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บทคัดยอ
จากขอเรียกรองวันแรงงานแหงชาติ ปพ.ศ.2558 เกี่ยวกับนโยบายบัตรรับรองสิทธิใหกลุมผูประกันตน
สามารถใช ได ทุกโรงพยาบาล โดยมี ส ภาพปญ หาที่ม าของข อ เรีย กร อง เนื่องจากผูป ระกัน ตนต อ งสํ า รอง
คาใชจายกรณีเขารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่น ดังนั้น หากสํานักงานประกันสังคมจะประกาศนโยบาย
เพื่อใหผูประกันตนสามารถเขารับบริการไดทุกโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม อาจสงผลกระทบกับระบบ
การจั ด บริ ก ารทางการแพทย และการจ า ยค า บริ ก ารทางการแพทย ข องสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมและ
สถานพยาบาลโดยตรง จึงตองมีการศึกษาแนวทาง ความเปนไปไดของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งจากผูประกันตน
ซึ่งเปนผูรับบริการ สถานพยาบาลที่เปนผูใหบริการ และสํานักงานประกันสังคม
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานการใหบริการทาง
การแพทยในระบบประกันสังคมในปจจุบัน ศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการเกี่ยวกับการใชบริการทาง
การแพทยไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม รวมทั้ง วิเคราะหขอดี ขอจํากัด และผลกระทบ และ
พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับทางเลือกในการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการระบบใหเปนไปตาม
นโยบายที่ตั้งไว
จากการศึกษาพบวา นโยบายขางตนยังมีความทาทายในทางปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการยังขาดขอมูล
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโยบาย อาทิเชน ปริมาณการใชบริการที่อาจเพิ่มขึ้น ผลกระทบ
ตอคาใชจายทางการแพทยโดยรวม ภาระงานทั้งดานบริการและดานเอกสาร ตลอดจนปญหาดานการเบิก
จายเงินระหวางหนวยงาน อันจะสงผลตอประสิทธิภาพของระบบบริการทางการแพทย อยางไรก็ตาม พบวา
ความตองการจําเปนดานบริการทางการแพทยของกลุมผูประกันตนที่ใชบอยในชีวิตประจําวันนั้น ไดแก การ
ดูแลรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอย การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาโรคเรื้อรัง และ
การฟนฟูสภาพ โดยแตละบริการดังกลาวนั้นมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจไปรับบริการตามลักษณะสถาน
บริการ ทั้งโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ
ทั้งนี้หากสํานักงานประกันสังคมจะพัฒนาระบบบริการทางการแพทยภายใตระบบประกันสังคม อัน
ประกอบดวยสถานพยาบาลหลัก และสถานพยาบาลเครือขาย เพื่อใหตอบสนองตอสมดุลระหวางขอเรียกรอง
จากกลุมผูประกันตน สถานบริการ และความตองการจําเปนในชีวิตจริง ก็สามารถดําเนินการไดโดยพัฒนา
ระบบบริการเฉพาะ โดยอาศัยกระบวนการจัดบริการแบบมีสวนรวมของสถานบริการในแตละพื้นที่ โดยยืนบน
พื้นฐานความสมดุลดังกลาว
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Abstract
In 2015, the representatives of those insured in social security scheme requested a
national policy to allow them to access medical services in any hospitals contracted with the
social security system. This emerged from longstanding reimbursement situation for those
insured who need to be treated in non-affiliated hospital. In order to formulate policy, the
social security office must assess the feasibility as well as possible impacts on existing medical
services system and financial mechanism so as to wisely choose appropriate approach from
the consensus of related stakeholders including consumers, providers, and fund manager.
This study aimed to analyze pertinent problems/obstacles in existing medical services
system in social security scheme, and to assess feasibility to deploy an “access anywhere”
policy with possible strengths, weakness and possible impacts reflected from stakeholders’
perspectives. In addition, policy recommendations to foster existing medical services system
in social security scheme were pointed out.
The results showed that such policy would be really challenging to implement at the
moment since supportive data was insufficient especially risk management plan in accordance
with possible impacts from the policy, not only possible increase in medical service utilization
but also burden from documents and financial operation works and overall health
expenditure that might conclusively affect system effectiveness in the long run. The study
demonstrated that those insured expressed their necessities in common medical services use
in 6 categories: general illnesses, minor accident/non-severe injury, health promotion, disease
prevention, chronic diseases, and rehabilitation. Factors influencing their decision to use each
service were explored in light of health facility patterns.
In order for the social security office to further develop the medical services system
including those main contractors and networks, specific medical services networks should be
considered step-by-step in collaboration with all related stakeholders including insured
people, healthcare providers and administrators based on feasibility and the necessities.
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