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 ค 

คํานํา 
 

 การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหประชาชนมี

หลกัประกนัสขุภาพอยางครอบคลุม มีคุณภาพ และเขาถงึบริการไดอยางไมเปนอปุสรรค ซึง่ในปจจุบันรัฐมี

กองทนุ 3 กองทนุ ที่จัดการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใหกับประชาชน คือ 1. สวัสดิการการรักษาพยาบาล

ของขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2. ลูกจางผูประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกนัสังคม และ 3. ประชาชนทั่วไปที่ไมได

เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือไมเปนลูกจางผูประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสงัคม จะมีสิทธิ

หลักประกนัสขุภาพถวนหนา 

สํานักงานสถิติแหงชาติเคยทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ

ถวนหนา (30 บาท รักษาทุกโรค) พ.ศ. 2537 และพ.ศ. 2549 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มอีาย ุ18 ปข้ึนไป 

ซึ่งเปนชวงเริ่มดําเนนิการโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 สําหรับการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2553 

คร้ังนี ้  สํานกังานสถิติแหงชาติไดใหความรวมมอืกับสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ประชาชนอาย ุ 15 ปข้ึนไปที่มีสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อติดตามและประเมินผลการดาํเนนิงาน 

โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งผลที่ไดจากการสํารวจนี้จะใชไปเปนขอมูลที่สําคัญสําหรบัแนวทาง

ปรับปรุงดําเนนิงานอนัจะนาํไปสูความพึงพอใจในระบบการประกนัสุขภาพ และใหเปนหลกัประกนัสุขภาพ

ของประชาชนที่แทจริง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฌ 

สารบัญ 
                                                                                                                      หนา 
คํานํา                                                                                ค 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร                                                                                                                ง 

สารบัญแผนภูมิ                                                                                                                 ฎ 

สารบัญตาราง                                                                                                                               ฐ                 

บทที ่ 1 บทนาํ  

 1.1  ความเปนมา  .......................................................................................................... 1 

 1.2  วัตถุประสงค  .......................................................................................................... 1 

 1.3  คุมรวม  .................................................................................................................. 1 

บทที ่ 2 ระเบียบวิธีสถติิ 

 2.1  แผนการสุมตัวอยาง  ............................................................................................... 3 

 2.2  วธิีการเกบ็รวบรวมขอมลู  ........................................................................................ 4 

 2.3  การนาํเสนอผลการสาํรวจ  ....................................................................................... 4 

บทที ่ 3 สรุปผลการสํารวจ 

 3.1  การใชบริการและความพึงพอใจตอการใหบริการในสถานพยาบาล............................... 5 

.   3.1.1 การใชสิทธิรักษาพยาบาลในรอบ 6 เดือน................................................. 5 

   3.1.2 เหตุผลที่ประชาชนที่มีสิทธหิลักประกันสุขภาพที่จะเขารับบริการสาธารณสุขแตไม  

ยอมใชสิทธ.ิ................................................................................................... 6 

    3.1.3 สถานพยาบาลที่เขารับบริการ.......................................................................... 7 

    3.1.4  การเสยีคาใชจายเพิม่เมื่อใชสิทธิรักษาพยาบาล................................................  8 

    3.1.5  การใชบริการสถานพยาบาลเดิม...................................................................... 9 

    3.1.6  ความพงึพอใจตอการใชบริการในสถานพยาบาล.............................................  10 

    3.1.7  ปญหาการใชสิทธิรักษาพยาบาล...................................................................  11 

 3.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถวนหนา.....................................................  13 

   3.2.1 การติดตอขอรับความชวยเหลือ หรือ รองเรยีน  ............................................... 13 

   3.2.2 ความพึงพอใจตอสิทธิหลกัประกันสุขภาพ....................................................... 14 

   3.2.3 มาตรฐานการรักษาพยาบาลของผูมีสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนา 

   กับมาตรฐานสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทอื่น...................................... 16 

   3.2.4 ผลของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ..... . 16 

   3.2.5 คาใชจายรายหัวตอคนตอป............................................................................. 17 



 ญ 

สารบัญ (ตอ) 
                                                                                                                       หนา 
   3.2.6 การเขารวมโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาบาลเอกชน  ......... 18 

   3.2.7 ความเขาใจในเรื่องสิทธิประโยชนของผูใชสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา  ...... 18 

   3.2.8 ความพึงพอใจตอนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล.............................................. 19 

   3.2.9   ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการแกผูรับบริการ...................................... 20 

   3.2.10  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา.. 22 

 3.3  การใชบริการการแพทยฉุกเฉิน.................................................................................. 23 

   3.3.1 อาการเจ็บปวยที่ตองรีบแจงบุคลากรทางการแพทย.......................................... 23 

   3.3.2 การใชบริการหนวยกูชีพในการนาํผูปวย/ผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล..................... 24 

   3.3.3   ความพึงพอใจตอการใหบริการหนวยกูชพี. .................................................... 25 

   3.3.4   ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการของหนวยกูชพี................................. 26 

ตารางสถิติ 

 สารบัญตารางสถิติ  ....................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฎ 

สารบัญแผนภูมิ 
                                                                                                                        หนา 
แผนภูมิ ก   รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เขารับบริการสาธารณสุข 

 ในรอบ 6 เดือน เปนรายภาค        

5 

แผนภูมิ ข   รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวน จาํแนกตามการประสบปญหา

และปญหาทีป่ระสบ 

11 

แผนภูมิ ค   รอยละของประชากรที่มีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา จาํแนกตามความพงึพอใจกบัสิทธิ

หลักประกนัสขุภาพถวนหนา 

14 

แผนภูมิ ง   รอยละของประชากรที่มีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา จาํแนกตามความคิดเหน็ของ

ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการของโรงพยาบาลเอกชน    

18 

แผนภูมิ จ   รอยละของประชากรที่มีสิทธิหลกัประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความคิดเห็นตอขอเสนอในการ    

ปรับปรุงการใหบริการ            

20 

แผนภูมิ ฉ   รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามเคยใชบริการ

หนวยกูชีพ เปนรายภาค 

24 



 ฐ 

สารบัญตาราง 
                                                                                                                        หนา 
ตาราง  1 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามการเขารับ

บริการสาธารณสุขประเภทของสิทธิที่ใช ในรอบ 6 เดือน เปนรายภาค    

6 

ตาราง  2 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสขุภาพถวนหนาที่เขารับบริการสาธารณสุข 

(ในรอบ6 เดือน)แตไมใชสิทธิ จําแนกตามเหตุผล เปนรายภาค     

7 

ตาราง  3 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่ใชบริการสาธารณสุข 

จําแนกตามสถานพยาบาสที่ใชบริการครั้งลาสุด เปนรายภาค        

8 

ตาราง  4 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เขารับบริการสาธารณสุข

(ในรอบ 6 เดือน)  แลวตองเสียคาใชจายเพิ่ม จาํแนกตาม ประเภทของคาใชจายที่

ตองจายเพิ่ม เปนภาค            

9 

ตาราง  5 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เขารับบริการสาธารณสุข

(ในรอบ  6 เดือน)  จําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวการกลับเขาใชบริการ

สถานพยาบาลเดิม  เปนรายภาค 

9 

ตาราง  6 คะแนนความสําคัญ และความพึงพอใจ ของประชาชนที่ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา จําแนกตามประเด็นการบริการ          

10 

ตาราง  7 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวน  จําแนกตาม การประสบปญหา  

และปญหาทีป่ระสบ เปนรายภาค     

12 

ตาราง   8 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จาํแนกตามหนวยงานทีรู่จัก

และสามารถตดิตอรองเรียน/ขอความชวยเหลือ เปนรายภาค 

13 

ตาราง   9 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา  จาํแนกตาม ความพงึพอใจกบั 

 สิทธหิลกัประกันสุขภาพถวนหนาที่ม ีเหตผุลที่ไมพงึพอใจ เปนรายภาค   

15 

ตาราง  10 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จาํแนกตาม ความคิดเหน็

เกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาพยาบาลเมื่อเทียบกับสิทธกิารรักษาพยาบาลสิทธิอ่ืน  

เปนรายภาค 

16 

ตาราง  11 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับผลของโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนาทีม่ีตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

เปนรายภาค           

17 

ตาราง  12 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา  จําแนกตาม ความคิดเหน็

เกีย่วกับคาใชจายตอคนตอปที่รัฐจายใหโรงพยาบาล  เปนรายภาค 

17 

 



 ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
                                                                                                                        หนา 
ตาราง  13 รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นการไดรับสิทธิประโยชน  เปนรายภาค         

19 

ตาราง  14 รอยละของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จาํแนกตามคะแนนความ

พึงพอใจตอนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาลและคาเฉลีย่ เปนรายภาค            

19 

ตาราง  15 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จาํแนกตามความคิดเหน็

ตอการใชสิทธแิละขอเสนอในการปรับปรุงการใหบริการ  เปนรายภาค        

21 

ตาราง  16  รอยละของประชาชนที่ใชสิทธหิลกัประกนัสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ

ใชสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถวนหนา   เปนรายภาค       

22 

ตาราง  17   รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา จาํแนกตามความคิดเหน็ของ 

อาการเจบ็ปวยที่ตองรีบแจงบคุลากรทางการแพทยฉุกเฉนิ  เปนรายภาค        

23 

ตาราง  18 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา จาํแนกตามการมีประสบการณ

การใชบริการหนวยกูชพี  เปนรายภาค 

25 

ตาราง  19   รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามคะแนนประเมิน 

ความพึงพอใจและคาเฉลี่ยของหนวยกูชพีในประเด็นการบริการ          

25 

ตาราง  20 รอยละของประชาชนทีม่ีความพงึพอใจ จาํแนกตามประเด็นบริการ 26 

ตาราง   21 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา  จาํแนกตามขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงการใหบริการของหนวยกูชพี เปนรายภาค      

27 

 

 



 

 
 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ  เคยทําการสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประกันสุขภาพถวนหนา 

(30 บาท รักษาทุกโรค) พ.ศ. 2537 และพ.ศ.2549  โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ซึ่งเปนชวงเริ่ม

ดําเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

สําหรับการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน

ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2553 คร้ังนี้  

สํานักงานสถิติแหงชาติไดใหความรวมมือกับสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

เพื่ อติดตามและประเมินผลการดํ า เนินงาน  โครงการ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งจะนําไปสูความพึงพอใจใน

ระบบการประกันสุขภาพ และใหเปนหลักประกันสุขภาพของ

ประชาชนที่แทจริง โดยสอบถามประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 

ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาทุกจังหวัด ทั่วประเทศ มี

ประชาชนถูกเลือกเปนตัวอยาง 3,900 ราย เก็บรวบรวมขอมูล

ระหวางวันที่ 1 – 15 เมษายน 2553 และเสนอผลสํารวจใน

ระดับกรุงเทพมหานคร ภาค และทั่วประเทศ ในรูปรอยละ 

สรุปผลการสํารวจที่สําคัญๆ 

1. การใชบริการและความพึงพอใจตอการใหบริการใน
สถานพยาบาล 

1.1 การเขารับบริการสาธารณสุขในรอบ 6 เดือน 

ในรอบ 6 เดือน  ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา เขารับบริการสาธารณสุขรอยละ 57.5  สวนอีก

รอยละ 42.5  ไมไดเขารับบริการสาธารณสุข  ซึ่งเมื่อจําแนก

ตามประเภทของการใชสิทธิเขารับบริการสาธารณสุข พบวา   

มีการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 46.8  ใชสิทธิ

ประกันสังคม รอยละ 4.4   ใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 3.0 ใชสิทธิอื่นๆ รอยละ 1.0   

และที่เขารับบริการสาธารณสุขแตไมใชสิทธิ รอยละ 3.4  ซึ่งให 

 

 

 

 

 

เหตุผลวา ตองการความรวดเร็วในการตรวจรักษา(รอยละ 

77.6)  สิทธิรักษาพยาบาลที่มีอยูไมครอบคลุม (รอยละ 39.2) 

ตองการบริการที่ดีจากแพทยพยาบาล และเจาหนาที่ (รอยละ 

9.4) เปนตน 

 

ตาราง 1 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

จําแนกตามการเขารับบริการสาธารณสุข และประเภท

ของสิทธิที่ใช ในรอบ 6 เดือน เปนรายภาค 

ภาค การเขารับบริการ

สาธารณสุข / สิทธิที่

ใชบริการสาธารณสุข 

ทั่ว 

ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

♦ เขารับบรกิาร
สาธารณสุข 57.5 45.9 54.1 63.6 59.5 55.8 

สิทธิที่ใชบรกิาร
สาธารณสุข*             

ใชสิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาล

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 3.0 1.8 2.6 2.3 3.3 4.1 

ใชสิทธิประกันสังคม 4.4 10.0 7.8 2.2 2.4 4.1 

ใชสิทธิหลักประกัน

สุขภาพ (สิทธิบัตร

ทอง/30 บาท) 46.8 29.6 38.6 56.9 51.3 43.8 

ใชสิทธิอ่ืน ๆ 

(ระบุ)  
1.0 1.3 1.7 0.4 0.9 0.9 

เขารับบริการ

สาธารณสุข แต

ไมใชสิทธิ   3.4 6.2 4.6 2.6 1.9 4.5 

♦ ไมเขารับบริการ

สาธารณสุข 42.5 54.1 45.9 36.4 40.5 44.2 
*หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

 

 

 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูมสีทิธิหลักประกันสขุภาพถวนหนา พ.ศ. 2553 



 จ 

 

ตาราง 2  รอยละของประชาชนที่มีสทิธิหลักประกันสขุภาพถวนหนาที่

เขารับบริการสาธารณสุข (ในรอบ 6 เดือน) แตไมใชสิทธิ  

จําแนกตามเหตุผล เปนรายภาค 

ภาค 
สาเหตทุี่ไมใชสิทธ ิ* 

ทั่ว 

ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

 ตองการความรวดเร็ว

ในการตรวจรักษา 77.6 83.3 80.6 90.0 60.0 77.1 
 ตองการบริการที่ดีจาก

แพทยพยาบาล และ
เจาหนาท่ี 9.4 22.9 13.9 - 6.7 2.9 
 สถานพยาบาลอยูใกล

บาน 3.6 2.1 2.8 - 6.7 5.7 
 ตองการตรวจดวย

เครื่องมือท่ีทันสมัย 1.4 4.2 2.8 - - - 
 สิทธิรักษาพยาบาล 
ท่ีมีอยูไมครอบคลุม 39.2 33.3 50.0 - 53.3 42.9 
 ไมทราบวามีสิทธิ

รักษาพยาบาลที่รัฐจัดให 2.7 - - 10.0 - 5.7 
 สถานพยาบาลมี

ชื่อเสียง 1.6 2.1 - - 6.7 - 
*หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

1.2 ปญหาการใชสิทธิรักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ประสบปญหา

จากการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนามี รอยละ 21.9  ซึ่งสวน

ใหญพบวาเปนปญหาใชเวลารอนานมากที่สุด รอยละ 78.0  

รองลงมา กิริยามารยาทของบุคลากรไมเหมาะสม  รอยละ 43.2 

และ การรักษาพยาบาลไมเทาเทียมผูใชสิทธิอื่น รอยละ 22.9  
ทั้งนี้มีผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ไมประสบปญหา 

รอยละ 78.1 

1.3  ผลของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอ   
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

ประชาชนที่ มีหลักประกันสุขภาพถวนหนาคิดวา 

โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีผลทําใหคุณภาพชีวิต

ดานสุขภาพดีขึ้น รอยละ 68.0  เหมือนเดิมรอยละ 29.9  สวนที่

คิดวาแยลงมีเพียง รอยละ 0.9 

ตารางที่ 3 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสขุภาพถวนหนา 

จําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลของโครงการหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาที่มีตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ เปน

รายภาค 

ภาค ความคดิเหน็ที่มีตอ

โครงการ 
ทั่ว 

ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ดีขึ้น 68.0 55.6 68.5 68.1 74.5 58.5 

เหมือนเดิม 29.9 42.6 28.3 31.0 23.3 39.4 

แยลง 0.9 1.8 1.3 0.8 0.7 0.6 

ไมตอบ 1.2 - 1.9 0.1 1.5 1.5 

 
1.4 คาใชจายรายหัวตอคนตอปที่รฐัจายใหกับโรงพยาบาล 

ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาทั่วประเทศ  
รอยละ 35.2  มีความเห็นวาคาใชจายรายหัวตอคนตอป (2,400 

บาท /คน / ป) ที่รัฐจายใหกับโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา เพียงพอตอการใหบริการแกผูเขารับ

บริการสาธารณสุข   ที่คิดวาไมเพียงพอมี รอยละ 38.0 และที่ยังไม

แนใจ / ไมทราบ รอยละ 25.9 

ตาราง 4  รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา   
จําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับคาใชจายตอคนตอปที่รัฐ 

จายใหโรงพยาบาล เปนรายภาค 

ภาค ความคดิเหน็เกี่ยวกับ

คาใชจายตอคนตอป 
ทั่ว 

ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เพียงพอ 35.2 23.5 33.1 39.7 37.6 33.1 

ไมเพียงพอ 38.0 49.5 38.4 32.9 37.4 39.2 

ไมแนใจ/ไมทราบ 25.9 26.9 27.2 27.3 23.7 26.9 

ไมตอบ 0.9 0.1 1.3 0.1 1.3 0.8 

 

 

 

แผนภูมิ 1 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ 

เขารับบริการสาธารณสุขโดยใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

จําแนกตามการประสบปญหาและประเภทของการประสบปญหา 

♦ ใชเวลารอนาน 78.0 % 

♦ กิริยามารยาทของบุคลากร 

ไมเหมาะสม 43.2 % 

♦ การรักษาพยาบาลไมเทาเทียม 

ผูใชสิทธิอ่ืน 22.9 %  

♦ แพทยพยาบาลไมอธิบาย 13.5 % 

♦ ไมสามารถใชสิทธิได ตองจายเอง   7.0 % 

♦ คนไขมีอาการหนัก สถานพยาบาล 

ไมสงตอ   5.1 % 

♦ สถานพยาบาลลําดับตอไปปฏิเสธ 

การรับคนไข 2.4 % 

♦ อ่ืนๆ ระบุ   3.1 % 

เร่ืองท่ีเคยประสบปญหา 

ไมเคย  78.1  % 

การประสบปญหา 

เคย  21.9  % 



 ฉ 

 

 

แผนภูมิ 3   รอยละของประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสขุภาพถวนหนา 
จําแนกตามขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 

1 คุณภาพของยาควรเทาเทียมกับสวัสดิการ                28.2 % 

2 การใหบริการของเจาหนาที่                                     22.9 % 

3 ระยะเวลารอรับการตรวจวินิจฉัย                             11.1 % 

4 มาตรฐานการรักษาควรเทาเทียมกับสวัสดิการอ่ืน       9.9 % 

5 ควรครอบคลุมทุกโรค                                               9.2 % 

6 สามารถใชสิทธิไดทั่วประเทศ 

   โดยไมตองทําเรื่องจากโรงพยาบาลตนสังกัด               8.6 % 

7 สิทธิการรักษาควรเทาเทียมกัน                                  4.6 % 

8 ควรครอบคลุมอุบัติเหตุทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ      2.2 % 

9 เพิ่มงบประมาณการรักษาพยาบาล                           2.1 % 

10 เมื่อบัตรเกาหมดอายุควรตออายุบัตรแบบอัตโนมัติ   0.2 % 

11 แกไขปญหาคอรัปชั่น                                              0.1 % 

12 ศัลยกรรมตกแตงสามารถใชสิทธิได                         0.1 % 

ไมควรปรับปรุง  

49.4 % 

ไมมีความคิดเห็น 

23.4% 

ขอเสนอแนะ 

เรื่องที่ควรปรับปรุง 

1.5 ความพึงพอใจตอการใชบริการในสถานพยาบาล 

จากการใหประชาชนที ่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ถวนหน าใหคะแนนความพึงพอใจของการใชบริการใน

สถานพยาบาลครั้งลาสุด  โดยกําหนดการใหคะแนนตั้งแต 0 – 10 

คะแนน  ในประเด็นตาง  ๆ ของการใชบริการ ซึ่ง พบวา มีคะแนนความ

พึงพอใจ อยูระหวาง  7.26 – 7.96 คะแนน 

โดยเมื่อพิจารณาในแตละประเด็นของการใหบริการ 

พบวา ผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เขารับบริการใน

สถานพยาบาลไดใหคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยดาน

คุณภาพบริการของแพทยสูงสุด คือ 7.96 คะแนน   รองลงมา 

เปนความพึงพอใจดานผลของการรักษา และดานคุณภาพการ

บริการของเจาหนาที่อนามัย มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

7.83 คะแนน และ 7.81 คะแนน ตามลําดับ 

ตาราง 5 คะแนนความพึงพอใจของผูที่ใชสิทธิบัตรทองในการเขารับ

บริการในสถานพยาบาล จําแนกตามประเด็นการบริการ 

ประเด็นการบรกิาร 
คาเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจ 

สถานที่และเจาหนาที ่  

ดานความสะดวก ดานสิ่งแวดลอม  การตอนรับ 7.66 

ดานความสะดวกและรวดเร็วในการเดนิทางไปสถานพยาบาล 7.74 

ดานมนุษยสัมพันธ ความเปนมิตร 7.61 

ดานความใสใจของผูใหการรักษาในการรับฟง 7.62 

ดานการอธิบายหรือใหขอมูลการเจ็บปวย การดูแลรักษา 7.58 

ดานสถานที ่ สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก 7.66 

ดานความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่สถานพยาบาล 7.27 

ดานคุณภาพบริการ  

ดานคุณภาพการบริการของแพทย 7.96 

ดานคุณภาพการบริการของพยาบาล 7.54 

ดานคุณภาพการบริการของทันตแพทย 7.45 

คุณภาพการบริการของเภสัชกร/ผูจายยา 7.80 

คุณภาพการบริการของเจาหนาทีอ่นามัย 7.81 

ดานคุณภาพการบริการของเจาหนาที่อื่น  ๆ ระบุ.... 7.26 

คุณภาพการบริการดานวัสดุ อุปกรณ  

ดานคุณภาพยา 7.63 

ดานคุณภาพของเครือ่งมือ/อุปกรณในการวนิจิฉัยและ
รักษาพยาบาล 7.69 

ดานผลลัพภของการรักษา  

ดานผลของการรักษา 7.83 

 

 

 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสิทธิหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
2.1 ความพึงพอใจตอสิทธหิลักประกนัสุขภาพหนา 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาทั่วประเทศมีความพึงพอใจตอสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาสูงถึง รอยละ 91.5    

สวนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ยังไมพึง

พอใจ มีรอยละ 6.2  โดยใหเหตุผล ดังนี้ การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ

ตอผูปวยไมเทาเทียมกัน  ยาไมไดมาตรฐานเทาเทียมสวัสดิการ

อื่น   สิทธิ ไมครอบคลุมทั่ วประเทศและไมสามารถเลือก

โรงพยาบาลเองได เปนตน 
 

     2.2 ขอเสนอแนะในการปรับปรงุการใหบรกิารแกผูรับบรกิาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
          

ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนามีขอเสนอแนะวา

ควรปรับการใหบริการแกผูรับบริการ รอยละ 27.2  ซึ่งเรื่องที่

ควรปรับปรุง ดังนี้ คุณภาพของยาควรเทาเทียมกับสวัสดิการ   

แผนภูมิ 2 รอยละของประชากรที่มีสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา  
จําแนกตามความพงึพอใจ   

♦ เจาหนาที่ปฏิบัติตอผูปวย 

ไมเทาเทียมกัน4                          48.9 % 

♦ ยาไมไดมาตรฐานเทาเทียม 

สิทธิสวัสดิการอ่ืน                        17.8 % 

♦ การใชสิทธิไมครอบคลุมทั่วประเทศ 

และไมสามารถเลือก 

โรงพยาบาลเอง                            9.8 %  

♦ การรักษาพยาบาลยังไม 

เทาเทียมสิทธิอ่ีน                           9.6 % 

♦ แพทยขาดการวินิจฉัยเทาที่ควร        7.2 % 

♦ ยังไมสามารถครอบคลุมทุกโรค        3.4 % 

♦ ยังตองจายคารักษาเหมือนเดิม        0.9 % 

♦ ยังไมทราบสิทธิ                              0.8 % 

♦ ขั้นตอนการสงตัวผูปวยยุงยาก    0.7 % 

♦ ไมตอบเหตุผล                        0.8 % 

เหตุผลท่ีไมพึงพอใจ 

พึงพอใจ 91.5 % 

ความพึงพอใจ 

ไมพึงพอใจ 6.2 % 

ไมมีความ
คิดเห็น 2.3 % 

ควรปรับปรุง 

27.2 % 



 ช 

การใหบริการของเจาหนาที่     ระยะเวลารอรับการตรวจ

วินิจฉัย  เปนตน  สําหรับผูที่เห็นวาไมควรปรับปรุง รอยละ 49.4 
 

2.3 ความพึงพอใจตอนโยบายสาธารณสุขของรฐับาล 

ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ทั่วประเทศ

มีความพึงพอใจตอนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล โดยเฉลี่ย 

6.99 คะแนน  

เมื่ อพิจารณาในระดับภาค  พบวา  ประชาชนที่ มี

หลักประกันสุขภาพถวนหนาในภาคเหนือมีความพึงพอใจโดย

เฉล่ีย มากที่ สุด คือ 7.23 คะแนน รองลงมาเปนภาคใต ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ  ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ  
 

ตาราง 6 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา ในนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล   

เปนรายภาค 

ภาค 
ความพึงพอใจ 

ทั่ว 

ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

คะแนนเฉลีย่ 6.99 6.19 6.82 7.23 7.06 7.16 

 
3. การใชบริการการแพทยฉกุเฉนิ 

3.1 อาการเจบ็ปวยตองแจงบคุลากรทางการแพทยฉกุเฉิน(1669) 

เมื่อสอบถามประชาชนที่มีหลักประสุขภาพถวนหนา  ถึง

อาการเจ็บปวยที่ตองรีบโทรแจงบุคลากกรทางการแพทยฉุกเฉิน 

(1669) ใหรีบมาชวยเหลือ คือ อาการหมดสติ  ชอค ซึม  สลึมสลือ   

รอยละ 72.0  รองลงมากอาการกินสารพิษ หรือยาพิษ รอยละ 

70.7   และ เจ็บหนาอก  หายใจหอบเหนื่อย  หายใจ  ไมสะดวก หายใจ

ลําบาก รอยละ  57.8 
 

ตาราง 8  รอยละของประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

จําแนกตามอาการเจ็บปวยที่ตองแจงบุคลากรทางการ

แพทยฉุกเฉิน เปนรายภาค 

ภาค 
อาการเจ็บปวย 

ทั่ว 

ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

หมดสติ  ชอค  ซึม 

สลึมสลือ 72.0 70.6 70.9 71.9 73.1 72.2 

กินสารพิษ หรือ ยาพิษ 70.7 66.7 71.8 74.2 70.4 67.6 

เจ็บหนาอก หายใจ
หอบเหนื่อย  หายใจ
ไมสะดวก  หายใจ 57.8 57.4 58.6 52.1 59.2 61.2 

3.2 ความพึงพอใจตอการใชบริการหนวยกูชีพ  

ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 

16.4 เคยใชบริการหนวยกูชีพ และที่ไมเคยใชบริการ รอยละ 

82.9 

สําหรับประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่

เคยใชบริการหนวยกูชีพ รอยละ 64.7  มีความพึงพอใจในความ

รวดเร็วในการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ มากถึงมากที่สุด  พึงพอใจใน

ศักยภาพของบุคลากรที่ชวยเหลือ มากถึงมากที่สุด รอยละ 

64.6  และ พึงพอใจในความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือ

ทางการแพทยในการชวยเหลือ มากถึงมากที่สุด รอยละ 65.7   

สําหรับที่ มีความพึงพอใจนอยในแตละบริการอยูระหวาง     

รอยละ 4 - 10 

ตาราง 9 รอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจตอบริการหนวยกูชีพ 

จําแนกตามระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
ความรวดเร็วใน
การชวยเหลือ
หลังเกิดเหตุ 

ศักยภาพของ
บุคลากร 

ที่ชวยเหลือ 

ความพรอมของ
อุปกรณและ
เครื่องมือ

ทางการแพทย
ในการชวยเหลือ 

รวม 100.0 100.0 100.0 

มากที่สุด        26.5        29.1          26.0 

มาก       38.2        35.5         39.7 

ปานกลาง 25.7 25.5 30.3 

นอย 9.6 9.9 4.0 

 

3.3 ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงการใหบริการของหนวยกูชีพ 

ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพียง 

รอยละ 8.1 ไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการของ

หนวยกูชีพ ดังนี้ เจาหนาควรมีความพรอมตลอดเวลาและ

รวดเร็ว ความรูเบื้องตนในการปฐมพยาบาล การดูแลทรัพย

ของผูประสบเหตุ  เพิ่มบุคลากรทางการแพทยและหนวยกูภัย

ใหทั่วถึงทุกหมูบาน ฯลฯ 

 

 

 

 

64.7 64.6 65.7 
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ตาราง 10 รอยละของประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวน

หนา จําแนกตามขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ

ของหนวยกูชีพ  เปนรายภาค 
ภาค 

ขอเสนอแนะ 
ทั่ว 

ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

ไมแสดงความคิดเหน็ 91.9 93.8 92.3 92.9 91.5 90.0 

แสดงความคิดเห็น 8.1 6.2 7.7 7.1 8.5 10.0 

เจาหนาท่ีมีความ
พรอมตลอดเวลา 
และเร็ว 28.4 47.9 38.3 41.8 15.2 24.4 

ความรูเบื้องตนใน
การปฐมพยาบาล 
และการดูแลทรัพย
ของผูประสบเหตุ 24.0 16.7 25.0 9.1 34.8 17.9 

เพิ่มบุคลาการทาง
การแพทยและ        
หนวยกูภัยให
ท่ัวถึงทุกหมูบาน 20.9 16.7 10.0 14.5 27.3 28.2 

ปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณ
ทางการแพทยให
ทันสมัย 16.2 8.3 16.7 20.0 19.7 7.7 

ควรใชส่ือวิทยุ
ชุมชนรวมดวย 5.4 6.2 6.7 9.1 1.5 7.7 

สายดวนฉุกเฉิน 
1669 บางครั้ง
โทรไมได  2.8 4.2 1.7 5.5 - 6.4 

ตองการใหเปนการ
บริการที่ไมคิดเงิน
เพราะคารักษาแพง
เกินไป 2.1 - 1.6 - 1.5 6.4 

ควรสนับสนุน
งบประมาณให
มากกวาน้ี 0.2 - - - - 1.3 

 

แผนการสุมตัวอยาง 

แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ  Stratified Three – 

Stage Sampling  โดยมี กรุงเทพมหานคร  และภาค  จํานวน 4 ภาค  

เปนสตราตัม  คือ ภาคกลาง (ยกเวน กทม.)   ภาคเหนือ   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต ในแตละสตราตัมไดทํา

การแบงออกเปน 2 สตราตัมยอย ตามลักษณะเขตการปกครอง

ของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 

โดยมีชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมูบาน (นอกเขตเทศบาล)  

เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง  ครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุระหวาง 

15 ขึ้นไปที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนหนวย

ตัวอยางขั้นที่สอง  และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ15 ขึ้นไปที่มี

สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบสัมภาษณ  

ผูตอบสัมภาษณเปนชายรอยละ 43.9  เปนหญิง รอยละ 

56.1 มีอายุระหวาง 15 – 19 ป รอยละ 5.4      อายุ  20 – 29 ป 

รอยละ 11.0   อายุ 30 – 39 ป รอยละ 19.2   อายุ 40 – 49  รอยละ 

25.2  อายุ 50 – 59 ป รอยละ 21.5    และ อายุ 60 ปขึ้นไปรอยละ 

17.7  การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีรอยละ 89.2  ปริญญาตรี

ขึ้นไปรอยละ 7.3  ที่เหลือเปนผูไมไดรับการศึกษา รอยละ 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมา 

การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหประชาชนมี

หลักประกนัสุขภาพอยางครอบคลุม มีคุณภาพ และเขาถึงบริการไดอยางไมเปนอุปสรรค ซึ่งนโยบายดังกลาว

จะเปนการสงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการเสริมสรางสุขภาพอันนาํไปสูภาวะทีย่ั่งยืน

ของประชาชน รวมถึงจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง และมี

ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชน และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ และการจัดบริการ

สาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรม 

ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ซึ่งในปจจุบันรัฐมีกองทุน 3 กองทุน ที่จัดการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใหกับประชาชน คือ 1. สวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2. ลูกจางผูประกนัตนตาม 

พ.ร.บ.ประกนัสังคม และ 3. ประชาชนทั่วไปที่ไมไดเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือไมเปนลูกจาง

ผูประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสงัคม จะมสิีทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา 

สําหรับการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

พ.ศ. 2553 คร้ังนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดใหความรวมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไปที่มีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  เพื่อติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งจะนําไปสูความพึงพอใจในระบบการประกัน

สุขภาพ และใหเปนหลักประกันสุขภาพของประชาชนที่แทจริง 

1.2  วัตถุประสงค 

 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใชบริการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ความพึงพอใจ ตอการใหบริการในสถานพยาบาล (สถานที่ใหบริการรักษาพยาบาล เชน สถานีอนามัย 

คลินิกรัฐหรือเอกชน โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน ศูนยบริการสาธารณสุข ฯลฯ) ความพึงพอใจดานคุณภาพ

การบริการของบุคลากร ตลอดจนขอคิดเหน็และขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ

นําไปใชเปนแนวทางในการติดตามประเมินผล และปรับปรุงตอการดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา 

1.3  คุมรวม 

 ประชาชนที่มีอายุ 15 ข้ึนไปทั่วประเทศที่มีสิทธิหลกัประกันสขุภาพถวนหนา 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีสถิติ 

 

2.1  แผนการสุมตัวอยาง 

แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ  Stratified Three – Stage Sampling  โดยมี กรุงเทพมหานคร  

และภาค  จํานวน 4 ภาค  เปนสตราตัม  คือ ภาคกลาง (ยกเวน กทม.)   ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคใต ในแตละสตราตัมไดทําการแบงออกเปน 2 สตราตัมยอย ตามลักษณะเขตการปกครองของ

กรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยมชีุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมูบาน 

(นอกเขตเทศบาล)  เปนหนวยตัวอยางขัน้ทีห่นึ่ง  ครัวเรือนทีม่ีสมาชิกอายุระหวาง 15 ข้ึนไปที่มีสทิธหิลกัประกัน

สุขภาพถวนหนาเปนหนวยตัวอยางขั้นทีส่อง  และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ15 ข้ึนไปที่มีสิทธหิลักประกัน

สุขภาพถวนหนาเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม 

การเลือกหนวยตัวอยางขัน้ที่หนึ่ง 

ในแตละสตราตัม (กทม. และภาค)  ทาํการเลือกชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยาง  อยางอิสระตอกนั 

โดยใชความนาจะเปนในการเลือกเปนปฏิภาคกับจาํนวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร/หมูบานนัน้  ๆ ไดจาํนวนชุมรุม

อาคาร/หมูบานตัวอยางทั้งสิ้น 390  ชุมรุมอาคาร/หมูบาน  จากทั้งสิ้น 109,966 ชุมรุมอาคาร/หมูบาน  

กระจายไปในแตละสตราตัม (กทม. และภาค)   และสตราตัมยอย (เขตการปกครอง) เปนดังนี ้

 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

1. กรุงเทพมหานคร 
2. กลาง (ยกเวน กทม.) 

3. เหนือ 

4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. ใต 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

28 

17 

14 

19 

- 

50 

61 

64 

59 

รวมทัว่ประเทศ 390 156 234 

 
การเลือกหนวยตัวอยางขัน้ที่สอง 

ในแตละชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยาง ไดทําการเลือกครัวเรือนทีม่ีสมาชิกอาย ุ 15 ปข้ึนไปที่มี

สิทธิหลกัประกันสุขภาพถวนหนา  เปนหนวยตัวอยางขัน้ที่สอง  ดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ  โดยกําหนดให

เลือก 10 ครัวเรือนตัวอยาง ตอชุมรุมอาคาร/หมูบาน  ตัวอยางทัง้สิน้ 3,900 ครัวเรือน  กระจายไปในแตละ

สตราตัม (กทม. และภาค) และสตราตัมยอย (เขตการปกครอง) เปนดังนี ้                                
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ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

1. กรุงเทพมหานคร 
2. กลาง (ยกเวน กทม.) 

3. เหนือ 

4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. ใต 

780 

780 

780 

780 

780 

780 

280 

170 

140 

190 

- 

500 

610 

640 

590 

รวมทัว่ประเทศ 3,900 1,560 2,340 

 
การเลือกหนวยตัวอยางขัน้ที่สาม 

ในแตละครัวเรือนตัวอยาง  ทําการเลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ15 ข้ึนไปที่มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม  ดวยวธิีการสุมแบบมีระบบ  ครัวเรือนละ 1 ราย  เพื่อทาํการ

สัมภาษณ  ไดจํานวนประชาชนตวัอยางที่มีอาย ุ 15 ข้ึนไปที่มีสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนาทัง้สิน้ 

3,900 ราย 

2.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไปทําการสัมภาษณ

สมาชิกในครัวเรือนตัวอยางที่มีอายุ15 ข้ึนไปที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาครัวเรือนละ 1 ราย ให

กระจายตามเพศ อายุ และสถานภาพการทํางาน  โดยใหบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสมาชิก

ตัวอยางลงในเครื่อง Pocket PC  ระหวางวันที่  1 – 15  เมษายน  2553 

2.3  การนําเสนอผลการสํารวจ 

 เสนอผลการสํารวจในระดับกรุงเทพมหานคร และภาค ในรูปของรอยละ  โดยผลการสํารวจ

ดังกลาวไดจากการถวงน้ําหนักแลว  
 

 

 

 

 
 

 

 



 

บทที่ 3 
สรุปผลการสํารวจ 

 

3.1  การใชบริการและความพึงพอใจตอการใหบรกิารในสถานพยาบาล 

 3.1.1 การใชสิทธริักษาพยาบาลในรอบ 6 เดือน1/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากการสอบถามประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาเกี่ยวกับการเขา

รับบริการสาธารณสุขในรอบ 6 เดือนที่ผานมา พบวา มีผูเขารับบริการสาธารณสุข รอยละ 57.5  สวน

อีกรอยละ 42.5  ไมไดเขารับบริการสารธารณสุข  ซึ่งเมื่อพิจารณาระดบัภาค พบวาภาคเหนือผูมีเขา

รับบริการสาธารณสุขรอยละ 63.6  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื รอยละ 59.5   ภาคใตรอยละ 55.8 

สวนภาคกลางและกรุงเทพมหานคร มีสัดสวนเขารับบริการสาธารณสุข รอยละ 54.1 และ 45.9 

ตามลําดับ 

       เมื่อพิจารณาถึงการใชสิทธิการเขารับบริการสาธารณสุขของประชาชนผูมีสิทธิ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวา ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพรอยละ 46.8  สิทธิประกันสังคม 

รอยละ 4.4 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ3.0 สิทธิอ่ืน  รอยละ 1.0  

สวนที่เขารับบริการสาธารณสุขแตไมใชสิทธิเลย รอยละ 3.4 

หมายเหตุ :1/ ประชาชนที่อยูคุมรวมการสํารวจครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา   

      แตเนื่องจาก ดวยยังมีประชาชนบางคนที่ยังมีสิทธิรักษาพยาบาลมากกกวาหนึ่งสิทธิ  

แผนภูมิ ก  รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เขารับบริการสาธารณสุข 

                   ในรอบ 6 เดือน  เปนรายภาค 

ไมเขารับบรกิาร เขารับบรกิาร   

ภาค 
ทั่วประเทศ กรุงเทพ- 

มหานคร 
กลาง เหนือ ตะวันออก- 

เฉียงเหนอื 
ใต 

รอยละ 

42.5 

57.5 54.1 
45.9 

54.1 
45.9 

63.6 

36.4 

59.5 

40.5 

55.8 

44.2 

0 

20 

40 

60 

50 

30 

10 

70 
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ตาราง 1    รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามการเขารับบริการ

สาธารณสุขประเภทของสิทธิที่ใช ในรอบ 6 เดือน เปนรายภาค 

ภาค การเขารับบริการสาธารณสุข/ 
สิทธิที่ใชบริการสาธารณสุข 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 

เหนือ ตะวันออก-
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

♦ เขารับบริการสาธารณสุข  57.5 45.9 54.1 63.6 59.5 55.8 

สิทธิที่ใชบริการสาธารณสุข*       

- สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.0 1.8 2.6 2.3 3.3 4.1 

- สิทธิประกันสงัคม 4.4 10.0 7.8 2.2 2.4 4.1 

- สิทธิหลักประกันสุขภาพถวน

หนา (สิทธิบัตรทอง/30 บาท) 46.8 29.6 38.6 56.9 51.3 43.8 

-  สิทธอิื่น ๆ (ระบุ)  1.0 1.3 1.7 0.4 0.9 0.9 

- เขารับบริการสาธารณสุข  

แตไมใชสิทธ ิ 3.4 6.2 4.6 2.6 1.9 4.5 

♦ ไมเขารับบริการสาธารณสุข 42.5 54.1 45.9 36.4 40.5 44.2 

หมายเหตุ : * ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ (สทิธิที่ใชบริการสาธารณสขุในรอบ 6 เดือนสามารถใชบริการไดมากกวา 1 

ครั้ง) 

 

3.1.2 เหตุผลที่ประชาชนที่มสีิทธิหลักประกันสุขภาพที่เขารบับริการสาธารณสุขแตไมยอม
ใชสิทธ ิ

          เมื่อสอบถามเหตุผลของประชาชนทีม่ีสิทธหิลกัประกนัสขุภาพถวนหนาทีเ่ขา

รักษาพยาบาลแตไมยอมใชสิทธ ิ พบวา สวนใหญ รอยละ 77.6   ใหเหตุผลวา  ตองการความ

รวดเร็วในการตรวจรักษา รองลงมา คือ สิทธิรักษาพยาบาลที่มีอยูไมครอบคลุม รอยละ 39.2    

และตองการบริการที่ดีจากแพทยพยาบาลและเจาหนาที ่รอยละ 9.4  

            หากพจิารณาในระดบัภาคแลว พบวา ประชาชนที่มีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวน

หนาในทกุภาคตองการความรวดเร็วในการตรวจรักษามากที่สุด  รองลงมา คือ สิทธิรักษาพยาบาล

ที่มีอยูไมครอบคลุม  ตองการการบริการที่ดีจากแพทยพยาบาล และเจาหนาที ่   ยกเวนภาคเหนอื 

ใหเหตุผลไวเพยีง 2 ขอ คือ ตองการความรวดเร็วในการตรวจรักษา รอยละ 90.0 และไมทราบวามี

สิทธิรักษาพยาบาลที่รัฐจัดให รอยละ 10.0 
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ตาราง 2  รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลกัประกันสุขภาพถวนหนาทีเ่ขารับบริการสาธารณสุข (ในรอบ 6 เดือน)

แตไมใชสิทธิ จาํแนกตามเหตุผล เปนรายภาค 

ภาค 
สาเหตุที่ไมใชสิทธิ* 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

 ตองการความรวดเร็วในการตรวจ

รักษา 77.6 83.3 80.6 90.0 60.0 77.1 

 ตองการบริการที่ดีจากแพทย

พยาบาล และเจาหนาที่ 9.4 22.9 13.9 - 6.7 2.9 

 สถานพยาบาลอยูใกลบาน 3.6 2.1 2.8 - 6.7 5.7 

 ตองการตรวจดวยเครื่องมือที่

ทันสมัย 1.4 4.2 2.8 - - - 

 สิทธิรักษาพยาบาลที่มอียูไม

ครอบคลุม 39.2 33.3 50.0 - 53.3 42.9 

 ไมทราบวามสิีทธิรักษาพยาบาลที่

รัฐจัดให 2.7 - - 10.0 - 5.7 

 สถานพยาบาลมีชื่อเสียง 1.6 2.1 - - 6.7 - 

หมายเหตุ :* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

3.1.3 สถานพยาบาลที่เขารับบริการ 
 ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 65.7 เขารับบริการสถานพยาบาล

โรงพยาบาลรัฐ  รองลงมา คือ สถานีอนามัย รอยละ 24.1  และโรงพยาบาลเอกชน รอยละ 5.7 

 เมื่อพิจารณาระดับภาคก็เปนลักษณะเชนเดยีวกนักับทั่วประเทศ คือ เขารับบริการสถานพยาบาล

โรงพยาบาลรัฐ  สถานีอนามัย และโรงพยาบาลเอกชน    ยกเวน กรุงเทพมหานครที่ประชาชนที่มีสิทธิ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา เขารับบริการสถานพยาบาลโรงพยาบาลรัฐมากที่สุด  รองลงมาคือ 

โรงพยาบาลเอกชน  และคลีนิคของรัฐ(อยูนอกโรงพยาบาล) 
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ตาราง 3  รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่ใชบริการสาธารณสุข จาํแนกตาม

สถานพยาบาลที่ใชบริการครั้งลาสุด เปนรายภาค 

ภาค 
สถานพยาบาลที่ใชบริการ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 โรงพยาบาลรัฐ 65.7 58.5 64.9 58.6 67.6 76.0 

 โรงพยาบาลเอกชน 5.7 26.1 13.3 3.3 0.9 2.5 

   คลีนิคของรัฐ(อยูนอกโรงพยาบาล) 0.9 4.3 1.8 0.2 0.5 0.2 

 คลีนิคเอกชน 1.9 3.7 3.6 1.7 1.3 1.0 

 ศูนยบริการสาธารณสุขกทม. 0.2 2.8 0.2 - - - 

 ศูนยบริการสาธารณสุข 1.3 2.8 2.1 1.0 0.9 1.0 

 สถานีอนามยั 24.1 1.5 14.1 35.2 28.4 19.1 

 อื่นๆ  0.2 0.3 - - 0.4 0.2 

 

3.1.4 การเสียคาใชจายเพิ่มเมื่อใชสิทธิรักษาพยาบาล 

จากการสอบถามประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาเกีย่วกับคาใชจายในการใช

บริการสาธารณสุข (ในรอบ 6 เดือน)  พบวา ผูใชสิทธิรักษาพยาบาลถึงรอยละ 95.2   ระบุวา ไมตอง

เสียคาใชจายเพิ่ม สวนที่เสียคาใชจายเพิม่มีเพยีงรอยละ 4.6   โดย รอยละ 63.6  ของผูที่เสยีคาใชจายเพิม่ 

ระบุวา เปนคายา  รอยละ 29.9 ระบุวาเปนคาบริการ และรอยละ 21.7 เปนคาอุปกรณการแพทย  

 เมื่อพิจารณาในระดับภาค พบวา ประชาชนที่มีสิทธิหลกัประกันสุขภาพถวนหนา มากกวา รอยละ 90 

ในทุกภาคไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม  ยกเวนกรุงเทพมหานครมีผูที่ตองเสียคาใชจายเพิ่ม รอยละ 87.1 

โดยมีผูที่ตองเสียคาใชจายเพิ่มในสัดสวนมากที่สุด คือ รอยละ 12.9  
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ตาราง 4  รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลกัประกนัสุขภาพถวนหนาทีเ่ขารับบริการสาธารณสุข (ในรอบ 6 เดือน)  

แลวตองเสียคาใชจายเพิ่ม จําแนกตาม ประเภทของคาใชจายที่ตองจายเพิ่ม เปนรายภาค 

ภาค 
ประเภทของคาใชจาย 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม 95.2 87.1 93.9 96.2 96.6 94.8 

 ตองเสียคาใชจายเพิ่ม 4.6 12.9 5.6 3.8 3.2 5.2 

 ไมตอบ 0.2 - 0.5 - 0.2 - 

      ประเภทของคาใชจายทีต่องจายเพิ่ม* 

- คาบริการ 29.9 12.2 23.8 33.3 42.9 33.3 

- คายา 63.6 68.3 71.4 50.0 64.3 61.9 

- คาอปุกรณการแพทย 21.7 24.4 23.8 27.8 21.4 9.5 

- อื่นๆ ระบ.ุ.... 11.9 12.2 4.8 11.1 14.3 19.0 

หมายเหตุ :* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

3.1.5 การใชสถานพยาบาลเดิม 

ผูที่ เคยเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลถึงรอยละ 93.2  คิดวาจะกลับไปใช

บริการในสถานพยาบาลเดิม สวนที่คิดวาจะไมกลับไปรับบริการในสถานพยาบาลเดิมมี รอยละ 1.3  และที่ยัง

ไมแนใจ รอยละ 5.3    เมื่อพิจารณาในระดับภาคก็เชนเดียวกัน คือประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนาสวนใหญมากกวา รอยละ 85 ในทุกภาคจะกลับไปรักษาที่สถานพยาบาลเดิม 

ตาราง  5   รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เขารับบริการสาธารณสุข(ในรอบ  6 เดือน)  

จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกลับเขาใชบริการสถานพยาบาลเดิม เปนรายภาค 

ภาค 
การกลับเขาใชบริการ
สถานพยาบาลเดิม 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ใช 93.2 84.6 88.5 94.8 95.8 94.4 

 ไมใช 1.3 5.5 2.0 1.2 0.2 1.2 

 ไมแนใจ 5.3 9.6 9.0 4.0 3.8 4.4 

 ไมตอบ 0.2 0.3 0.5 - 0.2 - 
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3.1.6 ความพึงพอใจตอการใชบริการในสถานพยาบาล 

 จากการใหประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหคะแนนความสําคัญ และคะแนน 

ความพึงพอใจของประเด็นการใหบริการของสถานพยาบาล  โดยกําหนดคะแนนตั้งแต 0 – 10 คะแนน  

พบวา ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหคะแนนความสําคัญสูงกวาคะแนนความพึงพอใจแลวทุก

ประเด็น  โดยคะแนนความสําคัญในทุกประเด็นการบริการอยูระหวาง 7.98  - 8.68  คะแนน สวนคะแนนความพึง

พอใจในทุกประเด็นการบริการ อยูระหวาง 7.26 – 7.96 คะแนน    

 โดยเมื่อพิจารณาในแตละประเดน็ยอยของการใหบริการ พบวา ผูใชสิทธหิลกัประกนัสุขภาพถวนหนา

ใหคะแนนความสาํคัญในประเด็นบริการดานคุณภาพบริการของแพทยสูงสุด คือ 8.68 คะแนน รองลงมาคือ

ดานผลของการรักษา 8.54 คะแนน ดานคุณภาพยา 8.53 คะแนน  ทั้งนี้ผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาให

คะแนนความพึงพอใจดานคุณภาพบริการของแพทยสูงสุดเชนกัน คือ 7.96 รองลงมา คือ ดานผลของการรักษา 

7.83 คะแนน  ดานคุณภาพยา 7.63 คะแนน 

ตาราง   6   คะแนนความสําคัญ และความพึงพอใจ ของประชาชนที่ใชสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา 

จําแนกตามประเด็นการบริการ          

คะแนนความสําคัญ คะแนนความพึงพอใจ 

ประเด็นการบริการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  สถานที่และเจาหนาที ่     

ดานความสะดวก ดานสิ่งแวดลอม  การตอนรับ 8.28 1.72 7.66 1.59 

ดานความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางไป

สถานพยาบาล 8.31 1.78 7.74 1.69 

ดานมนุษยสัมพันธ ความเปนมิตร 8.31 1.75 7.61 1.67 

ดานความใสใจของผูใหการรักษาในการรับฟง 8.36 1.72 7.62 1.68 

ดานการอธิบายหรือใหขอมูลการเจ็บปวย การ

ดูแลรักษา 8.31 1.76 7.58 1.62 

ดานสถานที่  สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความ

สะดวก 8.27 1.70 7.66 1.59 

ดานความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่

สถานพยาบาล 8.20 1.82 7.27 1.74 
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ตาราง   6   คะแนนความสําคัญ และความพึงพอใจ ของประชาชนที่ใชสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา 

จําแนกตามประเด็นการบริการ (ตอ)         

คะแนนความสําคัญ คะแนนความพึงพอใจ 

ประเด็นการบริการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ดานคุณภาพบริการ     

ดานคุณภาพการบริการของแพทย 8.68 1.69 7.96 1.61 

ดานคุณภาพการบริการของพยาบาล 8.37 1.80 7.54 1.76 

ดานคุณภาพการบริการของทันตแพทย 8.15 1.88 7.45 1.70 

คุณภาพการบริการของเภสัชกร/ผูจายยา 8.47 1.70 7.80 1.63 

คุณภาพการบริการของเจาหนาที่อนามัย 8.42 1.71 7.81 1.69 

ดานคุณภาพการบริการของเจาหนาที่อื่นๆ  7.98 1.98 7.26 1.99 

  คุณภาพการบริการดานวัสดุ อุปกรณ     

ดานคุณภาพยา 8.53 1.77 7.63 1.75 

ดานคุณภาพของเครื่องมือ/อุปกรณในการวินิจฉัย

และรักษาพยาบาล 8.50 1.71 7.69 1.61 

  ดานผลลัพภของการรักษา     

ดานผลของการรักษา 8.54 1.71 7.83 1.57 

 

3.1.7 ปญหาการใชสิทธิรักษาพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ ข  รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวน จําแนกตามการประสบปญหาและปญหา

ที่ประสบ 

♦ ใชเวลารอนาน  78.0 % 

♦ กิริยามารยาทของบุคลากรไมเหมาะสม  43.2 % 

♦ การรักษาพยาบาลไมเทาเทียมผูใชสิทธิอื่น  22.9 %  

♦ แพทยพยาบาลไมอธิบาย  13.5 % 

♦ ไมสามารถใชสิทธิได ตองจายเอง   7.0 % 

♦ คนไขมีอาการหนัก สถานพยาบาลไมสงตอ   5.1 % 

♦ สถานพยาบาลลําดับตอไปปฏิเสธการรับคนไข       2.4 % 

♦ อื่นๆ   3.1 % 

ปญหาที่ประสบ 

ไมเคย  78.1  % 
เคย  21.9  % 

การประสบปญหา 



 

 

12 

ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ใชบริการสาธารณสุขแลวไมประสบปญหามีถึง รอยละ 78.1 

และที่เคยประสบปญหามี รอยละ 21.9  ซึ่งปญหาทีม่ีผูประสบมากทีสุ่ด คือ ใชเวลารอนาน รอยละ 78.0  

กิริยามารยาทของบุคลากรไมเหมาะสม  รอยละ 43.2  การรักษาพยาบาลไมเทาเทยีมผูใชสิทธิอ่ืน รอยละ 22.9 

เมื่อพิจารณาระดับภาค พบวา ผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาในทุกภาคประสบปญหา

เชนเดียวกับในภาพรวมทัว่ประเทศ คือ การใชเวลารอนาน กิริยามารยาทของบคุลากรไมเหมาะสม  การ

รักษาพยาบาลไมเทาเทียมผูใชสิทธิอ่ืน 

ตาราง   7   รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนาสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา

จําแนกตาม การประสบปญหา  และปญหาทีป่ระสบ เปนรายภาค 

ภาค 
การประสบปญหา / 
ปญหาที่ประสบ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ไมเคยประสบปญหา 78.1 63.1 68.5 75.1 87.3 75.8 

 เคย ประสบปญหา 21.9 36.9 31.5 24.9 12.8 24.2 

       ปญหาทีป่ระสบ* 

- ใชเวลารอนาน 78.0 82.9 74.7 81.9 81.8 66.7 

- กิริยามารยาทของบุคลากรไม

เหมาะสม 43.2 32.9 47.0 46.8 49.1 37.3 

- การรักษาพยาบาลไมเทาเทียม

ผูใชสิทธิอื่น 22.9 23.2 30.1 23.4 22.7 19.6 

- แพทยพยาบาลไมอธิบาย 13.5 13.4 4.8 18.1 18.2 5.9 

- ไมสามารถใชสิทธิได ตองจายเอง 7.0 7.3 4.8 8.5 3.6 9.8 
- คนไขมีอาการหนัก 

สถานพยาบาลไมสงตอ 5.1 4.9 7.2 5.3 3.6 5.9 

- สถานพยาบาลลําดับตอไป

ปฏิเสธการรับคนไข 2.4  2.4 2.1 2.7 3.9 

- อื่น ๆ 3.1 1.2 2.4 2.1 4.5 3.9 

หมายเหตุ : * ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

 



 

 

13 

3.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกบัหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 

 3.2.1 การติดตอขอความชวยเหลือ หรือ รองเรียน 

จากการสอบถามประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาถึงบุคคล/หนวยงานที่จะติดตอ

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชสิทธิ หรือตองการรองเรียน พบวา ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

รอยละ 40.4  รูจักศูนยบริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล และสามารถติดตอขอความชวยเหลือได  

รองลงมา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) รอยละ 39.2   ผูนําชุมชน / กํานัน / 

ผูใหญบาน รอยละ 33.8 

เมื่อพิจารณาในระดับภาค พบวา บุคคล/หนวยงานที่ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา

กรุงเทพมหานคร   ภาคกลาง  ภาคใต รูจักและสามารถติดตอขอความชวยเหลือไดมากที่สุด คือ 

ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล สําหรับ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ บุคคล/

หนวยงานที่ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนารูจักและสามารถติดตอขอความชวยเหลือไดมากที่สุดคือ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน / ชุมชน (อสม.)  

ตาราง  8  รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา  จําแนกตามหนวยงานที่รูจักและ

สามารถติดตอรองเรียน/ขอความชวยเหลอื เปนรายภาค 

ภาค 
หนวยงาน/ศูนยบริการ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ  ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล 40.4 41.8 33.2 36.3 42.4 51.0 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) 39.2 17.4 24.0 44.7 47.1 47.2 

ผูนําชุมชน / กํานัน / ผูใหญบาน 33.8 10.5 23.1 39.2 41.7 36.5 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 15.0 8.2 12.4 20.5 12.8 19.9 

ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 9.7 14.6 4.1 9.1 11.9 11.2 

โทร. 1330 สายดวน สปสช. (บัตรทอง) 6.7 18.7 6.0 4.6 6.0 5.5 
โทร.1669 สายดวนรับแจงอุบัติเหตุและ 

เจ็บปวยฉุกเฉิน 4.2 2.9 2.1 3.5 6.3 4.0 

โทร.1506  สายดวนประกันสังคม 3.5 10.0 5.5 1.3 2.3 2.6 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

สาขาเขต 3.1 9.9 1.5 2.3 3.5 2.3 

โทร. 1111 1.4 4.9 0.5 1.8 0.9 1.5 

อื่น ๆ  3.3 0.9 4.4 3.5 3.6 2.2 

ไมทราบ/ไมรูจักชองทางใดเลยอื่น ๆ 21.5 31.3 33.5 22.4 15.1 12.4 

หมายเหตุ : * ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.2.2 ความพงึพอใจตอสทิธหิลกัประกันสขุภาพหนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการสํารวจ พบวา ประชาชนผูมีสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนาทัว่ประเทศ รอยละ 91.5 

มีความพึงพอใจตอสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยผูมีสิทธิหลกัประกันสุขภาพถวนหนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจสูงถึงรอยละ 95.3   รองลงมา คือ ภาคเหนอื รอยละ 94.0  ภาคใต 

รอยละ 90.5  ภาคกลาง รอยละ 86.3  และกรุงเทพมหานคร รอยละ 84.5  ทัง้นี้มีผูไมพึงพอใจ รอยละ 6.2   

โดยผูมีสิทธิฯ ในกรุงเทพมหานครไมพึงพอใจในสัดสวนที่สูงสุด รอยละ 15.3  รองลงมา ภาคกลาง 

รอยละ 9.1  ภาคใต  รอยละ 6.9  ภาคเหนอื 5.6  และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2.3  

 สําหรับประชาชนผูมีสิทธหิลกัประกนัสุขภาพถวนหนาที่ไมพงึพอใจกับสิทธทิี่ไดรับ ใหเหตุผลวา 

เจาหนาที่ปฏิบัติตอผูปวยไมเทาเทยีมกนั ยาไมไดมาตรฐานเทาเทียมสวัสดิการอืน่ การใชสิทธิไมครอบคลุม

ทั่วประเทศ และไมสามารถเลือกโรงพยาบาลเอง  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ ค   รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความพึงพอใจกบัสิทธ ิ  

                 หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

♦ เจาหนาที่ปฏิบัติตอผูปวยไมเทาเทียมกัน 48.9 % 

♦ ยาไมไดมาตรฐานเทาเทียมสิทธิสวัสดิการอื่น 17.8 % 

♦ การใชสิทธิไมครอบคลุมทั่วประเทศและ 

       ไมสามารถเลือกโรงพยาบาลเอง  9.8 %  
♦ การรักษาพยาบาลยังไมเทาเทียมสิทธิอี่น    9.6 % 

♦ แพทยขาดการวินิจฉัยเทาที่ควร  7.2 % 

♦ ยังไมสามารถครอบคลุมทุกโรค  3.4 % 

♦ ยังตองจายคารักษาเหมือนเดิม                            0.9 % 
♦ ยังไมทราบสิทธิ  0.8 % 

♦ ขั้นตอนการสงตัวผูปวยยุงยาก  0.7 % 
♦ ไมตอบเหตุผล  0.8 % 

เหตุผลที่ไมพึงพอใจ 

พึงพอใจ 91.5 % 

ไมมีความคิดเหน็ 2.3 % 

ความพึงพอใจ 

ไมพึงพอใจ 6.2 % 
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ตาราง 9  รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกันสุขภาพถวนหนา  จําแนกตามความพึงพอใจกบั 

                สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มี เหตุผลที่ไมพงึพอใจ เปนรายภาค 

ภาค 
ความพึงพอใจ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

พึงพอใจ 91.5 84.5 86.3 94.0 95.3 90.5 

ไมพึงพอใจ 6.2 15.3 9.1 5.6 2.3 6.9 

  ไมตอบ 2.3 0.2 4.6 0.4 2.4 2.6 

      เหตุผลที่ไมพึงพอใจ* 

- เจาหนาที่ควรปฏิบัติตอ

ผูปวยเทาเทียมกัน 48.9 40.3 50.7 63.6 33.3 51.9 

- มาตรฐานไมเทาเทียมกับ

สิทธิสวัสดิการอื่น 17.8 12.6 22.5 11.4 22.2 18.5 

- สิทธิรักษาพยาบาลไม

ครอบคลุมทั่วประเทศ

และไมสามารถเลือก

โรงพยาบาลเอง 9.8 10.1 9.9 9.1 11.1 9.3 

- ไมเคยใชสิทธิบัตรทอง 9.6 18.5 7.0 9.1 11.1 3.7 

- ความเอาใจใสของแพทย

ในการวินิจฉัยโรค 7.2 8.4 5.6 - 16.7 9.3 

- ไมสามารถใชสิทธิรักษาได

ทุกโรค 3.4 4.2 1.4 2.3 5.6 5.6 

- ยังตองจายคารักษา

เหมือนเดิม 0.9 2.5 - 2.3 - - 

- ไมทราบวามีสิทธิบัตรทอง 0.8 1.7 1.4 - - - 

- ขั้นตอนการสงตัวผูปวย

ยุงยากหลายขั้นตอน 0.7 - - 2.3  1.9 

- ไมตอบเหตุล 0.8 1.7 1.4 - - - 
หมายเหตุ: *ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.2.3 มาตรฐานการรักษาพยาบาลของผูมสีทิธิหลักประกันสขุภาพถวนหนา กับมาตรฐาน
สิทธสิวสัดิการรักษาพยาบาลประเภทอื่น (เชน  สวสัดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
ประกันสังคม) 

 ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาทั่วประเทศ  รอยละ 46.4  คิดวามาตรฐานการ

รักษาพยาบาลของสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนายังไมไดมาตรฐานเดียวกับสิทธิรักษาพยาบาลประเภท

อ่ืน  สวนที่คิดวาไดมาตรฐานเดียวกับสิทธิสวัสิดการอื่น รอยละ  30.1   และที่คิดวาดีกวาในบางโรค มีรอย

ละ 4.54   นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ยังไมแนใจอีกรอยละ 19.0 

 เมื่อพิจารณาในระดับภาค พบวา มีผูที่เห็นวาสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนายังไมได

มาตรฐานเทาเทียมกับสิทธิอ่ืนในสัดสวนที่สูงกวาผูที่เห็นวามีมาตรฐานเดียวกันกับสิทธิอ่ืน  

ตาราง 10  รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนา  จาํแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับ

มาตรฐานการรักษาพยาบาลเมื่อเทียบกับสิทธิการรักษาพยาบาลสทิธอ่ืิน  เปนรายภาค 

ภาค 
มาตรฐานการรักษาพยาบาล 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มีมาตรฐานเดยีวกัน 30.1 20.0 32.4 32.4 31.3 26.4 

ยังไมไดมาตรฐานเดียวกัน 46.4 55.1 45.4 43.5 44.4 51.7 

ดีกวาในบางโรค 4.5 6.3 5.9 2.6 3.7 6.1 

ไมแนใจ 19.0 18.6 16.3 21.5 20.6 15.8 

 

3.2.4 ผลของโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนาที่มีตอคณุภาพชวีิตดานสขุภาพ 

 ผูที่เห็นวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีผลทําใหคุณภาพชีวิตดานสุขภาพดีขึ้น

มี รอยละ 68.0   ที่เห็นวาเหมือนเดิมมี รอยละ 29.9   สวนที่คิดวาแยลงมีเพียง รอยละ 0.9 

 เมื่อพิจารณาในระดับภาค พบวา ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือคิดวาหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหคุณภาพชีวิตดานสุขภาพดีข้ึนในสัดสวนที่สูงที่สุด 

รอยละ 74.5  รองลงมาเปน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใตและกรุงเทพมหานคร รอยละ 68.5  68.1  58.5 

และ 55.6 ตามลําดับ 
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ตาราง 11  รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนา จาํแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกับ 

               ผลของโครงการหลักประกนัสขุภาพถวนหนาที่มีตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ เปนรายภาค 
 

ภาค ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอ 

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ดีขึ้น 68.0 55.6 68.5 68.1 74.5 58.5 

เหมือนเดิม 29.9 42.6 28.3 31.0 23.3 39.4 

แยลง 0.9 1.8 1.3 0.8 0.7 0.6 

ไมตอบ 1.2 - 1.9 0.1 1.5 1.5 

 

3.2.5 คาใชจายรายหัวตอคนตอป 

 ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาทั่วประเทศ รอยละ 35.2    มีความเห็นวา

คาใชจายรายหัวตอคนตอป (2,400 บาท / คน / ป) เพียงพอตอการใหบริการแกผูเขารับบริการสาธารณสุข  

ไมเพียงพอมี รอยละ 38.0 และที่ยังไมแนใจ / ไมทราบ รอยละ 25.9 

 เมื่อพิจารณาระดับภาคแลว พบวา ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาในกรุงเทพมหานคร    

ภาคกลาง และภาคใต มีความเห็นวา คาใชจายที่รัฐจายใหรายหวัตอคนตอปยังไมเพียงพอในสัดสวนที่สูง

กวาเหน็วาเพยีงพอ  สวนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูเหน็วา เพยีงพอในสัดสวนที่สูงกวา

เห็นวาไมเพียงพอ 

ตาราง  12  รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนา  จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับ 

คาใชจายตอคนตอปที่รัฐจายใหโรงพยาบาล  เปนรายภาค 

ภาค 
ความเพียงพอของคาใชจาย 

ตอคนตอปที่รัฐจาย 
ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง 
(ยกเวน กทม.) 

เหนือ ตะวันออก-
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เพียงพอ 35.2 23.5 33.1 39.7 37.6 33.1 

ไมเพียงพอ 38.0 49.5 38.4 32.9 37.4 39.2 

ไมแนใจ/ไมทราบ 25.9 26.9 27.2 27.3 23.7 26.9 

ไมตอบ 0.9 0.1 1.3 0.1 1.3 0.8 
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3.2.6  การเขารวมโครงการหลกัประกันสขุภาพถวนหนาของโรงพยาบาลเอกชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 96.6  เห็นวาการเขารวมโครงการ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาลเอกชนเปนประโยชนแกผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

สวนที่ยังเห็นวาไมเปนประโยชนมีเพียงรอยละ  1.8   โดยไดใหเหตุผลของการไมเปนประโยชน ไดแก การ

รักษาไมแตกตางกัน  การปฏิบัติตอคนไขไมเทาเทียมกัน  โรงพยาบาลเอกชนมักเก็บสวนตางคา

รักษาพยาบาล 

3.2.7 ความเขาใจในเรื่องสทิธิประโยชนของผูใชสทิธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนา 
จากการสอบถามเกี่ยวกับความเขาใจในเรื่องสิทธิประโยชนของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาใน 3  ประเด็น คือ 

-  กรณีเจ็บปวยฉุกเฉนิสามารถใชสิทธิรับบริการรักษาพยาบาลทีห่นวยบริการอื่นๆ ที่ไมระบุใน

บัตรประกันสขุภาพถวนหนา พบวา ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา เขาใจวาสามารถใช

สิทธิรับบริการรักษาพยาบาลที่หนวยบริการอื่นๆ ได มีรอยละ 57.5   สวนที่เขาใจวาไมไดมีรอยละ 16.7 

และที่ยงัไมแนใจ รอยละ 25.8 

-  ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาสามารถขอเปลี่ยนหนวยบริการประจําที่ระบุในบัตร 

ไดปละ 2 คร้ัง  พบวา ประชาชนผูมีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา เขาใจวาขอเปลี่ยนได รอยละ 28.9    

และเขาใจวาขอเปลี่ยนไมได รอยละ 21.2   สวนผูที่ตอบวายงัไมแนใจมีถึงรอยละ 48.4 

-  กรณีผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถ

ขอรับเงินชดเชยความเสียหายเบื้องตน พบวา ประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา เขาใจวา

เปนประโยชน 96.6 % 

แผนภูมิ ง  รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความคิดเห็นของประโยชนที่

ไดรับจากการเขารวมโครงการของโรงพยาบาลเอกชน    

ไมเปนประโยชน  
1.8 % 

♦ การรักษาไมแตกตางกัน        27.8 % 

♦ การปฏิบัติตอคนไขไมเทาเทียมกัน        26.6 % 

♦ โรงพยาบาลเอกชนมักเก็บสวนตางคารักษาพยาบาล   15.1 %  

♦  ปรกติไมไปใชสิทธิที่โรงพยาบาลเอกชน        10.0 % 

♦ ไมสามารถเขาถึงได         5.2 % 

♦ ไมสามารถใชสิทธิรักษาไดทุกโรค         5.0 % 

♦ งบประมาณจะถูกแบงใหโรงพยาบาลเอกชนดวย         3.1 % 

♦ เสียเวลารอใชสิทธิ       0.6 % 
♦ ไมใหเหตุผล       6..7 % 

เหตุผลที่ไมเปนประโยชน ความคิดเห็น 

ไมมีความคิดเห็น 
1.6 % 
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สามารถขอรับเงินชดเชยได รอยละ 31.5   และเขาใจวาไมสามารถขอรับเงินชดเชยได รอยละ 19.9  

สวนผูที่ตอบวายังไมแนใจมีถึงรอยละ 47.5 
 

ตาราง 13  รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลกัประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการ 

ไดรับสิทธิประโยชน  เปนรายภาค   

การใชสิทธิ 
สิทธิประโยชน รวม 

ได ไมได ไมแนใจ ไมตอบ 

 กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินสามารถใชสิทธิรับบริการรักษา 

พยาบาลที่หนวยบริการอื่นๆ  ที่ไมระบุในบัตรประกัน

สุขภาพถวนหนา 100.0 57.5 16.7 25.8 - 

 ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาสามารถขอเปลี่ยน

หนวยบริการประจําที่ระบใุนบตัร ไดปละ 2 คร้ัง 100.0 28.9 21.2 48.4 1.5 

 กรณีผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดรับความ

เสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถขอรับเงิน

ชดเชยความเสียหายเบื้องตน 100.0 31.5 19.9 47.5 1.1 
 

 

3.2.8  ความพงึพอใจตอนโนบายสาธารณสขุของรฐับาล 

จากการใหประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประเมินความพึงพอใจตอนโยบาย

สาธารณสุขของรัฐบาล โดยใหคะแนน ต้ังแต 0 – 10 คะแนน  ประชาชนที่มีสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวน

หนาทัว่ประเทศ ใหคะแนนความพึงพอใจตอนโนบายสาธารณสุขของรัฐบาลเฉลี่ย  6.99  คะแนน    หาก

พิจารณาในระดับภาค พบวา ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพถวนหนาภาคเหนือ ใหคะแนนความพึง

พอใจเฉลี่ยสูงสุด 7.23 คะแนน  รองลงมาคือ ภาคใต 7.16 คะแนน   ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 7.06 

คะแนน   ภาคกลาง 6.82 คะแนน  และกรุงเทพมหานคร 6.19 คะแนน  
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ตาราง  14  รอยละของประชาชนผูมีสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนา  จาํแนกตามคะแนนความพึงพอใจ 

  ตอนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาลและคาเฉลี่ย เปนรายภาค 

 

 

 

3.2.9 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบรกิารแกผูรับบรกิาร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการสอบถามในเรื่องการปรับปรุงการใชสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา พบวา ประชาชนที่มี

สิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา  รอยละ 49.4  เหน็วาการดําเนนิการโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนา

สามารถดําเนินไดดีอยูแลวไมจําเปนตองปรับปรุงอีก     สวนอีก รอยละ 27.2  เห็นวาควรปรับปรุง โดยเสนอให

ปรับปรุงในเร่ืองคุณภาพของยาใหเทาเทยีมกับสวัสดิการอื่น  การใหบริการของเจาหนาที ่ ระยะเวลาในการ

ตรวจวินิจฉัย เปนตน 

คะแนนความพึงพอใจ 
ภาค รวม 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
คาเฉลี่ย 

ทั่วประเทศ 100.0 0.1 0.8 0.7 1.3 2.5 14.1 16.5 23.7 23.3 9.6 7.4 6.99 

กรุงเทพมหานคร 100.0 - 1.7 1.3 3.3 6.2 22.8 22.4 19.2 14.2 5.3 3.6 6.19 

ภาคกลาง 100.0 - 1.3 0.8 1.8 2.6 19.0 15.4 22.2 20.5 7.8 8.6 6.82 

ภาคเหนอื 100.0 0.3 0.5 0.3 0.6 1.6 11.5 13.2 26.0 27.4 10.9 7.7 7.23 

ภาคตะวันออก 

    เฉียงเหนือ 
 

100.0 
 

- 

 

0.8 

 

0.9 

 

1.3 

 

2.3 

 

11.7 

 

17.1 

 

23.5 

 

24.6 

 

9.6 

 

8.2 

 

7.06 

ภาคใต 100.0 - 0.1 0.3 0.4 1.8 11.6 17.9 26.0 23.6 12.9 5.4 7.16 

แผนภูมิ จ รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาจําแนกตามความคดิเห็นตอ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 
เร่ืองที่ควรปรับปรุง 

- คุณภาพของยาควรเทาเทียมกับสวัสดิการ 28.2 % 

- การใหบริการของเจาหนาท่ี 22.9 % 

-  ระยะเวลารอรับการตรวจวินิจฉัย 11.1 % 

- มาตรฐานการรักษาควรเทาเทียมกับสวัสดิการอื่น  9.9 % 

- ควรครอบคลุมทุกโรค  9.2 % 

- สามารถใชสิทธิไดท่ัวประเทศ 

   โดยไมตองทําเรื่องจากโรงพยาบาลตนสังกัด  8.6 % 

- สิทธิการรักษาควรเทาเทียมกัน  4.6 % 

- ควรครอบคลุมอุบัติเหตุทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ  2.2 % 

- เพิ่มงบประมาณการรักษาพยาบาล  2.1 % 

- เม่ือบัตรเกาหมดอายุควรตออายุบัตรแบบอัตโนมัติ  0.2 % 

- แกไขปญหาคอรัปชั่น  0.1 % 

- ศัลยกรรมตกแตงสามารถใชสิทธิได  0.1 % 

ไมควรปรับปรุง  

49.4 % 
ไมมีความคิดเห็น 

23.4% 

ควรปรับปรุง 

27.2 % 

ขอเสนอแนะ 
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ตาราง  15  รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนา  จาํแนกตามความคิดเหน็ตอ 

  การใชสิทธิและขอเสนอในการปรับปรุงการใหบริการ เปนรายภาค 

ภาค 
ความคิดเห็นตอการใชสิทธิ

หลักประกันสุขภสาพถวนหนา 
ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง 
(ยกเวน กทม.) 

เหนือ ตะวันออก-
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไมควรปรับปรุง / ดีแลว 49.4 31.3 39.7 58.3 56.8 44.0 

ควรปรับปรุง  27.2 31.5 31.8 25.9 22.2 31.4 

  ไมมีความคิดเห็น 23.4 37.2 28.5 15.8 21.0 24.6 

       เรื่องที่ควรปรับปรุง                     

- คุณภาพของยาควรเทาเทียม

กับสวัสดิการอืน่ 28.2 20.7 30.6 20.8 31.8 31.0 

- การใหบริการของเจาหนาที่ 22.9 32.1 23.0 20.8 17.9 28.2 

- ระยะเวลารอรบัการตรวจวินิจฉัย 11.1 15.0 11.3 19.8 5.2 8.6 

- มาตรฐานการรักษาควรเทา

เทียมกับสวัสดิการอื่น 9.9 9.8 12.1 10.9 8.7 7.8 

- ควรครอบคลมุทุกโรค 9.2 6.5 5.2 8.4 14.5 9.0 

- สามารถใชสิทธิไดทั่ว

ประเทศ โดยไมตองทําเรื่อง

จากโรงพยาบาลตนสังกัด 8.6 6.1 10.5 11.9 6.9 6.1 

- สิทธิการรักษาควรเทาเทียมกัน 4.6 5.7 6.0 4.4 3.5 4.1 

- ควรครอบคลมุอุบัติเหตุทุก

โรงพยาบาลทั่วประเทศ 2.3 1.7 0.5 1.0 5.2 1.6 

- เพิ่มงบประมาณการรักษาพยาบาล 2.1 1.6 - 1.0 5.2 1.6 

- เมื่อบัตรเกาหมดอายุควรตอ

อายุบัตรแบบอตัโนมัติ 0.2 0.4 - 0.5 - 0.4 

- แกไขปญหาคอรัปชั่น 0.1 - - - - 0.8 

- ศัลยกรรมตกแตงสามารถใช

สิทธิได 0.1 - - 0.5 - - 

-ไมใหขอเสนอ 0.7 0.4 0.8 - 1.1 0.8 
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3.2.10 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 

ประชาชนทีม่ีสิทธหิลกัประกนัสุขภาพถวนหนา  รอยละ 16.7  ไดแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะ

ในการดําเนนิการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  โดยแนะนาํในเรื่องที่สําคัญๆ ไดแก  สิทธหิลักประกัน

สุขภาพถวนหนาควรมีมาตรฐานเดียวกับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ  สามารถใชสิทธิไดทุกสถานพยาบาล  

ครอบคลุมอุบัติเหตุและทุกโรค เปนตน 

ตาราง  16   รอยละของประชาชนที่ใชสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนา จําแนกตามความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ ตอการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  เปนรายภาค 

ภาค 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

แสดงความคิดเห็น* 16.7 25.1 16.5 16.9 12.3 22.6 

- ใหมีมาตรฐานเดียวกับสิทธิ

สวัสดิการอื่น 43.0 49.2 53.5 38.6 28.1 51.4 

- สามารถใชสิทธิรักษาได 

    ทุกสถานพยาบาล  20.2 18.8 12.4 19.7 35.4 10.7 

- ครอบคลุมอุบตัิเหตุและทุกโรค 17.4 11.2 17.1 12.9 24.0 17.5 

- การดูแลเอาใจใสของเจาหนาที่ 9.5 9.6 7.8 6.8 7.3 16.9 

- ปรับปรุงดานบริการใหรวดเร็ว

ลดขั้นตอน/เพิ่มจุดบริการ 8.0 13.2 10.1 9.8 2.1 8.5 

- สนับสนุนงบประมาณอยาง

พอเพียง 7.5 6.6 7.8 9.1 9.4 4.0 

- บุคลากรทางการแพทยพอเพียง 4.9 4.6 6.2 8.3 1.0 5.1 

- ใหสิทธิในการเลือก

โรงพยาบาลเอง 0.9 2.5 - 2.3 - 0.6 

- ใหมีการออกตรวจสุขภาพ

ตามชุมชน 0.8 - 2.3 0.8 - 0.6 

- อื่นๆ  4.4 9.6 3.9 3.8 4.2 2.8 

ไมมีความคิดเห็น 83.3 74.9 83.5 83.1 87.7 77.4 

หมายเหตุ: *ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.3  การใชบริการการแพทยฉุกเฉิน 

 3.3.1 อาการเจ็บปวยที่ตองรีบแจงบุคลากรทางการแพทย 

เมื่อสอบถามประชาชนที่มีสิทธิหลักประสุขภาพถวนหนา  เกี่ยวกับอาการเจ็บปวยที่เห็นวา

ตองรีบโทรแจงบุคลากกรทางการแพทยฉุกเฉิน (1669) เพื่อใหรีบมาชวยเหลือ พบวา อาการหมดสติ  ชอค 

ซึม  สลึมสลือ  เปนอาการที่ผูมีสิทธิหลกัประกันสุขภาพถวนหนาควรรีบแจงบุคลากรทางการแพทย มาก

ที่สุด รอยละ 72.0  รองลงมา คือ อาการกินสารพิษ หรือยาพิษ รอยละ 70.7   และ เจ็บหนาอก  หายใจหอบ

เหนื่อย  หายใจ  ไมสะดวก หายใจลาํบาก รอยละ 57.8 

 

ตาราง  17  รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกนัสขุภาพถวนหนา จาํแนกตามความคิดเหน็ของ 

                อาการเจ็บปวยที่ตองรีบแจงบุคลากรทางการแพทยฉุกเฉนิ  เปนรายภาค 

ภาค 
อาการเจ็บปวย 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

หมดสติ  ชอค  ซึม สลึมสลือ 72.0 70.6 70.9 71.9 73.1 72.2 

กินสารพิษ หรือ ยาพิษ 70.7 66.7 71.8 74.2 70.4 67.6 

เจ็บหนาอก หายใจหอบเหนือ่ย 

หายใจไมสะดวก  หายใจลําบาก 57.8 57.4 58.6 52.1 59.2 61.2 
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3.3.2 การใชบรกิารหนวยกูชพีในการนาํผูปวย / ผูบาดเจบ็ สงโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สวนใหญ รอยละ 82.9 ไมเคยใชบริการหนวยกูชพี 

สําหรับผูที่เคยใชบริการมี รอยละ 16.4   เมื่อพิจารณาระดับภาค พบวา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื มีผูที่เคย

ใชบริการมากที่สุด รอยละ 21.9   สําหรับภาคอื่นมีการใชบริการในสัดสวนใกลเคยีงกนั คือ ภาคใต รอยละ 

14.4  ภาคเหนือ รอยละ 14.2   กรุงเทพมหานคร รอยละ 13.3  ภาคกลางรอยละ 11.9  

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

16.4 
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1.4 0.7 0.5 0.5 0.9 0.7 

รอยละ 

ภาค 

ทั่วประเทศ กรุงเทพ- 

มหานคร 

กลาง เหนือ ตะวันออก- 

เฉียงเหนอื 

ใต 

แผนภูมิ ฉ รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามการใชบริการหนวยกูชพี 

                            เปนรายภาค 

เคย ไมเคย ไมตอบ 
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ตาราง  18   รอยละของประชาชนที่มีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา จาํแนกตามการเคยใชบริการ 

                       หนวยกูชีพ  เปนรายภาค 

ภาค 
การใชบริการ 

หนวยกูชีพฉุกเฉิน 
ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง 
(ยกเวน กทม.) 

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เคย 16.4 13.3 11.9 14.2 21.9 14.4 

ไมเคย 82.9 86.2 87.2 85.3 77.4 84.2 

ไมตอบ 0.7 0.5 0.9 0.5 0.7 1.4 

 

3.3.3 ความพงึพอใจตอการใหบริการหนวยกูชีพ  

จากการใหประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาและเคยใชบริการหนวยกูชีพ ประเมิน

ความพึงพอใจในประเด็นการบริการ 3 ประเด็น โดยใหคะแนน ต้ังแต 0 – 10  คะแนน  พบวา ประเด็น

ความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยในการชวยเหลือ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่สูง 7.12

คะแนน  รองลงมา คือ ประเด็นศักยภาพของบุคคลที่ใหความชวยเหลือ มีคะแนนเฉลีย่ 6.96 คะแนน

ประเด็นศักยภาพของบุคคลที่ใหความชวยเหลือหลงัจากเกิดเหตุ มีคะแนนเฉลีย่ 6.94 คะแนน  

ตาราง  19   รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา จาํแนกตามคะแนนประเมนิ 

                   ความพึงพอใจและคาเฉลี่ยของหนวยกูชพี ในประเด็นการบริการ 
 

คะแนนความพงึพอใจ* 
ประเด็นการบรืการ รวม 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
คาเฉลีย่ 

ความรวดเร็วในการ

ชวยเหลอืหลังจากเกิดเหต ุ 100.0 - 3.8 3.4 2.4 3.7 12.1 9.9 17.9 20.3 10.7 15.8 6.94 

ศักยภาพของบุคคลที่ให

ความชวยเหลือ 100.0 - 3.5 3.7 2.8 3.9 10.8 10.8 18.8 16.6 13.8 15.3 6.96 

ความพรอมของอุปกรณ

และเครื่องมือฯ 100.0 - 2.1 0.7 1.2 3.5 14.2 12.6 21.2 18.5 11.8 14.2 7.12 

หมายเหตุ :* 0 = ไมพอใจ    1 - 3 คะแนน = พอใจนอย     4 - 6 คะแนน = พอใจปานกลาง 

                          7 - 8 คะแนน = พอใจมาก                                     9 - 10 คะแนน = พอใจมากที่สุด 
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สําหรับประชาชนผูมีหลักประกันถวนหนาที่เคยมีประสบการณใชบริการหนวยกูชีพ มีความ

พึงพอใจในความรวดเร็วในการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ มากถึงมากที่สุด รอยละ 64.7  ความพึงพอใจในศกัยภาพ

ของบุคลากรที่ชวยเหลือ มากถึงที่สุด รอยละ 64.6  และ ความพึงพอใจในความพรอมของอุปกรณและ

เครื่องมือทางการแพทยในการชวยเหลือ มากถึงมากที่สุด รอยละ 65.7    

ตาราง 20  รอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ จาํแนกตามการประเด็นบริการ 

ความพึงพอใจ 
ความรวดเร็วในการ
ชวยเหลือหลังเกิดเหต ุ

ศักยภาพของบุคลากร 
ที่ชวยเหลือ 

ความพรอมของอุปกรณ
และเครื่องมือทางการแพทย

ในการชวยเหลือ 

รวม 100.0 100.0 100.0 

มากที่สุด 26.5 29.1 26.0 

มาก 38.2 35.5 39.7 

ปานกลาง 25.7 25.5 30.3 

นอย 9.6 9.9 4.0 

 

3.3.4  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการของหนวยกูชพี 

ประชาชนที่มีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา รอยละ 8.1 ไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ

ใหบริการของหนวยกูชีพฉุกเฉิน ดังนี้ เจาหนาที่ควรมีความพรอมตลอดเวลาและรวดเร็ว ควรมีความรู

เบื้องตนในการปฐมพยาบาลและการดูแลทรัพยของผูประสบเหตุ  เพิ่มบุคลากรทางการแพทยและ

หนวยกูภัยใหทั่วถงึทุกหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.7 64.6 65.7 
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ตาราง 21 รอยละของประชาชนทีม่ีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการใหบริการของหนวยกูชพี  เปนรายภาค 

ภาค 
ขอเสนอแนะ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง 

(ยกเวน กทม.) 
เหนือ ตะวันออก-

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ขอเสนอแนะ 8.1 6.2 7.7 7.1 8.5 10.0 

- เจาหนาที่มีความพรอม

ตลอดเวลา และเร็ว 28.4 47.9 38.3 41.8 15.2 24.4 

- ความรูเบื้องตนในการปฐม

พยาบาล และการดูแลทรัพย 

  ของผูประสบเหตุ 24.0 16.7 25.0 9.1 34.8 17.9 

- เพิ่มบุคลาการทางการแพทย  

  และหนวยกูภยัใหทั่วถึงทุก  

  หมูบาน 20.9 16.7 10.0 14.5 27.3 28.2 

- ปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณทาง

การแพทยใหทันสมัย 16.2 8.3 16.7 20.0 19.7 7.7 

- ควรใชส่ือวิทยุชุมชนรวมดวย 5.4 6.2 6.7 9.1 1.5 7.7 

- สายดวนฉุกเฉิน 1669 บางครั้ง

โทรไมได  2.8 4.2 1.7 5.5 - 6.4 

- ตองการใหเปนการบริการที่ไม

คิดเงินเพราะคารักษาแพงเกินไป 2.1 - 1.6 - 1.5 6.4 

- ควรสนับสนุนงบประมาณให

มากกวานี ้ 0.2 - - - - 1.3 

ไมมีขอเสนอแนะ 91.9 93.8 92.3 92.9 91.5 90.0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตารางสถิติ 
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สารบัญตารางสถิติ 
หนา 

ตาราง  1   รอยละของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา    จําแนกตามลักษณะ

ทางประชากร และสังคม 

33 

ตาราง  2   รอยละของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา    จําแนกตามการใชสิทธิ

รักษาพยาบาลในรอบ 6 เดือน และลักษณะทางประชากรและสังคม 

35 

ตาราง  3   รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เขารับบริการสาธารณสุข 

(ในรอบ 6 เดือน) จําแนกตาม การเสียคาใชจาย และลักษณะทางประชากร/สังคม 

37 

ตาราง  4 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เขารับบริการสาธารณสุข 

(ในรอบ 6 เดือน)จําแนกตามสถานพยาบาลที่ใชบริการครั้งลาสุด  และลักษณะทาง

ประชากร/สังคม  

39 

ตาราง  5   รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เขารับบริการสาธารณสุข 

(ในรอบ 6 เดือน) จําแนกตามความคิดเห็นการกลับเขาใชบริการสถานพยาบาลที่ใช

ลาสุด และลักษณะทางประชากร/สังคม 

41 

ตาราง  6   รอยละของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา    จําแนกตามการใหคะแนน

ความสําคัญตอประเด็นการบริการ ในการเขารับบริการสาธารณสุข  ทั่วประเทศ 

43 

ตาราง  7   รอยละของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา    จําแนกตามการใหคะแนน

ความสําคัญตอประเด็นการบริการในการเขารับบริการสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร 

45 

ตาราง  8   รอยละของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา    จําแนกตามการใหคะแนน

ความสําคัญตอประเด็นการบริการในการเขารับบริการสาธารณสุข  ภาคกลาง 

47 

ตาราง  9   รอยละของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา    จําแนกตามการใหคะแนน

ความสําคัญตอประเด็นการบริการในการเขารับบริการสาธารณสุข  ภาคเหนือ 

49 

ตาราง  10 รอยละของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา    จําแนกตามการใหคะแนน

ความสาํคัญตอประเด็นการบริการในการเขารับบริการสาธารณสุข  ภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือ  

51 

ตาราง  11 รอยละของประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา    จําแนกตามการใหคะแนน

ความสําคัญตอประเด็นการบริการในการเขารับบริการสาธารณสุข  ภาคใต             

53 

ตาราง  12 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เขารับบริการสาธารณสุข

โดยใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา(ในรอบ 6 เดือน)  จําแนกตาม การประสบ

ปญหา  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

55 

ตาราง  13 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความพึงพอใจ

กับสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มี และลักษณะทางประชากร/สังคม 

57 
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ตาราง  14 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความคิดเห็นที่มี

ตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาดานคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และลักษณะทาง

ประชากร/สังคม 

59 

ตาราง  15 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐานการรักษาพยาบาลเมื่อเทียบกับสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิอ่ืน และลักษณะทาง

ประชากร/สังคม 

61 

ตาราง  16 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความคิดเห็น

ความเพียงพอของคาใชจายตอคนตอปที่รัฐจายใหโรงพยาบาล  และลักษณะทาง

ประชากร/สังคม 

63 

ตาราง  17 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความคิดเห็นของ

ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการของโรงพยาบาลเอกชน และลักษณะทาง

ประชากร/สังคม 

65 

ตาราง  18 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จําแนกตามความรูเกี่ยวกับ

โรคที่ไมคุมครองของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา และภาค 

67 

ตาราง  19 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จําแนกความคิดเห็นการใช

สิทธิกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินสามารถใชสิทธิรับบริการรักษา พยาบาลที่หนวยบรกิารอืน่ๆ  ที่

ไมระบุในบัตรประกันสุขภาพถวนหนา และลักษณะทางประชากร/สังคม 

68 

ตาราง  20 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จําแนกความคิดเห็นการใช

สิทธิขอเปลี่ยนหนวยบริการประจําที่ระบุในบัตร ไดปละ 2 คร้ัง  และลักษณะทาง

ประชากร/สังคม 

70 

ตาราง  21 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จําแนกความคิดเห็นการใช

สิทธิกรณี ผู ใช สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาได รับความเสียหายจากการ

รักษาพยาบาลสามารถขอรับเงินชดเชยความเสียหายเบื้องตน และลักษณะทาง

ประชากร/สังคม 

72 

ตาราง  22 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จําแนกตามความคิดเห็น 

 ขอเสนอในการปรับปรุงการใหบริการ และลักษณะทางประชากร/สังคม 

74 

ตาราง  23 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามความคิดเห็นของ

อาการเจ็บปวยที่ตองแจงบุคลากรทางการแพทยฉุกเฉิน และลักษณะทางประชากร/

สังคม 

76 

ตาราง  24 รอยละของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามการใชบริการ

หนวยกูชีพ และลักษณะทางประชากร/สังคม 

78 
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