
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.  

 

 

 


