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ความสําคัญของปญหา 

 สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปนหนวยงานของรัฐท่ีใหความคุมครองลูกจางผูใชแรงงานท่ี
อยูในสถานประกอบการและลูกจางผูใชแรงงานนอกระบบ โดยใหความคุมครองการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยท้ังท่ีเนื่องและไมเนื่องจากการทํางาน ตลอดจนการคลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต รวมท้ังการ
สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน ท้ังนี้ การคุมครองการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฯ เปนการใหบริการ
แกลูกจางผูประกันตนผานสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมท่ีเปนคูสัญญาหลัก (main contractor) ซ่ึง
สํานักงานประกันสังคมเปนผูซ้ือบริการภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และคุณภาพมาตรฐานตามท่ีสํานักงาน
กําหนด 

 ในอดีตท่ีผานมา ปญหาทางดานบริการทางการแพทยท่ีผูประกันตนมักรองเรียนตอสํานักงาน
ประกันสังคม สวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับมาตรฐานการรักษา การจายยา การวินิจฉัยโรคของแพทย ตลอดจน
การเขาใชบริการกรณีท่ีเจ็บปวยฉุกเฉิน เม่ือตองเดินทางไปตางจังหวัดและตองสํารองจายเงินไปกอน 

 ตอมาสํานักงานประกันสังคมออกประกาศคณะกรรมการการแพทย ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 
กําหนดหลักเกณฑกรณีผูประกันตนจําเปนตองไดรับบริการทางการแพทยเนื่องจากเจ็บปวยฉุกเฉินไมจํากัด
จํานวนครั้ง รวมท้ังในการรักษากรณีเจ็บปวยท่ัวไป ผูประกันตนสามารถเขารับการรักษาในสถานพยาบาล
เครือขาย และสถานพยาบาลรับสงตอของสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูประกันตนใหไดรับการรักษาไดโดยมิตองเสียคาใชจาย 

 อยางไรก็ตาม แมวาสํานักงานประกันสังคมจะออกประกาศคณะกรรมการการแพทยกําหนด
หลักเกณฑกรณีผูประกันตนจําเปนตองไดรับการบริการทางการแพทยเนื่องจากเจ็บปวยฉุกเฉินไมจํากัดจํานวน
ครั้งแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัติยังประสบปญหาอยู จะเห็นไดจากขอเรียกรองวันแรงงานแหงชาติ ป 2558 
เก่ียวกับบัตรรับรองสิทธิสามารถใชไดทุกโรงพยาบาล โดยมีสภาพปญหาท่ีมาของขอเรียกรอง เนื่องจาก
ผูประกันตนตองสํารองคาใชจายกรณีเขารับการรักษาในสถานพยาบาลอ่ืน 

 ดังนั้น หากสํานักงานประกันสังคมตองดําเนินการตามนโยบายเพ่ือใหผูประกันตนสามารถเขารับ
บริการไดทุกโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม อาจเก่ียวของและมีผลกระทบกับระบบการจัดบริการทาง
การแพทย และการจายคาบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคมและสถานพยาบาลโดยตรง  จึง
ตองมีการศึกษาแนวทาง ความเปนไปไดของผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังจากผูประกันตนซ่ึงเปนผูรับบริการ 
สถานพยาบาลท่ีเปนผูใหบริการ และสํานักงานประกันสังคมในฐานะผู ดูแลบริหารจัดการระบบและ
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังวิเคราะหแนวทางขอเสนอการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเขาใชสิทธิและ
รูปแบบการจายคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาล การเตรียมความพรอม การดําเนินการของ
สํานักงานประกันสังคมเพ่ือใหผูประกันตนสามารถใชสิทธิไดทุกโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมตอไป 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

นโยบายดานการประกันสังคม 

 หมายถึง นโยบายสาธารณะดานสวัสดิการสังคมท่ีตอบสนองตอความตองการของคนในสังคม เพ่ือ

แกไขปญหาสังคมพัฒนาชีวิตความเปนอยูในสังคมอยางยั่งยืน และครอบคลุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนท้ังทาง

รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน (1) 

ระบบประกันสังคมเปนการกระจายความเสี่ยงเปนการกระจายทรัพยากรเชน เงิน งาน ท่ีอยูอาศัย 

การศึกษา สุขภาพ และการบริการสังคม สรางความสัมพันธอันดีในสังคม คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเปน

ธรรมในสังคม โดยอาศัยสังคมของแรงงานและแปรผันตามการพัฒนาสังคมในแตละแหงของตน เปน

หลักประกันในดานการปองกันความยากจนในบานเมืองและบรรเทาความยากจนท่ีมีอยูใหนอยลงเปนลําดับ 

รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ือสรางความม่ันคง และหลักประกันใหแกประชาชน โดยเก็บเงินสวนหนึ่งจากประชาชน

ท่ีมีรายไดนํามาสมทบเปนกองทุนกลาง เพ่ือชวยเหลือประชาชนเม่ือประสบเคราะหกรรม (2) การคํ้าประกันใน

ดานสุขภาพและฐานะทางเศรษฐกิจของผูประกันตนรวมถึงผูใตอุปการะในยามท่ีลําบาก ขาดแคลน การสูญเสีย

รายได การไรงาน เกิดอุบัติเหตุ เจ็บปวยคลอดบุตรหรือทุพพลภาพและการชราภาพ (องคการแรงงานระหวาง

ประเทศ (International Labor Organization; ILO) เปนการบริหารทางสังคมในระยะยาวท่ีรัฐเปนผูจัด

ดําเนินการข้ึน มุงหมายใหความคุมครองปองกันประชาชนดานความเปนอยูท่ีดีและสงเสริมใหไดรับความสุข

สมบูรณตามควรแกอัตภาพโดยใชหลักประกันรวม (กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย) และคุมครอง

ความเปนอยูของประชาชนใหม่ันคงในการดํารงชีวิต 

นโยบายดานการเขาถึงบริการทางการแพทยของผูประกันตนของประเทศไทย 

1. เริ่มตนจากกองทุนทดแทน 
สํานักงานประกันสังคมกอต้ังเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2533 โดยจุดเริ่มตนเปนการพัฒนาจากองทุนเงิน

ทดแทนซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ.2517 ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2515 โดยคณะ
ปฏิวัติไดพิจารณาเห็นวา “การใหความคุมครองแกลูกจางและการกําหนดความสัมพันธระหวางนายจางกับ
ลูกจางเปนสิ่งสําคัญสําหรับสรางสรรคความเจริญกาวหนาของประเทศ จึงสมควรใหมีกองทุนเงินทดแทนเพ่ือ
เปนหลักประกันแกลูกจางวาจะตองไดรับเงินทดแทนในเม่ือประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือถึงแกความตาย
เนื่ องจากการ ทํางาน” หั วหน าคณะปฏิ วั ติ จึ ง มี คํ าสั่ ง  “ให มีกอง ทุน เ งินทดแทนในกรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเปนทุนใหมีการจายเงินทดแทนแกลูกจางแทนนายจางในกรณีท่ีนายจางตองจายเงิน
ทดแทนในกรณีท่ีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน หรือจากโรคซ่ึง
เกิดข้ึนจากการทํางาน...” 
2. ขยายผลจัดตั้งกองทุนประกันสังคม 

การประกันสังคมของไทยขยายผลเต็มรูปแบบในรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เม่ือ
มีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรไดผานความเห็นชอบและได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2533 และจัดตั้งสํานักงานประกันสังคมข้ึน
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เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2533 โดยมีการโอนงานของกรมประชาสงเคราะหในสวนท่ีเก่ียวของกับการประกันสังคม
และงานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน มาอยูในสังกัดของสํานักงานประกันสังคม 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2533 ใชในสถาน
ประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 20 คนขนไป ตอมาไดขยายการบังคับใชกับสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต 
10 คนข้ึนไป ในวันท่ี 2 กันยายน 2536 และไดขยายใชกับสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต 1 คนข้ึนไปใน
วันท่ี 1 เมษายน 2545 โดยในระยะแรกไดใหความคุมครอง 4 กรณี คือ เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 
ตอมาในวันท่ี 31 ธันวาคม 2541 ไดขยายความคุมครองเพ่ิมอีก 2 กรณี คือ สงเคราะหบุตร และชราภาพ จาก
ปญหาสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหแรงงานตองออกจากงานเปนจํานวนมากเพ่ือการบรรเทาความ
เดือดรอน ประกันสังคมจึงไดขยายความคุมครองกรณีวางงาน และเริ่มจัดเก็บเงินสมทบในวันท่ี 1 มกราคม 
2547 

ปจจุบันประกันสังคมไดใหความคุมครองผูประกันตนภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2558 
รวม 7 กรณี คือ 

1. ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย รวมท้ังการสงเสริมสุขภาพ และการปองกัน
โรค 

2. ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
3. ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
4. ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
5. ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร 
6. ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
7. ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน 

ท้ังนี้ประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคมท่ีผูประกันตนไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
สามารถ จําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. ประโยชนทดแทนในรูปตัวเงิน (In cash) จายใหแกผูประกันตนท่ีสูญเสียรายได หรือประสบเหตุทํา
ใหเดือดรอนเนื่องจากกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพ 
และวางงาน 

2. ประโยชนทดแทนในรูปแบบบริการทางการแพทย (In kind) ผูประกันตนสามารถเขารับการรักษา
ในสถานพยาบาลตามท่ีระบุในบัตรรับรองสิทธิหรือเครือขายของสถานพยาบาลนั้น โดยไมตองเสียคาใชจาย
ใดๆ จนสิ้นสุดการรักษา 
 

หลักการท่ัวไปของบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคม 

บริการทางการแพทย หมายถึง การบริการตางๆท่ีเก่ียวของกับแพทย ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญของกฎหมาย
ประกันสังคมในทุกประเทศรวมท้ังในประเทศไทยดวย เพราะบริการทางการแพทยเปนการสรางความม่ันคงใน
การดํารงชีวิตใหแกผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม โดยสวนใหญจะเปนลูกจางในสถานประกอบการ 
ซ่ึงเม่ือผูประกันตนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ทําใหสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพแลว ก็จะเปนผลดีตอผูประกันตน
และสมาชิกในครอบครัวท่ีจะมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ซ่ึงมีผลรวมไปถึงประเทศชาติอีกดวย 
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สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม 

สถานพยาบาลในสังกัดสํานักงานประกันสังคม ซ่ึงเปนสถานพยาบาลท่ีทําสัญญาใหบริการทางการ
แพทยกับสํานักงานประกันสังคม เพ่ือประโยชนของผูประกันตน ท้ังสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน โดย
สถานพยาบาลท้ังหมดนี้ไดทําสัญญาโดยตรงกับสํานักงานประกันสังคมเพ่ือผูกพันในการใหบริการทาง
การแพทยแกผูประกันตน  

นอกจากนั้นยังมีสถานพยาบาลในเครือขายของสถานพยาบาลท่ีทําสัญญาโดยตรงดังกลาว ท้ังนี้ในป 
2559 มีสถานพยาบาลภายใตโครงการประกันสังคมท่ีใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนท่ัวประเทศ 
จํานวนท้ังสิ้น 2,565 แหง ประกอบดวยสถานพยาบาลของรัฐ 158 แหง สถานพยาบาลหลักของเอกชน 82 
แหง และสถานพยาบาลเครือขายอีกจํานวน 2,325 แหง (สํานักงานประกันสังคม, 2559) ซ่ึงหาก
สถานพยาบาลหลักไมสามารถใหบริการทางการแพทยไดอยางท่ัวถึงหรือใหบริการไดไมเพียงพอ ก็สามารถสง
ผูประกันตนไปยังสถานพยาบาลในเครือขายเหลานี้ เพ่ือใหผูประกันตนไดรับความสะดวกรวดเร็ว และไดรับ
บริการทางการแพทยอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

 
มาตรฐานการรักษาพยาบาลประกันสังคม 

กรณีท่ีผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมิใชการทํางานใหผูประกันตนไปรับบริการ
ทางการแพทยจากสถานพยาบาลท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนด ใหผูประกันตนนั้นมีสิทธิไปรับบริการทาง
การแพทย ซ่ึงผูประกันตนมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาล รายละเอียดตามประกาศ
คณะกรรมการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2558 เรื่องหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ดังนี้ 

1. คาตรวจวินิจฉัยโรค 
2. คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
3. คาบําบัดทางการแพทยและคาฟนฟูสมรรถภาพ 
4. คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
5. คายาและคาเวชภัณฑ 
6. คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 

จากขอมูลของเว็บไซตสํานักงานประกันสังคม ณ เดือนตุลาคม 2558 (3) พบวามีรายละเอียด
กฎเกณฑและขอปฏิบัติของผูประกันตนดังนี้ 

กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายฉุกเฉิน 

หลักเกณฑและเง่ือนไข 

ผูประกันตนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได 
โดยไมตองเสียคาใชจาย  กรณีผูประกันตนไมสามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ใหเขารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด  
และแจงโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโดยเร็ว โดยสํานักงานประกันสังคมจะจาย
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คาบริการทางการแพทยเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามความจําเปนไมเกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาท่ี
ผูประกันตนเขารับบริการทางการแพทย  โดยไมรวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ 

ท้ังนี้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจะตองรับผิดชอบการใหบริการทางการแพทย
ตอจากโรงพยาบาลท่ีผูประกันตนเขารับการรักษาพยาบาลนับตั้งแตเวลาท่ีไดรับแจง   

สําหรับคารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนกอนการแจง ซ่ึงผูประกันตนสํารองจายสํานักงานประกันสังคมจะจายคา
รักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินหรือประสบอันตรายได ดังนี้ 

วิธีการเบิกสิทธิประโยชน 

1. ทดรองจายคารักษาพยาบาลไปกอน 

2. ขอใบรับรองแพทยระบุเหตุผลของการฉุกเฉินหรือมีการเจ็บปวยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ ถึงอาการท่ีเกิดข้ึนวามี
อยางไรบาง 

3. ขอใบเสร็จรับเงินแสดงคาใชจายโดยละเอียดเบิกคืนไดกับสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ตามอัตราท่ีประกาศไดทุกแหงท่ัวประเทศ 

โดยหลักฐานท่ีตองใชแสดงเพ่ือขอรับบริการทางการแพทยจากโรงพยาบาล ไดแก 

1. บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให 

ผูประกันตนสามารถเบิกคืนไดจากสํานักงานประกันสังคม ดังนี้  

1. ในกรณีท่ีรับบริการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ ไมวากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน
สามารถเบิกได ดังนี้ 

ก. ผูปวยนอก สามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน 
ข. ผูปวยใน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนภายในระยะเวลาไมเกิน 72 

ชั่วโมง ยกเวน คาหองและอาหารเบิกไดไมเกินวันละ 700 บาท  

2. ในกรณีท่ีรับบริการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของเอกชน 

ก. กรณีผูปวยนอก สามารถเบิกคาบริการทางการแพทย เทาท่ีจายจริงไมเกิน 1,000 บาท 

ท้ังนี้สามารถเบิกคาบริการทางการแพทย เทาท่ีจายจริงเกิน 1,000 บาทได หากมีการตรวจรักษา
เพ่ิมเติมตามรายการในประกาศคณะกรรมการการแพทย ดังนี้ 

    การไดรับเลือดหรือสวนประกอบของเลือด เทาท่ีจายจริงไมเกิน 500 บาทตอยูนิต 

     สารตอดานพิษจากเชื้อบาดทะยักชนิดทําจากมนุษย เทาท่ีจายจริง 400 บาทตอราย    
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     คาฉีดวัคซีน/เซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 

    Rabies Vaccine เฉพาะเข็มแรก เทาท่ีจายจริงไมเกิน 200 บาท 

     Rabies antiserum-ERIG เฉพาะเข็มแรก เทาท่ีจายจริงไมเกิน 1,000 บาท 

Rabies antiserum-HRIG เฉพาะเข็มแรก เทาท่ีจายจริงไมเกิน 8,000 บาท ท้ังนี้ตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด 

     อัลตราซาวด เฉพาะกรณีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันในชองทอง เทาท่ีจายจริงไมเกิน 1,000 บาทตอราย 

CT-SCAN เทาท่ีจายจริงไมเกิน 4,000 บาท หรือ MRI เทาท่ีจายจริงไมเกิน 8,000 บาทตอราย ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑกําหนด 

การขูดมดลูก เทาท่ีจายจริงไมเกิน 2,500 บาทตอราย เฉพาะกรณีท่ีมีภาวะตกเลือดหลังการคลอด
หรือภาวะตกเลือดจากการแทงบุตร 

     คาฟนคืนชีพรวมคายาและอุปกรณ เทาท่ีจายจริงไมเกิน 4,000 บาทตอราย 

กรณีท่ีมีการสังเกตอาการในหองสังเกตอาการตั้งแต 3 ชั่วโมงข้ึนไป เทาท่ีจายจริงไมเกิน 200 บาทตอ
ราย 

ข. ผูปวยใน  

     คารักษาพยาบาล กรณีท่ีไมไดรักษาในหอง ICU เทาท่ีจายจริงไมเกินวันละ 2,000 บาท 

     คาหองและคาอาหาร เทาท่ีจายจริงไมเกินวันละ 700 บาท 

     คาหอง/อาหาร/รักษาพยาบาล กรณีท่ีรักษาอยูในหอง ICU เทาท่ีจายจริงแตไมเกิน 4,500 บาท/วัน 

            กรณีท่ีมีความจําเปนตองผาตัดใหญ 

             - คาผาตัดไมเกิน 1 ชั่วโมง เทาท่ีจายจริงไมเกินครั้งละ 8,000 บาท 

             - คาผาตัดเกิน 1 ชั่วโมง แตไมเกิน 2 ชั่วโมง เทาท่ีจายจริงไมเกินครั้งละ 12,000 บาท 

             - คาผาตัดเกิน 2 ชั่วโมงข้ึนไป เทาท่ีจายจริงไมเกินครั้งละ 16,000 บาท 

           คาฟนคืนชีพรวมคายาและอุปกรณ เทาท่ีจายจริงไมเกินครั้งละ 4,000 บาทตอราย 

           คาตรวจทางหองปฏิบัติการและ / หรือ เอกซเรย เทาท่ีจายจริงไมเกินรายละ 1,000 บาทตอราย 

           คาตรวจวินิจฉัยพิเศษ มีดังนี้ 

            - ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG, ECG) เทาท่ีจายจริงไมเกิน 300 บาทตอราย 

            - ตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอน ความถ่ีสูง เทาท่ีจายจริงไมเกิน 1,500 บาทตอราย 
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            - ตรวจคลื่นสมอง (EEG) เทาท่ีจายจริงไมเกิน 350 บาทตอราย 

            - ตรวจอัลตราซาวดเทาท่ีจายจริงไมเกิน 1,000 บาทตอราย 

            - คาสวนเสนเลือดหัวใจและเอกซเรย เทาท่ีจายจริงไมเกิน 15,000 บาทตอราย 

            - คาสองกลอง ยกเวน Proctoscopy เทาท่ีจายจริงไมเกิน 1,500 บาทตอราย 

            - คาตรวจ Intravenous Pyelography, IVP เทาท่ีจายจริงไมเกิน 1,500 บาทตอราย 

            - CT-SCAN เทาท่ีจายจริง แตไมเกิน 4,000 บาท หรือ MRI เทาท่ีจายจริงแตไมเกิน 8,000 
บาทตอราย  

             ท้ังนี้ตามหลักเกณฑกําหนด 

หมายเหตุ  กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายฉุกเฉิน ผูประกันตนสามารถขอรับคาบริการทาง
การแพทยไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง 

กรณีเจ็บปวยท่ัวไป 

         ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทยตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑและอัตราสําหรับ

ประโยชนทดทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (โรคจิต) ประกาศ ณ วันท่ี 

28 ธันวาคม 2553 โดยประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป กรณีท่ีผูประกันตน

เขาใชสิทธิการรักษาตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โรคจิตสามารถเขาทําการรักษาไดท่ีโรงพยาบาล

ตามบัตรรับรองสิทธิการรักษา พยาบาลท่ีเลือกไว  โดยไมเสียคารักษาพยาบาล           

         ผูประกันตนมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีทานเลือกตามบัตรรับรองสิทธิหรือ
สถานพยาบาลเครือขายโดยไมเสียคาใชจายใดๆ และไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดระหวางท่ีหยุดพักรักษา
ตัวตามคําสั่งแพทย ในจํานวนครึ่งหนึ่งของคาจางตามจํานวนวันท่ีหยุดจริงไมเกินครั้งละ 90 วัน และไมเกิน 
180 วันในหนึ่งป หากเจ็บปวยเรื้อรังจะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดไมเกิน 365 วัน   

กรณีผูประกันตนประสงคจะทําหมัน 

          ผูประกันตนสามารถเขาทําหมันได โดยเขาโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลท่ี
ผูประกันตนเลือกไวในสถานพยาบาลนั้นๆ  โรงพยาบาลในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจะตั้งเบิกกับทาง
สํานักงานประกันสังคมตามกฎหมาย 

ผูประกันตนชาย           จายจริงไมเกิน      500.-     บาท/ราย 

ผูประกันตนหญิง          จายจริงไมเกิน    1,000.-     บาท/ราย 
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กรณีผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

        เจ็บปวยตองเขารับการรักษากับสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษา พยาบาล โดยไมตองเสีย
คาใชจาย เวนแต 14 โรคยกเวนตามประกาศของสํานักงานประกันสังคมเทานั้น ซ่ึงสวนใหญแลวโรคท่ี ยกเวน
การ ใหสิทธิในการรักษาจะไมใชความจําเปนพ้ืนฐานของชีวิต เชน การเสริมสวย การรักษาการมีบุตรยาก ผสม
เทียม  แวนตา การใชสารเสพติด  การเปลี่ยนเพศ เปนตน รวมถึงการจงใจทํารายตนเองหรือยินยอมใหผูอ่ืนทํา
ราย เชน การฆาตัวตาย จะไมสามารถใชสิทธิกรณีเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพและกรณีตาย(คาทําศพ) ของ
กองทุนประกันสังคมได 

ระบบพ้ืนฐานทางการแพทยในระบบประกันสังคมประเทศไทย 

 ระบบประกันสังคมมีภารกิจในการใหความคุมครองแกลูกจาง/ผูประกันตน เปนระบบท่ีมีความ

แตกตางจากระบบสุขภาพถวนหนาในดานวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม การสบทบเงินใน

กองทุนจากสามฝาย ไดแก ลูกจาง นายจาง และรัฐบาล โดยกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช

เนื่องจากการทํางานผูประกันตนมีสิทธิรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ

ประกันสังคมโดยไมเสียคาใชจายสถานพยาบาลหลักมีหนาท่ีในการใหบริการทางการแพทยโดยสํานักงาน

ประกันสังคมจะจายคาบริการทางการแพทยตามขอตกลงระบบบริหารจัดการเปนระบบเหมาจายโดยการจาย

คาจางแกสถานพยาบาลเพ่ือใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน โดยสถานพยาบาลจะตองใหบริการทาง

การแพทยแกผูประกันตนตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลอยางเต็มความสามารถ จัดหายาเวชภัณฑ ครุภัณฑ 

แพทย พยาบาลและบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนจนสิ้นสุดการ

รักษาในปพ.ศ.2555 สํานักงานประกันสังคมไดปรับปรุงรูปแบบการจายเงินใหกับสถานพยาบาล โดยยังคงมี

การเหมาจายเงินใหกับสถานพยาบาลการจายเงินตามภาระเสี่ยงการจายเงินเพ่ิมกรณีสถานพยาบาลไดรับรอง

กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) และการจายกรณีผูปวยในโรคท่ีมีคาใชจายสูง

โดยใชกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis Related Group) โดยสถานพยาบาลหลักมีท้ังสถานพยาบาลเอกชน 

รัฐบาลและสถานพยาบาลเครือขายท่ีดําเนินการ โดยสถานพยาบาลรัฐบาลมีหนาท่ีในการสนับสนุน

รักษาพยาบาลแกผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้การรักษาพยาบาลภายใต

มาตรฐานเดียวกัน การดําเนินงานของสถานพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลรัฐบาลภายใตการกํากับดูแล

ของรัฐบาลในดานนโยบายสุขภาพ อาทิ ในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคการจัดการความรูดาน

สุขภาพปองกันปจจัยคุกคามดานสุขภาพ การเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ เปนตน 

 การใหบริการสาธารณสุขดานตางๆ ดําเนินงานของโรงพยาบาลในสังกัดรัฐบาลโดยไมเลือกปฏิบัติ

ภายใตมาตรฐานเดียวกัน ระบบประกันสังคมกํากับดูแลมาตรฐานดานการรักษาพยาบาลโดยคณะท่ีปรึกษา

ทางการแพทยและการพยาบาลและมีบทลงโทษสําหรับสถานพยาบาลท่ีใหการรักษาผูประกันตนไมไดตาม

มาตรฐานหรือปฏิเสธการรักษาผูประกันตน ตั้งแตตักเตือน ลดศักยภาพ จนถึงข้ันยกเลิกสัญญา หากกรณี

สถานพยาบาลใหการรักษาผูประกันตนไมเปนไปตามมาตรฐานทางการแพทย สํานักงานฯ จะสงเรื่องใหแพทย
 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั            16 
 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

สภาดําเนินการ นอกจากนี้ สํานักงานประกันสังคมยังมีระบบการชดเชยคารักษาพยาบาล รายละเอียดดังนี้ 

(ตารางท่ี 1) 

 1. การเหมาจายรายหัวให กับโรงพยาบาลคูสัญญาหลัก 1,460 บาท/คน/ป โดยจายให กับ

สถานพยาบาลตามบัตรฯทุกแหงตามจํานวนผูประกันตนท่ีข้ึนทะเบียน โดยคาใชจายจะครอบคลุมท้ังผูปวย

นอกและผูปวยใน 

 2. เหมาจายกรณีผานการรับรองคุณภาพเพ่ือกระตุนใหสถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพสรางความ

เชื่อม่ันใหกับผูประกันตน โดยจายใหเฉพาะสถานพยาบาลท่ีผานการรับรองคุณภาพระบบHA หรือ JCI 

(เทียบเคียงบันไดข้ันท่ี 3) โดยบันไดข้ันท่ี 3 = 80 บันไดข้ันท่ี 2 = 40 บาท/คน/ป 

 3. เงินภาระเสี่ยงจายใหกับสถานพยาบาลตามบัตรฯ ท่ีมีภาระในการรักษาพยาบาลผูประกันตนใน

กรอบวงเงิน 432 บาท/คน/ป โดยจายใหกับสถานพยาบาลผูปวยนอกและผูปวยในโดยผูปวยนอกเฉพาะ 26 

โรคเรื้อรัง และผูปวยในทุกรายท่ีมีคาใชจายสัมพัทธ (AdjRW< 2) 

 4. การจายเงินกรณีแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง (ตามรายการและอัตราท่ีกําหนด) โดยจาย

ใหกับสถานพยาบาลตามบัตรตามรายการและอัตราท่ีกําหนด เชน อุปกรณ อวัยวะเทียมและจายให

ผูประกันตนกรณีรักษาสถานพยาบาลอ่ืนๆ และมี AdjRW ≥ 2 จายเสริมสําหรับรายการท่ีไมครอบคลุมอยูใน

การคํานวณดวนระบบ DRGs 

 5. กรณีการรักษาประเภทผูปวยในท่ีมี AdjRW ≥ 2 (ในกรอบวงเงิน 560 บาท/คน/ป) เพ่ือให

ผูประกันตนเขาถึงการรักษาพยาบาลท่ีมีคาใชจายสูง สงเสริมการสงตัวผูประกันตนไปรักษาในระดับสูงโดยจาย

ใหกับสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯในอัตราไมเกิน 15,000 บาทตอ AdjRW 

ตารางท่ี 1 แสดงการจายคาบริการทางการแพทยใหกับสถานพยาบาลตามป พ.ศ.2557 

รายการ คาบริการทางการแพทย (บาท/คน/ป) 

1. เหมาจาย  1,460 บาท 

2. ภาระเสี่ยง 432 บาท 

3. เงินเพ่ิมกรณีผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

(HA) 

บันไดข้ันท่ี 3 = 80 บาท/คน/ป 

บันไดข้ันท่ี 2 = 40 บาท/คน/ป 

กรณีผาน JCI เทียบเคียงกับ HA ข้ันท่ี3 

4. การรักษาพยาบาลผูปวยในกรณีน้ําหนัก 

สัมพัทธ≥2 

 

560 บาท/คน/ป 
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รายการ คาบริการทางการแพทย (บาท/คน/ป) 

5. คาแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

- ยามะเร็ง 10 protocol/เคมีบําบัด/รังสีรักษา 

- อุปกรณ/อวัยวะเทียมฯลฯ 

ตามรายการและอัตราท่ีกําหนด 

6. ยาตานไวรัสเอดส สนับสนุนยาตานไวรัสเอดสดวยระบบ VMI 

7. ยาบัญช ีจ (2)  สนับสนุนยาบัญชีจ (2) ดวยระบบ VMI 
 

การบริการทางการแพทยท่ีผูประกันตนจะไดรับจากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ 

 1. การตรวจวินิจฉัยโรคและบําบัดทางการแพทยจนสิ้นสุดการรักษา 

 2. ไดรับบริการการกินอยูและรักษาพยาบาลสําหรับคนไข 

 3. ไดรับยาและเวชภัณฑท่ีมีมาตรฐานไมต่ํากวาบัญชียาหลักแหงชาติ 

 4. ไดรับการจัดสงตอเพ่ือการรักษาระหวางสถานพยาบาล 

 5. ไดรับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยใหสุขศึกษาและภูมิคุมกันตามโครงการ 

โรคท่ีไมอยูในความคุมครองของสิทธิประกันสังคม 

 1. โรคหรือการประสบอันตรายจากสารเสพติดตามกฎหมายวาดวยสารเสพติด 

 2. โรคเดียวกันท่ีตองใชเวลารักษาในโรงพยาบาลเกิน 180 วันใน 1 ป ยกเวนมีขอบงชี้ทางการแพทย 

 3. การบําบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรัง ยกเวน โรคไตวายระยะสุดทาย มีสิทธิรับบริการโดยการ
ทดแทนไตดวยวิธีการฟอกเลือด ดวยเครื่องไตเทียม ดวยวิธีลางชองทองดวยน้ํายาอยางถาวร และดวยวิธีปลูก
ถายไต ตามหลักเกณฑเง่ือนไขและอัตราท่ีกําหนด 

 4. การกระทําเพ่ือความสวยงามโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย 

 5. การรักษาท่ียังอยูระหวางการทดลอง 

 6. การรักษาภาวะมีบุตรยาก 

 7. การตรวจเนื้อเยื่อเพ่ือผาตัด ยกเวน ตรวจเนื้อเยื่อเพ่ือการปลูกถายไขกระดูก หรือไตใหจายคาปลูก
ถายเนื้อเยื่อเทาท่ีจายจริงไมเกิน 7,000 บาทตอราย 

 8. การตรวจรักษาท่ีเกินความจําเปน 

 9. การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเวน การปลูกถายไขกระดูกใหจายคาบริการทางการแพทยเหมาจาย 
750,000 บาทตอราย แกสถานพยาบาลท่ีใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูก
ถายไขกระดูก โดยจะตองเปนสถานพยาบาลท่ีคณะกรรมการการแพทยรับรองและการผาตัดเปลี่ยนกระจกตา
ใหเหมาจายแกสถานพยาบาล 20,000 บาท และใหสภากาชาดไทย 5,000 บาท 

 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั            18 
 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
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 10. การเปลี่ยนเพศ 

 11. การผสมเทียม 

 12. การบริการระหวางรักษาตัวแบบพักฟน 

 13. ทันตกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากความคุมครองตามสิทธิประกันสังคม ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน
ผาฟนคุด ใหจายจริงตามความจําเปนแตไมเกิน 300 บาท ตอครั้ง และไมเกิน 600 บาทตอป กรณีใสฟนเทียม
ชนิดถอดไดมีสิทธิไดรับคาบริการทางการแพทยเทาท่ีจายจริง ไมเกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป 

 14. แวนตา 

 

แผนภาพท่ี 1: แสดงสถานพยาบาลท่ีใหบริการในระบบประกันสังคม 

ท่ีมา: สํานักงานประกันสังคม 

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอกของระบบประกันสังคม 

1. กรณีผูปวยนอก มีอาการเจ็บปวยท่ัวไป 

 1.1 ในกรณีเจ็บปวยท่ัวไป สามารถใชสิทธิในการรักษาพยาบาลตามสิทธิในโรงพยาบาลหลัก (main 
contractor) หรือสถานพยาบาลเครือขายไดไมจํากัดจํานวนครั้งจนกวาการรักษาจะสิ้นสุด 

• การบริการจัดการ 
• มีบริการสงตอ 

  

สถานพยาบาลระดับสูง 

มาตรฐาน

ตาม

 

• การรักษามีคุณภาพ 
• จุดส้ินสุดการรักษา 

  

จัดบริการทาง

การแพทย 12 

สาขาหลักข้ึนไป 

• สถานที่สะดวก 
• ในการใหบริการ 

> 100 

เตียง 

สํานักงาน

ประกันสังคม 

สงตอผูปวย 

สถานพยาบาลเครือขาย 
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 1.2 ในกรณีเจ็บปวยเรื้อรัง สามารถใชสิทธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาล
เครือขายไดไมจํากัดจํานวนครั้ง โดยสถานพยาบาลจะตองลงทะเบียน โรคเรื้อรัง 26 โรค ตามประกาศ
ผูประกันตน ไดแก 

  1.2.1 โรคเบาหวาน 

  1.2.2 โรคความดันโลหิตสูง 

  1.2.3 โรคตับอักเสบเรื้อรัง และโรคตับแข็ง 

  1.2.4 โรคภาวะหัวใจลมเหลว 

  1.2.5 โรคเสนเลือดสมองแตก/อุดตัน 

  1.2.6 โรคมะเร็ง 

  1.2.7 โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) 

  1.2.8 โรคถุงลมโปงพอง (Emphysema) 

  1.2.9 โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic renal failure) 

  1.2.10 โรคพารกินสนั (Parkinson’s disease) 

  1.2.11 โรคมายแอสทีเนีย (Myasthenia gravis) 

  1.2.12 โรคเบาจืด (Diabetes insipidus) 

  1.2.13 โรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส (Multiple sclerosis) 

  1.2.14 โรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) 

  1.2.15 โรคขออักเสบรูมาตอยด 

  1.2.16 โรคตอหิน 

  1.2.17 โรคไตเนฟโฟรติค (Nephrotic syndrome) 

  1.2.18 โรคลูปส (SLE) 

  1.2.19 โรคเลือดอะพลาสติก 

  1.2.20 โรคธาลาสซีเมีย (Thalassemia) 
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  1.2.21 โรคฮีโมฟเลีย (Hemophilia) 

  1.2.22 โรคเรื้อนกวาง (Psoriasis) 

  1.2.23 โรคผิวหนังพุพองเรือ้รัง 

  1.2.24 โรคเลือด ไอทีพี (ITP) 

  1.2.25 โรคตอมไทรอยดเปนพิษ (Thyrotoxicosis) 

  1.2.26 โรคจิต (psychosis) 

 2. โรงพยาบาลคูสัญญาหลัก หรือสถานพยาบาลในเครือขายเปนผูดูแลรักษาผูปวย 

 3. รักษาโรคกรณีโรคท่ัวไปจายคาบริการทางการแพทยตามภาระเสี่ยง และคาใชจายสูง กรณีผูปวย

นอกท่ัวไปจายตามสูตรท่ีกําหนดปละ 2 ครั้ง (6 เดือนตอครั้ง) โดยใหสงภายใน 2 เดือนหลังเดือนท่ีใหบริการ 

หากสงชาเกินกําหนดจะไมไดรับการจายชดเชย สําหรับรพ.ท่ีรับสงตอสงรายงานไดตลอดปแตไมเกินเดือน

กุมภาพันธ ของปถัดไป 

ตารางท่ี 2 สิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

สิทธิประโยชน ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

1. ท่ีมาของ

กองทุน 

 

เงินสมทบ 3 ฝาย (นายจางลูกจางและรัฐบาล) 

ฝายละ 1.5 % เพ่ือจัดประโยชนทดแทน 4 กรณี 

ครอบคลุมบริการทางการแพทยเงินทดแทนการขาด

รายไดฯลฯ 

งบประมาณประจําปท่ีไดรับการ

จัดสรร 

2. สิทธิกรณี

ประสบอันตราย 

1. มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา

ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯโดยไมจํากัด

จํานวนครั้งและจํานวนเงินคารักษาพยาบาล

ครอบคลุมรายการดังนี้ 

1.1 คาตรวจและวินิจฉัยโรค 

1.2 คาบําบัดทางการแพทย 

1.3 คากินอยูและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

1.4 คายาและเวชภัณฑ 

1.5 คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 

1.6 คาบริการอ่ืนท่ีจําเปน 

มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลใน

หนวยบริการท่ีข้ึนทะเบียนกับ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติจนสิ้นสุดการรักษา 
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2. กรณีท่ีตองหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลมีสิทธิ

ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50 

ของคาจาง 

3. ระบบการ

ใหบริการ 

1. มีสิทธิเลือกสถานพยาบาลหลักซ่ึงเปน

โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในเขตจังหวัด

ท่ีพักอาศัยหรือประจําทํางานหรือในเขตจังหวัด

รอยตอ 

2. มีสถานพยาบาลเครือขายในระดับทุติยภูมิและ

ปฐมภูมิท่ีสามารถเขารับบริการได 

3. มีระบบการสงตอไปยังสถานพยาบาลในระดับ

ทุติยภูมิและตติยภูมิ 

1. ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ

ประจําท่ีอยูในพ้ืนท่ีตําบลหรืออําเภอ

ท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรือพัก

อาศัยอยูจริง          (หนวยบริการ

ประจํามีศักยภาพในการจัดบริการ

สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ) 

2. ใชสิทธิไดจากหนวยบริการประจํา 

หรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขาย 

3. มีระบบการสงตอไปยัง

สถานพยาบาลในระดับทุติยภูมิและ

ตติยภูมิ 

4. บริการทาง 

การแพทยท่ี          

ไมคุมครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช

สารเสพเสพติดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด 

2. โรคเดียวกันท่ีตองใชระยะเวลารักษาตัวใน

โรงพยาบาล ประเภทคนไขในเกิน 180 วันใน 1 ป 

3. การบําบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรัง ยกเวน 

กรณีเจ็บปวยดวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายใหมี

สทิธิไดรับบริการ ทางการแพทยโดยการบําบัด

ทดแทนไตดวยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

ดวยวิการลางชองทองดวยน้ํายาอยางถาวร และดวย

วิธีการปลูกถายไตตามหลักเกณฑเง่ือนไขและอัตราท่ี

กําหนด 

4. การกระทําใดๆ เพ่ือความสวยงามโดยไมมีขอบงชี้

ทางการแพทย 

5. การรักษาท่ียังอยูในระหวางการคนควาทดลอง 

6. การรักษาภาวะมีบุตรยาก 

7. การตรวจเนื้อ เยื่อเพ่ือการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

ยกเวนการตรวจเนื้อเยื่อเพ่ือการปลูกถายไขกระดูก

ของผูประกันตน ใหจายคาตรวจเนื้อเยื่อเทาท่ีจาย

1. การบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยา

เสพติดยกเวนสารประเภทเฮโรอีน

สําหรับผูท่ีสมัครใจ จะไดรับสาร

ทดแทนยาเสพติด (เมธาโดน) 

2. การกระทําเพ่ือความสวยงามโดย

ไมมีขอบงชี้ทางการแพทย 

3. การรักษาท่ีอยูระหวางคนควา

ทดลอง 

4. การรักษาภาวะมีบุตรยาก 

5. การปลูกถายอวัยวะ โดยใหสิทธิ

การรักษาพยาบาลเฉพาะการปลูก

ถายไตสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดทาย 

6. การตรวจและรักษาท่ีเกินความ

จําเปน 

7. การเปลี่ยนเพศ 

8. การผสมเทียม 
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จริงตามความจําเปน แตไมเกิน 7,000 บาทตอราย 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

การแพทยกําหนด 

8. การตรวจใดๆ ท่ีเกินกวาความจําเปนในการรักษา

โรค 

9. การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเวน 

(ก) การปลูกถายไขกระดูก ใหจายคาบริการทางการ

แพทยเหมาจายในอัตรา 750,000 บาทตอราย แก

สถานพยาบาลท่ีใหบริการทางการแพทยแก

ผูประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูก ถายไข

กระดูกโดยจะตองเปนสถานพยาบาลท่ี

คณะกรรมการการแพทยรับรองและไดทําความตก

ลงไวกับสํานักงานในการใหบริการทางการแพทยแก

ผูประกันตน กรณีการปลูกถายไขกระดูกตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด 

(ข) การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยใหเหมา

จายคาบริการทางการแพทยแกสถานพยาบาล 

20,000 บาทและใหศูนยดวงตาสภากาชาดไทย 

5,000บาท ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด 

10. การเปลี่ยนเพศ 

11. การผสมเทียม 

12. การบริการระหวางรักษาตัวแบบพักฟน 

13. ทันตกรรม ยกเวน การถอนฟน อุดฟน ขูด 

หินปูน และผาตัดฟนคุด ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับ

คาบริการทางการแพทยเทาท่ีจายจริงตามความจํา

เปนแตไมเกิน 600 บาทตอป  

14. แวนตา 

9. การรักษาโรคเดียวกันท่ีตองรักษา

ประเภทผูปวยในเกิน 180 วันในหนึ่ง

ปยกเวน กรณีตอเนื่องจาก

ภาวะแทรกซอนหรือมีขอบงชี้ทาง

การแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กรอบการจาย 

คาบริการทาง
การแพทย 

โครงสรางการจายคาบริการทางการแพทย                         

ป พ.ศ. 2557 (หนวย: บาท/คน/ป) 

1. เหมาจาย 1,460 บาท 

2. ภาระเสี่ยง 432 บาท 

3. เงินเพ่ิมกรณีผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

การเหมาจายคาบริการทางการ

แพทยป 2558 (หนวย: บาท/คน/ป) 

1. เหมาจาย 2,895.05 แบงเปน 

1.1 บริการผูปวยนอก 1,056.96 

1.2 บริการผูปวยใน 1,027.94 
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(HA) บันได 

ข้ันท่ี 3 = 80 

ข้ันท่ี 2 = 40 

กรณีผาน JCI บันไดข้ันท่ี 3 

4. การรักษาพยาบาลผูปวยในกรณีน้ําหนักสัมพัทธ 

≥ 2 

5. คาแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษ 560 บาท/คน/ปตาม

รายการและอัตราท่ีกําหนด 

- ยามะเร็ง 10 protocol/เคมีบําบัด/รังสีรักษา 

- อุปกรณ/อวัยวะเทียมฯลฯ 

6. ยาตานไวรัสเอดสสนับสนุนยาตานฯดวย ระบบ 

VMI 

7. ยาบัญชี จ(2) ดวยระบบ VMI 

1.3 บริการกรณีเฉพาะ 271.33 

1.5 สรางเสริมสุขภาพฯ 383.61 

1.6 ฟนฟูสมรรถภาพฯ 14.95 

1.7 บริการแพทยแผนไทย 8.19 

1.8 งบคาเสื่อม 128.69 

1.9 งบชวยเหลือ (มาตรา 41) 3.32 

1.10 งบชวยเหลือฯผูใหบริการ 0.10 

 

2. งบประมาณท่ีเพ่ิมเติมจากคาเหมา

จายรายหัว 

2.1 งบบริการสุขภาพผูปวย HIV            

และผูปวยโรคเอดส 

2.2 งบบริการโรคไตวายเรื้อรัง 

2.3 งบบริการสุขภาพผูปวยจิตเวช 
6. วิธีการจาย

คาบริการทางการ

แพทยให

สถานพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูปวยนอกและผูปวยใน (1,460 บาท/คน/ป)

เหมาจายใหกับสถานพยาบาลหลักตามจํานวน

ผูประกันตนท่ีเลือกโดยครอบคลุมการรักษาทุกโรคท่ี

ไมใชโรคยกเวนจนสิ้นสุดการรักษาประกอบดวย 

1.1 คาตรวจและวินิจฉัยโรค 

1.2 คาบําบัดทางการแพทย 

1.3 คากินอยูและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

1.4 คายาและเวชภัณฑ 

1.5 คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 

1.6 คาบริการอ่ืนท่ีจําเปน 

2. ภาระเสี่ยง (469 บาท/คน/ป) จายเพ่ิมเติมใหกับ

สถานพยาบาลท่ีตองรับภาระดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง

หรือโรคท่ีมีคาใชจายสูงดวยระบบ DRG ท้ังผูปวย

นอกและผูปวยในดังนี้ 

2.1 กรณีผูปวยในทุกโรคท่ีมีการพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 

2.2. กรณีผูปวยนอกจํานวน 26 โรค 

(1) โรคเบาหวาน 

1. ผูปวยนอก (1,056.96 บาท/คน/

ป) จายใหหนวยบริการประจําเหมา

จายตามจํานวนประชากรท่ี

ลงทะเบียน 

2. ผูปวยใน (998.26 บาท/คน/ป)กัน

เงินไวท่ีกองทุนผูปวยในระดับเขต

ครอบคลุมบริการผูปวยในท้ังหมด

ยกเวนรายการท่ีเบิกจากกองทุน

กลางจายดวยระบบ DRG with 

global budget 

3. บริการคาใชจายสูง/อุบัติเหตุ/

เจ็บปวยฉุกเฉิน/บริการโรคเฉพาะ/

ยาจําเปน (209.45บาท/คน/ป) เปน

เงินกองทุนกลางครอบคลุมรายการ 

3.1 อุปกรณ/อวัยวะเทียม 

(Instrument) ไมเกินเพดานราคาท่ี 

กําหนดบางรายการสนับสนุนเปน

อุปกรณ/อวัยวะเทียมดวยระบบ VMI 
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(2) โรคความดันโลหิตสูง 

(3) โรคตับอักเสบเรื้อรังและโรคตับแข็ง 

(4) โรคภาวะหัวใจลมเหลว 

(5) โรคเสนเลือดสมองแตก / อุดตัน 

(6) โรคมะเร็ง 

(7) โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) 

(8) โรคถุงลมโปงพอง (Emphysema) 

(9) โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic renal failure) 

(10) โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease) 

(11) โรคไมแอสธเีนีย เกรวิส (Myasthenia gravis) 

(12) โรคเบาจืด (Diabetes insipidus) 

(13) โรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส (Multiple 

sclerosis) 

(14) โรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) 

(15) โรคขออักเสบรูมาตอยด 

(16) โรคตอหิน 

17) โรคไตเนฟโฟรติค (Nephrotic syndrome) 

(18) โรคลูปส (SLE) 

(19) โรคเลือดอะพลาสติก(Aplastic anemia) 

(20) โรคทาลาสซีเมีย (Thalassemia) 

(21) โรคฮีโมฟลเลีย (Hemophilia) 

(22) โรคเรื้อนกวาง (Psoriasis) 

(23) โรคผิวหนังพุพองเรื้อรัง 

(24) โรคเลือดไอทีพี (ITP) 

(25) โรคตอมไทรอยดเปนพิษ (Thyrotoxicosis) 

(26) โรคจิต (psychosis) 

3.คาบริการทางการแพทยโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ

พิเศษเฉพาะทาง (Additional payment) เชน 

3.1 กรณีไตวายเฉียบพลันรักษาไมเกิน 60 วัน 

- คาฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมไมเกินครั้งละ 

3,000 บาท 

- คาลางไตทางชองทองไมเกินวันละ 500 บาท 

3.2 การลางไต/ฟอกไตกรณีไตวาย

เฉียบพลัน 

3.3 การติดเชื้อฉวยโอกาสในผูปวย

HIV 

3.4 การรักษาดวยออกซิเจนความ

กดดันสูงเฉพาะการรักษาโรคท่ีเกิด

จากการดํานา 

3.5 คาเคมีบําบัด/รังสีรักษาตามจริง

ไมเกิน 4,000 บาท/ครั้งยกเวน 

โรคมะเร็งท่ีกําหนด protocol จาย

ไมเกินราคาท่ีกําหนด 

3.6 การวินิจฉัยราคาแพง/หัตถการ

โรคหวัใจ 8 รายการจายไมเกินราคา

กลางท่ีกําหนด 

3.7 คาสารเมธาโดน (Methadone) 

ไมเกิน 20 บาท/ครั้ง 

3.8 กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บปวยฉุกเฉินใช

สิทธินอกเขตจังหวัด 

3.9 บริหารจัดการโรคเฉพาะ 

1) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็ง

ตอมน้ําเหลืองเฉพาะผูปวยรายใหม 

2) การดูแลรักษาโรคฮีโมฟเลีย 

3) การดูแลรักษาโรคธาลัสซีเมีย 

4) การบริหารจัดการยาสลายลิ่ม

เลือดในโรคท่ีมีการอุดตันของเสน

เลือดสมองและหัวใจ 

5) การรักษาผูปวยโรคนิ่วนํานิ่วออก

จากทางเดินปสสาวะไมเกินราคา

กลางดังนี้ 

- การผาตัดเปดไมเกิน 25,000 บาท 

- สองกลองไมเกิน 16,000 บาท 
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3.2 การใหเคมีบําบัด/รังสีรักษาไมเกิน50,000 บาท

ตอรายตอป 

3.3 การผาตัดสมองและการรักษาโรคทางสมอง

ตั้งแต 15,000 - 50,000 บาทตอราย 

3.4 การผาตัดหัวใจตั้งแต 100,000 - 300,000 บาท

รวมอุปกรณเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ 

(AICD) 

3.5 การผาตัดใสอวัยวะเทียมและอุปกรณในการ

บําบัดรักษาโรครวมท้ังคาอวัยวะเทียมและอุปกรณ 

- ใชเครื่องสลายนิ่วไมเกิน                

6,500 บาท 

6) ยาและสเตียรอยดชนิดพนในการ

ดูแลผูปวยโรคหืด 

7) การใชมอรฟนในผูปวยมะเร็ง

ระยะสุดทาย 

8) การดูแลผูปวยวัณโรค

ประกอบดวย 

- สนับสนนุยารักษาวัณโรคดวยระบบ 

VMI 

- คาตรวจทางหองปฏิบัติการ 

3.10 สนับสนุนเปนยาสําหรับยาท่ี

การประกาศ CL 

7. ยาและ

เวชภัณฑ 

ใชไดท้ังยาในบัญชียาหลักแหงชาติและยานอกบัญชี

ยาหลักแหงชาติตามขอบงชี้ทางการแพทย 

ใชยาตามบัญชียาหลักแหงชาต ิ

8. คาอวัยวะ

เทียมและอุปกรณ

ในการ

บําบัดรักษาโรค 

- คาใชจายครอบคลุมอยูในเงินเหมาจาย 

- กําหนดบัญชีรายการและอัตราคาอวัยวะเทียมและ

อุปกรณจายเพ่ิมเติมใหแกสถานพยาบาลเพ่ือให

สถานพยาบาลสามารถจัดหาอุปกรณใหกับผูปวยแต

ละรายไดอยางเหมาะสม 

คารักษาผูปวยในเบิกดวยระบบ DRG 

จึงไมรวมคาอุปกรณหนวยบริการ

ตองเบิกจากกองทุนกลางตาม

รายการไมเกินอัตราท่ีกําหนดและ

บางรายกาจัดสงเปนอุปกรณดวย

ระบบ VMI 

9. การใหยาตาน

ไวรัสเอดส 

1. ใหสิทธิกับผูประกันตนท่ีติดเชื้อเอชไอวีและผูปวย

เอดส 

2. สํานักงานประกันสังคมจัดหายาตานไวรัสตาม

แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาของ

กระทรวงสาธารณสุข 

3. หากมีอาการไมพึงประสงคหรือไมตอบสนองตอ

การรักษา ใหปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

เอชไอวี/เอดส 

1. ใหสิทธิกับผูติดเชื้อเอชไอวีและ

ผูปวยเอดสรวมถึงการใหยาตานไวรัส

ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดา 

สูทารกและกรณีอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

การทํางาน 

2. จัดหายาตานไวรัสสูตรพ้ืนฐานและ

สูตรดื้อยาใหกับหนวยบริการ 

10. การปลูกถาย

อวัยวะ 

ไดรับสิทธิการปลูกถายอวัยวะดังนี้ 

- การปลูกถายไตเพ่ือการรักษาโรคไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดทาย 

ไดรับสิทธิการปลูกถายไตเพ่ือการ

รักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย

และในปพ.ศ.2554 ไดมีการ
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- การปลูกถายไขกระดูกสาหรับผูปวยโรคมะเร็ง

ตามท่ีกําหนดไว 

- การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา 

ดําเนินการใหการรักษาผูปวย

โรคมะเร็งดวยวิธีการปลูกถายไข

กระดูกในลักษณะโครงการนํารอง 

11. การบําบัด

ทดแทนไตใน

ผูปวยโรคไตวาย

เรื้อรังระยะ

สุดทาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

- ไมเปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายกอนเปน 

ผูประกันตน: เบิกไดครั้งละไมเกิน 1,500 บาท/ครั้ง

และไมเกิน 4,500 บาท/สัปดาห 

- เปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายกอนเปน

ผูประกันตน: เบิกไดครั้งละไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง

และไมเกิน 3,000 บาท/สัปดาห 

2. การลางชองทองดวยนํ้ายาอยางถาวร 

3. การปลูกถายไต 

4. คาใชจายหลังการปลูกถายไตเดือนท่ี 1 – 6 เดือน

ละ 30,000 บาทเดือนท่ี 7-12 เดือนละ 20,000 

บาทปท่ี 2 เดือนละ 15,000 บาทปท่ี 3 เปนตนไป

เดือนละ 10,000 บาท 

 

 

 

1. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

- เฉพาะผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ

สุดทายรายใหมท่ีไมสามารถใช

บริการลางไตผานชองทองโดยมีขอ

บงชี้ทางการแพทยจายให 1,500–

1,700บาท/ครั้ง 

- เฉพาะผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ

สุดทายรายเกาท่ีรับบริการฟอกเลือด

ดวยเครื่องไตเทียมกอนวันท่ี 1 

ตุลาคม 2551 สปสช. จายให 2 ใน 3 

ของคาบริการไมเกิน 1,000 บาทตอ

ครั้งกรณีอายุมากกวา 60 ปเบิกไดไม

เกิน1,200 บาท/ครั้งและหนวย

บริการเรียกเก็บจากผูปวยไมเกิน 

500 บาท/ครั้ง 

2. การลางชองทองดวยน้ํายาอยาง

ถาวร 

3. การปลูกถายไต 

4. คาใชจายหลังการปลูกถายไต 

คายากดภูมิคุมกันและคาติดตาม 

ผูปวยหลังออกจากโรงพยาบาลจาย

อัตราเดียวกับสํานักงานประกันสังคม 

12. โรคจิต ใหความคุมครองการรักษาพยาบาลเชนเดียวกับโรค

ท่ีอยูในความคุมครองอ่ืนๆครอบคลุมอยูในเหมาจาย

และจายเพ่ิมใหกับโรงพยาบาลดวยเงินภาระเสี่ยง 

คุมครองโดยจัดสรรงบแยกจากเหมา 

จายโดยใหสถานพยาบาลเบิกยา

Risperidone ผานระบบ VMI 

13. โรคเดียวกันท่ี

ตองรักษาใน

โรงพยาบาล

ประเภทคนไขใน

ไมครอบคลุม 

ยกเวนกรณีมีเหตุผลจําเปน 

ไมครอบคลุม 

ยกเวนการรักษาตอเนื่องจาก 

ภาวะแทรกซอนหรือมีขอบงชี้ทาง 

การแพทย 
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เกิน 180 วันใน 1 

ป 

14. การ

บําบัดรักษาผูติด

ยาเสพติด 

ไมครอบคลุม 

ยกเวนเมธาโดน 

ใหสารทดแทนสารเสพติด

(Methadone) แกผูติดยาเสพติด

ประเภทเฮโรอีนจายตามคาใชจาย

จริงไมเกิน 20 บาท/ครั้ง 

15. การใชบริการ

กรณีประสบ

อันตรายหรือ 

เจ็บปวยฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินสามารถ

เขารับการรักษาในสถานพยาบาลอ่ืนไดท้ังรัฐและ

เอกชนเบิกคารักษาพยาบาลไดตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดดังนี้ 

1. กรณีประสบอันตรายสามารถเขารับบริการทาง

การแพทยในสถานพยาบาลท้ังรัฐและเอกชนโดยไม

จํากัดจํานวนครั้ง 

- กรณีเขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาล

รัฐท้ังประเภทผูปวยนอกและผูปวยในเบิกไดเต็ม

จํานวน 

-กรณีเขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาล

เอกชนเบิกไดตามหลักเกณฑและอัตราท่ีประกาศ

กําหนด 

2. กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินสามารถเขารับบริการทาง

การแพทยในสถานพยาบาลท้ังรัฐและเอกชน

ประเภทผูปวยนอกไมเกิน2 ครั้งตอปและประเภท

ผูปวยในไมเกิน 2 ครั้งตอป 

- กรณีเขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาล

รัฐท้ังประเภทผูปวยนอกและผูปวยในเบิกไดเต็ม

จํานวน 

-กรณีเขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาล 

เอกชนเบิกไดตามหลักเกณฑและอัตราท่ีประกาศ

กําหนด 

ไมจํากัดจํานวนครั้งท้ังกรณีฉุกเฉิน

และอุบัติเหตุกรณีเขารับบริการใน

หนวยบริการของสปสช.ไมมี

คาใชจาย(ผูปวยนอกจายดวยระบบ 

Point system with global 

budget ผูปวยในจายดวย DRG 

with global budget ) หากเขารับ

บริการในสถานบริการอ่ืนท่ีไมข้ึน

ทะเบียนกับสปสช.ผูปวยตอง

รับผดิชอบคาใชจายสวนเกินท่ีสปสช.

จายใหสถานบริการ 

 

 

 

 

 

 

16. การสราง

เสริมสุขภาพ

ปองกันโรค 

มี 

(รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือดาเนินการผานสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ) 

มี 

(รวมผูประกันตนในระบบ 

ประกันสังคมและขาราชการดวย) 
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17. สิทธิการ

คลอดบุตร 

-เหมาจายคาคลอดบุตร 13,000 บาท/ครั้ง 

และไมเกิน 2 ครั้ง 

-เงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรครั้ง

ละ 50 % ของคาจางเปนเวลา 90 วัน (คาจางเดือน

ครึ่ง) 

รวมกันไมเกิน 2 ครั้ง 

เบิกจากกองทุนผูปวยในดวยระบบ 

DRG 

18. ทันตกรรม ผูประกันตนสามารถใชสิทธิไดในสถานพยาบาลหรือ

คลินิกทันตกรรมตามความสะดวก 

1. บริการถอนฟนอุดฟนขูดหินปูนและฟนเทียม 

-ไมเกิน 600 บาท/ป 

-ฟนเทียม 1-5 ซ่ีเบิกได 1,200 บาท มากกวา 5 ซ่ี              

เบิกได 1,400 บาท 

2. รากฟนเทียมซ่ีละ 16,000บาทไมเกินรายละ 2 ซ่ี  

เขารับบริการในหนวยบริการท่ีข้ึน 

ทะเบียนดังนี้ถอนฟนอุดฟนขูดหินปูน

ฟนเทียมรักษาโพรงประสาทฟน

น้ํานมใสเพดานเทียม cleft palate                          

(ครอบคลุมอยูในเหมาจายรายหัว) 

 

19. กรณีทุพพล

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

1. สิทธิการรักษาพยาบาล 

1.1 กรณีเขารับบริการทางการแพทย ณ 

สถานพยาบาลของรัฐไมตองเสียคาใชจาย 

1.2 กรณีเขารับบริการทางการแพทย ณ 

สถานพยาบาลเอกชนเบิกไดตามอัตราดังนี้ 

(1) ประเภทผูปวยนอกจายคาบริการทางการแพทย

เทาท่ีจายจริงไมเกินเดือนละ 2,000 บาท 

(2) ประเภทผูปวยในจายคาบริการทางการแพทย

เทาท่ีจายจริงไมเกินเดือนละ 4,000 บาท 

2. คาฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  40,000 บาท 

3. คาฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพโดยมีหลักสูตรใหผู

ทุพพลภาพเลือกไดตามความถนัด 22 หลักสูตร 

4. คาพาหนะกรณีเขารับบริการทางการแพทยเหมา

จายไมเกินเดือนละ 500 บาท 

5. เงินทดแทนการขาดรายได 50%ของคาจางตลอด

ชีวิต 

1. ผูพิการใชสิทธิการรักษาพยาบาล

ไดในสถานพยาบาลของรัฐโดยไมเสีย

คาใชจาย 

2. คาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ 

ครอบคลุมเฉพาะกรณีเจ็บปวย

ฉุกเฉินและสงตอเพ่ือการ

รักษาพยาบาล 
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วิธีการจายเงินคาบริการทางการแพทยของระบบกองทุนสุขภาพในประเทศไทย 

 ระบบการจายคาบริการทางการแพทยมีหลายวิธี แตละวิธีมีขอดีขอดอยแตกตางกันไป ระบบ

ประกันสังคมใชวิธีการจายคาตอบแทนใหแกสถานพยาบาลหลักเปนคาตอบแทนเหมาจายรายหัว  โดยใช

ระบบการจายคาตอบแทนตามรายการบริการท่ีมีคาใชจายสูงและโรคท่ีทําการรักษามีความยุงยากซับซอน ใน

การใหบริการดานการรักษา และเปนตนแบบของระบบการบริหารกองทุนสุขภาพอ่ืนๆ นําไปปรับใช นับวาเปน

กองทุนท่ีประสบความสําเรจ็ในการบริหารกองทุนสุขภาพในประเทศไทย โดยแบงตามวิธีการจายคาบริการทาง

แพทยออกได ดังนี้ 

1. การเหมาจายเงินคาบริการทางการแพทยตามรายหัว (capitation) 

 1.1 โดยเริ่มตนท่ีระบบประกันสังคม ในเดือนเมษายน พ.ศ.2534 โดยการเหมาจายท้ังการใหบริการ

ผูปวยนอก ผูปวยในและบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคการจายเงินแกสถานพยาบาลหลักเพ่ือให

บริการสาธารณสุข โดยการจายเงินลวงหนากอนการใหบริการ (prospective payment) ตามอัตราคาใชจาย

ทางสาธารณสุขเฉลี่ยตอประชากรหนึ่งคน โดยไมคํานึงวาประชากรนั้นเจ็บปวยหรือไมและไมคํานึงถึงกิจกรรม

การใหบริการ โดยเปนอัตราท่ีกองทุนประกันสังคมกําหนดข้ึนและตกลงรวมกันระหวางกองทุนประกันสุขภาพ

กับสถานพยาบาลและสถานพยาบาลจะไดรับเงินตามจํานวนประชากรท่ีลงทะเบียน เลือกหนวยบริการประจํา

นั้นๆ ประชากรจะไปใชบริการหรือไมก็ไดสถานพยาบาลอาจตองแบกรับความเสี่ยงรวมดวย จึงตองควบคุม

รายจายใหนอยกวารายรับ ระบบนี้จะทําใหกองทุนประกันสังคมมีความม่ันคงและเสถียรภาพ มีความเสี่ยงตํ่า

และมีคาบริหารจัดการต่ํา เพ่ือควบคุมคาใชจายการบริการสาธารณสุขของระบบประกันสังคมไมใหสูงเกินกวา

ท่ีกองทุนจะรับภาระได แตวิธีการจายเงินแบบเหมาจายอาจทําใหคุณภาพการรักษาพยาบาลลดลงตัวอยาง

ประเทศท่ีใชการจายคาบริการผูปวยนอกแบบเหมาจายรายหัวประชากร ไดแก สาธารณรัฐอิตาลี สหราช

อาณาจักรสวนสหรัฐอเมริกา เปนตน ใชการเหมาจายรายหัวใหแกองคการธํารงรักษาสุขภาพ (Health 

Maintenance Organization, HMO) ใหการบริการสาธารณสุขท้ังกรณีผูปวยนอกและผูปวยใน   มีผูศึกษา

และทําการเปรียบเทียบขอดีขอเสียการจายเงินรูปแบบตางๆพบวาการใชระบบการเหมาจายรายหัวมีขอดีกวา

ในดานการควบคุมคาใชจาย (cost containment) และบริหารจัดการไดงายกวาแตมีขอดอยกวา คือดานการ

บริการอาจไมไดคุณภาพท่ีดีเนื่องจากไมมีแรงจูงใจใหมีการบริการแกผูปวยตอมาในปพ.ศ.2544 โครงการ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาไดเริ่มตนข้ึนและใชประสบการณการบริหารกองทุนจากระบบประกันสังคมและ

ใชหลักฐานทางวิชาการมาประกอบการตัดสินใจโดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินการ (technical 

feasibility) ความเหมาะสมของบริบทและความเปนไปไดทางการเมืองสามารถควบคุมคาใชจายระยะยาว 

(cost containment system) รูปแบบการจายเงินเปนปลายปด (close-end) โดยคํานึงถึงความยั่งยืนทาง

การเงิน (financial sustainability) และเปนการจายเงินท่ีสัมพันธกับการปฏิบัติงาน (performance related 

payment) การจายเงินคาบริการสาธารณสุขแบบเหมาจายรายหัวท่ีปรับตามความเสี่ยง (risk adjusted 

capitation) (เชนอายุเพศโรคเรื้อรัง) ซ่ึงมีขอดีกวาการจายรายหัวเพียงอัตราเดียว (flat rate capitation) 

 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั            30 
 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการท่ีสามารถปรับเพ่ิมเพ่ือชวยใหการบริการดีข้ึนไดแกการจายเงินเพ่ิมพิเศษเม่ือได

ใหบริการถึงเปาหมายท่ีกําหนด (bonus) การจายเงินตามผลการปฏิบัติงาน (pay for performance) ท้ังนี้

เพ่ือสรางความเทาเทียมกันของหนวยบริการท่ีอาจมีกลุมประชากรท่ีมีความเสี่ยงมากมาลงทะเบียนเลือกหนวย

บริการนั้นๆ 

ตารางท่ี 3 ผลตอพฤติกรรมการใหบริการของผูใหบริการสาธารณสุขจากวิธีการจายเงินคาบริการ

สาธารณสุข 5 วิธี 

 

วิธีการจายเงิน 

คาบริการสาธารณสุข 

พฤติกรรมของผูใหบริการสาธารณสุข 

การปองกัน

ปญหา 

สุขภาพ 

การใหบริการ 

รักษาพยาบาล 

การตอบสนอง

ความ 

ตองการผูปวย 

การควบคุม 

คาใชจาย 

ระบบงบประมาณตามรายการ 

(line item budget) 

+/- -- +/- +++ 

ระบบงบประมาณท้ังกอน 

(Global budget) 

++ -- +/- +++ 

ระบบเหมาจายตอหัว 

(capitation) 

+++ -- ++ +++ 

ระบบวินิจฉัยโรครวม 

(Diagnostic related payment) 

+/- ++ ++ ++ 

ระบบจายเงินตามรายการบริการ 

(fee for service) 

+/- +++ +++ --- 

หมายเหตุ: +++ มีผลดีอยางมาก ++ มีผลดีบาง +/- ไมมีผลเสีย หรือผลไมชัดเจน --มีผลเสียบาง --- มีผลเสีย

อยางมาก 

ท่ีมา: http://ihppthaigov.net/DB/publication/attachbook/138/ chapter1.pdf  
 

2. การจายคาตอบแทนตามรายปวย (Case Payment) 

 วิธีการจายคาตอบแทนในการรักษาพยาบาลและคาบริการตามการเจ็บปวยในแตละครั้งใหบริการแก

ผูปวยการจายคาตอบแทนแบงออกเปน 2 แบบ ไดแก 

 2.1 การจายอัตราเดียวกันทุกโรค ซ่ึงกองทุนประกันสุขภาพจายใหกับสถานพยาบาลในราคาเดียวกัน

ทุกโรคไมวาจะรักษาโรคอะไรก็ตามจะจายราคาเดียวหมด 
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 2.2 การจายตามการวินิจฉัย โดยมีการจัดกลุมโรคท่ีมีการวินิจฉัยใกลเคียงกัน มาจัดกลุมเดียวกัน เชน 

กลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnostic Related Group; DRG) เพ่ือใชบรรทัดฐานในการจายคาตอบแทนท่ีมี

คาใชจายในการบริการทางการพยาบาลท่ีใกลเคียงกัน 

3. การจายคาตอบแทนตามรายการบริการ (Fee for service or Price per item) 

 เปนรูปแบบหนึ่งในการจายคาตอบแทนตามชนิดของกิจกรรม หรือปริมาณรวมของกิจกรรมท่ี

ใหบริการ โดยคํานึงถึงวัสดุอุปกรณท่ีใช ซ่ึงการจายตามรายกิจกรรมนั้นมีขอดอยในดานการควบคุมคาใชจายท่ี

เกิดข้ึน จะเปนลักษณะปลายเปด (Open-end) วิธีนี้สามารถแบงยอยออกเปน 

 3.1 การจายตามราคากลางของแตละบริการ (fee schedule) หรือการกําหนดเพดานของการ

เบิกจาย (Ceiling) เปนการจายโดยท่ีกองทุนประกันสุขภาพท่ีการตั้งราคาคาบริการ คายา คาวัสดุในแตละ

รายการไวเปนมาตรฐานและมีเพดานการจาย สถานพยาบาลสงใบเบิกมา กองทุนประกันสุขภาพจะจายให    

ไมเกินราคาเพดานท่ีตั้งไว 

 3.2 การจายตามรายการท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บ (Charge) เปนการจายคาตอบแทนตามราคาท่ี

สถานพยาบาลเรียกเก็บมาท่ีกองทุน และกองทุนจายเงินคืนตามท่ีสถานพยาบาลท่ีเรียกเก็บคาใชจายในการ

ดูแลรักษา 

 3.3 การจายตามคะแนน (Point System) เปนการจายเงินท่ีมีฐานการจายตามรายการ โดยกําหนดให

การบริการแตละรายการมีจํานวนคะแนนแตกตางกันไป ตามความยากงายของกิจกรรมตามทรัพยากรท่ีใช

สําหรับบริการนั้นๆการจายเงินใหกับสถานพยาบาลเปนการคูณคะแนนท่ีสะสมในชวงเวลาหนึ่ง กับอัตรา

จํานวนเงินตอคะแนนคํานวณเปนจํานวนเงินท่ีจายจริงใหกับสถานพยาบาลนั้น 

4. การจายคาตอบแทนแบบงบประมาณ (Budget) 

 เปนการจายคาตอบแทนใหกับผูใหบริการ (Provider) โดยครอบคลุมคาใชจายตางๆท้ังหมดโดยจาย

เปนงบประมาณรายป สวนการบริหารจัดการงบประมาณเปนหนาท่ีของสถานพยาบาล เปนการจายลวงหนา 

รายละเอียดการจายแบงยอยออกเปน ดังนี้ 

 4.1 การจายงบประมาณแบบบางรายการ (line item budget) ซ่ึงสถานพยาบาลจะตองประมาณ

คาใชจายท้ังหมด โดยระบุรายละเอียดลวงหนาทําการประมาณการจํานวนงบประมาณท่ีตองใชในงบประมาณ

ท่ีจะมาถึง ซ่ึงการใชจายของสถานพยาบาลตองเปนไปตามรายการท่ีทําการขอไว 

 4.2 การจายงบประมาณแบบรวบยอด (Global budget) สถานพยาบาลจะทําการคํานวณ

งบประมาณคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน โดยไมตองแจกแจงรายละเอียดในการยอย ซ่ึงสถานพยาบาลจะมีอิสระใน

การจายเงินภายใตงบประมาณท่ีไดรับ 
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ปจจัยสูความไมเปนธรรมดานสุขภาพ (Factors towards health inequity) 

จากขอเรียกรองของผูประกันตนเนื่องจากปญหาในการเขารับบริการทางการแพทยท้ังฉุกเฉินและไม
ฉุกเฉินดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้น สะทอนถึงปญหาของการดําเนินนโยบายท่ีรัฐไดประกาศไปนั้นไมเปนตามท่ี
มุงหวังจนกอใหเกิดผลกระทบเรื่องความไมเปนธรรมดานสุขภาพในการเขารับบริการทางการแพทย ท้ังนี้ยังไม
มีการศึกษาใดในประเทศไทยท่ีทําการวิเคราะหระบบประกันสังคมวา ปญหาดังกลาวนั้นเกิดจากตัวสาระ
นโยบาย กระบวนการดําเนินนโยบาย ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานของระบบการใหบริการ หรือปจจยัแวดลอม
ท่ีมีหรืออาจมีอิทธิพลตอโครงสรางพ้ืนฐานในระบบ  

ในชวงเวลาท่ีผานมา นักวิจัยระบบสุขภาพมักเนนไปศึกษาวิจัยนโยบายและมาตรการเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําระหวางกองทุนสุขภาพ ไดแก หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุน
สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ โดยมุงท่ีจะลดความซํ้าซอนหรือเยิ่นเยอของกระบวนการดําเนินการ 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา อยางไรก็ตามปญหาภายในแตละกองทุนก็ยังคงตองไดรับการจัดการ
ควบคูกันไป  

ในปพ.ศ.2554 องคกรแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) (4) ได
นําเสนอรายงานการวิเคราะหสถานการณปญหาความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการทางการแพทยในกลุม
ผูดอยโอกาส และผูใชแรงงาน ในกลุมประเทศเอเชียกลางและยุโรป โดยเปรียบเทียบท้ังผูท่ีประกันตนและยัง
ไมไดเขาสูระบบประกันตน และไดมีการชี้ใหเห็นถึงเหตุผลหลักของปญหาความไมเปนธรรมในการเขาถึง
บริการทางการแพทยวาเกิดจากการกําหนดสาระนโยบายวาดวยเรื่องสิทธิท่ีไมครอบคลุมเพียงพอกับบริการท่ี
จําเปนสําหรับทุกกลุมประชากรเปาหมาย รวมถึงการไมไดมีมาตรการกระตุนความตื่นรูเรื่องสิทธิสําหรับ
ผูประกันตนจนทําใหผูมีสิทธิมักไมไปใชสิทธิ แตหันไปควักกระเปาจายเองในจํานวนเงินท่ีสูงมากจนทําให
กระทบตอเศรษฐานะ และชีวิตความเปนอยู และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการขับเคลื่อนนโยบายโดยไมไดคํานึงถึง
โครงสรางพ้ืนฐานในการใหบริการทางการแพทยวามีปริมาณและคุณภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามนโยบาย
ท่ีไดประกาศไปหรือไม  

ท้ังนี้รายงานขององคกรแรงงานระหวางประเทศนั้น ก็ไดรับการตอยอดโดยหลากหลายงานวิจัย อาทิ
เชน Liu Y และคณะ (5) ท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความไมเปนธรรมดานสุขภาพในการรับบริการ
ทางการแพทยในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินของประชาชนในเมือง Chongqing ประเทศจีน และพบวาสัมพันธกับ
เรื่องการจัดสรรทรัพยากร (Resource allocation) การพิจารณาจัดระบบใหตอบสนองตอความตองการ 
(Needs) และสอดคลองกับพฤติกรรมหรือความเปนอยูของประชากรกลุมเปาหมาย (Utilization) ซ่ึงปจจัย
ตางๆ ดังกลาวนั้นก็เปนไปในทิศทางเดียวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือมุงสูความเปนธรรมทางสังคมท่ีได
ระบุไวในรายงานการประชุมดานแรงงานระหวางประเทศ (6) ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนดในปพ.ศ. 
2554  

สิรินาฏ นิภาพร และคณะ (7) ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทยกรณี
ฉุกเฉินตามนโยบายบริหารจัดการรวมสามกองทุน ในปพ.ศ. 2556 อันสืบเนื่องมาจากการท่ีรัฐบาลไดประกาศ
นโยบายปรับปรุงบริการผูปวยฉุกเฉินรวมสามกองทุน ภายใตนโยบายเจ็บปวยฉุกเฉิน รักษาทุกท่ี ท่ัวถึงทุกคน 
ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2555 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมชองทางการเขาถึงการรักษาพยาบาลแกผูปวย

 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั            33 
 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การวิเคราะหสถานการณ และศกึษาความเปนไปได 
ในการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนไดทุกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม 

 
 

ฉุกเฉินภายใตทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถไปรับบริการท่ีใดก็ไดตามความจําเปน โดยไมตองถูกถามสิทธิ 
ไมตองสํารองจายคาใชจายลวงหนา โดยพบวาเปนการดําเนินนโยบายท่ีคอนขางเรงรัดทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ยังมีความสับสน ระบบสารสนเทศยังไมพรอมสมบูรณ ราคาจายชดเชยท่ีกําหนดยังไมไดหารือกับ
สถานพยาบาลเอกชนจนไดขอสรุปรวมกัน และประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารเพียงพอทําใหโรงพยาบาล
เอกชนใชวิธีเลี่ยงไมทําตามแนวทางท่ีรัฐบาลกําหนด ยังมีการเรียกเก็บเงินตามปกติเต็มตามราคาท่ีเคยเก็บโดย
ประชาชนไมเขาใจเรื่องสิทธิเพียงพอและไมสามารถใชกลไกการรองเรียนไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้ไดเสนอใหมี
การปรับอัตราคาชดเชยใหกับสถานพยาบาลเอกชนใหเหมาะสมและเปนท่ียอมรับได รวมถึงกําหนดคํานิยาม
ของภาวะฉุกเฉินใหชัดเจนและงายตอการปฏิบัติ ปรับปรุงกระบวนการทํางานของหนวยจายกลางเพ่ือเบิก
จายเงินคืนแกผูท่ีเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และทําการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนเพ่ือแกไขปญหา
ความไมพึงพอใจในบริการ และสามารถนํามาพัฒนามาตรการท่ีชวยใหประชาชนไดทราบสิทธิ และใชสิทธิได
อยางถูกตองเหมาะสมตอไป 
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กรอบแนวคิด 

 

 
 

วัตถุประสงคหลัก 

1. วิเคราะหปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน การใหบริการทางการแพทยในระบบ
ประกันสังคมในปจจุบัน 

2. ศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการเก่ียวกับการใชบริการทางการแพทยไดทุกสถานพยาบาล
ในระบบประกันสังคม รวมท้ัง วิเคราะหขอดี ขอจํากัด และผลกระทบ 

3. พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับทางเลือกในการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการระบบให
เปนไปตามนโยบายท่ีตั้งไว 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานประกันสังคมทราบสถานการณการจัดบริการทางการแพทย และมีแนวทางแกไขปญหา
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ผูประกันตนสามารถเขาถึงการบริการรักษาพยาบาลไดมากข้ึน หากมีความจําเปนตองเขารับการ
บริการสถานพยาบาลท่ีมิใชสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิแหงเดียว 

3. สํานักงานประกันสังคมมีทางเลือกในการดําเนินการและวิธีการบริหารจัดการเก่ียวกับการ
จัดบริการทางการแพทยท่ีมีประสิทธิภาพสรางภาพลักษณท่ีดีในการดูแลอํานวยความสะดวกและ
สรางความพึงพอใจใหแกผูประกันตนในการรับบริการทางการแพทยเพ่ิมข้ึน 

 

นิยามศัพท/นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ระบบบริการทางการแพทย (Health services system) ประกอบดวยองคประกอบหลัก 6 ดานตามคําจํากัด
ความขององคการอนามัยโลกใน World Health Report ปค.ศ.2007 ไดแก กําลังคนดานสุขภาพ ขอมูล
สารสนเทศทางการแพทย เวชภัณฑ/เทคโนโลยีทางการแพทย รูปแบบการจัดการบริการ การอภิบาลระบบ
บริการ และงบประมาณ 
ความเปนธรรมดานสุขภาพ (Health equity) ประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 3 ประการ ซ่ึงจะใชในการประเมิน
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก การมีอยูของทรัพยากร การเขาถึง และพฤติกรรมการใชบริการของประชาชน 
ระบบประกันสังคม หมายถึง ระบบซ่ึงใหความคุมครองและหลักประกันแกลูกจาง/ผูประกันตนท่ีประสบ
อันตรายเจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตท่ีไมเนื่องจากการทํางาน รวมท้ังการคลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชรา
ภาพ วางงานตามกฎหมายประกันสังคม และลูกจางท่ีประสบอันตรายเจ็บปวย ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 
เนื่องจากการทํางานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
ผูประกันตน หมายถึง ผูซ่ึงจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิตามระบบประกันสังคมโดยมีอายุไมต่ํากวา 15 ป
และไมเกิน 60 ปบริบูรณ โดยไมจํากัดสถานท่ีทํางาน รายได และเปนผูเลือกใชสิทธิการรักษาพยาบาลจาก
โรงพยาบาลท่ีเขารวมเปนหนวยบริการสาธารณสุขในระบบประกันสังคม 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษานี้จะเปนการประเมินระบบบริการแบบมุงเนนการใชงาน (Utilization evaluation) เพ่ือหา
ชองวางในการพัฒนาระบบบริการใหเปนไปตามนโยบายระดับชาติท่ีสํานักงานประกันสังคมไดประกาศไวอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
แผนการดําเนนิงานวิจัย 

ก. การประเมินสถานการณ ขอดี ขอจํากัดของระบบบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคมใน

ปจจุบัน 

ขอมูลท่ีตองการเก็บ:  
1. ขอมูลปฐมภูมิ  

เครื่องมือ: ชุดคําถาม อันประกอบดวยคําถามปลายเปด และปลายปด ท่ีครอบคลุมประเด็นการ
ประเมินมิติตางๆ ดังนี้ 
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• ความเปนธรรมของระบบบริการทางการแพทยในปจจุบัน ประกอบดวยเรื่องทรัพยากรท่ีมีใน
ระบบ (resource availability) การเขาถึงบริการ(accessibility) และพฤติกรรมการใช
บริการของกลุมเปาหมาย (utilization) 

• ขอดี และขอจํากัดของระบบบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคม 
วิธีเก็บขอมูล: การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณแบบกลุม และ/หรือสัมภาษณทางโทรศัพท 
กลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา:  

• จังหวัด จะทําการสุมเลือกแบบเจาะจง จํานวน 6 จังหวัดจากแตละภาคของประเทศไทย 
ไดแก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สมุทรปราการ) ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน และสงขลา   

• สถานพยาบาลประกันสังคม ในแตละจังหวัดจะทําการสุมเลือกสถานพยาบาลภาครัฐ อัน
ประกอบดวยโรงเรียนแพทย และ/หรือโรงพยาบาลศูนย และ/หรือโรงพยาบาลท่ัวไป อยาง
ละ 1 แหง และเอกชนอีก 1 แหง รวมท้ังสิ้น 18 แหงใน 6 จังหวัดโดยสัมภาษณบุคลากรท่ี
เก่ียวของแหงละ 3 คน ประกอบดวยผูบริหาร 1 คน และระดับปฏิบัติการ 2 คน 

• สํานักงานประกันสังคมจังหวัด ในแตละจังหวัดจะทําการสัมภาษณบุคลากรระดับบริหาร 1 
คน และระดับปฏิบัติการ 1 คน  

• ผูประกันตน จะทําการสุมเลือกผูประกันตนในแตละจังหวัด ท้ัง 6 จังหวัด โดยสัมภาษณผาน
การสัมภาษณเชิงลึก หรือสัมภาษณแบบกลุม จําแนกตามสังกัดสถานพยาบาลภาครัฐ และ
เอกชน รวมกลุมละ 385 ราย  รวมท้ังสิ้น 770 ราย โดยไดจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
ภายใตสมมติฐานดังนี้ 
กลุมตัวอยางไดแก ประชากรท่ีมีสิทธิประกันสังคม 

การคํานวณขนาดตัวอยางในการศึกษาการศึกษาเชิงปริมาณ ใชสูตร 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍∝/2
2 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑑𝑑2

 

เนื่องจากมีสถิติการใชบริการทางการแพทยของสปส. พบวาสัดสวนของผูประกันตนไปใช
บริการท่ีรพ.เอกชน รอยละ 50 จึงนํามาคํานวณขนาดตัวอยางท่ีจะใชในการศึกษานี้  

กําหนดคา ALPHA = Type I error probability for two- tailed = 0.05 

P  = สัดสวนของการใชบริการท่ีรพ.เอกชน = 0.5 

Q = 1-P  =0.5 

d  = โอกาสความคลาดเคลื่อนท่ีจะพบโดยกําหนดใหเปน 10% ของ P= 0.05 

𝑛𝑛 =
1.962 𝑥𝑥 0.5𝑥𝑥0.5

0.05𝑥𝑥0.05
= 384.16 
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ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ กลุมละ  385 ราย รวมท้ังสิ้น 770 ราย 

รวมกลุมตัวอยาง 836 ราย 
2. ขอมูลทุติยภูมิ  

เครื่องมือ: แบบบันทึกขอมูลครอบคลุมสถิติการใชบริการของจังหวัดท่ีศึกษา และรายละเอียด
ปญหาอุปสรรคท่ีไดรับการรายงานหรือรองเรียนยอนหลัง 3 ป (ข้ึนอยูกับการมีอยูของฐานขอมูล) 
แหลงขอมูล: ฐานขอมูลของสํานักงานประกันสังคม และสํานักงานประกันสังคมในแตละพ้ืนท่ี 
 

ข. การประเมินความเปนไปไดของระบบบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคมในการตอบสนอง

ตอนโยบาย 

1. ขอมูลปฐมภูมิ  
เครื่องมือ: ชุดคําถาม อันประกอบดวยคําถามปลายเปด และปลายปด ท่ีครอบคลุมประเด็นการ
ประเมินความพรอม และชองวางสําหรับการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยตามมิติตางๆ โดย
ใชกรอบแนวคิดขององคการอนามัยโลก (Six Building Blocks) ดังนี้ 

• กําลังคนดานสุขภาพ 

• ระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพ 

• เวชภัณฑทางการแพทย และเทคโนโลยีทางการแพทย 

• รูปแบบการจัดบริการ 

• การบริหารจัดการ/อภิบาลระบบ 

• ระบบการเงิน 
วิธีเก็บขอมูล: การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณแบบกลุม และ/หรือสัมภาษณทางโทรศัพท 
กลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา:  

• จังหวัด จะทําการสุมเลือกแบบเจาะจง จํานวน 6 จังหวัดจากแตละภาคของประเทศไทย 
ไดแก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สมุทรปราการ) ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน และสงขลา   

• สถานพยาบาลประกันสังคม ในแตละจังหวัดจะทําการสุมเลือกสถานพยาบาลภาครัฐ อัน
ประกอบดวยโรงเรียนแพทย และ/หรือโรงพยาบาลศูนย และ/หรือโรงพยาบาลท่ัวไป อยาง
ละ 1 แหง และเอกชนอีก 1 แหง รวมท้ังสิ้น 18 แหงใน 6 จังหวัด โดยสัมภาษณบุคลากรท่ี
เก่ียวของแหงละ 3 คน ประกอบดวยผูบริหาร 1 คน และระดับปฏิบัติการ 2 คน 

• สํานักงานประกันสังคมจังหวัด ในแตละจังหวัดจะทําการสัมภาษณบุคลากรระดับบริหาร 1 
คน และระดับปฏิบัติการ 1 คน  

รวมกลุมตัวอยาง 66 ราย 
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การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลเชิงคุณภาพจะไดรับการวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดย
นําเสนอตามกรอบการประเมิน ไดแก การประเมินสถานการณตามกรอบความเปนธรรมในการจัดสรรบริการ
สุขภาพ (Health services equity) และการประเมินความเปนไปไดในการปรับแตงระบบบริการตามกรอบ
การจัดระบบบริการสุขภาพขององคการอนามัยโลก (Six Building Blocks) ขอมูลเชิงปริมาณจะไดรับการ
นําเสนอในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา ในขณะท่ีกลวิธี วิธีการ มาตรการในการพัฒนาระบบบริการจะนําเสนอ
ผานการวิเคราะหเชิงกลยุทธ  
 

ขอบเขตการวิจัย 

1. วิเคราะหขอด ีขอจํากัดของระบบบริการทางการแพทยในปจจุบันของระบบประกันสังคม 
2. ประเมินความเปนไปไดของระบบบริการทางการแพทยในระบบประกันสังคมในการตอบสนองตอ

นโยบาย ผานมุมมองของผูรับบริการ ผูใหบริการ และผูซ้ือบริการท่ีเก่ียวของในแตละพ้ืนท่ี โดย
จําแนกตามกรอบแนวคิดระบบบริการสุขภาพขององคการอนามัยโลก (Six Building Blocks) 

3. สังเคราะหกลวิธี วิธีการ และ/หรือกิจกรรมท่ีจําเปนสําหรับสํานักงานประกันสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดประกาศไว  

 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

กิจกรรม เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ประชุมทีมงานเพ่ือวางแผน และติดตามความคืบหนา x x x x x x x x x 

พัฒนาและทดสอบเครื่องมือ  x x       

นัดหมายพ้ืนท่ีเปาหมาย และผูท่ีเก่ียวของ   x x      

ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลแตละจังหวัด    x x x    

วิเคราะหขอมูล และสังเคราะห   x x x x x x  

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ และสงขอมูลคืนแกพ้ืนท่ี       x x x 

รายงานผลการศึกษาตอผูท่ีเก่ียวของ         x 
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