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รายงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการ
ทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม   ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 
การบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
ระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม  พรอมทั้งศึกษาแนวทางพัฒนาและบริหารงาน
ของการบริการทางการแพทยใหมีคุณภาพหรือมีความเปนเลิศในการใหบริการผูประกันตน  ซึ่งเน้ือหา
ในรายงานน้ีไดทําการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลโดยเนนไปที่ขอมูลภายในที่มีอยูในปจจุบัน 
(Existing Data) จากขอมูลประกันสังคมที่มีอยูทั้งหมด ไดแก ขอมูลผูปวยนอก-ผูปวยใน (RW), ขอมูล
กรรมการอุทธรณ, ขอมูลจากสถานพยาบาล, ขอมูลผูประกันตน และเนนที่การทบทวนวรรณกรรม 
(Review Literature) อีกทั้งยังศึกษาระบบประกันตนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน หรือเกาหลี
ใต เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยทั้งในเรื่องสิทธิประโยชนตางๆจนถึงความคลอบคลุม เพ่ือใช
ในการวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม ใหมี
คุณภาพตอไป 

คณะผูวิจัยไดทํารายงานฉบับน้ี เน่ืองดวยเปนหัวขอที่มีความสําคัญและยังสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย  
รวมไปถึงการพัฒนาใหการบริการทางการแพทยและสิทธิประโยชนมีความคุมครองที่ครอบคลุมเพ่ือ
สรางความมั่นคงและเปนธรรมใหกับผูประกันตนและภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ  คณะผูวิจัยขอขอบคุณ
สํานักงานประกันสังคมและผูที่เก่ียวของ ที่เปนผูสนับสนุนเงินทุนในการทําวิจัยน้ี  อีกทั้งยังไดชวย
ประสานงาน อํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการศึกษา คนควาและขอขอมูลตางๆ เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการวิเคราะหหาผลลัพธ   

ทางคณะผูวิจัยหวังวารายงานฉบับน้ีจะสามารถนําไปใชในการประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม  รวมไปถึงไดขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย ของผูประกันตนในระบบประกันสังคมสืบตอไป 

 

       คณะทีมผูวิจัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรพงศ สุนทรพิพิธ 

 

 

 

 

 

 



บทคัดยอ 

 

       สํานักงานประกันสังคมมีความตระหนักถึงการดูแลผูประกันตนใหไดรับคุณภาพ 
การบริการที่ดี สามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุม 
ทั้งแรงงานที่อยูในราชอาณาจักรไทย (Thai & Expat Labor Force) แรงงานสัญชาติไทยที่อยูในและ
อยูนอกราชอาณาจักรไทย แรงงานตางดาวที่อยูในราชอาณาจักรไทย แรงงานทุพพลภาพ และแรงงาน
ที่ไดรับการฟนฟู  นายจาง/สถานประกอบการแตละกลุม รวมไปถึงสถานพยาบาลตางๆ โดย
ผูประกันตนสามารถไดรับการใหบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผานสถานพยาบาลและเครือขาย
พันธมิตร และสามารถเขาถึงบริการที่ครบถวนมีคุณภาพและครบวงจร ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและประเมินผลการดําเนินงานการบริการทางการแพทยของสํานักงานประกัน
สังคม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย และเพ่ือใหไดแนวทาง
และขอกําหนดทิศทางการพัฒนาการปฏิรูปการบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคมและ
บริหารงานบริการทางการแพทยใหมีคุณภาพและความเปนเลิศที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของ
สํานักงานประกันสังคม 

       ผลของการศึกษาพบวาตนทุนประสิทธิภาพของสถานพยาบาลน้ัน ไมวาจะเปน
สถานพยาบาลในระดับใดก็ตาม แมกระทั่งสถานพยาบาลที่ผาน HA ขั้นที่ 2 และ 3 หรือ JCI ซึ่งมี
มากกวา 90 เปอรเซ็นตของสถานพยาบาลคูสัญญายังคงไมสามารถดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการรักษาหรือบริหารจัดการคนไขได โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพใน
ระดับที่ 3 ยังมีการสงผูประกันตนไปรับบริการยังสถานพยาบาลที่เหนือกวา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 
สถานพยาบาลขั้นที่ 2 กับ ที่ไมผานการรับรอง จึงเปนจุดที่จะตองสังเกตถึงคุณภาพการรักษาทาง
การแพทยของสถานพยาบาลคูสัญญาประกันสังคมและความคุมคาของการเพ่ิมงบประมาณใหกับ
สถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพวามีความจําเปนหรือไม เน่ืองจากสํานักงานประกันสังคมได
ลงทุนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพ่ือเปนการกระตุนใหสถานพยาบาลที่เปนคูสัญญา
ประกันสังคม มีมาตรฐานในการใหบริการทั้งทางการบริการ และดานการแพทย ลดการสงตอ โดยเนน
ใหสถานพยาบาลพัฒนาศักยภาพเพ่ือการดูแลผูประกันตนไดอยางมีประสิทธิภาพเปนการเพ่ิมคุณภาพ 
ประสิทธิภาพการรักษาเพ่ือลดการเจ็บปวยในโรคที่ปองกันได (สํานักงานประกันสังคมจาย 40 บาท
สําหรับสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 และ 80 บาทสําหรับสถานพยาบาลที่ผาน
การรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 หรือ JCI)  

       อีกทั้งจากการศึกษาของคุณภาพและประสิทธิภาพการรักษาพบวาผลของการรักษา
ถึงแมวาจะเปนไปในทิศทางที่ดีแตแนวโนมของผูประกันตนที่ปวยเปนโรคเรื้อรังสูงขึ้นและมีคนปวย
มากขึ้นในโรคที่สามารถปองกันได  อีกทั้งการที่กองทุนยังไดมีการเหมาจายเพ่ิมใหแกสถานพยาบาล
กรณีผูปวยโรคเรื้อรังอีก 26 กลุมโรคเพ่ือจะชวยใหสถานพยาบาลไมตองรับภาระในการรักษาผูปวย
โรคเรื้อรังน้ัน กลับกลายเปนวาจํานวนของผูประกันตนที่ปวยดวยโรคเรื้อรังกลับเพ่ิมมากขึ้น มี
คาใชจายเพ่ิมมากขึ้นอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะกลุม High cost หรือกลุมโรคที่มีคาของ AdjRW 
มากกวาหรือเทากับ 2 ดังน้ันการที่สํานักงานประกันสังคมมีนโยบายที่จะเพ่ิมเงินในกิจกรรมการรักษา
ตางๆเพ่ือกระตุนใหสถานพยาบาลพัฒนาคุณภาพการบริการรวมไปถึงความคาดหวังในการลด 
การปฎิเสธรับผูปวยจึงยังไมเห็นผลเปนรูปธรรม  



       ในขณะเดียวกันคาใชจายที่เพ่ิมมากขึ้นน้ีกลับกลายมาเปนคาใชจายที่อาจจะสงผล
กระทบกับวงเงินของสิทธิประโยชนตางๆ และเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมรวมไปถึงกองทุน
เงินทดแทนไดในอนาคต โดยเฉพาะการที่การจายคาบริการทางการแพทยสําหรับสถานพยาบาลของ
ประกันสังคมที่ยังคงมุงไปในรูปแบบเดิมๆ คือกลไกการจายเงินตามระบบของโรงพยาบาลที่เปนแบบ
ตามคาบริการที่เรียกเก็บตามกิจกรรมการใหบริการ (Fee for Service) ที่เปนการแยกกิจกรรมการ
รักษาตามแผนกของโรงพยาบาลที่ผูประกันตนไดขึ้นทะเบียนเอาไวโดย อีกทั้งการที่หนวยงานภายใน
ไมมีความเช่ือมตอหรือเช่ือมโยงของขอมูลเขาดวยกัน ทําใหไมสามารถบูรณาการกิจกรรมการ
ดําเนินงานและการรักษาผูประกันตนใหเปนหน่ึง (Patient/People Focus) อีกทั้งการที่ผูปวยมี
จํานวนครั้งในการเขารักษาเพ่ิมมากขึ้น ทําใหคาใชจายที่สํานักงานประกันสังคมจะตองจายใหกับ
โรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย  สํานักงานประกันสังคมจึงควรที่จะหันมาเนนในเรื่องการสงเสริม
ปองกันโรค โดยการเพ่ิมคาตอบแทนเหมาจายเพ่ือกระตุนใหเกิดความรวมมือของทุกภาคสวนในโรคที่
ปองกันได เชน เบาหวาน ความดัน Lipidemia และลดการใหผลตอบแทนการบริการที่ไมคุมคาใน 
การลงทุน เชน การเหมาจายสําหรับสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพ HA และ JCI  ทั้งน้ี 
เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ทั้งในกลุมคนปกติ กลุมเสี่ยง กลุมที่เจ็บปวย และกลุมที่พิการโดยมุง
ที่การพัฒนาปจจัยกําหนดสุขภาพทุกดานใหเอ้ือตอการพัฒนาสุขภาพของประชาชน   ดังน้ันสํานักงาน
ประกันสังคมควรที่จะปรับยุทธศาสตรมาเนนในเรื่องการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน (Preventive 
Healthcare) เพ่ือเปนการกระตุนใหสถานพยาบาลเกิดการพัฒนาภายใตประโยชนที่จะเพ่ิมขึ้นทั้งของ
สถานพยาบาล ของผูประกันตน และของกองทุนอยางย่ังยืน 

       เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาการปฏิรูปการบริการทางการแพทยและบริหารงานบริการ
ทางการแพทยบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ทั้งในเรื่องของการจัดสรรสิทธิประโยชนของผูประกันตน
ที่เนนผูประกันตนเปนหลัก สํานักงานประกันสังคมจะตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือ
หลักสําหรับผลักดันใหองคกรสามารถที่จะบรรลุเปาหมายในยุทธศาสตรอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และย่ังยืน จะตองมีการปรับตัวใหเปนลักษณะ Data-oriented หรือ Data-driven organization 
กลาวคือ เปนองคกรที่เก่ียวของกับขอมูล และใชขอมูลขับเคลื่อนองคกรใหเหมาะสมกับทิศทางการ
บริหารของประเทศไทย 4.0 ขอมูลที่เก่ียวของกับการรักษา คาใชจาย สถานพยาบาล เปนขอมูลมิติ
หลักที่จะขับเคลื่อนสํานักงานประกันสังคม โดยเฉพาะขอมูลของผูประกันตน ขอมูลของโรงพยาบาล 
ขอมูลของการใหบริการทางการแพทย และขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งของกองทุนประกันสังคมและ
ของกองทุนเงินทดแทนที่จะตองเช่ือมโยงเขาดวยกัน เพ่ือใหเจาหนาที่ยุทธศาสตรและงบประมาณ
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหไดทั้งในภาพใหญและในรายละเอียดสวนบุคคล รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานประกันสังคมเพ่ือใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนขององคกร ทั้งในดานการ
พัฒนาแนวคิดเชิงขอมูล การพัฒนาทักษะดานการวิเคราะหขอมูล การบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายตางๆ โดยการใชขอมูลหรือสารสนเทศ เปนตัวการขับเคลื่อนการดําเนินงาน สําหรับ 
การปฏิบัติงานที่จะตองบูรณาการขอมูลหรือสารสนเทศของทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิด 
การแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และยังเปนการปรับปรุง
ระบบการทํางานใหดีย่ิงขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูที่เก่ียวของรวมถึง
ประชาชนดวย อีกทั้งยังจะตองมีระบบการตรวจสอบเพ่ือทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความคุมคา
คุมทุนของแตละสิทธิประโยชนที่ไดกําหนดขึ้น และเนนการนําขอมูลจริงที่มีอยูวิเคราะห หาปญหา 



และกําหนดตัวช้ีวัด เพ่ือปรับปรุงการดําเนินการใหสอดคลองกับความเปนจริง และเปนไปตาม
เปาหมายและยุทธศาสตรที่ไดวางไวในแตละสิทธิประโยชนน้ันๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The social security office (SSO) of Thailand claims the awareness protection 
of insured people to get good services in response to their needs and expectation of 
each stakeholder group. They are labors force reside in the Kingdom of Thailand and 
as well outside the kingdom, Thai expatiate labor force, foreign labor force in Thailand, 
disabled labor force and rehabitation labor force, the employers and factories including 
various health service units. The recurred people can receive the proper convenient 
and fast service by means of health units and the allied networks. The can achieve the 
completed quality service cycle. The objectives of this study are the process evaluation 
of medical services supported by the social security office. The efficacy and 
effectiveness in medical service system assessed in order to achieve the important 
points suggest direction for medical service revolution and as well achieve the best 
practice linkage to the strategies of the social security office. 

The study results provided that the effectiveness deposit cost of medical 
providers in all levels including these which got second HA or third JCI level which 
cover more than 90% of all contracted hospitals were still neither to achieve highest 
effectiveness in the medical treatment nor the patients’ management. The medical 
units which passed the HA 3rd level referred their patients to the superior units with 
those without the HA, the main notification was the quality of medical treatment 
provided by the contracted hospital with the social security office. This causes the 
question regarding to the additional of the budget to the health service unit passed 
the HA 3rd is really necessary. The social security office has already invested for quality 
development of hospitals to standardize both in services and treatments, reduce 
referring patients to other hospitals by increasing the caring potential both in curing 
and preventing of preventable diseases. 

Furthermore, the study of quality and effectiveness of curing even though 
the curing results are in satisfied direction but the number of patients with chronic 
diseases are higher especially in the preventable chronic diseases. The lumpsum pay 
to healthcare unit for the 26 chronic disease groups intended to assist the healthcare 
unit but the numbers of chronic patients were increase. The high cost disease group 
and disease with AdjRW are higher or equal to 2 showed the increased cost. 

Meanwhile, the higher cost reflects and gives impact to various benefits 
and sustainability of the social security funds including refund fund in the future. The 
payments for services in healthcare units attached to the social service scheme are on 
the fee for service system, activities are classified by hospital departments, patients 



registered to each department, thus data are not linked then activities are not 
integrated into one (patient/people focus). Moreover, as the visited number per each 
insured person per year periodically increased, the amounts of payment from social 
security office to hospitals become more and more.  The social security office should 
emphasize on prevention and promotion by increasing up lumpsum pay in order to 
stimulate the co-operation of each counterpart for preventable chronic diseases such 
as diabetes, hypertension, and lipidemia. Unnecessary and non-benefit expenses such 
as paid for HA and JCI certified hospitals that were proved to be unvalued-added 
should be cut down counterpart for the benefit of better health in people both 
patients risk groups and the disable by considering factors related to the well-being of 
people. Moreover, the social security office is suggested to switch their strategies to 
preventive healthcare while the healthcare units can develop to the benefits of 
healthcare units, clients, and the fund for the sustainable as well. 

In order to achieve the target and goal of the healthcare service revolution, 
and in arrange benefits to the secured clients themselves, the Social Security Office 
needs the information technologies to support as the main tool to drive their 
organization to achieve other target strategies with better effectiveness and 
sustainability. The self-adjustment into data-oriented or data-driven organization is a 
must. The organization that collects data, implies data, and uses data as tools for 
moving forward is the key for the future Thailand 4.0. Personal data of insured person, 
medical treatment data, healthcare cost both paid by social security fund and 
substitute fund which linked together. The strategy and budget manager teams can use 
these information to analyze into the big picture as well as each personal figure, and 
to deploy varies schemes. To achieve the data-driven organization, the human resource 
development and training plans are required. The training courses include data 
conceptual framework, data analysis and data management skills for any policy 
decision maker by using information as the driving force for any operation. The staffs 
must learn to share and integrate information together. In order to improve the work 
system and make it more efficient to serve the changing needs from all stakeholders, 
the monitoring system that can verify and evaluate each assigned benefit is suggested. 
The analyses must be based on the real existing data to search for weakness and key 
indicators for proper and better manages due to facts, achieve goals, and strategies of 
each benefit.  

 

 

 



บทสรุปผูบรหิาร 

(Executive Summary) 

  

       ประ กันสั งคม เป นหน วย งานที่ ใ ห ค วามมั่ นค งทาง ชี วิ ตแก ผู ป ระ กันตน ทั้ ง 
การรักษาพยาบาล การฟนฟูรางกายและจิตใจของผูประกันตน โดยเฉพาะแรงงานที่อยูในราชอาณาจักร
ไทย แรงงานสัญชาติไทยที่อยูในและอยูนอกราชอาณาจักรไทย แรงงานตางดาวที่อยูในราชอาณาจักร
ไทย แรงงานสูงอายุที่ยังคงทํางานแมอายุเกิน 60ป แรงงานทุพพลภาพ แรงงานที่ตองไดรับการฟนฟู 
สถานพยาบาลคูสัญญาจึงตองทําการพัฒนาทั้งเรื่องของคุณภาพการใหบริการ และเรื่องของ 
การจัดระบบบริการทางการแพทยใหกับผูประกันตนอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการรักษาที่ดีและเหมาะสมเกิดความพึงพอใจของผูประกันตน โดยสถานพยาบาล
จะตองไดรับคาบริการทางการแพทยจากสํานักงานประกันสังคมที่มีความเหมาะสม สามารถสราง
แรงจูงใจในการรับผูประกันตนเขารักษาพยาบาล รวมไปถึงสามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการพัฒนา 
การใหบริการของสถานพยาบาลได ในขณะเดียวกันทางสํานักงานประกันสังคมก็จําเปนที่จะตองม ี
การรวบรวมขอมูลทั้งของผูประกันตน ขอมูลของโรงพยาบาล ขอมูลของการใหบริการทางการแพทย 
และขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นจากกองทุนประกันสังคมและของกองทุนเงินทดแทนเขาดวยกัน โดยขอมูล
ตางๆ ที่จะตองสามารถเช่ือมโยงเขาสูภาพใหญและในรายละเอียดสวนบุคคล เพ่ือนําไปวิเคราะหในเรื่อง
ของตนทุนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่มีผลตอการจัดการบริการใหมีคุณภาพของสถานพยาบาล
ตอผูประกันตน รูปแบบและวิธีการจายคาบริการทางการแพทยที่สรางแรงจูงใจ และสามารถลดการเกิด
โรคที่สามารถปองกันได เพ่ือใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และยังเปนการปรับปรุงระบบ 
การทํางานใหดีย่ิงขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูที่เก่ียวของรวมถึงประชาชน
ดวย และเพ่ือใหสถานพยาบาลสามารถปรับยุทธศาสตรมาเนนในเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน 
(Preventive Healthcare) เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาภายใตประโยชนที่จะเพ่ิมขึ้นทั้งของ
สถานพยาบาล ของผูประกันตน และของกองทุนอยางย่ังยืน 

       รูปแบบของการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือนํามาวิเคราะหปจจัยนําเขา และผลการดําเนินงานทั้งในดานการใหบริการ
และดานการเงิน โดยดําเนินการสํารวจขอมูลปฐมภูมิและสืบคนขอมูลทุติยภูมิทั้งขอมูลของ 
การใหบริการประเภทผูปวยนอกและผูปวยในแกผูประกันตนต้ังแตป 2551 ถึงป 2558   ขอมูลของ
โรงพยาบาลในระบบประกันสังคม ป 2551 ถึงป 2558 เชน จํานวนเตียง การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) หรือตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission 
International) ของภาครัฐและภาคเอกชน   ขอมูลการรองเรียน ความพึงพอใจ ความคาดหวัง จาก
การเขาถึงบริการดานการแพทยของผูประกันตนที่เปนแรงงานไทยในระบบและนอกระบบ แรงงานไทย
ในตางแดน แรงงานตางดาวในราชอาณาจักรไทย คาใชจายที่ภาครัฐตองใชจาย รวมถึงปญหา 
การจายเงินสมทบจากผูประกันตน และนายจาง   ขอมูลการวิเคราะหตนทุนรวมและตนทุน
ประสิทธิภาพของสถานพยาบาล โดยใชดัชนีคุณภาพบริการ (Service quality index; SQI) พรอม
วิเคราะหแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการ อีกทั้งทําการออกแบบสัมภาษณบุคลากรในตําแหนง
ตางๆของสํานักงานประกันสังคมเชน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม และประธานกรรมการ
การแพทยเพ่ือศึกษาแนวทางในการเขาถึงการบริการทางการแพทยของผูประกันตนในแตละกลุม  



การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2559-
2562) เพ่ือบรรลุเปาหมายใหผูประกันตนมีสุขภาพดี และไววางใจกับระบบบริการทางการแพทยที่ได
มาตรฐานสากล  ศึกษาและวิเคราะหระบบขอมูล ระบบสารสนเทศ และระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ รวม
ไปถึงขั้นตอนการทํางาน การรักษาความปลอดภัย และการใชขอมูลเพ่ือพิจารณาของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของตามมาตรฐาน วิเคราะหการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือใหไดมาซึ่ง Big Data เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ Digital Economy  ศึกษาทบทวนสิทธิประโยชน นโยบาย
ดานหลักประกันสุขภาพ ขอกําหนดและมาตรฐานดานการบริการทางการแพทยทั้งในระดับชาติ 
ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากลไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน และประเทศเกาหลีใต  

       จากน้ันนําขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ผานการวิเคราะหเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร
สํานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ป พ.ศ. 2558-2562 เพ่ือระบุปญหาและวิเคราะหหาชองวาง แลว
ออกแบบแผนยุทธศาสตรบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม  โดยจากการศึกษาพบวา 
นับต้ังแต ทางสํานักงานประกันสังคมมีการดําเนินการความคุมครองแกผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคมของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ขอมูล ณ สิ้นป 2558 มี
ผูประกันตนรวมทั้งสิ้น 13,789,190 คน มีสถานพยาบาลหลัก 241 แหง และมีสถานพยาบาลเครือขาย
อีก 2,234 แหง มีอัตราการใชบริการประเภทผูปวยนอก 2.48 ครั้ง/คน/ป และประเภทผูปวยใน  
0.06 ครั้ง/คน/ป ซึ่งทางสํานักงานประกันสังคมไดจัดระบบบริการทางการแพทย กําหนดกฎเกณฑ และ
คาใชจายตางๆ รวมไปถึงจัดหาสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือใหบริการทางการแพทย 
แกผูประกันตน แมวาคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูประกันตนจะอยูที่  72.21%  แต
สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมยังมีชองวางในการพัฒนาดานคุณภาพบริการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการบริการใหมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นตามความตองการของผูประกันตน และยังพบวามีระบบการบริการ 
ที่ยังตํ่ากวามาตรฐานตามระบบ DRG ของ 24 โรครายแรง อีกทั้งจากการศึกษายังพบวาสัดสวนของ
ผูประกันตนของแตละสถานพยาบาลสูงขึ้นในทุกภาค โดยเฉพาะในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร แต
ในทางกลับกันจํานวนสถานพยาบาลกลับมีแนวโนมลดลงในทุกภาคเชนเดียวกัน ทําใหสถานพยาบาล
ตองดูแลผูประกันตนมากย่ิงขึ้น อีกทั้งปญหาดานขอจํากัดดานงบประมาณ กําลังคนดานสุขภาพของ
สถานพยาบาล การเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยอมมีปญหาที่ไมอาจคาดการณได
จากแรงงานในกลุมตางๆ ที่มีความหลากหลายทั้งภาษา วัฒนธรรม ระบบรวมจาย  รวมไปถึงปญหาโรค
ไมติดตอเรื้อรัง (NCD) ที่ตองรักษาอยางตอเน่ือง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
ที่ทําใหมีแนวโนมวาจํานวนของผูประกันตนจะลดลงซึ่งยอมสงผลใหสถานพยาบาลมีแนวคิดวา 
ไมสามารถดํารงธุรกิจน้ีใหอยูรอดได นําไปสูหนทางการลดตนทุนรวม ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพ 
การใหบริการได 

       อีกทั้งจากการดําเนินงานที่ผานมายังพบวาผลการดําเนินงานตามภารกิจ และพันธกิจ
ตางๆ ยังไมสามารถช้ีวัดความสําเร็จที่เปนรูปธรรมได เน่ืองจากขอมูลจากระบบฐานขอมูลที่มียัง 
ไมสามารถนําเสนอขอมูลไดอยางครบถวนและทันทวงที ไมสามารถที่จะแลกเปลี่ยนหรือเช่ือมโยง
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายในและภายนอก เชน กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
แรงงานได รวมไปถึงยังไมสามารถนําเสนอขอมูลไดในหลายมิติเพ่ือใชขอมูลในการวิเคราะหตัดสินใจ 
พยากรณหรือคาดการณแนวโนมดานตางๆ เชน คาใชจายจากของผูประกันตน ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงของแรงงาน รวมไปถึงการวางแผนกําหนดนโยบายการบริหารงานยังไมสามารถตอบ
ขอซักถามจากหนวยงานภายนอกถึงประสิทธิผลที่เกิดจากการดําเนินงานไดอยางชัดเจนหรือไมมี 



ความครอบคลุม เชน การเปรียบเทียบสิทธิประโยชนหรือเงินทดแทนตางๆ คาใชจายและระยะเวลาใน
การดําเนินการ การติดตามแกไขปญหาแรงงานและผูประกันตน ฯลฯ เน่ืองจากยังไมมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูล ประมวลผลขอมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการปฏิบัติงานอันจะช้ีวัดผลสําเร็จของงาน  

       จากขอมูลการเจ็บปวยผูปวยนอกของผูประกันตนพบวา ในป 2557 มีอัตราการเจ็บปวย
ที่สูงขึ้นกวาป พ.ศ. 2556 ซึ่งโรคที่พบมากที่สุดจะเปนกลุมโรคเรื้อรังทั้งสิ้นไดแก โรคความดันโลหิตสูง 
โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และยังพบวามีแนวโนมสูงมากขึ้นในป พ.ศ. 2557 ทั้งน้ีกลุมโรคที่
อาจกอใหเกิดผลตามมาคือโรคทางสมองและหลอดเลือด รวมถึงโรคไตที่ทําใหเกิดการฟอกเลือด
ตามมาดวยเชนกัน  ดังน้ัน หากไมมีการควบคุมปองกันโรคดังกลาว ผลที่ตามมาคือ กลุมโรคเรื้อรังจะ
ทํ า ให เ กิดผลเสียทางสุขภาพของกลุ มผู ประ กันตน รวมถึ งการตองสูญเสียค า ใช จ าย ใน 
การรักษาพยาบาลในโรคที่เปนผลตามมาดวยเชนกัน ไดแก คาใชจายสูง การบําบัดทดแทนไต โรคทาง
สมอง เปนตน ซึ่งเปนกลุมโรคทั้งการเหมาจายและนอกเหนือเหมาจายของประกันสังคมทั้งสิ้น ดังน้ัน
ถาหากสถานพยาบาลสามารถทําการรณรงคใหความรูความเขาใจแกผูประกันตนเพ่ือปองกันโรคเรื้อรัง 
(Preventive Healthcare) จึงจะเปนแนวทางที่ ดีที่สุดของการลดความสูญเสียทางสุขภาพของ
ผูประกันตนและลดคาใชจายของสํานักงานประกันสังคมที่จะตามมาในระยะยาว 

จากขอมูลโรคเรื้อรัง 3  ปยอนหลัง (พ.ศ. 2556-2558)  ของสํานักงานประกันสังคม พบวา
แนวโนมผูปวยที่ขึ้นทะเบียนดวยโรคเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้นทุกปเมื่อเทียบอัตราตอผูประกันตน และที่พบ
มากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน โดยตารางที่ 
1 ไดแสดง 10 อันดับแรกที่พบมากที่สุดของโรคเรื้อรัง 26 กลุมโรค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 โรคเรื้อรัง 10 อันดับแรกที่พบมากที่สุดของโรคเรื้อรัง 26 กลุมโรค 

 

ลําดับที ่ ชื่อโรค พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

1 โรคความดันโลหิตสูง 513,334 558,590 618,760 

2 โรคไขมันในเลอืดสูง 351,651 406,915 463,207 

3 โรคเบาหวาน 197,830 220,771 246,834 

4 โรคภูมิคุมกันบกพรอง 78,648 84,705 92,092 

5 โรคตอมไทยรอยดเปนพิษ 53,824 57,160 61,276 

6 โรคมะเร็ง 34,725 39,150 43,137 

7 โรคทาลาสซีเมยี 26,234 29,725 35,557 

8 โรคตับอักเสบเรื้อรัง,ตับแข็ง 21,869 25,931 32,102 

9 โรคไตวายเรื้อรัง 19,122 25,831 32,637 

10 โรคพารกินซั่น 14,343 16,889 19,001 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยโรคเรื้อรังของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 

 

       จากขอมูลในตารางจะพบวาเมื่อเทียบอัตราเขารักษาพยาบาลของผูปวยโรคเรื้อรังของ
สํานักงานประกันสังคม โดยเฉพาะใน 3 อันดับแรก  อัตราการเขารักษาพยาบาลของผูประกันตนที่
ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงในป 2558 เทียบกับในป 2557 และ 2556 พบวาเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.7 
และ 20.5 ตามลําดับ และคิดเปนรอยละ 5.3 ของการเกิดโรคของผูประกันตนทั้งหมด รองลงมาคือโรค
ไขมันในเลือดสูงในป 2558 เพ่ิมขึ้นจากในป 2557 และ 2556 เปนรอยละ 13.8 และ 31.7 ตามลําดับ 
และคิดเปนรอยละ 3.97 ของการเกิดโรคของผูประกันตนทั้งหมด  และโรคเบาหวานที่มีผูประกันตน
ปวยเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.8 และ 24.7 ในป 2558 เทียบกับในป 2557 และ 2556 ตามลําดับและคิดเปน
รอยละ 2.12 ของการเกิดโรคของผูประกันตนทั้งหมด  และยังพบอีกวาในป พ.ศ.2558 อัตราก็สูงขึ้น
จากป 2557 และ 2556 เชนกัน  

       และเมื่อพิจารณาจากขอมูลของคาใชจายในการรักษาโรคเรื้อรังของผูปวยนอก ที่เขารับ
บริการในสถานพยาบาลประกันสังคม ก็จะพบวาของคาใชจายของโรคเรื้อรัง 3 กลุมโรค ไดแก  
โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางมาก 
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 คาใชจายรวมทั้งปของโรคเรื้อรังที่พบมาก 3 อันดับแรก ของผูปวยนอก 

ลําดับที ่ ชื่อโรค คาใชจาย พ.ศ. 2556 
(บาท) 

คาใชจายพ.ศ. 2557 
(บาท) 

เพิ่มขึน้ 
(%) 

1 โรคความดันโลหิตสูง 
(I10) 

5,979,842,069.45 6,964,385,863.77 8.51 

2 โรคไขมันในเลอืดสูง 
(E78) 

3,952,556,735.65 5,865,370,622.78 22.38 

3 เบาหวาน (E11) 1,128,099,993.80 3,971,449,979.52 96.78 

 รวม 11,060,498,798.90 16,801,206,466.07 34.05 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2557 

 

ตารางที่ 3 คาใชจายเฉลี่ยของโรคเรื้อรังที่พบมาก 3 อันดับแรก ของผูปวยนอก 

ลําดับที ่ ชื่อโรค พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เปอรเซ็นต
คาใชจาย
ตอครั้งเพิ่ม

สูงขึน้ 

คาใชจาย
เฉลี่ยตอ

ครั้ง 

เทียบคา
ใช OPD 
ทั้งหมด 

คาใชจาย
เฉลี่ยตอ

ครั้ง 

เทียบคา
ใช OPD 
ทั้งหมด 

1 โรคความดันโลหิตสูง (I10) 1,705.50 28.23 1,864.15 30.01 9.30 

2 โรคไขมันในเลอืดสูง (E78) 2,173.83 18.66 2,800.48 25.28 28.83 

3 เบาหวาน (E11) 807.46 5.33 2,506.84 17.12 210.46 

 รวม 1,645.53 52.22 2,265.96 72.41 37.70 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2557 

  

       จากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 จะพบวาคาใชจายในโรคเรื้อรัง 3 กลุมแรกที่พบมาก
ที่สุดของผูปวยนอก มีคาใชจายรวมในป 2556 รอยละ 52.22 ของคาใชจายผูปวยนอกทั้งหมด แตในป 
2557 พบวาคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในกลุมโรคเรื้อรัง 3 กลุมมีคาสูงขึ้นมากถึงรอยละ 37.7 ของ
คาใชจายตอครั้งของป 2556 ซึ่งในที่น้ีพบวาคาใชจายสําหรับผูปวยเบาหวานเพ่ิมสูงที่สุด รอยละ 
210.46 ของป 2556 ทั้งน้ีคาใชจายสําหรับผูปวยนอกที่มารักษาดวยโรคเรื้อรัง 3 กลุม ในป 2557  
คิดเปนรอยละ 72.41 ของคาใชจายผูปวยนอกทั้งหมด  

        ในขณะเดียวกันเพ่ือเปนการชวยลดภาระของสถานพยาบาล ทางสํานักงาน
ประกันสังคมจึงไดดําเนินการจายคาบริการทางการแพทยประเภทผูปวยในกรณีที่มีคาใชจายสูง 
(AdjRW≥2) เพ่ิมขึ้นและเปนการสะทอนถึงตนทุนในการรักษามากขึ้นเพ่ือเปนแรงจูงใจใหแก 
ทางสถานพยาบาล แตจากขอมูลพบวาต้ังแตป 2556 ถึง 2558 มีจํานวนผูปวยที่เขารับการรักษามี 
คา AdjRW กรณีที่มากกวาหรือเทากับ 2 เพ่ิมสูงขึ้นทุกป รวมถึงคาใชจายและคา AdjRW เฉลี่ยตอครั้ง



ที่เขารับการรักษาก็สูงขึ้น แตกลับพบวาจํานวนวันนอนของผูประกันตนเฉลี่ยตอครั้งลดลงในทุกปต้ังแต 
พ.ศ.2556 จนถึง พ.ศ.2558 ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ขอมูลจํานวนผูปวยใน กรณทีี่มีคาใชจายสูง (AdjRW≥2) ต้ังแตป 2556-2558 

รายละเอียด พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

จํานวนครั้ง 107,676.00 120,257.00 133,852.00 

AdjRW ≥ 2                  
รวม 450,188.74 513,190.05 573,625.11 

                          เฉลี่ย
ตอครั้ง 4.18 4.27 4.29 

จํานวนวันนอน(LOS)       
รวม 936,775.00 1,002,647.00 1,075,098.00 

                         เฉลี่ย
ตอครั้ง 8.70 8.34 8.03 

คาใชจาย AdjRW ≥ 2     
รวม 9,087,070,325.39 10,759,347,593.97 12,235,609,220.02 

                         เฉลี่ย
ตอครั้ง 84,392.72 89,469.62 91,411.48 

                   เฉลี่ยตอ 1 
AdjRW 20,185.02 20,965.62 21,330.32 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558  

 

       ทั้งน้ีกลุมโรคที่พบมากที่สุดดังกลาวสวนใหญจะเปนโรคเรื้อรังซึ่งเปนภาระคาใชจายที่
สถานพยาบาลตองรับผิดชอบอยางตอเน่ือง ดังน้ันหากไมมีกระบวนการปองกันโรคดังกลาว  
ความรุนแรงของโรคอาจจะพัฒนาขึ้นและจําเปนตองใชตนทุนในการดูแลรักษามากขึ้น ซึ่งจะทําให
คุณภาพชีวิตของผูประกันตนโดยรวมลดลง และขอมูลจากการศึกษายังแสดงไปถึงขอมูลของผูปวย
นอกที่เพ่ิมขึ้นดวย ดังน้ันการเพ่ิมเม็ดเงินเพ่ือกระตุนใหสถานพยาบาลประกันสังคมเกิดการพัฒนา
คุณภาพจึงยังไมสามารถเห็นผลในภาพรวมได เน่ืองจากยังเนนที่การรักษาเปนหลัก ไมไดเนน 
การสงเสริมปองกันจึงทําใหจํานวนผูปวยเพ่ิมขึ้นน่ันเองและผลที่ตามมาคือก็คาใชจายและตนทุนใน
การดูแลผูปวยก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ดังน้ันถาหากสถานพยาบาลสามารถทําการรณรงคใหความรู
ความเขาใจแกผูประกันตนเพ่ือปองกันโรคตางๆโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง (Preventive Healthcare) จึงจะ
เปนแนวทางที่ดีสุดของการลดความสูญเสียทางสุขภาพของผูประกันตน และลดคาใชจายของ
สํานักงานประกันสังคมที่จะตามมาในระยะยาว 



       อีกทั้งจากการที่ทางสํานักงานประกันสังคมไดมีอัตราเหมาจายใหตามระดับการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ในปจจุบันทางสํานักงานประกันสังคมจะจายใหกับโรงพยาบาลคูสัญญาใน  
2 อัตรา ไดแก HA ขั้นที่ 2 จายใหอัตรา 40 บาทตอผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนของสถานพยาบาลน้ัน 
และ HA ขั้นที่3 หรือมาตรฐาน JCI จะจายสถานพยาบาลในอัตรา 80 บาท ตอผูประกันตนที่ขึ้น
ทะเบียนของสถานพยาบาลน้ันๆเพ่ือเปนการกระตุนใหสถานพยาบาลที่เปนคูสัญญาประกันสังคมมี
มาตรฐานในการใหบริการทั้งทางการบริการ และดานการแพทย ลดการสงตอ โดยเนนให
สถานพยาบาลพัฒนาศักยภาพเพ่ือการดูแลผูประกันตนไดอยางมีประสิทธิภาพเปนการเพ่ิมคุณภาพ 
ประสิทธิภาพการรักษาเพ่ือลดการเจ็บปวยในโรคที่ปองกันได ซึ่งที่ผานมาพบวามีการจายใหกับ
สถานพยาบาลดังตารางที่ 5 น้ี 

 
ตารางที ่5 จํานวนเงินที่จายใหกับสถานพยาบาลคูสัญญาประกันสังคมทีผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 
  

            ขั้นที่ 2 และ HA ขั้นที่ 3 หรือJCI ต้ังแต พ.ศ. 2552-2559 

ป พ.ศ. จํานวนเงนิ(บาท) 

2552 537,753,233.81 

2553 626,466,441.93 

2554 723,969,963.51 

2555 691,693,974.13 

2556 716,010,429.89 

2557 772,708,568.53 

2558 821,315,478.32 

2559 872,127,244.93 

รวมทั้งหมด 5,762,045,335.05 

ท่ีมา ขอมูลการจัดสรรเงินสํานักงานประกันสังคมปพ.ศ. 2552-2559 

 

       ผลของการศึกษาจํานวนเงินที่จายใหกับสถานพยาบาลคูสัญญาประกันสังคมที่ผาน 
การรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 และ HA ขั้นที่ 3 หรือ JCI  พบวาแมกระทั่งสถานพยาบาลที่ผาน HA 
ขั้นที่ 2 และ 3 หรือ JCI ซึ่งมีมากกวารอยละ 90 ของสถานพยาบาลคูสัญญายังคงไมสามารถ
ดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาหรือบริหารจัดการคนไขได และยังมีการสง
ผูประกันตนไปรับบริการยังสถานพยาบาลที่เหนือกวา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสถานพยาบาลขั้นที่ 2 กับที่
ไมผานการรับรอง จึงเปนจุดที่จะตองสังเกตถึงคุณภาพการรักษาทางการแพทยของสถานพยาบาล
คูสัญญาประกันสังคมและความคุมคาของงบประมาณที่จายใหกับสถานพยาบาลที่ผานการรับรอง
คุณภาพ 



จากการวิเคราะหขอมูลที่มีการจัดเก็บจริงในปจจุบันของกองทุนประกันสังคม และ
กองทุนเงินทดแทน รวมกับการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของของสํานักงานประกันสังคม และระบบ
ประกันสังคมในตางประเทศ เพ่ือดูความสอดคลองของผลการดําเนินงานที่ผานมาของสํานักงาน
ประกันสังคมกับแผนยุทธศาสตรของสํานักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2558 – 2562) จากผลการศึกษา
พบวา  

ยุทธศาสตรที่ 1 ในการยกระดับการใหบริการสูสากล รวมถึงการตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย จากการศึกษาพบวาการเขาถึงระบบประกันสังคมของกลุมแรงงานยังพบไดนอย
ในบางภาค เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน ซึ่งในยุทธศาสตรควรเนนใหผูประกันตนสามารถ
เขาถึงบริการไดอยางทั่วถึงและครอบคลุม มีความสะดวกและรับทราบขอมูลสิทธิประโยชนตางๆ ที่พึง
ไดรับจากการเขาสูระบบประกันสังคม  และสวนที่ เขาสูระบบแลวก็เนนในการสรางใหเกิด 
การตระหนักรูทั้งสิทธิประโยชนและการดูแลตนเอง โดยยุทธศาสตรเนนไปที่ชองทางเพ่ือให
ผูประกันตนเขาถึงบริการซึ่งที่ผานมาไดมีการพัฒนาระบบทั้ง Web base  และ application บน 
mobile technology ซึ่งผูที่สามารถเขาถึงสวนใหญอยูในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร สวนในพ้ืนที่
ภาคอ่ืนมีบางสวนเทาน้ัน ดังน้ันควรเนนไปที่ภาคอ่ืนๆ โดยกระตุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวม และการให
ความรูนายจาง เพ่ือชวยเฝาระวัง ดูแลความคุมครองใหกับลูกจาง โดยเนนใหผูประกันตน รวมถึง
นายจาง เขามาตรวจสอบสถานะของตนเอง ซึ่งเมื่อพิจาณาถึงหลักการและยุทธศาสตรที่ 1 ขององคกร
แลว สิ่งที่จะตองมีการดําเนินงานเปนอันดับแรกและเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการรวบรวมขอมูลทั้ง
จากขอรองเรียนทั้งจากผูประกันตน นายจาง/สถานประกอบการ และสถานพยาบาลตางๆเพ่ือให
ทราบถึงปญหาในการทํางาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 ในการมุงพัฒนาสิทธิประโยชน ประโยชนทดแทนใหมีความเปนสากล 
รองรับการกาวสูการประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบ และระบบ
การลงทุนที่มีศักยภาพสูง เพ่ือใหสามารถรองรับกับการพัฒนาไดอยางมั่นคง มีเสถียรภาพ จาก
การศึกษาพบวา 

1) การบริหารจัดการสิทธิประโยชนเพ่ือใหไดผลตามเปาหมาย ควรเนนที่การดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ในการจัดสรรสิทธิประโยชนของผูประกันตน 
โดยเนนผูประกันตนเปนหลัก และระบบการติดตาม (monitor) เพ่ือทบทวน 
ตรวจสอบความคุมคาคุมทุนของแตละสิทธิประโยชนที่ไดกําหนดขึ้น การเนน
ผลลัพธดานสุขภาพ และการนําขอมูลจริงที่มีอยูมาวิเคราะหหาปญหา รวมถึง 
การกําหนดตัวช้ีวัด เพ่ือปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับความเปนจริง และเปนไป
ตามเปาหมายที่ไดวางไวในแตละสิทธิประโยชนน้ันๆ 

2) การพัฒนาระบบสิทธิประโยชนในปจจุบันของสํานักงานประกันสังคมเนนเรื่อง 
การเจ็บปวยเปนหลัก Sickness focus จากขอมูลของผูปวยนอก และผูปวยในของ
สํานักงานประกันสังคม (พ.ศ.2556-2558) พบวาที่ผานมาผูประกันตนเจ็บปวย
เพ่ิมขึ้นทุกป แสดงใหเห็นวาผลลัพธทางสุขภาพแยลง ผูประกันตนปวยมากขึ้น และ
เมื่อพิจารณาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นพบวา ในป 2556-2557 โรคที่พบมากของผูปวย
นอกที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาล เปนโรคเรื้อรังทั้งสิ้น ไดแก ความดันโลหิต
สูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน เปนตน และเริ่มพบต้ังแตอายุ 20 ปขึ้นไป และยัง



พบวาคาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาลสวนใหญเปนโรคเรื้อรังทั้งสิ้น ทั้งที่โรค
เรื้อรังดังกลาวเปนโรคที่สามารถปองกันได 

3) การบาดเจ็บจากการทํางานพบวามีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจากขอมูลพบวาอัตรา 
การบาดเจ็บตายสูงขึ้น ซึ่งอาจเปนผลมาจากการรณรงคความปลอดภัยในหนวยงานมี
ผลในบางแหงเทาน้ันที่สามารถลดการบาดเจ็บได แตบางแหงยังไมไดผล จนเกิด
ความรุนแรงในการไดรับบาดเจ็บจนเสียชีวิต ดังน้ันควรมีตัวช้ีวัดที่สามารถประเมิน
และติดตามเพ่ือลดการบาดเจ็บจากการทํางานและการรณรงค เ พ่ือให เ กิด 
ความตระหนักในการดูแลความปลอดภัยในการทํางานของเจาของกิจการ และ
ลูกจาง ทั้งน้ีควรต้ังผลลัพธดานสุขภาพเขารวมประเมินดวยเชนกัน 

4) ความคุมคา-คุมทุน พบวาผูประกันตน 1 คนจะมีการเบิกจายทับซอนกันในแตละโรค 
เชนโรคเรื้อรัง บําบัดไต คาใชจายสูง ตามตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย คาสูงสุด-ตํ่าสุด ของผูปวยแตละประเภท 

 ผูปวยในคาใชจายสูง(AdjRW>=2) 

จํานวนรวม ผูปวยใน
ทั่วไป 

บําบัดไต โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง
และบําบัดไต 

จํานวนรวม 212,095 146,657 478 61,665 3,295 

AdjRW>=2 จํานวนรวม 1,255,163.53 716,383.62 4,323.11 500,941.07 33,515.73 

คาเฉลี่ย 5.92 4.88 9.04 8.12 10.17 

คาตํ่าสุด 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

คาสูงสุด 357.30 114.61 77.40 357.30 103.55 

จํานวนการ
Admit 

จํานวนรวม 295,875.00 170,776.00 889.00 117,364.00 6,846.00 

คาเฉลี่ย 1.40 1.16 1.86 1.90 2.08 

คาตํ่าสุด 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

คาสูงสุด 96.00 33.00 15.00 96.00 21.00 

จํานวนวัน
นอน(LOS) 

จํานวนรวม 2,559,606.00 1,535,173.00 12,135.00 945,574.00 66,724.00 

คาเฉลี่ย 12.07 10.47 25.39 15.33 20.25 

คาตํ่าสุด - - 1.00 1.00 1.00 

คาสูงสุด 838.00 838.00 744.00 729.00 266.00 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยใน, ขอมูลโรคเรื้อรัง, ขอมูลบําบัดไต ของสํานักงานประกันสังคม 



ดังน้ันหากพิจารณาเพ่ิมสิทธิประโยชนตามโรคที่ปวยซึ่งจะทําใหมีสิทธิประโยชนเพ่ิมขึ้น

ซ้ําซอนกัน และเปนการเพ่ิมสิทธิประโยชนใหคนบางกลุมประมาณรอยละ 1.8 ของผูประกันตน

ทั้งหมด คาใชจายที่เพ่ิมอาจทําใหกองทุนขาดความเสถียรภาพได เน่ืองจากคนสวนมากยังไมไดรับ 

การดูแล เพ่ือการปองกันโรคที่มีแนวโนมปวยมากขึ้น เชน โรคเรื้อรัง เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษา

พบวา สํานักงานประกันสังคมเปนหนวยงานที่ตองทํางานเก่ียวของกับขอมูลทางดานสุขภาพเปน

จํานวนมาก เชน ขอมูลเรื่องของคาใชจายในการรักษาพยาบาล ทางดานผูปวยนอก และผูปวยใน ซึ่ง

การรักษาแตละรายการยังเก่ียวของกับขอมูลโรคอีกมาก ทั้งน้ี ยังพบวาปริมาณขอมูลทั้งหมดตอเดือน

มีจํานวนมากเปนหลักลานระเบียน และความสัมพันธของขอมูลยังมีความแตกตางกัน ดังน้ัน ทาง

สํานักงานประกันสังคมจะตองมีการปรับตัวใหเปนลักษณะ Data-oriented หรือ Data-driven 

organization กลาวคือ เปนองคกรที่เก่ียวของกับขอมูล และขับเคลื่อนองคกรดวยขอมูล ที่เก่ียวของ

กับการรักษา คาใชจาย สถานพยาบาล เปนขอมูลมิติหลักที่จะขับเคลื่อนสํานักงานประกันสังคม ให

เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการทํางานใหดียิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการ

ที่เปลี่ยนแปลงไปของผูที่เก่ียวของรวมถึงประชาชนดวย นอกจากน้ัน ขอมูลที่เก่ียวของกับการบริการ

ทางการแพทย ควรมีการแลกเปลี่ยนกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เชน 

ระบบการตรวจสอบสิทธิการรักษา ขอมูลการรักษา ประวัติการเจ็บปวย และคาใชจายในการรักษา

ตามที่เกิดขึ้นจริง และสมเหตุสมผลมากที่สุด ดังน้ัน กรอบแนวคิดที่ทางสํานักงานประกันสังคม ควรจะ

นํามาปรับใชกับองคกร ตามขอเสนอแนะจากการศึกษาเพ่ือนํามาพัฒนายุทธศาสตร คือ การเช่ือมตอ

ระบบเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลในลักษณะ Synchronization และการวิเคราะห และการนําเสนอขอมูล  

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย” ไดอยางเปนรูปธรรมและ

สอดคลองกับทิศทางของโลกในปจจุบันและอนาคต จากการศึกษาพบวา การปฏิรูประบบบริการ 

ทางการแพทยโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวขับเคลื่อน ดังน้ัน บุคลากรถือวาเปนจุดสําคัญอีก

อยางหน่ึงที่จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร เปนในลักษณะของ Data-driven 

organization หรือองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล ผูปฏิบัติงาน ในทุกๆ หนวยงานขององคกร จําเปนที่

จะตองมีการปรับมุมมองในการดําเนินการใหม กลาวคือ ตองมีแนวคิดเชิงขอมูล การบริหารจัดการ 

หรือการตัดสินใจในเชิงนโยบายตางๆ และการปฏิบัติงานจะตองมีขอมูล หรือรายงานสารสนเทศเปน

ตัวขับเคลื่อนเพ่ือใชในการดําเนินงาน ซึ่งบุคลากรจะตองเขาใจในเรื่องของขอมูล การเปนเจาของขอมูล 

(Data Ownership) และการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน และภายนอกสํานักงาน

ประกันสังคม ซึ่งในหนวยงานเองน้ัน ควรใหบุคลากรในหนวยงานสรางคูมือการจัดการขอมูลของ

หนวยงานดวยตนเอง (Data Management Manual) ดังน้ัน การปฏิบัติงานแบบเดิมอาจจะไมชวยให

องคกรบรรลุหรือตอบโจทยความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการตอบสนองตอผูที่

เกี่ยวของดวย โดยภาพรวมน้ัน จะตองมกีารยกระดับบุคลากรใหสามารถทํางานกับโครงสรางพ้ืนฐานที่

จะเปลี่ยนไป โดยจะตองพัฒนาในสองดาน ไดแก  



- การพัฒนาแนวคิดเชิงขอมูล ใหบุคลากรมีความตระหนักและเขาใจในเรื่องของการจัดการ

และบริหารขอมูลในหนวยงาน 

- การพัฒนาทักษะดานการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปนระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง

ตามหนาที่ และความเกี่ยวของของผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวกับขอมูลในหนวยงาน 
 

ขอเสนอแนะแนวทางและขอกําหนดทิศทางการพัฒนาการปฏิรูปบริการทางการแพทย
ของสํานักงานประกันสังคม 

จากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชสําหรับการปรับปรุงการบริการทางการแพทยของ
สํานักงานประกันสังคมน้ัน ในภาพรวมทางสํานักงานประกันสังคม ควรจะปรับปรุงองคกรโดยมุงเนน
การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ในการจัดสรรสิทธิประโยชนของผูประกันตน โดย
เนนผูประกันตนเปนหลัก และระบบการติดตาม (monitor) เพ่ือทบทวน ตรวจสอบความคุมคาคุมทุน
ของแตละสิทธิประโยชนที่ไดกําหนดขึ้น โดยเนนผลลัพธดานสุขภาพ และเนนการนําขอมูลจริงที่มีอยู
มาวิเคราะหหาปญหา และกําหนดตัวช้ีวัด เพ่ือปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับความเปนจริง และ
เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไวในแตละสิทธิประโยชนน้ันๆ โดยการทํางานในลักษณะของ Data-
driven หรือใชขอมูลเปนตัวขับเคลื่อนองคกรเพ่ือทําใหการบริการเหมาะสมย่ิงขึ้น ทั้งในดาน 
การตอบสนองตอผูประกันตน สถานพยาบาล และงบประมาณของสํานักงานประกันสังคม  
การแลกเปลี่ยนขอมูลที่เก่ียวของกับการบริการทางการแพทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวย
ระบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เชน ระบบการตรวจสอบสิทธิการรักษา ขอมูลการรักษา ประวัติ 
การเจ็บปวย และคาใชจายในการรักษา ซึ่งทําใหสํานักงานประกันสังคมสามารถจายคารักษาใหแก
สถานพยาบาลตามขอมูลจริงที่เกิดขึ้น สามารถตรวจสอบได และผูปวยไดรับการรักษาอยางเหมาะสม
ตามสิทธิประกันสังคม ตามสถานพยาบาลที่ทําความตกลงหรือคูสัญญา โดยมีทางสํานักงาน
ประกันสังคมเปนศูนยกลางเพ่ือเช่ือมตอระบบ และเนนที่ผูประกันตนเปนศูนยกลาง (People’s 
focus) ทั้งในเรื่องการจัดสรรเงิน และการจายคาบริการทางการแพทย โดยตองเนนที่ผลลัพธทางดาน
คุณภาพชีวิตผูประกันตน ที่สามารถวัดผลเชิงประจักษได และรวมถึงการบริหารจัดการกองทุนแบบ
รวมศูนยกลางที่ผูประกันตนเปนหลัก เพ่ือความเสถียรภาพ และดํารงอยูไดของกองทุนอยางมั่นคง
ตอไปในอนาคต โดยวิธีการหรือแนวทางเพ่ือจะไปยังเปาหมายประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) การบูรณาการระบบแบบ People focus 

 

 

 

 การประเมินผูประกันตนแตละคน โดยดูความเสี่ยงที่แตละคนที่ไดรับ และการกําหนด

ผลลัพธทางสุขภาพของผูประกันตนแตละประเภทที่มีความเสี่ยง เชน ผูปวยโรคเรื้อรัง  ผูปวยมะเร็ง  

ผูที่มีความผิดปกติอ่ืน ๆ ดานรางกาย และจิตใจ เปนตน  โดยการกําหนดกลุมความเสี่ยง และคํานวณ

คาใชจายแบบเหมาจายสําหรับผูที่ปกติ และเพ่ิมวงเงินตามระดับของความเสี่ยงของแตละคนแทน 

การจายเงินตามโรคที่เกิดขึ้น โดยคิดการสงเงินสมทบตามอัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแตละคน และ 

ในกลุมปกติที่ดูแลสุขภาพตนเองเปนอยางดี 

 

2) เนนการสงเสริมปองกัน และลดการใหผลตอบแทนที่ไมคุมคาในการลงทุน 

โดยการเนนการดูแลกอนการเจ็บปวย และการปองกันการเกิดโรคที่จะมีผลการตอ

คุณภาพชีวิตของผูประกันตนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดวยกระบวนการดังตอไปน้ี 

(1) การปรับระบบการจายแบบเนนกระตุนการสงเสริมปองกัน โดยการใหรางวัลกับ
หนวยบริการที่สามารถควบคุม ปองกันโรคของผูประกันตนในความรับผิดชอบของ
ตนได 

(2) การให promotion สําหรับผูประกันตนที่สามารถดูแลตนเองไดเปนอยางดี ทั้งใน
เรื่องการสมทบเงินเพ่ือการดูแลฟนฟูสุขภาพในอนาคต 

(3) การลดคาใชจายที่ใหผลตอบแทนที่ไมคุมคาในการดูแลผูประกันตน รวมถึงการจาย
คาบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่ไมเกิดผลกับผูรับบริการ และไมคุมคาในการลงทุน  

 



 
 

การประเมินความเสี่ยงของแตละคน และคิดคาใชจายตามความเสี่ยงของแตละคน โดย 

ขั้นพ้ืนฐานทุกคนจะไดรับเทากัน ซึ่งหากผูประกันตนดูแลสุขภาพดีจะเพ่ิมในสวน Health promotion 

ใหกับทั้งผูประกันตนและสถานพยาบาลที่ดูแล ทั้งน้ีเพ่ือกระตุนใหผูประกันตนดูแลสุขภาพของตนเอง

โดยการมีสวนรวม และใหสถานพยาบาลเนนการสงเสริมปองกันมากกวาการรักษาพยาบาล 

 

3) การเพิ่มประสิทธิภาพดานการแพทย โดยเนน Excellent center ใหครอบคลุม 

ในผูประกันตน 

การเนนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลคูสัญญาในการใหบริการทางการแพทย  

การประเมินผลการดําเนินงาน ความสําเร็จในเชิงผลลัพธดานสุขภาพ และตามเปาหมายของสํานักงาน

ประกันสังคม และการเนนผูประกันตนเปนหลัก โดยการนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือคัดเลือก

สถานพยาบาลที่ใหบริการดีเดนในแตละดาน เพ่ือใหผูประกันตนสามารถเลือกรับบริการที่ดีสําหรับ

ตนเองได 

 

4) การเพิ่มความเสถียรภาพและความม่ันคงของกองทุนเพื่อใหผูประกันตนมีความ 

ม่ันใจและไดรับบริการที่ดี ที่เหมาะสม 

ปจจุบันกองทุนประกันสังคมมีความทาทายทีจ่ะตองเผชิญ  คือ  (1) ประชากรมแีนวโนม

ที่จะมีอายุยืนยาวขึ้น อัตราการเจริญพันธุมีแนวโนมลดลง  ประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุตํ่ากวา

ระดับ Replacement rate ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย ญี่ปุน เวียดนาม เยอรมนี อิหราน 

และไทย  ทําใหอัตราสวนการพ่ึงพาประชากรวัยทํางานมีแนวโนมสูงขึ้น (2) อัตราจายสมทบ  

การบริหารเงินกองทุนใหมีประสิทธิภาพ และผลตอบแทนที่เพียงพอสําหรับการจายบํานาญในอนาคต

และเพ่ือความย่ังยืนของกองทุนประกันสังคมตอไป  



       แนวทางในการแกไขปญหากองทุนประกันสังคมจะตองคํานึงถึงความเพียงพอ 

(Adequacy)  และความย่ังยืน (Sustainability) ของเงินกองทุน โดยในการปฏิรูปใหมีเงินกองทุน

เพียงพอและมีความย่ังยืน จะตองพิจารณาถึงความสมดุลระหวางเงินสมทบกับเงินบํานาญที่จาย และ

ตองสมดุลระหวางประชากรวัยทํางานกับผูรับบํานาญ ซึ่งวิธีการในการสรางความสมดุลระหวาง

ประชากรวัยทํางานกับผูรับบํานาญอยางนอย จะตองมีการปฏิรูป 5 ดาน ไดแก 

       (1) ปรับเพ่ิมอัตราการจายเงินสมทบใหเหมาะสม ดวยอัตราจายเงินสมทบของประเทศ

ไทยยังตํ่าอยูมากเมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิประโยชนที่ไดรับในดานตางๆ ทั้งกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 

และกลุมประเทศอาเซียนดวยกัน อัตราการจายเงินสมทบควรขึ้นกับอายุและฐานรายไดของ

ผูประกันตนพรอมๆกัน ไมใชรูปแบบที่เปนอยูในปจจุบันที่ใชฐานเงินเดือนอยางเดียวเปนเกณฑ เชน 

ผูประกันตนมีรายไดตอเดือน 20,000 บาทผูประกันตนเหลาน้ีทุกคนจะตองจายเงินสมทบเทากัน 750 

บาท ไมวาผูประกันตนจะมีอายุเทาใดก็ตาม แตมีความจริงอยูประการหน่ึง คือ คนที่มีอายุมาก โอกาส

ความเสี่ยงที่จะเจ็บปวยยอมมีมากกวาคนอายุนอย ดังน้ัน ควรเพ่ิมการจายเงินสมทบสําหรับคนที่มี

ความเสี่ยงมากกวาจึงจะถูกตองและสมเหตุผล  

       (2) ปรับอายุเริ่มตนในการรับบํานาญใหมากขึ้น เชน ปรับอายุจาก 55 ป เปนอายุต้ังแต 

60 ป หรือ 65 ปขึ้นไป โดยใหกลุมใกลเกษียณสามารถเลือกรับเงินตามขั้นบันไดอายุ เพ่ือลดอัตราสวน

การพ่ึงพาของกองทุนใหสมดุลในอนาคต  

       (3) ควรเพ่ิมผูประกันตนวัยแรงงานใหมากขึ้น เชน การเพ่ิมผูประกันตนวัยแรงงานใน

กลุมแรงงานขามชาติโดยตองพิจารณาอัตราการจายเงินสมทบใหเหมาะสม  ไมเปนภาระใหกับ

ประเทศชาติ 

       (4) ปรับปรุงสิทธิประโยชน ใหมีการรวมจายมากขึ้น  ประเด็นที่ตองพิจารณาคือ  

การเปลี่ยนรูปแบบการจายบํานาญจากสิทธิประโยชน Defined Benefit มาเปนแบบรวมจาย 

Defined Contribution ดังเชน กองทุนบํานาญภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกา กองทุนการเจ็บปวยแบบ

รวมจาย ในเอเชีย เชน เกาหลีใต กองทุนบํานาญในยุโรปที่กองทุนแบบ Defined Benefit มีจํานวน

นอยลงรวมถึงควรเพ่ิมสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลแบบรวมจายในระดับพรีเมี่ยม (พิเศษ) 

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สําหรับผูประกันตนที่มีรายไดสูง 

 

 

 

 

 

 



5) การบูรณาการขอมูลสารสนเทศ เพื่อการดูแลผูประกันตนไดทุกมิติ 

 

 
 

กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคม 

       จากผลของการศึกษายังพบปญหาที่เกิดขึ้นจากการไมสามารถเช่ือมโยงขอมูลของ
ผูประกันตนระหวางกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนได  อีกทั้งขอมูลภายในกองทุนยังมี 
การจัดเก็บหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงมีโครงสราง และการเขารหัสที่แตกตางกันทําใหไมสามารถเห็น
ภาพของผูประกันตนเปนรายบุคคลได รวมถึงไมสามารถเห็นคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามระบบของแตละ
คนได  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรบริการทางการแพทย 
และการพัฒนาระบบขอมูลใหตอบสนองการใช งานที่หลากหลายในลักษณะคลั งข อมู ล  
(Data Warehouse) เช่ือมโยงฐานขอมูลที่เก่ียวของกับหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน หรือสถานพยาบาลตางๆ เพ่ืออางอิง และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหมีความ
นาเช่ือถือ และทันสมัย ลดปญหาการรับสงขอมูล และชองวางในการเขาถึงโรงพยาบาลตนสังกัดหรือ
สถานพยาบาลอ่ืนๆ ของผูประกันตน ลดปญหาการจัดการการตรวจสอบ และติดตามสิทธิประโยชน
หรือเงินทดแทนตางๆ อีกทั้งมุงเนนใหความสําคัญในเรื่องของประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักความ 
รับผิดรับชอบ (Accountability) และความโปรงใส (Transparency) ของระบบโดยรวม 

       ดังน้ัน การดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงานประกันสังคมโดยเฉพาะทางดานบริการ
ทางการแพทยจึงจําเปนตองมีระบบขอมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
รองรับการดําเนินงานตามภารกิจ มีการเก็บ และรวบรวมขอมูลใหเช่ือมตอกัน และสามารถนํามา
พิจารณาไดถึงระดับตัวบุคคล (Individual Focus) การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเก็บหรือวิเคราะห
ขอมูลแบบแยกสวนจากกิจกรรมหรือการรักษา (Department/Service Focus) มาเปนการรวมศูนยสู
ผูประกันตน (Patient Focus) เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการใชขอมูลในการวิเคราะห กําหนด
แผนงานนโยบาย และบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของ และในโอกาสที่สํานักงาน



ประกันสังคมไดกําหนด “แผนยุทธศาสตร 5 ASEAN” ระยะ 5 ป พ.ศ. 2558-2562 ไดใหความสําคัญ
ในการพัฒนางานบริการทางการแพทย เพ่ือพัฒนารูปแบบแนวทางการกํากับคุณภาพสถานพยาบาลให
ไดมาตรฐาน ลดขอรองเรียนจากการรับบริการทางการแพทยของเครือขายสถานพยาบาล และสราง
ความเขมแข็งในการพัฒนางานบริการทางการแพทยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน
คุมคาตอผูประกันตน สถานพยาบาล และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ทางสํานักงานประกันสังคม 
ควรจะปรับปรุงองคกรโดยมุงเนนไปที่การทํางานในลักษณะของ Data-driven หรือใชขอมูลเปน 
ตัวขับเคลื่อนองคกรเพ่ือทําใหการบริการเหมาะสมย่ิงขึ้น ทั้งในดานการตอบสนองตอผูประกันตน 
สถานพยาบาล และงบประมาณของสํานักงานประกันสังคม การแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับ 
การบริการทางการแพทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เชน 
ระบบการตรวจสอบสิทธิการรักษา ขอมูลการรักษา ประวัติการเจ็บปวย และคาใชจายในการรักษา ซึ่ง
ทําใหสํานักงานประกันสังคมสามารถจายคารักษาใหแกสถานพยาบาลตามขอมูลจริงที่เกิดขึ้น สามารถ
ตรวจสอบได และผูปวยไดรับการรักษาอยางเหมาะสมตามสิทธิประกันสังคม ตามสถานพยาบาลที่ทํา
ความตกลงหรือคูสัญญา โดยสํานักงานประกันสังคมเปนศูนยกลางเพ่ือเช่ือมตอระบบ ทั้งน้ี ประเด็นที่
สําคัญของกระบวนการในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคม
สามารถเนนได 4 เรื่องหลักๆ ไดแก 

(1) Data pooling and Standard 

(2) User Interface 

(3) Business intelligence  

(4) Dashboard 

       และเมื่อองคกรพรอมที่ปรับตัวไปทางดานน้ันแลว จุดตอมาคือ การปรับปรุง
กระบวนการในการใหบริการทางการแพทย เนนไปที่การทําในลักษณะ People’s focus กลาวคือ 
จากเดิมน้ัน ลักษณะขององคกรที่ใหบริการทางการแพทย มักจะทํางานในลักษณะของ Workflow ใน
แตละสวนงาน มีขั้นตอนทํางานเริ่มตน ที่แผนกหน่ึง แลว กระบวนการ จะสงตอไปยังแผนกที่เกี่ยวของ
ตอๆ กันไป จนจบกระบวนการ ซึ่งถาหากมีปญหาในสวนของการสงมอบผลลัพธของกระบวนการ แลว
มีการขามองคกร หรือ บางหนวยงานน้ัน อาจจะทําใหขอมูลสูญหาย ไมจบกระบวนการ ตัวอยางเชน 
การสงตัวเขารับการรักษาของผูประกันตน การเขาไปพบแพทยของผูประกันตนหลายครั้งในหลาย
สถานพยาบาล เปนตน ซึ่งถามีการปรับมุมมองในการใหบริการทางการแพทยใหม โดยเนนไปที่ 
People’s focus แลวทําการเก็บขอมูลหลักเปนผูประกันตน เพ่ือใหการติดตามขอมูลของผูประกันตน
แตละคนได 

       สวนขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบขอมูลน้ัน ทางสํานักงานประกันสังคมควรที่จะมี
การพัฒนาระบบบริการทางการแพทยแบบ People’s focus ซึ่ง จะตองมีการขับเคลื่อนดวย 
การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร อันประกอบไปดวย การพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร
ของสํานักงานประกันสังคม การพัฒนาโครงสรางการจัดการและแลกเปลี่ยนขอมูลของสํานักงาน
ประกันสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของ และการพัฒนาระบบการจัดการวิเคราะหขอมูลทางดาน 
การบริการทางการแพทย 



       โดยที่กลไกสําคัญอันดับแรกคือ การปรับโครงสรางและรูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เพ่ือใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาระบบงานในลักษณะของ People’s 
focus ได และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เชน ขอมูลไมครบถวนสมบูรณ (incompleteness) หรือ
ขอมูลที่จัดเก็บไมมีความสอดคลองกัน (inconsistency) เพราะวาขอมูลเดียวกัน อาจจะมีการจัดเก็บ
อยูในหลายๆ แหลงขอมูล เชน ขอมูลรหัส รายละเอียดโรงพยาบาล ทําใหขอมูลการรักษาผูปวยใน 
ผูปวยนอก อาจจะไมสามารถเช่ือมโยงกันไดโดยสมบูรณ หากไมไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกันทั้ง
ฐานขอมูล อีกทั้ง รหัสที่ใชในระบบสาธารณสุข ควรจะเปนรหัสเดียวกันหมดในทั้งระบบ เชน รหัส
สถานพยาบาลที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและประกันสังคม ควรจะเปนรหัสเดียวกัน เปนตน 

        เพ่ือใหการศึกษาและพัฒนาระบบบริการทางการแพทยมีความตอเน่ือง และสามารถนํา
ผลจากงานวิจัยน้ีไปใชในการศึกษาตอยอดงานวิจัย จึงไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการศึกษาเพ่ือ
วิจัยเรื่องน้ีตอไปในอนาคต คือ  

       (1) ศึกษาองคประกอบที่เก่ียวของกับ People’s focus มีการสรางองคประกอบ 
กระบวนการทํางานที่เกี่ยวของกับระบบงาน การออกแบบกระบวนการทํางานที่เนน People’s focus 
การศึกษาผูที่เกี่ยวของกับระบบงาน 

        (2) ศึกษาโครงสรางของการจัดเก็บขอมูลที่มีลักษณะของ People’s focus โดย
ออกแบบมิติทางดานขอมูลใหเปนลักษณะของ People’s focus เชน ดานสถานพยาบาล ดาน
ผูประกันตน ดานโรคที่รักษา และมีมิติดานเวลาเขามาจัดการ รวมถึงควรจะมีการศึกษาทางดาน
รายงานและความตองการขอมูลของผูบริหารเพ่ิมเติมดวย 
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ตารางที ่2.9 แสดงอัตราบุคลากรแพทย ปพ.ศ. 2540 ประเทศเกาหลีใต 29 
ตารางที ่2.10  แสดงวิวัฒนาการระบบบริการพ้ืนฐานทางประกันสุขภาพของประเทศ
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30 

ตารางที ่2.11 แสดงการบริการจัดการระบบประกันสังคมประเทศเกาหลีใต 31 

ตารางที ่2.12  แสดงความคุมครองแรงงานของระบบประกันสังคมในประเทศเกาหลีใต 33 
ตารางที ่2.13  แสดงความคุมครองและสิทธิประโยชนจากกองทุนประกันสังคมใน

ประเทศเกาหลีใต 
33 

ตารางที ่2.14 ความยากจนในผูสูงอายุ:การตอบสนองทางดานนโยบายของสาธารณรัฐ
เกาหลี (Poverty among the Elderly : Korean Policy Response) 
โดย Dr.Domghyun Park, Asian Development Bank (ADB) 

35 

ตารางที ่2.15  งบเหมาจายรายหัวป 2560 (3,109.87 บาทตอคน)  37 
ตารางที ่2.16 สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนมาตรา 33 จะไดรับ 41 
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ตารางที ่2.17 เปรียบเทียบสิทธิประโยชน/ความคุมครองของ 2 ทางเลอืก 46 
ตารางที ่2.18 สรุปคุณสมบัติ การสงเงินสมทบ และสิทธิประโยชน ของผูประกันตน 48 
ตารางที ่2.19 ประเภทของเงินทดแทนและสิทธิที่จะไดรับ 49 
ตารางที ่2.20 แสดงการปรับปรุงการจายคาบริการทางการแพทย (บาท/คน/ป)  

กรณีเหมาจาย ใหแกสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ จนถึงปจจุบัน 
62 

ตารางที่ 2.21 แสดงการปรับปรุงการจายคาบริการทางการแพทย กรณนีอกเหนือ 
เหมาจาย ใหแกผูประกันตน หรือสถานพยาบาล จนถึงปจจุบัน 

63 

ตารางที่ 2.22 สรุปการเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 66 
ตารางที่ 2.23 แสดงรายละเอียดดานความคุมครองสิทธิประโยชน 74 
ตารางที ่4.1 รายการขอมูลของสํานักงานประกันสังคมทีม่ีการจัดเก็บปจจุบัน 103 
ตารางที่ 4.2 รายการขอมูลรองเรียน 108 
ตารางที่ 4.3  แสดงการรายการขอมูลคาบริการทางการแพทย กรณีเหมาจาย ใหแก

สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ 
108 

ตารางที่ 4.4 แสดงการรายการขอมูลคาบริการทางการแพทย ที่เกี่ยวของกับ  
กรณีเหมาจาย 

109 

ตารางที่ 4.5  ขอมูลผูปวย (Chronic Patient) 111 
ตารางที่ 4.6 การวินิจฉัย (Chronic Diagnosis) 112 
ตารางที่ 4.7  รายการขอมูลผูปวยนอกที่มกีารบันทึกในระบบของประกันสังคม 113 
ตารางที่ 4.8 ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคล (OutpatientHdr2) 113 
ตารางที่ 4.9 ขอมูลการวินิจฉัยโรคผูปวยนอกรายบุคคล(OutpatientDiagnosisDtl2) 114 
ตารางที ่4.10 ขอมูลผาตัด/หตัถการผูปวยนอกรายบุคคล (OutpatientSurgeryDtl2) 115 
ตารางที ่4.11 ขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรายบุคคล

(OutpatientChargesDtl2) 
115 

ตารางที ่4.12 รายการขอมูลผูปวยในที่มีการบันทึกในระบบของประกันสังคม 117 
ตารางที ่4.13 ขอมูลผูปวยในรายบุคคล (IPADT) 118 
ตารางที ่4.14 ขอมูลการวินิจฉัยโรค/การผาตัดผูปวยในรายบุคคล (IPDXOP) 119 
ตารางที ่4.15 ขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยในรายบุคคล (IPBITEM) 120 
ตารางที ่4.16 ขอมูลผูรวมจายผูปวยในรายบุคคล (IPPAY) 121 
ตารางที่ 4.17 ขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยในรายบุคคล (IPBITEM) 122 
ตารางที่ 4.18 แสดงการรายการขอมูลคาบรกิารทางการแพทย ที่เกี่ยวของกับกรณี

นอกเหนือเหมาจาย 
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ตารางที ่4.19 แสดงการรายการขอมูลบริการทางการแพทยที่ทางทีมวิจัยไดรับในกรณี
นอกเหนือเหมาจาย 

123 

ตารางที ่4.20 รายการขอมูล EMCO (กรณีผูปวยใน) 125 
ตารางที ่4.21 รายการขอมูล EMCO (กรณีผูปวยนอก) 127 
ตารางที ่4.22 รายการขอมูล ยา จ2 128 
ตารางที ่4.23 รายการขอมูลการฟอกเลือด 129 
ตารางที ่4.24 รายการขอมูลการลางชองทอง 129 
ตารางที ่4.25  รายการขอมูลการปลูกถายไต 129 
ตารางที่ 4.26 รายการขอมูลประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางานที่มีการบันทึกในระบบ 131 
ตารางที ่4.27  รายละเอียดของรายการขอมูลประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน 131 
ตารางที่ 4.28 สถิติรายงานที่เกี่ยวของ สําหรับกรณี เหมาจาย 132 
ตารางที่ 4.29 สถิติรายงานที่เกี่ยวของ สําหรับกรณี นอกเหนือเหมาจาย 133 
ตารางที่ 4.30 สถิติรายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของสํานักงานประกันสังคม 135 
ตารางที ่4.31 จํานวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในแตละสถานพยาบาล ในแตละป 142 
ตารางที ่4.32 จํานวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในสถานพยาบาลแยกตามรายภาค

ต้ังแตป พ.ศ.2544-2559 
146 

ตารางที ่4.33 จํานวนเตียงของสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนผูประกันตนจําแนกรายภาค 149 
ตารางที ่4.34 จํานวนสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพในป พ.ศ. 2555-2559 149 
ตารางที ่4.35 จํานวนผูปวยนอกประกันตน ที่เขาระบบริการในสถานพยาบาล

ประกันสังคมทัง้ที่เปนสถานพยาบาลหลัก เครือขาย และระดับสูงกวา  
ใน ป พ.ศ.2556-2557 

150 

ตารางที ่4.36 จํานวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรังของแตละสถานพยาบาล 150 
ตารางที่ 4.37 จํานวนผูปวยขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง แยกตาม 26 กลุมโรค ต้ังแต 

ป พ.ศ.2556-2558 
151 

ตารางที่ 4.38 จํานวนผูปวยในของแตละปต้ังแตป 2556-2558 152 
ตารางที่ 4.39 จํานวนผูปวยในที่เขารับบริการในสถานพยาบาลหลักตามสิทธิและ

สถานพยาบาลเครือขาย ปพ.ศ. 2556-2558 
152 

ตารางที่ 5.1 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป และอยูในกําลังแรงงานจําแนก
รายภาค 

159 
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ตารางที ่5.2 แสดงอัตราสวนของผูประกันตนตอประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป และอยูใน
กําลังแรงงาน จําแนกรายภาค ต้ังแตป พ.ศ.2557-2559 

161 

ตารางที ่5.3 จํานวนผูประกันตนเฉลี่ยในแตละกลุมจําแนกรายภาค พ.ศ. 2559 165 
ตารางที ่5.4 สัดสวนผูประกันตนตอสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนจําแนกตามรายภาคแตป 

พ.ศ.2544-2559 
165 

ตารางที ่5.5 แสดงการเขารับบริการผูปวยนอกของผูประกันตน ในสถานพยาบาล 171 
ตารางที ่5.6 แสดงการเขารับบริการผูปวยนอกของผูประกันตน ในสถานพยาบาล 

แตละระดับ 
173 

ตารางที ่5.7  แสดงการเขารับบริการผูปวยนอกของผูประกันตน ในสถานพยาบาล 
แตละระดับตารางที่  

173 

ตารางที่ 5.8 จํานวนผูปวยในประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 175 
ตารางที ่5.9  จํานวนผูปวยในประกันสังคม จําแนกตามระดับสถานพยาบาลที่เขารับ

การรักษา พ.ศ. 2556-2558 
175 

ตารางที่ 5.10 จํานวนผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลแตละระดับของ
สถานพยาบาลเครือขาย พ.ศ.2556-2558 

176 

ตารางที่ 5.11 แสดงจํานวนผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก  
จําแนกตามรายภาค พ.ศ.2556-2558 

177 

ตารางที่ 5.12 แสดงจํานวนผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก 
แยกตามแตละภาค ต้ังแต พ.ศ. 2556-2558 

178 

ตารางที ่5.13 จํานวนผูประกันตนเฉลี่ยตอเตียงของสถานพยาบาลแตละภาค  
พ.ศ. 2557-2559 

179 

ตารางที ่5.14 จํานวนผูประกันตนเฉลี่ยตอเตียงของสถานพยาบาลในแตละจังหวัด  
ที่มีคาสูงกวาระดับประเทศในแตละภาค ต้ังแตป พ.ศ. 2557-2559 

179 

ตารางที ่5.15 การเจ็บปวยของผูประกันตนที่เปนผูปวยนอกที่พบมากที่สดุ 
เรียงตามลําดับ  

180 

ตารางที ่5.16 10 อันดับแรกที่พบมากที่สุดของโรคเรื้อรัง 26 กลุมโรค                           182 
ตารางที ่5.17 10 อันแรกของ DRG ที่พบมากที่สุดของผูปวยใน ป 2556 183 
ตารางที ่5.18 10 อันแรกของ DRG ที่พบมากที่สุดของผูปวยใน ป 2557   183 
ตารางที ่5.19 10 อันแรกของ DRG ที่พบมาที่สุดของผูปวยใน ป 2558                184 
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ตารางที ่5.20 จํานวนผูประกันตนที่เขารับการรักษาผูปวยในดวยโรคอุจจาระรวง

(Gastroenteritis) และโรคไขเลือดออก( Dengue) แยกรายภาค 
พ.ศ.2556-2558 

186 

ตารางที ่5.21 จํานวนผูประกันตนที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลและที่เสียชีวิต
แยกตามรายภาค   

187 

ตารางที ่5.22 10 อันดับแรกของDRG ที่พบในการเสียชีวิตของผูปวยใน  พ.ศ. 2556-
2558 

188 

ตารางที ่5.23 รอยละปวยตายของกลุมโรค (DRG) ของผูปวยใน ที่พบในป พ.ศ. 2556-
2558 

189 

ตารางที ่5.24 ผลการรักษาผูปวยในที่เขารับการรักษาดวย DRG :Major arrhythmia 
and cardiac arrest, w catas CC  (DRG 05634) จําแนกตามรายภาค 
พ.ศ.2556-2558 

191 

ตารางที ่5.25 จํานวนการรักษาบําบัดทดแทนไตในแตละประเภทของผูปวย
ประกันสังคม 

193 

ตารางที ่5.26 จํานวนผูปวยที่บําบัดทดแทนไตแตละวิธีจําแนกตามกลุมอายุ 195 
ตารางที ่5.27  อัตราการเสียชีวิตของผูประกันตนที่มีการรักษาบําบัดทดแทนไตแตละ

ประเภท 
197 

ตารางที่ 5.28 เปรียบเทียบการอัตราการเสียชีวิตของผูประกันตนที่มีการบําบัดทดแทน
ไตแตละประเภทจําแนกตามการปรับวิธีการรักษา 

198 

ตารางที่ 5.29 แสดงจํานวนลูกจางที่ไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน โดยแบงตาม
ประเภทความรุนแรง ของการบาดเจ็บ ต้ังแต ป พ.ศ.2554 -2559 

199 

ตารางที ่5.30  แสดงจํานวนสิ่งที่ทําใหประสบอันตรายกับลูกจาง ป พ.ศ. 2559  
โดยจําแนกตามประเภทความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ไดรับ 

201 

ตารางที่ 5.31 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสวนตาง ๆของรางกาย ที่ทําใหเกิด 
การสูญเสีย พ.ศ.2559 

202 

ตารางที่ 5.32 สิ่งที่ทําใหประสบอันตรายและเสียชีวิตเน่ืองจากการไดรับบาดเจ็บ 
จากการทํางาน พ.ศ.2559 

203 

ตารางที่ 5.33 คาใชจายเหมาจายรายหัวของสํานักงานประกันสังคม ในปต้ังแตป 2544- 
2559 

207 

ตารางที ่5.34 จํานวนสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลต้ังแตป
พ.ศ. 2555-2560 เมื่อเทียบสถานพยาบาลที่มีผูประกันตนขึ้นทะเบียน
สิทธิ 

208 
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ตารางที ่5.35 จํานวนสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลต้ังแตป

พ.ศ. 2555-2560 เมื่อเทียบสถานพยาบาลที่มีผูประกันตนขึ้นทะเบียน
สิทธิ แยกรายภาค 

209 

ตารางที ่5.36 แสดงจํานวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนรับรองสิทธ์ิกับสถานพยาบาล 
ที่ไมผานการรบัรองมาตรฐาน พ.ศ. 2559 

210 

ตารางที ่5.37 จํานวนผูประกันตนที่เขารับบริการรักษาพยาบาลในกรณี “ผูปวยนอก” 
ในสถานพยาบาลประกันสังคมจําแนกตามการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ต้ังแต ป พ.ศ. 2556-2557 

211 

ตารางที ่5.38 จํานวนเงินที่จายใหกับสถานพยาบาลคูสัญญาประกันสังคมที่ผาน 
การรับรองมาตรฐานขั้นที่ 2 (HA ขั้นที่ 2) และ ขั้นที ่3 (JCI) ต้ังแต  
พ.ศ. 2552-2559 

211 

ตารางที ่5.39 คาใชจายผูปวยนอกตอครั้งของสถานพยาบาลหลักและเครือขายต้ังแต 
ป พ.ศ.2556-2557 

212 

ตารางที่ 5.40 คาใชจายตอครั้งของผูประกันตนกรณีผูปวยนอกจําแนกตามระดับ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2556-2557 

213 

ตารางที ่5.41 กลุมคารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยนอกประกันสังคมเฉลี่ยตอครั้ง ที่เขา
ใชสิทธิประกันสังคมในสถานพยาบาล แตละระดับ พ.ศ.2556-2557 

215 

ตารางที ่5.42 คาใชจายของผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก 
แยกตามแตละภาค ต้ังแต พ.ศ. 2556-2558                                                                              

216 

ตารางที ่5.43 คาใชจายของผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลแตละระดับ 
ต้ังแตป พ.ศ.2556-2558 

218 

ตารางที ่5.44 การเขารับบริการของผูปวยใน คนครั้ง ต้ังแตพ.ศ. 2556-2558 220 
ตารางที ่5.45 คาใชจายเฉลี่ยของโรคเรื้อรังที่พบมาก 3 อันดับแรก ของผูปวยนอก 220 
ตารางที ่5.46 ขอมูลจํานวนผูปวยใน กรณีทีม่ีคาใชจายสูง (AdjRW>2) ต้ังแตป  

2556-2558 
221 

ตารางที ่5.47 10 อันดับแรกของกลุมโรคทีพ่บบอยของผูปวยใน กรณีคาใชจายสูง
(AdjRW>2) พ.ศ.2556 

221 

ตารางที ่5.48 10 อันดับแรกของกลุมโรคทีพ่บบอยของผูปวยใน กรณีคาใชจายสูง
(AdjRW>2) พ.ศ.2557 

222 

  
 
 

 



 

 

สารบญัตาราง(ตอ) 
 

  หนา 
   
ตารางที ่5.49  10 อันดับแรกของกลุมโรคทีพ่บบอยของผูปวยใน กรณีคาใชจายสูง

(AdjRW>2) พ.ศ.2558 
222 

ตารางที่ 5.50 แสดงกลุมโรคที่พบบอยของผูปวยใน กรณคีาใชจายสูง ในสถานพยาบาล
หลักจําแนกตามรายภาค พ.ศ.2558  

223 

ตารางที ่5.51  คาใชจายเฉลี่ย กรณีทีม่ีคาใชจายสูง (AdjRW>2) แยกตามรายภาค  
ต้ังแตป 2556-2558 

224 

ตารางที่ 5.52 แสดงคาAdjRWรวม ที่มคีามากที่สุด10อันดับแรกของผูปวยในกรณี
คาใชจายสูง พ.ศ. 2556 

225 

ตารางที่ 5.53 แสดงคาAdjRWรวม ที่มคีามากที่สุด 10 อันดับแรกของผูปวยในกรณี
คาใชจายสูง พ.ศ. 2557 

226 

ตารางที่ 5.54 แสดงคา AdjRWรวม ที่มคีามากที่สุด 10 อันดับแรกของผูปวยในกรณี
คาใชจายสูง พ.ศ. 2558 

227 

ตารางที ่5.55 คารวม AdjRW ของกลุมโรคที่พบในผูปวยใน กรณคีาใชจายสูง  
พ.ศ. 2558 

228 

ตารางที ่5.56 กลุมคา AdjRWรวม ของแตละกลุมทีใ่นสถานพยาบาลหลัก กรณีที่เปน 
AdjRW≥2 พ.ศ.2558 

228 

ตารางที ่5.57 แสดงกลุมโรคที่มีคารวม AdjRW สูงใน 16 อันดับแรกของแตละป 
พ.ศ. 2556-2558 จําแนกรายภาค  

229 

ตารางที ่5.58 แสดงคาเฉลี่ย AdjRW ที่สูงสุด 10 อันดับแรกของแตละกลุมโรค  
พ.ศ. 2556 

231 

ตารางที ่5.59 แสดงคาเฉลี่ย AdjRW ที่สูงสุด 10 อันดับแรกของแตละกลุมโรค  
พ.ศ. 2557 

232 

ตารางที ่5.60 แสดงคาเฉลี่ย AdjRW ที่สูงสุด 10 อันดับแรกของแตละกลุมโรค  
พ.ศ. 2558 

233 

ตารางที ่5.61 แสดงกลุมคาเฉลี่ย AdjRW ที่พบในแตละกลุมโรค 234 
ตารางที ่5.62 แสดงรายการกลุมโรคทีม่ีคา AdjRWรวม > 50,000 ในป พ.ศ. 2558 237 
ตารางที ่5.63 แสดง คาเฉลี่ย AdjRW ในกลุมโรคที่มีคา AdjRWรวม > 50,000   

ในป พ.ศ. 2558 แยกรายภาค 
238 

ตารางที ่5.64 แสดงอัตราปวยตายของผูปวยแตละกลุมโรคทั้ง 16 กลุมโรคที่มีคา 
AdjRWรวม > 50,000  ในแตละภาค ปพ.ศ.2558 

240 

  
 

 



 

สารบญัตาราง(ตอ) 
 

  หนา 
   
ตารางที ่5.65 แสดงอัตราการปฏิเสธรักษาของผูปวยแตละกลุมโรคทั้ง 16 กลุมโรค 

ที่มีคา AdjRWรวม > 50,000  ในแตละภาค ปพ.ศ. 2558 
241 

ตารางที ่5.66 แสดงอัตราการสงตอไปรักษาของผูปวยแตละกลุมโรคทั้ง 16 กลุมโรค 
ที่มีคา AdjRWรวม > 50,000  ในแตละภาค ปพ.ศ. 2558 

242 

ตารางที ่5.67 สาเหตุของการประสบอันตรายและมีคารักษาพยาบาลมากกวา 100,000 
บาทขึ้นไป จําแนกตามระดับความรุนแรง พ.ศ.2559 

245 

ตารางที ่5.68 คารักษาพยาบาล 10 อันดับแรกโดยจําแนกตามอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ 
พ.ศ.2559 

246 

ตารางที ่5.69  แสดงผลการประสบอันตรายที่มีคารักษาพยาบาลเทากับ  300,000 บาท 
พ.ศ. 2559 

247 

ตารางที่ 5.70 แสดงผลการประสบอันตรายที่มีคารักษาพยาบาลมากกวา 300,000บาท
ขึ้นไป พ.ศ. 2559 

248 

ตารางที ่5.71  จํานวนขอรองเรียนแยกตามประเภท ต้ังแตปพ.ศ. 2551-2558 249 
ตารางที่ 5.72 ผลการพิจารณาขอรองเรียนต้ังแตป 2551- 2559 250 
ตารางที่ 5.73 จํานวนขอรองเรียนจําแนกตามประเภทหนวยงานที่เกิดเหตุ 251 
ตารางที่ 5.74 แสดงคาเฉลี่ย คาสูงสุด-ตํ่าสุด ของผูปวยแตละประเภท 258 
ตารางที่ 5.75 จํานวนผูปวยในแตละประเภทของแตละชวง AdjRW 260 
ตารางที่ 5.76 จํานวนรวม AdjRW แตละประเภทของแตละชวง AdjRW 260 
ตารางที่ 5.77 เฉลี่ย AdjRW ตอคน ในแตละประเภทของแตละชวง AdjRW 261 
ตารางที่ 5.78 จํานวนปที่กองทุนชราภาพอยูไดในแตละแนวทางนับจากป 2558 284 
ตารางที่ 5.79 ตัวอยางของการคํานวณอัตราการเก็บเงินสมทบของผูประกันตน 

(ปจจุบัน, Model A, ModelB) 
286 

ตารางที่ 5.80 ตัวอยางของการคํานวณอัตราการเก็บเงินสมทบของผูประกันตน 
(ปจจุบัน- Model C) 
 

287 

 
 
 
 
 
 



 

 

 สารบญัรปู 
 

 

  หนา 
 

รูปภาพที่ 1.1 Conceptual Framework 3 
รูปภาพที่ 1.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับองคกรโดยรวม 4 
รูปภาพที่ 1.3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับเฉพาะดาน 4 
รูปภาพที่ 2.1 แสดงระบบบริการขั้นพ้ืนฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา 20 
รูปภาพที่ 2.2 แสดงโครงสรางระบบประกันสุขภาพของประเทศเกาหลีใต 32 

รูปภาพที่ 3.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนประกันสังคม 100 
รูปภาพที่ 3.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนประกันสังคม 

กรณีเหมาจาย 
100 

รูปภาพที่ 3.3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนประกันสังคม 
กรณีเหมาจาย 

101 

รูปภาพที่ 3.4 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนเงินทดแทน 102 
รูปภาพที่ 3.5 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนเงินทดแทน 102 
รูปภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือยื่นขอรับคาเหมาจายการบริการ 

ทางการแพทย HA/JCI 
106 

รูปภาพที่ 4.2 กระบวนการขอรองเรียน 107 
รูปภาพที่ 4.3 แผนภูมิกระบวนงานรับเรื่องรองเรียน 107 
รูปภาพที่ 4.4 การเช่ือมโยงขอมูลเหมาจาย 110 
รูปภาพที่ 4.5 แสดงกระบวนการไดมาของขอมูลผูปวยใน 116 
รูปภาพที่ 4.6 กระบวนการดําเนินงานดานขอมูลผูประสบอันตรายเน่ืองจาก 

การทํางาน 
130 

รูปภาพที่ 4.7 การใชขอมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
กรณีเหมาจาย 

137 

รูปภาพที่ 4.8 การใชขอมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
กรณีนอกเหนือเหมาจาย 

138 

รูปภาพที่ 4.9 การใชขอมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุน
เงินทดแทน กรณีประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน 

139 

รูปภาพที่ 4.10 แสดงกระบวนการสําหรับการจัดทํา Data Cleaning 141 
รูปภาพที่ 4.11 แสดงจํานวนผูประกันตนเฉลี่ยในแตละป 143 
รูปภาพที่ 4.12 แสดงจํานวนสถานพยาบาลที่มีผูประกันตนขึ้นทะเบียนสิทธิ 

ในแตละป 
143 

  
 

 



 

สารบญัรปู(ตอ) 
 

  หนา 
 

รูปภาพที่ 4.13 แสดงจํานวนผูประกันเฉลี่ยตอสถานพยาบาลของแตละป 144 
รูปภาพที่ 4.14 แสดงจํานวนผูประกันในแตละสถานพยาบาล 3 ปยอนหลงั 

 (พ.ศ. 2557-2559)  
145 

รูปภาพที่ 4.15 แสดงจํานวนสถานพยาบาลที่มีผูประกันมีสิทธิใชบริการในแตละภาค 
ต้ังแต พ.ศ.2544-2559 

148 

รูปภาพที่ 4.16 แสดงจํานวนผูประกันที่มีสิทธิในแตละภาค ต้ังแต พ.ศ.2544-2559 148 
รูปภาพที่ 4.17 แสดงกระบวนการสําหรับการจัดทํา Data Cleaning 154 
รูปภาพที่ 4.18 ตารางที่นําเขาในโปรแกรมจดัการฐานขอมูล 155 

รูปภาพที่ 4.19 ตารางที่นําเขามาและเพ่ิมเติมขึ้น 156 
รูปภาพที่ 4.20 ตัวอยาง Query ที่สรางขึ้นบน Microsoft Access 156 
รูปภาพที่ 5.1 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปจําแนกรายภาค  

ป พ.ศ. 2557-2559 
160 

รูปภาพที่ 5.2 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปและอยูในกําลังแรงงาน
จําแนกรายภาค ป พ.ศ. 2557-2559 

160 

รูปภาพที่ 5.3 อัตราสวนของผูประกันตนตอประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปจาํแนกราย
ภาค ปพ.ศ.2557-2559 

162 

รูปภาพที่ 5.4 แสดงอัตราสวนของผูประกันตนตอประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป และ
อยูในกําลังแรงงาน จําแนกรายภาค ต้ังแตป พ.ศ.2557-2559 

162 

รูปภาพที่ 5.5 แสดงเปรียบเทียบสัดสวนผูประกันตนตอสถานพยาบาลที่ขึ้น
ทะเบียนจําแนกตามรายภาค กับจํานวนสถานพยาบาล ในแตละ
ภาค 

166 

รูปภาพที่ 5.6 แสดงจํานวนผูประกันตนเฉลี่ยและสัดสวนผูประกันตน ในแตละ
ภาค ปพ.ศ.2557-2559 

167 

รูปภาพที่ 5.7 แสดงสัดสวนของผูประกันตนของแตละจังหวัดในแตละภาพ 170 
รูปภาพที่ 5.8 แสดงอัตราการเจ็บปวยผูปวยนอกของผูประกันตนในแตละเดือน 

พ.ศ. 2556-2557 
172 

  
 
 
 
 

 



 

 

สารบญัรปู(ตอ) 
 

  หนา 
 

รูปภาพที่ 5.9 แสดงจํานวนเฉลี่ยครั้งตอคนของผูปวยนอกในแตละเดือน  
พ.ศ.2556-2557 

172 

รูปภาพที ่5.10 เปรียบเทียบสัดสวนผูประกันตน และการเจบ็ปวยของผูประกันตน 
ในแตละภาคในป พ.ศ.2557 

174 

รูปภาพที่ 5.11 แสดงอัตราปวยของผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาล
หลัก แยกตามภาค พ.ศ. 2556-2558 

178 

รูปภาพที่ 5.12 อัตราการเจ็บปวยของผูปวยนอกที่พบมากที่สุดของผูประกันตน 
ที่เขารับการรักษาใน สถานพยาบาลประกันสังคม กรณผีูปวยนอก 
พ.ศ. 2556-2557 

181 

รูปภาพที่ 5.13 แสดงอัตราปวยของผูปวยในที่พบมากที่สุด 10 อันดับแรก  
ต้ังแตป พ.ศ.2556-2558 

184 

รูปภาพที่ 5.14 แสดงการเจ็บปวยของผูประกันตนในหญิงกลุมต้ังครรภป พ.ศ.
2556-2557 

185 

รูปภาพที่ 5.15 แสดงอัตราการปวยดวยโรคอุจจาระรวงของผูปวยในประกันสังคม 186 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญของปญหา 

 นับต้ังแตมีการดําเนินการใหความคุมครองแกผูประกันตนในระบบประกันสังคมของ
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เปนตนมา ขอมูลเมื่อ 31 ธันวาคม 2558  
มีผูประกันตนรวมทั้งสิ้น 13,789,190 คน มีสถานพยาบาลหลัก 241 แหง และสถานพยาบาล
เครือขายอีก 2,234 แหง มีอัตราการใชบริการประเภทผูปวยนอกเฉลี่ย 2.48 ครั้ง/คน/ป และประเภท
ผูปวยในเฉลี่ย 0.06 ครั้ง/คน/ป ซึ่งทางสํานักงานประกันสังคมตองจัดระบบบริการทางการแพทย  
รวมไปถึงจัดหาสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน 

 จากการศึกษาพบวา แมวาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูประกันตนจะอยูที่ 72.21% 
แตหนวยงานระดับสํานัก กองหรือศูนยที่เก่ียวของกับระบบบริการทางการแพทยของสํานักงาน
ประกันสั งคม ทั้ งสํ า นัก เ งินสมทบ สํ า นักสิท ธิประโยชน  กองการ เ งินและบัญชีกองทุน  
สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย ยังมีชองวางในการพัฒนาดานคุณภาพบริการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการบริการที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นของผูประกันตน นอกจากน้ันยังประสบปญหาอันเน่ืองจาก
สภาวะการเปลี่ยนแปลง การแขงขันที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงสิทธิประโยชนทางการแพทย
ของทั้งสองกองทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการการแพทยฉุกเฉิน จากแรงผลักดันทั้งทางภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ดังน้ัน การประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหทราบผลลัพธของการดําเนินงานที่ผานมา
ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคของการดําเนินการในรอบระยะเวลาการดําเนินการที่ผานมา 
หลายสิบป จึงเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่จะไดทบทวนและปรับกลยุทธการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผลมาก ย่ิ งขึ้ น  หรื อ ให สอดคล อ ง กับสถานการณ แวดล อมที่ เ ปลี่ ยนแปลง ไป  
รวมถึงการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance audit or Performance Evaluation)  
เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายหรือมาตรฐานของผลงานที่กําหนดไว  

 ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินการของระบบบริการทางการแพทยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสามารถตอบสนองความตองการที่เพ่ิมขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ   การศึกษา
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยและบุคลากรที่เก่ียวของ 
กับปฏิบัติการของระบบดังกลาวจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงเพ่ือใหทราบผลการดําเนินงาน 
ของการพัฒนางานบริการทางการแพทยตางๆใหแกผูประกันตน เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน การเขารับการรักษาพยาบาลในทุกโรงพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย การพัฒนา
รูปแบบแนวทางการกํากับคุณภาพสถานพยาบาลใหไดมาตรฐาน ลดขอรองเรียนจากการรับบริการ
ทางการแพทยของสถานพยาบาล และสรางความเขมแข็งในการพัฒนางานบริการทางการแพทยให
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชนคุมคาตอผูประกันตน สถานพยาบาล และผูมีสวนได
สวนเสีย อีกทั้งยังสามารถลดคาใชจายของกองทุนตางๆที่อาจจะเกิดจากความซ้ําซอนหรือผิดพลาด
ของขอมูลได 
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 โดยผลการประเมินศักยภาพระบบบริการทางการแพทยตามโครงการฯ จะชวยพัฒนา 

ใหสํานักงานประกันสังคมมีระบบบริการทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเนน 
ที่ผูประกันตนไดรับประโยชนสูงสุดจากการคุมครองดูแลทั้งดานการสงเสริม ปองกัน รักษา และ 
การฟนฟู  และยังสามารถสะทอนไปถึงคุณภาพของขอมูลจากสวนงานอ่ืนๆ ทําใหทราบถึงสภาพ 
ของระบบ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขที่ตรงกับปญหา และสามารถ
วางแผนในการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการติดตาม 
ตรวจสอบและเฝาระวังไดอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น  

1.2  กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดรวบรวมขอมูลและรายละเอียดเพ่ือใชในการวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประกอบดวย สวนที่ 1 เปนการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศรวมถึงของสํานักงานประกันสังคม ซึ่งประกอบดวย ขอกําหนด/มาตรฐานการ
บริการ (พ.ศ.2558- พ.ศ. 2562) ขอรองเรียน ปจจัยนําเขา ความสําเร็จและความลมเหลว  
การใหบริการทางการแพทยของประเทศอ่ืนๆ และความพึงพอใจ ความคาดหวังของผูรับบริการ 
รวมถึงคูสัญญาประกันสังคม ในสวนที่ 2 จะเปนสวนของการศึกษาขอมูลประกันสังคมที่มีอยูใน
ปจจุบัน ไดแก ขอมูลผูประกันตนและขอมูลนายจางที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคม  
ขอมูลสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน ขอมูลการบริการเพ่ือดูประสิทธิภาพการรักษา และขอมูลการเงิน 
เพ่ือศึกษาเรื่องความคุมคา คุมทุน ของทั้ง 2 กองทุน (กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน) 
และสวนที่ 3 จะเปนการสัมภาษณในดานของการดําเนินงานการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตร  
กลยุทธของระบบบริการทางแพทย ดานการใหบริการ/การสงมอบบริการ ดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย ดานการบริหารการเงินการคลังโดยกลุมเปาหมายไดแก ตัวแทนกลุมผูบริหารของสํานักงาน
ประกันสังคม และตัวแทนคณะกรรมการทางดานการแพทยของ 2 กองทุน (กองทุนประกันสังคม  
และกองทุนเงินทดแทน) ดังรายละเอียดตามรูปภาพที่ 1.1  
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รูปภาพที่ 1.1 Conceptual Framework 

 

 จากขอมูลที่ไดทั้ง 3 สวน จะนํามาใชในการประเมินหรือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ผานมาทั้งในเรื่องของขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของสํานักงาน
ประ กันสั งคม  เช นระบบสิท ธิประ โยชน และระบบบริ การทางการแพทย  โดยจะแบ ง 
การพิจารณาออกเปน 2 ระดับไดแก ระดับองคกรโดยรวมและระดับเฉพาะดาน ในสวนของระดับ
องคกรโดยรวมจะพิจารณาเพ่ือเปรียบเทียบความสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร 
ในภาพใหญ วามีทิศทางการดําเนินงานเปนอยางไร มีสถานภาพตางๆ จนรวมไปถึงการบรรลุเปาหมาย
หรือตัวช้ีวัดเปนไปตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่วางไวหรือไม และในสวนของการพิจารณา
ระดับเฉพาะดาน จะดูการดําเนินงานที่ผานมา ทั้งดานการบริการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การเงิน
การคลัง ความคาดหวัง และเปาหมายของผูบริหารแตละระดับรวมถึงคณะกรรมการดานการแพทย 
เพ่ือนํามาประเมิน/วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีเพ่ือการปฏิรูประบบบริการทางการแพทย
ของสํานักงานประกันสังคม โดยรายละเอียดการพิจารณาไดแสดงในรูปภาพที่ 1.2 และ 1.3 ตามลําดับ  
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รูปภาพที่ 1.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับองคกรโดยรวม 

 

 

 

รูปภาพที่ 1.3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับเฉพาะดาน 

 

 ในกรอบการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะศึกษากองทุนทั้ง 2 กองทุน ไดแก กองทุนประกันสังคม

และกองทุนเงินทดแทน โดยจะสรุปการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ

บริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม ตามรายละเอียดในตารางที่ 1.1 ดานลาง 
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ตารางที่ 1.1 กรอบการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการ 
               ทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม 

 

กรอบการวิจัย การดําเนินงาน เปาหมาย 

1 การ Reviewed 

Literature 

2.การสัมภาษณ 

3. การศึกษาขอมูล

ประกันสังคม                    

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของระบบบริการทางแพทยสาํนักงาน

ประกันสังคมใน 2 กองทุนไดแก กองทุน

เงินทดแทนและกองทุนประกันคม 

การปฏิรูประบบบริการ 

ทางแพทยของสํานักงาน

ประกันสังคมและแนวทาง 

การแกไขของ กองทุนเงิน

ทดแทนและกองทุนประกันคม 

 

1.3 วัตถุประสงค 

 1.3.1 เ พื ่อป ระ เม ินผลการดําเนินงานการบริการทางการแพทยของสํานักงาน
ประกันสังคม  

 1.3.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยของ
สํานักงานประกันสังคม  

 1.3.3  เ พ่ือให ไดแนวทางและขอกําหนดทิศทางการพัฒนาการปฏิรูปบริการ 
ทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคมและบริหารงานบริการทางการแพทยใหมีคุณภาพและ 
ความเปนเลิศที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของสํานักงานประกันสังคม 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การปฏิรูปของระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคมเพ่ือใหการบริการ
ที่รวดเร็ว ไดประสิทธิภาพ เปนที่ไววางใจของผูประกันตน เครือขายพันธมิตรและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

1.5 นิยามศัพท/นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 การประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน หมายถึง การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกาย
หรือผลกระทบแกจิตใจหรือถึงแกความตายเน่ืองจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหนายจาง 
หรือทําตามคําสั่งของนายจาง 
 การเจ็บปวยดวยโรคเน่ืองจาการทํางาน หมายถึง การที่ลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแก 
ความตายดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเน่ืองจากการทํางาน 
 การสูญหาย หมายถึง การที่ลูกจางหายไปในระหวางการทํางานหรือปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเช่ือวาลูกจางถึงแกความตาย เพราะประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในระหวาง 
การทํางานหรือปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางน้ัน รวมถึงการที่ลูกจางหายไปในระหวางเดินทาง
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โดยเฉพาะทางบก ทางอากาศ หรือทางนํ้า เพ่ือไปทํางานใหนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเช่ือวาพาหนะน้ัน
ไดประสบเหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ทั้งน้ีเปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 วัน นับแต 
วันที่เกิดเหตุน้ัน 
 สถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) หมายถึง สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาลของผูประกันตน 

สถานพยาบาลเครือขาย (Sub-Contractor) หมายถึง สถานพยาบาลระดับรอง 
ที่ไดตกลงกับสถานพยาบาลหลักเพ่ือรับชวงในการใหบริการทางการแพทย เพ่ือเปนการอํานวยความ
สะดวกในการรับบริการทางการแพทยของผูประกันตน โดยสถานพยาบาลหลักจะตองควบคุมและ
ดําเนินการใหสถานพยาบาลเครือขายใหบริการผูประกันตนตามเง่ือนไขในสัญญาจางใหบริการ
การแพทยฯ ที่ทําไว 
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน หมายถึง เงินที่นายจางจายเขากองทุนเงินทดแทน 
แตเพียงฝายเดียวจะเรียกเก็บจากนายจางเปนรายป โดยจะประเมินจากคาจางที่นายจางจายใหลูกจาง
ทั้งปรวมกัน (คนละไมเกิน 240,000 บาทตอป)  คูณกับอัตราเงินสมทบของประเภทกิจการ ระหวาง
อัตรา 0.2 – 1.0 เปอรเซ็นต โดยนายจางแตละประเภทกิจการจะจายในอัตราเงินสมทบหลักที่แตกตาง
กันตามประกาศกระทรวงฯ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเสี่ยงภัย ตามรหัสประเภทกิจการของนายจางน้ัน 
 เงินสมทบตามคาประสบการณ คือ เพ่ือใหนายจางใหความสนใจในการจัดสถานที่ทํางาน
ที่ปลอดภัย เมื่อนายจางจายเงินสมทบตามอัตราเงินสมทบหลัก 4 ป ติดตอกันแลว จะมีการคํานวณ
อัตราการสูญเสียและนําไปเปรียบเทียบกับตารางลด-เพ่ิมอัตราเงินสมทบเพ่ือนํามากําหนดอัตราเงิน
สมทบโดยปรับลดลงหรือเพ่ิมขึ้นจากอัตราเงินสมทบโดยจะเริ่มจายเงินสมทบอัตราเงินสมทบตามคา
ประสบการณ ต้ังแตปที่ 5 เปนตนไป 
 สถานพยาบาลในระดับสูงกวา (Supra Contractor) หมายถึง สถานพยาบาลที่มีระดับ
ความสามารถสูงในการรักษาพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เช่ียวชาญเฉพาะโรค ซึ่งสถานพยาบาล
คูสัญญากับสํานักงานประกันสังคมสงตอผูประกันตน เพ่ือเขารับบริการทางการแพทย ที่เกิน
ความสามารถที่สถานพยาบาลคูสัญญาใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนได 

 Adjusted Relative Weight: AdjRW หมายถึง คานํ้าหนักสัมพัทธ (RW) ที่ปรับตาม 
คาวันนอนจริง 

 Diagnosis Related Group: DRG หมายถึง กลุมวินิจฉัยโรครวม คือ การจัดกลุมผูปวย
ที่มีลักษณะทางคลินิกและการใชทรัพยากรในการรักษาพยาบาลใกลเคียงกันไวในกลุมเดียวกัน 

 Relative Weight: RW หมายถึ ง  ค า นํ้ าห นักสัม พัทธ  เปน ตัว เลข เปรี ยบ เที ยบ 
การใชตนทุนเฉลี่ยในการดูแลรักษาผูปวยของ DRG น้ัน ๆ วาเปนก่ีเทาของตนทุนเฉลี่ยของผูปวย 
ทุกกลุม DRG 
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1.6 ระเบียบวิธีวิจัย 

 1.6.1 รูปแบบของการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชขอมูลที่มี เพ่ือนํา 
มาวิเคราะหปจจัยนําเขา และผลการดําเนินงานทั้งในดานการใหบริการและดานการเงินของระบบ
บริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม  

 1.6.2 ดําเนินการสํารวจขอมูลปฐมภูมิ และสืบคนขอมูลทุติยภูมิ ทั้งน้ีในการดําเนินการ 
จะดําเนินการสํารวจดวยวิธีสังเกตการณ สอบถาม และ/หรือสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของกับ
ปฏิบัติการของระบบ  

 1.6.3 ศึกษาการใหบริการประเภทผูปวยนอกและผูปวยในแกผูประกันตนป 2551-2558 
 1.6.4 ศึกษา ทบทวนงานวิจัยที่ผานมาของขอมูลความพึงพอใจ ความคาดหวัง จากการ

เขาถึงบริการดานการแพทยของผูประกันตนและคูสัญญา  
 1.6.5 ศึกษาคาใชจายของสํานักงานประกันสังคม และของ 2 กองทุน ไดแก กองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน รวมถึงปญหาการจายเงินสมทบจากผูประกันตนและนายจาง 
 1.6.6 สัมภาษณผูบริหารและประธานของคณะกรรมการการแพทยของสํานักงาน
ประกันสังคมในเรื่องของนโยบาย สถานภาพของการดําเนินงาน และการใหบริการของระบบบริการ
ทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม 

 1.6.7 การวิเคราะหขอมูลโดยเนนไปที่ existing data ที่มีอยูในปจจุบันจากกองทุน
ประกันสังคมและ กองทุนเงินทดแทน ของสํานักงานประกันสังคม ไดแก ขอมูลผูปวยนอก-ผูปวยใน 
(RW), ขอมูลจากสถานพยาบาล, ขอมูลผูประกันตน และเนนที่การทบทวนผลงานวิจัยของสํานักงาน
ประกันสังคมเชนขอรองเรียนของลูกจางผูประกันตน ขอมูลเครือขายผูปวยผูประกันตน และ
สังเคราะหงานวิจัยจากตางประเทศเชนขอมูลของ International Labour Organization (ILO) 

 1.6.8 ศึกษาทบทวนขอกําหนด สิทธิประโยชนและมาตรฐานดานการบริการ 
ทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2558-2562) เพ่ือทําการเปรียบเทียบในภาพรวมของ
ประเทศไทยและของตางประเทศ (สหรัฐอเมริกา เยอรมันและ เกาหลี) 

 1.6.9 นําขอมูลปฐมภูมิและทุ ติยภูมิมาวิเคราะห เ พ่ือระบุปญหาและประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม 

 1.6.10 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยของ
สํานักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2558-2562) เพ่ือนํามาปรับปรุง แผนงาน/โครงการและตัวช้ีวัด 
ที่เหมาะสมตอไป 

 1.6.11 วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการบูรณาการขอมูลบริการทางการแพทยสํานักงาน
ประกันสังคมเพ่ือใหมีขอมูลที่ครอบคลุมของผูประกันตน เครือขายพันธมิตร การใหบริการ 
ทางการแพทย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคาในการบริหารทรัพยากร คน-เงิน-สิ่งของ 
เพ่ือนํามาประยุกตชวยผูบริหารในการตัดสินใจบนฐานขอมูลจริง 
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1.7 แผนการดําเนินงาน 

 การศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย
ของสํานักงานประกันสังคมมีแผนการดําเนินงานตามรายละเอียดในตารางที่ 1.2 ดานลาง 
 
ตารางที่ 1.2 แผนการดําเนินงานของการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
                ระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม 

 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม หลักฐานความสําเร็จ ระยะเวลา (เดือนที่) 

   1 2 3 4 
1 จัดประชุมเพ่ือสังเคราะห 

การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบบริการทาง
การแพทยของสํานักงาน
ประกันสังคม 

สรุปผลการประชุมฯ     

2 สํารวจขอมูลปฐมภูมิและสืบคน
ขอมูลทุติยภูม ิ

รายงานการสํารวจขอมูล
ป ฐ ม ภู มิ แ ล ะก า ร สื บ ค น
ขอมูลทุติยภูม ิ

    

3 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล ประกันสังคมที่มีการ
จัดเก็บอยูในปจจุบัน 

เอกสารสรุปขอมูล
ประกันสังคมทีม่ีการ 
จัดเก็บอยูในปจจุบัน 

    

4 จัดประชุมเพ่ือแนะนําแนวทาง
การบูรณาการขอมูลบริการทาง
การแพทยของสํานักงาน
ประกันสังคม 

สรุปผลการประชุมแนวทาง
การบูรณาการขอมูลบริการ
ทางการแพทยของสํานักงาน
ประกันสังคม 

    

5 สรุปผลการศึกษาเพ่ือการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบบริการทาง
การแพทยของสํานักงาน
ประกันสังคม 

รายงานผลการศึกษาการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบ
บริการทางการแพทยของ
สํานักงานประกันสังคม 

    

 

1.8 ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยของ
สํานักงานประกันสังคมที่จัดทําขึ้นน้ี เพ่ือพัฒนาระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม
ที่ไดมาตรฐานสากลของผูประกันตนในระบบประกันสังคม โดยจะประเมินผลการดําเนินงานและ 
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การใหบริการดานระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคมในดานตางๆ โดยแบงเปน  
2 ระดับ ดังน้ี 
 1.8.1   การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระดับองคกรโดยรวม โดยเปน 
การประเมินระดับการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธของระบบบริการทางการแพทยกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยเปรียบเทียบเพ่ือดูความสอดคลองของผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
กับเปาหมายรวมขององคกรที่กําหนดไวในแผนกลยุทธในดานตางๆ ทั้งทิศทางขององคกรตามแผน 
กลยุทธ สถานภาพขององคกรตามแผนกลยุทธ และการประเมินระดับการบรรลุเปาหมายตามแผนการ
ปฏิบัติ  
 1.8.2   การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะดาน โดยเนนไปที่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานคุณภาพดานการใหบริการ/การสงมอบบริการ รวมทั้งประสิทธิภาพ
และคุณภาพดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และประสิทธิภาพและคุณภาพดานการบริหารการเงิน
การคลัง เพ่ือใหสอดรับกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและสอดคลองกับทิศทางการปฏิรูประบบ
บริการทางการแพทย 
 

1.9   ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 1.9.1 รูปแบบของการศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชขอมูลที่มี เพ่ือนํามา

วิเคราะหปจจัยนําเขา และผลการดําเนินงานทั้งในดานการใหบริการและดานการเงินของระบบบริการ
ทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม  

1.9.2 ดําเนินการสํารวจขอมูลปฐมภูมิและสืบคนขอมูลทุติยภูมิ ทั้งน้ีในการดําเนินการ 
จะดําเนินการสํารวจดวยวิธีสังเกตการณ สอบถาม และ/หรือสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของกับ
ปฏิบัติการของระบบ  

1.9.2.1  ศึกษาการใหบริการประเภทผูป วยนอกและผูป วยในแก
ผูประกันตนป 2551-2558 

1.9.2.2 ศึกษา ทบทวนงานวิจัยที่ผานมาของขอมูลความพึงพอใจ ความ
คาดหวัง จากการเขาถึงบริการดานการแพทยของผูประกันตนและคูสัญญา  

1.9.2.3 ศึกษาคาใชจายของสํานักงานประกันสังคม และ ของ 2 กองทุน 
(กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) ที่ภาครัฐตองใชจาย รวมถึงปญหาการจายเงินสมทบ 
จากผูประกันตนและนายจาง 

1.9.2.4  ศึกษาความตองการโดยการสัมภาษณจากผูบริหารและ
คณะกรรมการการแพทย ของสํานักงานประกันสังคมในระดับนโยบายสถานภาพของบริการและจัดทํา
รายการบริการของระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม 

1.9.2.5 การวิเคราะหขอมูลโดยเนนไปที่ existing data ที่มีอยูในปจจุบัน
จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ของสํานักงานประกันสังคม ไดแก ขอมูลผูปวยนอก-
ผูปวยใน (RW), ขอมูลจากสถานพยาบาล, ขอมูลผูประกันตน และเนนที่การทบทวนผลงานวิจัยของ
สํานักงานประกันสังคมเชนขอรองเรียนของลูกจางผูประกันตน ขอมูลเครือขายผูปวยผูประกันตน และ
สังเคราะหงานวิจัยจากตางประเทศเชนขอมูลของ International Labour Organization (ILO) 
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 1.9.3 ศึกษาทบทวนขอกําหนดและมาตรฐานดานการบริการทางการแพทยของ

สํานักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2558-2562) ตรวจสอบประเมินตามแผนการตรวจสอบประเมินฯ และ
เขาดําเนินการประเมินตามเกณฑ 

 1.9.4 นําขอมูลปฐมภูมิและทุ ติยภูมิมาวิเคราะห เ พ่ือระบุปญหาและประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม 

 1.9.5 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยของ
สํานักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2558-2562) เพ่ือนํามาปรับปรุง แผนงาน/โครงการและตัวช้ีวัด 
ที่เหมาะสมตอไป 

 1.9.6 วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการบูรณาการขอมูลบริการทางการแพทยสํานักงาน
ประกันสังคมเพ่ือใหมีขอมูลสุขภาพที่ครอบคลุมผูประกันตน เครือขายพันธมิตร ขอบขายการใหบริการ
ทางการแพทยประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคาในการบริหารทรัพยากร คน-เงิน-สิ่งของ  
เพ่ือนํามาประยุกตชวยผูบริหารในการตัดสินใจบนฐานขอมูลจริง 

 

 

 



บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม / 11 

 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ระบบประกันสังคมในตางประเทศ 

 ระบบประกันสังคมในตางประเทศ เกิดขึ้นจากแนวความคิดและแรงผลักดันของสังคม 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว เหตุผลที่เปนแรงผลักดัน
ทําใหรัฐตองเขามามีบทบาททางดานประกันสังคม โดยสรุป คือการเพ่ิมของประชากร และการพัฒนา
ไปสูสังคมเมือง ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมบทบาทของชนช้ันกลาง ซึ่งมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นเมื่อ
ระบบศักดินาออนแอลงบทบาทของบิสมารค (Bismark) ซึ่งเปนผูนําประเทศในขณะน้ัน 

 ทั้งน้ี ในชวงเวลาน้ันไดมีแรงผลักดันของกลุมแรงงานและชนช้ันกลาง ทั้งภาวะยากจนทั่ว
ทั้งประเทศแถบยุโรป ความตองการความคุมครองในดานสวัสดิการนํามาซึ่งความวิตกกังวลจากการ
รวมตัวของลูกจางซึ่งขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งมุมมองของรัฐเกรงวาสถานการณจะนําไปสูอิทธิพลของ
แนวคิดสังคมนิยมแนวทางการแกปญหาดังกลาวของบิสมารค ไดอาศัยวิธีการเสริมทางบวกของการให
แทนที่จะเปนทางลบ โดยบิสมารคไดพยายามที่จะเริ่มมาตรการที่จะพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
คนงานใหดีขึ้น เชนการสนับสนุนระบบสหกรณ ควบคุมการใชแรงงานเด็กและอ่ืนๆ โดยริเริ่มการ
ประกันสังคมเมื่อประกอบกับอิทธิพลทางการเมืองที่มีอยูทําใหการตรากฎหมายเพ่ือการน้ี 
ประสบความสําเร็จไดงายขึ้น  

 องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) ไดออก
อนุสัญญาความมั่นคงทางสังคม (มาตรฐานขั้นตํ่า) ฉบับที่ 102 ค.ศ.1952 ขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ [ILO Social Security Convention (Minimum Standard),1952 (No. 102)] เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน พ.ศ.2495 โดยกําหนดประโยชนทดแทนครอบคลุม 9 สาขา ไดแก 

1. การรักษาพยาบาลทางแพทย 
2. การใหประโยชนทดแทนการเจ็บปวย 
3. การใหประโยชนทดแทนการวางงาน 
4. การใหประโยชนทดแทนการชราภาพ 
5. การใหประโยชนทดแทนอุบัติเหตุ และการเจ็บปวยเน่ืองจากงาน 
6. การใหประโยชนทดแทนการสงเคราะหครอบครัว 
7. การใหประโยชนทดแทนการเปนมารดา (มีบุตร) 
8. การใหประโยชนทดแทนการทุพพลภาพ 
9. การใหประโยชนทดแทนการขาดผูอุปการะ 

 

แนวคิดและแนวปฏิบัติของนานาประเทศ 

แนวคิดของนานาประเทศในอนุสัญญาฉบับที่ 102 ของ ILO ระบุวา บุคคลที่อยูในความ
คุมครองกรณีชราภาพจะประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี  
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ลูกจางตามประเภทที่กําหนดจะตองครอบคลุมอยางนอย รอยละ50 ของจํานวนลูกจาง

ทั้งหมด หรือ 
 1) ประชาชนที่มีรายไดตามประเภทที่กําหนดจะตองครอบคลุมอยางนอย รอยละ50 
ของจํานวนประชากรที่อาศัยอยูในประเทศทั้งหมด หรือ 
 2) ผูที่พํานักอาศัยอยูในประเทศทุกคนที่มีรายไดไมเกินจํานวนที่กําหนดในระหวางที่มี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ หรือ 
 3) การใหความคุมครองประชาชนที่อยูในประเทศ อันมีสาเหตุเน่ืองจากความไมพรอม
ทางดานเศรษฐกิจและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทยน้ันบุคคลที่จะไดรับการคุมครองจะตอง
เปนลูกจางตามประเภทที่กําหนดครอบคลุมอยางนอย รอยละ50 ของจํานวนลูกจางทั้งหมดที่ทํางาน
อยูในสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจางต้ังแต 20 คน ขึ้นไป 

 นานาประเทศที่พัฒนาแลวมีแนวทางปฏิบัติที่ใหความคุมครองไปถึงวัยเกษียณตาม
รูปแบบของแตละประเทศโดยมีรายละเอียดปลีกยอยตางกันตามรูปแบบความคุมครอง (ILO, 1984) 
ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทคือ 
 1) Universal Benefit Schemes การใหความชวยเหลือในรูปบํานาญแกประชาชน 
ทุกคนที่มีอายุอยูในเกณฑชราภาพ 
 2) Universal Social Assistance Schemes โครงการที่ใหประโยชนเฉพาะผูสูงอายุ 
ที่จําเปนตองไดรับการชวยเหลือภายหลังจากที่ไดตรวจสอบรายไดของผูรับประโยชน  
 3 )  Social Insurance Schemes โครงการประกันสังคมใหประโยชนแกสมาชิก 
ที่จายเงินสมทบใหความคุมครองเฉพาะกลุมสมาชิกประโยชนที่จายขึ้นอยูกับระยะเวลาที่จายเงิน
สมทบเขาโครงการ 
 4) Provident Funds กองทุนเงินสะสมใหประโยชนในรูปชองการจายเงินกอนใหแก 
ผูเอาประกันสูงวัยที่จายเงินสมทบเขากองทุนเมื่ออายุถึงเกณฑที่กําหนด จะไดรับเงินกอนในรูปแบบ
บําเหน็จซึ่งเปนเงินสมทบบวกดวยดอกเบ้ียหรือใหในรูปของบํานาญ รูปแบบเงินบําเหน็จเปนที่นิยมใน
นานาประเทศประเทศไทยจะมีการจัดการดูแลผูสูงอายุหรือผูที่ชราภาพแตการดําเนินการตางๆน้ัน 
โดยทั่วไปมักใหผูประกันตนมามีสวนรวมในการจายเงินสมทบสะสมจนเกิดสิทธิเมื่อชราภาพ ซึ่ง
แนวทางน้ีนํามาปรับใชกับกรณีผูประกันตนตามมาตรา 40 ดวย  
 

2.1 ระบบประกันสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 1) บทสรุปในอดีต 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเริ่มกาวสูระบบประกันสังคม ในชวงที่มีสภาพเศรษฐกิจตกตํ่า
ระหวางป ค.ศ.1929-1935 ในรูปแบบความเปน “รัฐสวัสดิการ” กอนรูปแบบอ่ืน โดยในยุคน้ัน รัฐบาล
ของประธานาธิบดีรูสตเวลต (Franklin D. Roosevelt) ไดใชโครงการ New Deal สรางสวัสดิการ
ตางๆโดยรัฐ เพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า คนวางงาน ไดมีการตรารัฐบัญญัติความมั่นคงทางสังคม 
(Social Security Act) ในป ค.ศ.1935ซึ่งถือเปนกฎหมายประกันสังคมฉบับแรก ที่ บังคับใช  
(Social Security Act) แตสวัสดิการตางๆในชวงตนของกฎหมายฉบับน้ีก็คุมครองไมทุกดานและ 
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ไมทั่วถึงในขณะที่กลุมลูกจางมีระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนเพียงอยางเดียว ผานการจางงาน หรือ
ซื้อกรมธรรมประกันสุขภาพดวยตนเอง  

ในปค.ศ.1965 ไดเกิดกฎหมายประกันสังคม (Social Security Act) ยอยๆ (เพ่ิมเติม) 
คือ กฎหมาย Medicare และ Medicaid ผานสภาและเริ่มมีผลบังคับใช ทําใหกลุมผูสูงอายุและผูมี
รายไดนอยมีหลักประกันสุขภาพมากขึ้น   
 ในชวงป ค.ศ. 2004 กฎหมายสาธารณะ (Public Law) ภายใตพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมประเทศอเมริกา (The Social Security Protection Act of 2004 (SSPA)) ถือเปน
กฎหมายสําคัญเปนหลักประกันขั้นพ้ืนฐานใหกับผูใชแรงงานมากกวา 100 ลานคน มีการพัฒนาระบบ
การประกันสังคมใหสิทธิประโยชนที่ดี และครอบคลุมแกผูใชแรงงาน ในดานคาแรง คาชดเชยรายได
ระหวางพักงาน และประกันรายได (Supplemental Security Income Program; SSI)  โดยมี
ตัวแทนจากประชาชน คณะกรรมการวุฒิสภาดานการเงิน หนวยงานประกันสังคม กลุมสมาพันธผูใช
แรงงาน ที่ไดใชเวลาพิจารณารวมกันนานถึงหาป  

 สาระสําคัญและสถานการณของระบบประกันสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจาก
ป พ.ศ. 2547ภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคมประเทศอเมริกา (The Social Security Protection 
Act of 2004: SSPA) เปนดังน้ี  สหรัฐอเมริกามีรูปแบบของการจัดระบบประกันสุขภาพอยางเสรี 
ภายใตแนวคิดวา “ระบบบริการทางการแพทยสําหรับทุกคนเปนสินคาสาธารณะ (Social Goods)” 
สังคมควรรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้น การบริการทางสุขภาพสวนใหญเปนสิทธิประโยชนที่นายจาง
ซื้อใหกับลูกจางและครอบครัวผานการจางงาน การประกันสุขภาพจึงเปนไปตามกลไกตลาด  

ดังน้ัน ณ.ชวงเวลาน้ี สหรัฐอเมริกาถือเปนประเทศเดียวในประเทศที่พัฒนาแลวที่ไมมี
ระบบประกันสุขภาพสําหรับประชาชนทุกคนอีกทั้งการเขาถึงระบบรักษาพยาบาลของประชาชน 
ชาวสหรัฐฯ มีความเหลื่อมล้ําในการไดรับบริการที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับกรมธรรมสุขภาพของแตละ
บุคคลที่แตกตางกันกรมธรรมสุขภาพเกือบทั้งหมดดําเนินการโดยภาคเอกชนอยางเสรี เปนไปตาม
กลไกตลาด  ทั้งในดานการจายเบ้ียประกันและดานสิทธิประโยชน กลาวโดยสรุป หลังจากปค.ศ. 2004
เปนตนมา  ชาวอเมริกันสามารถเขาสูระบบประกันสุขภาพผาน 3 ชองทาง (คนอเมริกันสวนใหญจะ
อยูในระบบประกันสุขภาพอยางใดอยางหน่ึง) ไดแก  

(1) บริษัทเอกชนนายจางเปนผูซื้อประกัน  ใหกับลูกจางและครอบครัวผานการจางงาน  
สวนน้ีครอบคลุมชาวอเมริกันมากที่สุดของประเทศ มีประมาณ 170 ลานคน (65%)   

(2) รัฐบาลเปนผูซื้อประกัน  ใหกับผูชรา เรียกสิทธิประโยชนน้ีวา (Medicare)  รัฐบาล
ซื้อใหกับคนยากจนที่มีรายไดนอยกวาเกณฑ เรียกสิทธิประโยชนน้ีวา (Medicaid)  และรัฐบาลซื้อ
ใหกับขาราชการบางประเภท เชน ทหาร ผูแทนราษฎร วุฒิสมาชิก หรือทหารผานศึก เปนตนกลุมน้ีมี
ประมาณ 40 ลานคน (15%) 

(3) การซื้อกรมธรรมประกันสุขภาพดวยตัวเองของประชาชน กลุมน้ีมีประมาณ 13-14
ลานคน (5%)  

สังเกตไดวา กรมธรรมประกันสุขภาพทั้ง 3 ประเภท สามารถครอบคลุมประชากรไดราว 
85% มีคนยากจนที่มีรายไดนอยอีก 15% (กวา 40 ลานคน) ที่ไมไดรับความคุมครองประชาชนสวนน้ี 
เชน ผูวางงานและครอบครัว  ผูมีรายไดนอยที่ทํางานโดยปราศจากความคุมครองที่บริษัทเอกชน
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นายจางเปนผูซื้อประกันให  หรือผูมีรายไดนอยที่บริษัทประกันไมยอมขายประกันให  หรือบริษัท
ประกันขายประกันให แตไดรับกรมธรรมที่ใหความคุมครองตํ่ากวามาตรฐาน 

2) ปญหาประกันสุขภาพในอเมริกา 

 ในชวงกอนกฎหมาย “โอบามาแคร” (Obamacare) ปค.ศ.2010เราสามารถสรุป
ประเด็นปญหาสําคัญๆ ของการประกันสุขภาพในอเมริกาไดดังน้ี  

ประการที่หนึ่ง กลไกตลาดไมใชเปนตัวกําหนดแผนประกันสุขภาพที่แทจริง แตบริษัท
ประกันเจาใหญตางหากที่มีอํานาจกําหนดราคา บริการ และขอบเขตสิทธิประโยชนของผูซื้อประกัน  

ประการที่สอง อเมริกาไมมีกฎหมายบังคับใหบริษัทประกันตองคุมครองผูซื้อประกัน
เหมือนในประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืนๆ เชน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี หรือญี่ปุน หมายความวาบริษัท
ประกันในสหรัฐอเมริกาสามารถปฏิเสธการซื้อประกันของคนบางกลุมได เชน ผูมีรายไดนอยที่มี 
ความเสี่ยงสูง บริษัทประกันสามารถปฏิเสธการจายคารักษาพยาบาลเมื่อไรก็ได ฉะน้ัน การซื้อประกัน
สุขภาพในอเมริกากลับมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการคุมครอง 

ประการที่สาม บริษัทประกันสุขภาพของอเมริกาเปนบริษัทเพ่ือผลกําไร มีการซื้อขาย
หุนในตลาดหลักทรัพย ทําใหตองทํารายไดสูงสุดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูถือหุน บริษัท
เหลาน้ีมีการลงทุนในการโฆษณาสูง และมีคาใชจายที่ลงทุนไปกับหนวยงานตรวจสอบประวัติผูซื้อ
ประกันทั้งสามประการสะทอนใหเห็นวา การซื้อประกันสุขภาพของคนอเมริกันมีความเสี่ยง  
ขาดกฎหมายคุมครองผูซื้อประกัน และประกันมีราคาสูงเกินไป ทําใหมีคนอีกราว 40 ลานคน (15%) 
ที่ไมสามารถซื้อประกันได ขาดความคุมครอง สวนหน่ึงเปนเพราะปญหาลูกโซน้ี ทําใหไมสามารถ 
ดึงทรัพยากรหรือคนมาซื้อประกันไดเพียงพอเพ่ือลดตนทุน  

 
 3) กฎหมาย “โอบามาแคร” (Obamacare) และสถานการณการเมือง  
 เราจะเห็นวาในการโตแยงเรื่องประกันสุขภาพในอเมริกา สวนใหญจะเปนประเด็น
เก่ียวกับขอกฎหมายตามหลักรัฐธรรมนูญ หลักเศรษฐศาสตร และอุดมการณความคิดทางการเมือง 
มากกวาประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมกันในการเขาถึงการรักษาพยาบาลในสังคม
อเมริกัน  เมื่อเทียบกับกลุมประเทศที่พัฒนา  ระบบประกันสุขภาพของอเมริกามีความแตกตางอยูมาก
กับประเทศในยุโรปตะวันตกและประเทศที่พัฒนาแลวในเอเชียอยางญี่ปุน  ที่บังคับใหประชาชนทุกคน
ตองมีประกันสุขภาพ (individual mandate) ตามกฎหมาย ไมวาจะใชนโยบายการเก็บภาษีสูงขึ้น
หรือบังคับใหซื้อประกัน ยกเวนคนยากจนที่รัฐจะเขาไปชวยเหลือโดยตรง  แตน้ันหมายความวาทุกคน 
ไมวาจะรวย จน ไมมีการศึกษา มีการศึกษา เด็ก หรือคนชรา สามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลไดอยาง
เทาเทียมกันหมด  

ในปค.ศ.2009 นายบารัค โอบามา จากพรรคดีโมเครต ชนะการเลือกต้ังไดเปน
ประธานาธิบดี  ประธานาธิบดีบารัค โอบามา มีความคิดเหมือนกับรัฐบาลหลายชุดในอดีต ที่ตองการ
จะผลักดันใหประชาชนทุกคนในประเทศสามารถเขาถึงระบบรักษาพยาบาล  โดยถือเปนเสมือนสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนควรไดรับ อีกทั้งเขายังมีความคิดที่จะลดคาใชจายทางการแพทย 
เพ่ือชวยเหลือประชาชนในประเทศ โดยประธานาธิบดีโอบามาเห็นวา รัฐบาลกลางตองเขาแทรกแซง
เพ่ือหาหนทางลดคาบริการทั้งระบบ โดยเปลี่ยนวิธีการไดรับคาบริการหรือคาจางของโรงพยาบาล 
กับแพทย  โดยยึดหลักคุณภาพของการบริการแทนจํานวนคนไข และกําหนดเวชปฏิบัติหรือแนวทาง
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รักษาที่มีคุณภาพซึ่งจะชวยกําหนดกรอบคาใชจาย  ตลอดจนลดความสําคัญของระบบการแขงขันตาม
กลไกตลาดเพราะการแขงขันในระบบตลาดแบบทุนนิยมเสรีของบริษัทเอกชน เปนสาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหคาใชจายทางการแพทยสูงขึ้น จนเปนปญหาที่สําคัญที่ทําใหการเขาถึงระบบสาธารณสุขเปนเรื่องที่
ยากมากสําหรับผูมีรายไดนอย  จากความพยายามที่จะชวยเหลือคนยากจนที่ไมมีประกันสุขภาพ 
ประธานาธิบดีโอบามาจึงตัดสินใจครั้งสําคัญในการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศที่มีช่ือเรียกวา 
The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)หรือมีช่ือเรียกสั้นๆที่เราคุนหูกันวา 
“โอบามาแคร” (Obamacare) ซึ่งไดผานสภาผูแทนราษฎรในเดือนมีนาคม ในป ค.ศ.2010 โดย
กฎหมายฉบับน้ีทําใหผูมีรายไดนอยที่มีมากกวา 40 ลานคน หรือประมาณ 15% ของประชากรของ
ประเทศที่ไมมีประกันสุขภาพไดรับสิทธิการรักษาทางการแพทย สาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ี คือ  
การบังคับใหประชาชนซื้อประกันสุขภาพตามกฎหมาย  ถาประชาชนเลือกที่จะไมซื้อประกันสุขภาพ  
ประชาชนก็มีทางเลือกที่จะตองถูกปรับเปนอัตราภาษีแทน (Tax Clause) การบังคับของกฎหมายฉบับน้ี 

การประกันภาคบังคับ “โอบามาแคร” (Obamacare) มีสวนดี ทําใหประชาชนทุกคน 
ในประเทศไดรับความคุมครอง ทําใหคาใชจายการประกันสุขภาพดานรักษาพยาบาลถูกลง เพราะมี
จํานวนผูเขาระบบประกันสุขภาพจํานวนมาก เกิดการกระจายความเสี่ยงกลไกตลาดเดิมที่บริษัท
ประกันมีอํานาจมาก ในการกําหนดราคา บริการ และขอบเขตสิทธิประโยชนของผูซื้อประกัน
เปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐบาลของนายโอบามาสามารถเขาแทรกแซง ชวยเหลือประชาชน ทําให 
เบ้ียประกันถูกลง ดวยมีฐานรายช่ือประชาชนจํานวนมาก เปนเครื่องมือเจรจาตอรอง ตลอดจนการ
เปลี่ยนวิธีการไดรับคาบริการหรือคาจางของโรงพยาบาลกับแพทย  โดยยึดหลักคุณภาพของการ
บริการแทนจํานวนคนไข และกําหนดเวชปฏิบัติหรือแนวทางรักษาที่มีคุณภาพซึ่งจะชวยกําหนดกรอบ
คาใชจาย บริษัทประกันไมสามารถปฏิเสธการซื้อประกันของผูมีรายไดนอยไดอีกตอไป  อีกทั้งบริษัท
ประกันไมสามารถปฏิเสธการจายคารักษาพยาบาลของผูซื้อประกัน และบริษัทประกันตองคุมครอง
สิทธิบุตรและธิดา ของผูถือประกันจนพวกเขาอายุ 26 ป  และถาผูถือประกันตกงานเพราะไมสบาย ก็
สามารถหาประกันสุขภาพใหมไดโดยที่บริษัทประกันไมสามารถปฏิเสธการขายประกัน (no preexisting 
condition) 

แนนอนวา กฎหมาย Obamacare เปรียบเสมือนการเปลี่ยนอํานาจระบบประกัน
สุขภาพจากภาคเอกชนไปอยูในมือรัฐเรียกวา socialized medicine ไดสรางความตระหนก 
ใหประชาชนอเมริกันที่กลัวรัฐจะเขามาควบคุมชีวิตตนมากเกินไป กฎหมาย Obamacare ทําใหรัฐ
ตองเก็บภาษีกับประชาชนมากขึ้นเพ่ือนําเงินมาสนับสนุนกฎหมายฉบับน้ี ทําใหประชาชนอเมริกัน
จํานวนไมนอยโดยเฉพาะคนที่มีฐานะร่ํารวยตองเสียภาษีมากขึ้น ซึ่งหลายคนเห็นวาเปนการไมยุติธรรม 
ผลกระทบอยางอ่ืนที่ตามมา เชน การขาดแคลนแพทย การเพ่ิมหน้ีใหรัฐบาล การที่ตองรอ 
การรักษาพยาบาลนาน เปนตน  
 อน่ึงรายละเอียดการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการทางการแพทย จนถึง 
ปปจจุบัน พ.ศ. 2560 ไดแสดงไวดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 แสดงการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการทางการแพทย 
  

ค.ศ. รูปแบบ 

กอน ค.ศ.1935 มีระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนอยางเดียว การประกันกลุมลูกจาง  

รัฐใหสวัสดิการแกคนบางกลุมเทาน้ัน เชน ทหาร ผูสูงอายุซึ่งเกษียณแลว 

และผูไมมีงานทํา 

ค.ศ.1948 ประธานาธิบดี ทรูแทน มีนโยบายการประกันสุขภาพแหงชาติ  

แตประสบปญหามาก ถูกมองวาเปนแนวคิดสังคมนิยม จนเสนอเปนแผน 

การประกันสุขภาพแกผูไดรับสิทธิประโยชนจากการประกันสังคม 

ค.ศ.1964 ประธานาธิบดีจอหนสันประกาศใหมีการปฏิรูปทางการศึกษา สาธารณสุข 

และพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

ค.ศ.1965 ประกันสังคม (Social Security Act) กฎหมาย Medicare และ Medicaid 

ผานสภาและเริ่มใชทําใหกลุมผูสูงอายุและผูมีรายไดนอยมีหลักประกัน

สุขภาพมากขึ้น 

ค.ศ.1993-1994 ประธานาธิบดีคลินตันกําหนดนโยบายเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพและ

เสนอรางพระราชบัญญัติ (Health Security Act) เสนอเขาสูสภา แตไมผาน

ต้ังแตขั้นตอนกรรมาธิการ หลังจากน้ันไมไดมีการเสนอหรือดําเนินการใดๆ 

ค.ศ.2004 ออกพระราชบัญญัติประกันสังคมประเทศอเมริกา (The Social Security 

Protection Act) เ พ่ือเปนหลักประกันพ้ืนฐานให กับผู ใชแรงงาน ให

ครอบคลุมดานคาแรง ชดเชยรายได และประกันรายได 

ค.ศ.2010 กฎหมาย The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) 

หรือมี ช่ือเลนที่ เราคุนหูวา “โอบามาแคร” (Obamacare) ผานสภา

ผูแทนราษฎร  
 

 

 4) รายละเอียดประกันสังคมของสหรัฐอเมริกาอ่ืน ๆ (เพิ่มเติม)  

กอนป พ.ศ.2552 ที่กฎหมาย The Patient Protection and Affordable Care Act 
(PPACA) หรือมีช่ือเลนที่เราคุนหูวา “โอบามาแคร” (Obamacare) ผานสภาผูแทนราษฎร ระบบ
สาธารณสุขของสหรัฐอเมริกามีความแตกตางกับหลายประเทศทั่วโลก และเปนประเทศเดียวใน
ประเทศที่พัฒนาแลวที่ไมมีระบบประกันสุขภาพสําหรับประชาชนทุกคน อีกทั้งการเขาถึงระบบ
รักษาพยาบาลของประชาชนชาวสหรัฐฯ มีความเหลื่อมล้ําในการไดรับบริการที่แตกตางกัน 
ตามกรมธรรมสุขภาพของแตละบุคคล ปจจุบันชาวอเมริกันสามารถเขาสูระบบประกันสุขภาพผาน 
3 ชองทาง (คนอเมริกันสวนใหญจะอยูในระบบประกันสุขภาพอยางใดอยางหน่ึง) ไดแก รัฐบาลเปน
ผูประกัน บริษัทเอกชนผูวาจางเปนผูประกัน และการซื้อกรมธรรมประกันสุขภาพดวยตัวเองระบบ 
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การบริการดูแลสุขภาพของสหรัฐอเมริกา มีเอกลักษณของตนเอง และเกือบทั้งหมดดําเนินการโดย
ภาคเอกชน ในแงดีคือ สามารถใหบริการรักษาพยาบาลดวยคุณภาพสูงสุด แตตามมาดวยคาใชจาย 
ที่สูงมาก ผูที่ไมสามารถเขาระบบประกันสุขภาพ และผูที่ตองจายเงินซื้อกรมธรรมดวยตนเองเปนกลุม
คนที่ลําบากที่สุด และเปนเรื่องแปลกแตจริงที่วาราวครึ่งหน่ึงของครอบครัวอเมริกันที่ถูกฟองลมลาย 
ในแตละปมีสาเหตุจากคาใชจายดานการรักษาพยาบาล คารักษาพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว
กระทบตอระบบสาธารณสุขของสหรัฐ เปนภาระแกคนที่ไมมีประกันสุขภาพกับรัฐบาล และเมื่อผนวก
กับปจจัยอ่ืน ๆ เชน จํานวนผูสูงอายุที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่ชะลอตัว 
การขาดดุลงบประมาณอยางตอเน่ืองหลายป กอใหเกิดขอสงสัยวา รัฐบาลสหรัฐจะแบกรับภาระได
หรือไม และควรทําอยางไรเพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ไมมีประกันสุขภาพเหลาน้ี   
 ระบบประกันสุขภาพของรัฐมีไวเพียงสําหรับผูที่ยากจนไมไดทํางาน แนวคิดดังกลาว
สงผลใหประชาชนอเมริกามีประกันสุขภาพรอยละ85 และอีก 45.7ลานคน (15%) ยังไมมีหลักประกัน
สุขภาพตองมาใชบริการจากหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือจากสถานพยาบาลที่รักษาแบบกุศล  ซึ่ง
ไมครอบคลุมถึงการปองกันโรคการติดตามโรคเรื้อรัง การดูแลกอนและหลังคลอด  อยางไรก็ตาม 
กฎหมาย “โอบามาแคร” (Obamacare)  เมื่อประกาศใชแลว ไดครอบคลุมประชาชนสวน 15% น้ี  
 ระบบการแพทยในสหรัฐอเมริกาจะเนนการบริการพิเศษ ใหความสําคัญกับเทคโนโลยี 
ใหสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลสูง ทําใหคาใชจายในการใหบริการสูงกวาประเทศอ่ืนๆ มิไดมุงเนนที่การ
ดูแลระดับปฐมภูมิดังเชนแถบประเทศเอเชียและยุโรป ระบบบริการทางการแพทยเปนการรักษาทั่วไป 
ในกรณีฉุกเฉิน ไมครอบคลุมแมเพียงการเย็บแผลผาตัด ซึ่งผูปวยตองชําระเงินเองหรือซื้อประกัน
เพ่ิมเติม  
 ระบบบริการทางการแพทยในสหรัฐอเมริกาโดยสวนใหญเปนประกันสุขภาพภาคเอกชน
มากกวาและใชกลไกตลาดเขามาควบคุมเกิดการแขงขัน (Competition) และการพัฒนาแผน 
การประกันสุขภาพ การควบคุมตนทุนตางๆ ซึ่งสงผลใหเกิดการจัดโครงสรางใหมในการใหบริการ
สุขภาพของประเทศ โดยรัฐบาลมีหนาที่ตรวจสอบการใหบริการทางการแพทยพรอมทั้งมีขอบังคับและ
แนวทางปฏิบัติ และวางนโยบายระบบการคลังสาธารณสุขของประเทศ ความหลากหลายของ 
การประกันสุขภาพยังสงผลตอความคุมครองประชากรในแตละกลุมที่แตกตางกัน ไดรับสิทธิประโยชน
ตางกัน เกณฑการเขาสูระบบตางกัน ดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 2.2 นอกจากน้ียังมีความแตกตาง 
ในกลไกการทบทวนการใชบริการ (Utilization review) วิธีการใหบริการแหลงของเงินทุนและวิธีการ
จายคาบริการทางการแพทย สิ่งตางๆ เหลาน้ียอมสงผลตอตนทุนคาใชจายในการบริหารจัดการของ
ระบบเปนอยางมาก สหรัฐอเมริกามีระบบประกันสุขภาพ 4 กลุม ดังน้ี 

กลุมที่ 1 การประกันสุขภาพภาคเอกชนผานการจางงาน (Employment-based or 
            Employment-sponsored) 
กลุมที่ 2 การประกันสุขภาพรายบุคคล (Individuals) 
กลุมที่ 3 ความคุมครองโดยการสนับสนุนจากภาครัฐสําหรับผูสูงอายุ (Medicare) 
กลุมที่ 4 ความคุมครองโดยการสนับสนุนจากภาครัฐสําหรับผูมีรายไดนอย (Medicaid) 

 
จากขอมูลการจางงานขั้นตํ่า ณ.ปจจุบันป พ.ศ. 2560 คาแรงขั้นตํ่าของชาวอเมริกัน

เทากับ 9 เหรยีญ/ช่ัวโมง หรือวันละ 72 เหรียญ หรือเดือนละ 1584 เหรียญ (สําหรับ 22 วันทําการ)  
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ตารางที่2 .2  แสดงสิท ธิประโยชนและความคุ มครองในระบบประกันสังคม (The Social 
                 Security Protection Act) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

การรักษาพยาบาลทาง

การแพทย 

รายละเอียด 

1.ประกันสุขภาพรักษาพยาบาล  ระบบเสรี  เปนไปตามกลไกตลาด  แผนประกันสุขภาพ 

มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับประเภท/กลุมที่สังกัดและการซื้อ

ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมของแตละบุคคล เชน กลุมลูกจาง 

ที่ซื้อประกันสุขภาพผานการจางงานตามเง่ือนไขของบริษัท

นายจางที่ใหความคุมครองตนเอง ภรรยา และบุตรโดยบาง

ทานอาจซื้อประกันเพ่ิมเติมใหกับพอและแมหรือซื้อประกัน

เพ่ิมเติมใหไดรับสิทธิประโยชนมากขึ้น  

2. การใหประโยชนทดแทนการ

เจ็บปวย 

*ลูกจางซื้อประกันสุขภาพ ผานการจางงาน  

- อัตราขั้นตํ่ากรณีบริการทางการแพทย (Medicare) ของ

ลูกจางอายุตํ่ากวา 65 ป ใหนายจางจายฝายละ 7.5% ของ

คาจาง และลูกจางฝายละ 7.5% ของคาจาง 

*ซื้อประกันสุขภาพของรัฐบาล (Medicare system) ประกัน

ก า ร เ จ็ บ ป ว ย พ้ื น ฐ า น  (Hospital Insurance, Part A) 

ดําเนินการโดยรัฐบาล ดูแลผูชราภาพและผูทุพพลภาพ โดย

ผูประกันตนจาย 1.45% รัฐบาลจาย1.45% ของรายได  

*ผูประกันตนอ่ืนๆ ซื้อประกันสุขภาพเอง 

3.การใหประโยชนทดแทนการ

วางงาน 

*ตองซื้อประกันเงินทดแทนรายได (Sickness Benefit) 

4.การใหประโยชนทดแทนชรา

ภาพ (Old-age, Survivors  

and Disability Insurance  

หรือ OASDI) 

- คุมครองลูกจางที่เกษียณอายุ โดยลูกจาง/นายจางจายเงิน

สมทบฝายละเทากันคือ 6.2% ของคาจางไมเกิน 90,000 

ดอลลารตอป (Social Security Taxes) ใหบํานาญเมื่อ 

ชราภาพ บํานาญทุพพลภาพ บํานาญตกทอด 

5.การใหประโยชนทดแทนการ

ทุพพลภาพ 

- เงินชดเชยแกผูที่เจ็บปวยหรือทุพพลภาพช่ัวคราว หากเปน

ทุพพลภาพถาวรตองซื้อประกันอีกโปรแกรม 
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ตารางที่2 .2  แสดงสิท ธิประโยชนและความคุ มครองในระบบประกันสังคม (The Social 
                 Security Protection Act) ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ตอ) 
 

การรักษาพยาบาลทาง

การแพทย 

รายละเอียด 

6.การใหประโยชนทดแทนการ

ขาดผูอุปการะ 

- ชดเชยแกสมาชิกในครอบครัวของลูกจางที่เสียชีวิต 

7 . ก า ร ใ ห ป ร ะ โ ย ชน ท ดแทน

อุบัติเหตุและเจ็บปวย 

*  ป ระ กัน เ งิ นทดแทนราย ได ร ะหว า งก า ร เ จ็ บป ว ย  

และทุพพลภาพช่ัวคราว (temporary disability insurance) 

หรือ (cash sickness insurance) 

8.การใหประโยชนทดแทนการ

สงเคราะหครอบครัว 

*ครอบครัวที่มีบุตรภายใตการดูแล ผูสูงอายุ คนตาบอด และ

คนพิการ 

9.การใหประโยชนทดแทนการ

เปนมารดา(มีบุตร) 

*ใหเงินชวยเหลือสําหรับการใหบริการดานสุขภาพของแม

และเด็ก 

หมายเหตุ: ผูประกอบอาชีพอิสระมีรูปแบบประโยชนทดแทนสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ ไดแก  

(1)  บํานาญชราภาพ (Old Age Pension Benefit) 

               (2) บํานาญทุพพลภาพ (Disability Pension Benefit) 

               (3) บํานาญตกทอด (Survivor Benefit) 

(4) การบริการทางการแพทย (Medical Care) 

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก (U.S.Department of Health and Human Services,1988;269) 

 

 โปรแกรมสุขภาพ (Old-age, Survivors and Disability Insurance หรือ  OASDI) 

เปนสวัสดิการของรัฐที่คุมครองประชาชน สหรัฐอเมริกาไมไดมีการจัดการประกันสังคมแบบรัฐ

สวัสดิการ แตก็ใหความคุมครองทั้งลูกจางและผูประกอบการอาชีพแบบอิสระ แมวาประเทศ

สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่เจริญ และมั่งคั่งที่สุดแตเปนเพียงประเทศที่พัฒนาแลวประเทศเดียวในโลก

ที่ปราศจากหลักประกันสุขภาพถวนหนา การปฏิรูประบบสุขภาพยังไมครอบคลุมประชาชนที่ยังไมมี

ประกันสุขภาพแตมีความจําเปนในดานสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพมีพ้ืนฐานผูกพันกับกลไกตลาด 

ทําใหมีขีดจํากัดของการขยายความครอบคลุมดานสุขภาพ ระบบขาดแคลนความเสมอภาค 

ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพและยังคงเปนปญหาตอไปของสหรัฐอเมริกา 
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รูปภาพที่ 2.1 แสดงระบบบริการขั้นพ้ืนฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

  5) เปรียบเทียบคารักษาพยาบาลในประเทศที่พัฒนาแลว 
ตารางที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบคารักษาพยาบาลของไทยกับประเทศที่พัฒนาแลว 

ปรากฏวา ประเทศไทยเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลประมาณ 3.9% ของ GDP  หรือคนไทยจาย
คารักษาพยาบาลประมาณ 330เหรียญสหรัฐตอป ซึ่ ง ตํ่ามากที่สุด มีความแตกตางของคา
รักษาพยาบาลมากเปน 10 กวาเทา ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของประชากรตํ่าที่สุด และอัตราการตาย
ของทารกมีมากที่สุด แตไมแตกตางกันมากเกินไป   

ประเทศสหรัฐอเมริกาเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลประมาณ 17.6 % ของ 
GDP  หรือคนอเมริกันจายคารักษาพยาบาลประมาณ 8,233 เหรียญสหรัฐตอป ซึ่งสูงที่สุดในบรรดา
ประเทศเหลาน้ี  แตอายุขัยเฉลี่ยของประชากรกลับตํ่าที่สุด และอัตราการตายของทารกมีมากที่สุด  

ประเทศเยอรมนี ถือเปนตนแบบของการประกันสังคมที่ประสบความสําเร็จ ประชาชน
พึงพอใจสูง เยอรมนีเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลประมาณ 11.6% ของ GDP  หรือคนเยอรมนี
จายคารักษาพยาบาลประมาณ 4,338 เหรียญสหรัฐตอป มีอายุขัยเฉลี่ยของประชากร 80.5 ป และมี
อัตราการตายของทารกตํ่าในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวดังตารางที่ 2.3 

ประเทศญี่ปุน มีการประกันสังคมที่ประสบความสําเร็จมาก ญี่ปุนเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลประมาณ 9.5% ของ GDP  หรือคนญี่ปุนจายคารักษาพยาบาลนอยที่สุดประมาณ 
3,035 เหรียญสหรัฐตอป แตกลับมีอายุขัยเฉลี่ยของประชากร 83 ป และมีอัตราการตายของทารก
ตํ่าสุด 2.3 ในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ดังตารางขอมูลที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3  เปรียบเทียบสถติิการใชจายเกี่ยวกับสุขภาพในกลุมประเทศพัฒนาแลวในป ค.ศ. 2010  
                 (หนวย: $) 

 

ประเทศ Expenditure 
on health, 

% GDP 

Expenditure 
on health, 
per capita 

Infant 
mortality 

GDP per 
capita, 

ppp in $ 

Life 
expectancy 

สหรัฐอเมริกา 17.6 8,233 6.1 47,153 78.7 
เยอรมนี 11.6 4,338 3.4 37,402 80.5 
เกาหลีใต 6.8 1,505 3.5 29,824 80.5 
แคนนาดา 11.4 4,445 5.1 39,050 80.8 
ฝรั่งเศส 11.6 3,974 3.6 34,123 81.3 
อังกฤษ 9.6 3,433 4.2 35,686 80.6 
ญี่ปุน 9.5 3,035 2.3 33,733 83 
ไทย 3.9a 330a 11a 8,544b 73.9b 

ที่มา: OECD Statistics Database และ The World Bank Database 

a = WHO Country Statistics; b = World Development Indicators (WDI) 

 

2.2 ระบบประกันสังคมในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 การประกันสังคมในสหภาพยุโรปมีความเขมแข็งและมีผูประกันตนจํานวนมากมีแนวโนม
ของผูประกันตนแบบสมัครใจในอัตราสูงขึ้น อัตราสวนของแรงงานนอกระบบประกันสังคมหรือ 
ที่เรียกวา “Self-employed” เพ่ิมขึ้นในกลุมประเทศสหภาพยุโรป ในขณะที่ประเทศตางๆ นอกกลุม
สหภาพยุโรปไดใหความสนใจในรูปแบบของสวัสดิการและการประกันสังคมของผูที่ทํางานซึ่งเปน
แรงงานนอกระบบเพ่ือตองการปกปองและคุมครองแรงงานเหลาน้ันใหพนสภาวะความเสี่ยง 
ทั้งของตัวบุคคลน้ัน และครอบครัวของเขา โดยไมไดอิงกับกรอบของการพัฒนาเศรษฐกิจและการสราง
โอกาส 
 ดานการใหบริการพ้ืนฐานทางการแพทยของสหภาพยุโรปยึดในแนวทางเดียวกันมี
สุขภาพพ้ืนฐานที่ดีของประชาชนระบบสุขภาพพ้ืนฐาน (Basic Health System) หมายถึง ระบบ
บริการสุขภาพพ้ืนฐานและระบบอ่ืนใดในสังคมที่มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีมีการ
ตรวจรักษา การคัดกรองโรค การสงเสริมอนามัยแมและเด็ก โดยใหความความสําคัญและ 
ความคุมครองสิทธิของเด็กสูงมาก การดูแลผูปวยที่ทุพพลภาพ ผูปวยดานจิตเวช ผูพิการรวมถึงผูที่เขา
สูวัยชรา แนวทางดานการประกันสังคมของนานาประเทศในสหภาพยุโรปการจัดระบบตางๆ ในสังคม
ที่เกี่ยวของ และผลลัพธของระบบสุขภาพ คือ ภาวะสุขภาพมีระบบการจัดการดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม นํ้า สะอาด โภชนาการสิ่งแวดลอมในการทํางาน สภาพที่อยูอาศัยดี ลดปจจัยเสี่ยง 
ดานสุขภาพ การดูแลสิ่งแวดลอมและปจจัยที่มีผลตอระบบสุขภาพ เชน สภาพเศรษฐกิจ ระดับ
การศึกษา สภาพที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมในการทํางาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือและ
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พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสิทธิประโยชน และใหประโยชนทดแทนพ้ืนฐานของประกันสังคมของ
นานาประเทศ ดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 2.4 และ 2.5 
 
ตารางที่ 2.4 แสดงการใหประโยชนทดแทนพ้ืนฐานของประกันสังคมของนานาประเทศ 

 

รายการ รายละเอียด 

 

 

 

 

ความคุมครองพ้ืนฐาน 

การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ 

การให้ประโยชน์ทดแทนการเจ็บป่วย 

การให้ประโยชน์ทดแทนการวา่งงาน 

การให้ประโยชน์ทดแทนชราภาพ 

การให้ประโยชน์ทดแทนอบุตัเิหตแุละเจ็บป่วย 

การให้ประโยชน์ทดแทนการสงเคราะห์ครอบครัว 

การให้ประโยชน์ทดแทนการเป็นมารดา (มีบตุร) 

การให้ประโยชน์ทดแทนการทพุพลภาพ 

การให้ประโยชน์ทดแทนการขาดผู้อปุการะ 

 

 

ตารางที่ 2.5 แสดงความคุมครองพ้ืนฐานทางการแพทยของนานาประเทศการใหบริการทางพ้ืนฐาน 

               ทางการแพทยของนานาประเทศ 

 

รายการ รายละเอียด 

1. สุขภาพพ้ืนฐานของแตละครอบครัว 

(family health) ไดแก 

- การต้ังครรภ 

- การคลอดบุตร 

- ทารก 

- การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด 

- การวางแผนครอบครัว สุขภาพเด็ก การปวยของเด็ก 

- การเจริญเติบโตของเด็ก 

- การดูแลดานโภชนาการ 

- การใหวัคซีน (immunization) 

- การดูแลวัยรุน (adolescent) 

- การเจริญพันธุ (reproductive health) 
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รายการ รายละเอียด 

2. การดูแลปองกันโรคติดตอ 

(communicable disease)ไดแก 

- โรควัณโรค โรคเรื้อน โรคภูมิคุมกันบกพรอง (เอชไอ

วี )  โรคติดตอทางเพศสัม พันธ  โรคมาลาเรี ย  

โรคพิษสุนัขบา เปนตน 

3. การดูแลกลุมโรคเรื้อรังที่รกัษาหาย 

(Basic curative care)  

- โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันในเลือดสูง 

 เปนตน 

4. การใหความรูทางดานสุขภาพ  

การสื่อสารประชาสัมพันธ (Health 

education and communication) 

 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก (Social Security/Administration USA, 2005) 

 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนประเทศแรกที่ประสบความสําเร็จในการจัดหลักประกัน
ดานสังคม และสุขภาพใหแกประชาชนดวยระบบประกันสังคมหรือประกันภาคบังคับภายหลังการ
ปฏิรูประบบอุตสาหกรรมในประเทศยุโรป มีชนช้ันแรงงานมากขึ้น เกิดความไมเปนธรรมในสังคม 
ประเทศเยอรมันเปนอีกประเทศหน่ึงที่มีสวนในการผลักดันระบบประกันสังคมใหเปนรูปธรรม มุงเนน
การพัฒนาประเทศแกไขปญหาการวางงานการทําใหประเทศมั่นคงเปนปกแผน โดยมีนโยบายมุงเนน
การปกปองสวัสดิการสังคมปรัชญา และหลักการพ้ืนฐานสําคัญของระบบการเมืองเยอรมัน คือ ความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในสังคม (Solidarity) การกระจายอํานาจ และบทบาทหนาที่ระหวาง
หนวยงานรัฐ (สวนกลาง,ภูมิภาค) และเอกชน (Subsidiarity) เปนพ้ืนฐานการพัฒนาองคกรทางสังคม
จากลางขึ้นบน กระจายอํานาจในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติใหกับหนวยงานทองถิ่นหรือ
ภาคเอกชนในการดําเ นินการและแนวคิดหลักที่ สาม คือ การมีองคกรรวม (Corporatist 
organization) ที่จะมีตัวแทนทั้งสองประเภทคือทั้งจากตัวแทนวิชาชีพและตัวแทนที่มาจากการ
เลือกต้ัง ในระบบสุขภาพเองก็ต้ังอยูบนพ้ืนฐานดังกลาว ระบบบริการสุขภาพของเยอรมันน้ัน ภาครัฐ 
มีบทบาทหลักในการสรางกรอบกฎหมายในการควบคุมกํากับ ในขณะที่การดําเนินงานน้ันกระจายให
องคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรเปนผูดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไมวาจะเปนกองทุนการ
เจ็บปวย และการจัดบริการ ทั้งน้ีจะมีการกํากับ และปฏิสัมพันธกันทางองคกรทีเ่ปนตัวแทนของแตละ
กลุม เชน สมาคมกองทุนการเจ็บปวย (Association of Sickness funds) สมาคมแพทย (Association 
of Panel Doctors) ฯลฯ เปนตน  
 ระบบประกันสุขภาพในประเทศเยอรมนี แบงเปน 2 ระบบ ไดแก 
 1) การประกันสุขภาพตามกฎหมายหรือกองทุนการเจ็บปวยภาคบังคับ (Sickness 
Fund) เปนระบบหลักครอบคลุมประชากร รอยละ 92 ในป พ.ศ.2545 ยังแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
คือ 
  1.1) กองทุนปฐมภูมิ (Primary Fund)  ใชกับสมาชิกที่มีรายไดตํ่ากวาระดับ 
ที่กําหนดไว สําหรับผูที่มีรายไดสูงเกินระดับที่กําหนดก็อาจเขาเปนสมาชิกของกองทุนปฐมภูมิ และ
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สมาชิกกองทุนการเจ็บปวยเสริมเพ่ิมเติมจากการซื้อประกันสุขภาพภาคเอกชน สําหรับคาใชจายพิเศษ
บางรายการซึ่งไมมีอยูในชุดสิทธิประโยชนของกองทุนการเจ็บปวยปฐมภูมิ  
  1.2) กองทนุทดแทน 

 2) การประกันสุขภาพเอกชน (Private Health Insurance) ใหการประกันสุขภาพเสริม
เพ่ิมเติมจากกองทุนการเจ็บปวยปฐมภูมิ สําหรับผูที่มีรายไดสูงเกินระดับที่กําหนด การประกันสุขภาพ
เอกชนครอบคลุมประชากร รอยละ 8 ในป พ.ศ.2545 
 ระบบประกันสุขภาพของประเทศเยอรมันเปนระบบประกันอิงการจางงาน 
(Employment based Insurance) นโยบายและกฎหมายดานสาธารณสุขจะถูกกําหนดโดยรัฐบาล
กลาง และรัฐบาลมลรัฐ กระทรวงสาธารณสุขชวยกํากับระบบบริการสาธารณสุข รัฐบาลทองถิ่น 
มีหนาที่ออกกฎหมายลูกบังคับใชกฎหมายตางๆ ควบคุมการดําเนินงานขององคกรอิสระที่ไดรับรอง
ตามกฎหมาย พัฒนาดานศักยภาพโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน ควบคุมมาตรฐานดานการศึกษา
ทางการแพทย ควบคุมปองกันโรค บริหารจัดการโรงพยาบาล สนับสนุนงบลงทุนแกโรงพยาบาล 
บริการสุขภาพสวนใหญอยูในภาคเอกชน อาทิ คลินิกผูปวยนอก บริการทันตกรรม และการจําหนาย
ยา การบริการผูปวยใน ดําเนินการทั้งโดยภาครัฐ และภาคเอกชน ชุดสิทธิประโยชนในกองทุนการ
เจ็บปวยมีความครอบคลุมบริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งผูปวยนอก และผูปวยใน การประกันสังคม 
(Sozialversicherung) เปนขอกําหนดสวัสดิการตางๆ ที่ลูกจางจะไดรับการชวยเหลือ เพ่ือใหสามารถ
ดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตอไปได ในกรณีที่หยุดทํางาน เน่ืองจากปวยหนัก พิการหรือตกงาน เปนตน  
การชวยเหลือมักจะเปนในรูปเงินรายเดือน จํานวน และระยะเวลาที่จะไดรับเงินชวยเหลือน้ีขึ้นอยูกับ
สวนประกอบหลายๆ อยาง เชน อายุการทํางาน เงินเดือนที่ไดรับ 1ปสุดทายของการทํางาน เปนตน 
คนที่ทํางานเปนลูกจางที่ถูกตองตามกฎหมาย (เสียภาษีรายได) จะเขาสูระบบประกันสังคม 
โดยอัตโนมัติ ลูกจางทั่วไปที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไมมีสิทธิเลือกประกัน สวนผูที่มีรายได 
เกินกวาเกณฑที่กําหนดสามารถเลือกระบบประกันสุขภาพตามกฎหมายและสามารถซื้อประกัน
สุขภาพภาคเอกชนเสริมเพ่ิมเติม 
 ประเทศเยอรมัน มีระบบผูปวยนอก และผูปวยในแยกกันอยางชัดเจน ระบบผูปวย
นอกสวนใหญจะเปนคลินิกเอกชน ซึ่งเปนสมาชิกอยูในสมาคมแพทย และมีรายไดหลักมาจากการ
ใหบริการแกผูปวยนอกของกองทุนการเจ็บปวย และไมมีสิทธิรักษาผูปวยใน  องคกรตัวแทน 
ผูใหบริการ (Corporatist) เปนองคกรอิสระมีอํานาจในการบริหารปกครองตนเอง และไดรับ
มอบหมายจากรัฐในการดําเนินบทบาทเปนตัวแทนตามกฎหมายของแพทย และทันตแพทย เรียกวา 
(Association of Sickness Fund Physicians/Dentist) ในการเจรจาตอรองกับกองทุนการเจ็บปวย 
มีการรับสมาชิกโดยบังคับ สวนแพทยที่ทําการรักษาผูปวยในก็ไมมีสิทธิรักษาผูปวยนอก สมาชิกมีอิสระ
ในการเลือกขึ้นทะเบียนกับแพทยที่จะใชบริการและไมสามารถเขารับบริการในโรงพยาบาลไดโดยตรง 
ตองผานระบบการสงตอจากแพทยที่ไดขึ้นทะเบียนไว ยกเวนกรณีนอกเวลาทําการคลินิก รัฐบาล
กระจายอํานาจใหหนวยงานทองถิ่นหรือองคกรอิสระภาคเอกชนเปนผูใหบริการสุขภาพ แต 
การบริการทางการแพทยสวนใหญจะอยูในภาคเอกชนแทบทั้งสิ้น 
  สําหรับบริการผูปวยในของโรงพยาบาลน้ัน มีลักษณะของการดําเนินการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งแบงออกเปน 2 แบบ คือ เอกชนไมแสวงหากําไร และเอกชนแสวงหากําไร สิทธิ
ประโยชนในกองทุนการเจ็บปวยมีความครอบคลุมบริการแบบเบ็ดเสร็จ ไดแก บริการผูปวยนอกและ
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ผูปวยใน บริการตรวจวินิจฉัยโรค บริการปองกันโรค บริการทันตกรรม บริการจิตเวช คายา  
คาพยาบาลเย่ียมบาน คาบริการฟนฟูสภาพ คาพาหนะ และคาชดเชยการเจ็บปวย สําหรับชุดสิทธิ
ประโยชนในการประกันสุขภาพภาคเอกชนคลายคลึงกันกับกองทุนการเจ็บปวย ซึ่งลูกจางทั่วไปที่มี
รายไดตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไมมีสิทธิเลือกรับประกัน สวนผูที่มีรายไดเกินกวาเกณฑที่กําหนดสามารถ
เลือกระบบประกันสุขภาพไดวา จะเปนประกันสุขภาพตามกฎหมาย หรือประกันสุขภาพภาคเอกชน 
ผูปวยสามารถขอรับบริการจากหนวยบริการฉุกเฉินได 46,800 ยูโรตอป และนายจางมีหนาที่ตาม
กฎหมายที่จะตองจายเงินสมทบเขากองทุน โดยนายจาง และลูกจางเงินสมทบคนละครึ่ง ตามสัดสวน
รอยละ 12.7–15.5 ของรายไดที่ลูกจางไดรับในแตละเดือน ใหความคุมครองครอบคลุมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวดวย 

 

ตารางที ่2.6 แสดงการบริการพ้ืนฐานทางการแพทยในระบบสุขภาพประเทศเยอรมนี 

รายการ รายละเอียด 

1.ดานบริการทางการแพทย 1. การตรวจวินิจฉัยโรคทั้งผูปวยนอก และผูปวยใน ดูแลโรคเรื้อรัง 

โรครายแรง เชน โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคสมอง เปนตน 

* ระบบผูปวยนอก ผูประกันตนมีสิทธิเลือกแพทยประจําตัวไดเอง 

2. บริการดานยา และเวชภัณฑ รวมถึงการปองกันโรค 

3. คารักษาพยาบาล 

4. บริการเย่ียมบาน คาบริการฟนฟูสมรรถภาพหลังการเจ็บปวย 

และคาพาหนะในการสงผูปวย 

5. คาชดเชยการเจ็บปวย 

6. ดูแลผูปวยจิตเวช 

7. การปองกันโรค การตรวจคัดกรองโรค 

8. การดูแลภาวะต้ังครรภ 

9. การดูแลเด็กที่ตํ่ากวา 12 ป และผูพิการที่ขาดผูชวยเหลือ 

10. บริการทันตกรรม 

2. การเบิกจายทาง

การแพทย 

*ผูปวยนอก จะไดรับบริการโดยไมเสียคาบริการ โดยกองทุน 

จะเจรจากับสมาคมแพทยเพ่ือกําหนดวงเงินสําหรับจายคาบริการ

ใหกับสมาคมแพทย และสมาคมเปนผูจายใหแกสมาชิกแพทย 

ที่ ใหบริการผูประกันตน โดยคํานวณตามปริมาณการบริการ 

และอัตราค าบริการที่ กํ าหนดภายใต งบประมาณยอดรวม  

(Point system from volume of service and fee schedule) 

- กรณีผูปวยใน กองทุนจะตกลงกับโรงพยาบาลในการจายเงิน 

ในอัตราคงที่ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (Flat fees per Diagnosis  
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ตารางที ่2.6 แสดงการบริการพ้ืนฐานทางการแพทยในระบบสุขภาพประเทศเยอรมนี (ตอ) 

 

รายการ รายละเอียด 
 Related Group) อัตรายอดรวมสําหรับบริการที่มี ราคาแพง 

(Global Fee For particular costly services) และการจายแบบ 

รายวัน (Per-diem Rate) สําหรับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

โดยแพทยสวนใหญจะรับเงินเดือนประจํา คาใชจายอ่ืนๆ เชน คายา

คากายภาพบําบัด การพยาบาลโรคเรื้อรังจายตามรายการ  สมาชิก

ตองออกคาบริการกอนแลวเบิกคืนเปนลักษณะรวมจาย 

3. อัตราการสมทบ - ลูกจางที่มีรายไดตํ่ากวา 46,800 ยูโร/ป จายเงินสมทบคนละครึ่ง 

รอยละ 12.7-15.5 ตอเดือนของรายไดที่ลูกจาง 

-ผูที่ประกอบอาชีพอิสระตองจายเงินสมทบเองทั้งหมด 

- ผูที่วางงาน องคกรแรงงานของสหพันธรัฐ (Federal Labor 

Administration) เปนผูจายเงินสมทบ 2 ใน 3 อีก 1 ใน 3 จายโดย

องคกรสวัสดิการทองถิ่น (Local Welfare Agencies) 

- สําหรับผูเกษียณแลว เบ้ียประกันจะจายโดยกองทุนเกษียณอายุ 

4. แหลงที่มาของกองทุน 1. ประกันสุขภาพภาคบังคับ (Statutory Health Insurance) รอยละ 60 

2. ประกันสุขภาพภาคเอกชน รอยละ 7 

3. ภาษี รอยละ 21 

4. ประชาชนจายตรง รอยละ 11 

5. ระบบการสงตอ - ผูปวยนอก ใหบริการแกผูปวยนอกของกองทุนการเจ็บปวย และ

ไมมีสิทธิรักษาผูปวยใน 

- ผูปวยใน แพทยจะทําการรักษาเฉพาะ ไมมีสิทธิรักษาผูปวยนอก 

สมาชิกกองทุนการเจ็บปวยมีอิสระในการเลือกขึ้นทะเบียนกับแพทยที่

จะใชบริการ  การใชบริการผูปวยในตองผานระบบการสงตอจากแพทย

ที่ไดขึ้นทะเบียนไว ยกเวนกรณีฉุกเฉิน หรือนอกเวลาทําการคลินิก 
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ระบบประกันสังคมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มี 2 แบบ คือ 
 1) ประกันสังคมภาคบังคับเปนขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนตองทําโดยรัฐเปนผูบริหารกองทุน 
ในรูปแบบรัฐวิสาหกิจและออกกฎหมายบังคับใหประชาชนทุกคนที่เปนลูกจางที่ถูกกฎหมาย จายเงิน
สมทบเขากองทุนรวมกับนายจางตามสัดสวนที่รัฐกําหนด ซึ่งประกอบดวยเบ้ียประกันเลี้ยงชีพใน 
วัยชรา เบ้ียประกันสุขภาพ โดยมีบริการพ้ืนฐานที่จําเปนใหบริการดวยมาตรฐานเดียวกันครอบคลุม 
ถึงคูสมรส บุตรของผูประกันตนและเบ้ียประกันการวางงาน ทั้งน้ีรัฐไดกําหนดการจายเบ้ียประกัน 
จนวัยเกษียณอายุ 65 ป (มีแนวโนมขยายไปถึงอายุ 67 ป) 
 2) ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจ (Private) สําหรับผูที่มีรายไดสูงโดยมีเอกชน 
เปนผูบริการกองทุนเปนตัวเสริมการประกันสังคมภาคบังคับเพ่ือตอบสนองตอบุคคลที่ตองการสิทธิ 
การรับบริการในระดับที่ดีขึ้น เชน สามารถเลือกรักษากับแพทยที่เปน specialist หรือ admit ใน
หองพักเด่ียวได เปนตน 
 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีกฎระเบียบที่ชัดเจนในดานความสัมพันธระหวาง
นายจางและลูกจาง รวมทั้งบทบาทและหนาที่ตางๆ ตลอดจนบทลงโทษ นอกจากการดูแลขั้นพ้ืนฐาน
ทางการแพทยใหกับผูประกันตน ผูประกันตนยังสามารถใชบริการพิเศษที่นอกเหนือจากที่จัดให 
แตผูปวยตองชําระคาใชจายเองได เชน การขอหองพิเศษเด่ียว การใชบริการดานเสริมความงาม การ
เลือกบริการในโรงพยาบาลที่ตองการ แตโดยมาตรฐานของการใหบริการพ้ืนฐานซึ่งมีมาตรฐานสูงและ
สามารถใชบริการไดงายและเขาถึงงายตามคลินิกใกลบานหรือที่ทํางาน โดยการนัดลวงหนาหรือ
เจ็บปวยฉุกเฉินสามารถแจงใหทราบได ทําใหผูประกันตนมีความพึงพอใจในการเขารับบริการ
ประกันสังคมของประเทศเยอรมนีเปนตนแบบประกันสังคมในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย 
การเปรียบเทียบดานสิทธิประโยชนของระบบสุขภาพระหวางไทยและเยอรมนีดังตารางที่ 2.7 

 
ตารางที2่.7 แสดงการเปรียบเทียบระบบสุขภาพในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศไทย  

ระบบสุขภาพในสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมน ี ระบบสุขภาพในประเทศไทย 

1. มีระบบเดียว คือ ระบบประกันสังคม มี 3 ระบบ คือ 
1.1 สวัสดิการและรักษาพยาบาลของขาราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
1.2 ประกันสังคม 
1.3 หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

2. ประชาชนชาวเยอรมันรวมทั้งผูที่อาศัยอยู 
ตองเขาสูระบบประกันสังคม 

2. แบงตามขอกําหนดที่อยูในแตละระบบ และ
ไมครอบคลุมกลุมแรงงานตางดาวทั้งหมด 

3. มีรูปแบบการเขารับบริการทางสาธารณสุข
อยางชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

3 . มีความหลากหลายในการเขาถึงบริการ
สาธารณสุข 

4. สถานบริการสาธารณสุขมีมาตรฐานเทาเทียม
กัน 

4 . สถานบริ การสาธารณสุข ใน เมื อง ใหญ 
มีศักยภาพแตกตางจากในชนบท 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก (Social Security/Administration USA, 2004, cited in 
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2.3 ระบบประกันสังคมของประเทศเกาหลีใต 

 กอนป ค.ศ. 1963  ระบบประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลีใต ยึดหลักกลไกตลาด
เสรี และใหอยูในความรับผิดชอบของแตละบุคคล และครัวเรือนเปนหลัก (Ok Ryum Moon 1998, 
Itacheong Yeon 1996) ภาคเอกชนเปนผูจัดการระบบบริการสาธารณสุขทั้งหมด ซึ่งมีระบบ
การแพทยทั้งแผนตะวันออก และแผนตะวันตกจนป 1963 เริ่มมีกฎหมายประกันสุขภาพเกิดขึ้น แต
เปนลักษณะของความสมัครใจ จนป ค.ศ. 1977  มีกฎหมายประกันสุขภาพภาคบังคับ ในบริษัทเอกชน
ที่มีลูกจาง 500 คนขึ้นไป และคอยๆ ลดลงจนเหลือ 5 คนขึ้นไปในป ค.ศ. 1988 และเวลาลวงเลยมา
จนป 1989 มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับใชกับประชาชนทุกคนในป ค.ศ. 2000 มีการรวมกองทุน
ของขาราชการและกองทุนของประชาชนที่ไมมีรายไดเขาดวยกัน  และในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 
มีการรวมตัวกันอยางสมบูรณของกองทุนทั้งหมดในประเทศเหลือเพียง 1 กองทุน ภายใตกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการ 
 ระบบบริการทางการแพทยของประเทศเกาหลีใตกํากับโดยภาครัฐ รัฐบาลทองถิ่น และ
โรงเรียนแพทยโดยสวนใหญเปนสถานพยาบาลของเอกชน และประเภทของสถานพยาบาลจะแบงตาม
ขนาด เปนโรงพยาบาลทั่วไปที่มีจํานวนเตียงมากกวา 100 เตียง และมีแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางดานตางๆ โรงพยาบาลที่มีเตียงจํานวนมากกวา 30 เตียง และคลินิก โดยสถานพยาบาลที่
ใหบริการดานทันตกรรมและแพทยแผนตะวันออกก็จัดแบงในลักษณะเดียวกัน สวนสถานพยาบาลใน
ชนบทประกอบไปดวยสถานพยาบาลของรัฐ คือ ศูนยสุขภาพ (Health Centers) ศูนยสุขภาพขนาด
เล็ก (Health sub-centers) และศูนยบริการสาธารณสุข (Primary Care Health Post) รวมถึงราน
ขายยา โรงพยาบาลคลินิกแพทยตะวันออกและสถานผดุงครรภ  
 ป ค.ศ.1996 ประเทศเกาหลีใตมีโรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 271 แหง โรงพยาบาลที่มี
เตียงมากกวา 30 เตียงจํานวน 421 แหง คลินิก จํานวน 15,242 แหง โรงพยาบาลทันตกรรมจํานวน 
14 แหง คลินิกทันตกรรม จาํนวน 8,761 แหง โรงพยาบาลแพทยตะวันออก จํานวน 81 แหง คลินิก
แพทยตะวันออก จํานวน 6,172 แหง สถานผดุงครรภ จํานวน 161 แหง 
 ระบบการประกันสุขภาพของประเทศเกาหลีใต มีลักษณะเดนของระบบบริการ
สาธารณสุข ดังน้ี 
 1) ภาคเอกชนเปนเจาของทรัพยากรในระบบบริการสาธารณสุขเปนสวนใหญ 
 2) ระบบบริการประกอบดวยบริการแพทยแผนตะวันออก และตะวันตก (Western and 
Oriental Medicine) 
 3) มีความแตกตางกันคอนขางมากในการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขในเขตเมือง 
และชนบท 
 4) ประชาชนตองไปใชบริการที่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิกอนหากไดรับการสงตอ  
จึงสามารถไปใชบริการที่สถานพยาบาลที่มีขนาดใหญได 

เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2539 มีสถานพยาบาลที่เปนคลินิกรอยละ 97 พบวามีเตียงผูปวยทั้งหมด
จํานวน 190,151 เตียง โดยรอยละ 53 อยูในโรงพยาบาลทั่วไป และรอยละ 25 อยูในคลินิก โดยเตียง
สวนใหญอยูในโรงพยาบาลสังกัดภาคเอกชนแบบแสวงหากําไร  โรงพยาบาลที่ไมแสวงหากําไรและ
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โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2540 โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐมีเตียงที่ดําเนินการ
เพียงรอยละ 18.9 

 
ตารางที่ 2.8 แสดงจํานวนเตียง แยกตามสถานพยาบาลของประเทศเกาหลีใต 
 

ประเภท จํานวนโรงพยาบาล(%) จํานวนเตียง(%) 

2541 2540 2541 2540 

ภาครัฐ 79 (14.9%) 89 (11.5%) 20,892 (25.1%) 29,714 (18.9%) 

ภาคเอกชนไมแสวงหา

กําไร 

46 (8.6%) 75 (9.8%) 14,957 (7.9%) 35,523 (22.54%) 

ภาคเอกชนแสวงหากําไร 406 (76.5%) 607 (78.7%) 47,474 (57.0%) 92,423 (58.6%) 

รวม 531 (100%) 771 (100%) 83,323 (100%) 157,660 (100%) 

ท่ีมา : Korean Hospital Association, Hospital Statistics, 1997, 1998 

 

 

ตารางที่ 2.9 แสดงอัตราบุคลากรแพทย ปพ.ศ. 2540 ประเทศเกาหลีใต 
 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน(คน) 

1. แพทย 59,399 

2. แพทยแผนตะวันออก 9,299 

3. ทันตแพทย 14,371 

4. พยาบาล 127,145 

5. ผูชวยพยาบาล 197,788 

6. ผดุงครรภ 8,447 

7. นักเทคนิคการแพทย 85,517 

8 นักเวชสถิติ 5,349 

หมายเหตุ : อัตราแพทยแผนตะวันออกเทากับ 1.56คนตอประชากรพันตน (ค.ศ.1997) และเพ่ิมข้ึนเปนแพทย  

              2 คนตอประชากรพันตน (ค.ศ.1998) แนวโนมมีแพทยเฉพาะทางมากข้ึน 

ท่ีมา : Korean Hospital Association, Hospital Statistics, 1997, 1998 
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ตารางที่2.10 แสดงวิวัฒนาการระบบบริการพ้ืนฐานทางประกันสุขภาพของประเทศเกาหลีใต 

                  (The Korea Health Insurance System) 

 

ป ค.ศ. รูปแบบ 

ค.ศ.1963 การจายคาบริการทางการแพทยดวยตนเอง 

ค.ศ.1963-1997 การประกันสุขภาพในลักษณะของภาคสมัครใจ 

ค.ศ.1977 -มีการประกันสุขภาพภาคบังคับโดยเริ่มใชในสถานประกอบการที่มี

ลูกจาง 500 คนขึ้นไป ตอมาลดลงเปน 5 คน ในป ค.ศ.1988 

-บังคับใหกลุมขาราชการและครูในโรงเรียนเอกชน 

ค.ศ.1989 ขยายการประกันสุขภาพใหกบัประชาชนทุกคน 

ท่ีมา  Korean Hospital Association, Hospital Statistics, 1997, 1998 

 

สรุประบบประกันสขุภาพของเกาหลีใต 

• ระบบประกันสุขภาพของเกาหลีใตคลายคลึงกับญี่ปุน มีการแบงประชากรเปนกลุม 
มีรายไดประจํา และกลุมไมมีรายไดประจํา  

• กลุ มมี ร าย ไดประจํ า  21 .9  ล านคน (46 .5%) แบ ง เปนกลุ มแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 17.1 ลานคน (36%) ภายใตการบริหารของ Industrial Worker 
Health Insurance Societies หรือ Employees’ Health Insurance societies 
จํานวน 145 แหง และแบงเปนกลุมพนักงานของรัฐและครู 4.8 ลานคน (10.5%)  
ภายใตการบริหารของ Korea Medical Insurance Corporation จํานวน 1 แหง  

• กลุมไมมีรายไดประจํา 23.3 ลานคน (49%) อยูในเขตเมืองและชนบท ภายใตการ
บริหารของ Rural and Urban Health Insurance Societies จํานวน 200 กวา
แหง  

• ป 1998 มีการยุบรวม Korea Medical Insurance Corporation กับ Rural and 
Urban Health Insurance Societies ต้ั ง เ ป น  National Health Insurance 
Corporation ที่ประกอบดวย Regional Association จํานวน 227 แหง ภายใต
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ  

• ยังมีคนยากจนที่เหลืออีก 4%  ที่อยูภายใตการดูแลของ Medical Aid Program ที่
รัฐบาลดูแล  

• องคกรทั้งหมด 373 แหง (145+1+227) มีอิสระในการบริหารงาน โดยมีตัวแทน
ของรัฐรวมเปนกรรมการ ในขณะเดียวกัน เกาหลีใตก็มีกองทุนประเภทตางๆ หลาย
กองทุน แตละกองทุนก็ดําเนินงานเปนอิสระแยกจากกัน  

• ในกลุมคนที่ไมมีรายไดประจําและกลุมพนักงานของรัฐและครูที่ถูกยุบรวมกันต้ังเปน 
National Health Insurance Corporation น้ัน ประเทศเกาหลีใตใช Regional 
Associationจํานวน 227 แหงเปนผูบริหารงาน แตประเทศญี่ปุนใชเทศบาลเปน 
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ผูบริหารงาน  แมวาจะมีหลายกองทุน แตที่เหมือนกัน คือ ประชาชนไมมีสิทธิเลือก
สถานพยาบาล  องคกร Regional Association จะเปนผูกําหนด รับรอง จายเงิน 
ทบทวน สถานพยาบาลใหกับประชาชนในพ้ืนที่ปกครองน้ันๆ  

 

ตารางที่ 2.11 แสดงการบริการจัดการระบบประกันสังคมประเทศเกาหลีใต 
 

ท่ีมา : Korean Hospital Association, Hospital Statistics, 1997, 1998 

 

 ระบบประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลีใตเปนระบบรวมจาย (Copayment) ผูปวย
จะตองมีสวนรวมจายคารักษาพยาบาลทุกครั้งที่พบแพทย ในอัตรา 20-60% ตามหลักเกณฑ 
ที่สํานักงานประกันสุขภาพกําหนดขึ้นอยูกับประเภทการรักษาพยาบาล (ผูปวยนอก/ผูปวยใน)  
และสถานพยาบาล เชน คลินิก โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลขนาดใหญ หรือโรงพยาบาล 
ที่มีผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค ในกรณีแรงงานตางชาติทํางานอยางผิดกฎหมายจะไมสามารถสมัคร 
ประกันสุขภาพของรัฐ สิทธิประโยชน และความคุมครองงาน โดยโครงสรางระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศเกาหลีใตสามารถแสดงไดดังรูปภาพที่  2.2 และตารางที่ 2.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานกํากับ กลุมประชากร จํานวน (คน) รอยละ (%) 

1. Employees’ Health 

Insurance societies 

ผูมีรายไดประจํา (Wage 

earners) ผูใชแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม 

ประมาณ 17.1 ลาน 36 

2. Korea Medical 

Insurance Corporate 

กลุมพนักงานของรัฐและคร ู 4.8ลาน 10.5 

3. Rural and Urban 

Health Insurance 

Societies 

ผูไมมีรายไดประจํา  

(Non-Wage earner) 

- 49 

หมายเหตุ : รอยละ 3.5 ของประชาชนมีฐานะยากจน ภายใตการดูแล Medical Aid Program 
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รูปภาพที่ 2.2 แสดงโครงสรางระบบประกันสุขภาพของประเทศเกาหลีใต 

ที่มา : National Health Insurance Corporation, Health Insurance Static Yearbook 1998 
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ตารางที่ 2.12  แสดงความคุมครองแรงงานของระบบประกันสังคมในประเทศเกาหลีใต 
 

สถานะของแรงงาน เงินบํานาญ ประกัน

สุขภาพ 

ประกันการจางงาน ชดเชยอุบัติเหตุ 

จากการทํางาน 

แรงงานปกติ ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม 

แรงงานช่ัวคราว ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุมบางสวน ครอบคลุม

บางสวน 

แรงงานรายวัน ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุมบางสวน ครอบคลุม

บางสวน 

แรงงานประกัน

ตนเอง 

ครอบคลุม ครอบคลุม ไมครอบคลุม ไมครอบคลุม 

แปลมาจาก : Young-Tae, J., & Dong-Myeon, S., 2002, p.292 

 

ตารางที ่2.13 แสดงความคุมครองและสิทธิประโยชนจากกองทุนประกันสังคมในประเทศเกาหลีใต 

ความคุมครอง รายละเอียด 

1.คารักษาพยาบาล (Medical Care 
  Benefits) 

ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางานตองเขารับ
การรักษาพยาบาลต้ังแต 4 วันขึ้นไป ครอบคลุมคาตรวจ
วินิจฉัย คายา คาอุปกรณทางการแพทย คาผาตัด  
คาอวัยวะเทียม คาสงตอ 

2.คาทดแทนกรณีทุพพลภาพช่ัวคราว 
(Temporary Disability Benefits) 

จายในอัตรา รอยละ70 ของคาจางรายวันเฉลี่ยทดแทน
การขาดรายไดระหวางรับการรักษาพยาบาล 

3 .ค าทดแทนรายป  (Injury-disease 
Compensation Annuity) 

จายกรณีรักษาพยาบาลมานานกวา2ป จํานวนคาทดแทน
คาจางเฉลี่ยขึ้นอยูกับระดับความพิการ ดังน้ี 
3.1 ความพิการระดับที่ 1 ชดเชย  329 วัน 
3.2 ความพิการระดับที่ 2 ทดแทน  291 วัน 
3.3 ความพิการระดับที่ 3 ทดแทน  257 วัน 

4. คาทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร 
  (Permanent Disability) 

กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยจนพิการทางรางกาย
และจิตใจ จํานวนเงินทดแทนขึ้นอยูกับระดับความพิการ 

5. คาดูแล (Nursing Benefits) กรณีที่สิ้นสุดการรักษาพยาบาลตองมีผูดูแลเปนประจํา
หรือครั้งคราว 

6. คาทดแทนแกทายาท  
   (Survivors Benefits) 

สิทธิประโยชนที่จายแกทายาทหรือผูอยูในอุปการะของ
แรงงานที่เสียชีวิตจากการทํางาน โดยเหมาจายให จํานวน 
1,300 วันของคาจางเฉลี่ยรายวัน 
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ความคุมครอง รายละเอียด 

7. คาจัดการงานศพ  
   (Funeral Expenses) 

ตามคาใชจายจริงในการจัดการศพของแรงงานที่เสียชีวิต
จากการทํางาน จายเทากับ 120 วันของคาจางเฉลี่ย
รายวัน แตตองไมนอยกวา 9,093,040 วอน และไมเกิน 
12,659,320 วอน (อัตราป พ.ศ.2555) 

8.การประกันการจางงาน  
  (ภาคสมัครใจ) กรณีถูกเลิกจาง 

อัตราจาย ลูกจาง : นายจาง 50:50 สําหรับแรงงานที่
ไดรับการจางงานต้ังแต 180 วันขึ้นหากเลิกจาง สามารถ
ขอรับเงินชดเชยได ยกเวนในกรณีที่เปลี่ยนงานดวย 
ความสมัครใจ หรือถูกไลออกเน่ืองจากความผิดรายแรง 

9.การประกันชดเชยคาจางคางจาย เปนภาคบังคับแกนายจาง มีสิทธ์ิจะไดรับเงินชดเชย
คาจางคางจายสูงสุดไมเกิน 2ลานวอน 

10.เงินรางวัลสิ้นสุดสัญญาจาง 
    (แทจิกกึม) 

จายใหกรณีแรงงานตางชาติทํางานกับนายจาง 
ไมนอยกวา 1 ป ชดเชยคาจาง 30 วัน นับต้ังแต 
วันสุดทายของการทํางาน 

11.เงินทดแทนเน่ืองจากบริษัท 
    ลมละลาย (เชดังกึม) 

ชดเชยการสิ้นสุดการทํางานและการยกเลิกกิจการเงิน
ชดเชยไมเกิน 3 เดือน สูงสุดไมเกิน 3 ป 

12.เงินบําเหน็จบํานาญสิทธิประโยชน 
    ดังน้ี 
    -  เงินบํานาญกรณีทุพพลภาพ 

จายเงินสมทบเขากองทุนบํานาญ โดยนายจางและลูกจาง
ฝายละ 4.5% 
12.1 จายกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย มีอาการ
ทุพพลภาพหลังสิ้นสุดการรักษาพยาบาล ความทุพพล
ภาพระดับ 1-3 รับเงินบํานาญรายป สวนความทุพพล
ภาพระดับ 4 จะไดรับเปนเงินกอน 
12 .2 กรณีผู เขารวมโครงการเสียชีวิต หรือผูรับเงิน
บํานาญชราภาพ บํานาญทุพพลภาพเสียชีวิต ทายาท 
จะไดรับเงินชวยยังชีพรายเดือน 
12.3 กรณีเปนแรงงานตางชาติ จะสามารถขอคืนเงิน
สมทบ (สวนของนายจางและลูกจาง) พรอมดอกเบ้ีย เมื่อ
เดินทางกลับประเทศ (ภายในเวลา 5 ป นับจากวันที่
เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี) หรือเมื่ออายุครบ 60 
ป 

ท่ีมา : National Health Insurance Corporation, Health Insurance Static Yearbook 1998 
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ตารางที2่.14 ความยากจนในผูสูงอายุ : การตอบสนองทางดานนโยบายของสาธารณรัฐเกาหล ี
                (Poverty among the Elderly : Korean Policy Response) โดย Dr.Domghyun 
                 Park, Asian Development Bank (ADB)  

ป ประชากรอายุ 

65ปขึน้ไป 

อายุขัยเฉลี่ย อัตราการ

เจริญพันธุ 

อัตราการ

พึ่งพิง 

ผูสูงอายุอยู

ตามลําพัง 

1970 3.1% 67.9 4.53 - - 

1990 5.1% 71.3 - - - 

2010 11.0% 76 1.23 15% 25.4% 

2030 24.3% 81 - - 39.8% 

2050 37.4% 87.4 1.42 71% - 

ท่ีมา : สถิติของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2011 

 

 สถานการณการเปลี่ยนแปลงดานประชากรศาสตรในเกาหลี พบวามีอัตราการเจริญพันธุ
ลดลง และประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ประกอบกับมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เยาวชน
รุนใหมไมคอยดูแลผูสูงอายุ ทําใหมีผูสูงอายุมีแนวโนมอยูตามลําพัง (Single Elderly Household) 
มากขึ้น นอกจากน้ี สาเหตุที่ภาวการณเจริญพันธุตํ่า เกิดจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรี ซึ่งมี
สตรีทํางาน/ศึกษามากขึ้น 
 จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน การหดตัวของตลาด
ภายในประเทศเพ่ิมภาระดานประกันสังคม และทําใหเศรษฐกิจเติบโตชา ดังน้ัน ต้ังแตป ค.ศ.2006 
รัฐบาลไดจัดต้ังและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาในการติดตามควบคุมอัตราการเจริญพันธุที่ลดลงและ
ประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นทุกๆ 5 ป ต้ังแต ค.ศ.2006 รัฐไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการกําหนด
มาตรการพิเศษ 
 

ประเด็นความทาทาย 
1) ความยากจนของประชากรสูงอายุมากขึ้น : ปจจุบันผูสูงอายุในเกาหลีมีอัตรา 

ความยากจนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสมาชิกขององคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) 

2) การประกันรายไดที่ไมเพียงพอ: บํานาญระดับชาติ (National Pension : NP) เทากับ
รอยละ 15.4 ของรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนบํานาญพ้ืนฐาน (Basic Old Age Pension : BOAP) 
เทากับรอยละ 5.0 ของรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

3) ความย่ังยืนของบํานาญระดับชาติ: จากสถิติป 2013 เงินทุนบํานาญแหงชาติจะหมด
ในป ค.ศ.2060 (ปจจุบัน อัตราการสงเงินสมทบเทากับรอยละ 9 และการจายประโยชนทดแทนเทากับ
รอยละ 40) 

4) การใชจายในการรักษาพยาบาลของผูสูงอายุ: ระหวางปค.ศ.2000-2009 มีคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลสําหรับผูสูงอายุจากระบบประกันสุขภาพเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.8 และคาดวา 
จะมีคาใชจายในระบบประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 65.4 ในป ค.ศ.2030 
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5) คุณภาพที่ดีของการเขามีสวนรวมของแรงงาน: อัตราการมีสวนรวมของแรงงาน 

ที่อายุ 65 ปขึ้นไป จะเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม สวนใหญจะทํางานที่มีรายไดตํ่า หรือในภาคนอก
ระบบ 
 
ทิศทางของนโยบายตอภาวะการเจรญิพนัธุที่ลดลงและผูสูงอายุมากขึ้น 

1) การสงเสริมการเจริญพันธุ  
- สรางสภาพแวดลอมที่สรางสมดุลระหวางงานและครอบครัว 
- ลดภาระสําหรับการแตงงาน การต้ังครรภ การเลี้ยงดูบุตร 
- สรางสภาพแวดลอมที่ดีในการเลี้ยงดูบุตร 

2) การแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
- สงเสริมการทํางานของสตรีและผูสูงอายุ 
- เพ่ิมกําลังแรงงานที่เปนตางชาติ 

3) การบริหารจัดการกับประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น 
- พัฒนาระบบประกันรายไดเพ่ือการเกษียณแบบหลายช้ัน (Multi-pillar  
  income security system) โดยใหมีความย่ังยืน ครอบคลุมทั่วถึง และเพียงพอ 
- สรางระบบการดูแลสุขภาพอยางยั่งยืนและทั่วถึง 
- ใหโอกาสการจางงานสําหรับผูสูงอายุ 
- สนับสนุนภาวะการสูงวัยอยางมีศักยภาพ โดยชวยเหลือประชาชนเตรียมการ 
  สําหรับการเกษียณอายุลวงหนา 

 
 

2.4 ระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย  
ประเทศไทย มลีักษณะของระบบประกันที่ใหบริการทางการแพทย 3 ระบบใหญๆ  ไดแก 

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบสวัสดิการขาราชการ และระบบประกันสังคม  
1) ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดถือกําเนิดในปพ.ศ. 2544 ตามนโยบาย “30 บาท

รักษาทุกโรค” โดยเริ่มแรกกระทรวงสาธารณสุขไดทําโครงการนํารองใน 6 จังหวัด และขยายเปน  
15 จังหวัด จนกระทั่งครอบคลุมทั่วประเทศ  ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติน้ี ถือเปนการประกัน
สุขภาพถวนหนา ที่ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึง ครอบคลุมประชากร 
มากที่สุดราว 48 ลานคน (ประมาณ 73%)  ปจจุบันสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
เปนผูรับผิดชอบดําเนินงานเบิกจายคารักษาพยาบาลระหวางรัฐบาลกับสถานพยาบาล ในป 2560   
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดจายใหกับโรงพยาบาลคูสัญญา สําหรับผูปวยนอกแบบอัตรา
เหมาจายรายหัว 1,138  บาทตอคนตอป สําหรับกรณีผูปวยในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ไดจายใหกับโรงพยาบาลคูสัญญาแบบระบบ DRG  โดยคิดคํานวณตามนํ้าหนักภาระเสี่ยงสัมพัทธ 
ของโรคไดคาเฉลี่ยรายหัว 1,090  บาทตอคนตอป นอกจากน้ียังมีการจายเงินเพ่ิมสําหรับกรณ ี
เฉพาะโรคที่มีคารักษาพยาบาลสูง และจายสําหรับกรณีอ่ืนๆ อีก เชน การสรางเสริมสุขภาพ  
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การฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน  ซึ่งถารวมทุกๆรายการแลว งบเหมาจายรายหัวในป 2560  เทากับ  
3,110 บาทตอคนตอป ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามตารางขางลางน้ี  

 
ตารางที่ 2.15 งบเหมาจายรายหัวป 2560 (3,109.87 บาทตอคน) 

 

ประเภทบริการ อัตรา ผลตางป พ.ศ. 59 % เพิ่ม–ลด 

1. ผูปวยนอก 1,137.58 บ. 33.66 บ. 3% 

2. ผูปวยใน 1,090.41 บ. 30.27 บ. 2.9% 

3. กรณีเฉพาะ 315.14 บ. 9.85 บ. 3.2% 

4. สรางเสริมสุขภาพปองกันโรค 405.29 บ. 6.69 บ. 1.7% 

5. ฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 16.13 บ. – 0 

6. บริการแพทยแผนไทย 11.61 บ. 0.84 7.8 

7. คาบริการทางการแพทยที่เบิกจายใน

ลักษณะงบลงทุน 

128.69 บ. – 0 

8. เงินชวยเหลือเบ้ืองตนตามมาตรา 41 5.02 บ. –0.38 –7 

ท่ีมา: สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

2) ระบบสวัสดิการขาราชการ  
เปนระบบสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสิทธิประโยชนใหแกขาราชการทุกประเภทและ

ครอบครัว ใหไดรับการรักษาพยาบาลฟรี ต้ังแตปพ.ศ. 2506 ระบบน้ีครอบคลุมประชากรราว 8 ลานคน 
(ประมาณ 12%)  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเปนผู รับผิดชอบดําเนินงานเบิกจาย 
คารักษาพยาบาลใหแกขาราชการทุกประเภท และครอบครัว การเบิกจายใหเบิกจายไดตามรายการ 
ที่จายจริง (Fee for Service) แตไมเกินวงเงินที่กําหนด ซึ่งถาหากคิดเปนอัตราเหมาจายรายหัว 
ทุกรายการในป 2560 มีคาเทากับ 14,000 บาทตอคนตอป  (โดยประมาณ) 

3) ระบบประกันสังคม 
เปนระบบที่ถือกําเนิดเมื่อป พ.ศ.2533  ในขณะที่กองทุนเงินทดแทนถือกําเนิดเมื่อ 

ปพ.ศ. 2516  โดยที่ระบบประกันสังคมเปนระบบที่ผูประกันตน นายจาง และรัฐบาล รวมกันสมทบ
จายเงินนําเขากองทุนประกันสังคม (Matching Fund) และกองทุนทดแทนที่เปนนายจางฝายเดียว 
ที่เปนผูจายเงินเขากองทุน  ระบบประกันสังคมครอบคลุมประชากรราว 10  ลานคน (ประมาณ 15%)  
อัตราการจายเงินสมทบเขากองทุน ณ. สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เปนดังน้ี  ผูประกันตนจาย 5.0%  
นายจางจาย 5.0%  และรัฐบาลจาย 2.75% โดยคํานวณจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000บาท ดังน้ี 
ในกรณีที่ผูประกันตนมีเงินเดือนมากกวา 15,000 บาท ผูประกันตนตองจายเงิน 750 บาทตอเดือน 
นายจางรวมจาย 750 บาทตอเดือน และรัฐบาลรวมสมทบใหอีกเปนจํานวน 412.50 บาทตอเดือน  
และในสวนของกองทุนทดแทน นายจางจะจายเงินตามภาระความเสี่ยงของประเภทกิจการ 
ที่ไดดําเนินการโดยมีอัตราอยูระหวาง 0.2 - 1.0 เปอรเซ็นต โดยจะจายปละครั้ง 
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ปจจุบันสํานักงานประกันสังคม เปนผูรับผิดชอบดําเนินงานเบิกจายคารักษาพยาบาล

ระหวางกองทุนกับสถานพยาบาล ระบบการจายบริการสุขภาพสําหรับผูปวยนอกเปนแบบอัตราเหมา
จายรายหัว 1,460 บาทตอคนตอป  โดยสํานักงานประกันสังคมจายลวงหนาใหสถานพยาบาลตาม
จํานวนผูประกันตนทั้งหมดในสังกัดทั้งที่ปวย และไมปวยเปนพ้ืนฐาน มีการจายคารักษาพยาบาลเพ่ิม
ใหสถานพยาบาลตามภาระเสี่ยงโดยเฉลี่ย 432 บาทตอคนตอป สําหรับเฉพาะผูปวยนอกที่เปนโรค
เรื้อรัง 26 โรค (จายกรณีน้ีประมาณ 90%) และจายเพ่ิมสําหรับผูปวยในเฉพาะที่มีนํ้าหนักโรคสัมพัทธ 
นอยกวา 2 (อีกประมาณ 10%) โดยคํานวณการจายเงินตามภาระในแตละครั้งของผูปวยที่มารักษา  
และยังมีการจายเพ่ิมตามภาระเสี่ยงสูงโดยเฉลี่ย 560 บาทตอคนตอป สําหรับผูปวยในที่เปนโรค 
ที่มีคาใชจายสูง ที่มีนํ้าหนักโรคสัมพัทธมากกวาหรือเทากับ 2  โดยจายตามภาระในแตละครั้งของ
ผูปวยที่มารักษาดวยเชนกัน ซึ่งถาหากคิดเปนอัตราเหมาจายรายหัวทุกรายการในป พ.ศ.2560   
แลวมีคาเทากับ 2,532 บาทตอคนตอป  (โดยประมาณ) 

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนไดรับมี 7ประการคือ เจ็บปวย คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ 
สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี  

• กรณีเจ็บปวย ไดรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ หรือเครือขาย
ของสถานพยาบาลน้ัน โดยไมเสียคาใชจาย ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50  
ของคาจางเฉลี่ยเปนเวลาไมเกิน 90 วันตอครั้ง และไมเกิน 180 วันตอป กรณีเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรังไมเกิน 365 วันตอป  

• กรณีทันตกรรม โดยการถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน และผาตัดฟนคุด ใหผูประกันตนไดรับ
คาบริการทางการแพทย เทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกิน 900 บาทตอคนตอป  กรณีใส
พันเทียมชนิดถอดไดบางสวน จะไดรับคาบริการทางแพทยและคาฟนเทียม ภายในระยะเวลา 
5 ป นับต้ังแตวันที่ใสฟนเทียม ตามที่จายจริงแตไมเกิน 1,500 บาท  กรณีใสฟนเทียมชนิดถอด
ไดทั้งปากบนหรือลาง จะไดรับคาบริการทางการแพทยและคาฟนเทียมเทาที่จายจริงไมเกิน 
2,400 บาท กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดทั้งปากบนและลาง จะไดรับคาบริการทางการแพทย
และคาฟนเทียมเทาที่จายจริงไมเกิน 4,400 บาท 

• กรณีคลอดบุตร ผูประกันตนตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 5 เดือน ภายใน 15 เดือน
กอนเดือนคลอดบุตร โดยสํานักงานประกันสังคมจะจายคาบริการทางการแพทยเหมาจาย
กรณีคลอดบุตรใหแกผูประกันตนในอัตรา 13,000 บาทตอการคลอดบุตรหน่ึงครั้ง สําหรับ
ผูประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรเหมาจายในอัตรา
รอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยเปนระยะเวลา 90 วันสําหรับการใชสิทธิบุตรคนที่ 3 จะไมไดรับ
สิทธิเงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรเหมาจายในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง
เฉลี่ยเปนระยะเวลา 90 วันในกรณีที่สามีและภรรยาเปนผูประกันตนทั้งคูใหใชสิทธิในการเบิก
คาคลอดบุตรฝายใดฝายหน่ึง ไมจํากัดจํานวนบุตรตอครั้ง 

• กรณีทุพพลภาพรุนแรง:ผูประกันตนจายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน 
กอนทุพพลภาพ โดยจะไดประโยชนทดแทนการขาดรายได  
     - กรณีทุพพลภาพรุนแรง ไดรับในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเปนรายเดือน ตลอดชีวิต 
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     - กรณีทุพพลภาพไมรุนแรง ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดตามหลักเกณฑและ
ระยะเวลาตามประกาศฯกําหนด 

• กรณีเสียชีวิต จะไดรับคาทําศพ 40,000 บาท โดยจายใหแกผูจัดการศพแตถาในกรณีที่กอน
ถึงแกความตายผูประกันตนจายเงินสมทบต้ังแต 36 เดือนขึ้นไป แตไมถึง 120 เดือน  
ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับคาจางเฉลี่ย 2 เดือนแตถากอนถึงแกความตาย
ผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวต้ังแต 120 เดือนขึ้นไป ใหจายเงินสงเคราะหเทากับคาจาง
เฉลี่ย 6 เดือน 

• กรณีสงเคราะหบุตร โดยมีหลักเกณฑคือ ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 
เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน กอนเดือนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน สิทธิที่
ผูประกันตนจะไดรับเงินสงเคราะหบุตรเหมาจายเดือนละ 400 บาทตอบุตรหน่ึงคนสําหรับ
บุตรชอบดวยกฎหมาย ยกเวน บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน
และบุตรมีอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 6 ปบริบูรณ จํานวนคราวละไมเกิน 3 คน 

• กรณชีราภาพ: เงินบํานาญ  
-  กรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบ มาแลว ไมนอยกวา 180 เดือน ผูประกันตนจะมีสิทธิ
ไดรับเงินบํานาญชราภาพเปนรายเดือนใน อัตรารอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย
ที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง 
-  กรณีที่ผูประกันตนมีการจายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ใหปรับเพ่ิมอัตราบํานาญชราภาพ
ตามกรณีแรกขึ้นอีกในอัตรารอยละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน สําหรับ
ระยะเวลาที่จายเงินสมทบเกินกวา 180 เดือน 

• กรณีชราภาพ: เงินบําเหน็จ  
-  กรณีที่ผูประกันตนมีการจายเงินสมทบตํ่ากวา 12 เดือน ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพ  
มีจํานวนเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเงินสมทบ เพ่ือการจายประโยชนทดแทน
ในกรณีชราภาพ กรณีที่มีการจายเงินสมทบต้ังแต 12 เดือนขึ้นไป ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพ 
มีจํานวนเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตนและนายจางจายเงินสมทบ เพ่ือการจาย
ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ พรอมผลประโยชนตอบแทน ตามที่สํานักงานประกันสังคม
ประกาศกําหนด 
-  กรณีผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตายภายใน 60 เดือน นับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับ
เงินบํานาญชราภาพใหจายเงินบําเหน็จชราภาพจํานวน 10 เทาของเงินบํานาญชราภาพ 
รายเดือนที่ไดรับคราวสุดทายกอนถึงแกความตาย 

• กรณวีางงาน  
- กรณีถูกเลิกจางผูประกันตนจะไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานปละไมเกิน 180 วัน  
ในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย โดยคํานวณจากฐานเงินสมทบขั้นตํ่าเดือนละ 1,650 บาท 
และฐานเ งินสมทบสูงสุดไม เ กิน 15,000 บาท  ยกตัวอยางเชน  ถาผูประกันตน 
มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะไดรับเดือนละ 5,000 บาท 
- กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจางตามกําหนดระยะเวลาผูประกันตนจะไดรับเงินทดแทน
ระหวางการวางงานปละไมเกิน 90 วัน ในอัตรารอยละ 30 ของคาจางเฉลี่ย โดยคํานวณจาก
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ฐานเงินสมทบขั้นตํ่าเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไมเกิน 15,000 บาท 
ตัวอยางเชน ผูประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะไดรับเดือนละ 3,000 บาท 

สํานักงานประกันสังคมพันธกิจหลักคือ  
1)  ใหบริการทางดานประกันสังคมที่มีคุณภาพสูงแกสมาชิก และครอบครัว  

ซึ่งจะกอประโยชนตอประเทศและสังคมโดยรวม  
2) เพ่ิมความแข็งแกรงของกองทุน เพ่ือเปนการสรางหลักประกันในการดํารงชีวิตของ

สมาชิกที่เขารวมโครงการ (ผูประกันตนตามมาตราตางๆ) เพ่ือรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และการวางงาน ทั้งน้ีเพ่ือใหไดรับ 
การรักษาพยาบาลและมีรายไดอยางตอเน่ืองโดยมีความคุมครองและสิทธิประโยชนจึงกําหนด 
ใหมีกองทุนขึ้นมา 2 กองทุนคือ กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน 

 

กองทุนประกันสังคม  

มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนกองทุนใหหลักประกันแกผูประกันตน ใหไดรับประโยชน
ทดแทนเมื่อตองประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไมใชเน่ืองจากการทํางาน รวมทั้ง
กรณีคลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพและวางงาน โดยมีขอกําหนดตามมาตราตางๆดังน้ี 

(1) ผูประกันตนมาตรา 33 
โดยเมื่อนายจางแจงขึ้นทะเบียนลูกจางที่มีอายุไมตํ่ากวา 15 ป บริบูรณและไมเกิน 60 ป

บริบูรณ โดยเงินสมทบที่นายจางและลูกจางตองนําสงเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือนโดยคํานวณ
จากคาจางที่ลูกจางไดรับในอัตรารอยละ 5 ซึ่งฐานคาจางที่นํามาคํานวณ ตํ่าสุดเดือนละ 1,650 บาท
(83 บาท) และสูงสุดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท (750บาท) ทั้งน้ีรัฐบาลจะออกเงินสมทบเขากองทุน
ดวยสวนหน่ึง โดยนายจางมีหนาที่หักเงินสมทบในสวนของลูกจางทุกครั้งที่มีการจายคาจางและนําสง
สวนของนายจาง ในจํานวนเทากับเงินสมทบของลูกจางทั้งหมดที่ถูกหักรวมกัน การคุมครองและสิทธิ
ประโยชนของผูประกันตนตามมาตรา 33 ที่ไดรับจะมีดังตารางที ่2.16  
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ตารางที่ 2.16 สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนมาตรา 33 จะไดรับ 

 

เงื่อนไข สิทธทิี่ไดรับ 

กรณีเจ็บปวย 
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา  
3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน 
กอนวันรับบริการทางการแพทย 

1) ไดรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิ หรือเครือขายของสถานพยาบาลน้ัน โดย 
ไมเสียคาใชจาย 
2) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน เขารักษา
ในสถานพยาบาลอ่ืนที่ไมใชสถานพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิหรือเครือขาย ไดรับคาบริการทางการแพทย
ตามหลักเกณฑประกาศฯกําหนด 
3) ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50 ของ
คาจางไมเกิน 90 วันตอครั้ง และไมเกิน 180 วันตอป  
 
กรณีเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังไมเกิน 365 วันตอป 
กรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอ่ืน 
     - ในสถานพยาบาลของรัฐ 

สามารถขอรับคาบริการทางแพทยคืนได โดยไมจํากัด
จํานวนครั้ง  กรณีผูปวยนอกสามารถเบิก 
คารักษาพยาบาลไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน  สวน
ผูปวยในสามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดเทาที่จายจริง
ตามความจําเปน ภายในระยะเวลา ไมเกิน  
72 ช่ัวโมง 
    - ในสถานพยาบาลของเอกชน 

กรณีผูปวยนอก: สามารถเบิกคาบริการทางการแพทย
เทาที่จายจริงไมเกิน 1,000 บาท 
กรณีผูปวยใน : เบิกไดในอัตราที่กําหนดในประกาศ 

กรณีทันตกรรม 

จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา  
3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน 
กอนวันรับบริการทางการแพทย 

 

1) กรณีถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน และผาตัดฟนคุด ให
ผูประกันตนไดรับคาบริการทางการแพทย เทาที่จายจริง
ตามความจําเปนไมเกิน 900 บาทตอคนตอป 
2) กรณีใสพันเทียมชนิดถอดไดบางสวน จะไดรับ
คาบริการทางแพทยและคาฟนเทียม ภายในระยะเวลา 
5 ป นับแตวันที่ใสฟนเทียม ตามหลักเกณฑดังน้ี 
 - 1-5 ซี่ เทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกิน 1,300 บาท 
 - มากกวา 5 ซี่ เทาที่จายจริง  แตไมเกิน 1,500 บาท 
3) กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดทั้งปากจะไดรับคาบริการ
ทางการแพทยและคาฟนเทียม ภายในระยะเวลา 5 ป 
นับแตวันที่ใสฟนเทียม 
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   - ฟนเทียมชนิดถอดไดทั้งปากบนหรือลาง เทาที่ 
จายจริงไมเกิน 2,400 บาท 
   - ฟนเทียมชนิดถอดไดทั้งปากบนและลาง เทาที่ 
จายจริงไมเกิน 4,400 บาท 

กรณีคลอดบุตร 
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา  
5 เดือน ภายใน 15 เดือน กอนเดือน 
ที่คลอดบุตร 
 

ไดรับคาคลอดบุตรเหมาจาย โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
ตามรายละเอียดดังน้ี 
1) ผูประกันตนหญิง  สามารถคลอดบุตร 
ที่สถานพยาบาลใดก็ได ไดรับเงินคาคลอดบุตรเหมาจาย 
จํานวน 13,000 บาท และเงินสงเคราะหการหยุดงาน
เพ่ือการคลอดบุตร ในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย
เปนเวลา 90 วัน (ไดไมเกิน 2 ครั้ง) 
2) ผูประกันตนชาย จะไดรับเฉพาะเงินคาคลอดบุตร
เหมาจาย จํานวน 13,000 บาท 

กรณีทุพพลภาพ 
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา  
3 เดือน ภายใน 15 เดือน กอนที่ 
ทุพพลภาพไมเน่ืองจากการทํางาน 

1)  เงินทดแทนการขาดรายได 
   - กรณีทุพพลภาพรุนแรง : ไดรับเงินทดแทน 
การขาดรายได เปนรายเดือนตลอดชีวิตในอัตรารอยละ 50 
ของคาจาง 
   - กรณีทุพพลภาพไมรุนแรง : ไดรับเงินทดแทน 
การขาดรายได 
   - ไมสามารถทํางานไดตามปกติ ไดรับเงินทดแทน 
การขาดรายไดในอัตรารอยละ 30 ตลอดระยะเวลาที ่
ไมสามารถประกอบการงานได ไมเกิน 180 เดือน 
2)  คาบริการทางการแพทย  
   - สถานพยาบาลของรัฐ 

ผูปวยนอก : ไดรับเทาที่จายจริง  
ผูปวยใน : ไมเสียคาใชจาย 
   - สถานพยาบาลของเอกชน 

ผูปวยนอก:  ไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่ 
จายจริงไมเกินเดือนละ 2,000 บาท 
ผูปวยใน:  ไดรับคาบริการทางการแพทย เทาที่ 
จายจริงไมเกินเดือนละ4,000 บาท 

กรณีเสียชีวิต 

จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 

1 เดือน ภายใน 6 เดือน กอนเดือน 

ที่ถึงแกความตายไมเน่ืองจากการทํางาน 

1) ไดรับคาทําศพ 40,000 บาท และไดรับเงินสงเคราะห

กรณีตาย 

   - จายเงินสมทบต้ังแต 36 เดือนขึ้นไป แตไมถึง  
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120 เดือน จะไดรับเงินสงเคราะหในอัตรารอยละ50 

ของคาจางเฉลี่ยคูณดวย 4 

   - จายเงินสมทบต้ังแต 120 เดือนขึ้นไป จะไดรับเงิน

สงเคราะหในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยคูณดวย 

12 

กรณีสงเคราะหบุตร 

จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา  

120 เดือน ภายใน 36 เดือน กอนเดือน

ที่ไดรับสิทธิ 

ไดรับเงินสงเคราะหบุตรเหมาจายเดือนละ 400 บาท 

ตอบุตรหน่ึงคน สําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย  

ซึ่งมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ คราวละไมเกิน 3 คน 

เงินบํานาญชราภาพ 

- จายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15ป) 

ขึ้นไป 

- อายุครบ 55 ปบริบูรณ 

- สิ้นสุดความเปนผูประกันตน 

1) กรณีจายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15ป) ขึ้นไป

ไดรับเงินบํานาญชราภาพ ในอัตรารอยละ 20  

ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย 

2) กรณีจายเงินสมทบมากกวา 180 เดือน (15 ปขึ้นไป) 

ใหปรับเพ่ิมอัตรา เงินบํานาญชราภาพ ตามขอ 1 ขึ้นอีก

รอยละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบครบทุก  

12 เดือน 

3) กรณีผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตายภายใน 

60 เดือน นับแตเดือนที่มีสิทธิ จะไดรับเงินบําเหน็จ 

ชราภาพ 10 เทาของเงินบํานาญชราภาพรายเดือน 

เงินบําเหน็จชราภาพ 

- จายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน 

- อายุครบ 55 ปบริบูรณ หรือทุพพล

ภาพ หรือตาย 

- สิ้นสุดความเปนผูประกันตน 

 

1) กรณีจายเงินสมทบตํ่ากวา 12 เดือน จะไดรับบําเหน็จ
ชราภาพ เทากับจํานวนเงินสมทบเฉพาะสวนของ
ผูประกันตน 
2) กรณีจายเงินสมทบต้ังแต 12 เดือนขึ้นไป จะไดรับเงิน
บําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงินสมทบ 
ที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบเพ่ือการจาย
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ 

กรณีวางงาน 
-จายเงินสมทบมาแลว 6 เดือน ภายใน 
15 เดือน กอนการวางงานกับนายจาง
รายสุดทาย 
- ระยะเวลาวางงานต้ังแต 8 วันขึ้นไป 
- ตองไมใชผูมีสิทธิ/ไดรับประโยชน
ทดแทนกรณีชราภาพ 

1) กรณีถูกเลิกจาง ไดรับประโยชนทดแทนในระหวาง
การวางงานรอยละ 50 ของคาจาง ครั้งละไมเกิน  
180 วัน (6 เดือน) 
2)  กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจางที่ มี กํ าหนด
ระยะเวลาการจางไวแนนอน  ไดรับประโยชนทดแทนใน
ระหวางการวางงานรอยละ 30 ของคาจาง ครั้งละ 
ไมเกิน 90 วัน (3 เดือน) 
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- ตองขึ้นทะเบียน/รายงาน 
ตัวที่สํานักงานจัดหางานของรัฐตาม
กําหนดนัด 
- ตองไมถูกเลิกจางเน่ืองจากทุจริต/
กระทําผิด/ฝาฝนขอบังคับ/ละทิ้งหนาที่/
ประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหนายจาง
ไดรับความเสียหาย 
- พรอมที่จะทํางาน ไมปฏิเสธการฝกงาน 

3) กรณีไมไดทํางานจากเหตุสุดวิสัย ไดรับเงินทดแทน
กรณีวางงานตามหลักเกณฑอัตรากําหนด 
ตามกฎกระทรวง 

 

(2) ผูประกันตนมาตรา 39 (ประกันตนโดยสมัครใจ) 

 เปนผูประกันตนที่สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และออกจากงานแลวไมเกิน 

6 เดือน โดยตองไมเปนผูรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ จากกองทุนประกันสังคม ซึ่งเงินสมทบ

ที่ตองสงเดือนละ 432 บาท (คิดจากฐาน 4,800 บาท เทากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 

รอยละ 9 ซึ่งผูประกันตนจะไดรับความคุมครอง 6 กรณี (เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 

สงเคราะหบุตรและชราภาพ) ตอเน่ืองจากการเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 

 เหตุที่ทําใหผูประกันตน ตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ 

 - ตาย 

 - กลับเขาเปนผูประกันตน ตามมาตรา 33 

 - ลาออก 

 - ไมสงเงินสมทบ 3 เดือนติดตอกัน (สิ้นสภาพต้ังแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ) 

- ภายในระยะเวลา 12 เดือน สงเงินสมทบไมครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่สงเงิน 

สมทบไมครบ 9 เดือน) 

 สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนไดรับจะเหมือนกับผูประกันตนมาตรา 33 แตไมคุมครอง

กรณีวางงาน รายละเอียดสิทธิประโยชนที่ไดรับการคุมครองมีดังตอไปน้ี 

- กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย 

- กรณีคลอดบุตร 

- กรณทีุพพลภาพ 

- กรณีเสียชีวิต 

- กรณสีงเคราะหบุตร 

- กรณีชราภาพ  

 

 



บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม / 45 

 
 (3) ผูประกันตนมาตรา 40 (ประกันตนโดยสมัครใจ) 

 เปนการขยายประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ และเพ่ือพัฒนาสิทธิ
ประโยชนของมาตรา 40 ใหเปนที่จูงใจ โดยเปนระบบสมัครใจ ซึ่งผูสมัครตองมีอายุ 15-60 ปบริบูรณ 
ไมเปนผูประกันตนมาตรา 33  มาตรา 39 หรือบุคคลที่ถูกยกเวนตามกฎหมายประกันสังคมมีสัญชาติ
ไทย โดยสามารถเลือกความคุมครองประกันสังคมได 2 ทางเลือก ไดแก 

ทางเลือกที่ 1 : จายเงินสมทบ 100 บาทตอเดือน (ผูประกันตนจาย 70 บาท รัฐบาล
สมทบ 30 บาท) ไดรับสิทธิประโยชน 3 กรณี ดังตอไปน้ี 

- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย : ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได เมื่อเปนผูปวยใน
และนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้ังแต 1 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไมเกิน 30 วัน ตอป โดยมี
เง่ือนไขคือตองจายเงินสมทบ ไมนอยกวา 3 ใน 4 เดือน กอนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
(การรักษาพยาบาลใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)) 

- กรณีทุพพลภาพ: ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได 500 – 1,000 บาทตอเดือน เปน
เวลา 15 ป โดยมีเง่ือนไขคือตองจายเงินสมทบไมนอยกวา 6 เดือนขึ้นไป กอนเดือนที่ทุพพลภาพ หาก
ตายกอนครบ 15 ป มีสิทธิไดรับคาทําศพ 20,000 บาท (ตองเปนผูทุพพลภาพหรือทุพพลภาพเพ่ิมขึ้น
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย) 

- กรณีเสียชีวิต  ไดรับคาศพ 20,000 บาท โดยมีเง่ือนไขคือตองจายเงินสมทบไมนอยกวา 
6 เดือน ใน 12 เดือน ยกเวน กรณีตายดวยอุบัติเหตุ จายเงินสมทบไมนอยกวา 1 เดือน ใน 6 เดือน 
กอนเดือนที่เสียชีวิต 

ทางเลือกที่ 2 : จายเงินสมทบ 150 บาทตอเดือน (ผูประกันตนจาย 100 บาท รัฐบาล
สมทบ 50 บาท) ไดรับสิทธิประโยชน 4 กรณี ดังตอไปน้ี 

- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได เมื่อเปนผูปวยใน
และนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้ังแต 1 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไมเกิน 30 วัน ตอป โดย 
มีเง่ือนไขคือตองจายเงินสมทบ ไมนอยกวา 3 ใน 4 เดือน กอนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

- กรณีทุพพลภาพ ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได 500 – 1,000 บาทตอเดือน  
เปนเวลา 15 ป โดยมีเง่ือนไขคือตองจายเงินสมทบไมนอยกวา 6 เดือนขึ้นไป กอนเดือนที่ทุพพลภาพ 
หากตายกอนครบ 15 ป มีสิทธิไดรับคาทําศพ 20,000 บาท 

- กรณีเสียชีวิต  ไดรับคาศพ 20 ,000 บาท โดยมีเ ง่ือนไขคือตองจายเงินสมทบ 
ไมนอยกวา 6 เดือน ใน 12 เดือน ยกเวน กรณีตายดวยอุบัติเหตุ จายเงินสมทบไมนอยกวา 1 เดือน ใน 
6 เดือน กอนเดือนที่เสียชีวิต  

- กรณีชราภาพ (เงินบําเหน็จ) ไดรับเฉพาะสวนที่จายเงินสมทบเพ่ือกรณีชราภาพราย
เดือนและเงินออมเพ่ิมเติม(ถามี) โดยไดรับเงินสมทบคืน เดือนละ 50 บาท ในเดือนที่ สงเงินสมทบ 
รวมกับเงินออมเพ่ิมเติม ที่จายไดเดือนละไมเกิน 1,000 บาท (ถามี) พรอมดอกผลในแตละป โดย 
มีเง่ือนไขคือตองอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไปและสิ้นสุดความเปนผูประกันตน  

สิทธิประโยชนและความคุมครองของผูประกันตนทั้ง 2 ทางเลือกไดถูกเปรียบเทียบไวใน
ตารางที่ 2.17 และตารางที่ 2.18 ไดสรุปคุณสมบัติในการสงเงินสมทบและสิทธิประโยชนในมาตรา
ตางๆ ของผูประกันตน 
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  ตารางที่ 2.17 เปรียบเทียบสิทธิประโยชน/ความคุมครองของ 2 ทางเลือก 

 

สิทธปิระโยชน เงื่อนไข ทางเลือก 1 

(100 บาท) 

จายเอง 70 บาท 

รัฐสมทบ 30 บาท 

ทางเลือก 2 

(150 บาท) 

จายเอง 100 บาท 

รัฐสมทบ 50 บาท 

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย 

   - เงินทดแทนการ

ขาดรายได วันละ 200 

บาท ไมเกิน 30 วัน/ป 

   - รักษาพยาบาลใช

สิทธิบัตรทอง

(สํานักงานหลักประ

สุขภาพแหงชาติ) 

- จายเงินสมทบ 3 ใน 4 

เดือนกอนประสบอันตราย/

เจ็บปวย 

- นอนในโรงพยาบาล 1 วัน

ขึ้นไป 

- ภายใน 1 ป รับเงิน

ทดแทนไดไมเกิน 30 วัน 

 

 

 

  ใหความคุมครอง 

 

 

 

  ใหความคุมครอง 

2. กรณีทุพพลภาพ 

  - เงินทดแทนการขาด
รายได  ต้ั งแต  500-
1,000 บาท/เดือน เปน
ระยะเวลา 15 ป 
  - ตายกอนครบ 15 ป 
รับคาทําศพ 20 ,000 
บาท 

- จายเงินสมทบ 6 ใน 10 
เดือนกอนทุพพลภาพ  
รับ 500 บาท/เดือน 
- จายเงินสมทบ 12 ใน 20 
เดือนกอนทุพพลภาพ  
รับ 650 บาท/เดือน 
- จายเงินสมทบ 24 ใน 40 
เดือนกอนทุพพลภาพ  
รับ 800 บาท/เดือน 
- จายเงินสมทบ 36 ใน 60 
เดือนกอนทุพพลภาพ  
รับ 1,000 บาท/เดือน 

 
 
 
 
 
ใหความคุมครอง 

 
 
 
 
 
ใหความคุมครอง 

3. กรณีตาย 

  - รับคาทําศพ 
20,000 บาท 

- จายเงินสมทบ 6 ใน 12 
เดือนกอนตาย ยกเวน กรณี
อุบัติเหตุ จายเงินสมทบ 
1 ใน 6 เดือนกอนตาย 
 
 
 

 
ใหความคุมครอง 

 
ใหความคุมครอง 
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สิทธปิระโยชน เงื่อนไข ทางเลือก 1 

(100 บาท) 

จายเอง 70 บาท 

รัฐสมทบ 30 บาท 

ทางเลือก 2 

(150 บาท) 

จายเอง 100 บาท 

รัฐสมทบ 50 บาท 

 
4.กรณีชราภาพ(เงินบําเหน็จ) 

- คืนเงินบําเหน็จพรอม

ดอกผล 

- อายุครบ 60 ปบริบูรณ

แ ล ะ สิ้ น สุ ด ค ว า ม เ ป น

ผูประกันตน 

- สมทบเงินเพ่ิมไดไมเกิน 

1,000 บาท/เดือน 

 

 

ไมใหความคุมครอง 

 

 

ใหความคุมครอง 
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ตารางที่ 2.18 สรุปคุณสมบัติ การสงเงินสมทบ และสิทธิประโยชน ของผูประกันตน 

 

 มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 

คุณสมบัติ -  ลูกจางที่ทํ างานใน
สถานประกอบการที่มี
ลูกจางต้ังแต 1 คน 
ขึ้นไป 
- อายุไมตํ่ากวา 15 ป 
แ ล ะ ไ ม เ กิ น  6 0  ป  
บริบูรณ 

-  เคย เปนผู ประ กันตน 
มาตรา 33 สงเงินสมทบ
มาแลวมากกวา 12 เดือน 
และออกจากงานนอยกวา 
6 เดือน 
- ตองไมเปนผูทุพพลภาพ 

- บุคคลที่มิใชลูกจางตาม
มาตรา  33  หรื อ เปน
ผูประกันตนโดยสมัครใจ 
มาตรา 39 
- อายุไม ตํ่ากวา 15 ป 
แ ล ะ ไ ม เ กิ น  6 0  ป  
บริบูรณ ณ วันสมัคร 

เงินสมทบ - ลูกจาง 5% 
- นายจาง 5% 
- รัฐบาล 2.75% 
ของฐานคาจาง 

- ตนเอง 432 บาท/เดือน 
- รัฐบาล 120 บาท/เดือน 

- สิทธิประโยชน 1   
จาย 100/เดือน  
(จายเอง 70 บาท รัฐบาล 
30 บาท) 
- สิทธิประโยชน 2  
จาย 150 บาท/เดือน 
( จ า ย เ อ ง  1 0 0  บ าท 
รัฐบาล 50 บาท 

สิทธิประโยชน - เจ็บปวย/ 
  ประสบอันตราย 
- ทุพพลภาพ 
- เสียชีวิต 
- คลอดบุตร 
- สงเคราะหบุตร 
- ชราภาพ 
- วางงาน 

- เจ็บปวย/ 
  ประสบอันตราย 
- ทุพพลภาพ 
- เสียชีวิต 
- คลอดบุตร 
- สงเคราะหบุตร 
- ชราภาพ 

- สิทธิประโยชน 1  
ไ ด  3  ก ร ณี  คื อ  เ งิ น
ทดแทนการขาดรายได
เ มื่ อ เ จ็ บป ว ย  +  เ งิ น
ทดแทนการขาดรายได
เมื่อทุพพลภาพ + เงินคา
ทําศพ 
- สิทธิประโยชน 2  
ไ ด  4  ก ร ณี คื อ  เ งิ น
ทดแทนการขาดรายได
เ มื่ อ เ จ็ บป ว ย  +  เ งิ น
ทดแทนการขาดรายได
เมื่อทุพพลภาพ + เงินคา
ทําศพ และเงินบําเหน็จ
ชราภาพ 
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 กองทุนเงนิทดแทน 

 เปนกองทุนที่จายเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจาง เมื่อลูกจางประสบอันตราย 
เจ็บปวย ถึงแกความตาย หรือสูญหาย เน่ืองจากการทํางานใหแกนายจาง โดยไมคํานึงถึงวัน เวลา และ
สถานที่ แตจะดูสาเหตุที่ทําใหประสบอันตรายหรือเจ็บปวยโดยนายจางจะจายเงินสมทบเขากองทุน
เงินทดแทนแตเพียงฝายเดียว ซึ่งจะเรียกเก็บจากนายจางเปนรายป โดยประเมินจากคาจางที่นายจาง
จายใหลูกจางทั้งปรวมกัน (คนละไมเกิน 240,000 บาทตอป) อัตราเงินสมทบจะแตกตางกันตาม
ประเภทกิจการ ซึ่งจะอยูระหวางอัตรา 0.2 – 1.0 เปอรเซ็นต และจะมีเงินสมทบตามคาประสบการณ 
ที่นายจางสามารถเลือกจายได ซึ่งเปนการสนับสนุนใหที่ทํางานปลอดภัย โดยประเภทของเงินทดแทน
และสิทธิที่จะไดรับจะแสดงในตารางที่ ตารางที่ 2.19 
 โดยกิจการที่ไดรับการยกเวนไมตองจายเงินสมทบดังตอไปน้ี 

(1) ราชการสวนกลาง/สวนภูมิภาค/สวนทองถิ่น 

(2) รัฐวิสาหกิจ 

(3) นายจาง ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 

เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับครูหรือครูใหญ 

(4) นายจางที่ดําเนินกิจการที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ 

(5) นายจางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

ตารางที่ 2.19 ประเภทของเงินทดแทนและสิทธิที่จะไดรับ  

 

เงินทดแทน สิทธทิี่ไดรับ 

คารักษาพยาบาล มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริง 
- กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บปวยมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลไมเกิน 50,000 
บาท ตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 1 ครั้ง  
-  กรณีบาดเจ็บที่ รุนแรงหรือเรื้ อรั งตามหลักเกณฑที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย พ.ศ. 2558 
จายเพ่ิมไดตามหลักเกณฑใหตามระดับดังตอไปน้ี  
(1) 100,000 บาท แตไมเกิน 150,000 บาท 
(2) ไมเกิน 300,000 บาท 
(3) ไมเกิน 500,000 บาท 
(1)-(3) ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย 
(4) สูงสุดไมเกิน 1,000,000บาท  
(4) ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทยและ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

คาทดแทน เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เน่ืองจากการทํางานใหกับ

นายจาง จนเปนเหตุใหมีการหยุดงาน สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตาย 
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เงินทดแทน สิทธทิี่ไดรับ 

หรือ สูญหายไดรับคาทดแทนไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคาจางขั้นตํ่า

รายวัน และไมเกิน 12,000 บาทตอเดือน 

- กรณีแพทยใหหยุดรักษาตัว และไมสามารถทํางานได เกิน 3 วัน แต 

ไมเกิน 1 ป โดยตองมีใบรับรองแพทยที่ระบุหยุดพักรักษาตัวติดตอกัน

เกิน 3 วันขึ้นไป 

- กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพไดรับไมเกิน 10 ป (ตาม

อัตราที่ กํ าหนด )  การประ เมิ นการสูญ เสี ยอ วัยวะ  ต อ ง ได รั บ 

การรักษาพยาบาลทางการแพทยจนสิ้นสุดการรักษาและอวัยวะคงที่ไมม ี

การเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อพนกําหนดระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ลูกจาง

ประสบอันตราย 

- กรณีทุพพลภาพ ไดรับไมเกิน 15 ป 

- กรณีตาย ทายาทไดรับไมเกิน 8 ปจายใหผูมีสิทธิตามกฎหมายและคา

ทําศพ 

คาฟนฟสูมรรถภาพใน

การทํางาน 

กรณีฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบอันตราย 

- ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพ โดยจายเฉพาะที่เปนการฝก

ตามหลักสูตรที่หนวยงานของสํานักงานประกันสังคมเปนผูดําเนินการ  

ไมเกิน 24,000 บาท 

- เวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานการแพทย โดยจายคา

กายภาพบําบัดไมเกินวันละ 200 บาทและคาใชจายทางกิจกรรมบําบัด

ไมเกินวันละ 100 บาท แตรวมแลวไมเกิน 24,000 บาท  

- กระบวนการบําบัดรักษาและการผาตัดเพ่ือประโยชนในการฟนฟู

สมรรถภาพ ในการทํางาน ไมเกิน 40,000 บาท หากมีความจําเปนให

จายเพ่ิมไดอีกไมเกิน 110,000 บาท โดยคณะกรรมการแพทยพิจารณา

และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนใหความเห็นชอบ 

- คาวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟู หนวยละไมเกินอัตราตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด แตรวมแลวไมเกิน 160,000 บาท 

คาทาํศพ จายใหผูจัดการศพ 

- ไดรับ 100 เทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นตํ่ารายวัน ตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองแรงงาน โดยจายใหกับผูจัดการศพ 
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 เครือขายบริการ 

เปนสถานพยาบาลที่เปนคูสัญญาของสํานักงานประกันสังคม เพ่ือใหบริการทาง
การแพทยแกผูประกันตน ทั้งดานยา ครุภัณฑ เจาหนาที่ และบุคลากรดานการแพทยอ่ืนๆ รวมถึง
สถานพยาบาลที่รับสงตอจากคูสัญญาที่มีการตกลงกันกับสถานพยาบาลกรณีที่เกินขีดความสามารถ 
โดยผูประกันตนมีสิทธิเปลี่ยนสถานพยาบาลประจําป ไดปละ 1 ครั้งต้ังแตมกราคม – มีนาคมของทุกป   

 

การใหบริการของสถานพยาบาลคูสัญญา 
(1) ตองใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนเชนเดียวกันกับการใหบริการแกคนไขอ่ืน

ในการดําเนินการปกติของสถานพยาบาล 
(2) ตองใหการรักษาผูประกันตนจนสิ้นสุดการรักษาโดยไมจํากัดจํานวนเงินคาใชจายและ

จํานวนครั้งที่ผูประกันตนไปเขารับการรักษาพยาบาล ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 คาใชจายที่เพ่ิมเติมสถานพยาบาลจะตองแจงให
ผูประกันตนทราบเบ้ืองตนกอนใหบริการทางการแพทย 

(3) ตองจัดใหมีบริการตรวจรักษาโรคทุกโรคยกเวนโรคตามที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่ง
จะตองมีใหบริการในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง ยกเวนสถานพยาบาลในระดับรอง 

(4) ตองใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนในกรณีโรคหรืออาการแทรกซอนตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับผูประกันตนที่มีผล Anti-HIV Positive  

 

การบริการทางแพทยที่ประกนัสังคมจะจายใหกับคูสญัญา มีดังน้ี 
(1) คาตรวจวินิจฉัยโรค 
(2) คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
(3) คาบําบัดทางการแพทยและคาฟนฟูสมรรถภาพ 
(4) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(5) คายาและคาเวชภัณฑ 
(6) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
(7) คาใชจายเปนเงินชวยเหลือเบ้ืองตนใหแกผูประกันตน กรณีที่ผูประกันตนไดรับ 

ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย เมื่อสํานักงานไดจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนใหแก
ผูประกันตนไปแลวใหสํานักงานมีสิทธิไลเบ้ียผูกระทําความผิดได 

(8) คาบริการอ่ืนที่จําเปน 
 

การบริหารจัดการกองทุน 
1) ตนทุน (เงินสมทบ) จะขึ้นอยูกับมาตราและสิทธิของผูประกันตน 
- ผูประกันตนตามมาตรา 33 
เปนผูประกันตนภาคบังคับ โดยเงินสมทบจะไดจากนายจางและลูกจางตองนําสงเขา

กองทุนประกันสังคมทุกเดือนโดยคํานวณจากคาจางที่ลูกจางไดรับ ในอัตรารอยละ 5 ซึ่งฐานคาจาง 
ที่นํามาคํานวณตํ่าสุดเดือนละ 1,650 บาท (83 บาท) และสูงสุดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท (750 บาท) 
ทั้งน้ีรัฐบาลจะออกเงินสมทบเขารวมกองทุนรอยละ 2.75 ของคาจางของผูประกันตนดวยสวนหน่ึง 
โดยระบบเงินสมทบกับสิทธิประโยชนที่ไดรับ 
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(1) กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย (จายเงินสมทบ 0.88% = 132 บาท/เดือน) 
(2) กรณีคลอดบุตร (จายเงินสมทบ 0.12%=18 บาท/เดือน) 
(3) กรณีทุพพลภาพ (จายเงินสมทบ 0.44%=66 บาท/เดือน) 
(4) กรณีเสียชีวิต (จายเงินสมทบ 0.06%=9 บาท/เดือน)  
(5) กรณีสงเคราะหบุตร ไดรับเงินสงเคราะหบุตรเดือนละ 400 บาทตอบุตร 1คน โดยให 

เบิกไดพรอมกันคราวละไมเกิน 3 คน 
(6) กรณีชราภาพ (ผูประกันตนจายเงินสมทบ 3% = 450 บาท/เดือน นายจางจาย 

สมทบ 3% = 450/เดือน รวม = 900 บาท/เดือน) 
(7) กรณีวางงาน (ผูประกันตนจายเงินสมทบ 0.5% = 75 บาท) 

 
 - ผูประกันตนมาตรา 39 
 เปนผูประกันตนภาคสมัครใจและเคยเปนผูประกันตนมาตรา 33 มากอน โดยจะจายเงิน
สมทบกองทุนรอยละ 9 ของฐานคาจาง 4,800 บาท  โดยผูประกันตนตองสงเงินสมทบ 432 บาท
เทากันทุกเดือน 

 
- ผูประกันตนมาตรา 40 
เปนผูประกันตนภาคสมัครใจ ที่ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ โดยการจายเงิน

สมทบมี 2 ทางเลือก  
ทางเลือกที่ 1: จายเงินสมทบ 100 บาทตอเดือน (ผูประกันตนจาย 70 บาท รัฐบาล

สมทบ 30 บาท)  
ทางเลือกที่ 2: จายเงินสมทบ 150 บาทตอเดือน (ผูประกันตนจาย 100 บาท รัฐบาล

สมทบ 50 บาท) 
 

2) ภาระคาใชจาย 

คาใชจายที่ทางสํานักงานประกันสังคมตองจายใหกับสถานพยาบาลคูสัญญาที่มีการให
บริหารผูประกันตน โดยไดทําขอตกลงไวอยางชัดเจน กับสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิที่เปน
คูสัญญา และประกันสังคมมีการตกลงจายคาจางใหแกสถานพยาบาล เปนคาตอบแทนคาบริการทาง
การแพทยแกผูประกันตน ตามประมวลระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับบริการทางการแพทยใน
ระบบประกันสังคม (พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2557) รายละเอียดดังตอไปน้ี 

(1) เหมาจาย 

สํานักงานประกันสังคมจายใหตามบัตรหลักที่รับรองสิทธิโดยมีการจัดสรรอัตราดังน้ี 

- เหมาจายรายหัวใหกับสถานพยาบาลในอัตรา 1,460 บาทตอคนตอป  
- เหมาจายตามจํานวนผูประกันตนที่มีช่ือตามทะเบียนที่สํานักงานไดกําหนดไวใหแก

สถานพยาบาล และมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 ในอัตรา 1,460 บาทตอผูประกันตนหน่ึงคนภายในระยะเวลาหน่ึงป 
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- ภาระเสี่ยง เปนการจายคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาล สําหรับ

สถานพยาบาลที่ตองรับภาระกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงของผูปวยนอกและผูปวยใน โดยไดกําหนด
หลักเกณฑกรณีผูปวยนอก 26 โรคเรื้อรัง และผูปวยในที่มีนํ้าหนักสัมพัทธ (AdjRW) <2 โดยกรณี
ผูปวยนอก 26 โรคเร้ือรัง คิดเปนสัดสวน 90 เปอรเซ็นต กับผูปวยในที่มีนํ้าหนักสัมพัทธ (AdjRW) <2 
คิดเปนสัดสวน 10 เปอรเซ็นต   เชน ภาระเสี่ยงได 432 บาท คิดเปน 10% เทากับ 43.2 บาท และ 
จะนํามาคํานวณหาคานํ้าหนักเพ่ือจายคืนใหกับสถานพยาบาล บาทตอคาถวงนํ้าหนัก 1 หนวยปจจุบัน
คิดภาระเสี่ยงคาบริการทางการแพทยในอัตรา 432 บาทตอคนตอป 

คาบริการทางการแพทยตามภาระเสี่ยง  กรณีผูปวยนอก 26 โรคเรื้อรัง มีดังน้ี 
• โรคเบาหวาน 
• โรคความดันโลหิตสูง 
• โรคตับอักเสบเรื้อรัง และโรคตับแข็ง 
• โรคภาวะหัวใจลมเหลว 
• โรคเสนเลือดสมองแตก/อุดตัน 
• โรคมะเร็ง 
• โรคภูมิคุมกันบกพรอง 
• โรคถุงลมโปงพอง 
• โรคไตวายเรื้อรัง 
• โรคพารกินช่ัน 
• โรคมายแอสทีเนีย เกรวิส 
• โรคเบาจืด 
• โรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส 
• โรคไขมันในเลือดสูง 
• โรคขออักเสบรูมาตอยด 
• โรคตอหิน 
• โรคไตเนฟโฟรติค 
• โรคลูปส 
• โรคเลือดอะพลาสติก 
• โรคทาลาสซีเมีย 
• โรคฮีโมฟลเลีย 
• โรคเรื้อกวาง 
• โรคผิวหนังพุพองเรื้อรัง 
• โรคเลือดไอทีพี 
• โรคตอมไตรอยดเปนพิษ 
• โรคจิต (F20-F29) 

 โดยมีขั้นตอนการคํานวณ ได 2 แบบคือ คํานวณจากคะแนนโรคเรื้อรัง หรือ คํานวณจาก
นํ้าหนักสัมพัทธตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRGs) ของผูปวยในทุกราย 
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- การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation- HA) หรือ 

ที่ไดรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (Joint Commission International-JCI) เปนการจายคาบริการ
ทางการแพทยเพ่ิมใหแกสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล โดยจาย 
ในอัตรา 40 บาทตอคนตอป สําหรับสถานพยาบาลที่ผาน HA ขั้นที่ 2 และในอัตรา 80 บาทตอคนตอป 
สําหรับสถานพยาบาลที่ผาน HA ขั้นที่ 3 หรือ JCI 

- การรักษาพยาบาลสําหรับผูปวยในดวยโรคที่มีคาใชจายสูงกรณีคานํ้าหนักสัมพัทธปรับ
ตามวันนอนมากกวาหรือเทากับ 2 (AdjRW>=2) โดยคํานวณตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis 
Related Groups: DRGs)   ในอัตราไมเกิน 15,000บาท ตอ 1นํ้าหนักสัมพัทธปรับตามวันนอน 
(AdjRW) ซึ่งประกันสังคมจะกันวงเงินจํานวน 560 บาทตอคนตอป โดยคํานวณกรอบวงเงินจาก
จํานวนผูประกันตนเฉลี่ยของปน้ันๆ 

 

(2)  นอกเหนือเหมาจาย 
- ผาตัดเปลี่ยนกระจกตา 
- EMCO 
- กรณีเจ็บปวย หรือประสบอันตรายฉุกเฉิน 
ผูประกันตนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ

รักษาพยาบาลได โดยไมตองเสียคาใชจาย  กรณีผูประกันตนไมสามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  เน่ืองจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ใหเขารับ 
การรักษาในโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด  และแจงโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
โดยเร็ว โดยสํานักงานประกันสังคมจะจายคาบริการทางการแพทยเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้น   ตาม
ความจําเปนไมเกิน 72 ช่ัวโมงนับต้ังแตเวลาที่ผูประกันตนเขารับบริการทางการแพทย  โดยไมรวม
ระยะเวลาในวันหยุดราชการ และโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจะตอง
รับผิดชอบการใหบริการทางการแพทยตอจากโรงพยาบาลที่ผูประกันตนเขารับการรักษาพยาบาล
นับต้ังแตเวลาที่ไดรับแจง  สําหรับคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกอนการแจง ซึ่งผูประกันตนสํารองจาย
สํานักงานประกันสังคมจะจายคารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินหรือประสบอันตรายใหกอน 
 กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายฉุกเฉินผูประกันตนสามารถขอรับคาบริการ 
ทางการแพทยไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง  
 - การรักษาโรคเฉพาะทาง  
 ผูประกันตนสามารถเขารับการรักษาโรคเฉพาะทาง เชน โรคมะเร็ง ปลูกถายไต ฟอกไต  
AIDS เปนตน โดยทางสํานักงานประกันสังคมจะจายคาบริการทางการแพทยใหกับโรงพยาบาล 
ที่สามารถใหบริการไดตามที่กําหนด ซึ่งไมใชสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ และจะมีแนวทางการ
จายคารักษาตามที่กําหนด เชน  
 

• โรคมะเร็ง  
จะมีการรักษาโรคมะเร็งให 10 ชนิด ไดแก โรคมะเร็งเตานม โรคมะเร็งปากมดลูก 

โรคมะเร็งรังไข โรคมะเร็งโพรงจมูก โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็งลําไสใหญและ
ลําไสใหญสวนปลาย โรคมะเร็งตับและทอนํ้าดี โรคมะเร็งกระเพาะปสสาวะ และโรคมะเร็งตอม
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ลูกหมาก โดยจายคาบริการทางแพทยตามแนวทางการรักษา (Protocol) และอัตราการจาย 
คารักษาพยาบาลที่กําหนด 

ในกรณีการรักษาโรคมะเร็งชนิดอ่ืนนอกเหนือจากโรคมะเร็ง 10 ชนิด ตามที่กําหนด โดย
ตองใหเคมีบําบัดหรือรังสีรักษา และ/หรือ ยารักษาโรคมะเร็งใหจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริง
ตามความจําเปนแตไมเกิน 50,000 บาทตอรายตอป 

 
• ปลูกถายไขกระดูก 
ผูประกันตนจะตองเจ็บปวยดวยโรคใดโรคหน่ึงดังตอไปน้ี 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยดชนิดเรื้อรัง (Chronic myeloid leukemia) ในระยะ

เรื้อรัง (chronic phase) หรือระยะที่มีการดําเนินโรคเร็ว (accelerated phase) 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยดชนิดเฉียบพลัน (Acute myeloid leukemia) ในระยะที่

โรคสงบโดยสมบูรณเปนครั้งแรก (First complete remission) หรือระยะที่โรคสงบโดยสมบูรณเปน
ครั้งที่ 2 (second complete remission) 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมปโฟบลาสชนิดเฉียบพลัน (Acute lymphoblastic leukemia) 
ในระยะที่โรคสงบโดยสมบูรณเปนครั้งแรก (First complete remission) หรือระยะที่โรคสงบโดย
สมบูรณครั้งที่ 2 (second complete remission) 

มะเร็งตอมนํ้าเหลือง (Malignant lymphoma) ที่กลับเปนอีก (relapse) หรือไม
ตอบสนอง (refractory) ตอการใหยาเคมีบําบัดตามมาตรฐานขั้นตน (first line chemotherapy) 
หรือในรายที่มีความเสี่ยงสูง (high risk, high-intermediate risk โดย International prognostic 
index, IPI) ควรทําในระยะที่โรคสงบโดยสมบูรณเปนครั้งแรก (First complete remission) หรือ
ระยะที่โรคเขาสูระยะสงบ (First partial remission) 

ไขกระดูกฝอชนิดรุนแรง (Severe aplastic anemia) 
มะเร็งเตานม ที่มีการแพรกระจายของมะเร็งไปที่ตอมนํ้าเหลืองเกิน 10 ตอมแลว 
ไขกระดูกผิดปกติระยะกอนเปนมะเร็ง (Myelodysplastic syndrome) ชนิดโลหิตจาง

แบบด้ือตอการรักษาชนิดมีบลาสมาก (refractory anemia with excess blast) หรือโลหิตจางแบบ
ด้ือตอการรักษาชนิดมีบลาสมากและเซลลอยูในระยะการเปลี่ยนแปลง (refractory anemia with 
excess blast in transformation)  ห รื อ ไ ม อี โ ล โ ม โ น ไ ซ ติ ก ลิ ว คี เ มี ย ช นิ ด เ รื้ อ รั ง  ( chronic 
myelomonocytic leukemia) 

มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลมา (Multiple myeloma) 
โดยสํานักงานประกันสังคมมีหลักเกณฑและเ ง่ือนไขดังน้ี สถานพยาบาลที่ทํา 

การปลูกถายไขกระดูกจะตองเปนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โดยสํานักงาน
ประกันสังคมจะจายคาบริการทางการแพทยในอัตราเหมาจาย และคาบริการทางการแพทยอ่ืน  

 
• บําบัดทดแทนไต 

สํานักงานประกันสังคมไดแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราประโยชนทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทํางาน การบําบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง 
ยกเวน การเจ็บปวยดวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายใหมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย โดย 
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การบําบัดทดแทนไตดวยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ดวยวิธีการลางชอง
ทองดวยนํ้ายาอยางถาวร (Chronic Peritoneal Dialysis) และดวยวิธีการปลูกถายไต (Kidney 
Transplantation) ตามหลักเกณฑดังน้ี  

หลักเกณฑที่ 1: ผูมีสิทธิย่ืนขอรับบริการตองเปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย โดยมี 
ขอบงช้ีดังน้ี 

มีระดับอัตราการกรองของเสียของไต (Glomerular filtration rate: eGFR) นอยกวา
หรือเทากับ 6 มล/นาที/1.73 ตร.ม.และไมพบสาเหตุที่ทําใหไตเสื่อมการทํางานช่ัวคราว โดยอาจมี
หรือไมมีภาวะแทรกซอนจากโรคไตเรื้อรังก็ได 

มีระดับอัตราการกรองของเสียของไต (Glomerular filtration rate: eGFR) นอยกวา
หรือเทากับ 6 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร ถึง 15 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร รวมกับมี
ภาวะแทรกซอนที่เกิดโดยตรงจากโรคไตเรื้อรัง ซึ่งไมตอบสนองตอการรักษาแบบประคับประคองอยาง
ใดอยางหน่ึง ไดแก 

หลักเกณฑที่ 2: ใหสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ หรือจังหวัด หรือสาขา เปน 
ผูพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติสิทธิบําบัดทดแทนไตใหแกผูประกันตน มีผลตรวจครบ 3 ขอดังน้ี 

มีประวัติเปนโรคไต หรือภาวะเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคไต เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โรคไตอักเสบเรื้อรัง (Chronic glomerular nephritis) โรคน่ิว (Stones)  

ตองมีผลเลือดคา BUN มากกวา 80 mg/dl และ คา Cr มากกวา 8mg/dl ยอนหลัง 
ติดตอกันอยางนอย 3 เดือน จนถึงวันที่ย่ืนเรื่อง 

มีขนาดของไต นอยกวา 9 เซนติเมตร ทั้ง 2 ขาง 
กรณีนอกเหนือจากน้ีใหสงหารือคณะกรรมการการแพทยหรือผูที่คณะกรรมการแพทย

มอบหมายใหเปนผูพิจารณาวินิจฉัย 
หลักเกณฑที่ 3: ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับการบําบัดทดแทนไตเทาที่จายจริงหรือ 

เหมาจายดังน้ี 
ในกรณีมีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 
ผูประกันตนที่ไดรับอนุมัติสิทธิจะตองฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล 

ที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดไมนอยกวาสัปดาหละ 2 ครั้ง ๆละไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 
กรณีผูประกันตนเปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย สํานักงานประกันสังคมจะจาย

คาบริการทางการแพทยกรณีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมใหแก สถานพยาบาลที่สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนดไมเกิน 1,500 บาทตอครั้ง และไมเกิน 4,500 บาทตอสัปดาห สําหรับคาบริหาร
ทางการแพทยสวนเกินอยูในความรับผิดชอบของผูประกันตน 

กรณีไดรับอนุมัติสิทธิกรณีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมสํานักงานประกันสังคมจะ

จายเงินคาเตรียมเสนเลือดสําหรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมพรอมอุปกรณใหแกผูประกันตน

หรือสถานพยาบาลที่ใหบริการผูประกันตนในอัตราไมเกิน 20,000 บาทตอราย ตอ 2 ป  และหาก

ระยะเวลา 2 ป มีความจําเปนที่ตองทําการเตรียมเสนเลือด หรือแกไขเสนเลือดที่ใชสําหรับการฟอก

เลือดดวยเครื่องไตเทียม สามารถย่ืนเรื่องเพ่ือขอรับคาบริการการแพทยไดเพ่ิมเทาที่จายจริงแตไมเกิน 

10,000 บาท ในสวนที่เกินใหอยูในความรับผิดชอบของผูประกันตน 
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ในกรณีมีการลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร 

ผูประกันตนที่ไดรับอนุมัติใหไดรับสิทธิบําบัดทดแทนไตโดยวิธีการลางชองทองดวยนํ้ายา

อยางถาวรจะตองไดรับการตรวจรักษาจากอายุรแพทยโรคไต หรืออายุรแพทยผูรักษาไมนอยกวาเดือน

ละ 1 ครั้ง  

สํานักงานประกันสังคมจะจายคาบริการทางการแพทยกรณีลางชองทองดวยนํ้ายาอยาง

ถาวรใหแกสถานพยาบาลเปนคาตรวจรักษาและคานํ้ายาลางชองทองพรอมอุปกรณ ไมเกินเดือนละ 

20,000 บาท เวนแตเดือนแรกและเดือนสุดทายที่ไดรับอนุมัติจะจายคาตรวจรักษาและคานํ้ายาลาง

ชองทองพรอมอุปกรณไมเกินวันละ 750 บาท สําหรับคาบริการทางการแพทยสวนเกินใหอยูในความ

รับผิดชอบของผูประกันตน 

สํานักงานประกันสังคมจะจายคาบริการทางแพทยในการวางทอรับสงนํ้ายาเขาออก 

ชองทองพรอมอุปกรณในแกผูประกันตนหรือสถานพยาบาลที่ใหบริการผูประกันตนไมเกิน 20,000 

บาท ตอรายตอ 2 ป และหากระยะเวลา 2 ป มีความจําเปนตองวางทอรับสงนํ้ายาลางชองทอง 

สามารถยื่นเรื่องเพ่ือขอรับคาบริการการแพทยไดเพ่ิมเทาที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท สวนที่เกิน

ใหอยูในความรับผิดชอบของผูประกันตน 

ในกรณีที่มีการปลูกถายไต 

ผูประกันตนที่ปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย (ESRD) และอยูระหวางไดรับการรักษา

ดวยการลางชองทองดวยนํ้ายา (Peritoneal Dialysis) หรือการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

(Hemodialysis) โดยใชสิทธิประกันสังคมใหมีสิทธิไดรับการบําบัดทดแทนไตกรณีการปลูกถายไต โดย

มิตองอนุมัติสิทธิใหม 

ในกรณีที่มกีารใหยา Erythropoietin  

ผูประกันตนที่ประสงคจะขอรับสิทธิประโยชนกรณีการใหยา Erythropoietin สามารถ

ขอรับสิทธิพรอมการขอบําบัดทดแทนไต แตจะไดรับกรณีที่ไดรับการอนุมัติบําบัดแทนแทนไตไดกอน 

และประกันสังคมจะจายเงินคายา ใหกับสถานพยาบาลที่จายยา ใหกับผูประกันตนตามระดับความ

เขมขนของโลหิตในแตละเดือน (วันที่ 1 พฤษภาคม 2559) 

ทางสํานักงานประกันสังคมไดมีประกาศเรื่อง ราคายา Erythropoietin เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราการบริการทางการแพทยโดยการบําบัดทดแทนไต โดยใหสถานพยาบาลเรียกเก็บเงินคายา 
Erythropoietin ในอัตราเทาที่จายจริงแตไมเกินราคาและตามรายการยาที่กําหนด โดยคิดตามขนาด
ของยา และความเขมขนของเม็ดเลือด (Hct) กรณีนอยกวา หรือเทากับ 36 เปอรเซ็นต และกรณี
มากกวา 36 เปอรเซ็นต แตไมเกิน 39 เปอรเซ็นต (วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

• ยา จ.2 

ทางสํานักงานประกันสังคมไดมีการแกไข ปรับปรุงหลักเกณฑและและอัตราสําหรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีผูประกันตนที่จําเปนตองไดรับยารักษาดวยยาในบัญชียาหลักแหงชาติ บัญชี 
จ(2) โดยใหการจายยากับผูประกันตนจะตองเปนไปตามแนวทางการกํากับการใชยา บัญชี จ(2) ตาม
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ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่องบัญชียาหลักแหงชาติหรือตามที่สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนด และในการสนับสนุนยาใหกับสถานพยาบาล ใหสํานักงานประกันสังคมจายคายา
ใหแกหนวยงานรัฐที่ผลิตหรือจัดยาตามขอตกลงในอัตราไมสูงกวาราคาตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข โดยใหสถานพยาบาลตามบัตรรองรองสิทธิรายงานขอมูลการใชยาตามรูปแบบที่กําหนด 
(วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 

• HIV/AIDS 

 แกไข ปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนติดเช้ือ
เอชไอวี (HIV) และผูประกันตนที่เปนโรคเอดส และใหใชหลักเกณฑและอัตราการบริการทาง
การแพทยโดยการใชยาตานไวรัสเอชไอวีแกผูประกันตนตามขอกําหนดของคุณสมบัติดังตอไปน้ี คือเปน
ผูประกันตนที่มีสิทธิบริการทางการแพทยตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2533 หรือเปนผูติดเช้ือในทุกระดับ CD4 
โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณี CD4 นอยกวา 500cells/mm3  โดยสํานักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบยา
ตานไวรัสเอชไอวีแกผูประกันตนโดยพิจารณาการเริ่มยาตาน การเลือกสูตรยา ใหเปนไปตามแนว
ทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเช้ือเอชไอวีประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

ในขณะเดียวกัน การพิจารณาเริ่มใหยาตานในระดับ CD4มากกวา 500cells/mm3 ควร
พิจารณาประเด็นดังตอไปน้ีอยางเครงครัด เชน ผูติดเช้ือไมพรอมจะเริ่มยาตานไวรัส หรือถายังไมมี
อาการ และไมมีประโยชนตอผูติดเช้ือชัดเจนแตมีประโยชนในดานการลดการถายทอดเช้ือ แตถาหาก
พบวามีอาการทางจิตใจ ใหพิจารณาเลื่อนการเริ่มยาไปกอน  ในขณะเดียวกันการใหยา Atazanavir ให
ใชในผูติดเช้ือเอชไอวีทีมีภาวะไขมันในเลือดสูง 

ใหสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ จะตองจายยาตานไวรัสเอชไอวีสูตรพ้ืนฐาน สูตร
ทางเลือก และสูตรด้ือยาใหแกผูประกันตนที่มีสิทธิตามบัตรรับรอง หรือใหสถานพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิ จะตองบันทึกการใหบริการทางการแพทยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนด 

โดยหลักเกณฑการเบิกจายยาตานไวรัสเอชไอวี ใหใชการบริหารจัดการคลังยาตานไวรัส
เอชไอวีตามที่สํานักงานประกันสังคมไดทําความตกลงไวกับหนวยงานรัฐที่ผลิตยาหรือจัดหายา (วันที่ 
13 มิถุนายน 2559) 
 

• Stroke and STEMI 
 ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม เรื่อง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยมิใชเน่ืองจากการทํางาน กรณี เจ็บปวยผูประกันตนเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิใหจายคาบริการทางแพทย โดยเพ่ิมเติมรายการสําหรับ 
การรักษาพยาบาล โดยแพทยผูเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทางเปนคายาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic 
Agent) ดังน้ี  ในกรณีที่มีการใชยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic agent) ในการรักษาโรคเก่ียวกับ
การอุดตันของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract) จายเปนคายาละลายลิ่มเลือด rt-PA ใหกับ
สถานพยาบาลที่มีการรักษาผูปวยหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันดวยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดดําและมีการทํา CT Brain กอนและหลังการฉดียาละลายลิ่มเลือดเหมาจายครั้งละ 50,000 บาท 
 กรณีที่ใชยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Agent) ในการรักษาโรคกลามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟาสวน ST (Acute ST-Elevated Myocardial 
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Infarction Fast Tract) เปนคายาละลายลิ่มเลือด ดังน้ี คายาละลายลิ่มเลือด Streptokinase และ 
คาฉีดยาเหมาจายครั้งละ 10,000 บาท หรือ คายาละลายลิ่มเลือด rt-PA หรือ TNK-tPA และคาฉีดยา
เหมาจายครั้งละ 50,000 บาท (ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559) 
  

• เงินทดแทนการขาดรายได 
 ปรับปรุงแกไข เพ่ิมเติม ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่องกําหนดหลักเกณฑในกรณี
ทุพพลภาพ โดยใหมี 2 ระดับ ไดแก  
 ทุพพลภาพมีระดับความสูญเสียไมรุนแรง ไดแก การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติทางจิตใจจนทําใหความสามารถใน
การทํางานลดลงถึงขนาดไมอาจประกอบการงานตามปกติได เมื่อประเมินการสูญเสียต้ังแตรอยละ 35 
ขึ้นไปแตไมถึงรอยละ 50 หรือ 
 ทุพพลภาพมีระดับความสูญเสียรุนแรง ไดแก มือขาดทั้งสองขางต้ังแตระดับขอมือขึ้นไป 
หรือ ขาขาดทั้งสองขางต้ังแตระดับเขาขึ้นไป หรือ สูญเสียขาขางหน่ึงระดับเหนือเขาขึ้นไปกับขาขาง
หน่ึงขาดระดับขอเทาขึ้นไป หรือ โรคหรือการบาดเจ็บของสมองเปนเหตุใหสูญเสียความสามารถของ
อวัยวะของรางกายจนไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันที่จําเปนได และตองมีผูอ่ืนมาชวยเหลือ
ดูแล หรือ การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกายหรือสูญเสียสภาวะ
ปกติของทางจิตใจจนทําใหความสามารถในการทํางานลดลงถึงขนาดไมอาจประกอบการงานตามปกติ
ไดเมื่อประเมินการสูญเสียต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป โดยคณะกรรมการการแพทยหรือคณะอนุกรรมการ
เปนผูมีอํานาจวินิจฉัย เวนแตกรณีทุพพลภาพ (ประกาศบังคับใชวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
 ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราวิธีการพิจารณาสั่งเพ่ิมหรือลด
เงินทดแทนการขาดรายไดเน่ืองจากทุพพลภาพ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการแพทย
กําหนด ดังน้ี 
 กรณีทุพพลภาพที่มีระดับความสูญเสียไมรุนแรง โดยผูทุพพลภาพที่สูญเสียอวัยวะหรือ
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจต้ังแตรอยละ 35 ขึ้นไป
แตไมถึงรอยละ 50 ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 30 ของคาจางตามมาตรา 
57 ตลอดระยะที่ไมสามารถทํางานได ทั้งน้ีไมเกิน 180 เดือน หรือผูทุพพลภาพที่มีการฟนฟู
สมรรถภาพหรือมีการพัฒนาที่ดี มีการสูญเสียสมรรถภาพทั้งรางกายนอยกวารอยละ 35 และมีรายได
จากการทํางานมากกวาเงินทดแทนการขาดรายไดใหลดเงินทดแทนการขาดรายไดลง 10 เปอรเซ็นต 
ของเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูทุพพลภาพไดรับ หากตอมาผูทุพพลภาพไมมีรายไดจากการทํางาน
ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายได 
 กรณีทุพพลภาพที่มีระดับความสูญเสียรุนแรง โดยผูทุพพลภาพที่สูญเสียอวัยวะหรือ
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกายหรือสูญเสยีสภาวะปกติของจิตใจต้ังแตรอยละ 50ขึ้นไป 
ใหมีสทิธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50 ของคาจางตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต หรือ
ผูทุพพลภาพที่มีการฟนฟูสมรรถภาพและหรือมีการพัฒนาที่ดี มีการสญูเสียสมรรถภาพทั้งรางกายนอย
กวารอยละ 50 และมีรายไดจากการทํางานมากกวาเงินทดแทนการขาดรายไดใหลดเงินทดแทนการ
ขาดรายได ดังน้ี 

- รายไดจากการทํางานมากกวา 1.5 เทาของเงินทดแทนการขาดรายไดใหลดเงินทดแทน 
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  การขาดรายไดลง 10 เปอรเซ็นต 
- รายไดจากการทํางานมากกวา 2 เทาของเงินทดแทนการขาดรายไดใหลดเงินทดแทน 
  การขาดรายไดลง 20 เปอรเซ็นต 
- รายไดจากการทํางานมากกวา 2.5 เทาของเงินทดแทนการขาดรายไดใหลดเงินทดแทน 
  การขาดรายไดลง 30 เปอรเซ็นต 
- รายไดจากการทํางานมากกวา  3 เทาของเงินทดแทนการขาดรายไดใหลดเงินทดแทน 
  การขาดรายไดลง 40 เปอรเซ็นต 
- รายไดจากการทํางานมากกวา 3.5 เทาของเงินทดแทนการขาดรายไดใหลดเงินทดแทน 
  การขาดรายไดลง 50 เปอรเซ็นต 
ผูทุพพลภาพที่ถูกลดเงินทดแทนการขาดรายได หากภายหลังปรากฏวามีสภาพรางกายที่

เสื่อมลงใหมีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรางกายใหมเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเงินทดแทนการขาด
รายไดตามหลักเกณฑ หากไมสามารถพิจารณาได ใหหารือคณะกรรมการการแพทย 

ถาผูทุพพลภาพไดรับการฟนฟูจนมีสภาพดีขึ้นสามารถทํางานมีรายไดแตตอมามีรายได
ลดลงหรือไมมีรายได ใหพิจารณาเพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายไดตามหลักเกณฑได (ประกาศบังคับใช
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
 ปรับปรุงแกไข เพ่ิมเติม ตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฯ พ.ศ. 2533 เรื่องกําหนด
และระยะเวลาการไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพ กรณีระดับความสูญเสียไมรุนแรง 
ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการรายไดดังน้ี กรณีทุพพลภาพจนทําใหความสามารถในการทํางานลดลงถึง
ขนาดไมอาจประกอบการงานตามปกติและงานอ่ืนใดได ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใน
อัตรารอยละ 30 ของคาจางรายวันตามมาตรา 57 ตลอดระยะเวลาที่ไมสามารถประกอบการงานได 
ทั้งน้ีไมเกินระยะเวลา 180 เดือน ในกรณีทุพพลภาพจนทําใหความสามารถในการทํางานลดลง 
ถึงขนาดไมอาจประกอบการงานตามปกติและมีรายไดลดลงจากเดิมใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาด
รายไดในสวนที่ลดลงแตไมเกินรอยละ 30 ของคาจางรายวันตามมาตรา 57 ไมเกินระยะเวลา 180 
เดือน  หรือในกรณีผูทุพพลภาพ สิ้นสภาพการเปนผูประกันตนใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาด
รายไดในอัตรารอยละ 30 ของคาจางรายวันตามมาตรา 57 ตลอดระยะเวลาที่ไมสามารถประกอบ 
การงานได ทั้งน้ีเมื่อรวมกับระยะเวลาที่ผูประกันตนไดรับไปแลวตองไมเกิน 180 เดือน หรือในกรณี
ทุพพลภาพที่มีระดับความสูญเสียรุนแรงใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50 
ของคาจางรายวันตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต  (ประกาศเริ่มบังคับใชต้ังแต 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
 

• อวัยวะเทียม 

 ปรับปรุงแกไข หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทํางาน เพ่ือปรับปรุงการจายคาบริการทางการแพทยใหมีความ
เหมาะสมย่ิงขึ้น กรณีสูญเสียสมรารถภาพของอวัยวะบางสวน โดยปรับหลักเกณฑ วิธีการและอัตรา
คาใชจายเพ่ือการบริการฟนฟูสมรรถภาพและอุปกรณเครื่องชวยฟงสําหรับคนพิการทางการไดยิน โดย
อางอิงรายการอุปกรณอวัยวะเทียมและขอบงช้ีในการบําบัดรักษา ตามประกาศหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2558 หากมีความจําเปนตองใชราคาที่สูงกวาที่ กําหนดในบัญชี ใหเสนอตอ
คณะกรรมการการแพทยพิจารณารายการน้ันๆ เปนรายกรณี (วันที่ 1 ตุลาคม 2559) 
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• ทันตกรรม 

 ปรับปรุงหลักเกณฑเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการการแพทย พ.ศ. 2533 เรื่อง
หลักเกณฑ และอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจาก
การทํางาน กรณีทันตกรรม ยกเวน การถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน และผาตัดฟนคุด ใหผูประกันตนมี
สิทธิไดรับบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจําเปนในอัตราไมเกิน เการอยบาทตอป และให
จายเพ่ิมเฉพาะนอกเหนือจากอัตรากําหนดไว สวนสถานพยาบาลที่รักษาและทําสัญญากับสํานักงานให
มีสิทธิขอรับคาบริการทางการแพทยไมเกินอัตราที่กําหนด (วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559) 

 
• คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

 เปนคาใชจายที่จําเปนเกี่ยวกับกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานการปองกัน
โรค การรณรงคสรางเสริมสุขภาพตามสถานการณระบาดของโรค ที่คณะกรรมการการแพทยเห็นควร
ใหจัดมีขึ้นในแตละปตามความเหมาะสม รวมถึงการตรวจสุขภาพของผูที่ไมมีอาการหรืออาการแสดง
ของการเจ็บปวยเพ่ือคนหาปจจัยเสี่ยง ภาวะผิดปกติตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ
ของผูประกันตน เพ่ือใหการบําบัดในระยะแรก แตไมรวมการตรวจดานสุขภาพของผูที่ขอปรึกษา
แพทยดวยอาการเจ็บปวยหรือผิดปกติอยางใดอยางหน่ึง 
 โดยผูประกันตนสามารถเขารับบริการไดตามสถานพยาบาลที่ระบุไวในบัตรรับรองสิทธิ 
รวมถึงการฉีดวัคซีนตามสถานการณการระบาดของโรคที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดขึ้นในแตละ
ปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยเรื่องหลักเกณฑ และอัตราคาสงเสริมและปองกันโรคสําหรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทํางาน (16 ธันวาคม พ.ศ. 
2559) ดังตารางที่ 2.19 และตารางที่ 2.20 
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ตารางที่ 2.20 แสดงการปรับปรุงการจายคาบริการทางการแพทย (บาท/คน/ป) กรณีเหมาจาย ใหแก 
                 สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ จนถึงปจจุบัน 

 

ลําดับที ่ รายการคาบรกิาร คาบริการ 
 

เงื่อนไข เริ่มใช 

1 เหมาจายรายหัว 1,460 ครอบคลุมการให 
ก ารรั กษาพยาบาลทั้ ง
ผูปวยนอกและผูปวยใน
โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง 

2534 

2 ภาระเสี่ยง 432 * 26 โรคเรื้อรัง ของผูปวย
นอก (90 เปอรเซ็นต) 
* คาถวงนํ้าหนักสัมพัทธ 
(AdjRW <2) ของผูปวยใน 
(10 เปอรเซ็นต) 

2543 

3 เงินเพ่ิมใหสถานพยาบาลกรณี
ผ า น ก า ร รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ
สถานพยาบาล  
* บันไดขั้นที่ 2 HA 
* บันไดขั้นที่ 3 หรือ JCI 

HA บันได
ขั้นที่ 2= 40 
HA บันได

ขั้นที่ 3 หรือ
JCI = 80 

เ พ่ือกระตุน ให เ กิดการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานพยาบาลคูสัญญา
ป ร ะ กั น สั ง ค ม เ พ่ื อ ใ ห
ผูประกันตนไดรับบริการที่
มีคุณภาพ 

2552 

4 การรักษาพยาบาลผูปวยในที่
มีคาใชจายสูง (AdjRW >=2) 

560 จ า ย ใ นแต ล ะค รั้ ง ข อ ง
ผูปวยในที่มีคาใชจายสูง 
(AdjRW >=2) 

2555 
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ตารางที่ 2.21 แสดงการปรับปรุงการจายคาบริการทางการแพทย กรณีนอกเหนือเหมาจาย ใหแก 
                 ผูประกันตน หรือสถานพยาบาล จนถึงปจจุบัน 

 

ลําดับที ่ รายการคาบรกิาร เงื่อนไข เริ่ม
บังคับใช 

ปรับปรุง 
ป2559 

1 อุบัติเหตุและเจ็บปวย
ฉุกเฉิน 

เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามความ
จําเปนไมเกิน 72ช่ัวโมงนับต้ังแตเวลา
ที่ ผู ประ กันตนเข ารับบริการทาง
การแพทย  โดยไมรวมระยะเวลาใน
วันหยุดราชการ 

2534 - 

2 อุปกรณในการบําบัด
โรค 

เฉพาะทางตามรายการและอัตราที่
กําหนดตามประเภทบัญชี 
**อุปกรณเครื่องชวยฟงสําหรับคน
พิการทางการไดยิน 

2534 2559 

3 ทันตกรรม คาบริการทันตกรรมในอัตราเทาที่จาย
จริงไมเกินวงเงินตามหลักเกณฑที่
กําหนด 

2540 2559 

4 ปลูกถายไขกระดูก การปลูกถายไขกระดูกเฉพาะโรคที่
ประกันสังคมกําหนดเทาน้ัน และโดย
สถานพยาบาลที่ทําการปลูกถายไข
ก ร ะ ดู ก จ ะต อ ง เ ป น คู สั ญ ญ า กั บ
สํานักงานประกันสังคมอยางนอย 1 ป 
โดยสํานักงานประกันสังคมจะจาย
คาบริการทางการแพทยในอัตราเหมา
จาย และคาบริการทางการแพทยอ่ืน 

2540 2560 

5 ปลูกถายไตและบําบัด
ทดแทนไต 

*ผูประกันตนที่เจ็บปวยเปนโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดทาย มีสิทธิไดรับการ
บําบัดทดแทนไตดวยวิธีการลางชอง
ทองดวยนํ้ายาอยางถาวร การฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม และการปลูก
ถายไตตามความเหมาะสม และความ
พรอมของผูประกันตน โดยไมจํากัดวา
ตองเริ่มตนบําบัดทดแทนไตดวยวิธีใด
กอน ผูประกันตนที่ไดรับอนุมัติใหมี
สิ ท ธิ จ ะ ต อ ง บํ า บั ด ท ด แ ท น ไ ต 
ใ น ส ถ า น พ ย า บ า ล ที่ สํ า นั ก ง า น
ประกันสังคมกําหนด ตามหลักเกณฑ
เ ง่ือนไข และอัตราคาบริการทาง

2542 2559 
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ลําดับที ่ รายการคาบรกิาร เงื่อนไข เริ่ม

บังคับใช 
ปรับปรุง 
ป2559 

การแพทยที่สํานักงานประกันสังคม
กําหนด 

6 เ งินทดแทน ทุพพล
ภาพ 

เพ่ิมหรือลดเงินทดแทนการขาดรายได
เน่ืองจากทุพพลภาพ 

2545 2559 

7 ผาตัดเปลี่ยนกระจกตา เหมาจายคาผ า ตัดเปลี่ยนอวัยวะ
กระจกตา และคานํ้ายารักษาสภาพ
ก ร ะ จ ก ต า ใ ห แ ก ศู น ย ด ว ง ต า
สภากาชาดไทย ตามหลัก เกณฑ  
เ ง่ือนไข และอัตราคาบริการทาง
การแพทยที่กําหนด 

2547  

8 HIV/AIDS การใชยาตานไวรัสเอชไอวี 2548 2559 
9 ยา จ.2 เฉพาะทางตามรายการและอัตราที่

กําหนดตามประเภทบัญชี 
2555 2559 

10 EMCO ใหความคุมครองกรณีที่ผูประกันตน
เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต และฉุกเฉิน
เรงดวน ที่จําเปนตองเขารักษาใน
สถานพยาบาลเอกชนนอกความตกลง
กับกองทุน  สามารถ เ บิก ได ต าม
หลักเกณฑเง่ือนไขที่กําหนด 

2555  

11 
 

มะเร็ง 10 ชนิด จายคารักษาพยาบาลตามอัตราที่
กํ าหนดไว ในแนวทางการรั กษา
โรคมะเร็ง (Protocol) 

2556  

12 ปลูกถายอวัยวะ ผูประกันตนสามารถเขารับการรักษา
ในสถานพยาบาลที่ทําความตกลงกับ
สํานักงานประกันสังคม  
- ไดกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
อัตราคาบริการทางการแพทยกรณี
ปลูกถายอวัยวะสําหรับคาเตรียมกอน
การผาตัด ระหวางผาตัด และหลัง
ผ า ตั ด  ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร รั ก ษ า 
(Protocol) ที่กําหนด 

2557  

13 Stoke and STEMI คายาละลายลิ่มเลือด 
(Thrombolytic Agent) 

2559 2559 

14 คาสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค 

คาใชจายที่จําเปนเก่ียวกับกิจกรรม
ดานการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดาน

2560  
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ลําดับที ่ รายการคาบรกิาร เงื่อนไข เริ่ม

บังคับใช 
ปรับปรุง 
ป2559 

การปองกันโรค การรณรงคสรางเสริม
สุขภาพตามสถานการณระบาด 
ของโรค 

 
 
 ปญหาที่พบ 
 ในงานวิจัยน้ีเจอปญหาที่พบอยู 2 สวนสําคัญคือ ปญหาในสวนของระบบขอมูล และ
ปญหาในสวนของกองทุน โดยในสวนของระบบขอมูล จะพบปญหาดังน้ี 
 (1) ในระบบรายงานบางตัวไมมีการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญในการบริหารจัดการ เชน 
ขอมูล ICD10 และ ICD9 ในทุกกลุมทั้ง ขอมูลของผูปวยนอกและผูปวยใน 
 (2) บางหนวยงานไมมีการจัดเก็บขอมูลในระดับรายบุคคล 
 (3) ไมมีการเช่ือมโยงฐานขอมูลของแตละหนวยงานเขาดวยกัน ทําใหขอมูลมีการบันทึก
ซ้ําซอน ขาดความถูกตอง นาเช่ือถือ เพราะจะไดแคขอมูลในแตละสวนของผูประกันตนซึ่งทําใหไม
สามารถตรวจสอบขอมูลการเบิกคาใชจายของผูประกันตนในภาพรวมของแตละคนได และการที่ไมมี
การเช่ือมโยงฐานขอมูลของแตละหนวยงานเขาดวยกัน ยังทําใหเกิดการเบิกที่ซ้ําซอนไดในระหวาง
กองทุน 
 (4) ขอมูลแยกเปนสวน ๆ ตามบทบาท ภารกิจของหนวยงาน ไมไดยึดที่ผูประกันตนเปน
ศูนยกลาง 
 (5) การตรวจสุขภาพประจําปสํานักงานประกันสังคม จะไมมีขอมูลรายบุคคลของการ
ตรวจสุขภาพ  
 ในขณะเดียวกันปญหาในสวนของระบบขอมูล จะพบปญหาดังตอไปน้ี 
 (1) คาใชจายเงินเนนที่เพดานเปนหลัก ถาเกินเพดานกองทุน ภาระที่เกินจะเปนสวนของ
ลูกจางและนายจางที่ตองรับผิดชอบ หรือใหโรงพยาบาลที่รักษาสงเคราะหใหซึ่งสถานพยาบาลจะตอง
มารับแทน 
 (2) ระบบขอมูลไมมีการจัดเก็บการรักษาเชน ขอมูล ICD10 และ ICD9 
 (3) ระบบจะบันทึกเฉพาะเงินที่กองทุนเงินทดแทนจะจายคืนใหสถานพยาบาล แต  
ไมบันทึกราคาตนทุนที่เกิดกับทางโรงพยาบาลทั้งหมด 
 (4) การปรับสิทธิประโยชนทางการแพทยไมไดเกิดจากการวิเคราะหปญหาสภาวะ
สุขภาพผูประกันตน รวมถึงผลกระทบที่แทจริงที่จะเกิดกับกองทุน 
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2.5  เปรียบเทียบการใหบริการทางการแพทย/ระบบประกันสังคมของประเทศตางๆ 
 
 ในสวนน้ีจะทําการเปรียบเทียบการใหบริการทางการแพทยที่เก่ียวของกับระบบ
ประกันสังคมของประเทศตางๆ ในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี (ตัวแทนยุโรป) เกาหลี (ตัวแทนเอเชีย) และ
ประเทศไทย ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 2.22 น้ี  
 
ตารางที่ 2.22  สรุปการเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ  

รายการ ไทย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เกาหลีใต 

จายสมทบ ระบบประกันสังคม 
ผูประกันตนจาย 
5.0%  นายจางจาย 
5.0%  และรัฐบาล
จาย 2.75%  ตอ
เดือน โดยกําหนดจาก
ฐานคาจางที่ไมต่ํากวา
เดือนละ 1,650 บาท 
(83 บาท) และสูงสุด
ไมเกินเดอืนละ 
15,000 บาท  
(750 บาท) 

กรณทีี่นายจางซื้อ
ใหกับลูกจางและ
ครอบครัว มีอตัรา
จายสมทบต่ําสุดคือ 
นายจางจาย 7.5% 
และลูกจางจายอีก 
7.5% ของคาจาง 
ป 2560 คาจางงาน
ขั้นต่ํา 9 เหรยีญตอ
ชั่วโมง หรอืเดือนละ 
1584 เหรียญสําหรับ 
22 วันทําการ หาก
ลูกจางแตละคน 
ตองการสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ 
เพิ่มขึ้น ก็ตองจายคา
เบี้ยประกันเพิ่มขึ้น
เอง  

ในประกันสังคมภาค
บังคับ 
ลูกจางที่มีรายไดต่ํา
กวา 46,800 ยูโรตอป 
ตองจายคนละครึ่ง
รวมกับนายจาง ฝาย
ละ  12.7-15.5% ตอ
เดือนของคาจาง  
 
ผูประกอบอาชพี
อิสระจายเงินสมทบ
เองทั้งหมด  
 
ผูวางงาน องคกร
แรงงานสหพันธรัฐ
จาย 2/3 องคกร
สวัสดิการทองถิน่จาย 
1/3 ผูเกษียณ 
กองทุนเกษียณจายให  

ระบบประกัน
สุขภาพของเกาหลี
ใตคลายคลึงกับ
ญี่ปุน มีการแบง
ประชากรเปนกลุม
มีรายไดประจํา 
และกลุมไมมี
รายไดประจํา ในป 
2003 มกีารรวมตัว
กันอยางสมบูรณ
ของกองทุนทั้งหมด
ในประเทศเหลือ
เพียง 1 กองทุน 
ภายใตการดูแล
ของกระทรวง
สาธารณสุขและ
สวัสดิการ  
 
ในประกันสังคม
ภาคบังคับ 
ผูปวยตองรวมจาย
คารักษาพยาบาล
ทุกครัง้ทีพ่บแพทย 
ในอัตรา 20-60%  
ขึ้นอยูกับผูปวย
นอก/ผูปวยใน 
และประเภท
สถานพยาบาล 
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รายการ ไทย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เกาหลีใต 

เจ็บปวย ไดรับการ
รักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธ ิหรือ
เครือขายของ
สถานพยาบาลนั้น 
โดยไมเสียคาใชจาย 
 
ไดรับเงินทดแทนการ
ขาดรายไดรอยละ 50 
ของคาจางเฉล่ียเปน
เวลาไมเกิน 90 วันตอ
ครั้ง และไมเกิน 180 
วันตอป  
 
กรณเีจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรังไมเกิน 365 วัน
ตอป 

เสรี  เปนไปตาม
กลไกตลาด มีแผน
ประกันสุขภาพ
หลากหลายรูปแบบ 
การจายสมทบและ
สิทธิประโยชน ขึ้นอยู
กับการซื้อประกัน
ของแตละบุคคล 
 
ลูกจางจะไดรับเงิน
ทดแทนการขาด
รายไดจากการ
เจ็บปวย หากไดซื้อ
ประกันโดย นายจาง
จาย 7.5% และ
ลูกจางจายอีก 7.5% 
ของคาจาง ดงักลาว  
 
กรณีผูประกันตนซื้อ
ประกันสุขภาพดวย
ตนเอง ตองขึ้นกับ
เงื่อนไขกรมธรรม
ของแตละบุคคล  

ผูปวยนอกและผูปวยใน 
จะไดรับบริการโดยไม
เสียคาบริการ  
ระบบผูปวยนอก 
ผูประกันตนมีสิทธิเลือก
แพทยประจําตัวไดเอง
กรณีผูปวยในตองไดรับ
การสงตอจากแพทย
ประจําตัว 
 
กองทุนจะตกลงกับ
โรงพยาบาลในการ
จายเงินในอัตราคงท่ี 
ตามกลุมวินิจฉัยโรค
รวมครอบคลุมบริการ
โรคท่ีมีราคาแพง และมี
การจายแบบรายวัน 
สําหรับการพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล  
 
ครอบคลุมคาใชจาย
อ่ืนๆ เชน คายา คา
กายภาพบําบัด คา
รักษาโรคเรื้อรังคา
ปองกันโรค คา
พยาบาลเย่ียมบาน คา
การดูแลการตั้งครรภ 
และคาทันตกรรม  

ผูปวยตองรวมจาย
คารักษาพยาบาลทุก
ครั้งท่ีพบแพทย ใน
อัตรา 20-60%  
ขึ้นอยูกับผูปวย
นอก/ผูปวยใน และ
ประเภท
สถานพยาบาล 
 
ไดรับเงินทดแทนใน
อัตรารอยละ 70 
ของคาจางรายวัน
เฉลี่ยทดแทนการ
ขาดรายไดระหวาง
รับการ
รักษาพยาบาล 
 
ประเภทการ
รักษาพยาบาล
ประชาชนตองไปใช
บริการท่ี
สถานพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิกอนหาก
ไดรับการสงตอ จึง
สามารถไปใชบริการ
ท่ีสถานพยาบาลท่ีมี
ขนาดใหญได 
 
ความคุมครอง
ประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยจากการ
ทํางานตองเขารับ
การรักษาพยาบาล
ตั้งแต 4 วันขึ้นไป 
ครอบคลุมคาตรวจ
วินิจฉัย คายา  
คาอุปกรณทาง
การแพทย คาผาตัด 
คาอวัยวะเทียม คา
สงตอ คาพยาบาล
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ดูแลเม่ือสิ้นสุดการ
รักษา 

กรณี 
ทันตกรรม  
 

การถอนฟน อุดฟน  
ขูดหินปูนและผาตัด
ฟนคุด  
ใหผูประกันตนไดรับ
คาบริการทาง
การแพทย เทาที่จาย
จริงตามความจาํเปน
ไมเกิน 900 บาทตอ
คนตอปกรณีใสพัน
เทียมชนิดถอดได
บางสวน จะไดรบั
คาบริการทางแพทย
และคาฟนเทียม 
ภายในระยะเวลา 5 ป 
นับแตวันที่ใสฟน
เทียม ตามที่จายจรงิ
แตไมเกิน 1,500 บาท 
กรณใีสฟนเทียมชนิด
ถอดไดทั้งปากบนหรือ
ลางจะไดรับคาบริการ
ทางการแพทยและคา
ฟนเทียมเทาที่จาย
จริงไมเกิน2,400 บาท 
กรณใีสฟนเทียมชนิด
ถอดไดทั้งปากบนและ
ลาง จะไดรับ
คาบริการทาง
การแพทยและคาฟน
เทียมเทาทีจ่ายจริงไม
เกิน 4,400 บาท 

เสรี  เปนไปตาม
กลไกตลาด มีแผน
ประกันสุขภาพ
หลากหลายรูปแบบ 
การจายสมทบและ
สิทธิประโยชน ขึ้นอยู
กับการซื้อประกัน
ของแตละบุคคล  

ผูประกันตนไดรบั
ความคุมครองดาน
บริการทันตกรรม  

ผูประกันตนไดรบั
ความคุมครองดาน
บริการทันตกรรม 
ตามสิทธิเดยีวกบั
การรักษาพยาบาล 
ในแบบรวมจาย ใน
อัตรา 20-60%  
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กรณีคลอด
บุตร 

ผูประกันตนหญงิ  
สามารถคลอดบตุรที่
สถานพยาบาลใดก็ได 
ไดรับเงินคาคลอด
บุตรเหมาจาย จํานวน 
13,000 บาท และเงิน
สงเคราะหการหยุด
งานเพื่อการคลอด
บุตร ในอัตรารอยละ 
50 ของคาจางเฉล่ีย
เปนเวลา 90 วนั  
(ไดไมเกิน 2 ครัง้)
ผูประกันตนชาย  
จะไดรับเฉพาะเงินคา
คลอดบุตรเหมาจาย 
จํานวน13,000 บาท 

มีการใหเงิน
ชวยเหลือ ใหสิทธิ
ประโยชนทดแทน
การเปนมารดา 
(มีบุตร) สําหรับ
สุขภาพของแมและ
เด็ก 

สิทธิการ
รักษาพยาบาล 
ครอบคลุมกรณกีาร
คลอดบุตรดวย  

สิทธิการ
รักษาพยาบาล 
ครอบคลุมกรณี
การคลอดบุตรดวย 
ผูประกันตน รวม
จาย ในอตัรา 20% 
- 60% 

เงิน
สงเคราะห
บุตร 

ไดรับเงินสงเคราะห
บุตรเหมาจายเดือน
ละ 400 บาทตอบุตร
หนึ่งคน สําหรับบุตร
ชอบดวยกฎหมาย ซึ่ง
มี อ า ยุ ไ ม เ กิ น  6  ป
บริบูรณ คราวละไม
เกิน 3 คน 

ก า ร ใ ห ป ร ะ โ ย ชน
ท ด แ ท น ก า ร
สงเคราะหครอบครัว 
ไดรับความคุมครอง
ดวย รวมถึงผูสูงอายุ 
และคนพิการดวย  

  

กรณีทุพพล
ภาพ 

ไดรับเงินทดแทนการ
ขาดรายได เปนราย
เดือนตลอดชีวิตในอัตรา
รอยละ 50 ของคาจาง
กรณทีุพพลภาพไม
รุนแรง: ไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ 
ไดรับเงินทดแทนการ
ขาดรายไดในอตัรา
รอยละ 30 ตลอด
ระยะเวลาที่ไม
สามารถประกอบ 

มีเงินชดเชยแกผูที่
เจ็บปวยหรือทพุพล-
ภาพชั่วคราว  
 
หากเปนทุพพลภาพ
ถาวรตองซือ้ประกัน
อีกโปรแกรม 

เงินสงเคราะหจาย
แบบ flat 
percentage อัตรา
การจายสําหรับผูมี
บุตรเทากับ 57% 
ของรายได และผูไมมี
บุตรเทากับ 50% 
ของรายได 

กรณีประสบ
อันตราย หรือ
เจ็บปวยจนพิการ
ทางรางกายและ
จิตใจ จํานวนเงนิ
ทดแทนขึ้นอยูกบั
ระดับความพิการ 
 
คาทดแทนกรณี
ทุพพลภาพ
ชั่วคราว จายใน
อัตรา รอยละ70 
ของคาจางรายวนั
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การงานไดไมเกนิ 180 
เดือน 

เฉล่ียทดแทนการ
ขาดรายไดระหวาง
รับการ
รักษาพยาบาล 
 
จายคาทดแทน
กรณี ขึ้นอยูกับ
ระดับความพิการ 
ดังนี ้
ความพิการระดบัที่
1 ชดเชย 329 วัน 
ความพิการระดบัที่
2 ทดแทน 291 วัน 
ความพิการระดบัที่
3 ทดแทน 257 วัน 

กรณี
เสียชีวิต 

ไดรับคาทําศพ 
40,000 บาท เมื่อ
จายเงินสมทบตัง้แต 
36 เดือนขึ้นไป แตไม
ถึง 120 เดือน จะ
ไดรับเงินสงเคราะห
ในอัตรารอยละ50 
ของคาจางเฉล่ียคูณ
ดวย 4  เมื่อจายเงิน
สมทบตั้งแต 120 
เดือนขึ้นไป จะไดรับ
เงินสงเคราะหใน
อัตรารอยละ 50 ของ
คาจางเฉล่ียคูณดวย 
12 

เสรี  เปนไปตาม
กลไกตลาด มีแผน
ประกันสุขภาพ
หลากหลายรูปแบบ 
การจายสมทบและ
สิทธิประโยชน ขึ้นอยู
กับการซื้อประกัน
ของแตละบุคคล  

 
สิทธิประโยชนที่
จายแกทายาทหรือ
ผูอยูในอุปการะ
ของแรงงานที่
เสียชีวิตจากการ
ทํางาน โดยเหมา
จายให จํานวน 
1,300 วันของ
คาจางเฉล่ียรายวัน  
 
ในการจัดการศพ
ของแรงงานที่
เสียชีวิตจากการ
ทํางาน จายเทากับ 
120 วันของคาจาง
เฉล่ียรายวัน และ
จายไมเกิน 
12,659,320 วอน 
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กรณีชรา
ภาพ 
เงินบํานาญ 

เงินบํานาญ เมือ่
จายเงินสมทบครบ 
180 เดือน ขึ้นไป
ไดรับเงินบํานาญชรา
ภาพ ในอัตรารอยละ 
20 ของคาจางเฉล่ีย 
60เดือนสุดทาย  เมื่อ
จายเงินสมทบ
มากกวา 180 เดือน 
ใหปรับเพิ่มอัตรา เงิน
บํานาญชราภาพ ตาม
ขอ 1 ขึ้นอกีรอยละ 
1.5 ระยะเวลาการ
จายสมทบครบทุก 12 
เดือน เมื่อผูรับเงิน
บํานาญชราภาพถึงแก
ความตายภายใน 60 
เดือน นับแตเดอืนที่มี
สิทธิ จะไดรับเงนิ
บําเหน็จชราภาพ 10 
เทาของเงินบํานาญ
ชราภาพรายเดอืน 

คุมครองลูกจางที่
เกษยีณอายุ โดย
ลูกจาง/นายจาง
จายเงินสมทบฝายละ
เทากันคือ 6.2% 
ของคาจางไมเกนิ 
90,000 ดอลลารตอ
ป (Social Security 
Taxes) ใหบํานาญ
เมื่อชราภาพ บาํนาญ
ทุพพลภาพ บํานาญ
ตกทอด 

ผูประกันตนไดรบั
ความคุมครองดาน
เงินบํานาญชราภาพ 

จายเงินสมทบเขา
กองทุนบํานาญ 
โดยนายจางและ
ลูกจางฝายละ 
4.5% 
จายกรณีประสบ
อันตรายหรือ
เจ็บปวย มีอาการ
ทุพพลภาพหลัง
ส้ินสุดการ
รักษาพยาบาล 
ความทุพพลภาพ
ระดับ 1-3  รับเงิน
บํานาญรายป สวน
ความทุพพลภาพ
ระดับ 4 จะไดรบั
เปนเงินกอน 
กรณีผูเขารวม
โครงการเสียชีวติ 
หรือผูรับเงิน
บํานาญชราภาพ 
บํานาญทุพพลภาพ
เสียชีวิต ทายาทจะ
ไดรับเงินชวยยงัชีพ
รายเดอืน 
ในกรณีทีเ่ปน
แรงงานตางชาติ 
จะสามารถขอคืน
เงินสมทบพรอม
ดอกเบ้ีย 
 ในสวนนายจาง
และลูกจาง เมื่อ
เดินทางกลับ
ประเทศ 
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กรณ ี
ชราภาพ 
เงิน
บําเหน็จ 

เงินบําเหนจ็ เมือ่
จายเงินสมทบต่าํกวา 
12 เดือน จะไดรับ
บําเหน็จชราภาพ 
เทากับจํานวนเงิน
สมทบเฉพาะสวนของ
ผูประกันตนกรณี
จายเงินสมทบตัง้แต 
12 เดือนขึ้นไป จะ
ไดรับเงินบําเหน็จชรา
ภาพเทากับจํานวน
เงินสมทบที่
ผูประกันตนและ
นายจางจายสมทบ
เพื่อการจายประโยชน
ทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรและ
ชราภาพ 

เสรี  เปนไปตาม
กลไกตลาด มีแผน
ประกันสุขภาพ
หลากหลายรูปแบบ 
การจายสมทบและ
สิทธิประโยชน ขึ้นอยู
กับการซื้อประกัน
ของแตละบุคคล  

ผูประกันตนไดรบั
ความคุมครองดาน
เงินบําเหนจ็ชราภาพ 

 

กรณี
วางงาน 

กรณถีูกเลิกจาง ไดรับ
ประโยชนทดแทนใน
ระหวางการวางงาน
รอยละ 50 ของ
คาจาง ครั้งละไมเกิน 
180 วัน (6 เดอืน) 
กรณีลาออกหรอื
ส้ินสุดสัญญาจางที่มี
กําหนดระยะเวลาการ
จางไวแนนอน  ไดรับ
ประโยชนทดแทนใน
ระหวางการวางงาน
รอยละ 30 ของ
คาจาง ครั้งละไมเกิน 
90 วัน (3 เดือน) 
กรณีไมไดทํางานจาก
เหตุสุดวิสัย ไดรบัเงิน
ทดแทนกรณวีางงาน
ตามหลักเกณฑอัตรา

เสรี  เปนไปตาม
กลไกตลาด มีแผน
ประกันสุขภาพ
หลากหลายรูปแบบ 
การจายสมทบและ
สิทธิประโยชน ขึ้นอยู
กับการซื้อประกัน
ของแตละบุคคล  
 
ตองซื้อประกันเงิน
ทดแทนรายไดกอน  

เปนระบบภาคบังคับ
บริหารโดย 
Bundesanstalt 
Fuer Arbeit: BA 
(Federal 
Employment 
Office)เปนหนวยงาน
อิสระภายใตการ
กํากับของกระทรวง
แรงงานและกิจการ
สังคม 
ลูกจางและนายจาง
จายเงินสมทบฝายละ
3.25% ของรายได
เงื่อนไขการเกดิสิทธิ
จายเงินสมทบ 360
วัน ภายในเวลา 3ป
กอนการวางงาน 

กรณถีูกเลิกจาง 
ไดรับประโยชน
ทดแทนในระหวาง
การวางงานรอยละ 
50 ของคาจาง  
 

สําหรับแรงงานที่
ไดรับการจางงาน
ตั้งแต 180 วันขึ้น
หากถกูเลิกจาง 
สามารถขอรับเงิน
ชดเชยได มีสิทธิ์จะ
ไดรับเงินชดเชย
คาจางคางจาย
สูงสุดไมเกิน 2 
ลานวอนยกเวนใน
กรณทีี่เปล่ียนงาน
ดวยความสมัครใจ 
หรือถูกไลออก
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กําหนดตาม
กฎกระทรวง 

เงินทดแทนจายแบบ 
flat rateสําหรับผูมี
บุตรจาย67% ผูไมมี
บุตรจาย 60% ของ
รายไดภายหลังจาก
จายภาษีและหักเงิน
สมทบเขากองทนุแลว
กําหนดระยะเวลา
จายขั้นต่ําสุด 6เดือน
และสูงสุด 32เดือน 
เงินสงเคราะหจาย
สูงสุดไมเกิน 1ป
สําหรับผูมีบุตรจาย
57% ของรายได และ
ผูไมมีบุตรจาย50% 
ของรายได 

เนื่องจากความผิด
รายแรง 
เงินทดแทน
เนื่องจากบรษิัท
ลมละลายชดเชย
การส้ินสุดการ
ทํางานและการ
ยกเลิกกิจการเงนิ
ชดเชยไมเกิน 3 
เดือน สูงสุดไมเกิน 
3 ป 
 

จายใหกรณี
แรงงานตางชาติ
ทํางานกับนายจาง
ไมนอยกวา 1 ป 
ชดเชยคาจาง 30 
วัน นับตั้งแตวัน
สุดทายของการ
ทํางาน 

 

 

 กองทุนประกันสังคมมีความทาทายที่จะตองเผชิญ ดังน้ี  
 1) ประชากรมีแนวโนมที่จะมีอายุยืนยาวขึ้น อัตราการเจริญพันธุมีแนวโนมลดลง  
ประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุตํ่ากวาระดับ replacement rate ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา บราซิล 
รัสเซีย ญี่ปุน เวียดนาม เยอรมนี อิหราน และไทย  ทําใหอัตราสวนการพ่ึงพาประชากรวัยทํางาน 
ในหลายประเทศทั่วโลกมีแนวโนมสูงขึ้น 
 2) สภาวะเศรษฐกิจหลังวิกฤตทางการเงินโลกที่มีความซบเซา  และความทาทาย 
ดานกฎระเบียบที่เนนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของกองทุน ซึ่งมีผลตอการบริหารเงินกองทุน 
ใหมีผลตอบแทนที่เพียงพอสําหรับการจายบํานาญในอนาคต 
 กองทุนประกันสังคมจึงตองมีการปฏิรูปอยางนอย 2ดาน ไดแก 
 1) ความเพียงพอ (Adequacy)  และความย่ังยืน (Sustainability) ของเงินกองทุน โดย
ในการปฏิรูปใหมีเงินกองทุนเพียงพอและมีความย่ังยืน จะตองพิจารณาถึงความสมดุลระหวางเงิน
สมทบกับเงินบํานาญที่จาย และตองสมดุลระหวางประชากรวัยทํางานกับผูรับบํานาญ ซึ่งวิธีการหน่ึง
ในการสรางสมดุลระหวางประชากรวัยทํางานกับผูรับบํานาญ คือ ปรับอายุเริ่มตนในการรับบํานาญ 
ประเด็นที่ตองพิจารณายังมีเร่ืองของการเปลี่ยนรูปแบบการจายบํานาญจากสิทธิประโยชน Defined 
Benefit เป นแบบร วมจ ายDefined Contribution อย า ง เ ช น  กองทุ น บํ านาญภาค เอกชน 
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ในสหรัฐอเมริกา กองทุนบํานาญภาครัฐในเอเชีย รวมถึงกองทุนบํานาญในยุโรปที่กองทุนแบบ 
Defined Benefit มีจํานวนนอยลง 
 2) ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย/ทันเวลา  ของระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารกองทุน  
 

 ในป พ.ศ. 2558 ประเทศในแถบเอเชียจะกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน (AEC; 
Asian Economic Community) ทําใหมีความรวมมือในดานตางๆ มากขึ้นมีการเคลื่อนยายแรงงาน
ระหวางประเทศอาเซียน การแลกเปลี่ยนแรงงานในดานสวัสดิการคุมครองแรงงานเปนสิ่งหน่ึง 
ที่ควรคํานึงถึงโดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศที่ตองอาศัยแรงงานจากประเทศขางเคียง 
 กลุมประเทศอาเซียนในแตละประเทศใหสิทธิประโยชนใหดานตางๆ ไมเทาเทียมกัน  
จากการเปรียบเทียบในแงของความคุมครอง ไทยเปนประเทศเดียวที่มีการคุมครองถึง 8 ประเภท 
(การเจ็บปวย การคลอดบุตร อุบัติเหตุและโรคอันเกิดจากการทํางาน ทุพพลภาพ ชราภาพ  
การสงเคราะหครอบครัว การเสียชีวิต การวางงาน) ประเทศตางอีก 4 ประเทศ ไดแก ลาว ฟลิปปนส 
สิงคโปรและเวียดนามที่ใหความคุมครอง 6 ประเภท ไดแก การเจ็บปวย คลอดบุตร อุบัติเหตุและโรค
อันเน่ืองมาจากการทํางาน ทุพพลภาพ ชราภาพและการเสียชีวิต ยกเวนกรณีวางงานและ 
การสงเคราะหครอบครัวมี 3 ประเทศที่คุมครอง 4 ประเภท (เฉพาะอุบัติเหตุและโรคอันเกิดจาก 
การทํางาน ทุพพลภาพ ชราภาพ และการเสียชีวิต ยกเวนวางงานและการสงเคราะหครอบครัว
เจ็บปวยและคลอดบุตร) ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สวนประเทศพมา ใหความคุมครอง 
ในดาน การเจ็บปวยรวมถึงเสียชีวิตใหแคคาทําศพ การคลอดบุตร อุบัติเหตุและโรคอันเกิดจาก 
การทํางาน ทุพพลภาพรายละเอียดปรากฏดังตารางที่2.23 
 
 

ตารางที ่2.23  แสดงรายละเอียดดานความคุมครองสิทธิประโยชน 
 

รายละเอียดดาน
ความคุมครอง
สิทธิประโยชน 

ประเทศอาเซียนที่มีสวัสดิการประกันสังคม 
ไทย ลาว ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา 

1 การเจ็บปวย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - - ✔ 

2 การคลอดบุตร ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - - ✔ 

3 อุบัติเหตุและ
โรคอันเกิดจาก
การทํางาน 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

4 ทุพพลภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - - ✔ 

5. ชราภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - - - 

6 การสงเคราะห
ครอบครัว 

✔ - - - - - - - - 

7 การเสียชีวิต ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - - ✔ 

8 การวางงาน ✔ - - - - - - - - 

ท่ีมา : (http://www.hfocus.org/content/2014/02/6354#sthash.zzDthlZh.dpuf) 
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 ดานอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ประเทศที่เก็บอัตราสมทบสูงสุด ไดแก 
สิงคโปร 36% (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ – ลูกจาง 20% นายจาง 16%) และรองลงมาคือ เวียดนาม 
28.5% (ประกันสังคม-ลูกจาง 8.5% นายจาง 20%) นอยที่สุดคือ พมา 4% (ประกันสังคม – ลูกจาง 
1.5% นายจาง 2.5%)  สวนประเทศไทยเก็บ 12.75% (ประกันสังคม-ลูกจาง 5% นายจาง 5% และ
รัฐบาล 2.75% คิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท หรือผูประกันตนที่มีเงินเดือนมากกวา 
15,000 บาท ตองจาย 750 บาทตอเดือน) 
 ในปจจุบันประเทศที่ยอมใหแรงงานขามชาติประกันสังคมได คือ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซียและฟลิปปนส ปจจุบันยังไมมีขอตกลงดานประกันประกันสังคมระหวางประเทศอาเซียน
ความคุมครองดานประกันสังคมจึงขึ้นอยูกับกฎหมายและการบังคับของแตละประเทศในกรณีของไทย
ซึ่งถือวาแรงงานที่เขาเมืองถูกกฎหมายจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายไทยและสามารถ 
จดทะเบียนเปนผูประกันตนไดโดยจายเงินสมทบ รอยละ 5 ของรายไดแตผูประกันตนจะตองไดรับ 
การขึ้นทะเบียนขออนุญาตในการทํางานในประเทศไทยมีพาสปอรตและใบอนุญาตทํางาน 
 

ขอเสนอแนะสาํหรับกองทนุประกันสังคมไทย  

• ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจายบํานาญจากแบบสิทธิประโยชน Defined Benefit 
มาเปนแบบรวมจาย Defined Contribution 

• ควรเพ่ิมเติมสิทธิประโยชนระดับพิเศษ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สําหรับ
ผูประกันตนที่มีรายไดสูง  

• ควรเพ่ิมผูประกันตนวัยแรงงานใหมากขึ้น เชน จากกลุมแรงงานขามชาติโดย
พิจารณาอัตราการจายเงินสมทบใหเหมาะสม ไมเปนภาระใหกับประเทศชาติ  

• ควรขยายอายุเริ่มตนในการรับบํานาญ เชน ต้ังแต 65 ปขึ้นไป  
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3.1  ยุทธศาสตรประกันสังคม พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับการใหบริการสูสากล ในการตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุมควบคูกับสรางการรับรูและความเขาใจในคุณคาของการประกันสังคม 
บนรากฐานความเปนธรรมและสมเหตุสมผลที่ทุกภาคสวนรวมเปนเจาของ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ดานบริการ : ผูที่เปนกําลังแรงงาน(Labour 
force) ในราชอาณาจักรไทย ไดเขาสูการเปน
ประกันตน(ภาคบังคับ-ภาคสมัครใจ, แรงงาน
อิสระ, แรงงานตางดาว หรือแมแตแรงงานไทย 
ที่อยูนอกราชอาณาจักร) ในระบบประกันสังคม
โดยไดรับการบริการผานรูปแบบการใหบริการ
ที่หลากหลาย มีความสะดวก รวดเร็ว และครบ
วงจร โดยสามารถใชบริการได 24/7 ; 24 
ช่ัวโมง ใน 7 วันตอสัปดาห ผานชองทางการ
ใหบริการ และเครือขายพันธมิตรการใหบริการ
ที่เขมแข็ง และเปนหน่ึงเดียวกัน 
ด านบริ ก าร  : รู ปแบบและช อ งทา งการ
ใหบริการแกผูประกันตน/ลูกจาง และนายจาง 
ทั้งทางตรงและทางออมโดยผานเครือขาย
พันธมิ ตร ให เป นหน วยบริ ก าร (ทั้ งที่ เ ป น
หนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่อยูใน
ประเทศและตางประเทศ) ไดมีการพัฒนา
นวัตกรรม 

ความครอบคลุมการคุมครอง: 
1 )  ร อยละของจํ านวนแรงงานไทย ในระบบ
ประกันสังคมไทย/จํานวนผูอยูในวันแรงงานของไทย 
2)  ร อยละของจํ านวนแรงงานรวม ในระบบ
ประกันสังคมไทย/จํานวนผูอยูในวัยแรงงานรวมที่อยู
ในราชอาณาจักรไทย 
3)  ร อยละของจํ านวนแรงงานรวม ในระบบ
ประกันสังคมไทย/จํานวนแรงงานในกลุมประเทศ
อาเซียน 
4)  ร อยละของจํ านวนแรงงานรวม ในระบบ
ประกันสังคมไทย/จํานวนแรงงานรวมในระบบ
ประกันสังคมของอาเซียน 
5) รอยละของจํานวนแรงงานตางดาวที่อยูในระบบ
ประกันสังคมไทย/จํานวนแรงงานตางดาวในกลุม
ประเทศอาเซียน 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 

การบริการและขยายขอบขายการใหบริการ ทั้ง
ในเชิงปริมาณเชิงรูปแบบความหลากหลาย  
เ ชิ ง พ้ื น ที่  (Physical-Logical, ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ตางประเทศ) ภายใตการสรางความเปนธรรม
ระหวางกัน โดยการกํากับดูแลอยางใกลชิด เพ่ือ
เสริมความแข็งแกรงของการนําสงการบริการ 
ตามที่สัญญา และเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
ดานสื่อสารองคกร ประชาสัมพันธ : การพัฒนา
ระบบและพันธมิตรเครือขายดานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ โดยมุงพัฒนาเครื่องมือในงาน
สื่ อ ส า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ข อ ง ต น ( Tool 
development) ที่ ไ ม เ พี ย ง ส ง เ ส ริ ม ใ ห เ กิ ด
ความสามารถในการสรางความสัมพันธ และ 
เฝาดูแลติดตามผูรับบริการในกลุมตางๆ (Strong 
relationships & Tracking customers) หากแต
ยังสามารถสรางสรรค  การสื่อสารในหลาก
รูปแบบ/กิจกรรม/ชองทาง ที่เหมาะสมกับแตละ
กลุม เพ่ือใหสามารถสนองตอบตอความตองการ
และการรับรูไดอยางรวดเร็ว (Quick response) 
และล้ําหนา 
ดานสื่อสารองคกร ประชาสัมพันธ : การสราง 
การรับรู ของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมให
ไมเพียงเขาใจในสิทธิ หนาที่ และบทบาทของตน  
ตอการประกันสังคมแลว ยังตองใหเกิดการรับรู 
ตอองคกร ดังน้ี 
 ผูประกันตน/ลูกจาง: Trustworthy, Beneficial 
 นายจาง : Flexible, Innovative partner 
 สถานพยาบาล : Efficient partner, Fair 

ชองทาง : 
1) จํานวนนวัตกรรมการใหบริการที่มีการ
ใหบริการซึ่งกอใหเกิดการใหบริการ ระดับ
รายบุคคลดวยตนเองในลักษณะ 24/7 (self 
service 24/7)  
2 ) จํ านวนจุดที่ มีป ฏิสัม พันธ แบบ 2  ทาง
(Interaction Touch point) จํ า น ว น
ผูรับบริการกลุมเปาหมายในแตละประเภท 
  - off line ในประเทศไทย 
  - off line ในตางประเทศ(ในอาเซียน และ
นอกอาเซียน) 
3) ระดับความสามารถในการใหบริการ และ
ปฏิสัมพันธแบบ 2 ทาง (Interactive Touch 
point)/ จํานวนผูรับบริการกลุมเปาหมายในแต
ละประเภท 
(1) Off line รองรับ 
   - ผูประกันตนและผูมีสิทธิชาวไทย 
   - ผูประกันตนตางดาว 
(2) On line รองรับ 
   - ผูประกันตน และผูมีสิทธิชาวไทย 
   - ผูประกันตนตางดาว 
 (3) On call รองรับ 
   - ผูประกันตน และมีสิทธิขาวไทย 
   - ผูประกันตนตางดาว 
4) จํานวนครั้งที่ติดตอสื่อสารเชิงรุกกับผูที่ม ี
สวนไดสวนเสีย ผานรูปแบบและชองทางตาง  ๆ 
เฉลี่ย/เดือน  
5 ) จํ านวนจุดใหบริการแบบ offline จาก
พันธมิตรผูรวมใหบริการทั้งหมด ทั้งดานการเงิน
และดานการแพทย 

  บุคคลทั่วไป : Good governance, 
Financially stable 

สิ่งที่ทาทาย: 
1) ระดับการเขาถึงผูรับสารในแตละกลุม ตาม
คาดหวัง 
2) ระดับความสามารถในการเขาถึงขอมูล
สวนตัว 
  - ดวยตนเอง 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 

  - ผานเจาหนาที่ หรือ call center 
3) ระดับความประทับใจที่มีตอการใหบริการ  
ใ น ทุ ก จุ ด ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ แ บ บ  2  ท า ง
(interactive touch point) 
   - สํานักงานประกันสังคม 
   - สาขา 
   - เครือขาย 
4 )  ร ะ ดั บ ค ว า ม นิ ย ม  ที่ มี ต อ สํ า นั ก ง า น
ประกันสังคม 
5) ระดับความเขาใจที่มีตอ การจายเงินสมทบ 
สิทธิประโยชน กองทุนและหนาที่ ที่ตนตองมี 
ตอการประกันสังคม 
6)  ระดับความเ ช่ือมั่นที่  สาธารณชนมีตอ
สํานักงานประกันสังคม 
   -ภาพรวมองคกร และภาพลักษณ 
   -  การใหบริการและสงมอบบริการผาน
เครือขายพันธมิตรรวมใหบริการ 
   - การบริการการเงินและกองทุน 

 

ผลผลิตกลยุทธ ในแตละประเด็นของยุทธศาสตร 

กลยุทธ ผลผลิต 

1. พัฒนาการใหบริการมิติใหม ดวยนวัตกรรม
บริการ ที่มีบริการที่ครบถวน สําหรับนายจาง/
ลูกจาง (และสําคัญมาก คือ ตองเรงเพ่ิมความครบ
วงจร : ความถูกตองความนาเช่ือถือ เพ่ือลดภาระ
การเขาใชบริการ ณ สาขา) 

มีนวัตกรรมที่พรอมใหบริการไดครบถวน     ผาน
ชองทางตางๆ ที่หลากหลายโดยนายจาง ลูกจาง
ผูประกันตนสามารถเขาถึงการใชบริการไดตลอด 
24 ช่ัวโมง 

2.เสริมสรางและขยาย ความสัมพันธอันดี ที่เปน
ธรรมกับ เครือขายพันธมิตรรวมใหบริการในทุก
ระดับ เพ่ือใหเกิดภาพลักษณของการใหบริการที่
หน่ึงเดียว โดยมุงสรางบนพ้ืนฐานของความเปน
ธรรมและสมเหตุผล 

 

เกิดเครือขายพันธมิตรรวมใหบริการที่มีรูปแบบ
การใหบริการที่หลากหลาย โดยมีการกํากับ
ติดตามเครือขายและชองทางการใหบริการ    
และทบทวนขอกําหนดการสงมอบบริการ 
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3 .  ริ เ ริ่ ม กิ จ ก ร รมส ร า ง ค ว ามสั ม พั น ธ ผ า น 

การส งมอบ การ ดูแลผู ประ กันตนในระบบ  

ที่ ส ะ ท อ น ก า ร ใ ส ใ จ แ ล ะ ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ 

กั บ ผู ใ ช แ ร ง ง า น ใ น ร ะ บ บ ป ร ะ กั น สั ง ค ม 

อยางครอบคลุม โดยมิตองรองขอ 

-   มี กิจกรรมสรางความสัมพันธ  ที่สะทอน 

การดูแลเอาใจใสตอประกันตน ที่สนองตอบ 

ตอรูปแบบพฤติกรรมของผูประกันที่แตกตางกัน

ในแตละกลุม 

-  มี รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ ห ม ๆ  

ที่ เฉพาะเจาะจง ตรงตัวผูรับสาร เขาถึงงาย 

สงเสริมใหเกิดการรับรู เปนเจาของรวมกัน 

4. พัฒนาและยกระดับ สาขา/หนวยใหบริการ 

ด า นหน า  เ พ่ื อ ก า ว สู  ก า ร เ ป น  สํ า นั ก ง าน

ประกันสังคมสาขาตนแบบ ที่สามารถใหการ

บริการระดับสากลดวยความเปนไทย โดยกํากับ

การเพ่ิมจํานวนไปอยางมีทิศทางทั้งในภาพรวม 

ภาพในประเทศไทย ในประเทศอาเซียน และ 

ในตางประเทศ เ พ่ือให ยังคงเ ช่ือมโยงกันได 

บนความหลากหลาย แตยังเปนหน่ึงเดียวกัน 

- ไดสํานักงานประกันสังคมสาขาตนแบบที่มี 

การยกระดับการใหบริการในดานตาง ๆ ที่สราง

ความแตกตางในระดับสากลดวยความเปนไทย

และนําไปสูการขยายไปสูสาขาอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นไดใน

อนาคต 

- มี Academy (แหลงเรียนรู) ประจําศูนย/สาขา 

เ พ่ื อ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง สํ า นั ก ง า น

ประกันสังคม 

5. สรางความเขมแข็งในการสื่อสารภายในองคกร 

โดยการปรับปรุงการสื่อสารระหวางหนวยงาน 

และระหวางบุคลากรในทุกภาคสวน ในองคกร 

ใหมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการสื่อสารภายในองคกรรูปแบบใหม 

ทั้งระหวางหนวยงาน และระหวางบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

6. ริเริ่มพัฒนา และบริหาร แบรนด สํานักงาน

ประกันสังคมที่สะทอนคุณคา จดจําไดงาย ชัดเจน

และย่ังยืน ใหสามารถเขาถึงผูรับสารอยางทั่วถึง 

ผานชองทางการสื่อสารตางๆ เพ่ือใหเกิดความ

ตอเน่ืองในการรับรูแบรนดขององคกรโดยเฉพาะ

อยางยิ่งผานบุคลากร 

 

นายจาง ลูกจาง ผูประกันตน ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชนทั้งหมดรับรู และเขาใจในแบรนด 

สํานักงานประกันสังคมที่สะทอนคุณคา สามารถ

จดจําไดงาย ชัดเจน และย่ังยืน 
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7. ปรับปรุงและประชาสัมพันธศูนยบริการขอมูล

ทางโทรศัพทขององคกร โดยมุงการปรับปรุง   การ

ใหบริการขอมูลสวนบุคคลผูประกันตนผาน

ชองทางโทรศัพท ใหมีประสิทธิภาพและเขาถึงได

งายมีความเปนมืออาชีพ เชน ศูนยบริการขอมูล

ทางโทรศัพทของภาคเอกชน พรอม                การ

ประชาสัมพันธศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท ; 

1506 อยางตอเน่ือง 

- มีศูนยบริการขอมูลสวนบุคคลผูประกันตนผาน

ช อ ง ท า ง โ ท ร ศั พ ท ที่ ทั น ส มั ย พ ร อ ม ต อ 

การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

- ผูประกันตนรับรู  รูจัก และสามารถเขาถึง 

การใชบริการศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท 

ไดโดยงาย 

8. การมุงพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธ บนรากฐาน

ของเครือขายใหบริการ ที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

เพ่ือใหเปนหน่ึงในชองทางการรับรูหลักที่ย่ังยืน 

มีเครือขายประชาสัมพันธที่เขมแข็ง บนรากฐาน

ของเครือขายใหบริการ ที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

เชน การใหบริการทางการแพทย การมีนายจาง

เปนพันธมิตร รวมสื่อสารประชาสัมพันธเขาถึง

ผูประกันตน เปนตน 

9. พัฒนากลไกการขยายความครอบคลุมการคุมครอง 

ของระบบประกันสังคม ทั้ งทางตรงและทางออม  

ใหมีความเหมาะสมกับผูที่เปนกําลังแรงงานในแตละกลุม 

พร อมเตรี ยมการขยายความคุ มครองผ านกลไก 

ทางกฎหมายอยางเปนระบบเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับ 

ผูที่ เปนกําลังแรงงานในแตละกลุมอยางเหมาะสม 

เปนการถาวร 

มีการขยายความครอบคลุมการคุมครองของ

ระบบประกันสังคม ทั้งทางตรงและทางออม 

ที่เหมาะสมกับผูที่เปนกําลังแรงงานในแตละกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 การสังเคราะหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริการทางการแพทย /81 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การมุงพัฒนา สิทธิประโยชน ประโยชนทดแทน ใหมีความเปนสากล รองรับ 

การกาวสูการประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนา ระบบเงินสมทบ และระบบ 

การลงทุนที่มีศักยภาพสูง เพ่ือใหสามารถรองรับกับพัฒนาการไดอยางมั่นคง มีเสถียรภาพ และ 

เปนที่เช่ือถือ เช่ือมั่นไดอยางแทจริง 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

การประกันสังคมไทย ครอบคลุม ทั่วถึง เพ่ือเปนที่พ่ึง 
ในทุกจังหวะชีวิต อยางเปนธรรม 
1 .  สํ า นักงานประกันสั งคมของไทยมีการพัฒนา  
สิทธิประโยชน ประโยชนทดแทน ที่มีความเปนสากล
รองรับการกาวสูการประกันสังคมนานาชาติ ที่มี 
ความสอดคลองกับการประกันสังคมในภูมิภาคอาเซียน
สอดคลองกับการประกันสังคมของประเทศคูสัญญา 
และการเปลี่ยนแปลงไปของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ 
ความกาวหนาทางการแพทยของประเทศไทย โดย 

• ครอบคลุ มการ ดูแลทั้ ง แ ร ง ง านชาว ไทย  
ทั้งในระบบและนอกระบบ ทั้งในชวงเวลา 
การทํางาน และนอกเหนือชวงเวลาการทํางาน 
ทั้งในสภาวะปกติ ทั้งระหวางการฟนฟู  
ทั้งทุพพลภาพที่เขาสูการจางงาน หรือแมแต 
สิ้นสภาพการจางงาน ; วางงาน และชราภาพ 

• ต อ ง ห ม า ย ร ว ม ไ ป ถึ ง  แ ร ง ง า น ต า ง ด า ว 
ในราชอาณาจักรไทย ที่ไดรับความเปนธรรม
ตามเหตุอันควร 

• ทั้ ง ยั ง ข ย า ย ค ว า ม คุ ม ค ร อ ง เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด 
ความตอเน่ืองในการดูแลแรงงานระหวางกัน 
กลาวคือแรงงานไทยในตางแดน และแรงงาน
ตางดาวในไทย ตางไดรับการดูแล ตามที่มี
ขอตกลงระหวางกันการประกันสังคมของ 
ทั้ง 2 ประเทศอยางตอเน่ืองไมขาดตอน 
  

1. ประเด็นสิทธิประโยชนที่มีการปรับปรุง 

2 . ประเด็นสิทธิประโยชนที่ปรับเขาสู

ขอตกลงรวมการประกันสังคมอาเซียน 

3. จํานวนประเทศที่มีขอตกลงที่ทําระหวาง

กันเพ่ือกาวสูการเปนระบบประกันสังคม

แบบ Totalization 

4.รายรับที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับเงินสมทบ 

5.รายรับที่เก็บได / รายรับที่ประมาณการ 

6.อัตราผลตอบแทนในแตละประเภทการ

ลงทุน 

7.อัตราผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย เทียบ

กับตลาด และเทียบกับการประกันสังคม

อ่ืนในอาเซียน(รอบไตรมาส รอบครึ่งป รอบ

ป)  

8. ความสามารถในการรักษาระดับอายุ

กองทุน : อายุกองทุนเฉลี่ย 

9.ระดับความเช่ือมั่นเฉลี่ยผูประกันตน 

นายจาง และสาธารณชนมีตอ“การบริหาร

การเงินและกองทุน”  
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 

2. ระบบประกันสังคมไดรับการทบทวน ระบบเงินสมทบ 
เพ่ือใหเกิดความสมเหตุสมผลกับภาระการจายที่เกิดขึ้น
ตามสิทธิประโยชนที่มีการพัฒนาไป ทั้งในเชิงการเพ่ิม
รายรับ (เชน การปรับเพดานขั้นสูง/ขั้นตํ่า การปรับ
เปอรเซ็นตอัตราจาย) ทั้งในเชิงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการจัดเก็บ ทั้ งในเชิงการควบคุม
ตรวจสอบปองกันการรั่วไหล ของการรับชําระและการ
จายประโยชน 
3. ระบบการลงทุน มีการรื้อปรับไปสู 
  3 .1 การจัด ต้ัง  หนวยงานอยาง เปนรูปธรรม ที่
รับผิดชอบดูแลในการบริหารจัดการการลงทุน ใหมี
โครงสรางการบริหารจัดการที่มีความทันสมัย ยืดหยุน 
คลองตัว และโปรงใส 
  3.2 การพัฒนานโยบายการลงทุนที่มีความทันสมัย 
สรางเสถียรภาพแกกองทุน ควบคู กับการพัฒนา 
ดานระบบงาน ระบบบุคลากร และระบบสารสนเทศ 
ใหรองรับตอการบริการงานที่เปนเลิศสามารถดึงดูด และ
ธํารงรักษาบุคลากร ดานการลงทุนที่มีความเช่ียวชาญ
และเปนมืออาชีพ 
  3.3 พัฒนาชองทางและระบบการสื่อสาร ทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือสรางความนาเช่ือถือ ไววางใจและ
เขาใจแกนายจาง ลูกจาง ผูประกันตนและสาธารณชน 
เ พ่ื อ ให กองทุนสามารถสร า งผลตอบแทน และ
ผลประโยชนการลงทุน ที่สามารถรองรับการพัฒนาการ
ของสิทธิประโยชน ประโยชนทดแทน เหลาน้ันได โดยยัง
คงไวซึ่ง ความนาเช่ือถือ เช่ือมั่น มีความมั่นคง  
มีเสถียรภาพ อยางยั่งยืน 
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ผลผลิตกลยุทธ ในแตละประเด็นของยุทธศาสตร 

กลยุทธ ผลผลิต 

1 .ออกแบบ และพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสิ น ใ จ  ( DSS: Decision Support System)  
ที่สามารถ 
 -  บู รณาการขอมูลสารสนเทศ ( Integrate 
Information) ดาน “สิทธิประโยชน ประโยชน
ทดแทน เงินสมทบและการลงทุน” 
-  และประมวลผล เ พ่ือจําลองสถานการณ  
(Simulation & Scenario) ก า ร เปลี่ ยนแปลง
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น เพ่ือชวย
สนับสนุนในการตัดสินใจ 
-  รวมไปถึ งการประ เมินความเสี่ ย ง  (Risk  
Management) เชน ความเสี่ยงกองทุน อายุ
กองทุน พรอมการโดยตองมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบ และเปนประจํา เชน อาจบูรณาการ
ขอมูลและประมวลผล เพ่ือรายงานตอที่ประชุม
ผูบริหารระดับสูง เปนประจําทุกเดือน  
เปนอยางนอยเพ่ือใหรับทราบถึงสถานการณตาง 
ๆ ไดอยางทันทวงท ี

-  มี ร ะบบส นับส นุนการ ตั ดสิ น ใ จ  (DSS : 
Decision Support System) แกผูบริหาร 
ที่สามารถบูรณาการขอมูลสารสนเทศ ดานสิทธิ
ประโยชน ประโยชนทดแทน เงินสมทบ และ 
การลงทุน  เ พ่ือประมวลผล และจํ าลอง
สถานการณ การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
เพ่ือชวยสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงสามารถ
ประเมินความเสี่ยง พรอมการเตือนภัยลวงหนา 
-  มีแผนการดําเนินการ การรายงานผลจาก
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ตอผูบริหาร
ระดับสูง 

2. การเรงพัฒนาและรวมมือกัน ในการกําหนด
ขอตกลงการประกันสังคม ระหวางประเทศทั้งใน
ภูมิ อ า เ ซี ยน  และ ในประ เทศที่ แ ร ง ง านมี
เคลื่อนยายระหวางกัน เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน
ของผูประกันตนไทยในตางแดน และผูประกันตน
ตางดาวที่มาทํางานในราชอาณาจักรไทย ใหไดรับ
การดูแล และยังคงรักษาสิทธิประโยชนของตน
จากระบบประกันสังคมอยางตอเน่ือง 

มี MOU (Memorandum Of 
Understanding) ที่เกิดขึ้นในดาน 

3. การจําแนกแยกการบริหารและติดตามกลุม
ผูประกันตนตางๆ อยางเหมาะสม ตามแตละ
รูปแบบพฤติกรรม เพ่ือใหเกิดความเปนสากล 
เปนธรรม และสมเหตุผล ทามกลางระบบ
ประกันสังคมของไทยและประกันสังคมอาเซียน 

มีระบบการบริหารและติดตามที่ เหมาะสม 
เฉพาะเจาะจงตามกลุมผูกลุมตางๆ โดยแยก
ตามแตละรูปแบบพฤติกรรมทั้งแรงงานใน
ระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานตางดาว 
แรงงานที่เปนทุพพลภาพ เปนตน 
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กลยุทธ ผลผลิต 

4. การทบทวนและปรับขึ้นเงินสมทบ (ทั้งเพดาน
ขั้นตํ่า เพดานขั้นสูง และอัตราการจัดเก็บ  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ 
และจัดเก็บจากทุกฝาย) 

มีการออกกฎหมายเพ่ือปรับขึ้นการจัดเก็บเงิน
สมทบทั้งระบบ (เพดาน อัตรา วิธีการเก็บ  
การจัดสรรเงินที่เก็บ เปนตน) 

5. การปรับโครงสรางองคกรดานการบริหาร 
การลงทุน ใหเกิดเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ดานบริหารการลงทุนเปนการเฉพาะอยางชัดเจน 
เปนรูปธรรม ซึ่งมี 
- ระบบงานที่พรอมรองรับการบริหารกองทุน 
โดยเฉพาะระบบบริหารความเสี่ยงและระบบ
บัญชี 
-  ระบบสารสนเทศและระบบเทคโน โล ยี
สารสน เทศที่ ทั นสมั ย  รองรั บการบริหาร
เสถียรภาพกองทุนไดอยางครอบคลุมและ
ครบถวน 
- ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเฉพาะดาน
ลงทุน ที่มีความรูความสามารถที่เปนเลิศ ในการ
บริหารเสถียรภาพกองทุน ตลอดจนมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ เพ่ือใหเกิดการ
บริหารการลงทุนที่มีความคลองตัว และสราง
กลไกลการกํากับดูแลที่รัดกุม โปรงใสตรวจสอบ
ได 

เกิดหนวยงาน หรือ โครงสรางหนวยงานใหม 
ที่รับผิดชอบดานบริหารการลงทุนโดยเฉพาะ 
ที่มีความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
- ระบบงานที่พรอมรองรับการบริหารกองทุน 
ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบัญชี 
-  ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ สามารถรองรับการบริหาร
เสถียรภาพกองทุนไดอยางครอบคลุมและ
ครบถวน 
- ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเฉพาะดาน
การลงทุน 

6. ปรับปรุง/พัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบ  
ที่เอ้ืออํานวยตอการบริหารเสถียรภาพกองทุน
และสอดคลองกับนโยบายการลงทุนที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาวการณ 

มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่ไดรับการปรับปรุง 
/พัฒนาใหเอ้ืออํานวยตอการบริหารเสถียรภาพ
กองทุนและสอดคลองกับนโยบายการลงทุน 
ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ 

7. พัฒนาสารสนเทศทางดานการลงทุน รวมทั้ง 
ร ะ บ บ แ ล ะ ช อ ง ท า ง  เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร 
ประชาสัมพันธทั่วทั้งองคกร ไปทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ครอบคลุม ทั้ง บุคลากรและ
ผูบริหารภายในองคกร ผูมีสวนไดสวนเสีย(ลูกจาง 
นายจาง ผูประกันตน 

- มีระบบสารสนเทศที่รองรับในดานการลงทุน 
ที่ทันสมัย 
-มีแผนการประชาสัมพันธเพ่ือการสื่อสารสราง
การรับรูในดานของการบริหารการลงทุนทั้ง
องคกร ไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ครอบคลุม ทั้งบุคลากรและผูบริหารภายใน
องคกร ผูมีสวนไดสวนเสีย(ลูกจาง นายจาง 
ผูประกันตน โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT และการบริการ
สารสนเทศ : MIT ของสํานักงานประกันสังคมสูองคกรที่มีการดําเนินการ และการบริการที่ล้ําสมัย 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
พัฒนาการใหบริการสนับสนุน ระบบบริการ
ตนเองที่เช่ือถือได และเปนมติรตอผูใชงานแก
ผูรับบริการในทุกกลุม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยเนน 
ทิศทางการพัฒนาที่มีระบบบริการตนเอง : เพ่ิม
ฟงกช่ันที่ใชงานไดผานระบบบริการตนเองของ
ผูรับบริการ และพันธมิตรผูรวมใหบริการ 
เพ่ิมระดับความเช่ือถือได  
   1. พรอมใชงาน  
   2. ขอมลูสมบูรณ 
   3. เช่ือมโยงกัน 
มีลักษณะและรูปแบบที่เปนมิตรตอผูใชงานกับ
ผูใชบริการทุกกลุม รวมถึง Stakeholder 
   1. เขาถึงไดทาง online และอุปกรณสื่อสาร
พกพา 
   2. หนาจอเขาใจงาย 
   3. ตอบสนองรวดเร็ว 

ระบบบริการตนเอง 
1.รอยละของจํานวนผูเขาใชงานผานระบบ
บริการตนเองของผูรับบริการตอจํานวน
ผูประกันตนทั้งหมด 
2. รอยละของจํานวนผูเขาใชงานผานระบบ
บริการตนเองของพันธมิตรผูรวมใหบริการตอ
จํานวนผูใชงานทั้งหมด 
เพิ่มระดับความเชื่อถือได 
3. รอยละความพรอมใชงานของระบบ
สารสนเทศและระบบเครือขาย (เชน รอยละ 
99.52 ขึ้นไป)  
4.รอยละความสมบูรณของระบบที่เช่ือมโยง
และสามารถใชงานได 
มีลักษณะ และรูปแบบที่เปนมิตรตอผูใชงาน 
กับผูใชงานบรกิารทุกกลุม รวมถึง 
Stakeholder 
5. จํานวนผูเขาใชงาน/ปริมาณการใชงานผาน
ระบบ online และอุปกรณสือ่สารพกพา  
6. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประโยชนที่
ไดรับจากการใชงานผานระบบ  
7. จํานวนผูเขาใชงานผานระบบ online และ
อุปกรณสื่อสารพกพา 

 

ผลผลิตกลยุทธ ในแตละประเด็นของยุทธศาสตร 

กลยุทธ ผลผลิต 
1.พัฒนาระบบ Infrastructure ขององคกรให
ทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับจากการ
ใหบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

มีระบบ Infrastructure ใหมที่ทันสมยั และ
สนับสนุนตอการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมี
คุณภาพอาทิเชน  

- ระบบ Web-base ที่รองรับฐานขอมูล
ของประกันสังคม 
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- โครงสรางสถาปตยกรรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Service 
Oriented Architecture และ Cloud 
Computing 

- Enterprise Service bus 
- New bandwidth 

2.พัฒนาแผนแมบทในการใชงานระบบ 
Electronic self-service  และระบบ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีแผนแมบทในการติดต้ัง ใชงานระบบ 
electronic self service 
- มีระบบธรรมาภิบาลการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบบริหาร 

3.กอต้ังหนวยงาน/ทีมงานในลักษณะ BI 
(Business Intelligence) ทีม BA(Business 
Analyst) SA (System Analyst) และทมี
นักพัฒนาภายในองคกรสําหรับการปรับเปลี่ยน
ระบบ (minor change) และการดูแลระบบ
(Maintenance) การสรางความเช่ือมโยงของ
ระบบงานผานแตละทีมผูเช่ียวชาญทําใหงาย 
ตอการออก TOR ของระบบไดอยางรวดเร็ว
ปรับปรุงระบบเล็ก ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

มีหนวยงาน/ทีมงาน ในลักษณะ BI(Business 
Analyst)  SA(System Analyst) และทมี
นักพัฒนาภายในองคกร สําหรับการปรับเปลี่ยน
ระบบ (minor change) และการดูแลระบบ
(Maintenance) 

4. วางระบบและพัฒนาการบูรณาการขอมูล
สารสนเทศภายในและการแลกเปลี่ยนขอมลูกับ
ภายนอกองคกร 

- มีระบบการใหบริการแกบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนการใหบริการดานหนา Front end 
service 
- มีระบบการใหบริการบุคลากรเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานและบริหารหนวยงานภายใน 
Back end :  operation and management  
- มีระบบการแลกเปลี่ยนขอมลูกับภายนอก
องคกร 

5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการใหบริการแกผูประกันตนสถาน
ประกอบการ นายจาง ลูกจาง แบบ Self 
service การสื่อสารรายบุคคลและการ
ประชาสัมพันธสาธารณะ 

มีระบบเพ่ือสนับสนุนการใหบริการนายจาง 
ลูกจาง ผูประกนัตน แบบ self-service และ 
สามารถสื่อสารรายบุคคลและสาธารณะได 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย” ไดอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับ
ทิศทางของโลกในปจจุบันและอนาคต 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปนองคกรที่ ดึงดูด และ ไดรับความสนใจจาก  
คนเกง และสามารถธํารงรักษาคนดีและคนเกง 
ใหอยูรวมกันในการพัฒนาองคกร 
อยางกาวกระโดด สูองคกรที่ย่ังยืน 

ดานการสรรหาและพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรในองคกรเชงิกลยุทธ 
1.ตําแหนงงานวางที่เติมเต็ม (Vacant 
Positions filled)  
2.อัตราการตอบรับงาน (Job Acceptance 
Rate) 
3.การลงทุนในดานการฝกอบรม (Training 
Investment Factor) 
ดานการสรางภาวะผูนํา และรักษาบคุลากร 
ที่มีศักยภาพ (Talent) 
4. การลงทุนในดานการฝกอบรมบุคลากร 
ในองคกร (Managers Training Investment 
Factor) 
5.ผลตอบแทนจากการลงทุนดานการฝกอบรม
(Training ROI) 
6.อัตราการทดแทนตําแหนง (Succession 
Planning Rate)  
7.อัตราการลาออกของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
(High Potential Attrition)  
ดานการสรางองคที่นาอยู 
8.คะแนนความผูกพันตอองคกร 
(Engagement Score) 
9.อัตราการลาออก (Attrition Rate) 
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ผลผลิตกลยุทธ ในแตละประเด็นของยุทธศาสตร 

กลยุทธ ผลผลิต 
1. สรรหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เชิงกลยุทธ 
-มีเครื่องมือการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร
ดิจิทัล 
-มีแผนการปรบัคาตอบแทนที่มีความเหมาะสม 
สําหรับบัณฑิตจบใหม และบุคลากรเกา 
- มแีผน/กิจกรรม/โครงการ บริหารองคความรู
ขององคกร (Knowledge management) 

2. สรางภาวะผูนํา พัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพ
สูง (Talent) และสรางความผูกพันใหเกิดขึน้
ในองคกร 

- มแีผนการสบืทอดและทดแทนตําแหนงงาน 
ที่สําคัญขององคกร 
-มีศูนยกลางทรัพยากรบุคคลขององคกร 
-มีแผนแมบทเสนทางการพัฒนาภาวะผูนํา  
ใหกับผูนําในองคกร ใหสอดคลองกับทิศทาง
และกลยุทธการดําเนินธุรกิจขององคกร 
ตลอดจนสภาวการณเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
และอนาคต 
- มีกิจกรรม /โครงการ เพ่ือมุงเนนการรักษา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง และกิจกรรมสนับสนุน
ความสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากร 
- มแีผนการเสนทางการเติบโตกาวหนา 
- มีแผนการเสนทางการเรียนรูและพัฒนา 
- มแีผนความกาวหนาทางอาชีพในระดับ
บริหารและบุคลากร 
- มีกิจกรรมสรางความผูกพันของบุคลากรใน
องคกร (Employee Engagement) 

3. สรางองคกรนาอยู - มีโครงการในการสื่อสารและถายทอดเพ่ือ
ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ชัดเจนพรอมการ
ติดตามผลการรับรูพฤติกรรมของวัฒนธรรม
องคกร 
- มีการออกแบบ และจัดทําโครงสรางองคกร 
ใหสอดคลองกบักลยุทธและทิศทางในการ
ดําเนินธุรกิจขององคกร 
- มีทมีงานเพ่ือบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ในองคกร 

4. สรางโครงสรางพ้ืนฐานของงานบุคคลให
เขมแข็ง 

โครงสรางพ้ืนฐานของงานบุคคลที่เขมแข็ง 
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กลยุทธ ผลผลิต 

- มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน HR 
เชนการแลกเปลี่ยนความรู การมอบหมายงาน 
การหมุนเปลี่ยนงานภายในสายงานเดียวกัน 
- มีเครือขายงานบุคคล(HR Network) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ระหวาง
หนวยงานหรือหนวยธุรกิจ 
งานบริการดาน HR ที่มีประสิทธิภาพ : 
- มีนโยบาย หลักเกณฑการทาํงาน และ 
 วิธีดําเนินงานดานบุคลากร 
- มีกระบวนการใหมในการใหบริการบุคคล 

5. ผลักดันการเปลี่ยนสถานะ “พนักงาน”  
จากลูกจางช่ัวคราว ไปเปนสถานะการจาง
ใหมทีส่ามารถมคีวามรับผิดชอบในเชิงการ
บริหารจัดการ และมีความกาวหนา โดยมี
อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน
และความสามารถ 

มีแผน/โครงการการเปลี่ยนแปลงสถานะ
พนักงาน จากลูกจางช่ัวคราวไปสูสถานะการ
จางใหมโดยพิจารณาในเชิงบริหารจัดการ 
ความกาวหนา และผลตอบแทนที่เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาองคกรสูองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คลองตัว โปรงใส 
และมีธรรมาภิบาล 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ปรับเปลี่ยนองคกรใหมรีะบบการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทนัสมัย คลองตัว 
โปรงใส และมธีรรมาภิบาล 

1.จํานวนระบบงานที่เขาสูระบบ e-SSO  
อยางสมบูรณ 
2.จํานวนกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ แนว
ปฏิบัติที่มีการปรับปรุง และทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของหนวยงานภายในองคกร 
3.จํานวนหนวยงานที่เกิดขึ้นใหมเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง และขยายตัวของภารกิจ 
4.ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรตอการ
บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
5.ระดับความเช่ือมั่นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
และสาธารณชนตอการบริหารจัดการองคกร 
อยางมีธรรมาภิบาล  

 

ผลผลิตกลยุทธ ในแตละประเด็นของยุทธศาสตร 

กลยุทธ ผลผลิต 
1.พัฒนาระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจแก
ผูบริหาร และระบบชวยสนับสนุนการทํางานดวย
การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช ควบคูกับ 
การเตรียมความพรอม ทักษะ ความรู ความ
ชํานาญดาน IT, MIT สําหรับผูบริหาร และ
ผูบริหารระดับสูงในการใชระบบตาง ๆ 
ของสํานักงานประกันสังคมทีม่ีการพัฒนาขึ้น 

-มีระบบอิเล็กทรอนิกสสนับสนุน(e-SSO) 
ระบบงานภายในองคกร 
-มีระบบ IT/MIT ใหมที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจแกผูบริการ และระบบชวยสนับสนุน
การทํางาน 
-มีการจัดวางระบบตรวจสอบ (IT Audit) และ
หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน 
-มีแผน/โครงการเตรียมความพรอมทักษะ 
ความรู ความชํานาญ ดาน IT สําหรับผูบริหาร 

2. เสริมสรางพัฒนางานระบบงานภายในองคการ
ใหเปนองคกรธรรมาภิบาลทีมคีวามเขมแข็ง 
โปรงใส ตอผูมสีวนไดสวนเสีย และสาธารณชน 

-มีกระบวนการบริหารจัดการภายในองคกร
อยางมีธรรมาภิบาล ดวยการบูรณาการกันของ
ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายใน 

3. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ แนว
ปฏิบัติใหมีความทันสมัย และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของหนวยงานภายในองคกร 

มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติ 
ที่ถูกปรับปรุงใหมีความทันสมัย ทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงของหนวยงานภายในองคกร 
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4. พัฒนาหนวยงานใหม ๆ ทีร่องรับตอ 
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาหนวยงานตนแบบ
สะทอนการรักษาคานิยมองคกร 

- มีหนวยงานใหมที่รองรับตอการเปลี่ยนแปลง 
และขยายตัวเพ่ือรองรับตอภารกิจของ
หนวยงานที่เพ่ิมขึ้น 
-มีหนวยงานตนแบบที่สะทอนการรักษาคานิยม
ขององคกร 
-มีหนวยงานตรวจสอบ ติดตาม วัด และ
ประเมินผลการดําเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ ASEAN : ระบบประกันสังคมไทย รวมเปนสวนสําคัญของการวางรากฐานระบบ
ประกันสังคมอาเซียนไดอยางโดดเดน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เพ่ือใหเกิดการรับรู รูจัก และยอมรับในระดับ
อาเซียนถึงพัฒนาการที่เปนสากล ของระบบ
ประกันสังคมไทยในการกาวสูการเปนระบบ
ประกันสังคมช้ันนําของอาเซียน 

1.ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) ใน 9 ขอบขายสําคัญของ
ระบบประกันสังคม ระหวางประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 
2.ระดับการยอมรับในระดับอาเซียน  
ถึงความเปนผูนําของระบบประกันสังคมไทย 
3.จํานวนครั้งการเปนเจาภาพรวม/เจาภาพหลัก 
/เจาบาน ในงานระดับนานาชาติ/ระดับอาเซียน 
ดานการประกันสังคม 
4.จํานวนครั้งการเขารวมกินกรรม เพ่ือการ
เสริมสรางความรู แลกเปลี่ยนความรู และการ
เสริมสรางความรวมมือ ความสัมพันธดาน
แรงงาน/ดานประกันสังคมในอาเซียน 
5.จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม”การ
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ” และ “พัฒนา
ความรวมมือ” เพ่ือยกระดับ ระบบ
ประกันสังคมของประเทศในกลุม CLMV 
6. จํานวน หนวยงานที่ไดรับการพัฒนา และ
ผลักดัน จนไดรับการยอมรับ วาเปนหนวยงาน
อันดับ 1 ของอาเซียน 
7. รอยละ จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ผานกระบวนการตางๆ เพ่ือรองรับการปรับตัวสู
การประกันสังคมระดับนานาชาติ-อาเซียน/
จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

• ดานการอบรมดานภาษาหลักใน
อาเซียน หรือภาษาอังกฤษ 

• ดานการอบรมเพ่ิมพูนความรู การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาดูงาน 
การรวมประชุมรับฟงในเวทีระดับ
นานาชาติ-อาเซียน 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 • ดานการรวมประชุม/สัมมนาแสดง 
ความคิดเห็นการนําเสนอผลงาน ใน
เวทีระดับนานาชาติ-อาเซียน 

8. จํานวนกิจกรรมสําคัญตอการพัฒนาระบบ
ประกันสังคมอาเซียน ที่ประกันสังคมไทย 
เปนผูริเริ่ม หรอืเปนผูดําเนินการหลัก หรือ 
เปนเจาภาพ ที่สะทอนกลับมาใหเปนประโยชน
ตอผูประกันตนในระบบประกันสังคมไทย  
9.จํานวนเอกสาร จํานวนครั้งการเผยแพร(ครั้ง 
หรือ ประเด็น) การเผยแพรผานชองทางตางๆ 
ในภาษาอ่ืนซึ่งเปนภาษาหลักของอาเซียน 

 

ผลผลิตกลยุทธ ในแตละประเด็นของยุทธศาสตร 

กลยุทธ ผลผลิต 
1.ต้ังศูนยกลาง ASEAN Social Security 
OFFICE ในประเทศไทย พรอมเตรียมการต้ัง
สํานักงานประกันสังคมภูมิภาคอาเซียน ประจํา
ในแตละประเทศสมาชิก เพ่ือเปนศูนยปฏิบัติการ
ดานประกันสังคมของทุกชาติ ในประเทศ พรอม
ริเริ่มการพัฒนา “ระบบฐานขอมูลการกันสงัคม
อาเซียนกลางที่เปน “ASEAN Social Security 
Single data based” ; ASSS-db ควบคู 
“ระบบฐานขอมูลสถานประกอบการที่ไปเปดใน
ตางแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 
“ASEAN Enterprise single data based” ; 
AES-db เพ่ือนําไปสูการเปนระบบ ASEAN 
Social Security Single Window” 

- มีการจัดต้ังศนูยกลาง ASEAN Social 
Security Office ในประเทศไทย 
-มีแผนการต้ังสํานักงานประกันสังคมภูมิภาค
อาเซียน 
-มีระบบฐานขอมูลการประกันสังคมอาเซียน
กลาง (ASEAN Social Security Single data 
based) 
-มีระบบฐานขอมูลสถานประกอบการที่ไปเปด
ในตางแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
(ASEAN Enterprise single data based : 
AES-db) 

2.กอต้ัง หนวยงาน/คณะบุคคล ที่ดูแล ดานการ
บริหารจัดการ และ/หรือ พัฒนาความรวมมือ
ดานการเงินและการลงทุนที่เกี่ยวของกับแรงงาน 
เงินสมทบ สทิธิประโยชน และความคุมครองหรือ
แมแตดานการลงทุนรวมกัน(โดยเฉพาะประเทศที่
ไมไดใชระบบภาษี) 

มีหนวยงาน/คณะบุคคล ที่ดูแลดานการบริหาร
จัดการ และพัฒนาความรวมมือดานการเงิน 
และการลงทุน ที่เกี่ยวของกับแรงงาน เงิน
สมทบ สิทธิประโยชน และความคุมครองการ
ลงทุนรวมกัน 
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3.เปนเจาภาพหลัก/เจาภาพรวม ในการจัดงาน/
จัดประชุมดานการประชุมประกันสังคมในระดับ
อาเซียน Annual/Mid-Year ASEAN SOCIAL 
SECRURITY Conference/Meeting ในเรือ่ง
ตางๆ 

- มีการจัดงาน/จัดประชุมดานการประชุม
ประกันสังคมในระดับอาเซียน Annual/ 
Mid-Year ASEAN SOCIAL SECRURITY 
Conference/Meeting ในเรือ่งตางๆ 
-มีระบบนําเขาและสงออกแรงงาน ทั้งในระดับ 
Unskilled, Skilled, Professional skill 
รวมกันระหวางประเทศสมาชิก 

4. รวมกอต้ัง ผลักดันใหเกิดคณะกรรมการรวม
ชาติอาเซียน ดานการเจรจาสิทธิประโยชน/
แรงงานของอาเซียน ที่ไปทํางานในประเทศนอก
อาเซียน เชน เกาหลี ไตหวัน ญี่ปุน 

มีคณะกรรมการรวมชาติอาเซียน ดานการ
เจรจาสิทธิประโยชน/แรงงานของอาเซียนที่
ทํางานในประเทศนอกอาเซียน 

5.พัฒนาความรวมมือกันโดยเฉพาะกลุมประเทศ
เพ่ือนบาน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
เวียดนาม) ทั้งใน 
 - ดานการพัฒนาความรู ความเขาใจ โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และบุคลากร
ระหวางกัน 
- ดานการพัฒนาและยกระดับระบบ
ประกันสังคมของประเทศในกลุม CLMV ใหมี
ใกลเคียงและทดัเทียมกันกับระบบประกันสังคม
ไทยไดในที่สุด 
อันจะเปนประโยชนทั้งตอการดูแล แรงงาน 
ตางดาวจากประเทศดังกลาวที่อยูใน
ราชอาณาจักรไทยและแรงงานไทยที่ไปทํางานใน
ประเทศดังกลาวน้ันจะไดรับการดูแลที่ใกลเคียง 
และเทียบเคียงได 

-มีกิจกรรมเพ่ือสรางความรู ความสัมพันธ ของ
บุคลากรดานประกันสังคมในชาติอาเซียน 
-มีกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณ ความรวมมือ เพ่ือเสริมสราง
ความเขาในอันดีระหวางบุคลากรและองคกร
ของประกันสังคมในอาเซียน 

6.สงเสริม กิจกรรมความรู และความสัมพันธ 
ของบุคลากรดานการประกันสังคมในชาติ 
อาเซยีน อาทิ การไปเขารวมกิจกรรม/โครงการ 
ที่ชาติสมาชิกจัดขึ้น ,การเยี่ยมชมดูงานระหวาง
กันหรือ การแลกเปลี่ยนบุคลากร, การประชุม/
สัมมนา หรือ การนําเสนอผลงานความกาวหนา 
หรือกิจกรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณ ความรวมมือ เพ่ือการเสริมสราง
ความเขาใจอันดี ความรวมมอื และ 
ความสัมพันธ ที่เกิดขึ้นระหวางการประกันสังคม

มีแผน/โครงการพัฒนางาน ความชํานาญ และ
บุคลากร เพ่ือรองรับภารกิจดานวิเทศสัมพันธ 
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ในอาเซยีน ของบุคลากรในระดับตาง ๆ อยาง
ตอเน่ือง 
7.พัฒนา และผลักดัน สปส.กทม.พท./สปส.
จังหวัด/สาขา/ศฟง./หนวยงาน ของ สํานักงาน
ประกันสังคม ใหมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง-กาว
กระโดด จนสามารถไดรับการยอมรับวา 
หนวยงานน้ันมีการดําเนินงานในดานใดที่เปน 
ช้ันนําของภูมิภาคอาเซียน 

มีสาขา/ศูนย/หนวยงาน ของสํานักงาน
ประกันสังคมทีไ่ดรับการยอมรับวาเปน
หนวยงานที่มีการดําเนินงานในดานใดดานหน่ึง
ที่เปนช้ันนําของภูมิภาคอาเซียน 

8.พัฒนา “งาน ความชํานาญ และบุคลากรใน
ภารกิจดานตางๆ” เพ่ือรองรับภารกิจดานวิเทศ
สัมพันธ ดวยมิอาจดําเนินการดานอาเซียนโดย
หนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเปนการเฉพาะ 
หากแตตองถือวาเปนภารกิจพ้ืนฐานของทุก
หนวยงาน ประกอบกับตองยกระดับงานดาน
วิเทศสัมพันธใหมีระดับคุณภาพงาน และ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง อยางเพียงพอเพ่ือ
รองรับงานในอนาคต 

มีระบบงานที่รองรับตอภารกิจดานวิเทศ
สัมพันธ 

9.พัฒนาเผยแพร ผลงาน การดําเนินการสําคัญ
ตางๆ ของสํานักงานประกันสังคมผานชองทาง
ตางๆ อยางหวังผลและไดผล ในทุกภาษาหลกั
ของอาเซียน อยางตอเน่ือง และเปนปจจุบัน 

มีการเผยแพรผลงานการดําเนินการสําคัญตางๆ 
ของสํานักงานประกันสังคม ผานชองทางตาง ๆ
ในทุกภาษาหลกัของอาเซียน อยางตอเน่ือง 
และเปนปจจุบัน 
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 จากรายงานยุทธศาสตรสํานักงานประกันสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) ไดสรุปถึง
กลยุทธเรงดวนในแตละยุทธศาสตร ที่มีความวิกฤตและเสนอใหดําเนินการทันที มีดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 3.1  กลยุทธเรงดวนที่มีความวิกฤติ ใหดําเนินการทันที 

 กลยุทธเรงดวน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร 1 

กลยุทธที่  5 สรางความเขมแข็งในการสื่อสาร
ภายในองคกร โดยการปรับปรุงการสื่อสารระหวาง
หนวยงาน และระหวางบุคลากรในทุกภาคสวน  
ในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

เปนปญหาอยางมาก สามารถ
ดําเนินการไดทันที โดยอาจไม
ตองรอการพัฒนา IT ซึ่ง 
จะแกปญหาที่เก่ียวของ ไดใน
หลายเรื่อง 

กล ยุทธ ที่  7  ปรั บปรุ ง และประชาสั ม พันธ
ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพทขององคกร โดยมุง
การปรับปรุงการใหบริการขอมูลสวนบุคคล
ผู ป ร ะ กั น ต น ผ า น ช อ ง ท า ง โ ท ร ศั พ ท  ใ ห มี
ประสิทธิภาพและเขาถึงไดงายมีความเปนมือ
อาชีพ เฉกเชน ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพทของ
ภาคเอกชน พรอมการประชาสัมพันธศูนยบริการ
ขอมูลทางโทรศัพท ; 1506 อยางตอเน่ือง 

- เปนปญหา และจุดออน และ
จุดออนไหว ขององคกรอยาง
มาก 
- ตองดําเนินการแกไข ทันทีแม
จะเปนผลใด ๆ ไดยากหาก IT 
และบุคลากรที่รับหนาที่ ยังไม
ปรับเปลี่ยน 
- แตตองเริ่มปรับเปลี่ยนเทาที่
ทําได เปนการช่ัวคราวไปกอน 

8 . การมุงพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธ บน
รากฐานของเครือขายใหบริการ ที่เปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน เพ่ือใหเปนหน่ึงในชองทางการรับรูหลัก 
ที่ยั่งยืน 

จะเปนการเพ่ิมหนางานใหม 
จะเปนการดําเนินการที่จะชวย
แบงเบาความกดดันความ 
ไมพอใจ ความไมเขาใจ  
จนทยอยลดปญหาที่สะสมอยูได 

ยุทธศาสตร 2 

กลยุทธที่ 1 ออกแบบ และพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ (DSS: Decision Support System) 
ที่สามารถ 

เปนปญหาที่ยังไมเกิดทันที หาก
ตองเริ่มดําเนินการทันทีเพราะ
ตองใชระยะเวลาในการพัฒนา 

กลยุทธที่  3 การจําแนกแยกการบริหารและ
ติดตามกลุมผูประกันตนตางๆ อยางเหมาะสม 
ตามแตละรูปแบบพฤติกรรม เพ่ือใหเกิดความเปน
สากล เปนธรรม และสมเหตุผล ทามกลางระบบ
ประกันสังคมของไทยและประกันสังคมอาเซียน 

แม ว าจะไมอาจแยกขาดได
ในทันที  แตตอง แยกขอมูล
ออกมาเพ่ือการติดตามดูอยาง
ใกลชิดในแตละกลุม 

กลยุทธที่ 5 การปรับโครงสรางองคกรดานการ
บริหารการลงทุน  ให เ กิด เปน  หน วยงานที่
รับผิดชอบดานบริหารการลงทุนเปนการเฉพาะ
อยางชัดเจน เปนรูปธรรม 

เปนการดําเนินการที่สามารถ
ดําเนินไปไดพรอมกันโดยเฉพาะ
ในกลยุทธที่ 7 ควรดําเนินการ
ทันที 
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 กลยุทธเรงดวน หมายเหตุ 

กลยุทธที่  6 ปรับปรุง/พัฒนากฎหมาย และ
กฎระเบียบ ที่เอ้ืออํานวยตอการบริหารเสถียรภาพ
กองทุนและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนที่
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ 

เปนการดําเนินการที่สามารถ
ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ป ไ ด พ ร อ ม
โดยเฉพาะในกลยุทธที่ 7 ควร
ดําเนินการทันท ี

กลยุทธที่ 7 พัฒนาสารสนเทศทางดานการลงทุน 
รวมทั้ ง  ระบบและชองทาง เ พ่ือการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธทั่วทั้งองคกร ไปทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ครอบคลุม ทั้ง บุคลากรและ
ผูบริหารภายในองคกร ผูมีสวนไดสวนเสีย(ลูกจาง 
นายจาง ผูประกันตน 

 

ยุทธศาสตร 3 
 

กลยุทธที่  1 พัฒนาระบบ Infrastructure ของ
องคกรใหทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับจากการ
ใหบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

ตองเรงดําเนินการในดานน้ีและ
ใหมีผลทันที ภายใน 2 ป ตอง
แลวเสร็จ 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาแผนแมบทในการใชงานระบบ 
Electronic self-service  และระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการทันที 

กลยุทธที่  3 กอต้ังหนวยงาน/ทีมงานในลักษณะ BI 
(Business Intelligence) ที ม  BA(Business Analyst) SA 
(System Analyst) และทีมนักพัฒนาภายในองคกรสําหรับ
การปรับเปลี่ยนระบบ (minor change) และการดูแลระบบ
(Maintenance) การสรางความเช่ือมโยงของระบบงานผาน
แตละทีมผูเช่ียวชาญทําใหงายตอการออก TOR ของระบบ
ไดอยางรวดเร็วปรับปรุงระบบเล็ก ๆ  ไดอยางรวดเร็ว 

ตองเรงใหมีทีมที่มีศักยภาพดังน้ี
เปนอยางนอย เ พ่ือบรรเทา
ปญหาเปนการช่ัวคราวในระยะ
ที่ยังไมอาจขึ้นระบบใหมได และ
เตรียมการเพ่ือกาวสูระบบใหม 

กลยุทธที่ 4 วางระบบและพัฒนาการบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศภายในและการแลกเปลี่ยนขอมูล
กับภายนอกองคกร 

ดําเนินการทันที คูขนานไปกับ
กลยุทธ 2 IT 

กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการใหบริการแกผูประกันตนสถาน
ประกอบการ นายจาง ลูกจาง แบบ Self service 
การสื่อสารรายบุคคลและการประชาสัมพันธ
สาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร 4 กลยุทธที่ 1 สรรหาและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเชิงกลยุทธ 
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 กลยุทธเรงดวน หมายเหตุ 

กลยุทธที่ 2 สรางภาวะผูนํา พัฒนาบุคลากรที่มี 
ศักยภาพสูง(Talent) และสรางความผูกพันให
เกิดขึ้นในองคกร 

 

กลยุทธที่ 4 สรางโครงสรางพ้ืนฐานของงานบุคคล
ใหเขมแข็ง 

 

กลยุทธที่ 5 ผลักดันการเปลี่ยนสถานะ 
“พนักงาน” จากลูกจางช่ัวคราว ไปเปน
สถานการณจางใหมที่สามารถมีความรับผิดชอบใน
เชิงการบริหารจัดการ และมคีวามกาวหนา โดยมี
อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานและ
ความสามารถ 

 

ยุทธศาสตร 5 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจแกผูบริหาร และระบบชวยสนับสนุนการ
ทํางานดวยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช 
ควบคูกับการเตรียมความพรอม ทักษะ ความรู 
ความชํานาญดาน IT, MIT สาํหรับผูบริหาร และ
ผูบริหารระดับสูงในการใชระบบตาง ๆของ
สํานักงานประกันสังคมที่มีการพัฒนาขึ้น 

 

กลยุทธที่ 2 เสริมสรางพัฒนางานระบบงานภายใน
องคการใหเปนองคกรธรรมาภิบาลทีมีความ
เขมแข็ง โปรงใส ตอผูมสีวนไดสวนเสีย และ
สาธารณชน 

 

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 
แนวปฏิบัติใหมีความทันสมยั และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของหนวยงานภายในองคกร 

 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาหนวยงานใหม ๆ ที่รองรับ 
ตอการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาหนวยงานตนแบบ
สะทอนการรักษาคานิยมองคกร 

 

ยุทธศาสตร 
ASEAN 

กลยุทธที่  8 พัฒนา “งานความชํานาญ และ
บุคลากรในภารกิจดานตาง ๆ” เพ่ือรองรับภารกิจ
ดานวิเทศสัมพันธ  ดวยมิอาจดําเนินการดาน
อาเซียนโดยหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเปนการ
เฉพาะ หากแตตองถือวาเปนภารกิจพ้ืนฐานของ
ทุกหนวยงาน ประกอบกับตองยกระดับงานดาน
วิเทศสัมพันธใหมีระดับคุณภาพงาน และบุคลากร
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 กลยุทธเรงดวน หมายเหตุ 

ที่มีศักยภาพสูง อยางเพียงพอเพ่ือรองรับงานใน
อนาคต 

 
 
 ซึ่งกลไกที่สําคัญในการผลักดันใหสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไวมี 9 ประการคือ  
กลไกที่ 1 ความรูความเขาใจของบุคลากรทุกระดับ 
กลไกที่ 2 ความชัดเจนในความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงตอแผนตอแผนยุทธศาสตร 
กลไกที่ 3 ความทาทายในเชิงยุทธศาสตรเพ่ือบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ 
กลไกที่ 4 ความสอดคลองกับอํานาจบริหารของผูบริหารระดับสูงในการกํากับและผลักดันแผน 
            ยุทธศาสตร 
กลไกที่ 5 การมีสวนรวมในการออกแบบและพัฒนาการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของ 
            ผูบริหารในแตละระดับ 
กลไกที่ 6 การกระจายอํานาจและการใหอิสระในการดําเนินการไปยังผูบริหารระดับกลางโดยเฉพาะ 
            ผูบริหารหนวยงานใหบริการดานหนาที่กระจายอยูทั่วประเทศ 
กลไกที่ 7 การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตรที่บูรณาการกับการติดตามและประเมินผล 
            งบประมาณและการติดตามประเมินผลความสําเร็จของผูบริหาร 
กลไกที่ 8 การยกยองเชิดชูเพ่ือใหเกิดขวัญกําลังใจในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 
กลไกที่ 9 ความจริงจังตอเน่ืองของผูบริหารระดับสูง 
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3.2  รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 3.2.1 กองทุนประกันสังคม 

 

รูปภาพที่ 3.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนประกันสังคม 

 
กรณีเหมาจาย 
 

 
 

 รูปภาพที่ 3.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนประกันสังคม กรณีเหมาจาย 

 

 



บทท่ี 3 การสังเคราะหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริการทางการแพทย /101 

 
กรณีนอกเหนอืเหมาจาย 

 

รูปภาพที่ 3.3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนประกันสังคม กรณีเหมาจาย 
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 3.2.2 กองทุนเงินทดแทน 

 

 

รูปภาพที่ 3.4 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนเงินทดแทน 

 

 
 

รูปภาพที่ 3.5 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนเงินทดแทน 
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บทท่ี 4 

การสํารวจขอมูลปฐมภูมแิละสบืคนขอมูลทุติยภูม ิ

 

4.1 ระบบขอมูลของสํานักงานประกันสังคม 

จําแนกไดดังตอไปน้ี  
4.1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
4.1.2 ขอมูลเหมาจาย 
4.1.3 ขอมูลนอกเหนือเหมาจาย 
4.1.4 ขอมูลกองทุนเงินทดแทน 

     
ในปจจุบันสํานักงานประกันสังคมไดมีการจัดเก็บขอมูลตามบทบาทภารกิจของแตละ

กองทุน ทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยจัดเก็บทั้งในสวนสิทธิประโยชน ,
ประโยชนทดแทนและการบริการทางการแพทย ดังที่สรุปในตารางที่ 4.1   
 
ตารางที่ 4.1 รายการขอมูลของสํานักงานประกันสังคมที่มีการจัดเก็บปจจุบัน 

สํานักงานประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
1.ขอมูลผูประกันตน 
2.ขอมูลสถานพยาบาลคูสัญญา 

- ท่ัวไป 
- HA 
- JCI 

3. ขอรองเรียน  
4. การอุทธรณ **** 

ระบบสิทธิประโยชน 
1.ไตเทียม(ฟอกเลือด)  
2.ไตเทียม(ปลูกถายไต) 
3.การรักษาโดยแพทยผูเชียวชาญ  
3.1 กรณีไตวายเฉียบพลันท่ีมีระยะการ
รักษาไมเกิน 60 วัน 
3.2 กรณีรักษามะเร็ง 10 ชนิดตามแนว
ทางการรักษาท่ีกําหนด 
3 .3  ก รณี ก ารรั กษ าโรคมะ เร็ ง อ่ื น
นอกเหนือโรคมะเร็ง 10 ชนิด 
3.4กรณีการรักษาโรคสมองดวยวิธี 
Stereotic Radiosurgery 
3.5 กรณีคาอวัยวะเทียมและอุปกรณใน
การบําบัดรักษาโรค 
3.6 กรณีคายาในการรักษาผูประกันตน
ท่ี เจ็ บ ป ว ย ด ว ย โร ค  Cryptococal 
Meningitis 
4.การทําหมัน 
5.ทุพพลภาพ(ผูปวยใน) 
6.ทุพพลภาพ (ผูปวยนอก) 
7 .ค าบ ริก ารท างก ารแพ ท ย  ก รณี

1.ขอมูลการเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางาน  

2. ขอมูลคาทดแทน 

3.ขอมูลทุพพลภาพ  

4. ขอมูลคาทําศพ 
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สํานักงานประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

เจ็บปวยฉุกเฉินไมเกิน 72 ชม. 
8 . ค าบ ริการทางการแพทย  กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 3 กองทุน 
9 คารักษาพยาบาลกรณีเกิน180 วัน 
10.ผาตัดเปลี่ยนกระจกตา 
11. ขอมูลการปลูกถายอวัยวะ 
12. Stroke and MRI 
13.คาสงเสริมสุขภาพและปองโรค 
 
ระบบบริการทางการแพทย 
1. ขอมูลผูปวยใน 
2. ขอมูลผูปวยนอก 
3. ขอมูลภาระเสี่ยง 

3.1 โรคเรื้อรัง 26 กลุมโรค 
3.2 AdjRW < 2 

4. ขอมูล HIV/AIDS  
ฐานขอมูล ยา  จ.2 

 

4.1.1 ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานประกันสังคม 
ปจจุบันระบบขอมูลของประกันสังคมไดแบงตามบทบาท ภารกิจ หนาที่ของแตละ

หนวยงาน ซึ่งไดแบงเปน 2 กองทุน ไดแก กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รายละเอียด
ขอมูลที่มีการจัดเก็บของทั้งสองกองทุน ไดแก ขอมูลผูประกันตน ขอมูลสถานะพยาบาล และขอมูล 
ขอรองเรียน 
  4.1.1.1 ขอมูลผูประกันตน 
  ไดแกขอมูลของผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคม ขอมูลที่จัดเก็บ
มีต้ังแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา ซึ่งประกอบดวย 

1) ขอมูลรายละเอียดของผูประกันตน 
2) ขอมูลของสถานพยาบาลรับรองสิทธิและเครือขาย 

   
  4.1.1.2 ขอมูลสถานพยาบาล 
  ไดแกขอมูลของสถานพยาบาลที่เปนคูสัญญาของสํานักงานประกันสังคม รวมถึง
สถานพยาบาลที่ผานมาตรฐาน HA และ JCI  ซึ่งประกันสังคมไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับการจาย
คาบริการการแพทยใหแกสถานพยาบาล (พ.ศ. 2557)  โดยใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับบริการ 
ทางการแพทยจากสถานพยาบาล ดังตอไปน้ี 

1) ใหไดรับการตรวจวินิจฉัยโรคและบําบัดทางการแพทยจนสิ้นสุดการรักษา 
2) ใหไดรับการบริการกินอยู และการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสําหรับคนไขใน 
3) ใหไดรับยาและเวชภัณฑที่มีมาตรฐานไมตํ่ากวามาตรฐานบัญชียาหลักแหงชาติ 
4) ใหไดรับการสงตอเพ่ือการรักษาระหวางสถานพยาบาล 
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5) ใหไดรับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยมีการใหสุขศึกษาและภูมิคุมกันโรค

ตามโครงการแหงชาติ 
 ตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดมาตรฐานสถานพยาบาลที่ใหบริการ
ทางการแพทยแกผูประกันตน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานของสถานพยาบาล 
ที่จะเขาเปนสถานพยาบาลประกันสังคมดังตอไปน้ี 

1) เปนสถานพยาบาลที่มีขนาดไมนอยกวา 100 เตียง และมีการบริหารจัดการเพ่ือ 
ใหผูประกันตนไดรับความสะดวกในการเขารับบริการทางการแพทย 

2) เปนสถานพยาบาลที่ไดมาตรฐานของสถานพยาบาล 
3) เปนสถานพยาบาลที่มีบริการสงตัวผูปวยเพ่ือใหผูปวยไดรับบริการทางการแพทย 

จนสิ้นสุดการรักษา 
4) เปนสถานพยาบาลที่จัดใหมีบริการทางการแพทย 12 สาขาขึ้นไป ดังตอไปน้ี 

(1) อายุรกรรมทั่วไป 
(2) ศัลยกรรมทั่วไป 
(3) สูตินรีเวชกรรม 
(4) ศัลยกรรมออรโธปดิกส 
(5) รังสีวิทยา 
(6) วิสัญญีวิทยา 
(7) จักษุวิทยา 
(8) โสต นาสิก ลาริงซ 
(9) กุมารเวชกรรม 
(10) เวชกรรมปองกัน 
(11) เวชกรรมฟนฟู 
(12) ยูโรวิทยาและ/หรือจิตวิทยา 

 โดยสถานพยาบาลจะตองจัดใหมีการบริการทางการแพทยในสาขาที่ (1) – (6) และ 
ในสาขา (1) – (4)  ตองมีแพทยประจําทํางานเต็มเวลา สวนสาขาที่ (7) – (12) จัดบริการตาม 
ความเหมาะสม โดยใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการการแพทย 
 
 ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อเปนสถานพยาบาลคูสญัญาประกันสงัคม 
 สถานพยาบาลที่ประสงคจะเขารวมเปนคู สัญญาของสํานักงานประกันสังคม 
เพ่ือใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนจะตองทําสัญญากับสํานักงานประกันสังคม วาดวยสัญญา
จางใหบริการทางการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
 กรณีสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับ 2 และระดับ 3  
จะมีขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือย่ืนขอรับคาเหมาจายการบริการทางการแพทยเพ่ิมเติมดังน้ี 
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รูปภาพที่ 4.1  ขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือยื่นขอรับคาเหมาจายการบริการทางการแพทย HA/JCI 
 
 รายละเอียดสถานพยาบาลที่มีการจัดเก็บ   

1) สําหรับสถานพยาบาลประกันสังคมคูสัญญาทั่วไป 
รายละเอียดขอมูลที่มีการจัดเก็บ ไดแก  

(1) ขอมูลทั่วไป ไดแก  รหัสสถานพยาบาล ขื่อสถานพยาบาล ที่อยู 
(2) ขอมูลลักษณะของสถานพยาบาล  ไดแก ขนาดเตียง 
(3) ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของสถานพยาบาล 
(4) เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณารับสมัคร 

 
2) สําหรับสถานพยาบาลประกันสังคมที่ผานมาตรฐาน HA และ JCI 
รายละเอียดขอมูลที่มีการจัดเก็บไดแก  

(1) ช่ือสถานพยาบาล  
(2) รหัสสถานพยาบาล, ช่ือสถานพยาบาล 
(3) วันที่ไดรับแจงการรับรองคุณภาพ 
(4) ระดับขั้น (ระดับ2 และระดับ3) 
(5) วันที่ผานการรับรองคุณภาพ 
(6) วันที่หมดอายุ 
(7) สถานะปจจุบัน 

 
 4.1.1.3  ขอมูลขอรองเรียน 
 ปจจุบันชองทางในการรองเรียนของผูประกันตนและนายจางรวมถึงสถานพยาบาล
คูสัญญาของประกันสังคม มีทั้งหมด 4 ชองทางไดแก 
 1) เว็บไซตสํานักงานประกันสังคม ไดแก www.sso.go.th หรือทาง Facebook  
 2) ศูนยบริการขอมูล 1506 
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 3) สํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ของแตละจังหวัดทั่วทั้งประเทศ 
 4) สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย 
 โดยกระบวนการขอรองเรียนมีดังรูปภาพที่ 4.2 และรูปภาพที่ 4.3 รวมถึงมีรายการ
ขอมูลรองเรียนดังตารางที่ 4.2  
 

 
 

รูปภาพที ่4.2 กระบวนการขอรองเรียน 
 
 

 
 

รูปภาพที ่4.3 แผนภูมิกระบวนงานรับเรื่องรองเรียน 
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ตารางที่ 4.2 รายการขอมูลรองเรียน 

 

ลําดบัที ่ รายละเอียด หมายเหต ุ
1 โรงพยาบาล  
2 วันที่เขารักษา  
3 รายละเอียดขอรองเรียน  
4 ผลการพิจารณา  
5 วันที่ดําเนินการ  
6 ประเภทขอรองเรียน - รพ.บกพรอง 

- ตักเตือน 
- รพ.ถูก 
- ขอหารือ 

 
 

 4.1.2 ขอมูลเหมาจาย 

 สํานักงานประกันสังคมไดมีการปรับปรุง และพัฒนาการใหบริการผูประกันตนใหดีขึ้นอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะสิทธิการรักษาพยาบาลของผูประกันตน การใหบริการทางการแพทย ซึ่ง
สํานักงานประกันสังคมกับสถานพยาบาลในเครือขายประกันสังคมไดมีการทําขอตกลงไวอยางชัดเจน 
โดยกําหนดใหสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ เปนคูสัญญา และสํานักงานประกันสังคมตกลงจาย
คาจางใหแกสถานพยาบาล เปนคาตอบแทนคาบริการทางการแพทยแกผูประกันตน ดังตารางที่ 4.3 น้ี 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงการรายการขอมูลคาบริการทางการแพทย กรณีเหมาจาย ใหแกสถานพยาบาลตาม 
                บัตรรับรองสิทธิ  

 

ลําดับที ่ รายการคาบรกิาร เริ่มบังคับใช 
1 เหมาจายรายหัว 2534 
2 ภาระเสี่ยง 2543 
3 เงินเพ่ิมใหสถานพยาบาลกรณีผานการรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล  
* HA บันไดขั้นที่ 2  
* HA บันไดขั้นที่ 3 หรือ JCI 

2552 

4 การรักษาพยาบาลผูปวยในที่มีคาใชจายสูง (AdjRW ≥ 2) 2555 
 
 
 จะพบวา ขอมูลสําหรับกรณีเหมาจายเมื่อนํามาวิเคราะหเพ่ือหาแหลงขอมูลที่จัดเก็บ 
พบวาจะมีรายละเอียดของขอมูลที่ใชในการพิจารณา ดังตารางที่ 4.4 และ รูปภาพที ่4.4 
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ตารางที่ 4.4 แสดงการรายการขอมูลคาบริการทางการแพทย ที่เกี่ยวของกับ กรณีเหมาจาย  

กลุมที่ รายการคาบรกิาร พ.ศ. รายการขอมูลที่เก่ียวของ/ไดรับ 

1 เหมาจายรายหัว 2534 - สถิติผูประกันตนจําแนกโรงพยาบาล 
(พ.ศ. 2544-2559) 

2 ภาระเสี่ยง 2543 - ขอมูลการจายภาระเสี่ยง  
(พ.ศ. 2554-2558) 
- ทะเบียนผูปวยโรคเรื้อรัง  
(พ.ศ. 2556-2558) 
- ขอมูลผูปวยนอก (พ.ศ. 2556-2557) 
- ขอมูลผูปวยใน (AdjRW<2)  
(พ.ศ. 2556-2558) 

3 เงินเพ่ิมใหสถานพยาบาลกรณีผาน
การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
* HA บันไดขั้นที่ 2  
* HA บันไดขั้นที่ 3 หรือ JCI 

2552 - รายช่ือสถานพยาบาล 
(พ.ศ. 2555-2559) 

4 การรักษาพยาบาลผูป วยในที่ มี
คาใชจายสูง (AdjRW ≥2) 

2555 - ผูปวยใน (พ.ศ. 2556-2558) 
- ขอมูลการจาย (พ.ศ. 2559) 
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รูปภาพที ่4.4 การเช่ือมโยงขอมูลเหมาจาย 
 
 

 4.1.2.1 ขอมูลเหมาจายรายหัว 
 ประกอบดวยขอมูลผูประกันตนเฉลี่ยแยกตามโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดขอมูล 
ไดแก รหัสสถานพยาบาล, ช่ือสถานพยาบาล, จํานวนผูประกันตนเฉลี่ยแตละเดือน โดยขอมูลมีต้ังแต 
พ.ศ. 2544 – 2559 
 

 4.1.2.2 ขอมูลภาระเสี่ยง 
 ซึ่งประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

 1) ขอมูลทะเบียนผูปวยโรคเรื้อรัง โดยมีรายละเอียดของขอมูลประกอบไปดวย 
ตารางขอมูลผูปวย (Chronic Patient) และตารางการวินิจฉัย (Chronic Diagnosis) ดังตารางที่ 4.5 
และตารางที ่4.6 
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ตารางที่ 4.5 ขอมูลผูปวย (Chronic Patient) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 สถานพยาบาลหลักตามบัตรรับรองสิทธิ รหัส 9 หลักตามสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
2 สถานพยาบาลที่ใหการรักษา - รหัส 9 หลักแรก ตามสํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
- หลักที่ 10 คอืบทบาทของ
สถานพยาบาลที่ใหการรักษา 
(สถานพยาบาลเครือขาย ,
สถานพยาบาลระดับสูง,สถานพยาบาล
หลัก) 

3 เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่ประกันสังคม (กรณี
เปนตางดาว) 

 

4 เพศ  
5 วัน เดือน ป เกิด  
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ตารางที่ 4.6  การวินิจฉัย (Chronic Diagnosis) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 สถานพยาบาลหลักตามบัตรรับรองสิทธิ รหัส 9 หลักตามสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
2 สถานพยาบาลที่ใหการรักษา - รหัส 9 หลักแรก ตามสํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
- หลักที่ 10 คอื บทบาทของ
สถานพยาบาลที่ใหการรักษา 
(สถานพยาบาลเครือขาย ,สถานพยาบาล
ระดับสูง,สถานพยาบาลหลัก) 

3 เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่ประกันสังคม 
(กรณีเปนตางดาว) 

 

4 รหัสโรคเรื้อรัง  
 
รหัสโรคเรื้อรัง ไดแก 

1 = โรคเบาหวาน 14 = โรคไขมนัในเลือดสูง 
2 = โรคความดันโลหิตสูง 15 = โรคขออักเสบรูมาตอยด 
3 = โรคตับอักเสบเรื้อรังและโรคตับแข็ง 16 = โรคตอหิน 
4 = โรคภาวะหัวใจลมเหลว 17 = โรคไต เนฟโฟรติค 
5 = โรคเสนเลือดสมองแตก 18 = โรคลูปส 
6 = โรคมะเร็ง 19 = โรคเลือดอะพลาสติก 
7 = โรคภูมิคุมกันบกพรอง 20 = โรคทาลาสซึเมีย 
8 = โรคถุงลมโปงพอง 21 = โรคฮีโมฟลเลีย 
9 = โรคไตวายเรื้อรัง 22 = โรคเรื้อนกวาง 
10 = โรคพารกินช่ัน 23 = โรคผิวหนังพุพองเรื้อรัง 
11 = โรคมายแอสทีเนีย เกรวิส 24 = โรคเลือด ไอทีพี 
12 = โรคเบาจืด 25 = โรคตอมไทรอยดเปนพิษ 
13 = โรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส 26 = โรคจิต 

  
  

2) ขอมูลผูปวยนอก 
  แตละสถานพยาบาลจะบันทึกขอมูลผูปวยนอกในโปรแกรม SSDATA และสงขอมูล
ใหสํานักงานประกันสังคมทุกเดือน โดยประกันสังคมจะทําการรวบรวมขอมูลของแตละสถานพยาบาล
เก็บไวที่สํานักงานประกันสังคม และใชขอมูลเพ่ือคนหากลุมภาระเสี่ยง 26 กลุมโรค เพ่ือการขึ้น
ทะเบียนและตัดออกจากทะเบียนกรณีที่ไมใชกลุมเสี่ยง 26 กลุมโรค ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 รายการขอมูลผูปวยนอกที่มีการบันทึกในระบบของประกันสังคม 

 

ลําดับที ่ รายการขอมูล 
1 สถานพยาบาลหลัก (ช่ือ,รหัส) 
2 สถานพยาบาลที่ใหบริการ (ช่ือ,รหัส,ประเภท) 
3 รหัสประจําตัวผูปวย 
4 วันที่รักษา 
5. เวลาที่เขารักษา 
6. การวินิจฉัยโรค ไดแก รหัสโรค, ช่ือ, รหัสสาเหตุ,แพทย,รหัสแพทย 
7. การผาตัด/หัตถการ  ไดแก  รหัสหัตถการ, ช่ือ ,แพทย ,รหัสแพทย 
8. คาใชจาย -  แตละรายการ, ประกันสังคม, ผูปวยจายเอง, ใชสิทธิอ่ืนๆ 

           -   ราคารวม 
 

รายละเอียดขอมูลที่ไดรับจากสํานักงานประกันสังคม ประกอบดวย  

- ตารางขอมูลผูปวยนอกรายบุคคล (OutpatientHdr2) ดังตารางที่ 4.8 
- ตารางขอมูลการวินิจฉัยโรคผูปวยนอกรายบุคคล (OutpatientDiagnosisDtl2)  

ดังตารางที ่4.9 
- ตารางขอมูลผาตัด/หัตถการ ผูปวยนอกรายบุคคล ((OutpatientSurgeryDtl2)  

ดังตารางที ่4.10 
- ตารางขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรายบุคคล ((OutpatientChargesDtl2)  

ดังตารางที ่4.11 
 
 
ตารางที่ 4.8 ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคล (OutpatientHdr2) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 หมายเลข Transaction  
2 สถานพยาบาลหลักตามบัตรรับรองสิท ธิ  

 
รหัส 9 หลักตามสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

3 สถานพยาบาลที่ใหการรักษา 
 

- รหัส 9 หลักแรก ตามสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
- หลักที่ 10 คอืบทบาทของ
สถานพยาบาลที่ใหการรักษา 
(สถานพยาบาลเครือขาย,สถานพยาบาล 
ระดับสูง,สถานพยาบาลหลัก) 

4 เลขแทนเลขประจําตัวประชาชน/เลขแทนเลข * 
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ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 

ประกันสังคม (กรณีเปนผูประกันตนตางดาว) 
5 ประเภทโรงพยาบาลที่ใหบริการ  
6 เพศ  
7 วัน/เดือน/ป เกิด  
8 วัน/เดือน/ป ที่รักษา  
9 รวมคารักษาที่ประกันสังคมจาย  
10 รวมคารักษาที่ผูปวยจาย  
11 รวมคารักษาอ่ืนๆ  
12 รวมคารักษาทั้งหมด  

 
 
ตารางที่ 4.9 ขอมูลการวินิจฉยัโรคผูปวยนอกรายบุคคล (OutpatientDiagnosisDtl2) 
ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 

1 หมายเลข Transaction  
2 สถานพยาบาลหลักตามบัตรรับรองสิทธิ  

 
รหัส 9 หลักตามสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

3 สถานพยาบาลที่ใหการรักษา 
 

- รหัส 9 หลักแรก ตามสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
- หลักที่ 10 คอืบทบาทของสถานพยาบาล
ที่ใหการรักษา (สถานพยาบาลเครือขาย ,
สถานพยาบาลระดับสูง,สถานพยาบาล
หลัก) 

4 เลขแทนเลขประจําตัวประชาชน/เลขแทน
เลขประกันสังคม (กรณีเปนผูประกันตน 
ตางดาว) 

 

5 ลําดับการวินิจฉัย  
6 รหัสการวินิจฉัยโรค  
7 รหัสสาเหตุของโรค  
8 รหัสแพทย  
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ตารางที่ 4.10 ขอมูลผาตัด/หตัถการ ผูปวยนอกรายบุคคล((OutpatientSurgeryDtl2) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 หมายเลข Transaction  
2 สถานพยาบาลหลักตาม บัตรรับ รองสิท ธิ  

 
รหัส 9 หลักตามสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

3 สถานพยาบาลที่ใหการรักษา 
 

- รหัส 9 หลักแรก ตามสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
- หลักที่ 10 คอืบทบาทของ
สถานพยาบาลที่ใหการรักษา 
(สถานพยาบาลเครือขาย ,
สถานพยาบาลระดับสูง,สถานพยาบาล
หลัก) 

4 เลขแทนเลขประจําตัวประชาชน/เลขแทนเลข
ประกันสังคม (กรณีเปนผูประกันตนตางดาว) 

* 

5 การผาตัดครั้งที่  
6 รหัสการผาตัด (ICD-9)  
7 วัน/เดือน/ป ที่ผาตัด  
8 รหัสแพทยผูทําการผาตัด  

 
 
ตารางที่ 4.11 ขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรายบุคคล((OutpatientChargesDtl2) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 หมายเลข Transaction  
2 สถาน พ ยาบ าลห ลั กต าม บั ต รรับ รอ งสิ ท ธิ  

 
รหัส 9 หลักตามสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

3 สถานพยาบาลที่ใหการรักษา 
 

- รหัส 9 หลักแรก ตามสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
- หลักที่ 10 คอืบทบาทของ
สถานพยาบาลที่ใหการรักษา 
(สถานพยาบาลเครือขาย ,
สถานพยาบาลระดับสูง,
สถานพยาบาลหลัก) 

4 เลขแทนเลขประจําตัวประชาชน/เลขแทนเลข
ประกันสังคม (กรณีเปนผูประกันตนตางดาว) 
 

* 
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ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 

5 รายการคารักษา  
6 คารักษาพยาบาลสวนที่เบิกประกันสังคม  
7 คารักษาพยาบาลสวนเกิน  
8 คารักษาพยาบาลสวนอ่ืนๆที่มีผูรวมจาย  

  
 3) ขอมูลผูปวยใน 
 เปนขอมูลผูประตนที่ เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของประกันสังคม โดย
สถานพยาบาลจะสงขอมูลผูปวยในหลังจากที่ผูปวยทําการจําหนายออกจากโรงพยาบาล ซึ่งจะบันทึก
ขอมูลในโปรแกรมเฉพาะ (SSIP) และขอมูลจะถูกสงไปที่สํานักงานกลางสารสนเทศ(สกส.) เพ่ือ 
ทําการประมวลผลและจะสงสรุปผลที่ไดใหกับสํานักงานประกันสังคมเพ่ือทําการตรวจสอบเง่ือนไข 
การจายและจายใหกับสถานพยาบาลตอไป โดยรายงาน (statement) ทาง สกส. จะสงใหกับ 
สํานักงานประกันสังคมทุกเดือน โดยใชพิจารณากรณีที่ AdjRw<2 (ภาระเสี่ยง) และกรณีที่ AdjRw≥2 
(ก รณี ค า ใช จ าย สู ง ) ให กั บ สถ าน พ ยาบ าลที่ ให บ ริ ก ารท างก ารแพ ท ย กั บ ผู ป ระกั น ตน  
การไดมาของขอมูลแสดงดังรูปภาพที่ 4.5 และตารางที่ 4.12 
 
 
 

 
 

 

รูปภาพที่ 4.5 แสดงกระบวนการไดมาของขอมูลผูปวยใน 
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ตารางที ่4.12 รายการขอมูลผูปวยในที่มีการบันทึกในระบบของประกันสังคม 

 

ลําดับที ่ รายการขอมูล 
1 รพ.หลัก (รพ.ตามบัตรรับรองสิทธิฯ) 

   1) ช่ือโรงพยาบาล 
   2) รหัสรพ. 

2 รพ.ที่ใหบริการ หลัก 
   1) ช่ือโรงพยาบาล 
   2) รหัสรพ. 
รพ.ที่ใหบริการ อ่ืนๆ 
   1) ช่ือโรงพยาบาล 
   2) รหัสรพ. 
รหัสแพทยเจาของไข 

3 ขอมูลผูปวย  
   1) รหัสประจําตัว 
   2) เพศ 
   3) วันเดือนปเกิด 

4 รับไวในรพ :  วันที่    เวลา 
5 จําหนาย   :  วันที่    เวลา 
6 จํานวนวันที่ลากลับบาน 
7 หอที่ผูปวยจําหนาย 
8 สถานภาพการจําหนาย 
9 ชนิดการจําหนาย 
10 กรณีสงตอผูปวย ไดแก  รพ.ที่สงไป  รหัสรพ.  วัตถุประสงคที่สงตอ 
11 คารักษาพยาบาลตามหมวดคาใชจาย    (สวนที่สิทธิครอบคลุม และ สวนที่สิทธิ 

ไมครอบคลุม) 
12 ผูรวมจาย(รวมทุกหมวด) (สวนที่สิทธิครอบคลุม และ สวนที่สิทธิไมครอบคลุม)  

ตามพรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
  ผูปวย 
  อ่ืนๆ 

13 รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค 
    ไดแก จํานวน, ที่สปส.จายเพ่ิม (อัตรา,รวมเงิน), ราคาปกติของรพ.(อัตรา,รวมเงิน) 

14 การวินิจฉัย  ไดแก รหัสโรค, ชนิด, ช่ือโรค 
15 หัตถการ ไดแก รหัสหัตถการ, ชนิด,ช่ือหัตถการ,วันที่ทํา, รหัสแพทย 
16 รายการรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง ตามประกาศคณะกรรมการ

แพทย 
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ลําดับที ่ รายการขอมูล 

  ไดแก  รหัส, รายการ 
17 - คา RW 

- คา ADJRW 
 

รายละเอียดขอมูลที่ไดรับจากสํานักงานประกันสังคม ประกอบดวย  
- ตารางขอมูลผูปวยในรายบุคคล (IPADT) ดังตารางที่ 4.13   

- ตารางขอมูลการวินิจฉัยโรค/การผาตัดผูปวยในรายบุคคล (IPDXOP) ดังตารางที่ 4.14 
- ตารางขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยในรายบุคคล (IPBITEM) ดังตารางที่ 4.15 

- ตารางขอมูลผูรวมจายผูปวยในรายบุคคล (IPPAY) ดังตารางที่ 4.16 
 
 

ตารางที่ 4.13  ขอมูลผูปวยในรายบุคคล (IPADT) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 เลข Transaction Number  
2 สถานพยาบาลที่ใหการรักษา 

 
รหัส 5 หลัก ของสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

3 เลขแทนเลขประจําตัวประชาชน/เลขแทนเลข
ประกันสังคม (กรณเีปนผูประกันตนตางดาว) 

* 

4 วัน เดือน ปเกิดของผูปวย  
5 เพศ   1 =ชาย, 2 = หญิง 
6 วันที่รับไวใน รพ.  
7 เวลาที่รับไวใน รพ. บันทึกเปน ชม. นาท ี  
8 วันที่จําหนาย  
9 เวลาที่จําหนาย บันทึกเปน ชม. นาท ี  
10 จํานวนรวมวันลากลับบาน หนวยเปน วัน  
11 สถานภาพการจําหนาย 

 
1 = Complete recovery        
2 = Improved     
3 = Not improved         
4 = Normal delivery     
5 = Undelivery          
6 = Normal child d/c with mother 
7 = Normal child d/c separately    
8 = Stillbirth   
9 = Dead 

 

 



. บทท่ี 4 การสํารวจขอมูลปฐมภูมิและสืบคนขอมูลทุติยภูมิ /119 

 
ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 

12 ประเภทการจําหนาย 1 = With approval         
2 = Against advice  
3 = Escape         
4 = By transfer  
5 = Other         
8 = Dead autopsy 
9 = Dead no autopsy 

13 หอผูปวยเมื่อจําหนาย  
14 รหัสสถานพยาบาลหลัก   
15 บทบาทของสถานพยาบาลที่ใหการรักษา  M = สถานพยาบาลหลัก  

A = Supracontractor 
B = Subcontractor  
X = อ่ืนๆ 

16 กลุม DRG  
17 นํ้าหนักสัมพัทธ (RW)  
18 นํ้าหนักสัมพัทธที่ปรับแลว (ADJRW)  
19 คาวันนอน (LOS)  
20 คาวันนอนมาตรฐาน (WTLOS)  
21 คาวันนอนนานเกินเกณฑ (OT)  
22 Major Diagnostic Category (MDC)  

 
 

ตารางที ่4.14 ขอมูลการวินิจฉัยโรค/การผาตัดผูปวยในรายบุคคล (IPDXOP) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 เลข Transaction Number  
2 ประเภทของรหัสการวินิจฉัย/หัตถการ  D = รหัสการวินิจฉัย , P = รหัส

หัตถการ 
3 ชนิดของรหัสการวินิจฉัย/หัตถการ: (ใชรวมกับ

ฟลด CLASS) 
 

เมื่อ CLASS = D  
1 = การวินิจฉัยหลัก (Principal Dx)    
2 = โรครวม (Comorbidity) 
3 = ภาวะแทรกซอน (Complication)   
4 = การวินิจฉัยอ่ืน (Others) 
5 = สาเหตุภายนอก (External cause) 
เมื่อ CLASS = P  
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ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 

1 = หัตถการหลัก (Principal Proc)    
2 = หัตถการรอง (Secondary Proc) 

4 รหัสการวินิจฉัยและสาเหตุภายนอก  - รหัสวินิจฉัยใช ICD-10 หรอื 
 ICD-10-TM  
- รหัสหัตถการใช ICD-9-CM  ตามที ่
ใชใน Thai DRG 

5 แพทยผู สรุป กรณีเปนรหัสการวินิจฉัย  หรือ
แพทยผูทําหัตถการ กรณีเปนรหัสหัตถการ 

 

6 วันเวลา ที่เริ่มทําหัตถการ  
7 วันเวลา ที่หัตถการสิ้นสุด   

 
 

ตารางที ่4.15 ขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยในรายบุคคล (IPBITEM) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 เลข Transaction Number  
2 หมวดคาใชจาย: 1 = คาหองและคาอาหาร  

2 = คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษา  
3 = คายาและสารอาหารทางเสนเลือดใชที่รพ. 
4 = คายาและสารอาหารทางเสนเลือด ใชทีบ่าน 
5 = คาเวชภัณฑที่มิใชยา  
6 = คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต  
7 = คาตรวจทางเทคนิคการแพทยและพยาธิฯ  
8 = คาวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 
9 = คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ  
A = คาอุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทย 
B = คาทําหัตถการและวิสญัญี  
C = คาบริการทางการพยาบาล  
D = คาบริการทางทันตกรรม  
E = คาบริการทางกายภาพบําบัดและเวชกรรมฟนฟู 
F = คาบริการฝงเข็มและการบําบัดผูประกอบโรคศิลป
อ่ืนๆ  
G = คาบริการอ่ืนๆ  
H = คาหองผาตัดและหองคลอด  
I = คาธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย 
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ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 

 
3 คารักษาพยาบาลสวนที่ เบิก

กองทุน (ปกส.) 
 

4 คารักษาพยาบาลสวนเกิน   
 
 

ตารางที่ 4.16  ขอมูลผูรวมจายผูปวยในรายบุคคล (IPPAY) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 เลข Transaction Number  
2 ผูรวมจาย 01 = ผูจายตามพรบ. ผูประสบภัยจากรถฯ  

20 = ประกันสุขภาพเอกชน  
51 = ปกส. (กรณีคลอดบุตร)  
52 = ปกส. (กรณีฉุกเฉินชวง 72 ช่ัวโมงแรก) 

3 จํานวนเงินที่จาย  
 
 
 4.1.2.3 สถานพยาบาลกรณผีานการรบัรองคุณภาพ (HA/JCI) 
 ขอมูลของสถานพยาบาลกรณีผานการรับรองคุณภาพ (HA/JCI) จะประกอบดวย 
 1) ขอมูลรายช่ือสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพ (HA/JCI) ซึ่งรายละเอียดของ
ขอมูลจะมี รหัสโรงพยาบาล (7หลัก), ช่ือโรงพยาบาล, เลขที่หนังสือ สรพ., วันที่ไดรับแจง, ขั้น, วันที่
รับรอง, วันที่หมดอายุ, สถานะวันที่ผานHA/JCI, และ วันที่หมดอายุ  
 2 ) ขอมูลค าบริการทางการแพทย เหมาจ ายรวม HA/JCI ของแตละสถานพยาบาล  
โดยรายละเอียดขอมูลจะประกอบดวย รหัสโรงพยาบาล (7หลัก), ช่ือโรงพยาบาล, คาบริการ 
ทางการแพทยเหมาจายแตละเดือน 
 
 4.1.2.4 การรักษาพยาบาลผูปวยในที่มีคาใชจายสูง (AdjRW ≥ 2) 
 ขอมูลของการรักษาพยาบาลผูปวยในที่มีคาใชจายสูงจะประกอบดวย 
 1) ขอมูลผูปวยใน ที่มีรายละเอียดของขอมูลประกอบดวย  

- ตารางขอมูลผูปวยในรายบุคคล (IPADT) 

- ตารางขอมูลการวินิจฉัยโรค/การผาตัดผูปวยในรายบุคคล (IPDXOP) 
- ตารางขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยในรายบุคคล (IPBITEM) 

- ตารางขอมูลผูรวมจายผูปวยในรายบุคคล (IPPAY) 
 2) ขอมูลการจายตามคา AdjRW ใหกับแตละโรงพยาบาล   
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ตารางที ่4.17 ขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยในรายบุคคล (IPBITEM) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 เลข Transection  
2 รหัสสถานพยาบาล รหัส 5 หลัก ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

กระทรวงสาธารณสุข 
3 เลขที่ผูปวยใน  
4 เลขที่ผูปวยนอก  
5 เลขบัตรประชาชน ** 
6 วัน เดือน ป เกิด  
7 เพศ  
8 สถานภาพ  
9 รหัสจังหวัด  
10 รหัสอําเภอ  
11 วันที่รับ  
12 เวลาที่รับ  
13 วันที่จําหนาย  
14 เวลาที่จําหนาย  
15 สถานะการจําหนาย  
16 ประเภทการจําหนาย  
17 แผนกที่รับ  
18 แผนกที่จําหนาย  
19 สถานพยาบาลหลัก  
20 DRG  
21 RW  
22 AdjRW  
23 LOS  
24 WTLOS  
25 OT  
26 MDC  
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 4.1.3 ขอมูลนอกเหนือเหมาจาย 

 สํานักงานประกันสังคมไดมีการแจงสิทธิการรักษาพยาบาลของผูประกันตนใหครอบคลุม
มากยิ่งขึ้นโดยไดกําหนดรายการการบริการทางการแพทย ที่เกี่ยวของกับกรณีนอกเหนือเหมาจาย 
ดังตารางที่ 4.18 และ ตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงการรายการขอมูลคาบริการทางการแพทย ที่เกี่ยวของกับกรณนีอกเหนือเหมาจาย 

 

ลําดับที ่ รายการคาบรกิาร เริ่มบังคับใช ปรับปรุงลาสดุ 
1 อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน 2534 - 
2 อุปกรณในการบําบัดโรค 2534 2559 
3 ทันตกรรม 2540 2559 
4 ปลูกถายไขกระดูก 2540 - 
5 ปลูกถายไตและบําบัดทดแทนไต 2542 2559 
6 เงินทดแทน ทพุพลภาพ 2545 2559 
7 ผาตัดเปลี่ยนกระจกตา 2547  
8 HIV/AIDS 2548 2559 
9 ยา จ.2  2555 2559 
10 EMCO 2555  
11 มะเร็ง 10 ชนิด 2556  
12 ปลูกถายอวัยวะ5 รายการ 2557  
13 Stoke and STEMI 2559 2559 
14 คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 2560  
15 ขอมูลประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน  2534   

 

ตารางที ่4.19 แสดงการรายการขอมูลบริการทางการแพทยที่ทางทีมวิจัยไดรับในกรณนีอกเหนือเหมาจาย  

ลําดับที ่ รายการ ปที่เริ่ม รายการขอมูลที่เก่ียวของ/ไดรับ 
1 อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน  2534  ***  
2 อุปกรณในการบําบัดโรค  2534  EMCO พ.ศ. 2556- 2559  
3 ทันตกรรม  2540  OPD พ.ศ. 2556-2558  
4 ปลูกถายไขกระดูก  2540  ***  
5 ปลูกถายไตและบําบัดทดแทนไต  2542  - ปลูกถายไต พ.ศ. 2545-2557 

- ฟอกเลือด พ.ศ. 2559 
- ลางชองทอง พ.ศ. 2559 

6 เงินทดแทน ทพุพลภาพ  2545  ***  
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ลําดับที ่ รายการ ปที่เริ่ม รายการขอมูลที่เก่ียวของ/ไดรับ 

7 ผาตัดเปลี่ยนกระจกตา  2547  ***  
8 HIV/AIDS  2548  - ขอมลู Lab พ.ศ. 2556-2558 

- ขอมลูยา HIV พ.ศ. 2552-2560 
9 ยา จ.2  2555  ขอมูลการเบิกยา พ.ศ. 2555-2558  
10 EMCO  2555  ขอมูล พ.ศ. 2558-2559  
11 มะเร็ง 10 ชนิด  2556  ขอมูลผูปวยนอกและขอมูลผูปวย

ใน พ.ศ. 2556-2559  
12 ปลูกถายอวัยวะ 5 รายการ  2557  ***  
13 Stoke and STEMI  2559  ***  
14 คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  2560  ***  
15 ขอมูลประสบอันตรายเน่ืองจาก

การทํางาน  
2537  ขอมูล พ.ศ. 2554-2559  

หมายเหตุ  (***)  หมายถึง ไมไดรับขอมูล  

 
 (1) ขอมูล EMCO 

 ตามที่สํานักงานประกันสังคมไดแจงใหหนวยบริการที่ใหบริการผูประกันตนที่รักษา  

ทําการสงขอมูลในโปรแกรม EMCO เพ่ือขอรับคาบริการทางการแพทยจากสํานักงานประกันสังคม 

ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ประกอบดวยคาบริการทางการแพทย 2 สวนดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 คาบริการทางการแพทยสําหรับรักษาโดยแพทยผูเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง  

ซึ่งไดแก 

- การรักษาไตวายเฉียบพลันที่มรีะยะเวลาในการรักษาไมเกิน 60 วันดวยวิธีการ ฟอก
เลือดโลหิตและการลางไตทางชองทอง  

- การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ตามแนวทางการรักษา (Protocol) 
- การรักษาโรคมะเร็งอ่ืนนอกเหนือโรคมะเร็ง 10 ชนิด 
- การใชอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค (Instrument) 
- การรักษาโรคสมองดวยวิธี Stereotatic Radiosurgery 
- คายาในการรักษาผูประกันตนที่เจ็บปวยดวยโรค Cryptococcal Meningitis 
สวนที่ 2 คาบริการทางการแพทยสําหรับการทําหมัน 
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ตารางที่ 4.20 รายการขอมูล EMCO (กรณีผูปวยใน) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 TRAN_ID  
2 TRAN_IDxxx  
3 

รหัสรพ_หลักตามบัตร 
รหัส 5 หลักของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวง
สาธารณสุข 

4 รพ_ที่ใหบริการหลัก  
5 

รหัสรพ_ที่ใหบริการหลัก 
รหัส 5 หลัก ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข 

6 OTHER_HOSPITAL  
7 OTHER_HCODE  
8 รหัสแพทย เลขใบประกอบวิชาชีพ (เลข ว.) 
9 รหัสประจําตัวประชาชน ** 
10 HN  
11 AN  
12 เพศ  
13 วันเกิด  
14 รับไวในรพ  
15 รับเวลา  
16 จําหนาย  
17 จําหนายเวลา  
18 จํานวนวันที่ลากลับบาน  
19 หอที่ผูปวยจําหนาย  
20 สถานะภาพการจําหนาย 1 = Complete recovery        

2 = Improved     
3 = Not improved         
4 = Normal delivery     
5 = Undelivery          
6 = Normal child d/c with mother 
7 = Normal child d/c separately    
8 = Stillbirth   
9 = Dead 

21 ชนิดการจําหนาย 1 = With approval         
2 = Against advice  
3 = Escape         

 

 



. บทท่ี 4 การสํารวจขอมูลปฐมภูมิและสืบคนขอมูลทุติยภูมิ /126 

 
ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 

4 = By transfer  
5 = Other         
8 = Dead autopsy 
9 = Dead no autopsy 

22 ช่ือรหัส_รพ_ที่สงตอ  
23 วัตถุประสงคที่สงตอ  
24 ช่ือสิทธ์ิ  
25 คารักษาที่จาย  
26 ผูรวมจาย_รวมทกุหมวด  
27 รหัสอุปกรณ  
28 ช่ืออุปกรณ  
29 หมายเหตุ  
30 หนวย  
31 จํานวนช้ิน  
32 ราคาตอช้ิน  
33 ราคาที่ขอเบิก  
34 ราคาอนุมัติจาย  
35 CLASS  
36 SUBCLASS  
37 รหัสการวินิจฉัยโรครอง 

ICD-10  
 

38 ช่ือการวิ นิจฉัย โรครอง 
ICD10 

 

39 รหัสแพทยผูวินิจฉัยโรค  
40 รหัสการผาตัดICDCM1  
41 ช่ือการผาตัด ICDCM1  
42 วันที่เริ่มทําการผาตัด  
43 รหัสแพทยทําหัตถการ  
44 RW ไมมีรายการขอมูล 
45 ADJRW ไมมีรายการขอมูล 
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ตารางที่ 4.21 รายการขอมูล EMCO (กรณีผูปวยนอก) 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 TRAN_ID  
2 รพ_หลักตามบัตร  
3 

รหัสรพ_หลักตามบัตร 
รหัส 5 หลัก ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข 

4 รพ_ที่ใหบริการ  
5 

รหัสรพ_ที่ใหบริการ 
รหัส 5 หลัก ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข 

6 HN  
7 AN  
8 วันที่รักษา  
9 เวลาที่เขารักษา  
10 CLASS  
11 SUBCLASS  
12 รหัสการวินิจฉัยโรครอง ICD10  
13 ช่ือการวินิจฉัยโรครอง ICD10  
14 รหัสแพทยผูวินิจฉัยโรค เลขใบประกอบวิชาชีพ (เลข ว.) 
15 รหัสการผาตัด ICDCM1  
16 ช่ือการผาตัด ICDCM1  
17 รหัสแพทยทําหัตถการ เลขใบประกอบวิชาชีพ (เลข ว.) 
18 วันที่เริ่มทําการผาตัด  
19 ช่ือสิทธ์ิ  
20 รหัสรายการ  
21 ช่ือรายการ CA_BREAST  
22 ราคาครั้ง  
23 จํานวนเม็ดที่ขอเบิก  
24 ราคาตอเม็ดยาของรหัส 

CABREAST 
 

25 ช่ือ CA_PROTOCOL  
26 จํานวนเงินที่จาย  
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 (2) ขอมูล HIV/AIDS 
 ไดแก รายการขอมูลคาใชจายที่เกี่ยวกับการตรวจทางหองปฏิบัติการ (LAB) ไดแก การ
ตรวจ CD4 และ Viral load และรายการคาใชจายดานยาที่ใชในการรักษา รวมถึงยาตานไวรัส HIV 
 
 (3) ขอมูล ยา จ2. 
 รายการขอมูลยา จ2. มีรายละเอียดดังตารางที ่4.22 
 
ตารางที ่4.22 รายการขอมูล ยา จ2 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 เขตพ้ืนที่  
2 จังหวัด  
3 

HCODE 
รหัส 5 หลัก ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข 

4 HOSPITAL  
5 PID ** 
6 HN  
7 AN  
8 รหัสยา  
9 ช่ือยา  
10 ความแรง  
11 ปริมาณ  
12 รวมเงิน  
13 ราคาตอหนวย  
14 UNIT_NAME  
15 DIAGNOS_DATE  
16 ICDCODE  
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 (4) ขอมูลการบําบัดทดแทนไต 
  ไดแกขอมูลการฟอกเลือด , การลางชองทอง และการปลูกถายไต ดังตารางที ่4.23 
ตารางที่ 4.24 และตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.23 รายการขอมูลการฟอกเลือด 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 เพศ  
2 วัน เดือน ป เกิด  
3 อายุ  
4 สถานะผูประกันตน  
5 วัน เดือน ป ที่เสียชีวิต  
6 สถานะ 

 
1=ปจจุบันฟอกเลือด 
2=อ่ืนๆ 

7 เลขที่บัตรประชาชน * 
 
 
ตารางที ่4.24  รายการขอมูลการลางชองทอง 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 เพศ  
2 วัน เดือน ป เกิด  
3 อายุ  
4 สถานะผูประกันตน  
5 วัน เดือน ป ที่เสียชีวิต  
6 เลขที่บัตรประชาชน * 

 
 
ตารางที่ 4.25 รายการขอมูลการปลูกถายไต 

 

ลําดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 วันที่อนุมัติสิทธิ  
2 วันที่ผาตัด  
3 ประเภท รับยา,ปลูกถายไต 
4 สถานะผูประกันตน  
5 เลขที่บัตรประชาชน * 
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 4.1.1.4 ขอมูลกองทุนเงินทดแทน 

1) ขอมูลประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน 
 กระบวนการทํางานของการบันทึกขอมูลขอมูลผูประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน และ

การพิจารณาจายคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาล ดังรูปภาพที่ 4.6 และมีรายการขอมูลประสบ

อันตรายเน่ืองจากการทํางานที่มีการบันทึกในระบบดังตารางที่ 4.26 และตารางที่ 4.27 

 

 

 
 
 
 

รูปภาพที ่4.6 กระบวนการดําเนินงานดานขอมูลผูประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน 
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ตารางที่ 4.26 รายการขอมูลประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางานที่มีการบันทึกในระบบ 

 

ลําดับที ่ รายการขอมูล 
1 ขอมูลผูประกันตน 

     รหัสประจําตัว, ประเภททั่วไป/ตางดาว, วันเดือนปเกิด, อายุ, เพศ, ที่อยู (จังหวัด, 
เขต/อําเภอ, แขวง/ตําบล), วันที่เริ่มทํางาน, เวลางานปกติ,ทํางานสัปดาหละ (วัน) 
     วันเดือนปที่ประสบอันตราย, สถานที่ประสบอันตราย,ที่อยูสถานที่ประสบอันตราย 

2 ขอมูลสถานประกอบการ ไดแก 
    รหัสประเภทกิจการ, ประเภทกิจการ, รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม, ที่อยูสํานักงาน, 
จํานวนลูกจาง 

3 ขอมูลการประสบอันตราย 
    ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน, รหัสและช่ือตําแหนงหนาที่, สาเหตุที่ประสบอันตราย,รหัส
และช่ือผลการประสบอันตราย, ผลการประสบอันตราย, รหัสและช่ืออวัยวะที่ประสบ
อันตราย, รหัสและช่ือสาเหตุที่ประสบอันตราย, รหัสและช่ือสิ่งที่ทําใหประสบอันตราย, 
โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

 

 

ตารางที่ 4.27 รายละเอียดของรายการขอมูลประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน 

ลําดับที ่ รายการขอมูล รายละเอียด 
1 รหัสประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
2 ประเภททั่วไป/ตางดาว  
3 วันเดือนปเกิด  
4 อายุ  
5 เพศ  
6 ที่อยู (บานเลขที่)  
7 ที่อยู (หมูบาน)  
8 ที่อยู (ตําบล)  
9 ที่อยู (อําเภอ)  
10 ที่อยู (จังหวัด)  
11 วันเริ่มทํางาน  
12 เวลาทํางานปกติ  
13 ทํางานสัปดาห (วัน)  
14 วันเดือนป ที่ประสบอันตราย  
15 ที่อยูประสบอันตราย (เลขที)่  
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ลําดับที ่ รายการขอมูล รายละเอียด 

16 ที่อยูประสบอันตราย (หมูบาน)  
17 ที่อยูประสบอันตราย (ตําบล)  
18 ที่อยูประสบอันตราย (อําเภอ)  
19 ที่อยูประสบอันตราย (จังหวัด)  
20 ประเภทกิจการ  
21 รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม  
22 ที่อยูสถานประกอบการ (เลขที่)  
23 ที่อยูสถานประกอบการ (หมูบาน)  
24 ที่อยูสถานประกอบการ (ตําบล)  
25 ที่อยูสถานประกอบการ (อําเภอ)  
26 ที่อยูสถานประกอบการ (จังหวัด)  
27 จํานวนลูกจาง  
28 ตําแหนง  
29 สาเหตุประสบอันตราย  
30 ผลการประสบอันตราย  
31 อวัยวะที่ประสบอันตราย  
32 สิ่งที่ทําใหประสบอันตราย  
33 คาใชจาย  

 
 
4.2 ขอมูลทุติยภูมิ 
 ไดแกขอมูลที่มีการจัดทําและนําเสนอสถิติในรูปแบบตาง ๆ ของแตละกองทุน ซึ่งไดแก 
สถิติงานประกันสังคม รายงานประจําปสํานักงานประกันสังคม และที่เว็บไซดสํานักงานประกันสังคม 
(www.sso.go.th) เปนตน ดังตารางที่ 4.28 
 
ตารางที่ 4.28 สถิติรายงานที่เกี่ยวของ สําหรับกรณี เหมาจาย 

ลําดับที ่ รายการคาบรกิาร รายงานทีเ่ก่ียวของ 
1 เหมาจายรายหัว ผูประกันตน 

- จํานวนผูประกันตนแยกรายจังหวัด 
2 ภาระเสี่ยง จํานวนผูปวยที่เจ็บปวย 
3 เงินเพ่ิมใหสถานพยาบาลกรณีผาน

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
* HA บันไดขั้นที่ 2  

จํานวนสถานพยาบาลประกันสังคม 
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ลําดับที ่ รายการคาบรกิาร รายงานทีเ่ก่ียวของ 

* HA บันไดขั้นที่ 3 หรือ JCI 
4 การรักษาพยาบาลผูป วยในที่ มี

คาใชจายสูง (AdjRW ≥ 2) 
 

 

ตารางที่ 4.29 สถิติรายงานที่เกี่ยวของ สําหรับกรณี นอกเหนือเหมาจาย 

ลําดับที ่ รายการคาบรกิาร รายงานทีเ่ก่ียวของ 
1 อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน จํานวนการใชบริการเจ็บปวยอุบัติเหตุและเจ็บปวย

ฉุกเฉิน (แบบรวมและแยกรายจังหวัด) มาตรา 33 
และ 39 

2 อุปกรณในการบําบัดโรค  
3 ทันตกรรม  จํานวนการใชบริการทันตกรรม (แบบรวมและแยก 

รายจังหวัด) มาตรา 33 และ 39 
4 ปลูกถายไขกระดูก จํานวนคนและคาบริการทางการแพทย กรณี 

การปลูกถายไขกระดู 
5 ปลูกถายไตและบําบัดทดแทนไต  
6 เงินทดแทน ทพุพลภาพ ผูประกันมาตรา 33 และ 39  

- จํานวนผูปวยทุพพลภาพ 
- จํานวนผูเบิกทดแทนการขาดรายไดจากการ
เจ็บปวย 
- จํานวนผูประกันตนทุพพลภาพแยกตามกลุมอายุ
และเพศ 

7 ผาตัดเปลี่ยนกระจกตา  
8 HIV/AIDS  
9 ยา จ.2   
10 EMCO  
11 มะเร็ง 10 ชนิด  
12 ปลูกถายอวัยวะ  
13 Stoke and STEMI  
14 คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  
15 ขอมูลประสบอันตรายเน่ืองจาก

การทํางาน 
- จํานวนสถานประกอบการและผูประกันตนแยก 
รายจังหวัด 
- จํานวนการประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน
แยกตามระดับความรุนแรง 
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ลําดับที ่ รายการคาบรกิาร รายงานทีเ่ก่ียวของ 

- การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการ
ทํางานจําแนกตามจังหวัด และระดับความรุนแรง 
- การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการ
ทํางานจําแนกตามระดับความรุนแรงและกลุมอายุ 
- การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการ
ทํางานจําแนกตามระดับความรุนแรงและขนาด
สถานประกอบการ 
- การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการ
ทํางานจําแนกตามระดับความรุนแรงและประเภท
กิจการ 
- การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการ
ทํางานจําแนกตามระดับความรุนแรงและสิง่ที่ทําให
ประสบอันตราย 
- การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจาก 
การทํางานจําแนกตามระดับความรุนแรงและอวัยวะ 
ที่ไดรับอันตราย 
- การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจาก 
การทํางานจําแนกตามระดับความรุนแรงและผล 
ของการประสบอันตราย 
- การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจาก 
การทํางานจําแนกตามระดับความรุนแรงและ
ตําแหนงหนาที่ 
- รายไดและคาใชจาย 
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ตารางที่ 4.30 สถิติรายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของสํานักงานประกันสังคม 

ลําดับที ่ รายงาน กองทุน 
1 รายงานตามสิทธิประโยชน (ทั้งป และแยกรายจังหวัด)  

(แยกตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40) 
- จํานวนคลอดบุตร 
- จํานวนเสียชีวิต 
- จํานวนทุพพลภาพ 
- จํานวนสงเคราะหบุตร 
- จํานวนชราภาพ 
- จํานวนเจ็บปวย 
- จํานวนวางงาน 

ประกันสังคม 

2 จํานวนเงินคารักษาพยาบาลโดยแพทยผูเช่ียวชาญพิเศษ 3
เฉพาะทาง 

 

3 จํานวนการใชบริการการคลอดบุตร (หญิงต้ังครรภและสามี)  
4 จํานวนผูประกันเสียชีวิตแยกตามกลุมอายุและเพศ มาตรา 

33, มาตรา 39 
 

5 จํานวนการใชบริการกรณีชราภาพ จําแนกตามสาเหตุ 
(มาตรา33, มาตรา 39) 
- บําเหน็จชราภาพ 
     * ตาย 
     * ทุพพลภาพ 
     * สิ้นสุดความเปนผูประกันตน 
- บํานาญชราภาพ 

 

6 จํานวนการใชบริการกรณีวางงาน จําแนกตามสาเหตุ 
- ถูกเลิกจาง 
- สมัครใจลาออก 
- สิ้นสุดสัญญาจาง 

 

7 การบริการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
- จํานวนผูรับบริการ ผูเขาใหม และผูจบการฟนฟูสมรรถภาพ
คนงาน 
- จํานวนการเขารับฟนฟูสมรรถภาพ จําแนกตามกลุมอายุ
และเพศ 
 

 

8 สถิติผูปวยนอกและผูปวยใน 
 - จํานวนผูปวย 
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ลําดับที ่ รายงาน กองทุน 

9 ขอมูลแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของ 2 กองทุน 
- กองทุนประกันสังคม 
- กองทุนเงินทดแทน 

 

10 สถิติขอรองเรียน  
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4.3 การใชขอมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริการทางการแพทย 

 

 
 

รูปภาพที ่4.7 การใชขอมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรณีเหมาจาย 
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รูปภาพที ่4.8 การใชขอมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรณีนอกเหนือเหมาจาย 
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รูปภาพที ่4.9 การใชขอมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทุนเงินทดแทน 
                         กรณีประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน 
 

 4.3.1 การบริการ 

 เพ่ือประเมินจํานวนผู เขารับบริการในแตละกองทุน ประเภทสิทธิประโยชนตางๆ  
ของผูประกันตนแตละกลุม แนวโนมการเขารับบริการเทียบกอนและหลังการประกาศนโยบายตางๆ  
ในแตละป โดยขอมูลที่ใชจะเปนขอมูลกอนและหลังการประกาศบังคับใชมาตรการตาง ๆ  
  

 4.3.2 ประสิทธภิาพการรักษา 

 เพ่ือประเมินผลการรักษากอนและหลังมีการประกาศนโยบายตาง ๆ ของขอมูลผูปวยใน 
ขอมูลประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน  ทั้ งน้ี เพ่ือดูผลการรักษาของผูป วยในแตละคน 
จากฐานขอมูลผูปวยใน และฐานขอมูลผูปวยนอก ที่ไดรับจากประกันสังคม และฐานขอมูลรายบุคคล
ของผูประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน รวมถึงขอรองเรียนตางๆ  

 4.3.3 ความคุมคา คุมทุน 

 เพ่ือเปรียบเทียบแนวโนมของรายรับ-รายจาย ที่เกิดขึ้นในแตละป ทั้งกอนและหลัง 
การประกาศนโยบายในแตละป โดยใชขอมูลที่ไดจากสถิติของกองวิจัย สํานักงานประกันสังคมรวมกับ
ขอมูลรายบุคคลที่ไดรับจากหนวยงานของสํานักงานประกันสังคม ทั้งน้ีเพ่ือดูเสถียรภาพของกองทุน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  
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4.4 การเชื่อมโยงขอมูล 

 จากการสํารวจพบวาจากขอมูลที่ มีการจัดเก็บของสํานักงานประกันสังคมน้ัน  
หากนําขอมูลทั้งหมดมาบูรณาการรวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชขอมูลใหเกิด
ประโยชนทั้งการวางแผน การดําเนินงาน การวางยุทธศาสตร เพ่ือการดูแลผูประกันตน และ 
เปน ไปตามเป าหมายขององคกรน้ัน  จึ งจํ าเปนตองมีขอมูล เพ่ือมาประกอบการตัดสิน ใจ 
ในการดําเนินงานตาง ๆ จากการศึกษาพบวาขอมูลของสํานักงานประกันสังคมมีการจัดเก็บแบบ 
แยกสวนกัน ตามบทบาท ภารกิจ ของแตละหนวยงาน ขาดความเช่ือมโยง การนําขอมูลมาใช
ประโยชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานยังมีนอย และมีความซ้ําซอนมาก ดังน้ันกอนการนํา
ขอมูลมาใชจึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองดําเนินการตรวจสอบคุณภาพขอมูล เพ่ือใหเกิดความถูกตอง 
นาเช่ือถือไดกอนการนําไปใชจริง ดังน้ันในการนําขอมูลปฐมภูมิมาวิเคราะหเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยจึงจําเปนตองดําเนินงานตามกระบวนการดังตอไปน้ี 

 1) การวิเคราะหขอมูล 

  (1) ปญหาในการจัดการขอมูล 

 จากขอมูลที่ไดรับมาจากสํานักงานประกันสังคม เปนขอมูลที่แตละรายการหรือแตละ 
Record เปนขอมูลที่ผูประกันตนรักษาในแตละครั้งแตละรายการรวมกัน ดังน้ัน ขอมูลจึงมีรายการซ้ํา
เปนจํานวนมาก จึงตองมีการจัดกลุมเพ่ือใชสําหรับการวิเคราะหตอไป เพ่ือแยกใหเปนผูประกันตนแต
ละราย  

 2) การทํา Data Cleaning 

 ดังน้ันเพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางถูกตอง จึงไดมีการจัดทํา Data Cleaning 
ขึ้นมากอน โดยการทํา Data Cleaning น้ันเปนหลักการในการจัดการขอมูลที่มีความซ้ําซอนกัน หรือ 
Record มีการซ้ํากัน ในกลุมของรายการเพ่ือทําใหการนําขอมูลไปวิเคราะหมีความถูกตองและชัดเจน 

 การทํา Data Cleaning น้ี จะใชวิธีจัดกลุม (Group) ขอมูลของผูประกันตน ตามรหัส 
HN ซึ่งจะรวมรายการรักษาของผูประกันตนเปนรายๆ ไป ทําใหไดรับทราบจํานวนผูประกันตน 
ที่แทจริงในฐานขอมูลน้ี นอกจากน้ีผูประกันตน ที่มีเลข HN เดียวกัน แตอาจจะมีการทําการรักษา
หลายครั้ง ก็จะไดรับการพิจารณาดวย โดยใชวันที่เขารับการรักษา หรือ โรงพยาบาลที่เขารับการรักษา
เปนตัวจําแนก วาผูประกันตนมีการเขารับการรักษาดวยเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งตรงน้ีจะนําไปสู 
การวิเคราะหจํานวนครั้งเฉลี่ยในการเขารับการรักษาโดยรวมได (Visit) โดยภาพรวมของกระบวนการ
จัดทํา Data Cleaning เพ่ือวิเคราะหขอมูล มีแนวทางตามรูปที่ 1.2  

 ผลลัพธของการทํา Data Cleaning พบวาจํานวนผูประกันตนซึ่งแยกตาม HN น้ัน มี
จํานวนผูปวยนอก (OPD) 7,389 ราย ผูปวยใน (IPD) มีจํานวน 1,036 ราย ตามลําดับ 
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Data Cleaning

Group By
HN

Visit
Date Hospital

Cleaned and 
Formatted Data  

รูปภาพที่ 4.10 แสดงกระบวนการสําหรับการจัดทํา Data Cleaning 

 

 3) การวิเคราะหขอมูลในเชงิสัมพนัธ 

 ในการวิเคราะหเชิงลึก โดยใชขอมูลจากที่ไดรับจากสํานักงานประกันสังคม สามารถ
วิเคราะหความสัมพันธของขอมูล โดยจัดทํากระบวนการจัดกลุมขอมูล และแบงขอมูลตามจํานวนที่เขา
รับการรักษา และวิเคราะหในดานของคาใชจาย ซึ่งในการวิเคราะหครั้งน้ี ไดใชขอมูลจํานวน
ผูประกันตนที่ผานการทํา Data Cleaning มาแลว 
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4.5 สรุปผลการศึกษา : ขอมูลประกันสังคมท่ีมีการเก็บอยูในปจจุบัน 

4.5.1 กองทุนประกันสังคม 

1) ขอมูลเหมาจาย 
 ขอมูลที่ ไดรับเปนขอมูลสถิ ติที่แสดงผูประกันตนที่มีสิท ธิประกันสังคมในแตละ
สถานพยาบาลที่เปนคูสัญญาของประกันสังคมต้ังแตป พ.ศ. 2544-2559 โดยรายการขอมูลที่ไดสรุปดัง
ตารางที ่4.31 

 
ตารางที ่4.31 จํานวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในแตละสถานพยาบาล ในแตละป 
 

ป พ.ศ. จํานวน
ผูประกันตน
เฉลี่ยทัง้หมด 

จํานวน
สถานพยาบาล

ทั้งหมด 

จํานวน
ผูประกันตน

ตํ่าสุด 

จํานวน
ผูประกันตน

สูงสุด 

จํานวนผูประกันตน
เฉลี่ยตอสถานพยาบาล 

2544 5,925,515 262 30 110,922 22,616 
2545 6,650,751 268 33 114,209 24,816 
2546 7,764,325 269 44 122,716 28,864 
2547 8,151,745 278 36 118,810 29,323 
2548 8,566,483 274 28 131,259 31,265 
2549 9,102,248 269 44 139,302 33,837 
2550 9,558,918 267 41 148,049 35,801 
2551 9,888,134 257 36 204,320 38,475 
2552 9,801,195 250 54 206,174 39,205 
2553 9,944,740 243 859 208,894 40,925 
2554 10,262,474 242 1,029 226,072 42,407 
2555 10,517,621 243 381 251,157 43,282 
2556 10,973,397 241 787 287,450 45,533 
2557 11,360,643 242 723 314,059 46,945 
2558 11,666,149 241 696 333,168 48,407 
2559 12,070,807 240 668 327,814 50,295 

ท่ีมา สถิติขอมูลผูท่ีขึ้นทะเบียนในแตละสถานพยาบาลของสํานักงานประกันสังคม พงศ.2544-2559 
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รูปภาพที่ 4.11 แสดงจํานวนผูประกันตนเฉลี่ยในแตละป 

 
 

 

 
รูปภาพที่ 4.12 แสดงจํานวนสถานพยาบาลที่มีผูประกันตนขึ้นทะเบียนสทิธิในแตละป 
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รูปภาพที่ 4.13 แสดงจํานวนผูประกันเฉลี่ยตอสถานพยาบาลของแตละป 

  
 
 จากรูปภาพที่ 4.11 พบวาผูประกันมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในทุกป และจากรูปภาพที่ 4.12  
ยังพบวาสถานพยาบาลที่เปนคูสัญญาประกันสังคมที่มีผูมีสิทธิไปขึ้นทะเบียนมีจํานวนลดลงในทุกป  
ซึ่งมีผลทําใหอัตราผูประกันตนสูงขึ้นในแตละสถานพยาบาลตามไปดวยเชนกัน ดังรูปภาพที่ 4.13 และ
ในรูปภาพที่  4.13 พบวา อัตราผูประกันตอสถานพยาบาลมี เพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย ซึ่ งคา 
ความแตกตางของคาที่มากสุด และนอยที่สุด กับคาเฉลี่ยของแตละปมีคาแตกตางกันมาก เมื่อนําขอมูล
ทั้งหมดมาดูแนวโนมพบรายละเอียดดังภาพที่ 4.14 
 จากรูปภาพที่ 4.14 จะพบวาขอมูลจํานวนผูประกันตนเฉลี่ยของแตละสถานพยาบาล
สวนใหญจะอยูชวงตํ่ากวา 100,000 คน พบในป 2557 จํานวน 206 แหง คิดเปนรอยละ 85.12   
ป 2558 จํานวน 200 แหง คิดเปนรอยละ 82.99 และในป 2559 จํานวน 202 แหง คิดเปนรอยละ 
84.17 และที่มีคาสูงสุดที่อยูในชวง 300,000-400,000 คน พบวามีเพียงจํานวน 1 แหง เทาน้ัน 
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รูปภาพที่ 4.14 แสดงจํานวนผูประกันในแตละสถานพยาบาล 3 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2557-2559) 

 

 



. บทท่ี 4 การสํารวจขอมูลปฐมภูมิและสืบคนขอมูลทุติยภูมิ /146 

 
ตารางที ่4.32. จํานวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในสถานพยาบาลแยกตามรายภาคต้ังแตป พ.ศ.2544-2559 

 
 

ป พ.ศ. จํานวนสถานพยาบาล จํานวนผูประกันตนเฉลี่ย 
/ ภาค กทม. กลาง เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต กทม. กลาง เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

2544 46 99 43 40 34 1,920,545 2,711,309 425,183 426,337 442,142 
2545 46 99 48 41 34 2,190,275 2,994,470 484,722 485,950 495,334 
2546 46 99 48 43 33 2,533,121 3,465,569 584,815 596,850 583,970 
2547 48 103 47 49 31 2,620,075 3,674,553 620,365 632,881 603,870 
2548 49 103 46 46 30 2,704,929 3,896,129 654,665 678,011 632,749 
2549 50 102 44 46 27 2,858,415 4,148,726 699,674 737,459 657,974 
2550 50 102 44 44 27 3,009,438 4,341,306 734,831 780,760 692,583 
2551 47 102 43 38 27 3,087,197 4,485,237 766,587 827,610 721,503 
2552 46 101 39 38 26 3,046,023 4,390,035 782,250 851,052 731,836 
2553 46 98 37 37 25 3,041,775 4,437,484 815,355 891,846 758,281 
2554 48 98 36 35 25 3,093,706 4,606,674 851,335 932,944 777,816 
2555 46 98 37 36 26 3,065,914 4,748,465 894,504 1,002,104 806,633 
2556 47 97 36 35 26 3,159,364 4,957,756 941,368 1,056,828 858,082 
2557 48 97 34 37 26 3,220,272 5,172,064 976,384 1,099,829 892,094 
2558 48 97 33 37 26 3,311,152 5,311,256 1,002,130 1,124,864 916,747 
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ป พ.ศ. จํานวนสถานพยาบาล จํานวนผูประกันตนเฉลี่ย 
/ ภาค กทม. กลาง เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต กทม. กลาง เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

2559 47 99 33 35 26 3,409,920 5,443,156 1,060,147 1,195,761 961,822 
ท่ีมา สถิติขอมูลผูท่ีขึ้นทะเบียนในแตละสถานพยาบาลของสํานักงานประกันสังคม พงศ.2544-2559 
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รูปภาพที่4.15 แสดงจํานวนสถานพยาบาลที่มีผูประกันมีสิทธิใชบริการในแตละภาค ต้ังแต พ.ศ.2544-2559 
 
 
 

 
รูปภาพที ่4.16  แสดงจํานวนผูประกันที่มีสทิธิในแตละภาค ต้ังแต พ.ศ.2544-2559 

 
 จากรูปภาพที่ 4.15 แสดงใหเห็นวาจํานวนสถานพยาบาลที่เปนคูสัญญาประกันสังคม 
ที่มีผูประกันตนเลือกใชสิทธิมีแนวโนมลดลง ซึ่งพบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
ตามลําดับ  และเมื่อดูแนวโนมการเพ่ิมของผูประกันตนในแตละป พบวามีแนวโนมสูงขึ้นในทุกภาค 
โดยเฉพาะในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ที่มีแนวโนมสูงขึ้นมาก ดังแสดงในรูปภาพที่ 4.16
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ตารางที่ 4.33 จํานวนเตียงของสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนผูประกันตนจําแนกรายภาค 

 
 

ภาค 
จํานวนสถานพยาบาล จํานวนเตียงรวม 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
กรุงเทพมหานคร 48 48 47 16,652 16,652 16,532 
ภาคกลา(ไมรวม กทม.) 97 97 99 25,627 25,637 25,811 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 37 35 16,413 16,413 16,123 
ภาคเหนือ 34 33 33 12,737 12,637 12,697 
ภาคใต 26 26 26 9,235 9,235 9,235 

รวม 242 241 240 80,664 80,574 80,398 
ท่ีมา : ขอมูลเตียงจากรหัสสถานพยาบาลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
 

 จากขอมูลที่ไดรับพบวามีจํานวนสถานพยาบาลของประกันสังคมที่ไมมีขอมูลเตียง 
จํานวน 17 แหง คิดเปนรอยละ 6 
 

2) ขอมูลการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
 จากฐานขอมูล HA/JCI ที่ ไดรับ ต้ังแตพ.ศ. 2555- 2560 พบวามีสถานพยาบาล 
ที่เปนคูสัญญากับสํานักงานประกันสังคมที่ผานการรับรองมาตรฐานในชวง ป พ.ศ. 2555-2559 
จํานวน 289 แหง พบซ้ํา 35 รายการ คิดเปนรอยละ 12.11 ซึ่งในน้ีพบวามีรายการขอมูลที่ไมสามารถ
ระบุระดับขั้นของ HA ไดจํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 5.54  รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่4.34 
 

ตารางที่ 4.34 จํานวนสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพในป พ.ศ. 2555-2559   หนวย : แหง 

 

พ.ศ. จํานวน 
ผาน HA ขั้นที่1 

จํานวน 
ผาน HA ขั้นที่2 

จํานวน 
ผาน HA ขั้นที่3 (JCI) 

รวมผาน HA ขั้นที่ 2 
และ ขั้นที3่ (JCI) 

2555 3 85 131 216 
2556 1 62 158 220 
2557 1 54 166 220 
2558 0 37 185 222 
2559 0 39 186 225 

ท่ีมา ขอมูลสถานพยาบาลท่ีผานรับรองคุณภาพในป พ.ศ.2555-2559 
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 3) ขอมูลผูปวยนอก 

 ขอมูลที่ไดรับต้ังแตป พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งจากฐานขอมูลสามารถวิเคราะหขอมูลได 2 ป 
ไดแก พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 รายการสรุปขอมูลผูปวยที่ไดรับ ดังแสดงในตารางที่ 4.35 
 
 

ตารางที ่4.35  จํานวนผูปวยนอกประกันตน ที่เขาระบบริการในสถานพยาบาลประกันสังคม  
                  ทั้งที่เปนสถานพยาบาลหลัก เครือขาย และระดับสูงกวา ใน ป พ.ศ.2556-2557 

 

ป 
พ.ศ. 

การรักษาตรงตามสิทธิ ์ การรักษานอกสิทธิ ์ รอยละรักษาตรงตามสทิธิ ์

จํานวนคน
เฉลี่ยตอเดือน 

จํานวนครั้ง
รวม 

จํานวนคน
เฉลี่ยตอเดือน 

จํานวนครั้ง
รวม 

จํานวนคน จํานวนครั้ง 

2556 1,029,040 18,035,443 518,125 9,191,611 66.51 66.24 

2557 1,069,264 18,852,897 514,063 9,179,695 67.53 67.25 

ท่ีมา ขอมูลผูปวยนอกของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2557 

 
 

4) ขอมูลโรคเรื้อรัง 

 ขอมูลที่ไดรับจากทางสํานักงานประกันสังคมมีทั้งหมด 3 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2556 – 2558 

สรุปรายละเอียดขอมูลดังตารางที่ 4.36 

 

ตารางที ่4.36 จํานวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรังของแตละสถานพยาบาล 

 

ป พ.ศ. จํานวนผูปวยที่ขึ้น
ทะเบียน (คน) 

สวนตางเพิ่ม
(คน) 

% การเพิ่มใน
แตละป 

เทียบรอยละจาก
ผูประกันตน 

2556 137,7507 0 0 12.55 
2557 153,7111 159,604 11.59 13.53 
2558 172,2742 185,631 12.08 14.77 

ท่ีมา จากขอมูลการขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรังของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2558 

  
 จากตารางพบวา จํานวนผูปวยดวยโรคเรื้อรังมีแนวโนมสงูขึ้นในทุกป และมีเปอรเซ็นต
การเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวยดังตารางที่ 4.37 
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ตารางที ่4.37  จํานวนผูปวยขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง แยกตาม 26 กลุมโรค ต้ังแตป พ.ศ. 2556-2558 

กลุมโรค ชื่อโรค พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
1 เบาหวาน 197,830 220,771 246,834 
2 โรคความดันโลหิตสูง 513,334 558,590 618,760 
3 โรคตับอักเสบเรื้อรัง,ตับแข็ง 21,869 25,931 32,102 
4 โรคภาวะหัวใจลมเหลว 7,246 8,028 8,861 
5 โรคเสนเลือดสมองแตก/อุดตัน 9,672 11,551 13,787 
6 โรคมะเร็ง 34,725 39,150 43,137 
7 โรคภูมิคุมกันบกพรอง 78,648 84,705 92,092 
8 ถุงลมโปงพอง 1,966 1,763 1,846 
9 โรคไตวายเรื้อรัง 19,122 25,831 32,637 
10 โรคพารกินซั่น 1,346 1,492 1,635 
11 โรคมายแอสทีเนีย เกรวิส 1,488 1,689 1,805 
12 โรคเบาจืด 155 188 217 
13 โรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส 226 247 262 
14 โรคไขมันในเลอืดสูง 351,651 406,915 463,207 
15 โรคขออักเสบรูมาตอยด 8,824 9,376 10,038 
16 โรคตอหิน 14,343 16,889 19,001 
17 โรคไต เนฟโฟรติค 3,003 3,073 3,393 
18 โรคลูปส (SLE) 9,581 10,231 10,927 
19 โรคเลือดอะพลาสติก 596 603 680 
20 โรคทาลาสซีเมยี 26,234 29,725 35,557 
21 โรคฮีโมฟลเลีย 89 83 107 
22 โรคเรื้อนกวาง 12,302 12,940 13,630 
23 โรคผิวหนังพุพองเรื้อรัง 630 615 607 
24 โรคเลือดไอทีพี 1,943 2,036 2,185 
25 โรคตอมไทยรอยดเปนพิษ 53,824 57,160 61,276 
26 โรคจิต 6,860 7,529 8,159 

ท่ีมา  ขอมูลผูปวยโรคเรื้อรังท่ีขึ้นทะเบียน สํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 
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 5) ขอมูลผูปวยใน 
 ขอมูลผูปวยในที่ไดรับจากสํานักงานประกันสังคมไดแกขอมูลของป  พ.ศ. 2556-2558 
จํานวน 3 ปยอนหลัง ดังตารางที่ 4.38 และ ตารางที่ 4.39 
 
ตารางที่ 4.38  จํานวนผูปวยในของแตละปต้ังแตป 2556-2558 

 

ป พ.ศ. จํานวนคน จํานวนครั้ง จํานวนวันนอนเฉลี่ย 
2556 462,724 606,614 3.87 
2557 469,959 626,251 3.87 
2558 516,138 685,421 3.84 

ท่ีมา ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 
 
 
ตารางที ่4.39 จํานวนผูปวยในที่เขารับบริการในสถานพยาบาลหลักตามสิทธิและสถานพยาบาล 
                 เครือขาย ปพ.ศ. 2556-2558 

 

ป พ.ศ. สถานพยาบาลตาม
สิทธ ิ

สถานพยาบาล
เครือขาย 

คาใชจายของประกันสังคม 

คน ครั้ง คน ครั้ง ตามสิทธิ เครือขาย 
2556 389,793 488,826 97,406 117,788 13,969,145,973 2,835,517,224 
2557 397,389 503,917 97,894 122,334 15,665,508,904 3,366,999,093 
2558 434,638 549,836 109,616 135,585 17,713,707,636 3,668,453,184 
ท่ีมา  ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 

 
 จากขอมูลพบวาผูประกันเขารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ รอยละ 80  
ที่เหลือเขารับบริการในสถานพยาบาลเครือขาย คาใชจายตอครั้งในสถานพยาบาลหลักป 2556  
28,576 บาทตอครั้ง สวนของสถานพยาบาลเครือขาย ประมาณ 24,073 บาทตอครั้ง แตในป พ.ศ.
2558 พบวามีคาใชจายตอครั้งเพ่ิมขึ้น ในสถานพยาบาลหลัก ประมาณ 32,216 บาทตอครั้ง  
สวนสถานพยาบาลเครือขายประมาณ 27,056 บาทตอครั้ง เพ่ิมขึ้นประมาณ 13%  
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4.6 สรุปกระบวนการและขั้นตอนสําหรับการนําขอมูลเขาเพื่อการวิเคราะหขอมูลในการ

หาสมรรถนะการทํางาน 

 การไดรับขอมูลที่เปนลักษณะการใหบริการทางการแพทยของทีมวิจัยไดรับมาทั้งหมด  
3 ครั้งหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) การไดรับขอมูลการเขาการรักษาจากผูประกันตนเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560  
 การปฏิบัติงานเชิงเทคนิค 
 เมื่อไดรับแฟมขอมูลในลักษณะของการรวมกัน (Projection) ระหวางขอมูลผูปวยและ
การรักษา ทําให ไดรับขอมูลมาเปนจํานวนมาก ตองมีการพิจารณาความถูกตองของขอมูล  
ความซ้ําซอนของขอมูล ซึ่งพบวามีขอมูลซ้ํากันเปนจํานวนมากจึงตองมีการจัดกลุมสําหรับขอมูลที่ใช
งานไดเพ่ือใชสําหรับแยกผูประกันตนแตละรายและการวิเคราะหตอไป  

 ดังน้ัน เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางถูกตอง จึงไดมีการจัดทํา Data Cleaning 
ขึ้นมากอน โดยการทํา Data Cleaning น้ันเปนหลักการในการจัดการขอมูลที่มีความซ้ําซอนกัน หรือ 
Record มีการซ้ํากัน ในกลุมของรายการเพ่ือทําใหการนําขอมูลไปวิเคราะหมีความถูกตองและชัดเจน
 การทํา Data Cleaning น้ี จะใชวิธีจัดกลุม (Group) ขอมูลของผูประกันตน ตามรหัส 
HN ซึ่งจะรวมรายการรักษาของผูประกันตนเปนรายๆ ไป ทําใหไดรับทราบจํานวนผูประกันตน 
ที่แทจริงในฐานขอมูลน้ี นอกจากน้ีผูประกันตนที่มีเลข HN เดียวกัน แตอาจจะมีการทําการรักษาหลาย
ครั้ง ก็จะไดรับการพิจารณาดวย โดยใชวันที่เขารับการรักษา หรือโรงพยาบาลที่เขารับการรักษา
จําแนกวาผูประกันตนมีการเขารับการรักษาดวยเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งตรงน้ีจะนําไปสูการวิเคราะห
จํานวนครั้งเฉลี่ยในการเขารับการรักษาโดยรวมได (Visit) โดยภาพรวมของกระบวนการจัดทํา Data 
Cleaning เพ่ือวิเคราะหขอมูล มีแนวทางตามรูปที่ 4.17  
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Data Cleaning

Group By
HN

Visit
Date Hospital

Cleaned and 
Formatted Data  

รูปภาพที่ 4.17 แสดงกระบวนการสําหรับการจัดทํา Data Cleaning 

  

 จากน้ันจึงไดมีการดําเนินการนําขอมูลเขาไปในโปรแกรมจัดการฐานขอมูล โดยการใช
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ  เพ่ือใชสําหรับการจัดการขอมูล และสราง Query ทํา
แบบสอบถามขอมูลในประเด็นตางๆ พบวาขอมูลที่ไดรับเปนขอมูล 2 กลุมหลัก คือ  

 (1) ผูปวยนอก (OPD) เปนขอมูลการรักษาของผูประกันตน ที่ เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล รวมไปถึงสิทธิในการรักษา คาใชจาย คายา เปนตน 

 (2) ผูปวยใน (IPD) เปนขอมูลการรักษาของผูประกันตน ที่ เขารับการรักษากับ
โรงพยาบาล รวมไปถึงสิทธิในการรักษา คาใชจาย การเบิกยา และขอมูลที่เก่ียวของกับวันเขารับการ
รักษา วันที่จําหนาย หรือ สถานะการจําหนายของผูประกันตน 
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 2) การไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการเขารับบริการทางการแพทยเมื่อ 9 มนีาคม 2560 

 การปฏิบัติงานเชิงเทคนิค 

 ในสวนน้ี เมื่อไดรับแฟมขอมูลในลักษณะของ file นามสกุล rar ซึ่งเปนการบีบอัด แลว
ทําการนําเขาฐานขอมูล โดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ และทําการ Restore Database 
เขามาที่โปรแกรม จะไดเปนฐานขอมูลแยกรายไตรมาส ของ ป 2556 - 2557 ในแตละฐานขอมูลน้ัน 
จะประกอบไปดวย ขอมูล 4 ดาน คือ ขอมูลคาใชจายของผูปวยแตละรายการ, ขอมูลการวินิจฉัยโรค, 
ขอมูล HDR และขอมูล Surgery  ซึ่งแตละฐานขอมูล ไดถูกจัดทํามาในลักษณะของตาราง และแยก
รายเดือน เปนตามรูปที่ 4.18 โดย 1 เรื่อง 1 เดือน จะเปน 1 ตาราง โดยขอมูลหลักๆ ประกอบไปดวย 
สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลที่เขารับการรักษา และรหัสโรค โดยรหัสคนไข มีการเขารหัสไว 
(Encrypted)  

 

รูปภาพที่ 4.18 ตารางที่นําเขาในโปรแกรมจดัการฐานขอมูล 
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 3) การไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคเรื้อรังเมื่อมีนาคม 2560 

 การปฏิบัติงานเชิงเทคนิค 

 เมื่อไดรับแฟมขอมูลในลักษณะของ แฟมเอกสารตามรูปแบบของ Microsoft Access 
จึงไดทําการนําเขามาที่โปรแกรมจัดการฐานขอมูล ดังรูป ที่ 4.19 โดยขอมูลที่ได เปนขอมูลมูลผูปวย
โรคเรื้อรัง ChronicDiagnosis เปนแตละป ซึ่งประกอบดวยขอมูลการรักษาวาเปนการรักษาโรคใด  
สถานพยาบาลที่รักษาซึ่งเปนรายการขอมูลสถานพยาบาลหลัก โดยขอมูลเปนขอมูลระหวางป พ.ศ. 
2556-2558 นอกจากน้ี ยังมีการนําขอมูลที่เปน รหัสโรคเรื้อรังเขามาวิเคราะหรวมดวย จากน้ันจึงไดมี
การสรางระบบสอบถามขอมูลขึ้น ตามรูป ที่ 4.20 

 

 

รูปภาพที่ 4.19 ตารางที่นําเขามาและเพ่ิมเติมขึ้น 

 

 

รูปภาพที่ 4.20 ตัวอยาง Query ที่สรางขึ้นบน Microsoft Access 
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 4) ขอมูล HA JCI ไดรับขอมูลเมื่อ 16 กมุภาพันธ 2560 

 การปฏิบัติงานเชิงเทคนิค 

 ในรูปแบบ Excel file ทั้งหมด ต้ังแตป พ.ศ. 2555-2560 ทั้งหมด 6 file แตเน่ืองจาก
ขอมูลไมไดจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูลจึงตองมาจัดการขอมูลทั้งการ mapping รหัสสถานพยาบาล 
เน่ืองจากสํานักงานประกันสังคมไดกําหนดรหัสสถานพยาบาลเพ่ือใชงานใหม  ซึ่งไดรับขอมูล 
mapping ในเดือนมีนาคม 2560 ปญหาที่พบตามมาคือความซ้ําซอนในการจัดเก็บเน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนช่ือสถานพยาบาล ทั้งน้ีเมื่อตรวจสอบกับฐานทั้งหมดจึงสามารถระบุแหลงที่ผิดพลาดได และ
แกไขใหมเพ่ือการนําวิเคราะหการเช่ือมโยงตอไป  

(1) ขอมูลอ่ืนๆ ใหในรูปแบบ Excel ซึ่งบางขอมูลไมไดจัดเก็บรายบุคคล เก็บเปนสถิติ
หนวยงานแบบกวาง ๆ ซึ่งไมสามารถตรวจสอบยอนกลับ (track) ไดถึงระดับบุคคล 

(2) การ encrypt รหัสเลขบัตรประชาชนที่ตางกันในแตละสิทธิประโยชน ทําให 
ไมสามารถเช่ือมโยงไดครบ 

 

 ขอสังเกตในการดึงขอมูลเพือ่นํามาใชสาํหรับการวิเคราะห 

 ในการปฏิบัติงานทางดานเทคนิคน้ันพบวา ในการทํางานในระบบสารสนเทศขนาดใหญ 
ที่ตองการทราบขอมูลใดๆ จําเปนที่จะตองดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาดําเนินการ ซึ่งอาจจะมีโครงสราง
ที่ซับซอน และตองใหผูเช่ียวชาญทางดานฐานขอมูลที่เปนผูดูแลฐานขอมูลของสํานักงานประกันสังคม
เปนผูดําเนินการ ทั้งน้ีทางผูวิเคราะหจะตองระบุขอมูล หรือภาพรวมขอมูลที่ตองการทั้งหมด ซึ่งหาก
ไมไดในภาพรวม รวมถึงการเช่ือมโยงฐานขอมูลทั้งหมด และไมสามารถระบุแหลงที่เก็บของขอมูลน้ันๆ
ได ขอมูลที่ไดอาจจัดไดวาเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

 ดังน้ัน ในการขอขอมูลใดๆ ที่ตองผานการพิจารณาจากหนวยงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ น้ัน ซึ่งถาหากมีการปรับเปลี่ยนภาพรวมการทํางานขององคกรตามยุทธศาสตรตางๆ การ
บริหารจัดการขอมูลตรงสวนน้ี อาจจะตองมีการปรับวิธีการดําเนินงานทางดาน การจัดการบริหาร
ขอมูล การจัดช้ันลําดับความลับของขอมูล และการเขาถึงขอมูล เพ่ือใหการจัดการขอมูลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถเขาถึงขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหในเชิงลึกสําหรับแตละหนวยงาน รวมถึงการ
แบงปนขอมูลเพ่ือนําไปสรางตัวแบบเพ่ือทําการวิเคราะหและตัดสินใจตอไป 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการ

ทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม 
  

 

5.1 การประเมินประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม 
 

 
 

เพ่ือดูผลการดําเนินงานที่ผานมาของสํานักงานประกันสังคมและของแตละกองทุน ไดแก 
กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ถึงแนวโนมการเขารับบริการ การเขาถึงบริการของ
ผูประกันตนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และการเจ็บปวยของผูประกันตน 

5.1.1 การขึ้นทะเบียนของผูประกันตน 
5.1.1.1 การขึ้นทะเบียนตอประชากรวัยแรงงาน 
 
 
 
 
 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /159 

 
ตารางที่ 5.1  แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป และอยูในกําลังแรงงานจําแนกรายภาค 

 

ภาค 
จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวนประชากรอายุ 15 ขึน้ไปที่อยูในกําลังแรงงาน 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
กรุงเทพมหานคร 7,434,893 7,485,933 7,530,032 5,289,005 5,351,548 5,276,175 

ภาคกลาง 15,998,024 16,213,896 16,424,362 11,599,558 11,697,456 11,740,409 

ภาคเหนือ 9,469,938 9,479,819 9,487,753 6,569,984 6,486,320 6,406,536 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,803,210 14,858,825 14,905,078 9,973,094 9,904,961 9,691,618 

ภาคใต 7,137,019 7,199,987 7,262,916 5,144,591 5,107,947 5,151,853 

รวม 54,843,084 55,238,460 55,610,141 17,544,829 17,561,159 17,417,511 
ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร  สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รูปภาพที ่5.1 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปจําแนกรายภาค ป พ.ศ. 2557-2559 
 

 

 
รูปภาพที ่5.2 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปและอยูในกําลังแรงงานจําแนกรายภาค ป พ.ศ. 

2557-2559 
 
 จากขอมูลพบวาจํานวนประชากรที่อายุ 15 ปขึ้นไปและที่อยูในกําลังแรงงาน พบมาก
ที่สุดไดแก ภาคกลาง รองลงมาไดแกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ และนอย
ที่สุดไดแก ภาคใต 
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ตารางที่ 5.2 แสดงอัตราสวนของผูประกันตนตอประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป และอยูในกาํลังแรงงาน จําแนกรายภาค ต้ังแตป พ.ศ.2557-2559 

 

ภาค 
อัตราสวนผูประกันตนตอประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป อัตราสวนผูประกันตนตอประชากรอายุ 15 ขึ้นไป 

ที่อยูในกําลังแรงงาน 
2557 2558 2559 2557 2558 2559 

กรุงเทพมหานคร 43.31 44.23 45.28 60.89 61.87 64.63 
ภาคกลาง 32.33 32.76 33.14 44.59 45.41 46.36 
ภาคเหนือ 10.31 10.57 11.17 14.86 15.45 16.55 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.43 7.57 8.02 11.03 11.36 12.34 
ภาคใต 12.50 12.73 13.24 17.34 17.95 18.67 

รวม 20.71 21.12 21.71 64.75 66.43 69.30 
ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร  สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รูปภาพที ่5.3 อัตราสวนของผูประกันตนตอประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปจาํแนกรายภาค  
                 ปพ.ศ.2557-2559 
 

 

 
รูปภาพที ่5.4 แสดงอัตราสวนของผูประกันตนตอประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป และอยูในกาํลังแรงงาน  

                  จําแนกรายภาค ต้ังแตป พ.ศ.2557-2559 
 

 จากขอมูลอัตราสวนของผูประกันตนตอประชากรที่อายุ 15 ปขึ้นไป และที่อยูในชวง
กําลังแรงงานพบวา กรุงเทพมหานครมีอัตราสวนสูงสุด ขณะที่ขอมูลประชากรของกรุงเทพมหานครมี
จํานวนนอยกวาภาคอ่ืนๆ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรมากกวากลับมีอัตราสวน
ผูประกันตนตํ่าสุด แสดงใหเห็นวากลุมแรงงานที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปของกรุงเทพมหานคร เขาถึง 
การบริการของสํานักงานประกันสังคมไดมากที่สุด รองลงมาไดแก ภาคกลาง และตํ่าสุดไดแก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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5.1.1.2 การขึ้นทะเบียนตอสถานพยาบาลหลัก 
      จากขอมูลพบวาจํานวนผูประกันตนเฉลี่ยของแตละสถานพยาบาลในชวง  

3 ป (พ.ศ.2557-พ.ศ.2559) จํานวนเฉลี่ยสวนใหญอยูในชวงตํ่ากวา 100,000 คน รายละเอียด 
ดังรูปภาพดานลาง 
 

 
 

,                           
 
 จากรูปภาพ ทั้งน้ีหากจะกําหนดชวงของผูประกันตนเฉลี่ย โดยพิจารณาจากรูปแบบของ
ขอมูล และใชคา percentile ในการกําหนดชวงของผูประกันตนทั้งหมด สามารถจําแนกกลุมได
ดังตอไปน้ี 
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จากขอมูลปพ.ศ. 2559 จําแนก 13 กลุมไดดังตอไปน้ี 

กลุมที่ จํานวนผูประกันตนเฉลี่ย(คน) จํานวนสถานพยาบาล(แหง) 

1 ตํ่ากวา 1,000  คน 1 

2 1,000 – 5,000  คน 14 

3 5,001 – 10,000  คน 23 

4 10,001 – 20,000 คน 41 

5 20,001 – 30,000 คน 43 

6 30,001 – 40,000 คน 19 

7 40,001 – 50,000 คน 17 

8 50,001 – 60,000 คน 15 

9 60,001 – 70,000 คน 8 

10 70,001 – 80,000 คน 4 

11 80,001 – 90,000 คน 7 

12 90,001 – 100,000 คน 10 

13 100,001 ขึ้นไป 38 

รวม 240 
 

  
หากนําขอมูลมาจัดกลุมใหม 4 กลุม จะไดดังตอไปน้ี 

กลุมที่ จํานวนผูประกันตนเฉลีย่(คน) จํานวนสถานพยาบาล(แหง) 
1 ตํ่ากวา 5,000  คน 15 
2 5,001 – 50,000  คน 143 
3 50,001 – 100,000  คน 44 
4 100,001 ขึ้นไป 38 

รวม 240 
 
 จากขอมูลการจัดกลุมผูประกันตนพบวาจํานวนผูประกันตนเฉลี่ยพบมากที่สุดในกลุมที่ 2  
ซึ่งพบวาสถานพยาบาลที่อยูในกลุมมีทั้งหมด 143 แหง คิดเปนรอยละ 59.58  และพบวาในกลุมที่ 1 
พบวามีจํานวนผูประกันตนที่ตํ่ากวา 1,000 คน จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 0.42 
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ตารางที่ 5.3  จํานวนผูประกันตนเฉลี่ยในแตละกลุมจําแนกรายภาค พ.ศ. 2559 

          หนวย : แหง 

กลุมผูประกันตนเฉลี่ย กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต รวม 

ต่ํากวา 5,000  คน 1 9 2 1 2 15 
5,001 – 50,000  คน 18 55 25 28 17 143 

50,001 – 100,000 คน 15 15 5 4 5 44 
100,001 คนขึน้ไป 13 20 1 2 2 38 

รวม 47 99 33 35 26 240 
ท่ีมา: ขอมูลจํานวนผูประกันท่ีขึ้นทะเบียนของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2559 

 
 
ตารางที5่.4 สัดสวนผูประกันตนตอสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนจําแนกตามรายภาคแตป พ.ศ.2544-2559 

หนวย : คน 
ป พ.ศ. ภาค 

 กทม. กลาง (ไมรวมกทม.) เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต 
2544 41,751 27,387 9,888 10,658 13,004 
2545 47,615 30,247 10,098 11,852 14,569 
2546 55,068 35,006 12,184 13,880 17,696 
2547 54,585 35,675 13,199 12,916 19,480 
2548 55,203 37,826 14,232 14,739 21,092 
2549 57,168 40,674 15,902 16,032 24,369 
2550 60,189 42,562 16,701 17,745 25,651 
2551 65,685 43,973 17,828 21,779 26,722 
2552 66,218 43,466 20,058 22,396 28,148 
2553 66,126 45,280 22,037 24,104 30,331 
2554 64,452 47,007 23,648 26,656 31,113 
2555 66,650 48,454 24,176 27,836 31,024 
2556 67,221 51,111 26,149 30,195 33,003 
2557 67,089 53,320 28,717 29,725 34,311 
2558 68,982 54,755 30,368 30,402 35,260 
2559 72,551 54,981 32,126 34,165 36,993 

ท่ี ม า : ข อ มู ล จํ า น ว น ผู ป ร ะ กั น ท่ี ขึ้ น ท ะ เบี ย น ข อ ง สํ า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม  พ .ศ .2 5 4 4 -2 5 5 9
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รูปภาพที่ 5.5 แสดงเปรียบเทียบสัดสวนผูประกันตนตอสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนจําแนกตามรายภาค กับจํานวนสถานพยาบาล ในแตละภาค
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 จากรูปภาพที่  5.5 พบวาสัดสวนของผูประกันตนของแตละสถานพยาบาลสูงขึ้น 
ในทุกภาค แตในทางกลับกันพบวาจํานวนสถานพยาบาลมีแนวโนมลดลงในทุกภาคเชนเดียวกัน ทําให
สถานพยาบาลตองดูแลผูประกันตนมากยิ่งขึ้น  
 

 
 

 
 

รูปภาพที ่5.6 แสดงจํานวนผูประกันตนเฉลี่ยและสัดสวนผูประกันตน ในแตละภาค ปพ.ศ.2557-2559 
 

 จากรูปภาพที่ 5.6 แสดงใหเห็นวาผูประกันตนจะมีมากที่สุดในภาคกลางและมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นทุกปรองลงไปคือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกัน แตเมื่อดูสัดสวน ของ
ผูประกันตน พบวา กรุงเทพมหานคร มีสัดสวนผูประกันตนตอสถานพยาบาลมากที่สุด และมีแนวโนม
เพ่ิ ม ม าก ขึ้ น ใน ทุ ก ป  น่ั น ห ม ายค วาม ว าส ถ าน พ ยาบ าลต อ ง ดู แ ล ผู ป ระกั น ตน ม าก ขึ้ น
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รูปภาพที่ 5.7 แสดงสัดสวนของผูประกันตนของแตละจังหวัดในแตละภาค
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 จากรูปภาพที่ 5.7 พบวาในกรุงเทพมหานครที่มีสัดสวนผูประกันตนตอสถานพยาบาล
สูงสุดในป พ.ศ. 2559 ไดแก เขตบางบอน รองลงไปไดแก เขตหนองจอกและตํ่าสุด ไดแก เขต 
บางขุนเทียน และพบวาในเขตบางบอนสถานพยาบาลที่ เปนคูสัญญาเพ่ิงเริ่มรับผูประกันตน 
ขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2557 จนถึงในป พ.ศ. 2559 มีผูประกันตนเพ่ิมสูงขึ้นมาก  
 จากรูปภาพที่ 5.8 พบวาในภาคกลางจังหวัดที่มีสัดสวนผูประกันตนตอสถานพยาบาล
สูงสุดในป พ.ศ. 2559 ไดแก จังหวัดเพชรบุรี และตํ่าสุด ไดแก จังหวัดระยอง  
 จากรูปภาพที่  5.9  พบวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ มีสัดสวนผูประกันตน 
ตอสถานพยาบาลสูงสุดในป พ.ศ. 2559 ไดแก จังหวัดสุรินทร และตํ่าสุดไดแก จังหวัดนครราชสีมา 
 จากรูปภาพที่ 5.10 พบวาในภาคเหนือที่มีสัดสวนผูประกันตนตอสถานพยาบาลสูงสุดใน
ป พ.ศ. 2559 ไดแก จังหวัดชัยนาท และตํ่าสุด ไดแก จังหวัดเชียงราย 
 จากรูปภาพที่ 5.11 พบวาในภาคใตที่มีสัดสวนผูประกันตนตอสถานพยาบาลสูงสุด 
ในป พ.ศ. 2559 ไดแก จังหวัดระนอง และตํ่าสุด ไดแก จังหวัดยะลา และจังหวัดปตตานี 
 
 5.1.2 การใหบริการในสถานพยาบาล 
  5.1.2.1 การบริการผูปวยนอก 

 

ตารางที่ 5.5 แสดงการเขารับบริการผูปวยนอกของผูประกันตน ในสถานพยาบาล 

 

รายละเอียด 
จํานวนผูปวยนอก  

2556 2557 
จํานวนครั้งที่เขาระบบริการ 27,227,054 28,032,608 
จํานวนเฉลี่ยคนตอเดือน 1,487,972 1,522,312 
จํานวนเฉลี่ยครั้งตอเดือน 2,268,921 2,336,051 
จํานวนเฉลี่ยคนตอครั้งตอเดือน 0.66 0.65 
อัตราการเจ็บปวยในเดือน (ตอพันคน) 136 134 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม ป พ.ศ.2556-2557  

 
 จากขอมูลพบวาผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นในป 2557 ซึ่งในป พ.ศ. 2556 พบวาผูประกันตนเขา
รับการรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก รอยละ 13.56 คน และในป พ.ศ. 2557 พบรอยละ 13.40 และ
ยังพบวาผูประกันตนเขารับการบริการที่สถานพยาบาล พ.ศ. 2556 จํานวน 1.52 ครั้งตอคน และป 
พ .ศ . 2 5 5 7  จํ าน วน  1 .5 3  ค รั้ งต อ ค น  แ น ว โน ม ก าร เข า รั บ บ ริ ก ารข อ งผู ป ร ะกั น ต น  
ในแตละเดือนดังรูปภาพที่ 5.7 
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รูปภาพที่ 5.8 แสดงอัตราการเจ็บปวยผูปวยนอกของผูประกันตนในแตละเดือน พ.ศ.2556-2557 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 5.9 แสดงจํานวนเฉลี่ยครั้งตอคนของผูปวยนอกในแตละเดือน พ.ศ.2556-2557 
 
 จากรูปภาพขางตน พบวาอัตราการเจ็บปวยของผูปวยนอกในป 2557 ลดลง 
จากป 2556 แตพบวาจํานวนครั้งเฉลี่ยตอคนของป 2557 กลับสูงขึ้น 
 
 
 
 

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

อตัราการเจ็บป่วยต่อผู้ประกนัตนต่อปี2556 อตัราการเจ็บป่วยต่อผู้ประกนัตนต่อปี2557

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

จํานวนครัง้เฉลี่ยตอ่คน2556

จํานวนครัง้เฉลี่ยตอ่คน2557

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /173 

 
ตารางที่ 5.6 แสดงการเขารับบริการผูปวยนอกของผูประกันตน ในสถานพยาบาลแตละระดับ 

หนวยนับ :  ราย 

พ.ศ. สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลเครือ
เครือขาย 

สถานพยาบาล
ระดับสูง 

รวมทั้งหมด 

2556 18,073,915(66.38%) 8,887,870(0.97%) 265,269(32.64%) 27,227,054 
2557 18,860,849(67.28%) 8,878,307(1.05%) 293,452(31.67%) 28,032,608 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม ป พ.ศ.2556-2557 

  
 จากตาราง พบวาในป 2557 ผูประกันตนเขารับบริการผูปวยนอกในสถานพยาบาลหลัก 
และสถานพยาบาลเครือขายสูงขึ้น ซึ่งพบรอยละ 67.28 และ 1.05% ของผูรับบริการประกันสังคม
ทั้งหมด และยังพบวามีการรับบริการในสถานพยาบาลระดับสูงลดลงจากป 2556  0.97% 
  
 

ตารางที่ 5.7 แสดงการเขารับบริการผูปวยนอกประกันสังคมในสถานพยาบาลหลักจําแนกรายภาค 
หนวยนับ : ราย 

ภาค 
สถานพยาบาลหลัก 

2556 2557 
กรุงเทพมหานคร 6,176,824 (34.25%) 6,409,778(34.00%) 
ภาคกลาง (ไมรวมกทม.) 8,464,492 (46.93%) 8,769,728(46.52%) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 900,963 (5.00%) 1,051,281(5.58%) 
ภาคเหนือ 1,726,635 (9.57%) 1,732,885(9.19%) 
ภาคใต 767,198 (4.25%) 889,562(4.72%) 

รวม 18,036,112 18,853,234 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม ป พ.ศ.2556-2557 
 
 

 จากตารางที่ 5.7 ในปพ.ศ. 2557 พบวาผูประกันตนที่ เปนผูป วยนอกสวนใหญ 
จะเขารับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก พบมากที่ภาคกลาง รอยละ 46.52  รองลงมา ไดแก
ก รุ ง เทพมหานคร พบรอยละ 34 และที่ พบน อยที่ สุ ด  ได แก  ภ าค ใต  พบรอยละ 4 .72
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รูปภาพที่ 5.10 เปรียบเทียบสดัสวนผูประกันตน และการเจบ็ปวยของผูประกันตน ในแตละภาคในป พ.ศ.2557 

กรุงเทพมหานคร

28%

ภาคกลาง   

(ไม่รวมกทม)

45%

ภาค

ตะวันออกเฉียงเ

หนือ

10%

ภาคเหนือ

9%

ภาคใต้

8%

ร้อยละผู้ประกันตนที่ขึน้ทะเบียนในสถานพยาบาลหลักในแต่ละภาค

กรุงเทพมหานคร

34%

ภาคกลาง     

(ไม่รวมกทม)

46%

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

6%

ภาคเหนือ

9%

ภาคใต้

5%

ร้อยละผู้ป่วยนอกประกันสังคมที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลหลัก ในแต่ละภาค
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5.1.2.2  การบริการผูปวยใน 

 

ตารางที่ 5.8 จาํนวนผูปวยในประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 

 

พ.ศ. จํานวนคน จํานวนครั้ง คนครั้ง จํานวนวันนอนเฉลี่ย อัตราปวยตอพันคน 
2556 462,724 606,614 1.31 3.87 42.17 
2557 469,959 626,251 1.33 3.87 41.37 
2558 516,138 685,421 1.33 3.84 44.24 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556-2558 
 
 จากตารางที่ 5.8 พบวาอัตราผูปวยในเพ่ิมขึ้นทุกป ต้ังแตป 2556 จนถึง ป 2558 ซึ่งใน 
ป 2558 พบอัตราปวยของผูปวยประกันตนเพ่ิมขึ้นในอัตรา 44.24 ตอผูประกันตนพันคน  

 
 

ตารางที่ 5.9 จาํนวนผูปวยในประกันสังคม จําแนกตามระดับสถานพยาบาลที่เขารับการรักษา  
               พ.ศ. 2556-2558 

 

พ.ศ. สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลเครือขาย 
คน คร้ัง อัตราปวย

ตอพันคน 
คน คร้ัง อัตราปวย

ตอพันคน 

2556 389,793 488,826 35.52 97,406 117,788 8.88 
2557 397,389 503,917 34.98 97,894 122,334 8.62 
2558 434,638 549,836. 37.26 109,616 135,585 9.40 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556-2558 
 

 จากตารางพบวา อัตราปวยของผูปวยในเพ่ิมขึ้นในป 2558 ในอัตรา 37.26 ตอ
ผูประกันตนพันคน และพบวาอัตราปวยของผูปวยใน ที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลเครือขายมี
สูงขึ้นในป 2558 พบผูปวยในเขารับการรักษาในอัตรา 9.40 ตอผูประกันตนพันคน  ทั้งน้ีเมื่อจําแนก
สถานพยาบาลเครือขายที่เขารับการรักษา พบขอมูลดังตารางที่ 5.10 
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ตารางที่ 5.10 จํานวนผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลแตละระดับของสถานพยาบาล 
                 เครือขาย พ.ศ.2556-2558 

               อัตราตอผูประกันตนพันคน 
พ.ศ. สถานพยาบาลระดับสูงกวา สถานพยาบาลเครือขาย สถานพยาบาลอื่นๆ 

คน ครั้ง อัตรา คน ครั้ง อัตรา คน ครั้ง อัตรา 

2556 17,227 23,667 1.57 69,349 81,870 6.32 10,830 12,251 0.99 

2557 20,820 30,195 1.83 66,819 80,257 5.88 10,255 11,882 0.90 

2558 24,710 35,344 2.12 73,710 87,250 6.32 11,196 12,991 0.96 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556-2558 
 

 จากตารางพบวา ผูปวยในของประกันสังคมเขารับการรักษาในสถานพยาบาลระดับ
เครือขายสูงกวาระดับอ่ืน 
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ตารางที่ 5.11 แสดงจํานวนผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก จําแนกตามรายภาค พ.ศ.2556-2558 

                    อัตราตอพันคน 
ภาค จํานวนคน จํานวนครั้ง อัตราปวย 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
กรุงเทพมหานคร 100,168 103,254 115,260 129,156 134,991 149,763 31.71 32.06 34.81 
ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 184,578 190,091 207,396 227,919 237,151 257,286 37.23 36.75 39.05 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35,457 37,217 41,090 44,202 46,901 51,921 33.55 33.84 36.53 
ภาคเหนือ 43,284 40,777 43,795 56,034 53,360 58,014 45.98 41.76 43.70 
ภาคใต 26,306 26,050 27,097 31,515 31,514 32,852 30.66 29.20 29.56 

รวม 389,793 397,389 434,638 488,826 503,917 549,836 35.52 34.98 37.26 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556-2558 
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รูปภาพที่ 5.11 แสดงอัตราปวยของผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก 
                 แยกตามภาค พ.ศ. 2556-2558 
 

 จากรูปภาพที่ 11 พบวา ในทกุภาคมีอัตราการปวยของผูปวยในเพ่ิมขึ้นทกุป จนถึง 
พ.ศ. 2558 ทีพ่บสูงสุด ไดแก ภาคเหนือ ทีม่ีอัตราปวยของผูประกันตนสูงสุด 
 
 
ตารางที่ 5.12 แสดงจํานวนผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลหลักแยกตามแตละภาค  
                 ต้ังแต พ.ศ. 2556-2558       อัตราตอพันคน  

       

ภาค 

จํานวนคน จํานวนครั้ง อัตราเขารบัการ
รักษา 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

กรุงเทพมหานคร 100,168 103,254 115,260 129,156 134,991 149,763 36.48 41.92 45.23 

ภาคกลาง 
(ไมรวมกทม.) 184,578 190,091 207,396 227,919 237,151 257,286 41.83 45.85 48.44 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 35,457 37,217 41,090 44,202 46,901 51,921 38.88 42.64 46.16 

ภาคเหนือ 43,284 40,777 43,795 56,034 53,360 58,014 46.52 54.65 57.89 

ภาคใต 26,306 26,050 27,097 31,515 31,514 32,852 31.58 35.33 35.84 

รวม 389,793 397,389 434,638 488,826 503,917 549,836 39.61 44.36 47.13 

 ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556-2558 
 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2556

2557

2558

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /179 

 
ศักยภาพของโรงพยาบาลในการใหบริการผูประกันตน ความเพียงพอ เพ่ือรองรับ 

การใหบริการทั้งกรณีผูปวยนอกและผูปวยใน 

 
 

ตารางที่ 5.13 จํานวนผูประกันตนเฉลี่ยตอเตียงของสถานพยาบาลแตละภาค พ.ศ. 2557-2559 

 

ภาค 
จํานวนผูประกันตนเฉลี่ยตอเตียง 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
กรุงเทพมหานคร 193 199 206 
ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 202 207 211 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 69 74 
ภาคเหนือ 77 79 83 
ภาคใต 97 99 104 

รวมทั้งประเทศ 141 145 150 
ท่ีมา ขอมูลจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2557-2559 
 

 จากตารางที่ 5.13 พบวาในภาคกลาง มีจํานวนผูประกันตนเฉลี่ยตอเตียงสูงที่สุดในทุก ๆ 
ป และรองลงมา ไดแก กรุงเทพมหานคร และยังพบอีกวาทั้งสองภาคมีจํานวนที่สูงกวาระดับประเทศ  
 
 
ตารางที่ 5.14 จํานวนผูประกันตนเฉลี่ยตอเตียงของสถานพยาบาลในแตละจังหวัด ที่มคีาสูงกวา 
                 ระดับประเทศในแตละภาค ต้ังแตป พ.ศ. 2557-2559 

 

ภาค จํานวนเขต/จังหวัด รอยละ คาเฉลี่ยตอเตียง(ตํ่าสุด-สูงสดุ) 
(คน/เตียง) 

กรุงเทพมหานคร 23 เขต 67.90 517,(142-1,169) 
ภาคกลาง (ไมรวมกทม.) 10 จังหวัด 41.67 282,(150-434) 
ภาคเหนือ 1 จังหวัด 5.55 146,(143-148) 
ภาคใต 1 จังหวัด 9.79 256,(246-266) 
ท่ีมา ขอมูลจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2557-2559 
 

 จากตารางที่ 5.14  พบวาผูประกันตนเฉลี่ยตอเตียงของกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 
ที่มากที่สุดพบไดรอยละ 67.90  ในเขตกรุงเทพมหานคร และยังพบวามีคาเฉลี่ยตอเตียงที่สูงกวา 
ในทุกภาค รองลงมาคือ ภาคกลางที่พบ รอยละ 41.67 ของจังหวัดในภาคกลางทั้งหมด  สวนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมพบจังหวัดที่มีคาเฉลี่ยตอเตียงสูงกวาระดับประเทศ 
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5.1.3 การเจ็บปวยของผูประกันตน 

5.1.3.1  การเจ็บปวยของผูปวยนอก 
 

ตารางที่ 5.15 การเจ็บปวยของผูประกันตนที่เปนผูปวยนอกที่พบมากที่สดุเรียงตามลําดับ  
อัตราปวยตอพัน 

โรค 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

จํานวน อัตราตอพนั จํานวน อัตราตอพนั 
I10 : Hypertension  
(ความดันโลหิตสูง) 

3,506,209 319.52 3,735,952 328.85 

E78: Hyperlipidemia  
(ไขมันในเลือดสูง) 

1,818,245 165.60 2,094,413 184.36 

J069: Acute upper respiratory 
infection  
(ติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบนเฉียบพลัน) 

1,612,670 146.96 1,604,462 141.23 

E114: Non-insulin dependent 
Diabetes mellitus 
(เบาหวาน) 

1,397,098 127.32 1,584,245 139.45 

A09: Diarrhoea or gastroenteritis 
(ทองรวง) 

906,175 82.58 545,734 48.04 

K30: Dyspepsia 
(ปวดทอง) 

886,026 80.74 871,891 76.75 

J00: Common cold 
(ไขหวัด) 

704,225 64.18 799,254 70.35 

R42: Dizziness and giddiness 
(เวียนศีรษะ) 

140,764 12.83 150,804 13.27 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2557 

 
 
 
 
. 
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รูปภาพที่ 5.12  อัตราการเจ็บปวยของผูปวยนอกที่พบมากที่สุดของผูประกันตนที่เขารับการรักษาใน 
                  สถานพยาบาลประกันสังคม กรณีผูปวยนอก พ.ศ. 2556-2557 
  
 จากขอมูลการเจ็บปวยผูปวยนอกของผูประกันตนพบวา ในป 2557 มีอัตราการเจ็บปวย 
ที่สูงขึ้นกวาป พ.ศ. 2556 ซึ่งโรคที่พบมากที่สุดจะเปนกลุมโรคเรื้อรัง ทั้งสิ้น ไดแก โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และยังพบวามีแนวโนมสูงมากขึ้นในป พ.ศ. 2557 ทั้งน้ีกลุมโรค
ที่อาจกอใหเกิดผลตามมาคือโรคทางสมองและหลอดเลือด รวมถึงโรคไตที่ทําใหเกิดการฟอกเลือด
ตามมาดวยเชนกัน  
 ดังน้ัน หากไมมีการควบคุมปองกันโรคดังกลาว ผลที่ตามมาคือ กลุมโรคเรื้อรังจะทําให
เกิดผลเสียทางสุขภาพของกลุมผูประกันตน รวมถึงการตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลใน
โรคที่เปนผลตามมาดวยเชนกัน ไดแก คาใชจายสูง การบําบัดทดแทนไต โรคทางสมอง เปนตน ซึ่งเปน
กลุมโรคทั้งการเหมาจาย และนอกเหนือเหมาจายของประกันสังคมทั้งสิ้น ดังน้ัน หากปองกันไดจึงเปน
แนวทางที่ดี ของการลดความสูญเสียทางสุขภาพของผูประกันตน และลดคาใชจายของสํานักงาน
ประกันสังคมที่จะตามมาดวยเชนกัน 

 
5.1.3.2  การเจ็บปวยของผูปวยโรคเรื้อรัง 

  จากขอมูล 3 ปยอนหลังที่ไดรับจากสํานักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2556-
2558) พบวาแนวโนมผูปวยดวยโรคเรื้อรังมากขึ้นทุกป โดยพบการปวยเมื่อเทียบอัตราตอผูประกันตน
พบวาในป พ.ศ. 2558 พบรอยละ 14.77 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2557  12.08 % และที่พบมากที่สุด 10 
อันดับแรก ไดแก 
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ตารางที่ 5.16  10 อันดับแรกที่พบมากที่สุดของโรคเรื้อรัง 26 กลุมโรค                       หนวย : คน 

 

ลําดับที่ ชื่อโรค พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
1 โรคความดันโลหิตสูง 513,334 558,590 618,760 
2 โรคไขมันในเลือดสูง 351,651 406,915 463,207 
3 เบาหวาน 197,830 220,771 246,834 
4 โรคภูมิคุมกันบกพรอง 78,648 84,705 92,092 
5 โรคตอมไทยรอยดเปนพิษ 53,824 57,160 61,276 
6 โรคมะเร็ง 34,725 39,150 43,137 
7 โรคทาลาสซีเมีย 26,234 29,725 35,557 
8 โรคตับอักเสบเรื้อรัง,ตับแข็ง 21,869 25,931 32,102 
9 โรคไตวายเรื้อรัง 19,122 25,831 32,637 
10 โรคพารกินซั่น 14,343 16,889 19,001 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยโรคเรื้อรังของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 

 

 จากขอมูลในตาราง 5.16 เมื่อเปรียบเทียบโรคความดันโลหิตสูงในป 2558 กับ
ผูประกันตนในป 2558 พบรอยละในการเกิดโรค 5.30 ของผูประกันตนทั้งหมด ซึ่งพบมากที่สุด
รองลงมาคือ ไขมันในเลือดสูง พบรอยละ 3.97 และเบาหวานพบรอยละ 2.12 และยังพบอีกวา 
ในป พ.ศ.2558 สูงขึ้นจากป 2557 และ 2556 เชนกัน 
 

5.1.3.3  การเจ็บปวยของผูปวยใน 
  จากขอมูลผูปวยในที่ไดรับ พ.ศ. 2556-2558  สํานักงานประกันสังคมใช
ขอมูลผูปวยในสําหรับการจัดสรร DRG ใหกรณีที่ AdjRW มากกวาหรือเทากับ 2 เปนการจายกรณี
คาใชจายสูง และกรณีภาระเสี่ยงที่มี AdjRW นอยกวา 2 เพ่ือสรางแรงจูงในการสงขอมูลใหสวนกลาง 
ทั้งน้ีจากขอมูลผูปวยในที่ไดสามารถนํามาสรุปรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที ่5.17 10 อันแรกของ DRG ที่พบมากที่สุดของผูปวยใน ป 2556      อัตราตอพนัคน 

 

ลําดับ
ท ี

DRG ชื่อ จํานวน อัตรา 

1 06570 Gastroenteritis age > 9, no CC 197,186 17.97 
2 06070 Appendectomy, no CC 110,622 10.08 
3 18560 Dengue, adult, no CC 108,800 9.91 
4 03530 Otitis media and URI, no CC 101,966 9.29 
5 14059 Abortion w D&C or asp currettage 84,636 7.71 
6 13050 Uterine & adnexal proc for non-malignancy, no CC 82,360 7.51 
7 14520 Antenatal condition wo severe compli Dx 65,858 6.00 
8 06640 Oesophagitis, gastritis and dyspepsia age > 9, no CC 63,911 5.82 
9 04590 Bronchitis and asthma, no CC 63,490 5.79 
10 06090 Anal & stomal procedure, no CC 52,567 4.79 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556 
 
ตารางที่ 5.18  10 อันแรกของ DRG ที่พบมากที่สุดของผูปวยใน ป 2557                  อัตราตอพัน
คน 

 

ลําดับ
ที ่

DRG ชื่อ จํานวน อัตรา 

1 06570 Gastroenteritis age > 9, no CC 201,950 17.78 
2 03530 Otitis media and URI, no CC 132,162 11.63 
3 06070 Appendectomy, no CC 108,320 9.53 
4 14059 Abortion w D&C or asp currettage 89,636 7.89 
5 13050 Uterine & adnexal proc for non-malignancy, no CC 85,835 7.56 
6 14520 Antenatal condition wo severe compli Dx 70,029 6.16 
7 04590 Bronchitis and asthma, no CC 69,057 6.08 
8 06640 Oesophagitis, gastritis and dyspepsia age > 9, no CC 65,586 5.77 
9 06090 Anal & stomal procedure, no CC 55,515 4.89 
10 03510 Dysequilibrium, no CC 52,567 4.83 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2557 
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ตารางที ่5.19  10 อันแรกของ DRG ที่พบมาที่สุดของผูปวยใน ป 2558                   อัตราตอพันคน 

 

ลําดับ
ที ่

DRG ชื่อ จํานวน อัตรา 

1 06570 Gastroenteritis age > 9, no CC 201,828 17.30 
2 18560 Dengue, adult, no CC 153,073 13.12 
3 03530 Otitis media and URI, no CC 140,363 12.03 
4 06070 Appendectomy, no CC 108,210 9.28 
5 14059 Abortion w D&C or asp currettage 88,411 7.58 
6 

13050 
Uterine & adnexal proc for non-malignancy, no 
CC 86,894 7.45 

7 04590 Bronchitis and asthma, no CC 74,416 6.38 
8 14520 Antenatal condition wo severe compli Dx 73,162 6.27 
9 

06640 
Oesophagitis, gastritis and dyspepsia age > 9, no 
CC 64,596 5.54 

10 14521 Antenatal condition w Severe complicating Dx 60,185 5.16 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2558 
 

 
รูปภาพที่ 5.13 แสดงอัตราปวยของผูปวยในที่พบมากที่สุด 10 อันดับแรก ต้ังแตป พ.ศ.2556-2558 
 
 จากขอมูลพบวา อัตราปวยที่พบของผูปวยในสวนใหญมีแนวโนมสูงขึ้นในป พ.ศ.2558  
แตทั้งน้ียังพบวาบางโรคมีแนวโนมสูงขึ้นในป พ.ศ.2558 ไดแก โรคไขเลือดออก ซึ่งพบในอัตราสูงขึ้นใน
ป พ.ศ.2558 ซึ่งเปนกลุมโรคที่มีการควบคุมปองกันได ดวยกระบวนการควบคุมและปองกันโรคใน
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พ้ืนที่ เพ่ือลดการระบาดของโรค รวมถึงเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นไดจากความรุนแรงของ
โรคดวย เชนเดียวกันกับ โรคทองรวงที่พบมากที่สุดในทุกป เปนโรคที่ตองเฝาระวัง ที่สามารถควบคุม
และปองกันได และจากขอมูลโรคที่พบบอย 10 อันดับแรกน้ัน ยังพบวาอีกวามีกลุมโรคของหญิง
ต้ังครรภที่มีจํานวนสูง ดังตารางดานลาง 
 
ลําดับที ่ ชื่อโรค พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

1 Abortion w D&C or asp 
currettage 

84,636 7.71 89,636 7.89 88,411 7.58 

2 Antenatal condition wo 
severe complicating Dx 

65,858 6.00 70,029 6.16 -  

3 Antenatal condition w 
Severe complicating Dx 

- - - - 70,029 6.00 

รวม 150,494 13.71 159,665 14.05 158,440 13.58 
 

 ทั้งน้ีใน 10 อันดับแรกพบวาโรคหรือการเจ็บปวยในกลุมหญิงต้ังครรภที่เปนผูประกันตน 
ซึ่งทั้ง 3 กลุมพบในอัตราที่สูง ในป 2556 อัตรา 13.71  และในป 2557-2558 พบ อัตรา 14.05 และ 
13.58ตอผูประกันตนพันคน  
 

 
รูปภาพที่ 5.14  แสดงการเจ็บปวยของผูประกันตนในหญงิกลุมต้ังครรภป พ.ศ.2556-2557 
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ตารางที่ 5.20 จํานวนผูประกันตนที่เขารับการรักษาผูปวยในดวยโรคอุจจาระรวง(Gastroenteritis)  
                 และโรคไขเลือดออก( Dengue) แยกรายภาคพ.ศ.2556-2558 

 

ภาค 

Gastroenteritis age > 9, no CC Dengue, adult, no CC 
จํานวน อัตราตอพนั จํานวน อัตราตอพนั 

2556 2557 2558 2 5 5
6 

2 5 5
7 

2 5 5
8 

2556 2557 2558 2 5 5
6 

2 5 5
7 

2 5 5
8 

กรุงเทพมหานคร 6154 6206 6033 1.95 1.93 1.82 2811 1240 5288 0.89 1.64 1.60 

ภาคกลาง  
(ไมรวมกทม.) 11164 11637 11418 2.25 2.25 2.15 4260 1999 8624 0.86 1.67 1.62 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ 1598 1907 1820 1.51 1.73 1.62 1078 125 963 1.02 0.88 0.86 

ภาคเหนือ 1950 1732 1682 2.07 1.77 1.68 1988 154 939 2.11 0.96 0.94 

ภาคใต 698 729 779 0.81 0.82 0.85 1281 936 1003 1.49 1.12 1.09 

รวม 
2156

4 
2221

1 
2173

2 1.97 1.96 1.86 
1141

8 
445
4 

1681
7 1.04 1.48 1.44 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม ป พ.ศ. 2556-2558 

 
 
 

 
รูปภาพที่ 5.15 แสดงอัตราการปวยดวยโรคอุจจาระรวงของผูปวยในประกันสังคม 
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รูปภาพที่ 5.16 แสดงอัตราการปวยดวยไขเลือดออกของผูปวยในประกันสังคม 

 
 จากขอมูลพบวา โรคอุจาระรวง พบอัตราการปวยของผูปวยในสูงในทุกภาค ยกเวน
ภาคใตที่มีอัตราการปวยตํ่า ในสวนโรคไขเลือดออก ซึ่งจากภาพพบวาไขเลือดออกชวงแรก พ.ศ.2556 
ภาคเหนือมีอัตราปวยตอพันประชากร(ผูประกันตน) สูงที่สุด ซึ่งตอมาในปพ.ศ.2558 พบวา 
กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง อัตราการปวยสูงกวาทุกภาค 
 
ตารางที่ 5.21 จํานวนผูประกันตนที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลและที่เสียชีวิตแยกตามรายภาค   

อัตราตอพัน 

ภาค 
จํานวน อัตรา 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 
กรุงเทพมหานคร 2,124 2,140 2,443 0.67 0.66 0.74 
ภาคกลาง (ไมรวมกทม.) 3,250 3,398 3,723 0.66 0.66 0.70 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 545 619 634 0.52 0.56 0.56 
ภาคเหนือ 685 724 801 0.73 0.74 0.80 
ภาคใต 469 486 480 0.55 0.54 0.52 

รวม 7,073 7,367 8,081 0.64 0.65 0.69 
`ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556 
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รูปภาพที่ 5.17 อัตราการเสียชีวิตในผูปวยในของผูปวยแยกตามรายภาคของสถานพยาบาลที่รักษา  

พ.ศ.2556-2558 
 

 จากขอมูลพบวาอัตราการเสียชีวิตในผูปวยในของผูประกันตนที่เขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลประกันสังคมสวนใหญ มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป  ยกเวนภาคใตที่มีแนวโนมลดลงในป 
2558 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราคงที่ต้ังแตป 2557 ถึงป 2558 เปนตนมา โดยภาพรวม
อัตราการเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นทุกป ซึ่งอัตราการเสียชีวิตของแตละภาคสอดคลองกับอัตราการเจ็บปวยของ
ผูปวยในของแตละภาคที่สูงขึ้นในแตละป โดยเฉพาะภาคเหนือทีม่ีอัตราสูงที่สุด เชนกัน  
 

ตารางที ่5.22 10 อันดับแรกของ DRG ที่พบในการเสียชีวิตของผูปวยใน  พ.ศ. 2556-2558 

 

ลําดับที ่ โรค(DRG) จํานวน รอยละปวยตาย 
1 Ventilator support, w catas CC 2,158 45.53 
2 HIV-related infection, not transferred, w catas 

CC 1,032 21.64 
3 Septicemia, adult, not transferred, w catas CC 854 28.01 
4 Specific cerebrovascular disorders exc TIA, not 

transferred, w severe CC 602 18.68 
5 LOS 6 hours or less, age 12 - 65 years, died, w 

mechanical vetilat, w or wo CC 595 96.43 
6 Ventilator support, w severe CC 573 27.17 
7 Specific cerebrovascular disorders exc TIA, not 

transferred, w catas CC 427 32.23 
8 Craniotomy  except for trauma, w catas CC 408 24.80 
9 LOS 6 hours or less, age 12 - 65 y, died, w or 

wo CC 375 97.15 
10 HIV-related infection, not transferred, w severe 

CC 351 5.67 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556 
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ทั้งน้ีจากขอมูลผูปวยใน พบวาจํานวนผูปวยที่พบในแตละกลุมโรค และการเสียชีวิตที่พบ 

ในกลุมโรคน้ันมีความรุนแรงที่แตกตางกัน โดยบางโรคไมมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแตบางกลุมโรคกลับ
พบวามีอัตราการเสียชีวิตที่สูง เมื่อนําขอมูลอัตราปวยตายในทุกกลุมโรคที่พบในป 2556-2558 มาจัด
กลุมใหมพบวาอัตราปวยตายจะมีจํานวนตามตารางที่ 5.23 
 
ตารางที่ 5.23 รอยละปวยตายของกลุมโรค (DRG) ของผูปวยใน ที่พบในป พ.ศ. 2556-2558 

 

กลุมที่ รอยละปวยตาย(%) จํานวนกลุมโรค เปอรเซ็นต 
1 0 1076 47.2 
2 0.01-10.00 904 39.7 
3 10.01-20.00 183 8.0 
4 20.01-30.00 62 2.7 
5 30.01-40.00 34 1.5 
6 40.01-50.00 9 0.4 
7 50.01-70.00 4 0.2 
8 70.01-90.00 1 0.04 
9 90.01-100.00 6 0.3 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556 
 

จากตารางพบวา สวนใหญรอยละ 47.2  เปนกลุมโรคที่เขารับการรักษาแลวไมพบการ
เสียชีวิต แตพบวาอัตราปวยตายทีม่ากกวารอยละ 50 มีจํานวนทั้งหมด 11 กลุมโรค  น่ันหมายความวา 
จากขอมูลที่ผานมา พ.ศ.2556-2558  มีกลุมโรคที่ผูปวยในที่เขารับการรักษา และพบวามีการเสียชีวิต 
ในอัตรา รอยละ 50 ขึ้นไป จํานวน 11 กลุมโรค  
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จากขอมูลรายการ DRG ที่พบวามีอัตราการเสียชีวิตสูงกวารอยละ 50 ไดแก 
 

DRG กลุมโรค จํานวน
เสียชีวิต 

จํานวน
ปวย 

อัตราปวย
ตาย 

28679 LOS 6 hours or less, age >65 y, died, w or wo CC 10 10 100.00 

28659 
LOS 6 hours or less, age >65 y w acute MI, died, w 
or wo CC 5 5 100.00 

28649 
LOS 6 hours or less, age >65 y w CVA, died, w or 
wo CC 1 1 100.00 

28039 
LOS 6 hours or less, age >65 years, died, w 
mechanical vetilation, w or wo CC 14 14 100.00 

28639 LOS 6 hours or less, age 12 - 65 y, died, w or wo CC 375 386 97.15 

28029 
LOS 6 hours or less, age 12 - 65 years, died, w 
mechanical vetilat, w or wo CC 595 617 96.43 

13189 
Trach for female repro sys dis w mech vent 96+ hr, 
w or wo CC 3 4 75.00 

22039 Trach for burns w mech vent 96+ hr, w or wo CC 2 3 66.67 
02554 Malignant neoplasm of the eye, w catas CC 2 3 66.67 

17059 
Trach for myeloproliferative dis w mech vent 96+ 
hr, w or wo CC 17 26 65.38 

05634 Major arrhythmia and cardiac arrest, w catas CC 158 311 50.80 
`ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556 
 
 

จากขอมูลขางตนพบวาโรคหัวใจที่พบวามีการปวย และเสียชีวิตสูงรอยละ 50 เมื่อนํา
ขอมูลดังกลาวมาพิจารณาเพ่ิมเติมในสวนของการรักษาพยาบาลของแตละภาค ดังรายละเอียดตารางที ่
5.24 
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ตารางที ่5.24 ผลการรักษาผูปวยในที่เขารับการรักษาดวย DRG :Major arrhythmia and cardiac 
                 arrest, w catas CC  (DRG 05634) จําแนกตามรายภาค พ.ศ.2556-2558 

 

ภาค ดีขึ้น/หายขาด Death refer ไมยินยอมรักษา 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 35 39.33 48 53.93 5 5.62 1 1.12 
ภาคกลาง (ไมรวมกทม.) 35 30.17 71 61.21 7 6.03 2 1.72 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 35.71 12 28.57 5 11.90 9 21.43 
ภาคเหนือ 14 35.00 18 45.00 3 7.50 5 12.50 
ภาคใต 6 37.50 6 37.50 3 18.75 1 6.25 

รวม 105 34.65 155 51.16 23 7.59 18 5.94 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานกังานประกันสังคม ป พ.ศ.2556 
 
 

 
รูปภาพที่ 5.18  เปรียบเทียบผลการรักษาผูปวยในที่เขารับการรักษาดวยโรค Major arrhythmia 
and 
                 cardiac arrest, w catas CC  ของแตละภาค 
 

จากขอมูลผูปวยในที่ปวยดวยโรค Major arrhythmia and cardiac arrest, w catas 
CC ที่เขารับการรักษา พบวา 

กรุงเทพมหานคร มีการรักษาผูปวยในที่ผลการรักษาดีขึ้น/หายขาด พบรอยละ 39.33  
ที่สูงสุดกวาทุกภาค และมีการปฏิเสธการรักษาตํ่าที่สุดเพียงรอยละ 1.12 และการสงตอตํ่าที่สุดเพียง
รอยละ 5.62 

สวนภาคกลางพบวามีรอยละการเสียชีวิตสูงสุด พบรอยละ 61.21 แตพบวา ภาคกลาง 
มีผูปวยมากที่สุด  
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สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการตายตํ่าสุด แตเมื่อพิจารณาขอมูลการการปฏิเสธ 

การรักษา พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูปวยที่ปฏิเสธการรักษาสูงที่สุด รอยละ 21.43 และ 
มีการสงตอสูง เปนลําดับที่ 2   

ภาคใตพบวาในภาคใตมีการรักษาที่ผลการรักษาดีขึ้น/หายขาดของผูปวยในและการ
เสียชีวิตเทากัน แตมีรอยละการสงตอสูงสุด รอยละ 18.75  
 

โรคเรื้อรังที่พบในผูปวยใน   
จากขอมูลของผูปวยที่ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง พบวาเมื่อนําขอมูลของผูปวยกลุมดังกลาว

มาเช่ือมโยงกับขอมูลผูปวยในของปพ.ศ. 2556-2558 พบวาโรคเรื้อรังที่ผูประกันตนเขาพักรักษาใน
โรงพยาบาล 5 อันดับแรกไดแก  ความดันโลหิตสูง (276,109 ราย) , ไขมันในเลือดสูง (191,941 ราย) 
, เบาหวาน(149,764 ราย), มะเร็ง (104,178 ราย) , ไตวายเรื้อรัง (49,566 ราย)  ทั้งน้ีเมื่อนําขอมูล 
ผูปวยในมาจําแนกตามกลุมอายุพบวา 
 

 
รูปภาพที่ 5.19 แสดงโรคเรื้อรังที่พบในผูปวยในแตละชวงอายุ ต้ังแตป พ.ศ.2556-2558 

 
 กลุมอายุที่พบมากที่สุดไดแก 40-49 ป  และ 50-59 ป  ทั้งน้ีในขอมูลยังพบอีกวา อายุ  
20-29 ป ก็เริ่มมีการปวยดวยโรคเรื้อรังดวยเชนกัน ซึ่งเมื่อนําขอมูลมาพิจารณาพบวาในกลุมโรคเรื้อรัง 
ที่พบในผูประกันตนที่เขาพักรักษาในโรงพยาบาล และพบในกลุมที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป  พบมาก 5 
อันดับแรก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง (8,700 ราย) , ทาลาสซีเมีย (7,449 ราย) , AIDS (7,122 ราย), 
มะเร็ง (6,292 ราย), ไขมันในเลือดสูง (5,382 ราย), ไทยรอยเปนพิษ (4,171 ราย) 
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5.1.3.4  การบําบัดทดแทนไต 

  จากขอมูลที่ไดรับของผูประกันตนที่เขารับบริการทางการแพทยในกลุม
บําบัดทดแทนไตทั้งหมดต้ังแตเริ่มมีการดําเนินการเรื่องสิทธิประโยชนกรณีบําบัดทดแทนไต จากขอมูล
พบวาจํานวนผูประกันตนที่เขารับการรักษาการบําบัดทดแทนไตดวยวิธีตาง ๆ ไดแก 

1. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) 
2. การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร (Peritoneal dialysis) 
3. การปลูกถายไต (Kidney transplant) 
โดยวิธีการการรักษาแตละประเภทมีผูประกันตนที่เขารับการรักษา ดังแสดงในตารางที่ 5.25 

 

ตารางที ่5.25  จํานวนการรักษาบําบัดทดแทนไตในแตละประเภทของผูปวยประกันสังคม 
. 

การรักษา จํานวน(ราย) รอยละ 
1 วิธ ี   

1. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 9,898 87.99 
2. การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร 384 3.41 
3. ปลูกถายไต 149 1.32 
4. ปลูกถายไต (รับยา) 274 2.44 
5. ปลูกถายไต (ทําหัตถการ) 544 4.84 

รวม 11,249  
2 วิธี (มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบําบัด 2 วิธี)   

1. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและการลางชองทองดวยนํ้ายา
อยางถาวร 

136 5.17 

2. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและปลูกถายไต 1,876 71.36 
3. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและปลูกถายไต (รับยา) 39 1.48 
4. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและปลูกถายไต (ทําหัตถการ) 523 19.89 
5. การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวรและปลูกถายไต 45 1.71 
6. การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวรและปลูกถายไต (รับยา) 3 0.11 
7. การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวรและปลูกถายไต (ทําหัตถการ) 7 0.27 

รวม 2,629  
3 วิธี(มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบําบัด 3 วิธี)   

1. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม+ การลางชองทองดวยนํ้ายาอยาง
ถาวร + ปลูกถายไต 

23 82.14 

2. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม + การลางชองทองดวยนํ้ายา
อยางถาวร + ปลูกถายไต (ทําหัตถการ) 

5 17.86 

รวม 28  
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยบําบัดทดแทนไต สํานักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ  รายงานขอมูลเปนยอดสะสมของผูประกันตนท่ีบําบัดทดแทนไตในแตละวิธีจนถึงปจจุบัน 
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จากตารางขางตน พบวาผูปวยที่บําบัดทดแทนไตมีการรักษาทั้งแบบใชวิธีเดียวและมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธี โดยพบวา มีการปรับเปลี่ยน 2 วิธีรอยละ 18.91 ของการบําบัดทดแทนไตทั้งหมด สวน 
3 วิธีพบรอยละ 0.20 ซึ่งการรักษาวิธีเดียวพบรอยละ 80.89 ซึ่งพบวาผูปวยใชวิธีการรักษาดวย 
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมรอยละ 87.99 รองลงมาคือการปลูกถายไต (ทําหัตถการ)  
รอยละ 4.84 และการลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร รอยละ 3.41  สวนการปรับเปลี่ยนวิธี 2 วิธี 
พบในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและปลูกถายไตรอยละ 71.36 รองลงมาคือ การฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมและปลูกถายไต (ทําหัตถการ) รอยละ 19.89 และ การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและ
การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร รอยละ 5.17  และการปรับเปลี่ยน 3 วิธี ไดแก การฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร และปลูกถายไต รอยละ 82.14 
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ตารางที่ 5.26  จํานวนผูปวยที่บําบัดไตแตละวิธีจําแนกตามกลุมอายุ 

 

วิธีการรักษา รวม 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

1 วิธี 10,106 4 116 473 725 1,186 1,329 1,436 1,576 1,383 980 571 222 77 17 10 1 
 - การฟอกเลือดดวยเคร่ืองไต
เทียม (HD) 9,718 4 112 456 705 1,144 1,277 1,375 1,513 1,326 949 543 214 72 17 10 1 
 - การลางชองทองดวยน้ํายาอยาง
ถาวร  (PD) 388  4 17 20 42 52 61 63 57 31 28 8 5    

2 วิธ ี 2,651   23 200 384 543 498 403 295 184 72 41 7 1      
 - ฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม
และการลางชองทองดวยน้ํายา
อยางถาวร 137  1 5 8 16 23 14 30 22 6 7 4 1    
 -ฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียมและ
ปลูกถายไต (TR) 1,932  18 152 282 401 366 295 213 126 49 29 1     
 -ฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียมและ
ปลูกถายไต  (ผาตัด) (TR1) 527  4 41 86 115 98 88 43 31 15 4 2     
 -การลางชองทองดวยน้ํายาอยาง
ถาวรและปลูกถายไต 48   2 6 10 9 6 9 4 2       
 -การลางชองทองดวยน้ํายาอยาง
ถาวรและปลูกถายไต(ผาตัด) 7    2 1 2   1  1      

3 วิธ ี 28     2 1 6 8 3 4 3 1            
 -ฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม  
+ การลางชองทองดวยน้ํายาอยาง
ถาวร+ปลูกถายไต 23   2 1 5 5 3 3 3 1       
 -ฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม 
+ การลางชองทองดวยน้ํายาอยาง
ถาวร +ปลูกถายไต (ผาตัด) 5     1 3  1         

รวม 12,785 4 139 675 1,110 1,735 1,835 1,842 1,875 1,570 1,053 612 229 78 17 10 1 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยบําบัดทดแทนไต สํานักงานประกันสังคม 
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รูปภาพที่ 5.20  แสดงการบําบัดทดแทนไตแตละประเภทจําแนกตามกลุมอายุ 

 
 จากรูปภาพ  พบวาชวงอายุที่มีการรักษาบําบัดทดแทนไตพบมากที่สุด คือ ชวงอายุ 50-
54 ป พบรอยละ 14.67 รองลงมาคือชวงอายุ 45-49 ป รอยละ 14.41 และชวงอายุ 40-44 ป รอยละ 
14.35 ตามลําดับ  เมือ่รวมทัง้สามชวงอายุ ต้ังแต 40-54 ป พบทั้งหมดจํานวน 5,552 ราย คิดเปนรอย
ละ 43.4 
 และพบวาการปลูกถายไตจะพบรวมกับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (HDTR1) 
มากกวาการลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร (PDTR1) ที่จะพบในปริมาณนอย และในบางชวงอายุ
เทาน้ัน  
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ตารางที่ 5.27 อัตราการเสียชีวิตของผูประกันตนที่มีการรักษาบําบัดทดแทนไตแตละประเภท 

. 

การรักษา จํานวน(ราย) อัตราตาย 
1 วิธี   

1.1 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 1,492 15.07 
1.2 การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร 168 43.75 
1.3 ปลูกถายไต 5 3.36 
1.4 ปลูกถายไต (รับยา) 1 0.36 
1.5 ปลูกถายไต (ทําหัตถการ) 6 1.10 

รวม 1,672 14.86 
2 วิธี (มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบําบัด 2 วิธี)   

2.1 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและ 
การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร 

30 22.06 

2.2 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและ 
ปลูกถายไต 

126 6.72 

2.3 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและ 
ปลูกถายไต (รับยา) 

3 7.69 

2.4 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและ 
ปลูกถายไต (ทําหัตถการ) 

26 4.97 

2.5 การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร  
และปลูกถายไต 

2 4.44 

2.6 การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร  
และปลูกถายไต (รับยา) 

0 0.00 

2.7 การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร  
และปลูกถายไต(ทําหัตถการ) 

1 14.29 

รวม 188 7.15 
3 วิธี (มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบําบัด 3 วิธี)   

3.1 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 
+ การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร 
+ปลูกถายไต 

1 4.35 

3.2 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม  
+ การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร  
+ ปลูกถายไต (ทําหัตถการ) 

1 20.00 

รวม 2 7.14 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยบําบัดทดแทนไต สํานักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ  รายงานจากขอมูลของผูปวยบําบัดทดแทนไตท่ีระบุเสียชีวิต ซ่ึงไมไดระบุสาเหตุท่ีแทจริงของการเสียชีวิต
ของแตละคน และท่ีเปนยอดสะสมจนถึงปจจุบัน 
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ตารางที่ 5.28 เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตของผูประกันตนที่มีการบําบัดทดแทนไตแตละประเภท 
                 จําแนกตามการปรับวิธีการรักษา 
 

การบําบดัไต 1 วิธ ี 2 วิธ ี 3 วิธ ี อัตราเฉลี่ยรวม 
1.การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 15.07 7.19 7.14 13.45 
2.การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร 43.75 5.45 7.14 38.95 
3. การปลูกถายไต 1.24 6.34 7.14 4.93 

อัตราเฉลี่ยรวม 14.86 7.15 7.14 13.39 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยบําบัดทดแทนไต สํานักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ  รายงานจากขอมูลของผูปวยบําบัดทดแทนไตท่ีระบุเสียชีวิต ซ่ึงไมไดระบุสาเหตุท่ีแทจริงของการเสียชีวิต 
              ของแตละคน และท่ีเปนยอดสะสมจนถึงปจจุบัน 
 
 

 
รูปภาพที ่5.21 แสดงการอัตราการเสียชีวิตของผูประกันตนที่มีการบําบัดทดแทนไตแตละประเภท 

 
จากขอมูลการบําบัดทดแทนไตที่ผานมาทั้งหมดของสํานักงานประกันสังคม จากตารางที่ 

5.27 พบวาอัตราตายของการรักษาทุกวิธี พบรอยละ 13.39 และการรักษาแบบ 1 วิธี มีอัตราตาย
สูงสุด รอยละ 14.86  รองลงมา 2 วิธีและ 3 วิธีตามลําดับ  

และจากรูปภาพที่ 5.21 พบวาวิธีการบําบัดทดแทนไตที่มีอัตราการตายตํ่าสุด ไดแก  
การปลูกถายไต ทั้ง 1-3 วิธี สวนการรักษาดวยการลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวรแบบเดียว (1วิธี) มี
อัตราตายสูงที่สุด รอยละ 43.75 รองลงมาไดแก การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมแบบเดียว (1วิธี) 
รอยละ 15.07  และอัตราตายตํ่าสุด ไดแก การปลูกถายไตแบบวิธีเดียว ซึ่งมี อัตราตาย รอยละ 1.24 
และรองลงมา ไดแก การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวรแบบสองวิธี พบรอยละ 5.45 และ  
การปลูกถายไตแบบสองวิธี พบรอยละ 6.34 ตามลําดับ 

ทั้งน้ี การรายงานขอมูลขางตนเปนการรายงานในภาพรวมของผูบําบัดทดแทนไตที่ระบุ
วาเสียชีวิต ซึ่งไมไดระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แทจริงของผูบําบัดทดแทนไตแตละประเภท จึงตองมี
การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แทจริงตอไป 
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รูปภาพที่ 5.22 แสดงจํานวนผูประกันตนที่เสียชีวิตที่มีการรักษาบําบัดทดแทนไตทั้งหมด 

 
5.1.3 การบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานของผูประกันตน 

 จากขอมูลการเจ็บปวยเน่ืองจาการทํางานของกองทุนเงินทดแทน พบวามีลูกจางที่ไดรับ
บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานต้ังแตปพ.ศ. 2554 จนถึง ปพ.ศ. 2559 ดังตารางที่ 5.29 
 
ตารางที่ 5.29 แสดงจํานวนลูกจางที่ไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน โดยแบงตามประเภทความ
รุนแรงของการบาดเจ็บ ต้ังแต ป พ.ศ.2554 -2559 
 

ลําดับ
ที่ 

ระดับความรุนแรง พ.ศ. 
2554 

พ.ศ.
2550 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

1 หยุดงานไมเกิน 3 วัน 90,693 52,567 75,775 67,830 64,488 59,931 
2 หยุดงานเกิน 3 วัน 33,773 19,511 29,810 27,390 26,095 26,514 
3 สูญเสียอวัยวะบางสวน 5,070 2,526 4,366 4,037 3,571 1,946 
4 ทุพพลภาพ 78 44 77 47 49 20 
5 ตาย 606 350 623 607 581 582 

รวม 130,220 74,998 110,651 99,911 94,784 88,993 
อัตราการบาดเจ็บ (ตอลูกจางพันคน) 15.84 8.75 12.43 10.94 10.15 9.44 

บาดเจ็บตาย 4.65 4.67 5.63 6.08 6.13 6.54 
ท่ีมา: ขอมูลการบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานรายบุคคลของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2554-2559 
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     รูปภาพที 5.23 .แสดงอัตราการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน เทียบกับอัตราปวยตายจากอุบัติเหตุ 
 
 จากขอมูลที่ไดรับพบวาแนวโนมอัตราการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานของลูกจางมี
แนวโนมลดลงในป 2559 แตในทางกลับกัน พบวาอัตราการตายเน่ืองจากอุบัติเหตุจากการทํางานมี
แนวโนมสูงขึ้นในป 2559 ซึ่งเมื่อเทียบขอมูลกับลูกจางในแตละป พบวาลูกจางมีเพ่ิมมากขึ้นในป 2559 
น่ันหมายความวาความรุนแรงของการบาดเจ็บมีสูงขึ้น 
 และเมื่อจําแนกขอมูลตามสิ่งที่ทําใหประสบอันตราย พบวาในป พ.ศ. 2559 มีลูกจางที่
ไดรับบาดเจ็บจากสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 5.30 แสดงจํานวนสิ่งที่ทําใหประสบอันตรายกับลูกจาง ป พ.ศ. 2559 โดยจําแนกตาม
ประเภทความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ไดรับ 
 

ลําดับ 
ที่ 

สิ่งที่ทาํใหประสบอันตราย หยุดงาน
ไมเกิน3ว. 

หยุดงาน
เกิน3ว. 

สูญเสีย
อวัยวะ 

ทุพพล- 
ภาพ 

เสียชีวิต 

1 กาซ 44 49   28 
2 คนหรือสัตว 719 161 4  2 
3 เครื่องจักร 5,658 5,143 1,036 1 14 
4 เครื่องมือ 8,238 3,332 208  43 
5 เช้ือโรค 32 4    
6 ทาทางการทํางานและ 

การยกของ 2,192 561 5 
  

7 ไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 823 396 29 7 69 
8 ภัยธรรมชาติ 1 2    
9 ยานพาหนะ 2,269 2,411 75 8 255 
10 วัตถุระเบิด (ยกเวนกาซ) 7 14 2  6 
11 วัตถุหรือสิ่งของ 27,988 9,479 465 1 43 
12 สภาพแวดลอมเกี่ยวกับ 

การทํางาน 5,399 2,397 66 
 16 

13 สิ่งมีพิษ สารเคมี 3,611 365 5  6 
14 หมอไอนํ้าและถังความดัน 55 56 1   
15 อาคารหรือสิ่งกอสราง 2,728 2,083 48 2 100 

ท่ีมา: ขอมูลการบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานรายบุคคลของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2559 
  

จากขอมูลพบวาการบาดเจ็บสวนใหญเกิดจากวัตถุหรือสิ่งของที่ทําใหบาดเจ็บ พบมาก
ที่สุดรอยละ 42.67 รองลงมา ไดแก เครื่องจักร และเครื่องมือ พบรอยละ 13 เทากัน และอุบัติเหตุที่
พบนอยที่สุดเกิดจากภัยธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 0.01 ทั้งน้ีจากขอมูลดังกลาว ยังแสดงใหเห็นวาการ
บาดเจ็บที่ทําใหลูกจางตองสูญเสียอวัยวะมากที่สุดไดแก การบาดเจ็บจากเครื่องจักร รองลงมาไดแก
จากวัตถุหรือสิ่งของ และเครื่องมือตามลําดับ ทั้งน้ีในการบาดเจ็บทั้งหมด พบวา รอยละ 22.09 ความ
รุนแรงที่ทําใหเกิดการสูญเสียอวัยวะรวมถึงการทุพพลภาพของลูกจาง ซึ่งอาจมีผลทําใหการทํางานลด
ประสิทธิภาพลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บเชนกัน  
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ตารางที่  5.31 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสวนตาง ๆของรางกาย ที่ทําใหเกิดการสูญเสีย 
                  พ.ศ.2559 

 

ลําดับที ่ อวัยวะ จํานวนราย 
1 ขอเทา 15 

2 ขอมือ 28 

3 แขน 48 

4 ขา 25 

5 น้ิวมือ 1433 

6 น้ิวเทา 77 

7 เทา 40 

8 จมูก 2 

9 ชองทอง 3 

10 ซี่โครง 2 

11 ตา 22 
12 บา 5 
13 ใบหนา 2 
14 ปาก 1 
15 มือ 67 
16 ศีรษะ 3 
17 หลัง 4 
18 ห ู 9 
19 อก 11 
20 หลายสวน 149 

ท่ีมา: ขอมูลการบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานรายบุคคลของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2559 
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ตารางที่ 5.32 สิ่งที่ทําใหประสบอันตรายและเสียชีวิตเน่ืองจากการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  
                 พ.ศ.2559  

      

ลําดับที ่ สิ่งที่ทาํใหประสบอันตราย จํานวน 
1 กาซ 2 
2 คนหรือสัตว 14 
3 เครื่องจักร 43 
4 ไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 69 
5 ยานพาหนะ 255 
6 วัตถุระเบิด (ยกเวนกาซ) 6 
7 วัตถุหรือสิ่งของ 43 
8 สภาพแวดลอมเกี่ยวกับการทํางาน 16 
9 สิ่งมีพิษ สารเคมี 6 
10 อาคารหรือสิ่งกอสราง 100 
11 อ่ืนๆ 28 

ท่ีมา: ขอมูลการบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานรายบุคคลของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2559 
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สรุปการประเมินประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคม 
จากขอมูลของสํานักงานประกันสังคม พบวาสถานพยาบาลคูสัญญาประกันสังคมมี

แนวโนมลดลง ซึ่งมีผลทําใหสถานพยาบาลที่ยังคงอยู ตองรับผูประกันตนเพ่ือดูแลดานสุขภาพมากขึ้น 
การเขารับบริการของผูประกันตนแออัดมากขึ้นในบางแหง และคุณภาพการบริการทางการแพทยอาจ
ลดลงได ซึ่งจากขอมูลจํานวนผูรับบริการพบวาจํานวนครั้งเฉลี่ยตอคนของผูปวยนอกในแตละเดือนมี
เพ่ิมสูงขึ้นในป พ.ศ. 2557 ดังรูปภาพดานลาง  

 
 

 
 

พบวาอัตราการเขารับบริการผูปวยในป พ.ศ.2556-2557 มีแนวโนมสูงขึ้น อัตรา 42.17, 
41.37 และ 44.24 ตอพันคน ตามลําดับ น่ันแสดงใหเหน็วาผูประกันตนมีสุขภาพที่แยลง  การบริการ
ทางการแพทยคุณภาพลดลง     

และเมื่อพิจารณาโรคที่เกิดขึ้นกับผูประกันตน พบวาในป พ.ศ. 2557 โรคที่พบมากทีสุ่ด
ของผูปวยนอก ไดแก ความดันโลหิตสูงพบอัตรา 328.85 ตอพันคน รองลงมา ไดแก โรคไขมันในเลือด
สูง พบอัตรา 184.36 ตอพันคน รายละเอียดตามรูปภาพดานลาง    
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พบวา 5 อันดับแรกสวนใหญเปนโรคเรื้อรัง ไดแก ความดันโลหิตสูง (I10) ไขมันในเลอืด

สูง (E785) และ เบาหวาน (E119) 
และพบวา ในป 2557 มีอัตราการเจ็บปวยที่สูงขึ้นกวาป พ.ศ. 2556 ซึ่งโรคที่พบมาก

ที่สุดจะเปนกลุมโรคเรื้อรังทั้งสิ้น ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และ
ยังพบวามีแนวโนมสูงมากขึ้นในป พ.ศ. 2557 ทั้งน้ีกลุมโรคเรื้อรังอาจกอใหเกิดผลตามมา คือ โรคทาง
สมองและหลอดเลือด รวมถึงโรคไต ที่ทําใหเกิดการฟอกเลือดตามมาดวยเชนกัน  

ดังน้ันหากไมมีการควบคุมปองกันโรคดังกลาว ผลที่ตามมาคือ กลุมโรคเรื้อรังจะทําให
เกิดผลเสียทางสุขภาพของกลุมผูประกันตน รวมถึงการตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลใน
โรคที่เปนผลตามมาดวยเชนกัน ไดแก คาใชจายสูง การบําบัดทดแทนไต โรคทางสมอง เปนตน ดังน้ัน
หากปองกันไดจึงเปนแนวทางที่ดี ของการลดความสูญเสียทางสุขภาพของผูประกันตนและลด
คาใชจายของสํานักงานประกันสังคมที่จะตามมาดวยเชนกัน 
 

โรคเรื้อรัง 
พบวาในป พ.ศ.2556-2558 มีผูประกันตนที่ปวยดวยโรคเรื้อรังสูงขึ้น และพบวา 3 

อันดับแรกที่พบมากที่สุด ไดแก โรคความดันโลหิตสูง  โรคไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน 
 และจากขอมลูพบวาผูประกันตนที่ปวยดวยโรคเรื้อรังและมีการเขาพักรักษาตัวใน

สถานพยาบาล พบวาโรคที่เขารักษามากที่สดุ 3 อันดับแรก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันใน
เลือดสูง และโรคเบาหวาน และยังพบในกลุมที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป ซึ่งที่พบไดแก โรคความดันโลหิตสูง 
โรคทาลาสซีเมยี โรคเอดส โรคมะเร็งและไขมันในเลือดสูง รายละเอียดดังภาพดานลาง 

 

 
          

น่ันแสดงใหเหน็วาโรคที่ผูประกันตนเปนสวนใหญเปนโรคที่ปองกันได ซึ่งหากไมสามารถ
ปองกันไดอาจเปนสาเหตุของโรคอ่ืนๆ ตามมาไดเชนกัน ซึ่งไดแก โรคไต โรคหัวใจ โรคทางสมอง เปน
ตน ซึ่งกลุมโรคดังกลาวยังเปนกลุมโรคที่เปนภาระคาใชจายสูงของประกันสังคม 
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โรคผูปวยใน 
พบวาอัตราปวยของผูปวยในมีแนวโนมสูงขึ้นในป พ.ศ.2558 ซึ่งโรคที่พบในป พ.ศ.2558 

ซึ่งไดแก โรคไขเลือดออก ซึ่งพบในอัตราสูงมากขึ้นในป พ.ศ.2558 ซึ่งเปนกลุมโรคที่มีการควบคุม
ปองกันได 
 ในสวนการเสียชีวิตของผูปวยในพบวามีการเสียชีวิตสูงขึ้นในป พ.ศ.2556-2558 โรคที่
พบมากที่สุด ไดแก โรคการติดเช้ือ HIV  การติดเช้ือในกระแสเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง  
 

การประสบอันตรายจากการทาํงาน 
                 พบวาอัตราการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานของผูประกันมีแนวโนมลดลงในทุกป แต
พบวาอัตราการบาดเจ็บตายกลับมีแนวโนมสูงขึ้น (ดังรูปภาพดานลาง) น่ันแสดงใหเห็นวาความรุนแรง
ของการบาดเจ็บสูงขึ้น ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการไมไดมีการรณรงค หรือปองกันอยางจริงจังในบางสถาน
ประกอบการ จนเปนเหตุใหเกิดการสูญเสียหรือความรุนแรงถึงชีวิตได   

        

 
                                 

ดังน้ันจะเห็นไดวาที่ผานมาอัตราการเจ็บปวยมีแนวโนมสูงขึ้น ความรุนแรงการบาดเจ็บ
สูงขึ้นการเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันไดหรือโรคเรื้อรังมีแนวโนมสูงขึ้น และทีส่าํคัญผูประกันตน
เริ่มปวยดวยโรคเรื้อรังเร็วขึ้นน่ันแสดงใหเหน็วาผูประกันตนเริ่มมีสุขภาพที่แยลงสะทอนใหเห็นวา
คุณภาพการบริการทางการแพทยที่ลดลงเชนเดียวกัน 
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5.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการทางการแพทยของสํานักงาน
ประกันสังคม 
5.2.1 เงินเหมาจายรายหัวผูประกันตน 

     ในทุกสิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับ โดยประกันสังคมจะจายเงินใหกับ
สถานพยาบาลคูสัญญาของประกันคม โดยจะเหมาจายในอัตราที่กําหนดในแตละป ตอหัวประชากรที่
เปนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสถานพยาบาลน้ัน ๆ โดยจะคํานวณใหเปนรายปและจะจายใหกับ
สถานพยาบาลเพ่ือบริหารจัดการดานการแพทยใหกับผูประกันตนที่เขารับบริการ ในทุกเดือน 
 
ตารางที่ 5.33 คาใชจายเหมาจายรายหัวของสํานักงานประกันสังคม ในปต้ังแตป 2544- 2559 

 

ป พ.ศ. จํานวนเหมาจายรายหัว 
2544 6,518,040,803.09 
2545 7,315,825,870.74 
2546 8,540,757,729.22 
2547 8,966,919,224.90 
2548 10,708,103,385.28 
2549 11,969,455,520.39 
2550 12,167,683,053.43 
2551 12,913,902,568.86 
2552 13,760,878,072.50 
2553 12,779,752,284.00 
2554 14,408,513,788.50 
2555 15,208,480,086.50 
2556 15,867,532,303.00 
2557 16,586,538,840.97 
2558 17,032,578,148.42 
2559 17,620,232,538.09 

ท่ีมา:  ขอมูลคาใชจายเหมาจายรายหัวของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2544-2559 

 
 จากขอมูลพบวาแนวโนมคาใชจายรายหัวของผูประกันตนเพ่ิมมากขึ้นทุกป  
 

5.2.2 การรบัรองคุณภาพในการใหบริการของสถานพยาบาลคูสัญญาประกันสังคม 
   โดยทางสํานักงานประกันสังคมจะเพ่ิมอัตราเหมาจายรายหัวใหกับสถานพยาบาลที่ผาน
การรับรองคุณภาพ HA บันไดขั้นที่ 2 โดยจะเหมาจายในอัตรา 40 บาท และ HA ขั้นที่ 3 หรือ JCI 
โดยจะเหมาจายในอัตรา 80 บาท โดยเหมาจายตอหัวตอปของผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนสิทธิของ
สถานพยาบาลน้ันๆ จากขอมูลพบวาสถานพยาบาลที่ผานการรับรองทั้ง 2 มีทั้งหมดรอยละ 93.75 
รายละเอียดดังตารางที ่5.34  
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ตารางที่ 5.34 จํานวนสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลต้ังแตปพ.ศ. 2555-2560 
                 เมื่อเทียบสถานพยาบาลที่มผีูประกันตนขึ้นทะเบียนสิทธิ 

หนวย : แหง 

พ.ศ. 

จํานวน
สถานพยา

บาล
ทั้งหมด 

จํานวน 
ผาน HA 
ขั้นที่1 

จํานวน 
ผาน HA 
ขั้นที่2 

จํานวน 
ผาน HA 

ขั้นที่3 (JCI) 

รวมผาน HA ขัน้ที่ 2 
และ  

ขั้นที่3 (JCI) 

รวมท่ีไมผาน HA 
ขั้นที่ 2 และ  
ขั้นที่ 3 (JCI) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2555 243 3 85 131 216 88.89 27 11.11 
2556 241 1 62 158 220 91.29 21 8.71 
2557 242 1 54 166 220 90.91 22 9.09 
2558 241 0 37 185 222 92.12 19 7.88 
2559 240 0 39 186 225 93.75 15 6.25 

ท่ีมา: ขอมูลรายชื่อสถานพยาบาลท่ีผานการรับรองคุณภาพ ของสํานักงานประกนัสังคม พ.ศ.2555-2560 

 

 
รูปภาพที่ 5.24 แสดงรอยละของสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพแตละระดับต้ังแต 

                            ป พ.ศ.2555-2559 
 
 จากตารางที่ 5.33  พบวามีสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพทั้งในระดับที่ 2 และ
ระดับที่ 3 (JCI) มีอัตราสูงขึ้นในทุกป ซึ่งในป พ.ศ. 2559 พบวาสถานพยาบาลที่ผานการรับรอง
คุณภาพระดับที่ 2 มีจํานวน 39 แหงคิดเปนรอยละ 16.25 และระดับ 3 (JCI) จํานวน 186 แหง คิด
เปนรอยละ 77.50 ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองระดับ (ขั้นที่2 และขั้นที่3 (JCI)) พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 225 แหง 
คิดเปนรอยละ 93.75 ทั้งน้ียังพบวาในป พ.ศ. 2559 มีสถานพยาบาลที่ไมระบุวาผานHA ขั้นที่ 2 และ 
ขั้นที่ 3 (JCI) จํานวน 15 แหง คิดเปนรอยละ 6.25 ของสถานพยาบาลทั้งหมด  
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ตารางที5่.35 จํานวนสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลต้ังแตปพ.ศ. 2555-2560  
                 เมื่อเทียบสถานพยาบาลที่มผีูประกันตนขึ้นทะเบียนสิทธิ แยกรายภาค      หนวย : แหง 

 

รายละเอียด ภาค 2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวน
สถานพยาบาล 

กรุงเทพมหานคร 46 47 48 48 47 
ภาคกลาง (ไมรวมกทม.) 98 97 97 97 99 
ภาคเหนือ 37 36 34 33 33 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 35 37 37 35 
ภาคใต 26 26 26 26 26 

ผาน HA ขั้นที่2 

กรุงเทพมหานคร 13 12 12 13 13 
ภาคกลาง (ไมรวมกทม.) 42 28 25 15 19 
ภาคเหนือ 10 8 6 4 3 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 3 3 3 2 
ภาคใต 11 11 8 2 2 

ผาน HA ขั้นที่3 

กรุงเทพมหานคร 28 32 32 32 30 
ภาคกลาง (ไมรวมกทม.) 40 56 59 70 71 
ภาคเหนือ 23 28 28 29 30 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 28 30 31 31 
ภาคใต 14 14 17 23 24 

รวมผาน HA 
ขั้นที่ 2 และ 
ขั้นที่ 3 (JCI) 

กรุงเทพมหานคร 41 44 44 45 43 
ภาคกลาง (ไมรวมกทม.) 82 84 84 85 90 
ภาคเหนือ 33 36 34 33 33 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 31 33 34 33 
ภาคใต 25 25 25 25 26 

รวมที่ไมผานขัน้
ที่2 และ ขั้นที3่ 

(JCI) 

กรุงเทพมหานคร 5 3 4 3 4 
ภาคกลาง (ไมรวมกทม.) 16 13 13 12 9 
ภาคเหนือ 4 0 0 0 0 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 4 4 3 2 
ภาคใต 1 1 1 1 0 

ท่ีมา: ขอมูลรายชื่อสถานพยาบาลท่ีผานการรับรองคุณภาพ ของสํานักงานประกนัสังคม พ.ศ.2555-2560 

 
จากตารางที่  5.34 พบวา สถานพยาบาลรอยละ 93.75 ผาน HA ขั้นที่  2 และ 

HA ขั้นที่ 3 หรือ JCI  และพบวาในสวนที่ไมผานทั้ง HA ขั้นที่ 2 และ HA ขั้นที่ 3 มีจํานวน 15 แหง 
คิดเปนรอยละ 6.25 ซึ่งเมื่อจําแนกขอมูลเปนรายภาค พบวาภาคเหนือและภาคใต ทุกสถานพยาบาล
ผาน HA ขั้นที่2 และขั้นที่3 และยังพบวา ภาคกลางมีจํานวนที่ไมผาน 9 แหง คิดเปนรอยละ 9.09 
รองลงมาคือ ในกรุงเทพฯพบวามีสถานพยาบาลที่ไมผานจํานวน 4 แหงคิดเปนรอยละ 8.51 และ 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 5.71 ทั้งน้ีหากพิจารณาในผูประกันตนที่ขึ้น
ทะเบียนสิทธิกับสถานพยาบาลที่ไมผานการรับรองคุณภาพ ดังแสดงในตารางที ่5.35 
 
ตารางที ่5.36  แสดงจํานวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนรับรองสิทธิกับสถานพยาบาลหลักที่ไมผาน 
                  การรับรองมาตรฐาน พ.ศ. 2559 
 

ภาค จังหวัด เขต/อําเภอ 
จํานวน

ผูประกันตน
เฉลี่ย 

เปรียบเทียบ 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

กรุงเทพ- 
มหานคร 

กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 153,280.88   
 เขตบางพลัด 151,038.71   
 เขตราชเทวี 16,692.75   
 เขตหลักสี ่ 95,915.38 12.23 3.45 

ภาคกลาง สมุทรปราการ บางบอ 416,927.71   
 บางพลี 21,475.79 4.93 0.39 
นนทบุรี ปากเกร็ด 26,141.13 14.59 0.40 
พระนครศรีอยุธยา บางประอิน 47,616.92 6.78 0.15 
ชลบุรี ศรีราชา 48,293.79 1.72 0.15 
ระยอง เมืองระยอง 18,533.58 12.22 0.24 
นครปฐม เมืองนครปฐม 18,577.17 22.00 0.23 
สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 29,524.17 7.34 0.33 

ตะวันออกเฉียง
เหนือ 

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 28,341.42 10.91 0.09 
สกลนคร เมืองสกลนคร 40,166.25 24.00 0.10 

รวม   10,633.42  5.55 
ท่ีมา: ขอมูลรายชื่อสถานพยาบาลท่ีผานการรับรองคุณภาพ ของสํานักงานประกนัสังคม พ.ศ.2555-2560 

 
 จากตารางที่  5.35  พบวา กรุงเทพมหานครมีผูประกันตนที่ ขึ้นทะเบียนสิท ธิ 
กับสถานพยาบาลหลักที่ไมผานการรับรองคุณภาพ จํานวนทั้งหมด 416,928 คน คิดเปนรอยละ 3.45 
ของทั้งประเทศ รองลงมาไดแกจังหวัดนนทบุรี จํานวน 48,294 คน คิดเปนรอยละ 0.40 และ จังหวัด
สมุทรปราการรอยละ 0.39 ตามลําดับ  ทั้งน้ีโดยภาพรวมทั้งหมด พบวา ผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียน
สิ ท ธิ 
กับสถานพยาบาลหลักที่ไมผานการรับรองคุณภาพขั้นที่  2 และขั้นที่  3 (JCI) มีจํานวนทั้งหมด  
670,199 คน คิดเปนรอยละ 5.55 ของผูประกันตนทั้งประเทศ ในป พ.ศ.2559 
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ตารางที 5.37 จํานวนผูประกันตนที่เขารับบริการรักษาพยาบาลในกรณี“ผูปวยนอก”ในสถานพยาบาล 
                 ประกันสังคมจาํแนกตามการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ต้ังแต ป พ.ศ. 2556-2557 
 

ระดับการ
รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 

รวม (ครั้ง) สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาล
เครือขาย 

สถานพยาบาล
ระดับสูงกวา 

2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 
HA ขั้นที่ 1 13,416 28,936 13,416 28,936 - - - - 
HA ขั้นที่ 2 5,312,792 4,903,742 5,216,759 4,763,894 91,327 137,418 4,706 2,430 
HA ขั้นที่ 3 (JCI) 12,140,016 13,038,548 11,861,547 12,799,798 109,198 63,912 169,271 174,838 
ไมผาน 981,792 1,329,795 944,390 1,260,606 37,218 69,050 184 139 

รวม 18,448,016 19,301,021 18,036,112 18,853,234 237,743 270,380 174,161 177,407 

ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคล ปพ.ศ. 2556-2557 และ ขอมูลการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พ.ศ. 2556- 
        2557 ของสํานักงานประกันสังคม 

 
คาใชจายสําหรับการรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล(HA ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 (JCI)) 

 

 ทั้งน้ีเพ่ือเปนการกระตุนใหสถานพยาบาลที่เปนคูสัญญาประกันสังคม มีมาตรฐาน 
ในการใหบริการทั้งดานการบริการ และดานการแพทย ลดการสงตอ โดยเนนใหสถานพยาบาลพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือการดูแลผูประกันตนไดอยางมีประสิทธิภาพเปนการเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพการรักษา
เพ่ือลดการเจ็บปวยในโรคที่ปองกันได โดยทางสํานักงานประกันสังคมจะมีอัตราเหมาจายใหตามระดับ 
การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในปจจุบันทางสํานักงานประกันสังคมจะจายใหกับโรงพยาบาล
คูสัญญาใน 2 อัตรา ไดแก HA ขั้นที่ 2 จายใหอัตรา 40 บาทตอผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนของ
สถานพยาบาลน้ัน และ HA ขั้นที่ 3 (JCI) จะจายสถานพยาบาลในอัตรา 80 บาท ตอผูประกันตนที่ขึ้น
ทะเบียนของสถานพยาบาลน้ันๆ ซึ่งที่ผานมาพบวามีการจายใหกับสถานพยาบาลดังตารางที่ 5.38 
 

ตารางที่ 5.38 จํานวนเงินที่จายใหกับสถานพยาบาลคูสัญญาประกันสังคมที่ผานการรับรองมาตรฐาน 
       ขั้นที่ 2 (HA ขั้นที่ 2) และ ขั้นที่ 3 (JCI) ต้ังแต พ.ศ. 2552-2559 

 

ป พ.ศ. จํานวนเงนิ(บาท) 
2552 537,753,233.81 
2553 626,466,441.93 
2554 723,969,963.51 
2555 691,693,974.13 
2556 716,010,429.89 
2557 772,708,568.53 
2558 821,315,478.32 
2559 872,127,244.93 

รวมทั้งหมด 5,762,045,335.05 
ท่ีมา: ขอมูลการจัดสรรเงินใหกับสถานพยาบาลท่ีผานการรับรองคุณภาพ ของสํานักงานประกันสังคมปพ.ศ. 2552- 
       2559 
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 รูปภาพที ่5.25 แสดงจํานวนเงินที่จัดสรรใหกับสถานพยาบาลคูสัญญาประกันสังคมกรณี 

ที่ผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
 

 จากตารางขางตน พบวาจํานวนเงินที่สํานักงานประกันสังคมจายใหกับสถานพยาบาล 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการกับผูประกันตน มีจํานวน
เพ่ิมขึ้นทุกป 
 

5.2.3 คาใชจายผูปวยนอก 
จากขอมูลผูปวยนอกที่ผานมาในป พ.ศ.2556-2557 พบวาผูปวยนอกมีแนวโนม 

การเขารับบริการสูงขึ้น และบอยขึ้น เมื่อพิจารณาขอมูลคาใชจายของผูปวยนอกที่ เกิดขึ้น ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 5.39 
 

ตารางที ่5.39  คาใชจายผูปวยนอกตอครั้งของสถานพยาบาลหลักและเครือขายต้ังแตป พ.ศ.2556- 
                   2557 

 

ปพ.ศ. 

สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลเครือขาย รวมทั้งหมด 
คาใชจาย

เฉลี่ยตอคร้ัง 
คาใชจาย

เฉลี่ยตอคน 
คาใชจาย

เฉลี่ยตอคร้ัง 
คาใชจาย

เฉลี่ยตอคน 
คาใชจายทั้งหมด คาใชจาย

เฉลี่ยตอ
คร้ัง 

2556 1,012.18 17,739.94 318.49 5,650.05 21,182,536,418 778.00 
2557 1,074.52 18,945.60 320.88 5,730.06 23,203,462,424 827.73 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557 
  

 จากตารางพบวาในป 2557 คาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวยนอกของสถานพยาบาล
หลักและสถานพยาบาลเครือขายมีคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2556 และเมื่อเทียบกับ
เงินเหมาจายรายหัวที่จายใหกับสถานพยาบาลในป 2556 คาใชจายในการรักษาคิดเปนรอยละ 
133.50 ของเงินเหมาจายรายหัว และรอยละ 139.89 ในป พ.ศ. 2557 ซึ่งพบวามีแนวโนมสูงขึ้น
เชนเดียวกัน   
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ตารางที ่5.40 คาใชจายตอครั้งของผูประกันตนกรณีผูปวยนอกจําแนกตามระดับสถานพยาบาล พ.ศ. 2556-2557 
    

รายการ สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลเครือขาย สถานพยาบาลระดับสูง รวม 
2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 

จํานวนครั้งเขารับบริการ 18,073,915 18,860,849 8,887,870 8,878,307 265,269 293,452 27,227,054 28,032,608 
คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง          
- รวม               (บาท/ครั้ง) 1,054.35 1,122.14 350.10 431.99 3,132.29 2,103.21 844.70 913.83 
-สิทธิประกันสังคม(บาท/ครั้ง) 1,010.72 1,074.24 271.14 262.02 1,903.59 2,099.85 777.99 827.73 
-รวมจาย            บาท/ครั้ง 43.63 47.91 78.96 169.98 1228.70 3.36 66.71 86.10 
ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557 
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รูปภาพที ่5.26  แสดงคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งของผูปวยนอกที่เขารับบริการในสถานพยาบาล 
                    ประกันสังคมในแตละระดับ พ.ศ.2556-2557 
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ตารางที่5.41  กลุมคารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยนอกประกันสังคมเฉลี่ยตอครั้ง ที่เขาใชสิทธิประกันสังคมในสถานพยาบาล แตละระดับ พ.ศ.2556-2557 

หนวย : แหง 
คาใชจายการรักษา สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลเครือขาย สถานพยาบาลระดับสูง 

2556 2557 2556 2557 2556 2557 
(1) ตํ่ากวา 1,000 บาท 207 (75.8%) 188(73.7%) 7,484(97.1%) 260(63.7%) 328(70.5%) 7,576(97.2%) 
(2) 1,001 -5,000 บาท 66(24.2%) 67(26.3%) 150(1.9%) 121(29.7%) 116(24.9%) 148(1.9%) 
(3) 5,001 – 10,000 บาท   28(0.4%) 19(4.7%) 15(3.2%) 26(0.3%) 
(4) 10,001 – 50,000 บาท   27(0.4%) 7(1.7%) 5(1.1%) 26(0.3%) 
(5) 50,001 – 100,000 บาท   8(0.1%) 1(0.2%) 1(0.2%) 7(0.1%) 
(6) 100,001 -500,000 บาท   5(0.1%)   7(0.1%) 
(7) 500,001 – 1ลานบาท       
(8) 1ลานบาท – 5 ลานบาท   1(0.01%)   1(0.01%) 
(9) 5ลานบาท – 10 ลานบาท   1(0.01%)    
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557 
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จากตารางพบวาคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของผูปวยประกันสังคมที่เขารับการ

รักษาในสถานพยาบาลเครือขาย ที่ระบุใชสิทธิประกันสังคม พบวาในสถานพยาบาลหลักทั้งหมด  
คารักษาสวนใหญตํ่ากวา 5,000 บาท รอยละ73.7 และในสถานพยาบาลเครือขาย และสถานพยาบาล
ระดับสูงสวนใหญจะอยูในชวง ตํ่ากวา 1,000 พบรอยละ 93.4 และ 97.2 ซึ่งในสถานพยาบาลระดับสูง
ที่พบวามีราคาสูง อยูในชวง 1 ลานบาท – 5 ลานบาท พบเพียงรอยละ 0.1 
 

5.2.4 คาใชจายผูปวยใน 
 

ตารางที่ 5.42 แสดงคาใชจายของผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลหลักแยกตามแตละภาค 
                  ต้ังแต พ.ศ. 2556-2558                                                        อัตราตอพันคน 

 

ภาค 
คาใชจายตอคน คาใชจายตอครั้ง 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

กรุงเทพมหานคร 100,168 103,254 115,260 129,156 134,991 149,763 
ภาคกลาง (ไมรวมกทม.) 184,578 190,091 207,396 227,919 237,151 257,286 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 35,457 37,217 41,090 44,202 46,901 51,921 
ภาคเหนือ 43,284 40,777 43,795 56,034 53,360 58,014 
ภาคใต 26,306 26,050 27,097 31,515 31,514 32,852 

รวม 389,793 397,389 434,638 488,826 503,917 549,836 
 ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของประกันสังคม พ.ศ. 2556 - 2558 

 

 
 
. 
รูปภาพที ่5.27 แสดงแนวโนมคาใชจายตอครั้งของผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก 
               พ.ศ.2556-2558 
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รูปภาพที ่5.28 คาใชจายตอคนและตอครั้งของผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก 
                  พ.ศ.2558 
 
 
 

 
รูปภาพที ่5.29 แสดงอัตราการเขารับบริการของผูปวยใน ในแตละภาค พ.ศ. 2558 

 
จากขอมูลพบวา คาใชจายผูปวยในของผูประกันตนต้ังแตป พ.ศ. 2556-2558 สูงขึ้น 

ในทุกภาคและเมื่อเทียบอัตราการเขารับบริการของผูปวยในของแตละภาคพบวาภาคเหนือ 
มีอัตราการเขารับบริการสูงกวาภาคอ่ืน และพบวาคาใชจายตอครั้งและตอผูประกันตนในภาคกลางสูง
กวาภาคอ่ืน สวนภาคใตพบตํ่าสุด ทั้ งน้ี เมื่อแยกประเภทสถานพยาบาลที่ ใหการรักษาพบวา
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ตารางที่ 5.43 คาใชจายของผูปวยในที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลแตละระดับ ต้ังแตป พ.ศ.2556-2558 

     

พ.ศ. 
คาใชจายตอคน คาใชจายตอครั้ง 

สถานพยาบาล
หลัก 

สถานพยาบาล
เครือขาย 

สถานพยาบาล
ระดับสูงกวา 

อื่นๆ สถานพยาบาล
หลัก 

สถานพยาบาล
เครือขาย 

สถานพยาบาล
ระดับสูงกวา 

อื่นๆ 

พ.ศ.2556 35,837.34 29,110.29 76,497.34 41,494.42 28,576.93 24,073.06 55,681.74 36,681.46 
พ.ศ.2557 39,421.09 34,394.34 90,937.51 46,561.39 31,087.48 27,523.00 62,703.06 40,185.75 
พ.ศ.2558 40,755.08 33,466.40 86,953.79 41,873.90 32,216.35 27,056.48 60,791.88 36,088.08 

ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558
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รูปภาพที่ 5.30 แสดงคาใชจายของผูปวยในตอคนที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลแตละระดับ 
                  พ.ศ.2556-2558 
 
 

 
รูปภาพที่ 5.31 แสดงคาใชของผูปวยในตอครั้งที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลแตละระดับ 
  
 จากขอมูลพบวา คาใชจายตอคนของผูปวยใน ของสถานพยาบาลในระดับสูงกวา จะมี
คาใชจายตอคนและตอครั้งสูงที่สุด ซึ่งจากขอมูลการเขารับบริการพบวาอัตราสวนการเขารับบริการ
ของผูปวยในของแตละสถานพยาบาลมีคาประมาณ 1.2 ครั้งตอคน รายละเอียดตามตารางดานลาง 
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ตารางที่ 5.44 การเขารับบริการของผูปวยใน คนครั้ง ต้ังแตพ.ศ. 2556-2558         หนวย : คนครั้ง 

 

ป พ.ศ. ระดับสูงกวา ระดับเครือขาย ระดับอ่ืนๆ คาเฉลี่ย 
พ.ศ.2556 1.37 1.18 1.13 1.23 
พ.ศ.2557 1.45 1.20 1.16 1.27 
พ.ศ.2558 1.43 1.18 1.16 1.26 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2558 
 

 จากตารางพบวาในป 2558 อัตราการเขารับบริการคนครั้ง ของโรงพยาบาลมีคาลดลง 
จากป 2556 ทั้งน้ี น้ันหมายความวา ผูปวยในหน่ึงคนจะมาเขารับบริการประมาณ 1.2 ครั้ง 
 

5.2.5 คาใชจายโรคเรื้อรัง 
 

ตารางที่ 5.45 คาใชจายเฉลี่ยของโรคเรื้อรังที่พบมาก 3 อันดับแรก ของผูปวยนอก 

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อโรค พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เปอรเซ็นต
คาใชจายตอ
คร้ังเพิ่มสงูขึ้น 

คาใชจาย
เฉลี่ยตอ

คร้ัง 

เทียบคาใช
OPD 

ทั้งหมด 

คาใชจาย
เฉลี่ยตอ

คร้ัง 

เทียบคาใช
OPD 

ทั้งหมด 

1 โรคความดันโลหิตสูง
(I10) 1,705.50 28.23 

 
1,864.15 

 
30.01 

 
9.30 

2 โรคไขมัน ใน เลือดสู ง
(E78) 2,173.83 18.66 

 
2,800.48 

 
25.28 

 
28.83 

3 เบาหวาน (E11) 807.46 5.33 2,506.84 17.12 210.46 
รวม 1,645.53 52.22 2,265.96 72.41 37.70 

ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557 

 
จากตารางที่ 5.43  พบวาคาใชจายในโรคเรื้อรัง 3 กลุมแรกที่พบมากที่สุดของผูปวยนอก  

มีคาใชจายรวมในป 2556 รอยละ 52.22 ของคาใชจายผูปวยนอกทั้งหมด แตในป 2557 พบวา
คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งมีคาสูงขึ้นมาก รอยละ 37.70 ของคาใชจายตอครั้งของป 2556 ซึ่งในที่น้ีพบวา
คาใชจายสําหรับผูปวยเบาหวานเพ่ิมสูงที่สุด รอยละ 210.46 ของป 2556 ทั้งน้ีคาใชจายสําหรับผูปวย
นอกที่มารักษาดวยโรคเรื้อรัง 3 กลุม ในป 2557 คิดเปนรอยละ 72.41 ของคาใชจายผูปวยนอก
ทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /221 

 
5.2.6 คาใชจายสูง (High cost) 

 
 

ตารางที่ 5.46  ขอมูลจํานวนผูปวยใน กรณทีี่มีคาใชจายสงู (AdjRW≥2) ต้ังแตป 2556-2558 

 

รายละเอียด พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
จํานวนครั้ง               รวม 107,676.00 120,257.00 133,852.00 
AdjRW > 2              รวม 450,188.74 513,190.05 573,625.11 
                    เฉลี่ยตอครั้ง 4.18 4.27 4.29 
จํานวนวันนอน(LOS)    รวม 936,775.00 1,002,647.00 1,075,098.00 
                    เฉลี่ยตอครั้ง 8.70 8.34 8.03 
คาใชจาย AdjRW > 2   รวม 9,087,070,325.39 10,759,347,593.97 12,235,609,220.02 
                    เฉลี่ยตอครั้ง 84,392.72 89,469.62 91,411.48 
เฉลี่ยตอ1AdjRW 20,185.02 20,965.62 21,330.32 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2558 

  
จากขอมูลพบวาต้ังแตป 2556 ถึง 2558 มีจํานวนผูปวยในที่เขารับการรักษาเพ่ิมมากขึ้น 

และพบวามีคา AdjRW≥2  เพ่ิมสูงขึ้นทุกป รวมถึงคาใชจาย  คา AdjRW เฉลี่ยตอครั้งที่ เขารับ 
การรักษา จํานวนวันนอนรวม ก็สูงขึ้นเชนเดียวกัน 

 
ตารางที่ 5.47 10 อันดับแรกของกลุมโรคทีพ่บบอยของผูปวยใน กรณีคาใชจายสูง (AdjRW≥2) 
                 พ.ศ.2556 

 

ลําดับ
ที ่

DRG ชื่อกลุมโรค จํานวน
ราย 

จํานวนรวม 
AdjRW 

เฉลี่ย 
AdjRW/ครั้ง 

1 08140 
Humerus, tibia,fib & ankle proc  
excrepl age >17, no CC 

37,530 76,407.85 2.04 

2 06690 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 23,280 62,942.69 2.70 
3 024130 Other OR procedure for MST, no CC 22,538 57,121.24 2.53 

4 08120 
Knee procedures except replacement, no 
CC 

21,298 49,294.87 2.31 

5 13051 
Uterine & adnexal proc for non-malignancy, 
w mild CC 

18,314 39,988.89 2.18 

6 07100 Laparoscopic cholecystectomy, no CC 15,517 34,466.50 2.22 
7 04034 Ventilator support, w catas CC 13,828 93,164.35 6.74 

8 25524 
HIV-related infection, not transferred, w 
catas CC 

13,632 32,323.97 2.37 

9 13160 Lap uterine and adnexal procedures, no CC 13,439 32,597.04 2.43 
10 09010 Total mastectomy for malignancy, no CC 13,258 35,021.94 2.64 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557 
 
 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /222 

 
ตารางที ่5.48 10 อันดับแรกของกลุมโรคที่พบบอยของผูปวยใน กรณีคาใชจายสูง(AdjRW≥2)  
                     พ.ศ.2557 

 

ลําดับ
ที ่

DRG ชื่อกลุมโรค จํานวน
ราย 

จํานวนรวม 
AdjRW 

เฉลี่ย 
AdjRW/ครั้ง 

1 08140 
Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age 
>17, no CC 

38,178 77,732.77 2.04 

2 06690 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 32,640 88,178.88 2.70 

3 08120 
Knee procedures except replacement, no 
CC 

23,921 55,380.59 2.32 

4 24130 Other OR procedure for MST, no CC 21,432 54,375.47 2.54 
5 07100 Laparoscopic cholecystectomy, no CC 17,511 38,907.39 2.22 

6 13051 
Uterine & adnexal proc for non-malignancy, 
w mild CC 

16,793 36,667.32 2.18 

7 05230 
Percut cardiovas proc w stent insertion, no 
CC 

16,047 95,518.88 5.95 

8 04034 Ventilator support, w catas CC 15,719 105,923.36 6.74 
9 13160 Lap uterine and adnexal procedures, no CC 14,590 35,376.48 2.42 
10 5220 Cardiac cath/angiography, no CC 14,227 28,474.87 2.00 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557 
 

ตารางที่ 5.49 10 อันดับแรกของกลุมโรคที่พบบอยของผูปวยใน กรณีคาใชจายสูง(AdjRW≥2)  
                   พ.ศ.2558 

 

ลําดับ
ที ่

DRG ชื่อกลุมโรค จํานวน
ราย 

จํานวนรวม 
AdjRW 

เฉลี่ย 
AdjRW/ครั้ง 

1 08140 
Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age 
>17, no CC 

38,084 77,538.86 2.04 

2 06690 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 36,375 98,000.93 2.69 

3 08120 
Knee procedures except replacement, no 
CC 

26,911 62,293.89 2.31 

4 07100 Laparoscopic cholecystectomy, no CC 21,158 47,010.67 2.22 
5 24130 Other OR procedure for MST, no CC 20,488 51,897.62 2.53 

6 13051 
Uterine & adnexal proc for non-malignancy, 
w mild CC 

19,464 42,482.46 2.18 

7 04034 Ventilator support, w catas CC 17,869 120,447.51 6.74 

8 05230 
Percut cardiovas proc w stent insertion, no 
CC 

16,940 100,823.64 5.95 

9 25524 
HIV-related infection, not transferred, w 
catas CC 

15,290 36,236.69 2.37 

10 09010 Total mastectomy for malignancy, no CC 15,032 39,733.72 2.64 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /223 

 
ตารางที่ 5.50 แสดงกลุมโรคที่พบบอยของผูปวยใน กรณคีาใชจายสูง ในสถานพยาบาลหลักจําแนก 
                 ตามรายภาค พ.ศ.2558  
 

ลําดับ 
ที ่

กลุมโรค กทม. กลาง ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต 

1 Digest malignancy w 
chemotherapy, no CC 4,059 1,667 1,113 398 589 

2 HIV-related infection, not 
transferred, w catas CC 1,414 499 571 147 121 

3 Humerus, tibia,fib & ankle proc exc 
repl age >17, no CC 2,857 707 1365 253 287 

4 Knee procedures except 
replacement, no CC 2,063 557 1050 163 172 

5 Laparoscopic cholecystectomy, no 
CC 2,120 803 801 171 190 

6 Other OR procedure for MST, no CC 1,664 372 883 162 168 
7 Percut cardiovas proc w stent 

insertion, no CC 604 306 234 23 18 
8 Total mastectomy for malignancy, 

no CC 1,437 487 626 118 117 
9 Uterine & adnexal proc for non-

malignancy, w mild CC 1,769 528 975 128 78 
10 Ventilator support, w catas CC 1,543 431 590 226 199 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557 

 
 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /224 

 
ตารางที่ 5.51 คาใชจายเฉลี่ย กรณีทีม่ีคาใชจายสูง (AdjRW≥2) แยกตามรายภาค ต้ังแตป 2556-2558 

 

ภาค 
จํานวนครั้ง คาใชจายเฉลีย่ตอครั้ง คาใชจายตอ 1 AdjRW คาเฉลี่ย AdjRw ตอครั้ง 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
กรุงเทพมหานคร 36,960 42,186 48,006 101,843 108,200 107,464 23,495 24,551 24,532 4.33 4.41 4.38 
ภาคกลาง(ไมรวมกทม.) 41,814 44,349 48,504 86,155 91,945 96,053 21,034 22,423 23,127 4.10 4.10 4.15 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,068 12,629 13,682 52,322 53,214 54,102 12,788 12,573 12,851 4.09 4.23 4.21 
ภาคเหนือ 12,092 14,792 17,010 63,565 69,239 71,053 15,642 15,605 15,792 4.06 4.44 4.50 
ภาคใต 5,699 6,261 6,644 64,890 66,939 70,543 15,303 15,975 16,905 4.24 4.19 4.17 

รวม 107,633 120,217 133,846 84,399 89,485 91,414 20,184 20,966 21,331 4.18 4.27 4.29 
ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2558 

 
 
 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /225 

 
 จากตารางพบวาคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งของกรุงเทพมหานครสูงกวาภาคอ่ืน และพบวา
คาใชจายโดยรวมเฉลี่ยตอ 1 AdjRW จะมากกวา 15,000 บาท ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
พบวานอยกวา 15,000 บาท ตอ 1 AdjRW  
 
ตารางที่ 5.52 แสดงคาAdjRwรวม ที่มีคามากที่สุด10อันดับแรกของผูปวยในกรณีคาใชจายสูง  
                  พ.ศ. 2556 

 

ลําดับ
ที่ 

DRG ชื่อ จํานวน
ราย 

รวม 
AdjRW 

AdjRw เฉลี่ย
ตอราย 

1 01154 
Trach for NS disease w mech 
vent 96+ hr, w catas CC 

4,462 107,421.43 24.07 

2 04034 Ventilator support, w catas CC 13,828 93,164.35 6.74 

3 08140 
Humerus, tibia,fib & ankle proc 
exc repl age >17, no CC 

37,530 76,407.85 2.04 

4 24134 
Other OR procedure for MST, w 
catas CC 

8,297 64,535.35 7.78 

5 06690 
Digest malignancy w 
chemotherapy, no CC 

23,280 62,942.69 2.70 

6 01024 
Craniotomy  except for trauma, 
w catas CC 

5,580 58,184.53 10.43 

7 024130 
Other OR procedure for MST, no 
CC 

22,538 57,121.24 2.53 

8 05230 
Percut cardiovas proc w stent 
insertion, no CC 

9,516 56,639.09 5.95 

9 024154 
Trach for MST w mech vent 96+ 
hr, w mild to catas CC 

1,690 51,632.49 30.55 

10 06034 
Major small & large bowel 
procedure, w catas CC 

5,007 49,533.55 9.89 

ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /226 

 
ตารางที่ 5.53 แสดงคา AdjRw รวม ที่มคีามากที่สุด 10 อันดับแรกของผูปวยในกรณีคาใชจายสูง  
                   พ.ศ. 2557 

 

ลําดับ
ที่ 

DRG ชื่อ จํานวน
ราย 

รวม 
AdjRW 

AdjRw เฉลี่ย
ตอราย 

1 01154 
Trach for NS disease w mech 
vent 96+ hr, w catas CC 

4,922 118,506.51 24.08 

2 04034 Ventilator support, w catas CC 15,719 105,923.36 6.74 

3 05230 
Percut cardiovas proc w stent 
insertion, no CC 

16,047 95,518.88 5.95 

4 06690 
Digest malignancy w 
chemotherapy, no CC 

32,640 88,178.88 2.70 

5 08140 
Humerus, tibia,fib & ankle proc 
exc repl age >17, no CC 

38,178 77,732.77 2.04 

6 06034 
Major small & large bowel 
procedure, w catas CC 

7,622 75,382.62 9.89 

7 24134 
Other OR procedure for MST, w 
catas CC 

9,257 71,976.56 7.78 

8 01024 
Craniotomy  except for trauma, 
w catas CC 

6,556 68,311.68 10.42 

9 05290 
Acute MI w single vessel PTCA w 
stent, no CC 

7,506 66,928.79 8.92 

10 24154 
Trach for MST w mech vent 96+ 
hr, w mild to catas CC 

1,954 59,704.25 30.55 

ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /227 

 
ตารางที่5.54 แสดงคา AdjRw รวม ที่มคีามากที่สุด 10 อันดับแรกของผูปวยในกรณีคาใชจายสูง  
                 พ.ศ. 2558 

 

ลําดับ
ที่ 

DRG ชื่อ จํานวน
ราย 

รวม 
AdjRW 

AdjRw เฉลี่ย
ตอราย 

1 04034 Ventilator support, w catas CC 17,869 120,447.51 6.74 

2 
01154 

Trach for NS disease w mech 
vent 96+ hr, w catas CC 4,554 109,626.39 24.07 

3 
05230 

Percut cardiovas proc w stent 
insertion, no CC 16,940 100,823.64 5.95 

4 
06034 

Major small & large bowel 
procedure, w catas CC 10,087 99,770.95 9.89 

5 
06690 

Digest malignancy w 
chemotherapy, no CC 36,375 98,000.93 2.69 

6 
24134 

Other OR procedure for MST, w 
catas CC 10,596 82,359.22 7.77 

7 
05290 

Acute MI w single vessel PTCA w 
stent, no CC 9,131 81,449.38 8.92 

8 
01024 

Craniotomy  except for trauma, 
w catas CC 7,658 79,783.07 10.42 

9 
08140 

Humerus, tibia,fib & ankle proc 
exc repl age >17, no CC 38,084 77,538.86 2.04 

10 
08120 

Knee procedures except 
replacement, no CC 26,911 62,293.89 2.31 

ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2558 

 
 จากขอมูล AdjRW ของผูปวยที่มีคาใชจายสูง (AdjRW≥2) ในป 2558 น้ัน พบวาขอมูล
ผลรวมคา AdjRW ของแตละกลุมโรคที่เกิดขึ้นมีคาสวนใหญอยูประมาณ 2-20,000 AdjRW  ซึ่งจาก
ขอมูลพบวา คา AdjRW ตํ่าสุดมีคาเทากับ 10.91 และมีคาสูงสุดเทากับ 120,447.51  จากขอมูล
ทั้งหมด 1,208 กลุมโรค รายละเอียดตามรูปภาพดานลาง 
 ดังน้ันเมื่อนําขอมูลคารวม AdjRW ในทุกกลุมโรค (DRG) ที่เกิดขึ้นในป 2558 มาจัดกลุม
ใหมตามผลรวม AdjRW ของแตละกลุมโรค ดังตารางที่ 5.55 
 
 
 
 
 
 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /228 

 
ตารางที่ 5.55  คารวม AdjRW ของกลุมโรคที่พบในผูปวยใน กรณคีาใชจายสูง พ.ศ. 2558 

 

กลุมที่ ชวงคารวม AdjRW จํานวนกลุมโรค (DRG) รอยละ 
1 2 – 1000 474 39.2 
2 1,001 – 5,000 457 37.8 
3 5,001 – 10,000 119 9.9 
4 10,001 – 50,000 142 11.8 
5 50,001 -100,000 13 1.1 
6 100,001 -150,0000 3 0.2 

รวม 1,208 100.0 
ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2558 

 
ทั้งน้ีจากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นในภาพรวมทั้งหมดของแตละกลุมโรคที่พบวามีคา 

AdjRW มากกวา 2 และ คารวม AdjRW ในแตละกลุมในป 2558 ทั้งน้ีจากรูปภาพจะเห็นไดวา กลุม
โรคที่พบสวนใหญจะอยูในกลุมที่มีคา AdjRW รวม อยูในกลุมที่ 1 รอยละ 39.2 และกลุมที่ 2 รอยละ 
37.8  รองลงมาคือ กลุมที่ 4 พบรอยละ 11.8  

และเมื่อพิจารณาตามสถานพยาบาลหลัก พบวา AdjRW มีคามากที่สุด 1,266.1 AdjRW 
และ คานอยสุด เทากับ 2.00  
 
ตารางที่ 5.56 กลุมคา AdjRW รวม ของแตละกลุมทีใ่นสถานพยาบาลหลัก กรณทีี่เปน AdjRW≥2  
                  พ.ศ.2558 

 

กลุมที่ คารวม AdjRW จํานวน
กลุมโรค 
(DRG) 

รอยละ จํานวนรวม 
AdjRW 

จํานวน
ผูปวย 

คาเฉลี่ย 
AdjRW/

ครั้ง 
1 2 – 10.00 23,519 70.2 111,904.63 31,477 3.56 
2 10.01 – 50.00 8,722 26.0 176,183.21 40,679 4.33 
3 50.01 – 100.00 896 2.7 60,560.61 14,021 4.32 
4 100.01- 500.00 375 1.1 60,823.2 13,675 4.45 
5 500.01 – 1,000.00 12 0.04 7,552.57 1,641 4.60 
6 1,000.01-1,500.00 1 0.01 1,266.01 128 9.89 

รวม 33,525 100.00 418,290.23 101,621 4.12 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 

 
 จากขอมูลขางตนพบวารอยละ 70.2 มีคา AdjRW อยูในชวง 2-10 AdjRW ซึ่งเมื่อ 
คิดเปนคาเฉลี่ย AdjRW ตอครั้งที่เขารับการรักษาดวยกลุมโรคดังกลาวจะมีคา AdjRW เทากับ 3.56 
ตอครั้ง 
 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /229 

 
ตาราง 5.57 แสดงกลุมโรคทีม่ีคารวม AdjRW สูงใน 16 อันดับแรกของแตละปพ.ศ. 2556-2558 จําแนกรายภาค 

  

ลําดับ 
ที่ 

DRG กลุมโรค กทม. ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต 

1 01024 Craniotomy  except for trauma, w catas CC 2772.2746 2397.1123 1163.8706 1291.8186 563.2967 

2 01154 
Trach for NS disease w mech vent 96+ hr, w catas 
CC 

2456.8415 4139.5115 1348.6427 1130.7093 1083.395 

3 04034 Ventilator support, w catas CC 3832.5131 5475.4873 3386.758 2546.7364 1104.4138 

4 05024 
Valve replacement and open valvuloplasty, w 
catas CC 

2237.0244 969.072 512.9136 569.904 142.476 

5 05054 Coronary bypass, w catas CC 2756.5829 828.7911 462.4512 366.3677 154.1504 
6 05230 Percut cardiovas proc w stent insertion, no CC 7070.1713 3220.1248 368.9806 357.078 512.1015 

7 05233 
Percut cardiovas proc w stent insertion, w severe 
CC 

3670.9538 2372.0527 262.7312 229.016 145.5504 

8 05290 Acute MI w single vessel PTCA w stent, no CC 3832.5647 3053.3624 383.7366 384.6352 437.4917 
9 05294 Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC 2721.683 2211.161 269.2826 171.752 109.935 
10 06034 Major small & large bowel procedure, w catas CC 2137.3404 2195.3419 958.6367 4439.8543 346.2179 
11 06690 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 8846.4846 5451.516 2052.9004 2700.8749 1836.3016 
12 08120 Knee procedures except replacement, no CC 1793.689 3538.2092 682.6618 634.2888 532.7289 

13 08140 
Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age >17, 
no CC 

1844.6236 4004.6258 1005.7269 1073.0416 949.2511 

14 24130 Other OR procedure for MST, no CC 1212.7954 3044.0623 816.4104 682.8057 304.6578 
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ตาราง 5.57 แสดงกลุมโรคทีม่ีคารวม AdjRW สูงสุดใน 16 อันดับแรกของแตละปพ.ศ. 2556-2558 จําแนกรายภาค (ตอ) 

 

ลําดับ 
ที่ 

DRG กลุมโรค กทม. ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต 

9 05294 Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC 2721.683 2211.161 269.2826 171.752 109.935 
10 06034 Major small & large bowel procedure, w catas CC 2137.3404 2195.3419 958.6367 4439.8543 346.2179 
11 06690 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 8846.4846 5451.516 2052.9004 2700.8749 1836.3016 
12 08120 Knee procedures except replacement, no CC 1793.689 3538.2092 682.6618 634.2888 532.7289 

13 08140 
Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age >17, 
no CC 

1844.6236 4004.6258 1005.7269 1073.0416 949.2511 

14 24130 Other OR procedure for MST, no CC 1212.7954 3044.0623 816.4104 682.8057 304.6578 
15 24134 Other OR procedure for MST, w catas CC 1445.2983 3240.678 1337.5159 1799.0705 388.3648 

16 24154 
Trach for MST w mech vent 96+ hr, w mild to 
catas CC 

610.916 1832.748 641.4618 978.1398 488.7328 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 
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ตารางที่ 5.58 แสดงคาเฉลี่ย AdjRW ที่สูงสุด 10 อันดับแรกของแตละกลุมโรค พ.ศ.2556 

 

ลําดับ 
ที่ 

DRG ชื่อโรค จํานวน
ราย 

คาเฉลี่ย 
AdjRW ตอราย 

1 00019 Liver transplant, w or wo CC 12 51.46 
2 00049 Bone marrow transplant, w or wo CC 12 48.90 
3 

07129 
Trach for hepatobiliary diseases w mech vent 
96+ hr, w or wo CC 297 40.05 

4 
05344 

Trach for CVS diseases w mech vent 96+ hr, 
w mild to cat CC 876 38.00 

5 
08339 

Trach for MS and CT diseases w mech vent 
96+ hr, w or wo CC 513 37.15 

6 07139 Trach for hepatobiliary diseases, w or wo CC 20 36.75 
7 

11139 
Trach for KUB diseases w mech vent 96+ hr, 
w or wo CC 168 36.50 

8 05359 Trach for CVS diseases, w or wo CC 90 35.44 
9 

06334 
Trach for digestive system diseases w mech 
vent 96+ hr, w mild to cat CC 285 35.43 

10 08349 Trach for MS and CT diseases, w or wo CC 102 32.12 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556 
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ตารางที่5.59 แสดงคาเฉลี่ย AdjRW ที่สูงสุด 10 อันดับแรกของแตละกลุมโรค พ.ศ.2557 

 

ลําดับ 
ที่ 

DRG ชื่อโรค จํานวน
ราย 

คาเฉลี่ย 
AdjRW ตอราย 

1 00049 Bone marrow transplant, w or wo CC 20 48.90 

2 07129 
Trach for hepatobiliary diseases w mech vent 
96+ hr, w or wo CC 

245 40.05 

3 05344 
Trach for CVS diseases w mech vent 96+ hr, 
w mild to cat CC 

841 38.01 

4 08339 
Trach for MS and CT diseases w mech vent 
96+ hr, w or wo CC 

402 37.15 

5 07139 Trach for hepatobiliary diseases, w or wo CC 37 36.79 

6 11139 
Trach for KUB diseases w mech vent 96+ hr, 
w or wo CC 

157 36.50 

7 05340 
Trach for CVS diseases w mech vent 96+ hr, 
no CC 

15 35.68 

8 05359 Trach for CVS diseases, w or wo CC 82 35.47 

9 06334 
Trach for digestive system diseases w mech 
vent 96+ hr, w mild to cat CC 

299 35.44 

10 08349 Trach for MS and CT diseases, w or wo CC 101 32.11 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.60 แสดงคาเฉลี่ย AdjRW ที่สูงสุด 10 อันดับแรกของแตละกลุมโรค พ.ศ.2558 
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ลําดับ 

ที่ 
DRG ชื่อโรค จํานวนราย คาเฉลี่ย 

AdjRW ตอราย 
1 00019 Liver transplant, w or wo CC 11 51.46 

2 
07129 

Trach for hepatobiliary diseases w mech 
vent 96+ hr, w or wo CC 140 40.07 

3 
05344 

Trach for CVS diseases w mech vent 96+ 
hr, w mild to cat CC 862 38.05 

4 
08339 

Trach for MS and CT diseases w mech 
vent 96+ hr, w or wo CC 504 37.17 

5 
07139 

Trach for hepatobiliary diseases, w or wo 
CC 9 36.75 

6 
11139 

Trach for KUB diseases w mech vent 96+ 
hr, w or wo CC 327 36.56 

7 05359 Trach for CVS diseases, w or wo CC 110 35.44 

8 
06334 

Trach for digestive system diseases w 
mech vent 96+ hr, w mild to cat CC 365 35.41 

9 
06330 

Trach for digestive system diseases w 
mech vent 96+ hr, no CC 12 32.42 

10 
08349 

Trach for MS and CT diseases, w or wo 
CC 32 32.11 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2558 

 
 จากขอมูลในตาราง ดังกลาวขางตน พบวาในป พ.ศ.2558 คาเฉลี่ย AdjRW ของกลุมโรค 
ที่พบบางกลุมมีคาสูงขึ้นกวาปที่ผานมา โดยพบวากลุม DRG ที่ 0009  Liver transplant, w or wo 
CC มีคาเฉลี่ย AdjRW สูงที่สุด เทากับ 51.46   
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       รูปภาพที ่5.32 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย AdjRW ของแตละกลุมโรค ต้ังแตปพ.ศ.2556-2558 
 
 ทั้งน้ี พบวาคาเฉลี่ยของ AdjRW ของแตละกลุมโรคสวนใหญจะอยูในชวง AdjRW ที่ 
2.00-10.00 ซึ่งคาสูงสุดอยูที่ AdjRW เทากับ 51.46 และตํ่าสุดเทากับ 2.00 และเมื่อนําขอมูลมาจัด
กลุมใหมเพ่ือประมาณชวงของคาเฉลี่ย AdjRW ในแตละชวง ดังตารางดานลาง 
 
ตารางที่ 5.61 แสดงกลุมคาเฉลี่ย AdjRW ที่พบในแตละกลุมโรค 

 

กลุมที่ คาเฉลี่ย 
AdjRW 

จํานวนกลุม
โรค (DRG) 

รอยละ จํานวนรวม 
AdjRW 

จํานวน
ผูปวย 

คาเฉลี่ย 
AdjRW/ครั้ง 

1 2.0-2.5 207 17.1 876,709.68 394,406 2.22 
2 2.51-5.0 513 42.5 1,920,839.81 567,966 3.38 
3 5.01-10.0 336 27.8 2,102,241.09 303,923 6.92 
4 10.01-15.0 72 6.0 605,245.45 52,135 11.61 
5 15.01-20.0 26 2.2 173,523.18 9,909 17.51 
6 20.01-25.0 15 1.2 209,569.22 8,999 23.29 
7 25.01-30.0 26 2.2 112,150.86 4,004 28.01 
8 30.01-35.0 5 .4 61,057.56 1,997 30.57 
9 35.01-40.0 6 .5 80,644.26 2,177 37.04 
10 40.01-45.0 1 .1 5,609.76 140 40.07 
11 45.01-55.0 1 .1 566.07 11 51.46 
 รวม 1208 100.0 6148156.94 1345667 4.57 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 
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จากขอมูลพบวา คา AdjRW เฉลี่ย สวนใหญอยู ในชวง 2.51 -5.0 รอยละ 42.5 
รองลงมาไดแก 5.01-10.00 พบรอยละ 27.8 และ 2.0-2.5 พบรอยละ 17.1 ทั้งน้ีในกลุมที่ 1 ที่มีคา 
AdjRW  
อยูในชวง 2.0-2.5 พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 2.22 ในกลุมโรคที่มีคา AdjRW < 2.5 พบมาก 10 อันดับ
แรก มีดังตอไปน้ี 
 
ลําดับ

ที่ 
DRG ชื่อกลุมโรค คา AdjRW

รวม 
จํานวน
ผูปวย 

คาเฉลี่ย 
AdjRW 

1 08140 
Humerus, tibia,fib & ankle proc exc 
repl age >17, no CC 77,538.86 38,084 2.04 

2 08120 
Knee procedures except 
replacement, no CC 62,293.89 26,911 2.31 

3 07100 
Laparoscopic cholecystectomy, no 
CC 47,010.67 21,158 2.22 

4 24130 Other OR procedure for MST, no CC 51,897.62 20,488 2.53 

5 13051 
Uterine & adnexal proc for non-
malignancy, w mild CC 42,482.46 19,464 2.18 

6 25524 
HIV-related infection, not transferred, 
w catas CC 36,236.69 15,290 2.37 

7 05220 Cardiac cath/angiography, no CC 29,647.41 14,812 2.00 

8 13160 
Lap uterine and adnexal procedures, 
no CC 34,813.73 14,356 2.43 

9 02010 Retinal procedures, no CC 26,037.69 12,401 2.10 

10 01553 
Specific cerebrovascular disorders 
exc TIA, not transferred, w severe CC 26,844.35 11,822 2.27 

รวม 434,803.37   
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ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2558 

จากขอมูลพบวา บางกลุมโรคมีระบบการจายนอกเหนือเหมาจายมาชวย เชนในกลุมโรค 
ที่  25524 HIV-related infection, not transferred, w catas CC ซึ่งนอกเหนือเหมาจายมีการ
จายเงินของทางสํานักงานประกันสังคมเพ่ือชวยในเรื่องของยา และคาตรวจทางหองปฏิบัติการ ซึ่งทั้งน้ี
ผูปวยในกลุมน้ีจะไดรับทั้งในสวนเงินนอกเหนือเหมาจาย และคาใชจายสูงเพ่ือการรักษาพยาบาลในแต
ละครั้งดังน้ันจึงทําใหตนทุนของการรักษาผูปวยดังกลาวจึงมี 2 ประเภท คือ การจายกรณี คาใชจายสูง 
และ การจายนอกเหนือเหมาจายกรณี HIV หากพิจารณาคาเฉลี่ย AdjRW ตอครั้งจะอยูที่ประมาณ 
2.37 และคิดเปนเงินขั้นตํ่า 12,000 ตอ 1 AdjRW มีคาเทากับ 28,440 บาท ตอครั้งในการเขารับการ
รักษาเปนผูปวยในของโรงพยาบาลที่เปนคาใชจายสูง ซึ่งทั้งปมีผูรับบริการและเบิกคาใชจายทั้งสิ้น 
15,290 ครั้ง จํานวนรวม AdjRW เทากับ 36,236.69 หากคิดเปนจํานวนเงิน (15,000 ตอ 1 AdjRW) 
คิดเปนคาใชจายเทากับ 543,550,350 บาทตอป  

ทั้งน้ียังพบอีกวา ในกลุม HIV ยังมีการจายใหในกรณีโรคเรื้อรัง 26 กลุมโรค (B20-B24)  
โรคภูมิคุมกันบกพรอง โดยเหมาจายใหตอป คิดเปนตอคานํ้าหนักสัมพันธของโรค เทากับ 2.77 ตอ
คน/ป ซึ่งจากขอมูลทะเบียนโรคเรื้อรังพบวาในปพ.ศ. 2558 มีผูปวยในกลุม HIV ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 
92,092 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2557 จํานวน 7387 ราย คิดเปนรอยละ 8.72  ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป 
โดยสรุปผูปวย HIV 1 รายจะมีคาใชจายที่ทางสํานักงานประกันสังคมตองจายประกอบดวย 

1. คาเหมาจายรายหัวโรคเรื้อรัง ตอป (HIV) ที่มีคานํ้าหนัก 2.77 ตอคน/ป 
2. คาเหมาจายกรณีคาใชจายสูง (1 AdjRW = 15,000 บาท )จากขอมูลป 2558 มีผูปวย

ดวยโรค HIV และมีคาใชจายสูง รวม AdjRW = 36236.69 
3. คานอกเหนือเหมาจายไดแกคายาและคาตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนคาใชจายที่

สํานักงานประกันสังคมตองจายใหกับสถานพยาบาลที่ตรวจรักษา 
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ตารางที่ 5.62  แสดงรายการกลุมโรคที่มีคา AdjRWรวม > 50,000 ในป พ.ศ.2558 

 

ลําดับ
ที ่

DRG กลุมโรค จํานวน 
AdjRWรวม 

จํานวน
ราย 

AdjRW 
เฉลี่ย 

1 04034 Ventilator support, w catas CC 120447.51 17,869 6.74 

2 01154 
Trach for NS disease w mech vent 96+ 
hr, w catas CC 

109,626.39 4,554 24.07 

3 05230 
Percut cardiovas proc w stent 
insertion, no CC 

100823.64 16,940 5.95 

4 06034 
Major small & large bowel procedure, 
w catas CC 

99770.95 10,087 9.89 

5 06690 
Digest malignancy w chemotherapy, 
no CC 

98000.93 36,375 2.69 

6 24134 
Other OR procedure for MST, w catas 
CC 

82359.22 10,596 7.77 

7 05290 
Acute MI w single vessel PTCA w 
stent, no CC 

81449.38 9,131 8.92 

8 01024 
Craniotomy  except for trauma, w 
catas CC 

79783.07 7,658 10.42 

9 08140 
Humerus, tibia,fib & ankle proc exc 
repl age >17, no CC 

77538.86 38,084 2.04 

10 08120 
Knee procedures except replacement, 
no CC 

62293.89 26,911 2.31 

11 
05233 

Percut cardiovas proc w stent 
insertion, w severe CC 59324.22 7,316 8.11 

12 
05294 

Acute MI w single vessel PTCA w 
stent, w catas CC 55330.09 4,532 12.21 

13 05054 Coronary bypass, w catas CC 54527.6 2,829 19.27 

14 05024 
Valve replacement and open 
valvuloplasty, w catas CC 

53374.1 3,746 14.25 

15 24154 
Trach for MST w mech vent 96+ hr, w 
mild to catas CC 

52793.54 1,728 30.55 

16 24130 Other OR procedure for MST, no CC 51897.62 20,488 2.53 
รวม 1,239,341 218,844 5.66 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2558 
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ตารางที่ 5.63 แสดง คาเฉลี่ย AdjRW ในกลุมโรคที่มีคา AdjRWรวม > 50,000 ในป พ.ศ.2558 แยกรายภาค 

 

ลําดับ
ที ่

DRG กลุมโรค กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต 

1 01024 Craniotomy  except for trauma, w catas CC 10.422 10.422 10.422 10.418 10.431 
2 01154 Trach for NS disease w mech vent 96+ hr, w catas CC 24.087 24.067 24.067 24.058 24.075 
3 04034 Ventilator support, w catas CC 6.747 6.735 6.735 6.737 6.734 
4 05024 Valve replacement and open valvuloplasty, w catas CC 14.249 14.251 14.251 14.248 14.248 
5 05054 Coronary bypass, w catas CC 19.277 19.274 19.274 19.283 19.269 
6 05230 Percut cardiovas proc w stent insertion, no CC 5.951 5.952 5.952 5.951 5.955 
7 05233 Percut cardiovas proc w stent insertion, w severe CC 8.104 8.123 8.123 8.179 8.086 
8 05290 Acute MI w single vessel PTCA w stent, no CC 8.934 8.902 8.902 8.945 8.928 
9 05294 Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC 12.205 12.216 12.216 12.268 12.215 
10 06034 Major small & large bowel procedure, w catas CC 9.895 9.889 9.889 9.888 9.892 
11 06690 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 2.678 2.708 2.708 2.695 2.712 
12 08120 Knee procedures except replacement, no CC 2.314 2.316 2.316 2.315 2.316 
13 08140 Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age >17, no CC 2.036 2.036 2.036 2.036 2.037 
14 24130 Other OR procedure for MST, no CC 2.532 2.530 2.535 2.529 2.539 
15 24134 Other OR procedure for MST, w catas CC 7.770 7.771 7.776 7.755 7.767 
16 24154 Trach for MST w mech vent 96+ hr, w mild to catas CC 30.546 30.546 30.546 30.567 30.546 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2558 
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รูปภาพที ่5.33 แสดงคาเฉลี่ย AdjRW ของแตละกลุมโรคในแตละภาค ในป พ.ศ.2558 

  
 จากขอมูลขางตนพบวากลุมโรคที่มีคา AdjRW สูงน้ัน คาเฉลี่ยของแตละภาคแตกตางกัน
นอยมาก โดยรวมในป พ.ศ.2558 ในกลุมโรคทั้ง 16 กลุมน้ี มีคา AdjRW รวมทั้งหมด 1,239,341 
หนวย ซึ่งมีผูปวยทั้งหมด 218,844 ราย หากคิดเปนคาใชจายสูงในอัตรา 15,000 บาท ตอ 1 AdjRW 
จะตองใชจายทั้งสิ้น 18,590,115,000 บาท  

ทั้งน้ีหากพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของการรักษาทางแพทย พบวาในกลุมโรคทั้ง  
16 กลุมโรคมีอัตราการปวยตายที่แตกตางกันในแตพ้ืนที่ แตละภาค ตามตารางที่ 5.64 
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ตารางที ่5.64  แสดงอัตราปวยตายของผูปวยแตละกลุมโรคทั้ง 16 กลุมโรคที่มีคา AdjRWรวม > 50,000  ในแตละภาค ปพ.ศ.2558       หนวย: รอยละ 

 

ลําดับ
ที ่

DRG กลุมโรค กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต 

1 01024 Craniotomy  except for trauma, w catas CC 24.17 26.89 25.00 18.69 29.55 
2 01154 Trach for NS disease w mech vent 96+ hr, w catas CC 25.00 20.90 8.90 10.91 21.51 
3 04034 Ventilator support, w catas CC 51.22 48.03 40.08 35.68 43.14 
4 05024 Valve replacement and open valvuloplasty, w catas CC 2.17 4.29 2.30 1.28 17.86 
5 05054 Coronary bypass, w catas CC 6.32 3.74 0.00 10.26 8.33 
6 05230 Percut cardiovas proc w stent insertion, no CC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 05233 Percut cardiovas proc w stent insertion, w severe CC 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 
8 05290 Acute MI w single vessel PTCA w stent, no CC 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 05294 Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC 6.52 6.46 4.65 0.00 11.76 
10 06034 Major small & large bowel procedure, w catas CC 9.62 10.77 13.84 2.22 8.20 
11 06690 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 0.06 0.04 0.00 0.06 0.09 
12 08120 Knee procedures except replacement, no CC 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 
13 08140 Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age >17, no CC 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 24130 Other OR procedure for MST, no CC 0.00 0.07 0.00 0.14 0.97 
15 24134 Other OR procedure for MST, w catas CC 5.07 8.79 6.57 3.31 12.50 
16 24154 Trach for MST w mech vent 96+ hr, w mild to catas CC 6.90 10.88 16.67 10.20 7.32 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2558 
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ตารางที ่5.65 แสดงอัตราการปฏิเสธรักษาของผูปวยแตละกลุมโรคทั้ง 16 กลุมโรคที่มีคา AdjRWรวม > 50,000  ในแตละภาค ปพ.ศ.2558       หนวย: รอยละ 

 

ลําดับ
ที ่

DRG กลุมโรค กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต 

1 01024 Craniotomy  except for trauma, w catas CC 0.52 0.70 4.25 5.05 3.41 
2 01154 Trach for NS disease w mech vent 96+ hr, w catas CC 0.00 0.61 4.11 1.82 1.08 
3 04034 Ventilator support, w catas CC 0.16 0.17 0.25 0.35 0.33 
4 05024 Valve replacement and open valvuloplasty, w catas CC 0.00 2.86 3.45 0.00 0.00 
5 05054 Coronary bypass, w catas CC 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 
6 05230 Percut cardiovas proc w stent insertion, no CC 0.17 1.11 66.96 21.43 6.16 
7 05233 Percut cardiovas proc w stent insertion, w severe CC 0.00 0.00 4.44 0.00 0.00 
8 05290 Acute MI w single vessel PTCA w stent, no CC 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 05294 Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC 0.50 0.34 0.00 0.00 5.88 
10 06034 Major small & large bowel procedure, w catas CC 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 06690 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 
12 08120 Knee procedures except replacement, no CC 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 
13 08140 Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age >17, no CC 0.04 0.14 0.55 0.09 0.00 
14 24130 Other OR procedure for MST, no CC 0.45 0.24 0.33 0.57 0.00 
15 24134 Other OR procedure for MST, w catas CC 0.00 0.00 0.60 0.28 1.32 
16 24154 Trach for MST w mech vent 96+ hr, w mild to catas CC 6.90 0.00 1.85 4.08 7.32 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2558 
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ตารางที ่5.66 แสดงอัตราการสงตอไปรักษาของผูปวยแตละกลุมโรคทั้ง 16 กลุมโรคที่มีคา AdjRWรวม > 50,000  ในแตละภาค ปพ.ศ.2558      หนวย: รอยละ 

 

ลําดับ
ที ่

DRG กลุมโรค กทม. ภาค
กลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต 

1 01024 Craniotomy  except for trauma, w catas CC 3.13 4.57 9.91 12.12 7.95 
2 01154 Trach for NS disease w mech vent 96+ hr, w catas CC 5.80 4.92 18.49 11.82 11.83 
3 04034 Ventilator support, w catas CC 1.96 3.21 10.24 5.45 2.94 
4 05024 Valve replacement and open valvuloplasty, w catas CC 4.64 2.86 8.05 1.28 0.00 
5 05054 Coronary bypass, w catas CC 2.37 4.67 2.78 0.00 0.00 
6 05230 Percut cardiovas proc w stent insertion, no CC 0.21 0.40 0.87 0.00 0.00 
7 05233 Percut cardiovas proc w stent insertion, w severe CC 0.56 0.96 2.22 2.70 0.00 
8 05290 Acute MI w single vessel PTCA w stent, no CC 3.18 1.70 0.89 0.00 2.25 
9 05294 Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC 14.04 9.52 4.65 3.13 0.00 
10 06034 Major small & large bowel procedure, w catas CC 1.40 1.54 3.77 0.63 1.64 
11 06690 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 0.08 0.04 0.06 0.06 0.09 
12 08120 Knee procedures except replacement, no CC 0.06 0.03 0.35 0.00 0.50 
13 08140 Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age >17, no CC 0.09 0.12 0.99 0.46 0.00 
14 24130 Other OR procedure for MST, no CC 0.22 0.51 2.47 1.56 0.32 
15 24134 Other OR procedure for MST, w catas CC 3.88 3.06 9.55 2.75 5.26 
16 24154 Trach for MST w mech vent 96+ hr, w mild to catas CC 8.62 6.22 25.93 14.29 17.07 

ท่ี ม า : ข อ มู ล ผู ป ว ย ใ น ร า ย บุ ค ค ล ข อ ง สํ า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม  พ . ศ . 2 5 5 8
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จากขอมูลทั้งอัตราปวยตาย การปฏิเสธการรักษา และการสงตอ สะทอนใหเห็นถึง

คุณภาพ และประสิทธิภาพทางดานการแพทยของแตละพ้ืนที่ เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลการไดรับเหมา
จายในสวนของคาใชจายสูงซึ่งในแตละภาค ไมแตกตางกันมาก แตเมื่อพิจารณาถึงอัตราการปวยตาย
กลับพบวาในบางกลุมโรค เชน Craniotomy  except for trauma, w catas CC พบวา ภาคใตมี
อัตราปวยตายสูง รอยละ 29.55  และ Ventilator support, w catas CC พบวาทุกภาคมีอัตราปวย
ตายสูงรอยละ 40-50 และเมื่อพิจารณาถึงการปฏิเสธการรักษา ก็พบวาบางภาคมีการปฏิเสธการรักษา
ดวยผูปวยไมยินยอมรักษา และหนีกลับ พบมากที่สุด รอยละ 66.96 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
กลุมโรค Percut cardiovas proc w stent insertion, no CC รองลงมาคือภาคเหนือ และขอมูล
การสงตอ พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสงตอสูงสุด รอยละ 25.93 ในกลุมโรค Trach for 
MST w mech vent 96+ hr, w mild to catas CC รองลงมาคือ รอยละ 18.49 ในกลุมโรค Trach 
for NS disease w mech vent 96+ hr, w catas CC. 

ทั้งน้ีสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ จะตอง มีอัตราตายตํ่า ไมปฏิเสธการรักษา ใหการ
รักษาอยางตอเน่ือง  และเนนผลลัพธในการรักษา 
 

5.2.7 คาใชจายการบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน 
 

จากขอมูลพบวาสิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําลูกจางเสียชีวิต มากที่สุดคือ ยานพาหนะ คิดเปน
รอยละ 43.81 ทั้งน้ีเมื่อนําขอมูลคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นพบวาขอมูลอยูในชวง ตํ่ากวา 30,000 บาท  
รอยละ 94.1 ดังตารางดานลาง  

 
กลุมที่ คารักษาพยาบาล จํานวนราย เปอรเซ็นต 

1 0 - 30,000 บาท 83,779 94.1 
2 30,000 – 500,000 บาท 5,212 5.9 
3 500,000 – 1,000,000 บาท 2 0.01 

 
 ทั้งน้ีในชวงตํ่ากวา 30,000 บาท พบวามีปริมาณที่สูงมาก รอยละ 94.1 และชวงที่ 2  
ตํ่ากวา 500,000 พบรอยละ 5.9 ซึ่งหากพิจาณาในแตละชวงใหละเอียดมากขึ้นพบวา 
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กลุมที่ คารักษาพยาบาล จํานวนราย เปอรเซ็นต 

1 0-10,000 บาท 74,308 83.5 
2 10,000-20,000 บาท 6,774 7.6 
3 20,000 – 30,000 บาท 2,697 3.0 
4 30,000 -100,000 บาท 4,902 5.5 
5 100,000- 200,000 บาท 256 0.3 
6 200,000 – 300,000 บาท 48 0.5 
7 300,000 – 400,000 บาท 2 0.01 
8 400,000 -500,000 บาท 4 0.01 
9 500,000 -1,000,000 บาท 2 0.01 

 
 พบวาเมื่อจัดกลุมขอมูลคารักษาพยาบาลใหมพบวาชวงขอมูลคารักษาพยาบาลที่ต้ังแต
ระดับ 100,000 บาทขึ้นไปมีจํานวน 312 ราย คิดเปนรอยละ 0.35 ซึ่งเมื่อพิจารณาวงเงินในกลุม
ดังกลาวคิดเปนรอยละ 8.51 ของคารักษาพยาบาลทั้ งหมด หากจะพิจารณาสาเหตุที่ทําให 
ประสบอันตรายในกลุมน้ี ดังแสดงในตารางที่ 5.65 
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ตารางที่ 5.67 สาเหตุของการประสบอันตรายและมีคารักษาพยาบาลมากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 
                 จําแนกตามระดับความรุนแรง พ.ศ.2559                          หนวย : ราย 

 

ลําดับ 
ที่ 

สาเหตุที่ประสบอันตราย หยุดงาน
ไมเกิน3ว. 

หยุดงาน
เกิน3ว. 

สูญเสีย
อวัยวะ 

ทุพพล
-ภาพ 

เสียชีวิต 

1 ตกจากที่สูง 1 53 3 2 6 
2 อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 3 45 3 1 8 
3 วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ 4 33 8 1 1 
4 วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง - 20 14 - - 
5 วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง - 19 13 - - 
6 ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของรอน 1 12 4 - 2 
7 วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน - 8 7 - 2 
8 ไฟฟาช็อต 1 9 1 1 1 
9 วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็น

เขาตา - 4 1 - - 
10 หกลม ลื่นลม 2 2 - - 1 
11 โรคเน่ืองจากการทํางาน - 3 - - - 
12 วัตถุหรือสิ่งของระเบิด - 2 - - - 
13 สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี - 2 - - - 
14 อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ - 2 - - - 
15 ถูกสัตวทําราย - 1 - - - 
16 ประสบอันตรายจากการยกหรือ

เคลื่อนยายของหนัก - 1 - - - 
17 อ่ืนๆ  - 2 - 1 1 

รวม 12 218 54 6 22 
ท่ีมา: ขอมูลผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน กองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2559 

  
จากขอมูลพบวาสาเหตุที่พบมากที่สุดไดแก  การตกจากที่สูง รองลงมาคือ 

ยานพาหนะ และวัตถุหลนใสตามลําดับ เม่ือพิจารณาเร่ืองคารักษาพยาบาลในกลุมดังกลาว
พบวา 
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ตารางที่ 5.68 คารักษาพยาบาล 10 อันดับแรกโดยจําแนกตามอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ พ.ศ.2559 
 

ลําดับที ่ อวัยวะที่ไดรับอันตราย จํานวนราย คารักษาพยาบาล 

1 บาดเจ็บหลายสวน  บาดเจ็บตามรางกาย 128 22,572,509.60 

2 ศีรษะ 26 4,181,788.00 

3 น้ิวมือขางซาย 19 3,920,989.50 

4 ขา/หนาแขง/นอง/เขา/หัวเขาทั้งสองขาง 18 2,939,736.00 

5 หลัง 17 2,802,230.14 

6 น้ิวมือขางขวา 9 2,330,991.84 

7 กระดูกเชิงกราน   ทองและอวัยวะในชองทอง 9 1,531,991.00 

8 ขา/หนาแขง/นอง/เขา/หัวเขาขางขวา 8 1,246,926.00 

9 แขน/ศอก/ขอศอกขางซาย 128 1,023,239.00 

10 แขน/ศอก/ขอศอกขางขวา 26 1,017,818.11 
ท่ีมา: ขอมูลผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน กองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2559 
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ตารางที่ 5.69 แสดงผลการประสบอันตรายที่มีคารักษาพยาบาลเทากับ  300,000 บาท พ.ศ. 2559 
 

ลําดับที ่ ผลการประสบอันตราย คารักษาพยาบาล 

1 หลอดเลือดในสมองแตก 300,000.00 

2 กระดูก สันเทา ขอศอก หัวเขา กระดูกขากรรไกร จมูก แตกหัก 300,000.00 

3 กระดูกกรามหัก กระดูกสะบาแตกทั้งสองขาง 300,000.00 

4 อวัยวะภายใน มาม,ปอดกระทบกระเทือนอยางรุนแรง กระดูกซี่โครง
หัก1ซี่และกระดูกสันหลังหัก 300,000.00 

5 ศีรษะ กะโหลกราว เลือดออกในสมอง 300,000.00 

6 แผลไหมตามตัว 300,000.00 

7 แผลไฟไหม ระดับ 2-3 ใบหนา มือ-แขน 2 ขาง เทา-ขา 2 ขาง หู 
ลําตัว รวมรอยละ 40 ของรางกาย 300,000.00 

8 แผลแสบรอนที่หนาทอง แขนสองขาง 300,000.00 

9 บาดแผลไหมทีแ่ขน ขา ลําตัว 300,000.00 

10 แผลไฟไหมตามรางกาย 300,000.00 

11 แผลไหมบริเวณศีรษะ ลําตัวและขาขางขวา แขนขาดทั้ง 2 ขาง 
น้ิวเทาขางซายขาดต้ังแตน้ิวช้ีถึงน้ิวกอย 

300,000.00 

12 เลือดออกในสมอง 300,000.00 

13 เสนเลือด เสนประสาทขาด  ขอตอน้ิวหัวแมมือและน้ิวนางหลุด  
น้ิวกลางและน้ิวนางขาดเกือบหมด  กระดูกปลายน้ิวแตก 

300,000.00 

14 ขอเทาขางขวาหัก กระดูกแตก 300,000.00 

15 น้ิวนางมือซายขาด 300,000.00 

16 ปวดศีรษะ ผาตัดสมอง 300,000.00 

17 เลือดออกในสมอง (เสียชีวิต) 300,000.00 

18 กระดูกตนขาขวาหัก และเลือดออกในชองทอง 300,000.00 

19 ขาหัก 2 ขาง ลําไสใหญแตก 300,000.00 

20 ปวดคอ แขน และขา 300,000.00 

21 แผลฉีกขาดชองทอง ตัดขาทั้ง 2 ขาง (ทุพพลภาพตามตาราง 2 ขอ 
1) 

300,000.00 

22 ลําไสทะลุ ผนังชองทองไดรับบาดเจ็บ มีภาวะช็อคจากการติดเช้ือ 300,000.00 
23 เลือดออกในสมอง ผาเปดกะโหลก กระดูกขาซาย ขอเทาซายแตก 

ตัดขาซายระดับใตเขา กระดูกสันหลังเคลื่อน ไตวายเฉียบพลัน 
ระบบหายใจลมเหลว ใสเครือ่งชวยหายใจ 

300,000.00 

ท่ีมา: ขอมูลผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน กองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2559 
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 จากขอมูลพบวามีบางรายการที่ ระบุผลของการบาดเจ็บที่ ไมสอดคลองกับคา
รักษาพยาบาล ไดแกรายการที่ 20 ที่ระบุอาการปวดคอ แขน ขา ซึ่งความรุนแรง และความซับซอนใน
การรักษาของโรคไมสอดคลองกับคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น และไมเหมือนในรายการอ่ืนๆ ในกลุม
เดียวกัน 
 
ตารางที่ 5.70 แสดงผลการประสบอันตรายที่มีคารักษาพยาบาลมากกวา 300,000 บาทขึ้นไป  
                 พ.ศ. 2559 

 

ลําดับที ่ ผลการประสบอันตราย คารักษาพยาบาล 
1 ขาขาดเหนือขอเทา2ขางตอขา2ขาง 1,000,000.00 
2 กระดูกขาทั้งสอขางหัก ฟกชํ้ารุนแรง 1,000,000.00 
3 กระดูกไหปลาราและกระดูกสนเทาขางขวาหัก กระดูกสันหลังสวน

เอวช้ินที่ 2-5 หักยุบ 500,000.00 
4 ลําไสแตก ฉีกขาด 500,000.00 
5 หมดสติ ไมรูสกึตัว หัวใจหยุดเตน 2 นาที 444,904.00 
6 เลือดออกใตเย่ือหุมสมอง 442,771.00 
7 มีเลือดคั่งในสมอง 373,980.00 
8 ด้ังจมูกมีแผลถลอก  คิ้วขวาแตก  ลุกไมขึ้น 373,542.00 
9 ปวดทอง ปวดตับออน ลําไสเล็ก 365,241.00 
10 แผลไหมตามรางกาย 345,621.00 

ท่ีมา: ขอมูลผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน กองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2559 

 
จากขอมูลพบวามีรายการที่ไมสอดคลองกับคาใชจายที่เกิดขึ้น ไดแกรายการที่ 8 และ 9  

ซึ่งระบุอาการของโรคไมสอดคลองกับระดับความรุนแรงของโรคในกลุมเดียวกัน ดังน้ันจึงตองควบคุม 
เรื่องคุณภาพขอมูลตอไปในการลงขอมูลรายละเอียดใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

พบวาโรคที่ระบุเลือดออกในสมอง มีการคารักษาพยาบาลต้ังแต 300,000 บาท จนถึง 
442,771 บาท โดยมี 3 รายการที่ระบุคารักษาพยาบาล 300,000 บาท สวนรายการที่ เหลือ  
มีคารักษาพยาบาลเกิน 300,000 บาทขึ้นไป  ทําใหรายการดังกลาวมีหลายราคาดวยกัน ดังน้ันควรจะ
มีมาตรฐานในการกําหนด เพ่ือใหใชในอัตราเดียวกัน หรืออาจใชคามาตรฐานของกลุมโรค DRG มาใช  
 

5.2.8 ขอรองเรียน 
ขอมูลขอรองเรียนของผูประกันตนต้ังแตปพ.ศ. 2551-2558 โดยแบงประเภทขอ

รองเรียนดังตอไปน้ี 
1. ขอรองเรียนเชิงบริหารจัดการ 

      2. ขอรองเรียนเชิงพฤติกรรมบริการ 
      3. ขอรองเรียนเชิงมาตรฐาน 
      4. ขอรองเรียนเกี่ยวกับงานบริการทางการแพทย 
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ตารางที่ 5.71 จํานวนขอรองเรียนแยกตามประเภท ต้ังแตปพ.ศ. 2551-2558 

 

ประเภทขอรองเรียน รวม 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
1.ขอรองเรียนเชิง
บริหารจัดการ 254 73 30 32 44 30 21 21 3 
2.ขอรองเรียนเชิง
พฤติกรรมบริการ 1,174 208 157 155 145 255 129 80 45 
3.ขอรองเรียนเชิง
มาตรฐาน 1,442 318 245 232 190 243 118 73 23 
4.ขอรองเรียนเกี่ยวกับ

งานบริการทา
การแพทย 2,093 312 245 262 230 367 254 247 176 

รวม 4,963 911 677 681 609 895 522 421 247 
ท่ีมา:  ขอมูลขอรองเรียนสํานักงานประกันสังคม ปพ.ศ.2551-2558 

 
 

 
รูปภาพที่ 5.34 แสดงจํานวนขอรองเรียนต้ังแตป พ.ศ.2551-2558 

 
 จากตารางที่ 5.71 พบวาต้ังแตป 2551 จนถึง ปพ.ศ. 2558 ขอรองเรียนมีแนวโนมลดลง 
และจากผลการพิจารณาขอรองเรียนสรุปดังตารางที่ 5.72 
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ตารางที่ 5.72  ผลการพิจารณาขอรองเรียนต้ังแตป 2551- 2559 

 

ปพ.ศ. รวม รพ.บกพรอง ตักเตือนรพ. รพ.ถูก หารือเพิ่มเติม 
2551 902 256 82 261 312 
2552 663 136 68 228 245 
2553 662 128 93 198 262 
2554 607 150 66 163 230 
2555 892 196 121 211 367 
2556 520 115 45 108 254 
2557 420 65 50 59 247 
2558 244 23 35 13 176 
รวม 4,910 1,069 560 1,241 2,093 

ท่ีมา:  ขอมูลขอรองเรียนสํานักงานประกันสังคม ปพ.ศ.2551-2558 
 

 

 
รูปภาพที่ 5.35  แสดงรอยละผลการพิจารณาขอรองเรียน ต้ังแตปพ.ศ. 2551-2558 

 
 จากตารางที่ 5.72  พบวาขอรองเรียนที่หารือเพ่ิมเติมสูงขึ้นในป 2558  และจากรูปภาพ
ที่ 5.35 แสดงใหเห็นวา แนวโนมรอยละขอรองเรียนที่มีการหารือเพ่ิมเติมเพ่ิมสูงมากในแตละป
เชนเดียวกัน 
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ตารางที่ 5.73 จํานวนขอรองเรียนจําแนกตามประเภทหนวยงานที่เกิดเหตุ  

 

ประเภทขอรองเรียน รวม 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ* 666 100 79 96 90 104 77 72 45 
โรงพยาบาลนอก สป.สธ** 234 43 32 35 24 39 23 25 12 
โรงพยาบาลนอก สธ.*** 441 69 54 71 54 67 58 41 26 
โรงพยาบาลเอกชน 3,483 686 497 448 423 671 344 259 152 
อ่ืนๆ 96 4 1 12 16 11 18 23 11 

รวม 4,920 902 663 662 607 892 520 420 246 
ท่ีมา:  ขอมูลขอรองเรียนสํานักงานประกันสังคม ปพ.ศ.2551-2558 และขอมูลรหัสสถานพยาบาลสํานักนโยบาย 
      และแผน กระทรวงสาธารณสุข 
        (*) โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ไดแก รพ.ศูนย, รพ.ท่ัวไป, รพ.ชุมชน) 
        (**) โรงพยาบาลนอกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ไดแก โรงพยาบาลท่ีสังกัดในแตละกรม ของ
กระทรวงสาธารณสุข เปนตน) 
        (***) โรงพยาบาลนอกสาธารณสุข  ไดแก  โรงพยาบาลท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน เชน มหาวิทยาลัย กระทรวงอ่ืนๆ 
เปนตน 

 
 

 
 

รูปภาพที่ 5.36  แสดงรอยละขอรองเรียนที่โรงพยาบาลบกพรองและการตักเตือนโรงพยาบาล 
 
 จากตารางที่ 5.73 พบวาในทุกสถานพยาบาลแนวโนมขอรองเรียนลดลง และในรูปภาพ
ที่ 5.36 ยังพบวา รอยละผลพิจารณาที่แสดงวาโรงพยาบาลบกพรองและตักเตือนโรงพยาบาล มี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในป พ.ศ.2558 ไดแก โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 
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สรุปการประเมินประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย 
จากขอมูลพบวาสถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 และHA ขั้นที่ 3 

หรือ JCI มีสูงขึ้น ในป พ.ศ. 2556 - 2558 ดังรูปภาพดานลาง 

 
 

 
 

ซึ่งโดยรวมสถานพยาบาลคูสัญญาประกันสังคมรอยละ 93.75 ผานการรับรองมาตรฐาน 
HA ขั้นที่2 และHA ขั้นที่  3 (JCI) และพบวาคาใชจายที่สํานักงานประกันสังคมตองจายใหกับ
โรงพยาบาลที่ผานการรับรองมาตรฐานสําหรับการผาน HA ขั้นที่ 2 ในอัตรา 40 บาทตอผูประกันตน 
และ ผาน HA ขั้นที่ 3 หรือ JCI ในอัตรา 80 บาทตอผูประกันตน ซึ่งพบวาคาใชจายมีแนวโนมสูงมาก
ขึ้น ดังภาพดานลาง 
 
 

 
  
 เมื่อพิจารณาขอรองเรียนพบวาแนวโนมขอรองเรียนที่หารือคณะกรรมการสูงขึ้น แสดง
ถึงความซับซอนของขอเรียนมีมากขึ้น ดังรูปภาพดานลาง 
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และจากขอมูลคาใชจายสําหรับผูปวยนอก และผูปวยใน ป พ.ศ.2556 - 2558 พบวามี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ดังรูปภาพดานลาง 
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และคาใชจายสูง สําหรับ AdjRW≥2 ของผูปวยใน ป พ.ศ.2556-2558  พบวามีแนวโนม
เพ่ิมสูงมากขึ้นเชนเดียวกัน ดังตารางดานลาง 

 

รายละเอียด พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

จํานวนครั้ง 107,676.00 120,257.00 133,852.00 

จํานวนวันนอน(LOS)  รวม        936,775.00 1,002,647.00 1,075,098.00 

AdjRW >= 2 รวม              450,188.74 513,190.05 573,625.11 

คาใชจาย AdjRW > 2   รวม 9,087,070,325.39 10,759,347,593.97 12,235,609,220.02 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2558 

 
และคาใชจายกรณีอ่ืนๆ ไดแก ภาระเสี่ยง OPD ที่จายใหผูปวยโรคเรื้อรังที่ขึ้นทะเบียน  

คาใชจายภาระเสี่ยงสําหรับผูปวยใน  คาใชจายสําหรับผูปวยติดเช้ือ HIV คาใชจายสําหรับผูปวยบําบัด
ไต และคาใชจายสําหรับผูปวย Hepatitis C ซึ่งจากขอมูลพบวามีแนวโนมเพ่ิมสูงมากขึ้นในทุกป 
รายละเอียดตามรูปภาพดานลาง 
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พบวาในการเจ็บปวยของผูประกันตนในป 2556-2557 กลับมีอัตราสูงขึ้นในผูปวยนอก 
โดยเฉพาะกลุมโรคเรื้อรัง และที่พบมากที่สุด ไดแก ความดันโลหิตสูง พบการเจ็บปวยอัตรา 319.52   
ตอพันคน ซึ่งในป 2557 มีแนวโนมเพ่ิมสูงมากขึ้นในอัตรา 328.85 ตอพันคน รองลงมาไดแก ไขมัน 
ในเลือดสูง ซึ่งพบการเจ็บปวยอัตรา 165.60 ตอพันคน และในป 2557 พบสูงขึ้นในอัตรา 184.63 ตอ
พันคนและโรคเบาหวาน ที่พบในป 2556 อัตรา 127.32 และในป 2557 เพ่ิมขึ้นเปนอัตรา 139.45 
รายละเอียดดังตารางดานลาง 

       
  อัตราตอพันผูประกันตน 

โรค 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

จํานวน อัตราตอพนั จํานวน อัตราตอพนั 
I10 : Hypertension  
(ความดันโลหิตสูง) 

3,506,209 319.52 3,735,952 328.85 

E78: Hyperlipidemia  
(ไขมันในเลือดสูง) 

1,818,245 165.60 2,094,413 184.63 

E119: Non-insulin dependent 
Diabetes mellitus (เบาหวาน) 

1,397,098 127.32 1,584,245 139.45 

รวม 6,721,552 612.53 7,414,610 652.66 
ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557  
 

โดยรวมโรคเรื้อรังที่มารับบริการในสถานพยาบาลประกันสังคม ใน 3 กลุม จํานวน
เพ่ิมขึ้นในป 2557 และเมื่อเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดก็พบวาใน 3 กลุมโรคเรื้อรังก็มีแนวโนมสูงขึ้น
เชนเดียวกัน  

ทั้งน้ีโรคที่พบมากที่สุดดังกลาวเปนภาระคาใชจายที่สถานพยาบาลตองรับผิดชอบ
ตอเน่ืองหากไมมีกระบวนการปองกันโรคดังกลาว ความรุนแรงของโรคอาจจะพัฒนาขึ้น และตองใช
ตนทุนในการดูแลรักษามากขึ้น รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผูประกันตนดวย และจากขอมูลผูปวยนอกที่
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เพ่ิมขึ้นทุกปน้ัน การเพ่ิมเม็ดเงินเพ่ือกระตุนใหสถานพยาบาลประกันสังคมเกิดการพัฒนาคุณภาพจึงยัง
ไมสามารถเห็นผลในภาพรวมได เน่ืองจากยังเนนที่การรักษาเปนหลัก ไมไดเนนการปองกันทําให
จํานวนผูปวยเพ่ิมขึ้นน่ันเองผลที่ตามมาคือคาใชจาย ตนทุนในการดูแลผูปวยก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย  

ซึ่งในการดําเนินงานที่ผานมาของสํานักงานประกันสังคมคือการเพ่ิมเม็ดเงินเพ่ือไป
ชวยเหลือผูประกันตนในบางกลุม โดยเนนไปที่การรักษาเมื่อเจ็บปวย 

และจากขอมูลของ 26 กลุมโรคเรื้อรังที่ไดรับจากสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-
2558 พบวามีแนวโนมสูงขึ้นทุกป โดยเมื่อเทียบเปอรเซ็นตการเพ่ิมขึ้นในแตละป ก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
เชนเดียวกัน ตามตารางดานลาง  

 
ป พ.ศ. จํานวนผูปวยที่ขึ้น

ทะเบียน (คน) 
สวนตางเพิ่ม

(คน) 
% การเพิ่มใน

แตละป 
เทียบรอยละจาก

ผูประกันตน 
2556 137,7507 0 0 12.55 
2557 153,7111 159,604 11.59 13.53 
2558 172,2742 185,631 12.08 14.77 

ท่ีมา: ขอมูลการขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรังของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2558 

 
 เมื่อพิจารณาจากขอมูลโรคเรื้อรังของผูปวยนอก ที่เขารับบริการในสถานพยาบาล
ประกันสังคม ก็พบวาโรคเรื้อรัง 3 กลุมโรค ไดแก ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ก็มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น และเปนโรคที่พบมากที่สุดใน 3 ลําดับแรกของสถานพยาบาลประกันสังคม 
รายละเอียดดังตารางดานลาง  
 
ลําดับ

ที ่
ชื่อโรค พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เปอรเซ็นต

คาใชจายตอ
คร้ังเพิ่มสงูขึ้น 

คาใชจาย
เฉลี่ยตอ

คร้ัง 

เทียบคาใช
OPD 

ทั้งหมด 

คาใชจาย
เฉลี่ยตอ

คร้ัง 

เทียบคาใช
OPD 

ทั้งหมด 

1 โรคความดันโลหิตสูง
(I10) 1,705.50 28.23 

 
1,864.15 

 
30.01 

 
9.30 

2 โรคไขมัน ใน เลือดสู ง
(E78) 2,173.83 18.66 

 
2,800.48 

 
25.28 

 
28.83 

3 เบาหวาน(E11) 807.46 5.33 2,506.84 17.12 210.46 
รวม 1,645.53 52.22 2,265.96 72.41 37.70 

ท่ีมา:  ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557  

 
จากตาราง พบวาคาใชจายในโรคเรื้อรัง 3 กลุมแรกที่พบมากที่สุดของผูปวยนอก มี

คาใชจายรวมในป 2556 รอยละ 52.22 ของคาใชจายผูปวยนอกทั้งหมด แตในป 2557 พบวา
คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในกลุมโรคเรื้อรัง 3 กลุมมีคาสูงขึ้นมาก รอยละ 37.70 ของคาใชจายตอครั้งของ
ป 2556 ซึ่งในที่น้ีพบวาคาใชจายสําหรับผูปวยเบาหวานเพ่ิมสูงที่สุด รอยละ 210.46 ของป 2556 ทั้งน้ี
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คาใชจายสําหรับผูปวยนอกที่มารักษาดวยโรคเรื้อรัง 3 กลุม ในป 2557 คิดเปนรอยละ 72.41 ของ
คาใชจายผูปวยนอกทั้งหมด  

น่ันแสดงวาการเพ่ิมเม็ดเงินในปจจุบันทางประกันสังคมเนนในการรักษาในกลุมผูปวยซึ่ง
มีเพียงสวนนอยของผูประกันตนทั้งหมด และการลงทุนเม็ดเงินดังกลาวมีสูงขึ้นในทุกป แตกลับพบวา
ผูประกันตนมีการปวยเพ่ิมมากขึ้นในทุกปเชนเดียวกัน ดังน้ันจึงไมคุมคาในการลงทุน ทั้งสุขภาพ
ผูประกันตนและความคุมคา คุมทุนของประกันสังคม ทั้งน้ีหากการลงทุนไมใชการมุงเนนไปที่การดูแล
สุขภาพผูประกันตนทั้งหมด 
 
กรณคีาใชจายสูงรวมกับโรคเรื้อรังและการบําบัดไต 

โดยการวิเคราะหขอมูลของผูประกันตนแตละคนที่มี ที่เขารับการรักษาผูปวยในและมีคา 
AdjRW ≥2 รวมกับภาวะการเกิดโรคทั้งโรคเรื้อรัง 26 กลุม และการบําบัดไต โดยการเช่ือมโยงขอมูล
ทั้งหมดเขาดวยกัน  
  

 

 
 

จากขอมูลผูปวยใน พ.ศ.2556-2558 พบวามีผูปวยในประกันสังคมที่เขารับบริการทาง
การแพทยและมีคา AdjRW ≥2 จํานวน 212,095 คน คิดเปนรอยละ 1.82 ของผูประกันตนทั้งหมดใน
ปพ.ศ. 2558  ซึ่งสามารถจําแนกตามความเสี่ยงของแตละคน โดยการเช่ือมโยงขอมูลกับฐานขอมูล
ผูปวยโรคเรื้อรังและผูปวยบําบัดไต  และสามารถจําแนกผูปวยตามปจจัยเสี่ยงแตละประเภทของ
คาใชจายสูง ไดแก 

1. ผูปวยในคาใชจายสูง 
2. ผูปวยในคาใชจายสูงที่มีการบําบัดไต 
3. ผูปวยในคาใชจายสูงที่เปนโรคเรื้อรัง 
4. ผูปวยในคาใชจายสูงที่เปนทั้งโรคเรื้อรังและบําบัดไต 
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ตารางที่ 5.74  แสดงคาเฉลี่ย คาสูงสุด-ตํ่าสุด ของผูปวยแตละประเภท 

  

 ผูปวยในคาใชจายสูง(AdjRW>=2) 
จํานวนรวม ผูปวยใน

ทั่วไป 
บําบัดไต โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง

และบําบัดไต 
จํานวนรวม 212,095 146,657 478 61,665 3,295 

AdjRW>=2 จํานวนรวม 1,255,163.53 716,383.62 4,323.11 500,941.07 33,515.73 
คาเฉลี่ย 5.92 4.88 9.04 8.12 10.17 
คาตํ่าสุด 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
คาสูงสุด 357.30 114.61 77.40 357.30 103.55 

จํ าน วน การ
Admit 

จํานวนรวม 295,875.00 170,776.00 889.00 117,364.00 6,846.00 
คาเฉลี่ย 1.40 1.16 1.86 1.90 2.08 
คาตํ่าสุด 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
คาสูงสุด 96.00 33.00 15.00 96.00 21.00 

จํ า น ว น วั น
นอน(LOS) 

จํานวนรวม 2,559,606.00 1,535,173.00 12,135.00 945,574.00 66,724.00 
คาเฉลี่ย 12.07 10.47 25.39 15.33 20.25 
คาตํ่าสุด - - 1.00 1.00 1.00 
คาสูงสุด 838.00 838.00 744.00 729.00 266.00 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยใน,ขอมูลโรคเรื้อรังและขอมูลบําบัดไต ขอมูลตั้งแต พ.ศ.2556-2558 ยกเวนขอมูลบําบัดไตมีจนถึง 
      ปจจุบัน 

 
จากตารางพบวากลุมผูปวยโรคเรื้อรังรวมกับการบําบัดไต มีคาเฉลี่ย AdjRW ตอคนสูง

กวากลุมอ่ืน มีคาเทากับ 10.17  รองลงมาไดแก กลุมที่บําบัดไต  และพบวากลุมที่มีเฉลี่ย AdjRW 
สูงสุด ไดแก กลุมที่เปนโรคเรื้อรัง  

 และยังพบอีกวาในกลุมโรคเรื้อรังรวมกับการบําบัดไตมีจํานวนการ Admit ตอคนเฉลี่ย 
สูงกวากลุมอ่ืนๆ เทากับ 2.08 ครั้ง  และพบคาสูงสุดอยูในกลุมโรคเรื้อรังเชนเดียวกัน  เทากับ 96 ครั้ง 
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สวนในกลุมที่มีจํานวนวันนอนเฉลี่ยสูงสุดไดแก กลุมบําบัดไต จํานวน 25.39 วัน 

รองลงมาไดแกกลุมโรคเรื้อรังรวมกับบําบัดไต  เทากับ 20.25 วัน และจํานวนวันนอนสูงสุดอยูในกลุม
ผูปวยในทั่วไป เทากับ 838 วัน 

 

 
รูปภาพที่ 5.37 แสดงคาเปอรเซ็นตไทลของ AdjRW ของผูปวยแตละประเภท 

 
จากรูปภาพ พบวาผูปวยที่มีโรคเรื้อรังและรวมกับการบําบัดไต จะมีคา AdjRW รวม 

สูงกวากลุมอ่ืน โดยคาAdjRW จะเริ่มแตกตางกันในตําแหนง เปอรเซ็นตไทลที่ 25 และจะตางกันมาก
ขึ้นหากเปอรเซ็นตไทลสูงขึ้น ซึ่งในกลุมที่จะไมแตกตางกันมาก คือ กลุมที่ เปนโรคเรื้อรังและ 
กลุมบําบัดไต ซึ่งคาจะแตกตางกันนอยมาก ทั้งน้ีโดยรวมคา AdjRW ของผูปวยในทั่วไปจะตํ่ากวา 
กลุมอ่ืนๆ ในทุกตําแหนงของเปอรเซ็นตไทล ซึ่งมีเพียงกลุมเล็กนอยเทาน้ันที่มีคา AdjRW ที่สูง 

เมื่อนําคา AdjRW ของผูปวยแตละคนในตลอดชวง 3 ป (พ.ศ.2556-2558) มาจัดกลุม  
ผลดังตารางที่ 5.75 
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ตารางที่ 5.75  จํานวนผูปวยในแตละประเภทของแตละชวง AdjRW 
  

กลุม
ที ่

ชวงคา AdjRW 
(จํานวนเงิน) 

ผูปวยใน
ทั่วไป 

บําบัดไต โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังและ
บําบัดไต 

จํานวน
รวม 

1 2.00-6.67 
(30,000-100,000) 

118,980 243 39,826 1,689 160,738 

2 6.68-33.33 
(100,000-500,000) 

26,881 220 19,945 1,463 48,509 

3 33.34-66.67 
(500,000-1,000,000) 

766 14 1,681 128 2,589 

4 66.68-133.33 
(1,000,000-2,000,000) 

30 1 205 15 251 

5 133.34-200.00 
(2,000,000-3,000,000) 

- - 4 - 4 

6 200.01-333.33 
(3,000,000-5,000,000) 

- - 3 - 3 

7 333.34-666.67 
(5,000,000-10,000,000) 

- - 1 - 1 

รวม 146,657 478 61,665 3,295 212,095 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในประกันสังคม พ.ศ.2556-2558, ขอมูลผูปวยโรคเรื้อรัง ป 2556-2558และขอมูลผูปวยบําบัดไต 

 
 
ตารางที่ 5.76  จํานวนรวม AdjRW แตละประเภทของแตละชวง AdjRW  
 

กลุม
ที ่

ชวงคา AdjRW 
(จํานวนเงิน) 

ผูปวยใน
ทั่วไป 

บําบัดไต โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังและ
บําบัดไต 

จํานวนรวม 

1 2.00-6.67 
(30,000-100,000) 

372,410.01 907.52 136,185.55 6,441.23 515,944.31 

2 6.68-33.33 
(100,000-500,000) 

310,032.59 2,764.68 272,939.01 20,235.86 605,972.14 

3 33.34-66.67 
(500,000-1,000,000) 

31,517.95 573.51 72,874.13 5,668.08 110,633.67 

4 66.68-133.33 
(1,000,000-2,000,000) 

2,423.07 77.40 17,197.09 1,170.56 20,868.12 

5 133.34-200.00 
(2,000,000-3,000,000) 

- - 
639.54 

- 
639.54 

6 200.01-333.33 
(3,000,000-5,000,000) 

- - 
748.45 

- 
748.45 

7 333.34-666.67 
(5,000,000-10,000,000) 

- - 
357.30 

- 
357.30 

รวม 716,383.62 4,323.11 500,941.07 33,515.73 1,255,163.53 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในประกันสังคม พ.ศ.2556-2558, ขอมูลผูปวยโรคเรื้อรัง ป 2556-2558และขอมูลผูปวยบําบัดไต 
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ตารางที่ 5.77  เฉลี่ย AdjRW ตอคน ในแตละประเภทของแตละชวง AdjRW  
 

กลุม
ที ่

ชวงคา AdjRW 
(จํานวนเงิน) 

ผูปวยใน
ทั่วไป 

บําบัดไต โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังและ
บําบัดไต 

จํานวนรวม 

1 2.00-6.67 
(30,000-100,000) 3.13 3.73 3.42 3.81 3.21 

2 6.68-33.33 
(100,000-500,000) 11.53 12.57 13.68 13.83 12.49 

3 33.34-66.67 
(500,000-1,000,000) 41.15 40.97 43.35 44.28 42.73 

4 66.68-133.33 
(1,000,000-2,000,000) 80.77 77.40 83.89 78.04 83.14 

5 133.34-200.00 
(2,000,000-3,000,000) - - 159.89 - 159.89 

6 200.01-333.33 
(3,000,000-5,000,000) - - 249.48 - 249.48 

7 333.34-666.67 
(5,000,000-
10,000,000) - - 357.30 - 357.30 
รวม 4.88 9.04 8.12 10.17 5.92 

ท่ีมา ขอมูลผูปวยในประกันสังคม พ.ศ.2556-2558, ขอมูลผูปวยโรคเรื้อรัง ป 2556-2558และขอมูลผูปวยบําบัดไต 
 

จากตารางดานบนพบวากลุมที่มี AdjRW รวม ต้ังแต 6.68-166.67 มีจํานวนผูปวย
ทั้งหมด 259 คน ทั้งน้ี หากคํานวณเม็ดเงิน AdjRW เทากับ 15,000 ตอหนวย พบวาจะมีคาใชจายอยู
ในชวง 1 ลานบาท ถึง 10 ลานบาท  และพบวาคาเฉลี่ยของ AdjRW สูงสุด มีคา AdjRW total 
เทากับ 249.48 ซึ่งอยูในกลุมคาใชจายสูง (High cost) ที่เปนโรคเรื้อรังรวมดวย 
 
ปญหาจากความซ้ําซอนในการเบิกจาย 

จากขอมูลที่ผานมาพบวาในผูประกันตนคนเดียวกัน จะมีการปวยทั้ง ผูปวยใน คาใชจาย
สูง บําบัดไต และมีโรคเรื้อรังรวมดวย ซึ่งทั้งหมดมีการเบิกในแตสิทธิประโยชนที่ประกันสังคมไดมีการ
กําหนดการจายเงินใหตามโรคที่ปวย ซึ่งพบวายังมีอีกหลายโรคที่มีการเบิกซ้ําซอน ตัวอยางผูปวย HIV  
1 รายจะมีคาใชจายที่ทางสํานักงานประกันสังคมตองจายประกอบดวย 

1. คาเหมาจายรายหัวโรคเรื้อรัง ตอป (HIV) ที่มีคานํ้าหนัก 2.77 ตอคน/ป 
2. คาเหมาจายกรณีคาใชจายสูง (1 AdjRW = 15,000 บาท ) จากขอมูลป 2558 มีผูปวย 

โรค HIV และมีคาใชจายสูง รวม AdjRW = 36,236.69 
3. คานอกเหนือเหมาจายไดแกคายา และคาตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนคาใชจายที่

สํานักงานประกันสังคมตองจายใหกับสถานพยาบาลที่ตรวจรักษา เปนตน 
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5.3 สรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริการทางการแพทย 
 

สํานักงานประกันสังคม 
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการ และทางดานการแพทย โดย
ทั้งสองกองทุน ไดแก กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ซึ่งทั้งสองกองทุนมีทั้งการเหมา
จาย และนอกเหนือเหมาจาย ซึ่งของกองทุนเงินทดแทนจะมีเพดานกําหนดวงเงินในการเบิกจาย หาก
พิจารณาจากขอมูลของทั้งสองกองทุนที่ไดรับ พบวา 
 

 
 

 กองทุนประกันสังคม จะเปนการสงเงินสมทบโดยผูประกันตนและบางสวนนายจางและ
รัฐบาล อุดหนุน สวนของกองทุนเงินทดแทนจะเปนสวนที่นายจางจะสงเงินสมทบใหอีกเพ่ือคุมครอง 
การบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานและสาเหตุอ่ืนๆ ที่ เปนสาเหตุจากการทํางานตามที่สํานักงาน
ประกันสังคมประกาศความคุมครอง ซึ่งทั้งสองกองทุนจะมีวิธีการบริหารจัดการวิธีการจายเงิน 
การบริการทางการแพทยเพ่ือการดูแลผูประกันตนที่แตกตางกัน ดังตอไปน้ี 

1. กองทุนประกันสังคม 
 แบงวิธีการจายคาบริการทางการแพทย เปน 2 ระบบ 

1.1 แบบเหมาจาย 
1.2 แบบนอกเหนือเหมาจาย 

2. กองทุนเงินทดแทน 
 แบงวิธีการจายคาบริการทางการแพทย เปนแบบระบบเพดาน และตามจายจริงแตไม
เกินเพดานที่กําหนดไว สูงสุด 1 ลานบาท  
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เปรียบเทียบทั้งสองกองทุน 

1. ของสํานักงานประกันสังคมเปนการจายแบบ Sickness focus การจายตามการ
เจ็บปวยเปนหลัก โดยจะเพ่ิมวงเงินตามกลุมโรค ตามภาระของโรคที่เกิดขึ้น และตามภารกิจของ
หนวยงาน ซึ่งพบวามีการจายซ้ําซอน เชน ในผูปวย HIV จะมีเงินชวยในการรักษาทั้งหมด 3 สวน ซึ่ง
ทั้ง 3 สวนแบงแยกการบริหารจัดการตามบทบาทภารกิจที่กําหนดขึ้นใหม ซึ่งทั้ง 3 แหลงไดแก 

    1.1 เหมาจายคาใชจายสูงที่เปนผูปวยใน AdjRW≥2 จากขอมูลพบวาในป พ.ศ.2558 
มีผูปวยที่เขารับการรักษาดวยโรค HIV และเบิกคาใชจายสูงโดยรวม AdjRW เทากับ 36,236.69 ซึ่ง
หากคิดวงเงินสูงสุดในการจาย 1 AdjRW =15,000 บาทจะมีคาใชจายประมาณ 543 ลานบาทตอป 
ซึ่งแนวโนมมีการปวยเพ่ิมขึ้นในทุกป 

    1.2 คาเหมาจายรายหัวโรคเรื้อรังตอป (HIV) ที่มีคานํ้าหนัก 2.77 ตอคนตอป ซึ่ง
พบวาในป พ.ศ.2558 มีจํานวนผูปวยทั้งสิ้น 92,092 คน 

    1.3 คานอกเหนือเหมาจายไดแก คายาและคาตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนคาใชจาย
ที่สํานักงานประกันสังคมตองจายใหกับสถานพยาบาลที่ตรวจรักษา 

ซึ่งพบวามีลักษณะเหมือนกันแบบน้ีในหลายโรคเชน บําบัดทดแทนไต  มะเร็ง  โรคเรื้อรัง 
เปนตน ที่มีการจายแบบเหมาจายและการจายตามภาระโรค ตามการเจ็บปวย 

2. ของกองทุนเงินทดแทน เปนการจายคาบริการทางการแพทยแบบเพดาน และตาม
จายจริงแตไมเกินเพดานที่กําหนดไว จนสิ้นสุดการรักษา แตหากผูปวยที่สิ้นสุดการรักษาไปแลวพบวามี
อาการอันเน่ืองมาจากการบาดเจ็บเดิม ผูปวยไมสามารถใชสิทธิกองทุนได และตองกลับไปใชสิทธิ
กองทนุประกันสังคมเดิม ผลที่ตามมาคือผูปวยตองกลับไปใชกองทุนประกันสังคมกรณีเหมาจายรายหัว 
และเปนภาระคาใชจายแบบเหมาจายใหกับสถานพยาบาลหลัก ทั้งน้ีหากเปนคาใชจายสูง ก็จะทําให
เพ่ิมเม็ดเงินในการดูแลเพ่ิมเติมไปดวย 

 
บริการทางการแพทยของกองทุนประกันสังคม 

จากขอมูล พบวาจํานวนผูประกันตนที่เขารับบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยในเพ่ิมขึ้น 
ในทุกป และสวนใหญจะอยูในกรุงเทพมหานครที่มีอัตราการเขารับบริการสูงสุด โดยพบวาโรคที่เขารับ
บริการในสถานพยาบาลสวนใหญหากเปนผูปวยนอกจะเปนโรคเรื้อรัง 3 กลุม ไดแก ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน ซึ่งสวนใหญจะเขารับบริการในสถานพยาบาลหลัก   

ในสวนขอมูลผูปวยในพบวาโรคที่เขารับบริการสวนใหญจะเปนโรคที่สามารถปองกันและ
เฝาระวังได ซึ่งที่พบมากที่สุด 10 อันดับแรก ไดแก  
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ลําดับ

ที ่
DRG ชื่อ จํานวน อัตราตอ

พัน 

1 06570 Gastroenteritis age > 9, no CC 201,828 17.30 
2 18560 Dengue, adult, no CC 153,073 13.12 
3 03530 Otitis media and URI, no CC 140,363 12.03 
4 06070 Appendectomy, no CC 108,210 9.28 
5 14059 Abortion w D&C or asp currettage 88,411 7.58 
6 13050 Uterine & adnexal proc for non-malignancy, no CC 86,894 7.45 
7 04590 Bronchitis and asthma, no CC 74,416 6.38 
8 14520 Antenatal condition wo severe compli Dx 73,162 6.27 
9 

06640 
Oesophagitis, gastritis and dyspepsia age > 9, no 
CC 64,596 5.54 

10 14521 Antenatal condition w Severe complicating Dx 60,185 5.16 
ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม 

 
จากขอมูลดังกลาว 2 อันดับแรกของผูปวยในเปนโรคที่สามารถปองกันไดดวยการ

ควบคุม ปองกันโรคในพ้ืนที่  
ในภาพรวมอัตราการเจ็บปวยของผูปวยนอกและผูปวยในมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นในทุกป 

และผูประกันตนแตละคน จะมีคาใชจายสําหรับการบริการทางการแพทยที่แตกตางกันแลวแตการ
เจ็บปวยที่ไดรับ  เชน   กลุมที่ 1   เปนผูปวยนอกทั่วไป  

กลุมที ่2   เปนผูปวยนอกและเปนโรคเรื้อรัง 26 กลุมโรค  
กลุมที ่3   เปนผูปวยในปกติ  
กลุมที ่4   เปนผูปวยใน และมีโรคเรื้อรังรวมดวย 
กลุมที ่5   เปนผูปวยในมีโรคเรื้อรังรวมดวย  และมีคาใชจายสูง 

 
การบริการทางการแพทยของกองทุนเงินทดแทน 

จากขอมูลที่ไดรับไมสามารถจําแนกคาใชจายของผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานแตละ
คนไดเน่ืองจากขาดขอมูลเลขบัตรประชาชนที่เขารหัส (Encrypt) 

ทั้งน้ีหากพิจารณาในภาพรวมของสํานักงานประกันสังคมในผูประกันตน 1 คนสามารถ
เปนไดทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน โดยปจจุบันยังไมสามารถ
เช่ือมโยงขอมูลเปนรายบุคคลของทั้งสองกองทุนได ทําใหไมสามารถวิเคราะหขอมูลของแตละคนทั้ง
ทางดานการเจ็บปวย และคาใชจายตอคนได 
 
ความคุมคา – คุมทุน 

พบวาผูประกันตนในกองทุนประกันสังคมและลูกจางในสวนของกองทุนทดแทน มี
การเขารับบริการทั้งในสถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลเครือขาย และสถานพยาบาลระดับสูง ทั้ง 
ของเอกชนและภาครัฐ จากขอมูลของสถานพยาบาลพบวา ในสถานพยาบาลจะมีการประเมินคุณภาพ 
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โดยจากขอมูลพบวาในป 2559 มีสถานพยาบาลที่เปนคูสัญญาของประกันสังคมผานการรับรอง
คุณภาพ HA ขั้นที่ 2 และ HA ขั้นที่ 3 (JCI) รอยละ 93.75 ของสถานพยาบาลทั้งหมด  

และ จากขอมูลการปวยพบวาสวนใหญมีการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได และยังพบวา
คาใชจายสําหรับการสงตอใหกับสถานพยาบาลเครือขาย และระดับสูง มีคาสูงขึ้นในทุกป ปจจุบันใน
การบริการจัดการของทั้งสองกองทุนพบวามีแนวโนมในการคาใชจายในกองทุนประกันสังคมมีสูงขึ้น  
และอาจประสบปญหาเรื่องความเสถียรภาพได ซึ่งในกองทุนเงินทดแทนยังคงมีความเสถียรภาพอยู  

การเนนการจัดการแบบองครวมโดยการติดตามขอมูลรายบุคคลเพ่ือใหทราบคาใชจาย
ของผูประกันตนแตละคน ในทั้งสองกองทุน ซึ่งปจจุบันไมสามารถประเมินคาใชจายจริงในผูประกันตน
แตละคนได เน่ืองจากขอมูลมีการจัดเก็บแบบแยกสวนกัน ไมเช่ือมโยงกัน ทําใหไมสามารถดูความ
ซ้ําซอนในการเบิกจาย และตนทุนคาใชจายจริงของแตละคนได 
 

 
การบริหารจัดการกองทุน 
 ในปจจุบันทั้งสองกองทุน (กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน) ไดแยกการ
บริหารจัดการออกจากกัน โดยแตละกองทุนจะมีโครงสราง มีระบบ ระเบียบการสมทบเงินและเบิก
จายเงิน รวมไปถึงขั้นตอนในการดําเนินการ โดยมียุทธศาสตรการบริหารที่หวังจะใหเกิดความ ยืดหยุน 
สะดวก รวดเร็ว และคลองตัวในการดําเนินงานของกองทุนและผูที่เกี่ยวของ แตเมื่อดําเนินการจริง
กลับพบขออุปสรรคหลายประการที่ไมอาจทําใหการบริหารทรัพยากรเหลาน้ัน เอ้ือตอการพัฒนาการ
บริหารงาน การดําเนินการ และการใหบริการแกผูประกันตน สถานพยาบาล หรือนายจางไดอยางที่
ควรจะเปน โดยเฉพาะระเบียบและขั้นตอนการเบิกจายเงินที่มีความคาบเกี่ยวกันของผูประกันตน 
เน่ืองจากไมมีการนําขอมูลของผูประกันตนที่มีอยูในแตละกองทุนมาเช่ือมกันเพ่ือใหสามารถบริหาร
จัดการภาพรวมของผูประกันตนในแตละคนโดยการใชเลขบัตรประชาชนเปนตัวเช่ือมทั้งสองกองทุน 
ทําใหอาจจะเกิดการเบิกเงินซ้ําซอนกันในระหวางกองทุน เกิดการเบิกเงินผิดกองทุนหรือเกิดการใช
จายเพ่ือสิทธิประโยชนบางสิทธิที่ไมใดเกิดความคุมคาหรือคุมทุนเทาที่ควรจะเปน 
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จากการที่ไดสัมภาษณผูบริหารเก่ียวกับปญหาของทั้งสองกองทุนที่เกิดขึ้นขางตน พบวา

ไดมีเสียงสะทอนมาจากผูที่เก่ียวของใหหาแนวทางในการแกไขปญหาเสถียรภาพและการไมประสาน
ของทั้งสองกองทุน วิธีการที่สามารถทําไดคือการรวมทั้งสองกองทุนใหเหลือแคกองทุนเดียวหรือเช่ือม
ขอมูลระหวางกองทุน แตในการรวมทั้งสองกองทุนน้ันจําเปนตองแกไขกฎหมายของกองทุน ตองมีการ
ปรับระเบียบและขั้นตอนการเบิกจายเงินใหสอดคลองกัน อีกทั้งยังตองปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลังของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน แตทั้งน้ีก็ยังจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินและอาจจะเกิด
ปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลอีกดวย  ทางผูวิจัยจึงเห็นวาเพ่ือใหเกิดประโยชนแก
สํานักงานประกันสังคม และสามารถทําไดทันที คือการปรับกระบวนการดําเนินงานในบางขั้นตอน 
ไดแก การนําขอมูลที่มีอยูมาบริหารจัดการรวมกันโดยการใชเลขบัตรประชาชนเปนตัวเช่ือมทั้งสอง
กองทุน มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ทั้งเรื่องของโครงสรางของขอมูล มาตรฐานของขอมูล การ
จัดเก็บและรูปแบบในการเช่ือมตอขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ โดยใหมองที่ผูประกันตนเปน
ศูนยกลาง และประเมินผลที่ไดหลังจากการเช่ือมโยงขอมูลกอน แลวจึงวางรูปแบบการเบิกจาย และ
สิทธิประโยชนเพ่ือใหเกิดความคุมคา คุมทุน ในเชิงผลลัพธ และความเปนไดในการรวมกองทุนตอไป 
 
 

5.4  ความสอดคลองกับยุทธศาสตรประกันสังคม (2558-2562) 
 สํานักงานประกันสังคมไดพัฒนาแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) ช่ือ  

แผนยุทธศาสตร 5 ASEAN เพ่ือใหเกิดแนวทางการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคม และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูประกันตน นายจาง ตลอดจนผูมี
สวนไดสวนเสียตางๆ โดยแผนยุทธศาสตรน้ีจะสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผน
ยุทธศาสตรของกระทรวงแรงงาน แผนยุทธศาสตร 5 ASEAN ฉบับน้ีประกอบไปดวย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตรพัฒนาองคกร และอีก 1 ประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือความกาวหนาสูความเปนอาเซียน โดย
วาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรจะเนนไปในเรื่องของการพัฒนาดานการบริการดานการแพทยและ
ดานสิทธิประโยชนของผูประกันตน (แรงงานใน – นอกระบบ) ในประเทศไทยที่ตองไดรับการดูแล
อยางทั่วถึงและครอบคลุมผานกลไกการดูแลฟนฟูอยางมีมาตรฐานและรวดเร็วยกระดับใหมีความเปน
สากล รองรับการกาวสูการประกันสังคมนานาชาติ ในขณะเดียวกันยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารการลงทุนเพ่ือใหเกิดเสถียรภาพตอกองทุน ทั้งแผนการปรับระบบเงินสมทบที่ตองสมเหตุสมผล
กับคาใชจายของสิทธิประโยชนแตละกองทุน เพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บ ลดการรั่วไหลของการรับ
ชําระ และปรับปรุงกฎระเบียบใหสอดรับกับแผน และนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับสภาวการณโลก 
อีกทั้งยังมียุทธศาสตรดานการยกระดับสารสนเทศรวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารสารสนเทศ เชน
ระบบฐานขอมูลและระบบใหบริการออนไลน ใหรองรับกับขอมูลจํานวนมาก และการทํางานที่ตองใช
ความรวดเร็วและถูกตองในการตัดสินใจ นอกจากน้ียังมียุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทุนมนุษยใหบุคลากรของสํานักงานประกันสังคมไดรับการพัฒนาอยางครบถวน ใหองคกรเปนแหลง
รวมของคนดีและคนเกงที่มีความรักความผูกพันกับองคกร รวมถึงความสามารถในการดําเนินการ
ผลักดันใหองคกรกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนเพ่ือใหการดําเนินการในยุทธศาสตรตางๆของ
สํานักงานประกันสังคมบรรลุผลไดตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไว การรวบรวมขอมูลตางๆจาก
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ระบบฐานขอมูลรวมไปถึงขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือนํามาศึกษาวิเคราะหหาจุดออน จุดแข็ง รวมไปถึง
ผลลัพธที่ไดจากการตัดสินใจตามนโยบายตางๆ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก  โดยขอมูลที่ไดจากการ
ดําเนินงานในระบบฐานขอมูลที่เก่ียวของสามารถนํามาบูรณาการรวมกับแผนยุทธศาสตรที่ 1 ถึงแผน
ยุทธศาสตรที่ 4 ไดดังตอไปน้ี 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 :  การยกระดับการใหบริการสูสากล ในการตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุม ควบคูกับสรางการรับรูและความเขาใจในคณุคาของการ
ประกันสังคม บนรากฐานความเปนธรรมและสมเหตุสมผลที่ทุกภาคสวนรวมเปนเจาของ 

 
 

 เปนการยกระดับการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมสูสากล ในการตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุมทั้งแรงงานที่อยูในราชอาณาจักรไทย 
(Thai & Expat Labor Force) แรงงานสัญชาติไทยที่อยูในและอยูนอกราชอาณาจักรไทย แรงงานตาง
ดาวที่อยูในราชอาณาจักรไทย แรงงานสูงอายุที่ยังคงทํางานแมอายุเกิน 60 ป แรงงานทุพพลภาพ 
แรงงานที่ไดรับการฟนฟู  นายจาง/สถานประกอบการแตละกลุม และสถานพยาบาลตางๆ โดย
ผูประกันตนไดรับการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ช่ัวโมง ใน 7 วันตอสัปดาห ผาน
สถานพยาบาลและเครือขายพันธมิตร และสามารถเขาถึงบริการที่ครบถวนมีคุณภาพและครบวงจร
สําหรับนายจาง/ลูกจางทั้งระดับสาขาและหนวยใหบริการสวนหนา มีการปฏิรูปทางดานนวัตกรรมการ
บริการ ควบคูกับสรางการรับรูและความเขาใจในคุณคาของการประกันสังคม บนรากฐานความเปน
ธรรมและสมเหตุสมผลที่ทุกภาคสวนรวมเปนเจาของ 

ดังน้ัน ในยุทธศาสตรควรเนนใหผูประกันตนสามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึงและ
ครอบคลุม มีความสะดวกและรับทราบขอมูลสิทธิประโยชนตางๆ ที่พึงไดรับจากการเขาสูระบบ
ประกันสังคม  และสวนที่เขาสูระบบแลวก็เนนในการสรางใหเกิดการตระหนักรูทั้งสิทธิประโยชนและ
การดูแลตนเอง โดยยุทธศาสตรเนนไปที่ชองทางเพ่ือใหผูประกันตนเขาถึงบริการซึ่งที่ผานมาไดมีการ
พัฒนาระบบทั้ง Web base  และ application บน mobile technology ซึ่งผูที่จะเขาถึงสวนใหญ
อยูในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร ซึ่งในพ้ืนที่ภาคอ่ืนมีบางสวนเทาน้ัน ดังน้ันในภาคอ่ืนๆ ควรเนน
การมีสวนรวมในทุกภาคสวน การใหความรูนายจาง เพ่ือชวยเฝาระวัง ดูแลความคุมครองใหกับลูกจาง 
โดยเนนใหผูประกันตน รวมถึงนายจาง เขามาตรวจสอบสถานะและเปดใชบริการสิทธิดวยตนเอง ซึ่ง
เมื่อพิจาณาถึงหลักการและยุทธศาสตรที่ 1 ขององคกรแลว สิ่งที่จะตองมีการทําเปนอันดับแรกและ
เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการรวบรวมขอมูลทั้งจากขอรองเรียนทั้งจากผูประกันตน นายจาง/สถาน
ประกอบการ และสถานพยาบาลตางๆเพ่ือใหทราบถึงปญหาในการทํางาน  
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การมุงพัฒนา สิทธิประโยชน ประโยชนทดแทน ใหมีความเปนสากล รองรับการ
กาวสูการประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนา ระบบเงินสมทบ และระบบการลงทุน
ที่มีศักยภาพสงู เพ่ือใหสามารถรองรับกับพัฒนาการไดอยางมั่นคง มีเสถยีรภาพ และเปนที่เช่ือถือ 
เช่ือมั่นไดอยางแทจริง 
 
   

เปนการมุงเนนในสวนของการพัฒนา สิทธิประโยชน ประโยชนทดแทน เพ่ือใหมีความ
เปนสากล  และพัฒนาระบบเงินสมทบรวมถงึการบริหารจัดการกองทุนใหมีความเสถียรภาพ เช่ือถือได 

• เพิ่มความครอบคลุมในการเขาถึงผูประกันตนในทุกพื้นที ่
จากขอมูลของป พ.ศ. 2559 ที่ผานมาพบวาภาคกลางมปีระชากรอายุ 15 ปขึ้นไปและอยู

ในกําลังแรงงานสูงสุด และรองลงมาไดแกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตเมื่อพิจารณาขอมูลการขึ้น
ทะเบียนของผูประกันตนจําแนกรายภาค พบวากรุงเทพมหานครมีจํานวนผูประกันตนวัยแรงงาน
ใกลเคียงกับจํานวนประชากรวัยแรงงานสูงที่สุด และพบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสวนตางมาก
ที่สุด (ดังภาพดานลาง) 

 
 
ในยุทธศาสตรที่ผานมาในการยกระดับบริการ เพ่ือใหตอบสนองความตองการของ

ผูประกันตนน้ัน จากขอมูลพบวายังมีผูประกันตนบางกลุมในบางพ้ืนที่ ยังไมสามารถเขาถึงบริการของ
ประกันสังคมได ซึ่งปญหาอยูที่ขอมูลกลุมแรงงานดังกลาวยังไมชัดเจน ซึ่งที่พบปญหามากที่สุด ไดแก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบอัตราการขึ้นทะเบียนเพียง 12.34 ตอวัยแรงงานเทาน้ัน 

ดังน้ัน กลยุทธที่สําคัญของยุทธศาตรในการยกระดับบริการ คือ การประชาสัมพันธเพ่ือ
กระตุนใหผูอยูในวัยแรงงานเขาสูระบบประกันสังคมมากขึ้น จะเห็นไดวามีผลในบางพ้ืนที่ที่สามารถ
เขาถึงบริการ หรือขอมูลขาวสารไดดี เชน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวามีอัตราสวนของผูประกันตนวัย
แรงงานสูงกวาภาคอ่ืนๆ  

ทั้งน้ีเพ่ือใหไดผลมากขึ้นควรเนนการเพ่ิมการกระจายเขาสูสวนภูมิภาค เพ่ือนําผูอยูในวัย
แรงงานเขาสูระบบใหมากขึ้น โดยควรเนนพ้ืนที่เปาหมายที่มีอัตราสวนของผูประกันตนตํ่าเพ่ือกระตุน
ใหเกิดกิจกรรมหรือกลยุทธในการสงเสริมใหผูประกันตนในกลุมพ้ืนที่เปาหมายเขาสูระบบประกันสังคม 
ทั้งน้ีกลยุทธที่ผานมาในป 2559 ยังไมมีการกําหนดไวชัดเจน ดังน้ันควรเพ่ิมเปาหมายในการหากลุม
ผูประกันตนในพ้ืนที่ ที่ไมสามารถเขาสูระบบประกันสังคมได โดยการกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธใน
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การเขาถึงผูประกันตนเหลาน้ัน และควรเนนการมีการจัดกิจกรรมของสาขาตางๆ กับแรงงานหรือ
นายจาง และสงเสริมทรัพยากรใหกับสาขาที่ตองใชในการบริหารจัดการนําผูประกันตนเขาสูระบบ 
โดยมีการประเมินผลเปนระยะๆ เพ่ือดูความสําเร็จของแตละสาขา ซึ่งจากขอมูลที่ไดรับพบวาสาขาที่
ควรจะเนนมากคือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ ภาคใต ตามลําดับ และสิ่ง
ที่สําคัญคือการพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของแตละพ้ืนที่เพ่ือผูบริหารสามารถ 
เขาถึงและใหการสนับสนุนตอไป 
 
 การบริหารจัดการสิทธิประโยชนเพื่อใหไดผลตามเปาหมาย 
 โดยการเนนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ในการจัดสรรสิทธิ
ประโยชนของผูประกันตน โดยเนนผูประกันตนเปนหลัก และการติดตามระบบ (monitor) เพ่ือ
ทบทวน ตรวจสอบความคุมคาคุมทุนของแตละสิทธิประโยชนที่ไดกําหนดขึ้น โดยเนนผลลัพธดาน
สุขภาพ และเนนการนําขอมูลจริงที่มีอยูมาวิเคราะหหาปญหา และกําหนดตัวช้ีวัด เพ่ือปรับปรุงระบบ
ใหสอดคลองกับความเปนจริง และเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไวในแตละสิทธิประโยชนน้ันๆ 
 

กองทุนประกันสังคม 
จากขอมูลผูประกันตน ขอมูลการเจ็บปวย ที่ผานมาของพบวาผูประกันตนมีแนวโนม

สูงขึ้น และการเจ็บปวยก็มีแนวโนมสูงขึ้นตามมาเชนกัน ดังตารางขางลาง 
 

พ.ศ. จํานวน
ผูประกันตน 

จํานวนผูปวย
นอก 

จํานวนผูปวยใน อัตราปวยผูปวยในตอผูประกันตน 

คน ครั้ง คน ครั้ง ทั้งหมด ตามสิทธิ เครือขาย 
2556 10,973,397 27,227,054 462,725 606,614 42.17 35.52 8.88 
2557 11,360,643 28,032,608 469,959 626,251 41.37 34.98 8.62 
2558 11,666,149 - 516,138 685,421 44.24 37.26 9.4 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยนอกและขอมูลผูปวยในรายบุคคล ของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2556-2558 

 
 จากขอมูลการเจ็บปวยแสดงใหเห็นถึงผลลัพธดานสุขภาพของผูประกันตน  ซึ่งที่ผานมา
พบวา ผูประกันตนมีจํานวนเพ่ิมขึ้นในทุกป ต้ังแต ป พ.ศ. 2556-2558  แตเมื่อพิจารณาในสวนขอมูล 
การเจ็บปวย พบวาในป 2556-2558 ก็มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทั้งของผูปวยนอกและผูปวยใน ทั้งใน
สถานพยาบาลหลักและเครือขาย แสดงใหเห็นวาผลลัพธทางสุขภาพแยลง ผูประกันตนปวยมากขึ้น 
และเมื่อพิจารณาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นพบวา ในป 2556-2557 โรคที่พบมากของผูปวยนอกที่เขารับ 
การรักษาในสถานพยาบาล เปนโรคเรื้อรังทั้งสิ้น ไดแก ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน  
เปนตน  ซึ่งเปนโรคที่ปองกันได ดังตารางดานลาง 
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อัตราปวยตอพัน 

โรค 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

จํานวน อัตราตอพัน จํานวน อัตราตอพัน 

I10 : Hypertension (ความดันโลหิตสูง) 3,506,209 319.52 3,735,952 328.85 
E78: Hyperlipidemia (ไขมนัในเลือดสูง) 1,818,245 165.60 2,094,413 184.36 
J069: Acute upper respiratory 
infection (ติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบน
เฉียบพลัน) 

1,612,670 146.96 1,604,462 141.23 

E114: Non-insulin dependent 
Diabetes mellitus (เบาหวาน) 

1,397,098 127.32 1,584,245 139.45 

A09: Diarrhoea or gastroenteritis 
(ทองรวง) 

906,175 82.58 545,734 48.04 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยนอกรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2556-2557 
 

 ในป 2558 โรคที่พบ 3 อันดับแรกของผูปวยใน ไดแก โรคทองรวง(gastroenteritis) 
และ โรคไขเลือดออก (Dangue) ซึ่งจากขอมูลพบวามีอัตราปวยสูงขึ้นมากในบางพ้ืนที่  ไดแก
กรุงเทพมหานคร  และภาคกลาง   
 

ลําดับที่ DRG ชื่อ จํานวน อัตรา 

1 06570 Gastroenteritis age > 9, no CC 201,828 17.30 
2 18560 Dengue, adult, no CC 153,073 13.12 
3 03530 Otitis media and URI, no CC 140,363 12.03 
4 06070 Appendectomy, no CC 108,210 9.28 
5 14059 Abortion w D&C or asp currettage 88,411 7.58 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยในรายบุคคลของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2558 
 

 จากขอมูลผูปวยโรคเรื้อรัง 3 อันดับแรกที่พบวามีการปวยมากที่สุด คือ โรคความดัน
โลหิตสูง รองลงมาคือ ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน ตามลําดับ   และพบวาอายุที่เกิดโรคอยูในชวง 
20-50 ป  แสดงใหเห็นวาผูประกันตนเริ่มปวยดวยโรคเรื้อรังเร็วขึ้น  

อัตราตอพัน 

ลําดับที่ ชื่อโรค พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
1 โรคความดันโลหิตสูง 46.78 49.17 53.04 
2 โรคไขมันในเลือดสูง 32.05 35.82 39.71 
3 เบาหวาน 18.03 19.43 21.16 
4 โรคภูมิคุมกันบกพรอง 7.17 7.46 7.89 
5 โรคตอมไทยรอยดเปนพิษ 4.90 5.03 5.25 

ท่ีมา: ขอมูลโรคเรื้อรัง สํานักงานประกันสังคม พ.ศ.2557-2558 
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ทั้งน้ีจากขอมูลพบวาการเจ็บปวยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกปทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน และ
ผูปวยโรคเรื้อรัง และเริ่มพบต้ังแตอายุ 20 ปขึ้นไป  แสดงถึงประสิทธิภาพการรักษาลดลง โดยเนนการ
รักษาตามอาการ การเจ็บปวยที่เกิดขึ้น  ผลคือทําใหเพ่ิมคาใชจายในการดูแลตามไปดวยเชนกัน ดังน้ัน
การเนนยุทธศาสตรที่สําคัญควรเนนการสงเสริมปองกันเพ่ือไมใหเกิดโรคเพ่ิมมากขึ้น และปองกันมิให
เกิดความรุนแรงของโรคในขั้นตอไป ทั้งน้ี โดยการเนนที่ผูประกันตนเปนศูนยกลางเพ่ือใหเกิดการดูแล
ตลอดชวงอายุขณะที่อยูในระบบประกันสังคมและเกษียน ควบคูกับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทางการแพทยในการรักษาผูประกันตน โดยการเนนที่ผลลัพธทางสุขภาพแทน  อาทิเชน ขอมูลบําบัด
ไต พบวาผูบําบัดไตที่เสียชีวิตสวนใหญรอยละ 43.75  จะทําดวยวิธีลางทางหนาทองอยางเดียว ซึ่งอาจ
มีปจจัยหลายอยางที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตได เชน การติดเช้ือ กระบวนการดูแล การใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติตน รวมถึงการติดตามประเมินสภาพผูปวยเปนระยะ ๆ เพ่ือปรับกระบวนการรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ 
ใหเหมาะสมตอไปซึ่งจากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพการรักษาแตละวิธีที่ใหผลลัพธ
แตกตางกัน เมื่อนําขอมูลทั้งหมดมาพิจารณาจะเห็นไดวากระบวนการบําบัดไตที่ไดผลดีที่สุดคือ การ
ปลูกถายไต ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตตํ่าสุด ทั้งน้ีปจจุบันวิธีดังกลาวมีคาใชจายคอนขางสูง  ทั้งน้ีจึงมีการ
ปรับกระบวนการวิธีรักษาหลายแบบเพ่ือใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดตามตาราง
ดานลาง 
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ตารางที่ 5.27 อัตราการเสียชีวิตของผูประกันตนที่มีการรักษาบําบัดไตแตละประเภท 

 

การรักษา จํานวน
(ราย) 

อัตราปวย
ตาย 

1 วิธี   
1.1 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 1,492 15.7 
1.2 การลางหนาทอง 168 43.75 
1.3 ปลูกถายไต 5 3.36 
1.4 ปลูกถายไต (รับยา) 1 0.36 
1.5 ปลูกถายไต (ทําหัตถการ) 6 1.10 

รวม 1,672 14.86 
2 วิธี (มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบําบัด 2 วิธี)   

2.1 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและลางหนาทอง 30 22.06 
2.2 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและปลูกถายไต 126 6.72 
2.3 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและปลูกถายไต(รับยา) 3 7.69 
2.4 การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและปลูกถายไต(ทํา

หัตถการ) 
26 4.97 

2.5 การลางหนาทองและปลูกถายไต 2 4.44 
2.6 การลางหนาทองและปลูกถายไต(รับยา) 0 0.00 
2.7 การลางหนาทองและปลูกถายไต(ทําหัตถการ) 1 14.29 

รวม 188 7.15 
ท่ีมา: ขอมูลบําบัดทดแทนไต สํานักงานประกันสังคม  
 

จากขอมูลขางตน วิธีการรองลงมา ไดแก การฟอกเลือด ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตรอยละ 
15.7 แตเน่ืองจากวิธีการรักษาตามมาตรฐานการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมน้ัน ในแตละครั้งจะตอง
ฟอกเลือดไมตํ่ากวา 4 ช่ัวโมง และตองฟอกเลือดอาทิตยละไมตํ่ากวา 3 ครั้ง ทั้งน้ีเพ่ือประสิทธิภาพการ
กรองของเสียของเลือด ผลที่ตามมาคือ ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของผูประกันตนลดลง และ
ประกอบกับเครื่องฟอกไตที่มีใหบริการยังไมเพียงพอ บางแหงตองเสียคาใชจายเพ่ิม ซึ่งปจจุบันทาง
ประกันสังคมจายการฟอกเลือดครั้งละ 1,500 บาท โดยพบวาราคาในการฟอกเลือกในสถานพยาบาล
ไมเทากัน บางแหงผูประกันตนตองจายเพ่ิมในทุกครั้งที่เขารับบริการ สวนบางแหงที่ราคาสามารถ
เบิกจายไดทั้งหมดไมตองเสียเพ่ิมจะตองรอคิวการฟอกเลือดนาน ทําใหประสิทธิภาพการรักษาก็ดอย
ตามดวย 

ซึ่งตัวช้ีวัดผลลัพธทางสุขภาพจึงสําคัญมาก จากขอมูลดังกลาว ไดแก การเสียชีวิตในแต
ละวิธี ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพการรักษาในแตละวิธีที่แตกตางกัน และสามารถนําไปศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือหาแนวทางแกไข หรือปจจัยที่มีผลตอการเสียชีวิตของผูปวยในแตละวิธีได ทั้งน้ีเพ่ือแกไข
ปญหาในระยะยาวกอนการตัดสินใจดําเนินการรักษาในแตละวิธี 
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กองทุนทดแทน 
จากขอมูลการเจ็บปวยจากการทํางาน ต้ังแตป พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2559 พบวาการ

บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานลดลง แตกลับพบวาการอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น  ตามตารางดานลาง 
 

ตารางที่ 5.29 แสดงจํานวนลูกจางที่ไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน โดยแบงตามประเภทความ
รุนแรง 
                 ของการบาดเจ็บ ต้ังแต ป พ.ศ.2554 -2559 
 

ลําดับ
ที่ 

ระดับความรุนแรง พ.ศ. 
2554 

พ.ศ.
2550 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

1 หยุดงานไมเกิน 3 วัน 90,693 52,567 75,775 67,830 64,488 59,931 
2 หยุดงานเกิน 3 วัน 33,773 19,511 29,810 27,390 26,095 26,514 
3 สูญเสียอวัยวะบางสวน 5,070 2,526 4,366 4,037 3,571 1,946 
4 ทุพพลภาพ 78 44 77 47 49 20 
5 ตาย 606 350 623 607 581 582 

รวม 130,220 74,998 110,651 99,911 94,784 88,993 
อัตราการบาดเจ็บ (ตอลกูจางพันคน) 15.84 8.75 12.43 10.94 10.15 9.44 

บาดเจ็บตาย 4.65 4.67 5.63 6.08 6.13 6.54 
ท่ีมา: ขอมูลการบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2554-2559 

 
จากขอมูลพบวาจํานวนการบาดเจ็บจากการทํางานลดลงจนถึงป 2559 แตพบวาอัตรา

บาดเจ็บตายสูงขึ้นในทุกปจนถึงป 2559 น่ันแสดงไดวาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้น หรืออีกประเด็นคือการ
รณรงคความปลอดภัยในหนวยงานไดผลในบางแหง ที่ไดผลคือสามารถลดการบาดเจ็บได แตบางแหง
ยังไมไดผล จนเกิดความรุนแรงในการไดรับบาดเจ็บได  

ดังน้ันในการประเมินประสิทธิภาพการรักษาจึงควรจะตองพิจารณาในประเด็นสําคัญถึง 
การบาดเจ็บที่ทําใหเสียชีวิต ซึ่งควรต้ังเปนตัวช้ีวัดหลักในการลดการบาดเจ็บตายจากการทํางาน 
รวมกับการลดการบาดเจ็บจากการทํางาน และการรณรงคเพ่ือใหเกิดความตระหนักในการดูแลความ
ปลอดภัยในการทํางานของเจาของกิจการ และลูกจาง ทั้งน้ีควรต้ังผลลัพธดานสุขภาพเขารวมประเมิน
ดวยเชนกัน 

 
ความคุมคา คุมทุน 
พบวาผูประกันตน 1 คนมีการจายทับซอนกันในแตละโรค เชน โรคเรื้อรัง บําบัดไต 

คาใชจายสูง เปนตน  รายละเอียดตามตารางดานลาง 
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ตารางที่ 5.74  แสดงคาเฉลี่ย คาสูงสุด-ตํ่าสุด ของผูปวยแตละประเภท 

 

 ผูปวยในคาใชจายสูง(AdjRW>=2) 
จํานวนรวม ผูปวยใน

ทั่วไป 
บําบัดไต โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง

และบําบัดไต 
จํานวนรวม 212,095 146,657 478 61,665 3,295 
AdjRW>=2 จํานวนรวม 1,255,163.53 716,383.62 4,323.11 500,941.07 33,515.73 

คาเฉลี่ย 5.92 4.88 9.04 8.12 10.17 
คาตํ่าสุด 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
คาสูงสุด 357.30 114.61 77.40 357.30 103.55 

จํ าน วน การ
Admit 

จํานวนรวม 295,875.00 170,776.00 889.00 117,364.00 6,846.00 
คาเฉลี่ย 1.40 1.16 1.86 1.90 2.08 
คาตํ่าสุด 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
คาสูงสุด 96.00 33.00 15.00 96.00 21.00 

จํ า น ว น วั น
นอน(LOS) 

จํานวนรวม 2,559,606.00 1,535,173.00 12,135.00 945,574.00 66,724.00 
คาเฉลี่ย 12.07 10.47 25.39 15.33 20.25 
คาตํ่าสุด - - 1.00 1.00 1.00 
คาสูงสุด 838.00 838.00 744.00 729.00 266.00 

ท่ีมา: ขอมูลผูปวยใน, ขอมูลโรคเรื้อรัง, ขอมูลบําบัดไต ของสํานักงานประกันสังคม 

 
ดังน้ันหากพิจารณาเพ่ิมสิทธิประโยชนตามโรคที่ปวยซึ่งจะทําใหมีสิทธิประโยชนเพ่ิมขึ้น

ซ้ําซอนกัน และเปนการเพ่ิมสิทธิประโยชนใหคนบางกลุมประมาณรอยละ 1.8 ของผูประกันตนทั้งหมด 
คาใชจายที่เพ่ิมอาจทําใหกองทุนขาดความเสถียรภาพได เน่ืองจากคนสวนมากยังไมไดรับการดูแล  
เพ่ือการปองกันโรคที่มีแนวโนมปวยมากขึ้น เชน โรคเรื้อรังเปนตน 
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ยุทธศาสตรที่ 3 : การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT และการบริการ
สารสนเทศ : MIT ของสํานักงานประกันสังคมสูองคกรทีม่ีการดําเนินการ และการบรกิารที่ล้ําสมัย 
  

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือหลักที่ใชสําหรับผลักดันใหองคกรสามารถที่จะบรรลุ
เปาหมาย ในยุทธศาสตรอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ในเชิงธุรกิจน้ัน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนตัวขับเคลื่อนหลัก ที่มีการวางกลยุทธและเปาหมายทางธุรกิจหลักใหสอดคลองกับการพัฒนาและ 
การวางแผนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Business Alignment) ซึ่งเปนผลใหการจัดหาและใช
งานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเปาหมายทางธุรกิจขององคกร 
ตัวอยางเชน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหการสอบถามขอมูลเก่ียวกับคาสินคาบริการ การ
ใหบริการ e-service ตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร ซึ่งลูกคาสามารถใชงานไดผานทางอุปกรณมือถือ ซึ่ง
ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใหบริการ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว  

ซึ่งเมื่อพิจาณาถึงองคกรทางดานธุรกิจ องคกรทางภาครัฐเองเปนองคกรที่มีเปาหมาย  
พันธกิจที่ชัดเจน และมีกลุมผูที่เก่ียวของ (Stakeholders) ซึ่งมีความสําคัญที่สุดสําหรับองคกรภาครัฐ 
ดังน้ัน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานในภาครัฐน้ัน ก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกร
ภาครัฐในปจจุบัน ซึ่งตองมีการปรับตัวขององคกรรองรับความตองการของผูที่ เกี่ยวของที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และรองรับเทคโนโลยีในปจจุบันดวย เมื่อพิจารณาถึงโครงสรางพ้ืนฐานในการทํางานที่
เก่ียวของของเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสํานักงานประกันสังคมน้ัน จากการศึกษาพบวา สํานักงาน
ประกันสังคมเปนหนวยงานที่ตองทํางานเกี่ยวของกับขอมูลทางดานสุขภาพเปนจํานวนมาก เชน ขอมูล
เรื่องของคาใชจายในการรักษาพยาบาล ทางดานผูปวยนอก และผูปวยใน ซึ่งการรักษาแตละรายการ
ยังมีเรื่องที่เก่ียวของกับขอมูลโรค ซึ่งมีจํานวนโรคอยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนมิติทางดานขอมูล
เกี่ยวกับโรครายแรงอีกดวย นอกจากน้ี ยังเปนขอมูลในอีกมิติ คือ ทางดานโรงพยาบาลสําหรับ
ผูประกันตน ซึ่งมีทั้งกรณีที่เขารักษาตรงกับโรงพยาบาลของผูประกันตน และโรงพยาบาลที่อยูใน
รายช่ือของสํานักงานประกันสังคม พบวาปริมาณขอมูลทั้งหมดตอเดือนมีจํานวนมากเปนหลักลาน
ระเบียน และยังพบวาความสัมพันธของขอมูลยังมีความแตกตางกัน  

ดังน้ันสํานักงานประกันสังคมจะตองมีการปรับตัวใหเปนลักษณะ Data-oriented หรือ 
Data-driven organization กลาวคือ เปนองคกรที่เกี่ยวของกับขอมูล และขับเคลื่อนองคกรดวย
ขอมูล ที่เก่ียวของกับการรักษา คาใชจาย สถานพยาบาล เปนขอมูลมิติหลักที่จะขับเคลื่อนสํานักงาน
ประกันสังคม ใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการทํางานใหดียิ่งขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูที่เก่ียวของรวมถึงประชาชนดวย นอกจากน้ัน ขอมูลที่
เกี่ยวของกับการบริการทางการแพทย ควรมีการแลกเปลี่ยนกับหนวยงานที่ เกี่ยวของเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เชน ระบบการตรวจสอบสิทธิการรักษา ขอมูลการรักษา ประวัติการ
เจ็บปวย ซึ่งมีความจําเปนที่แตละสถานพยาบาลจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลตรงน้ีระหวางกัน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และใชคาใชจายในการรักษาที่สมเหตุสมผลมากที่สุด ซึ่งผูที่ได
ประโยชนคือ สํานักงานประกันสังคม โดยมีการจายคารักษาใหแกสถานพยาบาลตามขอมูลที่เกิดขึ้น 
และผูปวยไดรับการรักษาอยางเหมาะสมตามสิทธิประกันสังคมตามสถานพยาบาลที่มีการผูกขอมูลไว 
โดยจะตองมีระบบที่ เปนมาตรฐานเพ่ือทําการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันซึ่งมีทางสํานักงาน
ประกันสังคมเปนตัวกลางเพ่ือเช่ือมตอเรื่องน้ี 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและกรอบแนวคิดที่ทางสํานักงานประกันสังคม ควรจะนํามาปรับ

ใชกับองคกร ตามขอเสนอแนะจากการศึกษาเพ่ือนํามาพัฒนายุทธศาสตร คือ  
  

สถาปตยกรรมองคการ (Enterprise Architecture)  

เน่ืองจากสํานักงานประกันสังคม เปนองคกรที่ดูแลผูที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก และตอง

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเพ่ือใชผลักดันบริการตางๆ ใหดีย่ิงขึ้น การปรับปรุงทั้งดาน

อุปกรณ (Hardware) และโปรแกรม (Software) รวมถึงการจัดหา และการไดมาซึ่งเทคโนโลยี

สารสนเทศขององคกร จําเปนที่จะตองมีการวางแผนเปนอยางดี และมีการวางแผนทั้งในระยะสั้น 

ระยะกลางและระยะยาว วาองคกรจะปรับตัวไปในทิศทางได  เพ่ือใหแผนการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศสอดคลองกับระบบงานทางดานการบริการทางการแพทย และการแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางผูที่เกี่ยวของกับสํานักงานประกันสังคม ขอมูลที่มีปริมาณมากของสํานักงานประกันสังคม ซึ่ง

จําเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือมุงไปสูองคกรที่เปนลักษณะ Data-driven การบริหารจัดการโครงสราง

พ้ืนฐาน เชน เครื่องเซิรฟเวอร สําหรับฐานขอมูลขนาดใหญ และสําหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

จึงเปนสิ่งจําเปนอันดับแรกๆ ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 

 

การเชื่อมตอระบบเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลในลักษณะ Synchronization 

เพ่ือใหหนวยงาน และผูที่เกี่ยวของตางๆ เชน สถานพยาบาล  ผูประกันตน ทําการ

เช่ือมโยงขอมูลกับระบบงานตางๆ เพ่ือดึงขอมูลที่เกี่ยวของมาใชสําหรับตัดสินใจ หรือประมวลผลอยาง

ถูกตอง ตัวอยางเชน สิทธิที่ใชสําหรับการรักษา การเพ่ิมสิทธิ การเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการอนุมัติ

สิทธิเพ่ือแจงใหผูประกันตนหรือคนไขรับทราบไดแบบทันเวลา และนํามาใชประกอบการตัดสินใจใน

การรักษาพยาบาล รวมถึง การแลกเปลี่ยนประวัติ ขอมูลการรักษาระหวางสถานพยาบาล ซึ่งสุดทาย 

การแลกเปลี่ยนขอมูลเหลาน้ี ทางสํานักงานประกันสังคม ก็จะเปนตัวกลางเพ่ือรวบรวมขอมูลและมี

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปใชสําหรับการตัดสินใจในดานตางๆ ตอไป 

 

ระบบการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ  

จากการที่มีการปรับรูปแบบขององคกร ที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล และโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีฮารดแวรและซอฟตแวรที่รองรับการจัดการขอมูลขนาดใหญ อีกสวน

หน่ึงคือ การวิเคราะหขอมูล เน่ืองจากมีขอมูลเปนจํานวนมาก จําเปนที่จะตองนําเทคโนโลยีการ

วิเคราะหขอมูล เชน เทคนิคเหมืองขอมูล เขามาใชวิเคราะหความสัมพันธระหวางเขตขอมูลเพ่ือ

แบงกลุม หรือจัดประเภทตางๆ ใหมีความแมนยํา และนําขอมูลไปใชสําหรับการตัดสินใจตอไปได 

นอกจากน้ี เมื่อมีการวิเคราะหหรือไดตัวแบบสําหรับการวิเคราะหแลวน้ัน การนําเสนอขอมูลเปนเรื่อง

ที่ควรพิจารณาเชนเดียวกัน กลาวคือ จะตองมีระบบที่นําเสนอขอมูลในลักษณะของ Dashboard เพ่ือ

แจงเตือนใหผูที่เกี่ยวของ ในการเฝาระวังสําหรับขอมูลที่มีความผิดปกติในลักษณะออนไลน  
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย” ไดอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับ
ทิศทางของโลกในปจจุบันและอนาคต 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกอนหนา คือ การปรับปรุงบริการทางการแพทย การ
ปฏิรูประบบบริการทางการแพทย โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวขับเคลื่อน ดังน้ัน บุคลากรถือวา
เปนจุดสําคัญอีกอยางหน่ึงที่จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม มีความจําเปนอยางย่ิง เพราะวา ถา
องคกรมีการปรับเปลี่ยนเปนในลักษณะของ Data-driven organization หรือองคกรที่ขับเคลื่อนดวย
ขอมูล ผูปฏิบัติงาน ในทุกๆ หนวยงานขององคกร จําเปนที่จะตองมีการปรับมุมมองในการดําเนินการ
ใหม กลาวคือ ตองมีแนวคิดเชิงขอมูล การบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจในเชิงนโยบายตางๆ และ 
การปฏิบัติงานจะตองมีขอมูล หรือรายงานสารสนเทศเปนตัวขับเคลื่อนเพ่ือใชในการดําเนินงาน  

ในดานบุคลากร จะตองเขาใจในเรื่องของขอมูล การเปนเจาของขอมูล (Data 
Ownership) และการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
ประกันสังคม ในทางปฏิบัติน้ัน ผูปฏิบัติงานจะตองทราบวา ขณะทํางานเก่ียวของกับขอมูลใดๆ ขอมูล
ที่เขามาเพ่ือประมวลผลจากแหลงใด ลักษณะขอมูลเปนอยางไร รวมถึงเมื่อนําขอมูลมาประมวลผลแลว
จะไดสารสนเทศอะไรบางที่มีความเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของตนเอง และจะตองสงขอมูลน้ีใหกับ
ใครบาง โดยจะตองลดการทํางานที่ใชขอมูลที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ซึ่งในหนวยงานเองน้ัน 
ควรให บุคลากรในหนวยงานสรางคูมือการจัดการขอมูลของหนวยงานดวยตนเอง (Data 
Management Manual) 

จากที่กลาวมารวมถึงปญหาและแนวทางที่ทางสํานักงานประกันสังคมจะขับเคลื่อนไปน้ัน 
บุคลากรถือเปนหัวใจสําคัญที่ตองมีการปรับปรุงและพัฒนา เน่ืองจากวา การปฏิบัติงานแบบเดิม
อาจจะไมชวยใหองคกรบรรลุหรือตอบโจทยความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการ
ตอบสนองตอผูที่เกี่ยวของดวย โดยภาพรวมน้ัน จะตองมีการยกระดับบุคลากรใหสามารถทํางานกับ
โครงสรางพ้ืนฐานที่จะเปลี่ยนไป โดยจะตองพัฒนาในสองดาน ไดแก  

- การพัฒนาแนวคิดเชิงขอมูล ใหบุคลากรมีความตระหนักและเขาใจในเรื่องของการจัดการ

และบริหารขอมูลในหนวยงาน 

- การพัฒนาทักษะดานการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปนระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง

ตามหนาที่และความเกี่ยวของของผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวกับขอมูลในหนวยงาน 

นอกจากน้ี เพ่ือลดชองวางของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางผูปฏิบัติงานและ
หนวยงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูปฏิบัติงานที่ไมไดทํางานอยูในฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควรที่จะเขามีการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือใหมีความรูทางดานน้ีเพ่ิมขึ้น รวมถึง
เขาใจการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ้น และอาจจะชวยเปนแนวทาง หรือการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ มาสราง หรือใชสําหรับการปรับปรุงบริการทางการแพทยดวย ซึ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมที่บุคลากรควรทราบ เชน ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) , Internet of 
Things (IoT) การพัฒนาและใชงานแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณมือถือ (Mobile Application) เปนตน 
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5.5 แนวทางและขอกําหนดทิศทางการพัฒนาการปฏิรูปบรกิารทางการแพทยของ
สํานักงานประกันสังคม 

 
ทิศทางในภาพรวม 

 
 

ทั้งในเรื่องของสิทธิประโยชน ประโยชนทดแทน รวมถึงการบริหารจัดการแบบ 
ยึดผูประกันตนเปนศูนยกลาง ทั้งในเรื่องการจัดสรรเงิน และการจายคาบริการทางการแพทย โดยตอง
เนนที่ผลลัพธทางดานคุณภาพชีวิตผูประกันตน ที่สามารถวัดผลเชิงประจักษได และรวมถึงการบริหาร
จัดการกองทุนแบบรวมศูนยกลางที่ผูประกันตนเปนหลัก เพ่ือความเสถียรภาพ และดํารงอยูไดของ
กองทุนอยางมั่นคงตอไปในอนาคต โดยวิธีการหรือแนวทางเพ่ือจะไปยังเปาหมาย ประกอบดวย 
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5.5.1 การบรูณาการระบบแบบ People focus 
 

 
 

เปนการประเมินผูประกันตนแตละคน โดยดูความเสี่ยงของแตละคนที่ไดรับและโดยการ
กําหนดผลลัพธทางสุขภาพของผูประกันตนแตละประเภท ที่มีความเสี่ยง เชนผูปวยโรคเรื้อรัง  ผูปวย
มะเร็งผูที่มีความผิดปกติอ่ืน ๆ ดานรางกาย และจิตใจ เปนตน  โดยการกําหนดกลุมความเสี่ยง และ
คํานวณคาใชจายแบบเหมาจายสําหรับผูที่ปกติ และเพ่ิมวงเงินตามระดับของความเสี่ยงของแตละคน
แทนการจายเงินตามโรคที่เกิดขึ้น 
 จากระบบดังกลาวเปนการเนนที่ผูประกันตนเปนหลัก โดยคิดการสงเงินสมทบตามอัตรา
ความเสี่ยง และกลุมที่ดูแลสุขภาพอยางดี โดยจะมีการลดเงินและเพ่ิมเงินสําหรับระบบการดูแล
สุขภาพที่ดีขึ้น 
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5.5.2 เนนการสงเสริมปองกัน และลดการใหผลตอบแทนท่ีไมคุมคาในการลงทุน 
โดยการเนนการดูแลกอนการเจ็บปวยและ การปองกันการเกิดโรคที่จะมีผลการตอ

คุณภาพชีวิตของผูประกันตนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดวยกระบวนการดังตอไปน้ี 
- การปรับระบบการจายแบบเนนกระตุนการสงเสริมปองกัน โดยการใหรางวัลกับหนวย

บริการที่สามารถควบคุม ปองกันโรคของผูประกันตนในความรับผิดชอบของตนได 
- การให promotion สําหรับผูประกันตนที่สามารถดูแลตนเองไดเปนอยางดี ทั้งในเรื่อง

การสมทบเงินเพ่ือการดูแลฟนฟูสุขภาพในอนาคต 
- การลดคาใชจายที่ใหผลตอบแทนที่ไมคุมคา ในการดูแลผูประกันตนเปนการบริหาร

จัดการเรื่องการจายคาบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่ไมเกิดผลกับผูรับบริการ และไม
คุมคาในการลงทุน  

 การเนนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ในการจัดสรรสิทธิ
ประโยชนของผูประกันตน โดยเนนผูประกันตนเปนหลัก และการ monitor ระบบเพ่ือทบทวน 
ตรวจสอบความคุมคาคุมทุนของแตละสิทธิประโยชนที่ไดกําหนดขึ้น เนนผลลัพธดานสุขภาพ และเนน
การนําขอมูลจริงที่มีอยูมาวิเคราะห หาปญหา และกําหนดตัวช้ีวัด เพ่ือปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับ
ความเปนจริง และเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไวในแตละสิทธิประโยชนน้ันๆ 
 
 

รูปแบบสําหรบัการจายเงนิการบริการทางการแพทย 
 

 
 

 
 

 

การประเมินความเสี่ยงของแตละคน และคิดคาใชจายตามความเสี่ยงของแตละคน โดย
ขั้นพ้ืนฐานทุกคนจะไดรับเทากัน ซึ่งหากผูประกันตนดูแลสุขภาพดีจะเพ่ิมในสวน Health promotion 
ใหกับทั้งผูประกันตนและสถานพยาบาลที่ดูแล ทั้งน้ีเพ่ือกระตุนใหผูประกันตนดูแลสุขภาพของตนเอง
โดยการมีสวนรวม และใหสถานพยาบาลเนนการสงเสริมปองกันมากกวาการรักษาพยาบาล 
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5.5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพดานการแพทย โดยเนน Excellent center ใหครอบคลมุ 
ในผูประกันตน 

การเนนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลคูสัญญาทั้งการบริการ การแพทย โดยการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ความสําเร็จในชิงผลลัพธดานสุขภาพ และตามเปาหมายของสํานักงาน
ประกันสังคม โดยการเนนผูประกันตนเปนหลัก และการนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือคัดเลือก
สถานพยาบาลที่ใหบริการดีเดนในแตละดาน เพ่ือใหผูประกันตนสามารถเลือกรับบริการที่ดีได ซึ่งใน
การประเมินตองใชขอมูลในหลายดานประกอบกัน และจากขอมูลที่ไดรับสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือ
เปนตัวอยางการคัดเลือกสถานพยาบาลในดานผลลัพธเชิงคุณภาพ  

โดยคัดเลือกจากขอมูลคา AdjRW ที่สูงสุดใน 16 กลุมโรค แลวประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาจากผลลัพธทางดานการรักษา เพ่ือคัดเลือกตัวอยางสถานพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพทางดานการแพทย โดยเปรียบเทียบตัวอยางตัวช้ีวัด 4 ตัว ไดแก 

1. ความสําเร็จในการรักษา (อัตราการรักษาหาย) 
2. ความเสี่ยง/ความสูญเสียในการรักษา (อัตราปวยตาย) 
3. การปฏิเสธการรักษาหรือไมยินยอมรักษาของผูปวย (อัตราการปฏิเสธการรักษา) 
4. การสงตอ (อัตราการสงตอ) 

ตัวอยางกลุมโรคที่มีคา AdjRW สูง 
1. Craniotomy  except for trauma, w catas CC 
2. Coronary bypass, w catas CC 
3. Valve replacement and open valvuloplasty, w catas CC 
4. Acute MI w single vessel PTCA w stent, no CC 
5. Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC 
6. Knee procedures except replacement, no CC 
7. Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age >17, no CC 
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                                 1.รอยละปวยตาย            2. รอยละความสําเร็จ 

กลุมโรค B C E N S  B C E N S 
Craniotomy  except for trauma, w catas CC 

24.17 26.89 25.00 18.69 29.55 72.17 67.66 60.85 63.64 59.09 
Valve replacement and open valvuloplasty, w catas CC 2.17 4.29 2.30 1.28 17.86 93.19 92.86 87.36 97.44 82.14 
Coronary bypass, w catas CC 6.32 3.74 0.00 10.26 8.33 90.91 91.59 97.22 89.74 91.67 
Acute MI w single vessel PTCA w stent, no CC 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 96.71 98.14 99.11 100.00 97.75 
Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC 6.52 6.46 4.65 0.00 11.76 79.45 84.01 88.37 96.88 88.24 
Knee procedures except replacement, no CC 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 99.94 99.83 99.12 99.83 99.00 
Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age >17, no CC 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 99.69 99.86 98.90 99.36 99.62 

 3.รอยละการปฏิเสธรักษา/ไมยินยอมรักษา  4.รอยละการสงตอ 
Craniotomy  except for trauma, w catas CC 

0.52 0.70 4.25 5.05 3.41 3.13 4.57 9.91 12.12 7.95 
Valve replacement and open valvuloplasty, w catas CC 0.00 2.86 3.45 0.00 0.00 4.64 2.86 8.05 1.28 0.00 
Coronary bypass, w catas CC 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 2.37 4.67 2.78 0.00 0.00 
Acute MI w single vessel PTCA w stent, no CC 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 1.70 0.89 0.00 2.25 
Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC 0.50 0.34 0.00 0.00 5.88 14.04 9.52 4.65 3.13 0.00 
Knee procedures except replacement, no CC 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.06 0.03 0.35 0.00 0.50 
Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age >17, no CC 0.04 0.14 0.55 0.09 0.00 0.09 0.12 0.99 0.46 0.00 
ท่ีมา ขอมูลผูปวยในประกันสังคม 
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 จากขอมูลเราสามารถสราง Model สถานพยาบาล Excellent ทางการแพทยของ
สํานักงานประกันสังคม 

 
1.ลดความเสี่ยงตอชีวิต 

(รอยละปวยตาย) 
2.ความสําเร็จในการ

รักษา  
(รอยละความสําเร็จ) 

3.ไมปฏิเสธการรักษา 
(รอยละการปฏิเสธ

รักษา/ไมยินยอมรักษา) 

4.รักษาเต็มศักยภาพและการ
ตอเนื่องการรักษา 
(รอยละการสงตอ) 

N 18.69 
B 24.17 

B 72.17 
N 63.64 

B 0.52 
N 5.05 

   B 3.13 
  N 12.12 

 

 

Model I Craniotomy  except for trauma, w catas CC          กรุงเทพ  
 

E 0.00 E 97.22 ที่อ่ืน 0 N,S 
C 3.74 C 91.59 C 0.00 C4.67 
S 8.33 S 91.67 S 0.00 S0.00 

 

Model II Valve replacement and open valvuloplasty, w catas          ภาคกลาง,ภาคใต 
 

N 1.28 N 94.77 N 0.00 S 0.00 
S 17.86   N 1.28 

 

Model III Coronary bypass, w catas CC                           ภาคเหนือ  
 

not B 0.00 N 100.00 N 0.00 N 0.00 
 

Model IV Acute MI w single vessel PTCA w stent, no CC                         ภาคเหนือ  
 

N0.00 N96.88 N0.00 N3.13 
 

Model V Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC                   ภาคเหนือ  
 

N0.00 N96.88 N0.00 N3.13 
 

Model VI Acute MI w single vessel PTCA w stent, w catas CC                  ภาคเหนือ  
 

N0.00 N96.88 N0.00 N3.13 
 

Model VII Humerus, tibia,fib & ankle proc exc repl age >17, no CC 
                                                                               กรุงเทพ/ภาคใต/ภาคเหนือ 
 

หมายเหตุ N=ภาคเหนือ , B=กรุงเทพฯ ,  C=ภาคกลาง , E=ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , S=ภาคใต 
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5.5.4 เพิ่มความเสถียรภาพและความม่ันคงของกองทุนเพื่อใหผูประกันตนมีความมั่นใจ
และไดรบับรกิารท่ีด ีท่ีเหมาะสม 

 ความคุมคาเพดานเงินสบทบใหม 
 เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศไทยไดกาวเขาสู

สังคมผูสูงอายุที่ทําใหยอดคาใชจายในการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินชราภาพเพ่ิมขึ้นอยางมาก การ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียนที่ทําใหมีการไหลเขา – ออกระหวางแรงงานไทยและแรงงานตางดาว 
ผูประกอบการตางชาติ รูปแบบธุรกิจ การจางงานและการจายคาจางที่เปลี่ยนแปลงซับซอนมากขึ้น 
รวมไปถึงการปรับขยายความคุมครองและสิทธิประโยชนตางๆใหหลากหลายมากขึ้นตามประเภทของ
ผูประกันตน และผูมีสิทธิ อีกทั้งยังมีขอจํากัดของการลงทุนทั้งแหลงลงทุน รูปแบบการลงทุน และ
อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่มีขอจํากัดมาก และมีอัตราผลตอบแทนลดลงเรื่อยๆ  ทําใหแนวคิดใน
การทบทวนเพ่ือปรับคาเพดานเงินสบทบใหมจึงกลายเปนความจําเปนในการที่จะทําใหกองทุนตางๆใน
กองทุนประกันสังคมอยูได โดยเฉพาะจากรายงานการศึกษาของ ILO Pension Model ที่พบวา
กองทุนชราภาพมีภาระในการจายผูกพันที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจนอยูในสถานะที่ไมมีเสถียรภาพไดถา
ไมหาแนวทางที่จะยืดอายุกองทุนโดยการดําเนินโครงการตางๆตามตารางขางลาง 
 
ตารางที ่5.78 จํานวนปที่กองทุนชราภาพอยูไดในแตละแนวทางนับจากป 2558 

 

แนวทาง  จํานวนปที่กองทุน 
จะอยูได 

1. ปรับฐานคาจางที่ใชในการคํานวณเงินบํานาญจาก 15,000 เปน 20,000 
บาทตอเดือน 

40 ป 

2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิม 1% 41 ป 
3. ขยายอายุเกษียณเพ่ิม 1 ปทุกๆ 5 ป จาก 55 เปน 65 ป ภายในระยะเวลา 
50 ป  

48 ป 

4. เพ่ิมอัตราเงินสมทบ 2% ทุก 5 ป จนถึงอัตราเงินสมทบเทากับ 18.4% 74 ป 
5. มาตรการผสมโดยใชแนวทางที่ 2 + 4 87 ป 
6. มาตรการผสมโดยใชแนวทางที่ 3 + 4 ประมาณการ 100 ป 
7. มาตรการผสมโดยใชแนวทางที่ 2 + 3 + 4 
ท่ีมา: รายงานประจําป 2558 สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
 

จากที่ สํ านักงานประกันสั งคมได เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี  (ครม .) ปรับปรุง 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2558 โดยจะปรับปรุงจํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม กรณีผูประกันตนมาตรา 33 จากเดิมอัตราขั้นตํ่าอยูที่ 1,650 บาท และ
สูงสุดอยูที่ 15,000 บาทตอเดือน เปนตํ่าสุดมี 2 แนวทาง คือ 3,600 บาท หรือ 4,500 บาท และสูงสุด
เปน 20,000 บาทตอเดือน และยังมีกรณีมาตรา 39 ซึ่งเดิมใชฐานคาจางที่ 4,800 บาทตอเดือน อยู
ระหวางการพิจารณาวาจะปรับเพ่ิมมาเปนที่ 7,800 บาท หรือ 6,700 บาทตอเดือน เปนการพิจารณา
ปรับเพ่ิมในรอบ 26 ป ต้ังแตที่มีการกอต้ังสํานักงานประกันสังคมขึ้นมา 
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 การปรับเพ่ิมฐานการคํานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจะมีผูไดรับผลกระทบเพียง 

20% ของผูประกันตนทั้งหมด 13 ลานคน หรือคิดเปน 2.6 ลานคน ปจจุบันลูกจางที่เปนผูประกันตน 
จะตองจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา 5% ของเงินเดือน โดยผูที่รายไดเดือนละ 15,000 
บาทหรือสูงกวาเดือน 15,000 บาท ตองจายเงินสมทบในสวนของลูกจางสูงสุดไมเกิน 750 บาทตอ
เดือน แตหากปรับฐานจํานวนเงินที่นํามาคํานวณเปนเงินสมทบประกันสังคมตามเกณฑใหม คือ เพ่ิม
เงินเดือนขั้นสูงเปน 20,000 บาท จะทําใหผูที่มีรายไดเดือนละ 20,000 บาทหรือสูงกวา 20,000 บาท 
ตองจายเงินสมทบเปนสูงสุดไมเกิน 1,000 บาทตอเดือน 

 โดยหลักการเพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชนและความมั่นคงของชีวิต นอกจากน้ี ยังมีการ
พิจารณาปรับเพ่ิมทุกๆ 5 ป เบ้ืองตนจะมีการออกเปนกฎกระทรวง เน่ืองจากการแก พ.ร.บ. 
ประกันสังคม มีการใชเวลานาน ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการทําประชาพิจารณ 4 ภาค ผานมาแลว 2 ครั้ง 
สวนใหญเห็นดวยกับการปรับฐานการคํานวณเงินสมทบใหม แตมีบางสวนเห็นวาควรปรับตามสภาพ
เงินเดือนของแตละคน เพราะบางคนเงินเดือนสูงก็อยากใหมีการจายเงินเพ่ิมเพ่ือเปนหลักประกันใน
ยามชราภาพ 

 หลักการในการปรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนสิ่งที่สําคัญเน่ืองจากในปจจุบัน
อัตราการสมทบกองทุนประกันสังคมน้ันตํ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ อีกทั้งจากการศึกษาการเก็บ
เงินสมทบของหลายๆ ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน หรือเกาหลีใต พบวาประเทศเหลาน้ีมีการ
เก็บเงินผูประกันตนเพ่ิมขึ้นเปนเปอรเซ็นตตามเงินเดือน และมีอัตราเริ่มตนของการเก็บเงินสมทบที่
คอนขางจะสูง ดังน้ันเพ่ือใหการเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนไปอยางยืดหยุน และสอดรับกับ
ปจจัยอ่ืนๆน้ัน ทางทีมวิจัยไดเสนอวา อัตราการเก็บเงินควรจะแปรตาม 2 ปจจัย คือ ปจจัยทางดาน
รายได และปจจัยทางดานอายุของผูประกันตน โดยอัตราของเงินสมทบควรที่จะเพ่ิมตามเงินเดือน 
และตามอายุที่เพ่ิมขึ้น โดยอัตราของเงินสมทบเพ่ิมขึ้นตามอายุที่ควรจะมากกวาอัตราของเงินสมทบที่
เพ่ิมขึ้นตามเงินเดือนเน่ืองจากโอกาส และความเสี่ยงของผูประกันตน เชน ในกรณีที่มีเงินรายไดเทากัน 
ผูประกันตนที่อายุ 50 ปก็ควรที่จะตองจายเงินสมทบมากกวาผูประกันตนที่อายุ 30 ป เปนตน  

โดยทางทีมวิจัยไดเสนอโมเดลที่จะเก็บเงินสมทบเพ่ิมจากฝงจากลูกจางมา 3 แบบไวเปน
แนวทางในการนําไปพิจารณา ดังน้ี 

1. อัตราการเก็บสมทบเดิม (Current Model) คือ 10% ของเงินเดือน (5% ลูกจาง + 

5% นายจาง) 

2. อัตราการเก็บสมทบใหม Model A คือ  10% ของเงินเดือน (5% ลูกจาง + 5% 

นายจาง) + 1% ของเงินเดือนลูกจาง (แตไมเกิน 2,000)  

3. อัตราการเก็บสมทบใหม Model B คือ  10% ของเงินเดือน (5% ลูกจาง + 5% 

นายจาง) + เงินเดือน * (อายุ-25)/2) /1250  (แตไมเกิน 2,250) 

4. อัตราการเก็บสมทบใหม Model C คือ  10% ของเงินเดือน (5% ลูกจาง + 5% 

นายจาง) + 1% ของเงินเดือนลูกจาง (แตไมเกิน 1,000) + เงินเดือน * (อายุ-30)/2) /1,500 (แตไม

เกิน 1,500) 

ตัวอยางของการคํานวณเงินเก็บสมทบของผูประกันตนที่มีรายไดต้ังแต 10,000 – 
225,000 บาท เทียบกับอายุต้ังแต 25 – 60 ป ดังแสดงในตารางที่ 5.77 

 
 

 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /286 

 
ตารางที ่5.79 ตัวอยางของการคํานวณอัตราการเก็บเงินสมทบของผูประกันตน(ปจจุบัน, Model A, 
                  Model B) 
 

เงินเดือน ปจจุบัน Model A 
Model B (อายุ) 

25ป  30ป 35ป 40ป 45ป 50ป 55ป 60ป 
10,000 500 600 500 520 540 560 580 600 620 640 

15,000 750 900 750 780 810 840 870 900 930 960 

22,500 750 975 750 795 840 885 930 975 1,020 1,065 

35,000 750 1,100 750 820 890 960 1,030 1,100 1,170 1,240 

50,000 750 1,250 750 850 950 1,050 1,150 1,250 1,350 1,450 
75,000 750 1,500 750 900 1,050 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 
90,000 750 1,650 750 930 1,110 1,290 1,470 1,650 1,830 2,010 
112,500 750 1,875 750 975 1,200 1,425 1,650 1,875 2,100 2,325 
130,000 750 2,050 750 1,010 1,270 1,530 1,790 2,050 2,310 2,570 
150,000 750 2,250 750 1,050 1,350 1,650 1,950 2,250 2,550 2,850 
175,000 750 2,500 750 1,100 1,450 1,800 2,150 2,500 2,850 3,000 
200,000 750 2,750 750 1,150 1,550 1,950 2,350 2,750 3,000 3,000 
225,000 750 2,750 750 1,200 1,650 2,100 2,550 3,000 3,000 3,000 
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ตารางที ่5.80 ตัวอยางของการคํานวณอัตราการเก็บเงินสมทบของผูประกันตน (ปจจุบัน- Model C) 

 

เงินเดือน ปจจุบัน 
Model C (อาย)ุ 

25ป  30ป 35ป 40ป 45ป 50ป 55ป 60ป 
10,000 500 600 600 617 634 650 667 684 700 
15,000 750 900 900 925 950 975 1,000 1,025 1,050 
22,500 750 975 975 1,013 1,050 1,088 1,125 1,163 1,200 
35,000 750 1,100 1,100 1,159 1,217 1,275 1,334 1,392 1,450 
50,000 750 1,250 1,250 1,334 1,417 1,500 1,584 1,667 1,750 
75,000 750 1,500 1,500 1,625 1,750 1,875 2,000 2,125 2,250 
90,000 750 1,650 1,650 1,800 1,950 2,100 2,250 2,400 2,550 
112,500 750 1,750 1,750 1,938 2,125 2,313 2,500 2,688 2,875 
130,000 750 1,750 1,750 1,967 2,184 2,400 2,617 2,834 3,050 
150,000 750 1,750 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 
175,000 750 1,750 1,750 2,042 2,334 2,625 2,917 3,209 3,250 
200,000 750 1,750 1,750 2,084 2,417 2,750 3,084 3,250 3,250 
225,000 750 1,750 1,750 2,125 2,500 2,875 3,250 3,250 3,250 

 
ในขณะเดียวกันจากการศึกษาในเรื่องของระบบบริการทางการแพทยของระบบ

ประกันสังคมของหลายๆประเทศในเรื่องของสิทธิในการรับบริการรวมไปถึงสิทธิประโยชน และความ
คุมครองในระบบน้ันพบวา สิทธิประโยชนจะมีการแบงออกเปนสองแบบ โดยแบบแรกคือสิทธิ
ประโยชนแบบทั่วไป หรือระบบประกันสังคมแบบภาคบังคับที่เปนขั้นพ้ืนฐานที่ผูประกันตนทุกคน
จะตองทําโดยรัฐบาลเปนผูบริหารกองทุน และออกกฎหมายบังคับใหประชาชนทุกคนที่เปนลูกจางที่
ถูกกฎหมายจายเงินสมทบเขากองทุนรวมกับนายจางตามสัดสวนที่รัฐกําหนด และแบบที่สองคือระบบ
ประกันสังคมแบบสมัครใจ (Private/Premium) สําหรับผูที่มีรายไดสูงโดยมีสํานักงานประกันสังคม
และ/หรือเอกชนเปนผูบริการกองทุนเพ่ือใหเปนตัวเสริมการประกันสังคมภาคบังคับสําหรับการ
ตอบสนองตอบุคคลที่ตองการสิทธิการรับบริการในระดับที่ดีขึ้น เชน สามารถเลือกรักษากับแพทยที่
เปน specialist เลือกเขารักษาที่โรงพยาบาลอ่ืนๆทั้งรัฐบาลและเอกชน ไดความคุมครองโรคที่
คาใชจายสูงมากขึ้น หรือ admit ในหองพักเด่ียวได 

จากตัวอยางขอมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไดศึกษามาพบวา ตามกฎหมายของ
รัฐบาลกลางที่ใหอํานาจแกมลรัฐในการกําหนดคาแรงขั้นตํ่าดวยตัวเอง แตคาแรงจะตองไมนอยไปกวา
คาแรงขั้นตํ่าที่รัฐบาลกลางต้ังเอาไว โดยคาแรงขั้นตํ่าที่รัฐบาลกลางประกาศเอาไวคือ 9.00 เหรียญตอ
ช่ัวโมง ถาวันหน่ึงทํางาน 8 ช่ัวโมง และทําเฉลี่ยเดือนละประมาณ 22 วัน จะไดคาแรงขั้นตํ่าเดือนละ
ประมาน 1,584 เหรียญ (9x8x22) แตถาตองการสิทธิการรับบริการในระดับที่ดีขึ้น เชน สิทธิการรักษา
โรคหัวใจดวยการผาตัดบายพาส (bypass) หลอดเลือดหัวใจที่จะตองจายคาประกันสุขภาพแบบ 
premium เพ่ิมขึ้นอยางนอย 250 เหรียญตอเดือน หรือคิดเปนรอยละ 15.78 ของคาแรงที่ไดรับ 

จากการสํารวจผูประกันตนในเรื่องของการสนับสนุนใหสํานักงานประกันสังคมมีการเก็บ
เงินสมทบเพ่ิมเพ่ือใหตอบสนองตอบุคคลที่ตองการสิทธิการรับบริการในระดับที่ดีขึ้น จํานวน 400 คน 
จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร โดยมีอาชีพต้ังแตพนักงาน
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ของมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางของบริษัทเอกชน และพนักงานธนาคารเปนตน โดยใน
จํานวนผูประกันตน 400 คนแบงเปนผูชาย 218 คน และผูหญิง 182 คนโดยแบงตามชวงอายุ และ
รายไดดังตารางขางลาง พบวา 169 คน จากคนทั้งหมด หรือคิดเปน 42.25% มีการทําประกันสุขภาพ
เพ่ิมขึ้น (package) และมีคนอีก 94 คนจากคนทั้งหมด หรือคิดเปน 23.5% มีประกันสุขภาพเพ่ิมให
ตางหากจากที่ทํางานแลว และมี 137 คนจากคนทั้งหมดหรือคิดเปน 34.25% ที่ไมทําประกันสุขภาพ
เพ่ิมโดยใน 137 คน น้ีมีอยูถึง 62 คนที่อยูในวัยเพ่ิงเริ่มทํางานไดไมถึง 5 ป  อีกทั้งยังพบวาในจํานวน
ผูประกันตน 400 คน มีอยู 235 คน หรือคิดเปนประมาณ 58.75% ที่ตองการใหมีการจายคาประกัน
สุขภาพแบบ premium เพ่ือใหไดการบริการทางการแพทยที่ครอบคลุมและดีย่ิงขึ้น ในขณะเดียวกัน
ผูประกันตนอีก 165 คน (41.25%) ไมเห็นดวยกับการจายแบบ premium และมีความตองการใหเปน
เรื่องของรัฐบาลในการจัดการไหการบริการทางการแพทยที่มีสิทธิประโยชนครอบคลุมมากขึ้นและดี
ย่ิงขึ้น 

 

ตารางแสดงขอมูลเพศของผูประกันตนจํานวน 400 คนโดยแบงตามชวงอาย ุ

อายุ (ป) ชาย หญิง รวม 
20 – 30 49 55 104 
31 – 40 73 63 136 
41 – 50 65 41 106 
51 – 60 31 23 54 
total 218 182 400 

 

ตารางแสดงขอมูลเพศของผูประกันตนจํานวน 400 คนโดยแบงตามชวงรายได 
 

เงินเดือน (บาท) ชาย หญิง รวม 
15,000 – 35,000 46 76 117 
35,001 – 55,000 92 62 154 
55,001 – 75,000 53 28 81 
75,001 – 100,000 24 11 35 

100,001 ขึ้นไป 8 5 13 
total 218 182 400 

 

ตารางแสดงขอมูลการทําประกันสุขภาพของผูประกันตนจํานวน 400 คน 

 

อายุ (ป) ทําประกันเพิ่ม ไมทําเพิ่ม ที่ทํางานมีเพิ่มให รวม 
20 – 30 6 84 14 104 
31 – 40 47 41 48 136 
41 – 50 78 9 19 106 
51 – 60 38 3 13 54 
total 169 137 94 400 

% total 42.25 34.25 23.5 100 
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ตารางแสดงขอมูลความคิดเห็นของผูประกันตนจํานวน 400 คน ตอการจายเพ่ิมแบบ premium 

 

Premium ชาย หญิง รวม 
ควรมี 137 98 235 

ไมควรม ี 81 84 165 
total 218 182 400 
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5.5.5  การบูรณาการขอมูลสารสนเทศ เพื่อการดูแลผูประกันตนไดทุกมิติ  
 
 

 
 
ขอเสนอแนะมิติของขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการปรับปรุงบริการทางการแพทย และใชสําหรับการ
วางแผนยุทธศาสตรสํานักงานประกันสังคมน้ัน ถึงแมวาขอมูลที่ไดมาจะเปนขอมูลทุติยภูมิ แตเพ่ือให
การบริหารจัดการขอมูลที่จะปรับปรุงและพัฒนาตอไปในอนาคตน้ัน ทางคณะผูวิจัย มีขอเสนอแนะ 
เพ่ิมเติมในแงของการนําเสนอมิติของขอมูลเพ่ือสนับสนุนการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จัดทําการเชื่อมโยงขอมูลในลักษณะของ Cube 

หมายถึง การจัดการขอมูล ควรมีลักษณะที่เปน Cube หรือ มิติในการมองขอมูลที่เปน
ลักษณะหลายมิติ เชน มิติทางดานผูประกันตน มิติทางดานโรงพยาบาล มิติทางดาน เวลา ทาง
คณะวิจัยมีขอเสนอแนะใหจัดทํา Cube ในลักษณะดังน้ี 

 
มิติขอมูล วัตถุประสงค 

ดานสถานพยาบาล เพ่ือดูขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับสถานพยาบาล ในเรื่อง
ของโรคที่รักษาคนไข คาใชจายตอโรค จํานวนผูปวย 

ดานผูประกันตน เพ่ือดูขอมูลของผูประกันตน 
ดานคุณลักษณะของผูประกันตน 
 (เชน เพศ อายุ อาชีพ รายได 
การศึกษา) 

เพ่ือจัดทําบริการที่เปนลักษณะเฉพาะ (Customized) 
ซึ่งจะชวยใหสถานพยาบาลและสํานักงานประกันสังคม 
ใหบริการกับผูประกันตนไดตรงกับกลุมยอยมากยิ่งขึ้น  

ดานโรคหลัก (เชน โรคมะเร็ง โรคเรื้อรัง 
โรคระบาดวิทยา) 

เพ่ือจัดทําการพิจารณาขอมูลกลุมโรคหลัก หรือประเภท
หลัก และจะไดจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับโรคแต
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ละโรคได รวมถึงใหบริการผูปวยในโรคหลักที่มีความ
จําเปนตอประเทศ 

ดานโรคยอย (เชน การเจ็บปวยยอย หรือ 
โรคที่มีผูปวยจาํนวนหน่ึง แตไมไดมาก) 

เพ่ือจัดทําการพิจารณาขอมูลโรคยอยๆ และดูวาโรค
ยอยๆ เหลาน้ันมีจํานวนผูปวยเพ่ิมขึ้น หรือลดลงอยางไร 
รวมถึงไปจับคูกับมิติดานสถานพยาบาล เพ่ือที่จะทํา
ขอมูลในลักษณะ สถานพยาบาล กับ จํานวนผูปวยโรค
ตางๆ เพ่ือดูสมรรถนะ ของสถานพยาบาลตางๆ  

ดานเวลา (เชน เดือน ป) เพ่ือจัดทําการพิจารณาและวิเคราะหขอมูลรวมกับมิติ
ดานอ่ืนๆ ในเชิงเวลา และวิเคราะหแนวโนมในลักษณะ
ของเวลาได 

 
2. ขอมูลที่ควรจะจัดเก็บเพิ่มเติม  

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางดานการบริการทางแพทยใหดีย่ิงขึ้น ขอมูลที่ทางสํานักงาน
ประกันสังคม อาจจะมีการเก็บเพ่ิมเติม หรือถาหากมีอยูในสถานพยาบาลอยูแลวอาจจะทําในลักษณะ
รวบรวมขอมูลเปนสวนกลางหรือแบงปนขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เชน ขอมูลคุณลักษณะ
ของผูปวย ลักษณะทางประชากรศาสตร และนําขอมูลสวนน้ีมารวมทําการวิเคราะหกับขอมูลบริการ
ทางการแพทย ขอมูลที่ควรจะมีการเช่ือมโยง หรือมีเพ่ิมเติม ตัวอยางเชน 
 

กลุมขอมูล ตัวอยางขอมูล 
ขอมูลทางดาน
ประชากรศาสตร 

เพศ 
อายุ 
อาชีพ  
รายได 
การศึกษา 
เขตที่อยู 
เขตที่ทํางาน 

ขอมูลประวัติครอบครัว ขอมูลประวัติการเจ็บปวยของญาติ 
เช่ือมโยงกันในลักษณะของ บิดา มารดา บุตรธิดา 
(เพ่ือเช่ือมโยงหาโรคที่เปนลกัษณะพันธุกรรม / ประวัติการเจ็บปวย
ของคนในครอบครัว) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



. บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา:การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทยสํานักงานประกันสังคม /292 

 
กระบวนการในการพฒันาระบบสารสนเทศของสํานักงานประกันสงัคม 
 ดวยการที่สํานักงานประกันสังคม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบตอ
สุขภาพและความเปนอยูของผูประกันตน ซึ่งมีความสําคัญตอสังคมและการพัฒนาของประเทศ โดยที่
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศในปจจุบัน 
ตลอดจนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของระบบ
ประกันสังคมใหกับผูประกันตน เปนผลทําใหสํานักงานประกันสังคมตองพัฒนาการดําเนินงานและ
ความสามารถในการใหบริการตามยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดตางๆ ที่ไดกําหนดไว   
 ดังน้ันสํานักงานประกันสังคมจึงจําเปนที่จะตองมีระบบสารสนเทศและฐานขอมูลของ
ผูประกันตนที่สามารถเช่ือมโยงและสงผานขอมูลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอกของสํานักงานประกันสังคมเพ่ือการบริหารจัดการที่สามารถรองรับกับแนวทางการ 
ใหความชวยเหลือ และเขาถึงกลุมผูประกันตนและสถานพยาบาลที่ตองใหการดูแลไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว สอดรับกับแนวทางการปฏิรูประบบแบบบูรณาการที่มุงเนนการพัฒนาการทํางานเชิงบูรณา
การ การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร โดยการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 โดยประเด็นสําคัญของกระบวนการในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักงานประกันสังคมสามารถเนนได 4 เรื่องหลักๆดังน้ี Data pooling and Standard, User 
Interface, Business intelligence, และ Dashboard 
 

1. Data pooling and Standard 
 จากการศึกษาพบวาในแตละหนวยงานของสํานักงานประกันสังคมที่มีการจัดเก็บขอมูล
ผานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะสามารถนําขอมูลมาเช่ือมโยงไดในบางหนวยงาน 
และบางหนวยงานไมสามารถเช่ือมโยงได เกิดจากปญหาการออกแบบโครงสรางในการจัดเก็บและ
นโยบายเรื่องการแบงปนขอมูลรวมกันของแตละหนวยงาน ดังน้ันการที่จะรวมขอมูลดังกลาวใหเปน
ฐานขอมูลกลาง (Data Center) ได ควรมีการใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปน
หนวยงานหลักที่มีศักยภาพและมีระบบสารสนเทศที่ชัดเจนอยูแลว บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 
ในการพัฒนาตัวฐานขอมูลของผูประกันตน รวมไปถึงขอมูลอ่ืนๆที่ในแตละหนวยงานมีความตองการใช
ในประโยชนดานตางๆ ที่ตองการรวบรวมขึ้นเชนคาใชจายในการรักษา ในรูปแบบที่เนนไปที่ตัวของ
ผูประกันตน (People Focus) โดยมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนเปนที่ต้ังเพ่ือใหสามารถเช่ือมเขากับ
คลังขอมูลในระดับประเทศ (National Information Center) ได รวมไปถึงการสรางมาตรฐานในการ
เช่ือมตอและรักษาความปลอดภัยของขอมูล เชน สิทธ์ิการเขาถึงขอมูล การกําหนดรหัสผูใช และ
รหัสผานสําหรับผูใชงานแตละราย เพ่ือใหขอมูลดังกลาวมีความปลอดภัย และถูกใชงานไดอยาง
เหมาะสม  
 อีกทั้งการเช่ือมโยงขอมูลของระบบสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคมระหวาง
หนวยงานตางๆ สิ่งที่สําคัญคือจะตองมีความนาเช่ือถือของขอมูล ความทันตอเหตุการณของขอมูล 
และความเปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูล รวมถึงตองมีระบบสารสนเทศในการสงตอขอมูลที่มีความ
เสถียรและเช่ือมโยงกัน โดยสามารถรวบรวมขอมูลที่มาจากแตละหนวยงานตางๆ ไดอยางตอเน่ือง 
และเน่ืองจากขอมูลของหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกสํานักงานประกันสังคมมีการ
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการอยูเสมอ ดังน้ันจึงตองพัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบและปรับปรุง
คุณภาพของขอมูล ตลอดจนระบบที่จะนําขอมูลน้ีมาใชประโยชนทั้งในดานการบริหารจัดการและการ
ใหบริการอยางเปนรูปธรรม โดยเนนที่ขอมูลรายบุคคลเปนศูนยกลาง และบูรณาการขอมูลจาก 
ทุกหนวยงานใหครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานคุณภาพ ดานทักษะ ดานสมรรถนะ และลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น เพ่ือใหประเทศไทยมีผูประกันตนที่มีคุณภาพ และพรอมที่จะกาวไปสูอนาคตดวยความเขมแข็ง
ตอไป 
 ปญหาจากขอมูลที่ไดรับจากสํานักงานประกันสังคมเพ่ือใชในการวิเคราะหสําหรับ
งานวิจัยน้ี แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวามีปญหาเชิงขอมูล โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่สํานักงาน
ประกันสังคมมีระบบสารสนเทศยอยๆ หลายระบบที่ไมสามารถทํางานตอเน่ืองกันเปนระบบเดียวกัน 
หรือมีระบบที่ไมเหมือนกัน ทั้งในเรื่องการทํางานของระบบ และอาจรวมไปถึงขอมูลเดียวกันที่ใช 
ในแตละระบบยอยที่อาจจะใชในรูปแบบมาตรฐาน (Format and Standards) ไมเหมือนกัน ทําให
ระบบเหลาน้ีไมสามารถทํางานรวมกันเปนระบบเดียวกันได มีผลทําใหไมสามารถมองเห็นขอมูล 
แบบองครวมทั้งหมดของสํานักงานประกันสังคมได ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการที่ระบบสารสนเทศ
หลักและ/หรือฐานขอมูลหลักที่มีอยูในปจจุบัน ไมสามารถตอบสนองตอความตองการของสํานักงาน
ประกันสังคมได ซึ่งความตองการของระบบ (System Requirements) จะถูกปรับและเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาที่ผานไป 
 ขอเสนอแนะในการแกปญหาเชิงระบบสารสนเทศคือสํานักงานประกันสังคม 
จะตองมีการศึกษาและทบทวน (Study and Review) ระบบสารสนเทศหลัก และฐานขอมูลหลักที่มี
อยู ในปจจุบัน เพ่ือเริ่มกระบวนการปรับปรุงและดัดแปลงระบบ (System Maintenance and 
System Modification Process) ทั้งระบบสารสารสนเทศและฐานขอมูล 

 
2. User Interface 

 User Interface Design หรือ Human-Computer Interaction คือ การออกแบบ 
สวนตอประสานกันระหวางผูใชกับตัวโปรแกรมและฐานขอมูล ซึ่งมีกระบวนการที่เริ่มจากการรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของตลอดจนความตองการของผูใช เพ่ือมารวมกันพัฒนากระบวนการออกแบบพัฒนา 
สวนตอประสานใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ ตัวระบบ User Interface 
จะตองสามารถใชงานไดงาย แมวาผูใชจะมีทักษะสวนบุคคลนอย หรือมีการฝกอบรมการใชงานนอย 
นอกจากน้ีการออกแบบ User Interface ที่ดีทําใหการใชงานงาย เรียนรูไดงาย มีผลมีทําใหงานสําเร็จ
ไดดีอีกดวย  
 โดยเราควรคํานึงถึงถึง Universal Usability ในการออกแบบสวนตอประสาน เชน   
ความหลากหลายของผูใชงานทั้งทางกายภาพ และสภาพแวดลอม ความแตกตางของสติปญญาและ
ความสามารถในการรับรูหรืออายุของผูใชงาน การปรับใหเขากับซอฟทแวร และฮารดแวรที่มีอยูเพ่ือ
ไมใหเกิดปญหาความเขากันไมไดของระบบ โดยสาระสําคัญของการออกแบบ User Interface ใหใช
งานงาย  6 ขอ ดังตอไปน้ี 
 (1)  ระบบควรตองแสดงใหผูใชงานเห็นเสมอวาตนกําลังทําอะไรอยู กําลังจะเกิดอะไรขึ้น 
และใหผลปอนกลับในเวลาที่เหมาะสม 
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 (2)  ระบบควรมีความสม่ําเสมอและเปนมาตรฐานไปทุกๆหนาจอของการออกแบบ เพ่ือ
ไมใหผูใชงานสับสนในเรื่องการจัดวางหรือขนาดของตัวหนังสือ ตัวระบบเองก็ควรจะมีชุดปอนคําสั่ง
ตาง ๆที่เปนมาตรฐาน 
 (3) ระบบควรจัดใหมีคําเตือนใหระวังความผิดพลาดซึ่งเปนสิ่งที่ดีที่จะชวยปองกันความ
ผิดพลาด ระบบควรจะใหมีการตกลงใจซ้ําอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความแนนอนของการตัดสินใจของผูใช 
เชน ทานตองการแกไขหรือไม ใหตอบ แกไข หรือ ไมแกไข หรือมีการ สนับสนุนการ Undo และ 
Redo เมื่อผูใชงานทําผิด 
 (4) ระบบควรพยายามทําใหผูใชงานตองใชความจําในการจดจําคําสั่งตางๆ ในระบบให
นอยที่สุดโดยการทําใหสวนประกอบหนาจอ การออกคําสั่งปฏิบัติและสวนตัวเลือกมีความชัดเจน 
วิธีการใชงานตองเขาถึงไดงายและรับรูไดงาย 
 (5) ระบบควรมีความยืดหยุนสําหรับผูใชงานหลากหลายกลุม และมีประสิทธิผลในการ
ทํางาน มีการนําเสนอเน้ือหาตองไมรวมเรื่องที่ไมเก่ียวของหรือใชอยางนอยๆ  เพ่ือจะไดเนนเน้ือหาที่
เราตองการสื่อสารอยางเต็มที่  
 (6) ระบบที่ดีควรตองสามารถถูกทํางานไดโดยไมตองอาศัยคูมือการใช แตอยางไรก็ตาม
คูมือก็ยังมีความจําเปน ในคูมือตองมีการแบงสารบัญขอมูลที่ตองหางายเจาะจงไปยังหนาตาง ๆ ที่มี
การเรียงลําดับอยางเปนระบบ และไมหนาจนเกินไป 
 เน่ืองจากการที่สํานักงานประกันสังคมมีระบบสารสนเทศแยกยอยๆหลายระบบที่ไม
สามารถทํางานตอเน่ืองกันเปนระบบเดียวกัน หรือมีขั้นตอนและรูปแบบที่ไมเหมือนกัน ทําใหการใช
งานของระบบไมเปนภาพรวมและมีความยากลําบากตอผูใช 
 ขอเสนอแนะในเชิงระบบสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคมจึงจะตองศึกษาและ
ทบทวน (Study and Review) ระบบสารสนเทศหลักและฐานขอมูลหลักที่มีอยูในปจจุบัน เพ่ือนําไป
เช่ือมโยงกับขั้นตอนการทํางานของผูใชงาน เพ่ือเริ่มกระบวนการปรับปรุงและดัดแปลงระบบ 
(System Maintenance and System Modification Process) ทั้งระบบ 
 

3. Business intelligence & Dashboard 
 องคประกอบของซอฟตแวร Business intelligence (BI) มีองคประกอบหลักๆ สาม
สวน คือ สวนรวบรวมขอมูล สําหรับจัดการ จําแนก รวบรวมขอมูลใหอยูในรูปที่งายตอการประมวลผล 
เชน โปรแกรมประเภท ETL (Extract-Transform-Load) สวนที่ 2 คือ สวนวิเคราะหขอมูล สําหรับ
ดึงสวนที่นาสนใจออกจากขอมูลที่เก็บไว เชน ระบบ Data mining หรือระบบ OLAP และสวนที่ 3 คือ 
สวนแสดงผลขอมูลใชสําหรับนําขอมูลที่วิเคราะหแลวมาแสดงผลใหอยูในรูปแบบที่เขาใจไดงาย เชน 
Report, Chart, Graph, หรือ Dashboard 
 โดยประโยชนหลักๆของซอฟตแวร BI ที่มีผลตอการทํางานของสํานักงานประกันสังคม 
เชน จะชวยเพ่ิมศักยภาพในการตัดสินใจใหถูกตองและรวดเร็วจากขอมูลที่มีอยู โดยจะทําใหผูใชขอมูล
จนไปถึงผูบริหารเห็นภาพกระบวนทัศน (Paradiam) ของขอมูลที่มีกอนการตัดสินใจ จะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนขอมูลภายในองคกร โดยสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลภายในผาน
เครือขายไดในแบบอัตโนมัติลดตนทุนทั้งดานเงินและเวลาในการเขาถึงขอมูลองคกร ทั้งชวยในเรื่อง
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การทํารายงานที่ซ้ําซอน หรือการแสดงผลขอมูลที่ทําเปนประจํา ที่สามารถถูกสรางขึ้นไดโดยอัตโนมัติ
ตามชวงเวลาหรือเมื่อมีขอมูลใหม 
 หากวาสํานักงานประกันสังคมมีขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง ทันตอเหตุการณ (Complete, 
Correct, and Up-to-Date) จะทําใหทางสํานักงานประกันสังคมสามารถวิเคราะหปญหาตางๆ  
โดยการใช Business Intelligence เขามาชวยในการวิเคราะหปญหา รวมถึงนําขอมูลตางๆ มาแสดง
ในรูปแบบที่สามารถเขาใจไดงายตอผูบริหาร และชวยตัดสินใจในการแกปญหาตางๆเหลาน้ันไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามสํานักงานประกันสังคมจะตองแกปญหาเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศหลักและฐานขอมูลหลักที่มีอยูในปจจุบันกอน เพ่ือใหสํานักงานประกันสังคมมีขอมูลที่
ครบถวน ถูกตองและผานการบูรณาการอยางสมบูรณ  
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