
หมวด ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที่ 38. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 62. ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วย

ใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ 
คำนิยาม การใช้สิทธิ (Compliance Rate : CR) หมายถึง การใช้สิทธิของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

หลัก ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ประกันสังคม และหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เมื่อเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยใน เทียบกับผู้ที่ใช้บริการแบบผู้ป่วยในที่
มีสิทธิในระบบนั้น ๆ  จากการสำรวจภายในช่วงเวลาที่กำหนด 
ความแตกต่างการใช้สิทธิ หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของ ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิใน 
แต่ละระบบเทียบกับอัตราการใช้สิทธิภาพรวมประเทศ  ของทั้ง 3 ระบบ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

- ไม่เกิน 1.5% 
 

ไม่เกิน 1.5% 
 

ไม่เกิน 1.5% ไม่เกิน 1.5% 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการใช้สิทธิของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ได้แก่ 

▪ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (CS) 
▪ ระบบประกันสังคม (SS) 
▪ ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ (Health Welfare Survey) โดยสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ   (สำรวจทุก 2 ปีคู่ ปี 2560, 2562, 2564  ได้ผลการวิเคราะห์ในปีคี่ ปี 
2561, 2563, 2565 ตามลำดับ) 

แหล่งข้อมูล สำรวจอนามัยและสวัสดิการ (Health Welfare Survey) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ    
วิเคราะห์โดย มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

รายการข้อมูล 1 -อัตราการใช้สิทธิ ของแต่ละสิทธิ  : CR-CS,  CR-SS, CR-UC  

-อัตราการใช้สิทธิภาพรวมประเทศ  : CR-T 

รายการข้อมูล 2 ความต่างอัตราการใช้สิทธิแต่ละสิทธิเทียบกับอัตราการใช้สิทธิภาพรวมประเทศ 

: CRdif.-CS,  CRdif-SS,  CRdif-UC 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ค่าเฉลี่ย { CRdif.-CS,  CRdif-SS,  CRdif-UC } 

ระยะเวลาประเมินผล สิ้นปีงบประมาณ (ปีคี่) ในปี 2563 และปี 2565 



 เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2562: ข้อมูลจากผลการสำรวจ ปี 2560 ได้ผลการวิเคราะห์ ปี 2561   

ปี 2563: ข้อมูลจากผลการสำรวจ ปี 2562 ได้ผลการวิเคราะห์ ปี 2563  

ปี 2564: ข้อมูลจากผลการสำรวจ ปี 2562 ได้ผลการวิเคราะห์ ปี 2563 

ปี 2565: ข้อมูลจากผลการสำรวจ ปี 2564 ได้ผลการวิเคราะห์ ปี 2565 

    

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

 <=1.5% (รายงานผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สำรวจปี 2560)  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่

ระหว่างการสำรวจปี 2562 

 <=1.5% (รายงานผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สำรวจปี 2560)  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่

ระหว่างการสำรวจปี 2562 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

 <=1.5% 

(รายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสำรวจปี2562) 

 <=1.5% 

(รายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสำรวจปี2562) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

 <=1.5% (รายงานผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สำรวจปี 2562)  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่

ระหว่างการสำรวจปี 2564 

 <=1.5% (รายงานผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สำรวจปี 2562)  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่

ระหว่างการสำรวจปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

 <=1.5% 

(รายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสำรวจปี2564) 

 <=1.5% 

(รายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสำรวจ

ปี2564) 

วิธีการประเมินผล :  ค่าเฉลี่ย { CRdif.-CS,  CRdif-SS,  CRdif-UC }  <= 1.5 
เอกสารสนับสนุน :   



รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน  

Baseline 
ปี 58 

ปี 60 ปี 61 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Baseline 
ปี 58 

ปี 60 ปี 61 

CR-UC 87.58% 87.85% 87.85% CRdif-UC 0.62% 0.67% 0.67% 

CR-CS 90.34% 86.26% 86.26% CRdif-CS 2.14% 0.92% 0.92% 

CR-SS 90.06% 84.71% 84.71% CRdif-SS 1.86% 2.47% 2.47% 

CR-T 88.20% 87.18% 87.18% Avg. 1.54% 1.35% 1.35% 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางกาญจนา ศิริโกมล             ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและ 
                                                    ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 084-439-0152 โทรศัพท์มือถือ : 084-439-0152 
   โทรสาร :    E-mail : kanjana.s@nhso.go.th                                                            
2. นางวรรณา เอียดประพาล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 084-439-0096 โทรศัพท์มือถือ : 084-439-0096 
   โทรสาร :    E-mail : wanna.e@nhso.go.th                                                                
3. อมรรัตน์ เงาวะบุญพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้างาน 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 061-398-5708 โทรศัพท์มือถือ : 061-398-5708 
   โทรสาร :    E-mail : amornrat.n@nhso.go.th,  
                                                              amornrat.ngowa@gmail.com 
สถานที่ทำงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สำรวจข้อมูลโดย: สำนักงานสถิติแห่งชาติ    
                     สำรวจอนามัยและสวัสดิการ (Health Welfare Survey)   
วิเคราะห์โดย: มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
                 ดร.สุพล ลิ้มวัฒนานนท์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

   อมรรัตน์ เงาวะบุญพัฒน์  หัวหน้างาน 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 061-398-5708 โทรศัพท์มือถือ : 061-398-5708 
   โทรสาร :    E-mail : amornrat.n@nhso.go.th,  
                                                              amornrat.ngowa@gmail.com 
สถานที่ทำงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

                              



 

 


