
วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564 

 

430 

 

การรับรูความมัน่คงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม:  

กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐแหงหน่ึง 
 

ฉัตรทิพย  บุตรน้ําเพ็ชร*   ฉัตรสุมน พฤฒภิิญโญ** 

วัลลีรัตน พบคีรี**   นพดล กรรณิกา***   

วันท่ีรับบทความ 11 พฤษภาคม 2564; วันแกไขบทความ 4 มิถุนายน 2564; วันตอบรบับทความ 5 มิถุนายน 2564 
 

บทคัดยอ 

การวิ จัยเชิงปริมาณน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความมั่นคงทางสุขภาพ ปจจัยดาน
คุณลักษณะสวนบุคคล สถานะทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความสัมพันธ และปจจัยทํานายด าน
คุณภาพบริการ และการรับรูดานสิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคม 7 กรณีตอการรับรูความมั่นคงทาง
สุขภาพของผู ใชบริการหลักประกันสังคมโรงพยาบาลของรัฐแหงหน่ึง ก ลุมตัวอยางคือ  ผู ใชบริการ
หลักประกันสังคมโรงพยาบาลของรัฐแหงหน่ึงแผนกผูปวยนอกคลินิกปกติในเวลาจํานวน 383 คน รวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ตั้งแต 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ เ ชิง
พรรณนา สถิติไคสแคว และสถิติถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการหลักประกันสังคมโรงพยาบาลของรัฐแหงหน่ึงมากกวาคร่ึงเปน
เพศหญิง  อายุเฉล่ีย 37 ป สถานภาพสมรส มีสถานภาพการทํางานแบบงานประจํา และจายจํานวน เงิน
สมทบ 401–600 บาทตอเดือน สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมากคือระดับปริญญ าตรี
หรือ เทียบเทา อาชีพหลักคือพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได เฉล่ียตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท 
ระยะเวลาในการเปนผูประกันตนมากกวา 10 ป จํานวนคร้ังในการรับสิทธิประโยชนทดแทนท้ัง 7 กรณีใน
รอบ 1 ปท่ีผานมา 0 คร้ัง โดยกลุมตัวอยางมีการรับรูระดับความมั่นคงทางสุขภาพในภาพรวมอยู ใน ระดับ
มาก (x̄ = 3.65) ซึ่งอาชีพหลัก และจํานวนเงินสมทบมีความสัมพันธกับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของ
ผูใชบริการหลักประกันสังคมโรงพยาบาลของรัฐแหงหน่ึง (p-value<0.05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
คุณภาพบริการ การรับรูดานสิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคม 7 กรณี สามารถทํานายการรับรูความ
มั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคมโรงพยาบาลของรัฐแหงหน่ึง ไดรอยละ 30.6 (𝑅𝑅2=  
0.306, p<0.001) โดยคุณภาพบริการสามารถทํานายการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพไดมากท่ีสุด (Beta = 
.485, p<0.001) รองลงมาคือ การรับรูดานสิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคม 7 กรณี (Beta = .262, 
p<0.001)  ดังน้ัน ผูบริหารควรเนนสนับสนุนคุณภาพบริการและการรับรูดานสิทธิประโยชนจากหลักประกัน
สังคม 7 กรณี แกผูใชหลักประกันสังคมท่ีมาใชบริการผานทางนโยบายเชิงกลยุทธสูผูปฏิบัติงาน 
 

คําสําคัญ : การรับรูความมั่นคงทางสุขภาพ; หลักประกันสังคม 

 
* นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
** ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
*** มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเปนผูนํา 
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บทนํา (Introduction) 

ความมั่นคงของมนุษยเปนเกณฑช้ีวัดหนึ่งในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  

โดยโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) 

ไดระบุนิยาม “ความมั่นคงของมนุษย” ไววา อิสรภาพหรือการปลอดภัยจากความกลัว 

(freedom from fear) และอิสรภาพหรือการปลอดภัยจากความตองการ ( freedom from 

want)” ซ่ึงประกอบดวย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic security) ความมั่นคงทาง

อาหาร (Food security) ความมั่นคงทางสุขภาพ (Health security) ความมั่นคงทางส่ิงแวดลอม 

(Environmental security) ความมั่นคงสวนบุคคล (Personal security) ความมั่นคงของชุมชน 

(Communities security) และความมั่นคงทางการเมือง (Political security) (UNDP, 2012) 

ท้ังนี้ความมั่นคงทางสุขภาพ (Health security) เปนองคประกอบหลักในความมั่นคงของมนุษย 

เนื่องจากมนุษยเปนแรงงานสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหเ กิดความ

คุมครองดานสุขภาพของประชาชนอันประกอบดวย ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดาน

อารมณ ภายใตนโยบายของรัฐ ซ่ึงมีการดําเนินควบคูไปกับการประกันสังคมเพ่ือเปนหลักประกัน

ความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยูดวยความสงบสุข แมรายไดไมเพียงพอตอคาครองชีพ หรืออยูใน

ภาวะท่ีสูญเสียรายได  

สําหรับประเทศไทยดําเนินความคุมครองสุขภาพของประชาชนโดยมีหลักกา รวา

สุขภาพเปนสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับระบบความมั่นคงของประเทศ 

โดยมีการขับเคล่ือนดานสุขภาพผานระบบการบริการสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ, 2552) สอดคลองกับนโยบายดานการประกันสังคมท่ีเปนสวัสดิการของกลุม วัย

ทํางานหรือผูประกันตนซ่ึงครอบคลุมสิทธิประโยชน 7 ดาน อันไดแก  เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพล

ภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน ซ่ึงมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและพัฒนา

มาอยางตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. 2533 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช 2533 จาก

ขอมูลป 2560 พบวามีผูมาใชบริการ ณ สถานพยาบาลท้ังส้ิน 32.73 ลานคร้ัง เปนการใชบริการ

ผูปวยนอกจํานวน 31.98 ลานคร้ัง อัตราการใชบริการเฉล่ีย 2.60 คร้ัง/คน/ป และเปนการใช

บริการผูปวยในจํานวน 0.06 ลานคร้ัง (กลุมงานสถิติและคณิตศาสตรประกันภัย กองวิจัยและ

พัฒนา สํานักงานประกันสังคม, 2560) จํานวนผูประกันตนในป พ.ศ. 2561-2562 มีจํานวนเพ่ิม

มากข้ึนจาก 14,627,409 คน เปน 15,895,769 คน  (สํานักงานประกันสังคม , 2562) โดย

กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีจํานวนผูประกันตนมากท่ีสุด อัตราผูมีงานทําเทากับ 98.7% (กรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2560) อีกท้ังยังเปนเมืองท่ีมีสถานการณความมั่นคงของมนุษยใน
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มิติชุมชนและสังคมสูงท่ีสุดในประเทศไทย จากขอมูลท่ีกลาวมาสะทอนใหเห็นถึงการตระหนักถึง

ความมั่นคงทางสุขภาพและหลักประกันความมั่นคงท่ีดําเนินการโดยรัฐของประชาชนทําใหผูวิจัย

สนใจการศึกษาเก่ียวกับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม 

 

วัตถุประสงค  (Objectives) 

1. ศึกษาระดับความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคมโรงพยาบาลของ

รัฐแหงหนึ่ง 

2. ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล สถานะทางสุขภาพ เศรษฐกิจและ

สังคม กับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคมโรงพยาบาลของรัฐ

แหงหนึ่ง  

3. ศึกษาปจจัยทํานายของคุณภาพบริการ และการรับรูดานสิทธิประโยชนจาก

หลักประกันสังคม 7 กรณี ตอการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย (Methods) 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบตัดขวาง (cross-sectional Quantitative 

Research) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ และปจจัยทํานายกับการ

รับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคมประเภทผูปวยนอกโรงพยาบาลของ

รัฐระดับตติยภูมิแหงหนึ่งจํานวน 383 คน โดยใชสูตรคํานวณของเครซ่ี และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan) ในการคํานวณจํานวนกลุม ตัวอยาง เลือกแผนกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

10 แผนก ไดแก 1) หองตรวจโรคอายุรเวชกรรม 2) ศัลยกรรมท่ัวไป 3) ศัลยกรรมทางเดิน

ปสสาวะ 4) สูติกรรม 5) นรีเวชกรรม 6) โสต ศอ นาสิก 7) จักษุ 8) ศัลยกรรมกระดูก 9) หอง

ตรวจประกันสังคม 10) กายภาพบําบัด สุม ตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic random 

sampling) จากหนวยยอยของประชากรโดยสุมทุก 3 คนเอามา 1 คน 

เกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

1. เปนผูใชบริการหลักประกันสังคมโรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่งแผนกผูปวยนอก

คลินิกปกติในเวลาวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00-15.00 น. ชวงวันท่ี 1 มีนาคมถึง 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563  

2. ผูใชบริการหลักประกันสังคมท่ีสามารถอานและตอบแบบสอบถามได 

  3. ผูใชบริการหลักประกันสังคมท่ียินดีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสรางข้ึนจากการ

คนควาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และ

อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 

0.829 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บข อมูล

กับก ลุ ม ตัวอย า ง  และ ส งหนัง สื อขออนุญาตในการ เก็บข อมูลจ ากบัณฑิต วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดลถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลแหงหนึ่งของรัฐ จากนั้นดําเนินการเก็บขอมูล 

2. ติดตอประสานกับหัวหนางานแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลแหงหนึ่งของรัฐเพ่ือช้ีแจง

วัตถุประสงคในการวิจัย แลวทําการสงแบบสอบถามไปตามแผนกผูปวยนอก พรอมท้ังนัดวัน 

เวลา ในการสงแบบสอบถามคืนใหผูวิจัย โดยไมมีคาตอบแทนใหกับผูตอบแบบสอบถาม  

3. เมื่อได รับแบบสอบถามคืนกลับมา ผู วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบแลว

ท้ังหมด พิจารณาความสมบูรณของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติตอไป 

การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 

โครงการวิจัยนี้ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ

สาธารณสุขศาสตร รหัสโครงการ 184/2562 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 และคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ รหัสโครงการ RP002/63 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 

เมื่อผานการอนุมัติ ผูวิจัยจึงเร่ิมทําการเก็บขอมูลการวิจัย สําหรับขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในรูปของ

แบบสอบถามท่ีตอบขอมูลสมบูรณแลวจะถูกเก็บรักษาไวอยางปลอดภัยและเปนความลับ ไม

สามารถนําไปเผยแพรได และนําเสนอขอมูลแบบภาพรวมเพ่ือประโยชนในการศึกษาเทานั้น 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความ ถ่ี (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคล สถานภาพการทํางาน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม การรับรู

ดานสิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคม 7 กรณี 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแก สถิติไคสแคว (Chi-Square) ในการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล  สถานะทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

กับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม กําหนดระดับนัยสําคัญทาง

สถิติเทากับ 0.05 และสถิติถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห

ปจจัยทํานายของการรับรูดานสิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคม 7 กรณี และคุณภาพบริการ 

ตอการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคมโรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่ง  

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 

 

ผลการวิจัย (Results) 

สวนท่ี 1 ลักษณะของผูใชบริการหลักประกันสังคม 

ผูใชบริการหลักประกันสังคมมากกวาคร่ึงเปนเพศหญิง อายุเฉล่ีย 37 ป โดยอายุตํ่าสุด 

18 ป สูงสุด 72 ป สถานภาพสมรส สถานภาพการทํางานแบบงานประจํา และจายจํานวนเงิน

สมทบ 401 – 600 บาท ตอเดือนสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมากคือระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพหลักคือพนักงาน บริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 

15,000 บาท ระยะเวลาในการเปนผูประกันตนมากกวา 10 ป จํานวนคร้ังในการรับสิทธิ

ประโยชนทดแทนท้ัง 7 กรณีในรอบ 1 ปท่ีผานมา 0 คร้ัง  
 

ตารางท่ี 1 การรับรูดานสิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคมของผูใชบริการหลักประกันสังคม

โรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่ง ประกอบดวย สิทธิประโยชน 7 กรณี คือ เจ็บปวย ทุพพลภาพ คลอด
บุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพ วางงาน และเสียชีวิต ของผูใชบริการหลักประกันสังคม  

 

 

สิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคม 

ระดับการรับรู 

รู ไมแนใจ ไมรู 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1. ความสามารถเขารับการรักษาพยาบาลตาม

มาตรฐานทางการแพทยในสถานพยาบาลที่

ตนเองเลือกสังกัดอยูโดยไมเสยีคาใชจายเม่ือ

เจ็บปวยหรอืประสบอันตราย 

 

333 

(86.9) 

46 

(12.1) 

4 

(1) 
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สิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคม 

ระดับการรับรู 

รู ไมแนใจ ไมรู 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

2. ผูเอาประกันหรือคูสมรส กรณคีลอดบตุรไดรบั

คาบริการทางการแพทยเหมาจายจํานวน 

13,000 บาท/ ครั้ง 

198 

(51.7) 

141 

(36.8) 

44 

(11.5) 

3. ผูประกันตนหญิงจะไดรับเงินคาสงเคราะหการ

หยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรเหมาจายในอัตรา

รอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยเปนระยะเวลา 90 

วัน สําหรับบุตร 2 คนแรก 

196 

(51.2) 

140 

(36.6) 

47 

(12.3) 

4. ผูประกันตนจะไดรับคาสงเคราะหบตุรทีช่อบ

ดวยกฎหมายต้ังแตแรกเกิดถงึ 6 ปบริบรูณ 

จํานวน 600 บาท /เดือน 

203 

(53) 

122 

(31.9) 

58 

(15.1) 

5. กรณีภาวะทุพพลภาพระดับรนุแรงจะไดรับเงิน

ทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50  ของ

คาจางเปนรายเดือนตลอดชีวิต 

160 

(41.8) 

161 

(42) 

62 

(16.2) 

6. กรณีภาวะทุพพลภาพจะไดรับคาพาหนะกรณี

เขารับบริการทางการแพทยเหมาจายไมเกิน 

500 บาท/ เดือน 

132 

(34.5) 

181 

(47.3) 

70 

(18.3) 

7. กรณีวางงานกรณลีาออกหรือสิน้สดุการจางตาม

กําหนดระยะเวลา จะไดรับเงินทดแทน 30% 

ของคาจางเฉลี่ย ครั้งละไมเกิน 90 วัน 

227 

(59.3) 

121 

(31.6) 

35 

(9.1) 

8. กรณีวางงานกรณถีูกเลิกจาง จะไดรับเงิน

ทดแทน 50% ของคาจางเฉลี่ย ครั้งละไมเกิน 

180 วัน 

233 

(60.8) 

112 

(29.2) 

38 

(9.9) 

9. กรณีเสียชีวิตจะไดรับคาทําศพ 40,000 บาท 220 

(57.4) 

110 

(28.7) 

53 

(13.8) 

10. การไดรับเงินบํานาญชราภาพ/ บําเหน็จชราภาพ 

ในชวงวัยเกษียณ 

257 

(67.1) 

96 

(25.1) 

30 

(7.8) 
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สวนท่ี 2 การรับรูดานสิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคมของผูใชบริการ

หลักประกันสังคม 

ผูใชบริการหลักประกันสังคมมากกวาคร่ึงมีการรับรูสิทธิประโยชนกรณีเจ็บปวย คลอด

บุตร สงเคราะหบุตร วางงาน ชราภาพ และเสียชีวิต สวนใหญไมแนใจกรณีทุพลลภาพ 

รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

สวนท่ี 3 ระดับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม 

 ผลการวิเคราะหระดับความมั่นคงทางสุขภาพตามการรับรูของผูใชบริการหลักประกัน

สังคมพบวาอยูในระดับมาก (x̄ = 3.65) รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ระดับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม  

 

 ระดับการรับรู 

การรับรูความม่ันคงทางสุขภาพ x ̄ S.D. ระดับ 

1. ความสามารถในการเขารับบริการระบบบริการ

สาธารณสุขไดตามความตองการ 

3.76 .642 มาก 

2. การมีรายไดที่เพียงพอในการดํารงชีวิต 3.29 .773 ปานกลาง 

3. การไดรับระบบบรกิารสุขภาพที่เหมาะสมใน

ชีวิตประจําวัน 

3.61 .688 มาก 

4. การไดรับบริการจากโรงพยาบาลอยาง เทาเทียม และ

ไดรับการสงเสริมการปฏิบติัตามความเชื่อ และหลัก

ศาสนาที่ทานนบัถอื 

3.77 .640 มาก 

5. ความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสิน 3.79 .692 มาก 

6. คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.65 ระดับการรบัรูมาก    
 

สวนท่ี 4 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล   สถานะทางสุขภาพ 

เศรษฐกิจและสังคม กับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะสวนบุคคล ( เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพหลัก รายไดเฉล่ียตอเดือน)  สถานะทางสุขภาพ เศรษฐกิจและ

สังคม (สถานภาพการทํางาน ระยะเวลาในการเปนผูประกันตน จํานวนคร้ังในการรับสิทธิ
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ประโยชนทดแทนท้ัง 7 กรณีของสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคมในรอบ 1 ปท่ีผานมา จํานวน

เบ้ียประกันตอเดือน) กับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคมด วย

สถิติไคสแควร โดยกําหนดคา α ท่ี .05 พบวา อาชีพหลัก (p< .05) จํานวนเงินสมทบ (p < .05) 

มีความสัมพันธกับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล  สถานะทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

คุณภาพบริการ กับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม  
 

 

 

ปจจัย 

ระดับการรับรูความม่ันคงทางสขุภาพของ

ผูใชบริการหลักประกันสังคม 

p - value มากที่สุด 

 

n (%) 

มาก 

 

n (%) 

ปานกลาง 

– นอยที่สุด 

n (%) 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

อายุ   

ตํ่ากวา 20 ป 

21-40 ป 

มากกวา 41 ป 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา  

ต้ังแตปริญญาตรขีึ้นไป  

สถานภาพสมรส 

โสด  

สมรส  

หมาย /หยาราง 

อาชีพหลัก 

พนักงานบริษัทเอกชน/ ราชการ 

 

11 (7.8)     

14 (5.8) 

 

0         

16 (6.8)      

9 (6.6)     

 

10 (5)    

5 (8.9)     

10 (7.8)   

 

16 (8.9)      

8 (4.2)       

1 (9.1)      

 

11 (7.5)   

 

79 (56)  

131 (54.1)  

 

8 (72.7)   

132 (56.2)  

70 (51.1)   

 

110 (55.6)  

29 (51.8)   

71 (55) 

 

95 (52.8)    

109 (56.8)   

6 (54.5)      

 

90 (61.2)  

 

51 (36.2)    

97 (40.1) 

 

3 (27.3)     

87 (37)    

58 (42.3)  

 

78 (39.4)    

22 (39.3) 

48 (37.2)     

 

69 (38.3)   

75 (39)    

4 (36.4)    

 

46 (31.3)    

 

.617 

 

 

.587 

 

 

 

.796 

 

 

 

.456 

 

 

 

<.05 
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ปจจัย 

ระดับการรับรูความม่ันคงทางสขุภาพของ

ผูใชบริการหลักประกันสังคม 

p - value มากที่สุด 

 

n (%) 

มาก 

 

n (%) 

ปานกลาง 

– นอยที่สุด 

n (%) 

รับจางทั่วไป  

อื่นๆ/  ไมไดประกอบอาชีพ  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท) 

ตํ่ากวา 10,000  

10,001 – 20,000 

มากกวา 20,000 

สถานภาพการทาํงาน 

งานประจํา  

อาชีพอิสระ/ แรงงานนอกระบบ  

งานไมประจํา/ ออกจากงานภายใน 

6 เดือน  

ระยะเวลาในการเปนผูประกันตน  

0 - 10 ป 

10 ป 1 เดือน - 20 ป 

มากกวา 20 ป 

จํานวนครั้งในการรบัสทิธิประโยชน

ทดแทนทั้ง 7 กรณีในรอบ 1 ปที่ผานมา  

0 ครั้ง 

1-5 ครั้ง  

มากกวา 5 ครั้ง 

10 (9.9)    

4 (3)        

 

2 (1.7)     

18 (9)     

5 (7.9)       

 

23 (8.7)     

1 (1.1)        

1 (3.8)     

 

14 (5.7)      

8 (7.6)        

3 (9.1) 

 

       

 

9 (5.7)    

12 (7.8)    

4 (5.7) 

51 (50.5)     

69 (51)  

 

66 (55.5)  

109 (54.2) 

35 (55.5)    

147 (55.7)  

48 (51.6)     

15 (57.7)    

 

132 (53.9)  

64 (61)    

14 (42.4)  

86 (54.1)   

88 (57.1) 

36 (51.4)    

 

1 (16.7)      

67 (48.2)     

142 (59.7)  

40 (39.6)    

62 (46)     

 

51 (42.8)    

74 (36.8)     

23 (36.5)    

 

94 (35.6)   

44 (47.3)    

10 (38.5)     

 

99 (40.4)   

33 (31.4)    

16 (48.5) 

 

   

 

64 (40.2)    

54 (35.1)    

30 (42.9)  

 

 

 

 

.130 

 

 

 

.058 

 

 

 

.298 

 

 

 

 

 

.757 
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ตารางท่ี 4 ปจจัยทํานายของคุณภาพบริการ และการรับรูดานสิทธิประโยชนจากหลักประ กัน

สังคม 7 กรณี  ตอการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม 

  

 

ตัวแปร 

Unstandardized  Standardized  

t 

 

p-value Coefficients  Coefficients 

B Std. 

Error 

Beta 

คาคงที ่

คุณภาพบริการ 

การรับรูสิทธิประโยชนจาก

หลักประกันสังคม 7 กรณี 

5.416 

.261 

.173 

.998 

.023 

.028 

 

.485 

.262 

5.426 

11.353 

6.132 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

F = 83.873 R = 0.553 𝑅𝑅2= .306   SE = 2.22436   P-value = < .001 

 

อภิปรายผลการวิจัย (Discussions) 

สวนท่ี 1 ระดับความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม 

ระดับความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคมโรงพยาบาลของรัฐแหง

หนึ่งโดยภาพรวมนั้นอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 แตกตางจากผลการศึกษาของศิริพร 

แสงศรีจันทร, ปะราลี โอกาสนันท, มลฤดี เกศหอม (2561) ซ่ึงไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ

มั่นคงดานสุขภาพของผูปวยกลุมโรคไมติดตอเร้ืองรังในจังหวัดพะเยา พบวา ความมั่นคงดาน

สุขภาพของผูปวยกลุมโรคไมติดตอเร้ือรังอยูในระดับปานกลาง อาจเปนผลเนื่องมาจาก สิทธิ

ประโยชนจากหลักประกันสังคม 7 กรณี ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห

บุตร ชราภาพ และวางงาน มีความครอบคลุมตอความมั่นคงดานสุขภาพรวมท้ังเปนหลักประกัน

ท่ีสนับสนุนการดําเนินชีวิตอยางปกติสุขหากเกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตท่ีคาดไมถึง หรือผิดปกติ

ไปจากเดิม กลาวคือ การเจ็บปวยท่ีผูใชบริการหลักประกันสังคมสามารถเขารับบริการไดโดยไม

ตองแบกรับคาใชจายจากการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทยในสถานพยาบาลท่ี

ตนเองเลือกสังกัดอยู และการสงตัวไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมีศักยภาพสูงกวา การ

บริการจากสถานพยาบาลเครือขาย  

การคลอดบุตรท่ีผูประกันตนจะไดรับคาบริการทางการแพทยเหมาจายในอัตรา 13,000 

บาทตอการคลอดบุตรหนึ่งคร้ังโดยไมจํากัดจํานวนบุตร  
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หญิงผูประกันตนมีสิทธ์ิรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรเหมาจ ายใน

อัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉล่ียเปนระยะเวลา 90 วัน  

การทุพพลภาพผูท่ีประกันตนจะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50 ของ

คาจาง เปนรายเดือนตลอดชีวิตในกรณีทุพพลภาพรุนแรง คาบริการทางการแพทย ท้ั ง

สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน คารถพยาบาลหรือคาพาหนะในการรับสงไมเกินเดือนละ 500 

บาท  

การตายท่ีผูประกันตนจะไดรับคาทําศพ 40,000 บาท    

การสงเคราะหบุตรท่ีผูประกันตนจะไดรับเงินเหมาจายเดือนละ 600 บาทตอบุตรท่ีชอบ

ดวยกฎหมายหนึ่งคน อายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 6 ปบริบูรณ คราวละไมเกิน 3 คน  

การชราภาพท่ีผูประกันตนมีสิทธิไดรับบํานาญชราภาพเมื่อมีอายุ 55 ปบริบูรณและ

ความเปนผูประกันตนส้ินสุดลงโดยเงินบํานาญชราภาพจายเปนรายเดือนทําใหหลังการ

เกษียณอายุการทํางานมีรายไดตอเนื่อง หรือบําเหน็จชราภาพเมื่อมีอายุ 55 ปบริบูรณ หรือเปนผู

ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง  

สวนท่ี 2 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล  สถานะทางสุขภาพ เศรษฐกิจ

และสังคม กับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม  

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะสวนบุคคล  สถานะทางสุขภาพ เศรษฐกิจ

และสังคม กับการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคมโรงพยาบาลของ

รัฐแหงหนึ่ง พบวา คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อาชีพหลัก (p-value<0.05) อาจเปนไปไดวา

ผูประกันตนท่ีมีอาชีพหลักตางๆ เชน พนักงานบริษัทเอกชน รับจางท่ัวไป คาขาย/ คาขาย

ออนไลน ธุรกิจสวนตัว พนักงานราชการ ขับวินมอเตอรไซค ชางปะปา เขียนแบบ ครู เขียนแบบ 

เชฟ นักแกไขการไดยิน ฟรีแลนซ ลาม เปนตน สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตตางกัน รวมท้ังยัง

สงผลตอภาวะสุขภาพของผูประกันตนดวย 

ปจจัยดานสถานะทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ไดแก จํานวนเงินสมทบ (p-

value<0.05) อาจเปนไปไดวาจํานวนเงินสมทบท่ีแตกตางกันของผูประกันตนโดยสมัครใจตาม

มาตรา 40  มีผลตอการรับสิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคมท้ัง 5 กรณี สอดคลองกับสุทธิ

ลักษณ ต้ังกีรติชัย, จีระนันท แกลวกลา (2552) ซ่ึงไดศึกษาการเขารับบริการทางการแพทยใน

โรงพยาบาลของผูประกันตนกับสํานักงานประกันสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา 

ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับอัตราการใชบริการทางการแพทยมากท่ีสุดคือ ดานสังคมและ

เศรษฐกิจ 
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สวนท่ี 3 ปจจัยทํานายของคุณภาพบริการ  และการรับรูดานสิทธิประโยชนจาก

หลักประกันสังคม  7 กรณี  ตอการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกันสังคม 

ปจจัยท่ีทํานายไดสูงท่ีสุดถึงการรับรูความมั่นคงทางสุขภาพของผูใชบริการหลักประกัน

สังคม โรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่ง คือ ปจจัยดานคุณภาพบริการ แตกตางจากผลการศึกษาของ

ศิริพร แสงศรีจันทร, ปะราลี โอกาสนันท, มลฤดี เกศหอม (2561) ซ่ึงไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอความมั่นคงดานสุขภาพของผูปวยกลุมโรคเ ร้ือรังไมติดตอในจังหวัดพะเยา พบวา ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลในการทํานายความมั่นคงดานสุขภาพตํ่าท่ีสุดคือ ปจจัยดานคุณภาพบริการพยาบาล ซ่ึง

อาจเปนผลเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีสงผล

กระทบตอภาวะสุขภาพอันจะนําไปสูการเกิดการเจ็บปวย เชน มลพิษทางอากาศโดยสา รพิษท่ี

เปนปญหาสําคัญ คือ ฝุนละอองขนาดไมเ กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สงผลกระทบตอสุขภาพ

เนื่องจากเปนปจจัยรวมอันกอใหเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคติดเช้ือเฉียบพลันระบบหายใจสวนลาง  

โรคเร้ือรังของระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งปอด และกลุมโรคระบบหัวใจและหลอดเ ลือด 

สถานการณกลุมโรคไมติดตอเร้ือรัง (non-communicable diseases: NCDs)  คือ โรคเบาหวาน 

กลุมโรคหลอดเลือดหัวใจ-โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง และโรคมะเร็ง โดยมีปจจัย

สําคัญคือ พฤติกรรมเส่ียง เชน การบริโภคหวาน มัน เค็ม การด่ืมแอลกอฮอล การสูบบุหร่ี และ

การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ และการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางสังคม เชน การขยายตัว

ของสังคมเมือง กลยุทธทางการตลาด เปนตน เมื่อเกิดการเจ็บปวยแลวผูประกันตนไมตองแบก

รับภาระคาใชจายและสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยไดตามสิทธิแตผลจาการเขารับบริ การ

ทางการแพทยคือ การหายจากเจ็บปวยหรือการไดรับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานท่ีกํา หนด

ไวทําใหคุณภาพบริการมีผลตอการทํานายการรับรูความมัน่คงทางสุขภาพของผูใชบริการ

หลักประกันสังคม โรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่งไดสูงท่ีสุด อีกท้ังคุณภาพบริการยังเปนปจจัยหนึ่ง

ในการตัดสินใจใชสิทธิประกันสังคมเพ่ือเขารับการรักษาพยาบาลดังการศึกษาของสุทธิลักษณ ต้ัง

กีรติชัย, จีระนันท แกลวกลา (2552) ซ่ึงไดศึกษาการเขารับบริการทางการแพทยในโรงพยาบาล

ของผูประกันตนกับสํานักงานประกันสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การใชสิทธิ

ประกันสังคมเปนประจํารอยละ 42 โดยเหตุผลท่ีไมใชสิทธิประกันสังคมเนื่องจากไมมั่นใจในเร่ือง

คุณภาพของบริการดานการรักษาพยาบาลและยาท่ีไดรับ  

รองลงมาคือ การรับรูดานสิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคม 7 กรณี อาจเปนผล

เนื่องมาจากความคลอบคลุมเร่ืองสิทธิประโยชนทีไดรับเ พ่ือสนับสนุนความมั่นคงทางสุขภาพใน

การดําเนินชีวิต เชน การเปล่ียนแปลงดานโครงสรางประชากรท่ีกาวสูสังคมผู สูงอายุในขณะท่ี
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ประชากรเด็กและวัยแรงงานมีแนวโนมลดลงสงผลใหคนวัยแรงงานตองรับภาระในการ ดูแล

ผูสูงอายุมากข้ึน ประชากรสูงอายุเปนกลุมเส่ียงท่ีสําคัญท้ังในดานสุขภาพท่ีสรางขอจํากัดในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน ความเส่ียงดานเศรษฐกิจเนื่องจากการไมมีหลักประกันรายไดหรือรายไ ดไม

เพียงพอตอการเล้ียง ชีพแตสิทธิประโยชนจากหลักประกันสังคมจะเปนหลักประกันหนึ่ง ของ

ผูสูงอายุ ไดแก สิทธิประโยชนเจ็บปวย ชราภาพ เสียชีวิต ท้ังนี้ยังชวยลดภาระคาใชจายในการ

ดูแลผูสูงอายุของครอบครัวไดดวยอีกทางหนึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสังคม ศุภรัจนกุล, ดุษฏี 

อายุวัฒน, พีระศักด์ิ ศรีฤาชา (2552) ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการความมั่นคงดานสุขภาพของ

ครอบครัวชนบทในจังหวัดหนองบัวลําภู พบวา ครอบครัวชนบทในจังหวัดหนองบัวลําภูเกิดความ

มั่นคงดานสุขภาพเนื่องจากสุขภาพถูกสรางผานทุนทางสังคม โดยมีกระบวนการสรางความมั่นคง

ดานสุขภาพ 3 รูปแบบ ไดแก การสรางผานครอบครัวและเครือญาติ การสรางผานกลุมเพ่ือนบาน

ในชุมชน และการสรางผานโครงขายสถาบันนอกชุมชนโดยอาศัยความเช่ือมโยง  
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