์ห้
ความเห็นท่ีต่างออกไป ร้อยละ 41.45 ตอบวา่มีปัญหาในขั้นตอนท่ี 2 ช่วงพบแพทยเ์ฉพาะทางใน
โรงพยาบาลหรือระหว่างโรงพยาบาล ซ่ึงอาจเป็นเพราะขอ้จ ากดัของนโยบายและงบประมาณท่ีมี
ผลมากกวา่ใน 2 สิทธิจึงท าใหเ้กิดปัญหาในขั้นตอนน้ีมากท่ีสุด 

หลงัจากนั้นจึงให้แพทยส์รุปวา่ทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลมีมาตรฐานในการ
รักษาท่ีเท่าเทียมกนัจริง ๆ หรือไม่ (ภาพท่ี 5.12) ปรากฏวา่จากแพทยท์ั้งหมด 152 คน มีแพทย ์ร้อย
ละ 84.21 ตอบวา่ไม่เท่าเทียมกนั ร้อยละ 13.82 ตอบวา่เท่าเทียมกนั โดยมีแพทยท่ี์ไม่ตอบค าถามน้ี
ร้อยละ 1.97 แสดงวา่จากการท่ีใหแ้พทยพ์ิจารณาขั้นตอนการรักษาตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 4 
แล้วนั้ น แพทย์ส่วนใหญ่ต่างเห็นตรงกันว่าในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลได้รับผลกระทบเชิง
ขอ้ก าหนดและกฎระเบียบท่ีไม่เหมือนกนั จึงส่งผลให้มาตรฐานในการรักษาแตกต่างกนัออกไป 
และส่งผลต่อคุณภาพในการรักษาของผูป่้วยทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลแตกต่างกนัออกไปดว้ย 

จากนั้นจึงให้แพทยท่ี์ตอบวา่สิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิไม่เท่าเทียมกนั
เรียงล าดบัสิทธิประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดไปดีน้อยท่ีสุด (ตารางท่ี 5.25 และภาพท่ี 5.14) แพทยไ์ด้ลง
ความเห็นว่าสิทธิรักษาพยาบาลท่ีดีมากท่ีสุด คือ สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ ร้อยละ 30.16 
รองลงมา คือ สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ร้อยละ 22.22 และสิทธิประกนัสังคมดีนอ้ยท่ีสุด 
ร้อยละ 25.13 

 

 
 
ภาพที ่5.12  ความคิดเห็นของแพทยต่์อมาตรฐานในการรักษาพยาบาลของทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาล 

เท่าเทียม, 
13.82% 

ไม่เท่าเทียม
, 84.21% 

ไม่ตอบ, 
1.97% 
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ตารางที ่5.24  ขั้นตอนท่ีมีปัญหามากท่ีสุดในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล 
 

สิทธิรักษาพยาบาล ขา้ราชการ ประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภาพ ฯ 
ขั้นตอนท่ี 1  ตรวจคดักรองในขั้นตน้ หรือพบแพทย์
ทัว่ไป 

45.39% 3.95% 34.87% 

ขั้นตอนท่ี 2 พบแพทยเ์ฉพาะทางภายในโรงพยาบาล 
หรือระหวา่งโรงพยาบาล 

10.53% 41.45% 20.39% 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งตรวจดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 17.76% 26.32% 28.29% 
ขั้นตอนท่ี 4 แพทยว์ินิจฉยัและด าเนินการรักษาต่อไป 20.39% 26.97% 15.13% 
ไม่ตอบ 5.93% 1.32% 1.32% 

 

 
 
ภาพที ่5.13  ขั้นตอนท่ีมีปัญหามากท่ีสุดในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล 
 
ตารางที ่5.25  ล าดบัสิทธิประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดในความคิดเห็นของแพทย ์
 

สิทธิรักษาพยาบาล ขา้ราชการ ประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภาพ ฯ 
ล าดบัท่ี 1 89.1% 0.78% 10.16% 
ล าดบัท่ี 2 9.6% 23.20% 67.20% 
ล าดบัท่ี 3 1.6% 76.00% 22.40% 

 
หมายเหตุ:  ล าดบัท่ี 1 คือ ดีท่ีสุด  ล าดบัท่ี 2 คือ ดีรองลงมา  และล าดบัท่ี 3 คือ ดีนอ้ยท่ีสุด 
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ขั้นตอนท่ี 1  ตรวจคดักรองใน
ขั้นตน้ หรือพบแพทยท์ัว่ไป 

ขั้นตอนท่ี 2 พบแพทยเ์ฉพาะ
ทางภายในโรงพยาบาล หรือ
ระหวา่งโรงพยาบาล 
ขั้นตอนท่ี 3 ส่งตรวจดว้ย
เคร่ืองมือทางการแพทย ์

ขั้นตอนท่ี 4 แพทยว์นิิจฉยัและ
ด าเนินการรักษาต่อไป 
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ภาพที ่5.14  ล าดบัสิทธิประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดในความคิดเห็นของแพทย ์
 

5.2.2.3  ความคิดเห็นเพิ่มเติมของกลุ่มตวัอยา่งแพทย ์
แพทยท่ี์ให้ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหาของสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิมี

ทั้งหมด 26 คน ตามขอ้มูลใน  ตารางท่ี 5.26 พบวา่ ส่วนใหญ่มองวา่ปัญหาท่ีพบเจอมกัจะเป็นเร่ือง
จ านวนบุคลากรทางการแพทยมี์ไม่เพียงพอต่อจ านวนผูป่้วย เพราะคนไขม้กัจะมาขอรับการรักษาท่ี
สถานพยาบาลระดบัทุติยภูมิหรือตติยภูมิโดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้อาการเจ็บป่วยบางอยา่งสามารถ
ท าการรักษาท่ีหน่วยบริการในระดบัปฐมภูมิไดก่้อน จึงท าให้ผูป่้วยตอ้งมาเสียเวลาในการรอคอยท่ี
ยาวนาน ส่งผลให้แพทยจ์ะตอ้งรีบตรวจผูป่้วย จนบางคร้ังแพทยก์็ไม่สามารถตรวจและบนัทึก
ขอ้มูลให้กบัผูป่้วยไดล้ะเอียดเท่าท่ีควร นอกจากน้ีแพทยบ์างส่วนก็พยายามท่ีจะไปเรียนต่อเฉพาะ
ทาง ท าให้ไม่มีแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป (General Practitioner) ท่ีมีความช านาญในการดูแลผูป่้วย
ทั่วไปอีกด้วย จึงมีข้อเสนอว่าควรจะมีการกระจายสิทธิหรือขอบเขตในการรักษาไปย ัง
สถานพยาบาลอ่ืนไดบ้า้ง เพื่อผูป่้วยจะรับบริการอยา่งทัว่ถึงและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

ส่วนเร่ืองการรักษานั้นแพทยไ์ดใ้หก้ารรักษาอยา่งเต็มท่ีและเท่าเทียมกนัทุกสิทธิ แต่
เน่ืองจากในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลมีกฎระเบียบและงบประมาณท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าให้การ
ส่งตรวจหรือการจ่ายยาจึงแตกต่างกนัออกไปดว้ย จนบางคร้ังผูป่้วยไม่ไดรั้บการรักษาอย่างดีท่ีสุด 
เช่น สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้อาจจะเบิกยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติในบางกรณีไม่ได ้แต่
อาจจะมีสิทธิในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีดีกว่าสิทธิประกันสังคม แม้ว่าผู ้ใช้สิทธิ
ประกนัสังคมจะจ่ายเบ้ียประกนัให้กบัตนเองทุกเดือน แต่กลบัมีขอ้จ ากดัในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ท่ี
มากกวา่ ในขณะท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการสามารถเบิกไดม้ากกวา่สิทธิอ่ืน ๆ จนบางคร้ังมีการ
เบิกจ่ายอุปกรณ์หรือใหก้ารตรวจรักษาบางอยา่งมากจนเกินความจ าเป็น 
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นอกจากน้ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าก็มีปัญหาเร่ืองกฎเกณฑ์การให้สิทธิ
คุม้ครอง เพราะสิทธิน้ีถือวา่ใหก้บัคนไทยทุกคนท่ีไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลใด ๆ มารองรับ กลายเป็น
วา่มีทั้งคนท่ีมีฐานะยากจนและคนท่ีมีฐานะดีก็ไดรั้บสิทธิคุม้ครองเหมือนๆ กนั ท าให้เกิดความไม่
เป็นธรรมระหวา่งชนชั้นของผูป่้วย ในส่วนของสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการเองก็มีปัญหาในการ
ทบัซ้อนของสิทธิ กล่าวคือ สามีหรือภรรยามีสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ แต่อีกคนมีสิทธิ
ประกนัสังคม กฎระเบียบของกรมบญัชีกลางระบุวา่กรณีน้ีถือวา่คู่สมรสมีสิทธิรักษาพยาบาลของ
ตนเองอยู่แลว้ จะตอ้งไปใช้สิทธิประกนัสังคมของตนเอง แต่ถา้คู่สมรสอีกคนใชสิ้ทธิหลกัประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า ซ่ึงถือว่าเป็นสิทธิท่ีให้กบัประชาชนท่ีไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลใด ๆ มารองรับ 
ดงันั้นจึงใหคู้่สมรสรายนั้นไดรั้บสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการได ้กรณีดงักล่าวน้ีจึงถือวา่เกิดความ
เหล่ือมล ้าในการใหสิ้ทธิรักษาพยาบาลอยา่งชดัเจน 

ดา้นงบประมาณของแต่ละสิทธิท่ีใหก้บัสถานพยาบาลเองก็มกัจะสร้างปัญหาให้กบั
ผูป่้วยในการส่งตัวไปยงัสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพท่ีสูงกว่าอยู่เป็นประจ า อย่างในกรณีของ
สถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิมกัจะพบว่า เม่ือให้การรักษากับผูป่้วยท่ีส่งตวัมาจาก
สถานพยาบาลระดบัปฐมภูมิเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  แต่สถานพยาบาลระดบัดงักล่าวกลบัไม่ยอมรับตวั
ผูป่้วยกลบัไปเพราะกลวัว่าจะตอ้งจ่ายเงินชดเชยในการส่งตวัผูป่้วยข้ึนมา เน่ืองจากสถานพยาบาล
ระดบัปฐมภูมิไดรั้บงบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกดัของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลมาน้อย จึง
ผลกัภาระในการรักษามาใหก้บัสถานพยาบาลท่ีอยูร่ะดบัสูงกวา่แทน หรือบางกรณีสถานพยาบาลท่ี
ส่งตวัมาเป็นเป็นสถานพยาบาลระดบัปฐมภูมิท่ีพอจะมีงบประมาณและศกัยภาพในการดูแลรักษา
ผูป่้วยได ้แต่ผูป่้วยกลบัไม่เช่ือมัน่ในศกัยภาพของสถานพยาบาล จึงพยายามให้แพทยส่์งตวัไปยงั
สถานพยาบาลในระดบัท่ีสูงกวา่ 

ส่วนตวัผูป่้วยยงัขาดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิรักษาพยาบาลของตนเอง 
เพราะกฎระเบียบในการเขา้รับการรักษาของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลมีรายละเอียดยิบย่อยมาก
เกินไป ท าให้กระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะต้องประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดท่ีให้สิทธิ
รักษาพยาบาลเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับงบประมาณท่ีหน่วยงานต้นสังกัดของสิทธิ
รักษาพยาบาลอนุมติัมาให้ในแต่ละคร้ังก็มีจ  านวนท่ีน้อย ไม่เพียงพอกบัการรักษาผูป่้วย บางคร้ัง
ผูป่้วยจะตอ้งรอคอยนานกว่าจะได้รับการรักษาในล าดบัถบัไป จนส่งผลให้การรักษาท าได้ล่าช้า
ออกไปดว้ย โดยเฉพาะในสิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้จะมีปัญหาอยู่
บ่อย ๆ ท าใหก้ารรักษาบางอยา่งท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงผูป่้วยจึงจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินค่ารักษาเอง 

จากความยุง่ยากซบัซอ้นของระบบและจ านวนของผูป่้วยท่ีมากดงักล่าวน้ี บางคร้ังก็
สร้างความไม่พอใจให้กบัผูป่้วยจนเกิดเหตุการณ์ฟ้องร้องแพทยอ์ยูเ่ป็นประจ า ดว้ยเหตุท่ีกฎหมาย
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ในปัจจุบนัไดเ้อ้ืออ านวยใหส้ามารถท าการฟ้องร้องไดม้ากกวา่ในอดีต ท าให้แพทยบ์างคนขาดขวญั
และก าลงัใจในการรักษาจนตอ้งลาออก บางคร้ังแพทยอ์าจจะป้องกนัปัญหาโดยการให้ตรวจดว้ย
เคร่ืองมือท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงเกินความจ าเป็นเพื่อป้องกนัการวินิจฉัยผิดพลาด กลายเป็นภาระทาง
การเงินกบัตวัผูป่้วยและหน่วยงานตน้สังกดัท่ีใหสิ้ทธิรักษาพยาบาลต่อไปอีก 
 
ตารางที ่5.26  ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมของแพทยจ์  าแนกตามสังกดัของสถานพยาบาล 

 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมของแพทย ์

จ านวนแพทยท่ี์ใหค้วามคิดเห็น (คน) 

กรุ
งเท

พม
หา

นค
ร 
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กษ
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ร 

รวม 

1. สิทธิรักษาพยาบาลมีเง่ือนไขในการใชเ้อกสารเพื่อเขา้
รับการรักษา ส่งผลใหผู้ป่้วยไดรั้บบริการล่าชา้ 

    1 1 

2. ความยุง่ยากในการจดัการของแต่ละสิทธิ    2  2 
3. ผูป่้วยในแต่ละสิทธิตอ้งจ่ายเงินเอง เพื่อใหไ้ดรั้บ
บริการท่ีนอกเหนือจากสิทธิรักษาพยาบาลไดจ้ดัไวใ้ห ้

    1 1 

4. แพทยก์ลวัโดนฟ้องร้องมากกวา่เม่ือก่อน 1     1 
5. จ านวนบุคลากรทางการแพทยมี์ไม่เพียงพอต่อจ านวน
คนไขท่ี้มารอรับการรักษา 

2    3 5 

6. สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิประกนัสังคม
ควรเบิกอุปกรณ์ส้ินเปลืองไดเ้หมือนสิทธิหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ 

   1 2 3 

7. สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้และสิทธิ
ประกนัสังคมมีปัญหาการใชสิ้ทธิในสถานพยาบาล
อ่ืนท่ีไม่ใช่สถานพยาบาลรับรองสิทธิ 

   1 1 2 

8. ผูป่้วยทุกรายสามารถเขา้ถึงการส่งตรวจเคร่ืองมือท่ีมี
ค่าใชจ่้ายสูง แต่แตกต่างกนัท่ีระยะเวลาขออนุมติั 

   1  1 
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ตารางที ่5.26  (ต่อ) 
 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมของแพทย ์

จ านวนแพทยท่ี์ใหค้วามคิดเห็น (คน) 
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รวม 

9. ควรจะมีการกระจายสิทธิหรือขอบเขตการรักษาไปยงั
โรงพยาบาลอ่ืนบา้ง จะไดมี้ความทัว่ถึงและรวดเร็วข้ึน 

    1 1 

10. ผูป่้วยขาดความเขา้ใจเร่ืองสิทธิการเบิก และมกัมี
ปัญหากบัทางหน่วยงานตน้สังกดัเร่ืองการใชสิ้ทธิ 

 2    2 

11. การประสานงานกรณีฉุกเฉินของสิทธิประกนัสังคม
มีปัญหา 

   1  1 

12. โรงพยาบาลมีนโยบายไม่รับสิทธิประกนัสังคมทุก
กรณี แต่ไม่แจง้ใหใ้ครทราบ 

    1 1 

13. สิทธิประกนัสังคมมีขั้นตอนการขออนุมติัยบิยอ่ยและ
เยอะเกินไป 

    1 1 

14. สิทธิประกนัสังคมมกัจะมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
จ านวนผูป่้วย ท าใหบ้างคร้ังผูป่้วยตอ้งรอคอยและท า
ใหก้ารตรวจรักษาล่าชา้ 

  2   2 

15. สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีขอ้จ ากดัในการ
เลือกสถานพยาบาลท่ีส่งต่อ 

   1  1 

16. ผูป่้วยสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ หาก
ตอ้งการหอ้งพิเศษกรณีเป็นผูป่้วยใน จะตอ้งสละสิทธิ
การรักษาทั้งหมดและจ่ายค่ารักษาพยาบาลดว้ยตนเอง 

   1  1 

รวม 3 2 2 8 11 26 
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5.2.3  การสัมภาษณ์ความคิดเห็นเชิงลกึของแพทย์ 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ี ประกอบไปดว้ยแพทยท์ั้งหมด 8 คน ไดแ้ก่ แพทยท่ี์ให้การรักษา

ในสถานพยาบาลของรัฐตามสังกดัต่าง ๆ คือ กระทรวงสาธารณสุข 3 คน กระทรวงศึกษาธิการ 2 
คน กรุงเทพมหานคร 2 คน และแพทยท่ี์สังกดัหน่วยงานวิจยัเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
1 คน  โดยสรุปใจความส าคญัจากการสัมภาษณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.2.3.1  ขั้นตอนในการเขา้รับการรักษาพยาบาล 
จากกระบวนการเขา้รับบริการรักษาพยาบาลทั้ง 4 ขั้นตอน ท่ีใชส้ ารวจความคิดเห็น

ของแพทยโ์ดยแบบสอบถามนั้น เม่ือน ามาสอบถามเชิงลึกกบัแพทยท์ั้ง 8 คน วา่พบเจอปัญหาหรือ
อุปสรรคในการใหบ้ริการผูป่้วยทั้ง 3 สิทธิในขั้นตอนใดบา้ง แพทยท่ี์ให้สัมภาษณ์กล่าววา่ โดยปกติ
แลว้การเขา้รับการรักษาจะมีขั้นตอนคลา้ยคลึงกบัรูปแบบท่ีกล่าวมาทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาล อาจจะ
แตกต่างกนัไปบา้งตามประเภทของโรค เช่น โรคท่ีไม่ไดซ้ับซ้อนมากนกัก็สามารถวินิจฉัยไดเ้ลย
โดยไม่ตอ้งผ่านแพทยเ์ฉพาะทาง หรือไม่ตอ้งท าการส่งตรวจดว้ยเคร่ืองมือแพทย ์หมายความว่า
สามารถขา้มขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ไปวนิิจฉยัและท าการรักษาในขั้นตอนท่ี 4 ไดเ้ลยในบางกรณี 

การท่ีแพทยจ์ะส่งตวัผูป่้วยไปรักษาในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่หน่วยบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care Unit) ในขั้นตอนท่ี 1 ไปจนถึงหน่วยบริการทุติยภูมิ (Secondary Care Unit) และ
หน่วยบริการตติยภูมิ (Tertiary Care Unit) ในขั้นตอนท่ี 2 ภายในสถานพยาบาลเดียวกนัไดต้ลอด
ทั้งกระบวนการนั้น จะต้องเป็นสถานพยาบาลท่ีมีขนาดและศกัยภาพทั้ งในด้านบุคลากรและ
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ใหญ่มากพอ เช่นโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียนแพทย ์หรือ
โรงพยาบาลเฉพาะทางของภาครัฐ เป็นตน้ แต่ถา้เป็นสถานพยาบาลขนาดเล็กในต่างจงัหวดั ผูป่้วย
จะตอ้งผา่นการตรวจจากแพทยใ์นสถานพยาบาลรับรองสิทธิก่อน ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคกบัผูป่้วยท่ีใช้
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีภาครัฐมกัจะให้ข้ึนทะเบียนสิทธิไวก้บัสถานพยาบาลใกลบ้า้น 
เพราะส่วนมากแลว้สถานพยาบาลในต่างจงัหวดัมกัจะเป็นสถานพยาบาลระดบัปฐมภูมิ เช่น สถานี
อนามยั ศูนยสุ์ขภาพชุมชน โรงพยาบาลอ าเภอ เป็นตน้ ในขณะท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการและ
สิทธิประกนัสังคมสามารถข้ึนทะเบียนการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐแห่งใดก็ได้ท่ียงัมีท่ีว่าง
เหลืออยู่ ส่งผลให้ 2 สิทธิดงักล่าวน้ีมกัจะเลือกสถานพยาบาลในระดบัทุติยภูมิ (เช่น โรงพยาบาล
จงัหวดั โรงพยาบาลศูนย ์เป็นตน้) สถานพยาบาลระดบัตติยภูมิ (เช่น โรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียน
แพทย ์หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง เป็นตน้) หรือในสถานพยาบาลของเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการใน
ระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัปฐมภูมิอยูเ่สมอ 

หากผู ้ป่วย มีความจ า เ ป็น ท่ีจะต้องได้รับการรักษา ท่ี สูงกว่าศักยภาพของ
สถานพยาบาล สถานพยาบาลในสังกดัของรัฐก็มกัจะส่งตวัผูป่้วยตามล าดบัขั้นตอนจากหน่วย
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บริการปฐมภูมิไปจนถึงหน่วยบริการทุติยภูมิหรือตติยภูมิเหมือนกนัทุกสิทธิ ส่วนการส่งต่อก็มกัจะ
ส่งต่อไปยงัสถานพยาบาลในสังกดัเดียวกนั เช่น สถานพยาบาลสังกดักรุงเทพมหานครก็มกัจะส่ง
ตวัไปยงัสถานพยาบาลสังกดักรุงเทพมหานครท่ีสูงกว่า หรือสถานพยาบาลสังกดักรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข ก็จะส่งไปสถานพยาบาลของกรมการแพทยใ์นระดบัท่ีสูงกวา่ เพราะสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณไดส้ะดวกกว่าการส่งตวัขา้มสังกดั ในขณะท่ีสถานพยาบาลรับรองสิทธิท่ีเป็น
สถานพยาบาลของเอกชนก็มกัจะเพิกเฉยไม่ยอมส่งตวัผูป่้วย เพราะเกรงว่าจะตอ้งตามไปจ่ายเงิน
ชดเชยให้กับสถานพยาบาลในระดับท่ีสูงกว่าแล้วจะท าให้สถานพยาบาลของตนเองเสีย
ผลประโยชน์ 

เม่ือวเิคราะห์ถึงความเหล่ือมล ้าท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นขั้นตอนการรักษาทั้ง 4 ขั้นตอน 
ส่วนใหญ่แลว้มกัจะเจอในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1)  ขั้นตอนท่ี 1 การคดักรองและรักษาในเบ้ืองตน้โดยแพทยท์ัว่ไปก่อนส่ง
ต่อให้แพทยเ์ฉพาะทาง และขั้นตอนท่ี 2 การตรวจวินิจฉัยโดยแพทยเ์ฉพาะทางภายโนโรงพยาบาล
หรือต่างโรงพยาบาล 

ในกรณีท่ีเป็นผูใ้ช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ผูป่้วยจะตอ้งเขา้รับ
การตรวจและรักษาในเบ้ืองตน้จากหน่วยบริการปฐมภูมิในขั้นตอนท่ี 1 เสียก่อน และมกัจะเจอกบั
แพทยฝึ์กหัดหรือแพทยใ์ช้ทุนเป็นผูท้  าการตรวจและให้การรักษา แต่ตามหลกัการท่ีถูกตอ้งตาม
แบบแผนของประเทศท่ีพฒันาแลว้ใชก้นันั้น แพทยท่ี์ตรวจและท าการรักษาในระดบัปฐมภูมิจะตอ้ง
ผา่นการศึกษาระดบัเวชปฏิบติัทัว่ไป (Practitioner) หรือเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) 
เสียก่อน ดงันั้นในประเทศไทยจึงเกิดปัญหาฟ้องร้องจากการรักษาในระดับปฐมภูมิอยู่บ่อย ๆ 
เน่ืองจากความรู้และความสามารถของแพทยไ์ม่เอ้ืออ านวย และในแต่ละวนัแพทยจ์ะตอ้งตรวจ
ผูป่้วยท่ีมาขอรับบริการในจ านวนท่ีมาก จึงมีกรณีท่ีตรวจแลว้ไม่ไดม้าตรฐานหลุดออกไปบา้งเพราะ
ตอ้งเร่งรีบกบัเวลา ในขณะท่ีประเทศองักฤษผูป่้วยจะตอ้งลงช่ือขอรับการเขา้ตรวจล่วงหนา้และรอ
จนกว่าจะถึงล าดบัของตนเองจึงจะไปใช้บริการได ้ท าให้คุณภาพในการให้บริการของแพทยใ์น
ประเทศองักฤษจึงสูงกว่าของประเทศไทย ในขณะท่ีผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการและสิทธิ
ประกนัสังคมสามารถเลือกสถานพยาบาลท่ีมีแพทยเ์ฉพาะทางได้ตั้งแต่แรก ท าให้สามารถขา้ม
ขั้นตอนท่ี 1 ไปขั้นตอนท่ี 2 ไดเ้ลย 

การท่ีผู ้ใช้สิท ธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะต้องพบแพทย์ใน
สถานพยาบาลปฐมภูมิก่อนนั้น เพราะจะสามารถประหยดังบประมาณในการรักษาไดห้ากเป็นการ
เจบ็ป่วยแบบเล็กนอ้ยธรรมดา แต่ถา้เกินกวา่ศกัยภาพของสถานพยาบาลท่ีจะท าการรักษาให้ไดก้็จะ
ท าใบส่งตวัไปยงัสถานพยาบาลในระดบัท่ีสูงกวา่ ซ่ึงใบส่งตวัก็มกัจะมีระยะเวลาในการใช้งานได้
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ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี แต่ถา้ยงัรักษาไม่หายผูป่้วยก็ตอ้งกลบัมาขอใบส่งตวักบัสถานพยาบาลท่ี
รับรองสิทธิอีกคร้ัง ซ่ึงแพทยจ์ะใชเ้วลาในการพิจารณาเพียงไม่ก่ีนาที แต่ผูป่้วยกลบัตอ้งเสียเวลาใน
การรอพบแพทยแ์ละรอกระบวนการในการท าเอกสารเกือบทั้งวนั 

แต่การท่ีผูป่้วยในสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้จะตอ้งพบอุปสรรคใน
การส่งตวัเพื่อเขา้รับการรักษาบา้งนั้น กลุ่มแพทยท่ี์ให้สัมภาษณ์กลบัคิดว่าไม่ได้ก่อให้เกิดความ
เหล่ือมล ้าของสิทธิรักษาพยาบาล เพราะเป็นสิทธิรักษาพยาบาลเดียวท่ีไดรั้บจากภาครัฐโดยไม่ตอ้ง
ร่วมจ่ายเบ้ียประกนัใด ๆ ในขณะท่ีผูใ้ชสิ้ทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการตอ้งยอมรับเงินเดือนท่ีต ่ากวา่
ภาคเอกชน และผู ้ใช้สิทธิประกันสังคมก็ต้องหักเงินเดือนเพื่อใช้เป็นเบ้ียประกันในการ
รักษาพยาบาลของตนเอง ดงันั้น ทั้ง 2 สิทธิน้ีจึงสมควรไดเ้ขา้พบแพทยใ์นสถานพยาบาลท่ีมีแพทย์
เฉพาะทางโดยตรง ส่วนผูใ้ช้สิทธิประกนัสังคมเองก็ยงัคงมีอุปสรรคในการรักษาอยู่บา้ง เพราะ
จะต้องเขา้ตรวจกบัสถานพยาบาลท่ีรับรองสิทธิก่อน แต่ก็มีในการโอกาสเลือกสถานพยาบาล
รับรองสิทธิท่ีเป็นสถานพยาบาลระดับท่ีสูงกว่าปฐมภูมิข้ึนไปได้ตั้ งแต่ต้น ในขณะท่ีสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการจะเลือกเขา้สถานพยาบาลของรัฐท่ีใดก็ได้ เพราะสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการเปิดโอกาสใหแ้พทยท์  าการรักษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีนัน่เอง 

2)  ขั้นตอนท่ี 3 การส่งตรวจดว้ยเคร่ืองมือแพทยท่ี์มีค่าใชจ่้ายสูง 
ในกรณีของสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

แพทยท่ี์ใหส้ัมภาษณ์กล่าววา่ เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณของหน่วยงานตน้สังกดัท าให้ผูป่้วย
ใน 2 สิทธิน้ีจะตอ้งจ่ายเงินเองเพื่อให้ไดรั้บการตรวจดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงอยู่
เสมอ หรือแพทยอ์าจจะเล่ียงใหผู้ป่้วยไปใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีถูกกวา่ โดยแลกกบั
การใชเ้วลารอฟังผลท่ียาวนานกวา่แทน ในขณะท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีโอกาสไดรั้บการ
ตรวจดว้ยเคร่ืองมือแพทยท่ี์มีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่อีก 2 สิทธิ อาจมีการร่วมจ่ายบา้งแต่ก็ไม่มากนกั แต่
ถา้ผูป่้วยมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงโดยไม่มีแนวทางท่ีจะตรวจดว้ยวิธีการ
อ่ืนแลว้นั้น ผูป่้วยทั้ง 3 สิทธิก็มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการตรวจเหมือน ๆ กนั โดยสถานพยาบาลจะเบิก
เงินกับต้นสังกัดหรือผูป่้วยจะต้องจ่ายเงินเองนั้น ก็ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ริหารของแต่ละ
สถานพยาบาลซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามนโยบายของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง อยา่งกรณีของแพทย์
ท่ีใหส้ัมภาษณ์ไดใ้หก้ารรักษาผูป่้วยในโรงเรียนแพทยเ์หมือนกนั 2 คน แต่กลบัมีนโยบายในการใช้
เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ โรงพยาบาลแห่งแรกจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
ใหใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงจากผูอ้  านวยการสถานพยาบาลก่อนจึงจะสามารถใชง้านได้ ในขณะ
ท่ีโรงพยาบาลอีกแห่งหน่ึง แพทยท่ี์ใหก้ารรักษากลบัมีอ านาจในการสั่งใชเ้คร่ืองมือไดเ้อง เป็นตน้ 
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3)  ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการรักษาโรค 
เม่ือถึงขั้นตอนการด าเนินการรักษาโรคแลว้ แพทยจ์ะให้การรักษาเป็นไป

ตามหลกัวิชาการในเวชปฏิบติั (Clinical Practice Guidelines) ของโรคต่าง ๆ เหมือนกนัทุกสิทธิ
รักษาพยาบาล แต่อาจมีความเหล่ือมล ้าหรืออุปสรรคบา้งในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเขา้รับการรักษาตามล าดบัก่อนหลงั 
ในกรณีของสถานพยาบาลของเอกชนอาจมีการแทรกล าดบัการรักษา

ให้กับผูป่้วยท่ีจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองก่อนผูป่้วยท่ีใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากภาครัฐ ในขณะท่ี
สถานพยาบาลของภาครัฐเองก็มีขอ้จ ากดัในเร่ืองจ านวนเคร่ืองมือและบุคลากรท่ีให้การรักษา หาก
ผูป่้วยไม่ได้มีความเร่งด่วนท่ีจะต้องเข้ารับการรักษามากนัก ก็ต้องรอใช้สิทธิรักษาตามล าดับ
ก่อนหลงัในช่วงเวลาราชการ ซ่ึงแพทยจ์ะให้การรักษาตามล าดบัก่อนหลงัโดยไม่เอนเอียงหรือ
เอ้ืออ านวยใหก้บัสิทธิรักษาพยาบาลใดเป็นกรณีพิเศษ แต่ถา้ผูป่้วยตอ้งการความรวดเร็วในการรักษา
ก็ตอ้งจ่ายเงินเองเพื่อลดัขั้นตอนไปรับการรักษาในช่วงนอกเวลาราชการแทน ส่วนผูป่้วยคนใดท่ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งเร่งด่วนก็จะไดรั้บการรักษาก่อนโดยไม่เอ้ือต่อสิทธิใดเป็นพิเศษอีก
เช่นกนั 

(2)  การจ่ายยาหรือหตัถการทางการแพทย ์
จะตอ้งสอดคลอ้งกบับญัชียาท่ีแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลก าหนดไว ้โดย

ส่วนมากแลว้ทั้ง 3 สิทธิก็จะอิงกบับญัชียาหลกัแห่งชาติซ่ึงเป็นยาท่ีก าหนดให้คนไทยสามารถใชไ้ด้
ทุกคน อาจจะมีส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนับา้งเล็กน้อยตามบริษทัยาท่ีสถานพยาบาลต่าง ๆ เลือก
น ามาใช ้ดงันั้น หากมีการรักษาโรคทัว่ ๆ ไปก็มกัจะไดรั้บยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติเหมือน ๆ กนั
ทุกสิทธิ แต่กรณีท่ีจะตอ้งใชว้ิธีการรักษาท่ีซบัซ้อนมากข้ึน ผูป่้วยในแต่ละสิทธิอาจจะไดรั้บยาหรือ
กระบวนการรักษาท่ีไม่เหมือนกนั เช่น กรณีท่ีผูป่้วยทั้ง 3 สิทธิตอ้งรับการรักษาโรคน่ิว แพทยจ์ะ
เป็นผูต้ดัสินวา่จะใชว้ธีิการผา่ตดัหรือกินยาสลายน่ิว ผูป่้วยสิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ก็มกัจะไดรั้บการรักษาโดยกินยาสลายน่ิว เพราะมีตน้ทุนค่ารักษาท่ีต ่ากวา่ แต่ตอ้ง
ใช้เวลาค่อนขา้งนานกว่าน่ิวจะสลายหมด ขณะท่ีผูป่้วยในสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการสามารถ
ขอรับการผ่าตดัซ่ึงเป็นวิธีการรักษาท่ีไดผ้ลเร็วมากกวา่ แมว้า่วิธีผา่ตดัจะมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่ แต่สิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการสามารถเบิกจ่ายไดต้ามจ านวนเงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บจึงสามารถ
ขอรับการรักษาแบบใดก็ได ้ซ่ึงวิธีการรักษาทั้ง 2 วิธีต่างช่วยให้ผูป่้วยหายไดเ้หมือนกนั หรือกรณี
ของอุปกรณ์ดามกระดูก สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีโอกาสไดใ้ชโ้ลหะท่ีมีคุณภาพสูงมากกว่า
อีก 2 สิทธิ เป็นตน้ ดงันั้น ผูป่้วยท่ีใช้สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการจึงมีทางเลือกในการรักษาท่ี
หลากหลายกวา่อีก  2 สิทธิเน่ืองจากสิทธิรักษาพยาบาลเปิดกวา้งมากกวา่นัน่เอง 
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(3) ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยูน่อกเหนือกระบวนการรักษา 
ส่ิ งอ านวยความสะดวก เ ช่น ห้องพักของผู ้ป่วยใน ผู ้ป่วยสิทธิ

รักษาพยาบาลข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม มีสิทธิท่ีจะเบิกค่าห้องพิเศษได้ แต่สิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้จะไม่ไดรั้บสิทธิน้ี เป็นตน้ 

จากกระบวนการในการรักษาทั้ง 4 ขั้นตอนน้ี แพทยท่ี์ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดต่างให้
ความเห็นตรงกนัวา่ หากมีความจ าเป็นในการรักษาแลว้ แพทยใ์นสถานพยาบาลของรัฐจะไม่เลือก
ปฏิบติักบัสิทธิรักษาพยาบาลใดเป็นกรณีพิเศษ เพราะตอ้งให้การรักษาเป็นไปตามแนวทางของเวช
ปฏิบติัท่ีมีการก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน แต่หน่วยงานตน้สังกดัท่ีใหสิ้ทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิเอง
ก็มีการก าหนดกฎระเบียบในการให้การรักษาท่ีไม่ เหมือนกันอันเน่ืองมาจากข้อจ ากัดของ
งบประมาณ จึงส่งผลให้มีทางเลือกในการรักษาท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการมีอิสระในการรับการรักษามากกวา่อีก 2 สิทธิ จึงท าให้ไดรั้บการรักษาท่ีมีคุณภาพท่ีดี
และรวดเร็วกวา่นั้นเอง 

5.2.3.2  ขอ้มูลเพิ่มเติมในการใหบ้ริการตามท่ีแพทยผ์ูใ้หส้ัมภาษณ์พบเจอ 
ในอดีตก่อนท่ีจะมีระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ หรือโครงการ 30 บาทรักษา

ทุกโรค ประเทศไทยยงัคงให้สิทธิรักษาพยาบาลกับคนเพียง 2 กลุ่ม คือ สิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการส าหรับกลุ่มขา้ราชการและครอบครัว และสิทธิประกนัสังคมส าหรับลูกจา้งภาคเอกชน 
ส่วนประชาชนท่ีอยู่นอกเหนือจากคนใน 2 กลุ่มน้ีจะตอ้งเสียค่ารักษาพยาบาลให้กบัตนเอง แต่ถา้
เป็นผู ้ป่วยท่ี มีฐานะยากจน ไม่ มี เ งินพอท่ีจะจ่ายค่า รักษาพยาบาลของตนเองได้นั้ น  ทาง
สถานพยาบาลก็จะจัดให้เป็นผูป่้วยอนาถา ซ่ึงภาครัฐจะเป็นฝ่ายท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับ
สถานพยาบาลแทนกลุ่มคนดังกล่าวน้ี ต่อมาได้มีการเรียกร้องขอสิทธิรักษาพยาบาลให้กับ
ประชาชนกลุ่มน้ีบา้ง จึงไดเ้กิดสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ข้ึนมา 

ส่วนการบริหารงบประมาณก่อนท่ีจะมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แพทย์ผู ้
ให้บริการรักษาในโรงพยาบาลจงัหวดัหรือสถานพยาบาลขนาดใหญ่จะไม่ใส่ใจว่าเงินท่ีทาง
สถานพยาบาลตอ้งจ่ายออกไปนั้นมากน้อยเพียงใด เพราะนอกจากงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวท่ี
กระทรวงสาธารณะสุขจดัสรรให้แลว้ ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการส่วนมากก็จะใชสิ้ทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการและประกนัสังคม ซ่ึงมีหน่วยงานของรัฐคอยช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้อยู่อีก
ดา้นหน่ึง แต่ถา้เป็นสถานพยาบาลขนาดเล็กท่ีอยูใ่นระดบัอ าเภอก็มกัจะมีปัญหาทางการเงินจากงบ
เหมาจ่ายรายหวัท่ีไดน้อ้ยกวา่ตามขนาดของสถานพยาบาลท่ีมีขนาดเล็กลง ประกอบกบัประชาชน
ท่ีมาข้ึนทะเบียนสิทธิก็ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลใด ๆ มารองรับ ท าใหส้ถานพยาบาลตอ้งประหยดัใน
เร่ืองค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ ทางดา้นผูบ้ริหารของสถานพยาบาลขนาดเล็กเองก็ตอ้งท าทุกวิถีทาง
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ท่ีจะได้ตวัแพทยท่ี์เก่ง ๆ มาอยู่ในสถานพยาบาลของตนเองเพื่อใช้ดึงดูดให้คนมาข้ึนทะเบียนใช้
สิทธิกบัสถานพยาบาลของตนมาก ๆ เพื่อท่ีจะไดรั้บงบเหมาจ่ายรายหวัมาเฉล่ียกบัรายจ่ายท่ีตอ้งจ่าย
ออกไป แต่ภายหลงัท่ีมีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กลายเป็นการดึงให้ประชาชนเขา้มาใช้
บริการได้มากกว่าเดิม แมจ้ะมีขอ้ดีท่ีสามารถดึงเอาผูป่้วยท่ีมีฐานะยากจนให้เขา้มารับการรักษา
ได้มากข้ึน แต่ก็ท  าให้ผูท่ี้ใช้สิทธิน้ีดูแลตนเองน้อยลง เพราะถือว่ามีสิทธิรักษาฟรีคุ้มครองอยู ่
กลายเป็นการเพิ่มภาระทางการเงินของสถานพยาบาลขนาดเล็กให้มากกว่าเดิม ในขณะท่ี
สถานพยาบาลของรัฐท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครมกัจะไม่ประสบกบัปัญหาดงักล่าว 

จากปัญหาท่ีสถานพยาบาลขนาดเล็กไดรั้บเงินมาไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
ในปัจจุบนัจึงเกิดการรวมพื้นท่ีเพื่อบริหารจดัการร่วมกนั หรือท่ีเรียกวา่ พวงบริการ (Cluster) ของ
สถานพยาบาลในหลาย ๆ จงัหวดัเขา้ดว้ยกนัเพื่อช่วยกนัดูแลและบริหารจดัการงบประมาณให้เกิด
สภาพคล่องทางการเงินภายในกลุ่มของตนเอง อยา่งไรก็ตาม กลุ่มสถานพยาบาลขนาดเล็กเหล่าน้ี
ยงัคงพบปัญหาทางดา้นค่าใช้จ่ายอยู่ เพราะงบเหมาจ่ายรายหัวท่ีไดรั้บจากส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติไดร้วมเอาเงินเดือนของบุคลากรทางการแพทยไ์วใ้นงบดงักล่าวน้ีดว้ย ดงันั้น ทาง
สถานพยาบาลจะตอ้งหักงบประมาณในส่วนเงินเดือนของบุคลากรทางการแพทยเ์อาไวก่้อน จึงมี
เงินเหลือส าหรับจ่ายค่ายาใหก้บับริษทัยานอ้ยมาก ท าให้ทางสถานพยาบาลขนาดเล็กหลายแห่งตอ้ง
เป็นหน้ีบริษทัยาในช่วงเวลาท่ีผา่นมารวมกนัแลว้เป็นมูลค่ามหาศาล 

ดงันั้นแนวทางท่ีสถานพยาบาลจะสามารถลดตน้ทุนในการให้บริการไดม้ากท่ีสุด 
คือ ตอ้งลดตน้ทุนของยาท่ีเบิกจ่ายให้กบัผูป่้วย เพราะเป็นตน้ทุนค่าบริการรักษาพยาบาลท่ีสูงท่ีสุด 
โรงพยาบาลส่วนใหญ่จึงเลือกใชย้าท่ีมีราคาต ่าให้กบัผูป่้วย แต่ยาดงักล่าวตอ้งเป็นยาท่ีบรรจุอยู่ใน
บญัชียาหลกัแห่งชาติซ่ึงทางผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพทุกสาขายอมรับวา่มีความจ าเป็นต่อคน
ไทย โดยส่วนมากจะเป็นยาช่ือสามญั (Generic drug) ท่ีมีการลอกเลียนสูตรจากยาตน้แบบ (Original 
drug) ของบริษทัยาในต่างประเทศท่ีหมดสิทธิบตัรไปแลว้ ท าให้สามารถผลิตไดเ้องภายในประเทศ 
จึงลดตน้ทุนในการผลิตยาช่ือสามญัไปไดม้ากเพราะไม่ตอ้งท าการศึกษาและวิจยัเอง ส่งผลให้ยาช่ือ
สามญัมีราคาถูกกวา่ยาตน้แบบหลายเท่าตวั ในขณะท่ียาตน้แบบเองก็สามารถมีช่ือบรรจุอยูใ่นบญัชี
ยาหลกัแห่งชาติเช่นกนั แต่ก็มกัจะเป็นยาท่ีหมดสิทธิบตัรไปแลว้จึงท าให้มีราคาของยาตน้แบบชนิด
นั้นถูกลงได ้

ส่วนกระบวนการท่ีสถานพยาบาลใชค้ดัเลือกยาช่ือสามญัเอามาใชใ้นสถานพยาบาล
ของตนนั้น จะใชว้ธีิประมูลราคายาจากหลาย ๆ บริษทั บริษทัยาจึงตอ้งแข่งกนัลดตน้ทุนการผลิตยา
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ส่งผลใหบ้ริษทัยาท่ีมีตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงตอ้งปิดกิจการไปหลายบริษทั จนมีการ
กล่าวอยูบ่่อย ๆ วา่ยาช่ือสามญัท่ีทางสถานพยาบาลของรัฐจ่ายให้กบัผูป่้วยมกัจะมีประสิทธิภาพทาง



138 

ยาไม่เท่ากบัยาตน้แบบ แต่โดยทัว่ไปแลว้แพทยใ์นสถานพยาบาลของรัฐก็มกัจะจ่ายยาช่ือสามญัเพื่อ
ใช้ในการรักษาให้กบัผูป่้วยเหมือนกนัทุกสิทธิ เพียงแต่กฎระเบียบของสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหน้าและสิทธิประกนัสังคมระบุไวว้่าจะตอ้งใช้ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติก่อนเพื่อเป็นการ
ประหยดัเงินงบประมาณ แมว้่ายาช่ือสามญัจะให้ผลการรักษาท่ีช้ากว่ายาตน้แบบ ในขณะท่ีสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการนั้นเม่ือก่อนมีโอกาสท่ีจะได้รับยาตน้แบบมากกว่าอีก 2 สิทธิ เพราะ
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาได้เต็มจ านวนท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บ แต่ในปัจจุบัน
กรมบญัชีกลางมีความเขม้งวดในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลมากข้ึนกว่าเดิม แพทยจึ์งหนัมา
จ่ายยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติให้มากข้ึน แต่หากแพทยมี์ความเห็นวา่ผูป่้วยมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ใชย้านอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ หรือมีขอ้บ่งช้ีวา่ใชย้าในบญัชียาหลกัแห่งชาติแลว้ไม่หายก็สามารถ
เบิกจ่ายยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติไดเ้หมือน ๆ กนัทุกสิทธิ นอกจากน้ีการเลือกยาท่ีอยูน่อกบญัชี
ยาหลักแห่งชาติมาใช้ในแต่ละสถานพยาบาลก็แตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ
คณะแพทยใ์นแต่ละสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมมกัจะเลือกใช้ยาท่ีมี
มาตรฐานและคุณภาพสูงกวา่โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 
เพือ่รองรับกบัการใหบ้ริการขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งสูง เป็นตน้ 

การท่ีสถานพยาบาลจะเลือกยาจากบริษทัใดมาใชใ้นการรักษา นอกจากจะค านึงว่า
ตอ้งเป็นยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติเป็นอนัดบัแรกแลว้ ผูบ้ริหารของสถานพยาบาลแต่ละแห่งก็ตอ้ง
ค านึงถึงฐานะทางการเงินของสถานพยาบาลตนเองดว้ยว่าสามารถจดัสรรเงินเพื่อซ้ือยามาไดม้าก
นอ้ยเพียงใด หากจะเนน้ความคุม้ค่าก็ตอ้งเลือกยาท่ีมีคุณภาพดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท าให้ผูป่้วย
หายป่วยไดไ้ว แต่มกัจะเป็นยาท่ีมีราคาแพงตามไปดว้ย หรือถา้จะเน้นความคุม้ทุนก็จะไดย้าท่ีถูก
กวา่ แต่ผูป่้วยอาจจะไม่หายในทนัที บางคร้ังแพทยต์อ้งเพิ่มปริมาณยา หรือเปล่ียนชนิดตวัยาไปใน
ทา้ยท่ีสุดหากผลของยาดังกล่าวใช้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามท่ีแพทยต์้องการ กลายเป็นการสร้างภาระ
ค่าใชจ่้ายใหส้ถานพยาบาลมากข้ึนกวา่เดิม อยา่งในกรณีสถานพยาบาลของแพทยท่ี์ใหส้ัมภาษณ์เป็น
โรงเรียนแพทยเ์หมือนกนั 2 แห่ง แต่มีนโยบายในการเลือกใชย้าท่ีไม่เหมือนกนั แห่งแรกผูบ้ริหาร
เน้นให้ใชย้าในบญัชียาหลกัแห่งชาติเป็นหลกัเสมอ เป็นการเนน้นโยบายความคุม้ค่า ส่วนอีกแห่ง
ให้อิสระกบัแพทยท่ี์ให้การรักษามากกว่า สามารถเลือกใช้ยาตน้แบบท่ีเป็นยานอกบญัชียาหลกั
แห่งชาติได ้เป็นการเนน้นโยบายความคุม้ทุน 

นอกจากความแตกต่างดา้นนโยบายในการเลือกใชย้าของแต่ละสถานพยาบาลแลว้ 
ตวัแพทยเ์องก็มีผลต่อความแตกต่างในการเลือกใชย้ากบัผูป่้วยแต่ละคนอีกดว้ย ส่วนมากแพทยจ์ะ
เช่ือมัน่และคุน้เคยกบัยาตน้แบบจากต่างประเทศมากกว่ายาช่ือสามญัท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศไทย 
หากผูป่้วยรู้จกักบัแพทยเ์ป็นการส่วนตวัไม่วา่จะใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลใดก็ตาม โอกาสท่ีจะไดรั้บยา
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ตน้แบบจากต่างประเทศก็จะมากข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้น ความแตกต่างในการไดรั้บยาของผูป่้วยแต่
ละคนจึงไม่ไดข้ึ้นกบัปัจจยัทางดา้นกฎระเบียบของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลเพียงอยา่งเดียว แต่ยงั
ข้ึนอยูก่บัชนิดของยาท่ีน ามาใชใ้นแต่ละสถานพยาบาล และการวนิิจฉยัของแพทยแ์ต่ละท่านอีกดว้ย 

แมว้่างบประมาณของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลท่ีจดัสรรให้กบัสถานพยาบาลจะมี
ความแตกต่างกนั แต่แพทยก์็ตอ้งเอาใจใส่ต่อการรักษาผูป่้วยเหมือนกนัทุกสิทธิ เน่ืองจากแพทยต์อ้ง
มีจรรยาบรรณในการให้การรักษา ประกอบกบัการรักษาในแต่ละโรคจะมีเวชปฏิบติัก าหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด ดงันั้นสถานพยาบาลจึงกลายเป็นผูแ้บกรับภาระทางการเงินท่ีเกิดข้ึน เช่น แมว้า่สิทธิ
ประกนัสังคมกบัสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้จดัสรรงบประมาณต่อหวัให้กบัสถานพยาบาล
ปีละ 2,000 กวา่บาท แต่ผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิดงักล่าวมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการผา่ตดัท่ีมีค่าใชจ่้าย 
600,000 บาทต่อคร้ัง สถานพยาบาลก็ต้องอนุมัติการรักษาดังกล่าวเช่นเดียวกับผู ้ใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการท่ีจดัสรรงบประมาณให้ไดม้ากกวา่ เป็นตน้ นอกจากน้ี กฎระเบียบของแต่
ละสิทธิรักษาพยาบาลก็เอ้ือต่อการเบิกจ่ายยาท่ีแตกต่างกนั อยา่งกรณีของสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหน้ากบัสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ หากตอ้งได้รับการผ่าตดัท่ีเหมือนกนัโดยมีค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 10,000 บาท กฎระเบียบของกรมบญัชีกลางอาจจะเอ้ือให้ผูป่้วยสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการเบิกค่ารักษาได ้4,000 บาท และตอ้งร่วมจ่ายค่ารักษาเอง 6,000 บาท ในขณะท่ีสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เอ้ือให้ผูป่้วยเสียค่าใชจ่้ายเพียง 30 บาทเท่านั้น หรือกรณีของการเบิก
ยาหรือวติามินบางตวั เช่น วติามินบีรวม (B1-6-12) และแคลเซียม สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการไม่
เอ้ือให้ผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิน้ีเบิกจ่ายได ้เพราะกรมบญัชีกลางถือวา่เป็นอาหารเสริมและไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการรักษาโรค แต่สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้กลบัเอ้ือให้เบิกได ้หรือกรณีท่ีสิทธิ
ประกนัสังคมตอ้งหักเบ้ียประกนัสุขภาพจากรายไดทุ้กเดือน แต่กลบัไดรั้บการรักษาท่ีเหมือนกบั
ผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีร่วมจ่ายเพียงคร้ังละ 30 บาท และในบางคร้ังกลบัเขม้งวด
ในการเบิกจ่ายมากกว่าสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าอีกดว้ย ดงันั้น การท่ีสถานพยาบาลจะ
บรรเทาภาระทางการเงินจากงบประมาณท่ีไดรั้บนอ้ยกวา่ตน้ทุนการรักษาท่ีเกิดข้ึนไดน้ั้น ตอ้งอาศยั
ก าไรจากการให้การรักษาผูป่้วยสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการท่ีสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ตามท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บ (ซ่ึงสถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บจากกรมบญัชีกลางในราคาท่ีสูง
กว่าปกติได้ถึง ร้อยละ 5-10) แล้วน ามาเฉล่ียกับการขาดทุนจากการให้การรักษากับสิทธิ
ประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ แต่ในอนาคตแพทยท่ี์ให้สัมภาษณ์คาดการณ์
วา่คงท าไดย้ากข้ึนเพราะความเขม้งวดของกรมบญัชีกลางตามท่ีไดก้ล่าวมา ในบางคร้ังผูป่้วยทั้ง 3 
สิทธิรักษาพยาบาลก็ยินดีท่ีจะเสียค่ารักษาพยาบาลดว้ยตนเอง เพราะตอ้งการตดัปัญหาความยุง่ยาก
และความล่าชา้ในการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐ 
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5.2.3.3  ขอ้เสนอแนะของแพทยผ์ูใ้หส้ัมภาษณ์ 
เม่ือให้พิจารณาแนวโน้มของสิทธิรักษาพยาบาลของทั้ง 3 สิทธิในอนาคต แพทยท่ี์

ใหส้ัมภาษณ์ต่างมีความเห็นวา่ ตอนน้ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการเป็นสิทธิท่ีเปิดกวา้งให้แพทยท์  า
การรักษาผูป่้วยไดม้ากท่ีสุด และสร้างภาระทางการเงินให้กบัภาครัฐมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ใน
ปัจจุบนัมีแนวโนม้วา่กรมบญัชีกลางจะหยุดเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แบบใหม่เขา้มา และมีโอกาสท่ี
จะปรับลดสิทธิในการรักษาบางอยา่งท่ีไม่จ  าเป็นลงจนอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นจริงๆ 
ส่วนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือว่าเป็นสิทธิรักษาพยาบาลท่ีดีรองลงมาจากสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ เพราะมีการพิจารณาชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเขา้มาใหมอ่ยูเ่สมอ ในขณะ
ท่ีสิทธิประกนัสังคมถูกมองว่าก าลงัตามหลงัสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ในอนาคตตอ้ง
รับภาระหนกัในการปรับตวัให้ดีข้ึนตามกระแสของสังคมท่ีก าลงัเพ่งเล็ง โดยแพทยบ์างท่านไดใ้ห้
ข้อเสนอว่าควรจะแยกสิทธิในการรักษาพยาบาลของประกันสังคมออกมาจากการให้สิทธิ
ประโยชนใ์นดา้นอ่ืน ๆ เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกองทุน และตอ้งให้สิทธิในการ
รักษาพยาบาลเทียบเท่ากบัสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ หรืออาจจะรวมกบัสิทธิหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้แลว้ใหส้ านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นผูบ้ริหารจดัการแทน 

ในขณะท่ีแพทย์บางท่านกลับมองว่าบทบาทของส านักงานหลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาติมีมากเกินไป เน่ืองจากในอดีตก่อนท่ีจะมีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า กระทรวง
สาธารณสุขจะเป็นผูก้  าหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณลงไปยงัสถานพยาบาลต่าง ๆ หาก
สถานพยาบาลแห่งใดมีค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นและเร่งด่วนก็จะจัดสรรไปให้ก่อน และสามารถขอ
งบประมาณเพิ่มเติมได ้แต่ในปัจจุบนั สปสช. กลบัมีบทบาทเหมือนกระทรวงสาธารณสุขในอดีต 
นัน่คือ 1) จดัสรรงบประมาณ 2) ออกนโยบายในการใหก้ารรักษา และ 3) ก ากบัดูแลคุณภาพในการ
ให้การรักษาของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ซ่ึงบทบาททั้ง 3 ด้านน้ี สร้างความไม่เป็น
เอกภาพในการบริหารจดัการเพราะมีความซ ้ าซ้อนกบัอ านาจของกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์
ท่านน้ีได้เสนอว่าบทบาทของ สปสช. ควรจะเป็นหน่วยงานท่ีคอยก ากับดูแลคุณภาพในการ
ให้บริการของสถานพยาบาลเพียงอย่างเดียวน่าจะเหมาะสมท่ีสุด ส่วนบทบาทในการจดัสรร
งบประมาณและการออกนโยบายให้การรักษาควรจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุข เพราะผูป่้วย
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่วนใหญ่จะข้ึนตรงกับสถานพยาบาลของภาครัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลกัอยูแ่ลว้ 

ส่วนแนวทางในการให้สิทธิในการรักษาพยาบาลในอนาคตท่ีแพทยมี์ความเห็น
ตรงกนั (ภาพท่ี 5.3) คือ ควรให้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เป็นสิทธิมาตรฐานท่ีคนไทยทุก
คนควรจะไดรั้บ (Minimum Requirement) เพราะเป็นสิทธิท่ีไม่ตอ้งร่วมจ่ายเบ้ียประกนั ส่วนสิทธิ
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ประกนัสังคมและสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการควรจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลท่ีมากกว่าสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า เพราะผูป้ระกนัตนในสิทธิประกนัสังคมตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัให้กบั
ตวัเอง และผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการก็ยินดีท่ีจะได้รับค่าตอบแทนจากทางรัฐท่ีน้อยกว่า
เอกชนเพื่อแลกกบัสวสัดิการท่ีจะไดรั้บจากทางภาครัฐ จึงสมควรให้ 2 สิทธิน้ีไดรั้บการรักษาท่ี
ดีกว่าระดบัมาตรฐาน ส่วนระหว่างสิทธิประกนัสังคมและสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการนั้น ใน
ปัจจุบนัน้ีควรให้ผลประโยชน์กบัสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมากกว่า เพราะถือว่าไดรั้บค่าจา้ง
จากภาครัฐท่ีต ่ากวา่ภาคเอกชน จึงสมควรท่ีจะเป็นสวสัดิการท่ีพึงได ้และตอ้งมีการปรับเปล่ียนสิทธิ
ประโยชน์ท่ีไม่จ  าเป็นส าหรับการรักษาพยาบาลบางประการออกไปบา้ง (เช่น สิทธิในการนอนพกั
ในห้องพิเศษ เป็นตน้) แต่ในอนาคตเพื่อเป็นลดภาระทางการคลงัของภาครัฐ อาจจะตอ้งปรับฐาน
เงินเดือนขา้ราชการให้เท่ากบัภาคเอกชน แลว้ให้สวสัดิการในการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากบัสิทธิ
ประกนัสังคม แต่ถา้ราชการท่านใดตอ้งการรับสวสัดิการในการรักษาท่ีเทียบเท่ากบัในปัจจุบนัก็
ตอ้งร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่5.15  ระดบัของสิทธิประโยชน์ท่ีแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลควรไดรั้บตามความคิดเห็นของ

แพทยท่ี์ใหส้ัมภาษณ์ 
แหล่งทีม่า:  ประสพโชค มัง่สวสัด์ิ, 2556. 

สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ 

สิทธิประกนัสังคม 

สิทธิหลกัประกนั 
สุขภาพถว้นหนา้ 

(Minimum Requirement) 



 

บทที ่6 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นความเหล่ือมล ้ าระหว่างระบบประกันสุขภาพของภาครัฐใน
ประเทศไทยทั้งในเชิงขอ้ก าหนดและกฎระเบียบ และเชิงคุณภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล
และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระหว่างระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลให้เกิดความเท่าเทียมกนัมากยิ่งข้ึน ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย 3 สิทธิรักษาพยาบาล คือ สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิ
ประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ทั้ง 3 สิทธิน้ีครอบคลุมประชากรในประเทศ
ถึงร้อยละ 98.86  (ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2556ก) ดว้ยเหตุท่ี 3 สิทธิรักษาพยาบาล
น้ีจดัตั้งข้ึนมาในช่วงเวลาและเหตุผลท่ีแตกต่างกนั ประกอบกบัอยู่ภายใตห้น่วยงานท่ีมีรูปแบบใน
การบริการจดัการท่ีต่างกนัดว้ยนั้น จึงกลายเป็นท่ีมาของความเหล่ือมล ้าในการรักษาพยาบาล โดย
ความเหล่ือมล ้ าท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือความเหล่ือมล ้าในเชิงขอ้ก าหนดและกฎระเบียบ ไดแ้ก่ ขอบเขต
และเง่ือนไขในการคุม้ครอง (เช่น งบประมาณและการเบิกจ่าย เป็นตน้) และสิทธิประโยชน์ในการ
ใหบ้ริการ (เช่น ความครอบคลุมของโรค ยา อวยัวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษา เป็นตน้) 

ในกรณีขอ้ก าหนดและกฎระเบียบนั้น สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการถือว่าเป็นสวสัดิการ
การจา้งงานของภาครัฐ จึงเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ใช้สิทธิน้ีสามารถรับการรักษาได้อย่างเต็มท่ีโดยการ
จ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลตามรายการค่ารักษาท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บ จึงมีความครอบคลุมใน
การรักษาโรคมากกวา่อีก 2 สิทธิท่ีใชว้ธีิจดัสรรงบประมาณใหก้บัสถานพยาบาลในรูปแบบเหมาจ่าย
รายหวั อนัเป็นวธีิท่ีจ  ากดังบประมาณมากกวา่ แมว้า่สิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ถ้วนหน้าจะใช้วิธีจัดสรรเงินให้กับสถานพยาบาลเหมือนกัน แต่ผูใ้ช้สิทธิประกันสังคมกลับ
เสียเปรียบผูท่ี้ใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ เน่ืองจากผูป้ระกนัตนในสิทธิประกนัสังคมตอ้ง
ร่วมสมทบเงินเขา้กองทุนเพื่อการรักษาพยาบาลของตนเอง เพราะถือว่าเป็นการท าประกนัภาค
บงัคบักับรัฐบาล ในขณะท่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือว่าเป็นสวสัดิการจากภาครัฐท่ี
ให้กบัคนไทยทุกคนท่ียงัไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลใด ๆ มารองรับ โดยไม่ตอ้งร่วมสมทบเงินเข้า
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กองทุนรักษาพยาบาลเหมือนกบัสิทธิประกนัสังคม จากขอ้มูลค่าใชจ่้ายรวมในการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2554 (ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2555) พบว่า สิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการมีค่าใช้จ่ายจริงต่อคนมากกว่าอีก 2 สิทธิ ประมาณ 5 เท่า โดยสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการมีค่าใช้จ่ายจริงเท่ากบั 12,467 บาทต่อคน ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมและหลกัประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า มีค่าใช้จ่ายจริงเท่ากบั 3,017 บาทต่อคน และ 2,213 บาทต่อคน ตามล าดบั นั่น
แสดงให้เห็นวา่ การท่ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการเปิดกวา้งในการให้บริการ จึงท าให้ผูท่ี้ใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการได้รับชุดสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลท่ีมากกว่าและดีกว่าอีก 2 
สิทธิตามไปดว้ย 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ แมว้า่สิทธิประกนัสังคมจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลต่อหวัให้กบั
ผูป้ระกนัตนมากกว่าผูท่ี้ใช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า แต่จากการคน้ควา้ขอ้มูลในเร่ืองยา
และเวชภัณฑ์ อวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดโรค รวมถึงกฎเกณฑ์ในการใช้บริการ
รักษาพยาบาลของการศึกษาน้ี กลบัพบวา่สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูท่ี้ใช้
สิทธิน้ีเข้าถึงการรักษาท่ีรอบด้านกว่าสิทธิประกันสังคม เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) มีกองทุนในการจดัหายา อุปกรณ์ และอวยัวะเทียม ส าหรับโรคท่ีคนไทยไม่ค่อย
เป็นแต่มีค่าใชจ่้ายสูงและจ าเป็นตอ้งใช้  นอกจากน้ียงัมีกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคท่ี
คอยให้การสนับสนุนวคัซีนหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจหาความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคต่าง ๆ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวน้ีจะจดัสรรเงิน
ใหก้บัสถานพยาบาลนอกเหนือจากงบเหมาจ่ายรายหวัใหก้บัคนไทยทุกคนโดยไม่เลือกวา่บุคคลนั้น
ใช้สิทธิรักษาพยาบาลใดจากภาครัฐ ในขณะท่ีส านักงานประกันสังคม (สปส.) กลับไม่มี
งบประมาณในส่วนน้ีให้กับผูป้ระกันตนของตนเอง เพราะ สปส. มีนโยบายให้การช่วยเหลือ
ผูป้ระกนัตนในดา้นการรักษาพยาบาลเพียงอยา่งเดียว และเป็นภาระของสถานพยาบาลท่ีจะตอ้งให้
การบริการกบัผูป้ระกนัตนตามงบประมาณท่ีจดัสรรไป จึงท าให้ผูใ้ช้สิทธิประกนัสังคมมีความ
เสียเปรียบเม่ือเทียบกบัผูใ้ช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเด็นดงักล่าว แม้ว่าสิทธิ
ประกนัสังคมจะจ่ายเงินตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ให้กบักลุ่มโรคเร้ือรังท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงใน
จ านวนเงินต่อหน่วยน ้ าหนกัสัมพนัธ์ท่ีมากกวา่สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ แต่ในเชิงปฏิบติั
แล้ว สปส. กลบัไม่มีกลไกติดตามคุณภาพในการให้บริการรักษาของสถานพยาบาลในกลุ่มโรค
เร้ือรังท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง จึงมกัจะมีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองการไม่ไดรั้บบริการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็นจาก
กลุ่มผูป้ระกนัตนท่ีใชสิ้ทธิประกนัสังคมอยูเ่สมอ ซ่ึงแตกต่างกบั สปสช. ท่ีมีการก ากบัและติดตาม
การใหบ้ริการของสถานพยาบาลอยูต่ลอด (ส านกัข่าวอิศรา, 2554) 
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ส าหรับความเหล่ือมล ้ าในเชิงคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลและบริการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง จากการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทย์จ  านวน 
1,231 คน ประกอบดว้ยสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ 184 คน สิทธิประกนัสังคม 407 คน และสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 640 คน ท่ีอาศยัอยูภ่ายในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ผลการศึกษา
ท่ีไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั กล่าวคือ ผูใ้ช้สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ
เป็นกลุ่มท่ีมีความมัน่คงในการท างานและมีความครอบคลุมของสิทธิรักษาพยาบาลมากท่ีสุด จึงมี
ความพึงพอใจในบริการทุก ๆ ด้าน ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล (ได้แก่ แพทย ์พยาบาล 
เภสัชกร บุคลากรทางการแพทยอ่ื์น ๆ ยา เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ และผลลพัธ์ในการรักษา) และ
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล (ไดแ้ก่ การตอ้นรับของสถานพยาบาล การเดินทางจากท่ีพกัไป
สถานพยาบาล มนุษยสัมพนัธ์และความเป็นมิตร สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และความ
สะดวกในการเขา้รับบริการ) แตกต่างจากผูท่ี้มีฐานะทางการเงินท่ีนอ้ยท่ีสุดโดยนบัจากเงินออมและ
ระยะเวลาท่ีสามารถอยูไ่ดห้ากตอ้งตกงาน นัน่คือ ผูใ้ชสิ้ทธิประกนัสังคมและผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้เป็นกลุ่มท่ีมีเสียงสะทอ้นกลบัมาถึงปัญหาในการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลในระดบัท่ี
ใกลเ้คียงกนั ทั้งปัญหาในเชิงคุณภาพท่ีไม่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล เช่น ระยะเวลารอนาน กริยา
มารยาทของบุคลากรไม่เหมาะสมหรือปฏิบติัต่อผูป่้วยไม่เท่าเทียมกนั และปัญหาท่ีเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาล เช่น ความไม่ครอบคลุมในสิทธิรักษาพยาบาลของตน เป็นตน้ 

โดยเร่ืองความไม่ครอบคลุมในสิทธิรักษาพยาบาลของตนเองนั้น ผูรั้บบริการทั้ง 3 สิทธิ
รักษาพยาบาลไดส้ะทอ้นความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของ 3 กลุ่มโรค 
คือ โรคมะเร็ง โรคทนัต กรรม และโรคไต เน่ืองจากกระบวนการรักษาและความคุม้ครองของแต่ละ
สิทธิในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากน้ียงัพบวา่มีปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ปัจจัยทางด้านสิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการ
รักษาพยาบาล นัน่คือ 1) ผูท่ี้พกัอาศยัในเขตกรุงเทพ ฯ มีความน่าจะเป็นท่ีจะตอบวา่ มีความพึงพอใจ
มาก มากกวา่เม่ือเทียบกบัผูท่ี้อาศยัในเขตปริมณฑล 2) ผูท่ี้ใชบ้ริการในสถานพยาบาลทั้งของรัฐบาล
และเอกชนจะมีผลท าให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกตอบว่ามีความพึงพอใจในระดบั พึงพอใจมาก 
มากกวา่กว่าเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนเท่านั้น 3) หาก
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่ารักษาพยาบาลเองแลว้ ผูท่ี้ใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีความน่าจะเป็น
ท่ีจะเลือกตอบว่า มีความพึงพอใจมาก ลดลงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูท่ี้ใช้สิทธิประกันสังคม 
ในขณะท่ีผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้กลบัพบวา่ระดบัความพึงพอใจไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติกบัการช าระค่ารักษาพยาบาลของตนเอง  4) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเพิ่มมากข้ึนจะมีผลท า
ให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกตอบว่า มีความพึงพอใจมาก ลดลง และ 5) ผูท่ี้จบการศึกษาสูงสุดใน
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ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปจะมีผลท าให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกตอบว่า มีความพึงพอใจมาก ลดลง
เม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา ในขณะผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีลง
ไปกลบัไม่มีความแตกต่างกนัของระดบัความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญักบัผูท่ี้ไม่ไดรั้บการศึกษา 

ในการแก้ไขปัญหาของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล ผูรั้บบริการทั้ ง 3 สิทธิได้ให้
ความส าคญักบัการแก้ไขปัญหาในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาเป็นอนัดบัตน้ ๆ นั่นคือ ด้าน
ความรวดเร็วในการให้บริการ และการดูแลเอาใจใส่จากเจา้หน้าท่ี ส่วนความคุม้ครองของสิทธิ
รักษาพยาบาลกลบัเป็นเร่ืองท่ีให้ความส าคญัในล าดบัถดัไป อย่างไรก็ตาม แมว้่าผูรั้บบริการส่วน
ใหญ่ตอ้งการให้ระบบสวสัดิการดีข้ึน แต่หากตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงบริการและความ
คุม้ครองโรค กลบัมีผูรั้บบริการเพียงร้อยละ 16 ของทั้ง 3 สิทธิท่ียินดีจ่าย (สิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ ร้อยละ 0.54 สิทธิประกนัสังคม ร้อยละ 5.90 และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ร้อย
ละ 26.56) เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดน้้อย จึงมีสัดส่วนของผูท่ี้ยินดีจ่าย
ค่าบริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมนอ้ยตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตามกวา่ร้อยละ 90 ของผูรั้บบริการทั้ง 3 
สิทธิต่างมีความเห็นตรงกนัวา่ทุกคนควรไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลอยา่งเท่าเทียมกนั 

นอกจากการส ารวจความคิดเห็นของผูรั้บบริการแลว้ การศึกษาน้ีได้ส ารวจความคิดเห็น
ของแพทยท่ี์ให้บริการในเขตกรุงเทพ ฯ 152 คน โดยสอบถามปัญหาในแต่ละขั้นตอนการรักษา
ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 การคดักรองและรักษาในเบ้ืองตน้โดยแพทยท์ัว่ไปก่อนส่งต่อให้แพทยเ์ฉพาะทาง 
ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจวนิิจฉยัโดยแพทยเ์ฉพาะทางภายในโรงพยาบาลหรือต่างโรงพยาบาล ขั้นตอน
ท่ี 3 การส่งตรวจดว้ยเคร่ืองมือแพทยท่ี์มีค่าใชจ่้ายสูง ไปจนถึงขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการรักษาโรค 
ว่าขอ้จ ากดัทางดา้นนโยบายและด้านงบประมาณของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล และขอ้จ ากดัเชิง
นโยบายของทางสถานพยาบาลนั้น ไดส่้งผลต่อการรักษาในแต่ละขั้นตอนดงักล่าวหรือไม่ 

แพทย์ลงความเห็นว่าสิทธิประกันสังคมมีปัญหามากท่ีสุดในทุกขั้นตอนการรักษา 
รองลงมาคือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการมีปัญหานอ้ยท่ีสุด 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีมาจากข้อจ ากัดในเชิงนโยบายและข้อจ ากัดในด้านงบประมาณของสิทธิ
รักษาพยาบาลเอง นอกจากน้ีแพทยย์งัใหค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่เม่ือถึงขั้นตอนการรักษาแลว้ แพทยจ์ะ
ให้การรักษาอยา่งเท่าเทียมกนัทุกสิทธิ เพียงแต่ขอ้จ ากดัในเร่ืองกฎระเบียบและงบประมาณของแต่
ละสิทธิรักษาพยาบาลไม่เหมือนกนั ท าให้มีขอ้จ ากดัในการส่งตรวจหรือมีการใชย้าในการรักษาท่ี
ไม่เหมือนกนัตามไปดว้ย จนบางคร้ังผูป่้วยไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งดีท่ีสุด 

ในตอนทา้ยเม่ือถามแพทยว์า่ทั้ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลน้ีมีมาตรฐานในการรักษาท่ีเท่าเทียม
กันหรือไม่ พบว่า แพทย์กว่าร้อยละ 80 ตอบว่าไม่เท่าเทียมกัน และเม่ือให้เรียงล าดับสิทธิ
รักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด พบว่า แพทย์ให้สิทธิรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด  คือ สิทธิ
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รักษาพยาบาลขา้ราชการ รองลงมา คือ สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และสิทธิประกนัสังคมดี
นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัแพทย ์8 ท่าน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งของแพทยท่ี์ให้การรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐบาลตามสังกัดต่าง ๆ คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร และแพทยท่ี์สังกดัหน่วยงานวิจยัเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข วา่ปัญหา
ในแต่ละขั้นตอนการรักษาและแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดความเหล่ือมล ้ าระหว่างสิทธิ
รักษาพยาบาลจากกระบวนการในการรักษาทั้ง 4 ขั้นตอนน้ี แพทยท่ี์ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดต่างให้
ความเห็นตรงกนัวา่ หากมีความจ าเป็นในการรักษาแลว้ แพทยใ์นสถานพยาบาลของรัฐจะไม่เลือก
ปฏิบติักบัสิทธิรักษาพยาบาลใดเป็นพิเศษ แมว้า่งบประมาณของแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลท่ีจดัสรร
ใหก้บัสถานพยาบาลจะมีความแตกต่างกนั แต่แพทยก์็ตอ้งให้การรักษาท่ีเหมือนกนั เน่ืองจากแพทย์
มีจรรยาบรรณในการให้การรักษากบัผูป่้วย ประกอบกบัการรักษาโรคจะมีเวชปฏิบติัก าหนดไว้
อย่างตายตวั ท าให้สถานพยาบาลกลายเป็นผูแ้บกรับภาระทางการเงินท่ีเกิดข้ึน ดังนั้ น การท่ี
สถานพยาบาลจะบรรเทาภาระทางการเงินจากงบประมาณท่ีได้รับน้อยกว่าต้นทุนในการ
รักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนไดน้ั้น ก็ตอ้งอาศยัก าไรจากการรักษาผูป่้วยในสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ
ท่ีสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดต้ามท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บมา โดยสถานพยาบาลสามารถเรียก
เก็บเงินจากกรมบญัชีกลางในราคาท่ีสูงกว่าปกติไดถึ้งร้อยละ 5-10 แลว้น ามาเฉล่ียกบัการขาดทุน
จากการใหบ้ริการกบัสิทธิประกนัสังคมหรือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ แต่ในอนาคตแพทย์
คาดวา่คงท าไดย้ากเพราะความเขม้งวดในการตรวจสอบบญัชีรายจ่ายของกรมบญัชีกลางท่ีมีมากข้ึน 

เม่ือให้พิจารณาแนวโน้มของสิทธิรักษาพยาบาลของทั้ง 3 สิทธิในอนาคต แพทยท่ี์ให้
สัมภาษณ์ต่างมีความเห็นตรงกนัว่า ตอนน้ีสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการเป็นสิทธิท่ีเปิดกวา้งให้
แพทย์ท าการรักษาผู ้ป่วยได้มากท่ีสุด และสร้างภาระทางการเงินให้กับภาครัฐได้มากท่ีสุด
เช่นเดียวกนั ในปัจจุบนัมีแนวโนม้วา่จะหยุดเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ชนิดใหม่เขา้มา และมีโอกาสท่ี
จะปรับลดสิทธิในการรักษาบางอยา่งท่ีไม่จ  าเป็นลงจนอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นจริง ๆ 
เท่านั้น ส่วนสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ถือว่าเป็นสิทธิรักษาพยาบาลท่ีดีรองลงมาจากสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ เพราะมีการพิจารณาชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเขา้มาใหม่อยูเ่สมอ ในขณะ
ท่ีสิทธิประกนัสังคมถูกมองว่าก าลงัตามหลังสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ในอนาคตตอ้ง
รับภาระหนักในการปรับตวัให้ดีข้ึนตามกระแสสังคมท่ีก าลงัเพ่งเล็ง โดยแพทยบ์างท่านได้ให้
ขอ้เสนอแนะว่าควรจะแยกสิทธิในการรักษาของประกนัสังคมออกมาจากการให้สิทธิประโยชน์
ทางด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน และต้องให้สิทธิในการ



147 

รักษาพยาบาลเทียบเท่ากบัสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ หรืออาจจะรวมกบัสิทธิหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้แลว้ให ้สปสช. เป็นผูบ้ริหารจดัการแทน 

ส่วนแนวทางในการใหสิ้ทธิรักษาพยาบาลในอนาคตท่ีแพทยมี์ความเห็นตรงกนั คือ ควรให้
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นสิทธิมาตรฐานท่ีคนไทยทุกคนควรจะได้รับ (Minimum 
Requirement) เพราะเป็นสิทธิท่ีไม่ตอ้งร่วมจ่ายเบ้ียประกนั ในขณะท่ีสิทธิประกนัสังคมและสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการควรไดรั้บสิทธิรักษาพยาบาลท่ีมากกวา่สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
เพราะผู ้ประกันตนในสิทธิประกันสังคมต้องจ่ายเบ้ียประกันให้กับตัวเอง และผู ้ใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลข้าราชการก็ยินดีท่ีจะได้รับค่าตอบแทนจากทางรัฐท่ีน้อยกว่าเอกชนเพื่อแลกกับ
สวสัดิการท่ีจะไดรั้บจากทางภาครัฐ จึงสมควรให้ 2 สิทธิน้ีไดรั้บการรักษาท่ีดีกว่าระดบัมาตรฐาน
ซ่ึงก็คือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 

6.2.1  ข้อจ ากดัของการศึกษา  
เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการไดม้าจากโครงการวิจยัเร่ือง

การศึกษาความสมดุลและย ัง่ยนืของโครงการสวสัดิการสังคมนั้น มีขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณและ
ระยะเวลาในการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการและผูใ้ห้บริการ ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีไดจึ้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นหลกั แต่ในความเป็นจริงกลบัพบวา่มีความแตกต่างของการไดรั้บ
บริการท่ีแตกต่างกนัระหวา่งพื้นท่ีในเขตเมืองและชนบท อนัเน่ืองมาจากการกระจายทรัพยากรและ
ความพร้อมของระบบบริการรักษาพยาบาลในแต่ละพื้นท่ีนั้นมีความแตกต่างกนั แมว้่าแนวโน้ม
ความเหล่ือมล ้าของการกระจายทรัพยากรไม่วา่จะเป็นดา้นบุคลากร จ านวนสถานพยาบาล และเตียง
ผูป่้วย ในพื้นท่ีต่าง ๆ จะลดลง แต่ยงัคงมีความแตกต่างในดา้นท่ีกล่าวมาอยู ่(กระทรวงสาธารณสุข 
ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์, 2554: 233-309) นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูรั้บบริการไม่
สามารถบอกวา่ไดว้า่สถานพยาบาลท่ีตนเองไปใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลมานั้นเป็นสถานพยาบาลขนาด
ใดและอยูใ่นสังกดัหน่วยงานอะไร ทราบเพียงวา่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ดงันั้น 
การศึกษาในอนาคตหากมีงบประมาณท่ีเพียงพอควรจะเพิ่มการส ารวจในพื้นท่ีต่างจงัหวดัเขา้ไป
ด้วย ส่วนกรณีสังกัดของสถานพยาบาลอาจแก้ไขโดยการไปส ารวจกลุ่มตัวอย่างภายใน
สถานพยาบาลท่ีก าหนดไวแ้ทน เพื่อท่ีจะไดท้ราบไดแ้น่ชดัว่าสถานพยาบาลนั้นอยูใ่นสังกดัใด แต่
วธีิการดงักล่าวน้ีตอ้งใชง้บประมาณในการลงส ารวจท่ีมากอีกเช่นกนั 
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6.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
การศึกษาน้ีไดแ้สดงให้เห็นวา่มีประเด็นความเหล่ือมล ้าระหวา่งระบบประกนัสุขภาพของ

ภาครัฐทั้งในเชิงขอ้ก าหนดและกฎระเบียบ และในเชิงคุณภาพของการให้บริการเกิดข้ึนจริงใน
บริบทของประเทศไทย เน่ืองจากสิทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ เหล่าน้ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของหน่วยงาน
และกฎหมายท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลใหมี้ขอ้ก าหนดในเชิงนโยบายและงบประมาณท่ีแตกต่างกนัไป
ดว้ย โดยผลการศึกษาท่ีไดพ้บวา่สิทธิรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุดภายใตค้วามคิดเห็นของแพทย ์คือ สิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ รองลงมาคือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า และสิทธิประกนัสังคม 
ตามล าดับ แตกต่างกับผลท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นของผู ้รับบริการ โดยผูใ้ช้สิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการมีระดบัความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลและบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูใ้ช้สิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าต่างมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมแลว้เท่ากนั นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่การประชาสัมพนัธ์ในสิทธิประโยชน์ของ สปสช. 
ยงัไม่มากพอ จึงท าให้ผูใ้ช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้ามองว่าสิทธิประโยชน์ของตนเองยงั
ดอ้ยอยูเ่หมือนในอดีต ดงันั้น สปสช. ควรด าเนินนโยบายประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดท้ราบถึง
สิทธิท่ีมีอยูใ่ห้มากข้ึน เพราะจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงผลกัดนัให้ สปส. ได้แข่งขนัในการ
พฒันาสิทธิประโยชน์ใหก้บัผูป้ระกนัตนในสิทธิประกนัสังคมตามกนัไปดว้ย 

นอกจากน้ี เน่ืองจากประเทศไทยมีรูปแบบในการบริหารจดัการท่ีหลากหลาย ประกอบกบั
การท่ีประเทศไทยมีโครงสร้างแรงงานท่ีประกอบอาชีพนอกระบบการจา้งงานกวา่ร้อยละ 60 ของ
แรงงานทั้งหมด (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556: 6) การใหสิ้ทธิรักษาพยาบาลโดยยึดโครงสร้างของ
ระบบประกนัสังคมอยา่งกรณีของประเทศเยอรมนันั้นอาจไม่เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย
มากนกั เพราะไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบอีกจ านวนมาก แมว้า่ในปัจจุบนัรัฐบาลจะขยายความ
ครอบคลุมของกองทุนประกนัสังคมไปยงัผูป้ระกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 40 แลว้ก็ตาม แต่คนใน
กลุ่มดงักล่าวกลบัไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกบัผูป้ระกนัตนมาตรา 33 
และ 39 นอกจากน้ีกองทุนประกนัสุขภาพภายใตร้ะบบประกนัสังคมยงัขาดเสถียรภาพทางการเงิน
เพราะค่าใชจ่้ายมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนจากความพยายามในการพฒันาสิทธิประโยชน์ให้ทดัเทียมกบั
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ในขณะท่ีรัฐบาลยงัคา้งจ่ายเงินสมทบสะสมอยูป่ระมาณ 7 หม่ืน
ลา้นบาท (ประสพโชค มัง่สวสัด์ิ, 2556) และด้วยเหตุท่ีสิทธิรักษาพยาบาลของ สปส. ให้สิทธิ
รักษาพยาบาลแก่ผูป้ระกนัตนท่ียงัไม่เกษียณอายุจากการท างานเท่านั้น ส่งผลให้ผูป้ระกนัตนท่ี
เกษียณอายุแล้วตอ้งหันไปใช้สิทธิหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ สปสช. แทน ดังนั้นการท่ี
รัฐบาลจดัใหมี้ระบบประกนัสุขภาพ 2 ระบบท่ีคู่ขนานกนัในลกัษณะน้ีไดก่้อให้เกิดความเหล่ือมล ้า
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ของสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ และเกิดตน้ทุนในการบริหารจดัการท่ีซ ้ าซ้อน
อีกดว้ย 

ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าควรท าการควบรวม 2 ระบบรักษาพยาบาล
ดงักล่าวเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการศึกษาท่ีส านกังานวิจยัเพื่อการพฒันาหลกัประกนั
สุขภาพไทย (2556) ได้เคยให้ข้อเสนอแนะไว้ โดยให้ สปส. โอนยา้ยสิทธิประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาลของตนเองไปให ้สปสช. จดัการแทนเพื่อลดความซ ้ าซ้อนในการบริหารจดัการระบบ
ประกันสุขภาพและเป็นการประหยัดต่อขนาด เ น่ืองจากทั้ ง 2 ระบบใช้วิ ธี จ่ายเงินให้กับ
สถานพยาบาลโดยวิธีเหมาจ่ายรายหัวในกรณีรักษาผูป่้วยนอกท่ีคล้ายคลึงกนัอยู่แลว้ นอกจากน้ี 
สปส. ตอ้งโอนยา้ยเงินในกองทุนท่ีใชดู้แลผูป้ระกนัตนในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และ
เสียชีวิต บางส่วนไปให้ สปสช. ดูแลผูป้ระกันตนในกรณีเจ็บป่วยด้วย ส่วนการสมทบเงินเข้า
กองทุนของ สปส. นั้นยงัคงท าการเก็บเงินจากฝ่ายนายจา้ง ลูกจา้ง และรัฐบาลเหมือนเดิม เพียงโอน
เงินสมทบในกรณีเจ็บป่วยมาให้ สปสช. เป็นผูบ้ริหารต่อไป อยา่งไรก็ตาม สปสช. อาจเสนอสิทธิ
พิเศษแก่ผูป้ระกนัตนจาก สปส. เพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐานท่ีพึงได ้(add on) เพื่อไม่ให้สิทธิพิเศษ
ดงักล่าวน้ีสร้างความไม่เท่าเทียมกบัผูท่ี้ใช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าท่ีเคยมีสิทธิมาก่อน 
กล่าวคือ สิทธิพิเศษดงักล่าวน้ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลในกรณีการเจ็บป่วยแบบปกติ
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น บริการตรวจสายตาและตดัแว่น การไดรั้บยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
หรือการมีสิทธิใช้บริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น  ส่วนกรณีของสิทธิ
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ในอนาคตอนัใกลน้ี้ยงัไม่สามารถท าการรวม
ระบบกบัอีก 2 ระบบดงัท่ีกล่าวน้ีให้เหลือระบบประกนัสุขภาพจากภาครัฐเพียงระบบเดียวอย่าง
กรณีระบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Service) ของสหราชอาณาจกัรได้ เพราะ
สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการใชว้ิธีจ่ายเงินตามรายบริการให้กบัสถานพยาบาลท่ีต่างจาก
อีก 2 สิทธิรักษาพยาบาลดงักล่าวท่ีใช้วิธีเหมาจ่ายรายหัว ท าให้การควบรวมระบบเป็นไปไดย้าก 
นอกจากน้ี สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการยงัมีสิทธิพิเศษหลายอย่างท่ีอยู่เหนือกว่าอีก 2 ระบบท่ีจะ
สามารถให้ได ้เช่น สามารถใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐแห่งใดก็ไดน้ั้น จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะ
ปรับลดสิทธิพิเศษของขา้ราชการลงเพราะจะเกิดแรงตา้นจากกลุ่มขา้ราชการเป็นอยา่งมาก 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่ารัฐบาลจะตอ้งมีแผนการท่ีจะช่วยลดช่องว่างระหว่างสิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าในระยะสั้ น
อยา่งค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือ ในช่วงเปล่ียนผา่น กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูใ้ห้บริการนั้นควร
ปรับอตัราการเบิกจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ของทั้ง 3 ระบบให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจริง และปรับปรุงการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลท่ีมีราคาสูงกวา่ปกติของ
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กรมบญัชีกลางให้เข้มงวดมากข้ึน นอกจากน้ี ทั้ ง 3 สิทธิรักษาพยาบาลจะต้องมีการร่วมจ่าย
ค่าบริการรักษาพยาบาล (Co-payment) ตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลก (WHO, 2010: 44) 
เพื่อเป็นการลดภาระทางการคลงัให้กบัรัฐบาล โดยผลการศึกษาของประสพโชค มัง่สวสัด์ิ (2556: 
150) ท่ีใช้กลุ่มตวัอย่างของผูท่ี้มีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าใน พ.ศ. 2554 เช่นเดียวกบั
การศึกษาน้ี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวยินดีท่ีจะร่วมจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลจากเดิม 30 บาท
ต่อคร้ัง เป็น 40.60 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงใน พ.ศ. 2570 เม่ือประมาณการร่วมกบัผลของเงินเฟ้อ จ านวน
ประชากรท่ีใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีรวมกลุ่มผูท่ี้ใชสิ้ทธิประกนัสังคม และอตัราการ
ใชบ้ริการแลว้นั้น พบวา่สามารถช่วยลดภาระทางการคลงัของภาครัฐจากค่าใชจ่้ายท่ีประมาณการไว้
ก่อนจะมีการร่วมจ่าย ในกรณีนอ้ยท่ีสุด คือ ลดลง ร้อยละ 6.9 ไปจนถึงกรณีท่ีสูงท่ีสุด คือ ลดลง ร้อย
ละ 52.8 ดงันั้น รัฐบาลควรประเมินวา่สามารถปรับอตัราการร่วมจ่ายค่าบริการให้สูงข้ึนกวา่เดิมได้
หรือไม่ หากมีการรวมกันของกลุ่มผูใ้ช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกลุ่มผูใ้ช้สิทธิ
ประกันสังคมแล้วในอนาคต โดยต้องไม่เป็นภาระต่อผู ้ใช้สิทธิประกันสังคมและผู ้ใช้สิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีไม่สามารถร่วมจ่ายไดด้ว้ย 

ส่วนในระยะยาว หลงัจากท าการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบายในการควบ
รวมสิทธิรักษาพยาบาลระหว่าง สปส. กบั สปสช. และสามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้ก าหนดและ
กฎระเบียบในการโอนยา้ยการดูแลสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของ สปส. มาให้ สปสช. 
ดูแลแทนไดแ้ลว้นั้น จึงให ้สปส. จดัสรรเงินสมทบในส่วนของสิทธิรักษาพยาบาลของผูป้ระกนัตน
มาให ้สปสช. บริหารจดัการแทนเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและความย ัง่ยืนของกองทุนท่ี
มีมากกว่า (ประสพโชค มั่งสวสัด์ิ, 2556) นอกจากน้ีผูป้ระกันตนของ สปส. ท่ีไปใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลของ สปสช. ควรไดรั้บสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐานท่ีพึงได ้(add on) ของผูใ้ช้
สิทธิ สปสช. โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวน้ีจะต้องไม่สร้างความไม่เท่าเทียมในการได้รับการ
รักษาพยาบาล ซ่ึงตอ้งมีการหารือกนัระหวา่งทุก ๆ ฝ่ายต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบเงือ่นไขและสิทธิประโยชน์ 
ในการใช้บริการระหว่างสิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐ 

 
ตารางที ่ก.1  ตารางเปรียบเทียบเง่ือนไขในการใชบ้ริการระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐ 
 

เง่ือนไข ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 
ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิ (ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 

ผู้มีสิทธิ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ และบุคคลใน
ครอบครัว (ไดแ้ก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตรท่ีอายไุม่ถึง 20 ปี ไม่เกิน 3 คน) 

 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
1. ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ของกองทุนประกนัสังคม คือ บุคคลท่ีเป็น

แรงงานในภาคจ้างงานท่ีเป็นทางการ หรือแรงงานในระบบ ซ่ึงได้รับสิทธิ
ประโยชน์เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 3 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร และ
ทุพพลภาพ 

2. ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ของกองทุนประกนัสังคม คือ บุคคลท่ีเคยเป็น
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 หรือแรงงานในระบบมาก่อน เม่ือส้ินสุดการวา่จา้งจาก
นายจา้งแลว้ ตอ้งการจ่ายเงินสมทบต่อเพื่อท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่อเหมือนเดิม 
โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 3 กรณีเช่นเดียวกบัมาตรา 33 
คือ กรณีเจบ็ป่วย คลอดบุตร และทุพพลภาพ 

3. ลูกจา้งแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกมัพูชา ท่ีผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ และเข้ามาท างานถูกกฎหมายในภาคอุตสาหกรรม  ต้องข้ึนทะเบียน
ผู ้ประกันตน พร้อมทั้ งจ่ายเงินสมทบ ท าให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี 
เช่นเดียวกบัผูป้ระกนัตนท่ีเป็นคนไทยตามมาตรา 33  ไดแ้ก่ 
 กรณีเป็นลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม ้และเล้ียงสัตว ์ซ่ึงมิได้

ใชลู้กจา้งตลอดปี และไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 
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ตารางที ่ก.1 (ต่อ)  
 

เง่ือนไข ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 
  กรณีลูกจา้งของนายจา้งท่ีจา้งไวเ้พื่อท างานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว เป็น

การจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล 
 กรณีลูกจา้งของนายจา้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานท่ีลูกจา้งท านั้นมิได้มี

การประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 
 กรณีเป็นลูกจา้งของนายจา้ง ซ่ึงประกอบการคา้เร่ หรือการคา้แผงลอย 
 กรณีเป็นลูกจา้ง ซ่ึงท างานเก่ียวกบังานบา้นอนัมิได้มีการประกอบธุรกิจ

รวมอยูด่ว้ย 
 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

1. ประชาชนไทยท่ีไม่ไดรั้บการคุม้ครองในระบบประกนัสุขภาพใด ๆ จาก
ภาครัฐ 

2. ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ของกองทุนประกนัสังคม คือ แรงงานนอกระบบ
ท่ีไม่เคยเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 หรือ 39 มาก่อน แต่สมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วม
เป็นผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคม 

3. ชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย และไม่มีหลกัประกนัสุขภาพใด ๆ 
รองรับ (ทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยไดรั้บสิทธิการประกนัสุขภาพ) 
 กลุ่มสิทธิวา่ง / กลุ่มเปล่ียนสิทธิ 
 กลุ่มแรงงานต่างดา้วท่ีถูกกฎหมาย (ข้ึนทะเบียนกบักระทรวงมหาดไทย) 
 กลุ่มชาวต่างชาติอาศยัในเมืองไทยแบบชัว่คราว 
 กลุ่มชาวต่างชาติอาศยัในเมืองไทยแบบถาวร 

เง่ือนไขการ
เกิดสิทธิ 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ให้ผูมี้สิทธิมีหน้าท่ีรายงานขอ้มูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวต่อส่วน

ราชการจงัหวดั (นายทะเบียน) พร้อมรับรองความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด หลงัจากนั้นจึงลงทะเบียนในสถานพยาบาล
ของทางราชการเพื่อใชสิ้ทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลต่อไป 

 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
ส าหรับผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ตอ้งจ่ายเงินสมทบครบตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด จึงจะมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ก.1 (ต่อ)  
 

เง่ือนไข ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 
 1. กรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย 

1.1 การเจ็บป่วยท่ีไม่ได้เกิดจากการท างาน (กองทุนประกนัสังคม) ตอ้ง
จ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนวนัรับบริการทาง
การแพทย ์

1.2 การเจ็บป่วยจากการท างาน (กองทุนเงินทดแทน) ไดรั้บสิทธิทนัทีท่ีเขา้
เป็นลูกจา้ง 

2. กรณีคลอดบุตร ตอ้งจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายใน 15 
เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตร จึงจะมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได ้

3. กรณีทุพพลภาพ 
3.1 การทุพพลภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากการท างาน (กองทุนประกนัสังคม) ตอ้ง

จ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนท่ีเป็นผูทุ้พพล
ภาพ 

3.2 การทุพพลภาพท่ีเกิดจากการท างาน (กองทุนเงินทดแทน) ไดรั้บสิทธิ
ทนัทีท่ีเขา้เป็นลูกจา้ง 

 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
ให้ผูมี้สิทธิยื่นค าร้องขอลงทะเบียนต่อส านักงานหรือหน่วยงานท่ีส านกังาน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก าหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วย
บริการประจ า หรือหากยงัไม่ได้ลงทะเบียนอาจเขา้รับบริการคร้ังแรกท่ีหน่วย
บริการใดก็ได้ และให้หน่วยบริการดังกล่าวจดัลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจ า และสามารถเขา้รับบริการไดท้นัที โดยไม่มีการก าหนดระยะเวลา 

การส้ินสุด
ความคุม้ครอง 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
1. พกัราชการ 
2. ไล่ออก 
3. ลาออก 
4. เสียชีวติ 
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ตารางที ่ก.1 (ต่อ)  
 

เง่ือนไข ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 
 (ข) สิทธิประกนัสังคม 

ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 
1. ตาย 
2. ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง 

ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 
1. ตาย 
2. กลบัไปเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 อีกคร้ัง 
3. ลาออกจาการเป็นผูป้ระกนัตนโดยแสดงความจ านงต่อส านกังาน

ประกนัสังคม (สปส.) 
4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือน ติดต่อกนั 
5. ภายในเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแลว้ไม่ครบ 9 เดือน 

 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
1. ตาย 
2. ไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ จากภาครัฐ 

สถานพยาบาล
ท่ีสามารถใช้
บริการได ้

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
 สามารถรับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐไดทุ้กกรณี ยกเวน้ กรณีท่ีป่วย

เป็นโรคเร้ือรังและเคยเขา้รับการรักษาอยา่งต่อเน่ืองกบัสถานพยาบาลอยูแ่ลว้ไม่ต ่า
กวา่ 3 เดือน ตอ้งเลือกสถานพยาบาลเพื่อใชเ้ป็นสถานพยาบาลประจ าตวัไดเ้พียง 1 
แห่ง ต่อ 1 โรคเร้ือรัง หรือ 1 แห่ง ต่อโรคเร้ือรังทั้งหมด 
 สถานพยาบาลเอกชนกรณีเป็นผูป่้วยในท่ีมีการนดัผา่ตดัล่วงหนา้ (ประมาณ 

45 โรค) 
 (ข) สิทธิประกนัสังคม 

 เลือกลงทะเบียนกับสถานพยาบาลได้ทั้ งของรัฐและเอกชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 สามารถรับบริการไดท้ั้งหน่วยทุติยภูมิและปฐมภูมิ (โรงพยาบาลหลกัและ

โรงพยาบาลเครือข่าย) 
 สามารถเปล่ียนไดปี้ละ 1 คร้ัง ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปี 
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

เง่ือนไข ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 
 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

 ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายในพื้นท่ีท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน
บา้น และสามารถใชสิ้ทธิไดจ้ากหน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการปฐมภูมิใน
เครือข่ายเท่านั้น โดยสามารถเปล่ียนแปลงไดปี้ละ 4 คร้ัง 
 เม่ือหน่วยบริการปฐมภูมิรักษาไม่ได ้ก็จะออกใบส่งตวัให้คนไขไ้ปรักษาท่ี

หน่วยบริการขั้นสูง เช่น โรงพยาบาลศูนย ์หรือโรงพยาบาลทัว่ไป ท่ีมีสามารถ
รักษาโรคเฉพาะทางได ้
 กรณีไม่มีช่ือในทะเบียนบา้นท่ีพกัอาศยัอยู่ ตอ้งใช้หลกัฐานอย่างใดอย่าง

หน่ึงดงัน้ี 
1. ส าเนาทะเบียนบา้นของบุคคลท่ีตนไปพกัอาศยั พร้อมหนงัสือรับรองของ

เจา้ของบา้น 
2. หนงัสือรับรองของผูน้ าชุมชน ซ่ึงรับรองวา่ผูข้อลงทะเบียนพกัอาศยัอยูใ่น

พื้นท่ีนั้น ๆ จริง 
3. หนงัสือรับรองของผูว้า่จา้งหรือนายจา้ง 
4. เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค 

ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า ท่ีพกั สัญญาเช่าท่ีพกั ฯลฯ ท่ีแสดงวา่บุคคลนั้นมีถ่ินท่ีอยูห่รือ
ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ๆ 

 
แหล่งทีม่า: กรมบญัชีกลาง, 2555; ส านกังานประกนัสังคม, 2554ข, 2554ค, 2554ง, 2554จ; 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2554ก, 2554ข, 2554ค, 2554ง, 2556; 
กระทรวงการคลงั, 2553ข, 2553ง. 
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ตารางที ่ก.2  ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ในบริการทางการแพทย ์การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรคระหวา่งสิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐ 

 
บริการการ

ทางการแพทย ์
ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

การตรวจ
สุขภาพ
ประจ าปี 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
สามารถใช้สิทธิได้เฉพาะตัวผู ้มีสิทธิ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ

ขา้ราชการบ านาญ  (ไม่รวมบุคคลอ่ืนในครอบครัว) ในโรงพยาบาลของรัฐ ปีละ 1 
คร้ัง (อายุต  ่ากวา่ 35 ปี ตรวจได ้ 7 รายการ ส่วนอายุมากกวา่ 35 ปีข้ึนไป ตรวจได ้
16 รายการ) ซ่ึงตอ้งส ารองจ่ายไปก่อนแลว้ไปเบิกกบัตน้สังกดัในภายหลงั 

 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
ไม่มี แต่สามารถใชสิ้ทธิกรณีส่งเสริมและป้องกนัโรคจากหลกัประกนัสุขภาพ

ถว้นหนา้ได ้
 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

ไดรั้บบริการการตรวจสุขภาพ แต่เป็นการตรวจพื้นฐานทัว่ไปตามความจ าเป็น
เพื่อคดักรองและประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรค เช่น ตรวจวดัความดนั ระดบั
น ้าตาลในเลือด การเตน้ของหวัใจ การตรวจหามะเร็งปากมดลูก  เป็นตน้ ส่วนการ
ตรวจอ่ืน ๆ ท่ีซบัซอ้นตอ้งใหแ้พทยว์นิิจฉยัสั่งการ 

การส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกนัโรค 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ค่าใชจ่้ายในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรครวมอยูใ่นค่ารักษาพยาบาล

ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ซ่ึงครอบคลุมผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครัว 
 (ข) สิทธิประกนัสังคม 

กองทุนประกนัสังคมใหสิ้ทธิเฉพาะการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูเท่านั้น ซ่ึง
รัฐจะใชว้ธีิจดัสรรงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคผา่น สปสช. 
แทน 

 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคของระบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้นั้น ได้

ให้สิทธิรวมไปถึงผูป้ระกันตนในระบบประกันสังคมและสิทธิรักษาพยาบาล
ขา้ราชการดว้ย ดงัน้ี 
 ตรวจหาภาวะเส่ียงและสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคส าหรับประชาชนทุกคน 
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ตารางที ่ก.2  (ต่อ) 
 

บริการการ
ทางการแพทย ์

ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

  ตรวจสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก 
 การเยีย่มบา้นและดูแลผูป่้วยท่ีบา้น 
 การวางแผนครอบครัวและใหค้วามรู้เพื่อป้องกนัการเจบ็ป่วย 
 ตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอดส์ และการให้ยาตา้นไวรัสเอดส์ กรณีป้องกนั

การแพร่กระจายจากแม่สู่ลูก 
การบริการ
แพทยแ์ผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
รวมอยูใ่นค่ารักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

(ข) สิทธิประกนัสังคม 
ไม่คุม้ครอง 

(ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
มีกองทุนพฒันาระบบการแพทยแ์ผนไทยใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณส าหรับ

บริการแพทยแ์ผนไทยเป็นการเฉพาะ โดยใหก้ารสนบัสนุน ดงัน้ี 
1. สนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทย โดยเน้นการนวดเพื่อการ

รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ (รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยหรือผู ้
พิการท่ีบ้าน) และการบริการฟ้ืนฟูสุขภาพแม่หลังคลอด โดยจัดสรรเป็นงบ
เพิ่มเติมใหห้น่วยบริการโดยตรง 

2. สนบัสนุนให้หน่วยบริการใชย้าจากสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติหรือ
บญัชียาสมุนไพรอ่ืน ๆ ท่ีคณะอนุกรรมการการแพทยแ์ผนไทยและ การแพทย์
ทางเลือกก าหนด 

3. มีเกณฑใ์นการจดัสรรเงินตามคะแนนการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
การส่งต่อ
ผูป่้วยไป
หน่วยบริการ
ท่ีมีศกัยภาพ
สูงกวา่ 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
 ตอ้งเป็นการส่งต่อเฉพาะกรณีการส่งต่อระหวา่งโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รวม

การส่งต่อจากจุดเกิดเหตุหรือท่ีบา้นไปโรงพยาบาล และโรงพยาบาลปลายทางท่ี
รับผูป่้วยจะตอ้งรับเขา้รักษาเป็นผูป่้วยในดว้ย 
 เบิกจ่ายตรงใหก้บัโรงพยาบาล ซ่ึงแบ่งจ่ายออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. เหมาจ่ายทั้งค่ารักษาและค่าบริการรถส่งต่อ ในอตัรา 500 บาทต่อคร้ัง 
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ตารางที ่ก.2  (ต่อ) 
 

บริการการ
ทางการแพทย ์

ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

 2. จ่ายตามระยะทาง โดยคิดตามระยะทางไป–กลับ ในอตัรา 4 บาทต่อ
กิโลเมตร 

 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
ตอ้งเป็นกรณีโรงพยาบาลแรกท่ีรักษาเป็นโรงพยาบาลรับรองสิทธิ ไดส่้งต่อไป

รักษากับโรงพยาบาลท่ีสอง  ซ่ึงไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ โดย
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะอยูใ่นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิ
ซ่ึงครอบคลุมอยูใ่นเงินเหมาจ่ายรายหวั  โดยเรียกเก็บค่าใชจ่้าย 2 กรณี คือ 

1. ภายในเขตจงัหวดั 
 ค่ารักษาพยาบาลหรือเรือพยาบาล เบิกคืนได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500 

บาท 
 ค่ารักษาพยาบาลหรือรถส่วนบุคคล หรือพาหนะอ่ืน ๆ เบิกคืนแบบเหมา

จ่าย 300 บาท 
2. ขา้มเขตจงัหวดั เบิกเพิ่มไดอี้กกิโลเมตรละ 6 บาท ตามระยะทางของกรมทาง

หลวง 
 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขค่าพาหนะรับ-ส่งต่อผูป่้วยระหวา่งการรักษา ดงัน้ี 
1. ก าหนดอตัราจ่ายขั้นต ่าแบบเหมาจ่ายตามเพดานเช่นเดิม คือ จ่ายตามจริงไม่

เกิน 500 บาทต่อคร้ัง 
2. กรณีมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าอตัราขั้นต ่า ให้ปรับอตัราราคาต่อระยะทางตามท่ี

กรมบญัชีกลางก าหนด โดยจ่ายตามจริง ไม่เกิน 500 บาท และจ่ายเพิ่มกิโลเมตรละ 
4 บาท หรือตามอตัราท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

3. ค่าเรือ/แพขนานยนต ์จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาทต่อคร้ัง 
4. ค่าเฮลิคอปเตอร์จ่ายตามจริง ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคร้ัง 
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การคุมก าเนิด (ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
1. คุม้ครองเฉพาะการท าหมนัถาวรตามเกณฑก์ลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (DRG) 
2. การคุมก าเนิดชั่วคราวต้องไปรับบริการในสถานพยาบาลท่ีได้รับงบ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคของ สปสช.  
 (ข) สิทธิประกนัสังคม 

1. คุม้ครองเฉพาะการท าหมนัถาวร ซ่ึงตอ้งเขา้รับบริการในโรงพยาบาลตาม
บตัรรับรองสิทธิท่ีผูป้ระกนัตนเลือกไว ้โดยเบิกได ้ดงัน้ี 

 ชาย จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาทต่อราย 
 หญิง จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย 

2. ส าหรับการคุมก าเนิดชัว่คราว เช่น ยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีดคุมก าเนิด ถุงยาง
อนามยั ห่วงอนามยั ยาฝังคุมก าเนิด ใหผู้ป้ระกนัตนไปรับบริการในสถานพยาบาล
ท่ีไดรั้บงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคของ สปสช. แทน 

 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
1. ครอบคลุมการคุมก าเนิดชั่วคราว เช่น ยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีดคุมก าเนิด 

ถุงยางอนามยั ห่วงอนามยั ยาฝังคุมก าเนิด เป็นตน้ 
2. ครอบคลุมการท าหมนัถาวรตามงบเหมาจ่ายรายหวั 

การบริการ
รักษาตวัแบบ
พกัฟ้ืนและ
บริการหลงั
ผูป่้วยกลบั
บา้น 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ไม่คุม้ครอง เพราะคุม้ครองเฉพาะการรักษาภายในโรงพยาบาล 

(ข) สิทธิประกนัสังคม 
ไม่คุม้ครอง เพราะคุม้ครองเฉพาะการรักษาภายในโรงพยาบาล 

(ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
คุม้ครอง การรักษาต่อเน่ืองในผูป่้วยพกัฟ้ืนท่ีบา้น และมีบริการเยี่ยมบา้นเพื่อ

ติดตามการรักษาหลงัออกจากโรงพยาบาล 
คลินิกอดบุหร่ี (ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 

ใหสิ้ทธิในการรับบริการ แต่ไม่มีการบริหารจดัการเฉพาะดา้น 
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 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
ใหสิ้ทธิในการรับบริการ แต่ไม่มีการบริหารจดัการเฉพาะดา้น 

 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
มีการงบประมาณสนบัสนุนเพื่อพฒันาบริการคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาลท่ี

ให้บริการผูใ้ช้สิทธิหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ 
โดยใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ คือ 

1. สนบัสนุนให้หน่วยบริการมีการจดับริการคลินิกอดบุหร่ีตามแนวทางการ
ดูแลบ าบดัรักษาผูสู้บบุหร่ี 

2. สนบัสนุนให้ผูสู้บบุหร่ีในกลุ่มผูป่้วยเร้ือรัง (อาทิ โรคเบาหวาน โรคความ
ดนัโลหิตสูง โรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง) และผูท่ี้
มีประวติัการสูบบุหร่ีไดรั้บการบ าบดัตามแนวทางในการรักษาอยา่งถูกตอ้ง 

3. ป้องกนัและบรรเทาอาการรุนแรงของโรคท่ีอาจเกิดข้ึนในผูป่้วยกลุ่มน้ีใน
อนาคต 

ยาและ
เวชภณัฑ์ 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ค่ายาสามารถเบิกไดโ้ดยตรง แต่ยาท่ีเบิกไดน้ั้นจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 มีคุณสมบติัในการรักษาโรค ไม่ใช่เพื่อการเสริมสวย หรือไม่ป้องกนัโรค 
 อยูใ่นบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 ยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติสามารถเบิกไดห้ากคณะกรรมการการแพทย ์

ของสถานพยาบาลหรือแพทยท่ี์ท าการรักษาไดอ้อกหนงัสือรับรอง ยกเวน้ในการ
เบิกค่ายาบางกลุ่ม ดงัน้ี 

1. ยารักษามะเร็ง 6 ชนิด ท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ตอ้งเบิกในระบบจ่ายตรงเท่านั้น ไม่
สามารถจ่ายเงินและน าใบเสร็จมายื่นเบิกได ้ซ่ึงประกอบดว้ย ค่ายา Imatinib (ยา
มะเร็งเน้ือเยื่อในระบบทางเดินอาหาร ราคา 4,094บาทต่อเม็ด หรือประมาณ 1.4 
ลา้นบาทต่อปี), Rituximab (ยารักษามะเร็งต่อมน ้ าเหลือง ราคา 69,157 บาทต่อเข็ม  
หรือ 829,884 บาทต่อคอร์ส), Trastuzumab (ยารักษามะเร็งเตา้นม ราคา 98,340 
บาทต่อเขม็ หรือ 1,180,080 บาทต่อคอร์ส), Bevacizumab (ยารักษามะเร็งปอด 
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 มะเร็งเตา้นม และมะเร็งล าไส้ส่วนล่าง ราคา 1,000 กวา่บาท), Erlotinib (ยารักษา
มะเร็งปอด ราคา 3,086 บาทต่อเม็ด หรือ 1,126,390 บาทต่อคอร์ส) และ Gefitinib 
(ยารักษามะเร็งปอด กล่องละประมาณ 7 หม่ืนบาท) 

2. ยารักษาโรคกลุ่มโรครูมาติกและสะเก็ดเงิน ตอ้งเบิกในระบบจ่ายตรง
เท่านั้น ไม่สามารถจ่ายเงินและน าใบเสร็จมายื่นเบิกได้ ซ่ึงประกอบด้วย ค่ายา 
Rituximab, Etanercept และ Infliximab โดยหา้มเบิกค่ายาชีววตัถุอ่ืน ๆ อีก 

3. วิตามินและแร่ธาตุ เบิกไดเ้ฉพาะท่ีอยูใ่นบญัชียาหลกัแห่งชาติเท่านั้น ไม่
สามารถเบิกค่าวิตามิน และแร่ธาตุท่ีเป็นยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติได ้แมจ้ะมี
คณะกรรมการแพทยรั์บรองก็ไม่สามารถเบิกได ้

 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
 ค่ายารวมอยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัว ซ่ึงอาจท าให้ผูป่้วยไม่สามารถเขา้ถึงยา

ราคาแพงได ้เพราะข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของแพทยผ์ูใ้หบ้ริการ 
 ใชไ้ดท้ั้งยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติและยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติตามขอ้

บ่งช้ีทางการแพทย ์
 วคัซีนรับจากหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
 คิดค่ายารวมในค่าเหมาจ่ายรายหัวโดยครอบคลุมยาตามกรอบบญัชียาหลกั

แห่งชาติเป็นหลกั 
 อยา่งไรก็ตาม กรณีมีการสั่งใชย้าท่ีไม่อยูใ่นรายการบญัชียาหลกัแห่งชาติ แต่

เป็นไปตามขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์ผูรั้บบริการไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ยกเวน้กรณี
ผูรั้บบริการร้องขอดว้ยตนเอง 
 นอกจากน้ี ยงัมีการบริหารจดัการยาราคาสูง โดยจดัระบบอนุมติัการใช้ยา

และจ่ายยาแยกจากเงินเหมาจ่ายรายหัวผ่านกองทุนยา เวชภณัฑ์ และวคัซีน เพื่อ
เพิ่มการเขา้ถึงบริการดา้นยาของผูป่้วย ตามรายการดงัน้ี 

1. ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ บญัชี จ (2) จ านวน 11 รายการ เพื่อให้ผูป่้วย
สามารถเขา้ถึงการรักษายาราคาสูงตามความจ าเป็น ประกอบดว้ย Botulinum A 
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 Toxin (โรคใบหนา้กระตุกคร่ึงซีก), Leuprorelin Acetate (มะเร็งมดลูกและต่อม
ลูกหมาก), Immunoglobulin G Intravenus (IVIG) (โรคคาวาซากิชนิดเฉียบพลนั), 
Docetaxel กบั Letrozole (มะเร็งเตา้นม), Liposomal Amphotericin B กบั 
Voriconazole (โรคติดเช้ือราแบบลุกลาม), Peginterferon Alfa 2A / 2B กบั 
Ribavirin (ไวรัสตบัอกัเสบซีเร้ือรัง), Thyrotropin Alfa (มะเร็งต่อไทรอยด์) และ 
Bevacizumab (โรคจอประสาทตาเส่ือม) 

ส่วนอีก 2 รายการ ท่ี สปสช.ไม่ไดช้ดเชยให้กบัหน่วยบริการตามระบบยา
บญัชี จ (2) เน่ืองจากมีกลไกในการเขา้ถึงยาอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ Erythropoietin ส าหรับ
ผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีมีสิทธิรับบริการล้างไตทางช่องทอ้ง (CAPD) 
และฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม (HD) และ 2) Imatinib Mesilate ส าหรับผูป่้วย
มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นรายการยาท่ีประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบตัรยาโดยรัฐตาม
เง่ือนไขขอ้เสนอการสนบัสนุนยา ภายใตโ้ครงการ GIPAP บริษทัผูจ้  าหน่ายบริจาค
ให้เฉพาะผู ้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช. จึงยงัไม่ได้
ด าเนินการจดัหายาเขา้สู่ระบบการบริหารจดัการยา จ (2) แต่วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ี
ไม่ย ัง่ยนื เม่ือหมดโครงการพิเศษ ผูป่้วยก็จะไม่ไดใ้ชย้าน้ี 

2. ยา Compulsory Licensing (CL) มี 3 รายการ คือ 1) ยาตา้นไวรัสเอดส์ 
(ARVs) ไดแ้ก่ Efavirenz 200 mg/600 mg, Lopinavir/Ritonavir 200 mg/500 mg  
2) ยารักษามะเร็ง ไดแ้ก่ Docetaxel 20 mg/80 mg, Letrozole, Imatinib, Erlotinib 
และ 3) ยาป้องกนัล่ิมเลือดอุดตนัเส้นเลือด ไดแ้ก่ Clopidogrel bisulfate 75 mg 

3. ยา Deferiprone รักษาภาวะเหล็กเกินในผูป่้วยทาลสัซีเมีย 
4. วคัซีนสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคตามของกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับ

ประชากรไทยทุกคนท่ีอายุต  ่ากว่า 5 ปี เด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 (อายุ 6-7 ปี) เด็ก
ประถมศึกษาปีท่ี 6 (อาย ุ12 ปี) และหญิงตั้งครรภ ์

5. วคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ส าหรับทุกกลุ่มอายุท่ีมีโรคเร้ือรังส าคญั 7 
โรค ไดแ้ก่ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรคไตวาย โรคหวัใจ โรคเบาหวาน 
โรคหลอดเลือดสมอง และผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยวธีิเคมีบ าบดั 
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บริการทาง
การแพทยท่ี์
ไม่คุม้ครอง 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
การบริการทางการแพทยท่ี์เกินกว่าความจ าเป็นพื้นฐาน เช่น ผ่าตดัเสริมสวย 

ดดัฟัน การผ่าตดัแปลงเพศ การรักษาภาวะการมีบุตรยากและการผสมเทียม การ
รักษาโรคท่ียงัอยู่ในระหว่างการคน้ควา้ทดลอง และบริการป้องกันท่ียงัไม่ได้
จดัเป็นบริการพื้นฐาน 

 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
โรคและบริการท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บบริการทางการแพทย ์หรือกลุ่ม 14 โรคยกเวน้ 

ไดแ้ก่ 
1. โรคหรือการประสบอนัตรายอนัเน่ืองจากการใช้สารเสพเสพติดตาม

กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติด 
2. โรคเดียวกนัท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลารักษาตวัในโรงพยาบาล ประเภทคนไขใ้น

เกิน 180 วนัใน 1 ปี 
3. การบ าบดัทดแทนไต กรณีไตวายเร้ือรัง ยกเวน้ กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคไต

วายเร้ือรังระยะสุดทา้ยใหมี้สิทธิไดรั้บบริการทางการแพทยโ์ดยการบ าบดัทดแทน
ไตผ่านการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม การลา้งทางช่องทอ้งดว้ยน ้ ายา และการ
ปลูกถ่ายไต ตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนด 

4. การกระท าใด ๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์
5. การรักษาท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการคน้ควา้ทดลอง 
6. การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
7. การตรวจเน้ือเยื่อเพื่อการผา่ตดัเปล่ียนอวยัวะ ยกเวน้ การตรวจเน้ือเยื่อเพื่อ

การปลูกถ่ายไขกระดูกของผูป้ระกนัตน ให้จ่ายค่าตรวจเน้ือเยื่อเท่าท่ีจ่ายจริงตาม
ความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อราย ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการการแพทยก์ าหนด 

8. การตรวจใด ๆ ท่ีเกินกวา่ความจ าเป็นในการรักษาโรคนั้น 
 
 



178 

ตารางที ่ก.2  (ต่อ) 
 

บริการการ
ทางการแพทย ์

ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

 9. การผา่ตดัเปล่ียนอวยัวะ ยกเวน้ กรณี 1) การปลูกถ่ายไขกระดูก ให้จ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่ายในอัตรา 750,000 บาทต่อราย แก่
สถานพยาบาลท่ีให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนจนส้ินสุดกระบวนการ
ปลูกถ่ายไขกระดูกโดยจะต้องเป็นสถานพยาบาลท่ีคณะกรรมการการแพทย์
รับรอง และได้ท าความตกลงไวก้ับ สปส.ในการให้บริการทางการแพทย์แก่
ผูป้ระกนัตนกรณีการปลูกถ่ายไขกระดูกตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนด 
และ 2) การผา่ตดัเปล่ียนอวยัวะกระจกตา โดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
แก่สถานพยาบาล 20,000 บาท และใหศู้นยด์วงตาสภากาชาดไทย 5,000 บาท ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 

10. การเปล่ียนเพศ 
11. การผสมเทียม 
12. การบริการระหวา่งรักษาตวัแบบพกัฟ้ืน 
13. ทนัตกรรม ยกเวน้การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูนและผ่าฟันคุด 

ใหผู้ป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บค่าบริการทางการแพทยเ์ท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อคร้ัง และไม่เกิน 600 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอด
ไดมี้สิทธิไดรั้บค่าบริการทางการแพทยเ์ท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

14. แวน่ตา 
 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

1. กลุ่มบริการท่ีเกินความจ าเป็นพื้นฐาน 
 การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
 การผสมเทียม 
 การเปล่ียนเพศ 
 การกระท าใด ๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์
 การตรวจวนิิจฉยัและรักษาใด ๆ ท่ีเกินความจ าเป็นและขอ้บ่งช้ีของแพทย ์
 การรักษาท่ีอยูร่ะหวา่งการคน้ควา้ทดลอง 



179 

ตารางที ่ก.2  (ต่อ) 
 

บริการการ
ทางการแพทย ์

ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

 2. กลุ่มบริการท่ีปัจจุบันมีงบประมาณจัดสรรให้เป็นการเฉพาะหรือ
ครอบคลุมโดยกองทุนอ่ืน 

 การบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าดว้ยยา
เสพติด ยกเวน้ ผูติ้ดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนท่ีสมคัรใจเขา้รับการรักษาและไม่
ต้องโทษคดียาเสพติด ให้ได้รับสารทดแทนยาเสพติด (เมทาโดน) จากหน่วย
บริการท่ีข้ึนทะเบียนไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 

 การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ ซ่ึงอยู่ในความคุ้มครองตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ เฉพาะส่วนท่ีบริษทัหรือกองทุน
ตามกฎหมายนั้นตอ้งเป็นผูจ่้าย 

3. กลุ่มบริการอ่ืนๆ 
โรคเดียวกนัท่ีตอ้งใช้ระยะเวลารักษาตวัในโรงพยาบาลประเภทผูป่้วยในเกิน 
180 วนั ยกเวน้ กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งรักษาต่อเน่ืองจากภาวะแทรกซ้อนหรือมีขอ้
บ่งช้ีทางการแพทย ์

กรณีเป็นผู ้
ทุพพลภาพ 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ไดรั้บสิทธิในการรักษาเช่นเดียวกบัการเจบ็ป่วยดว้ยโรคทัว่ไป 

 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
 ทุพพลภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากการท างาน (กองทุนประกนัสังคม) ตอ้งจ่ายเงิน

สมทบครบ 3 เดือน  ภายในระยะเวลา 15 เดือน  ก่อนเดือนท่ีทุพพลภาพ  และ
ไดรั้บเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจา้งเฉล่ียตลอดชีวติ 
 ทุพพลภาพเน่ืองจากการท างาน (กองทุนเงินทดแทน) จะไดรั้บสิทธิทนัทีท่ี

เขา้ร่วมกบักองทุน และไดรั้บค่าทดแทนในอตัราร้อยละ 60 ของค่าจา้งรายเดือน
ไม่เกิน 15 ปี 
 ค่ารักษาพยาบาล 

1. กรณีเขา้รับบริการทางการแพทย ์ในสถานพยาบาลของรัฐ ผูป่้วยนอกเบิก
ไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น ผูป่้วยในจ่ายค่าบริการตามระบบ DRG 
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 2. กรณีเขา้รับบริการทางการแพทยใ์น สถานพยาบาลเอกชน ผูป่้วยนอกเบิก
ไดไ้ม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ผูป่้วยใน เบิกไดไ้ม่เกินเดือนละ 4,000 บาท 
 ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูทุ้พพลภาพ  ให้เหมาจ่ายไม่เกินเดือน

ละ 500 บาท 
 สามารถเขา้รับการฟ้ืนฟูในศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงานของ สปส. มูลค่า 

40,000 บาท 
 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

 ไดรั้บบริการสาธารณสุขตามท่ีก าหนดในชุดสิทธิประโยชน์หลกั 
 สามารถเข้ารับบริการกรณีมีความจ าเป็น ณ หน่วยบริการอ่ืนของรัฐ

นอกเหนือจากหน่วยบริการประจ าได ้
 ได้รับสิทธิประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยใช้อุปกรณ์เทียม 

อุปกรณ์เสริม เคร่ืองช่วยความพิการ หรือส่ือส่งเสริมพฒันาการ 
 การบริการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลือก เช่น นวดไทย ฝังเข็ม 

เป็นตน้ 
 ค่าพาหนะรับส่งผูทุ้พพลภาพครอบคลุมเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและส่ง

ต่อเพื่อการรักษาพยาบาล 
กรณีคลอด
บุตร 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ไดรั้บเงินสนบัสนุนค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม (DRG) ส าหรับ

บุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสาม แต่ถ้าบุตรคนหน่ึงคนใดในจ านวนสามคนตายลง
ก่อนท่ีจะบรรลุนิติภาวะ ให้ผู ้นั้ นมี สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเ ก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลส าหรับบุตรเพิ่มข้ึนอีกเท่าจ านวนบุตรท่ีตาย โดยให้นบับุตรคนท่ีอยู่
ในล าดบัถดัไปก่อน 

 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
 ผูป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกวา่ 7 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อน

เดือนท่ีคลอด 
 ใหสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง หรือกรณีสามีและภรรยาเป็นผูป้ระกนัตนทั้งคู่ใช ้
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 สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกนัไม่เกิน 4 คร้ัง 
 เหมาจ่าย 13,000 บาทต่อการคลอด 1 คร้ัง ในสถานพยาบาลใดก็ได ้ไม่ตอ้ง

ยดึติดกบัสถานพยาบาลคู่สัญญา แต่ตอ้งส ารองค่าบริการไปเองทั้งหมดก่อน 
 เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ร้อยละ 50 ของค่าจา้งเฉล่ีย 

90 วนั (เฉพาะผูป้ระกนัตนหญิง) 
 สามารถฝากครรภ์ ตรวจเยี่ยมหลงัคลอด และให้วคัซีนไดจ้ากงบส่งเสริม

สุขภาพและป้องกนัโรคของ สปสช. 
 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

 ได้สิทธิฝากครรภ์ได้ไม่จ  ากัดจ านวนคร้ัง เพราะอยู่ในบริการส่งเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ ์
 แต่การคลอดจะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่ม

วนิิจฉยัโรคร่วม (DRG) ไม่เกิน 2 คร้ัง (กรณีบุตรคลอดแลว้รอดออกมามีชีวิต) ซ่ึง
นบัตามจ านวนคร้ังของการคลอด ไม่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนบุตรท่ีคลอดออกมาใน
คร้ังนั้น ๆ เช่น ลูกแฝด 
 มีบริการตรวจเยี่ยมหลงัคลอด และการให้วคัซีนทุกประเภทตามแผนการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
 คุม้ครองหญิงตั้งครรภท่ี์เป็นผูป้ระกนัตนสิทธิประกนัสังคมท่ีส่งเงินสมทบ

ไม่ครบ 7 เดือน โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
กรณีเสียชีวติ (ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 

 กรมบญัชีกลางไม่คุ ้มครองตามอ านาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
 แต่ทายาทสามารถรับเงินบ าเหน็จตกทอดตามพระราชบัญญติับ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืน ฯ พ.ศ. 2535 จากกรมบญัชีกลางไดแ้ทน 

 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
กรณีเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ตอ้งจ่ายเงินสมทบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน 
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 ก่อนเดือนท่ีเสียชีวติ 
 ผูจ้ดัการศพไดรั้บค่าท าศพ 40,000 บาท 
 ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป (36 เดือนข้ึนไป) แต่ไม่ถึง 10 ปี 

ทายาทหรือผูมี้สิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉล่ีย 1 เดือนคร่ึง ถ้า
จ่ายเงินสมทบเกิน 10 ปี จะไดรั้บเท่ากบัค่าจา้งเฉล่ีย 5 เดือน 
 กรณีเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 39 ไดรั้บสิทธิทนัทีท่ีเขา้เป็นลูกจา้ง 
 ค่าท าศพ 100 เท่าของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนัสูงสุด (22,100 บาท เร่ิม 1 

มกราคม 2554) 
 ทายาทหรือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ 60% ของค่าจา้งเฉล่ียรายเดือน ไม่

เกิน 8 ปี 
 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

ไม่คุม้ครอง 
การประสบ
อนัตรายหรือ
การทุพพล
ภาพท่ีเกิดข้ึน
เพราะบุคคล
ดงักล่าวจูงใจ
ใหเ้กิด (เช่น 
ฆ่าตวัตาย) 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
คุม้ครอง เพราะสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการไม่ดูมูลเหตุของการเจ็บป่วย 

โดยรัฐมีหนา้ท่ีรักษาพยาบาลให้ผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครัวคืนสภาพสู่ภาวะ
ปกติ 
(ข) สิทธิประกนัสังคม 
ไม่คุม้ครอง 

(ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
คุม้ครอง 
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การใหเ้งิน
ช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้กบั
ผูรั้บบริการ 
ในกรณีท่ี
ผูรั้บบริการ
ไดรั้บความ
เสียหายท่ี
เกิดข้ึนจาก
การรักษา 
พยาบาลของ
หน่วยบริการ 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ไม่คุม้ครอง 

(ข) สิทธิประกนัสังคม 
ไม่คุม้ครอง 

(ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
คุม้ครอง (มาตรา 41 ของ พระราชบญัญติั หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2545) ซ่ึงจะจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บบริการหรือทายาทหรือผูอุ้ปการะ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในกรณีท่ีผูรั้บบริการไดรั้บค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลในหน่วย
บริการ โดยมิตอ้งรอการพิสูจน์ถูกผิด โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเงินช่วยเหลือ 
ดงัน้ี 

1. เสียชีวติหรือทุพพลภาพอยา่งถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท 
2. พิการหรือสูญเสียอวยัวะ จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท 
3. บาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยต่อเน่ือง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาท 

การใชบ้ริการ
กรณีเจบ็ป่วย
ฉุกเฉิน 

(ก) สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
 กรณีผูมี้สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเขา้รับบริการในสถานพยาบาลของ

ภาครัฐให้เบิกค่ารักษาไดเ้ช่นเดียวกบักรณีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลของ
ภาครัฐในกรณีทัว่ไป 

 กรณีเขา้รับบริการในสถานพยาบาลเอกชนมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลดงัน้ี 
1. กรณีผูป่้วยนอก มีสิทธิเบิกไดเ้ต็มจ านวนเท่าท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ไม่เกิน 

1,000 บาทต่อการบริการแต่ละประเภท 
2. กรณีผูป่้วยในจ่ายตามกลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (DRG) ของกรมบญัชีกลาง 
 ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรค ให้จ่ายตามเกณฑ์ท่ี

กรมบญัชีกลางก าหนด (ภาคผนวกท่ี ค) 
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  กรณีพน้ขีดอนัตรายแต่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้รับการรักษาต่อเน่ือง
ในสถานพยาบาลของภาครัฐ สามารถเบิกค่าพาหนะส่งตวัในอตัรารายละ 500 
บาท รวมค่าเดินทางตามระยะทางไปกลบั 4 บาทต่อกิโลเมตร 

 (ข) สิทธิประกนัสังคม 
 ผูป้ระกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบตัร

รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย หากเป็นสถานพยาบาล
ของรัฐใหจ่้ายตามจริงตามความจ าเป็นพร้อมค่าห้องและค่าอาหารเท่าท่ีจ่ายจริงแต่
ไม่เกินวนัละ 700 บาท 

 กรณีผูป้ระกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบตัร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ ให้แจง้โรงพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลโดยเร็ว โดย สปส. จะจ่ายค่าบริการทางการแพทยเ์ฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามความจ าเป็นไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาท่ีผูป้ระกันตนเข้ารับ
บริการทางการแพทย ์ โดยโรงพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิ ฯ จะตอ้งรับผิดชอบ
การให้บริการทางการแพทย์ต่อจากโรงพยาบาลท่ีผู ้ประกันตนเข้ารับการ
รักษาพยาบาลนบัตั้งแต่เวลาท่ีไดรั้บแจง้ 

1. กรณีผูป่้วยนอก 
 เบิกค่าบริการทางการแพทย ์เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท 
 การได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 500 

บาทต่อยนิูต 
 สารต่อตา้นพิษจากเช้ือบาดทะยกัชนิดท าจากมนุษย ์เท่าท่ีจ่ายจริง 400 

บาทต่อราย 
 ค่าฉีดวคัซีน/เซรุ่มป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 3 ชนิด คือ 1) Rabies Vaccine 

เฉพาะเข็มแรก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท  2) Rabies antiserum-ERIG เฉพาะ
เข็มแรก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท และ 3) Rabies antiserum-HRIG เฉพาะ
เขม็แรก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 8,000 บาท 
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  อลัตร้าซาวด์ เฉพาะกรณีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลนัในช่องทอ้ง เท่าท่ีจ่าย
จริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย 

 CT-SCAN เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 4,000 บาท หรือ MRI เท่าท่ีจ่ายจริงไม่
เกิน 8,000 บาทต่อราย 

 การขูดมดลูก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 2,5000 บาทต่อราย เฉพาะกรณีท่ีมี
ภาวะตกเลือดหลงัการคลอดหรือภาวะตกเลือดจากการแทง้บุตร 

 ค่าฟ้ืนคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์ไม่เกิน 4,000 บาทต่อราย 
 กรณีท่ีมีการสังเกตอาการในห้องสังเกตอาการตั้งแต่ 3 ชั่วโมงข้ึนไป 

เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 200 บาทต่อราย 

2. กรณีผูป่้วยใน 
 ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีไม่ไดรั้กษาในห้อง ICU เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินวนั

ละ 2,000 บาท 
 ค่าหอ้งและค่าอาหาร เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินวนัละ 700 บาท 
 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีรักษาอยู่ในห้อง ICU เท่าท่ี

จ่ายจริงแต่ไม่เกินวนัละ 4,500 บาท 
 การผา่ตดัใหญ่ มี 3 กรณี คือ 1) ค่าผา่ตดัไม่เกิน 1 ชัว่โมง เท่าท่ีจ่ายจริง

ไม่เกินคร้ังละ 8,000 บาท 2) ค่าผา่ตดัเกิน 1 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 2 ชัว่โมง เท่าท่ีจ่าย
จริงไม่เกินคร้ังละ 12,000 บาท และ 3) ค่าผา่ตดัเกิน 2 ชัว่โมงข้ึนไป เท่าท่ีจ่ายจริง
ไม่เกินคร้ังละ 16,000 ค่าฟ้ืนคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์ เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินคร้ัง
ละ 4,000 บาทต่อราย 

 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการและ/หรือ เอกซเรย ์เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินราย
ละ 1,000 บาทต่อราย 

 ค่าตรวจวนิิจฉยัพิเศษ มีดงัน้ี 
ก. ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 300 บาทต่อราย 
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 ข. ตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อน ความถ่ีสูง เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 
1,500 บาทต่อราย 

ค. ตรวจคล่ืนสมอง เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 350 บาทต่อราย 
ง. ตรวจ Ultrasound เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย 
จ. ค่าสวนเส้นเลือดหวัใจและเอกซเรย ์เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท

ต่อราย 
ฉ. ค่าส่องกลอ้ง ยกเวน้ Proctoscopy จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อราย 
ช. ค่าตรวจ Intravenous Pyelography จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อราย 
ซ. CT-SCAN เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาท หรือ MRI เท่าท่ีจ่าย

จริงแต่ไม่เกิน 8,000 บาทต่อราย ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑก์ าหนด 
 หมายเหตุ  กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายฉุกเฉินผู ้ประกันตน

สามารถขอรับค่าบริการทางการแพทยไ์ดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง 

 (ค) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
 การจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สถานบริการอ่ืนจะตอ้งเป็นการเขา้รับบริการท่ี

เข้าเกณฑ์กรณีอุบติัเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน  ตามนิยามท่ีก าหนดในข้อบงัคับ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการ
สาธารณสุข กรณีท่ีมีเหตุสมควร กรณีอุบติัเหตุ หรือ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 
2555 โดยพิจารณาจากอาการแรกรับ ทั้งน้ีไม่รวมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี 1) การเขา้รับ
บริการทัว่ไป แลว้ต่อมาผูป่้วยมีอาการอยูใ่นภาวะฉุกเฉิน 2) การมาตรวจรักษาตาม
แพทยน์ดั และ 3) การไปรับบริการในหน่วยบริการตามระบบแลว้ญาติผูป่้วยไม่
สมคัรใจอยู ่และไดน้ าผูป่้วยไปรับบริการรักษาในสถานบริการอ่ืน 

 กรณีผูป่้วยนอก จ่ายตามรายการ Emergency Ambulatory Intervention 
List : EAIL ท่ีก าหนดโดยอตัราท่ีเรียกเก็บไม่เกินราคากลางของกรมบญัชีกลาง 
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 ทั้งน้ีหากรายการใดท่ีไม่ปรากฏในรายการ Emergency Ambulatory Intervention 
List : EAIL น้ีแต่มีความจ าเป็นตอ้งให้บริการแก่ผูป่้วย จะไดรั้บเพิ่มอีกตามท่ีเรียก
เก็บแต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย (หมายเหตุ Emergency Ambulatory Intervention 
List : EAIL จะเป็นรายการเฉพาะท่ีมีการให้บริการแก่ผูป่้วยท่ีเป็น Ambulatory 
Care หรือผูป่้วยนอก เท่านั้น ส่วนรายการท่ีไม่ปรากฏจะเป็นการให้บริการผูป่้วย
ใน ไดร้วมอยูใ่นระบบ DRG แลว้) 

 กรณีผูป่้วยใน จ่ายตามกลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม ฉบบัท่ี 5 (DRG V5.จ) โดยมี
อตัราจ่าย 10,500 บาท ต่อ 1 AdjRW และจะมีการจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

o กรณีท่ีมีการใชย้า จ. (2) สถานบริการ สามารถเบิกค่าใชจ่้ายเป็น ยา จ. 
(2) ตามแนวทางท่ีก าหนด 

o กรณีรายการอุปกรณ์และอวยัวะเทียม (Instrument) จ่ายเพิ่มเติมตาม
รายการและอตัราท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด แยกประเภทตามบญัชีรายการอุปกรณ์
และอวยัวะทียมส าหรับผูป่้วยฉุกเฉินทั้งน้ีในกรณีท่ีสถานบริการใชอุ้ปกรณ์ท่ีเกิน
ราคากลางท่ีก าหนด ไม่สามารถเรียกเก็บจากประชาชน หรือกองทุนได ้

o กรณีการใชย้าละลายล่ิมเลือด (Thrombolytic Agent) ในการบริการโรค
กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดท่ีมีการยกข้ึนของคล่ืนไฟฟ้าส่วน ST 
(Acute ST-ElevatedMyocardial Infarction Fast Tract) จ่ายชดเชยเพิ่มเติมจาก
ระบบ DRG ดงัน้ี 

ก. ค่ายาละลายล่ิมเลือด Streptokinase และค่าฉีดยาเหมาจ่ายรายละ 
10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 

ข. ค่ายาละลายล่ิมเลือด rt-PA และค่าฉีดยาเหมาจ่ายรายละ 50,000 บาท 
(หา้หม่ืนบาทถว้น) 



188 

ตารางที ่ก.2  (ต่อ) 
 

บริการการ
ทางการแพทย ์

ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

 o กรณีการใชย้าละลายล่ิมเลือด (Thrombolytic Agent) ในการบริการโรค
ท่ีเก่ียวกบัการอุดตนัของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract) จ่ายชดเชยเพิ่มเติม
จากระบบ DRG เป็นค่ายาละลายล่ิมเลือด rt-PA และค่าใช้ฉีดยาเหมาจ่ายรายละ 
50,000 บาท 

o ค่าพาหนะในการรับส่งต่อ ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยผูมี้สิทธิท่ี
ไดรั้บบริการจนอาการปลอดภยัคงท่ีแลว้ไปสถานบริการอ่ืนท่ีมีศกัยภาพสูงกว่า 
หรือเคล่ือนยา้ยไปยงัหน่วยบริการ มีสิทธิไดรั้บค่าพาหนะเพื่อการรับส่งต่อรายละ 
500 บาท และไดรั้บเพิ่มเติมอีกตามระยะทางไป-กลบั กิโลเมตรละ 4 บาท 

 
แหล่งที่มา:  พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553, 2554; จิรุตม ์ศรี

รัตนบลัล์, สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล และฬุฬีญา โอชารส, 2556; จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. คณะเภสัชศาสตร์, 2554; พงศธร พอกเพิ่มดี. 2554, 2555; มูลนิธิแพทย์
ชนบท, 2554; ส านกังานประกนัสังคม, 2554ก, 2556ข, 2556ค, 2556ช, 2556ซ, 2556ญ, 
2556ฎ; ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2553, 2555ข: 4, 2555ข: 32, 2555ข: 
74, 2555ข: 88, 2555ข: 131, 2555ข: 287, 2556: 7, 2556: 59; กระทรวงการคลงั, 2554ก, 
2554ค. 

 



ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มโรคและวธีิการบ าบัดรักษา 
ระหว่างสิทธิประกนัสังคมและสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

 

ข.1  กรณีมคีวามคุ้มครองเหมอืนกนัทุกประการ (ม ี1 รายการ) 
 
1. การใหส้ารเมทาโดนในการบ าบดัรักษาผูป่้วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝ่ินและอนุพนัธ์ของ

ฝ่ิน (เช่น เฮโรอีน) 
 

ตารางที ่ข.1  การใหส้ารเมทาโดน (Methadone Maintenance Treatment: MMT) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

อตัราการจ่าย 
สปส. จ่ายเป็นค่าสารเมทาโดนราคาเม็ด

ละ 30 บาท ต่อเน่ืองกันตามเวลาท่ีแพทย์
ก าหนด 

อตัราการจ่าย 
สปสช. จ่ายเป็นค่าสารเมทาโดนตามการจ่าย

จริงแต่ไม่เกินอตัรา 30 บาทต่อคร้ัง 

เงื่อนไขการจ่าย 
เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน พ.ย. 2556 

เงื่อนไขการจ่าย 
1. ผูรั้บริการเป็นผูมี้สิทธิในระบบหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ รวมถึงสิทธิวา่ง 
2. เฉพาะการบ าบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดใน

กลุ่มฝ่ินและอนุพนัธ์ของฝ่ินเท่านั้น 
 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ค และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ข: 

74. 
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ข.2  กรณเีงื่อนไขในการให้การรักษาไม่เหมอืนกนั (ม ี3 รายการ) 
 

1. หตัถการโรคหวัใจและหลอดเลือด 
 
ตารางที ่ข.2  หตัถการโรคหวัใจและหลอดเลือด 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
การพิจารณาใหก้ารรักษาข้ึนกบัดุลพินิจของ

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญของส านกังานประกนัสังคม 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
ส าหรับการบริการตรวจวินิจฉัยราคาแพง

และหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือดตาม
รายการท่ีก าหนด ส าหรับบริการผูป่้วยนอก
หรือบริการท่ีเป็นการบริการแบบ ambulatory 
care (พกัสังเกตอาการหลงับริการ 1-2 วนั) 
ตามแนวทางเวชปฏิบติั (Clinical practice 
guidelines) ขององค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งท่ี 
สปสช .  ประก าศ เ ป็นแนวทา ง ในก า ร
ด าเนินงาน 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
o ค่ายาในการรักษาผูป้ระกันตนท่ีเจ็บป่วย

ดว้ยโรค Cryptococcal  Meningitis  ให้จ่าย
เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นแต่ไม่เกิน 
15,000 บาทต่อราย 

o การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart 
Surgery) ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่าย
จริงตามความจ าเป็นแต่ไม่เกิน 100,000 
บาทต่อราย 

o การผา่ตดัหวัใจในโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ 
(Coronary Bypass) ให้ จ่ายค่ า
รักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
o การจ่ายค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่าย

จริงแต่ตอ้งไม่เกินราคาราคากลางของแต่
ละรายการ 

o ราคากลางการวินิจฉัยราคาแพงและ
หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็น
ราคาท่ีรวมค่าใชจ่้ายในการท าหตัถการท่ี
เก่ียวกับการตรวจวินิจฉัยและการท า
หตัถการหวัใจและหลอดเลือด รวมถึงค่า
ห้องท่ีท าหัตถการ ค่ายา และค่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าให้การวินิจฉยันั้น
ด าเนินการไดค้รบถว้น โดยไม่รวมค่า 
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ตารางที ่ข.2  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
เป็นแต่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย 

o การรักษาผูป้ระกันตนท่ีเจ็บป่วยโดยการ
ขยายหลอดเลือดหวัใจ 
ก. กรณีการขยายหลอดเลือดหัวใจ โดย

การใชบ้อลลูนอยา่งเดียว ให้จ่ายเท่าท่ี
จ่ายจริงตามความจ าเป็นแต่ไม่เกิน
คร้ังละ 30,000 บาท ให้มีสิทธิได้รับ
ไม่เกิน 2 คร้ัง 

ข. กรณีการขยายหลอดเลือดหัวใจโดย
การใช้หัวกรอ ให้จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง
ตามความจ าเป็นแต่ไม่ เกินคร้ังละ 
40,000 บาท ให้มีสิทธิไดรั้บไม่เกิน 2 
คร้ัง 

ค. ส าหรับกรณีท่ีต้องใส่อุปกรณ์ Stent 
ให้จ่ายในอตัราอนัละ 25,000 บาท 
ใหมี้สิทธิไดรั้บคร้ังละไม่เกิน 2 อนั 

o ก า ร ปิ ด รู ร่ั ว ผ นั ง กั้ น หั ว ใ จ ห้ อ ง
บน  (ASD) ท า ง ส า ยส วนหั ว ใ จ  โ ด ย
ใช้ AmplatzerTM Septal Occluder  ใน
สถานพยาบาลท่ีมีบริการพิเศษและโดย
แพทย์ผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะทาง   ให้จ่ายค่า
รักษาและค่าอุปกรณ์การรักษาเท่าท่ีจ่าย
จริงตามความจ า เป็นแต่ไม่ เ กินคร้ังละ 
100,000 บาทต่อราย 

o การใส่อุปกรณ์เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
อตัโนมติั (AICD) ให้จ่ายค่าอุปกรณ์เคร่ือง
กระตุกไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั (AICD) ตาม 

อวยัวะเทียม/อุปกรณ์ในการบ าบดัรักษา
โรค (Instruments) ท่ีสามารถเบิกชดเชย
จาก สปสช. ได ้

o กรณีมีการให้บริการเก่ียวกับการรักษา
โรคหัวใจทั้งการตรวจวินิจฉัย และการ
ท าหตัถการมากกวา่ 1 รายการ ในการรับ
บริการ 1 คร้ัง สปสช. จะจ่ายชดเชยเพียง 
1 รายการท่ีมีราคากลางสูงสุด โดยอตัรา
ราคากลางการตรวจวินิจฉัยราคาแพง
และหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 
มีดงัน้ี 
ก. Investigation ราคาแพง 

1) Coronary angiography (CAG) 
15,000 บาท 

2) Endoscope retrograde 
cholangio pancreatography 
(ERCP ) 6,500 บาท 

ข. หตัถการหวัใจ 
1) ขยายหลอดเลือดหวัใจเส้น

เดียว (Coronary angiography 
with single vessel 
percutaneous coronary 
intervention ) 78,000 บาท 

2) ขยายหลอดเลือดหวัใจหลาย
เส้น (Coronary angiography 
with multiple vessel 
percutaneous coronary 
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ตารางที ่ข.2  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
จริงไม่เกินรายละ 200,000 บาท และสายไม่
เกินรายละ 100,000 บาท  ส าหรับการผา่ตดั
ภายใตเ้ง่ือนไข ซ่ึงจะตอ้งมีขอ้บ่งช้ีขอ้ใดขอ้
หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
ก. ผูป่้วยท่ีหัวใจหยุดเตน้ (Cardiac arrest) 

จาก Ventricular Fibrillation หรือ 
Ventricular Tachycardia ท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
ภาวะท่ีแกไ้ขได ้

ข. Ventricular Tachycardia ท่ีเกิดข้ึนเองอยู่
นาน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัโรคหวัใจ 

ค. การหมดสติ ท่ีไม่สามารถหาสาเหตุ 
ร่วมกับการกระตุ้นให้เกิด Ventricular 
Tachycardia, Ventricular Fibrillation ท่ี
มีผลต่อภาวะไหลเวียนจากโปรแกรม
ไฟฟ้าหัวใจและการรักษาด้วยยาไม่
ไดผ้ล 

ง. การเกิด Ventricular Tachycardia ใน
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจกล้ามเน้ือ
หัว ใจตายจากการขาด เ ลือด   ห รือ
กลา้มเน้ือหัวใจอ่อนแรงสามารถกระตุน้
ให้ เ กิด  Ventricular Tachycardia, 
Fibrillation จากโปรแกรมไฟฟ้าหัวใจ
และการรักษาดว้ยยา กลุ่ม 1 ไม่ไดผ้ล 

จ. การเกิด Ventricular Tachycardia ข้ึนเอง
อยู่นาน ๆ ในผูป่้วยท่ีไม่พบโรคหัวใจ
และไม่สามารถรักษาดว้ยวธีิอ่ืน 

 

intervention ) 85,000 บาท 
3) การตรวจสวนและจ้ีไฟฟ้า

หวัใจ (EP & RF Ablation) 
65,000 บาท 

4) การใส่เคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้า
หวัใจ ( Pace maker 
Implantation ) 33,000 บาท 

5) การใส่เคร่ืองช็อกไฟฟ้าหวัใจ
ในร่างกาย ( AICD ) 57,000 
บาท 

ค. การขยายล้ินหวัใจดว้ยลูกโป่ง 
(Percutaneous valvuloplasty) 
65,000 บาท 
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ตารางที ่ข.2  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

การผ่าตดัใส่เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั 
(AICD) ให้เป็นดุลพินิจของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ของส านักงานประกันสังคมและต้องท าการ
ผ่าตัดใส่อุปกรณ์ดังกล่าวในสถานพยาบาลท่ี
ส านกังานประกนัสังคมก าหนด 

 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ญ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2556: 37. 
 
 

2. ทนัตกรรม 
 
ตารางที ่ข.3  ทนัตกรรม 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ผูมี้สิทธิสามารถไปรับบริการท่ีสถานพยาล

ของรัฐหรือเอกชนท่ีใดก็ได ้แต่ตอ้งส ารองจ่าย
ค่าบริการไปเองทั้ งหมดก่อน จากนั้ นจึงน า
ใบเสร็จไปเบิกกบัทาง สปส. หรือหน่วยงานท่ี
ผูป้ระกนัตนท างานอยูด่  าเนินการให้ โดยมีสิทธิ
ประโยชน์ท่ีไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การถอนฟัน อุดฟัน ขดูหินปูน และผา่ตดั
ฟันคุด ให้ผู ้ประกันตนมีสิทธิได้รับ
ค่าบริการทางการแพทยเ์ท่าท่ีจ่ายจริง ตาม
ความจ าเป็นแต่ไม่เกิน 300 บาทต่อ
คร้ัง  และไม่เกิน 600 บาทต่อปี 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ผูมี้สิทธิไม่ต้องร่วมจ่ายในกรณีท่ีวงเงิน

เกินก าหนด แต่ตอ้งใชบ้ริการในหน่วยบริการ
ท่ี ล งทะ เ บี ยน สิท ธิ  โด ย จะ ได้ รั บ สิท ธิ
ประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
1. กรณีถอนฟัน ผ่าตดัช่องปาก อุดฟัน ขูด

หินปูน เกลารากฟัน ฟัน เทียมฐาน
พลาสติก และทนัตกรรมประดิษฐ์ 

2. ดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวยั
และเด็กประถมศึกษาโดยสร้างเสริม
สุขภาพช่องปาก ป้องกนัโรค และรักษา
ทางทนัตกรรม 
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ตารางที ่ข.3  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนให้
ผู ้ประกันตนมี สิทธิได้รับค่าบริการทาง
การแพทยแ์ละค่าฟันเทียมเท่าท่ีจ่ายจริง ตาม
ค ว า ม จ า เ ป็ น ใ น ว ง เ งิ น ไ ม่ เ กิ น 
1,500  บาท  ภายในระยะเวลา  5  ปี นบัแต่วนัท่ี
ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
ก. 1-5 ซ่ี เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นใน

วงเงินไม่เกิน  1,300 บาท 
ข. มากกว่า 5 ซ่ี เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ า

เป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท 
3. กรณีใส่ ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้ งปาก  ให้

ผู ้ป ระกันตน มี สิท ธิ ได้ รั บค่ าบ ริก า รทา ง
การแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าท่ีจ่ายจริง ตาม
ความจ าเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีใส่ฟันเทียมนั้น 
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
ก. ฟันเทียมชนิดถอดไดท้ั้งปากบนหรือล่าง 

เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นในวงเงินไม่
เกิน 2,400 บาท 

ข. ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง 
เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นในวงเงินไม่
เกิน 4,400 บาท 

3. ดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ ์

4. ดูแลใหผู้สู้งอายเุขา้ถึงบริการทนัตก
รรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม) ได้อย่าง
ทัว่ถึง 

5. การตรวจและรักษาฟังในผูป่้วยฉาย
รังสีบริเวณศีรษะและล าคอ  

6. การผ่าตดัแกไ้ขความพิการในปาก
แหว่งเพดานโหว่ของเด็ก รวมถึง
การจัดฟัน และแก้ไขปัญหาด้าน
การพูด โดยค่าผา่ตดัจ่ายตามระบบ 
DRG สามารถเบิกค่าเพดานเทียม
ในอตัรา 500 บาทต่อช้ิน ค่าอรรถ
บ าบดั/แกไ้ขการพูด 3,850 บาทต่อ
รายต่อปี และค่าบริการทนัตกรรม
จดัฟันเหมาจ่าย 48,000 บาทต่อราย
จนครบกระบวนการใหบ้ริการ 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ง  และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ข: 

146. 
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3. โรคไต 
 
ตารางที ่ข.4  โรคไต 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
o การรักษาผูป่้วยไตวายเฉียบพลนัทุกวธีิ 
o การรักษาผูป่้วยไตวายเร้ือรังดว้ยยา 
o การบ าบัดทดแทนไตในผูป่้วยไตวายท่ี

หนา้ท่ีการท างานของไตเสียไปอยา่งถาวร
เกินกวา่ร้อยละ 95 โดยครอบคลุม 
ก. การลา้งช่องทอ้งดว้ยน ้ายาอยา่งถาวร 

(Chronic Peritoneal Dialysis หรือ 
CPD) มี 3 แบบ คือ 
1) การลา้งช่องทอ้งดว้ยน ้ายาแบบ

ถาวร (Continuous Ambulatory 
Peritoneal Dialysis หรือ CAPD) 

2) การลา้งช่องทอ้งดว้ยน ้ายาแบบ
ไซคล้ิง (Chronic Cycling 
Peritoneal Dialysis หรือ CCPD) 

3) การลา้งช่องทอ้งแบบเป็นระยะ 
(Chronic Intermittent Peritoneal 
Dialysis  หรือ CIPD) 

ข. การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 
(Hemodialysis หรือ HD) 

ค. การปลูกถ่ายไต (Kidneys 
Transplantation) 

ง. การรับยากดภูมิคุม้กนัหลังการปลูก
ถ่ายไต ซ่ึงสิทธิประโยชน์น้ีจะส้ินสุด
ลงเม่ือ 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
o การรักษาผูป่้วยไตวายเฉียบพลนัทุกวธีิ 
o การรักษาผูป่้วยไตวายเร้ือรังดว้ยยา 
o การรักษาผูป่้วยไตวายเร้ือรังดว้ยการ

บ าบดัทดแทนไต 
ก. ลา้งไตทางช่องทอ้ง (Continuous 

Ambulatory Peritoneal Dialysis 
หรือ CAPD) 

ข. ฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 
(Hemodialysis หรือ HD) และยา 
Erythropoietin 

ค. ปลูกถ่ายไต (Kidneys 
Transplantation หรือ KT) 

ง. รับยากดภูมิคุม้กนัภายหลงัการ
ปลูกถ่ายไต 
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ตารางที ่ข.4  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
1) ผูป่้วยกลับเข้ารับการฟอกเลือด

ด้วยเคร่ืองไตเทียมหรือการล้าง
ช่องทอ้งดว้ยน ้า ยาอยา่งถาวร 

2) ส้ินสุดการได้รับความคุ้มครอง
การบริการทางการแพทย ์

3) เสียชีวติ 

 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
o กรณีของ CAPD ผูป่้วยต้องได้รับการ

ตรวจรักษาจากอายุแพทย์โรคไต หรือ
อายุรแพทย์ผูรั้กษาในสถานพยาบาลท่ี
ส านักงานประกนัสังคมก าหนด ไม่น้อย
กวา่เดือนละ 1 คร้ัง 

o กรณีของ HD ผูป่้วยจะตอ้งฟอกเลือดดว้ย
เค ร่ื องไต เ ที ยมในสถานพยาบาล ท่ี
ส านักงานประกันสังคมก าหนดไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละไม่น้อยกว่า 
4 ชัว่โมง ยกเวน้กรณีเขา้รับการฟอกเลือด
ด้วยเคร่ืองไตเทียมในสัปดาห์แรก หรือ
ผูป่้วยเสียชีวิต หรือได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการการแพทย์
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

o กรณีของ KT คุณสมบติัของผูรั้บและผู ้
บริจาคไต ต้องเป็นไปตามส านักงาน
ประกนัสังคมก าหนด 

o กรณีของยากดภูมิคุม้กนั ตอ้งเป็นผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการปลูกถ่ายไตตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานประกนัสังคม 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
o กรณีของ CAPD ตอ้งเป็นผูป่้วยไตวาย

เร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าจะต้องได้รับการบ าบัด
ทดแทนไต ซ่ึงจะต้องใช้การบ าบดัน้ี
เป็นวิธีการแรก แต่ถา้แพทยว์ินิจฉยัว่า
ผูป่้วยไม่สามารถรับการบ าบดัดว้ยวิธี 
CAPD ได ้จึงจะมีสิทธิเปล่ียนไปใชว้ิธี
บ าบดัแบบอ่ืน ๆ 

o กรณีของ HD 
ก. ต้องเป็นผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะ

สุดท้าย ท่ีได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทยแ์ลว้ วา่ไม่สามารถรับบริการ 
CAPD ได ้ จึงจะมีสิทธิไดรั้บการ
บ าบดัทดแทนไตดว้ยวธีิ HD 

ข. เป็นการเตรียมผูป่้วยไตวายเร้ือรัง
ระยะสุดท้าย ให้ มีความพ ร้อม
จนกว่าจะสามารถรับบริการปลูก
ถ่ายไต 

o กรณีของ KT ผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรังท่ี
จะรับบริการปลูกถ่ายไต 
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ตารางที ่ข.7  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

o กรณีของยา Erythropoetin จะให้ในผูป่้วย
ไตวายเร้ือรังระดบั Hematocrit แต่มีการ
จ ากดัการใหสิ้ทธิเบิกตามราคายา คือ 
ก. น้อยกว่าหรือเท่ากบั 36% ให้เบิกได้

ไม่เกินสัปดาห์ละ 1,125 บาท (รวมค่า
ฉีดยาเขม็ละ 50 บาทต่อคร้ัง) 

ข. มากกวา่ 36% แต่ไม่เกิน 39% ให้เบิก
ไดไ้ม่เกินสัปดาห์ละ 750 บาท (รวม
ค่าฉีดยาเขม็ละ 50 บาทต่อคร้ัง) 

(Recipient) ต้องอยู่ระหว่างการรับ
บริการทดแทนไตดว้ยวิธี CAPD และ 
HD มาก่อน 

o กรณีของยากดภูมิคุ้มกัน ต้องเป็น
ผู ้ป่วย ท่ีได้รับการปลูกถ่ายไตจาก
หน่วยบริการต่าง ๆ ซ่ึงให้สิทธิทั้ ง
ผูป่้วยรายเก่าและรายใหม่ 

o ยา Erythropoetin ให้ในผูป่้วยไตวาย
เร้ือรัง ตามระดบั Hematocrit คือ 
ก. นอ้ยกวา่ 30% ให้ 4,000 u ต่อคร้ัง 

หรือ 8-10 คร้ังต่อเดือน โดยข้ึนอยู่
กบัช่ือการคา้ของยา 

ข. ระหวา่ง 30-36% ให้ 4,000 u ต่อ
คร้ัง 4-5 คร้ังต่อเดือน โดยข้ึนอยู่
กบัช่ือการคา้ของยา 

ลกัษณะของผู้ป่วยทีจ่ะได้รับสิทธิ 
o ผู ้ป่วยไตวายเ ร้ือรังท่ียื่นค า ร้องพร้อม

หลกัฐานทางการแพทย ์เพื่อขอรับบริการ
ต่อส านักงานประกันสั งคม  ซ่ึงจะ มี
คณะกรรมการแพทย์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

o หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาให้ผูป่้วยไดรั้บ
สิทธิในการบ าบัดทดแทนไต มีดัง น้ี
ต่อไปน้ี 

ก. มีผลของ Serum BUN และ Serum 
creatinine มากกวา่หรือเท่ากบั 100 mg% 

ลกัษณะของผู้ป่วยทีจ่ะได้รับสิทธิ 
o ผูป่้วยไตวายเร้ือรัง ทุกราย โดยเป็นไป

ตามเง่ือนไขของบริการ 
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ตารางที ่ข.4  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

และ 10 mg% ตามล าดบั อยูต่ลอดเวลา 
ข. อตัราการกรองของเสียในไต 

(Glomerular filtration rate หรือ GFR) 
หรือ Creatinineclearance เท่ากบัหรือ
นอ้ยกวา่ 5 ml/min ทั้ง 2 กรณี หรือมี
ขนาดของไตเล็กทั้ง 2 ขา้ง (Bilateral 
small contracted kidneys) 

 

ระบบการจัดการ 
(1) CAPD (การล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ถาวร) 
o ส านักงานประกนัสังคมจะจ่ายค่าบริการ

ทางการแพทยก์รณีลา้งช่องทอ้งดว้ยน ้ ายา
อยา่งถาวรใหแ้ก่สถานพยาบาลท่ีผูป่้วยเขา้
รับการตรวจรักษาเป็นค่าน ้ ายาล้างช่อง
ท้องพร้อมอุปกรณ์เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน
เดือนละ 20,000 บาท เวน้แต่ภายในเดือน
แรกท่ีไดรั้บอนุมติัจะจ่ายค่าน ้ า ยาลา้งช่อง
ทอ้ง พร้อมอุปกรณ์เท่าท่ีจ่ายจริงเฉล่ียไม่
เ กินว ันละ 750 บาท ตามจ านวนวันท่ี
เหลือในเดือนนั้น 

o ส าหรับค่าบริการทางการแพทยส่์วนเกิน
ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของผูป่้วย 

 
 
 
 

ระบบการจัดการ 
(1) CAPD (การล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ถาวร) 
o หน่วยบริการลงทะเบียนผู ้ป่วยผ่าน

โปรแกรม DMIS_CAPD 
o หน่วยบริการไดรั้บการสนบัสนุนเป็น

น ้ ายา CAPD ยา Erythropoietin และ
สาย Tenchkoff catheter จาก สปสช. 
โดยตรง ผา่นระบบบริหารจดัการแบบ 
Vendor Managed Inventory (VMI) 
ขององคก์ารเภสัชกรรม 
ก. น ้ ายา CAPD จะถูกจดัส่งให้ถึง

หน่วยบริการใกลบ้า้นผูป่้วย หรือ
ถึงบา้นผูป่้วยโดยตรง ตามความ
จ าเป็นทางการแพทย ์และไม่เกิน 
150 ถุงต่อเดือน (สั่งไดค้ร้ังละไม่
เกิน 2 เดือน) 

ข. ยา Erythropoietin ใหแ้ก่หน่วย 
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ตารางที ่ข.4  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) HD (การฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทยีม) 
o ส านักงานประกนัสังคมจะจ่ายค่าบริการ

ทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลท่ี
ส านกังานประกนัสังคมก าหนดในอตัรา
ไม่เกิน 1,500 บาทต่อคร้ังและไม่เกิน 
3,000 บาทต่อสัปดาห์ 

o ส าหรับค่าบริการทางการแพทยส่์วนเกิน
อยูใ่นความรับผดิชอบของผูป่้วย 

 
 

บริการเพื่อจ่ายให้แก่ผู ้ป่วยตาม
ความจ าเป็น โดยพิจารณาจาก
ระดับ Hct โดยหน่วยบริการ
จะต้องนัด และให้ยาผู ้ป่วยท่ี
หน่วยบริการโดยตรง (ไม่อนุญาต
ใหย้าผูป่้วยไปฉีดท่ีบา้นเอง) 

ค. สาย Tenchkoff catheter ให้แก่
หน่วยบริการเพื่อใช้กบัผูป่้วยราย
ใหม่ และรายท่ีมีความจ าเป็นตอ้ง
เปล่ียน โดยทัว่ไปไม่เกิน 1 สาย
ต่อผูป่้วย 1 รายต่อปี ยกเวน้บาง
รายท่ีมีความจ าเป็น 

(2) HD (การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม) 
o ก าหนดให้ เ บิก จ่ ายตามอัตราการ

เบิกจ่ายอุปกรณ์และการท าเส้น HD 
o ก าหนดอตัราการเบิกจ่ายค่าท า HD 

ผูป่้วยรายเก่า คร้ังละ 1,000 บาท 
o ก าหนดอตัราการเบิกจ่ายค่าท า HD 

ผูป่้วยรายใหม ่คร้ังละ 1,500 บาท 
o ผูป่้วยท่ีมีอายุมากกวา่ 60 ปี และมีโรค

เร้ือรังเก่ียวกับอวยัวะอ่ืน ๆ เช่น 
โรคหวัใจ ปอด ตบัร่วมดว้ยและฟอก
เลือดด้วยเค ร่ืองไตเทียมในสถาน
บริการขนาดใหญ่ท่ีมีการให้บริการหอ
ผูป่้วยไอซียู ชดเชยผูป่้วยรายเก่าคร้ัง
ละ 1,200 บาท และผูป่้วยรายใหม่คร้ัง
ละ 1,700 บาท 
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(3) KT (การปลูกถ่ายไต) 
ส านกังานประกนัสังคมจ่ายชดเชยใหห้น่วย
บริการ ดงัน้ี 

1. ก่อนการผา่ตดัปลูกถ่ายไต 
ก. ค่าเตรียมผูบ้ริจาค 32,800 – 40,000 

บาทต่อราย 
ข. ค่าเตรียมผูรั้บบริจาคไม่เกิน 40,000 

บาทต่อราย 
ค. ค่าตรวจเลือดทุก ๆ 3 เดือนจ่ายให้

คร้ังละ 1,800 บาทต่อราย โดยตรวจ
ไดต้ามรายการท่ีก าหนดเท่านั้น 

ง. ส าหรับค่าบริการทางการแพทย์
ส่วนเกินอยูใ่นความรับผดิชอบของ
ผูป่้วย 

2. ระหวา่งการผา่ตดัปลูกถ่ายไต ตอ้งรักษา
ตามโปรโตคอล (Protocol) 
ก. ในภาวะปกติใน 143,000 – 292,000 

บาทต่อราย 
มีภาวะแทรกซอ้น 23,000 – 493,000 
บาทต่อราย โดยครอบคลุม
ผูป้ระกนัตนและผูบ้ริจาคไตเป็นเวลา 
60 วนันบัแต่วนัท่ีท าการผา่ตดัปลูก
ถ่ายไต รวมทั้งรักษาภาวะการสลดัไต
อยา่งเฉียบพลนั (Acute rejection) 
ของผูป้ระกนัตนเป็นเวลา 2 ปี นบัแต่
วนัท่ีท าการผา่ตดัปลูกถ่ายไต 

(3) KT (การปลูกถ่ายไต) 
เหมาจ่ายตามโปรโตคอลของการรักษาโดย
แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 

1. ช่วงการเตรียมตวัก่อนผา่ตดัปลูกถ่าย 
2. ช่วงระหวา่งการผา่ตดัปลูกถ่ายไต 

รวมถึงเม่ือมีภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั 
3. ยากดภูมิคุม้กนัหลงัผา่ตดั 
ก. หลงัผา่ตดั 1-6 เดือนละ 30,000 บาท 
ข. หลงัผา่ตดั 7-12 เดือนละ 25,000 บาท 
ค. หลงัผา่ตดั 13-24 เดือนละ 20,000 บาท 
ง. หลงัผา่ตดั 25 เดือนข้ึนไป เดือนละ 

15,000 บาท 
4. ช่วงการเตรียมตวัก่อนผา่ตดัปลูกถ่าย 
5. ช่วงระหวา่งการผา่ตดัปลูกถ่ายไต 

รวมถึงเม่ือมีภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั 
6. ยากดภูมิคุม้กนัหลงัผา่ตดั 
ก. หลงัผา่ตดั 1-6 เดือนละ 30,000 บาท 
ข. หลงัผา่ตดั 7-12 เดือนละ 25,000 บาท 
ค. หลงัผา่ตดั 13-24 เดือนละ 20,000 บาท 
ง. หลงัผา่ตดั 25 เดือนข้ึนไป เดือนละ 

15,000 บาท 
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ตารางที ่ข.4  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

3. หลังจากปลูกถ่ายไต ชดเชยค่าบริการ
ส าหรับสถานพยาบาลท่ีปลูกถ่ายไตให้แก่
ผู ้ป่วยครอบคลุมการตรวจรักษายากด
ภูมิคุม้กนั ตรวจทางห้องปฏิบติัการ ตรวจ
ปัสสาวะ และตรวจระดบัยากดภูมิคุม้กนั 
โดยเหมาจ่ายดงัต่อไปน้ี 
ก. เดือนท่ี 1-6 เดือนละ 30,000 บาท 
ข. เดือนท่ี 7-12 เดือนละ 25,000 บาท 
ค. เดือนท่ี 13-24 เดือนละ 20,000 บาท 
ง. เ ดือนท่ี  25 เ ดือนข้ึนไป เ ดือนละ

15,000 บาท 

 

การติดตามคุณภาพและผลลพัธ์บริการ 
o ไม่พบรายงานการติดตามผลลพัธ์บริการ 

การติดตามคุณภาพและผลลพัธ์บริการ 
o จ านวนผู ้ป่วยทั้ งหมดท่ีโรงพยาบาล

ใหบ้ริการในแต่ละปี 
o จ านวนและร้อยละ (เทียบกบัเป้าหมาย) 

ของการลา้งไตผา่นทางช่องทอ้ง 
o จ านวนและร้อยละ (เทียบกบัเป้าหมาย) 

ของการฟอกเลือด 
o จ านวนและร้อยละ (เทียบกบัเป้าหมาย) 

ของการปลูกถ่ายไต 
o จ า น ว น แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู ้ ป่ ว ย ท่ี

ลงทะเบียนรับยากดภูมิคุม้กนั 
 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ก และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ค. 
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ข.3  สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ดีกว่า สิทธิประกนัสังคม (ม ี13 รายการ) 
 

1. การผา่ตดัตา 
 
ตารางที ่ข.5  การผา่ตดัตา 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

(1) การผ่าตัดต้อกระจก 
สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ให้รักษากรณีน้ีรวมอยู่ในค่าเหมาจ่าย
รายหวั  

2. สนบัสนุนเลนส์แกว้ตาเทียมในราคาไม่
เกิน 4,000 บาท ส าหรับการใชเ้ลนส์แข็ง
พบัไม่ได ้และเลนส์พบัได ้

(1) การผ่าตัดต้อกระจก 
สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
มีการก าหนดจ านวนผูสู้งอายุท่ีจะตอ้งได้รับ
บริการรักษาในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ โดยมี
การจ่ายชดเชยครอบคลุมค่าตรวจประเมิน
สภาพร่างกายผู ้ป่วย ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่ายา 
และค่าตรวจชนัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผ่าตดั
ตอ้กระจกโดยตรง รวมทั้ง ค่าผ่าตดั ค่ารักษา
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการ
ผ่าตัดต้อกระจกและการติดตามดูแลผูป่้วย
หลังผ่าตัด ตามแนวทางเวชปฏิบัติ ท่ีราช
วิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือท่ี 
สปสช.ก าหนด ดงัน้ี 

1. กรณีการผา่ตดัตอ้กระจกในรายผูป่้วย
ปกติท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อน จ่าย
ชดเชยข้างละ 7 ,000 บาท (รวมค่า
ภาระงานของบุคลากร 1 ,200 บาท 
ต่อราย) 

2. กรณีการผา่ตดัตอ้กระจกในรายผูป่้วย
ท่ี มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ห รื อ มี
ภาวะแทรกซ้อน จ่ายชดเชยข้างละ 
9,000 บาท (รวมค่าภาระงานของ
บุคลากร 1,200 บาท ต่อราย) 
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ตารางที ่ข.5  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

 3. สนับสนุนชดเชยค่า เลนส์แก้วตา
เ ทียม  โดยก าหนดอัตราการ จ่าย
ชดเชยค่าเลนส์ให้กับหน่วยบริการ 
ดงัน้ี 
ก. กรณีเลนส์แข็งพบัไม่ได ้ชดเชย

ราคาไม่เกิน 700 บาทต่อเลนส์ 
ข. กรณี เลนส์ น่ิมพับได้  ชดเชย

ราคาไม่เกิน 2,800 บาทต่อเลนส์ 
(2) การผ่าตัดเปลีย่นกระจกตา 
สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่
สถานพยาบาล 20,000 บาท 

2. สนับส นุนค่ า จัดหาให้ ศูนย์ด วงตา
สภาก าช าดไทย  5 ,000  บ าท  ต าม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 

(2) การผ่าตัดเปลีย่นกระจกตา 
สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ค่าผา่ตดัเปล่ียนกระจกตาตามเกณฑ์กลุ่ม

วนิิจฉยัโรคร่วม (DRG) 
2. สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัหา จดัเก็บ 

และรักษาดวงตา 20,000 บาทต่อดวงตา 
ใหก้บัศูนยด์วงตา สภากาชาดไทย 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ค และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ข: 

108. 
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2. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั (Stroke) 
 
ตารางที ่ข.6  โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ไม่มีการบริหารจดัการเฉพาะ และสนบัสนุน

ดูแลผูป่้วยท่ีมีอาการของโรคด้วยยาละลายล่ิม
ตามท่ีก าหนด 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
มีการบริการโรคหลอดเลือดสมองตีบ

หรืออุดตนั (Stroke Fast Track) เป็นการ
เฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจดับริการสุขภาพ ผูป่้วยสามารถเขา้ถึง
บริการท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้งและทนัเวลา 

โดยการจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุขเพิ่มจากระบบ DRG ปกติ เป็นค่า
ยาละลายล่ิมเลือด rt-PA และค่าใชฉี้ดยาเหมา
จ่ายรายละ 50,000 บาท ส าหรับหน่วยบริการ/
เครือข่ายบริการท่ีมีการให้การรักษาผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนัดว้ยการ
ฉีดยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด า 
มีการท า CT Brain ก่อนและหลงัการฉีดยา
ล ะ ล า ย ล่ิ ม เ ลื อ ด แ ล ะ / ห รื อ มี ก า ร ท า
กายภาพบ าบัดและ/หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เหมาจ่ายรายละ 49,000 บาท 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ญ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ข: 

68. 
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3. โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิดท่ีมีการยกข้ึนของคล่ืนไฟฟ้าหวัใจส่วน ST 
 
ตารางที ่ข.7  โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิดท่ีมีการยกข้ึนของคล่ืนไฟฟ้าหวัใจส่วน 

ST 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ไ ม่ มี ก า รบ ริห า ร จัด ก า ร เ ฉพ า ะ  แ ล ะ

สนับสนุนดูแลผูป่้วยท่ีมีอาการของโรคด้วยยา
ละลายล่ิมตามท่ีก าหนด 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
มีการบริการโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด

เฉียบพลนัชนิดท่ีมีการยกข้ึนของคล่ืนไฟฟ้า
หวัใจส่วน ST (ST - Elevated Myocardial 
Infarction Fast Track) เป็นการเฉพาะ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จดับริการสุขภาพ ผูป่้วยสามารถเขา้ถึงบริการ
ท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้งและทนัเวลา 

ซ่ึ ง จ่ า ยชด เชยค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อบ ริก า ร
สาธารณสุขเพิ่มจากระบบ DRG ปกติ โดยค่า
ยาละลายล่ิมเลือด Streptokinase และค่าฉีดยา 
เหมาจ่ายรายละ 10,000 บาท ค่ายาละลายล่ิม
เลือด rt-PA และค่าฉีดยาเหมาจ่ายรายละ 
49,000 บาท 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ญ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ข: 

68. 
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4. โรคเลือดออกง่าย (Hemophilia) 
 
ตารางที ่ข.8  โรคเลือดออกง่าย (Hemophilia) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ไม่มีการบริหารจดัการเฉพาะ 

โดยค่ายาเหมารวมอยู่ในค่าเหมา
จ่ายรายหัว และข้ึนอยู่กับดุลย
พินิจของสถานพยาบาล 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
มีการบริหารจดัการเป็นระบบโดยเฉพาะ ซ่ึงจะเน้นให้

ผู ้ ป่ ว ย ส าม า รถ ดู แ ล ตน เ อ ง ไ ด้ ท่ี บ้ า น  โ ด ย ก า ร ใ ห้
ส่วนประกอบของเลือดหรือแฟคเตอร์เขม้ขน้ไปเก็บไวท่ี้
บา้นหรือหน่วยบริการ เพื่อรักษาภาวะเลือดออกในระยะ
เร่ิมตน้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
กรณีเลือดออกในระยะเร่ิมตน้จะมีการจ่ายเพิ่มจากอตัรา
เหมาจ่ายรายหวัในระบบปกติ ตามจ านวนผูป่้วยท่ี
ลงทะเบียนและรับบริการ โดยจ าแนกการจ่ายตามเง่ือนไข
อายแุละระดบัความรุนแรงของโรค คือ กรณีผูป่้วยท่ีมีอายุ
นอ้ยกวา่ 10 ปี จะจ่ายเพิ่มตั้งแต่ราคา 36,000-180,000 บาท
ต่อคนต่อปี และกรณีผูป่้วยท่ีมีอายตุั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป จะจ่าย
เพิ่มตั้งแต่ราคา 72,000-144,000 บาทต่อคนต่อปี 

กรณีเลือดออกรุนแรงท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวิตหรือผ่าตดั
ฉุกเฉิน เป็นการจ่ายเพิ่มจากระบบ DRG ให้แก่หน่วยบริการ
รับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียท่ี รักษาผู ้ป่วยท่ีมีอาการ
เลือดออกรุนแรงท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวิตหรือผ่าตดัฉุกเฉิน 
ตามมูลค่าแฟคเตอร์เขม้ขน้ท่ีใช้จริงในการเจ็บป่วยคร้ังนั้น 
แต่ไม่เกิน 120,000 บาทต่อคร้ังของการนอนโรงพยาบาล 
และไม่จ  ากัดจ านวนคร้ังของการนอนโรงพยาบาลใน
ปีงบประมาณ 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ฎ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ข: 

60. 
 



207 

5. โรคน่ิวในทางเดินปัสสาวะ 
 
ตารางที ่ข.9  โรคน่ิวในทางเดินปัสสาวะ 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ไม่มีการบริหารจัดการเฉพาะ โดยให้การ

ดูแลรักษาผูป่้วยตามอาการท่ีปรากฏ 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
เ น่ืองจากเป็นโรคท่ีพบบ่อยและเป็น

ปัญหาท่ีส าคญัของประเทศสามารถเกิดไดก้บั
คนทุกวยัและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่าง ๆ 
ตามมา จึงมีการบริหารจดัการเฉพาะ เพื่อลด
การรอคิวของผูป่้วยและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษา จึงปรับการจ่ายชดเชยจากการจ่าย
ดว้ยระบบ DRG with global budge เป็นจ่าย
ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บแต่ไม่เกินราคากลางท่ี 
สปสช.ก าหนดตามประกาศ สปสช. โดยมี
บริการรักษาในแบบต่าง ๆ คือ 

1. การรักษาดว้ยการผา่ตดัแบบเปิด (Open 
Surgery) 

2.  การรักษาดว้ยเคร่ืองส่องกลอ้ง 
(Uretero-renoscope with Lithotripsy)  

3. การรักษาดว้ยเคร่ืองสลายน่ิว (Extra 
Corporeal Lithotripsy หรือ ESWL) 

และหากมีการใหบ้ริการมากกวา่ 1 รายการใน
การรับบริการ 1 คร้ังใหจ่้ายเพียง 1 รายการ
เฉพาะรายการท่ีมีราคากลางสูงสุด 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ฎ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ข: 

116. 
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6. โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
 
ตารางที ่ข.10  โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ไม่มีการบริหารจัดการเฉพาะ โดยให้การ

ดูแลรักษาผูป่้วยตามอาการท่ีปรากฏ 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ในการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหืดนั้น จะมี

เงินกองทุนดูแลผูป่้วยโรคหืดเป็นการเฉพาะ 
โดยจะจ่ายเงินสนบัสนุนให้กบัหน่วยบริการ
ในการจดัสรรยาสูดพ่นท่ีเป็น สเตียรอยด์ราย
ละ 1,000 – 2,000 บาท 

ส่วนการดูแลผูป่้วยปอดอุดกั้นมีการจ่าย
ชดเชยใหใ้นหลายกรณี คือ 

1. ชดเชยการจดัระบบบริการผูป่้วยนอก
จ านวน 100 บาทต่อคร้ัง ส าหรับหน่วย
บริการท่ีมีขอ้มูลการใหบ้ริการ
ครอบคลุมตาม Standard data set 
ท่ีสปสช. ก าหนด 

2. ชดเชยการรักษาดว้ยยาสูดขยาย
หลอดลมชนิดออกฤทธ์ิยาว จ านวน 
1,000 บาทต่อราย 

3. ชดเชยการใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ปอด จ านวน 1,000 บาทต่อราย 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ฎ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ข: 

92. 
 
 
 
 



209 

7. โรควณัโรค 
 
ตารางที ่ข.11  โรควณัโรค 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ไ ม่ มี ก า ร บ ริ ห า ร

จดัการเฉพาะ โดยให้การ
ดู แล รั กษ าผู ้ ป่ ว ย ต าม
อาการท่ีปรากฏ 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
วณัโรคเป็นโรคท่ีเป็นปัญหาส าคญัของประเทศ จึงมีการบริหาร

จดัการให้ผูป่้วยได้รับยาท่ีเหมาะสมและครบถ้วนผ่านกองทุนเพื่อ
บริการผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์ และผูป่้วยวณัโรค ซ่ึงการ
บริหารจดัการวณัโรคจะครอบคลุมค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1. ค่ายารักษาวณัโรค สนบัสนุนเป็นยารักษาวณัโรคสูตรพื้นฐาน
และสูตรด้ือยาตามแนวทางการรักษา 

2. สนบัสนุนการพฒันาระบบการดูแลรักษาวณัโรค สนบัสนุน
งบประมาณแก่หน่วยบริการเพื่อสนบัสนุนการดูแลรักษาวณั
โรคอยา่งมีคุณภาพและก ากบัการรับประทานยาใหต้รงเวลา 
เช่น การตรวจเสมหะ การเพาะเช้ือวณัโรค การตรวจหาความ
ไวของเช้ือต่อยา การถ่ายภาพรังสีปอด สนบัสนุนกิจกรรมการ
กินยา (DOT) เป็นตน้ 

3. การติดตามการรักษาและก ากบัการกินยา สนบัสนุนกิจกรรม
ใด ๆ ท่ีส่งผลต่อผลลพัธ์การรักษาผูป่้วยวณัโรคใหบ้รรลุตาม
เป้าหมาย เช่น กิจกรรมติดตามการรักษาผูป่้วยวณัโรค 
กิจกรรมก ากบัการกินยา กิจกรรมเยีย่มบา้น เป็นตน้ 

4. การคน้หาผูส้ัมผสัและผูติ้ดเช้ือวณัโรคในกลุ่มเส่ียง สนบัสนุน
งบประมาณแก่หน่วยบริการและ/หรือ สปสช.สาขาจงัหวดั 
เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมคน้หาผูส้ัมผสั และผูติ้ดเช้ือวณัโรคใน
กลุ่มเส่ียง ไดแ้ก่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีผูมี้โรคเร้ือรังประจ าตวั 
ผูสู้งอาย ุผูต้อ้งขงัในเรือนจ า เป็นตน้ 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ข และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ค. 
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8. โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 
 
ตารางที ่ข.12  โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
คุ ้มครอง โดยค่าใช้จ่ายการดูแล

รักษารวมอยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัว 
และเนน้ให้รักษาภายในโรงพยาบาล 
ไม่มีการบริหารจดัการเฉพาะเชิงรุก
เหมือน สปสช. ซ่ึงการตรวจคดักรอง
จะข้ึนอยู่กบัการวินิจฉยัของแพทยว์่า
จะใหต้รวจหรือไม่ 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
นอกจากค่ารักษาพยาบาลท่ีรวมอยูใ่นค่าเหมาจ่ายราย

หวัแลว้ ยงัมีงบประมาณในการบริการคดักรอง ควบคุม 
ป้องกัน และรักษาผู ้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในกลุ่มเส่ียงเป็นการเฉพาะด้วย โดยเน้นการ
ควบคุมและป้องกันในระดับ ทุ ติย ภู มิ  (Secondary 
prevention) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการช้ีวดัท่ีแสดงถึงความ
ครอบคลุมและการเข้าถึงบริการด้านคุณภาพผ่านการ
ตรวจภาวะแทรกซอ้นของโรค ดงัน้ี 
o เกณฑก์ารตรวจโรคเบาหวาน 

1. ตรวจ HbA1c ประจ าปีอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 
2. ตรวจ LDL ประจ าปีอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 
3. ตรวจ Microalbumin ประจ าปีอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อ

ปี 
4. ตรวจจอประสาทตา (Fundus) ประจ าปีอยา่งนอ้ย 

1 คร้ังต่อปี 
o เกณฑก์ารตรวจโรคความดนัโลหิตสูง 

1. ตรวจ Lipid Profile / LDL ประจ าปีอยา่งนอ้ย 1 
คร้ังต่อปี 

2. ตรวจ Urine Protein (Dipstick test และ Urine 
sediment) ประจ าปีอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 

3. ตรวจหาระดบั Fasting Plasma Glucose ประจ าปี
อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ฎ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ง. 
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9. การรักษาดว้ยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) 
 
ตารางที ่ข.13  การรักษาดว้ยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ให้ สิ ท ธิ ใ น ก า ร รั กษ า

โดยรวมอยูค่่าเหมาจ่ายรายหวั 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น ก า ร รั ก ษ า โ ร ค ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร ด า น ้ า 

(Decompression sickness) เท่านั้น ซ่ึง สปสช.จ่ายเงินชดเชยแก่
หน่วยบริการจ่ายตามค่าใชจ่้ายจริงไม่เกินชัว่โมงละ 12,000 บาท 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ฎ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ข: 

54. 
 

10. โรคทางจิตเวช 
 
ตารางที ่ข.14  โรคทางจิตเวช 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ให้การดูแลรักษารวมอยูใ่นค่าเหมาจ่ายรายหวั 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
มีกองทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ผูป่้วยจิตเวชให้การสนบัสนุนงบประมาณใน
การ ดูแล รักษาผู ้ป่ วย จิต เวชโดย เฉพาะ 
นอกจากน้ี ยงัมีงบประมาณเพิ่มเติมจากงบ
เหมาจ่ายรายหัวในรายการยา Risperidone 
เพื่อแก้ไขปัญหาการเขา้ถึงยาของผูป่้วยโรค
จิตเภท 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ฎ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2556. 
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11. การดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative Care) ส าหรับผูท่ี้ป่วยดว้ยโรคท่ีคุกคามต่อ
ชีวติ ซ่ึงไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้

 
ตารางที ่ข.15  การดูแลแบบประคบัประคองผูท่ี้ป่วยดว้ยโรคท่ีคุกคามต่อชีวิตท่ีไม่สามารถรักษาได ้
 
สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ที่
ได้รับ 

ร ว ม อ ยู่ ใ น ค่ า
เหมาจ่ายรายหวั ไม่มี
การบริหารจัดการ
โดยเฉพาะ 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
มีกระบวนการในการดูแลโดยเฉพาะ ส าหรับบริการดูแลผูป่้วยระยะ

สุดทา้ยแบบประคบัประคองท่ีบา้นตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอาการ
จากความทุกข์ทรมาน โดยครอบคลุมถึงการบรรเทาอาการปวดดว้ยยา
มอร์ฟีน การท าความสะอาดแผล และการให้บริการออกซิเจน (โดยไม่
เก็บค่าบริการเติมออกซิเจนกบัผูป่้วย) รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจของ
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ฎ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ข: 

118. 
 
12. โรคเอดส์ 

 
ตารางที ่ข.16  โรคเอดส์ 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
o ใหบ้ริการรักษาผูป่้วยดว้ยยา

ตา้นไวรัสเอดส์ ผา่นการจ่ายยา
ใหก้บัหน่วยบริการโดยตรง 

o การตรวจทางห้องปฏิบติัการ
เพื่อติดตามการรักษา ไดแ้ก่ 
ก. CD4 
ข. Viral load 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
o บริการยาตา้นเอชไอวแีละยาอ่ืนๆ 

ก. การรักษาดว้ยยาตา้นเอชไอว ี(Antiretroviral 
Treatment หรือ ART) 

ข. การใหย้าตา้นเอชไอวเีพื่อการป้องกนัการติด
เช้ือเอชไอวใีนทารกแรกเกิด (Prevention of 
Mother to Child Transmission หรือ PMTCT) 

ค. การใหย้าตา้นเอชไอวเีพื่อการป้องกนัการติด 
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ตารางที ่ข.16  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
ค. Drug resistance test 
ง. การตรวจอ่ืน ๆ 

(สถานพยาบาลตามบตัร
รับผดิชอบเอง) 

เช้ือภายหลงัสัมผสั (PostexposureProphylaxis) 
ง. การรักษาภาวะไขมนัในเลือดสูงท่ีเป็น

ผลขา้งเคียงจากยาตา้นไวรัส 
o การตรวจทางห้องปฏิบติัการเพื่อติดตามการรักษา 

(Laboratory Testing) กรณีอยูร่ะหวา่งการรับยา
ตา้นไวรัสเอดส์ ไดแ้ก่ 
ก. Blood chemistry (CBC, FBS, Cr, ALT, 

Cholesterol, Triglyceride) ไม่เกิน 2 คร้ังต่อปี 
ข. CD4 ไม่เกิน 2 คร้ังต่อปี 
ค. Viral Load ไม่เกิน 1 คร้ังต่อปี 
ง. Drug Resistance ไม่เกิน 1 คร้ังต่อปี (โดยท่ี

ตอ้งมี Viral Load มากกวา่ 2,000 copies/ml) 
จ. อ่ืน ๆ หากมีความจ าเป็นใหติ้ดต่อ สปสช.เขต 

o บริการใหค้  าปรึกษาและการตรวจเลือดแบบสมคัร
ใจ (Voluntary Counseling & Testing หรือ VCT) 

o การป้องกนัโรคเอดส์ในกลุ่มผูติ้ดเช้ือ (Positive 
prevention) กรณีผูป่้วยท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมยาตา้นเอชไอ
วจีะไดรั้บสิทธิการตรวจ CD4 ไม่เกิน 2 คร้ังต่อปี 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
o ผูป่้วยตอ้งเขา้รับตรวจวนิิจฉยั

จากแพทยใ์นสถานพยาบาลตาม
บตัรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล 

o มีขอ้บ่งช้ีในการใหย้าตา้นไวรัส
เอดส์ 

o รับการรักษาตามสูตรยาท่ี 
ส านกังานประกนัสังคมก าหนด 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
o ผูป่้วยตอ้งลงทะเบียนเขา้รับบริการในหน่วย

บริการประจ าท่ีข้ึนทะเบียนไว ้หรือหากมีความ
จ าเป็นก็สามารถเขา้รับบริการท่ีหน่วยบริการอ่ืน
ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติได ้

o ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์ไดแ้ก่ ขอ้บ่งช้ีทาง
คลินิก (Clinical criteria) และ/หรือขอ้บ่งช้ีทาง
หอ้งปฏิบติัการภูมิคุม้กนั (Immunological criteria) 
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 รับการรักษาตามสูตรยาท่ี สปสช. ก าหนดการปรับเปล่ียน
สูตรยาตา้นไวรัสเอดส์ตอ้งผา่นการอนุมติัจาก แพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเอชไอวี/เอดส์ (AIDS Experts) ระดบั
จงัหวดั ซ่ึงไดผ้า่นเกณฑท่ี์สมาคมโรคเอดส์หรือสมาคมโรค
ติดเช้ือในเด็กก าหนด หรือไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรการ
อนุมติัสูตรยาท่ีทางสมาคมโรคเอดส์จดัอบรม 

ลกัษณะของผู้ป่วยทีจ่ะได้รับ
สิทธิ 
o ผูป้ระกนัตนท่ีติดเช้ือ

เอชไอวหีรือเป็นโรค
เอดส์ ท่ีไดรั้บอนุมติั
ใหไ้ดรั้บยาตา้นไวรัส
เอชไอวตีามมติ
คณะกรรมการแพทย ์
โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ประกนัสังคม 

ลกัษณะของผู้ป่วยทีจ่ะได้รับสิทธิ 
o ผูป่้วยติดเช้ือเอชไอว ีและผูป่้วยเอดส์ทุกคน ยกเวน้ผูท่ี้ไม่

ยนิยอมหรือไม่สามารถรับการรักษาอยา่งถูกตอ้งต่อเน่ือง
ได ้(พิจารณาโดยดุลพินิจของทีมผูรั้กษา) 

o หญิงตั้งครรภท่ี์ติดเช้ือเอชไอว ี(ทุกสิทธิ) เพื่อป้องกนัการ
ติดเช้ือเอชไอวขีองทารก 

o ผูท่ี้สัมผสัเอชไอวหีลงัจากการท างาน (สิทธิหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้หรือสิทธิวา่ง) และผูถู้กล่วงละเมิดทาง
เพศ (ทุกสิทธิ) เพื่อการป้องกนัเอชไอวหีลงัสัมผสั 

o ใหค้  าปรึกษาและตรวจเลือด ส าหรับผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียง 
คู่สมรส (ฝ่ายหน่ึงติดเช้ือก่อนแต่งงาน หรือฝากครรภ)์ 
ยกเวน้กรณีท่ีมีผลบวกอยูแ่ลว้ การตรวจคดักรองก่อน
ผา่ตดั หรือการตรวจเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 

o การตรวจเพื่อหาการติดเช้ือเอชไอว ี(Anti-HIV Antibody 
Testing) ไม่เกิน 2 คร้ังต่อปี และการตรวจเลือดโดยวธีิ 
PCR ในทารกอายุระหวา่ง 2 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน ไม่เกิน 2 
คร้ังต่อปี 

o ถุงยางอนามยัในคลินิกใหค้  าปรึกษาส าหรับผูติ้ดเช้ือเอช
ไอวท่ีีลงทะเบียนในระบบ NAP 
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ระบบการจัดการ 
สถานพยาบาลตามบตัร
รับรองสิทธิด าเนินการยืน่
แบบค าขอรับค่าบริการ 
และรายงานขอ้มูลต่าง ๆ 
ตามแบบท่ีส านกังาน
ประกนัสังคมก าหนด 

o ส านกังานประกนัสังคม
จ่ายค่ายาใหอ้งคก์ารเภสัช
กรรม ซ่ึงจะส่งยาให้
หน่วยบริการต่อไป 
ส านกังานประกนัสังคม
จ่ายชดเชยค่าบริการตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการแก่
สถานพยาบาลตามบตัร
รับรองสิทธิส านกังาน
ประกนัสังคมก าหนด 

o ส านกังานประกนัสังคม
จ่ายค่ายาใหอ้งคก์ารเภสัช
กรรม ซ่ึงจะส่งยาให้
หน่วยบริการต่อไป 

o ส านกังานประกนัสังคม
จ่ายชดเชยค่าบริการตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการแก่
สถานพยาบาลตามบตัร
รับรองสิทธิ 

ระบบการจัดการ 
o หน่วยบริการด าเนินการบนัทึกขอ้มูลการลงทะเบียน

ผา่นโปรแกรม NAP 
การเบิกยาตา้นไวรัส ท าไดโ้ดยบนัทึกขอ้มูลผา่น
โปรแกรม NAP ขอ้มูลจะถูกส่งไปองคก์ารเภสัช
กรรม เพื่อค านวณปริมาณยาและจดัส่งใหห้น่วย
บริการ 

o การตรวจทางห้องปฏิบติัการ ตอ้งด าเนินการบนัทึก
ผา่นโปรแกรม NAP รวมถึงบนัทึกผลการตรวจดว้ย 
ก. กรณีหน่วยบริการสามารถตรวจไดเ้อง สปสช. 

จะชดเชยค่าตรวจให้ตามราคากลางท่ีก าหนด 
ข. สปสช. ก าหนดใหส่้งตรวจตามหน่วยบริการท่ี 

สปสช. ก าหนด 
o บริการใหก้ารปรึกษาและตรวจการติดเช้ือโดยสมคัร

ใจบนัทึกผา่นโปรแกรม NAP 
ก. ชดเชยบริการปรึกษา (Counseling) 7 บาทต่อคร้ัง 
ข. HIV Antibody testing 140 บาทต่อการตรวจรู้ผล 

o สปสช. จดัซ้ือถุงยางอนามยัเพื่อวตัถุประสงคป้์องกนั
การติดเช้ือเอชไอวใีนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูติ้ดเช้ือ 
และจดัส่งใหห้น่วยบริการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบัภาระงาน 
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การติดตามคุณภาพและ
ผลลพัธ์บริการ 
o ไม่พบรายงานการ

ติดตามผลลพัธ์บริการ 

การติดตามคุณภาพและผลลพัธ์บริการ 
o ติดตามจ านวนผูป่้วยท่ีลงทะเบียน จ านวนผูป่้วยท่ีรับ

บริการในแต่ละกิจกรรม และจ านวนผูป่้วยท่ีรับยาในแต่
ละสูตรต่อปี 

o ร้อยละของผูป่้วยท่ีเสียชีวติภายใน 12 เดือนหลงัจากรับ
ยา (ของผูป่้วยรับยารายใหม่) 

o ร้อยละผูป่้วยท่ีมีชีวติอยูเ่กิน 12 เดือน หลงัจากรับยา 
(ของผูป่้วยรับยารายใหม่) 

o จ านวนและร้อยละของผูป่้วยท่ีไดรั้บการตรวจ CD4, 
Viral load และการตรวจการด้ือยา 

 

แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ฎ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ค. 
 

13. โรคมะเร็ง 
 
ตารางที ่ข.17  โรคมะเร็ง 
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สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
o กรณีผูป่้วยโรคมะเร็งทุกชนิด

สามารถเขา้รับการรักษาดว้ยยา 
รังสีรักษา และการผา่ตดั 

o กรณีผูป่้วยโรคมะเร็ง 7 ชนิด 
รักษาตามโปรโตคอล ไดแ้ก่ 
1. มะเร็งเตา้นม (Breast) 
2. มะเร็งปากมดลูก (Cervix) 
3. มะเร็งรังไข่ (Ovary) 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
o กรณีผูป่้วยโรคมะเร็ง 7 กลุ่ม สามารถรับการ

รักษาดว้ยยา รังสีรักษา และการผา่ตดั ตาม
โปรโตคอลท่ี สปสช. ก าหนดได ้(ไม่
ครอบคลุมการรักษาดว้ยนอกเหนือจาก
โปรโตคอลท่ี สปสช. ก าหนด) ไดแ้ก่ 
1. มะเร็งเตา้นม (Breast) 
2. มะเร็งปากมดลูก (Cervix) 
3. มะเร็งรังไข่ (Ovary) 
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4. มะเร็งโพรงหลงัจมูก 
(Nasopharynx) 

5. มะเร็งปอด (Lung) 
6. มะเร็งหลอดอาหาร 

(Esophagus) 
7. มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนกั 

(Colonrectum) 
o กรณีปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อการ

รักษาผูป่้วยโรคมะเร็ง และโรค
อ่ืน ๆ 

4. มะเร็งโพรงหลงัจมูก (Nasopharynx) 
5. มะเร็งปอด (Lung) 
6. มะเร็งหลอดอาหาร (Esophagus) 
7. มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนกั 

(Colonrectum) 
o กรณีผูป่้วยใน การรักษามะเร็ง 7 กลุ่ม และ

มะเร็งอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่รวมผูป่้วยท่ีเขา้โครงการ
บริการจดัการโรคเฉพาะนั้น หน่วยบริการ
ใหบ้ริการและเบิกจ่ายดว้ยระบบเหมาจ่ายราย
ป่วย (DRG) 

o กรณีผูป่้วยโรคมะเร็งตามโครงการบริหาร
จดัการโรคเฉพาะ 2 โครงการ 
ก. โครงการบริหารจดัการโรคมะเร็งต่อมน ้า 

เหลือง (Lymphoma) เฉพาะรายใหม ่
ข. โครงการบริหารจดัการรักษาโรคมะเร็ง

โลหิตวทิยาดว้ยการปลูกถ่ายไขกระดูก 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
o ผูป่้วยรับการรักษาไดท่ี้

สถานพยาบาลคู่สัญญาหลกัหรือ
สถานพยาบาลคู่สัญญาระดบัสูง
ในระบบ 

o สถานพยาบาลท่ีสามารถท าการ
ปลูกถ่ายไขกระดูกตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาเป็นการเฉพาะ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 
o หน่วยบริการท่ีเบิกค่ารักษา และสามารถขอรับ

ค่าใชจ่้ายไดต้อ้งเขา้เกณฑต์ามประกาศของ 
สปสช. 

o หน่วยบริการท่ีมีคุณสมบติัตาม สปสช. 
ก าหนด จะตอ้งท าขอ้ตกลงเพื่อเขา้ร่วม
โครงการบริหารจดัการโรคเฉพาะ 

ลกัษณะของผู้ป่วยทีจ่ะได้รับสิทธิ 
o ผูป่้วยมะเร็ง 7 กลุ่ม ท่ีไดรั้บการ

รักษาตรงตามโปรโตคอล 

ลกัษณะของผู้ป่วยทีจ่ะได้รับสิทธิ 
o กรณีโปรโตคอลรักษามะเร็ง หากแพทยมี์

ความเห็นในการรักษาผูป่้วยมะเร็ง ตาม 
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o ผูป่้วยมะเร็ง 7 กลุ่ม ท่ีไดรั้บการ
รักษาไม่ตรงตามโปรโตคอล 

o ผูป่้วยมะเร็งอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
มะเร็ง 7 กลุ่ม 

o กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน
ประกนัสังคม โดยมี
คณะกรรมการพิจารณา 

โปรโตคอลท่ี สปสช. ก าหนด ก็สามารถใช้
สิทธิในการรักษาและเบิกจ่ายดว้ยระบบน้ี 
(ผูป่้วยจะใชสิ้ทธิไม่ได ้หากการใชย้ารักษา
นอกเหนือจากโปรโตคอลก าหนด) 

o กรณีโครงการบริหารจดัการโรคเฉพาะ จะมี
การก าหนดคุณสมบติัของผูป่้วยท่ีจะเขา้
โครงการเป็นรายโรคไป 

ระบบการจัดการ 
o หน่วยบริการท่ีใหก้ารรักษา

ผูป่้วยมะเร็งตามโปรโตคอล
มะเร็ง 7 ชนิด สามารถขอรับเงิน
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามราคา
ท่ีส านกังานประกนัสังคม
ก าหนด 

o กรณีโปรโตคอลรักษามะเร็ง
ก าหนดราคากลางในการเบิกจ่าย
กรณีผูป่้วยนอก 

o กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เป็น
อตัราเหมาจ่ายต่อรายต่อปี 

o หน่วยบริการตน้สังกดัผูป่้วย 
สามารถเบิกเงินชดเชยกรณี
ค่าใชจ่้ายสูงโรคมะเร็งไดไ้ม่เกิน 
50,000 บาทต่อคนต่อปี 

o กรณีรักษาผูป่้วยมะเร็งทุกชนิด 
เป็นแบบผูป่้วยในให้เบิกจ่ายดว้ย
ระบบเหมาจ่ายรายป่วย (DRG) 

ระบบการจัดการ 
o กรณีโปรโตคอลรักษามะเร็งก าหนดราคากลาง

ในการเบิกจ่ายกรณีผูป่้วยนอก 
ก. การส่งขอ้มูลเบิกจ่าย หน่วยบริการจะส่ง

ขอ้มูลผา่นระบบการเบิกจ่ายกรณีผูป่้วยนอก
ตามปกติ โดยตอ้งระบุรหสัโปรโตคอล 
จ านวนและราคายา เฉพาะรายการยาเคมี
บ าบดัตามโปรโตคอล 

ข. อุปกรณ์เวชภณัฑ ์และยาท่ีใชร่้วมกบัยาเคมี
บ าบดัหรือฮอร์โมน ให้หน่วยบริการส่ง
เรียกเก็บจากหน่วยบริการตน้สังกดัของ
ผูป่้วยตามระบบปกติ 

o กรณีรักษาผูป่้วยมะเร็งทุกชนิดแบบผูป่้วยใน 
ใหเ้บิกจ่ายดว้ยระบบเหมาจ่ายรายป่วย (DRG) 

o กรณีโครงการบริหารจดัการโรคเฉพาะ 
ก าหนดอตัราการเหมาจ่ายต่อรายต่อปี และแบ่ง
จ่ายเป็นงวดตามเง่ือนไขกิจกรรมการใหบ้ริการ
โดยไม่เบิกจ่ายกรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยในอีก 
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ตารางที ่ข.17  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

 1) ลงทะเบียนผา่นโปรแกรม online ท่ี 
สปสช. ก าหนด (Disease management 
program, DMP) ก่อนรับการรักษา 

2) บนัทึกขอ้มูลผลการตรวจ และวนิิจฉยั 
และยาหรือการรักษาท่ีไดรั้บ ผา่น DMP 

3) บนัทึกขอ้มูลวนัท่ีผูป่้วยมารับบริการ
ตรวจผา่น DMP 

การติดตามคุณภาพและผลลพัธ์บริการ 
o ไม่พบรายงานการติดตาม

ผลลพัธ์บริการ 

การติดตามคุณภาพและผลลพัธ์บริการ 
o จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาใน

โรงพยาบาลทั้งหมด 
o อตัราผูป่้วยในต่อประชากรแสนคน 
o อตัราการฉายแสง (ผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน) 

ต่อผูป่้วยมะเร็งทั้งหมด 
o อตัราการรักษาดว้ยการผา่ตดัต่อผูป่้วยมะเร็ง

ทั้งหมด 
 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556จ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555ค. 
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ข.4 สิทธิประกนัสังคม ดีกว่า สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า (ม ี1 รายการ) 
 

1. การผา่ตดัสมอง 
 
ตารางที ่ข.18  การผา่ตดัสมอง 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
การผา่ตดัสมอง ใหจ่้ายค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่าย
จริงตามความจ าเป็น ดงัน้ี 
o การผา่ตดัเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อการ

รักษาโรคเก่ียวกบัเยือ่หุม้สมองหรือ
สมอง  ยกเวน้ การเจาะรูกะโหลกศีรษะ 
(Burr Hole Operation) ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อราย 

o การผา่ตดัเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อรักษา
เก่ียวกบัเยือ่หุม้สมองหรือสมองและมี 
โรคแทรกซอ้น เช่น มีการติดเช้ือใน
กะโหลกศีรษะ ซ่ึงสามารถพสูิจน์ได ้ปอด
อกัเสบ  ไตวายเฉียบพลนั เป็นตน้ ไม่เกิน 
30,000 บาทต่อราย 

o การผา่ตดัถึงในเน้ือสมองและผูป่้วยไม่
รู้สึกตวันานเกิน 15 วนั ไม่เกิน 30,000 
บาทต่อราย 

o การผา่ตดัเก่ียวกบัหลอดเลือดในสมอง
และตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษไม่เกิน 30,000 
บาทต่อราย 

o การรักษาโรคหลอดเลือดสมองดว้ย
วธีิ Balloon Embolization ไม่เกิน 30,000 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ไม่มีการบริหารจดัการเฉพาะ จ่ายเงินตาม
ระบบกลุ่มโรคร่วม (DRG) 
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ตารางที ่ข.18  (ต่อ) 
 

สิทธิประกันสังคม สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

บาทต่อราย ส าหรับการรักษาภายใตเ้ง่ือนไข 
ซ่ึงจะตอ้งมีขอ้บ่งช้ีขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
ก. อุดหลอดเลือดเพื่อรักษาพยาธิสภาพของ

หลอดเลือด เช่น Intracranial Aneurysm 
หรือ Arteriovenous Malformation 

ข. ใชห้า้มเลือดท่ีออกในอวยัวะภายใน 
(Internal organ bleeding) หรือในหลอด
เลือดท่ีฉีกขาด 

ค. ใชอุ้ดกั้นหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงกอ้นมะเร็ง
หรือเน้ืองอก การพิจารณาให้การรักษา
ข้ึนกบัดุลพินิจของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญของ
ส านกังาน ประกนัสังคม 

o ไดรั้บการรักษาโรคสมองดว้ยวิธี Stereotactic 
Radiosurgery ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย 
ส าหรับการรักษาภายใตเ้ง่ือนไข  ซ่ึงจะตอ้งมี
ขอ้บ่งช้ีขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
ก. Arteriovenous  Malformation 
ข. เน้ืองอกสมองส่วนลึก (Deep Seated 

Brain Tumor) 
ค. มะเร็งแพร่กระจ่ายสู่สมอง (Metastatic 

Brain Tumor) ท่ีสามารถควบคุม Local 
disease 

 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานประกนัสังคม, 2556ญ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2556: 34. 
 
 



ภาคผนวก ค 
 

อตัราค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคของ 
สิทธิสวสัดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกนัสังคม 

และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
 

ประเภท 
หน่วย 
(บาท) 

ข้าราชการ ประกนัสังคม 
หลกัประกนั
สุขภาพฯ 

ศีรษะ  
1. กะโหลกศีรษะเทียม เยือ่หุ้มสมองเทียมและวสัดุยดึกะโหลก 

1.1  กะโหลกศีรษะเทียม (Cranioplastic 
Implant) 

ชุดละ 4,000 4,000 4,000 

1.2  ลวดยดึกะโหลกแบบไตตาเนียม 
(Titanium Wire) 

เส้นละ 200 - - 

1.3  เยือ่หุม้สมองเทียม (Dural Substitute) แผน่ละ 9,000 9,000 9,000 
2. ท่อ / สายต่อจากช่องกะโหลก และวสัดุใชใ้นช่องกะโหลก 
2.1  ชุดท่อต่อช่องสมอง (External 
Ventricular Drainage System) 

ชุดละ 4,500 4,600 4,500 

2.3  อุปกรณ์ช่วยระบายน ้าในช่องสมอง 
(Ventriculoperitoneal Shunt) 

ชุดละ 8,100 - 8,100 

2.4  ชุดวดัความดนัภายใตก้ะโหลกศีรษะ 
(Continuous Intracranial Pressure 
Monitoring System) 

ชุดละ 18,000 - - 

2.5  คีบหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่อง
กะโหลกศีรษะ (Aneurysm Clip for 
Intracranial Aneurysm) 

อนัละ 6,700 6,700 6,700 
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ประเภท 
หน่วย 
(บาท) 

ข้าราชการ ประกนัสังคม 
หลกัประกนั
สุขภาพฯ 

2.6  อุปกรณ์ระบายน ้าจากช่องไขสันหลงั 
(Thecoperitoneal Shunt) 

อนัละ 8,100 - - 

2.7  สายวดัประจุไฟฟ้าในการผา่ตดัผูป่้วย
โรคลมชกั (Subdural Electrode) 

เส้นละ 20,000 - - 

3. เคร่ืองกระตุน้สมองและประสาท 
3.1  เคร่ืองกระตุน้สมองผา่นประสาทสมอง
เส้นท่ีสิบ (Vagal Nerve Stimulator) พร้อม
อุปกรณ์ 

ชุดละ 900,000 - - 

ตา  
1. ลูกตา กระจกตา และเลนส์แกว้ตาเทียม     

1.1  ลูกตาเทียมท าดว้ยพลาสติก (Eye 
Prosthesis) (ขา้ราชการเบิกไดค้ร้ังเดียว) 

ขา้งละ 1,000 1,000 1,000 

1.2  วสัดุใส่หนุนรับลูกตาเทียมชนิดไม่มีรู
พรุน 

อนัละ 200 200 200 

1.3  วสัดุใส่หนุนรับลูกตาเทียมชนิดมีรูพรุน 
(Integrated Orbital Implant) 

อนัละ 13,500 13,500* 13,500 

1.4  วสัดุเสริมกระดูกเบา้ตา (Orbital 
Implant for Orbit) 

อนัละ 2,000 2,000* 2,000 

1.5  กระจกตาด าเทียม (Corneal Prosthesis) อนัละ 15,000 15,000 15,000 
1.6  เลนส์แกว้ตาเทียม ชนิดพบัได ้(Foldable 
Intraocular Lens) 

อนัละ 6,000 4,000 2,800*** 

1.7  เลนส์แกว้ตาเทียม ชนิดแขง็พบัไม่ได ้
(Unfoldable Intraocular Lens) 

อนัละ 4,000 4,000 700*** 

2. วสัดุ / เคร่ืองมือพิเศษท่ีใชใ้นการผา่ตดัตา 
2.1  วสัดุท่ีใชห้นุนในลูกตาในการผา่ตดั
ซ่อมจอประสาทตา (Buckle) 

อนัละ 2,700 2,700* 2,700 

2.2  ของเหลวส าหรับกดจอประสาทตา 
(Perfluorocarbon Liquid) 

หลอด
ละ 

6,400 6,400* 6,400 



224 

ประเภท 
หน่วย 
(บาท) 

ข้าราชการ ประกนัสังคม 
หลกัประกั
นสุขภาพฯ 

2.3  น ้ามนัซิลิโคนส าหรับกดจอประสาทตา 
(Silicone Oil) 

หลอด
ละ 

5,400 5,400* 5,400 

2.4  ก๊าซส าหรับฉีดกดจอประสาทตา 
(Intraocular Gas) 

คร้ังละ 500 500* 500 

2.5  ท่อระบายและท่ีเก็บกกัลดความดนัใน
โรคตอ้หิน ชนิดมีล้ินปิดเปิด (Glaucoma 
Shunt Device with Valve) 

อนัละ 13,500 - - 

2.6  ท่อระบายและท่ีเก็บกกัคู่ลดความดนัใน
โรคตอ้หิน ชนิดไม่มีล้ินปิดเปิด (Non-Valve, 
Single Plate Glaucoma Shunt Device) 

อนัละ 10,000 - - 

2.7  ท่อระบายและท่ีเก็บกกัลดความดนัใน
โรคตอ้หิน ชนิดไม'มีล้ินปิดเปิด (Nan-
Valve, Double Plate Glaucoma Shunt 
Device) 

อนัละ 10,800 - - 

2.8  เน้ือเยือ่ชีวภาพ ช้ินละ 600 - - 
2.9  วสัดุส าหรับใชแ้กไ้ขทางเดินท่อนาตา 
(Lacrimal Tube) 

อนัละ 500 - - 

2.10  วสัดุท่ีอุดท่อน ้าตา ชนิดถาวร 
(Permanent Punctual Plug) 

ช้ินละ 1,800 - - 

2.11  วงแหวนส าหรับใส่ในถุงเลนส์ 
(Capsular Tension Ring) 

อนัละ 2,200 - - 

2.12  กรรไกรขนาดเล็กส าหรับตดัน ้าวุน้ลูก
ตา (Intraocular Scissors) 

อนัละ 2,700 - - 

2.13  ชุดผา่ตดัน ้าวุน้ลูกตา (Vitrectomy Set) ชุดละ 9,000 9,000* 9,000 
2.14  มีดเจาะลูกตา (Surgical Knife / Blade) อนัละ 300 - - 
2.15  ใบมีดตดักระจกตา (Corneal 
Trephine) 

ชุดละ 5,400 5,400* 5,400 
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ประเภท 
หน่วย 
(บาท) 

ข้าราชการ ประกนัสังคม 
หลกัประกนั
สุขภาพฯ 

3. แวน่ตา เลนส์สัมผสั ท่ีใชใ้ส่หลงัจากการผา่ตดัเอาแกว้ตาออกเพื่อรักษาตอ้กระจก (กรณีไม่ใส่
เลนส์แกว้ตาเทียม) 

3.1  แวน่ตาส าหรับมองไกล 1 อนั 
(Distance Eyeglasses) 

อนัละ 1,800 1,800* 1,800 

3.2  แวน่ตาส าหรับมองใกล ้1 อนั (Near 
Eyeglasses) 

อนัละ 1,800 1,800* 1,800 

(ส าหรับการผา่ตดั คร้ังท่ี 2 ในตาขา้งเดิมให้
เปล่ียนไดเ้ฉพาะเลนส์) 

ขา้งละ 900 - 900 

3.3  เลนส์สัมผสัชนิดแขง็ (Hard Contact 
Lens) 

ขา้งละ 1,300 1,300* 1,300 

3.4  เลนส์สัมผสั ชนิดคร่ึงนุ่มคร่ึงแขง็ 
(Rigid Gas Permeable Lens) 

ขา้งละ 1,800 1,800* 1,800 

3.5  เลนส์สัมผสั ชนิดน่ิม (Soft Contact 
Lens) 

ขา้งละ 1,800 - 1,800 

4. เคร่ืองช่วยการมองเห็นส าหรับคนสายตา
พิการ (Visual Aids) 

ขา้งละ 9,000 - - 

หู     
1. อวยัวะเทียมเก่ียวกบัหู 

1.1  กระดูกหูเทียม ชนิดแยกช้ิน ช้ินละ 2,700 2,700 2,700 
1.2  กระดูกหูเทียม ทดแทนกระดูกหูทิ้ง
หมด (Total Ossicle Reconstruction 
Prosthesis) 

ช้ินละ 4,500 4,500* 4,500 

1.3  กระดูกหูเทียม ทดแทนกระดูกหู
บางส่วน (Partial Ossicle Reconstruction 
Prosthesis) 

ช้ินละ 4,500 4,500* 4,500 

1.4  ใบหูเทียม ขา้งละ 10,800 10,800* 10,800 
1.5  ชุดประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) 1 ขา้ง/ชุด 850,000 - - 
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ประเภท 
หน่วย 
(บาท) 

ข้าราชการ ประกนัสังคม 
หลกัประกนั
สุขภาพฯ 

2. เคร่ืองช่วยพิงส าหรับคนหูพิการ (ในกรณีท่ีแพทยเ์ห็นวา่จ าเป็นให้เปล่ียนไดทุ้ก 3 ปี) ละอุปกรณ์
อ่ืนเก่ียวกบัหู 

2.1  ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี ขา้งละ 15,000 - 15,000 
2.2  ส าหรับผูใ้หญ่ ขา้งละ 13,500 13,500 13,500 
2.3  ท่อท่ีใส่เยือ่แกว้หู (Myringotomy 
Tube) 

ช้ินละ 900 - - 

จมูก  
1. อุปกรณ์เก่ียวกบัจมูก     

1.1  จมูกเทียมชนิดติดกาว ช้ินละ 9,000 9,000* 9,000 
คอ  

1. อุปกรณ์ช่วยการพดูและอุปกรณ์อ่ืน 
เก่ียวกบัคอ 

    

1.1  ฝาครอบช่วยพดู (Speaking Valve) อนัละ 2,400 2,400* 2,400 
1.2  เคร่ืองช่วยพดู (ส าหรับขา้ราชการและ 
30 บาท จ่ายใหค้ร้ังเดียว ไม่มีค่าซ่อม หรือ
ซ้ือใหม่) 

เคร่ืองละ 36,000 36,000 36,000 

1.3  สารแต่งสายเสียง หลอดละ 4,500 - - 
1.4  เพดานเทียม (Obturator) ช้ินละ 500 500 500 

ระบบทางเดินหายใจ  
1. ท่อ/หลอดคอ/อุปกรณ์ช่วยการหายใจ     

1.1  ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal Tube) 
ชนิดไม่มี cuff 

อนัละ 100 - - 

1.2  ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal Tube) 
ชนิดมี cuff 

อนัละ 200 - - 

1.3  หลอดคอช่วยการหายใจ 
(Tracheostomy Tube) 

    

1.3.1  ชนิดท าดว้ยพลาสติก อนัละ 1,900 1,900* 1,900 
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1.3.2  ชนิดท าดว้ยพลาสติก มีล้ินบงัคบั อนัละ 2,400 - - 
1.3.3  ชนิดท าดว้ยโลหะท่ีไม่ข้ึนสนิม อนัละ 1,000 - - 
1.3.4  ชนิดท าดว้ยซิลิโคน อนัละ 2,400 - - 
1.4  T-tube ชนิดท าดว้ยพลาสติก อนัละ 400 - - 
1.5  T-tube ชนิดท าจากซิลิโคน อนัละ 2,100 - - 
1.6  โครงค ้าส าหรับหลอดคอ รูปตวัที 
(Tracheal T-tube) 

ช้ินละ 4,000 - - 

1.7  โครงค ้าส าหรับกล่องเสียงและหลอด
คอส่วนตน้ (Laryngotracheal Stent) 

ช้ินละ 4,000 - - 

1.8  ท่อค ้ายนัหลอดคอและหลอดลมใหญ่ 
(Tracheo-Bronchial Stent) 

ช้ินละ 80,000 - - 

1.9  เคร่ืองอดัอากาศขณะหายใจเขา้ 
(Continuous Positive Airway Pressure - 
CPAP) 

ชุดละ 20,000 - - 

2. ท่อระบายช่องอก (Intercostals Drainage 
Tube) 

อนัละ 300 - - 

หัวใจและหลอดเลอืด  
1. ล้ินหวัใจเทียม ผนงัหวัใจเทียม และหลอดเลือดเทียม 

1.1  ล้ินหวัใจเทียมชนิดลูกบอล อนัละ 29,000 29,000 29,000 
1.2  ล้ินหวัใจเทียมชนิดจานแบน 1 แผน่ 
ปิด-เปิด 

อนัละ 34,000 34,000 34,000 

1.3  ล้ินหวัใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผน่ 
ปิด-เปิด 

อนัละ 33,000 33,000 33,000 

1.4  ล้ินหวัใจเทียมชนิดเน้ือเยื่อท าจากหมู 
(ชนิดมีโครง) 

อนัละ 48,000 48,000 48,000 

1.5  ล้ินหวัใจเทียมชนิดเน้ือเยื่อท าจากหมู 
(ชนิดไม่มีโครง) 

อนัละ 55,000 55,000* 55,000 
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1.6  ล้ินหวัใจเทียมชนิดเน้ือเยื่อท าจากเยือ่บุ
หวัใจววั 

อนัละ 65,000 65,000* 65,000 

1.7  ล้ินหวัใจเทียมและหลอดเลือดเทียม อนัละ 57,000 57,000 57,000 
1.8  ขอบล้ินหวัใจเทียม (Valve Ring) อนัละ 18,000 18,000* 18,000 
1.9  ผนงัหวัใจเทียม (PTFE Patch) ชนิด
แผน่สังเคราะห์ 

แผน่ละ 3,400 3,400* 3,400 

1.10  ผนงัหวัใจเทียม (Dacron Patch) แผน่ละ 3,000 3,000* 3,000 
1.11  เยือ่บุหวัใจท าจากววั แผน่ละ 11,000 - - 
1.12  หลอดเลือดเทียมส าหรับการผา่ตดั
หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แบบเส้นตรง 

เส้นละ 12,000 12,000 12,000 

1.13  หลอดเลือดเทียมส าหรับการผา่ตดั
หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แบบเส้นแยก 

เส้นละ 15,000 15,000 15,000 

1.14  หลอดเลือดเทียมแบบ (Aortic) เส้นละ 17,000 17,000 17,000 
1.15  หลอดเลือดเทียมส าหรับการผา่ตดั
หลอดเลือดส่วนปลาย PTFE Vascular 
Graft (ตามความยาวท่ีใช)้ 

ซม. ละ 500 - - 

1.16  หลอดเลือดเทียมส าหรับการผา่ตดั
หลอดเลือดส่วนปลายชนิดมีวงแหวน 
PTFE Ring Vascular Graft (ตามความยาว
ท่ีใช)้ 

ซม. ละ 600 600* 600 

1.17  ท่อต่อระหวา่งหลอดเลือดแดงกบั
หลอดเลือดด าชนิดอยูน่อกร่างกาย 
(External A-V Shunt) 

เส้นละ 2,800 - - 

1.18  ท่อต่อระหวา่งหลอดเลือดแดงกบั
หลอดเลือดด าชนิดอยูใ่นร่างกาย (Internal 
A-V Shunt) 

เส้นละ 15,000 - - 

1.19  ล้ินหวัใจเทียมชนิดท าจากเน้ือเยื่อ 
(Homograft) 

ช้ินละ 25,000 25,000* 25,000 
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1.20  เส้นเลือดชนิดเน้ือเยือ่โฮโมกราฟ 
(Homograft Conduit) 

ช้ินละ 25,000 - - 

2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิดโดยใชเ้คร่ืองปอดหวัใจเทียม 
2.1  ปอดเทียม (Membrane Oxygenator) ชุดละ 9,500 9,500 9,500 
2.2  อุปกรณ์เคร่ืองปอดและหวัใจเทียม 
(Disposable Oxygenator) 

ชุดละ - 7,500 - 

2.2  ชุดสายยางประกอบการไหลเวยีนนอก
ร่างกาย (Extracorporeal Complete Set) 

ชุดละ 3,400 3,400* 3,400 

2.3  อุปกรณ์กกักรองเลือด (Reservoir) อนัละ 3,000 3,000* 3,000 
2.4  อุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินเลือด
แดง (Bubble Trap) 

อนัละ 1,000 1,000* 1,000 

2.5  ท่อต่อหลอดเลือดแดง (Arterial 
Cannulae) 

อนัละ 1,500 - - 

2.6  ท่อต่อหลอดเลือดด า (Venous 
Cannulae) 

อนัละ 1,700 - - 

2.7  ชุดสายยางประกอบการใหน้ ้ายารักษา
สภาพกลา้มเน้ือหวัใจ (Cardioplegia Set) 

ชุดละ 3,400 3,400* 3,400 

2.8  อุปกรณ์ให้น ้ายารักษาสภาพกลา้มเน้ือ
หวัใจชนิดทางตรง (Antegrade 
Cardioplegia Set) 

อนัละ 1,100 1,100* 1,100 

2.9  อุปกรณ์ให้น ้ายารักษาสภาพกลา้มเน้ือ
หวัใจชนิดยอ้นทาง (Retrograde 
Cardioplegia Set) 

อนัละ 3,400 3,400* 3,400 

2.10  อุปกรณ์ดูดเลือดขณะผา่ตดัหวัใจ 
(Cardiotomy Suction) 

อนัละ 800 - - 

2.11  อุปกรณ์ดูดเลือดจากห้องหวัใจขณะ
ผา่ตดั (Vent) 

อนัละ 700 - - 
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2.12  อุปกรณ์ดูดแยกน ้าและสารละลาย
ส่วนเกินในเลือด (Hemofiltrator) ชนิด
ส าหรับผูใ้หญ่ 

อนัละ 800 - - 

2.13  แอ่งบรรจุเลือด (Bio Head) อนัละ 8,200 - - 
2.14  ตวัวดัอตัราการไหลของเลือด (Flow 
Probe) 

อนัละ 1,600 - - 

3. อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการผา่ตดัหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีตีบ (Coronary Artery Bypass Graft) 
3.1  อุปกรณ์น าเลือดไปยงัหลอดเลือดแดง
ผา่นทางเบ่ียง (Multiple Octopus Set) 
(ผา่ตดั On Pump) 

อนัละ 800 - - 

3.2  ท่ีเจาะหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic 
Punch) (ผา่ตดั On Pump) 

อนัละ 1,100 - - 

3.3  อุปกรณ์ยดึเกาะหลอดเลือดแดงโคโร
นาร่ี (Coronary Stabilizer) (ผา่ตดั Off 
Pump) 

ชุดละ 45,000 - - 

3.4  อุปกรณ์พน่ลมไล่เลือดขณะต่อหลอด
เลือดโคโรนาร่ี (Blower) (ผา่ตดั Off Pump) 

ชุดละ 2,200 - - 

3.5  ท่อน าเลือดขณะต่อหลอดเลือดแดงโค
โรนาร่ี (Coronary Shunt) (ผา่ตดั Off 
Pump) 

อนัละ 2,000 - - 

3.6  อุปกรณ์ยกหวัใจ (Suction Cup) (ผา่ตดั 
Off Pump) 

ชุดละ 15,000 - - 

4. อุปกรณ์หรือสายสวนส าหรับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนาร่ีตีบ (Coronary Intervention) 
4.1  สายสวนหลอดเลือดน าทางเพื่อการ
ขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี (Coronary 
Guiding Catheter) 

ชุดละ 4,000 4,000* 4,000 

4.2  สายลวดน าสายสวนเพื่อการขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ี(PTCA Guide Wire) 

ชุดละ 4,000 4,000* 4,000 
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4.3  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโร
นาร่ีดว้ยบอลลูน (Coronary Balloon 
Dilatation Catheter หรือ PTCA Balloon) 

ชุดละ 10,000 10,000* 10,000 

4.4  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโร
นาร่ีดว้ยขดลวด (Coronary Stent) 

ชุดละ - 10,000** 6,800 

4.5  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโร
นาร่ีดว้ยขดเลือดเคลือบยาตา้นการตีบช า 
(Drug - Eluting Stent) 

ชุดละ 45,000 45,000* 30,000 

4.6  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโร
นาร่ีดว้ยขดลวดหุม้กราฟต ์(Coronary Stent 
Graft) 

ชุดละ 80,000 80,000* 80,000 

4.7  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโร
นาร่ีดว้ยหวักรอกากเพชร (Rotational 
Atherectomy Burr Catheter) 

ชุดละ 30,000 30,000** 30,000 

4.8  เคร่ืองกรอความถ่ีสูงเพื่อการขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ีดว้ยหวักรอกากเพชร 
(Rotational Atherectomy Advancer) 

ชุดละ 30,000 30,000** 30,000 

4.9  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโร
นาร่ีดว้ยบอลลูนชนิดติดใบมีด (Cutting 
Balloon Catheter) 

ชุดละ 30,000 30,000* 30,000 

4.10  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโค
โรนาร่ีดว้ยการดูดล่ิมเลือด (Thrombectomy 
Device / Catheter) 

ชุดละ 50,000 50,000* 50,000 

4.11  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโค
โรนาร่ีดว้ยล าแสงเลเซอร์ (Laser 
Angioplasty Catheter) 

ชุดละ 60,000 60,000* 60,000 
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4.12  สายสวนและอุปกรณ์เพื่อป้องกนัล่ิม
เลือดอุดตนัหลอดเลือดส่วนปลาย (Distal 
Protection Device) 

ชุดละ 60,000 60,000* 60,000 

4.13  สายสวนเพื่อตรวจภายในหวัใจหรือ
หลอดเลือดดว้ยการถ่ายภาพคล่ืนเสียง
สะทอ้น (Intravascular or Intracardiac 
Ultrasound) 

ชุดละ 40,000 40,000* 40,000 

4.14  สายลวดเพื่อวดัความดนัภายในหลอด
เลือดโคโรนาร่ี (Coronary Pressure Wire) 

ชุดละ 30,000 30,000* 30,000 

4.15  สายลวดเพื่อวดัปริมาณการไหลของ
เลือดภายในหลอดเลือดโคโรนาร่ี 
(Coronary Doppler Flow Wire) 

ชุดละ 30,000 - - 

4.16  สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค ์
(Multipurpose หรือ Transit Catheter) 

ชุดละ 20,000 20,000* 20,000 

4.17  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโค
โรนาร่ีดว้ยขดลวด (Coronary Stent) ชนิด
ท าจากโลหะ (Stainless Steel) 

ชุดละ 10,000 - - 

4.18  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโค
โรนาร่ีดว้ยขดลวด (Coronary Stent) ชนิด
ท าจากโลหะผสม (Cobalt Chromium, 
Platinum Chromium) 

ชุดละ 18,000 - - 

5. อุปกรณ์หรือสายสวนหวัใจส าหรับการวินิจฉยัและการรักษาโรคหวัใจอ่ืน ๆ 
5.1  สายสวนหวัใจและหลอดเลือดเพื่อการ
วนิิจฉยั (Diagnostic Catheter) 

ชุดละ 4,000 4,000* 4,000 

5.2  สายสวนหลอดเลือดส าหรับการเจาะ
ผนงัระหวา่งหอ้งหวัใจ (Mullins Transeptal 
Catheter) 

ชุดละ 4,000 4,000* 4,000 
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5.3  เขม็ส าหรับเจาะผนงัห้องหวัใจบร๊อค
เคนโบร (Brocken Brough Needle) 

ชุดละ 8,000 8,000* 8,000 

5.4  สายสวนหลอดเลือดส าหรับวดัความ
ดนัเลือดในปอดชนิดวดัปริมาณเลือดออก
จากหวัใจ (Swan Ganz Catheter) 

ชุดละ 8,000 8,000* 8,000 

5.5  สายสวนหลอดเลือดส าหรับวดัความ
ดนัเลือดในปอดชนิดมีบอลลูน (Balloon-
Tip Catheter) 

ชุดละ 4,000 4,000* 4,000 

5.6  ลวดส าหรับน าสายสวนหลอดเลือด 
(Diagnostic Guide Wire) 

ชุดละ 500 500* 500 

5.7  สายสวนหลอดเลือดส าหรับฉีดสี
หลอดเลือดโคโรนาร่ี (Diagnostic 
Coronary Angiography Catheter) 

ชุดละ 1,000 1,000* 1,000 

5.8  สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายล้ิน
หวัใจดว้ยบอลลูนธรรมดา (Valvulplasty 
Balloon) 

ชุดละ 25,000 25,000* 25,000 

5.9  สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายล้ิน
หวัใจดว้ยบอลลูนอินนูเอ ้(Inoue Balloon) 

ชุดละ 80,000 80,000* 80,000 

5.10  สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายล้ิน
หวัใจดว้ยเคร่ืองขยายกา้นโลหะ (Metallic 
Valvular Dilator) 

ชุดละ 280,000 - 280,000 

5.11  ขดลวดส าหรับปิดรูร่ัว (Coil) ชุดละ 5,000 5,000* 5,000 
5.12  สายสวนและอุปกรณ์ส าหรับปล่อย
ขดลวดส าหรับปิดรูร่ัว ชนิดปลดได ้
(Detachable Coil Delivery System) 

ชุดละ 8,000 8,000* 8,000 

5.13  สายสวนและอุปกรณ์ส าหรับปล่อย
ขดลวดส าหรับปิดรูร่ัว ชนิดปากคีบ 
(Biotome for Controlled Release of Coil) 

ชุดละ 20,000 20,000* 20,000 
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5.14  สายสวนและอุปกรณ์ส าหรับปิดรูร่ัว
ชนิดร่ม (Umbrella) 

ชุดละ 200,000 - - 

5.15  วสัดุส าหรับปิดรูร่ัวท่ีผนงัหอ้งหวัใจ
เอเตรียมชนิดแอมพลาสเซอร์ (Amplatzer 
Atrial Septal Occluder) 

ชุดละ 85,000 85,000* 85,000 

5.16  สายสวนและชุดอุปกรณ์ส าหรับวาง
และปล่อยวสัดุส าหรับปิดรูร่ัวท่ีผนงัห้อง
หวัใจเอเตรียมชนิดแอมพลาสเซอร์ 
(Delivery System for Atrial Septal 
Occluder) 

ชุดละ 19,000 19,000* 19,000 

5.17  วสัดุส าหรับปิดรูร่ัวในหลอดเลือด 
ชนิดแอมพลาสเซอร์ (Amplatzer Duct 
Occluder) 

ชุดละ 35,000 35,000* 35,000 

5.18  สายสวนและชุดอุปกรณ์ส าหรับวาง
และปล่อยวสัดุส าหรับปิดรูร่ัวในหลอด
เลือด ชนิดแอมพลาสเซอร์ (Delivery 
System for Amplatzer Duct Occluder) 

ชุดละ 19,000 19,000* 19,000 

5.19  ตะแกรงกรองล่ิมเลือดหลอดเลือดด า
ใหญ่ (RVC Interruption Device) 

ชุดละ 40,000 40,000* 40,000 

5.20  สายสวนท่ีมีลูกโป้งส าหรับขยายผนงั
กั้นหอ้งหวัใจเอเตรียม (Balloon Atrial 
Septostomy Catheter) 

ชุดละ 6,000 6,000* 6,000 

5.21  สายสวนส าหรับคลอ้งเก่ียว (Snare 
Catheter) 

ชุดละ 20,000 20,000* 20,000 

5.22  สายสวนส าหรับตดัช้ินเน้ือหวัใจ 
(Endomyocardial Biopsy) 

ชุดละ 20,000 20,000* 20,000 

5.23  สายสวนและอุปกรณ์ส าหรับการเจาะ
เยือ่หุม้หวัใจ (Pericardiocentesis) 

ชุดละ 5,000 5,000* 5,000 
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5.24  สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ใช้
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหวัใจ (Intra-Aortic 
Balloon Catheter) 

ชุดละ 28,000 28,000 28,000 

6. เคร่ืองช่วยการเตน้ของหวัใจถาวร (Permanent Pacemaker Generator) และเคร่ือง กระตุกไฟฟ้า
หวัใจและสาย 

6.1  เคร่ืองช่วยการเตน้ของหวัใจถาวรชนิด
กระตุน้หวัใจหอ้งเดียว (Single Chamber 
Pacemaker) 

ชุดละ 50,000 60,000 50,000 

6.2  เคร่ืองช่วยการเตน้ของหวัใจถาวรชนิด
กระตุน้หวัใจหอ้งเดียวปรับอตัราการเตน้
อตัโนมติั (Rate Responsive Pacemaker) 

ชุดละ 60,000 90,000** 60,000 

6.3  เคร่ืองช่วยการเตน้ของหวัใจถาวรชนิด
กระตุน้หวัใจสองห้องต่อเน่ืองกนั (Dual 
Chamber Pacemaker) 

ชุดละ 80,000 80,000** 80,000 

6.4  เคร่ืองช่วยการเตน้ของหวัใจถาวรชนิด
กระตุน้หวัใจสองห้องต่อเน่ืองกนัปรับ
อตัราการเตน้อตัโนมติั (Dual Chamber 
Rate-Responsive Pacemaker) 

ชุดละ 90,000 90,000** 90,000 

6.5  เคร่ืองช่วยการเตน้ของหวัใจชนิด
กระตุน้หวัใจหอ้งล่างสองห้องพร้อมกนั 
(Resynchronization Pacemaker) 

ชุดละ 200,000 200,000** 200,000 

6.6  เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั 
(Implantable Cardioverter-Defibrillator) 

ชุดละ 200,000 200,000** 200,000 

6.7  สายเคร่ืองช่วยกระตุน้หวัใจชนิดถาวร ชุดละ 15,000 15,000* 15,000 
6.8  สายเคร่ืองช่วยกระตุน้หวัใจชนิด
ชัว่คราว 

ชุดละ 4,000 4,000* 4,000 

หมายเหตุ: อุปกรณ์ในรายการ 6.3 6.4 และ 6.5 ใหก้บัผูป้ระกนัตน สปส. ท่ีจ  าหน่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 
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6.9  สายกระตุน้หวัใจห้องล่างซา้ยพร้อม
อุปกรณ์การใส่ (Coronary Sinus Pacing 
Lead) 

ชุดละ 70,000 70,000* 70,000 

6.10  สายเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจ
อตัโนมติั (Implantable Cardioverter 
Defibrillator Lead) 

ชุดละ 100,000 100,000 100,000 

6.11  แผน่ปิดหนา้อกเพื่อรับหรือปล่อย
ไฟฟ้าในการกระตุน้หวัใจ (Disposable 
Defibrillation Electrode, Disposable 
Pacing Electrode) 

จุดละ 3,000 3,000* 3,000 

7. สายสวนหวัใจชนิดขั้วโลหะรับสัญญาณไฟฟ้าภายในหอ้งหวัใจ 
7.1  สายสวนหวัใจเพื่อการวเิคราะห์
คล่ืนไฟฟ้าภายในหอ้งหวัใจ (Multipolar 
Electrode Catheter) 

ชุดละ 16,000 16,000* 16,000*** 

7.2  สายสวนหวัใจเพื่อการรักษาหวัใจเตน้
ผดิจงัหวะชนิดธรรมดา (Deflectable 
Ablation Catheter) 

ชุดละ 28,000 28,000* 28,000 

7.3  สายสวนหวัใจเพื่อการรักษาหวัใจเตน้
ผดิจงัหวะ โดยการสร้างภาพสามมิติใน
สนามแม่เหล็ก (CARTO Catheter) 

ชุดละ 100,000 100,000* 100,000 

7.4  สายสวนหวัใจเพื่อการวเิคราะห์
คล่ืนไฟฟ้าภายในหวัใจรูปม่วงบาศก ์
(LASSO Catheter) 

ชุดละ 60,000 60,000* 60,000 

7.5  สายต่อสายสวนหวัใจเพื่อรับ
คล่ืนไฟฟ้าภายในหวัใจ (Connecting Cable 
for Multi-Electrode Catheter) 

ชุดละ 5,000 5,000* 5,000 
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8. อุปกรณ์หรือสายสวนส าหรับน าเขา้และซ่อมปิดหลอดเลือด และท่อน าสายสวน 
8.1  สายสวนน าเขา้หลอดเลือด (Introducer 
Sheath) 

ชุดละ 1,000 1,000* 1,000 

8.2  อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular 
Closure Device) 

ชุดละ 9,000 9,000* 9,000 

8.3  ท่อน าสายสวนหวัใจชนิด 3 รู (Triple 
Lumen Guide Insertion Kit) 

ชุดละ 5,900 - - 

8.4  สายสวนหลอดเลือดน าทางส าหรับการ
ขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral 
Guiding Catheter) 

ชุดละ 7,000 7,000* 7,000 

8.5   สายลวดน าสายสวนเพื่อการขยาย
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral 
Angioplasty Guide Wire) 

ชุดละ 4,000 4,000* 4,000 

9. อุปกรณ์หรือสายสวนส าหรับการรักษาโรคหลอดเลือดแดง ท่ีอยูน่อกหวัใจตีบหรือตนั 
9.1  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายดว้ยบอลลูน (Peripheral Balloon 
Dilatation Catheter หรือ PTA Balloon) 

ชุดละ 20,000 20,000* 20,000 

9.2  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายดว้ยขดลวด (Peripheral Stent) 

ชุดละ 50,000 50,000* 50,000 

9.3  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายดว้ยขดลวดหุม้กราฟต ์
(Peripheral Stent Graft) 

ชุดละ 100,000 100,000* 100,000 

9.4  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง
ใหญ่เอออร์ตา้ดว้ยขดลวดหุม้กราฟต ์
(Aortic Stent Graft) 

ชุดละ 280,000 280,000* 280,000 

9.5  สายสวนเส้นเลือดอุดตนั แบบดูดกอ้น
เลือด 

เส้นละ 1,200 - - 
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9.6  สายสวนเส้นเลือดอุดตนั แบบลา้งเส้น
เลือด 

เส้นละ 1,600 - - 

10. อุปกรณ์หรือสายสวนส าหรับน าสาร/สารละลายเขา้หลอดเลือด 
10.1  ชุดใหส้ารละลายอาหารทางหลอด
เลือด (Hyperalimentation) 

ชุดละ 300 - - 

10.2  สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกนั 
(Double Lumen Catheter) 

เส้นละ 8,400 - - 

10.3  ชุดใหส้ารละลายพร้อมสายซิลิโคน 
(Subcutaneous Port) 

ชุดละ 9,500 - - 

ทางเดินอาหาร     
1. ท่อ/สาย/ถุงใหอ้าหาร 

1.1  สายใหอ้าหารผา่นรูจมูกสู่กระเพาะ
อาหาร (Nasogastic Tube) ระยะยาว 

เส้นละ 300 300* 300 

1.2  ท่อใหอ้าหารเขา้กระเพาะอาหารผา่น
ผวิหนงัหนา้ทอ้ง (Gastrostomy Tube) 

เส้นละ 300 - - 

1.3   ชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่
ผา่นกลอ้ง (Percutaneous Endoscopic 
Gastrostomy: PEG Set) 

อนัละ 5,400 5,400* 5,400 

1.4  สายใหอ้าหารผา่นรูจมูกสู่ล าไส้เล็ก 
(Nasojejunostomy, NJtube) 

เส้นละ 2,700 2,700* 2,700 

1.5   ชุดถุงใหอ้าหารทางสายยาง ชุดละ 200 - - 
1.6  ชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่
ผา่นกลอ้ง (Percutaneous endoscopic 
Gastrostomy) 

เส้นละ 1,800 - - 

2. วสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใช/้ใส่ภายในทางเดินอาหารเพื่อหา้มเลือด 
2.1  ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอด
อาหาร (Esophageal Varicealband Ligator) 

ชุดละ 4,500 4,500* 4,500 

2.2  Sengstaken - Blakemore Tube เส้นละ 3,500 - - 
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3. วสัดุ/อุปกรณ์ใชถ่้างขยายระบายท่อน ้าดี 
3.1  อุปกรณ์ขยายท่อนาดี (Biliary Dilator) เส้นละ 4,500 4,500* 4,500 
3.2  ท่อระบายนาดี ชนิดพลาสติก (Biliary 
and Pancreatic Duct stent: Plastic Type) 

อนัละ 1,300 1,300* 1,300 

3.3  ท่อระบายนาดี ชนิดโลหะ (Biliary 
Stent: Self Expandable Metal Stent 

อนัละ 20,000 20,000* 20,000 

3.4  ท่อระบายน ้าดีชนิดมีปลายเปิดทางจมูก 
(Naso Biliary Tube) 

อนัละ 2,200 2,200* 2,200 

3.5  Biliary T Tube เส้นละ 400 - - 
4. วสัดุ/อุปกรณ์ตรวจรักษาอ่ืน ๆ ท่ีใช ้/ ใส่ในท่อนาดี 

4.1  แปรงเก็บเซลลใ์นท่อน ้าดีแบบมีลวด
น า (Brush Cytology Catheter) 

เส้นละ 2,700 - - 

5. เคร่ืองมือช่วยการผา่ตดัล าไส้ 
5.1  เคร่ืองมือตดัต่อล าไส้อตัโนมติัแบบ
วงกลม 

อนัละ 13,500 13,500* 13,500 

5.2  เคร่ืองมือเยบ็ล าไส้อตัโนมติั อนัละ 7,400 7,400* 7,400 
5.3  เคร่ืองมือเยบ็ล าไส้อตัโนมติั แบบปรับ
หวัได ้

อนัละ 12,100 12,100* 12,100 

5.4  เคร่ืองมือตดัต่อล าไส้อตัโนมติัแบบ
ตรง 

อนัละ 8,200 - - 

6. วสัดุ/อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
6.1  วสัดุส้ินเปลืองในการผา่ตดัดว้ยกลอ้ง รายละ 5,500 - - 
6.2  ผนงักั้นระหวา่งช่องทางเดินหายใจ
และทางเดินอาหาร 

อนัละ 600 - - 

6.3  ท่อใส่เขา้ทอ้งส าหรับฟอกเลือดแทน
ไต แบบชัว่คราว 

ชุดละ 250 - - 

6.4  ท่อใส่เขา้ทอ้งส าหรับฟอกเลือดแทน
ไต แบบถาวร ชนิดตรง 

ชุดละ 2,800 - - 
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6.5  ท่อใส่เขา้ทอ้งส าหรับฟอกเลือดแทน
ไต แบบถาวร ชนิดกน้หอย 

ชุดละ 3,700 - - 

6.6  สายต่อท่อใส่เขา้ทอ้งแบบถาวรกบัถุง
น ้ายาแบบธรรมดา (Transferred Set) 

ชุดละ 300 - - 

6.7  สายต่อท่อใส่เขา้ทอ้งแบบถาวรกบัถุง
น ้ายาแบบตวั Y 

ชุดละ 600 - - 

7. วสัดุ / อุปกรณ์ใชเ้ก็บของเสียจากล าไส้' 
7.1  ถุงเก็บส่ิงขบัถ่ายจากล าไส้' 
(Colostomy Bag) ชนิดใชร้ะยะยาวแบบมี
เขม็ขดั 

ถุงละ 500 500  

7.2  ถุงเก็บส่ิงขบัถ่ายจากล าไส้' 
(Colostomy Bag) ชนิดใชร้ะยะยาวใช้
ร่วมกบั แป้นปิดรอบล าไส้' 

ถุงละ 50 - - 

7.3  แป้นปิดรอบล าไส้' (Colostomy 
Flange) 

อนัละ 140 140 - 

7.4  แผน่ปิดรักษาแผล11เอย ช้ินละ 460 460 - 
ทางเดินปัสสาวะและสืบพนัธ์ุ     

1. สายระบายปัสสาวะ 
1.1  สายสวนปัสสาวะ ชนิดในท่อไต เส้นละ 3,700   
1.2  สายสวนปัสสาวะ ชนิดใชใ้นไต เส้นละ 3,700 - - 
1.3  สายสวนปัสสาวะ ชนิดใชก้บักระเพาะ
ปัสสาวะ ผา่นทางหนา้ทอ้ง 

เส้นละ 900 - - 

1.4  ชุดเจาะปัสสาวะทางหนา้ทอ้ง (Trocar 
Percutaneous Cystostomy Set) 

ชุดละ 700 - - 

1.5  ชุดเจาะไตเพื่อน าน ้าปัสสาวะออกจาก
ไต (Percutaneous Neprostomy Set) 

ชุดละ 3,100 - - 

1.6  สายสวนปัสสาวะแบบสวนดว้ยตวัเอง 
(หลกัประกนัสุขภาพฯ-เฉพาะคนพิการ) 

เส้นละ - - 600 
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2. ตวักรองไตเทียม 
2.1  ตวักรองไตเทียม (Dialyzer) แบบ
ธรรมดา 

ชุดละ 900 - - 

2.2  ตวักรองไตเทียม (Dialyzer) แบบ
ประสิทธิภาพสูง 

ชุดละ 1,900 - - 

2.3  ตวักรองแบบพิเศษดูดซบัสารพิษ 
(Hemoperfusion Catridge) ชนิดผงถ่าน 

ชุดละ 11,000 - - 

2.4  ตวักรองแบบพิเศษดูดซบัสารพิษ 
(Hemoperfusion Catridge) ชนิดเรซิน 

ชุดละ 25,000 - - 

3. วสัดุ / อุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการตรวจรักษาในทางเดินปัสสาวะ 
3.1  สายสวนเพื่อขยายท่อไต (Ureteric 
Dilator) 

ชุดละ 7,200 - - 

3.2  สายสวนเพื่อขยายผวิหนงัใชส้ าหรับ
เจาะไต (Percutaneous Dilator for 
Neprostomy) 

ชุดละ 700 - - 

3.3   สายคลอ้งน่ิวในท่อไตและในไต 
(Stone Basket) 

ชุดละ 7,500 - - 

3.4  เขม็เจาะช้ินเน้ือต่อมลูกหมาก 
(Prostatic Biopsy Needle) 

ชุดละ 1,100 - - 

3.5   Urinometer Set (ต่อจากสายสวนระยะ
ยาว) 

ชุดละ 530 - - 

กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนือ้ เส้นเอน็     
1. ขอ้เทียม     

1.1  ขอ้น้ิว ขอ้ละ 11,000 11,000 11,000 
1.2  ขอ้ศอก ขอ้ละ 50,000 50,000 22,000 
1.3  ขอ้ไหล' ขอ้ละ 65,000 65,000 65,000 
1.4  ขอ้เข่าชนิดท่ีส่วนรับน ้าหนกั
เคล่ือนไหวได ้

ขอ้ละ 75,000 75,000 50,000 
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1.5  ขอ้เข่าชนิดท่ีส่วนรับน ้าหนกัไม่
สามารถเคล่ือนไหวได ้

ขอ้ละ 50,000 50,000 50,000 

1.6  ขอ้ตะโพกมีเบา้ (Total Hip Prosthesis) 
รวมทิ้งอุปกรณ์เสริมไม่รวมซีเมนตก์ระดูก 

ขอ้ละ 65,000 65,000 37,000 

1.7  ขอ้ตะโพกไม'มีเบา้ (Austin-Moore 
Prosthesis) 

ขอ้ละ 12,000 12,000 10,500 

1.8  ขอ้ตะโพกแบบมีเบา้ชนิดพิเศษเฉพาะ
บุคคล (Elmention) 

ขอ้ละ 120,000 120,000* 120,000 

1.9  วสัดุรองเบา้ขอ้ตะโพก (Supporting 
Ring) 

ขอ้ละ 12,000 12,000 9,500 

1.10  ขอ้ตะโพกไม่มีเบา้ชนิด 2 ช้ิน 
(ไบโพล่า) 

ขอ้ละ 35,000 35,000* 35,000 

1.11  ขอ้สะโพกมีเบา้ (ชนิดไม่ใชซี้เมนต)์ ขอ้ละ - 60,000* 60,000 
2. กระดูกเทียม และเส้นเอ็นเทียม 

2.1  หวักระดูกเรเดียสเทียม ช้ินละ 8,000 8,000 4,000 
2.2  สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้าง
กระดูก 

ชุดละ 4,000 4,000* 4,000 

2.3  เส้นเอ็นเทียมใชบ้ริเวณมือ เส้นละ 9,500 9,500 3,500 
3. โลหะดามยดึกระดูก 

3.1  โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิด
ไม่มีรูล็อก (K-Nail) 

ช้ินละ 1,400 2,000 1,400 

3.2  โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดมี
รูล็อก (รวมค่าสกรู) 

ชุดละ 11,000 11,000 11,000 

3.3  โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรง
กระดูก ชนิดไม่มีเกลียว (Nail Plate) รวม
สกรู 

ชุดละ 5,000 5,000 5,000 
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3.4  โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรง
กระดูกขอ้ตะโพก ชนิดมีเกลียว (เช่น ชุด 
Dynamic Hip Screw) 

ชุดละ 11,000 11,000 11,000 

3.5  โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรง
กระดูกท่ีเข่า ชนิดมีเกลียว (เช่น ชุด 
Dynamic Condylar Screw) 

ชุดละ 11,000 11,000 11,000 

3.6  โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรง
กระดูก ชนิดแยกชิน (เช่น Gamma Nail) 
รวมสกรู 

ชุดละ 24,000 24,000 24,000 

3.7  โลหะดามกระดูกสันหลงั ส่วนคอ 
(Cervical Locking Plate) 

    

กรณีระดบัแรก ระดบัละ 24,000 24,000 24,000 
กรณีระดบัถดัไป ระดบัละ 12,000 12,000 12,000 

3.8  โลหะดามกระดูกสันหลงั ส่วนอก, เอว 
(PDS) 

    

กรณีระดบัแรก ระดบัละ 25,000 25,000 25,000 
กรณีระดบัถดัไป ระดบัละ 12,500 12,500 12,500 

3.9  แผน่โลหะดามกระดูก ชนิดกวา้ง 
(Broad Plate) 

ช้ินละ 5,200 5,200 5,200 

3.10  แผน่โลหะดามกระดูก ชนิดแคบ 
(Narrow Plate) 

ช้ินละ 5,000 5,000 2,500 

3.11  แผน่โลหะดามกระดูก ชนิดมีแผน่
พยงุ (Buttress Plate) 

ช้ินละ 4,000 4,000 3,800 

3.12  แผน่โลหะดามกระดูก ชนิดเล็ก 
(Small Fragment Plate, Mini Plate) 

ช้ินละ 1,500 1,500 1,500 

3.13  แผน่โลหะดามกระดูก ชนิดดดัได ้
(Reconstruction Plate) 

ช้ินละ 2,700 3,000 2,700 
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3.14  แผน่โลหะดามกระดูก ชนิดมีหวัสกรู
พยงุ (Lock Plate) 

ช้ินละ 20,000 20,000* 20,000 

3.15  แผน่โลหะดามกระดูกยดึกระดูกท่ีน้ิว
มือ ชนิดเล็ก 

ช้ินละ 1,500 1,500* 1,500 

3.16  โลหะดามกระดูกภายนอก ชุดละ 10,000 10,000* 10,000 
4. โลหะยดึกระดูก/เอน็ 

4.1  สกรูยดึแผน่โลหะชนิดหวัล็อก (Lock 
Screw) 

ตวัละ 2,400 2,400* 2,400 

4.2  สกรูยดึแผน่โลหะดามกระดูก ตวัละ 300 300 300 
4.3  แท่งโลหะดามกระดูกขนาดต่าง ๆ 
(Schanz Screw) 

อนัละ 900 900* 900 

4.4  สกรูยดึกระดูกท่ีน้ิวมือ ชนิดเล็ก ตวัละ 800 800 800 
4.5  สกรูยดึเอน็ขอ้เข่า ตวัละ 5,700 5,700 5,700 
4.6  หมุดสมอยดึติดกบักระดูกชนิดมีวสัดุ
ยดึเสันเอ็น 

ตวัละ 5,000 5,000* 5,000 

4.7  สมอยดึกระดูกเขา้กบัเน้ือเยือ่ (Suture 
Anchor) 

อนัละ 8,000 6,000* 6,000 

4.8  ชุดสมอส าหรับเยบ็ซ่อมหมอนรอง
กระดูกเข่า (Anthroscopic Meniscus Repair 
System) 

ชุดละ 5,000 5,000* 5,000 

4.9  วงแหวน (Washer) ช้ินละ 300 - - 
4.10  แหวนรอง (Nut) ช้ินละ 500 - - 
4.11  ตะขอตรึงกระดูก (Staple) ช้ินละ 1,400 900 1,000 
4.12  ลวด (Cerclate Wire) ช้ินละ 1,500 - - 
4.13  K-Wire ช้ินละ 300 300 300 
4.14  สกรูชนิดพิเศษส าหรับใส่ขอ้มือ ช้ินละ 3,000 3,000* 3,000 

 
 



245 

ประเภท 
หน่วย 
(บาท) 

ข้าราชการ ประกนัสังคม 
หลกัประกนั
สุขภาพฯ 

5. วสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใชย้ดึกระดูกอ่ืน ๆ     
5.1  สารยดึกระดูก (Bone Cement) ชนิด
ธรรมดา 

ชุดละ 2,000 2,000 2,000 

5.2  สารยดึกระดูก (Bone Cement) ชนิดมี
ยาปฏิชีวนะผสม 

ช้ินละ 4,300 4,300* 4,300 

6. กระดูกชีวภาพ 
6.1  กระดูกชนิดอบแหง้ขนาดขนาด 2 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

ช้ินละ 1,500 - - 

6.2  กระดูกแช่แขง็ขนาดเล็ก ช้ินละ 5,000 5,000* 5,000 
6.3  กระดูกแช่แขง็ขนาดกลาง ชินละ 15,000 15,000* 15,000 
6.4  กระดูกแช่แขง็ขนาดใหญ่ ช้ินละ 25,000 25,000* 25,000 
6.5  ขอ้แช่แขง็ ช้ินละ 35,000 - - 
6.6  แคลเซียมไฮดอกซ่ี เอพาไตตข์นาด 1 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

ช้ินละ 2,500 2,500* 2,500 

7. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผา่ตดักระดูกและขอ้ 
7.1  ใบมีดตดัเน้ือเยือ่อ่อนในขอ้ (Blade for 
Arthroscopic Shaver) 

อนัละ 4,500 4,500* 4,500 

อวยัวะเทยีม     
1. มือเทียม น้ิวเทียม (Hand Prosthesis)     

1.1  น้ิวหวัแม่มือ น้ิวละ 1,000 - 1,000 
1.2  น้ิวช้ีน้ิวกลาง น้ิวนาง น้ิวละ 1,000 - 1,000 
1.3  น้ิวกอ้ย น้ิวละ 1,000 - 1,000 
1.4  น้ิวเทียมมากกวา่ 2 น้ิวชิดกนั ขา้งละ 3,000 - 3,000 
1.5  ถุงมือยางส าหรับมือขาดบางส่วน ชุดละ 5,000 - 5,000 

2. แขนทียม (Prosthesis, Upper Extremity) 
2.1  แขนเทียมต ่ากวา่ระดบัศอกส่วนปลาย
ชนิดหา้น้ิวมีระบบการใชง้าน 

ขา้งละ 25,000 25,000 - 
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2.2  แขนเทียมต ่ากวา่ระดบัศอกส่วนปลาย
ชนิดหา้น้ิวไม'มีระบบการใชง้าน 

ขา้งละ 7,000 - - 

2.3  แขนเทียมต ่ากวา่ระดบัศอกส่วนปลาย
ชนิดตะขอโลหะ 

ขา้งละ 27,000 27,000 - 

2.4  แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดหา้
น้ิวขอ้ศอกล็อกไดด้ว้ยมือ 

ขา้งละ 16,900 16,900 - 

2.5  แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิด
ตะขอโลหะขอ้ศอกล็อกไดด้ว้ยมือ 

ขา้งละ 16,900 16,900 - 

2.6  แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล'ส่วน
ปลายชนิดหา้น้ิวขอ้ศอกล็อกไดด้ว้ยมือ 

ขา้งละ 10,000 10,000 - 

2.7  เบา้แขนเทียมใตศ้อก (ส าหรับการ
เปล่ียนเฉพาะเบา้) 

อนัละ - - 1,500 

2.8  เบา้แขนเทียมระดบัศอก (ส าหรับการ
เปล่ียนเฉพาะเบา้) 

อนัละ - - 3,000 

2.9  เบา้แขนเทียมระดบัเหนือศอก (ส าหรับ
การเปล่ียนเฉพาะเบา้) 

อนัละ - - 3,000 

2.10  เบา้แขนเทียมระดบัไหล่ (ส าหรับการ
เปล่ียนเฉพาะเบา้) 

อนัละ - - 4,000 

2.11  สายบงัคบัแขนเทียม (ส าหรับการ
เปล่ียนเฉพาะสาย) 

เส้นละ - - 4,000 

หมายเหตุ:  อุปกรณ์ในรายการ 2.7-2.11 เฉพาะคนพิการเท่านั้น 
3. ขาเทียม (Prosthesis, lower extremity) 

3.1  ขาเทียมระดบัขอ้เทา้ (Symes) ขา้งละ 5,000 - - 
3.2  ขาเทียมระดบัใตเ้ข่า แกนนอก ขา้งละ 6,500 6,500 - 
3.3  ขาทียมระดบัใตเ้ข่า แกนใน ขา้งละ 30,000 30,000 - 
3.4  ขาเทียมระดบัขอ้เข่า ขา้งละ 17,000 17,000 - 
3.5  ขาเทียมระดบัเหนือเข่า แกนนอก ขา้งละ 18,000 18,000 - 
3.6  ขาเทียมระดบัเหนือเข่า แกนใน ขา้งละ 30,000 30,000 - 
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3.7  ขาเทียมระดบัสะโพกแกนนอก ขา้งละ 30,000 30,000 - 
3.8  ขาเทียมระดบัสะโพกแกนใน ขา้งละ 50,000 50,000 - 
3.9  เทา้เทียมท่ีตอ้งใส่ร่วมกบัขาเทียมแบบ
ต่าง ๆ 

ขา้งละ 4,000 4,000 4,000 

3.10  ขาเทียมชัว่คราวใตเ้ข่าเบา้ท าดว้ยเฝือก ขา้งละ - - 1,500 
3.11  ขาเทียมชัว่คราวใตเ้ข่าเบา้ท าดว้ย
พลาสติก 

ขา้งละ - - 3,500 

3.12  ขาเทียมชัว่คราวระดบัเข่าเบา้ท าดว้ย
เฝือก 

ขา้งละ - - 2,000 

3.13  ขาเทียมชัว่คราวระดบัเข่าเบา้ท าดว้ย
พลาสติก 

ขา้งละ - - 4,500 

3.14  ขาเทียมชัว่คราวเหนือเข่าเบา้ท าดว้ย
เฝือก 

ขา้งละ -  2,000 

3.15  ขาเทียมชัว่คราวเหนือเข่าเบา้ท าดว้ย
พลาสติก 

ขา้งละ - - 4,500 

3.16  ขาเทียมชัว่คราวสะโพกเบา้ท าดว้ย
เฝือก 

ขา้งละ - - 2,500 

3.17  ขาเทียมชัว่คราวสะโพกเบา้ท าดว้ย
พลาสติก 

ขา้งละ - - 6,500 

3.18  เบา้ขาเทียมใตเ้ข่า ขา้งละ - - 3,000 
3.19  เบา้ขาเทียมระดบัเข่า ขา้งละ - - 4,000 
3.20  เบา้ขาเทียมเหนือเข่า ขา้งละ - - 4,000 
3.21 เบา้ขาเทียมสะโพก ขา้งล่ะ - - 6,000 
3.22 สายเขม็ขดัเทียม คู่ละ - - 250 
3.23 แป้นสายเขม็ขดั คู่ละ - - 100 
หมายเหตุ:  อุปกรณ์ในรายการ 3.9-3.23 บตัรทองเฉพาะคนพิการเท่านั้น 
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5. โลหะ/พลาสติกดามแขนภายนอก (Orthosis, Upper Extremity) 
5.1 โลหะ/พลาสติกดามขอ้ไหล' ขอ้มือ 
และขอ้ศอกเด็ก 

ขา้งละ 800 - 800 

5.2 โลหะ/พลาสติกดามขอ้ไหล ขอ้มือ และ
ขอ้ศอกผูใ้หญ่ 

ขา้งละ 1,000 - 1,000 

5.3 โลหะ/พลาสติกดามขอ้มือและขอ้ศอก
พร้อมลวดสปริง 

ชุดละ 1,000 - 1,000 

6. โลหะ/หรือพลาสติกดามขาภายนอกไม่รวมรองเทา้ (Orthosis, Lower Extremity) 
6.1  โลหะ/พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดยาว
ไม'มีขอ้เข่า 

ขา้งละ 1,500 - 1,500 

6.2  พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดยาวมีขอ้
เข่าล็อกได ้

ขา้งละ 5,500 - 5,500 

6.3  โลหะดามขาเด็กเล็กชนิดยาวมีขอ้เข่า 
ล็อกได ้

ขา้งละ 11,000 - 11,000 

6.4  พลาสติกดามขาเด็กขนาดกลางชนิด
ยาวมีขอ้เข่าล็อกได ้

ขา้งละ 5,500 - 5,500 

6.5  โลหะดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมี
ขอ้เข่าล็อกได ้

ขา้งละ 11,000 - 11,000 

6.6  พลาสติกดามขาขนาดใหญ่มีขอ้เข่า 
ล็อกได ้

ขา้งละ 5,500 - 5,500 

6.7  โลหะดามขาขนาดใหญ่มีขอ้เข่าล็อกได ้ขา้งละ 12,000 - 12,000 
6.8  เบา้รับน ้าหนกัท่ีกระดูกกน้กบ 
(Ischium Tuberostly) 

เบา้ละ 4,200 - 4,200 

6.9  เบา้รับน ้าหนกัท่ีเอน็สะบา้ (PTB) ขา้งละ 3,000 - 3,000 
6.10  พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดส้ิน (กนั
เทา้ตก) 

ขา้งละ 1,200 - 1,200 

6.11  โลหะดามขาเด็กเล็กชนิดส้ิน (กนัเทา้
ตก) 

ขา้งละ 4,000 - 4,000 
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6.12 พลาสติกดามขาขนาดกลาง (กนัเทา้
ตก) 

ขา้งละ 1,500 - 1,500 

6.13 โลหะดามขาขนาดกลาง (กนัเทา้ตก) ขา้งละ 5,000 - 5,000 
6.14 พลาสติกดามขาชนิดส้ินขนาดใหญ่ 
(กนัเทา้ตก) 

ขา้งละ 1,800 - 1,800 

6.15 โลหะดามขาชนิดส้ินขนาดใหญ่ (กนั
เทา้ตก) 

ขา้งละ 6,000 - 6,000 

6.16 สลิงบิดขา (Twister) ขนาดเล็ก ขา้งละ 350 - - 
6.17 สลิงบิดขา (Twister) ขนาดผูใ้หญ่ ขา้งละ 500 - - 
6.18 อุปกรณ์ประคองขอ้เข่าแบบปรับมุม
ได ้

ชุดละ 5,000 - - 

6.19 พลาสติกดามขอ้เทา้ (Ankle-Foot 
Orthosis) 

ขา้งละ 3,000 - 3,000 

6.20 สายรัดกนัเทา้ตก ขา้งละ 150 - 150 
6.21 โลหะดามขาภายนอก -เด็กเล็กดามขอ้
เทา้ (Knee-Orthosis) 

ขา้งละ - - 4,200 

6.22 โลหะดามขาภายนอก-ขาเด็กขนาด
กลางดามขอ้เทา้ (Knee-Orthosis) 

ขา้งละ - - 5,000 

6.23 โลหะดามขาภายนอก-ขาขนาดใหญ่
ตามขอ้เทา้ (Knee-Orthosis) 

ขา้งละ - - 5,400 

6.24 PTB Brace ขา้งละ - - 4,000 
6.25  เบรสขาส้ิน ขา้งละ - - 300 
6.26 ท่ีคลุมเข่า Knee Pad อนัละ - - 280 

7. อุปกรณ์พยงุขอ้ (Single Joint Orthosis) 
7.1  สายคลอ้งแขนกนัไหลหลุด ขา้งละ 200 - 200 
7.2  สายคลอ้งแขน (Arm Sling) อนัละ 150 - 150 
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7.3  อุปกรณ์พยงุขอ้ศอก (Elbow Support) 
มีแกนดา้นขา้ง (ไม่รวมชนิดท่ีท ามาจากผา้
ยดื) 

ขา้งละ 1,500 - 1,500 

7.4  อุปกรณ์พยงุขอ้ศอก (Elbow Support) 
ไม'มีแกนดา้นขา้ง(ไม่รวมชนิดท่ีท ามาจาก
ผา้ยดื) 

ขา้งละ 1,500 - 1,500 

7.5  แผน่โลหะ / พลาสติกบงัคบัเชิงกราน
เด็ก 

ขา้งละ 500 - 500 

7.6  แผน่โลหะบงัคบัเชิงกรานผูใ้หญ่ ขา้งละ 1,500 - 1,500 
7.7  อุปกรณ์พยงุขอ้เข่า (Knee Support) มี
แกนดา้นขา้ง (ไม่รวมชนิดท่ีท ามาจากผา้
ยดื) 

ขา้งละ 1,400 - - 

7.8  อุปกรณ์พยงุขอ้เข่า (Knee Support) ไม่
มีแกนดา้นขา้ง (ไม่รวมชนิดท่ีท ามาจากผา้
ยดื) 

ขา้งละ 800 - - 

7.9  อุปกรณ์พยงุสันเทา้และฝ่าเทา้ชนิด
ส าเร็จรูป 

คู่ละ 1,200 - 1,200 

7.10  อุปกรณ์พยงุสันเทา้และฝ่าเทา้ชนิด
หล่อพิเศษเฉพาะราย 

ขา้งละ 2,000 - 2,000 

7.11  อุปกรณ์พยงุขอ้มือหรือน้ิว ขา้งละ 600 - 600*** 
8. อุปกรณ์พยงุขอ้ (Single Joint Orthosis) 

8.1  เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขา (Pick-Up-
Walker) 

อนัละ 700 700 700 

8.2  เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขา มีลอ้ อนัละ 6,000 - 6,000 
8.3  ไมเ้ทา้ 1 ปุ่ม อนัละ 190 190 190 
8.4  ไมเ้ทา้ชนิด 3 หรือ 4 ปุ่ม อนัละ 600 600 600 
8.5  ไมค้า้ยนั คู่ละ 250 250 250 
8.6  ไมเ้ทา้ (ชนิดไม)้ อนัละ - - - 
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8.7  ไมค้  ้ายนัรักแร้แบบอลูมิเนียม อนัละ - - 350 
8.8  ไม่เทา้อลูมิเนียมชนิด 3 ขา (3 Points 
Adjustable Cane) 

อนัละ - - 360 

8.9  ไมเ้ทา้ส าหรับคนตาบอดพบัไดด้ว้ย
สายยดืหยุน่ชนิดมีดา้ม 

อนัละ - - 200 

8.10  ท่ีช่วยฝึกเดินแบบมีลอ้ขนาดกลาง 
(Anterior Wheel Walker) 

อนัละ - - 600 

8.11  ท่ีช่วยฝึกเดินแบบมีลอ้ขนาดเล็ก 
(Anterior Wheel Walker) 

อนัละ - - 500 

หมายเหตุ:  อุปกรณ์ในรายการ 8.7-8.11 เฉพาะคนพิการเท่านั้น 
9. รองเทา้ 

9.1  รองเทา้คนพิการขนาดเล็ก คู่ละ 600 600 600 
9.2  รองเทา้คนพิการขนาดกลาง คู่ละ 800 800 800 
9.3  รองเทา้คนพิการขนาดใหญ่ คู่ละ 1,000 1,000 1,000 
9.4  รองเทา้เสริมฝ่าเทา้และสันเทา้ ขา้งละ - 350 - 
9.4  รองเทา้คนพิการขนาดใหญ่พิเศษ คู่ละ 1,200 - 1,200 
9.5  ค่าดดัแปลงรองเทา้คนพิการ ขา้งละ 400 400 400 
9.6  รองเทา้เสริมส่วนหนา้ คู่ละ - 2,000 - 
9.7  รองเทา้ดดัแปลงส าหรับผูป่้วย
เบาหวาน ท่ีมีการชาท่ีเทา้หรือเทา้ผดิรูป 
9.7.1  รองเทา้ส าหรับผูป่้วยเบาหวานท่ีตอ้ง
มีการพิมพเ์ทา้และตดัตามขนาดและรูปเทา้
ของผูป่้วย มีการเสริมวสัดุรองพื้นรองเทา้ท่ี
ผดิรูป (Custom Mold Shoes) 

ขา้งละ 
 
ขา้งละ 

2,000 
 
- 

- 
 
- 

2,000 
 

4,000 

9.8   แผน่เสริมภายในขนาดใหญ่ คู่ละ - - 900 
9.11 แผน่เสริมภายในขนาดเล็ก คู่ละ - - 700 
9.12 เสริมฝ่าเทา้ส่วนหนา้ ขา้งละ - - 1,500 
9.13 T-strap เส้นละ - - 200 



252 

ประเภท 
หน่วย 
(บาท) 

ข้าราชการ ประกนัสังคม 
หลกัประกนั
สุขภาพฯ 

10. อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
10.1  รถนัง่คนพิการชนิดพบัไดท้  าดว้ย
โลหะ แบบปรับให้เหมาะสมกบัความ
พิการได ้

คนัละ 6,000 6,000 - 

10.2  รถนัง่คนพิการชนิดพบัไดท้  าดว้ย
โลหะ แบบปรับไม่ได ้

คนัละ 4,000 4,000 - 

อุปกรณ์อื่น ๆ     
1. เก่ียวกบัผวิหนงั 

1.1  ฟองนารองตวัส าหรับผูป่้วยหนกั หรือ
ผูป่้วยอมัพาต (บตัรทองเฉพาะคนพิการ) 

อนัละ 600 - 600 

1.2  Skin graft knife อนัละ 600 - - 
1.3  ผา้ยดืรัดแผลเป็น (Pressure 
Garmment) 

ช้ินละ 6,000 - - 

2. ขวดสุญญากาศดูดเลือด หนอง/น ้าเหลือง
หลงัการผา่ตดั แบบชัว่คราว 

ถุงละ 200 - - 

3. ขวดสุญญากาศดูดเลือด หนอง / น ้าเหลือง
หลงัการผา่ตดั แบบถาวร 

ถุงละ 650 - - 

4. แผน่คลุมผวิหนงัปราศจากเช้ือก่อนผา่ตดั แผน่ละ 200 - - 
วสัดุส้ินเปลอืงทางการแพทย์     

1. ถุงเก็บส่ิงขบัถ่ายจากล าไส้ (Colostomy 
Bag) 

ถุงละ 10 - - 

2. สายใหอ้าหารผา่นรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร 
(Nasogastric Tube) ระยะสัน 

เส้นละ 15 - - 

3. สายระบายปัสสาวะ     
3.1 สายสวนปัสสาวะ ชนิดใชร้ะยะยาว 
ชนิด 2 หาง 

เส้นละ 30 - - 

3.2 สายสวนปัสสาวะส าหรับเด็ก เส้นละ 200 - - 
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4. ถุงเก็บปัสสาวะ     
4.1 ถุงเก็บน ้าปัสสาวะซ่ึงต่อจากสายสวน
ระยะยาว ชนิดใบใหญ่ 

ถุงละ 15 - - 

4.2 ถุงเก็บน ้าปัสสาวะจากรูเปิดหนา้ทอ้ง 
(Urotomy Bag) ชนิดใชค้ร้ังเดียว 

ถุงละ 80 - - 

4.3 ถุงเก็บน ้าปัสสาวะจากรูเปิดหนา้ทอ้ง 
(Urotomy Bag) ชนิดใชร้ะยะยาว 

ถุงละ 290 - - 

4.4 ถุงเก็บน ้าปัสสาวะแบบติดกาวส าหรับ
เด็ก 

ถุงละ 7 - - 

5. ฟันปลอมท่ีใชฐ้านอะคริลิค     
5.1  ฟันปลอมบางส่วน ชินละ - 1-5 ซ่ี ไม่เกิน 

1,200 
640 

5.2  ฟันปลอมทิ้งปาก กรณี 1 ช้ิน ชุดละ - >5ซ่ี ไม่เกิน 
1,400 

2,000 

5.3  ฟันปลอมทิ้งปาก กรณี 2 ช้ิน ชุดละ - - 4,100 
6. ฟันเทียมถอดไดแ้ละอุปกรณ์     

6.1  ฟันเทียมทิ้งปากถอดได ้1 ช้ิน บน หรือ
ล่าง 

ช้ินละ 2,400 - 2,400 

6.2  ฟันเทียมทิ้งปากถอดได ้2 ช้ิน บน หรือ
ล่าง 

ชุดละ 4,400 - 4,400 

6.3  ฟันเทียมบางส่วนถอดได ้1-5 ซ่ี ช้ินละ 1,300 - 1,300 
6.4  ฟันเทียมบางส่วนถอดไดม้ากกวา่ 5 ซ่ี ช้ินละ 1,500 - 1,500 

7. ฟันเทียมติดแน่นและอุปกรณ์     
7.1  ครอบฟันน ้านม ซ่ีละ 600 - - 
7.2  ครอบฟันแท ้ ซ่ีละ 2,100 - - 
7.3  ฟันเทียมบางส่วนติดแน่น รวมค่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทิ้งน้ีไม่รวมรากฟันเทียม 

ช้ินละ 6,700 - - 

7.4  ฟันเดือย ซ่ีละ 2,100 - - 
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บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร     
1. กายภาพบ าบดั คร้ังละ - - 150 
2. กิจกรรมบ าบดั คร้ังละ - - 150 
3. การประเมิน / แกไ้ขการพูด คร้ังละ - - 150 
4. จิตบ าบดั คร้ังละ - - 300 
5. พฤติกรรมบ าบดั คร้ังละ - - 300 
6. การฟ้ืนฟูการไดย้นิ คร้ังละ - - 150 
7. การฟ้ืนฟูการเห็น คร้ังละ - - 150 
8 . Early Intervention คร้ังละ - - 150 
9. Phenol Block คร้ังละ - - 500 

 
แหล่งทีม่า: ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2553 เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนั
มิใช่เน่ืองจากการท างานกรณีทนัตกรรม, 2549: 28-29; ประกาศคณะกรรมการ
การแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการ
ท างาน, 2551: 41-45, 2555: 25-26, 2556: 33-35; ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ, 2553: 303-351, 2556ข: 245-275; สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยเีคร่ืองมือ
แพทยไ์ทย, 2556; กระทรวงการคลงั, 2548, 2550ก, 2550ข, 2553ก, 2553ข, 2553ค, 
2554ก, 2554ข, 2554ค, 2556ก, 2556ข. 

หมายเหตุ:  *, **, หมายถึง อุปกรณ์และอวยัวะเทียมของสิทธิประกนัสังคมท่ีใหสิ้ทธิในการเบิกจ่าย
เพิ่มข้ึนมาใน พ.ศ. 2556 (*) และอุปกรณ์และอวยัวะเทียมของสิทธิ
ประกนัสังคมท่ีปรับลดราคาลงใน พ.ศ. 2556 (**) 

   *** หมายถึง อุปกรณ์และอวยัวะเทียมของสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีให้
สิทธิในการเบิกจ่ายเพิ่มข้ึนมาใน ปีงบประมาณ 2557 



ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามผู้รับบริการรักษาพยาบาลจาก 
ระบบหลกัประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

 

 
คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 

 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานวจิยั เร่ือง การพฒันาระบบสวสัดิการสังคมท่ี

สมดุลและย ัง่ยนืของประเทศไทย จดัท าโดย คณาจารยข์องคณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เพื่อวเิคราะห์ปัญหา และความตอ้งการของประชาชนต่อ
ระบบสวสัดิการสังคม ทั้งในดา้นการรักษาพยาบาล และความมัน่คงทางรายไดห้ลงัเกษียณอาย ุ

ความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามน้ี จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ
คณะผูว้จิยั เพื่อแสวงหาแนวทางในการแกปั้ญหา และการพฒันาระบบสวสัดิการสังคมของไทย
ใหเ้ขม้แขง็ ส่งเสริมการพฒันาสังคม และการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื
ต่อไป 

ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. จงัหวดัท่ีท่านอาศยัในปัจจุบนั...........................................................รหสัไปรษณีย.์...................... 
2. อ  าเภอ / เขต......................................................... ต าบล / แขวง...................................................... 
3. บา้นท่ีพกัอาศยัตั้งอยู ่   (1) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
4. เพศของผูต้อบแบบสอบถาม  (1) ชาย   (2) หญิง 
5. ปัจจุบนัท่านอาย ุ.................. ปี 
6. ปัจจุบนัท่านมีรายไดจ้ากการท างานในรูปแบบใด 

 (1) รายเดือน    (2) รายวนั     (3) รายสัปดาห์ 
 (4) มีรายไดไ้ม่แน่นอน  (5) ท างานโดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทน ไม่ไดท้  างาน 



256 

ส่วน A: ลกัษณะทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์และลกัษณะครัวเรือน 
(ครัวเรือน หมายถึง สมาชิกทั้งหมดท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนั) 

 
A01. ท่านเกิดท่ีไหน อ าเภอ _________________ จงัหวดั ____________________________ 
A02. ท่านส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบั 

 (1) ต ่ากวา่ประถมศึกษา หรือไม่เคยเรียนหนงัสือ  (2) ประถมศึกษา หรือเทียบเท่า 
 (3) มธัยมตน้ หรือเทียบเท่า    (4) มธัยมปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า 
 (5) อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า   (6) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 (7) สูงกวา่ปริญญาตรี    ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ___________ 

A03. ท่านนบัถือศาสนา 
พุทธ  อิสลาม คริสต ์ อ่ืน ๆ โปรดระบุ ___________ 

A04. สถานภาพสมรสของท่านในปัจจุบนั 
โสด     (2) สมรส หรืออยูด่ว้ยกนัเฉย ๆ 

 (3) หมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยู ่   (4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ __________________ 
A05. ท่านอาศยัอยูใ่นชุมชนหรือหมู่บา้นน้ี เป็นเวลาเท่าไร ________________________ 
A06. รายไดใ้นแต่ละเดือนของท่าน ท่านแบ่งใหค้รอบครัวเดือนละก่ีบาท_________________ บาท 
A07. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี จ านวน _______________ คน 
A08. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีท างานแลว้ และมีรายไดเ้ป็นของตนเอง จ านวน __________ คน 
A09. รายได้ทั้งหมดของครัวเรือนโดยเฉลีย่ ___________________________ บาทต่อเดือน 
A10. จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน (ไม่รวม คนรับใช ้แต่รวมผูต้อบแบบสอบถาม) 
จ านวน ________คน 
 

ข้อมูลทัว่ไปของสมาชิกในครัวเรือนของท่าน 
(โปรดใหข้อ้มูลเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนั

กบัท่านเท่านั้น) 

คน
ท่ี 
1 

คน
ท่ี 
2 

คน
ท่ี 
3 

คน
ท่ี 
4 

คน
ท่ี 
5 

คน
ท่ี 
6 

คน
ท่ี 
7 

A11. ความสัมพนัธ์กบัผูต้อบแบบสอบถาม (เป็นคู่
สมรส พอ่ แม่ ลุง ป้า นา้ อา ลูก หลาน หรืออ่ืน ๆ) 

      
 

A12. อายก่ีุปี        
A13. เพศ (1 = ชาย / 2 = หญิง)        
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ข้อมูลทัว่ไปของสมาชิกในครัวเรือนของท่าน 
(โปรดใหข้อ้มูลเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนั

กบัท่านเท่านั้น) 

คน
ท่ี 
1 

คน
ท่ี 
2 

คน
ท่ี 
3 

คน
ท่ี 
4 

คน
ท่ี 
5 

คน
ท่ี 
6 

คน
ท่ี 
7 

A14. สมาชิกท่านน้ีส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบั 
   1 = ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ       2 = ประถมศึกษา 
   3 = มธัยมตน้                 4 = มธัยมปลาย / ปวช. 
   5 = อนุปริญญา / ปวส.     6 = ปริญญาตรี 
   7 = สูงกวา่ปริญญาตรี       8 = อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

      

 

A15. สมาชิกท่านน้ีท างานหรือไม่ 
(ไม่ท า = 0,  ท า = 1) 

       

 
ADD1.โดยรวมท่านพึงพอใจกบัชีวติครอบครัวของท่านมากนอ้ยเพียงใด (คะแนน 0-10) ________ 
(โดยที ่คะแนน 0 หมายถึง ไม่พงึพอใจอย่างยิง่ และ คะแนน 10 หมายถึง พงึพอใจอย่างยิง่) 
 
 

ส่วน B: การประกนัสุขภาพ และการรับบริการทางสุขภาพ 
ค าถามส่วนน้ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัสุขภาพท่ีจดัสรรโดยภาครัฐหรือเอกชน โดย

หลกัประกนัสุขภาพของภาครัฐมี 3 โครงการ คือ  
(1) สวสัดิการรักษาพยาบาลของขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ  

 (2) กองทุนประกนัสังคม 
 (3) หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือบตัรทอง)  
 
B01. โดยรวม ท่านคิดวา่สุขภาพกายของท่านอยูใ่นระดบัใด  

ดีมาก        ดี        ปานกลาง        ค่อนขา้งแย ่       แยม่าก 
B02. โดยรวม ท่านคิดวา่สุขภาพจิตใจของท่านอยูใ่นระดบัใด  

ดีมาก        ดี        3) ปานกลาง        ค่อนขา้งแย ่       แยม่าก 
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B03. ท่านเป็นผูท่ี้ไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นโรคหรือมีอาการของโรคเร้ือรังต่อไปน้ีหรือไม่ 
ตรวจพบเม่ือไร และจ าเป็นตอ้งมีการรักษา / กินยา / ฉีดยาหรือไม่ 
 

โรคหรืออาการของโรค 
ผลการวนิิจฉยั 
โดยแพทย ์

แพทยว์นิิจฉยัวา่
เป็นโรค / มี

อาการมานานก่ีปี 

มีการรักษา /
กินยา / ฉีด

ยา 
B03[1] ความดนัโลหิตสูง เป็น ไม่เป็น  มี ไม่มี 
B03[2] โรคเบาหวาน / น ้าตาลในเลือดสูง เป็น ไม่เป็น  มี ไม่มี 
B03[3] มะเร็ง / เน้ืองอก เป็น ไม่เป็น  มี ไม่มี 
B03[4] โรคเก่ียวกบัไต เป็น ไม่เป็น  มี ไม่มี 
B03[5] โรคหลอดเลือด / โรคหวัใจ เป็น ไม่เป็น  มี ไม่มี 
B03[6] โรคเก่ียวกบัตบั เป็น ไม่เป็น  มี ไม่มี 
B03[7] ปัญหาทางอารมณ์ / ประสาท / 
จิตเวช 

เป็น ไม่เป็น  มี ไม่มี 

B03[8] โรคไขขอ้ / ขอ้อกัเสบ / รูมาติก เป็น ไม่เป็น  มี ไม่มี 
B03[9] โรคเก่ียวกบัต่อมลูกหมาก / 
มดลูก / รังไข่ 

เป็น ไม่เป็น  มี ไม่มี 

B03[10] โรคอ่ืน ๆ 
________________________________ 

เป็น ไม่เป็น  มี ไม่มี 

 
B04. ในเวลาท่ีท่านไม่สบาย ท่านใชสิ้ทธิในการรักษาพยาบาลจากความคุม้ครองสุขภาพของภาครัฐ
หรือไม่ 

ใชสิ้ทธิสวสัดิการขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
ใชสิ้ทธิกองทุนประกนัสังคม 
ใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคหรือบตัรทอง) 
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใด ๆ ของการประกนัสุขภาพท่ีจดัโดยภาครัฐ 

B05. ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ท่านซ้ือประกนัสุขภาพจากบริษทัเอกชนหรือไม่ 
) ไม่ไดซ้ื้อ   (2) ซ้ือ โดยช าระเบ้ียประกนัจ านวน _____________ บาท/ปี 
) บริษทั / บุคคลอ่ืนซ้ือให ้
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B06. สถานพยาบาลหลกัตามสิทธิในการรักษาพยาบาลจากความคุม้ครองสุขภาพของภาครัฐท่ีท่าน
มี เป็นสถานพยาบาลประเภทใด (ผู้ใช้สิทธิสวสัดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ เลอืกได้
มากกว่าหน่ึงข้อ) 

) สถานีอนามยั / ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  (2) รพ.ทัว่ไป / รพ.ศูนย ์
 (3) รพ.มหาวทิยาลยั    (4) รพ. สังกดัอ่ืนของรัฐ (เช่น รพ.ทหาร) 
 (5) คลินิกเอกชน  (6) รพ.เอกชน  (7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ___________ 

(หากไม่ทราบประเภทของสถานพยาบาล โปรดระบุช่ือสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล
ของท่าน ____________________________________________________________________) 
 
B07. นอกจากสถานพยาบาลหลกัตามสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน ท่ีระบุใน ข้อ B06 แลว้ ท่าน
เคยไปใชบ้ริการจากสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลอ่ืนท่ี ไม่ใช่สถานพยาบาลหลกัตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลของท่านหรือไม่ 

 (1) ไม่เคย 
เคยใชบ้ริการท่ี :- 

) สถานีอนามยั   (3) โรงพยาบาลรัฐ   (4) คลินิกเอกชน 
 (5) โรงพยาบาลเอกชน  (6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ____________ 

(หากไม่ทราบประเภทของสถานพยาบาลท่ีท่านไปใชบ้ริการ โปรดระบุช่ือสถานพยาบาลท่ีท่านไป
รักษา ________________________________________________________) 
(อน่ึง หากท่านไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใด ๆ ของการประกนัสุขภาพท่ีรัฐจดัให ้โปรดระบุดว้ยวา่ โดยทัว่ไป
แลว้ เม่ือไม่สบาย ท่านไปใชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีใด 
________________________________________________) 
 
B08. ส าหรับท่านท่ีใชส้วสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ตวัท่านเองเป็นผูท่ี้ไดรั้บความคุม้ครอง
หลกั หรือท่านเป็นสมาชิกในครอบครัวของผูท่ี้ไดรั้บความคุม้ครองหลกั (ถา้ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
รักษาพยาบาลของขา้ราชการขา้มไป ข้อ B09) 

 (1) เป็นผูท่ี้ไดรั้บความคุม้ครองหลกั 
 (2) เป็นสมาชิกในครอบครัวของผูท่ี้ไดรั้บความคุม้ครองหลกั 

B09. ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ท่านใชบ้ริการรักษาพยาบาลอนัเน่ืองจากการเจบ็ป่วยหรือไม่สบาย
ของตวัท่านเอง ทั้งหมดประมาณ _____________ คร้ัง (ตอบ 0 ถา้ไม่ไดใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาล) 
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B10. ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ท่านตอ้งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล อนัเน่ืองจากการเจบ็ป่วยหรือไม่
สบายของตัวท่านเองทั้งส้ินประมาณ ________________________ บาท (ถา้ไม่มี ตอบ 0)  
เหตุผลท่ีท่านตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพราะ (ตอบได ้มากกว่า 1 ข้อ) 

) สิทธิรักษาพยาบาลท่ีมีอยูไ่ม่ครอบคลุม  (2) ตอ้งการความรวดเร็วในการตรวจรักษา 
 (3) ตอ้งการบริการทางการแพทยท่ี์ดี   (4) เน่ืองจากเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 
 (5) ไม่ทราบวา่มีสิทธิรักษาพยาบาลท่ีรัฐจดัให้  (6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ __________________ 

 
B11. ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านตอ้งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล อนัเน่ืองจากการเจบ็ป่วยหรือไม่
สบายของคนในบ้าน ทั้งส้ินประมาณ ________________________ บาท (ถา้ไม่มี ตอบ “0”)  
เหตุผลท่ีท าใหท้่านตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวคือ (ตอบได ้มากกว่า 1 ข้อ) 

) สิทธิรักษาพยาบาลท่ีมีอยูไ่ม่ครอบคลุม  (2) ตอ้งการความรวดเร็วในการตรวจรักษา 
 (3) ตอ้งการบริการทางการแพทยท่ี์ดี   (4) เน่ืองจากเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 
 (5) ไม่ทราบวา่มีสิทธิรักษาพยาบาลท่ีรัฐจดัให้  (6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ __________________ 

 
B12. จากประสบการณ์ของท่านในการใชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีผา่นมา ท่านเคยประสบปัญหาจาก
การใช้สิทธิรักษาพยาบาลหรือไม ่

 (1) ไม่ประสบปัญหาใด 
ประสบปัญหา (เลอืกเฉพาะ 3 ประเด็นหลัก ท่ีคิดวา่ส าคญัท่ีสุด) 

 (2) ใชเ้วลารอนาน 
 (3) กิริยามารยาทของบุคลากรไม่เหมาะสม / ปฏิบติัต่อผูป่้วยไม่เท่าเทียมกนั 
 (4) ไดรั้บการรักษาพยาบาล / ยาไม่เท่าเทียมผูใ้ชสิ้ทธิอ่ืน 
 (5) แพทย ์/ พยาบาลไม่อธิบาย หรือไม่ใหโ้อกาสอธิบายอาการเจบ็ป่วย 
 (6) ไม่ครอบคลุมทุกโรค ตอ้งจ่ายเอง 
 (7) คนไขมี้อาการหนกั สถานพยาบาลไม่ส่งต่อ 
 (8) สถานพยาบาลล าดบัต่อไปปฏิเสธการรับคนไข ้
 (9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ___________________________ 
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B13. ท่านคิดวา่สวสัดิการรักษาพยาบาลท่ีท่านมีครอบคลุมโรคจ าเป็นเพียงพอแลว้หรือไม่(ถา้ผูต้อบ
แบบสอบถามไม่ทราบโรคท่ีครอบคลุมตามสิทธิรักษาพยาบาลของตน ให้ระบุวา่ “ไม่ทราบ” และ
ขา้มไป ข้อ B14) 

 (1) เพียงพอตามความจ าเป็น 
ไม่เพียงพอ โปรดระบุโรค / การรักษาท่ีควรครอบคลุมเพิ่ม (เลอืกเฉพาะ 3 โรคหลกั ท่ีท่าน

คิดวา่ส าคญัท่ีสุด) 
 (2) โรคทางทนัตกรรม / ช่องปากทั้งหมด  (3) โรคมะเร็ง / กระบวนการรักษา 
 (4) โรคไต    (5) การตรวจคล่ืนหวัใจ / ตรวจดว้ยคล่ืนไฟฟ้า 
 (6) โรคเอดส์ / กามโรค  (7) โรคท่ีเก่ียวกบัระบบสมองและระบบประสาท 
 (8) โรคเก่ียวกบัปอดเร้ือรัง  (9) อวยัวะเทียม 
 (10) วคัซีนป้องกนัโรคติดต่อ / วคัซีนเด็ก / ไวรัสตบัอกัเสบ 
 (11) โรคกระดูกเส่ือม   (12) อ่ืน ๆ โปรดระบุ _______________________ 

 
B14. ท่านคิดวา่สิทธิรักษาพยาบาลท่ีท่านมีอยู ่ควรมีการปรับปรุงให้ดีข้ึนกวา่เดิมอีกหรือไม่ 

 (1) ไม่ตอ้งปรับปรุง / ดีอยูแ่ลว้ 
ควรปรับปรุง (เลอืกเฉพาะ 3 ประเด็นหลัก ท่ีคิดวา่ส าคญัท่ีสุด) 

 (2) สามารถใชสิ้ทธิรักษาไดทุ้กแห่ง  (3) ครอบคลุมอุบติัเหตุและทุกโรคร้าย 
 (4) การดูแลเอาใจใส่ของเจา้หนา้ท่ี  (5) สนบัสนุนงบประมาณอยา่งพอเพียง 
 (6) เพิ่มบุคลากรทางการแพทยใ์หพ้อเพียง  (7) ใหสิ้ทธิในการเลือกโรงพยาบาลเอง 
 (8) ใหมี้การออกตรวจสุขภาพตามชุมชน    (9) ปรับปรุงดา้นบริการให้รวดเร็ว 
 (10) ใหมี้มาตรฐานเดียวกบัสิทธิสวสัดิการอ่ืน  (11) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ____________ 

 
B15. หากสามารถปรับปรุงบริการและการคุม้ครองโรคร้ายแรงอ่ืน ๆ ให้ดีข้ึน ท่านยนิดีจ่ายเพิ่มข้ึน
หรือไม่ (โปรดเลือกขอ้ท่ีท่านคิดวา่ส าคญัท่ีสุด เพยีงข้อเดียว) 

 (1) ยนิดีจ่าย ประมาณ________________บาท 
 (2) ยนิดีจ่ายไม่เกิน 5% ของรายได ้
 (3) ยนิดีจ่าย ตั้งแต่ 5% แต่ไม่เกิน 10% ของรายได ้
 (4) ยนิดีจ่าย มากกวา่ 10% ของรายไดข้ึ้นไป  
 (5) ไม่ยนิดีจ่ายเลย เพราะเหตุใด โปรดระบุ ___________________ 
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B16. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ คนไทยทุกคนควรมีสิทธิในการเขา้รับการรักษาพยาบาล จาก
สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งเท่าเทียมกนัทุกคน 

 (1) เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย เพราะ (เลอืกเฉพาะ 3 ประเด็นหลกั ท่ีท่านคิดวา่ส าคญัท่ีสุด) 

 (2) แต่ละบุคคลควรมีสิทธิตามอาชีพหรือระดบัรายไดข้องตนเอง 
 (3) เกรงวา่รัฐบาลจะตอ้งใชง้บประมาณมหาศาลจนไม่พอใชจ่้ายในดา้นอ่ืน ๆ 
 (4) เกรงวา่สถานพยาบาล / โรงพยาบาลจะใหบ้ริการไดไ้ม่ทัว่ถึง 
 (5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ_________________________________________________ 

 
B17. เฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่คยใช้สิทธิการประกนัสุขภาพทีรั่ฐจัดให้ โปรดใหค้ะแนนความ
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสถานพยาบาลหลกัท่ีระบุไวใ้นสิทธิรักษาพยาบาลของท่าน จากการ
ไปใชบ้ริการคร้ังล่าสุด โดยใหร้ะบุคะแนนความพึงพอใจระหวา่ง 0 – 10 คะแนน โดย 0 คะแนน 
หมายถึง  “ไม่พอใจอย่างยิง่” และ 10 คะแนน หมายถึง “พงึพอใจอย่างยิง่” 

ประเด็นการบริการ 
คะแนน
ความพึง
พอใจ 

B17 [1] ด้านส่ิงแวดล้อม / ความสะดวกของสถานพยาบาล และการต้อนรับของ 
เจ้าหน้าทีอ่ื่น ๆ ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการรักษาพยาบาล 

B17 [1.1] การตอ้นรับ 
B17 [1.2] ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางจากท่ีพกัของท่านไป

สถานพยาบาล 
B17 [1.3] มนุษยสัมพนัธ์ ความเป็นมิตร 
B17 [1.4] สถานท่ี  สภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวก 
B17 [1.5] ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้รับบริการท่ีสถานพยาบาล 

 
 
 
 
 

B17 [2] ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล 
B17 [2.1] คุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากร 

B17 [2.1.1] แพทย ์
B17 [2.1.2] พยาบาล 
B17 [2.1.3] เภสัชกร / ผูจ่้ายยา 
B17 [2.1.4] บุคลากรทางการแพทยอ่ื์น ๆ (เช่น นกัเทคนิคการแพทย)์ 
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ประเด็นการบริการ 
คะแนน
ความพึง
พอใจ 

B17 [2.2] คุณภาพการบริการดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 
B17 [2.2.1] ยา 
B17 [2.2.2] ดา้นคุณภาพของเคร่ืองมือ / อุปกรณ์ในการวินิจฉยัและ

รักษาพยาบาล 

 
 

B17 [3] ด้านผลลพัธ์ของการรักษา  
 
ADD2. โดยรวมท่านพึงพอใจกบัคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพของท่าน มากนอ้ยเพียงใด  
(คะแนน 0 – 10) _____________ 
(โดยที ่คะแนน 0 หมายถึง ไม่พงึพอใจอย่างยิง่ และ คะแนน 10 หมายถึง พงึพอใจอย่างยิง่) 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก จ 
 

แบบสอบถามแพทย์ผู้ให้บริการผู้ป่วยใน 
แต่ละสิทธิหลกัประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

 

 
คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

โครงการพฒันาระบบสวสัดิการสังคมทีส่มดุลและยัง่ยืนของประเทศไทย 
 

ค าช้ีแจงแบบสอบถาม 
o ผูต้อบแบบสอบถาม คือ แพทย์ทีป่ฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ของรัฐและ

เอกชน 
o แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วน A ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วน B ผลของนโยบายและกฎระเบียบตามสิทธิรักษาพยาบาล  3 สิทธิ คือ (1) สิทธิ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ (2) สิทธิประกนัสังคม และ (3) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ ก่อใหเ้กิดปัญหาในการรักษาพยาบาลอยา่งไร 

o กรุณาตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ส่วน 
o ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของท่านจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาวจิยัโดย

การแปลผลในภาพรวมเท่านั้น 
o ขอ้มูลของท่านจะเก็บเป็นความลบั ไม่น าไปเปิดเผยท่ีใดทั้งในสถานะส่วนบุคคลและ

องคก์ร 
 
ส่วน A ขอ้มูลทัว่ไปของแพทยผ์ูต้อบแบบสอบถาม 
A1 เพศ  ⃝ (1) หญิง   ⃝  (2) ชาย 
A2 อาย ุ________ ปี 
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A3 แผนกท่ีท่านรักษา 
⃝ (1) อายุรกรรม  ⃝ (2) ศลัยกรรม  ⃝ (3) จกัษุ / หู คอ จมูก / ทนัตกรรม 

 ⃝ (4) กุมารเวช  ⃝ (5) สูตินรีเวช  ⃝ (6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ______________ 
A4 ท่านยงัตรวจรักษาคนไขอ้ยูห่รือไม่  ⃝ (1) ใช่   ⃝ (2) ไม่ใช่ 
A5 ประสบการณ์การท างานในการรักษาคนไข ้___________ ปี ___________ เดือน 
A6 ปัจจุบนัท่านเป็นผูบ้ริหารของสถานพยาบาลหรือไม่  ⃝ (1) ใช่  ⃝ (2) ไม่ใช่ 
A7 สถานพยาบาลท่ีทา่นท างานอยูส่ังกดัอะไร 

⃝ (1) สถานีอนามยั / ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  ⃝ (2) รพ.ทัว่ไป / รพ.ศูนย ์
⃝ (3) รพ.มหาวทิยาลยั ⃝ (4) รพ. สังกดัอ่ืนของรัฐ เช่น กทม. ต ารวจ ทหาร เป็นตน้ 
⃝ (5) คลินิกเอกชน    ⃝ (6) รพ.เอกชน 
⃝ (7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ____________________________ 

A8 สถานพยาบาลท่ีทา่นท างานอยูเ่ป็นหน่วยบริการระดบัใด 
⃝ (1) ระดบัปฐมภูมิ  ⃝ (2) ระดบัทุติยภูมิ  ⃝ (3) ระดบัตติยภูมิ 

A9 จ านวนเตียงในสถานพยาบาลของท่าน 
⃝ (1) 0 – 500 เตียง  ⃝ (2) 501 – 1,000 เตียง  ⃝ (3) 1,001 – 1,500 เตียง 
⃝ (4) 1,501 – 2,000 เตียง  ⃝ (5) มากกวา่ 2,000 เตียง 

 
ส่วน B ผลของนโยบายและกฎระเบียบจากหน่วยงานท่ีดูแลในแต่ละสิทธิรักษาพยาบาล ซ่ึงไดแ้ก่ 
(1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (2) สิทธิประกนัสังคม และ (3) สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ  
ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของท่าน ซ่ึงค าถามในส่วนน้ีเกีย่วเน่ือง
กบัขั้นตอนในการรักษาพยาบาลซ่ึงแสดงในแผนภาพดา้นล่าง 
 
        ขั้นตอนที ่1                        ขั้นตอนที ่2                      ขั้นตอนที ่3                     ขั้นตอนที่ 4 
 
 
 
 
กรุณาใหค้ะแนนตามระดบัความรุนแรงของปัญหาในแต่ละสิทธิ ตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน (1 นอ้ยท่ีสุด, 
5 = มากท่ีสุด)  หากสิทธิใดไม่ประสบปัญหาในสถานพยาบาลของท่าน ใหต้อบ 0 แต่ถา้ท่านไม่
ทราบ ใหต้อบ 99 

ตรวจคดักรอง
ในขั้นตน้ 

พบแพทยท์ัว่ไป 

พบแพทยเ์ฉพาะ
ทางภายใน รพ.
หรือระหวา่ง รพ. 

ส่งตรวจดว้ย
เคร่ืองมือทาง
การแพทย ์

แพทยว์นิิจฉยั
และด าเนินการ
รักษาต่อไป 
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B1 ปัญหาการคัดกรองและรักษาในเบือ้งต้นโดยแพทย์ทัว่ไปก่อนส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทาง 
(ข้ันตอนที ่1) 

ระดบัปัญหาในสถานพยาบาล ขา้ราชการ 
ประกนั
สังคม 

หลกัประกนั
สุขภาพฯ 

(B1.1) สิทธิการรักษาพยาบาลและความครอบคลุมของ
แต่ละกองทุนมีความยุง่ยากซบัซอ้น 

   

(B1.2) ขอ้จ ากดัทางด้านงบประมาณส่งผลใหก้ารตรวจ
รักษาไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพ 

   

(B1.3) ขอ้จ ากดัทางด้านนโยบายของโรงพยาบาลส่งผล
ใหก้ารตรวจรักษาไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพ 

   

(B1.4) ไม่สามารถส่งต่อไปยงัแพทยเ์ฉพาะทาง 
เน่ืองจากขอ้จ ากดังบประมาณ 

   

(B1.5) ไม่สามารถส่งต่อไปยงัแพทยเ์ฉพาะทาง 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางด้านทางด้านนโยบายของ
โรงพยาบาล 

   

(B1.6) ปัญหาอ่ืน ๆ ในขั้นตอนการคดักรองและรักษาในเบ้ืองตน้ โปรดระบุ 
 

 
B2 ปัญหาในขั้นตอนการตรวจวนิิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทาง และการส่งตรวจด้วยเคร่ืองมือทาง
การแพทย์ทีค่่าใช้จ่ายสูง (ข้ันตอนที ่2 และ 3) 

ระดบัปัญหาในสถานพยาบาล ขา้ราชการ 
ประกนั
สังคม 

หลกัประกนั
สุขภาพฯ 

(B2.1) ใหก้ารตรวจสอบรักษาไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพ 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางด้านงบประมาณ 

   

(B2.2) ใหก้ารตรวจสอบรักษาไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพ 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางด้านนโยบายของโรงพยาบาล 

   

(B2.3) ไม่สามารถส่งไปตรวจดว้ยเคร่ืองมือแพทย ์หรือ
การรักษาท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัทาง
ทางด้านงบประมาณ 
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ระดบัปัญหาในสถานพยาบาล ขา้ราชการ 
ประกนั
สังคม 

หลกัประกนั
สุขภาพฯ 

(B2.4) ไม่สามารถส่งไปตรวจดว้ยเคร่ืองมือแพทย ์หรือ
การรักษาท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัด้าน
นโยบายของโรงพยาบาล 

   

(B2.5) ตอ้งรอการรักษาตามงบประมาณท่ีหน่วยงานตน้
สังกดัอนุมติั 

   

(B2.6) ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนท่ีจะ
ด าเนินการส่งตรวจดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มี
ค่าใชจ่้ายสูง 

   

(B2.7) แพทยต์อ้งใชว้ิจารณญาณมากข้ึนเพื่อลดการ
ตรวจรักษาท่ีไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

   

(B2.8) ปัญหาอ่ืน ๆ ในขั้นตอนการตรวจวนิิจฉยัโดยแพทยเ์ฉพาะทางและการส่งตรวจดว้ย
เคร่ืองมือท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงโปรดระบุ 

 
B3 ปัญหาในขั้นตอนด าเนินการรักษาโรค (ขั้นตอนที ่4) 

ระดบัปัญหาในสถานพยาบาล ขา้ราชการ 
ประกนั
สังคม 

หลกัประกนั
สุขภาพฯ 

(B3.1) ปัญหางบประมาณทีน้่อยเกนิไป ส่งผลต่อการ
รักษาพยาบาลของผูป่้วย 

   

(B3.2) ปัญหานโยบายท่ีจ ากดัขอบเขตของการรักษา
มากเกนิไป ส่งผลต่อการรักษาพยาบาลของผูป่้วย 

   

(B3.3) ขอ้จ ากดัในการจ่ายยาและเวชภณัฑ ์(ทั้งดา้น
คุณภาพและความครอบคลุม) 

   

(B3.4)  ขอ้จ ากดัในการจ่ายยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ    
(B3.5) กระบวนการในแต่ละกองทุนมีความล่าชา้ใน
การเบิกจ่าย 

   

(B3.6) ปัญหาอ่ืน ๆ ในขั้นตอนการรักษาโปรดระบุ 
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B4 จากขั้นตอนการรักษาตามแผนภาพดา้นล่าง ท่านคิดวา่แต่ละสิทธิรักษาพยาบาล มีปัญหาใน
ขั้นตอนใดเป็นส าคญั 
 
        ขั้นตอนที ่1                        ขั้นตอนที ่2                      ขั้นตอนที ่3                     ขั้นตอนที่ 4 
 
 
 
 

(1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ มีปัญหามากท่ีสุดในขั้นตอนท่ี_________ 
(2) สิทธิประกนัสังคม มีปัญหามากท่ีสุดในขั้นตอนท่ี_________ 
(3) สิทธิขา้ราชการ มีปัญหามากท่ีสุดในขั้นตอนท่ี__________ 

 
B5 ในภาพรวมแลว้ ท่านคิดวา่มาตรฐานในการรักษาพยาบาลของสิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
สิทธิประกนัสังคม และสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ทั้ง 3 สิทธิน้ี มีความเท่าเทียมกนัหรือไม่ 

⃝ (1) เท่าเทียมกนั (ขา้มไปขอ้ B7)   ⃝ (2) ไม่เท่าเทียมกนั (ต่อขอ้ B6) 
 
B6 โปรดเรียงล าดบัสิทธิประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดในความคิดของท่าน (โดย 1. ดีท่ีสุด 2. ดีรองลงมา 3. ดี
นอ้ยท่ีสุด) 
□ สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้   □ สิทธิประกนัสังคม   □ สิทธิรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
 
B7 ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีท่านประสบและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงระบบรักษาพยาบาลทั้ง 3 
ระบบ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

คณะวจิยัขอขอบคุณท่านท่ีสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามน้ี 

ตรวจคดักรอง
ในขั้นตน้ 

พบแพทยท์ัว่ไป 

พบแพทยเ์ฉพาะ
ทางภายใน รพ.
หรือระหวา่ง รพ. 

ส่งตรวจดว้ย
เคร่ืองมือทาง
การแพทย ์

แพทยว์นิิจฉยั
และด าเนินการ
รักษาต่อไป 



ภาคผนวก ฉ 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจต่อการให้บริการของสถานพยาบาลตาม 
สิทธิรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ประชาชนใช้บริการ 

 
ฉ.1  ผลการประมาณการความพงึพอใจในด้านส่ิงแวดล้อม ความสะดวกของสถานพยาบาล และการต้อนรับของเจ้าหน้าทีอ่ื่น ๆ ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการ

รักษาพยาบาล 
 
ตารางที ่ฉ.1  ผลการประมาณการความพึงพอใจในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความสะดวก และการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีจากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั 
 

ตวัแปร / แบบจ าลอง 
การตอ้นรับของ
สถานพยาบาล 

การเดินทางจากท่ีพกัไป
สถานพยาบาล 

มนุษยสมัพนัธแ์ละความ
เป็นมิตร 

สถานท่ี / ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

ความสะดวกในการเขา้
รับบริการ 

กรุงเทพฯ -0.2750*** (0.00) -0.4520*** (0.00) -0.1616*** (0.01) -0.1076 (0.11) -0.0567 (0.37) 
หญิง -0.0005  (1.00) -0.0851 (0.22) -0.0836 (0.22) 0.0280 (0.69) -0.0316 (0.63) 
อายุ 0.0043 (0.19) 0.0043 (0.19) 0.0053* (0.10) 0.0067** (0.04) 0.0034 (0.29) 
สถานภาพสมรส -0.0024 (0.97) -0.0469 (0.50) 0.0336 (0.62) -0.0075 (0.91) -0.0908 (0.17) 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0450* (0.06) -0.0130 (0.59) -0.0462** (0.05) -0.0324 (0.18) -0.0488** (0.04) 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) -  -  -  -  -  
ประถมศึกษา -0.2377 (0.25) 0.0816 (0.69) -0.2466 (0.22) 0.0992 (0.63) 0.1187 (0.54) 
มธัยมศึกษา -0.3542* (0.09) 0.0129 (0.95) -0.3579* (0.08) 0.0777 (0.71) 0.0033 (0.99) 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.5192** (0.02) -0.1649 (0.45) -0.4653** (0.03) -0.1472 (0.50) -0.2444 (0.24) 
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ตารางที ่ฉ.1  (ต่อ) 
 

ตวัแปร / แบบจ าลอง 
การตอ้นรับของ
สถานพยาบาล 

การเดินทางจากท่ีพกัไป
สถานพยาบาล 

มนุษยสมัพนัธแ์ละความ
เป็นมิตร 

สถานท่ี / ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

ความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ 

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ - UC (กลุ่มอา้งอิง) -  -  -  -  -  
ประกนัสงัคม – SS -0.0862 (0.37) -0.1107 (0.26) 0.0286 (0.76) -0.1814* (0.06) 0.0222 (0.81) 
ขา้ราชการ – CS 0.2927** (0.02) -0.2279* (0.07) 0.2574** (0.04) 0.0906 (0.48) 0.4939*** (0.00) 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น (กลุ่มอา้งอิง) -  -  -  -  -  
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.4775*** (0.00) 0.1476 (0.11) 0.5193*** (0.00) 0.2957*** (0.00) 0.5400*** (0.00) 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน 0.8626*** (0.00) 0.3937** (0.03) 1.0203*** (0.00) 0.6219*** (0.00) 0.8603*** (0.00) 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.6191*** (0.00) 0.0255 (0.91) 0.5650*** (0.01) 0.5508*** (0.01) 0.7303*** (0.00) 
เจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0713 (0.35) -0.1045 (0.18) -0.1208 (0.11) -0.1990*** (0.01) -0.1231* (0.10) 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0041 (0.61) 0.0036 (0.66) 0.0024 (0.76) 0.0049 (0.55) 0.0000 (1.00) 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0105 (0.36) -0.0252** (0.03) -0.0215* (0.06) -0.0141 (0.22) -0.0015 (0.89) 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0465* (0.09) -0.0321 (0.25) -0.0460* (0.09) -0.0298 (0.28) -0.0360 (0.17) 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) 0.0155 (0.77) 0.1211** (0.02) 0.0310 (0.56) 0.0732 (0.17) 0.0454 (0.38) 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0240* (0.07) -0.0262** (0.05) -0.0175 (0.18) -0.0208 (0.12) -0.0073 (0.57) 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0314* (0.07) -0.0497*** (0.00) -0.0426*** (0.01) -0.0229 (0.18) -0.0185 (0.27) 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0827*** (0.00) -0.0351 (0.12) -0.0937*** (0.01) -0.0509** (0.03) -0.0737*** (0.00) 
Number of obs  1,222   1,222   1,222   1,222   1,222  
LR chi2(20) 131.11 113.45 143.01 70.67 124.67 
Prob > chi2 0 0 0 0 0 
Pseudo R2 0.0494 0.0438 0.0512 0.0283 0.0412 

 
หมายเหตุ:  1. ค่าในวงเล็บ คือ ค่าสถิติ P-value 2. ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.2  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในการตอ้นรับของสถานพยาบาลจาก
แบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั 

 

การตอ้นรับของสถานพยาบาล 
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจมาก 
(dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0350*** -0.0642*** 0.0699*** 0.0186*** 0.0108*** 
หญิง -0.0001 -0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 
อาย ุ 0.0005 0.0010 -0.0011 -0.0003 -0.0002 
สถานภาพสมรส -0.0003 -0.0006 0.0006 0.0002 0.0001 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0057* -0.0107* 0.0115* 0.0031* 0.0018* 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา -0.0276 -0.0604 0.0601 0.0173 0.0106 
มธัยมศึกษา -0.0412* -0.0896 0.0890* 0.0258 0.0159 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0591** -0.1331** 0.1285** 0.0389** 0.0248* 
หลกัประกนัสุขภาพฯ - UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS -0.0105 -0.0209 0.0220 0.0059 0.0035 
ขา้ราชการ – CS 0.0426 0.0580*** -0.0742** -0.0172*** -0.0093*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0729*** 0.0885*** -0.1193*** -0.0274*** -0.0147*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.1845*** 0.0562** -0.1917*** -0.0335*** -0.0156*** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.1176** 0.0700*** -0.1465*** -0.0277*** -0.0133*** 

เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0089 -0.0170 0.0182 0.0049 0.0028 

จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0005 0.0010 -0.0011 -0.0003 -0.0002 

ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0013 -0.0025 0.0027 0.0007 0.0004 

ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0058* -0.0110* 0.0119* 0.0032* 0.0018 

ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) 0.0020 0.0037 -0.0040 -0.0011 -0.0006 

ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0030* -0.0057* 0.0061* 0.0016* 0.0009* 

ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0039* -0.0075* 0.0080* 0.0021* 0.0012* 

ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0103*** -0.0196*** 0.0212*** 0.0056*** 0.0032*** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.3  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางจาก
ท่ีพกัไปสถานพยาบาลจากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั 

 

การเดินทางจากท่ีพกัไปสถานพยาบาล 
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.1098*** -0.0138* 0.0878*** 0.0268*** 0.0090*** 
หญิง -0.0207 -0.0026 0.0167 0.0050 0.0016 
อาย ุ 0.0010 0.0002 -0.0009 -0.0003 -0.0001 
สถานภาพสมรส -0.0113 -0.0016 0.0092 0.0028 0.0009 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0031 -0.0005 0.0026 0.0008 0.0003 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา 0.0200 0.0022 -0.0159 -0.0047 -0.0015 
มธัยมศึกษา 0.0031 0.0005 -0.0026 -0.0008 -0.0003 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0387 -0.0078 0.0328 0.0102 0.0034 
หลกัประกนัสุขภาพฯ – UC  (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS -0.0261 -0.0050 0.0220 0.0068 0.0023 
ขา้ราชการ – CS -0.0504** -0.0167 0.0464* 0.0153 0.0054 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0369 0.0025 -0.0285 -0.0083 -0.0026 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.1115* -0.0198 -0.0692*** -0.0175*** -0.0050*** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.0062 0.0008 -0.0050 -0.0015 -0.0005 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0250 -0.0040 0.0207 0.0063 0.0021 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0009 0.0001 -0.0007 -0.0002 -0.0001 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0061** -0.0009 0.0050** 0.0015** 0.0005 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0077 -0.0012 0.0063 0.0019 0.0006 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) 0.0291** 0.0044 -0.0239** -0.0072** -0.0024** 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0063 -0.0009 0.0052** 0.0016* 0.0005* 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0120*** -0.0018* 0.0098*** 0.0030*** 0.0010** 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0084 -0.0013 0.0069 0.0021 0.0007 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.4  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในมนุษยสัมพนัธ์และความเป็นมิตรของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลจากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั 

 

มนุษยสมัพนัธ์และความเป็นมิตร 
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0232** -0.0380** 0.0419** 0.0151** 0.0042** 
หญิง -0.0121 -0.0195 0.0218 0.0077 0.0021 
อาย ุ 0.0008* 0.0013 -0.0014* -0.0005* -0.0001* 
สถานภาพสมรส 0.0048 0.0080 -0.0087 -0.0032 -0.0009 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0066* -0.0110* 0.0120* 0.0043* 0.0012* 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา -0.0325 -0.0625 0.0626 0.0249 0.0074 
มธัยมศึกษา -0.0473* -0.0900 0.0904* 0.0362 0.0108 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0607** -0.1178* 0.1161** 0.0478* 0.0146 
หลกัประกนัสุขภาพฯ - UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS 0.0041 0.0068 -0.0075 -0.0026 -0.0007 
ขา้ราชการ – CS 0.0413* 0.0530** -0.0678** -0.0211** -0.0054** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0901*** 0.0952*** -0.1345*** -0.0405*** -0.0102*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.2544*** 0.0398 -0.2344*** -0.0495*** -0.0104*** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.1147** 0.0736*** -0.1440*** -0.0362*** -0.0081*** 

เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0171 -0.0288 0.0313 0.0114 0.0032 

จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0003 0.0006 -0.0006 -0.0002 -0.0001 

ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0031** -0.0051** 0.0056** 0.0020* 0.0006* 

ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0066* -0.0109* 0.0119* 0.0043* 0.0012 

ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) 0.0044 0.0074 -0.0081 -0.0029 -0.0008 
ln(ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0025 -0.0042 0.0046 0.0016 0.0004 
ln(ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0060*** -0.0102*** 0.0111*** 0.0040*** 0.0011** 
ln(ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0132*** -0.0223*** 0.0244*** 0.0087*** 0.0024*** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.5  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในสถานท่ีของสถานพยาบาลจากแบบจ าลอง
โพรบิตแบบเรียงล าดบั 

 

สถานท่ีของสถานพยาบาล 
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0217 -0.0109 0.0248 0.0055 0.0023 
หญิง 0.0056 0.0029 -0.0065 -0.0015 -0.0006 
อาย ุ 0.0014** 0.0007 -0.0016** -0.0003** -0.0001* 
สถานภาพสมรส -0.0015 -0.0008 0.0017 0.0004 0.0002 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0065 -0.0033 0.0075 0.0017 0.0007 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา 0.0205 0.0091 -0.0227 -0.0049 -0.0020 
มธัยมศึกษา 0.0159 0.0075 -0.0179 -0.0039 -0.0016 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0289 -0.0165 0.0342 0.0079 0.0033 
หลกัประกนัสุขภาพฯ – UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS -0.0352** -0.0211 0.0423** 0.0098** 0.0042 
ขา้ราชการ - CS 0.0189 0.0080 -0.0206 -0.0044 -0.0018 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0651*** 0.0192*** -0.0656*** -0.0135*** -0.0053*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.1673*** -0.0204 -0.1198*** -0.0201*** -0.0070*** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.1453** -0.0121 -0.1082*** -0.0185*** -0.0065*** 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0397*** -0.0211** 0.0460*** 0.0104** 0.0043** 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0010 0.0005 -0.0011 -0.0003 -0.0001 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0028 -0.0014 0.0033 0.0007 0.0003 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0060 -0.0030 0.0069 0.0015 0.0006 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) 0.0147 0.0075 -0.0169 -0.0038 -0.0016 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0042 -0.0021 0.0048 0.0011 0.0004 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0046 -0.0023 0.0053 0.0012 0.0005 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0102** -0.0052** 0.0118** 0.0026** 0.0011** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.6  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในความสะดวกรวดเร็วในการเขา้รับบริการท่ี
สถานพยาบาลจากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั 

 

ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้รับบริการ 
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0031 -0.0176 0.0063 0.0100 0.0045 
หญิง -0.0018 -0.0098 0.0035 0.0055 0.0025 
อาย ุ 0.0002 0.0010 -0.0004 -0.0006 -0.0003 
สถานภาพสมรส -0.0051 -0.0282 0.0103 0.0159 0.0071 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0027** -0.0151** 0.0054** 0.0086** 0.0038** 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา 0.0069 0.0369 -0.0144 -0.0205 -0.0089 
มธัยมศึกษา 0.0012 0.0070 -0.0025 -0.0039 -0.0017 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0126 -0.0751 0.0235 0.0437 0.0206 
หลกัประกนัสุขภาพฯ – UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS 0.0012 0.0069 -0.0025 -0.0039 -0.0017 
ขา้ราชการ – CS 0.0382*** 0.1510*** -0.0841*** -0.0766*** -0.0285*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0404*** 0.1647*** -0.0861*** -0.0854*** -0.0335*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.1008*** 0.2320*** -0.1904*** -0.1082*** -0.0343*** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.0785** 0.2058*** -0.1566*** -0.0965*** -0.0312*** 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0067 -0.0381 0.0133 0.0217 0.0098 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0001 -0.0005 0.0002 0.0003 0.0001 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0020 -0.0112 0.0040 0.0063 0.0028 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) 0.0025 0.0141 -0.0050 -0.0080 -0.0036 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0004 -0.0023 0.0008 0.0013 0.0006 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0010 -0.0057 0.0021 0.0033 0.0014 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0040*** -0.0229*** 0.0082*** 0.0130*** 0.0057*** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ฉ.2  ผลการประมาณการความพงึพอใจในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล 
 

ฉ.2.1  คุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ 
 
ตารางที ่ฉ.7  ผลการประมาณการความพึงพอใจในคุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทยจ์ากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั 
 

ตวัแปร / แบบจ าลอง แพทย ์ พยาบาล เภสชักร บุคลากรอ่ืน ๆ 

กรุงเทพฯ -0.1900*** (0.01) -0.0772 (0.24) -0.0810 (0.24) -0.1365** (0.05) 
หญิง -0.0160 (0.82) -0.0198 (0.77) 0.0068 (0.92) -0.0392 (0.58) 
อาย ุ 0.0032 (0.34) 0.0062* (0.06) 0.0055* (0.10) 0.0055* (0.10) 
สถานภาพสมรส 0.0421 (0.55) 0.0004 (1.00) -0.0171 (0.81) -0.0886 (0.21) 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0058 (0.81) -0.0339 (0.16) -0.0480** (0.05) -0.0463* (0.06) 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) -  -  -  -  
ประถมศึกษา 0.0024 (0.96) -0.3426 (0.11) -0.3474* (0.10) -0.2489 (0.24) 
มธัยมศึกษา -0.2561 (0.22) -0.3923* (0.06) -0.3637* (0.09) -0.2847 (0.19) 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.2831 (0.20) -0.4649** (0.03) -0.4940** (0.03) -0.4116* (0.07) 
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ - UC (กลุ่มอา้งอิง) -  -  -  -  
ประกนัสงัคม – SS 0.0074 (0.94) -0.0682 (0.47) -0.0721 (0.47) -0.2138*** (0.03) 
ขา้ราชการ – CS 0.3459*** (0.01) 0.2320* (0.07) 0.2033 (0.12) -0.0172 (0.90) 
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ตารางที ่ฉ.7  (ต่อ) 
 

ตวัแปร / แบบจ าลอง แพทย ์ พยาบาล เภสชักร บุคลากรอ่ืน ๆ 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น (กลุ่มอา้งอิง) -  -  -  -  
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.3794*** (0.00) 0.4431*** (0.00) 0.3376*** (0.00) 0.3745*** (0.00) 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน 0.5464*** (0.00) 0.7872*** (0.00) 0.7393*** (0.00) 1.0600*** (0.00) 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.2171 (0.31) 0.5195** (0.02) 0.4888** (0.03) 0.5045** (0.02) 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0424 (0.59) -0.1223 (0.11) -0.0773 (0.33) -0.1518* (0.06) 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0060 (0.46) -0.0019 (0.81) -0.0021 (0.80) 0.0075 (0.37) 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) 0.0028 (0.81) -0.0150 (0.19) -0.0264** (0.03) -0.0212* (0.07) 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0372 (0.18) -0.0418 (0.12) -0.0329 (0.25) -0.0220 (0.44) 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) -0.0435 (0.43) -0.0513 (0.34) 0.0076 (0.89) 0.0086 (0.88) 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0336*** (0.01) -0.0200 (0.13) -0.0222 (0.11) -0.0057 (0.68) 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0806*** (0.00) -0.0279* (0.10) -0.0258 (0.14) -0.0109 (0.53) 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0747*** (0.00) -0.0807*** (0.00) -0.0262 (0.26) -0.0328 (0.16) 
Number of obs  1,222   1,222   1,222   1,221  
LR chi2(20) 111.96 100.65 76.96 81.66 
Prob > chi2 0 0 0 0 
Pseudo R2 0.0458 0.0365 0.0337 0.0358 

 
หมายเหตุ:  1. ค่าในวงเล็บ คือ ค่าสถิติ P-value 2. ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.8  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในการรักษาพยาบาลของแพทยจ์ากแบบจ าลอง
โพรบิตแบบเรียงล าดบั 

 

การรักษาพยาบาลของแพทย ์
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0445*** -0.0084** 0.0455*** 0.0051** 0.0023** 
หญิง -0.0037 -0.0007 0.0038 0.0004 0.0002 
อาย ุ 0.0007 0.0001 -0.0008 -0.0001 0.0000 
สถานภาพสมรส 0.0098 0.0020 -0.0101 -0.0011 -0.0005 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0013 -0.0003 0.0014 0.0002 0.0001 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ประถมศึกษา 0.0006 0.0001 -0.0006 -0.0001 0.0000 
มธัยมศึกษา -0.0572 -0.0166 0.0629 0.0075 0.0035 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0632 -0.0185 0.0695 0.0084 0.0039 
หลกัประกนัสุขภาพฯ – UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS 0.0017 0.0003 -0.0018 -0.0002 -0.0001 
ขา้ราชการ - CS 0.0904** -0.0040 -0.0760*** -0.0073*** -0.0031** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0976*** -0.0009 -0.0846*** -0.0086*** -0.0036** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.1593** -0.0394 -0.1072*** -0.0092*** -0.0036** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.0560 -0.0007 -0.0485 -0.0048 -0.0020 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0099 -0.0020 0.0102 0.0012 0.0005 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0014 0.0003 -0.0014 -0.0002 -0.0001 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) 0.0007 0.0001 -0.0007 -0.0001 0.0000 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0087 -0.0017 0.0089 0.0010 0.0004 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) -0.0101 -0.0020 0.0105 0.0012 0.0005 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0078*** -0.0016* 0.0081*** 0.0009** 0.0004* 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0187*** -0.0037*** 0.0194*** 0.0021*** 0.0010** 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0174*** -0.0035*** 0.0180*** 0.0020*** 0.0009** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 
 
 



 279 

ตารางที ่ฉ.9  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในการบริการของพยาบาลจากแบบจ าลองโพร
บิตแบบเรียงล าดบั 

 

การบริการของพยาบาล 
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0113 -0.0168 0.0176 0.0078 0.0026 
หญิง -0.0029 -0.0043 0.0045 0.0020 0.0007 
อาย ุ 0.0009** 0.0013** -0.0014** -0.0006** -0.0002 
สถานภาพสมรส 0.0005 0.0007 -0.0007 -0.0003 -0.0001 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0049 -0.0074 0.0077 0.0034 0.0012 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา -0.0447* -0.0831 0.0756* 0.0382 0.0140 
มธัยมศึกษา -0.0527** -0.0927* 0.0868* 0.0429* 0.0156 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0620** -0.1103* 0.1021** 0.0512* 0.0189* 
หลกัประกนัสุขภาพฯ – UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS -0.0097 -0.0152 0.0156 0.0071 0.0023 
ขา้ราชการ – CS 0.0377* 0.0434** -0.0533* -0.0213** -0.0065** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0761*** 0.0750*** -0.1003*** -0.0389*** -0.0119*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.1799*** 0.0472** -0.1648*** -0.0495*** -0.0129*** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.1046* 0.0590*** -0.1150*** -0.0382*** -0.0105*** 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0177 -0.0269 0.0278 0.0125 0.0042 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา -0.0003 -0.0004 0.0004 0.0002 0.0001 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0022 -0.0033 0.0034 0.0015 0.0005 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0061 -0.0091 0.0095 0.0043 0.0014 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) -0.0075 -0.0112 0.0117 0.0052 0.0017 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0029 -0.0044 0.0046 0.0020 0.0007 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0040* -0.0061* 0.0064* 0.0028* 0.0009 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0117*** -0.0176*** 0.0184*** 0.0082*** 0.0027*** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.10  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในการบริการของเภสัชกรจากแบบจ าลองโพร
บิตแบบเรียงล าดบั 

 

การบริการของเภสชักร 
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0132 -0.0116 0.0211 0.0027 0.0009 
หญิง 0.0011 0.0010 -0.0018 -0.0002 -0.0001 
อาย ุ 0.0009* 0.0008 -0.0014* -0.0002 -0.0001 
สถานภาพสมรส -0.0028 -0.0024 0.0045 0.0006 0.0002 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0078** -0.0069* 0.0125** 0.0016* 0.0005** 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา -0.0507* -0.0612 0.0933 0.0138 0.0048 
มธัยมศึกษา -0.0548* -0.0605 0.0968* 0.0139 0.0047 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0733** -0.0846* 0.1314** 0.0196* 0.0069** 
หลกัประกนัสุขภาพฯ – UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS -0.0115 -0.0108 0.0189 0.0025 0.0008 
ขา้ราชการ – CS 0.0362 0.0227** -0.0510 -0.0060* -0.0018 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0617*** 0.0345*** -0.0835*** -0.0097*** -0.0030** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.1785*** -0.0114 -0.1500*** -0.0134*** -0.0036** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.1056* 0.0171 -0.1090** -0.0107** -0.0030** 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0125 -0.0112 0.0202 0.0026 0.0008 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา -0.0003 -0.0003 0.0006 0.0001 0.0000 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0043** -0.0038** 0.0069** 0.0009** 0.0003* 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0053 -0.0047 0.0086 0.0011 0.0004 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) 0.0012 0.0011 -0.0020 -0.0003 -0.0001 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0036 -0.0032 0.0058 0.0008 0.0002 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0042 -0.0037 0.0067 0.0009 0.0003 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0043 -0.0038 0.0068 0.0009 0.0003 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.11  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในการบริการของบุคลากรทางการแพทยอ่ื์น ๆ 
จากแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั 

 

บริการของบุคลากรทางการแพทยอ่ื์น ๆ 
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0164** -0.0284* 0.0362** 0.0065* 0.0021* 
หญิง -0.0047 -0.0082 0.0104 0.0019 0.0006 
อาย ุ 0.0007* 0.0011* -0.0014* -0.0003 -0.0001 
สถานภาพสมรส -0.0107 -0.0184 0.0235 0.0042 0.0014 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0055* -0.0097* 0.0123* 0.0022* 0.0007* 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา -0.0272 -0.0573 0.0668 0.0131 0.0046 
มธัยมศึกษา -0.0318 -0.0641 0.0761 0.0147 0.0051 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0451* -0.0944* 0.1099* 0.0219 0.0078 
หลกัประกนัสุขภาพฯ – UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS -0.0251*** -0.0498** 0.0596** 0.0114** 0.0039* 
ขา้ราชการ – CS -0.0052 -0.0096 0.0119 0.0022 0.0007 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0522*** 0.0626*** -0.0950*** -0.0151*** -0.0047*** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.2405*** -0.0098 -0.2020*** -0.0227*** -0.0060*** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.0855* 0.0529*** -0.1181*** -0.0159*** -0.0045*** 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0179* -0.0322* 0.0403* 0.0073* 0.0024 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0009 0.0016 -0.0020 -0.0004 -0.0001 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0025* -0.0045* 0.0056* 0.0010* 0.0003 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0026 -0.0046 0.0058 0.0010 0.0003 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) 0.0010 0.0018 -0.0023 -0.0004 -0.0001 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0007 -0.0012 0.0015 0.0003 0.0001 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0013 -0.0023 0.0029 0.0005 0.0002 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0039 -0.0069 0.0087 0.0016 0.0005 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ฉ.2.2  คุณภาพของยา เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ และผลลัพธ์ในการรักษา 
 
ตารางที ่ฉ.12  ผลการประมาณการความพึงพอใจในคุณภาพการรักษาพยาบาลของยา เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ และผลลพัธ์ในการรักษาจากแบบจ าลองโพรบิตแบบ

เรียงล าดบั 
 

ตวัแปร / แบบจ าลอง ยา เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ ผลลพัธ์ของการรักษา 

กรุงเทพฯ -0.1508** (0.02) -0.1143 (0.11) -0.1824*** (0.01) 
หญิง -0.1174* (0.08) -0.0596 (0.40) -0.0827 (0.25) 
อาย ุ 0.0027 (0.40) 0.0032 (0.34) 0.0015 (0.65) 
สถานภาพสมรส -0.0532 (0.44) -0.1043 (0.14) -0.0802 (0.27) 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0228 (0.34) -0.0594** (0.02) -0.0569** (0.02) 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) -  -  -  
ประถมศึกษา -0.0475 (0.81) -0.1854 (0.38) -0.0885 (0.68) 
มธัยมศึกษา -0.1499 (0.46) -0.2762 (0.20) -0.2551 (0.25) 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.2775 (0.19) -0.4593* (0.06) -0.2106 (0.36) 
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ – UC (กลุ่มอา้งอิง) -  -  -  
ประกนัสงัคม – SS -0.0073 (0.94) -0.1079 (0.28) 0.0282 (0.78) 
ขา้ราชการ – CS 0.6460*** (0.00) 0.5271*** (0.00) 0.3880*** (0.00) 
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ตารางที ่ฉ.12  (ต่อ) 
 

ตวัแปร / แบบจ าลอง ยา เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ ผลลพัธ์ของการรักษา 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น (กลุ่มอา้งอิง) -  -  -  
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.4009*** (0.00) 0.1991** (0.04) 0.2645*** (0.01) 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน 0.9018*** (0.00) 0.4503** (0.02) 0.6036*** (0.00) 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.2869 (0.17) 0.4916** (0.03) 0.4039* (0.07) 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0857 (0.26) -0.0294 (0.71) -0.0464 (0.56) 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0107 (0.19) 0.0044 (0.59) 0.0078 (0.34) 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0059 (0.61) -0.0120 (0.31) -0.0016 (0.90) 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0543** (0.05) -0.0415 (0.15) -0.0714*** (0.01) 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) -0.0342 (0.52) 0.0666 (0.23) 0.0080 (0.89) 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0070 (0.59) -0.0245 (0.07) -0.0084 (0.55) 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0484*** (0.00) -0.0689 (0.00) -0.0533 (0.00) 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0670*** (0.00) -0.0654 (0.01) -0.0699 (0.00) 
Number of obs 1,222   1,222  1,222 
LR chi2(20) 130.74 110.52 80.62 
Prob > chi2 0 0 0 
Pseudo R2 0.0484 0.0473 0.0370 

 
หมายเหตุ:  1. ค่าในวงเล็บ คือ ค่าสถิติ P-value 2. ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.13  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในคุณภาพของยาจากแบบจ าลองโพรบิตแบบ
เรียงล าดบั 

 

คุณภาพของยา 
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0225** -0.0340** 0.0422** 0.0113** 0.0030* 
หญิง -0.0178 -0.0260* 0.0329* 0.0087* 0.0022 
อาย ุ 0.0004 0.0006 -0.0008 -0.0002 -0.0001 
สถานภาพสมรส -0.0079 -0.0120 0.0149 0.0040 0.0010 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0034 -0.0052 0.0064 0.0017 0.0005 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา -0.0069 -0.0110 0.0133 0.0036 0.0010 
มธัยมศึกษา -0.0216 -0.0352 0.0418 0.0117 0.0032 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0390 -0.0663 0.0769 0.0223 0.0062 
หลกัประกนัสุขภาพฯ – UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS -0.0011 -0.0017 0.0020 0.0005 0.0001 
ขา้ราชการ – CS 0.1285*** 0.0875*** -0.1736*** -0.0346*** -0.0079*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0691*** 0.0745*** -0.1114*** -0.0259*** -0.0063*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.2198*** 0.0456* -0.2218*** -0.0362*** -0.0074*** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.0512 0.0503* -0.0799 -0.0176 -0.0041* 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0127 -0.0196 0.0240 0.0065 0.0017 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0016 0.0024 -0.0030 -0.0008 -0.0002 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0009 -0.0013 0.0017 0.0004 0.0001 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0078** -0.0120** 0.0148** 0.0040** 0.0010* 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) -0.0051 -0.0078 0.0096** 0.0026** 0.0007 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0010 -0.0016 0.0020 0.0005 0.0001 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0071 -0.0110 0.0136 0.0036 0.0009 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0099 -0.0153 0.0188 0.0050 0.0013 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.14  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในคุณภาพของเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์จาก
แบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั 

 
คุณภาพของเคร่ืองมือ 
และวสัดุอุปกรณ์ 

พึงพอใจมาก 
(dy/dx) 

พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0276 0.0003 0.0226 0.0033 0.0014 
หญิง -0.0144 0.0003 0.0117 0.0017 0.0007 
อาย ุ 0.0008 0.0000 -0.0006 -0.0001 0.0000 
สถานภาพสมรส -0.0253 0.0005 0.0205 0.0029 0.0013 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0143** 0.0001 0.0118** 0.0017** 0.0007* 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา -0.0427 -0.0035 0.0379 0.0058 0.0026 
มธัยมศึกษา -0.0636 -0.0053 0.0564 0.0086 0.0039 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.1033** -0.0138 0.0948* 0.0152 0.0071 
หลกัประกนัสุขภาพฯ – UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS -0.0254 -0.0008 0.0217 0.0032 0.0014 
ขา้ราชการ – CS 0.1493*** -0.0462** -0.0882*** -0.0107*** -0.0042*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0505** -0.0054** -0.0377** -0.0052** -0.0022* 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.1302** -0.0444** -0.0738*** -0.0087*** -0.0034** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.1451* -0.0543** -0.0783*** -0.0090*** -0.0034** 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0071 0.0000 0.0058 0.0008 0.0004 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0011 0.0000 -0.0009 -0.0001 -0.0001 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0029 0.0000 0.0024 0.0003 0.0001 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0100 0.0001 0.0082 0.0012 0.0005 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) 0.0160 -0.0001 -0.0132 -0.0019 -0.0008 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0059* 0.0000 0.0049* 0.0007* 0.0003 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0165*** 0.0001 0.0136*** 0.0020*** 0.0008** 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0157*** 0.0001 0.0130*** 0.0019** 0.0008** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ฉ.24  ผลกระทบส่วนเพิ่มของความพึงพอใจในผลลพัธ์ของการรักษาจากแบบจ าลองโพร
บิตแบบเรียงล าดบั 

 

ผลลพัธ์ของการรักษา 
พึงพอใจมาก 

(dy/dx) 
พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ปานกลาง 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ 
(dy/dx) 

ไม่พึงพอใจ
มาก (dy/dx) 

กรุงเทพฯ -0.0292*** -0.0221*** 0.0438*** 0.0046** 0.0030** 
หญิง -0.0134 -0.0098 0.0198 0.0021 0.0013 
อาย ุ 0.0002 0.0002 -0.0004 0.0000 0.0000 
สถานภาพสมรส -0.0129 -0.0097 0.0192 0.0020 0.0013 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.0091** -0.0070** 0.0137** 0.0014** 0.0009* 
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประถมศึกษา -0.0137 -0.0117 0.0216 0.0023 0.0015 
มธัยมศึกษา -0.0386 -0.0358 0.0627 0.0070 0.0046 
ปริญญาตรีข้ึนไป -0.0322 -0.0287 0.0515 0.0057 0.0037 
หลกัประกนัสุขภาพฯ – UC (กลุ่มอา้งอิง) - - - - - 
ประกนัสงัคม – SS 0.0045 0.0034 -0.0068 -0.0007 -0.0005 
ขา้ราชการ – CS 0.0733*** 0.0233*** -0.0844*** -0.0076*** -0.0046*** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
(กลุ่มอา้งอิง) 

- - - - - 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของเอกชนเท่านั้น 0.0463*** 0.0239*** -0.0607*** -0.0059*** -0.0036** 
ใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน 

0.1350** -0.0044 -0.1163*** -0.0092*** -0.0052*** 

ใชบ้ริการในสถานพยาบาลสงักดัอ่ืน ๆ 0.0821 0.0133 -0.0842** -0.0072** -0.0041** 
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง -0.0074 -0.0058 0.0112 0.0012 0.0008 
จ านวนการรักษาใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 0.0012 0.0010 -0.0019 -0.0002 -0.0001 
ln (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบริษทัเอกชน) -0.0002 -0.0002 0.0004 0.0000 0.0000 
ln (รายไดท้ั้งหมด) -0.0114*** -0.0088** 0.0172*** 0.0018** 0.0012** 
ln (รายไดภ้ายในครัวเรือนทั้งหมด) 0.0010 0.0008 -0.0015 -0.0002 -0.0001 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง UC) -0.0013 -0.0010 0.0020 0.0002 0.0001 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง SS) -0.0084*** -0.0066*** 0.0128*** 0.0013** 0.0009** 
ln (ค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งช าระเอง CS) -0.0110*** -0.0086*** 0.0168*** 0.0017** 0.0011** 

 
หมายเหตุ:  ***, **, * คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
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