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ความแตกต่างระหว่าง ๓ สทิธริะบบประกันสุขภาพ

สมัฤทธิ ์ศรธํีารงสวัสดิ์
๑๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เปรยีบเทยีบ ๓ ระบบประกันสขุภาพหลักภาครัฐ
สวสัดกิารขา้ราชการ ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพถว้นหนา้

หลักคดิ สวัสดกิาร ความมั่นคงและกลมกลนื
ทางสงัคม (ในกลุม่)

สทิธขิัน้พืน้ฐาน

แหลง่เงนิ) ภาษีท่ัวไป รว่มสมทบนายจา้ง/
ลกูจา้ง/รัฐ

ภาษีท่ัวไป

การอภบิาล
ระบบ

แยกบทบาทระหวา่งผูซ้ือ้และใหบ้รกิาร (Purchaser-provider split)

พรก.พ.ศ. 2553/เพิม่เตมิ
55
-คกก.บรหิารระบบ 
สวก.ขรก

พ.ร.บ. ประกนัสงัคม
-คกก.ประกนัสงัคม 
(ผูแ้ทนสามฝ่าย)

พ.ร.บ. หลักประกนัสขุภาพ
แหง่ชาติ
-คกก.หลักประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ(ผูแ้ทนกลุม่ตา่งๆ)

หน่วยบรหิาร กรมบญัชกีลาง (กบก.) สํานักงานประกนัสงัคม 
(สปส.)

สํานักงานหลักประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ(สปสช.)
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เปรยีบเทยีบ ๓ ระบบประกันสุขภาพหลักภาครัฐ
สวสัดกิารขา้ราชการ ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพถว้นหนา้

ผูใ้หบ้รกิาร สถานพยาบาลรัฐทกุแหง่
เอกชนเฉพาะกรณีฉุกเฉนิ 
และทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
elective surgery (115) 

โรงพยาบาล (100+ 
เตยีง) คูส่ญัญารัฐ (156)
เอกชน (86) และลกูขา่ย
(2,000)

สถานพยาบาลคูส่ญัญารัฐ
(976) เอกชน (รพ.36, 
คลนิกิ 200) และลกูขา่ย
(11,404)

ทางเลอืก
ผูรั้บบรกิาร

-รัฐ-ไปทีไ่หนก็ได ้
-เอกชนไดเ้ฉพาะกรณีที่
กําหนด (ฉุกเฉนิ ไมม่ี
บรกิารในรพ.รัฐ ฟอก
เลอืด ฉายรังส ีe-
surgery)

-รพ.คูส่ญัญาหลักและ
เครอืขา่ย
-ฉุกเฉนิไปทีไ่หนก็ไดแ้ต่
เบกิไดต้ามทีก่ําหนด 72 
ชม. รพ.รัฐเบกิไดต้ามจา่ย
จรงิ/เอกชนตามเพดานที่
กําหนด

-สถานพยาบาลคูส่ญัญา
หลักและเครอืขา่ย เปลีย่น
ไดปี้ละ 4 ครัง้
-กรณีฉุกเฉนิใชบ้รกิารทีไ่หน
ก็ไดแ้ตเ่บกิไดต้ามเพดานที่
กําหนด

เปรยีบเทยีบ ๓ ระบบประกันสขุภาพหลักภาครัฐ
สวสัดกิารขา้ราชการ ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพถว้นหนา้

วธิกีารจา่ย - OP FFS  (เบกิตรง)
- IP DRG case-based 
with differential rate  
-กรณีไปรพ.เอกชนตอ้ง
รว่มจา่ย

-Inclusive Capitation 
- จา่ยเพิม่กรณีตา่งๆ เชน่ 
ภาระเสีย่ง, HA, เฉพาะ
กรณีทีก่ําหนด, ผป.ในที่
Rw =>2

- OP&PP Capitation 
- IP DRG weighted global 
budget 
-จา่ยเพิม่เฉพาะกรณีทีก่ําหนด

ผูม้สีทิธิ์
(ส.ค. 59)

ขรก. ลกูจา้งประจํา ผูรั้บ
บํานาญและบตุรโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายไมเ่กนิ 3 
คนท ี=<18 ปี 4.7 ลา้น 
(7.1%)

11.47 ลา้น (17%) 
ลกูจา้ง ม. 33 10.3 ลา้น
และ ม. 39 1.2 ลา้น
(เงือ่นไขการเกดิสทิธิ)์

ปชช.ทีไ่มอ่ยูใ่นภาคการจา้ง
งานทางการ
48.2 ลา้น (73%)

งบประมาณ
(ปีงบ 58)

คา่ใชจ้า่ย 66,476 ลา้น
บาท (14,200 บาท/คน/
ปี)

อตัราเหมาจา่ย 1,460 
รายจา่ยรวม 3,160 บาท

งบรายหัว 2,895.09 
รวมนอกเหมาจา่ยเป็น 
3,150.87
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สวัสดกิารขา้ราชการ ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพถว้นหนา้
ชดุสทิธิ
ประโยชน์

 

รอบดา้นทัง้บรกิารผูป่้วย
นอก/ ใน ทันตกรรม คา่ยา
เวชภัณฑ ์ คา่อาหารและ
หอ้งพเิศษ คา่คลอดบตุร

รอบดา้นทัง้บรกิารผูป่้วย
นอก/ ใน ทันตกรรม คา่ยา
เวชภัณฑ ์คา่อาหารและหอ้ง
สามัญ 
ชดเชยกรณีคลอดบตุร ตาย 
พกิาร

รอบดา้นทัง้บรกิารผูป่้วย
นอก/ ใน ทันตกรรม คา่ยา
เวชภัณฑ ์คา่อาหารและหอ้ง
สามัญ คา่คลอดบตุร ชดเชย
ตาม ม.41

 - ฟ้ืนฟฯู เฉพาะในสถานพยาบาล เฉพาะในสถานพยาบาล ในและนอกสถานพยาบาล
 - การดแูล
ระยะยาว

บรกิารดแูลระยะทา้ยใน
สถานพยาบาล

บรกิารดแูลระยะทา้ยใน
สถานพยาบาล

บรกิารดแูลระยะยาวและ
ระยะทา้ยในชมุชน

 - สง่เสรมิ
ป้องกนั

บรกิารสว่นบคุคลตามกลุม่วัยสําหรับประชาชนไทยทกุคน แตต่ัง้งบประมาณและบรหิาร
จัดการภายใตร้ะบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

 - กรณี
ฉุกเฉนิ

กรณีฉุกเฉนิเรง่ดว่นและวกิฤต เขา้รับบรกิารในโรงพยาบาลเอกชนนอกเครอืขา่ยสาม
กองทนุไดท้กุแหง่ภายใตน้โยบาย (EMCO) ทัง้กรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน

เปรยีบเทยีบ ๓ ระบบประกันสขุภาพหลักภาครัฐ

สรุปความแตกต่างของ ๓ ระบบประกันสุขภาพหลัก
สวสัดการขา้ราชการ ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพถว้นหนา้

เงือ่นไขการเกดิ
สทิธิ

ไดส้ทิธทัินที มรีะยะเวลาการสมทบเงนิ
เป็นตัวกํากบัสทิธิแ์ตล่ะ
ประเภท

ไดส้ทิธทัินที

สทิธปิระโยชนท์ี่
แตกตา่งกนั

ไมม่รีะบบเยยีวยาความ
เสยีหายจากการรักษา

ชดเชยกรณีหยดุงาน/พกิาร/
ตาย ตามสทิธิ

มรีะบบเยยีวยาความ
เสยีหายเบือ้งตน้จากการ
รักษาตาม ม. 41 พรบ.
หลักประกนัฯ

บรกิารฟ้ืนฟฯู และ
บรกิารระยะทา้ยในรพ.

บรกิารฟ้ืนฟฯู และบรกิาร
ระยะทา้ยเฉพาะในรพ.

บรกิารฟ้ืนฟฯูและบรกิาร
ระยะทา้ยในและนอกรพ.

- - บรกิาร LTC ในชมุชน
- - สง่ตอ่ผูป่้วยทางอากาศ

ยาน
สทิธปิระโยชน์
เหมอืนแต่
บรหิารตา่งกนั

บรกิารผูป่้วยใน, กายอปุกรณ์, อบุตัเิหตฉุุกเฉนิ, คลอดบตุร, ทันตกรรม, ไตวาย
เรือ้รัง, ART, โรคหรอืบรกิารทีม่คีา่ใขจ้า่ยสงู
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ปัจจัยกําหนดความแตกต่างระหว่างระบบประกันสุขภาพ

มคีวามแตกตา่งของชดุสทิธปิระโยชน ์เงือ่นไขการใชบ้รกิาร วธิกีาร
บรหิารจัดการรวมถงึรปูแบบวธิแีละอตัราการจา่ยทีต่า่งกนั
ปัจจัยกําหนดความแตกตา่ง
หลักคดิทีต่า่งกนั
การพัฒนาการแบบแยกสว่น
กลไกการอภบิาลแยกสว่นเป็นอสิระตอ่กนั ขาดกลไกอภบิาลระบบ
ประกนัสขุภาพในภาพรวม

ขอบคุณครับ


