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บทสรุปผู้บริหาร

การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการ
ด�ำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจ การรับรู้ และความเข้าใจ ต่อการด�ำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ รวมถึงข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ การการบริการและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของผูท้ มี่ ี
ส่วนได้เสีย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ประชาชน จ�ำนวน 4,970 ตัวอย่าง 2) ผู้ให้บริการ จ�ำนวน
3,040 ตัวอย่าง 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 3,192 ตัวอย่างและ 4) กลุม่ เครือข่ายองค์กร
ภาคี จ�ำนวน 346 ตัวอย่าง ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม
2563 สรุปสาระส�ำคัญดังนี้

1. ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

คะแนนความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คะแนนเต็ม
10 คะแนน) ประชาชน พึงพอใจเท่ากับ 9.19 คะแนน 1 ผู้ให้บริการ 7.84 คะแนน 2 องค์กรภาคี
ที่เกี่ยวข้อง 8.55 คะแนน 3 และเมื่อคิดพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนมากถึงมากที่สุด
(7-10 คะแนน) ของแต่ละกลุ่ม พบว่า ประชาชนมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.64 ผู้ให้บริการ
ให้คะแนนมากถึงมากที่สุดร้อยละ 83.45 และองค์กรภาคให้คะแนนมากถึงมากทีส่ ดุ ร้อยละ 96.41
(แผนภาพที่ i)

หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้ใช้บริการและใช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในรอบ 6 เดือนที่
ผ่านมา (จ�ำนวน 2,451 คน)
2
หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของผู้ให้บริการ
3
หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1

3

แผนภาพที่ i

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ และร้อยละของผู้ให้คะแนนที่มีความพึงพอใจระดับมากถึง
มากทีส่ ดุ (7-10 คะแนน) ต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำ� แนกตาม
ผู้มีส่วนได้เสีย
ร้อยละของผู้ให้คะแนนที่มีความพึงพอใจ
ระดับมากถึงมากที่สุด (7-10 คะแนน)

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน
ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
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2. แนวทางการรักษาและพัฒนาระดับความพึงพอใจ
2.1 กลุ่มประชาชน

• มาตรฐานการให้บริการ ประกอบด้วย 1) ความเท่าเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิ
อื่น และ 2) การให้ข้อมูล รายละเอียดของโรคและวิธีการดูแลรักษา
• บริการของบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย 1) ความสุภาพและมีมารยาทใน
การบริการ และ 2) บุคลากรมีจ�ำนวนเพียงพอ
• ขั้นตอนการใช้บริการ ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบสิทธิที่สะดวก รวดเร็วและ
2) ได้ใช้สิทธิตามโรงพยาบาลที่ต้องการ

2.2 กลุ่มผู้ให้บริการ

• งบประมาณและการจ่ายเงิน ประกอบด้วย 1) ความเพียงพอของงบประมาณทีใ่ ช้
จัดบริการในระบบ 2) ความรวดเร็ว ทันเวลาในการจ่ายชดเชยค่าบริการไปยังหน่วย
บริการ และ 3) ความเหมาะสมของงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2.3 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• การสนับสนุนด้านข้อมูลและการประสานงาน คือ ความถูกต้อง แม่นย�ำ รวมถึง
การอ�ำนวยความสะดวกด้านการติดต่อประสานงานด้านบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
• การด�ำเนินงานและบริหารงบ คือ งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นสามารถ
ใช้เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดได้
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2.4 กลุ่มองค์กรภาคี

• ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งหมายถึงความเหมาะสมของชุดสิทธิ
ประโยชน์ท่ผี ู้รับบริการได้รบั ในปัจจุบัน
• การสนับสนุนของ สปสช. ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนทรัพยากรในการด�ำเนิน
กิจกรรม และ 2) ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
• การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน / องค์กรมีส่วนรวม ประกอบด้วย 1) เปิดโอกาสให้
หน่วยงาน / องค์กรมีส่วนร่วม และ 2) รับฟังและตอบสนองต่อความคิดเห็น
(พิจารณาแผนภาพที่ ii)

แผนภาพที่ ii

ตรวจสอบสิทธิสะดวก รวดเร็ว

ความเท่าเทียมเมื่อเทียบกับสิทธิอื่น

ความสุภาพและมีมารยาทดี

ได้ใช้สิทธิตาม รพ. ที่ต้องการ

มาตรฐานการให้บริการ

บริการของบุคลากร
ทางการแพทย์

ขั้นตอนการใช้บริการ

อปท.
การสนับสนุนข้อมูล
และการประสานงาน
ความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน              

องค์กรภาคี

การสนับสนุนของ
สปสช.

เปิดโอกาสให้หน่วยงาน/
องค์กร มีส่วนร่วม

การสนับสนุนทรัพยากร
ในการด�ำเนินกิจกรรม

เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
องค์กรมีส่วนร่วม

ความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน  

การรับฟังและตอบสนอง
ต่อความคิดเห็น

ความเหมาะสมงบส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

ความเหมาะสมของ
ชุดสิทธิประโยชน์ท่ผี ู้รับ
บริการได้รบั ในปัจจุบัน

ความพึงพอใจ

ความรวดเร็วและทันเวลาในการจ่าย
ชดเชยค่าบริการไปยังหน่วยบริการ

ประชาชน

ความเพียงพอของงบประมาณ
ที่ใช้จัดบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

การด�ำเนินงาน
และบริหารงบ

ผู้ให้บริการมีจ�ำนวนเพียงพอ

งบประมาณและการจ่ายเงิน

สปสช เขตให้ข้อมูลถูกต้องแม่นย�ำ +
อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อประสาน
งานด้านบริหารจัดการกองทุน กปท.

การให้ข้อมูลโรค และวิธีรักษา

ผู้ให้บริการ

งบ กปท. สามารถใช้เพือ่ การ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดได้

แนวทางการรักษาและพัฒนาระดับความพึงพอใจ
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2. การรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.1 กลุ่มประชาชน

• หน่วยงานรับผิดชอบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ผู้ท่รี ับรู้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สปสช. มีไม่มากนักคือร้อยละ 20.5
• ข้อมูลสิทธิพื้นฐาน
- สอบถามรวม 9 ด้าน พบว่ารับรู้อย่างถูกต้องตั้งแต่ร้อยละ 26.1 ถึง 85.7
- รับรู้ถูกมากที่สุดใกล้เคียงกันระหว่าง 1) กรณีเจ็บป่วยทั่วไปต้องใช้บริการยัง
สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนสิทธิไว้ รับรู้ถูกต้อง ร้อยละ 85.7 และ 2) กรณีเจ็บ
ป่วยฉุกเฉินหรืออุบตั เิ หตุสามารถรักษาสถานพยาบาลใดก็ได้ทใี่ กล้ทสี่ ดุ รับรูถ้ กู
ต้องร้อยละ 84.0
- ข้อมูลสิทธิพื้นฐานที่รับรู้ต�่ำที่สุดคือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถ
เปลี่ยนสถานพยาบาลประจ�ำได้ 4 ครั้งต่อปี รับรู้เพียงร้อยละ 26.1
• ช่องทางการบริการข้อมูล ข่าวสารและการเข้าถึง

การรับรู้ช่องทางการบริการข้อมูล ข่าวสาร

- ไม่มชี ่องทางใดที่รับรู้ถึงครึ่ง (ร้อยละ 50)
- ช่องทางที่รับรู้มากที่สุดคือ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
ร้อยละ 42.1 รองลงมาคือสายด่วน สปสช. ร้อยละ 36.0 (ระบุได้ถูกต้องว่าเป็น
หมายเลข 1330 ร้อยละ 34.2) ส่วนช่องทางอื่นรับรู้ไม่ถึงร้อยละ 20

การเข้าถึง / ใช้บริการ

- ยังมีไม่มากนักสูงสุดคือ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ร้อยละ
18.7

ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ

- 3 อันดับแรก คือโทรทัศน์ ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือเฟซบุ๊กร้อยละ 16.0 อันดับ
สามคือ วิทยุ/ หอกระจายข่าวร้อยละ 14.1

2.2 กลุ่มผู้ให้บริการ

• ข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- สอบถามรวมทัง้ สิน้ 11 ด้าน พบว่ารับรู้ได้ถูกต้องตัง้ แต่ร้อยละ 61.2 จนถึง 88.7
- รับรู้ถูกต้องมากที่สุดใกล้เคียงกันระหว่าง 1) มีสิทธิรักษากรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  (โควิด 19) ร้อยละ 88.7 และ 2) สปสช. มีการรับฟังความคิด
เห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อน�ำผลไปปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ 88.2
• ช่องทางการบริการข้อมูล ข่าวสารและการเข้าถึง
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การรับรู้ช่องทางการบริการข้อมูล ข่าวสาร

- อยู่ในระดับค่อนข้างสูงระหว่างร้อยละ 59.7 ถึง 91.7
- ช่องทางทีร่ บั รูม้ ากทีส่ ดุ คือ หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียน ฯ ตาม
มาตรา 50 (5) ร้อยละ 91.7 รองลงมาคือโทรศัพท์สายด่วน สปสช. ร้อยละ 87.9
และเว็บไซต์ สปสช. ร้อยละ 87.4
- ร้อยละ 84.6 รับรู้หมายเลขสายด่วน สปสช. 1330 ได้อย่างถูกต้อง

การเข้าถึง / ใช้บริการ

- ช่องทางทีใ่ ช้บริการมากทีส่ ดุ คือ เว็บไซต์ สปสช. ร้อยละ 49.9 รองลงมาคือหน่วย
รับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ร้อยละ 42.4 ส่วนด้านอื่นมีสัดส่วน
น้อยกว่าชัดเจน

ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ

- 3 อันดับแรกคือเว็บไซต์ ร้อยละ 31.2 รองลงมาคือเฟซบุ๊กร้อยละ 22.4 และไลน์
ร้อยละ 17.7

2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- สอบถามรวม 7 ด้าน สัดส่วนผู้ทรี่ บั รู้ถกู ต้องอยู่ระหว่างร้อยละ 74.3 จนถึง 96.1
- รับรู้ถูกต้องมากทีส่ ุดใกล้เคียงกันคือ 1) อบต./ เทศบาล มีงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุกในชุมชน และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 96.4 ใกล้เคียงกับ 2) เทศบาล
/ อบต. ใช้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคระบาดได้ ร้อยละ 96.1
• ช่องทางการบริการข้อมูล ข่าวสารและการเข้าถึง

การรับรู้ช่องทางการบริการข้อมูล ข่าวสาร

- รับรู้สูงระหว่าง 79.0 ถึง 97.4
- รับรู้มากที่สุดคือ เว็บไซต์ สปสช. ร้อยละ 97.4 รองลงมาคือเว็บไซต์ศูนย์ข่าว
สปสช. ร้อยละ 95.2 และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ภาค
ประชาชน) ร้อยละ 93.0
- ร้อยละ 68.7 รับรู้หมายเลขสายด่วน สปสช. 1330 ได้อย่างถูกต้อง

การเข้าถึง / ใช้บริการ

- ช่องทางที่ใช้บริการมากที่สุดคือ เว็บไซต์ สปสช. ร้อยละ 76.1 รองลงมาคือ
เว็บไซต์ศนู ย์ข่าว ร้อยละ 60.0 ส่วนช่องทางอืน่ ใช้บริการในสัดส่วนต�ำ่ กว่าอย่าง
ชัดเจน
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- 3 อันดับแรกคือ เว็บไซต์ร้อยละ 36.4 รองลงมาคือไลน์ร้อยละ 24.4 และเฟซบุ๊
กร้อยละ 22.6

2.4 องค์กรภาคี

• ข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

สิทธิหน้าที่ของผู้มสี ิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- สอบถามรวม 13 ด้าน สัดส่วนผูท้ รี่ บั รูถ้ กู ต้องอยูร่ ะหว่างร้อยละ 82.7 จนถึง 98.6
- ด้านที่รับรู้ถูกต้องมากที่สุดคือ 1) ถ้าเจ็บป่วยทั่วไป ต้องไปใช้บริการที่หน่วย
บริการประจ�ำที่ลงทะเบียนสิทธิไว้ในเวลาท�ำการ ร้อยละ 98.6 รองลงมา 2) ถ้า
เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถไปรักษาทีส่ ถานพยาบาลใดก็ได้ทใี่ กล้ทสี่ ดุ ร้อยละ 97.1

การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- สอบถามรวม 5 ด้าน สัดส่วนผู้ทรี่ บั รู้ถกู ต้องอยู่ระหว่างร้อยละ 79.8 จนถึง 97.4
- ด้านที่รับรู้ถูกต้องมากที่สุดคือ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนจัด
กิจกรรมดูแลสุขภาพผ่านกองทุนสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) กองทุนฟื้นฟูจังหวัด
กองทุนดูแลผู้สูงอายุ (long term care) ร้อยละ 97.4 รองลงมาคือ 2) สปสช. จัด
ให้มีการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน
หน่วยบริการ, หน่วยรับร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) โดย
ภาคประชาชน หรือ อปท. และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน”
ร้อยละ 94.8
• ช่องทางบริการข้อมูล ข่าวสารและการเข้าถึง

การรับรู้ช่องทางการบริการข้อมูล ข่าวสาร

- รับรู้สูงมากระหว่าง 93.4 ถึง 98.6
- รับรู้มากที่สุดคือ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 
50(5) ร้อยละ 98.6 รองลงมาคือศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
(ภาคประชาชน) ร้อยละ 98.5 และ เฟซบุ๊ก สปสช. กับ Line Official Account
“สปสช.” ร้อยละ 98.0
- ร้อยละ 89.0 รับรู้หมายเลขสายด่วน สปสช. 1330 ได้อย่างถูกต้อง

การเข้าถึง / ใช้บริการ

- ช่องทางทีม่ กี ารใช้บริการมากทีส่ ดุ คือเว็บไซต์ สปสช. ร้อยละ 78.9 รองลงมาคือ
ไลน์ ร้อยละ 71.4 และเว็บไซต์ศูนย์ข่าวร้อยละ 68.2
- ช่องทางอื่นๆ สัดส่วนการใช้งานอยู่ระหว่างร้อยละ 43.6 ถึง 63.6 สูงกว่ากลุ่ม
อื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน
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- 3 อันดับแรกคือ ไลน์ร้อยละ 31.3 รองลงมาคือเว็บไซต์ร้อยละ 30.7 และเฟซบุ๊
กร้อยละ 16.7

3. ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริการและระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
3.1 กลุ่มประชาชน

• ข้อเสนอแนะด้านการบริการ
- 3 อันดับแรกประกอบด้วย 1) บริการที่ได้รับล่าช้า  ร้อยละ 35.4 2) ควรบริการ
ด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม และเอาใจใส่ผู้ใช้บริการให้มากขึ้น ร้อยละ 23.4 และ
บุคลากรไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 19.9
• ข้อเสนอแนะต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- 3 อันดับแรก ประกอบด้วย 1) เพิ่มหน่วยบริการให้สามารถใช้สิทธิได้มากขึ้น/
สามารถใช้สทิ ธิได้ทุกโรงพยาบาล ร้อยละ 28.4 2) ลด/ ไม่คิดค่าใช้จ่ายกรณี
ยานอกบัญชี เพิ่มยาที่มคี ุณภาพให้มากขึ้น ร้อยละ 20.1 และ3) เพิ่มสิทธิการ
รักษาให้ครอบคลุมการป้องกันรักษาโรคต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 18.4

3.2 ผู้ให้บริการ

• ข้อเสนอแนะด้านการบริการ
- 3 อันดับแรกประกอบด้วย 1) สนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์/ ยารักษา
โรค ร้อยละ 31.1 2) เพิ่มจ�ำนวนบุคลากรผู้ให้บริการให้เพียงพอกับจ�ำนวนผู้ใช้
บริการ ร้อยละ 26.5 และ 3) การรักษามาตรฐานของสถานพยาบาล การพัฒนา
ศักยภาพให้เทียบเท่ากัน ร้อยละ 14.3
• ข้อเสนอแนะต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- 3 อันดับแรกประกอบด้วย 1) เพิ่มงบประมาณเหมาจ่ายต่อหัว ร้อยละ 30.5 2)
ขยายพื้นที่ในการใช้สิทธิให้ครอบคลุม ใช้ได้ทั่วประเทศ ร้อยละ 19.6 และ 3)
ขยายสิทธิให้ใช้ได้ครอบคลุมทุกบริการ การป้องกันและรักษาโรค ร้อยละ 12.2

3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ข้อเสนอแนะต่อการบริการ
- 3 อันดับแรกประกอบด้วย 1) ปรับปรุงเรื่องความเร็วเร็วในการบริการ ร้อยละ
23.3 2) เพิม่ ความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิท์ ำ� ได้งา่ ยขึน้ ร้อยละ 21.1 และ
3) เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ ร้อยละ 20.0
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• ข้อเสนอแนะต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- 3 อันดับแรกประกอบด้วย 1) เพิม่ งบประมาณรายหัวเพือ่ ประชาชน และต้องการการสนับสนุน
ด้านการฝึกอบรมให้มากขึ้น เท่ากันร้อยละ 18.6 รองลง 2) เพิ่มสิทธิในการเข้ารับบริการควร
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม เพิ่มสิทธิการรักษา และยารักษาโรคให้มากขึ้น ร้อยละ 14.4

3.4 องค์กรภาคี

• ข้อเสนอแนะต่อการบริการ
- 3 อันดับแรกประกอบด้วย 1) ปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 18.3 2)
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ ร้อยละ 15.6 และ 3) การอบรมบุคลากรใน
หน่วยบริการให้เข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 14.7
• ข้อเสนอแนะต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- 3 อันดับแรกประกอบด้วย 1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้น ร้อยละ 32.9  
2) การขยายสิทธิให้ครอบคลุมการบริการป้องกันและรักษาโรคเพิม่ มากขึน้ ร้อยละ 17.8 และ  
3) ปรับปรุงในด้านงบประมาณ ร้อยละ 12.3
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รายชื่อจังหวัดตัวอย่าง จ�ำแนกตามภาค และเขตสุขภาพ
จ�ำนวน EA ตัวอย่าง จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ และเขตการปกครอง
จ�ำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง และจ�ำนวนประชาชนตัวอย่างโดยประมาณ
จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ
รายชื่อจังหวัดตัวอย่าง จ�ำแนกตามภาค และเขตสุขภาพ
จ�ำนวนหน่วยบริการตัวอย่าง จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ และกลุ่มหน่วยบริการ
จ�ำนวนผู้ให้บริการตัวอย่าง จ�ำแนกตามจังหวัดตัวอย่าง และประเภทผู้ให้บริการ
จ�ำนวน อปท. ตัวอย่าง จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ
แสดงอัตราการตอบของกลุ่มเป้าหมายประชาชน
ผู้ให้บริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แสดงเวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม (หน่วย: นาที)
แสดงอัตราการตอบค�ำถาม 4.1 ถึง 4.5
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการทดสอบแบบสอบถาม
กรอบเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ : กลุ่มประชาชน
กรอบเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ : กลุ่มผู้ให้บริการ
กรอบเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิตทิ ี่ใช้ : กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรอบเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ใี ช้ : กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคี
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จ�ำนวนครัวเรือนและประชากรจ�ำแนกตามเขตสุขภาพและพื้นที่
96
คุณลักษณะทางประชากร (n = 4,970)
97
การรับรู้ถงึ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
99
การรับรู้และความเข้าใจต่อสิทธิหน้าที่ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
99
การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช.
100
เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การรับรู้และใช้บริการช่องทางบริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
101
ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ค่าร้อยละถ่วงน�้ำหนัก) 101
ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
102
ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
103
จ�ำแนกตามการใช้บริการและใช้สิทธิ
13

ตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-12
ตารางที่ 4-13
ตารางที่ 4-14
ตารางที่ 4-15
ตารางที่ 4-16
ตารางที่ 4-17
ตารางที่ 4-18
ตารางที่ 4-19

ตารางที่ 4-20

ตารางที่ 4-21

ตารางที่ 4-22

ตารางที่ 4-23
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เหตุผลที่ไม่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(เฉพาะผู้รบั บริการแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ) (n = 30)
การไปใช้บริการครั้งล่าสุดในสถานพยาบาลประจ�ำหรือรับส่งต่อ
(เฉพาะผู้ท่เี ข้าใช้บริการใน 6 เดือนที่ผ่านมา)
ประเภทหน่วยบริการที่ไปใช้บริการครั้งล่าสุด
(เฉพาะผู้ท่เี ข้าใช้บริการใน 6 เดือนที่ผ่านมา)
ประเภทของการรับบริการครั้งล่าสุด (เฉพาะผู้ท่เี ข้าใช้บริการใน 6 เดือนที่ผ่านมา)
การไปใช้บริการเพื่อรักษาโรคประจ�ำตัว
(เฉพาะผู้ท่เี ข้าใช้บริการใน 6 เดือนที่ผ่านมา)
การเสียค่าใช้จ่ายนอกเหนือสิทธิในการไปใช้บริการในหน่วยบริการ
(เฉพาะผู้ท่เี ข้าใช้บริการและใช้สิทธิใน 6 เดือนที่ผ่านมา) (n = 1,737)
ความพึงพอใจต่อการไปใช้บริการที่หน่วยบริการ
การให้ความส�ำคัญและบริการที่ได้รับจริงจากการไปใช้บริการ
ที่หน่วยบริการ (n = 1,737)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการ
ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านระบบบริการของสถานพยาบาล (เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการ
ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านระบบบริการด้านยา (เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการ
ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านมาตรฐานการให้บริการ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการ
ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
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แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis)
ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis)
ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านมาตรฐานการให้บริการ
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis)
ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านการให้บริการ
ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis)
ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ
ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อการรับบริการ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 898)
ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 522)
ข้อมูลพื้นที่การส�ำรวจ
ข้อมูลประเภทของหน่วยบริการ
ข้อมูลสังกัดของหน่วยบริการ
คุณลักษณะทางประชากร (n = 3,040)
การรับรู้และความเข้าใจต่อข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช. เพื่อสอบถามข้อมูล
การใช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การรับรู้และใช้บริการช่องทางบริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การให้ความส�ำคัญและบริการที่ได้รับจริงจากการด�ำเนินงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านงบประมาณ และการจ่ายเงิน  (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
การด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรวม
(คะแนน 1 - 10 คะแนน)
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แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis)
ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อการการด�ำเนินงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 5-15 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis)
ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อการด�ำเนินงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านงบประมาณและการจ่ายเงิน
ตารางที่ 5-16 ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อการบริการ (n = 196)
ตารางที่ 5-17 ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบ
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n = 597)
ตารางที่ 5-14

ตารางที่ 6-1
ตารางที่ 6-2
ตารางที่ 6-3
ตารางที่ 6-4
ตารางที่ 6-5
ตารางที่ 6-6
ตารางที่ 6-7
ตารางที่ 6-8
ตารางที่ 6-9
ตารางที่ 6-10

ตารางที่ 6-11
ตารางที่ 6-12
ตารางที่ 6-13
ตารางที่ 6-14
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จ�ำนวนอปท. และตัวอย่างผู้ตอบจ�ำแนกตามเขต
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
คุณลักษณะทางประชากร (n = 3,192)
การรับรู้และความเข้าใจต่อข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช. เพื่อสอบถามข้อมูล
การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การรับรู้และใช้บริการช่องทางบริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การให้ความส�ำคัญและบริการที่ได้รับจริงจากการด�ำเนินงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ
ของ สปสช. (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านการมีส่วนร่วมในการท�ำงานของ อปท. (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านกฎระเบียบของ สปสช. (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในด้านการสนับสนุนข้อมูล/ ประสานงาน ของ สปสช. (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง
ในการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรวม
(คะแนน 1 - 10 คะแนน)
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บทที่ 1
บทนำ�

1.1

ที่มาและความสำ�คัญของโครงการ
“การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับคนไทย” เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการดูแลประชาชนที่ไม่มีสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้ ให้สามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจ�ำเป็นทั้งในหน่วยบริการ ในชุมชน หรือที่บ้าน โดยครอบคลุมทั้งบริการ
สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระ
ค่าใช้จา่ ยแม้วา่ จะเป็นโรคทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลสูง ซึง่ หน่วยงานหลักทีท่ ำ� หน้าทีข่ บั เคลือ่ นนโยบาย
ดังกล่าว คือ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พัฒนาและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มาอย่างต่อเนื่องกว่า  16 ปี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมียุทธศาสตร์เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2546 - 2550) : เส้นทางเดิน (Roadmap) สู่หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า เน้นการสร้าง ความครอบคลุมด้านหลักประกันสุขภาพให้กบั คนไทย ผ่านกลไกการมีส่วนร่วม พร้อมหนุน
เสริมการจัดระบบบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและทั่วถึง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2554) : เน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการคุม้ ครองสิทธิและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภายในของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้มแข็งมากขึ้น ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2555-2559) : เน้นความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมทุกคน บนผืนแผ่นดินไทย (Universal
Coverage) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ (Ownership) สอดคล้องกลมกลืนกันในระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐ (Harmonization) สนับสนุนระบบบริการ ปฐมภูมิ ส่วนระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทิศทางและกรอบคิด
ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ และแผน
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดเป้าประสงค์ 3 มิติคือ “ประชาชนเข้าถึงบริการ”“การเงินการคลัง
มั่นคง” “ด�ำรงธรรมาภิบาล” โดยมียุทธศาสตร์รองรับรวมทั้งสิ้น 5 ด้านประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
ความมั่นใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความ
มัน่ ใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความมัน่ ใจในประสิทธิภาพการ
บริหารกองทุน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้าง
ความมั่นใจในธรรมาภิบาล (ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560)

22

22

บทที่ 1

เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ สามารถตอบสนองต่อเป้าประสงค์สงู สุด ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยส�ำนักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ์สขุ ภาพ จึงก�ำหนดให้มกี ารส�ำรวจเพือ่ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่
เกีย่ วข้องต่อการด�ำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขนึ้ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ศึกษาถึงความรู้ ความ
เข้าใจ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้
นอกจากจะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแล้ว ยังมีส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนา  ปรับปรุง
คุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อันถือเป็นการเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ต่อการ
เข้าถึง มาตรฐานการให้บริการ ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ฯลฯ ซึง่ เป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญในการบริหาร
จัดการของสปสช. อย่างยั่งยืนต่อไป

1.2

วัตถุประสงค์
โครงการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินงาน
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ด�ำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ส�ำคัญ
3 ประการ คือ
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินงาน
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) เพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการ
ด�ำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3) เพือ่ รับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชน ผูใ้ ห้บริการ และองค์กรภาคีทเี่ กีย่ วข้อง

23

23

1.3

ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรวม 3 กลุ่ม ดังนี้
ประชาชน ซึ่งหมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ให้บริการ ซึ่งหมายถึงบุคลากร 2 กลุ่มคือ กลุ่มวิชาชีพหรือบุคลากรสาธารณสุข และกลุ่ม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานประกัน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดย
1) กลุ่มวิชาชีพหรือบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบ�ำบัด แพทย์แผนไทย และนักจิตวิทยาชุมชน
2) กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานประกัน ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หัวหน้าสถานีอนามัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้จัดการคลินิก
ชุมชนอบอุ่น (หรือผู้แทน) เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพในสถานพยาบาล (อาจเป็นพยาบาลวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี ฯลฯ ที่ได้รบั มอบหมายท�ำหน้าที่งานประกัน)
องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้ที่
ได้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีบ่ ริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ โดยมีระยะเวลาในการ
ท�ำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
กลุ่มที่ 2 เครือข่ายองค์กรภาคี หมายถึง ภาคีที่มสี ่วนร่วมในการด�ำเนินงานร่วมกับระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในด้านต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายองค์กรภาคี ได้แก่ เครือข่ายองค์กรประชาชน 9 ด้าน (ด้านเด็ก
หรือเยาวชน ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านชุมชนแออัด ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช ด้านผู้ใช้แรงงาน
ด้านเกษตรกร ด้านชนกลุ่มน้อย และด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น) เครือข่ายมิตรภาพบ�ำบัด
เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานกับระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีระยะเวลาในการท�ำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่

การศึกษาครัง้ นีค้ รอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศแบ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็น 13 เขต ดังนี้
เขต 1 เชียงใหม่  ล�ำพูน  ล�ำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน
เขต 2 อุตรดิตถ์  ตาก  สุโขทัย  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์
เขต 3 ชัยนาท  นครสวรรค์  อุทัยธานี  ก�ำแพงเพชร  พิจิตร
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เขต 4 นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  ลพบุร  
ี สิงห์บุรี  สระบุร  
ี นครนายก
เขต 5 ราชบุรี   กาญจนบุรี   สุพรรณบุรี   นครปฐม   สมุทรสาคร   สมุทรสงคราม   เพชรบุร  ี
ประจวบคีรขี ันธ์
เขต 6 สมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุร  
ี สระแก้ว
เขต 7 ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์
เขต 8 บึงกาฬ  หนองบัวล�ำภู  อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  นครพนม
เขต 9 นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ชัยภูมิ
เขต 10 ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  ยโสธร  อ�ำนาจเจริญ  มุกดาหาร
เขต 11 นครศรีธรรมราช  กระบี่  พังงา  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี  ระนอง  ชุมพร
เขต 12 สงขลา  สตูล  ตรัง  พัทลุง  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส
เขต 13 กรุงเทพมหานคร

1.3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา

ศูนย์วจิ ัยฯ อ้างอิงจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครื่องมือที่เคยใช้ในการศึกษาครั้งที่
ผ่าน ๆ มา (เนื่องจากต้องใช้ในการเปรียบเทียบผลการศึกษา) จ�ำแนกตามกลุ่มเป้าหมายที่ท�ำการศึกษา ดังนี้

ตารางที่ 1-1

ขอบเขตด้านเนื้อหา
ประชากร

ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา

ประชาชน

1) ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ รายได้ ระดับการ
ศึกษา พื้นที่ส�ำรวจ สถานภาพในครัวเรือน พื้นฐานด้านหลักประกันสุขภาพ
2) การรับรู้ ความเข้าใจต่อสิทธิหน้าที่ และช่องทางเข้าถึงข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3) ประสบการณ์การใช้บริการภายใต้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4) ความคาดหวัง/ การให้ความส�ำคัญ และความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
5) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงงานด้านหลักประกันสุขภาพ
1) ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับ การศึกษา 
ข้อมูลสังกัดและประเภทของหน่วยบริการ สถานภาพด้านวิชาชีพ ระยะเวลาการท�ำงาน
เป็นต้น
2) การรับรู้ ความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
3) ความคาดหวัง/ การให้ความส�ำคัญ และความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
4) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงงานด้านหลักประกันสุขภาพ

ผู้ให้บริการ
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ประชากร

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)

เครือข่ายองค์กรภาคี
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ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา

1) ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ
   ระดับการศึกษา ข้อมูลหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ ระยะเวลาการท�ำงาน เป็นต้น
2) การรับรู้ ความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
3) ความคาดหวัง/ การให้ความส�ำคัญ และความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
4) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงงานด้านหลักประกันสุขภาพ
1) ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ข้อมูลประเภทเครือข่ายองค์กรภาคี บทบาทหน้าที่ ระยะเวลาการท�ำงาน เป็นต้น
2) การรับรู้ ความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
3) ความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงงานด้านหลักประกันสุขภาพ

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการส�ำรวจ คณะผู้วิจยั ได้ท�ำการศึกษา และเรียบเรียงแนวคิดและงาน
วิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 7 ตอน ประกอบด้วย
1) การรับรู้ (Perception)
2) ความรู้ (Knowledge)
3) การให้บริการ (Service Delivery)
4) ความคาดหวัง (Expectation)
5) ความพึงพอใจ (Satisfaction)
6) เทคนิคการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1

การรับรู้ (Perception)
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่ ความหมายและคุณลักษณะของการรับรู้
และแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 ความหมายและคุณลักษณะของการรับรู้

Kapoor and Madichie (2012) อธิบายว่าการรับรู้ คือ กระบวนการที่คนเราเลือก (Select) จัดการ
(Organize) และแปลความหมาย (Interpret) ของสิ่งเร้าที่รู้สึกได้จากประสาทสัมผัส ทั้งการมองเห็น การได้ยิน
การสัมผัส การลิ้มรส และการดมกลิ่น โดยการตีความสิ่งเร้าของมนุษย์แต่ละคนจะขึ้นอยู่กับความคิด ความ
ต้องการ และประสบการณ์ท่แี ตกต่างกัน
สอดคล้องกัน เรวัตร์ ชาตรีวิศษิ ฏ์ (2553) ระบุว่าการรับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลเลือก จัดการ และ
แปลข้อมูลข่าวสารออกมา โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นทางกายภาพเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบ ๆ
และเงื่อนไขของแต่ละบุคคลด้วย
ด้านประวิทย์ พิมพะสาร (2555) ได้สรุปคุณลักษณะการรับรู้ของผู้บริโภคไว้ 4 ประการ ได้แก่
1) การรับรู้ของผู้บริโภคเป็นเรื่องอัตวิสัยส่วนตัว บุคคลอาจรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้แตกต่างกันตามอัตวิสัย
ส่วนตัวภายในจิตใจ โดยมีแนวโน้มรับข่าวสารที่ตนยอมรับได้ หรือสอดคล้องกับความเชื่อเดิม และขจัดข้อมูล
ที่ตนไม่สนใจออกไป
2) การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะเป็นการเลือกสรร เพราะบุคคลไม่สามารถรับข้อมูลทีเ่ ข้ามาได้ทงั้ หมด
จึงต้องมีกลไกในการพิจารณาและยอมให้ข้อมูลผ่านเข้ามา  ซึ่งกลไกต่าง ๆ เหล่านั้น ได้แก่ ปริมาณขีดความ
สามารถในการรับรู้ ความไวในการเลือกที่จะรับรู้ และการต่อต้านการรับรู้
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3) การรับรู้ของผู้บริโภคจะรับรู้ได้เพียงระยะเวลาไม่นาน และเวลาที่ใช้ในการรับรู้มักจะเป็นช่วงเวลา
สั้น ๆ คุณสมบัติข้อนี้ท�ำให้องค์กรจ�ำต้องมีการโฆษณาซ�้ำ ๆ เพื่อย�้ำเตือนผู้บริโภค
4) การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะเป็นการสรุปภาพโดยรวม โดยผูบ้ ริโภคมักใช้ความรูส้ กึ หลาย ๆ อย่าง
ในการรับรู้ในเวลาเดียว เช่น ในการประเมินสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคจะรวบรวมความรู้สึกที่มีจากทั้งชื่อตรา
สินค้า ลักษณะ ราคา คุณภาพ และประสบการณ์ในอดีต แล้วสรุปเป็นภาพรวมว่าสินค้านั้นดีพอหรือไม่

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้

นอกจากการรับรู้จะท�ำให้ผ้บู ริโภคมองเห็นและเข้าใจภาพต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน การรับรู้ยงั เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการแสดงออกของบุคคล รวมทัง้ ช่วยในการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการ ทัง้ นี้ กระบวนการในการ
รับรูท้ ที่ ำ� ให้บคุ คลรับรู้เรือ่ ง ๆ เดียวกันได้แตกต่างกันมาจากกระบวนการ ดังต่อไปนี้ (Kapoor & Madichie, 2012;
Kotler, 2000)
1) การเลือกสิง่ ทีต่ นสนใจ (Selective attention) จากปริมาณข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ มากมาย
ทีป่ รากฎอยู่ในชีวติ ประจ�ำวัน บุคคลจะเลือกให้ความสนใจกับข้อมูลบางอย่างเท่านัน้ ส่วนทีเ่ หลือจะถูกคัดออก
หรือไม่ให้ความสนใจ ซึง่ งานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกสิง่ ทีส่ นใจ ได้แก่ ปัจจัยภายนอก อาทิ
รูปลักษณ์ ลักษณะของสิง่ เร้า โดยเฉพาะขนาดทีแ่ ตกต่างจากขนาดหรือปริมาณทีพ่ บได้ทวั่ ไป มักจะเป็นทีส่ นใจ
ได้มากกว่า  ส่วนปัจจัยภายใน คนส่วนใหญ่มักจะสนใจข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของตน
ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มระลึกถึงสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าไม่คุ้นเคย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต
2) การเลือกบิดเบือนข่าวสาร (Selective distortion) บุคคลมีแนวโน้มบิดเบือนข้อมูลให้เป็นไปตามที่
ต้องการ และตีความตามการรับรู้ของตน ในบางครั้งข้อมูลที่บุคคลสนใจจึงอาจไม่ได้มีความหมายเป็นไป
ตามที่ผู้ส่งสารตั้งใจให้เป็นตั้งแต่ต้น
3) การเลือกจดจ�ำ (Selective retention) แม้จะผ่านขัน้ ตอนการรับข้อมูลมาแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่า
ข้อมูลทุกอย่างจะถูกจดจ�ำไว้ โดยบุคคลมักเลือกที่จะรักษาข้อมูลที่สอดคล้องหรือสนับสนุนทัศนคติและ
ความเชื่อของตนเองมากกว่าที่ขัดแย้ง
ด้านประวิทย์ พิมพะสาร (2555) ระบุปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค แบ่งได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่  
1) ปัจจัยด้านเทคนิค โดยสิง่ เร้าทีม่ ลี กั ษณะจับต้องได้ มักจะมีอทิ ธิพลต่อการพิจารณาถึงคุณภาพและ
ราคาได้มากกว่า 
2) ความเต็มใจในการรับรู้ของผู้บริโภค เป็นสภาวะความพร้อมที่จะรับรู้ของบุคคล อาทิ ความมั่นคง
ในการรับรู้ ลักษณะนิสัย ความระมัดระวังหรือความมั่นใจ ความตั้งใจ โครงสร้างความคิด ความคุ้นเคยต่อ
สิ่งที่รับรู้ และความคาดหวังจากการรับรู้
3) ประสบการณ์ในอดีต ในกระบวนการรับรู้มักจะต้องมีการเปรียบเทียบสิ่งเร้ากับกรอบอ้างอิงจาก
ประสบการณ์ท่บี ุคคลมีอยู่ก่อนหน้า
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4) อารมณ์ ทัศนคติและสภาวะจิตใจในปัจจุบัน หากมีอารมณ์ดีขณะที่มีตัวกระตุ้นทางการตลาด
เข้ามา ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มถูกชักชวนหรือยอมรับสารนั้นได้ง่ายกว่า
5) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคม เช่น บทบาทและสถานภาพทางสังคมของบุคคลนั้น
ส่วนในมุมมองทางการตลาด มองว่าผู้บริโภคมักจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ จากพื้นฐานการรับรู้ที่
ต่างกัน โดยไม่ได้ข้นึ อยู่กับลักษณะของสิ่งเร้านั้นเสียทีเดียว โดยการรับรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่อาจมีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจซือ้ หรือใช้บริการ ได้แก่ การรับรูถ้ งึ ความเสีย่ ง (Perceived risk) ของผูบ้ ริโภค ซึง่ หมายถึง ความสามารถ
ในการประเมินค่าความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้สินค้าหรือบริการนั้น
(ประวิทย์ พิมพะสาร, 2555) โดยประเภทของความเสีย่ ง แบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ (Kapoor & Madichie, 2012)
1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Monetary or financial risk) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจสูญเสียไป
ในการรับบริการ รวมทัง้ ความคุ้มค่า หากผู้บริโภครับรู้วา่ ต้องจ่ายมากและมีทางเลือกอืน่ ทีส่ ามารถเลือกได้กจ็ ะ
เลี่ยงการใช้บริการ
2) ความเสีย่ งในการใช้งาน (Functional risk) ข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการท�ำงาน
ของสินค้า รวมถึงคุณภาพและประโยชน์ของสินค้าและบริการที่อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
3) ความเสี่ยงทางสังคม (Social risk) คือการรับรู้ที่เกิดจากบุคคลอื่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น
ของผู้บริโภค อาจเป็นความรู้สกึ จากคนในครอบครัว คนใกล้ชิด ที่ไม่ยอมรับการตัดสินใจใช้บริการ
4) ความเสี่ยงทางจิตใจ (Psychological risk) เป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าบริการอาจไม่เหมาะกับตนเอง
หรืออาจกระทบกับความรู้สกึ ของตนได้ เช่น การมีประสบการณ์ก่อนหน้าที่ไม่ตรงกับความคาดหวัง ท�ำให้รู้สึก
ไม่สบายใจที่จะใช้บริการ
5) ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical risk) เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ร่างกาย และสุขภาพของผู้บริโภคจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้น
ในภาพรวมสรุปได้ว่า การรับรู้เป็นการเลือกสรร จัดการ และแปลความหมายของสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ได้รับ
ซึ่งบุคคลแต่ละคนจะรับรู้แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ลักษณะของสิ่งเร้า ประสบการณ์
ในอดีต ความรู้สึก ณ ปัจจุบัน ซึ่งการรับรู้นอกจากจะเป็นมุมมองที่บุคคลมีต่อบริการ ยังส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเลือกใช้สนิ ค้าและบริการต่าง ๆ ด้วย
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2.2

ความรู้ (Knowledge)
แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่ ความหมายของความรู้ และประเภทของ
ความรู้ มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ความหมายของความรู้

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายความรู้ไว้ว่า เป็นสิง่ ทีส่ งั่ สมมาจากการ
ศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า  หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น ความรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์, สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่อง
นิทานพื้นบ้าน
ชญานิศ ปลืม้ อุดม (2557) ให้ความหมายความรูว้ า 
่ คือข้อมูลทีบ่ คุ คลหนึง่ ได้รบั มาจากการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ สัง่ สมมาจนเกิดเป็นความเข้าใจ เป็นพืน้ ฐานของความคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนการตัดสินใจเลือก
กระท�ำการต่าง ๆ โดยแต่ละคนจะมีความรู้ที่แตกต่างกันไปตามสมรรถภาพด้านสมองและความจ�ำ

2.2.2 ประเภทของความรู้

Drew (2020) ระบุว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะเก็บข่าวสารและข้อเท็จจริงเพื่อน�ำไปใช้งานทีหลังได้
โดยเราจะจัดเก็บและดึงความรู้มาใช้ผ่านกระบวนการทางปัญญา  เช่น การจัดหมวดหมู่ จดจ�ำ ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะ และประเภทของความรู้อาจแบ่งได้เป็นหลายแบบ ในที่นี้ขอยกมา 12 ประเภท ได้แก่
1) A Posteriori Knowledge คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นหลังจากมีประสบการณ์ตรง
2) A Priori Knowledge คือ ความรูแ้ ละข้อเท็จจริงทีม่ อี ยูโ่ ดยไม่จำ� เป็นต้องอาศัยประสบการณ์ สามารถ
สรุปได้ด้วยเหตุผล เช่น ความรู้ทฤษฎีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ท�ำให้บุคคลมองโจทย์ 1+1 และตอบได้ทันที่
ว่าเท่ากับ 2
3) Dispersed or Distributed Knowledge คือ ความรู้ที่ต้องอาศัยความสามารถของบุคคลหลายคน
หลายแขนงความเชี่ยวชาญ มาท�ำความเข้าใจจนน�ำไปสู่เป้าหมาย เช่น ความรู้ในการด�ำเนินธุรกิจ
4) Domain or Expert Knowledge คือ ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ผู้ที่มีความรู้ประเภทนี้
ส่วนใหญ่คอื ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ
5) Empirical Knowledge คือ ความรูเ้ ชิงประจักษ์ หรือประสบการณ์จากประสาทสัมผัส ทีส่ ามารถยืนยัน
ได้หรือมีหลักฐานประกอบ
6) Encoded Knowledge or Stored Knowledge คือ ความรู้ที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบสัญลักษณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง รวมทั้งในภาษาต่าง ๆ
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7) Tacit Knowledge คือ ความรูโ้ ดยนัยทีม่ ตี ดิ ตัวของบุคคล อาจมาจากประสบการณ์หรือสัญชาตญาณ
โดยบุคคลจะตระหนักว่าเป็นความรู้ที่มปี ระโยชน์ มีความถูกต้อง แต่อาจไม่สามารถอธิบายได้ เช่น สัตวแพทย์
ที่เชี่ยวชาญจะรู้วิธีส่ือสารและท�ำให้สัตว์สงบลงได้ หรือคนที่เติบโตมาในยุคดิจิทัล จะเรียนรู้การใช้งานฟีเจอร์
ต่าง ๆ ในแอปพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว
8) Explicit Knowledge ตรงข้ามกับ Tacit Knowledge คือ เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง สามารถรวบรวมและ
ถ่ายทอดให้ผอู้ นื่ ได้โดยง่าย เช่น เนือ้ หาฝยคูม่ อื ทีบ่ อกขัน้ ตอนการใช้งานสินค้า สูตรอาหารทีบ่ ง่ บอกส่วนผสมชัดเจน
9) Metaknowledge คือ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ เช่น วิธีจัดการความรู้ วิธีการได้รับหรือสูญเสียความรู้
การท�ำงานของความรู้ ตัวอย่างดังเช่น โมเดล Bloom’s Taxonomy (Bloom, 1956 อ้างถึงใน ชญานิศ ปลืม้ อุดม,
2557) ซึง่ อธิบายถึงพฤติกรรมการเรียนรูท้ เี่ ป็นกระบวนการ 6 ระดับ จากล่างขึน้ บน ได้แก่ 1) ความรู้ที่เกิดจาก
ความจ�ำ (Knowledge) 2) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehend) 3) การประยุกต์ใช้ (Application)
4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6) การประเมินค่า (Evaluation)
10) Imperative or Procedural Knowledge คือ การรู้วิธีการ หรือ Knowing how เป็นความรู้เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มักอาศัยการลงมือปฏิบัติถึงรู้
11) Descriptive Knowledge คือ รู้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือ Knowing that รู้ว่าอะไรจริง ซึ่งสามารถเรียนรู้
ได้จากการจดจ�ำ โดยไม่จำ� เป็นต้องลงมือปฏิบัติ
12) Situated Knowledge คือ ความรูท้ เี่ กิดขึน้ ในบริบทเฉพาะ เช่น ความรูท้ เี่ กิดจากชุมชนหรือวัฒนธรรม
ที่ตนร่วมอาศัยอยู่
ขณะทีใ่ นทางการตลาด Sharma (2013) แบ่งประเภทความรู้ของผู้บริโภคทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
หรือใช้สินค้าและบริการ โดยระบุว่าเป็นความรู้ที่หน่วยงานหรือบริษัทผู้ให้บริการควรท�ำความเข้าใจ เพื่อน�ำไป
ใช้ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการของตน แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1) ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (Product Knowledge)
2) ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์หรือตราสินค้า (Brand Knowledge)
3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการซื้อหรือใช้บริการ (Purchase Knowledge) เช่น ราคา สถานที่
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ (Consumption and Usage Knowledge)
5) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่หน่วยงานใช้ในการจูงใจให้ใช้สินค้าหรือบริการ (Persuasion
Knowledge)
6) ความรูส้ ว่ นบุคคล (Self-Knowledge) ซึง่ แต่ละคนจะมีแตกต่างกัน อาจเกิดจากประสบการณ์ การรับรู้
ที่ต่างกัน
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ในภาพรวมความรู้จึงมีความหมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับสั่งสมมา  โดยอาจมาจากการศึกษา  เรียนรู้
ค้นคว้า ประสบการณ์ หรือการลงมือปฏิบตั ิ โดยในทางการตลาด Sharma (2013) ระบุวา่ ความรูค้ วามเข้าใจของ
ผู้บริโภคเป็นสิ่งที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องให้ความสนใจ เพราะจะช่วยให้สามารถระบุอุปสรรคในการบริการ
ซึ่งหลายครั้งอาจเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในบริการ ทั้งยังท�ำให้ทราบว่าข้อมูลข่าวสารใดที่ถูกเข้าใจ
ผิดหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง โดยหน่วยงานต้องค้นหา  Knowledge gaps ระหว่างผู้บริโภคกับ
หน่วยงาน เพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้น และพยายามแก้ไขเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจ
สื่อถึงความคาดหวังของผู้บริโภคซึ่งหน่วยงานสามารถน�ำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาบริการให้ดขี ึ้นได้ด้วย  

2.3

การให้บริการ (Service Delivery)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ ประกอบด้วยเนื้อหาส�ำคัญ 4 ส่วน คือ ความหมายของการให้บริการ
หลักการในการให้บริการ โมเดลคุณภาพในการบริการ (Service Quality or SERVQUAL) และการวัดคุณภาพใน
การบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.3.1 ความหมายของการให้บริการ

การบริการจะมีลักษณะที่หลากหลาย โดยเปลี่ยนไปตามบริบทและผู้ให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของงานวิจัย ในที่นี้ จะกล่าวถึงความหมายของการให้บริการที่เป็นการบริการสาธารณะ (Public
Service Delivery) ดังนี้
McGregor, Campbell, Macy, and Cleveland (1982) กล่าวว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการ
ทีภ่ าครัฐจัดให้แก่ประชาชน ไม่วา่ จะโดยตรงผ่านระบบราชการ หรือสนับสนุนงบประมาณให้ตวั แทนมาท�ำหน้าที่
แทน
สอดคล้องกับ เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธ์ (2536) ซึ่งได้ขยายความว่า  การที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึง่ อาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชน มีหน้าทีใ่ นการ
ส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ส่วนรวม โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่ สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ ปัจจัยที่น�ำเข้าหรือทรัพยากร  
กระบวนการและกิจกรรม ผลผลิตหรือบริการ ช่องทางการให้บริการ และผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ
มุมมองข้างต้น เป็นเช่นเดียวกับที่ Lucy, Gilbert, and Birkhead (1977) ได้น�ำแนวคิดเชิงระบบ  (System
Approach) มาอธิบายการบริการสาธารณะ ว่าหมายถึง การที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการน�ำปัจจัยน�ำเข้า
อันได้แก่ ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงบุคลากร เข้าสู่กระบวนการจัดการ แล้วได้ผลผลิตหรือการบริการส่งมอบไปยัง
ประชาชน ซึง่ ประชาชนผูร้ บั บริการนีจ้ ะเป็นผูต้ ดั สินคุณค่าของการบริการทีไ่ ด้รบั และส่งผลย้อนกลับ (Feedback)
มาเป็นปัจจัยน�ำเข้าวนรอบต่อไป
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จากที่กล่าวมา จึงสรุปได้ว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการที่ภาครัฐ หรือตัวแทน ส่งมอบ
ให้แก่ประชาชน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ตดั สินคุณค่า
ของการบริการที่ได้รับ และสะท้อนกลับมาเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป

2.3.2 หลักการในการให้บริการ

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่านักวิชาการหลายท่านได้เสนอหลักการในการให้บริการไว้อย่าง
น่าสนใจ โดยมีทั้งสอดคล้อง และแตกต่างกันไปตามมุมมอง ดังนี้
Millet (1954) กล่าวถึงหลักการในการให้บริการที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) การให้บริการที่เสมอภาคกัน ตามฐานคิดที่ว่าบุคคลย่อมเกิดมาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความ
เสมอภาคกัน คือ ประชาชนทุกคนควรมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในด้านกฎหมายและการเมือง การให้บริการของรัฐจะ
ต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานภาพทางสังคม
2) การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ผลส�ำเร็จของการบริการนั้นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับผลส�ำเร็จของงานหรือ
ประสิทธิผลแต่เพียงอย่างเดียว หากจะต้องมีประสิทธิภาพด้วยคือ ต้องทันเวลาหรือทันเหตุการณ์ตามทีต่ อ้ งการ
ด้วย
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ นอกจากให้บริการอย่างเท่าเทียม เสมอภาคกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว
ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณทีเ่ หมาะสม จ�ำนวนตามความต้องการ สอดคล้องตามพืน้ ที่ และช่วงเวลา
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการจะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งพร้อมที่จะให้เวลา และ
พร้อมในการพัฒนาตนเองรองรับงานบริการ
5) การบริการต้องพัฒนาไปข้างหน้า ทั้งทางด้านผลงาน คุณภาพ เทคโนโลยี ตลอดจนแนวคิด ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ
Katz and Brenda (1973) กล่าวถึงหลักการในการให้บริการ ว่าหลักส�ำคัญต้องประกอบด้วย
1) ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2) ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน หมายถึง การให้บริการประชาชน จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ
3) การวางตัวเป็นกลาง หมายถึง เป็นการให้บริการต้องปลอดอคติ ไม่ใช้อารมณ์ บริการด้วยกริยา
ท่าทาง น�้ำเสียงที่สุภาพ
กุลธน ธนาพงศธร (2530) เสนอหลักการในการให้บริการไว้ดังนี้
1) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์ และบริการทีอ่ งค์การ
จัดให้นั้น จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
2) หลักความสม�ำ่ เสมอ คือ การให้บริการนัน้ ๆ ต้องด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ มิใช่ทำ� ๆ หยุด ๆ
ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน
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3) หลักความเสมอภาค บริการทีจ่ ดั นัน้ จะต้องให้แก่ผมู้ าใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้า และเท่าเทียม
กัน ไม่มกี ารให้สิทธิพิเศษแก่บคุ คลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด
4) หลักความประหยัด ค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งใช้ไปในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลทีจ่ ะได้รบั
5) หลักความสะดวก บริการทีจ่ ดั ให้แก่ผรู้ บั บริการจะต้องเป็นไปในลักษณะทีป่ ฏิบตั ไิ ด้งา่ ยสะดวกสบาย
สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการมากจนเกิน
ไป
จากข้างต้น องค์ประกอบส�ำคัญของหลักการให้บริการ สรุปได้ดังนี้
1) การตอบสนองต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่
2) ความต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
3) ความเสมอภาค
4) ความรวดเร็วทันสถานการณ์
5) ความเพียงพอ
6) การพัฒนาไปข้างหน้า
7) ความประหยัด
8) ความสะดวก
9) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
10) ความสุภาพ เต็มใจให้บริการ

2.3.3 โมเดลคุณภาพในการบริการ (Service Quality or SERVQUAL)

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) น�ำเสนอกรอบความคิดคุณภาพในการบริการผ่านโมเดล
SERVQUAL (แผนภาพที่ 2-1) โดยสังเคราะห์ข้อมูลมาจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในโมเดลประกอบไปด้วย
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้บริโภค และมีองค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ ช่องว่างต่าง ๆ
5 ช่องว่าง ซึง่ เปรียบเสมือนอุปสรรคทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ภาพในการบริการทีผ่ บู้ ริโภครับรูอ้ าจไม่ตรงกับทีค่ วรจะได้รบั ซึง่
ช่องว่างที่ 1-4 เป็นช่องว่างทีเ่ กิดในฝั่งผู้ให้บริการ ขณะทีช่ ่องว่างที่ 5 มาจากความคาดหวังและการได้รบั บริการ
ของผู้บริโภคเอง มีรายละเอียดและตัวอย่างที่ปรับมาจาก Kotler (2000) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ ดังนี้
GAP 1 - Consumer expectation - Management perception gap ช่องว่างระหว่างความคาดหวัง
ของผูบ้ ริโภคและการรับรูข้ องฝ่ายบริหาร ผูใ้ ห้บริการอาจไม่สามารถเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ตรงตาม
ที่ผู้บริโภคคาดหวัง เป็นไปได้ท้งั ที่ไม่เข้าใจว่าการบริการด้านใดที่ผู้บริโภคต้องการ และการปฏิบัตงิ านระดับใด
ทีแ่ สดงถึงคุณภาพในการบริการ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลอาจให้ความสนใจกับการเพิม่ คุณภาพห้องพักผู้ป่วย
ขณะที่ผู้ป่วยสนใจถึงการท�ำงานที่รวดเร็วของพยาบาลเป็นหลัก
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GAP 2 - Management perception - Service quality specification gap ช่องว่างระหว่างการ
รับรู้ของฝ่ายบริหารกับคุณภาพในการบริการทีเ่ จาะจง หน่วยงานมักประสบกับอุปสรรคในการพยายามท�ำตาม
ความต้องการของผูบ้ ริโภค กล่าวคือแม้ฝา่ ยบริหารจะรับรูค้ วามต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างถูกต้อง แต่อาจไม่
สามารถท�ำตามได้เพราะข้อจ�ำกัดทั้งด้านทรัพยากรและอื่น ๆ โดยอาจไม่สามารถสร้างมาตรฐานการท�ำงานได้
อย่างต่อเนื่อง หรือขาดพันธสัญญา (Commitment) ต่อการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ เช่น โรงพยาบาล
ต้องการให้พยาบาลท�ำงานอย่างรวดเร็ว แต่จ�ำนวนพยาบาลมีจ�ำกัด หรืออาจไม่ได้มีแนวทางชัดเจนว่าต้องท�ำ
อย่างไรบ้าง
GAP 3 - Service quality specifications - Service delivery gap ช่องว่างระหว่างคุณภาพในการ
บริการที่เจาะจงกับการให้บริการ แม้จะมีแนวทางในการให้บริการที่ชัดเจน แต่การบริการอาจไม่ได้เป็นไปตาม
แนวทางนั้น พนักงานแต่ละคนอาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน อาทิ การ
ขาดการอบรมที่ดี ขาดความสามารถ หรือขาดแรงจูงใจจนไม่ตั้งใจท�ำงาน ซึ่งพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการโดยตรงถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในคุณภาพของผู้รับบริการมาก
GAP 4 – Service delivery - External communications gap ช่องว่างระหว่างการให้บริการกับ
การสือ่ สารภายนอกองค์กร การสือ่ สาร รวมทัง้ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของหน่วยงานผ่านสือ่ มวลชนและ
ช่องทางต่าง ๆ สามารถส่งผลต่อความคาดหวังของผู้รับบริการได้ โดยหน่วยงานไม่ควรสัญญาถึงการให้บริการ
ที่เกินความเป็นจริง เพราะจะท�ำให้ผู้รับบริการคาดหวังสูง และหากไม่ได้รับบริการตามสัญญา  การรับรู้ถึง
คุณภาพของผู้รับบริการก็จะตกต�่ำลงมาก เช่น หากในโบรชัวร์โรงพยาบาลโชว์ภาพห้องพักที่สวยงามทันสมัย
แต่ในความจริงสภาพห้องเก่าและเสื่อมโทรม การสื่อสารภายนอกจะบิดเบือนความต้องการของผู้บริโภคไป
นอกจากนี้ การสื่อสารภายนอกยังอาจส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการในมุมมองของผู้บริโภคได้โดยตรง
เช่น บางครั้งหน่วยงานอาจไม่ได้ให้ข้อมูลถึงเรื่องความพยายามหรืองานหลังบ้านที่อยู่นอกเหนือการมองเห็น
ของผู้บริโภค ท�ำให้ผู้บริโภคไม่ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว และรับรู้ในคุณภาพของบริการน้อยกว่าความเป็นจริง
GAP 5 - Expected service - Perceived service gap ช่องว่างระหว่างบริการที่คาดการณ์กับการ
รับรูถ้ งึ บริการทีไ่ ด้รบั จริงของผูบ้ ริโภค สิง่ ส�ำคัญในการรับรองคุณภาพของการบริการ คือเมือ่ ผูบ้ ริโภคได้รบั บริการ
ตามความคาดหวังหรือมากกว่าความคาดหวัง อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งผู้บริโภคอาจรับรู้ถึงคุณภาพในการ
บริการผิดไปจากความจริง ซึง่ จะต้องมีการสือ่ สารและประเมินอย่างเหมาะสม เช่น นักกายภาพบ�ำบัดเข้าเยีย่ ม
คนป่วยบ่อยครั้งเพื่อแสดงถึงความใส่ใจ แต่คนป่วยอาจตีความไปว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตนแทน
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แผนภาพที่ 2-1

Service Quality Model (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985)
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โดยสรุปแล้ว การรับรู้ถึงคุณภาพในการให้บริการของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของ
ช่องว่างทัง้ ห้า ซึง่ เกีย่ วข้องกับการบริหารและการออกแบบบริการทีเ่ หมาะสม โดย Kotler (2000) ระบุวา่ แนวทาง
การจัดการแก้ปัญหาช่องว่างและเพิ่มคุณภาพในการบริการขององค์กรที่ดีมีหลายแนวทาง ประกอบด้วย
การมีกลยุทธ์ที่ให้ความส�ำคัญกับผู้บริโภค มีความมุ่งมั่นหรือพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในการบริการ
การก�ำหนดมาตรฐานให้สูง มีระบบการตรวจสอบการบริการของทั้งตัวเองและคู่แข่ง สามารถตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนของผูร้ บั บริการได้อย่างน่าพอใจ รวมถึงให้ความส�ำคัญกับทัง้ ผูร้ บั บริการและพนักงานหรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในหน่วยงานเอง

2.3.4 การวัดคุณภาพในการบริการ

การรับรู้ถงึ คุณภาพในการบริการของผู้บริโภค เป็นการตัดสินหรือทัศนคติทมี่ ตี ่อความดีเลิศของบริการ
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างบริการที่คาดหวังกับบริการที่ได้รับ โดยตัวชี้วัดที่ผู้บริโภคมักใช้เพื่อ
ประเมินคุณภาพของบริการนั้นประกอบไปด้วย 10 ข้อหลัก อธิบายได้ดังนี้ (ปัณณวัชร์ พัชราวลัย, 2558;
Parasuraman et al., 1985, 1988)
1) ความสามารถ (Competence) หมายถึง ความสามารถ ทักษะทีค่ วรมี และความรู้ ของผูใ้ ห้บริการ
ในการปฏิบตั ิงาน
2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสม�่ำเสมอในการบริการได้อย่างถูกต้องเป็นที่น่า
เชื่อถือหรือเป็นที่ไว้วางใจของผู้รับบริการ รักษาสัญญาที่ให้กับผู้รับบริการได้
3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมที่จะให้บริการเพื่อเป็นการตอบสนอง
ลูกค้าได้ตรงเวลาหรือภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ
4) ความเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง ผู้รับบริการสามารถที่จะติดต่อกับผู้ให้บริการได้
โดยสะดวก ใช้เวลาไม่มาก ระยะเวลาท�ำการ และสถานที่ให้บริการมีความสะดวกเหมาะสม
5) ความเข้าใจผู้รับบริการ (Understanding) หมายถึง ผู้ให้บริการจะต้องมีความเข้าใจความ
ต้องการของผู้รับบริการ เรียนรู้ความต้องการที่เฉพาะของผู้รับบริการแต่ละคน ให้ความสนใจใส่ใจผู้รับบริการ
และจดจ�ำผู้รับบริการประจ�ำได้
6) การติดต่อสือ่ สาร (Communication) หมายถึง ผูร้ บั บริการจะต้องเป็นผูร้ บั ฟังถึงปัญหาของผูร้ บั
บริการ และมีความสามารถที่จะให้ข้อมูล อธิบายถึงบริการ และท�ำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันด้วยภาษาที่
เข้าใจได้ รวมถึงท�ำให้ผู้รบั บริการมั่นใจว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
7) ความไว้วางใจ (Creditability) หมายถึง ผูใ้ ห้บริการควรให้บริการด้วยความซือ่ สัตย์ เชือ่ ถือได้ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดที่ผู้รับบริการจะได้รับ
8) ความปลอดภัย (Security) หมายถึง การให้บริการด้วยความปลอดภัยต่อผูร้ บั บริการ ทัง้ ทางด้าน
กายภาพ การเงิน และการรักษาข้อมูลเป็นความลับ
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9) ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) ได้แก่ มารยาททีด่ งี าม ความเคารพ ความอ่อนน้อม การพูดจา
ที่ไพเราะ ความเป็นมิตร และความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี ในขณะที่ให้บริการ รวมถึงภาพลักษณ์ที่สะอาด
และเรียบร้อยของผู้ให้บริการ
10) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibility) หมายถึง การมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ รองรับการให้บริการอย่างสัมผัสเห็นได้ชัดเจน รวมถึงรูปลักษณ์ของผู้ให้บริการ
ต่อมา  Parasuraman et al. (1988) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดการรับรู้คุณภาพในการบริการของผู้บริโภค
จากปัจจัย 10 ข้อข้างต้น เมื่อทดสอบแล้วได้เป็นแบบวัดการรับรู้คุณภาพ Likert 7 ระดับ ที่ประกอบไปด้วย
ค�ำถาม 22 ข้อ โดยปัจจัยพื้นฐานหรือตัวชี้วัดที่ก�ำหนดคุณภาพบริการจาก 10 เหลือ 5 ด้าน ได้แก่
1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangible) คือ สิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ รวมถึงสิง่ ทีป่ รากฏให้เห็น อาทิ วัสดุ อาคาร
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคคลากร ตัวอย่างข้อค�ำถาม เช่น หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
2) ความน่าเชือ่ ถือ (Reliability) คือ ความสามารถทีจ่ ะท�ำตามทีส่ ญ
ั ญา หรือข้อก�ำหนดในการบริการ
อย่างถูกต้องและไว้ใจได้ ตัวอย่างข้อค�ำถาม เช่น หน่วยงานสามารถท�ำตามสัญญาได้ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้
3) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ ความเต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลือผูร้ บั บริการและให้บริการอย่าง
ฉับไว ตัวอย่างข้อค�ำถาม เช่น พนักงานผู้ให้บริการของหน่วยงานมีความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลือผู้รับบริการ
อยู่เสมอ
4) ความมั่นใจได้ (Assurance) คือ ความรู้ และความสุภาพอ่อนโยน บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์
ของผู้ให้บริการที่แสดงออกมา  ท�ำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการบริการที่ได้รับ ตัวอย่างข้อค�ำถาม เช่น
คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้รับบริการจากพนักงานผู้ให้บริการ
5) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) คือ ความสนใจ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ท่ผี ู้ให้บริการมีต่อลูกค้า
แต่ละคน ตัวอย่างข้อค�ำถามใน เช่น พนักงานผู้ให้บริการไม่ได้ให้ความสนใจกับคุณเลย
ด้าน Sofaer and Firminger (2005) ได้ศึกษาทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการใน
ระบบการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการ พบว่าสามารถแบ่งมิติของคุณภาพในการบริการได้ ดังนี้
1) การดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care) คุณภาพที่รวมถึงความต้องการ
ทางร่างกายและอารมณ์ของผู้ป่วย การได้รับการดูแลเป็นรายบุคคล ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมกับการดูแลและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง ผู้ให้บริการมีความรู้ เคารพผู้ป่วย
2) การเข้าถึงการรักษา (Access) เข้าถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เข้าถึงการรักษา
พยาบาลฉุกเฉิน รวมทั้งได้รบั ค�ำแนะน�ำและการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในระบบ
3) การสื่อสารและให้ข้อมูล (Communication and information) คุณภาพของการสื่อสารและ
ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร อาทิ การที่ผู้ให้บริการที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี รับฟัง และตั้งใจอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนได้
อย่างชัดเจน อธิบายความคืบหน้าของการรักษา  วินิจฉัยโรค กระบวนการดูแล โดยมีการให้ข้อมูลที่รวดเร็ว
ถูกต้องครบถ้วน
39

39

4) ความสุภาพและการสนับสนุนทางอารมณ์ (Courtesy and emotional support) การมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รบั บริการ ควรมีความเมตตา เอาใจใส่ และแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อ
ผู้ป่วย หากผู้รบั บริการมีความมั่นคงทางอารมณ์และรู้สกึ ไว้วางใจในผู้ให้บริการก็จะไม่รู้สึกวิตกกังวล
5) ประสิทธิภาพของการรักษารวมทัง้ ประสิทธิภาพของหน่วยงานผูใ้ ห้บริการ (Efficiency of care/
effective organization) อาทิ การได้รับความห่วงใยจากผู้ให้บริการเมื่อไปใช้บริการซ�้ำ การนัดหมายโดย
ใช้เวลาไม่นาน
6) คุณภาพทางเทคนิค (Technical quality) ความต้องการให้ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ วินิจฉัยอย่างถูกต้อง
7) โครงสร้างและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (Structure and facilities) สถานที่ที่เข้าถึงง่าย ความ
ปลอดภัยรอบ ๆ สถานที่ ความสะอาด สะดวก มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้มีความทันสมัย
ในภาพรวม แนวทางการวัดคุณภาพในบริการแบบ SERVQUAL ถือว่าได้รบั การยอมรับและได้ถกู น�ำมา
ศึกษาในหลายวงการ เช่นเดียวกับงานวิจยั ด้านสาธารณสุข ขณะทีเ่ มือ่ พิจารณาถึงมิตขิ องคุณภาพในระบบการ
รักษาพยาบาลตามมุมมองของผู้รับบริการ ก็พบว่ามีความใกล้เคียงกันในหลายมิติ ซึ่งการเลือกมิติที่จะศึกษา
จ�ำต้องเน้นให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็นหลัก ทัง้ นี้ มีการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการรักษา
พยาบาลบางงานได้นำ� แบบวัด SERVQUAL มาปรับใช้ โดยแก้ไขและเพิ่มเติมข้อค�ำถามให้เหมาะสม ดังในงาน
ของ Alrubaiee and Alkaa’ida (2011) ซึง่ ศึกษาถึงการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการสุขภาพของผูใ้ ช้บริการ ผลพบว่าการ
รับรูค้ ณ
ุ ภาพของบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัง้ ความพึงพอใจ และความเชือ่ มัน่ ของผูใ้ ช้บริการ กล่าวคือ
ยิ่งผู้ใช้บริการรับรู้ว่าบริการมีคุณภาพมาก ก็ยิ่งมีแนวโน้มพึงพอใจและเชื่อมั่นในบริการมากขึ้น นอกจากนี้
ยังพบว่าความพึงพอใจเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการรับรู้คุณภาพและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการด้วย
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บทที่ 2

2.4

ความคาดหวัง (Expectation)
เนือ้ หาเรือ่ งความคาดหวัง ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ความหมายของความคาดหวัง และแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวัง รายละเอียดมีดังนี้

2.4.1 ความหมายของความคาดหวัง

ความคาดหวังอาจแบ่งได้เป็นสองรูปแบบ และแต่ละรูปแบบถูกน�ำไปศึกษาในบริบทที่แตกต่างกัน
รวมทัง้ ในงานวิจยั เกีย่ วกับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค กับการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการบริการ มีรายละเอียด ดังนี้ (Swan
& Trawick, 1980 อ้างถึงใน Ross et al., 1987)
1) ความคาดหวังจากการคาดการณ์ (Predictive expectations) เป็นการประเมินถึงผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะได้รบั ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบเห็นได้บ่อย สอดคล้องกับการให้ความหมายของ businessdictionary (2020)
ที่ระบุว่าความคาดหวัง คือระดับความน่าจะเป็นของสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนใหญ่ ความคาดหวังจะมีความหมายสอดคล้องกับรูปแบบ
ดังกล่าวนี้ โดย Parasuraman et al. (1988) ให้ความหมายความคาดหวังไว้ว่าเป็นการคาดการณ์หรือความเป็น
ไปได้ที่ผู้บริโภคคิดว่าจะเกิดขึ้นจากสินเค้าหรือบริการที่ได้รับ (Predicted service) ส่วน Yi (1990) ระบุใกล้เคียง
กันว่าความคาดหวังของผู้บริโภค คือการคาดการณ์ของผู้บริโภคถึงผลหรือประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ
ขณะที่สัจจา  โสภา  (2556) ให้ความหมายความคาดหวังไว้ว่า  เป็นความรู้สึกหรือความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ทีบ่ คุ คลคาดการณ์ไว้แล้วล่วงหน้า ซึง่ ระดับความคาดหวังก็จะขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ทผี่ า่ นมาทีม่ ตี อ่ สิง่ นัน้ ด้วย
2) ความคาดหวังจากความปรารถนา (Desired expectations) เป็นการประเมินถึงระดับของ
ผลลัพธ์ที่เพียงพอที่จะท�ำให้เกิดความพึงพอใจ
Parasuraman et al. (1988) พบว่าในงานวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการ ความคาดหวังจะ
ถูกมองในมิตคิ วามปรารถนาของผู้บริโภค (Desired service) กล่าวคือเป็นสิง่ ทีผ่ ้บู ริโภครู้สกึ ว่าผู้ให้บริการควรท�ำ
ไม่ใช่แค่จะท�ำ ซึ่งช่วยอธิบายได้ว่าแม้ว่าผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจในบริการมาก แต่ไม่ได้หมายความว่า
บริการนัน้ จะถูกรับรู้วา่ มีคณ
ุ ภาพสูง โดยความคาดหวังจากความปรารถนาจะมีระดับสูงกว่าความคาดหวังจาก
การคาดการณ์
อย่างไรก็ตาม แม้ความคาดหวังทั้งสองรูปแบบจะมีลักษณะแตกต่างกัน แต่อาจไม่สามารถแยกออก
จากกันได้อย่างสิน้ เชิง และการน�ำไปใช้กข็ นึ้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการศึกษา ส�ำหรับในงานวิจยั ทีม่ หี วั ข้อเฉพาะ
เจาะจง อาทิ งานวิจัยความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการสุขภาพ (Patient Satisfaction) ส่วนใหญ่จะให้
ความหมายโดยเน้นไปที่ความคาดหวังต่อประสบการณ์ที่จะได้รับ ณ ขณะนั้น ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับบริการ
ปฐมภูมิ (Primary Care) และสุขภาพจิต (Mental Health) ยังให้ความสนใจกับความคาดหวังต่อผลลัพธ์ หรือ
ผลหลังจากได้รบั การรักษาแล้ว ไม่ใช่แค่ความคาดหวังเมื่อเริ่มเข้าใช้บริการด้วย (Ross et al., 1987)
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2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง

ในงานวิจยั เกีย่ วกับความพึงพอใจและคุณภาพของบริการ ความคาดหวังเปรียบดังมาตรฐานทีผ่ บู้ ริโภค
ใช้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความพึงพอใจ รวมทั้งการรับรู้ถึง
คุณภาพของบริการนั้น โดย Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1993) ได้พัฒนาโมเดลพื้นฐานความคาดหวัง
ของผู้บริโภคต่อการบริการ โดยเสนอว่าผู้บริโภคจะประเมินผลของบริการโดยยึดมาตรฐานมาจากสิ่งที่ต้องการ
กับสิ่งที่ยอมรับได้ บริการที่ผู้บริโภคคาดหวังจึงแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
1) บริการทีพ
่ งึ ปราถนา (Desired Service) คือระดับของการบริการทีผ่ บู้ ริโภคหวังหรือปรารถนาว่า
ผู้ให้บริการจะจัดหาให้ เป็นส่วนผสมระหว่างบริการทีผ่ ้บู ริโภคเชือ่ ว่าเป็นไปได้และควรจะได้ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลมา
จากความต้องการส่วนบุคคล (Personal needs) และตัวเร่งความคาดหวัง (Enduring service intensifiers) อย่างไร
ก็ตาม ในความเป็นจริงผู้บริโภคจะทราบว่าระดับทีป่ รารถนานัน้ อาจเป็นไปไม่ได้ จึงมีความคาดหวังทีต่ ำ�่ ลงเป็น
ความคาดหวังต่อบริการขั้นต�่ำ (Adequate Service) ที่คาดว่าจะได้รับ  
2) บริการขั้นต�่ำ หรือบริการที่เพียงพอ (Adequate Service) คือระดับต�่ำสุดของการบริการที่
ยอมรับได้กอ่ นทีจ่ ะเกิดความไม่พงึ พอใจ ซึง่ บริการขัน้ ต�ำ่ ทีค่ าดหวังจะเปลีย่ นแปลงได้งา่ ยกว่าบริการทีพ่ งึ ปราถนา
โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่
1) ตัวเร่งความคาดหวังชัว่ คราว ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลทีท่ ำ� ให้ผ้บู ริโภคอ่อนไหวกับบริการ
มากขึ้น เช่น ในสถานการณ์เร่งด่วนคับขันที่ต้องใช้บริการ และคาดว่าผู้ให้บริการจะตอบสนอง
ได้ ความคาดหวังต่อบริการขัน้ ต�ำ่ จะเพิม่ ขึน้ หรือหลังการใช้บริการในครัง้ แรก อาจน�ำไปสูค่ วาม
คาดหวังบริการขั้นต�่ำที่เพิ่มขึ้นในครั้งต่อมา
2) การรับรู้ต่อทางเลือกของผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือแม้แต่การบริการตัวเองได้ ผู้บริโภคที่มีทางเลือก
ในการรับบริการมากจะมีความคาดหวังต่อบริการขั้นต�่ำสูงกว่าผู้ที่เชื่อว่าไม่มีทางเลือกอื่น
3) การรับรู้ถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับตนเองในบริการ (Self-perceived service role) หรือการมี
ส่วนร่วมของผู้บริโภคที่ส่งผลกับการได้รับบริการ เช่น การบอกให้ผู้ให้บริการเข้าใจถึงความ
ต้องการอย่างชัดเจน หากผู้บริโภคเชื่อว่าตนได้ท�ำตามบทบาทของตนเองดีแล้ว ก็จะมีความ
คาดหวังต่อบริการขั้นต�่ำมากขึ้น
4) ปัจจัยด้านสถานการณ์แวดล้อมทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ เช่นเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อคนจ�ำนวนมากในครัง้ เดียว ผูบ้ ริโภคจะลดความคาดหวังต่อบริการขัน้ ต�ำ่ ของ
บริษัทประกันภัยลงชั่วคราว เพราะรู้ว่ามีความต้องการใช้บริการมาก
3) บริการที่คาดการณ์ (Predicted Service) คือระดับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ให้บริการในความ
เป็นจริง ซึ่งจะมีผลต่อความคาดหวังต่อบริการขั้นต�่ำโดยตรง หากระดับของบริการที่คาดการณ์เพิ่มขึ้น ความ
คาดหวังต่อบริการขั้นต�่ำก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

42

42

บทที่ 2

โดยสรุปแล้ว ผู้บริโภคจะมีความคาดหวังต่อบริการแตกต่างกันไป โดยช่องว่างหรือความแตกต่าง
ระหว่างบริการทีพ่ งึ ปรารถนากับบริการขัน้ ต�ำ่ จะถูกเรียกว่าขอบเขตทีท่ นได้ (Zone of tolerance) ซึง่ สามารถเพิม่
ขึน้ หรือลดลงได้ตามปัจจัยหลายอย่าง ทัง้ ยังสามารถน�ำไปขยายความการประเมินการรับรูค้ ณ
ุ ภาพในการบริการ
ของผู้บริโภค (Perceived service quality) ตามโมเดล SERVQUAL (แผนภาพที่ 2-2) จากเดิมที่วัดได้จากความ
แตกต่างระหว่างบริการที่คาดหวังกับบริการที่ได้รับจริง จะสามารถแบ่งได้เป็นสองแบบ คือ 1) เปรียบเทียบ
บริการที่พึงปราถนากับบริการที่ได้รับจริง เรียกว่าการรับรู้ถึงความดีเลิศของบริการ (Perceived service
superiority) และ 2) เปรียบเทียบบริการขัน้ ต�ำ่ กับบริการทีไ่ ด้รบั จริง หรือเรียกว่าการรับรูถ้ งึ บริการขัน้ ต�ำ่ (Perceived
service adequacy)

แผนภาพที่ 2-2

Customer Expectations of Service (Zeithaml et al., 1993)
Expected Service
Desired Service
Zone of
Tolerance
Adequate Service
Gap 5

Perceived Service

นอกจากนี้ ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลกับความคาดหวังต่อบริการทีค่ าดหวัง และบริการทีพ่ งึ ปรารถนา ยังได้แก่
1) ค�ำสัญญาต่อบริการที่ชดั เจน (Explicit service promises) ที่มาจากหน่วยงานผู้ให้บริการ ซึ่งอาจมาจากหลาย
แหล่ง เช่น ในโฆษณา เนื้อหาในสัญญา การพูดคุยระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 2) ค�ำสัญญาต่อบริการ
ทีบ่ อกเป็นนัย (Implicit service promises) ซึง่ อยู่นอกเหนือจากสัญญาทีช่ ดั เจน เช่น ราคา ลักษณะทางกายภาพ
ที่สังเกตได้ ที่ท�ำให้อนุมานได้ว่าบริการนั้นควรจะเป็นอย่างไร 3) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth
communications) ที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานหรือผู้ให้บริการเอง และ 4) ประสบการณ์ในอดีต (Zeithaml et al.,
1993)
43

43

2.5

ความพึงพอใจ (Satisfaction)
แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ มีเนือ้ หา 4 ส่วน คือ ความหมายของความพึงพอใจ แนวคิดและทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจ การวัดความพึงพอใจโดยทัว่ ไป และการวัดความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพและระบบ
สาธารณสุข ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั ได้นำ� มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาเทคนิคของการวัด โดยรายละเอียด
มีดังนี้

2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ

นิยามควาหมายของความพึงพอใจในพจนานุกรม มีคำ� อธิบายแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุวา่ ความพึงพอใจเป็นค�ำกริยา หมายความว่า รัก,
ชอบใจ ส่วน dictionary.cambridge (2020) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า ความรู้สึกยินดี เมื่อได้รับบางสิ่งที่
ต้องการ หรือเมื่อท�ำบางอย่างส�ำเร็จลุล่วงตามที่ต้องการ หรือเติมเต็มความต้องการหรือความหวังได้ส�ำเร็จ  
ขณะที่ businessdictionary (2020) ให้ความหมายโดยเน้นไปทีผ่ บู้ ริโภค หมายถึง ระดับทีผ่ บู้ ริโภคจะรูส้ กึ
นิยมชมชอบ เมือ่ เปรียบเทียบคุณภาพ คุณค่า หรือประโยชน์ของสินค้า/บริการทีไ่ ด้รบั นัน้ กับความคาดหวังที่มี
ส�ำหรับในการศึกษาวิจยั ทีผ่ า่ นมา  โดยเฉพาะในงานวิจยั เกีย่ วกับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค (Customer
Satisfaction) ซึ่งเป็นแนวคิดส�ำคัญในการวิจัยการตลาดมาอย่างยาวนาน พบว่านิยามความหมายของความพึง
พอใจนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 มุมมอง คือ ความพึงพอใจเป็นผลลัพธ์จากการได้รับประสบการณ์การบริโภคสินค้า
หรือบริการ และความพึงพอใจเป็นกระบวนการที่เกิดขณะบริโภคสินค้าหรือบริการ (Yi, 1990)
นิยามที่มองความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นผลลัพธ์หลังการบริโภค อาทิ Westbrook and Reilly (1983
อ้างถึงใน Yi, 1990) ให้นิยามความพึงพอใจว่าเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการ
เช่นเดียวกับ Fulfillment Approached ที่ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่บุคคลได้รับ โดยไม่ได้
ค�ำนึงถึงความต้องการหรือความรู้สึกที่ควรจะได้รับของบุคคล (Pascoe, 1983)
ด้านนิยามทีม่ องความพึงพอใจเป็นกระบวนการ จะให้ความสนใจกับการรับรู้ การประเมิน และกระบวนการ
ทางจิตวิทยาของผู้บริโภคที่ท�ำให้เกิดเป็นความพึงพอใจ (Yi, 1990) สอดคล้องกับนิยามของ businessdictionary
(2017) และใกล้เคียงกับ Discrepancy Approached ที่อธิบายว่าความพึงพอใจ คือความแตกต่างระหว่าง
ประสบการณ์ที่ได้รับ และสิ่งที่คาดไว้ภายในใจของผู้บริโภค โดยมองว่าความคาดหวังก่อนรับบริการจะเป็น
ตัวก�ำหนดความพึงพอใจ (Pascoe, 1983)
นอกจากนี้ Hunt (1977 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) ยังได้อธิบายเพิม่ เติมไว้วา่ ความพึงพอใจมีความหมาย
ถึงการประเมิน มากกว่าจะเป็นเพียงอารมณ์หรือความรู้สึก โดยบางสิ่งบางอย่างแม้จะน่าชื่นชม (Pleasurable)
แต่หากถูกประเมินว่าต�่ำกว่ามาตรฐานที่บุคคลสร้างไว้ ก็อาจไม่ได้ท�ำให้เกิดความพึงพอใจนั่นเอง
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2.5.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ

ทฤษฎีที่อธิบายถึงกระบวนการเกิดความพึงพอใจส่วนใหญ่กล่าวถึงความสอดคล้องกันระหว่างความ
คาดหวังและประสบการณ์หรือผลลัพธ์จากสินค้าหรือบริการ โดยมีรายละเอียดทีน่ ำ� ไปสูส่ มมติฐานทีแ่ ตกต่างกัน
ดังนี้ (ชัยพร ภัทรวารีกุล, วิกานดา  ศรีจรัสรุ่ง, และ สันทัด พรประเสริฐมานิต, 2549; Anderson, 1973;
Pascoe, 1983)
1. ทฤษฎีความแตกต่าง (Contrast Theory) พัฒนามาจาก Adaptation-level theory ของ Harry
Helson โดยอธิบายว่าเมื่อความคาดหวังไม่ตรงกับสิ่งที่ได้รับจริง จะก่อให้เกิดความแตกต่างขึ้น โดยบุคคล
มักจะรับรู้ถงึ ความต่างนัน้ ได้มากกว่าความเป็นจริง หากผลลัพธ์ทไี่ ด้มากกว่าความคาดหวังจะยิง่ ถูกประเมินว่า
พึงพอใจมาก เช่นเดียวกันผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะยิ่งถูกตัดสินว่าไม่น่าพึงพอใจมาก
2. ทฤษฎีความไม่สอดคล้องกันหรือการปรับเปลี่ยน (Dissonance or Assimilation Theory)
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม พัฒนาโดย Festinger ในปี 1957 อธิบายว่าความไม่สอดคล้องกันระหว่างความ
คาดหวังกับผลทีไ่ ด้รบั จะท�ำให้บคุ คลเกิดความรูส้ กึ ไม่สบายใจในทางจิตวิทยา โดยบุคคลจะพยายามบรรเทาความ
รูส้ กึ นัน้ ลงด้วยการปรับการรับรูท้ มี่ ตี อ่ ผลลัพธ์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง ดังนัน้ ผลลัพธ์ทนี่ อ้ ยกว่าความ
คาดหวังในระดับเล็กน้อยจะไม่ได้ท�ำให้เกิดความไม่พึงพอใจ
3. ทฤษฎีปรับเปลี่ยนและแตกต่าง (Assimilation-Contrast Theory) เสนอโดย Sherif และ
Hovland ปี 1961 ซึ่งรวบรวมสองทฤษฎีข้างต้นเข้าด้วยกัน โดยองค์ประกอบส�ำคัญนอกจากความคาดหวัง คือ
ขอบเขตของการยอมรับได้ หากความคาดหวังกับผลลัพธ์แตกต่างกันไม่มาก และตกอยูภ่ ายในขอบเขตทีย่ อมรับ
ได้ จะถูกปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความคาดหวังตามทฤษฎีการปรับเปลี่ยน ส่วนเมื่อความคาดหวังกับผลลัพธ์
แตกต่างกันมากเกินขอบเขตของการยอมรับได้ ผลก็จะเกิดขึ้นตามทฤษฎีความแตกต่าง
4. ทฤษฎีการแผ่ขยายของผลลบ (Generalized negativity Theory) โดย Carlsmith และ Aronson
ทฤษฎีนี้อธิบายว่าความไม่สอดคล้องกันของผลลัพธ์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยกว่าความคาดหวัง จะถูกรับรู้ว่า
พึงพอใจน้อยกว่าผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความคาดหวัง นอกจากนี้ ผู้บริโภคที่ได้รับผลลัพธ์ต่างจากที่คาดหวัง
ยังมีแนวโน้มจะเกิดความไม่พงึ พอใจ มากกว่าผู้บริโภคที่ไม่มีความคาดหวังมาก่อน
5. ทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง (Expectation–Confirmation Theory; ECT) (แผนภาพที่ 2-3)
พัฒนาขึ้นโดย Oliver ในปี 1977 เป็นทฤษฎีที่นิยมน�ำมาใช้ศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
ในงานวิจยั เชิงการตลาด ทฤษฎีดงั กล่าวอธิบายว่าผู้บริโภคจะมีความคาดหวังก่อนซือ้ สินค้าหรือบริการ และรับ
รูถ้ งึ ประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการหลังจากช่วงเวลาทีเ่ ริม่ ต้นใช้ จากนัน้ จะประเมินความพึงพอใจโดยเปรียบ
เทียบความคาดหวังกับผลลัพธ์หลังจากใช้งานจริง หากผลของสินค้าหรือบริการที่ได้รับเกินกว่าที่คาดไว้จะเกิด
การยอมรับหรือความสอดคล้องเชิงบวกที่จะน�ำไปสู่ความพึงพอใจ ในทางกลับกันหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่
หวัง จะเกิดความไม่สอดคล้องที่มีแนวโน้มน�ำไปสู่ความไม่พึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจก็จะน�ำไปสู่การซื้อหรือ
ใช้สินค้าหรือบริการซ�้ำได้ (Jiang & Klein 2009; Kim, 2012)
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แผนภาพที่ 2-3

Expectation confirmation theory (ECT) (Jiang & Klein 2009)
Expectation
(Dis)confifirmation

Satisfaction

Performance

โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีตา่ ง ๆ ยังคงให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับผลลัพธ์ หาก
เน้นที่การน�ำไปใช้งานและความเหมาะสมตามลักษณะของบริการ จึงอาจเลือกอธิบายโดยผสมผสานเช่นเดียว
กับที่ Kotler (2000) กล่าวไว้ว่าหากผู้บริโภครับรู้ว่าสิ่งที่ได้รับต�่ำกว่าความคาดหวัง จะท�ำให้รู้สึกไม่พึงพอใจ
แต่หากตรงกับความคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจ หรือหากได้รับสูงกว่าที่คาดหวังก็จะเกิดความประทับใจ
จากแนวทางการนิยามความพึงพอใจรวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น ในงานวิจัยนี้ ความพึงพอใจ
จึงเป็นกระบวนกาารประเมินเมื่อได้รับ หรือเมื่อบรรลุบางสิ่ง โดยความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับนั้นตรงกับความคาดหวัง แต่หากต�่ำกว่าก็จะไม่พอใจในทาง
ตรงข้าม หากคุณภาพสูงเกินที่คาดหวังจะท�ำให้เกิดความประทับใจ

2.5.3 การวัดความพึงพอใจโดยทั่วไป

ในภาพรวม การเลือกรูปแบบการวัดทีเ่ หมาะสม ควรจะค�ำนึงถึงปัจจัยสามประการ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์
ที่ต้องการน�ำไปใช้ 2) คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ และ 3) คุณลักษณะของผู้ตอบ (Wirtz & Lee, 2003; Yi,
1990) โดยรูปแบบการวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ผ่านมามีอยู่หลากหลาย อาจแบ่งได้เป็นสองแบบใหญ่ ๆ
คือ
1) การวัดโดยตรงผ่านการส�ำรวจหรือสัมภาษณ์ การวัดโดยตรงจะมีความชัดเจนคือถามถึงความ
พึงพอใจได้โดยตรง แต่กม็ ีข้อด้อย เช่น อาจมีปัญหาเรื่องอคติของผู้ตอบหรืออคติในการสุ่ม
2) การวัดทางอ้อมผ่านการรวบรวมข้อมูลอัตราการร้องเรียนของผู้บริโภค รวมทั้งการกลับมาใช้สินค้า
หรือบริการซ�้ำ การวัดทางอ้อมแม้จะไม่ต้องรบกวนผู้บริโภคเพิ่ม แต่ก็มีปัจจัยแทรกซ้อนมาก และไม่ใช่ผู้บริโภค
ทุกคนที่จะเลือกร้องเรียนถึงปัญหา 
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ทั้งสองแนวทางมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน และอาจช่วยส่งเสริมการวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค
ร่วมกันได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องน�ำมาใช้ทดแทนกัน หรือการเลือกใช้วิธีใดย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และความเหมาะสม คุ้มค่าในด้านอื่น ๆ
ส�ำหรับการวัดความพึงพอใจโดยการส�ำรวจผ่านแบบสอบถามเป็นวิธีที่นิยมใช้ทั่วไป Wirtz and Lee
(2003) ได้ทดสอบเครื่องมือวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคที่นิยมใช้ในต่างประเทศ พบข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า
เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการประเมินความพึงพอใจ ไม่วา่ สินค้าหรือบริการนัน้ จะมีความโดดเด่นในประโยชน์
ด้านความสุข (Hedonic benefits) หรือด้านการใช้สอย (Utilitarian benefits) ก็จะให้ความส�ำคัญกับการวัดความพึง
พอใจสองด้านควบคู่กนั คือ 1) ด้านอารมณ์ (Affection) หมายถึง ความชอบ/ไม่ชอบ ที่มีต่อสินค้าหรือบริการ
ซึ่งจะมาจากการได้รบั ข้อมูลหรือประสบการณ์ตรงของผู้ตอบ และ 2) ด้านการรู้คิด (Cognitive) คือการประเมิน
หรือข้อสรุปว่าสินค้าหรือบริการนัน้ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเมือ่ เทียบกับความคาดหวัง รวมทัง้ ประโยชน์
และความเหมาะสมที่ใช้สนิ ค้าหรือบริการนั้นในสถานการณ์ต่าง ๆ
นอกจากนี้ การประเมินความพึงพอใจยังอาจแบ่งได้เป็นความพึงพอใจเป็นความพึงพอใจต่อลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการ (Attribute satisfaction) และความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (Information
satisfaction) ผ่านช่องทางต่าง ๆ (Spreng, MacKenzie & Olshavsky, 1996 อ้างถึงใน ชัยพร ภัทรวารีกุล และ
คณะ, 2549)
ในการวิจยั ทีผ่ า่ นมา พบว่าความพึงพอใจและการรับรูถ้ งึ คุณภาพของการบริการมีความสัมพันธ์กนั โดย
การรับรู้ถงึ คุณภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ (Alrubaiee & Alkaa’ida, 2011; Johnson et al.,
2001) ขณะที่ความพึงพอใจในระยะหนึ่งก็มีผลต่อการรับรู้ถึงคุณภาพของบริการได้เช่นกัน (Parasuraman et al.,
1988)
Fornell et al. (1996) ได้พัฒนาทฤษฎีแบบจ�ำลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI) เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยรวม ซึ่งแสดงถึงการด�ำเนินงานและศักยภาพขององค์กร
โดยสามารถน�ำผลมาเปรียบเทียบระหว่างเวลา  และระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งคาดการณ์เศรษฐกิจโดย
รวมในระดับประเทศได้ ทั้งนี้ ดัชนี ACSI จะประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยหลายตัวชี้วัด ที่ใช้ในการค�ำนวณค่าความ
พึงพอใจโดยรวม ส�ำหรับปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมี 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1) การรับรู้ถึงคุณภาพ (Perceived Quality) ของผลลัพธ์ ซึ่งเป็นทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับความดีเลิศ
ของสินค้าหรือบริการ เป็นการประเมินถึงประสบการณ์ในปัจจุบัน ที่มีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจโดยรวม
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ 1) customization คือระดับที่หน่วยงานได้ท�ำเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และ 2) reliability คือระดับที่หน่วยงานได้ท�ำให้มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน
และปราศจาคความบกพร่อง การรับรู้ถงึ คุณภาพตามดัชนี ACSI วัดได้จากองค์ประกอบทั้งสองดังกล่าว และ
การรับรู้คณ
ุ ภาพโดยรวม
2) การรับรูค้ ณ
ุ ค่า (Perceived Value) เป็นระดับการรับรู้ถงึ ประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ เมือ่
เปรียบเทียบกับต้นทุน โดยยิ่งรับรู้ถึงคุณภาพมากจะยิ่งมีแนวโน้มรับรู้คุณค่าได้มากขึ้น น�ำไปสู่ความพึงพอใจ
การรับรู้คณ
ุ ค่าตามดัชนี ACSI วัดได้จากระดับคุณภาพเมือ่ เทียบกับราคา และระดับราคาเมือ่ เทียบกับคุณภาพ
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3) ความคาดหวังของผูบ้ ริโภค (Customer Expectations) เป็นความคาดหวังทีม่ าจากทัง้ ประสบการณ์
ในอดีตและความเชือ่ ซึง่ อาจมาจากข้อมูลค�ำบอกเล่าและข่าวสารต่าง ๆ และการคาดการณ์ไปในอนาคตถึงความ
สามารถของซัพพลายเออร์ท่จี ะท�ำให้สินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพ ความคาดหวังตามดัชนี ACSI วัดได้จาก
ความคาดหวังโดยรวม ความคาดหวังด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และด้านความน่าเชื่อถือ
ขณะที่ความพึงพอใจของผู้บริโภคในดัชนี ACSI วัดจากความพึงพอใจโดยรวม ผลลัพธ์ที่เป็นและ
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และระดับของประสิทธิภาพเทียบกับสินค้าหรือบริการในอุดมคติในหมวดหมู่นั้น
หากความพึงพอใจเป็นไปในทิศทางบวก จะส่งผลให้ความจงรักภักดีของผู้บริโภค (Customer Loyalty) เพิ่มขึ้น
และการร้องเรียนของผู้บริโภค (Customer Complaint) ลดลง ในทางกลับกันหากความพึงพอใจเป็นไปในทิศทาง
ลบ ความจงรักภักดีของผู้บริโภคจะลดลงและการร้องเรียนก็จะเพิ่มขึ้น (Fornell et al, 1996)

2.5.4 การวัดความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพและระบบสาธารณสุข

การศึกษาถึงความพึงพอใจของคนไข้หรือผู้ใช้บริการสุขภาพ (Patient satisfaction) นั้นมีมานานแล้ว
และมีแนวทางการวัดผลที่หลากหลาย โดย Ross et al., (1987) ได้รวบรวมรูปแบบการวัดความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสุขภาพในงานวิจัยต่าง ๆ ไว้ ได้แก่
1) การประเมินแบบ Bipolar scale ซึ่งจะประกอบด้วยเป็นค�ำคู่ตรงข้าม เช่น ไม่พึงพอใจอย่างสูง
ถึงพึงพอใจอย่างสูง
2) การประเมินความต้องการกลับมาใช้บริการซ�้ำ ความต้องการที่จะบอกต่อ คุณภาพของการให้
บริการ และผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับอุดมคติ
3) การประเมินภาพรวมความดึงดูดใจของสินค้าหรือบริการ และความตั้งใจซื้อหรือใช้บริการ
4) การประเมินถึงคุณลักษณะและอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความดี/เลว สมหวัง/ผิดหวัง
มีความสุข/เสียใจ
Ross et al., (1987) ยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าแม้ค�ำถามที่ใช้ส�ำหรับการประเมินอาจไม่ได้ถามถึงระดับ
ความพึงพอใจโดยตรง แต่ในภาพรวมรูปแบบการวัดข้างต้นก็ได้รบั การยอมรับว่ามีความตรงในเชิงเนือ้ หา (Content
validity) ส�ำหรับการวัดความพึงพอใจ
ด้าน Kravitz (1998) พบว่า  เครื่องมือการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสุขภาพที่ใช้โดยส่วนใหญ่
มักเป็นแบบสอบถามทีป่ ระกอบด้วยข้อค�ำถามหลากหลายถึงการรับรูแ้ ละคุณค่าของการบริการ และมักใช้มาตร
วัดประเมินค่าแบบ Likert ทั้งนี้ การวัดความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ที่ได้จากประสบการณ์อาจแบ่งได้เป็น 2 แบบ
คือ 1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการบริการ เช่น ผลจากการรักษา และ 2) ผลลัพธ์ตามการรับรู้ ที่ผู้บริโภคแต่ละ
คนรับรู้แตกต่างกัน
ทัง้ นี้ ในการสร้างแบบสอบถาม ยังมีขอ้ พึงระวังในเรือ่ งการสร้างค�ำถามเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ในการน�ำ
ข้อมูลไปใช้ ตัวอย่างเช่น ในการวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสุขภาพถึงประสิทธิภาพในการสือ่ สารของแพทย์
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ค�ำถามประเภทว่าคุณพึงพอใจกับเวลาทีแ่ พทย์ใช้ในการตรวจรักษาคุณมากน้อยเพียงใด ผูต้ อบจะต้องคิดว่าตน
ใช้เวลาไปเท่าไหร่ และเมื่อกับมาตรฐานหรือสิ่งที่อ้างอิงได้แล้วเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้ตอบที่เคยได้รับการตรวจ
โดยใช้เวลาน้อย หากได้เวลามากขึน้ ก็อาจประเมินว่าพึงพอใจ แม้เวลาทีเ่ ขาได้รบั นัน้ จะไม่ได้เป็นไปตามคุณภาพ
ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับการตรวจโดยใช้เวลานานมาก่อน เมื่อได้เวลาน้อยลงอาจประเมินว่าไม่พงึ พอใจ แม้เวลา
ที่ได้นั้นจะเป็นไปตามคุณภาพแล้วก็ตาม ค�ำถามลักษณะดังกล่าวจึงอาจท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและเป็น
ประโยชน์น้อยในแง่ของการน�ำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา  ในกรณีนี้การเน้นที่รายละเอียดค�ำถามและเปลี่ยน
รูปแบบของมาตรวัดเป็นแบบการวัดทัศนคติอย่างง่าย คือให้ตอบแค่วา่ ใช่หรือไม่ใช่ อาจเหมาะสมกว่า อาทิ การ
ถามว่าแพทย์ได้อธิบายกับคุณหรือไม่ว่าต้องท�ำอย่างไรเมื่ออาการเจ็บป่วยของคุณแย่ลงหรือหายแล้วกลับมา
เป็นอีก ซึ่งจะมีความชัดเจน และอาจน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรฐานการท�ำงานได้อย่างเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น (Kravitz, 1998)
นอกเหนือการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสุขภาพโดยทั่วไป ยังมีการวัดผลด้านสาธารณสุขใน
รูปแบบอื่น อาทิ การวัดการตอบสนองของประชาชน (Responsiveness) เพื่อประเมินระบบสาธารณสุขใน
ภาพรวม โดยเน้นไปยังมิติที่ไม่ได้เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสุขภาพโดยตรง กล่าวคือเป็นการประเมินประสบการณ์
ของบุคคลที่มีต่อระบบสาธารณสุขต่อความคาดหวังที่เป็นสากลซึ่งบุคคลควรได้รับตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็น
7 มิติ ได้แก่ (De Silva & Valentine, 2000)
1) ศักดิ์ศรี (Dignity) สิทธิของบุคคลที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในฐานะบุคคลไม่ใช่แค่
ผู้ป่วย รวมถึงได้รับการปกป้องสิทธิมนุษยชน
2) อิสรภาพ (Autonomy) อิสระในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการรักษา การทดสอบ หรือดูแล
โดยมีโอกาสในการได้รบั ค�ำปรึกษาถึงทางเลือกการรักษาต่าง ๆ
3) การรักษาความลับ (Confidentiality) ได้รบั การปกป้องความเป็นส่วนตัวทัง้ การสือ่ สารและประวัติ
การรักษา
4) การให้ความสนใจ (Prompt attention) ได้แก่ การเข้าถึงทีส่ ะดวกรวดเร็ว มีหน่วยงานสาธารณสุข
ที่ตั้งอยู่ท่ัวถึง อาจพิจารณาสัดส่วนจ�ำนวนประชากรต่อหน่วยงานสาธารณสุขตามพื้นที่ที่เข้าถึงได้ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการมุ่งเน้นปรับปรุงสวัสดิภาพในการบริการด้วยการร่นเวลาการรอคอยในการด�ำเนินการ
5) คุณภาพของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐาน (Quality of basic amenities) เน้นที่คุณสมบัติ
ทางกายภาพของหน่วยงาน เช่น ความสะอาดของสถานที่ การรองรับที่เพียงพอ คุณภาพของอาหาร
6) ทางเลือกของผู้ให้บริการดูแล (Choice of care provider) มีโอกาสในการเข้าถึงการดูแล
โดยผู้เชี่ยวชาญ มีทางเลือกทั้งจากภายในและระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการ
7) การเข้าถึงเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม (Access to social support networks)
การได้รบั อนุญาตให้เข้าเยี่ยม ได้รับการดูแลจากครอบครัวและเพื่อนฝูง เข้าไปท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม
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จากแนวคิดข้างต้น อาจสรุปสาระส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือวัดได้ดังนี้
1) “ความพึงพอใจ” เป็นทัศนคติหรือความรู้สึกต่อบริการที่ได้รับ ซึ่งมีได้ทั้งทิศทางที่เป็นบวก คือ
พึงพอใจ และทิศทางลบ คือไม่พึงพอใจ
2) “ความพึงพอใจ” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการส�ำคัญอย่างน้อย 3 ขั้นตอน
2.1) ก่อนใช้บริการ ผู้รับบริการจะมีความคาดหวัง หรือให้ความส�ำคัญกับปัจจัยบางอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการบริการ
2.2) เมื่อใช้บริการ ผู้รับบริการจะเกิดการรับรู้ต่อสิ่งที่ได้รับจากบริการนั้น ๆ
2.3) เกิดการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวังไว้ กับสิ่งที่ได้รับจริง และช่องว่างที่เกิดขึ้นจะเป็น
เงื่อนไขในการสร้างความรู้สกึ พอใจ หรือไม่พอใจ
จากบทสรุปข้างต้น การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อศึกษา  ความพึงพอใจ ของการส�ำรวจครั้งนี้ มุ่งเน้น
การท�ำความเข้าใจ ถึงกระบวนการและความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ภายในกระบวนการของความรูส้ กึ พึงพอใจ (บวก)
หรือไม่พึงพอใจ (ลบ) สรุปได้ดังแผนภาพที่ 2-4

แผนภาพที่ 2-4
Satisfaction Process

บอกเล่าปาก
ต่อปาก
บริษัท/ห้างร้าน/
หน่วยงาน/
องค์กร
การจัดกิจกรรม

Expectation

ประสบการณ์
ตรง

เปรียบเทียบ (P-E)

Service 1

Perceived
Service
Quality

Perceived
Value

Satisfaction

Expectation

การประชา
สัมพันธ์

Complain

ใช้บริการ

Service 2

Perceived
Service
Quality

Perceived
Value

Satisfaction

Expectation

ก่อนใช้บริการ

Service 3

Perceived
Service
Quality

Perceived
Value

Satisfaction

Overall
Satisfaction

Loyalty
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2.6

เทคนิคการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
เทคนิดคการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ประกอบด้วยเนื้อหา  2 ส่วนหลัก ๆ คือ เทคนิคการวิเคราะห์
Importance - Performance Analysis (IPA) และเทคนิคการวิเคราะห์ความพึงพอใจแบบอื่น ๆ

2.6.1 เทคนิคการวิเคราะห์ Importance - Performance Analysis (IPA)

เทคนิคการวิเคราะห์ Importance - Performance Analysis (IPA) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่มุ่งพิจารณา
การบริหารจัดการคุณลักษณะที่หลากหลาย โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า  ระดับความพึงพอใจของลูกค้ามี
ส่วนประกอบย่อยหรือคุณลักษณะที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความคาดหวังของลูกค้าและดุลพินิจที่มี
ต่อความสามารถของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ IPA เป็นเทคนิคถูกประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการบริหาร
จัดการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านบริการ ดังเช่น Almanza, Jaffe และ Lin (1994)
ได้ใช้เทคนิคดังกล่าวในการหาค่าเฉลีย่ เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ Martin (1995) ได้ศกึ ษาการ
รับรู้ของผู้ให้บริการต่อความคาดหวังของลูกค้าในคุณภาพการให้บริการของอุตสาหกรรมโรงแรมโดยใช้เทคนิค
IPA ขณะที่ Hemmasi, Strong และ Taylor (1994) ซึ่งได้น�ำเทคนิค IPA มาประยุกต์ใช้เพื่อวัดคุณภาพการให้
บริการของโรงพยาบาล เป็นต้น
IPA เป็นการวิเคราะห์จุดตัดของค่าเฉลี่ย ระหว่างสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญ (คาดหวัง) และบริการที่
ได้รับกลับมาจริง ซึ่งจุดตัดดังกล่าว จะตกลงบนพื้นที่ 4 ส่วน (Quadrant) จากแผนภาพที่ 2-5 (ตาราง IPA) นั้น
แกน Y แสดงค่าของระดับความส�ำคัญ (ความคาดหวัง) ของคุณลักษณะหรือบริการต่าง ๆ ซึง่ ผู้บริโภครับรู้ และ
แกน X แสดงค่าของระดับความสามารถของคุณลักษณะนั้น ๆ ของบริการนั้น ๆ ในการตอบสนองผู้บริโภค โดย
Quadrant ทั้ง 4 มีความหมายในเชิงของการบริหารจัดการบริการว่า  Concentrate Here, Keep Up the Good
Work, Low Priority และ Possible Overkill ตามล�ำดับ
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แผนภาพที่ 2-5

ตารางวิเคราะห์ Importance - performance Analysis (IPA)

IMPORTANCE

QUADRANT I
Concentrate Here
High Importance
Low Performance

QUADRANT II
Keep Up the Good Work
High Importance
High Performance

PERFORMANCE

QUADRANT III
Low Priority
Low Importance

Low Performance
QUADRANT IV
Possible Overkill
Low Importance
High Performance

คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตกอยู่ใน Quadrant I: Concentrate Here ถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับผู้ใช้
บริการ แต่ระดับความสามารถในการตอบสนองที่เกิดขึ้นจริง ยังอยู่ในระดับต�่ำ แสดงว่าเป็นคุณลักษณะที่ควร
ให้น�้ำหนักกับการปรับปรุง พัฒนา ขณะที่ Quadrant II: Keep Up the Good Work นั้น เป็นบริเวณที่คุณลักษณะ
ถูกรับรูโ้ ดยผูบ้ ริโภคว่าส�ำคัญมากเช่นกัน แต่ผใู้ ห้บริการสามารถตอบสนองได้ในระดับสูง เป็นทีน่ า่ พอใจ จึงควร
รักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับนี้ต่อไป ส�ำหรับ Quadrant III: Low Priority คุณลักษณะทั้งหมดอยู่ในระดับที่มี
ความส�ำคัญน้อยและขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการตอบสนองต�่ำ ซึ่งหมายถึง ไม่มีความจ�ำเป็นต้องให้
ความสนใจมาก เนือ่ งจากคุณลักษณะเหล่านัน้ ไม่มคี วามส�ำคัญในกลุ่มผู้บริโภค ส�ำหรับ Quadrant IV: Possible
Overkill คุณลักษณะที่อยู่ในบริเวณนี้ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญในระดับความส�ำคัญต�่ำ แต่มีระดับความสามารถ
ในการตอบสนองสูง ซึ่งผู้ใช้บริการมักจะพึงพอใจกับระดับความสามารถของคุณลักษณะเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม
ควรจะค�ำนึงว่าการลงทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองมากเกิน
ความจ�ำเป็นหรือไม่ (Hemmasi, Strong & Taylor, 1994; Martin, 1995)

2.6.2 คนิคการวิเคราะห์ความพึงพอใจแบบอื่น ๆ

นอกเหนือจากการวัดความพึงพอใจโดยตรง หรือ Customer Satisfaction Score (CSAT) ยังมีระบบการ
วัดความพึงพอใจที่นิยมใช้ในวงกว้าง อาทิ (Kotler & Keller, 2016; Tim, 2018)
1) Net Promoter Score (NPS) ซึ่งบ่งบอกถึงความพึงพอใจ ความภักดี และการแนะน�ำหรือบอก
ต่อ โดยการถามกับผูท้ ใี่ ช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ น�ำเสนอโดย Frederick Reichheld ซึง่ ต้องการให้มคี วามง่ายและ
น�ำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะใช้ค�ำถามเพียงข้อเดียวถามว่าคุณมีแนวโน้มจะแนะน�ำสินค้า
หรือบริการต่อผูอ้ นื่ มากน้อยเพียงใด ประเมินคะแนน 0-10 คะแนน เกณฑ์คะแนนแบ่งผูบ้ ริโภคเป็นสามกลุม่ คือ
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0-6 เป็น Detractors หรือผู้บริโภคที่ไม่พอใจในบริการ, 7-8 คะแนน เป็น Passively Satisfied หรือผู้บริโภคที่อาจ
ชอบบริการแต่ไม่ได้รกั , และ 9-10 คะแนน เป็น Promoters หรือผู้บริโภคทีร่ กั และพร้อมจะแนะน�ำบริการต่อ โดย
ค่า NPS จะถูกค�ำนวณด้วยสูตร %Promoters - %Detractors
2) Customer Effort Score (CES) วัดระดับความพึงพอใจโดยเน้นไปที่ความพยายามของผู้บริโภค
ที่จะติดต่อ มีส่วนร่วม หรือซื้อสินค้าหรือบริการ โดยผลดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความยากง่ายในขั้นตอนที่
ผู้บริโภคต้องท�ำก่อนใช้บริการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเก็บรวบรวมจากผู้ที่ติดต่อสอบถามแต่ยังไม่ใช้บริการด้วย
ส่วนการให้คะแนนเป็นการประเมินค่าตามมาตรวัดแบบ Likert ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าคะแนนดังกล่าว
มีอทิ ธิพลท�ำนายการกลับมาซือ้ สินค้าหรือบริการซ�ำ้ อธิบายได้วา่ ยิง่ ผูบ้ ริโภคใช้ความพยายามน้อย จะยิง่ มีโอกาส
กลับมาซื้อหรือใช้สินค้าและบริการได้มากขึ้น

2.7

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการรวบรวมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ รวมถึงการรับรู้คุณภาพของระบบบริการ
สาธารณสุขทีผ่ า่ นมา พบว่ามีทงั้ งานทีส่ นใจศึกษาถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ และงานทีส่ นใจศึกษาอิทธิพล
ของความพึงพอใจที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในภาครัฐ ยกตัวอย่างได้ดังนี้
การศึกษารวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสุขภาพ โดย Crow et al., (2002)
ระหว่างปี 1980-2000 ทั้งสิ้น 139 การศึกษา พบผลที่สอดคล้องกันในหลายงานวิจัยว่า  ปัจจัยด้านการบริการ
สุขภาพทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ซึง่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย โดย
หมายรวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ สถานะทางสุขภาพ และ
ผลจากเข้ารับการรักษา  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วย โดยผู้ที่มีอาการป่วยมากกว่า  รวมทั้ง
ผู้ที่ประสบกับความทุกข์ทางจิตใจมาก จะยิ่งมีแนวโน้มพึงพอใจน้อย
ด้านการศึกษาเกีย่ วกับการรับรูข้ องประชาชนต่อระบบสุขภาพใน 20 ประเทศทีต่ งั้ อยูท่ างใต้ทะเลทราย
ซาฮารา ในทวีปแอฟริกา โดย Abiola et al. (2011 อ้างถึงใน Rocker et al., 2012) พบว่าประเด็นด้านคุณภาพ
ของการดูแล ซึง่ รวมถึงการมียารักษาโรคทีม่ จี ำ� นวนเพียงพอ มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความพึงพอใจในระบบ
สาธารณสุขของประชาชน
ขณะที่การศึกษาของ Rocker, Kruk, and Laugesen (2012) ถึงการรับรู้ของสาธารณชนต่อประสิทธิภาพ
ของระบบสุขภาพในประเทศและความเชือ่ มัน่ ในภาครัฐ โดยรวบรวมข้อมูลจากประเทศทีม่ รี ายน้อยถึงปานกลาง
38 ประเทศทั่วโลก พบว่าการรับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่ คุณภาพ
ของบริการเชิงเทคนิค การตอบสนองของประชาชน ความเป็นธรรมในบริการ ผลลัพธ์ทางสุขภาพ และการ
คุ้มครองทางการเงิน มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นในภาครัฐ กล่าวคือ ยิ่งสาธารณชนรับรู้ว่าระบบสุขภาพ
มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งมีความเป็นไปได้ท่จี ะเชื่อมั่นในภาครัฐมากขึ้น สอดคล้องกับงานของ Christensen and
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Lægreid (2005) ซึง่ พบว่าชาวนอร์เวย์ทพี่ งึ พอใจกับการรักษาทีไ่ ด้รบั จากบริการสาธารณสุข จะมีระดับความเชือ่ มั่น
ในสถาบันภาครัฐมากกว่าประชาชนที่ไม่พึงพอใจ
ทัง้ นี้ การจะประเมินการด�ำเนินงานหรือความส�ำเร็จของโครงการหรือนโยบาย ควรจะต้องมีการวิเคราะห์
และรับฟังผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) ซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับโครงการหรือนโยบายทัง้ ระบบ หากแบ่ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความใกล้ชิดกับโครงการหรือนโยบาย จะแบ่งได้เป็น 1) Primary Stakeholders หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบโดยตรง ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากโครงการ 2) Secondary
Stakeholders ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องรองลงมา เช่น หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ดูแลโครงการ (รัชตะ
ตั้งศิริพัฒน์ และวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, 2546)
ในงานวิจัยนี้ Primary Stakeholders ได้แก่ ประชาชน และผู้ให้บริการ ส่วน Secondary Stakeholders
ได้แก่ องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลความพึงพอใจแบบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ความคาดหวัง การรับรู้
ข้อมูล ไปจนถึงความพึงพอใจ จะท�ำให้เกิดความเข้าใจในระบบ ปัญหาและอุปสรรค ลดโอกาสในการเกิดความ
ขัดแย้ง เพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ และจะน�ำไปสู่ปรับปรุงพัฒนาแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น
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2.8

กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งหาค�ำตอบถึงแนวทางการบริหารจัดการ ในการปรับปรุงคุณภาพ
การบริการ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และองค์กร
ภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดต่าง ๆ ที่คณะผู้วิจัยน�ำเสนอไว้ข้างต้น ดังแผนภาพที่ 2-6

แผนภาพที่ 2-6

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ก่อนใช้บริการ

หลังใช้บริการ

ความคาดหวัง
ต่อบริการ
ด้านต่างๆ

ความสามารถ
ในการตอบสนอง
ความคาดหวัง
(บริการที่ได้รบั จริง)

ตัวแปร
1) พื้นที่บริการ (เขต)
2) ความหนาแน่นในการใช้บริการ
3) ประเภทของการใช้บริการ
4) ปัจจัยอื่นๆ
5) กลุ่มเป้าหมาย
5.1 ผู้ใช้บริการ
5.2 ผู้ให้บริการ
5.3 องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ช่องว่าง
ระหว่าง
สิ่งที่คาดหวัง
กับที่ได้รับจริง

ระดับ
ความพึงพอใจ
ต่อบริการด้าน
ต่างๆ

ระดับ
ความพึงพอใจ
โดยภาพรวม

ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
Importance performance Analysis (IPA)
เพื่อก�ำหนดประเภทบริการที่ควรให้ความส�ำคัญ
(Quadrant I และ Quadrant II)
วิเคราะห์
บริการที่ควร
ให้ความส�ำคัญ
ใช้สถิติท่เี กี่ยวข้อง อาทิ Correlation / Regression
เพื่อวิเคราะห์น้ำ� หนักความส�ำคัญของบริการด้านต่างๆ
(ที่ได้จากการวิเคราะห์ IPA)
ที่มีต่อความพึงพอใจโดยรวม
ข้อสรุปจากการศึกษา

1) กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจต่อบริการที่ได้รบั มากน้อยเพียงใด
2) บริการด้านใดบ้าง ที่จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา ปรับปรุง
3) บริการแต่ละด้านในข้อ 2 มีน�้ำหนักความส�ำคัญต่อความพึงพอใจมาก
น้อยแตกต่างกันอย่างไร ท�ำให้สามารถวางแผนงานได้อย่างเหมาะสม

วิเคราะห์น�้ำหนัก
ความส�ำคัญ
ของบริการ
แต่และด้าน
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ระเบียบวิธีวิจัย

3.1

ระเบียบวิธีวิจัย
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผูใ้ ห้บริการ และองค์กรภาคีทเี่ กีย่ วข้อง ต่อการด�ำเนินการระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2563 ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology)
กระบวนการสุม่ ตัวอย่างด�ำเนินการโดยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แนวทางผสมผสาน
ทีส่ อดคล้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) ด้วย
การลงพืน้ ทีภ่ าคสนาม การส�ำรวจผ่านทางไปรษณีย์ (Mail Survey) และการส�ำรวจผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
(Phone Survey) การป้อนข้อมูลผ่านระบบป้องกันข้อผิดพลาด และประมวลผลผ่านโปรแกรมส�ำเร็จรูปทีใ่ ช้สำ� หรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS)

3.2

ประชากร

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรวม 3 กลุ่ม ดังนี้
ประชาชน ซึ่งหมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ให้บริการ ซึ่งหมายถึงบุคลากร 2 กลุ่มคือ กลุ่มวิชาชีพหรือบุคลากรสาธารณสุข และกลุ่มผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่งานประกัน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย
1) กลุ่มวิชาชีพหรือบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบ�ำบัด แพทย์แผนไทย และนักจิตวิทยาชุมชน
2) กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานประกัน ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หัวหน้าสถานีอนามัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้จัดการคลินิก
ชุมชนอบอุ่น (หรือผู้แทน) เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพในสถานพยาบาล (อาจเป็นพยาบาลวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี ฯลฯ ที่ได้รบั มอบหมายท�ำหน้าที่งานประกัน)
องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีระยะเวลา
ในการท�ำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
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กลุม่ ที่ 2 เครือข่ายองค์กรภาคี หมายถึง ภาคีทมี่ สี ว่ นร่วมในการด�ำเนินงานร่วมกับระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในด้านต่างๆ อาทิ เครือข่ายองค์กรภาคี ได้แก่ เครือข่ายองค์กรประชาชน 9 ด้าน (ด้านเด็ก
หรือเยาวชน ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านชุมชนแออัด ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช ด้านผู้ใช้แรงงาน ด้าน
เกษตรกร ด้านชนกลุ่มน้อย และด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น) เครือข่ายมิตรภาพบ�ำบัด เครือข่าย
วิทยุชุมชน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานกับระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และมีระยะเวลาในการท�ำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

3.3

ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง

การก�ำหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างด�ำเนินการโดยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดยแบ่งเป็นเป็น
3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง มีการ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเครือข่ายองค์กรภาคี ดังรายละเอียด

3.3.1 การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน

3.3.1.1 คุ้มรวม
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.3.1.2 ระดับการน�ำเสนอผล
เสนอผลการส�ำรวจระดับประเทศ
3.3.1.3 แผนการเลือกตัวอย่าง
ใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบ Three-stage Sampling โดยจังหวัดเป็นหน่วยตัวอย่าง

ขั้นที่หนึ่ง เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง และครัวเรือนส่วนบุคคล
ที่มีสมาชิกอายุ 15 ปีขึ้นไปและมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม โดยเก็บข้อมูล
จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง
ดังขั้นตอนต่อไปนี้
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1) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (Primary sampling selection)
		 หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง : จังหวัด (ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
		 การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง : ท�ำการเลือกจังหวัดตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
มีระบบ โดยจัดเรียงจังหวัดทัง้ 74 จังหวัดทัว่ ประเทศ (ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตามพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์
ได้จ�ำนวนจังหวัดตัวอย่างทั่วประเทศทั้งสิ้น 20 จังหวัด โดยมีรายชื่อจังหวัดตัวอย่าง ตามตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1

รายชื่อจังหวัดตัวอย่าง จ�ำแนกตามภาค และเขตสุขภาพ
ภาค

เหนือ

กลาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต้
กรุงเทพมหานคร

เขตสุขภาพ

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12 *
เขต 13

* หมายเหตุ ภาคใต้ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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จังหวัดตัวอย่าง

ล�ำปาง  เชียงราย
สุโขทัย
ก�ำแพงเพชร
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี
สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขันธ์
จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา
ร้อยเอ็ด
อุดรธานี  สกลนคร
สุรินทร์
อ�ำนาจเจริญ
พังงา  ชุมพร
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
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2) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง (Secondary sampling selection)
		 หน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง : เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA)
การเลือกหน่วยตัวอย่างขัน้ ทีส่ อง : ท�ำการเลือก EA ตัวอย่าง เฉพาะจังหวัดตัวอย่าง ด้วยวิธกี าร
เลือกตัวอย่างแบบมีระบบ โดยจัดเรียง EA ตามเขตสุขภาพ จังหวัด เขตการปกครอง อ�ำเภอ ต�ำบล และล�ำดับ
บนแผนที่ได้จ�ำนวน EA ตัวอย่างทั้งสิ้น 127 EA ซึ่งกระจายไปตามการปกครอง ตามตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2

จ�ำนวน EA ตัวอย่าง จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ และเขตการปกครอง
เขตสุขภาพ

รวม

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
เขต 13 (กทม.)
รวมทั่วประเทศ

13
5
7
14
11
8
9
15
8
4
6
10
17
127

8
2
3
6
6
4
4
7
2
2
2
7
17
70

5
3
4
8
5
4
5
8
6
2
4
3
57

61

61

3) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม (Tertiary sampling selection)
หน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม : ครัวเรือนส่วนบุคคลที่มีสมาชิกอายุ 15 ปีขึ้นไปและมีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
		 การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม : ในแต่ละ EA ตัวอย่าง ก�ำหนดให้ท�ำการเลือกครัวเรือน
ส่วนบุคคลทีม่ สี มาชิกอายุ 15 ปีขนึ้ ไปและมีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตวั อย่าง จ�ำนวน 15 ครัวเรือน ด้วย
วิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ ได้จำ� นวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทัว่ ประเทศทัง้ สิน้ 1,905 ครัวเรือน ทัง้ นี้
ก�ำหนดให้สัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปและมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนในครัวเรือน
ส่วนบุคคลตัวอย่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด ตามตารางที่ 3-3

ตารางที่ 3-3

จ�ำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง และจ�ำนวนประชาชนตัวอย่างโดยประมาณ จ�ำแนกตามเขต
สุขภาพ
เขตสุขภาพ

จำ�นวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง

จำ�นวนประชาชนตัวอย่างโดยประมาณ*

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
เขต 13 (กทม.)
รวมทั่วประเทศ

195
75
105
210
165
120
135
225
120
60
90
150
255
1,905

488
188
263
525
413
300
338
563
300
150
225
375
638
4,766

* หมายเหตุ ประมาณจ�ำนวนประชาชนตัวอย่าง ด้วยจ�ำนวนประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเฉลี่ยต่อครัวเรือน
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บทที่ 3

การสุ่มครัวเรือนตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบมีระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นปฏิบัติงานตามหลักการเดินแผนที่ กล่าวคือเมื่อเข้าไปในพื้นที่ EA ตัวอย่าง
ก�ำหนดให้ครัวเรือนแรกที่พบตามคุ้มรวม เป็นครัวเรือนตัวอย่าง ล�ำดับที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ให้เดินนับครัวเรือนตามหลักการเดินแผนที่ไปอีกจ�ำนวน I ครัวเรือนโดยที่ I คือช่วงใน
การสุ่มแต่ละ EA ตัวอย่าง คือ N /15 โดยที่ N คือจ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นใน EA ตัวอย่างนั้น ๆ ดังนั้นครัวเรือน
ดังกล่าวจะเป็นครัวเรือนล�ำดับที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 3 ส�ำหรับครัวเรือนตัวอย่างในล�ำดับที่ 3 ใช้วธิ ดี ำ� เนินการนับครัวเรือนเช่นเดียวกับหลักการ
ในขั้นตอนที่ 2 และด�ำเนินการตามวิธกี ารเดียวกันไปจนกระทั้งถึงครัวเรือนล�ำดับที่ 15 ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่
ก�ำหนด
หมายเหตุ : กรณีเลือกครัวเรือนตัวอย่างตามวิธกี ารข้างต้นแล้วพบว่า ครัวเรือนตัวอย่างทีส่ มุ่ ได้ไม่มี
สมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ใช้ครัวเรือนถัดไปที่มีสมาชิกอายุ 15 ปี
ขึ้นไปและมีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นครัวเรือนตัวอย่าง

3.3.2 การส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ให้บริการ

3.3.2.1 คุ้มรวม
             ผู้ให้บริการ หมายถึง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล กายภาพบ�ำบัด เจ้าหน้าที่งาน
ประกันสุขภาพ และผู้แทนในหน่วยบริการหรือผู้ให้บริการ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
      3.3.2.2 ระดับการน�ำเสนอผล
  
     เสนอผลการส�ำรวจระดับประเทศ
3.3.2.3 แผนการเลือกตัวอย่าง
  
      การส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ให้บริการ เป็นการส�ำรวจด้วยตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น
(Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ก�ำหนดให้จังหวัดเป็น
หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนฯ เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง และผู้ให้บริการเป็นหน่วย
ตัวอย่างขัน้ ทีส่ าม โดยก�ำหนดให้เก็บรวบรวมข้อมูลผูใ้ ห้บริการตัวอย่าง ตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนด โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
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1) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (Primary sampling selection)
   		 หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง : จังหวัด (ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
   
การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง :
ท�ำการเลือกจังหวัดตัวอย่าง ด้วยวิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ โดยจัดเรียงจังหวัดทัง้ 74 จังหวัด
ทั่วประเทศ (ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ได้จ�ำนวนจังหวัดตัวอย่างทั่วประเทศ
ทั้งสิ้น 20 จังหวัด โดยมีรายชื่อจังหวัดตัวอย่าง ตามตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3-4

รายชื่อจังหวัดตัวอย่าง จ�ำแนกตามภาค และเขตสุขภาพ
ภาค

เขตสุขภาพ

เหนือ

เขต 1
เขต 2
เขต 3
กลาง
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
ใต้
เขต 11
เขต 12 *
กรุงเทพมหานคร
เขต 13
* หมายเหตุ ภาคใต้ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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จังหวัดตัวอย่าง

ล�ำปาง  เชียงราย
สุโขทัย
ก�ำแพงเพชร
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี
สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขันธ์
จันทบุร  
ี ฉะเชิงเทรา
ร้อยเอ็ด
อุดรธานี  สกลนคร
สุรินทร์
อ�ำนาจเจริญ
พังงา  ชุมพร
สงขลา
กรุงเทพมหานคร

บทที่ 3

2) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง (Secondary sampling selection)
หน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง : หน่วยบริการ
การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง :
แต่ละจังหวัดตัวอย่าง ได้จดั กลุม่ หน่วยบริการ ออกเป็น 4 กลุม่ ดังนี้ 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) 2) คลินิก 3) สถานพยาบาลขนาดเล็ก และ 4) สถานพยาบาลขนาดใหญ่ และท�ำการเลือก
หน่วยบริการตัวอย่าง ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic sampling) โดย
จัดเรียงหน่วยบริการ ตามเขตสุขภาพ จังหวัด กลุ่มหน่วยบริการ และสังกัด ได้จ�ำนวนหน่วยบริการตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 210 แห่ง ซึ่งกระจายไปตามกลุ่มหน่วยบริการ ตามตารางที่ 3-5

ตารางที่ 3-5

จ�ำนวนหน่วยบริการตัวอย่าง จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ และกลุ่มหน่วยบริการ
เขตสุขภาพ

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
เขต 13 (กทม.)
รวมทั่วประเทศ

รวม

1

กลุ่มหน่วยบริการ
2

21
7
19
23
13
21
12
30
13
7
17
16
11
210

6
3
5
7
4
5
5
11
5
2
4
4
61

2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
3
19

3

4

10
3
11
11
4
12
5
14
6
3
9
8
1
97

3
1
2
3
3
2
1
4
1
1
2
3
7
33
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3) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม (Tertiary sampling selection)
หน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม : ผู้ให้บริการ
การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม :
  
ก�ำหนดให้ทำ� การเลือกผูใ้ ห้บริการตัวอย่าง ในแต่ละประเภท (แพทย์/ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มวิชาชีพอื่น ผู้บริหารสถานพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ) จาก
ทุกหน่วยบริการตัวอย่างทีไ่ ด้เลือกไว้ในขัน้ การเลือกหน่วยตัวอย่างขัน้ ทีส่ อง ด้วยวิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental sampling) จนได้จำ� นวนผู้ให้บริการในแต่ละประเภทครบตามจ�ำนวนโควตาทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้
สัมภาษณ์ผู้ให้บริการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด ได้จ�ำนวนผู้ให้บริการตัวอย่างทั้งสิ้น 3,263 คน ตาม
ตารางที่ 3-6

ตารางที่ 3-6

จ�ำนวนผู้ให้บริการตัวอย่าง จ�ำแนกตามจังหวัดตัวอย่าง และประเภทผู้ให้บริการ
จำ�นวนผู้ให้บริการตัวอย่าง
เขต
สุขภาพ

จังหวััดตัวอย่าง

เขต 1 ล�ำปาง
เชียงราย
รวม
เขต 2 สุโขทัย
รวม
เขต 3 ก�ำแพงเพชร
ชัยนาท
รวม
เขต 4 พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
รวม
เขต 5 สมุทรสาคร
ประจวบคีรชี ันธ์
รวม
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รวม

211
208
419
112
112
137
81
218
169
154
323
85
122
197

่ม
ผู้รับผิดชอบ
แพทย์/ เภสัชกร พยา- นักวิชาการ วิกลุ
ผู้
ช
าชี
พ
งานประกัน
ทันตแพทย์
บาล สาธารณสุข อืน
่ ๆ บริหาร*
สุขภาพ

26
26
52
10
10
11
7
18
15
17
32
10
11
21

7
7
14
4
4
4
3
7
6
5
11
4
4
8

93
93
186
46
46
47
32
79
61
68
129
37
40
77

24
24
48
16
16
18
10
28
25
16
41
11
16
27

28
28
56
15
15
18
11
29
23
18
41
11
14
25

11
10
21
7
7
13
6
19
13
10
23
4
9
13

22
20
42
14
14
26
12
38
26
20
46
8
18
26
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จำ�นวนผู้ให้บริการตัวอย่าง
เขต
สุขภาพ

จังหวััดตัวอย่าง

เขต 6 จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
รวม
เขต 7 ร้อยเอ็ด
รวม
เขต 8 อุดรธานี
สกลนคร
รวม
เขต 9 สุรินทร์
รวม
เขต 10 อ�ำนาจเจริญ
รวม
เขต 11 พังงา
ชุมพร
รวม
เขต 12 สงขลา
รวม
เขต 13 กรุงเทพมหานคร
รววมทั่วประเทศ

รวม

่ม
ผู้รับผิดชอบ
แพทย์/ เภสัชกร พยา- นักวิชาการ วิกลุ
ผู้
ช
าชี
พ
งานประกัน
ทันตแพทย์
บาล สาธารณสุข อืน
่ ๆ บริหาร*
สุขภาพ

143
141
284
212
212
265
199
464
223
223
81
81
85
114
199
264
264
267

16
16
32
19
19
23
17
40
23
23
5
5
7
9
16
30
30
34

5
5
10
8
8
9
7
16
9
9
3
3
3
4
7
8
8
11

57
52
109
88
88
102
83
185
91
91
27
27
30
43
73
116
116
156

13
19
32
29
29
36
32
68
30
30
12
12
9
14
23
24
24
10

19
19
38
32
32
35
30
65
31
31
13
13
12
17
29
38
38
20

11
10
21
12
12
20
10
30
13
13
7
7
8
9
17
16
16
11

22
20
40
24
24
40
20
60
26
26
14
14
16
18
34
32
32
22

3,263

335

116

1,362

388

432

210

420

*หมายเหตุ โควตาที่กำ� หนดไว้ ตามตารางที่ 3-6 ให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารหน่วยบริการ 1 คน และผู้รับผิดชอบ
งานประกันสุขภาพอย่างน้อย 2 คน จากทุกหน่วยบริการตัวอย่าง (กรณีทหี่ น่วยบริการตัวอย่างนัน้ มีผรู้ บั ผิดชอบ
งานประกันสุขภาพน้อยกว่า 2 คน ให้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้รบั ผิดชอบงานประกันสุขภาพทุกคน)
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3.3.3 การส�ำรวจความคิดเห็นขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง

3.3.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
3.3.3.1.1 คุ้มรวม
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3.3.3.1.2 ระดับการน�ำเสนอผล
เสนอผลการส�ำรวจระดับประเทศ
3.3.3.1.3 แผนการเลือกตัวอย่าง
ก�ำหนดให้ใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบ Systematic Sampling ก�ำหนดให้ อปท. เป็น
หน่วยตัวอย่าง โดยก�ำหนดให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร อปท. จ�ำนวน 1 คน และผู้ที่ได้
รับมอบหมายให้ทำ� หน้าที่บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ทุกคน

		 การเลือกหน่วยตัวอย่าง (Sampling selection)
		 หน่วยตัวอย่าง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
		 การเลือกหน่วยตัวอย่าง : ท�ำการเลือก อปท. ตัวอย่าง ด้วยวิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ
(โดยจัดเรียง อปท. ตามเขตสุขภาพ จังหวัด ประเภทของ อปท. (เทศบาลนคร/ เทศบาลเมือง/ เทศบาลต�ำบล/
องค์การบริหารส่วนต�ำบล) และอ�ำเภอ ได้จ�ำนวน อปท. ตัวอย่างกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งสิ้น 2,000
แห่ง ตามตารางที่ 3-7
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ตารางที่ 3-7

จ�ำนวน อปท. ตัวอย่าง จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพ

จำ�นวน อปท. ตัวอย่าง

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
รวมทั่วประเทศ

208
120
117
167
177
148
185
185
220
170
144
159
2,000

3.3.3.2 เครือข่ายองค์กรภาคี
3.3.3.2.1 คุ้มรวม
ภาคีที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายองค์กรภาคี ได้แก่ เครือข่ายองค์กรประชาชน 9 ด้าน (ด้านเด็กหรือเยาวชน
ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านชุมชนแออัด ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช ด้านผู้ใช้แรงงาน ด้าน
เกษตรกร ด้านชนกลุ่มน้อย และด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น) เครือข่ายมิตรภาพ
บ�ำบัด เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงานกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.3.3.2.2 ระดับการน�ำเสนอผล
เสนอผลการส�ำรวจระดับประเทศ
3.3.3.2.3 แผนการเลือกตัวอย่าง
ส�ำหรับการส�ำรวจความคิดเห็นของเครือข่ายองค์กรภาคี ก�ำหนดให้บุคคลที่ด�ำเนิน
งานร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยตัวอย่าง โดยการส�ำรวจนีไ้ ม่มกี ารเลือก
หน่วยตัวอย่าง ทั้งนี้ ให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายชื่อภาคีที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น
434 คน
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3.4

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลก�ำหนดโดยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดยให้มคี วามสอดคล้องกับแนวทาง
ในการสุ่มตัวอย่างแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียด

3.4.1 กลุ่มประชาชน

ท�ำการสุ่มครัวเรือนตัวอย่างดัวยเทคนิคการสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling) จาก EA ตัวอย่างที่สุ่ม
โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ การเก็บรวบรวมใช้วิธีสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่าง คือประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป และ
มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในครัวเรือนตัวอย่างที่สุ่มได้ กรณีไม่พบบุคคลตัวอย่างจะมีการติดตามเพื่อ
เก็บข้อมูลจากบุคคลนั้นซ�้ำ อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยจะมีการบันทึกผลการติดตามเพื่อเขียนในรายงาน

3.4.2 กลุ่มผู้ให้บริการ

เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการ ณ หน่วยบริการตัวอย่างที่สุ่มโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ รวม 7 กลุ่ม
ประกอบด้วย แพทย์/ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มวิชาชีพอื่น ผู้บริหารส
ถานพยาบาล และผูร้ บั ผิดชอบงานประกันสุขภาพ ด้วยวิธสี มั ภาษณ์ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง
ได้ในวันลงพืน้ ที่ จะมีการติดตามเพือ่ เก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างซ�ำ้ อย่างน้อย 3 ครัง้ โดยให้มอี ตั ราการตอบกลับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่าง และมีการบันทึกผลการติดตามเพื่อเขียนรายงาน
ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีมงานจะมีการประสานงานกับผู้ท�ำงานด้านสุขภาพในพื้นที่ เช่น สสจ.
หรือผู้ที่ท�ำงานในหน่วยบริการต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวกลางในการเข้าถึงผู้ให้บริการทั้ง 7 กลุ่ม และในการลงพื้นที่
อาจมีเพิ่มเติมแนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตัวอย่างในสัดส่วนที่ก�ำหนด เช่น บ้านพัก
สวัสดิการของผู้ให้บริการ เป็นต้น

3.4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

         เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธสี ง่ แบบสอบถามทางไปรษณีย์ และใช้วธิ กี ารเก็บผ่านทางออนไลน์คขู่ นานกัน
ไป โดยต้องมีการติดตามการตอบแบบสอบถามตามกรอบตัวอย่างที่ได้ท�ำการสุ่มให้มากที่สุด โดยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 และมีการกระจายตามจังหวัด/ ภูมิภาค ตามกรอบการสุ่ม นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลจากตัวอย่าง
ในสัดส่วนที่ก�ำหนด ในช่วงเวลาที่จ�ำกัด ทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูลจะประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ประกอบ
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3.4.4 เครือข่ายองค์กรภาคี

         เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ผสมผสานกับการใช้วิธีการเก็บผ่านทาง
ออนไลน์คู่ขนานกันไป โดยต้องมีจ�ำนวนผู้ตอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ทีมงานเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ประกอบ

3.5

โครงสร้างการเก็บรวบรวมโครงข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ
3.5.1 โครงสร้างการท�ำงานภาคสนาม

  
โครงสร้างการท�ำงานภาคสนามทีมงานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
   
1) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง มีหน้าที่ด้านการสนับสนุนข้อมูล งบประมาณ การจัดเตรียมเอกสาร
ประสานงาน รวมถึงควบคุมและตรวจสอบ ให้การท�ำงานภาคสนามเป็นไปตามแผนการท�ำงาน
  
2) หัวหน้าทีมควบคุมการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Supervisor) ท�ำหน้าที่เตรียมการ ควบคุมและ
บริหารจัดการการเก็บข้อมูลภาคสนามให้แล้วเสร็จตามแผนการท�ำงาน โดยท�ำงานร่วมกับผู้ประสานงาน
ในพื้นที่ (ตัวแทนชุมชน รวมถึงผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข เช่น สสจ. อสม. เครือข่ายที่ท�ำงานด้าน
สุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น) เพื่อให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน บุคลากรทางแพทย์ต่าง ๆ องค์กร
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทีมเก็บข้อมูลภาคสนามจะประกอบด้วยหัวหน้าทีม 1 คน พร้อมทีมเก็บข้อมูลหรือลูกทีมประมาณ
4-5 คน ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนพื้นที่และตัวอย่างที่ต้องเก็บ ซึ่งโครงการนี้ก�ำหนดทีมเก็บข้อมูลภาคสนามไว้ที่ 8 ทีม
3) ผู้ประสานงานในพื้นที่ แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเครือข่ายที่กล่าวถึงนี้ ครอบคลุมทั้งกลุ่ม
หัวหน้าชุมชน กลุ่มเครือข่ายการท�ำงานด้านสุขภาพ เครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ (ศูนย์วจิ ัยฯ ท�ำงานกับ
สสส.อย่างต่อเนือ่ งท�ำให้มกี จิ กรรม ร่วมงานกับเครือข่ายท�ำงานด้านสุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ)
ที่มีความสัมพันธ์และเข้าใจถึงช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญ ๆ เช่น บุคลากรทางการแพทย์

3.5.2 ขั้นตอนการด�ำเนินงานภาคสนาม

1) ขั้นตอนการเตรียมการ ก่อนลงพื้นที่ภาคสนามคณะท�ำงานจะมีการบรรยายสรุป ถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น การด�ำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ วิธีการเดินแผนที่
และสุ่มตัวอย่าง (เชิญตัวแทนสปสช. ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้บรรยายสรุป) แบบสอบถาม แนวทางการ
สอบถามโดยใช้ภาษาทีส่ อื่ สารเข้าใจง่าย เงือ่ นไขการท�ำงานและระเบียบปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน
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แผนภาพที่ 3-1

การบรรยายสรุปรายละเอียดการท�ำงานของทีมภาคสนาม

2) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ของขอบเขตพื้นที่ที่ท�ำการสุ่ม (EA ตัวอย่าง) ซึ่งจะท�ำให้
ทีมงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายที่จะลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ เช่น ลักษณะชุมชน
หมู่บ้านที่จะลงเก็บข้อมูลที่ตั้งของหน่วยบริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพที่ 3-2

การศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป้าหมาย
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3) ประสานงานกับทีมงานผู้ประสานงานในพื้นที่ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การท�ำงาน กลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงก�ำหนดการในการลงพื้นที่ เพื่อท�ำความเข้าใจและให้เครือข่ายผู้ประสานงานในพื้นที่ช่วยเตรียม
ความพร้อมเบื้องต้น เช่น ประสานงานกับชุมชน สถานพยาบาล หรือองค์กรปกครองรส่วนท้องถิ่น ไว้ล่วงหน้า
4) จัดท�ำแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (มีลกั ษณะยืดหยุน่ ) เพือ่ น�ำเสนอต่อหัวหน้าโครงการ
พิจารณา พร้อมติดตั้งระบบ GPS Checking เพื่อใช้ยนื ยันการลงพื้นที่ท�ำงานตามแผนงานเก็บข้อมูล

3.5.3 แนวทางการควบคุมคุณภาพ

เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามได้ตามเวลาและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามที่ก�ำหนด
ศูนย์วิจยั ฯ มีแนวทางการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลดังรายละเอียด
1) การอบรมท�ำความเข้าใจรายละเอียดการท�ำงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
ถึงกระบวนการ ขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การทดสอบแบบสอบถาม หัวหน้าทีมควบคุมการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Supervisor) ทุกกลุม่ มีหน้า
ทีใ่ นการทดสอบแบบสอบถาม เพือ่ ให้ทราบถึงปัญหาการท�ำงาน เช่น การเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย เวลาทีใ่ ช้ในการ
เก็บข้อมูล ข้อค�ำถามที่มีปัญหา เช่น สับสนไม่เข้าใจ ไม่ตอบ ฯลฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการลงพื้นที่จริง
3) ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงานในพื้นที่ เพื่อสามารถทราบช่องทางการเข้าเก็บข้อมูล
ช่วงเวลาที่เหมาะสม และโอกาสความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าถึงยาก เช่น บุคลากรทางการ
แพทย์
4) การวางแผนการลงพื้นที่ จากประสบการณ์ในการทดสอบแบบสอบถาม หัวหน้าทีมควบคุมการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม (Supervisor) ทุกกลุ่มมีหน้าที่ในการประเมินและจัดท�ำแผนการลงภาคสนาม รวมถึงการ
ใช้ก�ำลังคนที่เหมาะสม เพื่อให้อยู่ในขอบเขตเวลาที่ก�ำหนด
5) ระบบการตรวจสอบการท�ำงาน ก�ำหนดให้มรี ะบบ Check in เพือ่ แจ้งสถานะพืน้ ทีก่ ารท�ำงาน ทัง้
เริ่มงานและจบงานในแต่ละวันพร้อมรูปถ่ายสถานที่และการสัมภาษณ์ ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ในแผนงาน
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แผนภาพที่ 3-3

ระบบการ Check in และการถ่ายรูปบรรยากาศการท�ำงาน

นอกจากการ Check in แล้ว ยังมีการตรวจสอบการเคลื่อนที่แบบ Real time เพื่อให้ส่วนกลางทราบ
จุดทีท่ ำ� งานและการเคลือ่ นทีข่ องทีมเก็บข้อมูล โดยเมือ่ สิน้ สุดการเก็บข้อมูลแต่ละวัน หัวหน้าทีมจะมีการรายงาน
ผลการท�ำงานให้ทราบเพื่อสามารถประเมินสถานการณ์การท�ำงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

แผนภาพที่ 3-4

ระบบการตรวจสอบพื้นที่การท�ำงานแบบ Real time
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6) ใช้เอกสารก�ำกับการควบคุมงานภาคสนาม เพือ่ การตรวจเช็คบ้านเลขที่ จ�ำนวนสมาชิกทีเ่ ก็บได้
แต่ละครัวเรือน อัตราความร่วมมือ (Response rate)
7) พนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลจะท�ำหน้าทีต่ รวจเช็คความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนออก
จากครัวเรือนตัวอย่าง และหัวหน้าทีมจะตรวจเช็คซ�้ำอีกครั้งก่อนออกจาก EA ตัวอย่างที่ท�ำการส�ำรวจ
8) เพิ่มช่องทางเก็บข้อมูลส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายองค์กรภาคี จากที่ก�ำหนดให้ส�ำรวจ
ทางไปรษณีย์ (Mail survey) ซึ่งอาจมีข้อจ�ำกัดต่ออัตราความร่วมมือ ศูนย์วิจัยฯ จึงก�ำหนดให้มีช่องทางเพื่อเติม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การโทรศัพท์สัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้จ�ำนวนตัวอย่างในสัดส่วนที่ก�ำหนด
9) การลงรหัสและป้อนข้อมูล ด�ำเนินการตามคู่มือการบันทึกข้อมูล (Data Dictionary) ผ่าน
การสร้างเงือ่ นไขป้อนข้อมูล Data Entry ทีล่ ดทอนความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากพนักงาน (Human Error) อาทิ
การก�ำหนดค่าข้อมูลทีอ่ นุญาตให้บนั ทึกได้ในแต่ละข้อค�ำถาม การก�ำหนดความสอดคล้องกันระหว่างข้อค�ำถาม
ที่เชื่อมโยงกัน เช่น การข้ามข้อ หรือการก�ำหนดค่าที่สามารถตอบได้เฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
10) มีการสุม่ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลดิบกับแบบสอบถามในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม

3.6

การพัฒนาเครื่องมือวัดและผลการทดสอบ
3.6.1 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัด

การพัฒนาเครื่องมือวัด มีขั้นตอนด�ำเนินการ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนา (ร่าง) แบบสอบถาม คณะผู้วิจัยจะท�ำการค้นคว้า  แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่วมกับเครื่องมือวัดเดิม เพื่อพัฒนาร่างแบบสอบถามให้คณะกรรมการพิจารณา
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบแบบสอบถาม หลังจากคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ คณะผู้วิจัยจะ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการทดสอบ ตามความเหมาะสมของโครงสร้าง และลักษณะการสร้างข้อค�ำถาม ประกอบ
ด้วย
1) กรณีขอ้ ค�ำถามทีใ่ ช้วดั ทัศนคติ ท�ำการทดสอบความสอดคล้องต้องกันภายใน (Internal consistency)
ด้วยการหาค่า “สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น” ด้วย Cronbach’s alpha
2) กรณีขอ้ ค�ำถามเชิงพฤติกรรม การวัดในลักษณะทีเ่ ป็นตัวแปรเชิงองค์ประกอบ หรือค�ำถามทัว่ ไปอืน่ ๆ
ใช้การทดสอบเชิงพุทธิปัญญา (Cognitive Testing)
3) ทดสอบการใช้เวลาในการตอบ (Timing)
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4) ทดสอบอัตราการตอบ/ ไม่ตอบของแบบสอบถาม (Respond Rate) เพื่อประเมินอัตราความส�ำเร็จ
หรือความสมบูรณ์ของค�ำถามแต่ละข้อ จากลักษณะการตั้งค�ำถาม
5) ความครบถ้วนของประเด็นทีจ่ ะท�ำการประเมิน เช่น หัวข้อการประเมินเรือ่ งความพึงพอใจ เพือ่ เพิม่
เติมเนื้อหาการประเมิน ในมิติของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ให้มีความครบ
ถ้วนมากยิ่งขึ้น

แผนภาพที่ 3-5

แสดงขั้นตอนของการพัฒนาและทดสอบเครื่องมือวัด

ขัน้ ตอนที่ 3 รายงานผลการทดสอบ เพือ่ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแบบสอบถาม ให้กรรมการ
พิจารณาอนุมัติ ก่อนใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

3.6.2 (ร่าง) เครื่องมือวัด

ภายหลังท�ำการค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณาร่วมกับเครือ่ งมือวัดเดิม รวมถึงประชุม
หารือร่วมกับคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันพัฒนา (ร่าง) เครือ่ งมือวัดทีใ่ ช้ในการศึกษาแบ่งตามกลุม่ เป้าหมาย
เป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มประชาชนฯ ผู้ให้บริการ อปท. และเครือข่ายองค์กรภาคี ดังรายละเอียด
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3.6.2.1 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCs)
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนส�ำหรับหนึ่งครัวเรือนตัวอย่าง ประกอบด้วยเนื้อหา 
5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน ประกอบด้วย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 8 ข้อ ได้แก่ ความเกีย่ วพันกับหัวหน้าครัวเรือน เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก การมีโรคประจ�ำตัว และ การท�ำประกันสุขภาพ
กับบริษัทเอกชน และค�ำถามทวนสอบการได้รับสิทธิ (สิทธิรักษาพยาบาลที่ได้รบั ในปัจจุบัน)
ส่วนที่ 2 การรับรู้ต่อสิทธิหน้าทีข่ องประชาชนทีม่ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบตั ร
ทอง) และช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ ประกอบด้วย
2.1 การรับรู้ถงึ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.2 การรับรู้ถงึ สายด่วน สปสช.
2.3 ความรูค้ วามเข้าใจต่อสิทธิหน้าทีข่ องผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9 ข้อ ได้แก่
2.3.1 สิทธิในการเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำ
2.3.2 การใช้สทิ ธิกรณีเจ็บป่วยทั่วไป
2.3.3 การใช้สทิ ธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต
2.3.4 สิทธิการรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2.3.5 สิทธิการรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
2.3.6 สิทธิได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่บ้าน กรณีเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ช่วยตัวเอง
ไม่ได้
2.3.7 สิทธิการรับบริการแพทย์แผนไทย
2.3.8 เทศบาล/ อบต.ในพื้นที่จัดให้มีงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
(กปท.) สนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน
2.3.9 สิทธิการรักษากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
2.4 ช่องทางทีต่ อ้ งการรับข้อมูลข่าวสารจาก สปสช. (1 - 3 อันดับ)
2.5 การรับรู้ และการใช้บริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ หรือรับข้อมูลสิทธิบัตรทอง
ช่องทางสื่อต่าง ๆ 9 ช่องทาง ได้แก่
2.5.1 โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
2.5.2 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
2.5.3 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 50 (5)
2.5.4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ภาคประชาชน)
2.5.5 เว็ปไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
2.5.6 เว็ปไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
2.5.7 เฟซบุ๊ก สปสช.
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2.5.8 Line Official Account “สปสช.”
2.5.9 แอปพลิเคชั่น “สปสช.”
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อนโยบายและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประสบการณ์
การใช้บริการ ประกอบด้วย
3.1 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในภาพรวม
3.2 ความพึงพอใจต่อนโยบายทีส่ ามารถให้รบั ยาทีร่ า้ ยขายยาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เพือ่ ลดความ
แออัดในโรงพยาบาล
3.3 ความพึงพอใจต่อนโยบายทีใ่ ห้โรงพยาบาลส่งยาให้ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังผ่านไปรษณีย์ ในช่วง
สถานการณ์การระบาดโรคโดวิด 19
3.4 ประสบการณ์การรับบริการทีห่ น่วยบริการและใช้สทิ ธิ ในรอบ 6 เดือนทีผ่ า่ นมา 
3.5 หน่วยบริการทีเ่ ข้ารับบริการครัง้ ล่าสุดเป็นหน่วยบริการประจ�ำหรือรับส่งต่อ
3.6 ประเภทหน่วยบริการทีไ่ ปใช้บริการครัง้ ล่าสุด
3.7 ประเภทของการรับบริการครัง้ ล่าสุด
3.8 การใช้บริการทีห่ น่วยบริการครัง้ ล่าสุดเป็นการรักษาโรคประจ�ำตัว
3.9 การเสียค่าใช้จ่ายอื่น (นอกเหนือจากสิทธิ 30 บาท) ในการไปใช้บริการครั้งล่าสุด
3.10 จ�ำนวนค่าใช้จา่ ย/ ค่าบริการอืน่ (นอกเหนือจากสิทธิ 30 บาท)
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการไปใช้บริการที่หน่วยบริการครั้งล่าสุด (เฉพาะผู้รับบริการที่ใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน 6 เดือนที่ผ่านมา) รวมถึงการการให้ความส�ำคัญและบริการที่ได้
รับจริงตามประเด็นย่อยต่าง ๆ ประกอบด้วย
4.1 ขัน้ ตอนการใช้บริการตามสิทธิ ได้แก่ การใช้สทิ ธิได้ตามโรงพยาบาลทีต่ ้องการ การตรวจ
สอบสิทธิที่สะดวก รวดเร็ว
4.2 ระบบบริการของหน่วยบริการ ได้แก่ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ เวลาการเปิดให้
บริการมีความเหมาะสม ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน
4.3 การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ให้บริการมีการสือ่ สาร
ที่ชัดเจน/ ให้ข้อมูลครบถ้วน ผู้ให้บริการมีความสุภาพ มีมารยาทดี ผู้ให้บริการมีจ�ำนวนเพียงพอ
พร้อมช่วยเหลือ/ อ�ำนวยความสะดวก
4.4 ระบบบริการด้านยา  ได้แก่ ระยะเวลาการรอรับยาไม่ต้องรอนาน ผู้ให้บริการให้ความรู้
ในการใช้ยาอย่างละเอียด มีฉลากยาที่ระบุถึงชื่อยา อาการที่ใช้รักษา วิธีการใช้
4.5 มาตรฐานการให้บริการ ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และวิธีการรักษา  อุปกรณ์
เครือ่ งมือทางการแพทย์มคี วามทันสมัย ความเท่าเทียม/ เสมอภาคในการบริการ เมือ่ เทียบกับสิทธิอนื่ ๆ
ส่วนที่ 5 ความไม่พงึ พอใจ และข้อเสนอแนะ / ความต้องการต่อรับบริการและระบบสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง
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3.6.2.2 ผู้ให้บริการ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ หน้าที่รับผิดชอบ วิชาชีพ ระยะเวลาการท�ำงาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
2.1 ช่องทางทีต่ อ้ งการรับข้อมูลข่าวสารจาก สปสช.
2.2 การรับรูถ้ งึ สายด่วน สปสช.
2.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ
2.3.1 ด้านสิทธิหน้าที่ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.3.2 ด้านการบริหารจัดการกองทุน ของ สปสช.
2.4 การรับรู้ และการใช้บริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ หรือรับข้อมูลสิทธิบัตรทอง
ช่องทางสื่อต่าง ๆ 9 ช่องทาง ได้แก่
2.4.1 โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
2.4.2 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
2.4.3 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 50 (5)
2.4.4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ภาคประชาชน)
2.4.5 เว็ปไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
2.4.6 เว็ปไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
2.4.7 เฟซบุ๊ก สปสช.
2.4.8 Line Official Account “สปสช.”
2.4.9 แอปพลิเคชั่น “สปสช”
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
3.1 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4 ข้อ ได้แก่
3.1.1 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในภาพรวม
3.1.2 ความพึงพอใจต่อผลของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีต่อประชาชน
3.1.3 ความพึงพอใจต่อผลของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีต่อผู้ให้บริการ
3.1.4 ความพึงพอใจต่อนโยบาย การชดเชยบุคลากรสาธารณสุขหากได้รับผลกระทบ
จากการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19
3.2 การให้ความส�ำคัญ และบริการทีไ่ ด้รบั จริง จากการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้แก่ ด้านการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
3.2.1 ระบบการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.2.2 ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับในปัจจุบัน
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3.2.3 ระบบการจัดการการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผรู้ บั บริการทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล (ม. 41)
3.2.4 ระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผใู้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการให้
บริการ
3.2.5 การให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมบริหาร งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ
3.2.6 ระบบการตรวจสอบเวชระเบียน (Audit) เกี่ยวกับการจ่ายชดเชย และคุณภาพ
บริการ  
3.2.7 ระบบการจัดการเรือ่ งร้องเรียนของ สปสช ตัง้ แต่การมีชอ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียน
และจัดการเรื่องร้องเรียน
3.2.8 การรับฟังความคิดเห็น เช่น โอกาสเข้าถึงระบบ ความเหมาะสมของช่องทาง การ
ตอบสนองต่อความคิดเห็น เป็นต้น
3.2.9 ช่องทางการสื่อสารและการให้ข้อมูลแก่หน่วยบริการ
3.2.10 การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับหน่วยบริการของ สปสช.เขต, สายด่วน 1330,
Helpdesk ด้านงบประมาณและการจ่ายเงิน ประกอบด้วย
3.2.11 ความถูกต้องของการจ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยบริการ
3.2.12 ความรวดเร็วและทันเวลาในการจ่ายชดเชยค่าบริการไปยังหน่วยบริการ
3.2.13 ความเหมาะสม งบเหมาจ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป
3.2.14 ความเหมาะสมการจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน    
3.2.15 ความเหมาะสมงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3.2.16 ระบบการส่งข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายและการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ
3.2.17 ความเพียงพอของงบประมาณทีใ่ ช้จดั บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.3 ความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจากการด�ำเนิงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ข้อ ประกอบ
ด้วยค�ำถามปลายเปิดถึงข้อเสนอแนะ/ ความต้องการของตัวอย่างที่มีต่อการรับบริการ และระบบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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3.6.2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “อปท.” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ ระยะเวลาการท�ำงาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ ได้แก่
2.1.1 บทบาทของ อบจ. และ อปท. ในการสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ
ระบบสุขภาพชุมชนตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
2.1.2 อบต./ เทศบาล มีงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่
สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค การรักษา
พยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
2.1.3 ระบบการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงในพืน้ ที่ (Long Term Care : LTC ) เป็นนโยบาย
ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้ อปท. ร่วมบริหารจัดการงบประมาณ
2.1.4 อบจ.มีงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อ
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย (องค์กรคนพิการ หน่วยบริการ) จัดให้มีบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และกายอุปกรณ์ ให้คนพิการ
2.1.5 อปท.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะท�ำงาน ระดับประเทศ และ
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)
2.1.6 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถใช้เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคแก่คนไทยทุกสิทธิ
2.1.7 เทศบาล/ อบต. ใช้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพื่อ
ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดได้
2.2 การรับรู้ถงึ สายด่วน สปสช.
2.3 การรับรู้ และการใช้บริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ หรือรับข้อมูลสิทธิบัตรทอง
ช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่
2.3.1 โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
2.3.2 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
2.3.3 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนฯ ตามมาตรา 50 (5)
2.3.4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ภาคประชาชน)
2.3.5 เว็ปไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
2.3.6 เว็ปไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
2.3.7 เฟซบุ๊ก สปสช.
2.3.8 Line Official Account “สปสช.”
2.3.9 แอปพลิเคชั่น “สปสช.”
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2.4 ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจาก สปสช. (1 - 3 อันดับ)
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
3.1 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในภาพรวม
3.2 การให้ความส�ำคัญ บริการทีไ่ ด้รบั จริง และความพึงพอใจต่อการด�ำเนิงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้แก่
3.2.1 แนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช. แบ่งเป็น
3.2.2 การให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะท�ำงาน ระดับ
ประเทศ และอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)
3.2.3 กฎระเบียบของ สปสช. เอื้อต่อการด�ำเนินงานของ อปท.
3.2.4 เจ้าหน้าที่ สปสช. ส่วนกลาง ให้บริการข้อมูลได้อย่างชัดเจนถูกต้องและอ�ำนวย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
3.2.5 เจ้าหน้าที่ สปสช. เขต ให้บริการข้อมูลได้อย่างชัดเจนถูกต้องและอ�ำนวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น (กปท.)
3.2.6 สปสช. สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.),
กองทุนต�ำบล, การบริหารจัดการ Long Term Care: LTC  
3.2.7 เทศบาล/ อบต. ใช้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพื่อ
ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดได้
3.3 ความคาดหวังและสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนิงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
ค�ำถามปลายเปิดถึงข้อเสนอแนะ/ ความต้องการของตัวอย่างที่มีต่อการรับบริการ และระบบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.6.2.4 เครือข่ายองค์กรภาคี แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และบทบาทการมีสว่ นร่วมในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาการเข้าร่วมเครือข่าย ระยะ
เวลาการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บทบาทและระดับการมีส่วนร่วมของท่านใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 5 ระดับ ได้แก่ Inform, Consult, Involve,
Collaboration, Empower ได้แก่
1) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพืน้ ที่
2) งานกองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด
3) งานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
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บทที่ 3

4) อนุกรรมการมาตรา 41 ระดับจังหวัด
5) กรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะท�ำงาน ระดับประเทศ
6) อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)
7) อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการฯ ระดับเขต (อคม.)
8) งานกองทุนการดูแลระยะยาวในผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง (Long term care)
9) งานหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอืน่ ทีเ่ ป็นอิสระจากผูร้ อ้ งเรียน
10) วิทยากรแกนน�ำ/ ผูป้ ระสานงานศูนย์ประสานงานวิถพี ทุ ธฯ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
11) พระนักสือ่ สาร/ พระนักเทศน์ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจการเข้าใช้สทิ ธิหลักประกัน
12) ด�ำเนินงาน/ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
2.1 การรับรูถ้ งึ สายด่วน สปสช.
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
2.2.1 สิทธิหน้าที่ของผู้มสี ิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.2.2 การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.3 การรับรู้ และการใช้บริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ หรือรับข้อมูลสิทธิบัตรทอง
ช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่
2.3.1 โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
2.3.2 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
2.3.3 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 50 (5)
2.3.4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ภาคประชาชน)
2.3.5 เว็ปไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
2.3.6 เว็ปไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
2.3.7 เฟซบุ๊ก สปสช.
2.3.8 Line Official Account “สปสช.”
2.3.9 แอปพลิเคชั่น “สปสช.”
2.4 ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจาก สปสช. (1 - 3 อันดับ)
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
3.1 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในภาพรวม
3.2 การให้ความส�ำคัญ บริการทีไ่ ด้รบั จริง และความพึงพอใจต่อการด�ำเนิงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้แก่
3.2.1 ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ สปสช.
3.2.2 การได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์และต่อเนื่องจาก สปสช.
3.2.3 การได้รบั ทรัพยากรในการด�ำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน/ องค์กร
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3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/ องค์กรมีสว่ นร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับในปัจจุบัน
ระบบการจัดการการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผรู้ บั บริการทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล (ม.41)
3.2.8 ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สปสช. ตั้งแต่ การมีช่องทางการรับเรื่องร้อง
เรียน และจัดการเรื่องร้องเรียน
3.2.9 การรับฟังความคิดเห็น เช่น โอกาสเข้าถึง เข้าร่วม ความเหมาะสมของช่องทาง
การตอบสนองต่อความคิดเห็น เป็นต้น
3.2.10 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระดับพื้นที่ (กองทุน
สุขภาพท้องถิน่ (กปท.) กองทุนฟืน้ ฟูจงั หวัด กองทุนดูแลผูส้ งู อายุ (Long term care)
3.3 ความคาดหวังและสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนิงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
ค�ำถามปลายเปิดถึงข้อเสนอแนะ/ ความต้องการของตัวอย่างที่มีต่อการรับบริการ และระบบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.6.3 ผลการทดสอบเครื่องมือวัด

การทดสอบเครื่องมือวัดจ�ำแนกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ผู้ให้บริการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังรายละเอียด
กลุ่มประชาชน คือผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ท�ำการ
ทดสอบรวมทัง้ สิน้ 110 ตัวอย่างกระจายไปในพืน้ ที่ กรุงเทพมหานครชัน้ ใน ชัน้ กลางและชัน้ นอก พืน้ ทีล่ ะ 20 ตัวอย่าง
และพื้นที่ปริมณฑลครอบคลุมจังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรีพื้นที่ละ 25 ตัวอย่าง
กลุม่ ผูใ้ ห้บริการ ท�ำการทดสอบรวมทัง้ สิน้ 35 ตัวอย่าง จากหน่วยบริการทีร่ ว่ มโครงการบัตรทองจ�ำแนก
เป็นผู้ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 ตัวอย่าง พื้นที่นนทบุรีและสมุทรปราการ 15 ตัวอย่าง
กลุม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำการทดสอบรวมทัง้ สิน้ 30 ตัวอย่าง โดยจ�ำแนกเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมุทรปราการ 15 ตัวอย่าง และนนทบุรี 15 ตัวอย่าง

ผลการทดสอบ
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3.6.3.1 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลการทดสอบเป็นรายกลุ่มได้ดังนี้
อัตราการตอบกลุม่ ประชาชนอยูท่ รี่ อ้ ยละ 90.2 รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร้อยละ
83.3 ส่วนผู้ให้บริการอัตราการตอบต�่ำกว่า 2 กลุ่มแรกคือร้อยละ 79.5 รายละเอียดดังตารางที่ 3-8

บทที่ 3

ตารางที่ 3-8

แสดงอัตราการตอบของกลุ่มเป้าหมายประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย

จำ�นวนการเข้าถึง

จำ�นวนผู้ตอบ

จำ�นวนผู้ไม่ตอบ

อัตราการตอบ
(Response Rate)

ประชาชน
ผู้ให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

122
44
36

110
35
30

12
9
6

90.2
79.5
83.3

กลุ่มประชาชน
• ควรสัมภาษณ์พร้อมกันทัง้ ครัวเรือน โดยแยกสัมภาษณ์ เนือ่ งจากสมาชิกในครัวเรือนส่วนหนึง่
อยูร่ วมในพืน้ ทีเ่ ดียวกันและมักมานัง่ ฟังสัมภาษณ์ดว้ ย พร้อมให้ความเห็นสอดแทรก ท�ำให้
เกิดอคติในการตอบค�ำถาม
• การเข้าหาแบบเป็นทางการโดยมีหนังสือรับรองตัวตนชัดเจน หรือมีคนในพืน้ ทีเ่ ป็นคนแนะน�ำ
สามารถช่วยให้อตั ราการตอบเพิ่มสูงขึ้นได้
กลุ่มผู้ให้บริการ
• ต้องเข้าหาอย่างเป็นทางการมีหนังสือแนะน�ำตัวตนชัดเจน
• ปัญหาการติดภารกิจท�ำให้ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (หลายคนไม่ได้สมั ภาษณ์ ให้ทงิ้
แบบสอบถามไว้ ซึง่ ไม่เป็นผลดีเนือ่ งจากไม่สามารถยืนยันถึงตัวผูต้ อบจริง) แนวทางท�ำงาน
ต้องมีการประสานงานล่วงหน้าถึงวันที่มีความหนาแน่นต�่ำ หรือเก็บข้อมูลหลังประชุม
ประจ�ำวัน หรือเก็บช่วงหลังเลิกงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ต้องเข้าหาอย่างเป็นทางการ มีหนังสือแนะน�ำตัวตนชัดเจน
• มีการนัดหมายล่วงหน้า แต่วนั นัด เจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีท่ ำ� ให้เก็บข้อมูลได้ไม่ครบ ต้องนัดหมาย
ใหม่
• การโทรศัพท์สมั ภาษณ์เป็นแนวทางทีเ่ หมาะสม ควบคุมเวลาได้ชดั เจนกว่าการส�ำรวจผ่าน
ทางไปรษณีย์ (จากการสอบถามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม) เนือ่ งจากการส�ำรวจ
ผ่านทางไปรษณีย์ จะมีอัตราการตอบที่ต่�ำและขาดความสมบูรณ์ (ตอบไม่ครบหรือตอบ
ผิดวิธี)
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3.6.3.2 เวลาที่ใช้ในการตอบ สรุปผลการทดสอบเป็นรายกลุ่มได้ดังนี้
เวลาที่ใช้ในการตอบขึ้นอยู่กบั ข้อค�ำถามของแต่ละกลุ่ม โดยพบว่ากลุ่มประชาชน (เฉพาะผู้ที่
เคยใช้สิทธิ 30 บาทในรอบ 6 เดือน) ใช้เวลาในการตอบค�ำถามเฉลี่ย 16.15 นาที โดยสูงสุดพบว่า
อยู่ที่ 23.15 นาทีและต�่ำสุด 10.15 นาที ขณะที่กลุ่มผู้ให้บริการพบว่า ใช้เวลาในการตอบค�ำถามเฉลี่ย
12.15 นาที โดยสูงสุดพบว่าอยู่ท่ี 21.10 นาทีและต�่ำสุด 9.33 นาที ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้
เวลาในการตอบค�ำถามเฉลี่ย ต�่ำกว่ากลุ่มอื่นคือ 5.54 นาที โดยสูงสุดพบว่าอยู่ที่ 8.00 นาทีและต�่ำสุด
4.15 นาทีรายละเอียดดังตารางที่ 3-9

ตารางที่ 3-9

แสดงเวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม (หน่วย: นาที)
กลุ่มเป้าหมาย

เวลา (สูงสุด)

เวลา (ต�่ำสุด)

ประชาชน
23.15
10.15
ผู้ให้บริการ
21.10
9.33
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.00
4.15
* หมายเหตุ กลุ่มประชาชนทดสอบเฉพาะกลุ่มที่เคยใช้สิทธิบัตรทอง ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

เวลา (เฉลี่ย)

16.15
12.15
5.54

ผลการทดสอบยังพบข้อสังเกตว่า  การใช้เวลาเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้าใจต่อ “ศัพท์
เฉพาะ” ซึง่ กลุม่ ประชาชนยังไม่เข้าใจในศัพท์เฉพาะบางค�ำทีใ่ ช้สร้างค�ำถาม เช่น หน่วยบริการ ท�ำให้ตอ้ ง
ใช้เวลาในการอธิบายเพิม่ เติม ส่วนกลุม่ ผูใ้ ห้บริการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่พบปัญหาดังกล่าว
ข้อสังเกตที่ส�ำคัญอีกประการคือ ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มใช้เวลาในการตอบ
ค�ำถามนานกว่ากลุ่มที่มีอายุต�่ำกว่าคือ 15 – 59 ปีอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้จากการที่ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ค่อนข้างนาน ท�ำให้ค�ำถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความต้องการมีต�่ำ
การใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการโทรศัพท์สัมภาษณ์ในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
เป็นไปได้สงู เนือ่ งจากการเข้าถึงได้ตลอดตามเวลาทีผ่ ตู้ อบสะดวก และยังใช้เวลาไม่นานเพียงประมาณ
5 – 6 นาที
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3.6.3.3 อัตราการตอบ สรุปผลการทดสอบเป็นรายกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มประชาชน
• ค�ำถามส่วนใหญ่อตั ราการตอบอยู่ในระดับ 100% คือสามารถตอบได้ครบทุกข้อ
• ค�ำถามส่วนทีม่ ปี ญ
ั หาด้านอัตราการตอบคือ การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจ
โดยเฉพาะกลุม่ ทีใ่ ช้บริการผ่านมาเป็นระยะเวลานาน หรือไม่ทราบข้อมูล เช่น เวลาเปิด - ปิด
ของหน่วยบริการ (เนือ่ งจากไปในช่วงเวลาเปิดท�ำการแล้วและกลับก่อนปิด) ดังรายละเอียด
อัตราการตอบในตารางที่ 3-10

บทที่ 3

ตารางที่ 3-10

แสดงอัตราการตอบค�ำถาม 4.1 ถึง 4.5
ข้อคำ�ถาม

4.1 ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ
4.1.1 การใช้สทิ ธิได้ตามโรงพยาบาลที่ต้องการ
4.1.2 การตรวจสอบสิทธิที่สะดวก รวดเร็ว
4.1.3 ท่านพึงพอใจต่อขั้นตอนการใช้บริการ เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
4.2 ระบบบริการของหน่วยบริการ
4.2.1 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
4.2.2 เวลาการเปิดให้บริการมีความเหมาะสม
4.2.3 ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน
4.2.4 ท่านพึงพอใจต่อระบบบริการ เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
4.3 การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
4.3.1 ผู้ให้บริการมีการสื่อสารที่ชัดเจน/ ให้ข้อมูลครบถ้วน
4.3.2 ผู้ให้บริการมีความสุภาพ มีมารยาทดี
4.3.3 ผู้ให้บริการมีจ�ำนวนเพียงพอ พร้อมช่วยเหลือ/ อ�ำนวยความสะดวก
4.3.4 ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
4.4 ระบบบริการด้านยา
4.4.1 ระยะเวลาการรอรับยาไม่ต้องรอนาน
4.4.2 ผู้ให้บริการให้ความรู้ในการใช้ยาอย่างละเอียด
4.4.3 มีฉลากยาที่ระบุถึงชื่อยา อาการที่ใช้รกั ษา วิธีการใช้
4.4.4 ท่านพึงพอใจต่อระบบบริการด้านยา เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
4.5 มาตรฐานการให้บริการ
4.5.1 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และวิธีการรักษา
4.5.2 อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์มคี วามทันสมัย
4.5.3 ความเท่าเทียม/ เสมอภาคในการบริการ เมื่อเทียบกับสิทธิอื่น ๆ
4.5.4 ท่านพึงพอใจต่อมาตรฐานการให้บริการ เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
ภาพโดยรวม ท่านพึงพอใจต่อการใช้บริการเพียงใด (1 – 10 คะแนน)

อัตราการตอบ
(%)

88.2
85.5
85.5
94.5
91.8
96.4
92.7
85.5
85.5
85.5
85.5
89.1
90.0
91.8
90.9
86.4
87.3
85.5
85.5
92.7

• ค�ำถามปลายเปิดมีจ�ำนวนผู้ให้ความเห็นน้อยมาก
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กลุ่มผู้ให้บริการ
• ไม่พบปัญหาเรื่องอัตราการตอบ
• ค�ำถามปลายเปิดมีจ�ำนวนผู้ให้ความเห็นน้อยมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ไม่พบปัญหาเรื่องอัตราการตอบ
• ค�ำถามปลายเปิดมีจ�ำนวนผู้ให้ความเห็นน้อยมาก

3.6.3.4 การทดสอบความเข้าใจต่อเนื้อหา
ภาพโดยรวมผลการทดสอบความเข้าใจต่อเนือ้ หาของเครือ่ งมือวัดทัง้ 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มผู้ให้
บริการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเข้าใจในเนือ้ หา วัตถุประสงค์ของการวัด ฯลฯ ค่อนข้าง
ชัดเจน ขณะทีก่ ลุม่ ประชาชนเป็นกลุม่ ทีพ่ บว่า ยังมีขอ้ ค�ำถามและแนวทางการถามบางส่วนทีค่ วรมีการ
ปรับปรุง เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และแนวทางการตอบค�ำถามทีช่ ดั เจน ดังรายละเอียด
กลุ่มประชาชน
ข้อจ�ำกัดส�ำคัญทีพ่ บจากการทดสอบแบบสอบถาม คือความไม่เข้าใจใน “ศัพท์เฉพาะ” บางค�ำ
การไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างตัวเลือกที่ก�ำหนด ตัวเลือกที่ก�ำหนดยังไม่ครบถ้วน ไม่แน่ใจ
ในความหมายของตัวเลือกที่ก�ำหนด และไม่สามารถตอบค�ำถามที่ระบุเนื่องจากมีรายละเอียดลงลึก
และจ�ำข้อมูลไม่ได้ (ข้อมูลที่สอบถามผ่านมานาน) สรุปสาระส�ำคัญดังตารางที่ 3-11

ตารางที่ 3-11

ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการทดสอบแบบสอบถาม
ปัญหา

การใช้ “ค�ำเฉพาะ” ผู้ตอบบางส่วนไม่เข้าใจ
• สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• หน่วยบริการ
• ประเภทหน่วยบริการ
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แนวทาง/ ข้อเสนอแนะ

เข้าใจแต่สทิ ธิบตั รทอง ดังนัน้ ต้องมีวงเล็บทุกข้อ เช่น 1.7
อธิบายเพิ่มเติม หรือปรับไปใช้ค�ำที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น
สถานพยาบาลในโครงการบัตรทอง
สปสช. สนับสนุนข้อมูลเพื่อตรวจสอบประเภทหน่วย
บริการ เพื่อหัวหน้าทีมภาคสนามสามารถตรวจสอบ
และจัดแบ่งประเภท

บทที่ 3

ตารางที่ 3-11 (ต่อ)

ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการทดสอบแบบสอบถาม
ปัญหา

อาชีพ
• การแยกระหว่าง ค้าขาย กับธุรกิจส่วนตัว ไม่ชดั เจน
• พบพ่อบ้าน แม่บ้าน อาชีพอิสระ พอสมควร
2.3.2 กรณีเจ็บป่วยทัว่ ไปต้องไปใช้บริการทีห่ น่วยบริการประจ�ำ
... ยกเว้นเจ็บป่วยฉุกเฉิน ท�ำให้เกิดความสับสนในการ
สนทนา และผู้ตอบ จะถามกลับทันทีว่าคืออะไร
2.3.3 ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชวี ิต
• หมายถึงเจ็บป่วยแค่ไหน อุบัติเหตุได้ไหม
• ใช้ค�ำว่า สถานพยาบาล ซึง่ ต่างกับข้ออื่น ๆ ที่ใช้ค�ำว่า
หน่วยบริการ ผู้ตอบสับสนว่าต่างกันอย่างไร
2.5 รู้จักช่องทางบริการ และเคยใช้งานหรือไม่ (กี่ครั้ง)
มีการก�ำหนดกรอบเวลาหรือไม่ กรณีนับทั้งหมดว่า
ที่ผ่านมาเคยใช้ก่คี รั้ง บางคนจ�ำไม่ได้
3.4 ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ไปรับบริการที่หน่วยบริการ
หรือไม่ มีความสับสนว่า “หน่วยบริการ” คือ
สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนบัตรทอง หรือหมายถึงสถาน
พยาบาลทั่วไป
3.5.1 เหตุผลที่ไม่ใช้สทิ ธิบัตรทอง หลายคนบอกไม่รู้จะใช้สทิ ธิ
ยังไง ไม่เคยใช้ ไม่เคยลงทะเบียน
3.7 ประเภทหน่วยบริการที่ใช้บริการครั้งล่าสุด ผู้ตอบไม่ทราบ
ว่า หน่วยบริการที่ไปใช้จดั อยู่ในประเภทไหน
3.11 ท่านเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง (แยกรายละเอียด)
ผู้ตอบทุกคน แยกไม่ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง บอก
ได้แต่ค่าใช้จ่ายรวม
ส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจ
เนื่องจากก�ำหนด scale การวัดทิศทางเดียวคือ พอใจท�ำให้
เกิดอคติในการประเมิน และผู้ตอบบางส่วนไม่ให้คะแนน
เนื่องจาก ไม่พอใจ

แนวทาง/ ข้อเสนอแนะ

พิจารณาจากระบบการจดทะเบียนธุรกิจ
เพิ่มเป็นตัวเลือกในแบบสอบถาม
เพิ่มเติมการยกตัวอย่าง เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้
ไม่สบาย และตัดค�ำว่า “ยกเว้นเจ็บป่วยฉุกเฉิน” ออก
เพิ่มเติมการยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมค�ำอธิบาย หรือปรับใช้ค�ำให้เข้าใจง่ายขึ้น
การสอบถามอาจก�ำหนดกรอบเวลา หรือให้นบั เท่าที่จำ�
ได้ว่าเคยใช้บริการทั้งหมดกี่ครั้ง
สปสช. อธิบายเพิ่มเติมถึงนิยามความหมาย ถ้าหมาย
ถึงสถานพยาบาลทั่วไป ควรเปลี่ยนการใช้ค�ำจาก
“หน่วยบริการ” เป็น สถานพยาบาลทั้งหมดเพราะ
เข้าใจง่าย
เพิ่มตัวเลือก ไม่ทราบวิธี ขั้นตอนการใช้สทิ ธิ
รายละเอียดกล่าวถึงแล้ว
แยกเป็นหมวดใหญ่ ๆ (ตัดหมวดย่อยออก) แต่อาจได้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ควรมีการปรับ scale ให้ครบทั้ง 2 ทิศทางคือมีทั้งพอใจ
และไม่พอใจ
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กลุ่มผู้ให้บริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพโดยรวมมีความเข้าใจในศัพท์เฉพาะและค�ำถามทีใ่ ช้เป็นอย่างดี สามารถตอบค�ำถามได้ดว้ ย
ตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการอธิบายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะต่อการปรับโครงการการ
สอบถาม ในส่วน “การประเมินความพึงพอใจ” ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการสอบถามในกลุ่ม
ประชาชน โดยเพิ่มการสอบถามถึงระดับความคาดหวัง (การให้น�้ำหนักความส�ำคัญ) และบริการที่ได้
รับจริง เพื่อสามารถวิเคราะห์หาระดับอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจของแต่ละ
กลุ่มได้ชดั เจนยิ่งขึ้น

3.7

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามโครงสร้างของเนื้อหาที่สอบถามในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (อยู่ในระหว่าง
ด�ำเนินการ) โดยคณะผู้วจิ ัยจะประยุกต์ใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณา อาทิ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสถิตเิ พื่อทดสอบความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างตัวแปร อาทิ     
t-test, One-Way ANOVA, Correlation, และ Regression Analysis เป็นต้น โดยร่างกรอบเนื้อหาและสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละกลุ่ม ดังตารางที่ 3-12 ถึง 3-15
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บทที่ 3

ตารางที่ 3-12

กรอบเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ : กลุ่มประชาชน
กรอบเนื้อหา

1. ข้อมูลเชิงพรรณา
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พื้นที่
สถานภาพในครัวเรือน
1.2 การรับรู้และความเข้าใจ ต่อสิทธิหน้าที่ และช่องทางเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสาร
1.3 ประสบการณ์การใช้บริการภายใต้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
1.4 ความคาดหวัง/ การให้ความส�ำคัญ และความพึงพอใจ
ต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1.5 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงงานด้าน
หลักประกันสุขภาพ
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้และความเข้าใจ ต่อ
สิทธิหน้าที่ และช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จ�ำแนก
ตามคุณลักษณะประชากร
2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จ�ำแนก
ตามคุณลักษณะประชากร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
อาทิ ประเภทการใช้บริการ ระดับความรุนแรงของอาการ
ป่วย ฯลฯ
2.3 วิเคราะห์หาตัวแปรที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจ

สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์
ทิศทางความพึงพอใจ โดยใช้เทคนิค Top Box Analysis
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ตารางไขว์ (Crosstab) / T-test / One-Way ANOVA

Gap Analysis / Correlation / Regression Analysis
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ตารางที่ 3-13

กรอบเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ : กลุ่มผู้ให้บริการ
กรอบเนื้อหา

1. ข้อมูลเชิงพรรณา
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พื้นที่
ประเภทหน่วยบริการ สถานภาพด้านวิชาชีพ
1.2 การรับรู้และความเข้าใจ ต่อสิทธิหน้าที่ และช่องทาง
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
1.3 ความคาดหวัง/ การให้ความส�ำคัญ และความพึงพอใจ
ต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1.4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงงานด้าน
หลักประกันสุขภาพ
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้และความเข้าใจ ต่อ
สิทธิหน้าที่ และช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จ�ำแนก
ตามสถานภาพด้านวิชาชีพ ประเภทหน่วยบริการ
2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จ�ำแนก
ตามสถานภาพด้านวิชาชีพ ประเภทหน่วยบริการ และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2.3 วิเคราะห์หาตัวแปรที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจ

สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์
ทิศทางความพึงพอใจ โดยใช้เทคนิค Top Box Analysis
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ตารางไขว์ (Crosstab) / T-test / One-Way ANOVA

Gap Analysis / Correlation / Regression Analysis

ตารางที่ 3-14

กรอบเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ : กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรอบเนื้อหา

1. ข้อมูลเชิงพรรณา
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ หน่วย
งาน บทบาทหน้าที่
1.2 การรับรู้และความเข้าใจ ต่อสิทธิหน้าที่ และช่องทางเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสาร
1.3 ความคาดหวัง/ การให้ความส�ำคัญ และความพึงพอใจ
ต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1.4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงงานด้าน
หลักประกันสุขภาพ
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สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์
ทิศทางความพึงพอใจ โดยใช้เทคนิค Top Box Analysis
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

บทที่ 3

ตารางที่ 3-14

(ต่อ)

กรอบเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ : กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรอบเนื้อหา

สถิติที่ใช้วิเคราะห์

2. การวิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้และความเข้าใจ
ตารางไขว์ (Crosstab) / T-test / One-Way ANOVA
ต่อสิทธิหน้าที่ และช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จ�ำแนก
ตามบทบาทหน้าที่
2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จ�ำแนก
ตามบทบาทหน้าที่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2.3 วิเคราะห์หาตัวแปรที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจ
Gap Analysis / Correlation / Regression Analysis

ตารางที่ 3-15

กรอบเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ : กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคี
กรอบเนื้อหา

1. ข้อมูลเชิงพรรณา
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประเภท
เครือข่ายองค์กรภาคี บทบาทหน้าที่
1.2 การรับรู้และความเข้าใจ ต่อสิทธิหน้าที่ และช่องทางเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสาร
1.3 ความคาดหวัง/ การให้ความส�ำคัญ และความพึงพอใจ
ต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1.4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงงานด้าน
หลักประกันสุขภาพ
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้และความเข้าใจ ต่อ
สิทธิหน้าที่ และช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จ�ำแนก
ตามคุณลักษณะประชากร
2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จ�ำแนก
ตามประเภทเครือข่ายองค์กรภาคี บทบาทหน้าที่ และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2.3 วิเคราะห์หาตัวแปรที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจ

สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์
ทิศทางความพึงพอใจ โดยใช้เทคนิค Top Box Analysis
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ตารางไขว์ (Crosstab) / T-test / One-Way ANOVA

Gap Analysis / Correlation / Regression Analysis
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บทที่ 4

ผลการสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดำ�เนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การส�ำรวจจากตัวอย่างประชาชนจ�ำนวน 4,970 คน 1,987 ครัวเรือน น�ำเสนอข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการไปใช้บริการที่หน่วยพยาบาล
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อการรับบริการและการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4-1

จ�ำนวนครัวเรือนและประชากรจ�ำแนกตามเขตสุขภาพและพื้นที่
เขตสุขภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม
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ในเขต
ครัวเรือน

ประชาชน

120
30
45
90
90
60
60
105
30
30
30
105
247
1,042

315
76
117
215
207
152
159
280
76
80
77
280
685
2,719

นอกเขต
ครัวเรือน
ประชาชน

75
45
60
120
75
60
75
120
90
30
60
45
855

200
114
155
326
204
158
190
320
225
80
159
120
2,251

รวม
ครัวเรือน

ประชาชน

195
75
105
210
165
120
135
225
120
60
90
150
247
1,897

515
190
272
541
411
310
349
600
301
160
236
400
685
4,970

บทที่ 4

ตารางที่ 4-2

คุณลักษณะทางประชากร (n = 4,970)
คุณลักษณะทางประชากร

ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน
หัวหน้าครัวเรือน
ภรรยาหรือสามี
บุตรที่ยังไม่สมรส
บุตรที่สมรสแล้ว
บุตรเขย/บุตรสะใภ้
บุตรของบุตร
พ่อ แม่ พ่อตา แม่ยาย
ญาติอื่น ๆ
ผู้อาศัย และคนรับใช้
สมาชิกครัวเรือนกลุ่มบุคคล
เพศ		
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
15 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 – 65 ปี
66 ปีขึ้นไป
สถานภาพสมสร
สมรส
โสด
ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

1,691
1,220
708
484
130
189
168
305
46
29

34.0
24.6
14.3
9.7
2.6
3.8
3.4
6.1
0.9
0.6

2,203
2,767

44.3
55.7

824
528
647
1,033
1,087
851

16.6
10.6
13.0
20.8
21.9
17.1

3,221
1,165
584

64.8
23.4
11.8
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ)

คุณลักษณะทางประชากร (n = 4,970)
คุณลักษณะทางประชากร

ระดับการศึกษาสูงสุด
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.  214
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
เกษตรกร
ค้าขาย
รับจ้าง (ใช้แรงงาน)
พ่อบ้าน/ แม่บ้าน
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอิสระ
ลูกจ้าง
เกษียณ
อื่น ๆ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีโรคประจ�ำตัว
มี
ไม่มี 3,366
ไม่แน่ใจ
การท�ำประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน
มี
ไม่มี 4,686
ไม่แน่ใจ
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จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

205
2,447
996
880
4.3
207
21

4.1
49.2
20.1
17.7

1,327
1,022
926
611
459
279
142
112
68
23
0.0

26.7
20.6
18.6
12.3
9.2
5.6
2.9
2.2
1.4
0.5

1,548
67.7
56

31.2

203
94.3
81

4.1

4.2
0.4

1.1

1.6

บทที่ 4

ส่วนที่ 2 การรับรูแ้ ละความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ

2.1

การรับรู้ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 4-3

การรับรู้ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5

การรับรู้ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานประกันสังคม (สปส.)
อื่น ๆ อาทิ กรมอนามัย อนามัยชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ไม่ทราบ
รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

1,017
1,094
6
14
2,839
4,970

20.5
22.0
0.1
0.3
57.1
100

ตารางที่ 4-4

การรับรู้และความเข้าใจต่อสิทธิหน้าที่ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

ถ้าเจ็บป่วยทั่วไปต้องไปใช้บริการที่สถานพยาบาลประจ�ำที่ลงทะเบียนสิทธิไว้ใน
เวลาท�ำการ
ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สามารถไปรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้
ที่สุด
สามารถใช้สทิ ธิรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ เช่น ฉีดวัคซีนในเด็ก
ฝากครรภ์ คุมก�ำเนิด ตรวจเบาหวาน/ความดันโลหิต ตรวจมะเร็งปากมดลูก
สามารถใช้สทิ ธิรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ เช่น การรักษา 
โรคมะเร็งด้วยการฉายแสง/ท�ำคีโมหรือยาเคมีบ�ำบัด ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดหัวใจ
และรักษาโรคไตวาย

ร้อยละ (n = 4,970)
ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

85.7

1.1

13.2

84.0

1.9

14.1

69.7

2.0

28.4

52.8

3.7

43.5

99

99

ตารางที่ 4-4

(ต่อ)

การรับรู้และความเข้าใจต่อสิทธิหน้าที่ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

5

ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

เทศบาล / อบต.ในพื้นที่ของท่านจัดให้มีงบประมาณ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ท้องถิ่น (กปท.) สนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคในชุมชน
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ช่วยตัวเองไม่ได้ มีสิทธิได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่บ้าน
ใช้สิทธิรกั ษากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
มีสิทธิรับบริการแพทย์แผนไทย เช่น ยาสมุนไพร/อบประคบสมุนไพร เพื่อการ
รักษา ทับหม้อเกลือฟื้นฟูแม่หลังคลอด
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปลี่ยนสถานพยาบาลประจ�ำได้ 4 ครั้งต่อปี

6
7
8
9

ร้อยละ (n = 4,970)
ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

52.3

4.0

43.7

51.7
47.4
42.7

3.4
3.2
6.7

44.9
49.4
50.6

26.1

4.2

69.7

2.2

การรับรู้ต่อช่องทางบริการข้อมูลข่าวสาร
ตารางที่ 4-5

การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช. เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7

การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช.

โทร. 1330   
โทร. 1669       
โทร. 1506
โทร. 1111    
โทร. 1300
โทร. 1193
ไม่ทราบ
รวม

100

100

จำ�นวน

ร้อยละ

1,697
748
6
6
5
1
2,507
4,970

34.2
15.1
0.1
0.1
0.1
0.0
50.4
100

บทที่ 4

ตารางที่ 4-6

การรับรู้และใช้บริการช่องทางบริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ช่องทางบริการข้อมูล

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ภาคประชาชน)
เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
แอปพลิเคชั่น “สปสช”
เว็บไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
เฟซบุ๊ก สปสช.
Line Official Account “สปสช.”
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนฯ ตามมาตรา 50(5)

ร้อยละ (n = 4,970)
ทราบและเคย ทราบแต่ไม่เคย ไม่ทราบ
ใช้บริการ
ใช้บริการ

18.7
8.0
6.3
2.9
1.3
0.5
2.6
1.3
1.2

23.4
28.0
13.1
16.2
10.4
11.0
13.6
10.0
7.5

57.9
64.0
80.6
80.9
88.3
88.5
83.8
88.8
91.3

ตารางที่ 4-7

ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ค่าร้อยละถ่วงน�้ำหนัก)
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูล

โทรทัศน์
เฟซบุ๊ก
วิทยุ/ หอกระจายข่าว
ไลน์
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
สื่อบุคคล อาทิ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ� ชุมชน บุคลากรรัฐ
คู่มือ/แผ่นพับ/สื่อสิ่งพิมพ์
เว็บไซต์
แอปพลิเคชั่น
อื่น ๆ อาทิ SMS อีเมล
รวม

ร้อยละ

33.3
16.0
14.1
11.0
9.7
5.5
4.4
3.9
2.0
0.1
100

101

101

ส่วนที่ 3

ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

3.1

ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 4-8

ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ประเด็น

1

ความพึงพอใจต่อ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
หรือสิทธิบัตรทอง
หรือสิทธิ 30 บาท
ความพึงพอใจต่อ
นโยบายให้รบั ยาที่
ร้ายขายยา เพื่อ
ลดความแออัด
ในโรงพยาบาล
ความพึงพอใจต่อ
นโยบายที่ให้สถาน
พยาบาลส่งยาให้
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผ่านไปรษณีย์
ในช่วงสถานการณ์
การระบาดโรค
โดวิด 19

2

3

102

102

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) (n = 4,970)
ค่า
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สด
ุ รวม เฉลี่ย SD ต�่ำสุด สูงสุด
(1 - 2)
(3 - 4)
(5 - 6)
(7 - 8) (9 - 10)

-

0.1

3.1

26.0

70.8

100.0 9.05 1.14

3

10

0.0

0.4

7.0

29.8

62.8

100.0 8.76 1.36

1

10

-

0.2

5.1

25.9

68.8

100.0 8.95 1.25

3

10

บทที่ 4

ตารางที่ 4-9

ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ�ำแนกตามการใช้บริการและ
ใช้สิทธิ
คะแนน

1 - 2 คะแนน
3 - 4 คะแนน
5 - 6 คะแนน
7 - 8 คะแนน
9 - 10 คะแนน
รวม
ค่าเฉลี่ย
SD
ค่าต�่ำสุด
ค่าสูงสุด

ใช้บริการและใช้สิทธิ
(n = 1,737)
จำ�นวน
ร้อยละ

41
387
1,309
1,737

2.4
22.3
75.4
100.0
9.19
1.06
5
10

ใช้บริการแต่ไม่ใช้สิทธิ
ไม่ได้ใช้บริการ
(n = 30)
(n = 3,203)
จำ�นวน
ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ

4
14
12
30

13.3
46.7
40.0
100.0
8.23
1.61
5
10

3
111
891
2,198
3,203

ภาพรวม
(n = 4,970)
จำ�นวน ร้อยละ

0.1
3.5
27.8
68.6
100.0
8.99
1.17
3
10

3
156
1,292
3,519
4,970

0.1
3.1
26.0
70.8
100.0
9.05
1.14
3
10

3.2

พฤติกรรมการใช้บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 4-10

การเข้าใช้บริการและใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในหน่วยบริการ ใน 6 เดือนที่ผ่านมา
ลำ�ดับ

1
2
3

การเข้าใช้บริการและใช้สิทธิ

รับบริการและใช้สทิ ธิ
รับบริการแต่ไม่ได้ใช้สทิ ธิ
ไม่ได้เข้ารับบริการ
รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

1,737
30
3,203
4,970

35.0
0.6
64.4
100

103

103

3.2.1 กลุ่มที่ใช้บริการแต่ไม่ใช้สทิ ธิ
ตารางที่ 4-11

เหตุผลที่ไม่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เฉพาะผู้รับบริการแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ) (n = 30)
เหตุผลที่ไม่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เหตุผลที่ไม่ใช้สิทธิ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
พฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการแพทย์
ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิยุ่งยาก
ไม่สะดวกในการเดินทางไปยังหน่วยบริการที่มีสิทธิ
ไม่มั่นใจระบบบริการ
ไม่มั่นใจระบบบริการด้านยา
สถานพยาบาล ที่มีสิทธิไม่มบี ริการที่ต้องการรักษา
สถานพยาบาล ที่ใช้ไม่ได้อยู่ในภูมสิ �ำเนาที่มีสิทธิ
ไม่ได้รับบริการตามสิทธิ
เหตุผลหลักที่ไม่ใช้สิทธิ (ตอบเหตุผลหลักข้อเดียว)
ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิยุ่งยาก
ไม่สะดวกในการเดินทางไปยังหน่วยบริการที่มีสิทธิ
พฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการแพทย์
ไม่มั่นใจระบบบริการด้านยา
ไม่มั่นใจระบบบริการ
สถานพยาบาล ที่มีสิทธิไม่มบี ริการที่ต้องการรักษา
สถานพยาบาล ที่ใช้ไม่ได้อยู่ในภูมสิ �ำเนาที่มีสิทธิ
ไม่ได้รับบริการตามสิทธิ
ไม่ระบุ
รวม

104

104

จำ�นวน

ร้อยละ

13
12
11
8
7
3
2
1

43.3
40.0
36.7
26.7
23.3
10.0
6.7
3.3

7
6
6
4
2
1
1
1
2
30

23.3
20.0
20.0
13.3
6.7
3.3
3.3
3.3
6.7
100

บทที่ 4

ตารางที่ 4-12

การไปใช้บริการครั้งล่าสุดในสถานพยาบาลประจ�ำหรือรับส่งต่อ (เฉพาะผู้ที่เข้าใช้บริการใน 6 เดือน
ที่ผ่านมา)
ลำ�ดับ

1
2
3

การไปใช้บริการครั้งล่าสุดในสถานพยาบาลประจำ�
หรือรับส่งต่อ

ใช้สิทธิ
จำ�นวน
ร้อยละ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ

1,672
18
47
1,737

รวม

96.3
1.0
2.7
100.0

ไม่ได้ใช้สิทธิ
จำ�นวน
ร้อยละ

4
22
4
30

13.3
73.4
13.3
100.0

ตารางที่ 4-13

ประเภทหน่วยบริการที่ไปใช้บริการครั้งล่าสุด (เฉพาะผู้ที่เข้าใช้บริการใน 6 เดือนที่ผ่านมา)
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเภทหน่วยบริการที่ไปใช้บริการครั้งล่าสุด

โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล/สถานีอนามัย
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลศูนย์
คลินิกชุมชนอบอุ่น/คลินิกเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล/กทม.
ศูนย์แพทย์ชมุ ชน/คลินกิ หมอครอบครัว
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลเฉพาะทาง
อื่น ๆ อาทิ ร.พ.สังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัด
กรมการแพทย์ สังกัดกทม.  รพ.สงฆ์
รวม

ใช้สิทธิ
จำ�นวน
ร้อยละ

ไม่ได้ใช้สิทธิ
จำ�นวน
ร้อยละ

608
381
351
174
70
29
28
14
14
1
67

35.0
21.9
20.2
10.0
4.0
1.7
1.6
0.8
0.8
0.1
3.9

1
2
2
14
6
2
2
1
-

3.3
6.7
6.7
46.6
20.0
6.7
6.7
3.3
-

1,737

100.0

30

100.0

105

105

3.2.2 กลุ่มที่รับบริการและใช้สิทธิ
ตารางที่ 4-14

ประเภทของการรับบริการครั้งล่าสุด (เฉพาะผู้ที่เข้าใช้บริการใน 6 เดือนที่ผ่านมา)
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6

ประเภทของการรับบริการครั้งล่าสุด

บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
บริการทันตกรรม/ท�ำฟัน
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
บริการสาธารณสุขอื่น ๆ
รวม

ใช้สิทธิ
จำ�นวน
ร้อยละ

1,415
177
74
51
17
3
1,737

81.5
10.2
4.2
2.9
1.0
0.2
100.0

ไม่ได้ใช้สิทธิ
จำ�นวน
ร้อยละ

25
4
1
30

83.4
13.3
3.3
100.0

ตารางที่ 4-15

การไปใช้บริการเพื่อรักษาโรคประจ�ำตัว (เฉพาะผู้ที่เข้าใช้บริการใน 6 เดือนที่ผ่านมา)
ลำ�ดับ

1
2

การไปใช้บริการเพื่อรักษาโรคประจำ�ตัว ใช้สิทธิ

ใช่
ไม่ใช่
รวม

106

106

ใช้สิทธิ
จำ�นวน
ร้อยละ

1,307
430
1,737

75.2
24.8
100.0

ไม่ได้ใช้สิทธิ
จำ�นวน
ร้อยละ

22
8
30

73.3
26.7
100.0

บทที่ 4

ตารางที่ 4-16

การเสียค่าใช้จ่ายนอกเหนือสิทธิในการไปใช้บริการในหน่วยบริการ (เฉพาะผู้ที่เข้าใช้บริการ
และใช้สิทธิใน 6 เดือนที่ผ่านมา) (n = 1,737)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
เฉลี่ย
ต�่ำสุด -สูงสุด

ลำ�ดับ

การเสียค่าใช้จ่ายนอกเหนือสิทธิในการไปใช้บริการ

จำ�นวน

ร้อยละ

1
2

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เสียค่าใช้จ่าย
 จ�ำค่าใช้จ่ายไม่ได้
 จ�ำค่าใช้จ่ายได้
• จ�ำได้เฉพาะยอดรวม
• จ�ำแนกหมวดค่าใช้จ่ายได้
  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ค่าเข้ารับบริการ
        ค่ารับบริการนอกเวลาท�ำการ
        ค่าบริการใช้ห้องพิเศษ

1,666
71
19
52
29
23

95.9
4.1
1.1
3.0
1.7
1.3

1,465.54
1,150.69
1,862.52

(50 - 10,000)
(50 - 10,000)
(50 - 8,500)

15
2
1

65.2
8.7
4.3

675.87
450
5,000

(50 - 3,000)
(200 - 700)
-

1
5

4.3
21.7

1,500
5,060

(3,000 - 7,000)

107

107

ส่วนที่ 4

ความพึงพอใจต่อการไปใช้บริการที่หน่วยบริการ

4.1

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของกลุ่มผู้ใช้สิทธิ
ตารางที่ 4-17

ความพึงพอใจต่อการไปใช้บริการที่หน่วยบริการ
ลำ�ดับ

ประเด็น

1

ขั้นตอนการใช้
บริการตามสิทธิ
ระบบบริการของ
สถานพยาบาล
การให้บริการของ
บุคลากรทางการ
แพทย์และ
สาธารณสุข
ระบบบริการด้าน
ยา
มาตรฐานการให้
บริการ

2
3

4
5

108

108

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) (n = 1,737)
ค่า
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สด
ุ รวม เฉลี่ย SD ต�่ำสุด สูงสุด
(1 - 2)
(3 - 4)
(5 - 6)
(7 - 8) (9 - 10)

0.1

0.2

4.1

38.0

57.6

100.0 8.71 1.21

2

10

-

0.2

4.0

45.7

50.1

100.0 8.55 1.17

3

10

0.1

0.3

2.6

41.9

55.1

100.0 8.72 1.10

2

10

-

0.1

4.0

42.2

53.7

100.0 8.64 1.15

4

10

-

0.2

3.2

38.8

57.8

100.0 8.73 1.13

3

10

บทที่ 4

4.2

ความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริงจากการใช้บริการ
ตารางที่ 4-18

การให้ความส�ำคัญและบริการที่ได้รับจริงจากการไปใช้บริการที่หน่วยบริการ (n = 1,737)
ลำ�ดับ

ประเด็น

คะแนนการให้ความสำ�คัญ
ค่าเฉลีย
่ ต�่ำสุด สูงสุด

ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ
1 การใช้สทิ ธิได้ตามโรงพยาบาลที่ต้องการ
9.39
2 การตรวจสอบสิทธิที่สะดวก รวดเร็ว
9.29
ระบบบริการของสถานพยาบาล
3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
9.39
4 เวลาการเปิดให้บริการมีความเหมาะสม
9.28
5 ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว ไม่
9.21
ต้องรอนาน
การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
6 ผู้ให้บริการมีการสื่อสารที่ชดั เจน/ ให้
9.31
ข้อมูลครบถ้วน
7 ผู้ให้บริการมีความสุภาพ มีมารยาทดี
9.35
8 ผู้ให้บริการมีจ�ำนวนเพียงพอ พร้อมช่วย
9.27
เหลือ/ อ�ำนวยความสะดวก
ระบบบริการด้านยา
9 ระยะเวลาการรอรับยาไม่ต้องรอนาน
9.26
10 ผู้ให้บริการให้ความรู้ในการใช้ยาอย่าง
9.28
ละเอียด
11 มีฉลากยาที่ระบุถึงชื่อยา อาการที่ใช้รักษา  9.30
วิธีการใช้
มาตรฐานการให้บริการ
12 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และวิธีการ
9.41
รักษา
13 อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์มคี วาม
9.38
ทันสมัย
14 ความเท่าเทียม/ เสมอภาคในการบริการ
9.35
เมื่อเทียบกับสิทธิอื่น ๆ

คะแนนบริการที่ได้รับจริง
ค่าเฉลี่ย ต�่ำสุด สูงสุด

GAP

3
3

10
10

8.75
8.49

2
2

10
10

-0.65
-0.80

4
3
2

10
10
10

8.69
8.61
8.12

3
3
1

10
10
10

-0.69
-0.67
-1.10

3

10

8.77

3

10

-0.55

5
3

10
10

8.55
8.40

2
2

10
10

-0.81
-0.87

1
3

10
10

8.17
8.62

1
3

10
10

-1.09
-0.66

5

10

8.75

3

10

-0.55

4

10

8.77

3

10

-0.64

4

10

8.71

2

10

-0.67

4

10

8.60

2

10

-0.75
109
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4.3

การวิเคราะห์จุดตัวค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวัง
กับบริการที่ได้รับจริงจากการใช้บริการ
ตารางที่ 4-19

แสดงค่าเฉลีย่ การให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการทีไ่ ด้รบั จริง ในด้านขัน้ ตอนการใช้บริการตาม
สิทธิ (เฉพาะตัวอย่างทีเ่ คยไปใช้บริการทีส่ ถานพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

1) การใช้สทิ ธิได้ตามโรงพยาบาลที่ต้องการ
2) การตรวจสอบสิทธิที่สะดวก รวดเร็ว
ภาพรวมด้านขั้นตอนการใช้บริกา
ตามสิทธิ

ความสำ�คัญ

9.39
9.29
9.34

(I)

ได้รับจริง

(P)

ช่องว่าง

8.75
8.49
8.62

(P - I)

-0.65
-0.80
-0.73

t

Sig.

-27.110
-29.088
-31.069

0.000
0.000
0.000

*ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ 8.71 คะแนน (พึงพอใจ)
**แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 4-1

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ด้านขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ
ความส�ำคัญ
10.00

1) การใช้สิทธิได้ตามโรง
พยาบาลที่ต้องการ
2) การตรวจสอบสิทธิหน้าที่
สะดวก รวดเร็ว
ภาพรวมด้านขั้นตอนการใช้
บริการตามสิทธิหน้าที่

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
110

110

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บริการที่ได้รับจริง

บทที่ 4

ตารางที่ 4-20

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในด้านระบบบริการของสถาน
พยาบาล (เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

1) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
2) เวลาการเปิดให้บริการมีความเหมาะสม
3) ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว
   ไม่ต้องรอนาน
ภาพรวมด้านระบบบริการของสถาน
พยาบาล

ความสำ�คัญ

(I)

ได้รับจริง

(P)

ช่องว่าง

(P - I)

t

Sig.

9.39
9.28
9.21

8.69
8.61
8.12

-0.69
-0.67
-1.10

-29.550
-26.971
-33.539

0.000
0.000
0.000

9.29

8.47

-0.82

-36.986

0.000

*ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านระบบบริการของสถานพยาบาล 8.55 คะแนน (พึงพอใจ)
**แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 4-2

แสดงจุดตัดค่าเฉลีย่ ระหว่างความคาดหวังและบริการทีไ่ ด้รบั จริง ด้านระบบบริการของสถานพยาบาล
ความส�ำคัญ
10.00

1) ความสะอาดของสถานที่ให้
บริการ
2) เวลาการเปิดให้บริการมี
ความเหมาะสม
3) ขั้นตอนการให้บริการมีความ
รวดเร็ว ไม่รอนาน
ภาพรวมด้านระบบการบริการ
ของสถานพยาบาล

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บริการที่ได้รับจริง

111

111

ตารางที่ 4-21

แสดงค่าเฉลีย่ การให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการทีไ่ ด้รบั จริง ในด้านการให้บริการของบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข (เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

1) ผู้ให้บริการมีการสื่อสารที่ชัดเจน/ ให้ข้อมูล
   ครบถ้วน
2) ผู้ให้บริการมีความสุภาพ มีมารยาทดี
3) ผู้ให้บริการมีจ�ำนวนเพียงพอ
   พร้อมช่วยเหลือ/ อ�ำนวยความสะดวก
ภาพรวมด้านการให้บริการของบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ความสำ�คัญ

(I)

ได้รับจริง

(P)

ช่องว่าง

(P - I)

t

Sig.

9.31

8.77

-0.55

-24.198

0.000

9.35
9.27

8.55
8.40

-0.81
-0.87

-29.260
-30.416

0.000
0.000

9.31

8.57

-0.74

-34.367

0.000

*ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 8.72 คะแนน (พึงพอใจ)
**แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 4-3

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ด้านการให้บริการของบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ความส�ำคัญ
10.00

1) ผู้ให้บริการมีการสื่อสารที่
ชัดเจน/ให้ข้อมูลครบถ้วน
2) ผู้ให้บริการมีความสุภาพ
มีมารยาทดี
3) ผู้ให้บริการมีจ�ำนวนเพียงพอ/
อ�ำนวยความสะดวก
ภาพรวมด้านการให้บริการของ
บุคลากร

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

112

112

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บริการที่ได้รับจริง

บทที่ 4

ตารางที่ 4-22

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในด้านระบบบริการด้านยา
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน
ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

1) ระยะเวลาการรอรับยาไม่ต้องรอนาน
2) ผู้ให้บริการให้ความรู้ในการใช้ยาอย่าง
   ละเอียด
3) มีฉลากยาที่ระบุถึงชื่อยา อาการที่ใช้รักษา
   วิธีการใช้
ภาพรวมด้านระบบบริการด้านยา

ความสำ�คัญ

(I)

ได้รับจริง

(P)

ช่องว่าง

(P - I)

t

Sig.

9.26
9.28

8.17
8.62

-1.09
-0.66

-36.023
-26.867

0.000
0.000

9.30

8.75

-0.55

-23.684

0.000

9.28

8.51

-0.77

-35.079

0.000

*ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านระบบบริการด้านยา 8.64 คะแนน (พึงพอใจ)
**แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 4-4

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ด้านระบบบริการด้านยา
ความส�ำคัญ
10.00

1) ระยะเวลาการรอรับยา
ไม่ต้องรอนาน
2) ผู้ให้บริการให้ความรู้ในการใช้
ยาอย่างละเอียด
3) มีฉลากยาที่ระบุถึงชื่อยา 
อาการที่ใช้รักษา วิธีการใช้
ภาพรวมด้านระบบบริการด้านยา

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บริการที่ได้รับจริง

113

113

ตารางที่ 4-23

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในด้านมาตรฐานการให้บริการ
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน
ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และวิธีการรักษา
2) อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์
   มีความทันสมัย
3) ความเท่าเทียม/ เสมอภาคในการบริการ
   เมื่อเทียบกับสิทธิอื่น ๆ
ภาพรวมด้านมาตรฐานการให้บริการ

ความสำ�คัญ

(I)

ได้รับจริง

(P)

ช่องว่าง

(P - I)

t

Sig.

9.41
9.38

8.77
8.71

-0.64
-0.67

-28.485
-27.413

0.000
0.000

9.35

8.60

-0.75

-28.500

0.000

9.38

8.70

-0.68

-33.103 0.000

*ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านมาตรฐานการให้บริการ 8.73 คะแนน (พึงพอใจ)
**แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 4-5

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ด้านมาตรฐานการให้บริการ
ความส�ำคัญ
10.00

1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และ
วิธีการรักษา
2) อุปกรณ์ เครื่องมือทางการ
แพทย์มคี วามทันสมัย
3) ความเท่าเทียม/เสมอภาคใน
การบริการเมื่อเทียบกับสิทธิ
อื่นๆ
ภาพรวมด้านมาตรฐานการให้
บริการ

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

114

114

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บริการที่ได้รับจริง

บทที่ 4

4.4

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการส�ำหรับการส�ำรวจในครัง้ นี้ ประยุกต์ใช้สถิติ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ว่าช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับบริการที่ได้รับจริง
ของบริการทัง้ 5 ด้าน คือ 1) ขัน้ ตอนการใช้บริการตามสิทธิ 2) ระบบบริการของสถานพยาบาล 3) การให้บริการ
ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 4) ระบบบริการด้านยา และ 5) มาตรฐานการให้บริการ ด้านใด
บ้างที่มผี ลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามีอยู่รวม 3 ด้าน คือ
1) มาตรฐานการให้บริการ พบระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001 ค่า Beta เท่ากับ -0.479 ซึ่ง
หมายถึงความสัมพันธ์เชิงผกผัน หรืออีกนัยหนึ่งสรุปได้ว่า  หากสามารถลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและ
บริการที่ได้รับจริงในด้านนี้ลงได้ 1 หน่วยจะมีผลในการเพิ่มระดับความพึงพอใจขึ้น 0.479 หน่วย
2)  การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พบระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p <
0.001 ค่า Beta เท่ากับ -0.183 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงผกผัน หรืออีกนัยหนึ่งสรุปได้ว่า หากสามารถลดช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและที่ได้รบั จริงในด้านนี้ลงได้ 1 หน่วยจะมีผลในการเพิ่มระดับความพึงพอใจขึ้น 0.183
หน่วย
3) ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ พบระดับนัยส�ำคัญทางสถิติท่รี ะดับ p < 0.001 ค่า  Beta ใกล้เคียง
การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข คือ -0.181 เป็นความสัมพันธ์เชิงผกผัน อีกนัยหนึ่ง
สรุปได้ว่า  หากสามารถลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและที่ได้รับจริงในด้านนี้ลงได้ 1 หน่วยจะมีผลในการ
เพิ่มระดับความพึงพอใจขึ้น 0.181 หน่วย
(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 4-24)
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ตารางที่ 4-24

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการใช้บริการ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการใช้บริการ

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

ค่าคงที่ (Constant)
0.671
0.134
1) ด้านขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ
0.160
0.016
2) ด้านระบบบริการของสถานพยาบาล
0.024
0.018
3) ด้านการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์
0.177
0.018
   และสาธารณสุข
4) ด้านระบบบริการด้านยา 
0.120
0.017
5) ด้านมาตรฐานการให้บริการ
0.455
0.018
R2 = 0.694, SEE = 0.593, F = 786.458, Sig. of F = 0.000, ** Sig. < 0.01

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

-0.181
-0.026
-0.183

5.000
9.975
1.361
10.003

0.000**
0.000**
0.174
0.000**

-0.029
-0.479

2.004
25.616

0.069
0.000**

เมื่อพิจารณาต่อไปเฉพาะด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม 3 ด้านคือ 1) มาตรฐานการให้บริการ   
2) การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ 3) ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ พบว่า
1) มาตรฐานการให้บริการ พบด้านที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001) รวม 2 ด้านคือ 1) ความเท่า
เทียม/ เสมอภาคในการบริการเมื่อเทียบกับสิทธิอื่น ๆ และ 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และวิธีการรักษา          
ค่า Beta เท่ากับ -0.363 และ -0.189 สรุปได้ว่าหากสามารถลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับบริการที่ได้รับ
จริงของทั้ง 2 ด้านข้างต้นลงได้ 1 หน่วย จะมีผลในการเพิ่มความพึงพอใจต่อมาตรฐานการให้บริการขึ้น 0.363
หน่วย และ 0.189 หน่วยตามล�ำดับ
2) การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พบด้านที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < 0.001) รวม 2 ด้านคือ 1) ผูใ้ ห้บริการมีความสุภาพ มีมารยาทดี และ 2) ผูใ้ ห้บริการมีจำ� นวนเพียงพอ พร้อม
ช่วยเหลือ/ อ�ำนวยความสะดวก ค่า Beta เท่ากับ -0.279 และ -0.211 สรุปได้ว่าหากสามารถลดช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวังกับบริการที่ได้รับจริงของทั้ง 2 ด้านข้างต้นลงได้ 1 หน่วย จะมีผลในการเพิ่มความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขขึ้น 0.279 หน่วย และ 0.211 หน่วยตามล�ำดับ
3) ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ พบด้านที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001) รวม 2 ด้านคือ 1) การใช้
สิทธิได้ตามโรงพยาบาลที่ต้องการ และ 2) การตรวจสอบสิทธิที่สะดวก รวดเร็ว ค่า  Beta เท่ากับ -0.347 และ
-0.256 สรุปได้ว่าหากสามารถลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับบริการทีไ่ ด้รบั จริงของทัง้ 2 ด้านข้างต้นลงได้
1 หน่วยจะมีผลในการเพิ่มความพึงพอใจต่อขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิขึ้น 0.347 หน่วย และ 0.256 หน่วย
ตามล�ำดับ
(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 4-25 ถึง 4-27)
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บทที่ 4

ตารางที่ 4-25

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้าน
มาตรฐานการให้บริการ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ด้านมาตรฐานการให้บริการ

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

ค่าคงที่ (Constant)
9.266
0.027
1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และวิธีการรักษา
-0.229
0.032
2) อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์มคี วามทันสมัย -0.173
0.029
3) ความเท่าเทียม/ เสมอภาคในการบริการ
-0.371
0.025
   เมื่อเทียบกับสิทธิอื่น ๆ
R2 = 0.368, SEE = 0.896, F = 336.968, Sig. of F = 0.000, ** Sig. < 0.01

Standardized
Coefficients
Beta

-0.189
-0.045
-0.363

t

Sig.

337.247 0.000**
-7.240 0.000**
-1.909 0.124
-15.010 0.000**

ตารางที่ 4-26

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์

ค่าคงที่ (Constant)
1) ผู้ให้บริการมีการสื่อสารที่ชัดเจน/
   ให้ข้อมูลครบถ้วน
2) ผู้ให้บริการมีความสุภาพ มีมารยาทดี
3) ผู้ให้บริการมีจ�ำนวนเพียงพอ พร้อมช่วยเหลือ/
   อ�ำนวยความสะดวก

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

9.141
-0.067

0.030
0.028

-0.057

302.118 0.000**
-1.407 0.066

-0.267
-0.197

0.027
0.027

-0.279
-0.211

-9.753
-7.360

0.000**
0.000**

R2 = 0.226, SEE = 0.973, F = 168.686, Sig. of F = 0.000, * Sig. < 0.05 ** Sig. < 0.01
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ตารางที่ 4-27

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ

ค่าคงที่ (Constant)
1) การใช้สทิ ธิได้ตามโรงพยาบาลที่ต้องการ
2) การตรวจสอบสิทธิที่สะดวก รวดเร็ว

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

9.197 0.030
-0.422 0.032
-0.270 0.028

R2 = 0.300, SEE = 1.015, F = 371.042, Sig. of F = 0.000, ** Sig. < 0.01
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Standardized
Coefficients
Beta

-0.347
-0.256

t

Sig.

302.589 0.000**
-13.223 0.000**
-9.761 0.000**

บทที่ 4

ส่วนที่ 5

ข้อเสนอแนะต่อการรับบริการ
และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.1

การรับรู้ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 4-28

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อการรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 898)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการรับบริการ

จำ�นวน

ร้อยละ

1
2
3
4

บริการล่าช้า รอคิวนาน อยากให้บริการรวดเร็วมากขึ้น มีบริการโทรจองคิวล่วงหน้า
บุคลากรควรบริการด้วยความสุภาพ มีมารยาท ยิ้มแย้ม เอาใจใส่คนไข้มากขึ้น
ควรเพิ่มบุคลากร บุคลากรมีน้อย ท�ำงานหนัก ไม่เพียงพอกับจ�ำนวนคนไข้
รอรับยานาน ควรกระจายวันนัดรับยา กระจายจุดนัดรับยาให้มากขึ้น หรือสามารถรับ
ยาที่อนามัยใกล้บ้านหรือส่งยามาที่บ้าน
บุคลากรควรให้บริการและปฏิบัตกิ ับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิแต่ละสิทธิอย่างเท่าเทียม
เสมอภาคกัน
ชื่นชม บริการดีแล้ว
เพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ที ันสมัย มีมากเพียงพอ
สถานที่แออัด อยากให้ปรับปรุงสถานที่ เช่น อยากให้มพี ื้นที่ท่นี ั่งรอเพิ่มขึ้น เพิ่มห้อง
และเตียงส�ำหรับผู้ป่วย เพิ่มที่จอดรถ ดูแลเรื่องความสะอาด ท�ำจุดบริการ 30 บาทให้
ชัดเจน
ปรับปรุงเรื่องการจ่ายยา จ่ายยาให้ตรงกับโรค ไม่ใช่ให้แต่พารา เขียนสลากยาให้
ชัดเจน เป็นภาษาไทย
การสื่อสารและให้รายละเอียดในการรักษา การทานยา การนัด ควรบอกให้ชัดเจน
บริการให้ดขี ึ้นในภาพรวม มีมาตรฐาน เข้ากับยุคสมัย
การแนะน�ำข้อมูลสิทธิให้ชดั เจน เพิ่มจุดบริการ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ใช้สิทธิ
ขยายเวลาบริการในแต่ละวัน มีบริการนอกเวลา
การส่งต่อการเดินทางล�ำบาก อยากให้หน่วยบริการมีการประสานงานมากขึ้นในการ
ส่งตัวรักษา

318
210
179
56

35.4
23.4
19.9
6.2

40

4.5

38
38
36

4.2
4.2
4.0

25

2.8

25
25
24

2.8
2.8
2.7

19
3

2.1
0.3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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119

ตารางที่ 4-28

(ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อการรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 898)
ลำ�ดับ

15
16

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการรับบริการ

โรงพยาบาลเก็บเงินฉุกเฉิน บางแห่งเก็บค่าบริการ 30 บาท
อื่น ๆ อาทิ คัดกรองให้ผู้ป่วยอาการหนักให้ได้รับบริการก่อน อยากให้มบี ริการส่งผู้
ป่วยในกลับช้ากรณีผู้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ บางครั้งญาติผู้ป่วยมีมากเกินไป รบกวนผู้
ป่วยรายอื่น

จำ�นวน

ร้อยละ

3
19

0.3
2.1

ตารางที่ 4-29

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(n = 522)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน

ร้อยละ

1

เพิ่มหน่วยบริการที่สามารถใช้สทิ ธิได้ ให้ใช้ได้ทกุ โรงพยาบาลหรือเพิ่มให้ใช้ได้หลาย
แห่งในจังหวัดที่อาศัยอยู่ เวลาป่วยธรรมดาอาการไม่หนักไปรับการรักษาผู้ป่วยนอก
ที่ไหนก็ได้
เพิ่มยานอกบัญชีในระบบให้ฟรีหรือจ่ายน้อยลง เพิ่มยาที่มีคุณภาพ
เพิ่มสิทธิการรักษาอุบัติเหตุ ป้องกันรักษาโรค เช่น รักษารากฟัน ท�ำฟันปลอม ดัดฟัน
รักษาผิวหนัง กาพภาพบ�ำบัด การท�ำ CT scan ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเรื่องสิทธิ/ ขั้นตอนของ
การใช้สทิ ธิที่ประชาชนควรรู้มากขึ้น ทั้งทางสื่อโทรทัศน์ เฟซบุ๊ค อสม. sms
ชื่นชมว่าดีแล้ว อยากให้มอี ยู่ตลอดไป เพราะเป็นประโยชน์กบั ประชาชน
อยากให้เพิ่มบริการการตรวจสุขภาพประชาชนนอกพื้นที่ บริการส�ำหรับคนไข้คนแก่
คนป่วยติดเตียง คนพิการ
ให้สิทธิเท่าเทียมกับสิทธิอื่น ๆ
ปรับปรุงระบบการส่งตัว ขั้นตอนยุ่งยาก เอกสารใช้เวลานาน อยากให้สามารถลง
ทะเบียนส่งตัวออนไลน์ได้ อยากให้ขยายเวลาการท�ำเอกสารส่งตัว และให้ทำ� เอกสารมี
ระยะเวลาการใช้งานนานขึ้น
ไม่ควรเสียเงินเพิ่ม 30 บาท เพิ่มวงเงินการรักษาต่อคนให้มากขึ้น เข้ารับบริการโดยไม่
ต้องส�ำรองจ่าย
การย้ายสิทธิมีขั้นตอนยุ่งยากมากเกินไป ควรเพิ่มขึ้นปีละ 5 ครั้งหรือไม่จ�ำกัด
อื่น ๆ อาทิ ส�ำหรับคนไม่ได้ใช้สทิ ธิน่าจะให้เป็นเงินสะสมเดือนละ 30 บาท มีค่าชดเชย
กรณีนอนรักษาตัวที่ รพ.
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28.4

105
96

20.1
18.4

43

8.2

41
41

7.9
7.9

34
21

6.5
4.0

14

2.7

6
15

1.1
2.9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

120

120

บทที่ 5

ผลการสำ�รวจความคิดเห็นของผู้ให้บริการ
ต่อการดำ�เนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การส�ำรวจจากตัวอย่างจ�ำนวน 3,040 คน น�ำเสนอข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการรับบริการและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 5-1

ข้อมูลพื้นที่การส�ำรวจ
เขตสุขภาพ

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
เขต 13 (กทม.)
รวม

122

122

จำ�นวน

ร้อยละ

387
85
197
285
161
335
195
464
191
84
188
258
210
3,040

12.7
2.8
6.5
9.4
5.3
11.0
6.4
15.2
6.3
2.8
6.2
8.5
6.9
100.0

บทที่ 5

ตารางที่ 5-2

ข้อมูลประเภทของหน่วยบริการ
ลำ�ดับ

ประเภทของหน่วยบริการ

จำ�นวน

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล/สถานอนามัย
โรงพยาบาลทั่วไป  
โรงพยาบาลศูนย์
ศูนย์แพทย์ชมุ ชน/คลินกิ หมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล/กทม.
คลินิกชุมชนอบอุ่น, คลินิกเอกชน
โรงพยาบาลเฉพาะทาง  
อื่น ๆ (โรงพยาบาลในสังกัดอื่น)
รวม

1,642
309
301
179
161
143
101
94
34
18
58
3,040

54.0
10.2
9.9
5.9
5.3
4.7
3.3
3.1
1.1
0.6
1.9
100.0

จำ�นวน

ร้อยละ

ตารางที่ 5-3

ข้อมูลสังกัดของหน่วยบริการ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สังกัดของหน่วยบริการ

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                 
เอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมการแพทย์
กรมอนามัย                
อื่น ๆ (สังกัดหน่วยงานอื่น)
รวม

2,534
170
112
53
36
22
18
7
88

83.4
5.6
3.7
1.7
1.2
0.7
0.6
0.2
2.9
3,040

100.0
123

123

ตารางที่ 5-4

คุณลักษณะทางประชากร (n = 3,040)
คุณลักษณะทางประชากร

จำ�นวน (คน)

เพศ
ชาย
592
หญิง
2,448
ช่วงอายุ
20 – 30 ปี
759
31 – 40 ปี
1,048
41 – 50 ปี
772
51 – 60 ปี
458
61 ปีขึ้นไป
3
หน้าที่รับผิดชอบหลักในหน่วยงาน
งานให้บริการ
2,383
- บริการปฐมภูมิ (Primary Care), บริการสุขภาพชุมชน(Community Care)
1,532
- งบบริการโรงพยาบาล  (Hospital Care)
851
งานบริหารจัดการระบบบริการ
307
- ผู้บริหารของหน่วยบริการ/ ผู้อำ� นวยการหน่วยงาน/ ผู้จดั การคลินกิ
169
- งานบริหารจัดการ
138
ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ
350
วิชาชีพ (เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการ และงานบริหารจัดการระบบบริการ) (n = 2,690)
พยาบาลวิชาชีพ
1,284
นักวิชาการสาธารณสุข
407
แพทย์  
270
เภสัชกร
124
ทันตแพทย์
118
เจ้าหน้าที่การเงิน
94
นักกายภาพบ�ำบัด
93
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
55
แพทย์แผนไทย
41

124

124

ร้อยละ

19.5
80.5
25.0
34.5
25.4
15.1
0.1
78.4
64.3
35.7
10.1
55.0
45.0
11.5
47.7
15.1
10.0
4.6
4.4
3.5
3.5
2.0
1.5

บทที่ 5

ตารางที่ 5-4

(ต่อ)

คุณลักษณะทางประชากร (n = 3,040)
คุณลักษณะทางประชากร

ผู้อ�ำนวยการหน่วยงาน
นักจิตวิทยา
พนักงานดูแลช่วยเหลือคนไข้
นักเทคนิคการแพทย์
นักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
นักรังสีการแพทย์
อื่น ๆ อาทิ นักโภชนาการ
ระยะเวลาที่ท�ำงานในหน่วยบริการปัจจุบัน
ไม่ถึง 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

28
23
25
20
19
16
15
13
45

1.0
0.9
0.9
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
1.7

114
1,069
735
409
248
451
14

3.8
35.2
24.2
13.5
8.2
14.8
0.5

125

125

ส่วนที่ 2 การรับรูแ้ ละความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ

2.1

การรับรู้ต่อข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 5-5

การรับรู้และความเข้าใจต่อข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

สิทธิหน้าที่ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1 มีสิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำได้ 4 ครั้งต่อปี
2 มีสิทธิคลอดบุตรได้ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครั้ง          
3 มีสิทธิรักษากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
การบริหารจัดการกองทุนของ สปสช.
4 หน่วยบริการสามารถใช้หนังสือรับรองการออกสูตบิ ัตร เป็นหลักฐานประกอบ
การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับเด็กแรกเกิดได้
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ
ผ่านกองทุนต�ำบล กองทุนฟื้นฟูจังหวัด กองทุนดูแลผู้สูงอายุ (long term care)
6 สปสช. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อน�ำผลไป
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7 จัดให้มีการคุ้มครองสิทธิ โดยมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ตามมาตรา 50(5) ที่ด�ำเนินการโดยภาคประชาชน
8 สปสช. จัดให้มกี ารคุ้มครองสิทธิ โดยมีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วย
บริการ
9 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้
บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
10 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรคแก่คนไทยทุกสิทธิ
11 งบกองทุนส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุขให้กับผู้มีสิทธิ เป็น
งบคนละส่วนกับงบด�ำเนินงานของส�ำนักงาน (สปสช.) จะน�ำมาใช้ทดแทนกันไม่ได้
126

126

ร้อยละ (n = 3,040)
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ

61.2
61.6
88.7

18.1
22.9
2.6

20.8
15.4
8.7

77.3

8.8

13.9

86.6

3.0

10.4

88.2

2.9

9.0

76.2

3.8

20.0

86.3

3.8

10.0

74.1

7.4

18.4

76.8

10.1

13.1

62.1

6.6

31.3

บทที่ 5

2.2

การรับรู้ต่อช่องทางบริการข้อมูลข่าวสาร
ตารางที่ 5-6

การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช. เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7

การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช.

โทร. 1330   
โทร. 1669       
โทร. 1300
โทร. 1506
โทร. 1111    
โทร. 1193
ไม่ทราบ
รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

2,573
58
24
7
5
4
369
3,040

84.6
1.9
0.8
0.2
0.2
0.1
12.2
100.0

ตารางที่ 5-7

การรับรู้และใช้บริการช่องทางบริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ช่องทางบริการข้อมูล

โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 
50 (5)
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ภาค
ประชาชน)
เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
เว็บไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
เฟซบุ๊ก สปสช.
Line Official Account “สปสช.”
แอปพลิเคชั่น “สปสช”

ร้อยละ (n = 3,040)
ทราบและ
ทราบ
เคยใช้บริการ แต่ไม่เคยใช้บริการ ไม่ทราบ

25.3
10.4
42.4

62.6
59.2
49.3

12.1
30.5
8.3

26.8

56.6

16.6

49.9
28.1
21.5
11.2
12.4

37.5
47.7
49.7
48.8
47.3

12.6
24.1
28.8
40.0
40.3
127

127

ตารางที่ 5-8

ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

128

128

ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูล

เว็บไซต์
เฟซบุ๊ก
ไลน์
แอปพลิเคชั่น
โทรทัศน์
วิทยุ/ หอกระจายข่าว
คู่มือ/ แผ่นพับ/ สื่อสิ่งพิมพ์
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
อื่น ๆ อาทิ หนังสือเวียน ป้ายในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่งานประกัน ทวิตเตอร์ SMS
รวม

ร้อยละ

31.2
22.4
17.7
10.1
9.2
0.5
4.5
3.9
0.5
100.0

บทที่ 5

ส่วนที่ 3

ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

3.1

ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 5-9

ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ประเด็น

1

ภาพรวมการ
ด�ำเนินงานระบบ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ผลของการมีระบบ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่
มีต่อประชาชน
ผลของการมี
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่
มีต่อผู้ให้บริการ
นโยบาย “การ
ชดเชยเงินช่วย
เหลือเพิ่มขึ้นจาก
เดิมให้กับบุคลากร
สาธารณสุขที่ได้
รับผลกระทบจาก
การรักษาผู้ป่วย
โรคโควิด 19”

2

3

4

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) (n = 3,040)
ค่า
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สด
ุ รวม เฉลี่ย SD ต�่ำสุด สูงสุด
(1 - 2)
(3 - 4)
(5 - 6)
(7 - 8) (9 - 10)

0.5

1.2

14.8

50.3

33.2

100.0 7.84 1.50

1

10

0.3

0.9

10.8

45.1

43.0

100.0 8.15 1.44

1

10

1.0

1.8

16.5

49.5

31.2

100.0 7.71 1.61

1

10

1.8

1.9

17.6

45.4

33.3

100.0 7.66 1.78

1

10

129

129

3.2

ความคาดหวั ง และสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จริ ง จากการดำ�เนิ น งานระบบหลั ก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 5-10

การให้ความส�ำคัญและบริการที่ได้รับจริงจากการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ประเด็น

เกี่ยวข้อง
จำ�นวน

1

2
3

4
5

6
7
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ระบบการตรวจสอบสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (Website สปสช,
สายด่วน 1330, Application
“สปสช”)
ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์
ที่ผู้รับบริการได้รบั ในปัจจุบัน
ระบบการจัดการการจ่ายเงินช่วย
เหลือเบื้องต้นแก่ผู้รบั บริการที่ได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
(ม. 41)
ระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย
จากการให้บริการ
การให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมบริหาร งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เช่น คณะ
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต
ระบบการตรวจสอบเวชระเบียน
(Audit) เกี่ยวกับการจ่ายชดเชย และ
คุณภาพบริการ  
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
สปสช ตั้งแต่การมีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน และจัดการเรื่องร้อง
เรียน

ร้อยละ

คะแนนการให้ความสำ�คัญ
(เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง)

คะแนนบริการที่ได้รับจริง
(เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง)

GAP

ค่าเฉลี่ย

ต�่ำสุด

สูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ต�่ำสุด

สูงสุด

2,541 83.6

8.87

1

10

7.97

1

10

-0.90

2,529 83.2

8.71

3

10

7.79

1

10

-0.92

2,324 76.4

8.70

1

10

7.68

1

10

-1.02

2,269 74.6

8.73

1

10

7.59

1

10

-1.14

2,202 72.4

8.62

1

10

7.61

1

10

-1.01

2,272 74.7

8.62

1

10

7.57

1

10

-1.05

2,383 78.4

8.59

1

10

7.57

1

10

-1.02

บทที่ 5

ตารางที่ 5-10 (ต่อ)

การให้ความส�ำคัญและบริการที่ได้รับจริงจากการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ประเด็น

เกี่ยวข้อง
จำ�นวน

8

การรับฟังความคิดเห็น เช่น โอกาส
เข้าถึงระบบ ความเหมาะสมของช่อง
ทาง การตอบสนองต่อความคิดเห็น
เป็นต้น
9 ช่องทางการสื่อสารและการให้ข้อมูล
แก่หน่วยบริการ เช่น สื่อออนไลน์,
สื่อสิ่งพิมพ์, สปสช.เขต, 1330
10 การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กบั
หน่วยบริการของ สปสช. เขต, สาย
ด่วน 1330, Helpdesk
งบประมาณและการจ่ายเงิน
11 ความถูกต้องของการจ่ายเงินงบ
ประมาณให้หน่วยบริการ
12 ความรวดเร็วและทันเวลาในการจ่าย
ชดเชยค่าบริการไปยังหน่วยบริการ
13 ความเหมาะสม งบเหมาจ่ายผู้ป่วย
นอกทั่วไป
14 ความเหมาะสมการจ่ายชดเชยผู้ป่วย
ใน    
15 ความเหมาะสมงบส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
16 ระบบการส่งข้อมูลเพื่อการเบิกจ่าย
และการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ
17 ความเพียงพอของงบประมาณที่ใช้
จัดบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
การด�ำเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติโดยรวม

ร้อยละ

คะแนนการให้ความสำ�คัญ
(เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง)

คะแนนบริการที่ได้รับจริง
(เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง)

GAP

ค่าเฉลี่ย

ต�่ำสุด

สูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ต�่ำสุด

สูงสุด

2,414 79.4

8.57

1

10

7.51

1

10

-1.06

2,569 84.5

8.65

1

10

7.64

1

10

-1.01

2,410 79.3

8.62

1

10

7.60

1

10

-1.02

1,935 63.7

8.82

1

10

7.78

1

10

-1.03

1,968 64.7

8.69

1

10

7.53

1

10

-1.15

1,985 65.3

8.60

1

10

7.44

1

10

-1.15

1,936 63.7

8.63

1

10

7.49

1

10

-1.13

2,058 67.7

8.73

1

10

7.64

1

10

-1.08

1,971 64.8

8.63

1

10

7.52

1

10

-1.10

2,062 67.8

8.65

1

10

7.35

1

10

-1.30

3,040 100.0 8.74

1

10

7.67

1

10

-1.08
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3.3

การวิเคราะห์จุดตัวค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับ
จริง
ตารางที่ 5-11

แสดงค่าเฉลีย่ การให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการทีไ่ ด้รบั จริง ในด้านระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

1) ระบบการตรวจสอบสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (Website สปสช, สายด่วน
1330, Application “สปสช”)
2) ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ท่ี
ผู้รับบริการได้รบั ในปัจจุบัน
3) ระบบการจัดการการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้รบั บริการที่ได้รบั ความเสียหาย
จากการรักษา พยาบาล (ม. 41)
4) ระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้
ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้
บริการ
5) การให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
บริหาร
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต
6) ระบบการตรวจสอบเวชระเบียน (Audit)
เกี่ยวกับการจ่ายชดเชย และคุณภาพบริการ  
7) ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สปสช
ตั้งแต่การมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และ
จัดการเรื่องร้องเรียน
8) การรับฟังความคิดเห็น เช่น โอกาสเข้าถึง
ระบบ ความเหมาะสมของช่องทาง การตอบ
สนองต่อความคิดเห็น เป็นต้น
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ความสำ�คัญ

(I)

ได้รับจริง

(P)

ช่องว่าง

(P - I)

t

Sig.

8.87

7.97

-0.90

-38.287

0.000

8.71

7.79

-0.92

-39.619

0.000

8.70

7.68

-1.02

-38.331

0.000

8.73

7.59

-1.14

-39.436

0.000

8.62

7.61

-1.01

-36.996

0.000

8.62

7.57

-1.05

-39.247

0.000

8.59

7.57

-1.01

-38.958

0.000

8.57

7.51

-1.07

-37.230

0.000

บทที่ 5

ประเด็น

9) ช่องทางการสื่อสารและการให้ข้อมูลแก่
หน่วยบริการ เช่น สื่อออนไลน์, สื่อสิ่งพิมพ์,
สปสช.เขต, 1330
10) การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กบั หน่วย
บริการของ สปสช.เขต, สายด่วน 1330,
Helpdesk
ภาพรวมด้านระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

ความสำ�คัญ

(I)

ได้รับจริง

(P)

ช่องว่าง

(P - I)

t

Sig.

8.65

7.64

-1.01

-38.558

0.000

8.62

7.60

-1.02

-38.523

0.000

8.69

7.68

-1.01

-43.301

0.000

**แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 5-1

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ด้านระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ
1) ระบบการตรวจสอบสิทธิ
2) ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์
3) การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ท่ไี ด้รับความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาล
4) การจ่ายเงิน ช่วยเหลือผู้ที่ได่รับความ
เสียหายจากการให้บริการ
5) การให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารงบกองทุน
6) ระบบการตรวจสอบเวชระเบียน
7) ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
8) การรับฟังความคิดเห็น
9) ช่องทางการสื่อสารและการให้ข้อมูล
10) การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กบั
หน่วยบริการ
ภาพรวมด้านระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติิ

ความส�ำคัญ
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บริการที่ได้รับจริง
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ตารางที่ 5-12

แสดงค่าเฉลีย่ การให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการทีไ่ ด้รบั จริง ในด้านงบประมาณ และการจ่าย
เงิน (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

1) ความถูกต้องของการจ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยบริการ
2) ความรวดเร็วและทันเวลาในการจ่ายชดเชยค่าบริการไปยัง
หน่วยบริการ
3) ความเหมาะสม งบเหมาจ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป
4) ความเหมาะสมการจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน    
5) ความเหมาะสมงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
6) ระบบการส่งข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายและการคืนข้อมูลให้
หน่วยบริการ
7) ความเพียงพอของงบประมาณที่ใช้จัดบริการในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
ภาพรวมด้านงบประมาณและการจ่ายเงิน
**แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

ความสำ�คัญ ได้รับจริง ช่องว่าง

t

Sig.

(I)

(P)

(P - I)

8.82
8.69

7.78
7.53

-1.03
-1.15

-34.838 0.000
-36.472 0.000

8.60
8.63
8.73
8.63

7.44
7.49
7.64
7.52

-1.15
-1.13
-1.08
-1.10

-34.752
-35.037
-34.709
-34.181

8.65

7.35

-1.30

-35.155 0.000

8.65

7.53

-1.12

-37.636 0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

แผนภาพที่ 5-2

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริง ด้านงบประมาณและการจ่ายเงิน
1) ความถูกต้องของการจ่ายเงินให้หน่วย
บริการ
2) ความรวดเร็วและทันสมัยในการจ่าย
ชดเชย
3) ความเหมาะสม งบเหมาจ่ายผู้ป่วย
นอกทั่วไป
4) ความเหมาะสมการจ่ายชดเชยผู้ป่วย
ใน
5) ความเหมาะสมงบส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค
6) ระบบการส่งข้อมูลเพื่อการเบิกจ่าย
และการคืนข้อมูล
7) ความเพียงพอของงบประมาณ
ภาพรวมด้านงบประมาณและการจ่ายเงิน

ความส�ำคัญ
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
134
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2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บริการที่ได้รับจริง

บทที่ 5

ตารางที่ 5-13

แสดงค่าเฉลีย่ การให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการทีไ่ ด้รบั จริง การด�ำเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติโดยรวม (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

ภาพรวมการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ความสำ�คัญ ได้รับจริง ช่องว่าง
(I)

(P)

8.74

7.67

(P - I)

-1.08

t

Sig.

-46.770 0.000

**แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 5-3

แสดงจุดตัดค่าเฉลีย่ ระหว่างความคาดหวังและสิง่ ทีไ่ ด้รบั จริง ภาพรวมการด�ำเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ความส�ำคัญ
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00

ภาพรวมด้านงบประมาณ
และการจ่ายเงิน

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

บริการที่ได้รับจริง
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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3.4

การวิเคราะห์ปจ
ั จัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งขาติ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ ประยุกต์ใช้
สถิตวิ เิ คราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) เพือ่ วิเคราะห์ว่าช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับสิง่ ทีไ่ ด้รบั จริง
รวม 2 ด้าน คือการด�ำเนินงาน และงบประมาณและการจ่ายเงิน ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่าด้านงบประมาณและ
การจ่ายเงินเป็นด้านที่พบนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001 ค่า Beta เท่ากับ -0.427 เป็นความสัมพันธ์เชิง
ผกผัน อีกนัยหนึ่งสรุปได้ว่า  หากสามารถลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงในด้านนี้ลงได้ 1
หน่วยจะมีผลในการเพิ่มระดับความพึงพอใจขึ้น 0.427 หน่วย (ตารางที่ 5-14)

ตารางที่ 5-14

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการการด�ำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการดำ�เนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ค่าคงที่ (Constant)
1) ด้านการด�ำเนินงาน
2) งบประมาณและการจ่ายเงิน

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

0.954
-0.006
0.365

0.027
0.031
0.026

Standardized
Coefficients
Beta

-0.008
-0.427

t

Sig.

12.490
-0.195
25.616

0.000**
0.845
0.000**

R2 = 0.694, SEE = 0.593, F = 36.961, Sig. of F = 0.000, ** Sig. < 0.01

เมื่อพิจารณาต่อไปถึงรายละเอียดย่อยในด้านงบประมาณและการจ่ายเงินด้านที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < 0.05) รวม 3 ด้านคือ 1) ความเพียงพอของงบประมาณที่ใช้จัดบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ ค่า  Beta เท่ากับ -0.210 และ 2) ความรวดเร็วและทันเวลาในการจ่ายชดเชยค่าบริการไปยังหน่วยบริการ
ค่า Beta เท่ากับ -0.207 และ 3) ความเหมาะสมงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่า Beta เท่ากับ -0.193 สรุป
ได้ว่าหากสามารถลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงของทั้ง 3 ด้านข้างต้นลงได้ 1 หน่วยจะมี
ผลในการเพิ่มความพึงพอใจต่องบประมาณและการจ่ายเงินขึ้น 0.210 หน่วย 0.207 หน่วยและ 0.193 หน่วย
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5-15)
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บทที่ 5

ตารางที่ 5-15

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการด�ำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้านงบประมาณและการจ่ายเงิน
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่องบ
ประมาณและการจ่ายเงิน

ค่าคงที่ (Constant)
1) ความถูกต้องของการจ่ายเงินงบประมาณให้
หน่วยบริการ
2) ความรวดเร็วและทันเวลาในการจ่ายชดเชยค่า
บริการไปยังหน่วยบริการ
3) ความเหมาะสม งบเหมาจ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป
4) ความเหมาะสมการจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน    
5) ความเหมาะสมงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค
6) ระบบการส่งข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายและการคืน
ข้อมูลให้หน่วยบริการ
7) ความเพียงพอของงบประมาณที่ใช้จัดบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

8.498
-0.009

0.051
0.050

-0.008

168.012 0.000**
-0.176 0.860

-0.111

0.051

-0.207

-3.204

0.028*

0.042
0.011
-0.097

0.051
0.048
0.047

0.042
0.011
-0.193

0.812
0.232
-2.074

0.417
0.817
0.038*

0.038

0.049

0.037

0.767

0.443

-0.100

0.041

-0.210

-4.418

0.016*

R2 = 0.460, SEE = 1.352, F = 5.299, Sig. of F = 0.000, * Sig. < 0.05 ** Sig. < 0.01
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ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการบริการและ
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ด้านข้อเสนอแนะ/ ความต้องการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือข้อเสนอแนะและความต้องการที่มีต่อการบริการ
และต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยในส่วนแรกพบว่ามีจำ� นวนผูเ้ สนอแนะรวม 196 ราย และข้อเสนอ
แนะ/ ความต้องการที่มีการระบุถึงมากที่สุด 3 อันดับแรกประกอบด้วย การสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์/ ยารักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาคือเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรผู้ให้บริการ ให้เพียงพอกับจ�ำนวน
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 26.5 และการรักษามาตรฐานของหน่วยบริการให้มีศักยภาพเท่าเทียมกัน ร้อยละ 14.3
ส�ำหรับข้อเสนอแนะ/ ความต้องการต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีจ�ำนวนผู้เสนอแนะ
จ�ำนวน 597 ราย โดยข้อเสนอแนะ/ ความต้องการที่ระบุถึงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การเพิ่มงบประมาณ
เหมาจ่ายต่อหัว ร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ ขยายพืน้ ทีใ่ นการใช้สทิ ธิให้ครอบคลุม ใช้ได้ทวั่ ประเทศ ร้อยละ 19.6
และขยายสิทธิให้ใช้ได้ครอบคลุมทุกบริการ การป้องกันและรักษาโรค ร้อยละ 12.2
(พิจารณารายละเอียดจากตารางที่ 5-16 และ 5-17)

ตารางที่ 5-16

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อการบริการ (n = 196)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการบริการ

จำ�นวน

ร้อยละ

1

การสนับสนุนอุปกรณ์/ เครื่องมือแพทย์/ บริหารจัดการยา
- สนับสนุน/ เพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ในการรักษา 
- เพิ่มรถ EMS ให้สถานบริการในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
- การบริหารจัดการเบิกจ่ายวัคซีนหรือยาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงกับ
การบริการ อาทิ ยา Antidote เซรุ่มแก้พษิ งู ควรมีเติมเต็มตลอด ส่วนยาบาง
อย่างหมดอายุแล้วต้องทิ้งไป
ความเพียงพอของจ�ำนวนบุคลากรผู้ให้บริการ
- ควรเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้น เพิ่มอัตราจ้างพยาบาลเพื่อให้เพียง
พอต่อจ�ำนวนผู้ป่วยทีม่ าใช้บริการ
- ให้เจ้าหน้าภาคชุมชนให้มสี ่วนร่วมมากขึ้น
- ควรมีแพทย์ประจ�ำ รพ.สต.ในทุกที่ท�ำการ
- ควรมีเภสัชกรประจ�ำหน่วยปฐมภูมิ
- เพิ่ม จนท.ในการตรวจสอบสิทธิ์และบันทึกข้อมูล

61

31.1

52

26.5

2
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บทที่ 5

ตารางที่ 5-16

(ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อการบริการ (n = 196)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการบริการ

จำ�นวน

ร้อยละ

3

มาตรฐานของหน่วยบริการ
- พัฒนาสาธารณสุขในชุมชนให้มศี ักยภาพเทียบเท่า รพ.ใหญ่ ประสานงาน
ก�ำกับดูแลช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ยังขาดแคลน
- เพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  
- เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ความรวดเร็ว
- ควรมีการจัดระบบองค์กรให้มกี ารท�ำงานที่รวดเร็วขึ้น
- จ�ำนวนผู้ป่วยใน รพ.มีมาก ท�ำให้รอคิวนาน
- การจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยข้ามเขตให้รวดเร็วขึ้น
สวัสดิภาพ/ สวัสดิการของบุคลากรผู้ให้บริการ
- เพิ่มสวัสดิการ เพิ่มค่าตอบแทนให้บคุ ลากร เพิ่มงบให้ อสม.
- การท�ำงานด้านสาธารณสุขของกระทรวงมหาดไทยไม่ได้รบั การชดเชยเงินช่วย
เหลือเพิ่มเติมจากเดิม แตกต่างจากบุคคลากรกระทรวงสาธารณสุข ควรท�ำให้
เท่าเทียมกัน
- พิทักษ์เจ้าหน้าที่ให้ท่วั ถึง คิดค่าเสียหายกรณีที่ จนท.ถูกท�ำร้ายในการท�ำงาน
การสื่อสารควรชัดเจน ให้ข้อมูลสิทธิแก่ผู้รับบริการ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาแก่ผู้รบั บริการมากขึ้น
- ช่วยแนะน�ำให้ประชาชนรู้เรื่องหรือรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับ
ปรับปรุงสถานที่/เพิ่มหน่วยบริการ
- ขยายพื้นที่การให้บริการให้สะดวก รวดเร็ว และสบายมากขึ้นส�ำหรับ
ประชาชน
- พัฒนาห้องพิเศษใน รพ.
อื่น ๆ อาทิ ในหน่วยงานควรมีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับระบบหลักประกัน
สุขภาพ มีการจัดระบบและขั้นตอนการร้องเรียนแค่สถานพยาบาลและผู้มารับ
บริการ ไม่เห็นด้วยกับการให้ประชาชนมาร่วมจ่าย

28

14.3

24

12.2

20

10.2

11

5.6

8

4.1

23

11.9

4

5
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ตารางที่ 5-17

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n = 597)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน

ร้อยละ

1

ปัญหาด้านงบประมาณรายหัว
- ระบบแบกรับค่าใช้จ่ายมากเกินไป ส่งผลต่องบกลางท�ำให้ปลายทางผู้ท่ไี ด้รับความ
เดือดร้อนจากภาวะขาดทุน บุคลากรในระบบได้แก่เงินบางส่วนออกล่าช้า 
- ระบบชดเชยเงินตามค่าใช้จ่ายจริงไม่ใช่เป็นการเหมาจ่าย
- รพ.ในระดับ super-tertiary care ควรมีการพัฒนาการจ่ายค่าทดแทนมากกว่า 
รพ.ทั่วไป
- ควรมีการปรับปรุงให้มีการจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการให้มากขึ้น ทุก ๆ 2 ปี
- การจัดสรรเงินงบประมาณที่จ�ำกัด ท�ำให้หน่วยบริการมีข้อจ�ำกัดในการส่งต่อผู้ป่วย
ซ�้ำจะลดโอกาสในการดูแลรักษาของผู้ป่วย
เพิ่มให้ใช้สทิ ธิได้ทุกพื้นที่
- สิทธิ UC ควรจะครอบคลุมสามารถใช้ได้ทกุ ที่ในประเทศไทย
- ให้มีการลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริการเขตข้างเคียง ผู้ป่วยที่ท�ำงานต่างภูมลิ �ำเนา
อยากให้สามารถใช้สทิ ธิ์รักษาได้โดยไม่เสียเงิน
เพิ่มสิทธิให้ใช้ได้ครอบคลุมทุกบริการทั้งการป้องกันและรักษาโรค
- เพิ่มสิทธิประโยชน์กบั ผู้ป่วยให้ครอบคลุมการรักษาที่มากขึ้น
- การครอบคลุมทุกบริการจ�ำเป็นพื้นฐาน เช่น ทันตกรรม
- อยากให้รักษาครอบคลุมทุกโรค เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น
การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องสิทธิ
- ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ไม่รู้สทิ ธิของตัวเอง ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสิทธิ
บัตรทองมากขึ้น ผ่านช่องทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดหรือช่องทางที่ประชาชนเข้า
ถึงได้ง่าย
- เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์ อาทิ ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของสปสช. การเปลี่ยน
สถานพยาบาลได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง เพื่อให้เดินทางไปใช้บริการได้สะดวก สิทธิท่ไี ด้มี
อะไรที่ได้ฟรี หรือไม่ฟรี
ประชาชนมีส่วนร่วมจ่าย ควรตรวจสอบคุณสมบัติให้เหมาะสมกับสิทธิ บางโรคที่
สามารถป้องกันได้ เช่น อุบัติเหตุ เมาสุรา หรือ ทะเลาะวิวาท อยากให้ลดค่าใช้จ่าย
ไม่ครอบคลุมทั้งหมด เพิ่มวงเงินในสิทธิบัตรทองจากเดิม 30 บาทเปลี่ยนเป็น 100
บาทรักษาทุกโรค จ�ำกัดช่วงอายุคนที่มสี ิทธิบัตรทอง
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บทที่ 5

ตารางที่ 5-17 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n = 597)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน

ร้อยละ

6

ปรับปรุงช่องทางการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
- ปรับปรุงช่องทางการติดต่อให้มคี วามรวดเร็วและถูกต้อง เชื่อมโรงข้อมูลระหว่างกัน
เชื่อมต่อข้อมูลการรักษาในเรือนจ�ำ
- เว็บไซต์ร่มบ่อย ล่าช้า เว็บไซต์สปสช.บางเขตไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถน�ำข้อมูลมา
ใช้ต่อได้ ควรปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้มคี วามทันสมัย
- ปรับให้ส่งข้อมูลคนไข้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น มีการร้องเรียนที่ง่ายขึ้น
- สายด่วนสปสช.ไม่ควรเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อ เพิ่มคู่สายมากขึ้นเพราะโทรติดต่อ
ยาก
การท�ำงานอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้
- มุ่งเน้นพัฒนาเครือข่าย และการตรวจสอบความโปร่งใส ธรรมาภิบาลในการบริหาร
กองทุน
- การมี Application หรือ website ให้ประชาชนลงทะเบียนว่าได้รบั บริการวัคซีนแล้ว
เพื่อให้สะท้อนว่าประชาชนได้ใช้บริการจริง ๆ ไม่ใช่เพียงตัวเลขที่โรงพยาบาลรายงาน
- อยากให้มีราคากรมบัญชีกลางในการรักษา ยาอัพเดต เพื่อใช้อธิบายแก่ประชาชน
- ระบบการตรวจสอบจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกและในไม่มมี าตรฐาน ก�ำหนดแบบแผนให้
ทุกรพ. ใช้ดำ� เนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างความชัดเจน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
- จัดให้มีการประชุมร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมท�ำ ร่วมจัดสรรงบประมาณ
- รับฟังความคิดเห็นและอ�ำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาให้หน่วยบริการอย่าง
สม�่ำเสมอ
- เพิ่มบทบาทสปสช. ในระดับจังหวัด อ�ำเภอเพิ่มขึ้น
- การประชุม / วิชาการ ควรเชิญให้สถานพยาบาลของเรื่องจ�ำมีส่วนร่วมด้วย
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานระดับท้องถิ่นในการด�ำเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการเบิกจ่ายเงิน
- การเบิกจ่ายท�ำได้ยาก ซับซ้อน ได้รบั เงินไม่ตรงกับผลงาน
- ต้องการให้โอนเงินค่าบริการไปยังหน่วยบริการโดยตรง ไม่อยากให้ผ่านทางอ�ำเภอ/
Sup เพราะช้า 
- การเรียกเก็บค่าบริการ รพ.ต้นสังกัดที่ส่งมาให้เร็วขึ้น และก�ำหนดระยะเวลาในการ
จ่ายทดแทน เพราะปัจจุบันไม่สามารถเรียกเก็บได้ในบาง รพ.  
- ระบบการตรวจสอบเวชระเบียน การจ่ายเงินชดเชย ใช้บคุ คลากรจ�ำนวนมาก
ใช้เวลานาน ขั้นตอนเยอะ

30

5.8

29

5.6

14

2.7

66

11.1

7

8

9

141

141

ตารางที่ 5-17 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n = 597)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน

ร้อยละ

10

ปรับปรุงช่องทางการติดต่อให้รวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
- ปรับปรุงช่องทางการติดต่อให้มคี วามรวดเร็วและถูกต้อง เชื่อมโรงข้อมูลระหว่างกัน
เชื่อมต่อข้อมูลการรักษาในเรือนจ�ำ
- เว็บไซต์ร่มบ่อย ล่าช้า เว็บไซต์สปสช.บางเขตไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถน�ำข้อมูลมา
ใช้ต่อได้ ควรปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้มคี วามทันสมัย
- สายด่วนสปสช.ไม่ควรเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อ เพิ่มคู่สายมากขึ้นเพราะโทรติดต่อ
ยาก
ระเบียบขั้นตอนควรน้อยลงและเสถียรขึ้นเพื่อความสะดวกในการด�ำเนินงาน
- มีการเปลี่ยนแปลงระบบบ่อย ระบบไม่น่งิ ควรปรับปรุง
- ลดขั้นตอนเอกสารเพื่อความรวดเร็ว
- การย้ายสิทธิ การเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมมาเป็นสิทธิ์บัตรทองอยากให้ข้นึ อัตโนมัติ
การเปลี่ยนสิทธิ์อยากให้เปลี่ยนที่รพ.สต.ได้เพื่อง่ายต่อการท�ำงาน
ประชาชนมีส่วนร่วมจ่าย มีเงื่อนไขเพิ่มเติมป้องกันการขาดทุน
- ควรตรวจสอบคุณสมบัติให้เหมาะสมกับสิทธิ บางโรคที่สามารถป้องกันได้ เช่น
อุบัติเหตุ เมาสุรา หรือ ทะเลาะวิวาท อยากให้ลดค่าใช้จ่าย ไม่ครอบคลุมทั้งหมด
- เพิ่มค่ารักษาจากเดิม 30 บาทเปลี่ยนเป็น 50 บาท หรือ 100 บาทรักษาทุกโรค
- จ�ำกัดช่วงอายุคนที่มีสิทธิบัตรทอง
การท�ำงานอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้
- มุ่งเน้นพัฒนาเครือข่าย และการตรวจสอบความโปร่งใส ธรรมาภิบาลในการบริหาร
กองทุน
- การมี Application หรือ website ให้ประชาชนลงทะเบียนว่าได้รบั บริการวัคซีนแล้ว
เพื่อให้สะท้อนว่าประชาชนได้ใช้บริการจริง ๆ ไม่ใช่เพียงตัวเลขที่โรงพยาบาลรายงาน
- อยากให้มีราคากรมบัญชีกลางในการรักษา ยาอัพเดต เพื่อใช้อธิบายแก่ประชาชน
- ระบบการตรวจสอบจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกและในไม่มมี าตรฐาน ก�ำหนดแบบแผนให้
ทุกรพ. ใช้ดำ� เนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างความชัดเจน
เพิ่มสิทธิการเข้าถึงยานอกบัญชี
- ค่าใช้จ่ายยังไม่ครอบคลุมยาทุกประเภท ควรครอบคลุมถึงยานอกบัญชีด้วย
- อยากให้มีการจ่ายยาตามโรคที่เป็นจริงและไม่เสียเงินเพิ่มในยานอกบัญชี
เน้นบริการเชิงรุกมากขึ้น
- ส่งเสริมป้องกันโรคให้ประชาชนมากขึ้น เพิ่มโอกาสรับวัคซีนป้องกันโรคมากขึ้น เช่น
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
- ส่งเสริมความรู้ในเรี่องการดูแลตนเองไม่ให้เจ็บป่วย และการดูแลตนเองเบื่องต้นเมื่อ
เกิดเจ็บป่วย
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บทที่ 5

ตารางที่ 5-17 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n = 597)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน

ร้อยละ

16

มีความเท่าเทียม
- ให้สิทธิเท่าเทียมกับประกันสังคม
- อยากให้ทุกคนได้รบั ความเสมอภาคในด้านการใช้สทิ ธิและเป็นสิทธิพื้นฐานของคน
ไทยทุกคน
ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ
- การส่งข้อมูลไปแหล่งตรวจสอบสิทธิช้า ติดต่อประสานงานยาก ควรมีระบบการตรวจ
สอบสิทธิ์ที่ทนั สมัย
- จัดให้มีตู้ KIOS บริการตัวเองในการตรวจสิทธิได้ด้วยตัวเอง
การช่วยเหลือ/ชดเชย บุคลากร
- การช่วยเหลือบุคคลากรสาธารณสุข กรณีได้รับผลกระทบจากการกระท�ำของผู้รบั
บริการ
- ควรมีสวัสดิการด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่มากกว่านี้ เช่น เงินชดเชยกรณีเกิด
ติดโรคมากกว่านี้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
- จัดให้มีการประชุมร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมท�ำ ร่วมจัดสรรงบประมาณ
- เพิ่มบทบาสปสช. ในระดับจังหวัด อ�ำเภอเพิ่มขึ้น
- การประชุม / วิชาการ ควรเชิญให้สถานพยาบาลของเรื่องจ�ำมีส่วนร่วมด้วย
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานระดับท้องถิ่นในการด�ำเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
สร้างความเข้าใจกับหน่วยบริการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ อย่างละเอียด ก�ำหนดเกณฑ์ของ
การบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน
สิทธิหลักประกันสุขภาพเป็นประโยชน์กบั ประชาชน ควรมีต่อไป ดีอยู่แล้ว
ปรับปรุงระบบส่งตัว เช่น การพิจารณาเพื่อส่งตัวผู้ป่วยไปยัง รพ.ศูนย์ ควรให้แพทย์ท่ี
รพ.ต้นสังกัดพิจารณา 
อื่น ๆ อาทิ ไม่เห็นด้วยต่อการตัดงบในภาพรวมทั้งประเทศเพื่อให้หน่วยงานกลางของ
สปสช.ด�ำเนินการ กลุ่มผู้ต้องขังตกส�ำรวจ (ไม่มบี ัตรประชาชน ทั้งที่เป็นคนไทย) ควรมี
ช่องทางให้ความช่วยเหลือ มีแพ็คเกจพิเศษส�ำหรับประชาชนที่ดูแลสุขภาพไม่เจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง
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บทที่ 6

ผลการสำ�รวจความคิดเห็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อการดำ�เนินงาน
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การส�ำรวจจากตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 1,601 แห่ง จ�ำนวน 3,192 ตัวอย่าง น�ำเสนอข้อมูลโดยแบ่งออก
เป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการรับบริการและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 6-1

จ�ำนวนอปท. และตัวอย่างผู้ตอบจ�ำแนกตามเขต
เขต สปสช.

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
รวม

146

146

จำ�นวน อปท. (แห่ง)

จำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถาม

180
108
90
134
145
126
142
143
194
137
126
141
1,666

355
212
185
247
270
241
240
263
392
263
247
277
3,192

บทที่ 6

ตารางที่ 6-2

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต�ำบล
เทศบาลต�ำบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

2,093
901
163
35
3,192

65.6
28.2
5.1
1.1
100.0

ตารางที่ 6-3

ตารางที่ 6-3 คุณลักษณะทางประชากร (n = 3,192)
คุณลักษณะทางประชากร

เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

1,490
1,702

46.7
53.3

279
746
1,080
809
278

8.7
23.5
33.8
25.3
8.7

16
14
103
90
1,723
1,246

0.5
0.4
3.3
2.8
54.0
39.0

147

147

ตารางที่ 6-3

(ต่อ)

ตารางที่ 6-3 คุณลักษณะทางประชากร (n = 3,192)
คุณลักษณะทางประชากร

บทบาทในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)  งานกองทุนการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพึง (Long term care)
อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ  สาธารณสุข ระดับเขต (อคม.)
กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท�ำงาน ระดับประเทศ
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)
งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด
อื่น ๆ อาทิ ประธานกองทุน เลขากองทุน ผู้ช่วยเลขา 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
นายกเทศมนตรี/ ผู้บริหารท้องถิ่น
หัวหน้าหน่วยงานย่อย
ผู้ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ท�ำงานในหน่วยงานปัจจุบัน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 ปีขึ้นไป

148

148

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

2,438

76.4

32
24
10
7
987

1.0
0.8
0.3
0.2
30.9

1,234
411
1,547

38.7
12.9
48.5

108
844
1,150
576
240
274

3.4
26.4
36.0
18.0
7.5
8.6

บทที่ 6

ส่วนที่ 2 การรับรูแ้ ละความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ

2.1

การรับรู้ต่อข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 6-4

การรับรู้และความเข้าใจต่อข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

อบจ. และ อปท. มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็น
เจ้าของระบบสุขภาพชุมชนตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
อบต./ เทศบาล มีงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมเิ ชิงรุกในชุมชน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care : LTC ) เป็น
นโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้ อปท. ร่วมบริหารจัดการงบประมาณ
อบจ.มีงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำ� เป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
เพื่อสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย (องค์กรคนพิการ หน่วยบริการ) จัดให้มีบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และกายอุปกรณ์ ให้คนพิการ
อปท.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท�ำงาน ระดับประเทศ และ
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคแก่คนไทยทุกสิทธิ
เทศบาล / อบต. ใช้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคระบาดได้

ร้อยละ (n = 3,192)
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ

94.7

2.1

3.1

96.4

2.3

1.3

92.5

6.0

1.4

74.3

8.6

17.0

78.2

11.4

10.5

92.2

5.9

1.8

96.1

2.5

1.4

149

149

2.2

การรับรู้ต่อช่องทางบริการข้อมูลข่าวสาร
ตารางที่ 6-5

การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช. เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6

การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช.

โทร. 1669
โทร. 1506
โทร. 1330   
โทร. 1300
โทร. 1193
ไม่ทราบ
รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

31
2
2,193
5
1
960
3,192

1.0
0.1
68.7
0.2
0.0
30.0
100.0

ตารางที่ 6-6

การรับรู้และใช้บริการช่องทางบริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
150

150

ช่องทางบริการข้อมูล

โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 
50 (5)
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ภาค
ประชาชน)
เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
เว็บไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
เฟซบุ๊ก สปสช.
Line Official Account “สปสช.”
แอปพลิเคชั่น “สปสช”

ร้อยละ (n = 3,192)
ทราบและ
ทราบแต่
เคยใช้บริการ ไม่เคยใช้บริการ

ไม่ทราบ

18.9
8.5
24.1

60.1
74.7
68.6

21.0
16.8
7.3

30.3

62.7

7.0

76.1
60.0
38.8
37.6
18.8

21.3
35.2
52.3
50.1
69.5

2.6
4.8
8.9
12.3
11.7

บทที่ 6

ตารางที่ 6-7

ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
3
2
4
7
5
8
6
9

ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูล

เว็บไซต์
ไลน์
เฟซบุ๊ก
แอปพลิเคชั่น
คู่มือ/ แผ่นพับ/ สื่อสิ่งพิมพ์
โทรทัศน์
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
วิทยุ/ หอกระจายข่าว
อื่น ๆ อาทิ หนังสือราชการ เอกสาร ส่งตรงหน่วยงาน สายตรง สปสช.
รวม

ร้อยละ

36.4
24.4
22.6
7.7
4.1
2.7
1.3
0.7
0.1
3,192

151

151

ส่วนที่ 3

ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

3.1

ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 6-8

ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ประเด็น

1

ความพึงพอใจโดย
รวมต่อระบบหลัก
ประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
แนวทางการ
ด�ำเนินงานและ
การบริหารจัดการ
งบประมาณของ
สปสช.  
การมีส่วนร่วมใน
การท�ำงานของ
อปท.
กฎระเบียบของ
สปสช.
การสนับสนุน
ข้อมูล/ ประสาน
งาน ของ สปสช.

2

3
4
5

152

152

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) (n = 3,192)
ค่า
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สด
ุ รวม เฉลี่ย SD ต�่ำสุด สูงสุด
(1 - 2)
(3 - 4)
(5 - 6)
(7 - 8) (9 - 10)

0.1

-

3.7

47.7

48.5

100.0 8.53 1.02

2

10

0.1

0.1

2.1

57.9

39.9

100.0 8.33 0.86

1

10

0.0

0.3

2.3

61.0

36.4

100.0 8.23 0.95

2

10

0.0

0.4

3.6

63.0

32.9

100.0 8.14 0.98

2

10

0.1

0.1

2.3

55.3

42.2

100.0 8.35 0.89

1

10

บทที่ 6

3.2

ความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากการดำ�เนินงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในส่วนนี้เป็นการประเมินว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส�ำคัญ (คาดหวัง) ต่อด้านที่เกี่ยวข้อง
กับต่าง ๆ ระดับใด (คะแนน 1-10) และประเมินว่าระดับที่เกิดขึ้นจริง (ได้รับจริง) อยู่ในระดับใด (คะแนน
1-10) ซึ่งพบว่า 
แนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช. ประเมิน 4 ด้านย่อย คือ
1) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ 2) ค่าบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุทมี่ ี
ภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) 3) การสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น (กปท.) ,กองทุนต�ำบล ,การบริหารจัดการLong Term Care : LTC  และ 4) งบประมาณ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ที่เทศบาล/ อบต. สามารถใช้เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคระบาดได้ซึ่งคะแนนเฉลี่ยการให้
ความส�ำคัญของทั้ง 4 ด้านอยู่ระหว่าง 8.87 ถึง 9.08 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของสิ่งที่ได้รับจริงอยู่ระหว่าง 8.16 ถึง
8.33 ช่องว่างที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่าง -0.69 และ -0.74
การมีส่วนร่วมในการท�ำงานของ อปท. ประเมินด้านย่อยเดียวคือ การให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
กรรมการ /อนุกรรมการ/คณะท�ำงาน ระดับประเทศ และอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) พบ
ว่าคะแนนเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญอยู่ที่ 8.84 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของสิ่งที่ได้รับจริงอยู่ที่ 8.13 ช่องว่างที่เกิดขึ้น
คือ -0.71
กฎระเบียบของ สปสช. ประเมินด้านเดียวเช่นกันคือ กฎระเบียบของ สปสช. เอื้อต่อการด�ำเนินงาน
ของ อปท. พบว่าคะแนนเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญอยู่ที่ 8.80 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของสิ่งที่ได้รับจริงอยู่ท่ี 8.10
ช่องว่างที่เกิดขึ้นคือ -0.70
การสนับสนุนข้อมูล/ ประสานงาน ของ สปสช. ประเมิน 2 ด้านย่อยคือ เจ้าหน้าที่ สปสช. ส่วนกลาง
ให้บริการข้อมูลได้อย่างชัดเจนถูกต้องและอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) และเจ้าหน้าที่ สปสช. เขต ให้บริการข้อมูลได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
และอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
(กปท.) ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญของทั้ง 2 ด้านอยู่ที่ 8.88 และ 9.01 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของ
สิ่งที่ได้รับจริงอยู่ที่ 8.17 และ 8.32 ช่องว่างที่เกิดขึ้นคือ -0.71 และ -0.69 ตามล�ำดับ
(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 6-9)

153

153

ตารางที่ 6-9

การให้ความส�ำคัญและบริการที่ได้รับจริงจากการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ประเด็น

คะแนนการให้ความสำ�คัญ คะแนนบริการที่ได้รับจริง
GAP
ค่าเฉลีย
่ ต�่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ต�่ำสุด สูงสุด

แนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช.
1 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
9.08
4
หรือพื้นที่
2 ค่าบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มี
8.91
2
ภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)
3 การสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานกองทุน
8.87
3
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ,กองทุน
ต�ำบล ,การบริหารจัดการLong Term Care :
LTC  
4 งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
8.91
2
ถิ่น (กปท.) ที่เทศบาล/ อบต. สามารถ  ใช้เพื่อ
ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดได้
การมีส่วนร่วมในการท�ำงานของ อปท.
5 การให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ / 8.84
2
อนุกรรมการ/คณะท�ำงาน ระดับประเทศ และ
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต
(อปสข.)
กฎระเบียบของ สปสช.
6 กฎระเบียบของ สปสช. เอื้อต่อการด�ำเนินงาน 8.80
3
ของ อปท.
การสนับสนุนข้อมูล/ ประสานงาน ของ สปสช.
7 เจ้าหน้าที่ สปสช. ส่วนกลาง ให้บริการข้อมูล
8.88
1
ได้อย่างชัดเจนถูกต้องและอ�ำนวยความสะดวก
ในการติดต่อประสานงานด้านการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
(กปท.)
8 เจ้าหน้าที่ สปสช. เขต ให้บริการข้อมูลได้อย่าง 9.01
1
ชัดเจนถูกต้องและอ�ำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
การด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9.05
1
โดยรวม
154

154

10

8.33

4

10

-0.74

10

8.18

1

10

-0.73

10

8.16

1

10

-0.71

10

8.21

2

10

-0.69

10

8.13

2

10

-0.71

10

8.10

3

10

-0.70

10

8.17

2

10

-0.71

10

8.32

2

10

-0.69

10

8.41

2

10

-0.65

บทที่ 6

3.2

การวิเคราะห์จด
ุ ตัวค่าเฉลีย
่ ระหว่างความคาดหวังกับสิง่ ทีไ่ ด้รบ
ั จริง
การวิเคราะห์จดุ ตัวค่าเฉลีย่ (คะแนนเฉลีย่ ) ระหว่างความคาดและสิง่ ทีไ่ ด้รบั จริงจากการด�ำเนินงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการวิเคราะห์เพื่อท�ำความเข้าใจถึงข้อสรุปของช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างค่าเฉลี่ย
(คะแนนเฉลีย่ ) ของการให้ความส�ำคัญ (คาดหวัง) กับสิง่ ทีป่ ระเมินว่าได้รบั จริง (สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง) ว่าอยูใ่ นสถานะ
ใดมีปญ
ั หาหรือไม่ ซึง่ กลุม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำการประเมินรวม 4 ด้าน ผลการส�ำรวจพบว่าทัง้ 4 ด้าน
คือ 1) แนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช 2) การมีสว่ นร่วมในการท�ำงานของ
อปท. 3) กฎระเบียบของ สปสช. และ 4) การสนับสนุนข้อมูล/ ประสานงาน ของ สปสช. ตกอยู่ในพื้นที่ B หรือ
II ซึง่ มีความหมายว่าสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังได้ในระดับทีเ่ หมาะสม ให้รกั ษาคุณภาพทีท่ ำ� ไว้ (Keep
up the good work)
(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 6-10 ถึง 6-14 และแผนภาพที่ 6-1 ถึง 6-5)

ตารางที่ 6-10

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในด้านแนวทางการด�ำเนินงาน
และการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช. (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

ความ
สำ�คัญ (I)

1) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
2) ค่าบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุท่มี ีภาวะพึ่งพิง
(Long Term Care : LTC)
3) การสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ,กองทุนต�ำบล ,การบริหารจัดการLong
Term Care : LTC  (อาทิการจัดประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ,คู่มอื ,แนวทางการปฏิบัตงิ านที่สามารถน�ำไปใช้
ในในการปฏิบัติงานในพื้นที่)
4) งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ที่
เทศบาล / อบต. สามารถใช้เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคระบาดได้
ภาพรวมด้านแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหาร
จัดการงบประมาณของ สปสช.

ได้รับจริง ช่องว่าง

t

Sig.

(P)

(P - I)

9.08
8.91

8.33
8.18

-0.74
-0.73

-48.973 0.000
-43.366 0.000

8.87

8.16

-0.71

-43.346 0.000

8.91

8.21

-0.69

-43.995 0.000

8.94

8.22

-0.72

-60.444 0.000

* ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช. 8.38 คะแนน (พึง
พอใจ)
** แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)
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แผนภาพที่ 6-1

แสดงจุดตัดค่าเฉลีย่ ระหว่างความคาดหวังและบริการทีไ่ ด้รบั จริงด้านแนวทางการด�ำเนินงานและการ
บริหารจัดการงบประมาณของ สปสช.
ความส�ำคัญ
10.00

1) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
2) ค่าบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง
3) การสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
4) งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคระบาด
ภาพรวมด้านแนวทางการด�ำเนินงาน
และการบีริหารจัดการงบประมาณของ
สปสช.

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
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2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บริการที่ได้รับจริง

บทที่ 6

ตารางที่ 6-11

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท�ำงานของ อปท. (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

การมีส่วนร่วมในการท�ำงานของ อปท.

ความ
สำ�คัญ (I)

8.85

ได้รับจริง ช่องว่าง
(P)

(P - I)

8.13

-0.71

t

Sig.

-45.090 0.000

* ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการท�ำงานของ อปท. 8.23 คะแนน (พึงพอใจ)
** แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 6-2

แสดงจุดตัดค่าเฉลีย่ ระหว่างความคาดหวังและบริการทีไ่ ด้รบั จริง ด้านการมีสว่ นร่วมในการท�ำงานของ
อปท.
ความส�ำคัญ
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00

การมีสวนร่วมในการท�ำงานของ อปท.

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

บริการที่ได้รับจริง
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

157

157

ตารางที่ 6-12

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในด้านกฎระเบียบของ สปสช.
(คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

กฎระเบียบของ สปสช.

ความ
สำ�คัญ (I)

ได้รับจริง ช่องว่าง

8.80

(P)

(P - I)

8.10

-0.70

t

-44.173 0.000

* ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกฎระเบียบของ สปสช. 8.14 คะแนน (พึงพอใจ)
** แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 6-3

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริงด้านกฎระเบียบของ สปสช.
ความส�ำคัญ
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00

กฎระเบียบของ สปสช.

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

158
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บริการที่ได้รับจริง
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Sig.

บทที่ 6

ตารางที่ 6-13

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในด้านการสนับสนุนข้อมูล/
ประสานงาน ของ สปสช. (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

ความ
สำ�คัญ (I)

1) เจ้าหน้าที่ สปสช.  ส่วนกลาง ให้บริการข้อมูลได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้องและอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อประสาน
งานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
(กปท.)
2) เจ้าหน้าที่ สปสช.  เขต ให้บริการข้อมูลได้อย่างชัดเจนถูก
ต้องและอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้าน
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
ภาพรวมด้านการสนับสนุนข้อมูล/ ประสานงาน ของ สปสช.

ได้รับจริง ช่องว่าง

t

Sig.

(P)

(P - I)

8.879

8.171

-0.71

-46.126 0.000

9.010

8.317

-0.69

-44.371 0.000

8.944

8.244

-0.70

-52.277 0.000

* ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการสนับสนุนข้อมูล/ ประสานงาน ของ สปสช. 8.35 คะแนน (พึงพอใจ)
** แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 6-4

แสดงจุดตัดค่าเฉลีย่ ระหว่างความคาดหวังและบริการทีไ่ ด้รบั จริงด้านการสนับสนุนข้อมูล/ ประสานงาน
ของ สปสช.
ความส�ำคัญ
10.00

1) เจ้าหน้าที่ สปสช.ส่วนกลาง ให้บริการ
ข้อมูลอย่างชัดเจนถูกต้อง
2) เจ้าหน้าที่ สปสช.เขต ให้บริการข้อมูล
อย่างชัดเจนถูกต้อง
ภาพรวมด้านการสนับสนุนข้อมูล/ประสานงาน
ของ สปสช.

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

บริการที่ได้รับจริง
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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ตารางที่ 6-14

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในการด�ำเนินงานระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรวม (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

การด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรวม

ความ
สำ�คัญ (I)

ได้รับจริง ช่องว่าง
(P)

9.05

8.41

(P - I)

-0.65

t

Sig.

-42.236 0.000

** แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 6-5

แสดงจุดตัดค่าเฉลีย่ ระหว่างความคาดหวังและบริการทีไ่ ด้รบั จริง ด้านการด�ำเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติโดยรวม
ความส�ำคัญ
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00

การด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติโดยรวม

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
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160

บริการที่ได้รับจริง
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บทที่ 6

3.4

การวิเคราะห์ปจ
ั จัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความพึงพอใจในการดำ�เนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 6-15

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

ค่าคงที่ (Constant)
4.432
0.206
1) ด้านแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหาร
0.263
0.024
จัดการงบประมาณของ สปสช.
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการท�ำงานของ อปท.
0.034
0.021
3) ด้านกฎระเบียบของ สปสช.
0.075
0.021
4) ด้านการสนับสนุนข้อมูล/ ประสานงาน ของ
0.301
0.023
สปสช.
R2 = 0.117, SEE = 0.962, F = 105.487, Sig. of F = 0.000, ** Sig. < 0.01

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

-0.237

21.541
6.755

0.000**
0.000**

-0.032
-0.066
-0.276

1.656
1.934
8.738

0.098
0.065
0.000**
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ตารางที่ 6-16

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อด้าน
แนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช.
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

ค่าคงที่ (Constant)
8.60
0.02
1) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ -0.08
0.02
พื้นที่
2) ค่าบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ -0.07
0.02
พึ่งพิง (Long Term Care : LTC)
3) การสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานกองทุน
-0.07
0.02
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ,กองทุนต�ำบล
,การบริหารจัดการLong Term Care : LTC  (อาทิ
การจัดประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้ท่เี กี่ยวข้อง
,คู่มือ ,แนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถน�ำไปใช้ใน
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่)
4) งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น -0.46
0.02
(กปท.) ที่เทศบาล / อบต. สามารถใช้เพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคระบาดได้
R2 = 0.393, SEE = 0.817, F = 81.573, Sig. of F = 0.000, ** Sig. < 0.01

162
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Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

-0.008

404.061 0.000**
-1.243 0.088

-0.008

-1.890

0.076

-0.008

-31903

0.063

-0.270

-8.208

0.000**

บทที่ 6

ตารางที่ 6-17

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อด้าน
การสนับสนุนของ สปสช.
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

ค่าคงที่ (Constant)
8.558
1) เจ้าหน้าที่ สปสช.  ส่วนกลาง ให้บริการข้อมูล -0.013
ได้อย่างชัดเจนถูกต้องและอ�ำนวยความสะดวกใน
การติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
2) เจ้าหน้าที่ สปสช.  เขต ให้บริการข้อมูลได้อย่าง -0.282
ชัดเจนถูกต้องและอ�ำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

0.021
0.020

-0.012

413.393 0.000**
-0.627 0.531

0.020

-0.378

-14.194 0.000**

R2 = 0.081, SEE = 0.8582, F = 140.073, Sig. of F = 0.000, ** Sig. < 0.01

163

163

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการรับบริการและระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

4.1

ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 6-18

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อการบริการ (n = 90)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการบริการ

จำ�นวน

ร้อยละ

1

มีบริการที่รวดเร็วขึ้น
- อยากให้รพ.รัฐมีการบริการที่รวดเร็วขึ้น
- กรณีการเข้ารักษา ณ หน่วยงานบริการนอกเหนือจากที่ระบุ มีการปฏิเสธการ
รักษา หรือการปฏิเสธออกหนังสือจากหน่วยงานที่ระบุ
เพิ่มความสะดวก ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ท�ำได้ง่ายขึ้น
เพิ่มบุคลากร
- โรงพยาบาลรัฐควรให้ความส�ำคัญกับความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์
เครื่องมือที่เพียงพอและครอบคลุมการรักษา แพทย์จำ� นวนเพิ่มขึ้นและมีแพทย์
เฉพาะทาง และลดการส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลหลักที่จะไปเพิ่มความแออัด
ส่งผลต่อการได้รบั การบริการที่ไม่ดีตามมา
ท�ำดีอยู่แล้ว สปสช.พัฒนาระบบขึ้นทุกวันง่ายต่อการติดต่อและด�ำเนินงานชื่นชมมาก
ผู้ให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความสนใจในปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
- มีการดูแลการบริการอย่างเสมอภาพ
- โรงพยาบาลของควรมีการบริการที่เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ใช้บริการ
บัตร 30 บาทกับผู้ใช้สิทธิอื่น หรือไม่ใช้สิทธิ
การแนะน�ำสิทธิกับประชาชนผู้ใช้บริการ ให้บริการข่าวสารและข้อมูลที่ถูกต้องแก่
ผู้มาใช้บริการ แจ้งสิทธิของผู้มารับบริการให้ชดั เจน
สนับสนุนการบริการ อุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้สูงอายุท่มี ีภาระพึ่งพิงมีอุปกรณ์ในการดูแล
จ�ำกัด
อื่น ๆ อาทิ สมควรให้หน่วยงานรพ.ระดับอ�ำเภอเป็นหน่วยงานดูแล อยากให้เอา
ข้อมูลสถิตขิ องสาธารณสุขมาร่วมกับประชาคม

21

23.3

19
18

21.1
20.0

13
5

14.4
5.6

5

5.6

3

3.3

10

11.1

2
3

4
5

6
7
8

164

164

บทที่ 6

ตารางที่ 6-19

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n = 456)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน

ร้อยละ

1

เพิ่มงบประมาณรายหัวเพื่อประชาชน
- ต้องการให้เพิ่มรายหัวส�ำหรับประชากรต่อรายเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายหัวปัจจุบัน
น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินโครงการกิจกรรม ยิ่งเป็น อบต.ขนาดเล็ก
ประชากรน้อย แทบจะจัดท�ำโครงการไม่ได้เลย
สนับสนุนการจัดอบรม
- เพิ่มงบอบรมและการท�ำวิจัยมากขึ้น
- จัดอบรมในระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพปีละ 2 ครั้ง
- จัดประชุมชี้แจงแยกเป็นรายจังหวัด ที่ผ่านมาจัดรวมซึ่งผู้เข้าอบรมจ�ำนวนมาก
ท�ำให้ไม่สามารถสอบถามค�ำถามได้สะดวก
เพิ่มสิทธิในการเข้ารับบริการควรครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม เพิ่มสิทธิการรักษา 
และยารักษาโรคให้มากขึน้
- ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและใช้ได้ทกุ หน่วยการรักษา
- ปัจจุบันประชาชนชาวไทยติดยาเสพติดกันเยอะ อยากให้ผู้ป่วยติดยาสามารถใช้
สิทธิบัตรทองได้ด้วย ในกรณีที่ต้องเข้ารับการบ�ำบัดรักษาที่รพ.จิตเวช หรือรพ. อื่น
- ให้ประชาชนได้รบั สิทธิมากกว่าปัจจุบันโดยเฉพาะยารักษาโรค เพิ่มจ�ำนวนวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ให้มตี ่อเพียงพอในช่วงฤดูกาล
มาตรฐานการท�ำงาน ควรมีระเบียบชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- มาตรฐานการท�ำงานของ อปท.ขนาดเล็กยังท�ำได้ไม่เทียบเท่าอปท.ขนาดใหญ่
- การด�ำเนินการตามกฎระเบียบของอปท.กับหน่วยงานสาธารณสุข บางครั้งยัง
ขัดแย้งกัน สปสช. ควรท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานสาธารณสุข (รพ.สต.) เกี่ยวกับ
เรื่องระเบียบการด�ำเนินการเรื่องใดท�ำได้ เรื่องใดท�ำไม่ได้
ปรับปรุงระบบการเบิกจ่าย
- การจัดท�ำคู่มอื ของบประมาณให้ชดั เจน และไปใช้ในทางเดียวกัน
- อยากให้มีการเบิกเงินง่ายกว่านี้ ตอนนี้ข้นั ตอนค่อนข้างยุ่งยาก
- การเช็คงบประมาณในการรักษาควรมีการอนุมตั ิที่รวดเร็ว
- ควรยกเลิกการโอนงบประมาณผ่านอปท. ให้โอนงบประมาณให้ รพ.สต.โดยตรง
- สปสช. ควรท�ำความเข้าใจกับ สตง. เรื่องการใช้งานเงินกองทุนให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน ไม่ใช่ สปสช.บอกท�ำได้ แต่สตง.กับบอกไม่ได้ แล้วเรียกเงินคืน
กรณีดังกล่าวท�ำให้ท้งั คณะกรรมการกองทุนและผู้ของบประมาณต่างไม่ม่นั ใจและ
ไม่พิจารณา/ เสนอโครงการในที่สุด ท�ำให้เงินกองทุนคงเหลือต่อไปเป็นจ�ำนวนมาก
ปรับปรุงช่องทางการติดต่อประสานงาน
- เว็บไซต์ค่อนข้างเข้ายากเป็นช่วง ๆ
- เจ้าหน้าที่สปสช.เขต ติดต่อยาก ตอบข้อซักถามไม่ชดั เจน

85

18.6

85

18.6

66

14.4

59

12.9

39

8.5

34

7.4

2

3

4

5

6

165

165

ตารางที่ 6-19 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n = 456)
ลำ�ดับ

7

8

9

10

11

166

166

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ลดขั้นตอนการท�ำงาน เพิ่มความคล่องตัว สร้างการท�ำงานที่สอดคล้องกันระหว่าง
สปสช. กับ อบต.
- ขั้นตอนบางอย่างค่อนข้างยุ่งยาก บางงานซ�้ำซ้อน
- การด�ำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพขาดความคล่องตัว ระเบียบที่ก�ำหนด
ท�ำให้มกี ารปฏิบัติงานเหมือนระบบราชการ จึงท�ำให้เกิดความล่าช้า ขั้นตอน
มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ที่มคี ล่องตัวมากกว่า
- อยากให้ระบบของ สปสช. ตรงกับ อปท. เพราะทางเราต้องท�ำงานระบบของ
อปท. ก่อนและไม่สามารถท�ำของ สปสช. ได้
- อยากให้กฎระเบียบเปิดกว้าง ให้สทิ ธิ อปท. ท�ำงานให้มากกว่านี้จะได้บริการ
ประชาชนได้ดขี ึ้น
การจัดการระบบ Long term care (LTC)
- การด�ำเนินงานเกี่ยวกับกองทุน LTC ยังไม่ค่อยชัดเจน เข้าใจยาก อยากให้มกี าร
อบรมค่าใช้จ่ายกองทุน LTC ที่จ�ำเป็นบางอย่างไม่สามารถซื้อได้
- ควรตั้งกฎระเบียบของการเบิกงบประมาณของ LTC ที่ชัดเจนกว่านี้
- ระบบ LCT มีปัญหาด้านกฎระเบียบระหว่าง อบต. และ สปสช. มีความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน มีผลต่อการท�ำงานทั้ง 2 ด้าน
- ระบบ LCT ซ�้ำซ้อนเข้าใจยาก เวลาจัดประชุมไม่อธิบายการท�ำระบบให้เจ้าหน้าที่
อปท. แต่กลับอธิบายเรื่องที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญของตัวระบบ
การจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- เปิดกว้างในการใช้งบประมาณในภารกิจต่าง ๆ ตามหลักการเหตุผลมากกว่านี้
- อยากให้สปสช.ปลดล็อคกิจกรรมที่ใช้เงินกองทุนสปสช.บ้าง
ให้สามารถท�ำอย่างอื่นได้ไม่ใช่อบรมอย่างเดียว
- สปสช.ต้องการให้ท้องถิ่นท�ำงานกองทุนได้ครอบคลุมหลายเป้าหมาย
แต่กองทุนไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะท�ำให้ครบตามเป้าหมายที่ สปสช. วางไว้
เมื่อมีการประเมินบางครั้งจึงได้คะแนนประเมินต�่ำ
เพิ่มงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคระบาด รวมถึงอุปกรณ์
การแพทย์
- ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สามารถ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันส่งเสริมและรักษาสุขภาพได้ตามความเป็นจริง
ไม่จ�ำกัดวงเงินแต่ให้คำ� นึงถึงสถานะกองทุน
ส่งเสริมการท�ำงานระหว่างหลายภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการมากขึ้น
- การสร้างภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานสาธารณสุข อสม. ให้ความส�ำคัญกับภาค
ประชาชน และน�ำไปปฏิบัติจริง

จำ�นวน

ร้อยละ

31

6.8

27

5.9

22

4.8

20

4.4

16

3.5

บทที่ 6

ตารางที่ 6-19 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n = 456)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน

ร้อยละ

12
13
14

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ครอบคลุม เข้าถึงประชาชนมากขึ้น
ชื่นชม อยากให้สนับสนุนต่อไปเรื่อย ๆ ควรมีสิทธิบัตรทองนี้ตลอดไป
บุคลากรของ อบต. ไม่เพียงพอ มีหน้าที่การรับผิดชอบมากเกินไป
ขาดบุคคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับสาธารณะสุข
ปรับปรุงระบบการย้ายสิทธิ ควรท�ำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
อื่น ๆ อาทิ อยากให้คณะกรรมการกองทุนเข้าใจปัญหามากกว่านี้ ควรมีรางวัลให้กับ
กองทุนที่ท�ำได้ดีเพื่อเป็นแรงจูงใจ การรักษาโดยบัตรทองควรจะเป็นบุคคลที่มรี ายได้
น้อยโดยก�ำหนดรายได้ข้นึ ต�่ำไว้

16
15
8

3.5
3.3
1.8

5
16

1.1
3.5

15
16

167

167

บทที่ 7

ผลการสำ�รวจความคิดเห็นขององค์กรภาคี
ต่อการดำ�เนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การส�ำรวจจากตัวอย่างจ�ำนวน 346 ตัวอย่าง น�ำเสนอข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการรับบริการและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 7-1

ประเภทของเครือข่ายองค์กรภาคี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 346)
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

170

170

ประเภทของเครือข่ายองค์กรภาคี

ด้านผู้สูงอายุ
ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
ด้านเด็กหรือเยาวชน
ด้านพระสงฆ์-ผู้นำ� ศาสนา
ด้านสตรี
ด้านเกษตรกร
ด้านชุมชนแออัด
ด้านผู้ใช้แรงงาน
ด้านชนกลุ่มน้อย
ด้านมิตรภาพบ�ำบัด
ด้านวิทยุชุมชน
เครือข่ายอื่น ๆ  อาทิ อสม. ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

จำ�นวน

ร้อยละ

69
64
53
52
46
46
41
35
26
26
19
12
12
20

19.9
18.5
15.3
15.0
13.3
13.3
11.8
10.1
7.5
7.5
5.5
3.5
3.5
5.8

บทที่ 7

ตารางที่ 7-2

คุณลักษณะทางประชากร (n = 346)
คุณลักษณะทางประชากร

เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

166
180

48.0
52.0

15
27
99
122
83

4.3
7.8
28.6
35.3
24.0

18
32
92
24
134
46

5.2
9.2
26.6
6.9
38.7
13.3

18
32
92
24
134
46

5.2
9.2
26.6
6.9
38.7
13.3

171

171

ตารางที่ 7-2

(ต่อ)

คุณลักษณะทางประชากร (n = 346)
คุณลักษณะทางประชากร

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

9
111
123
58
44
1

2.6
32.1
35.5
16.8
12.7
0.3

ระยะเวลาที่ท�ำงานในเครือข่ายปัจจุบัน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ

ตารางที่ 7-3

บทบาทและระดับการมีส่วนร่วมของท่านในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1

2
3
4
5
6

172
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บทบาท

งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพื้นที่(ร่วมเป็น
กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ กปท.
หรือเป็นผู้รบั ประโยชน์จาก
กปท.)
งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด
งานศูนย์ประสานงานหลัก
ประกันสุขภาพประชาชน
อนุกรรมการมาตรา 41 ระดับ
จังหวัด
กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะ
ท�ำงาน ระดับประเทศ
อนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขต (อปสข.)

ระดับการมีส่วนร่วม
(เฉพาะผู้ที่มีบทบาท ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีบทบาท
จำ�นวน

ร้อยละ

Inform

Consult

Involve

Collaboration Empower

95

27.5

17.9

21.1

29.5

46.3

15.8

64

18.5

28.1

23.4

37.5

18.8

31.3

187

54.0

26.2

31.6

33.7

38.5

45.5

36

10.4

22.2

27.8

33.3

38.9

44.4

22

6.4

40.9

36.4

36.4

40.9

45.5

50

14.5

20.0

36.0

24.0

30.0

40.0

บทที่ 7

ลำ�ดับ

7
8
9
10

11
12

บทบาท

อนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการฯ ระดับ
เขต (อคม.)
งานกองทุนการดูแลระยะยาว
ในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Long term care)
งานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น
ที่เป็นอิสระจากผู้ร้องเรียน
วิทยากรแกนน�ำ/ผู้ประสาน
งานศูนย์ประสานงานวิถี
พุทธฯ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ
พระนักสื่อสาร/ พระนักเทศน์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
การเข้าใช้สทิ ธิหลักประกัน
ด�ำเนินงาน/กิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ระดับการมีส่วนร่วม
(เฉพาะผู้ที่มีบทบาท ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีบทบาท
จำ�นวน

ร้อยละ

Inform

Consult

Involve

Collaboration Empower

51

14.7

27.5

23.5

31.4

27.5

47.1

36

10.4

38.9

33.3

25.0

36.1

38.9

143

41.3

27.3

25.2

29.4

39.9

51.0

39

11.3

35.9

35.9

25.6

28.2

35.9

46

13.3

30.4

30.4

34.8

21.7

28.3

48

13.9

35.4

33.3

39.6

33.3

43.8
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ส่วนที่ 2 การรับรูแ้ ละความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ

2.1

การรับรู้ต่อสิทธิพื้นฐาน
ตารางที่ 7-4

การรับรูแ้ ละความเข้าใจต่อสิทธิหน้าทีข่ องผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิหน้าที่ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1 ถ้าเจ็บป่วยทั่วไป ต้องไปใช้บริการที่หน่วยบริการประจ�ำที่ลงทะเบียนสิทธิ
ไว้ในเวลาท�ำการ
2 ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถไปรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้ท่สี ุด
3 มีสิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำได้ 4 ครั้งต่อปี
4 มีสิทธิคลอดบุตรได้ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครั้ง    
5 มีสิทธิรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ เช่น การรักษาโรคมะเร็ง
ด้วยการฉายแสง/ท�ำคีโมหรือยาเคมีบ�ำบัด ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดหัวใจ และรักษา
โรคไตวาย
6 มีสิทธิรับบริการแพทย์แผนไทย เช่น ยาแผนไทย นวด/อบประคบสมุนไพร
เพื่อการรักษา ทับหม้อเกลือฟื้นฟูแม่หลังคลอด
7 ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ ติดบ้านติดเตียง มีสิทธิรับการดูแล
ด้านสุขภาพ ที่บ้านได้
8 ผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังมีสอทธิรับบริการ/ดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือชุมชนได้
9 ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นค�ำร้องขอรับ
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้
10 คนพิการ (ลงทะเบียน ท 74) ที่สามารถใช้บริการที่หน่วยบริการของรัฐ
ที่ขึ้นทะเบียนในระบบได้ทกุ แห่ง

174

174

ร้อยละ (n = 346)
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ

98.6

1.4

0.0

97.1
89.6
88.7
93.9

2.0
6.4
6.6
4.3

0.9
4.0
4.6
1.7

89.6

3.5

6.9

96.8

2.6

0.6

92.8
95.4

3.8
2.3

3.5
2.3

94.2

1.2

4.6

บทที่ 7

ตารางที่ 7-4

(ต่อ)

การรับรูแ้ ละความเข้าใจต่อสิทธิหน้าทีข่ องผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

11

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สามารถรับยาที่ร้ายขายยา ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อลดความแออัด
ในโรงพยาบาลได้
12 โรงพยาบาลสามารถส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผ่านไปรษณีย์ ในช่วงสถานการณ์
การระบาดโรคโดวิด 19 ได้
13 บุคลากรสาธารณสุขหากได้รบั ผลกระทบจากการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19
สามารถยื่นค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อต้นได้
การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นงบคนละส่วนกับงบด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงาน (สปสช.) จะน�ำมาใช้ทดแทนกันไม่ได้
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผ่านกองทุน
สุขภาพท้องถิ่น (กปท.)  กองทุนฟื้นฟูจังหวัด กองทุนดูแลผู้สูงอายุ
(long term care)
3 สปสช. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อน�ำไป
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4 สปสช. จัดให้มกี ารคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพในหน่วยบริการ, หน่วยรับร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 
50(5) โดยภาคประชาชน หรือ อปท. และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชน”
5 เทศบาล / อบต. ใช้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคระบาดได้

ร้อยละ (n = 346)
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ

89.3

5.5

5.2

90.5

3.5

6.1

82.7

2.9

14.5

79.8

9.0

11.3

97.4

0.9

1.7

94.2

4.0

1.7

94.8

3.5

1.7

87.6

6.1

6.4

175

175

2.2

การรับรู้ต่อช่องทางบริการข้อมูลข่าวสาร
ตารางที่ 7-5

การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช. เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
3
7

การรับรู้ถึงหมายเลขสายด่วน สปสช.

โทร. 1330   
โทร. 1669   
ไม่ทราบ
รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

308
3
35
346

89.0
0.9
10.1
100.0

ตารางที่ 7-6

การรับรู้และใช้บริการช่องทางบริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนฯ ตามมาตรา 50 (5)
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ภาคประชาชน)
เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
เว็บไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
เฟซบุ๊ก สปสช.
Line Official Account “สปสช.”
แอปพลิเคชั่น “สปสช”

176

176

ร้อยละ (n = 346)
ทราบและ
ทราบแต่
ไม่ทราบ
เคยใช้บริการ ไม่เคยใช้บริการ

52.6
50.9
50.9
54.6
78.9
68.2
63.6
71.4
43.6

40.8
43.1
47.7
43.9
18.8
27.5
34.4
26.6
52.9

6.6
6.1
1.4
1.5
2.3
4.3
2.0
2.0
3.5

บทที่ 7

ตารางที่ 7-7

ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ช่องทางที่ต้องการรับข้อมูล

ไลน์
เว็บไซต์
เฟซบุ๊ก
แอปพลิเคชั่น
คู่มือ/ แผ่นพับ/ สื่อสิ่งพิมพ์
โทรทัศน์
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
วิทยุ/ หอกระจายข่าว
อื่น ๆ อาทิ ศูนย์บริการเขต หน่วยบริการโดยตรง สายด่วน
รวม

ร้อยละ

31.3
30.7
16.7
8.1
6.0
4.1
1.1
1.0
1.0
100

177

177

ส่วนที่ 3

ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

3.1

ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 7-8

ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

1

2

3
4
5

178

178

ประเด็น

ความพึงพอใจโดย
รวมต่อระบบ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ความเหมาะสม
ของชุดสิทธิ
ประโยชน์ท่ผี ู้รับ
บริการได้รบั
การสนับสนุนของ
สปสช.
การเปิดโอกาสให้
หน่วยงาน/องค์กร
มีส่วนร่วม
ระบบการจัดการ
ของ สปสช.

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) (n = 346)
ค่า
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากทีส
่ ุด รวม เฉลี่ย SD ต�่ำสุด สูงสุด
(1 - 2)
(3 - 4)
(5 - 6)
(7 - 8) (9 - 10)

-

0.3

2.0

37.0

60.7

100.0 8.80 1.10

4

10

-

0.6

2.3

57.8

39.3

100.0 8.30 1.01

3

10

-

0.3

4.9

58.7

36.1

100.0 8.21 1.01

4

10

-

1.2

4.3

57.5

37.0

100.0 8.18 1.11

3

10

-

0.9

3.2

61.0

35.0

100.0 8.18 1.03

4

10

บทที่ 7

3.2

ความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากการดำ�เนินงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 7-9

การให้ความส�ำคัญและบริการที่ได้รับจริงจากการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ประเด็น

คะแนนการให้ความสำ�คัญ คะแนนบริการที่ได้รับจริง
GAP
ค่าเฉลีย
่ ต�่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ต�่ำสุด สูงสุ

ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับ
1
ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้รบั
8.97
บริการได้รบั ในปัจจุบัน
การสนับสนุนของ สปสช.
2
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
8.95
สปสช.
3
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์
8.92
และต่อเนื่องจาก สปสช
4
การได้รบั ทรัพยากรในการด�ำเนินกิจกรรมของ 8.82
หน่วยงาน/องค์กรของท่าน
การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรมีส่วนร่วม
5
การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรของท่านมี 8.92
ส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6
การรับฟังความคิดเห็น เช่น โอกาสเข้าถึง
8.89
เข้าร่วม ความเหมาะสมของช่องทาง
การตอบสนองต่อความคิดเห็น เป็นต้น
ระบบการจัดการของ สปสช.
7
ระบบการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
8.99
แห่งชาติ (Website สปสช, โทร. 1330,
Application)
8
ระบบการจัดการการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 8.93
แก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล (ม.41)

6

10

8.24

3

10

-0.73

5

10

8.29

3

10

-0.65

5

10

8.23

3

10

-0.68

2

10

7.89

2

10

-0.93

5

10

8.22

2

10

-0.70

5

10

8.12

3

10

-0.77

5

10

8.49

4

10

-0.50

4

10

8.19

4

10

-0.75
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ตารางที่ 7-9 (ต่อ)

การให้ความส�ำคัญและบริการที่ได้รับจริงจากการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลำ�ดับ

9

ประเด็น

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สปสช.
ตั้งแต่ การมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และ
จัดการเรื่องร้องเรียน
10
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ในระดับพื้นที่ (กองทุนสุขภาพ
ท้องถิ่น (กปท.) กองทุนฟื้นฟูจงั หวัด
กองทุนดูแลผู้สูงอายุ (long term care)
การด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยรวม

คะแนนการให้ความสำ�คัญ คะแนนบริการที่ได้รับจริง
GAP
ค่าเฉลีย
่ ต�่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ต�่ำสุด สูงสุ

9.10

4

10

8.17

3

10

-0.93

8.95

3

10

8.09

2

10

-0.86

9.05

5

10

8.51

4

10

-0.54

3.3

การวิเคราะห์จุดตัวค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังบริการ
ที่ได้รับจริงจากการใช้บริการ
การวิเคราะห์จุดตัวค่าเฉลี่ย (คะแนนเฉลี่ย) ระหว่างความคาดและสิ่งที่ได้รับจริงจากการด�ำเนินงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการวิเคราะห์เพือ่ ท�ำความเข้าใจถึงข้อสรุปของช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างค่าเฉลีย่
(คะแนนเฉลีย่ ) ของการให้ความส�ำคัญ (คาดหวัง) กับสิง่ ทีป่ ระเมินว่าได้รบั จริง (สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง) ว่าอยูใ่ นสถานะ
ใดมีปัญหาหรือไม่ ซึ่งกลุ่มองค์กรภาคีท�ำการประเมินรวม 4 ด้าน ผลการส�ำรวจพบว่าทั้ง 4 ด้านคือ 1) ความ
เหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ท่ผี ู้รับบริการได้รับ 2) การสนับสนุนของ สปสช. 3) การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/
องค์กรมีส่วนร่วม และ 4) ระบบการจัดการของ สปสช. ตกอยู่ในพื้นที่ B หรือ II ซึ่งมีความหมายว่าสามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังได้ในระดับที่เหมาะสม ให้รักษาคุณภาพที่ท�ำไว้ (Keep up the good work)
(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 7-10 ถึง 7-14 และแผนภาพที่ 7-1 ถึง 7-5)

180

180

บทที่ 7

ตารางที่ 7-10

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในด้านความเหมาะสมของ
ชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับในปัจจุบัน (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้รบั บริการได้รับใน
ปัจจุบัน

ความ
สำ�คัญ (I)

8.97

ได้รับจริง ช่องว่าง
(P)

(P - I)

8.24

-0.733

t

Sig.

-11.063 0.000

* ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ท่ผี ู้รับบริการได้รบั ในปัจจุบัน 8.30 คะแนน (พึงพอใจ)
** แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 7-1

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ด้านความเหมาะสมของชุดสิทธิ
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับในปัจจุบัน
ความส�ำคัญ
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00

ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

บริการที่ได้รับจริง
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

181

181

ตารางที่ 7-11

แสดงค่าเฉลีย่ การให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการทีไ่ ด้รบั จริง ในด้านการสนับสนุนของ สปสช.
(คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

1) ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ สปสช.
2) การได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์
และต่อเนื่องจาก สปสช
3) การได้รบั ทรัพยากรในการด�ำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน/
องค์กร
ภาพรวมด้านการสนับสนุนของ สปสช.

ความ
สำ�คัญ (I)

ได้รับจริง ช่องว่าง

t

Sig.

(P)

(P - I)

8.95
8.92

8.29
8.23

-0.65
-0.69

-13.477 0.000
-13.384 0.000

8.82

7.89

-0.93

-13.807 0.000

8.89

8.14

-0.76

-16.452 0.000

* ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการสนับสนุนของ สปสช. 8.21 คะแนน (พึงพอใจ)
** แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 7-2

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ด้านการสนับสนุนของ สปสช.
ความส�ำคัญ
10.00

1) ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
สปสช.
2) การได้รบั ข้อมทูลข่าวสารที่ทันต่อ
สถานการณ์และต่อเนื่อง จาก สปสช.
3) การได้รบั ทรัพยากรในการด�ำเนินกิจกรรม
ของหน่วยงาน/องค์กร
ภาพรวมด้านการสนับสนุนของ สปสช.

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

182

182

บริการที่ได้รับจริง
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บทที่ 7

ตารางที่ 7-12

แสดงค่าเฉลีย่ การให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการทีไ่ ด้รบั จริง ในด้านการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/
องค์กรมีส่วนร่วม (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

ความ
สำ�คัญ (I)

1) การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรมีส่วนร่วมในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) การรับฟังความคิดเห็น เช่น โอกาสเข้าถึง เข้าร่วม ความ
เหมาะสมของช่องทาง การตอบสนองต่อความคิดเห็น เป็นต้น
ภาพรวมด้านการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/
องค์กรมีส่วนร่วม

ได้รับจริง ช่องว่าง

t

Sig.

(P)

(P - I)

8.92

8.22

-0.70

-12.377 0.000

8.89

8.12

-0.77

-12.899 0.000

8.91

8.17

-0.74

-13.695 0.000

* ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรมีส่วนร่วม 8.18 คะแนน (พึงพอใจ)
** แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 7-3

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ด้านการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/
องค์กรมีส่วนร่วม
ความส�ำคัญ
10.00

1) การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/
องค์กรมีส่วนร่วม
2) การรับฟังความคิดเห็น
ภาพรวมด้านการมีส่วนร่วม.

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

บริการที่ได้รับจริง
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

183

183

ตารางที่ 7-13

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในด้านระบบการจัดการของ
สปสช. (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

ความ
สำ�คัญ (I)

1) ระบบการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(Website สปสช, โทร. 1330, Application)
2) ระบบการจัดการการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับ
บริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ม.41)
3) ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สปสช. ตั้งแต่ การมีช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน และจัดการเรื่องร้องเรียน
4) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน
ระดับพื้นที่ (กองทุนสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) กองทุนฟื้นฟู
จังหวัด กองทุนดูแลผู้สูงอายุ (long term care)
ภาพรวมด้านระบบการจัดการของ สปสช.

ได้รับจริง ช่องว่าง

t

Sig.

(P)

(P - I)

8.99

8.49

-0.50

-10.809 0.000

8.93

8.19

-0.75

-12.177 0.000

9.10

8.17

-0.93

-14.958 0.000

8.95

8.09

-0.86

-13.952 0.000

8.99

8.23

-0.76

-16.861 0.000

* ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านระบบการจัดการของ สปสช. 8.18 คะแนน (พึงพอใจ)
** แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกประเด็น (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 7-4

แสดงจุดตัดค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ด้านระบบการจัดการของ สปสช.
ความส�ำคัญ
10.00

1) ระบบการตรวจสอบสิทธิ
2) การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
3) ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
184

184

บริการที่ได้รับจริง
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

บทที่ 7

ตารางที่ 7-14

แสดงค่าเฉลี่ยการให้ความส�ำคัญ เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ในด้านระบบการจัดการของ
สปสช. (คะแนน 1 - 10 คะแนน)
ประเด็น

การด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรวม

ความ
สำ�คัญ (I)

9.05

ได้รับจริง ช่องว่าง
(P)

(P - I)

8.51

-0.54

t

Sig.

-10.992 0.000

** แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Sig. < 0.01)

แผนภาพที่ 7-5

แสดงจุดตัดค่าเฉลีย่ ระหว่างความคาดหวังและบริการทีไ่ ด้รบั จริงของการด�ำเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติโดยรวม
ความส�ำคัญ
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00

การด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติโดยรวม

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

บริการที่ได้รับจริง
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

185

185

3.4

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ตารางที่ 7-15

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ค่าคงที่ (Constant)
1) ด้านความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์
ที่ผู้รับบริการได้รบั ในปัจจุบัน
2) ด้านการสนับสนุนของ สปสช.
3) ด้านการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/
องค์กรมีส่วนร่วม
4) ด้านระบบการจัดการของ สปสช.

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

0.000**
0.000**

3.521
-0.252

0.530
0.062

-0.332

6.638
4.071

-0.167
-0.165

0.070
0.064

-0.183
-0.181

2.595
2.590

0.017*
0.010*

-0.058

0.066

-0.054

0.869

0.385

R2 = 0.534, SEE = 0.967, F = 26.065, Sig. of F = 0.000, * Sig. < 0.05 ** Sig. < 0.01

ตารางที่ 7-16

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านความเหมาะ
สมของชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับในปัจจุบัน
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านความเหมาะสม
ของชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับในปัจจุบัน

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

ค่าคงที่ (Constant)
ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์

8.606
-0.418

0.055
0.038

R2 = 0.258, SEE = 0.875, F = 119.638, Sig. of F = 0.000, ** Sig. < 0.01

186

186

Standardized
Coefficients
Beta

-0.508

t

Sig.

157.105 0.000**
-10.938 0.000**

บทที่ 7

ตารางที่ 7-17

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อด้าน
การสนับสนุนของ สปสช.
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อด้านการ
สนับสนุนของ สปสช.

ค่าคงที่ (Constant)
1) ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
สปสช.
2) การได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์และ
ต่อเนื่องจาก สปสช
3) การได้รบั ทรัพยากรในการด�ำเนินกิจกรรมของ
หน่วยงาน/องค์กร

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

8.580
-0.216

0.067
0.071

-0.193

128.992 0.000**
-3.069 0.002**

-0.032

0.070

-0.030

-0.462

0.645

-0.218

0.048

-0.370

-4.591

0.000**

R2 = 0.473, SEE = 0.926, F = 23.817, Sig. of F = 0.000, ** Sig. < 0.01

ตารางที่ 7-18

ตารางที่ 7-18 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อด้านการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรมีส่วนร่วม
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
ด้านการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรมีส่วนร่วม

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

ค่าคงที่ (Constant)
8.536
1) การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรมีส่วนร่วมใน -0.277
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) การรับฟังความคิดเห็น เช่น โอกาสเข้าถึง เข้า -0.206
ร่วม ความเหมาะสมของช่องทาง การตอบสนอง
ต่อความคิดเห็น เป็นต้น

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

0.067
0.072

-0.363

127.697 0.000**
-3.843 0.000**

0.068

-0.307

-3.023

0.003**

R2 = 0.489, SEE = 1.0001, F = 40.059, Sig. of F = 0.000, ** Sig. < 0.01

187

187

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะต่อการบริการและระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ตารางที่ 7-19

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อการบริการ (n = 109)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการบริการ

จำ�นวน

ร้อยละ

1

ปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการ ลดความแออัด
- การตรวจสอบสิทธิบางอย่างล่าช้า ควรปรับปรุงให้มคี วามสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
- ควรบริหารจัดการให้มคี ุณภาพเช่นเดียวกับช่วงโควิด ที่มรี ะบบนัดเป็นช่วงเวลา
เพื่อลดการแออัด
- คิวในโรงพยาบาลอยากให้พฒ
ั นาให้ดขี ึ้น รอนานเวลาไปใช้บริการ
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ
- อยากให้หน่วยบริการพัฒนาระบบการรักษาให้มศี ักยภาพมากขึ้น
- ควรมีมาตรการกับก�ำ ควบคุมและส่งเสริมให้ รพ.มีการปรับปรุงคุณภาพบริการ
อบรมบุคลากรในหน่วยบริการให้เข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้รบั บริการ
ลดความเหลื่อมล�้ำ ขยายพื้นที่หน่วยบริการให้มมี ากขึ้นตามชุมชนที่ห่างไกล จัดความ
สะดวกและการเข้าถึงการรับบริการให้สะดวกมากกว่าปัจจุบัน
พื้นที่ห่างไกลให้มรี ถรับส่ง
เพิ่มจ�ำนวนบุคลากร แพทย์เฉพาะทาง สนับสนุนเครื่องมือ/ อุปกรณ์การแพทย์ให้มจี ำ� นวน
ที่เพียงพอและทันสมัย
ให้ความส�ำคัญกับการบริการพระสงฆ์/ สามเณร ให้ท่วั ถึง ได้รบั การบริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว
บุคลากรควรให้บริการเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ใช้สิทธิแต่ละแบบ
- อยากให้มีบริการที่เข้าถึงผู้ท่ไี ด้รับผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตร
- อยากให้ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครอบคุลมทุกคน
ชื่นชม ดีอยู่แล้ว
ควบคุมตรวจสอบเรื่องการเรียกเก็บเงินหน้าที่บริการ ไม่ควรมีการเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณี
ใด ๆ หรือหากมีควรชี้แจงว่าน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
บริการข้อมูลข่าวสารให้ทนั สมัย มีบริการโปสเตอร์แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ
ไว้แจกประชาชนมากขึ้น
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16
15

14.7
13.8

11

10.1

11

10.1

10

9.2

7
7

6.4
6.4

6

5.5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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บทที่ 7

ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการบริการ

จำ�นวน

ร้อยละ

11

ผู้ให้บริการควรมีมารยาท/ ใส่ใจผู้รบั บริการมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์
ให้ผู้รับบริการตามความต้องการ
- การบริการของบุคลากรไม่ค่อยดี ไม่สุภาพ อยากให้บคุ ลากรพูดจาไพเราะเวลารักษา
ขนาดถุงยางอนามัยไม่ตรงขนาดของผู้รบั บริการ
เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการ
ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้มากขึ้น
ขยายเวลาเปิดบริการ
อื่น ๆ อาทิ สร้างความเข็มแข็งให้กบั กลุ่มผู้ป่วยแบบระยะยาว ควรจะมีล่ามแปลภาษาที่
หน่วยให้บริการ ควรมีการประสานงานในส่วนการใช้ข้อบังคับต่าง ๆ ระหว่างหน่วยบริการ

6

5.5

4

3.7

2
11

1.8
10.1

จำ�นวน

ร้อยละ

26

17.8

18

12.3

17

11.6

12
13
14

ตารางที่ 7-20

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n = 146)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
- มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ท้องถิ่น เพื่อชี้แจงสิทธิให้กบั ประชาชน
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้เรื่องสิทธิให้กับประชาชนทั่วไป
- สนับสนุนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้กับทุกองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ
ท�ำงาน
ครอบคลุมการบริการป้องกันและรักษาโรคเพิ่มมากขึ้น
- กรณีฉุกเฉินอยากให้ได้รบั การรักษามากกว่า 2 ครั้ง/ปี
- อยากให้มีบริการทันตกรรมครอบคลุมทุกเงื่อนไข
- ขอให้น�ำสิทธิที่ถูกตัดกลับคืนสู่สิทธิประโยชน์ เช่น ธาราบ�ำบัด อาชาบ�ำบัด
- อยากให้มีบริการที่เข้าถึงผู้ท่ไี ด้รับผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตร
ด้านงบประมาณ
- เพิ่มเงินค่ารักษารายบุคคล เพิ่มงบประมาณ
- อยากให้จัดสรรงบการได้รบั บริการด้านต่าง ๆ ของระดับท้องถิ่นให้มกี ารอนุมัติท่งี ่ายขึ้น
- อยากให้ สปสช.ชาติละ สปสช.เขต ท�ำความเข้าใจกับกองทุนท้องถิ่น
อยากให้มสี ิทธิประโยชน์การรักษาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศโดยการเข้ารับการรักษา
ได้ทั้งหน่วยบริการรัฐและเอกชน โดยไม่ต้องกลับมาที่หน่วยปฐมภูมิ

2

3

4

189

189

ตารางที่ 7-20

(ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n = 146)
ลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน

ร้อยละ

5

เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมและท�ำงานด้วยกันกับหลายภาคส่วน
- สิทธิในการมีส่วนร่วมใน คกก./อนุกรรมการต่างๆ ของภาคประชาชนการขับเคลื่อน
ระบบหลักประกันสุขภาพในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงความเท่าเทียมในระบบหลัก
ประกันฯ
- อยากให้ สปสช.เปิดโอกาสให้มสี ่วนร่วมในการออกความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ที่ควรจะได้รบั
- อยากให้สปสช.ร่วมงานกับองค์กรเอกชนในการร่วมมือการรักษาและปฏิบัติที่ดีขึ้น
อยากให้ผู้พกิ ารได้รับการบริการที่ครบวงจรกว่าปัจจุบัน
- จัดสรรอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
- จัดหน่วยบริการส�ำหรับคนพิการในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รบั บริการที่สะดวกขึ้น
ควรขยายสิทธิให้กับชนกลุ่มน้อยหรือคนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัตรประจ�ำตัว 13 หลัก เข้าถึง
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ชื่นชม ดีอยู่แล้ว
เพิ่มสิทธิการรักษาให้เท่าเทียมกับสิทธิอื่น ๆ ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่
ปรับปรุงช่องทางการติดต่อ เปิดศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนภาคประชาชนให้มกี ารกระจายมาก
ขึ้น ตอบค�ำถามหรือเรื่องร้องเรียนให้สะดวกและรวดเร็ว
ต้องการให้ สปสช. เข้ามาดูแลเรื่องยา ให้เป็นหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างเรื่องยา ยาจะได้
ถูกลง และจัดสรรคุณภาพและปริมาณให้เหมาะสม
ควรปรับปรุงระบบการส่งต่อ
- ลดความยุ่งยากเสียเวลาในการขอรับใบส่งต่อ กรณีโรคเรื้อรังต่อเนื่อง ควรขอครั้งเดียว
ใช้ได้นาน 3-6 เดือนต่อครั้ง
- การเชื่อมฐานข้อมูล การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการหนึ่งไปยังหน่วยบริการระดับ
จังหวัด ควรมีการบูรณาการร่วมกัน
อื่น ๆ อาทิ อยากให้ไม่จำ� กัดสิทธิการเปลี่ยนโรงพยาบาลในการรักษาจาก 4 ครั้ง/ปี อยาก
ให้ขยายเวลาของอายุของเรื่องร้องเรียนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี หรือมากกว่า อยากให้
สนับสนุนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้กับทุกองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ
ท�ำงาน

16
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10.3

14
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6.2
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ภาคผนวก

วันที่เก็บข้อมูลครัวเรือน..........................................
No............................................................................

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของประชาชนผู้ มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCs) อายุ 15 ปี ขึ้นไป
ต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563
เขต สปสช........................................................จังหวัด........................................อ�ำเภอ...............................................
ต�ำบล/แขวง.......................................................................................รหัสการปกครอง..................................................
EA........................ล�ำดับที่ครัวเรือน..............................................................จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน..................คน
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน..............................บาท จ�ำนวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ปีและมีสิทธิ UCs ...................คน
ได้ข้อมูล......................คน  ไม่ได้ข้อมูล......................คน
ลำ�ดับ

รหัส
บุคคล

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

ผลการเก็บข้อมูลครัวเรือน  󠄀 󠄀󠄀 1 เก็บได้  󠄀 󠄀󠄀 2 เก็บไม่ได้
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ผลการเก็บข้อมูล
ครั้งที่
1

2

3

วันเวลานัดหมาย
ผลสำ�เร็จ
1 = สำ�เร็จ
2 = ไม่สำ�เร็จ นัดครั้งที่ นัดครั้งที่
1
2

ภาคผนวก

EA.............................
ล�ำดับครัวเรือน.........

เลขชุดแบบสอบถาม..............
ล�ำดับบุคคล..............

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของประชาชนผู้ มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCs) อายุ 15 ปี ขึ้นไป
ต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
1.1 ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน
[    ] 1. หัวหน้าครัวเรือน
[    ] 2. ภรรยาหรือสามี
[    ] 3. บุตรที่ยังไม่สมรส
[    ] 4. บุตรที่สมรสแล้ว
[    ] 5. บุตรเขย/บุตรสะใภ้
[    ] 6. บุตรของบุตร
[    ] 7. พ่อ แม่ พ่อตา แม่ยาย
[    ] 8. ญาติอื่น ๆ
[    ] 9. ผู้อาศัย และคนรับใช้
[    ] 0. สมาชิกครัวเรือนกลุ่มบุคคล
1.2 เพศ
[     ] 1. ชาย    
[     ] 2. หญิง
1.3 อายุ ..........................................ปี (อายุเต็มปี: นับตามวัน/เดือน/ปีเกิด)
1.4 สถานภาพสมรส
[     ] 1. โสด   
[     ] 2. สมรส
[     ] 3. ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
[     ] 0. ไม่ได้เรียน
[     ] 1. ประถมศึกษา
[     ] 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
[     ] 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. [     ] 4. อนุปริญญา/ปวส.   [     ] 5. ปริญญาตรี
[     ] 6. สูงกว่าปริญญาตรี
[     ] 7. อื่น ๆ ระบุ.............................
1.6 อาชีพหลัก
[     ] 1. ธุรกิจส่วนตัว
[     ] 2. ค้าขาย
[     ] 3. เกษตรกร
[     ] 4. รับจ้าง (ใช้แรงงาน)
[     ] 5. ว่างงาน
[     ] 6. เกษียณ
[     ] 7. นักเรียน/นักศึกษา
[     ] 8. ลูกจ้าง
[     ] 9. อาชีพอิสระ
[     ] 10. พ่อบ้าน/ แม่บ้าน
[     ] 10. อื่น ๆ ระบุ................................................
1.7 ท่านได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลระบบใด (หมายเหตุ ข้อค�ำถาม ทวนสอบการได้รับสิทธิ)
[     ] 1. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
[     ] 2. สิทธิสวัสดิการข้าราชการ
[     ] 3. สิทธิประกันสังคม
1.8 ท่านได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีโรคประจ�ำตัวหรือไม่
[     ] 1. มี
[     ] 2. ไม่มี
[     ] 3.ไม่แน่ใจ
1.9 ท่านท�ำประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนหรือไม่
[     ] 1. มี
[     ] 2. ไม่มี
[     ] 3.ไม่แน่ใจ
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ส่วนที่ 2 สิทธิหน้าที่ของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และ
ช่องทางบริการข้อมูลสิทธิ
2.1 ท่านคิดว่า หน่วยงานใดรับผิดชอบเรือ่ งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบตั รทอง หรือสิทธิ
30 บาท
[     ] 1. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
[     ] 2. ส�ำนักงานประกันสังคม (สปส.)
[     ] 3. กระทรวงสาธารณสุข
[     ] 4. อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................
[     ] 5. ไม่ทราบ
2.2 ถ้าจะติดต่อ “สายด่วน สปสช ” สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท ต้องโทร.
หมายเลขอะไร?
[     ] 1. โทร. 1669       
[     ] 2. โทร. 1506
       [     ] 3. โทร. 1330
[     ] 4. โทร. 1111    
[     ] 5. โทร. 1300
[     ] 6. โทร. 1193
[     ] 7. ไม่ทราบ
2.3 ข้อความต่อไปนี้ ท่านคิดว่าเป็นสิทธิหน้าที่ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
หรือไม่
ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

2.3.1 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบตั รทอง/30บาท) เปลีย่ นสถานพยาบาลประจ�ำ
ได้ 4 ครั้งต่อปี
2.3.2 ถ้าเจ็บป่วยทั่วไป ต้องไปใช้บริการที่สถานพยาบาลประจ�ำทีล่ งทะเบียนสิทธิไว้
      ในเวลาท�ำการ (สถานพยาบาลประจ�ำ หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิตามสิทธิ เช่น โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หรือคลินิกชุมชนอบอุ่น หรือคลินิกเอกชน หรือศูนย์บริการ
สาธารณสุข)
2.3.3 ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สามารถไปรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้ท่สี ุด
2.3.4 สามารถใช้สทิ ธิรบั บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ เช่น ฉีดวัคซีนในเด็ก ฝากครรภ์
คุมก�ำเนิด ตรวจเบาหวาน/ความดันโลหิต ตรวจมะเร็งปากมดลูก (เวลายกตัวอย่าง ให้
บอกตามลักษณะประชากร)
2.3.5 สามารถใช้สิทธิรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ เช่น การรักษาโรคมะเร็ง
ด้วยการฉายแสง/ท�ำคีโมหรือยาเคมีบ�ำบัด ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดหัวใจ และรักษาโรคไตวาย
2.3.6 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ช่วยตัวเองไม่ได้ มีสิทธิได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่บ้าน
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ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
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ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

2.3.7 มีสทิ ธิรบั บริการแพทย์แผนไทย เช่น ยาสมุนไพร/อบประคบสมุนไพร เพือ่ การรักษา ทับหม้อ
เกลือฟื้นฟูแม่หลังคลอด
2.3.8 เทศบาล / อบต.ในพื้นที่ของท่านจัดให้มีงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
(กปท.) สนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน
2.3.9 ใช้สิทธิรักษากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

2.4 ท่านต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านทางช่องทางใดมากสุด 3 อันดับ (ระบุ
หมายเลขอันดับ 1 ถึง 3 เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อย หน้าข้อช่องทางที่ท่านต้องการ)
[     ] 1. เว็บไซต์
[     ] 2. เฟซบุ๊ก
[     ] 3. ไลน์
[     ] 4. แอปพลิเคชั่น
[     ] 5. โทรทัศน์
[     ] 6. วิทยุ/หอกระจายข่าว
[     ] 7. คู่มอื /แผ่นพับ/สื่อสิ่งพิมพ์
[     ] 8. ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ [     ] 9. อื่น ๆ ระบุ................
2.5 ท่านรู้จักช่องทางบริการ และเคยใช้งานช่องทางบริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ หรือรับข้อมูล
“สิทธิบัตรทอง” ต่อไปนี้หรือไม่
ช่องทางบริการข้อมูล

ทราบและ
เคยใช้บริการ

ทราบแต่ไม่
เคยใช้บริการ

ไม่ทราบ

2.5.1 โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
2.5.2 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
2.5.3 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 50 (5)
2.5.4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ภาคประชาชน)
2.5.5 เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
2.5.6 เว็บไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
2.5.7 เฟซบุ๊ก สปสช.
2.5.8 Line Official Account “สปสช.”
2.5.9. แอปพลิเคชั่น “สปสช”
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสาธารณสุขใน 6 เดือนที่ผ่านมา ของผู้ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (จากคะแนน 1- 10 จะให้คะแนนเท่าไร)
ประเด็นความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คะแนนความพึงพอใจ
(1-10)

3.1 ท่านให้คะแนนความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตร
ทองหรือสิทธิ 30 บาท ในระดับใด
3.2 ท่านพอใจ ต่อนโยบายให้รับยาที่ร้ายขายยา เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
3.3 ท่านพึงพอใจ ต่อนโยบายทีใ่ ห้สถานพยาบาลส่งยาให้ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังผ่านไปรษณีย์
ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคโดวิด 19

3.4 ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ท่านไปใช้บริการทีส่ ถานพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สิทธิบัตรทอง) บ้างหรือไม่ (ที่ใดก็ได้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนสิทธิ)
[     ] 1. รับบริการและใช้สิทธิ (ข้ามไป 3.6)
[     ] 2. รับบริการแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ (ตอบข้อ 3.5.1 ต่อ)
[     ] 3. ไม่ได้รับบริการ (ข้ามไปส่วนที่ 5)
3.5.1 (เฉพาะผู้ที่รับบริการแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ) เหตุผลที่ไม่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สิทธิบัตรทอง) (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
[     ] 1. ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิยุ่งยาก
[     ] 2. ไม่สะดวกในการเดินทางไปยังหน่วยบริการที่มีสิทธิ
[     ] 3. สถานพยาบาล ที่มีสิทธิไม่มีบริการที่ต้องการรักษา
[     ] 4. สถานพยาบาล ที่ใช้ไม่ได้อยู่ในภูมสิ �ำเนาที่มีสิทธิ
[     ] 5. ไม่ม่นั ใจระบบบริการ (เลื่อนการรักษา เปิดไม่ตรงตามเวลาที่แจ้ง ไม่มีแพทย์/เจ้าหน้าที่ให้บริการ
รอตรวจนาน)
[     ] 6. ไม่ม่นั ใจระบบบริการด้านยา (เช่น ยาไม่ครอบคลุมโรค รอรับยานาน)
[     ] 7. พฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการแพทย์ (บุคลากรไม่เอาใจใส่ ไม่สภุ าพ ไม่ให้ขอ้ มูล บริการช้า เป็นต้น)
[     ] 8. ไม่ได้รบั บริการตามสิทธิ
3.5.2 เหตุผลหลักทีไ่ ม่ใช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบตั รทอง) (เลือกข้อเดียวจากตัวเลือกข้อ
3.5.1)................
3.6 สถานพยาบาลทีท่ า่ นเข้ารับบริการครัง้ ล่าสุด เป็นสถานพยาบาลประจ�ำหรือรับส่งต่อทีท่ า่ นลงทะเบียน
สิทธิหรือไม่
[     ] 1. ใช่
[     ] 2. ไม่ใช่
[     ] 3. ไม่ทราบ
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3.7 ประเภทสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการครั้งล่าสุด
[     ] 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล/สถานีอนามัย
[     ] 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล/กทม.
[     ] 3. ศูนย์แพทย์ชมุ ชน/คลินิกหมอครอบครัว
[     ] 4. คลินกิ ชุมชนอบอุ่น/คลินิกเอกชน
[     ] 5. โรงพยาบาลชุมชน
กรณีผู้ตอบไม่ทราบประเภท ใส่ช่อื สถานพยาบาล
...............................................................................................
(ผู้สัมภาษณ์ตรวจสอบหลังสัมภาษณ์แล้วเช็คตัวเลือก)

[     ] 6. โรงพยาบาลทั่วไป
[     ] 7. โรงพยาบาลศูนย์
[     ] 8. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
[     ] 9. โรงพยาบาลเฉพาะทาง
[     ] 10. โรงพยาบาลเอกชน
[     ] 11. อื่น ๆ ระบุ .......................................................

3.8 ประเภทของการ รับบริการ ครั้งล่าสุด (กรุณาเลือกเพียงค�ำตอบเดียว)
[     ] 1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
[     ] 2. บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
[     ] 3. บริการทันตกรรม/ท�ำฟัน

[     ] 4. บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
[     ] 5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
[     ] 6. บริการสาธารณสุขอื่น ๆ ระบุ............................

3.9 การใช้บริการที่สถานพยาบาลครั้งล่าสุดของท่าน เป็นการไปรักษาโรคประจ�ำตัวหรือไม่
[     ] 1. ใช่
[     ] 2. ไม่ใช่
3.10 การใช้บริการครั้งล่าสุด ท่านเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ (ไม่นับรวมการจ่าย 30 บาทในสิทธิ 30 บาท)
[     ] 1. ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ข้ามไปส่วนที่ 4)
[     ] 2. เสียค่าใช้จ่าย
3.11 ท่านเสียค่าอะไรบ้าง และจ�ำนวนเท่าไรจากการไปใช้บริการที่สถานพยาบาลครั้งล่าสุด
[    ] 1. จ�ำไม่ได้ว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
[    ] 2. จ�ำได้แต่ยอดรวม ........................................บาท (ไม่สามารถจ�ำแนกหมวดค่าใช้จ่ายได้)
[    ] 3. จ�ำได้และสามารถจ�ำแนกหมวดค่าใช้จ่าย (สอบถามต่อในตารางแจกแจงค่าบริการและยอดรวม)
ค่าบริการที่เสีย

จำ�นวน (บาท)

[     ] 1. ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (ยานอก)
กรุณาระบุว่าเป็นยาที่ใช้รักษาโรค............................................................................................
[     ] 2. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
[     ] 3. เลนส์
[     ] 4. ข้อเข่า
[     ] 5. สายสวนหัวใจ
[     ] 6. อุปกรณ์อื่น ๆ ระบุ.....................................................................................................................
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ค่าบริการที่เสีย

จำ�นวน (บาท)

ค่าเข้ารับบริการ
[     ] 7. ค่ารับบริการนอกเวลาท�ำการ
[     ] 8. ค่าบริการใช้ห้องพิเศษ
[     ] 9. บริการอื่น ๆ ระบุ...............................................................................................................
[     ] 10. ค่าอื่น ๆ (จ�ำแนกหมวดไม่ได้) ระบุ ................................................................................
ค่าบริการรวม (ต้องเท่ากับค่าใช้จ่ายที่จ�ำแนกในแต่ละหมวด)

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการไปใช้บริการทีส
่ ถานพยาบาลครัง้ ล่าสุด เฉพาะผูร้ บ
ั บริการ
และใช้สท
ิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบต
ั รทอง) ท่านให้คะแนนการให้ความสำ�คัญ
บริการทีไ่ ด้รบ
ั จริง และความพึงพอใจต่อประเด็นต่างๆ ต่อไปนีเ้ ท่าไร (จากคะแนน 1- 10)
ประเด็นการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.1 ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิ
4.1.1 การใช้สทิ ธิได้ตามโรงพยาบาลที่ต้องการ
4.1.2 การตรวจสอบสิทธิท่สี ะดวก รวดเร็ว
4.1.3 ท่านพึงพอใจต่อขั้นตอนการใช้บริการ เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
4.2 ระบบบริการของสถานพยาบาล
4.2.1 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
4.2.2 เวลาการเปิดให้บริการมีความเหมาะสม
4.2.3 ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน
4.2.4 ท่านพึงพอใจต่อระบบบริการ เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
4.3 การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
4.3.1 ผู้ให้บริการมีการสื่อสารที่ชัดเจน/ ให้ข้อมูลครบถ้วน
4.3.2 ผู้ให้บริการมีความสุภาพ มีมารยาทดี
4.3.3 ผู้ให้บริการมีจ�ำนวนเพียงพอ พร้อมช่วยเหลือ/ อ�ำนวยความสะดวก
4.3.4 ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
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คะแนนการให้ความ คะแนนบริการที่
สำ�คัญ (1-10)
ได้รับจริง (1-10)

........................ คะแนน

........................ คะแนน

........................ คะแนน
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ประเด็นการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.4 ระบบบริการด้านยา
4.4.1 ระยะเวลาการรอรับยาไม่ต้องรอนาน
4.4.2 ผู้ให้บริการให้ความรู้ในการใช้ยาอย่างละเอียด
4.4.3 มีฉลากยาที่ระบุถึงชื่อยา อาการที่ใช้รกั ษา วิธีการใช้
4.4.4 ท่านพึงพอใจต่อระบบบริการด้านยา เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
4.5 มาตรฐานการให้บริการ
4.5.1 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และวิธีการรักษา
4.5.2 อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์มคี วามทันสมัย
4.5.3 ความเท่าเทียม/ เสมอภาคในการบริการ เมื่อเทียบกับสิทธิอื่น ๆ
4.5.4 ท่านพึงพอใจต่อมาตรฐานการให้บริการ เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
ภาพโดยรวม ท่านพึงพอใจต่อการใช้บริการเพียงใด (1 – 10 คะแนน)

คะแนนการให้ความ คะแนนบริการที่
สำ�คัญ (1-10)
ได้รับจริง (1-10)

........................ คะแนน

........................ คะแนน
........................ คะแนน

ส่วนที่ 5 ความไม่พงึ พอใจ และข้อเสนอแนะ/ความต้องการต่อรับบริการและการใช้สท
ิ ธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง
5.1 ท่านมีข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการรับบริการ
1) .................................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................................................
5.2 ท่านมีข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง
1) .................................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................................................

วันที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง.................................................................................
ผู้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง คนที่ 1..........................................................................
ผู้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง คนที่ 2.........................................................................
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เลขชุดแบบสอบถาม..........................................
รหัสโรงพยาบาล.................................................

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของ “ผู้ให้บริการ” ต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563
ช่วงเวลาเก็บข้อมูล : วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2563
กลุ่มวิชาชีพหรือบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ,
นักวิชาการสาธารณสุข, นักกายภาพบ�ำบัด, แพทย์แผนไทย (ถ้ามี), นักจิตวิทยาชุมชน (ถ้ามี)
กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานประกันฯ ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล / ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล / หัวหน้าสถานีอนามัย / ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข / ผู้จัดการคลินิก
ชุมชนอบอุ่น (หรือผู้แทน), เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพในสถานพยาบาล (อาจเป็นพยาบาลวิชาชีพ, เจ้า
หน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่บัญชี ฯลฯ ที่ได้รบั มอบหมายท�ำหน้าที่งานประกัน)
ข้อมูลสถานพยาบาล
ชือ่ หน่วยบริการ...............................................................................................................................................................
เขต/อ�ำเภอ...................................................................................จังหวัด..........................................................................
ประเภทสถานพยาบาล ระบุประเภทของหน่วยบริการ
[    ] 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล/สถานอนามัย
[     ] 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล/กทม.
[     ] 3. ศูนย์แพทย์ชมุ ชน/คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
[     ] 4. คลินกิ ชุมชนอบอุ่น, คลินิกเอกชน
[     ] 5. โรงพยาบาลชุมชน
[     ] 6. โรงพยาบาลทั่วไป  
[     ] 7. โรงพยาบาลศูนย์
[     ] 8. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
[     ] 9. โรงพยาบาลเฉพาะทาง  
[     ] 10. โรงพยาบาลเอกชน
[     ] 11. อื่น ๆ ระบุ..........................................
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ระบุสังกัดของหน่วยบริการ
[     ] 1. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
[     ] 2. กรมการแพทย์
[     ] 3. กรมควบคุมโรคติดต่อ    
[     ] 4. กรมสุขภาพจิต
[     ] 5. กรมอนามัย                
[     ] 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
[     ] 7. กระทรวงกลาโหม
[     ] 8. กระทรวงศึกษาธิการ
[     ] 9. กระทรวงยุติธรรม
[     ] 10. เอกชน
[     ] 11. กรุงเทพมหานคร
[     ] 12. อื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
[     ] 1. ชาย    
[     ] 2. หญิง
1.2 อายุ ..................................ปี
1.3 หน้าที่รับผิดชอบหลักในหน่วยงานของท่าน (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
[    ] 1. งานให้บริการ
[    ] 1.1 บริการปฐมภูมิ (Primary Care), บริการสุขภาพชุมชน (Community Care)
[    ] 1.2 งบบริการโรงพยาบาล  (Hospital Care)
[    ] 2. งานบริหารจัดการระบบบริการ
[    ] 2.1 ผู้บริหารของหน่วยบริการ/ผู้อ�ำนวยการหน่วยงาน/ผู้จัดการคลินิก
[    ] 2.2 งานบริหารจัดการ
[    ] 3. ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ
1.4. วิชาชีพ
[    ] 1. แพทย์
[    ] 2. ทันตแพทย์   
[    ] 3. เภสัชกร  
[    ] 4. พยาบาลวิชาชีพ        
   
[    ] 5. นักวิชาการสาธารณสุข [    ] 6. นักกายภาพบ�ำบัด
[    ] 7. นักจิตวิทยา
[    ] 8. นักสังคมสงเคราะห์
[    ] 9.เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
[    ] 10. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
[    ] 11. อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................
หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพไม่ต้องตอบวิชาชีพ
1.5 ระยะเวลาที่ท่านท�ำงานในสถานที่ปัจจุบัน ............................ปี.................เดือน
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.1 ท่านต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านทางช่องทางใดมากที่สุด 3 อันดับแรก
(ระบุหมายเลขอันดับ 1 ถึง 3 เรียงจากมากไปหาน้อย)
[     ] 1. เว็ปไซต์
[     ] 2. เฟซบุ๊ก
[     ] 3. ไลน์
[     ] 4. แอปพลิเคชั่น
[     ] 5. โทรทัศน์
[     ] 6. วิทยุ/หอกระจายข่าว
[     ] 7. สื่อสิ่งพิมพ์
[     ] 8. ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ [     ] 9. อื่น ๆ ระบุ................
2.2 ถ้าจะติดต่อ “สายด่วน สปสช.” ต้องโทร.หมายเลขอะไร เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท หรือข้อมูลร้องทุกข์ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้
สิทธิ ?
[    ] 1. โทร. 1669       
[     ] 2. โทร. 1506      
[     ] 3. โทร. 1330   
[    ] 4. โทร. 1111    
[     ] 5. โทร. 1300
[     ] 6. โทร. 1193
[    ] 7. ไม่ทราบ
2.3 ท่านมีความคิดเห็น/ความเข้าใจต่อ ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ ต่อไปนี้อย่างไร?
ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

1. สิทธิหน้าที่ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
1.1 มีสทิ ธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำได้ 4 ครั้งต่อปี
1.2 มีสทิ ธิคลอดบุตรได้ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครั้ง
1.3 มีสทิ ธิรักษากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
2. การบริหารจัดการกองทุน ของ สปสช.			
2.1 หน่วยบริการสามารถใช้หนังสือรับรองการออกสูตบิ ัตร เป็นหลักฐาน
     ประกอบการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับเด็กแรกเกิดได้
2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผ่าน
กองทุนต�ำบล กองทุนฟื้นฟูจงั หวัด กองทุนดูแลผู้สูงอายุ (long term care)
2.3 สปสช. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ เพือ่ น�ำผลไปปรับปรุง
สิทธิประโยชน์ และพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.4 จัดให้มีการคุ้มครองสิทธิ โดยมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตาม
มาตรา 50(5) ที่ด�ำเนินการโดยภาคประชาชน
2.5 สปสช. จัดให้มกี ารคุม้ ครองสิทธิ โดยมีศนู ย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
2.6 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผ้ใู ห้บริการที่
ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ
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ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

2.7 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถใช้เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคแก่คนไทยทุกสิทธิ
2.8 งบกองทุนส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุขให้กับผู้มีสิทธิ เป็นงบ
คนละส่วนกับงบด�ำเนินงานของส�ำนักงาน (สปสช.) จะน�ำมาใช้ทดแทนกันไม่ได้

2.4 ท่านทราบหรือไม่ สปสช. จัดให้มีช่องทางบริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ และเคยใช้บริการ
หรือไม่
ช่องทางบริการข้อมูล

ทราบและเคย
ใช้บริการ

ทราบแต่ไม่เคย ไม่ทราบ
ใช้บริการ

1. โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
2. หน่วยรับเรื่องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 50(5)
3. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
5. เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
6. เว็บไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
7. เฟซบุ๊ก สปสช.
8. Line Official Account “ สปสช.”
9. แอปพลิเคชั่น “สปสช.”
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.1 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (จากคะแนน 1-10 จะให้คะแนนเท่าไร)
ประเด็นความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ (1-10)

1. ภาพรวมการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. ผลของการมี ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีต่อประชาชน
3. ผลของการมี ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีต่อผู้ให้บริการ
4. นโยบาย “การชดเชยเงินช่วยเหลือเพิม่ ขึน้ จากเดิมให้กบั บุคลากรสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19”

3.2 ท่านให้คะแนนการให้ความส�ำคัญ และบริการทีไ่ ด้รบั จริงจากประเด็นการด�ำเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติต่อไปนี้ในระดับใด (จากคะแนน 1-10)
ประเด็นการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1. ระบบการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Website สปสช,
สายด่วน 1330, Application “สปสช”)
2. ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ท่ผี ู้รับบริการได้รับในปัจจุบัน
3. ระบบการจัดการการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการที่ได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ม. 41)
4. ระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผใู้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
จากการให้บริการ
5. การให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมบริหาร งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เช่น คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต
6. ระบบการตรวจสอบเวชระเบียน (Audit) เกี่ยวกับการจ่ายชดเชย และ
คุณภาพบริการ  
7. ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สปสช ตั้งแต่การมีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน และจัดการเรื่องร้องเรียน
8. การรับฟังความคิดเห็น เช่น โอกาสเข้าถึงระบบ ความเหมาะสมของ
ช่องทาง การตอบสนองต่อความคิดเห็น เป็นต้น
9. ช่องทางการสื่อสารและการให้ข้อมูลแก่หน่วยบริการ เช่น สื่อออนไลน์,
สื่อสิ่งพิมพ์, สปสชเขต, 1330
10. การช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ หน่ ว ยบริ ก ารของ สปสชเขต,
สายด่วน 1330, Helpdesk งบประมาณและการจ่ายเงิน
11. ความถูกต้องของการจ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยบริการ
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คะแนนการให้
ความสำ�คัญ
(1-10)

คะแนนบริการ
ที่ได้รับจริง
(1-10)

ไม่ทราบ/
ไม่
เกี่ยวข้อง
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ประเด็นการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คะแนนการให้
ความสำ�คัญ
(1-10)

คะแนนบริการ
ที่ได้รับจริง
(1-10)

ไม่ทราบ/
ไม่
เกี่ยวข้อง

12. ความรวดเร็วและทันเวลาในการจ่ายชดเชยค่าบริการไปยังหน่วย
บริการ
13. ความเหมาะสม งบเหมาจ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป
14. ความเหมาะสมการจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน    
15. ความเหมาะสมงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
16. ระบบการส่งข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายและการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ
17. ความเพียงพอของงบประมาณที่ใช้จัดบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

3.3 ท่านให้คะแนนความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในภาพรวม
และคะแนนสิ่งที่ท�ำได้จริงเท่าไร (จากคะแนน 1-10)
ประเด็น

คะแนนการให้
ความสำ�คัญ
(1-10)

คะแนนสิ่งที่
ทำ�ได้จริง
(1-10)

การด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรวม

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามบทบาท
สปสช.)
4.1 ท่านมีข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการรับบริการสาธารณสุข?
1) .................................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................................................................
4.2 ท่านมีข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง?
1) .................................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................................................................
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เลขชุดแบบสอบถาม..........................................
รหัสองค์กร.........................................................

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของ “อปท.” ต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563
ช่วงเวลาเก็บข้อมูล : วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ในฐานะภาคีเครือข่ายทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ไม่ใช่ สิทธิสวัสดิการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์การท�ำงานตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไป
ข้อมูลหน่วยงาน
ชือ่ หน่วยบริการ...............................................................................................................................................................
ต�ำบล.................................................อ�ำเภอ....................................................จังหวัด....................................................
ระบุประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
[      ] 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
[      ] 2. เทศบาลนคร
[      ] 3. เทศบาลเมือง
[      ] 4. เทศบาลต�ำบล
[      ] 5. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
[     ] 1. ชาย    
[     ] 2. หญิง
1.2 อายุ ..................................ปี
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
[     ] 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
[     ] 1. ประถมศึกษา
[     ] 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
[     ] 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
[     ] 4. อนุปริญญา/ปวส.
[     ] 5. ปริญญาตรี
[     ] 6. สูงกว่าปริญญาตรี
[     ] 7. อื่น ๆ ระบุ...................................................
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1.4 บทบาทของท่านในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[      ] 1. กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท�ำงาน ระดับประเทศ
[      ] 2. อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)
[      ] 3. อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขต (อคม.)
[      ] 4. งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด
[      ] 5. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)  
[      ] 6. งานกองทุนการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง (Long term care)
[      ] 7. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................
1.5 หน้าที่รับผิดชอบหลักของท่านในหน่วยงานปัจจุบัน? (ค�ำตอบเดียว)
[      ] 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[      ] 2. นายกเทศมนตรี/ผู้บริหารท้องถิ่น
[      ] 3. หัวหน้าหน่วยงานย่อย
[      ] 4. ผู้ปฏิบัติงาน
1.6 ท่านท�ำงานในหน่วยงานปัจจุบันมานานแค่ไหน?  ................... ปี ...................เดือน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.1 ท่านมีความเข้าใจต่อข้อมูลระบบหลักประกันสุขภาพต่อไปนี้อย่างไร?
ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

1. อบจ. และ อปท. มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของระบบ
สุขภาพชุมชนตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
2. อบต./ เทศบาล มีงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมเิ ชิงรุกในชุมชน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care : LTC ) เป็นนโยบายที่
รัฐบาลมุ่งเน้นให้ อปท. ร่วมบริหารจัดการงบประมาณ
4. อบจ.มีงบประมาณกองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ ำ� เป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด เพือ่ สนับสนุน
ให้ภาคีเครือข่าย (องค์กรคนพิการ หน่วยบริการ) จัดให้มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ
แพทย์อย่างต่อเนื่อง และกายอุปกรณ์ ให้คนพิการ
5. อปท.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท�ำงาน ระดับประเทศ และอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)
6. งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่
คนไทยทุกสิทธิ
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2.2 ถ้าจะติดต่อ “สายด่วน สปสช ” ต้องโทร.หมายเลขอะไร เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
[     ] 1. โทร. 1669       
[     ] 2. โทร. 1506      
[     ] 3. โทร. 1330   
[     ] 4. โทร. 1111    
[     ] 5. โทร. 1300
[     ] 6. โทร. 1193
[     ] 7. ไม่ทราบ
2.3 ท่านทราบช่องทางการรับบริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพหรือไม่
ช่องทางบริการข้อมูล

ทราบและเคย
ใช้บริการ

ทราบแต่ไม่เคย ไม่ทราบ
ใช้บริการ

1. โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
2. หน่วยรับเรื่องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 50(5)
3. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
5. เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
6. เว็บไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
7. เฟซบุ๊ก สปสช.
8. Line Official Account “ สปสช.”
9. แอปพลิเคชั่น “สปสช.”

2.4 ท่านต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่าน ช่องทางใดมากที่สุด ไม่เกิน 3 อันดับ
(ระบุหมายเลขอันดับ 1 ถึง 3 เรียงจากมากไปหาน้อย หน้าข้อช่องทางที่ท่านต้องการ)
[     ] 1. เว็ปไซต์
[     ] 2. เฟซบุ๊ก
[     ] 3. ไลน์
[     ] 4. แอปพลิเคชั่น
[     ] 5. โทรทัศน์
[     ] 6. วิทยุ/หอกระจายข่าว
[     ] 7. สื่อสิ่งพิมพ์
[     ] 8. ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ [     ] 9. อื่น ๆ ระบุ....................
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.1 ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (จากคะแนน 1-10 จะให้คะแนน
เท่าไร)
ประเด็นความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ (1-10)

ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.2 ท่านให้คะแนนการให้ความส�ำคัญ บริการที่ได้รับจริง และความพึงพอใจจากประเด็นการด�ำเนินงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปนี้ในระดับใด (จากคะแนน 1-10)
ประเด็นการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1. แนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช.
1.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
1.2 ค่าบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สงู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง (Long Term Care
: LTC)
1.3 การสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
(กปท.) ,กองทุนต�ำบล ,การบริหารจัดการLong Term Care : LTC  (อาทิ
การจัดประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ,คู่มือ ,แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่สามารถน�ำไปใช้ในในการปฏิบัติงานในพื้นที่)
1.4 งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่ (กปท.) ทีเ่ ทศบาล / อบต.
สามารถใช้เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคระบาดได้
1.5 ท่านพึงพอใจต่อแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ
ของ สปสช เพียงใด (1 – 10 คะแนน)
2. การมีส่วนร่วมในการท�ำงานของ อปท. 		
2.1 การให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ /อนุกรรมการ/คณะท�ำงาน
ระดับประเทศ และอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)
2.2 ท่านพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการท�ำงานของ อปท. เพียงใด (1 – 10
คะแนน)
3. กฎระเบียบของ สปสช.
3.1 กฎระเบียบของ สปสช. เอื้อต่อการด�ำเนินงานของ อปท.
3.2 ท่านพึงพอใจต่อ กฎระเบียบของ สปสช. เพียงใด (1 – 10 คะแนน)

คะแนนการให้ความ คะแนนบริการที่
สำ�คัญ (1-10)
ได้รับจริง (1-10)

........................คะแนน

........................คะแนน

........................คะแนน
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4. การสนับสนุนข้อมูล/ ประสานงาน ของ สปสช.		
4.1 เจ้าหน้าที่ สปสช  ส่วนกลาง ให้บริการข้อมูลได้อย่างชัดเจนถูกต้องและ
อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
4.2 เจ้าหน้าที่ สปสช  เขต ให้บริการข้อมูลได้อย่างชัดเจนถูกต้องและอ�ำนวย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
4.3 ท่านพึงพอใจต่อการสนับสนุนข้อมูลของสปสช. เพียงใด (1-10 คะแนน)

คะแนนการให้ความ คะแนนบริการที่
สำ�คัญ (1-10)
ได้รับจริง (1-10)

........................คะแนน

3.3 ท่านให้คะแนนความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในภาพรวม
และคะแนนสิ่งที่ท�ำได้จริงเท่าไร (จากคะแนน 1-10)
ประเด็นการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คะแนนการให้ความ คะแนนบริการที่
สำ�คัญ (1-10)
ได้รับจริง (1-10)

การด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรวม

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4.1 ท่านมีข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการรับบริการ?
1) .................................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................................................................
4.2 ท่านมีขอ้ เสนอแนะ/ความต้องการ ทีม่ ตี อ่ ระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบตั รทอง?
1) .................................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................................................................
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เลขชุดแบบสอบถาม..........................................

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของ “เครือข่ายองค์กรภาคี”
ต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563
ช่วงเวลาเก็บข้อมูล : วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563
เครือข่ายองค์กรภาคี ได้แก่ เครือข่ายองค์กรประชาชน 9 ด้าน ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 (ด้านเด็กหรือเยาวชนด้าน สตรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านชุมชนแออัด ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช ด้าน
ผู้ใช้แรงงาน ด้านเกษตรกร ด้านชนกลุ่มน้อย และด้านผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น) และเครือข่ายอื่นๆ เช่น
เครือข่ายมิตรภาพบ�ำบัด เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายพระสงฆ์-ผู้น�ำศาสนา  ที่มี
ประสบการณ์การท�ำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ในการตอบแบบสอบถามนี้ถือเป็นการให้ความเห็นขององค์กรที่ท่าน
ด�ำเนินการอยู่
ระบุประเภทของเครือข่ายองค์กรภาคี
[     ] 1. ด้านเด็กหรือเยาวชน
[     ] 3. ด้านผู้สูงอายุ
[     ] 5. ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช
[     ] 7. ด้านเกษตรกร
[     ] 9. ด้านผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
[     ] 11. ด้านวิทยุชุมชน
[     ] 13. ด้านพระสงฆ์-ผู้นำ� ศาสนา

[     ] 2. ด้านสตรี
[     ] 4. ด้านชุมชนแออัด
[     ] 6. ด้านผู้ใช้แรงงาน
[     ] 8. ด้านชนกลุ่มน้อย
[     ] 10. ด้านมิตรภาพบ�ำบัด
[     ] 12. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

[     ] 14. เครือข่ายอื่น ๆ  (ระบุ) ................................................................................................................................
หมายเหตุ ด้านผู้ใช้แรงงาน เฉพาะผู้ใช้แรงงานนอกประกันสังคม
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
[     ] 1. ชาย    
[     ] 2. หญิง
1.2 อายุ ..................................ปี
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
[     ] 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
[     ] 1. ประถมศึกษา
[     ] 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
[     ] 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
[     ] 4. อนุปริญญา/ปวส.
[     ] 5. ปริญญาตรี
[     ] 6. สูงกว่าปริญญาตรี
[     ] 7. อื่น ๆ ระบุ...................................................
1.4 ท่านเข้าร่วมในเครือข่ายฯ ปัจจุบัน มานานเท่าไร ? ............... ปี .............เดือน (ตั้งแต่ ??...........)
1.5 ท่านมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มานานเท่าไร ? ................... ปี ...................เดือน
1.6 บทบาทและระดับการมีส่วนร่วมของท่านในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ? (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ) ค�ำอธิบายการมีส่วนร่วม เพื่อน�ำไปใช้ตอบการมีส่วนร่วมในบทบาทของท่านต่อระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ระดับการมีส่วนร่วม

(1) การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร (Inform)

บทบาทการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมแบบตั้งรับ บุคคลหรือองค์กรภาคีได้รับข้อมูลข่าวสารทาง
เดียว เช่น การรับข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เว็ปไซต์  นิทรรศการต่าง ๆ
จดหมายข่าว การประชุมชี้แจง ทั้งนี้ข้อมูลอาจเป็นข้อมูลจาก สปสช
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน
(2) การปรึกษาหารือ และมีโอกาสให้ความ การที่สมาชิก เครือข่ายประชาชน ผู้รบั บริการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและ
คิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะ ต่อหน่วยงาน/สปสช. ทั้งโดยตรงและอ้อม ผ่านการประชุม
ด�ำเนินงาน ผ่านกระบวนการรับฟัง
ต่าง ๆ การประชุมรับฟังความคิดเห็นประจ�ำปี  การยื่นข้อเสนอต่อการ
ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอเสนอแนะ บริหารระบบหลักประกันสุขภาพ หรือการส�ำรวจความคิดเห็น เพื่อให้
ต่าง ๆ (Consult)
หน่วยงานน�ำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนห่วงใย
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน หรือประกอบการตัดสินใจ
(3) การเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน
เป็นการด�ำเนินงานร่วมกันในระดับปฏิบัติการ ที่รวมถึงการร่วมวางแผน/
ร่วมก�ำหนดนโยบาย ร่วมด�ำเนินงาน ก�ำหนดนโยบาย ร่วมด�ำเนินงาน อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา และ/หรือ การ
และกิจกรรมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการระบบร่วมกันกับ สปสช. หรือองค์กรภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบหลักประกัน
อย่างต่อเนื่อง  เช่น การมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างการรับรู้ สร้างความรู้
สุขภาพแห่งชาติ โดยหน่วยงานอาจจัด ความเข้าใจ  การคุ้มครองสิทธิ การร่วมจัดบริการ เพื่อพัฒนาและบริหาร
ระบบเอื้ออ�ำนวยความสะดวก รับฟัง จัดการ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นกลไกการท�ำงานในรูปเพื่อสร้างความรู้
ข้อเสนอ และตัดสินใจร่วมกัน รวมถึง ความเข้าใจ คณะกรรมการ/คณะท�ำงาน
การท�ำงานร่วมในรูปคณะกรรมการ/
คณะท�ำงาน (Involve)
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ระดับการมีส่วนร่วม

บทบาทการมีส่วนร่วม

(4) ความร่วมมือในทุกขั้นตอนของการ
ตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนา
แนวทางแก้ไข ร่วมเป็นภาคีด�ำเนินงาน
ติดตามและตรวจสอบการด�ำเนินการ
ของระบบ (Collaboration)
(5) การเสริมพลังอ�ำนาจแก่ภาคประชาชน/
องค์กรภาคีเครือข่าย โดยเน้นให้ประชา
ชนฯ มีบทบาทเข้าร่วมบริหารจัดการ
เป็นผู้ด�ำเนินงานในการดูแลรักษาผล
ประโยชน์ และการเป็นเจ้าของระบบ
หลักประกันสุขภาพ โดยหน่วยงาน
มีหน้าที่สนับสนุนให้การด�ำเนินงาน
ส�ำเร็จเรียบร้อย (Empower)

การที่บุคคลหรือผู้แทนองค์กรภาคี ได้เข้าร่วมมือและมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ การติดตาม และตรวจสอบการด�ำเนิน
งานระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีกลไกการท�ำงานในรูปคณะที่ปรึกษา
ภาคประชาชน/ หรือ คณะท�ำงานร่วมระหว่างรัฐและภาคประชาชน ฯลฯ
ภาคประชาชนและองค์กรภาคี เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ และปกป้องระบบหลัก
ประกันสุขภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสุขภาพ
ได้ด้วยความมั่นใจ อาจมีรูปแบบการท�ำงานร่วมกันแบบสภาพลเมือง
การร่วมลงประชามติ/การใช้สทิ ธิโหวตเพื่อการบริหารจัดการเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เป็นต้น

ใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ท่านมีบทบาทในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[     ] 1. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
(ร่วมเป็นกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ กปท.หรือเป็นผู้รบั ประโยชน์จาก กปท.)

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) (2) (3) (4) (5)

[     ] 2. งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

[     ] 3. งานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

[     ] 4. อนุกรรมการมาตรา 41 ระดับจังหวัด

[     ] 5. กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท�ำงาน ระดับประเทศ

[     ] 6. อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) (2) (3) (4) (5)

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) (2) (3) (4) (5)

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) (2) (3) (4) (5)
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[     ] 7. อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการฯ  ระดับเขต (อคม.)

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) (2) (3) (4) (5)

[     ] 8. งานกองทุนการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care)

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

[     ] 9. งานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ร้องเรียน

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

[     ] 10. วิทยากรแกนน�ำ/ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิถีพุทธฯ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
[     ] 11. พระนักสื่อสาร/ พระนักเทศน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
การเข้าใช้สทิ ธิหลักประกัน
[     ] 12. ด�ำเนินงาน/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) (2) (3) (4) (5)

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) (2) (3) (4) (5)

การมีส่วนร่วม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) (2) (3) (4) (5)

ภาคผนวก

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้และความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.1 ถ้าจะติดต่อ “สายด่วน สปสช.” ต้องโทร.หมายเลขอะไร เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
[     ] 1. โทร. 1669       
[     ] 2. โทร. 1506      
[     ] 3. โทร. 1330   
[     ] 4. โทร. 1111    
[     ] 5. โทร. 1300
[     ] 6. โทร. 1193
[     ] 7. ไม่ทราบ
2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

1. สิทธิหน้าที่ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 			
1.1 ถ้าเจ็บป่วยทั่วไป ต้องไปใช้บริการที่หน่วยบริการประจ�ำที่ลงทะเบียนสิทธิไว้ในเวลา
ท�ำการ (หน่วยบริการประจ�ำ หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมติ ามสิทธิ เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หรือคลินิกชุมชนอบอุ่น หรือคลินิกเอกชน หรือศูนย์บริการ
สาธารณสุข)
1.2 ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถไปรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ท่ใี กล้ที่สุด
1.3 มีสทิ ธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำได้ 4 ครั้งต่อปี
1.4 มีสทิ ธิคลอดบุตรได้ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครั้ง    
1.5 มีสทิ ธิรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ เช่น การรักษาโรคมะเร็งด้วย
การฉายแสง/ท�ำคีโมหรือยาเคมีบ�ำบัด ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดหัวใจ และรักษาโรคไตวาย
1.6 มีสิทธิรับบริการแพทย์แผนไทย เช่น ยาแผนไทย นวด/อบประคบสมุนไพรเพื่อการ
รักษา ทับหม้อเกลือฟื้นฟูแม่หลังคลอด
1.7 ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ ติดบ้านติดเตียง มีสิทธิรับการดูแลด้านสุขภาพ
ที่บ้านได้
1.8 ผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังมีสอทธิรับบริการ/ดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือชุมชนได้
1.9 ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้
1.10 คนพิการ (ลงทะเบียน ท 74) ที่สามารถใช้บริการที่หน่วยบริการของรัฐที่ขึ้นทะเบียน
ในระบบได้ทกุ แห่ง
1.11 สามารถรับยาที่ร้ายขายยา  ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
ได้
1.12 โรงพยาบาลสามารถส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผ่านไปรษณีย์ ในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดโรคโดวิด 19 ได้
1.13 บุคลากรสาธารณสุขหากได้รบั ผลกระทบจากการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 สามารถ
ยื่นค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อต้นได้
219

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

2. การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			
2.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นงบคนละส่วนกับงบด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงาน (สปสช.) จะน�ำมาใช้ทดแทนกันไม่ได้
2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผ่านกองทุนสุขภาพ
ท้องถิ่น (กปท.)  กองทุนฟื้นฟูจงั หวัด กองทุนดูแลผู้สูงอายุ (long term care)
2.3 สปสช. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อน�ำไปปรับปรุง
สิทธิประโยชน์ และพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.4 สปสช จัดให้มกี ารคุม้ ครองสิทธิโดยองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
ในหน่วยบริการ, หน่วยรับร้องเรียนอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนตามมาตรา 50(5) โดยภาค
ประชาชน หรือ อปท. และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน”
2.5 เทศบาล / อบต. ใช้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพื่อ
ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดได้

2.3 ท่านทราบ/รู้จักช่องทางบริการข้อมูลด้านระบบหลักประกันสุขภาพหรือไม่
ช่องทางบริการข้อมูล

ทราบและเคย
ใช้บริการ

ทราบแต่ไม่เคย ไม่ทราบ
ใช้บริการ

1. โทรศัพท์ สายด่วน สปสช.
2. หน่วยรับเรื่องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 50(5)
3. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)
4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
5. เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th
6. เว็บไซต์ “ศูนย์ข่าว สปสช.” www.nhsonews.com
7. เฟซบุ๊ก สปสช.
8. Line Official Account “ สปสช.”
9. แอปพลิเคชั่น “สปสช.”

2.4 ท่านต้องการรับข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านทางช่องทางใด ตอบได้มากสุด 3 อันดับ
(ระบุหมายเลขอันดับ 1 ถึง 3 เรียงจากมากไปหาน้อย หน้าข้อช่องทางที่ท่านต้องการ)
[     ] 1. เว็ปไซต์
[     ] 2. เฟซบุ๊ก
[     ] 3. ไลน์
[     ] 4. แอปพลิเคชั่น
[     ] 5. โทรทัศน์
[     ] 6. วิทยุ/หอกระจายข่าว
[     ] 7. สื่อสิ่งพิมพ์
[     ] 8. ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ [     ] 9. อื่น ๆ ระบุ....................
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.1 ในฐานะทีท่ า่ นมีสว่ นร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่านให้คะแนนความพึงพอใจในระดับใด
โดยใส่หมายเลข 1-10 คะแนน
ประเด็นความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ (1-10)

ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.2 ท่านให้คะแนนการให้ความส�ำคัญ บริการทีไ่ ด้รบั จริง และความพึงพอใจจากประเด็นการด�ำเนินงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอ่ ไปนีใ้ นระดับใด (จากคะแนน 1-10)
ประเด็นการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1. ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ทผี่ รู้ บั บริการได้รบั 		
1.1 ความเหมาะสมของชุดสิทธิประโยชน์ท่ผี ู้รับบริการได้รบั ในปัจจุบัน
1.2 ท่านพึงพอใจต่อชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับเพียงใด (1–10
คะแนน)
2. การสนับสนุนของ สปสช.
2.1 ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ สปสช.
2.2 การได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์และต่อเนื่องจาก สปสช.
2.3 การได้รบั ทรัพยากรในการด�ำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน/องค์กรของท่าน
2.4 ท่านพึงพอใจต่อการสนับสนุนข้อมูลของ สปสช. เพียงใด (1–10 คะแนน)
3. การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรมีสว่ นร่วม		
3.1 การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.2 การรับฟังความคิดเห็น เช่น โอกาสเข้าถึง เข้าร่วม ความเหมาะสมของ
ช่องทาง การตอบสนองต่อความคิดเห็น เป็นต้น
3.3 ท่านพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรมีส่วนร่วมเพียงใด
(1–10 คะแนน)
4. ระบบการจัดการของ สปสช.
4.1 ระบบการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Website สปสช,
โทร. 1330, Application)
4.2 ระบบการจัดการการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผรู้ บั บริการทีไ่ ด้รบั ความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาล (ม.41)
4.3 ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สปสช. ตั้งแต่ การมีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน และจัดการเรื่องร้องเรียน

คะแนนการให้ความ คะแนนบริการที่
สำ�คัญ (1-10)
ได้รับจริง (1-10)

........................คะแนน

........................คะแนน

........................คะแนน
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ประเด็นการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.4 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระดับพื้นที่
(กองทุนสุขภาพท้องถิน่ (กปท.) กองทุนฟืน้ ฟูจงั หวัด กองทุนดูแลผูส้ งู อายุ
(long term care)
4.5 ท่านพึงพอใจต่อระบบการจัดการของ สปสช.เพียงใด (1–10 คะแนน)

คะแนนการให้ความ คะแนนบริการที่
สำ�คัญ (1-10)
ได้รับจริง (1-10)

........................คะแนน

3.3 ท่านให้คะแนนความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในภาพรวม
และคะแนนสิ่งที่ท�ำได้จริงเท่าไร (จากคะแนน 1-10)
ประเด็น

คะแนนการให้ความ
สำ�คัญ (1-10)

แนนสิ่งที่ทำ�ได้
จริง (1-10)

การด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรวม

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4.1 ท่านมีข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ที่มีต่อการรับบริการ?
1) .................................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................................................................
4.2 ท่านมีขอ้ เสนอแนะ/ความต้องการ ทีม่ ตี อ่ ระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบตั รทอง?
1) .................................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................................................................
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