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บทนํา 

   

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

 สุขภาพเปนสิ่งสําคัญและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย อีกทั้งยังเปนเปาหมายทางสังคมที่
ยอมรับกันทัว่โลกทุกคนไมวาจะมีความแตกตางกันทางเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ เศรษฐกิจ และสังคม 
หรือความเชื่อถือทางการเมืองยอมมีสิทธิ์ที่จะไดรับความคุมครองใหมี “สุขภาพดี” อันหมายถึงการ
มีภาวะสมบูรณแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจมิใชเพยีงแตปราศจากโรคหรือไมมีความพิการ
เทานั้น แตหมายถึงการมีชีวติอยูในสังคมอยางดีดวย (รัตติยา  ศิลสารรุงเรือง.2543 : 8) 
 การประกันสุขภาพมีความสําคัญกับมนุษยชาติทั่วโลกเพราะเปนสวนประกอบ 1 ใน 4 ของ
ปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ซ่ึงจากระบบประกันสุขภาพในตางประเทศกรณีตัวอยาง 10 
ประเทศ (เสาวคนธ  รัตนวิจิตราศิลป.2544 :100-101) แบงระบบการประกันสุขภาพเปน 2 ประเภท 
คือ 1) การประกันสุขภาพแบบบังคับ คือการจัดบริการโดยภาครัฐและมีหนวยงานดูแลอยางชัดเจน
ดังเชน  ประเทศเยอรมนี ซ่ึงดูแลโดย กองทุนการเจ็บปวย (Sickness Funds) ประเทศอังกฤษ  ดูแล
โดย หนวยบริการสุขภาพแหงชาติ (Nationnal Health Service,NHS) ประเทศออสเตรเลีย ดูแล
ภายใต Medicareโดย Health-Insurance Commission ประเทศนิวซีแลนด บริหารโดย Health 
Funding Authority(HFA) สําหรับประเทศญี่ปุนแบงเปน 2 สวน คือการประกันสุขภาพสําหรับ
ลูกจาง(Employee-based) และการประกันสุขภาพในชุมชน (Community-based) สวนประเทศ
เกาหลีใต  ไตหวัน และ สิงคโปร แบงเปน 3 สวนคือ กลุมผูใชแรงงานภาคอุตสาหกรรม กลุม
พนักงานของรัฐและครู และกลุมบุคคลที่ไมมรีายไดประจํา และ 2) การประกันสุขภาพแบบสมัคร
ใจ ประกอบดวย ประเทศมาเลเซีย เปนแบบพหุลักษณ (Pluralistic Health Care System) และ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนประเทศที่มีคาใชจายดานสุขภาพสูงที่สุดในโลก หนวยงานที่ดูแลคือ 
รัฐบาลกลาง สําหรับผูมีอายุ 65 ปขึ้นไปและผูเปนโรคไต และมลรัฐ สําหรับผูมรีายไดนอยและเด็ก 
 สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา 52 และ 
82  กําหนดใหรัฐมีหนาที่จัดและสงเสริมใหมีระบบบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ  ใหบริการอยางทั่วถึงเปนธรรม และประชาชนมีทางเลือกไดอยางเหมาะสม ตามสิทธิ
ที่พึงมีโดยการบริการสุขภาพจะตองผสมผสาน   ทั้งดานสงเสริมสุขภาพ   การปองกันโรค   การ
รักษาพยาบาล  และการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย 
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 ตั้งแตป พ.ศ. 2544 รัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตรไดกําหนดนโยบาย
ดานสาธารณสุขและสุขภาพ   เพื่อใหประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพในการเขาถึงบริการ  
สาธารณสุขพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางเสมอภาคและเปนธรรมและสามารถเขาถึงบริการฉุกเฉินทาง
การแพทยไดโดยฐานะทางเศรษฐกิจไมเปนอุปสรรคขัดขวางโดยรัฐจัดใหมีบริการขั้นพื้นฐานที่    
จําเปน โดยจะดําเนินการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อลดรายจายโดยรวมดานสาธารณสุขของประเทศ  
และลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพของประชาชน  พรอมทั้งสรางหลักประกันสุขภาพและโอกาส
ในการเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 
 จากขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราพบวา มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น  
637,665  คน   แบงประเภทการมีหลักประกันสุขภาพออกเปน  กลุมที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล
จํานวน  250,888  คน  ผูนําชุมชนและครอบครัวจํานวน  2,826  คน  อสม.และครอบครัวจํานวน  
16,428  คน  บัตรประกันสุขภาพประเภทประชาชนทั่วไป จํานวน  59,639 คน  กลุมขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจและประกันสังคม จํานวน 93,582 คนและผูที่ไมมีหลักประกันสุขภาพใดๆ 
จํานวน  214,302  คน ( สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา . 2544 : 5)โดยกลุมที่ไมมี
หลักประกันสุขภาพใดๆถือเปนกลุมเปาหมายในการจัดทําบัตรทอง 30 บาท ตาม     โครงการ “30 
บาทรักษาทุกโรค”จังหวัดฉะเชิงเทราไดกําหนดใหมีการจัดทําบัตรทอง 30 บาทและเริ่มใชบริการ
ไดตั้งแต 1 ตุลาคม 2544 ซ่ึงโครงการดังกลาวกําหนดใหประชาชนขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลตาม
เขตพื้นที่ที่มีทะเบียนบานอยูในปจจุบัน ซ่ึงเมื่อไดใชบัตร 30 บาทไปครบ 1 ป สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทราไดสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยทําการสํารวจระหวางเดอืนมิถุนายน 
ถึงเดือน กรกฎาคม 2545 พบวา ผูรับบริการสวนมากมีความพึงพอใจในการไปใชบริการบัตร 30 
บาท ในระดับปานกลาง ในสวนของความรูในเรื่องการใชสิทธิ์ของบัตรประเภทตางๆนั้นพบวาผู         
รับบริการยังขาดความรูความเขาใจอยูมากโดยเฉพาะสถานที่ใชบริการตามที่ระบุในบัตรและ       
ขั้นตอนในการใชบัตร ประกอบกับหลักเกณฑในการใชบัตรเพื่อการรักษาพยาบาลนั้น    ประชาชน
ตองใชบริการตามสถานพยาบาลที่ระบุในบัตรหรือภายในอําเภอเดียวกัน จึงจะไดสิทธิ์ 30 บาทและ
ในอนาคตจะใหประชาชนเลือกสถานพยาบาลประจําครอบครัวโดยเสรี แตในปจจุบันยังมี      
ประชาชนใชบริการไมตรงตามสถานพยาบาลที่ระบุตามบัตร ซ่ึงอาจเนื่องมาจากความสะดวกหรือ
อยูใกลหรือความพึงพอใจในการบริการของสถานพยาบาลดังกลาว ซ่ึงหากผูใชบริการใชบริการ
จากสถานพยาบาลตรงตามบัตรยอมไดสิทธิ์ตามบัตรและสงผลใหการติดตามดูแลการสงเสริม     
สุขภาพดานอื่นโดยเจาหนาที่สาธารณสุขทําไดครอบคลุมขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล กับการใชสถานพยาบาลประจําครอบครัวของผูใชบริการใน     
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยนําผลการศึกษาเสนอผูบริหารเพื่อเปน     
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ทางเลือกในการปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดสถานพยาบาลใหตรงกับความตองการ
ประชาชนตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย  
  

 ในการทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี ้
1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล กับประเภทของบริการที่ไป

ใชในสถานพยาบาลประจําครอบครัวของผูใชบริการ ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับเหตุผลที่ไปใชบริการใน
สถานพยาบาลประจําครอบครัว ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.2.3   เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางคณุลักษณะสวนบุคคล กับเหตุผลที่ไมไปใชบริการ
ในสถานพยาบาลประจําครอบครัว ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

 สมมติฐานการวิจัยไดแก 
 1.3.1 คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับประเภทของบริการที่ไปใชจาก
สถานพยาบาลประจําครอบครัวของผูใชบริการ ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 1.3.2 คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับเหตุผลที่ไปใชบริการจากสถานพยาบาล
ประจําครอบครัวของผูใชบริการ ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.3   คุณลักษณะสวนบุคคล มีความสัมพันธกับเหตุผลที่ไมไปใชบริการจาก
สถานพยาบาลประจําครอบครัวของผูใชบริการ ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวจิัยคร้ังนี้คือ 
1.4.1  ทราบถึงความสัมพันธระหวางคณุลักษณะสวนบุคคลกับประเภทของบริการที่ไปใช 

และเหตุผลที่ไปใชหรือไมไปใชบริการในสถานพยาบาลประจําครอบครัว ในจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.4.2  เปนขอมูลสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทกุระดบัเพื่อใชในการปรับปรุงคุณภาพ
การบริการของสถานพยาบาลในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.4.3  เปนขอมูลสําหรับผูเกี่ยวของในการวางแผนสนับสนุนการจัดบริการของสถาน
บริการสาธารณสุขในจังหวดัฉะเชิงเทรา 

1.4.4 เปนขอมูลสําหรับผูบริหารหนวยบริการสาธารณสุขในการวางแผนการจัดบรกิารเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการ 

 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล กับการใช
บริการจากสถานพยาบาลประจําครอบครัวของผูใชบริการในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา    ใน 3 ดาน ไดแก ดานประเภทของบริการที่ไปใช  ดานเหตุผลที่ไปใชบริการ 
และดานเหตุผลที่ไมไปใชบริการ 

ประชากรไดแก ประชาชนผูมีบัตรเพื่อการรักษาพยาบาลตามโครงการ 30 บาทรักษา       
ทุกโรค ในพื้นที่ 10 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอบางปะกง  อําเภอ       
บานโพธิ์  อําเภอบางคลา  อําเภอราชสาสน  อําเภอพนมสารคาม  อําเภอแปลงยาว  อําเภอสนามชัย
เขต  อําเภอทาตะเกียบ และ 1 กิ่งอําเภอ คือ กิ่งอําเภอคลองเขื่อน จํานวนทั้งส้ิน 214,302 คน 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา .2544 : 5) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1.ประชาชนที่มารับบริการ
ในสถานพยาบาลประจําครอบครัว และ2.ประชาชนที่ไมมารับบริการในสถานพยาบาลประจํา
ครอบครัว ซ่ึงจากการสํารวจขอมูลเบื้องตน เมื่อเดือนมีนาคม 2546 พบวาสัดสวนผูไปรับบริการ
และไมไปรับบริการ ในสถานพยาบาลประจําครอบครัว ของผูใชบริการในโครงการ 30 บาท รักษา
ทุกโรค ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เปน 6 : 4  จากจํานวนประชากร 214,302 คน   หากลุมตัวอยางโดย
เปดตารางสุมของ Taro Yamane  ที่ระดับความ เชื่อมั่น รอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง 900 คน จึง
แบงเปนกลุมไปใชบริการจํานวน 540 คน และกลุมตัวอยางที่ไมไปใชบริการจํานวน 360 คน  
  

1.6  ตัวแปรในการวิจัย 
 

 ตัวแปรตน ไดแก   เพศ   อาย ุ ระดับการศึกษา   อาชีพ   รายได    ภาวะสุขภาพในปจจุบัน 
ระยะทางจากบานถึงสถานพยาบาลประจาํครอบครัว  การเดินทางไปใชบริการในสถานพยาบาล
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ประจําครอบครัว เวลาที่ใชในการเดินทางจากบานถึงสถานพยาบาลประจําครอบครัว และ การรับรู
คุณภาพบรกิารของสถานพยาบาลประจําครอบครัว 
 ตัวแปรตาม ไดแก ประเภทของบริการที่ไปใช  เหตุผลที่ไปใชบริการ และ เหตุผลที่ไมไป
ใชบริการในสถานพยาบาลประจําครอบครัว 
  
 

1.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
ผิดพลาด! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ภาพ  1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศกึษา 
- อาชีพ 
- รายได 
-ภาวะสุขภาพในปจจุบนั 
- ระยะทางจากบานถึงสถานพยาบาล
ประจําครอบครัว 
-การเดินทางจากบานไปสถานพยาบาล
ประจําครอบครัว 
- เวลาที่ใชในการเดินทางจากบานถึง
สถานพยาบาลประจําครอบครัว 
-การรับรูคุณภาพบริการของ         
สถานพยาบาลประจําครอบครัว 

 
การใชบริการในสถานพยาบาลประจํา
ครอบครัว 
1. ประเภทของบริการที่ไปใช 
2 เหตุผลที่ไปใชบริการ 
3 เหตุผลที่ไมไปใชบริการ 
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1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1.8.1 คุณลักษณะสวนบุคคล หมายถึง เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  ภาวะ
สุขภาพในปจจุบัน  ระยะทางจากบานถึงสถานพยาบาลประจําครอบครัว การเดินทางจากบานไป
สถานพยาบาลประจําครอบครัว  เวลาที่ใชในการเดินทางจากบานถึงสถานพยาบาลประจํา
ครอบครัว และการรับรูคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประจําครอบครัว 

1.8.2 อายุ  หมายถึง อายุของกลุมตัวอยาง ซ่ึงแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 15 – 25 ป  26 – 35 
ป  36 – 59 ป และ60 ปขึ้นไป 

1.8.3 ระดับการศึกษา  หมายถึง ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางประกอบดวย 1. 
ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษา ปวช 3. อนุปริญญา ปวส 4. ปริญญาตรี และ 5. อ่ืนๆ  

1.8.4 อาชีพ หมายถึง อาชีพของกลุมตัวอยางประกอบดวย 1. ทํานา ทําสวน ทําไร ประมง           
2. คาขาย 3. รับจาง 4. ธุรกิจสวนตัว และ5. อ่ืนๆ  

1.8.5 รายได หมายถึง รายไดของกลุมตัวอยางตอเดือนประกอบดวย 1. ต่ํากวา 3,000 บาท 
2. ตั้งแต3,001 – 6,000 บาท 3. ตั้งแต 6,001 – 9,000 บาท 4. ตั้งแต 9,001 – 12,000 บาท และ 5. 
มากกวา 12,000 บาท 

1.8.6 ภาวะสขุภาพในปจจบุัน หมายถึง การรับรูของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ
ของตนเองในปจจุบันในดานสุขภาพทั่วไป และการมีโรคประจําตัว 

1.8.7 ระยะทางจากบานถึงสถานพยาบาลประจําครอบครัว หมายถึง ระยะทางจากบานของ
กลุมตัวอยางถึงสถานพยาบาลประจําครอบครัว คิดเปนเมตร  

1.8.8 เวลาที่ใชในการเดนิทางจากบานถึงสถานพยาบาลประจําครอบครัว หมายถึง เวลาที่
กลุม   ตัวอยางใชไปในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลประจําครอบครัว คิดเปน นาท ี

1.8.9 การเดินทางจากบานถงึสถานพยาบาลประจําครอบครัว หมายถึง วิธีเดินทางจากบาน
ถึงสถานพยาบาลประจําครอบครัวของกลุมตัวอยาง แบงเปน 1. เดินไปเอง 2. ขับยานพาหนะไปเอง   
3. จางยานพาหนะไปสง  4. ลูกหลานขับยานพาหนะไปสง 5. รถโดยสารประจําทาง และ 6.อ่ืนๆ 

1.8.10 การรับรูคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประจําครอบครัว หมายถึง การรับรู     
คุณภาพบรกิารของกลุมตัวอยาง  ใน 4 ดาน คือ  ดานสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่  ดานขั้นตอนการ
รับบริการ  ดานเครื่องมือ ยาและเวชภณัฑ  และ  ดานบุคลากรผูใหบริการ 

1.8.11 ประเภทของบริการที่ไปใช หมายถึง ชนิดของบริการตางๆ ที่ผูใชบริการใน
โครงการ        30 บาท รักษาทุกโรค ไปใชที่สถานพยาบาลประจําครอบครัวโดยแบงเปน 1. บริการ
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ตรวจรักษาโรค    2. บริการวางแผนครอบครัว  3. บริการฉีดวัคซีนปองกันโรค 4. บริการปรึกษา
ปญหาสุขภาพ และ   5. บริการอื่นๆนอกเหนือจากบริการ 4 ดานขางตน 

1.8.12 เหตุผลที่ไปใชบริการ หมายถึง เหตผุลที่ทําใหกลุมตัวอยางตดัสินใจไปใชบริการใน
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ประกอบดวยเหตุผลในดานความสะดวกของการไปรับบริการ การ
ไมเสียคารักษาพยาบาล ความพึงพอใจตอการบริการ  การปฏิบัติตามขอบังคับตามที่ระบุในบัตร 
และ 5. เหตุผลอ่ืนๆ 

1.8.13 เหตุผลที่ไมไปใชบริการ หมายถึง เหตุผลที่ทําใหกลุมตวัอยางตัดสินใจไมไปใช
บริการในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ประกอบดวยเหตุผลในดาน การไมเจ็บปวย การไม
สะดวกในการไปรับบริการ การไมพอใจเจาหนาที่ผูใหบริการหรือสถานพยาบาล การมี
สถานพยาบาลแหงอื่นทีด่ีกวา และ 5.เหตุผลอ่ืนๆ  
 1.8.14 บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค หมายถึง บัตรประกันสุขภาพเพื่อการรักษาพยาบาล
โดยแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 1. ประเภทมี ท.ซ่ึงเปนบัตรทองที่ไมตองเสียคาธรรมเนียมการรับ
บริการไดแกกลุม เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป อสม.  ผูนําชุมชน  ผูพิการ  ผูมีรายได
นอย    ทหารผานศึก พระ/ผูนําศาสนา และ 2. ประเภทไมมี ท. ซ่ึงเปนบัตรทองที่ตองเสีย               
คาธรรมเนียมการรับบริการครั้งละ 30 บาท โดยมอบใหสําหรับประชาชนทั่วไป 
 1.8.15 สถานพยาบาลประจาํครอบครัว หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขที่ระบุไวในบัตร
ทอง  30  บาท มี  2  ลําดับคือ สถานพยาบาลหลักซึ่งเปนโรงพยาบาลที่ตั้งตามอําเภอทีอ่ยู และ    
สถานพยาบาลรอง ไดแก สถานีอนามัยที่อยูในตําบล หรือ สถานบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล 
  
 
 
 


