รายงานทีดีอาร์ ไอ

ฉบับที่ 180
กันยายน 2564

บรรณาธิิการบริิหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลย์์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วััฒนา กาญจนานิิจ
ผู้้�เขีียน
วิิโรจน์์ ณ ระนอง
บุุญวรา สุุมะโน เจนพึ่่�งพร
วุุฒิิพงษ์์ ตุ้้�นยุุทธ์์
อรุุณ สถิิตพงศ์์สถาพร
ณััฐนีี ณ เชีียงใหม่่
ออกแบบ
wrongdesign

สถาบัั น วิิ จัั ย เพื่่� อ การพัั ฒ นาประเทศไทย
(ทีีดีอี าร์์ไอ) ได้้เผยแพร่่ “รายงานทีีดีอี าร์์ไอ”
(ชื่่�อเดิิมว่่า “สมุุดปกขาวทีีดีีอาร์์ ไอ”) มา
ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นสิิ ง หาคม 2536 โดยคัั ด สรร
กลั่่�นกรองงานวิิจััยต่่างๆ มานำำ�เสนออย่่าง
เรีียบง่่ายเพื่่�อจุุดประกายให้้เกิิดการวิิพากษ์์
วิิจารณ์์
“รายงานทีีดีอี าร์์ไอ” มีีโอกาสรัับใช้้สังั คม
ไทยมาตลอด ทั้้�งเป็็นรายสะดวก และปรัับมา
เป็็นรายเดืือนในระยะต่่อมา อย่่างไรก็็ตาม
ตั้้�งแต่่ฉบัับที่่� 118 เป็็นต้้นไป “รายงานทีีดีี
อาร์์ ไ อ” จะมาพบผู้้�อ่่ า นเป็็ น รายสะดวก
พร้้อมทั้้�งยัังคงนำำ�เสนอเรื่่�องราวต่่างๆ อย่่าง
เรีียบง่่ายแบบเป็็นมิิตรต่่อความสนใจใคร่่รู้้�
ของผู้้�อ่่านทั่่�วไปเช่่นเดิิม
ที่่�มา: บทความฉบัั บนี้้� เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของ
โครงการ “รููปแบบแนวทางการจััดบริิการ
ทางการแพทย์์ กรณีีคลอดบุุตรที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับผู้้�ประกัันตน” ได้้รัับการสนัับสนุุนทุุน
วิิจััยจากกองทุุนประกัันสัังคม พ.ศ. 2564
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การพััฒนาสวััสดิิการ
ด้้านการคลอดบุุตร
ของกองทุุนประกัันสัังคม

การศึึกษาฉบัับนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อประเมิินรููปแบบ
การจัั ด สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ก รณีี ค ลอดบุุ ต รของสำำ�นัั ก งาน
ประกัันสัังคม ศึึกษารููปแบบแนวทางการจััดระบบบริิการ
และกลไกการจ่่ายค่่าบริิการทางการแพทย์์กรณีฝี ากครรภ์์
และกรณีีคลอดบุุตรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งในด้้านคุุณภาพ
ชีีวิิตและเสถีียรภาพของกองทุุนประกัันสัังคม และศึึกษา
ความเป็็นไปได้้ในการกำำ�หนดรููปแบบการจ่่ายค่่าบริิการ
ทางการแพทย์์กรณีีฝากครรภ์์และกรณีีคลอดบุุตรแก่่
สถานพยาบาล
การประกัันสัังคม (Social Security) เป็็นหนึ่่�งใน
กลไกความคุ้้�มครองทางสัังคม (Social Protection) ที่่�ผู้้�
ประกัันตนในฐานะผู้้�รับผ
ั ลประโยชน์์ มีีส่่วนร่่วมโดยตรงใน
การอุุดหนุุน (Contributory) ในกองทุุนที่่เ� ป็็นหลัักประกััน
คุ้้�มครองตน โดยในปััจจุบัุ นั ระบบประกัันสังั คมของไทยได้้
ให้้ความคุ้้�มครอง 7 กรณีี คืือ กรณีีเจ็็บป่่วย กรณีีคลอด
บุุตร กรณีีทุุพพลภาพ กรณีีตาย กรณีีสงเคราะห์์บุุตร
กรณีีชราภาพ และกรณีีว่่างงาน ซึ่่�งแบ่่งผู้้�ประกัันตนออก
เป็็น 3 กลุ่่�มตามมาตราในพระราชบััญญััติิประกัันสัังคม
พ.ศ. 2533 อัันประกอบไปด้้วยผู้้�ประกัันตนตามมาตรา
33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่่�งผู้้�ประกัันตนแต่่ละกลุ่่�ม
จะมีีเงื่่อ� นไขการส่่งเงิินสมทบเข้้ากองทุุนประกัันสังั คมและ
รายละเอีียดสิิทธิิความคุ้้�มครองที่่�แตกต่่างกััน
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สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ก รณีี ค ลอดบุุ ต รจะเป็็ น สิิ ท ธิิ
ประโยชน์์ที่่�ผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
ได้้รัับ (ผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 40 จะไม่่ได้้รัับความ
คุ้้�มครองจากกองทุุนประกัันสัังคมในกรณีีนี้้� โดยจะได้้รัับ
ความคุ้้�มครองส่่วนนี้้�ตามสิิทธิิบััตรประกัันสุุขภาพถ้้วน
หน้้า (บััตรทอง)) ในปััจจุุบัันผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33
และมาตรา 39 ทั้้�ง 2 กลุ่่�มจะได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์กรณีี
คลอดบุุตรที่่�เหมืือนกััน ซึ่่�งประกอบด้้วย
1) ค่่าบริิการทางการแพทย์์เหมาจ่่ายกรณีีคลอด
บุุตร ในอััตรา 15,000 บาทต่่อการคลอดบุุตรหนึ่่�งครั้้�ง ไม่่
จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�ง
2) ค่่าตรวจและรัับฝากครรภ์์ (เพิ่่�มเติิมจากเงิิน
เหมาจ่่ายข้้อ 1) ในอััตราจ่่ายตามจริิง รวมไม่่เกิิน 1,500
บาท โดยแบ่่งเป็็น
-	ช่่วงอายุุครรภ์์ไม่่เกิิน 12 สััปดาห์์ ในอััตราจ่่าย
ตามจริิง รวมไม่่เกิิน 500 บาท
-	ช่่วงอายุุครรภ์์มากกว่่า 12 สััปดาห์์ แต่่ไม่่เกิิน
20 สััปดาห์์ ในอััตราจ่่ายตามจริิง รวมไม่่เกิิน
300 บาท
-	ช่่วงอายุุครรภ์์มากกว่่า 20 สััปดาห์์ แต่่ไม่่เกิิน
28 สััปดาห์์ ในอััตราจ่่ายตามจริิง รวมไม่่เกิิน
300 บาท
-	ช่่วงอายุุครรภ์์มากกว่่า 28 สััปดาห์์ แต่่ไม่่เกิิน
32 สััปดาห์์ ในอััตราจ่่ายตามจริิง รวมไม่่เกิิน
200 บาท
-	ช่่วงอายุุครรภ์์มากกว่่า 32 สััปดาห์์ ถึึง 40
สััปดาห์์ขึ้น้� ไป ในอััตราจ่่ายตามจริิง รวมไม่่เกิิน
200 บาท

จะไม่่ได้้สิิทธิินี้้�)
นอกจากนี้้� ยัั ง มีีการจัั ด สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ อื่่� นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการคลอดบุุตรและการสงเคราะห์์บุุตร ดัังนี้้�
1) เงิินสงเคราะห์์บุุตร ในอััตราเหมาจ่่ายเดืือน
ละ 800 บาทต่่อบุุตรหนึ่่�งคน คราวละไม่่เกิิน 3 คน โดย
ให้้ตั้้�งแต่่แรกเกิิดจนบุุตรอายุุครบ 6 ปีีบริิบููรณ์์
2) กรณีีหญิิงตั้้�งครรภ์์ สามารถเบิิกค่่าใช้้จ่่ายใน
การฉีีดวััคซีีนตามฤดููกาล
3) กรณีีแท้้งบุุตร สามารถเบิิกค่่าคลอดบุุตรและ
เงิินสงเคราะห์์การหยุุดงานได้้ โดยมีีเงื่่อ� นไข คืือ ผู้ป้� ระกััน
ตนตามมาตรา 33 และ 39 จะต้้องจ่่ายเงิินค่า่ ประกัันสังั คม
แล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 เดืือนภายในระยะเวลา 15 เดืือนก่่อน
แท้้งบุุตร และจะต้้องมีีอายุุครรภ์์ไม่่น้้อยกว่่า 28 สััปดาห์์
ในอีีกแง่่หนึ่่�ง เป็็นที่่�น่่าสนใจว่่า การคุ้้�มครอง
สตรีีตั้้�งครรภ์์ตลอดจนเด็็กแรกเกิิดเป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมาย
การพััฒนาในหลากหลายระดัับ เช่่น ในเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals) ของ
องค์์การสหประชาชาติิ ในเป้้าหมายที่่� 3 ว่่าด้้วยการมีี
สุุขภาพที่่�ดีีและการมีีความเป็็นอยู่่�ที่่ดีี� ในยุุทธศาสตร์์ชาติิ
(พ.ศ. 2561–2580) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ด้้านการพััฒนาและ
เสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ หรืือในแผนพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 25602564) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การเสริิมสร้า้ งและพััฒนาศัักยภาพ
ทุุนมนุษุ ย์์ ขณะที่่�องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เรีียกร้้องให้้นานา
ประเทศให้้ความสำำ�คััญแก่่การคุ้้�มครองแรงงานที่่�เป็็น
มารดาตั้้�งครรภ์์ (Maternity Protection) ผ่่านการกำำ�หนด
อนุุสััญญาแรงงานระหว่่างประเทศ
ที่่�ผ่า่ นมา หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้พยายาม
3) เงิินสงเคราะห์์การหยุุดงานเพื่่อ� การคลอดบุุตร พััฒนาระบบอนามััยเจริิญพัันธุ์์�ของประเทศ โดยมุ่่�งหวััง
แก่่ผู้้�ประกัันตนหญิิง ในอััตราร้้อยละ 50 ของค่่าจ้้างเฉลี่่�ย แก้้ไขสถานการณ์์ “เด็็กเกิิดน้้อย ด้้อยคุุณภาพ” เป็็น
เป็็นเวลา 90 วััน เบิิกได้้ 2 ครั้้�ง (กรณีีลููกคนที่่� 3 ขึ้้�นไป “ลููกเกิิดรอด แม่่ปลอดภััย” โดยหากพิิจารณาจากสถิิติิ
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สาธารณสุุขที่่เ� กี่่�ยวข้้อง เช่่น อััตราการเสีียชีีวิิตของมารดา
ต่่อการเกิิดมีีชีีพ 100,000 ครั้้ง� (Maternal Mortality Rate)
จำำ�นวนครั้้ง� การฝากครรภ์์เฉลี่่ย� จะพบว่่า ไทยมีีการพััฒนา
ทางด้้านนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่ยัังคงมีีสถิิติิด้้านนี้้�ที่่�แตกต่่าง
จากประเทศพััฒนาแล้้ว เช่่น เกาหลีีใต้้ สหราชอาณาจัักร
เยอรมนีี และสหรััฐอเมริิกา รวมถึึงประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
เช่่น จีีน ซึ่่�งสำำ�นัักงานประกัันสัังคมในฐานะหน่่วยงานที่่�มีี
บทบาทดููแลสิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ประกัันตนและคู่่�สมรสใน
ด้้านนี้้� จะมีีส่่วนสำำ�คััญยิ่่�งในการส่่งเสริิมการพััฒนาระบบ
อนามััยเจริิญพัันธุ์์�ของประเทศ
จากการทบทวนกลไกความคุ้้�มครองทางสัังคม
(Social Protection) ในประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสตรีีมีี
ครรภ์์จะพบว่่า ไทยมีีการใช้้ระบบผสม (Mixed Model) คืือ
มีีหลายกลไกความคุ้้�มครองสำำ�หรัับคนแต่่ละกลุ่่�ม โดยจะมีี
ระบบความคุ้้�มครองทางสุุขภาพ 3 ระบบหลััก คืือ ระบบ
ประกัันสัังคม ระบบประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า และระบบ
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สวััสดิกิ ารรัักษาพยาบาลข้้าราชการ ผู้้�ประกัันตนกองทุุน
ประกัันสัังคมจะได้้ความคุ้้�มครองกรณีีคลอดบุุตรผ่่าน
ระบบประกัันสังั คมเป็็นหลััก ทั้้�งนี้้� ผู้ป้� ระกัันตนชาวไทยยััง
คงมีีสิิทธิิได้้รับั ความคุ้้�มครองจากระบบความคุ้้�มครองทาง
สุุขภาพอื่่�น เช่่น สิิทธิิตามโครงการฝากท้้องทุุกที่่�ฟรีีทุุก
สิิทธิ์์ข� องสำำ�นักั งานหลัักประกัันสุขภ
ุ าพแห่่งชาติิ (สปสช.)
สิิทธิิตามโครงการเงิินอุดุ หนุุนเพื่่อ� การเลี้้ย� งดููเด็็กแรกเกิิด
ของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
(พม.) รวมถึึงโครงการส่่งเสริิมอนามััยเจริิญพัันธุ์์�อื่่�นๆ ที่่�
ภาครััฐดำำ�เนิินการในแต่่ละช่่วงเวลา
เมื่่�อพิิจารณาระบบการบริิหารการคลัังของกอง
ทุุนประกัันสัังคมจะพบว่่า ในปััจจุุบััน กองทุุนฯ ได้้ใช้้
ระบบการจ่่ายค่่าบริิการทางการแพทย์์แก่่สถานพยาบาล
ผ่่านหลายวิิธีี ซึ่่�งเป็็นแนวทางที่่�มีีส่่วนช่่วยให้้กองทุุนฯ
สามารถส่่งเสริิมคุุณภาพการให้้บริิการ และควบคุุมค่่า
ใช้้จ่า่ ยได้้อย่่างเหมาะสม โดยมีีวิิธีีการจ่่ายหลัักผ่่านระบบ
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เหมาจ่่ายรายหััว (Capitation) ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นในการควบคุุม
ค่่าใช้้จ่า่ ย เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ทรัพั ยากร แต่่มีีจุดุ อ่่อน
ตรงที่่�เป็็นระบบที่่�อาจจะไม่่ส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพ
บริิการมากนััก โดยเฉพาะในกรณีีของโรคที่่�มีีต้้นทุุนการ
รัักษาสููง เพื่่�อปิิดจุุดอ่่อนข้้างต้้น กองทุุนฯ ได้้มีีการใช้้
ระบบจ่่ายเพิ่่�มเติิมผ่่านระบบการวิินิิจฉััยโรคร่่วม (Diagnosis Related Groups: DRGs) สำำ�หรัับโรคที่่�มีีต้้นทุุน
การรัักษาสููง การจ่่ายตามบริิการจริิง (Fee for Service)
สำำ�หรัับบางกรณีีที่่มีี� ความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนในการดำำ�เนิินการ
รวมถึึงในอดีีต กองทุุนฯ เคยมีีระบบการจ่่ายตามผลงาน
(Pay for Performance) ผ่่านการประเมิินคุุณภาพ และ
มาตรฐานสถานพยาบาลแต่่ภายหลัังได้้มีีการยกเลิิกไป
ในกรณีีสิทิ ธิิประโยชน์์กรณีคี ลอดบุุตร จะมีีความ
แตกต่่างจากสิิทธิิประโยชน์์กรณีเี จ็็บป่ว่ ยทั่่�วไป เนื่่อ� งจาก
กองทุุนประกัันสัังคมได้้มีีการจ่่ายสิิทธิิประโยชน์์ให้้แก่่ผู้้�
ประกัันตนโดยตรงแบบเหมาจ่่าย โดยที่่�ผ่่านมา กองทุุน
ประกัันสัังคมได้้พััฒนาสิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตร
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีการปรัับเปลี่่ย� นที่่�สำำ�คัญ
ั ใน 4 ประการ
ดัังนี้้�
1) กำำ�หนดให้้เบิิกสิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตร
ได้้ไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�งใน พ.ศ. 2558 จากเดิิมที่่�ผู้้�ประกััน
ตนแต่่ละคนมีีสิิทธิิได้้รัับความคุ้้�มครองกรณีีคลอดบุุตร
ได้้ไม่่เกิินสองครั้้�ง กระทั่่�ง พ.ศ. 2558 ได้้มีีการแก้้ไขให้้ผู้้�
ประกัันตนสามารถเบิิกเงิินค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อ
การคลอดบุุตรได้้ไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�ง
2) ขยายระยะเวลารัับเงิินชดเชยการหยุุดงาน
กรณีีคลอดบุุตรเป็็น 90 วัันใน พ.ศ. 2538 จากเดิิมผู้้�
ประกัันตนจะได้้รัับเงิินสงเคราะห์์การหยุุดงานเพื่่�อการ
คลอดบุุตรแบบเหมาจ่่ายเพีียง 60 วัันเท่่านั้้�น กระทั่่�ง พ.ศ.
2538 ได้้มีีการแก้้ไขให้้ผู้ป้� ระกัันตนได้้รับั เงิินดังั กล่่าวเป็็น
เวลา 90 วััน
3) เพิ่่�มสิิทธิิเบิิกค่่าฝากครรภ์์เท่่าที่่�จ่่ายจริิงอีีก
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ไม่่เกิิน 1,500 บาท ซึ่่�งเริ่่�มบัังคัับใช้้ในปีี พ.ศ. 2564 จาก
แรกเริ่่ม� ในช่่วงก่่อน พ.ศ. 2561 ที่่�เงิินค่า่ ตรวจและรัับฝาก
ครรภ์์ได้้รวมอยู่่�ในค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่อ� การคลอด
บุุตรแบบเหมาจ่่าย กระทั่่�ง พ.ศ. 2561 ได้้มีีการให้้เงิินค่่า
ตรวจและรัับฝากครรภ์์เพิ่่�มเติิมอีีกไม่่เกิิน 1,000 บาท และ
เพิ่่�มวงเงิินเป็็น 1,500 บาทใน พ.ศ. 2564
4) ปรัับเพิ่่�มอััตราค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อ
การคลอดบุุตรหลายครั้้�ง ดัังนี้้�
-	พ.ศ. 2534 เหมาจ่่ายในอััตรา 2,500 บาทต่่อ
การคลอดหนึ่่�งครั้้�ง
-	พ.ศ. 2535 เหมาจ่่ายในอััตรา 3,000 บาทต่่อ
การคลอดหนึ่่�งครั้้�ง
-	พ.ศ. 2538 เหมาจ่่ายในอััตรา 4,000 บาทต่่อ
การคลอดหนึ่่�งครั้้�ง พร้้อมกัับขยายสิิทธิิไปยััง
หญิิงที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภรรยากัับผู้้�ประกัันตน
โดยเปิิดเผยในกรณีีผู้้�ประกัันตนไม่่มีีภรรยา
ด้้วย
-	พ.ศ. 2547 เหมาจ่่ายในอััตรา 6,000 บาทต่่อ
การคลอดหนึ่่�งครั้้�ง
-	พ.ศ. 2548 เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบสิิทธิิ
ประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตร โดยแบ่่งเป็็น 2 ทาง
เลืือก คืือ ทางเลืือกที่่�หนึ่่�ง หากผู้้�ประกัันตนไป
รัับบริกิ ารทางการแพทย์์กรณีคี ลอดบุุตร ตั้้�งแต่่
การฝากครรภ์์จนถึึงการคลอดบุุตร ณ สถาน
พยาบาลตามที่่�ระบุุไว้้ในบััตรรัับรองสิิทธิิการ
รัักษาพยาบาล หรืือสถานพยาบาลในเครืือ ผู้้�
ประกัันตนจะได้้รัับการบริิการทางการแพทย์์
กรณีีคลอดบุุตรโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายใดๆ และ
ทางเลืือกที่่�สอง หากผู้้�ประกัันตนไปรัับบริิการ
ทางการแพทย์์ ก รณีี ค ลอดบุุ ต ร ณ สถาน
พยาบาลอื่่�น ผู้้�ประกัันตนต้้องสำำ�รองจ่่ายไป
ก่่อน แล้้วเบิิกค่่าบริิการทางการแพทย์์เพื่่�อ

รายงานทีดีอาร์ ไอ

การคลอดบุุตรแบบเหมาจ่่ายได้้ในอััตรา 6,000
บาท
-	พ.ศ. 2549 เหมาจ่่ายในอััตรา 12,000 บาทต่่อ
การคลอดหนึ่่�งครั้้�ง
-	พ.ศ. 2554 เหมาจ่่ายในอััตรา 13,000 บาทต่่อ
การคลอดหนึ่่�งครั้้�ง
-	พ.ศ. 2564 เหมาจ่่ายในอััตรา 15,000 บาทต่่อ
การคลอดหนึ่่�งครั้้ง� ซึ่่ง� เป็็นอัตั ราที่่�ใช้้ในปััจจุบัุ นั
การจ่่ายสิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตรให้้แก่่ผู้้�
ประกัันตนโดยตรงแบบเหมาจ่่าย มีีจุุดเด่่นคืือ ช่่วยให้้ผู้้�
ประกัันตนได้้รัับความสะดวกในการเลืือกสถานพยาบาล
ที่่�จะเข้้ารัับบริกิ ารได้้อย่่างเสรีี ซึ่ง่� เป็็นประโยชน์์อย่่างมาก
กัับผู้้�ประกัันตนที่่�ส่่วนมากเป็็นแรงงานในภาคเอกชนที่่�
อาจจะไม่่สะดวกเข้้ารัับบริิการที่่�สถานพยาบาลของรััฐ
รวมถึึงมีีผู้้�ประกัันตนจำำ�นวนมากที่่�เป็็นแรงงานที่่�ทำำ�งาน
ต่่างถิ่่�นและมีีพฤติิกรรมย้้ายกลัับภูมิู ลำิ ำ�เนาเมื่่อ� ใกล้้คลอด
บุุตร อย่่างไรก็็ตาม ระบบการจ่่ายสิิทธิิประโยชน์์ให้้แก่่
ผู้้�ประกัันตนโดยตรงแบบเหมาจ่่าย อาจจะมีีจุุดที่่�ต้้อง
พิิจารณา คืือ ความครอบคลุุมด้้านค่่าใช้้จ่่ายกรณีีที่่�ผู้้�
ประกัันตนต้้องรัับการรัักษาพยาบาลที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายสููงเช่่น
การคลอดด้้วยวิิธีีการผ่่าตััดคลอด รวมถึึงรายละเอีียด
การเบิิกจ่่ายอื่่�นๆ ที่่�อาจจะทำำ�ให้้เกิิดความไม่่สะดวกแก่่
ผู้้�ประกัันตน เช่่น การที่่�ผู้้�ประกัันตนจะต้้องสำำ�รองจ่่ายค่่า
บริิการทางการแพทย์์ไปก่่อน
การทบทวนการประเมิิ น การให้้ บริิ ก ารของ
ระบบประกัันสัังคมที่่�ผ่่านมาทั้้�งในภาพรวมและบริิการ
การคลอดบุุตรผ่่านรายงานสำำ�รวจความพึึงพอใจของผู้้�
ใช้้บริิการสำำ�นัักงานประกัันสัังคม พ.ศ. 2552–2562 พบ
ว่่า คะแนนความพึึงพอใจต่่อการให้้บริิการของกองทุุน
ประกัันสัังคมในภาพรวมค่่อนข้้างผัันผวน ซึ่่�งอาจเป็็นผล
จากการที่่�ผู้้�สำำ�รวจในแต่่ละปีีใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจััยที่่�แตกต่่าง

ฉบับที่ 180 กันยายน 2564

กััน โดยในภาพรวมสำำ�นัักงานประกัันสัังคมยัังคงต้้องมีี
การปรัับปรุุงใน 5 ประเด็็นสำำ�คััญ คืือ ความรู้้�ความเข้้าใจ
ต่่อสิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ประกัันตน ความพึึงพอใจต่่อการ
ให้้บริิการของเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงานประกัันสัังคม ความ
พึึงพอใจในสถานพยาบาล อััตราเงิินสมทบเข้้ากองทุุน
ประกัันสัังคม และความเหมาะสมของสิิทธิิประโยชน์์ใน
กรณีีคลอดบุุตรและสงเคราะห์์บุุตรที่่�พบว่่า ผู้้�ประกัันตน
ต้้องการได้้รัับการดููแลการคลอดบุุตรที่่�ดีีขึ้้�นและต้้องการ
ได้้รัับวงเงิินค่่าคลอดบุุตรเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ในกรณีีของการ
สอบถามความสมััครใจในการเพิ่่�มอัตั ราเงิินสมทบ พบว่่า
ในแต่่ละปีีผู้ป้� ระกัันตนส่่วนใหญ่่จะไม่่เห็็นด้ว้ ยกัับการปรัับ
เพิ่่�มอััตราเงิินสมทบ
เพื่่� อ พิิ จ ารณาแนวทางในการพัั ฒ นาสิิ ท ธิิ
ประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตร คณะผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาเปรีียบ
เทีียบกัับเกณฑ์์เทีียบ (Benchmark) ต่่างๆ โดยเริ่่�มจาก
การศึึกษาเปรีียบเทีียบกัับอีีก 2 ระบบหลัักประกัันสุขภ
ุ าพ
สามารถสรุุปประเด็็นสำำ�คััญตามตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1 ความแตกต่่างและการสรุุปข้้อดีีข้้อด้้อยของสิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตรของระบบประกัันสุุขภาพในไทย 3 ระบบหลััก

8

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ฉบับที่ 180 กันยายน 2564

9

10

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ฉบับที่ 180 กันยายน 2564

11

นอกจากนี้้� คณะผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาเปรีียบเทีียบกัับ
ชุุ ด สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ก รณีี ค ลอดบุุ ต รของกองทุุ น ประกัั น
สัังคมกัับข้้อกำำ�หนดหรืือมาตรฐานที่่�เป็็นสากลต่่อการ
คุ้้�มครองกรณีีตั้้ง� ครรภ์์และคลอดบุุตรขององค์์การแรงงาน
ระหว่่างประเทศ (ILO) คืือ อนุุสััญญาที่่�เกี่่�ยวกัับความ
มั่่�นคงทางสัังคม (Social Security (Minimum Standards)
Convention, 1952: C102) อนุุสััญญาการคุ้้�มครองกรณีี
ตั้้�งครรภ์์และคลอดบุุตร (Maternity Protection Convention, 2000: C183) และข้้อแนะ (Recommendation) ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับอนุุสัญ
ั ญาเหล่่านี้้� โดยภาพรวมเมื่่อ� พิิจารณา
เกณฑ์์มาตรฐานที่่�กำำ�หนด รวมถึึงการให้้สััตยาบัันของ
ประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลก พบว่่า แม้้ไทยจะไม่่ได้้ให้้สััตยาบััน
ในอนุุสััญญาเหล่่านี้้� แต่่โดยภาพรวมผู้้�ประกัันตนกองทุุน
ประกัันสัังคมจะได้้รัับความคุ้้�มครองตามมาตรฐานความ
คุ้้�มครองที่่�สอดคล้้องกัับที่่�ระบุุในอนุุสััญญาของ ILO แต่่
อาจจะยัังไม่่ถึงึ ระดัับที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในข้้อแนะที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่ง่�
มีีการกำำ�หนดมาตรฐานความคุ้้�มครองในระดัับที่่สู� งู กว่่าที่่�
กำำ�หนดไว้้ในอนุุสััญญาฯ
ขณะที่่� ห ากเทีียบมาตรฐานความคุ้้�มครองกัั บ
ประเทศที่่�น่่าสนใจ คืือ เวีียดนาม เกาหลีีใต้้ จีีน และ
เยอรมนีี พบว่่า โดยภาพรวม แต่่ละประเทศมีีการกำำ�หนด
สิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตรที่่�แตกต่่างกัันออกไป ทั้้�ง
ในแง่่ของระยะเวลาและมููลค่่าของสิิทธิิประโยชน์์ โดยใน
แง่่ของระยะเวลาของสิิทธิิประโยชน์์ เช่่น ระยะเวลาการ
จ่่ายเงิินชดเชยการหยุุดงาน จะพบว่่า ไทยมีีระยะเวลาที่่�
เทีียบเท่่าหรืือใกล้้เคีียงกัับประเทศที่่�นำำ�มาศึึกษา แต่่ยััง
ขาดในส่่วนของการชดเชยการหยุุดงานให้้แก่่ฝ่่ายบิิดา
ขณะที่่�มููลค่่าของสิิทธิิประโยชน์์จะแปรผัันตามมููลค่่าของ
เงิินสมทบเข้้ากองทุุนและโครงสร้้างภาษีี ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ประเทศ
ที่่�มีีการเรีียกเก็็บเงิินสมทบและภาษีีในอััตราที่่�สูงู จะมีีการ
จััดสิิทธิิประโยชน์์ได้้ในมููลค่่าที่่�สููงกว่่า
จากการรวบรวมข้้อมููลความเห็็นจากกลุ่่�มผู้้�มีี

12

ส่่วนได้้ส่่วนเสีียและกลุ่่�มผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องรวม 5 กลุ่่�ม คืือ 1)
หน่่วยงานผู้้�บริิหารกองทุุนด้้านสุุขภาพ 2) นายจ้้าง 3)
สถานพยาบาล 4) นัักวิิชาการในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
5) กลุ่่�มผู้้�ประกัันตน พบว่่า แต่่ละกลุ่่�มให้้ข้้อมููลและความ
คิิดเห็็นในประเด็็นต่่างๆ เช่่น บทบาทของแต่่ละกลุ่่�มใน
ระบบสวััสดิิการที่่�มีี ปััญหาและอุุปสรรคการดำำ�เนิินการ
แนวทางการจััดสวััสดิิการทั้้�งที่่�เป็็นอยู่่�และประเด็็นที่่�มีี
ความเห็็นว่่าควรจะปรัับปรุุงยกระดัับคุุณภาพสวััสดิิการ
กรณีีตั้้�งครรภ์์ รวมถึึงข้้อเสนอแนะในการพััฒนา สรุุป
ประเด็็นสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1) หน่่วยงานบริิหารกองทุุนด้้านสวััสดิิการ
สุุขภาพ ได้้แก่่ สำำ�นัักงานประกัันสัังคม สำำ�นัักงานหลััก
ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ และกรมบััญชีีกลาง
- คณะผู้้�วิิจััยเข้้าสััมภาษณ์์ผู้้�แทนจากสำำ�นัักงาน
ประกัันสัังคมอัันประกอบด้้วยคณะกรรมการ
ประกัันสัังคม จำำ�นวน 4 ท่่าน คณะกรรมการ
การแพทย์์ฯ จำำ�นวน 2 ท่่าน และเจ้้าหน้้าที่่�
สำำ�นักั จััดระบบบริิการทางการแพทย์์ จำำ�นวน 2
ท่่าน โดยสรุุปพบว่่า ผู้้�แทนมีีความเห็็นว่่าการ
กำำ�หนดอััตราค่่าเหมาจ่่ายเพื่่�อการคลอดบุุตร
ให้้แก่่ผู้ป้� ระกัันตนต้้องคำำ�นึงึ ถึึงอััตราค่่าบริิการ
ทางการแพทย์์ แ ละเสถีี ย รภาพของกองทุุ น
ประกัันสัังคมประกอบกััน และต้้องคำำ�นึึงถึึง
ความต้้องการของผู้้�ประกัันตนเป็็นปััจจััยหลััก
ในการตัั ด สิิ น ใจในประเด็็ นต่่ า งๆ รวมถึึ ง มีี
ความเห็็นด้้วยกัับการปรัับเพิ่่�มเพดานค่่าจ้้าง
ที่่�ใช้้คำำ�นวณอััตราเงิินสมทบเข้้ากองทุุนประกััน
สัังคม เพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพทางการเงิิน
- ผู้้�บริิหารจากสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ โดยผู้ใ้� ห้้สัมภ
ั าษณ์์ได้้ให้้ความเห็็นว่า่
การที่่�ระบบประกัันสังั คมจ่่ายประโยชน์์ทดแทน
กรณีคี ลอดบุุตรในรููปแบบเหมาจ่่ายโดยตรงแก่่

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ผู้้�ประกัันตน เป็็นการสะท้้อนถึึงการให้้ความ
สำำ�คััญกัับกรณีีคลอดบุุตรมากเป็็นพิิเศษ และ
ให้้ความเห็็นถึึงการที่่�ระบบประกัันสัังคมผููก
สิิทธิิผู้้�ประกัันตนไว้้กัับสถานพยาบาลขนาด
ใหญ่่ว่า่ ทำำ�ให้้กองทุุนประกัันสังั คมมีีต้้นทุนุ การ
บริิหารจััดการสููง
- ผู้้�บริิหารจากกรมบััญชีีกลางขออนุุญาตไม่่ออก
ความเห็็นในเรื่่�องสิิทธิิประโยชน์์ของกองทุุน
ประกัันสัังคม
2) นายจ้้ า ง คณะผู้้�วิิ จัั ย ได้้ ส่่ ง แบบรัั บ ความ
คิิ ด เห็็ น ไปยัั ง ผู้้� ป ระกอบการภาคอุุ ต สาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม และภาคบริิการ ทั้้�งธุุรกิิจขนาดใหญ่่ ขนาด
กลางและขนาดย่่อม จำำ�นวน 20 ราย พบปััญหาและ
อุุปสรรคในการดููแลพนัักงานตั้้�งครรภ์์ ความไม่่เหมาะ
สมของสิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตรตามระบบประกััน
สัังคม ปััญหาและอุุปสรรคในการทำำ�ธุรุ กรรมกัับสำำ�นักั งาน
ประกัันสัังคม รวมถึึงมีีนายจ้้างบางส่่วนที่่�เห็็นด้้วยและ
บางส่่วนไม่่เห็็นด้้วยกัับการปรัับขยายเพดานค่่าจ้้างที่่�ใช้้
คำำ�นวณอััตราเงิินสมทบ
3) สถานพยาบาล คณะผู้้�วิิ จัั ย ได้้ ล งพื้้� นที่่�
สัั มภ าษณ์์ สถ านพยาบาลคู่่�สัั ญ ญาประกัั นสัั ง คมใน 4
ภููมิิภาค ซึ่่�งแต่่ละภููมิิภาคจะครอบคลุุมทุุกประเภทสถาน
พยาบาล ตั้้�งแต่่โรงเรีียนแพทย์์ โรงพยาบาลศููนย์์ โรง
พยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุขุ
ภาพส่่วนตำำ�บล คลิินิิกเอกชน ศููนย์์อนามััยแม่่และเด็็ก
ตลอดจนศููนย์์บริิการสาธารณสุุขของเทศบาล โดยภาพ
รวมสถานพยาบาลให้้ข้้อมููลความเห็็นว่่า เงิินค่่าคลอด
บุุตรเหมาจ่่าย 13,000 บาทไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับผู้้�ตั้้ง� ครรภ์์ที่่�
จำำ�เป็็นต้อ้ งคลอดด้้วยวิิธีีการผ่่าตััดคลอดหรืือมีีความเสี่่�ยง
สููง เงิินค่า่ ฝากครรภ์์เพิ่่�มเติิม 1,000 บาทมีีเงื่่อ� นไขและขั้้�น
ตอนที่่�ยุ่่�งยากเกิินไป รููปแบบการเบิิกจ่่ายที่่�ผู้้�ประกัันตน

ฉบับที่ 180 กันยายน 2564

ต้้องสำำ�รองจ่่ายไปก่่อนสร้้างปััญหาและภาระทางการเงิิน
ให้้สถานพยาบาลเป็็นอย่่างมาก ในบางกรณีี ผู้้�ประกััน
ตนจะได้้รัับสิิทธิิตรวจและรัักษาบางประการฟรีีก็็ต่่อเมื่่�อ
ใช้้บริิการฝากครรภ์์และคลอดบุุตรที่่�สถานพยาบาลตาม
สิิทธิิเท่่านั้้�น อีีกทั้้�งการเบิิกจ่่ายของระบบประกัันสัังคม
มีีขอบเขตและขั้้�นตอนค่่อนข้้างซัับซ้้อน ยุ่่�งยาก ล้้าสมััย
และไม่่เป็็นปััจจุุบััน แต่่มีีข้้อดีีคืือ ราคาฐาน (Base Rate)
ของระบบประกัันสัังคมค่่อนข้้างมีีความแน่่นอน ขณะที่่�
ปััญหาทางสุุขภาพและอุุปสรรคในการดููแลผู้้�ตั้้�งครรภ์์ใน
แต่่ละภููมิิภาคค่่อนข้้างคล้้ายคลึึงกััน
4) นัักวิิชาการ คณะผู้้�วิจัิ ยั สััมภาษณ์์นักั วิิชาการ
5 ท่่าน ประกอบด้้วยอาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาสููติิศาสตร์์
และนรีีเวชวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ และนัักวิิชาการ
ทางการแพทย์์ ได้้ให้้ข้้อเสนอมุุมมองวิิจััยที่่�ควรพิิจารณา
ในการปรัับรูปู แบบสิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตรและฝาก
ครรภ์์ให้้เหมาะสมกัับผู้้�ประกัันตน โดยจะต้้องพิิจารณา
ถึึงกรณีีที่่�ผู้้�ประกัันตนมีีครรภ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงหรืือมีีภาวะ
แทรกซ้้อน และควรต้้องคำำ�นึึงถึึงความเท่่าเทีียมทาง
สุุขภาพโดยเฉพาะเมื่่อ� เทีียบกัับสิิทธิิประโยชน์์ที่่ค� นไทยใน
อีีก 2 ระบบ คืือ ระบบสวััสดิกิ ารรัักษาพยาบาลข้้าราชการ
และระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิได้้รัับ
5) ผู้้�ประกัันตน คณะผู้้�วิิจััยรวบรวมข้้อมููลความ
เห็็นผ่่านการใช้้แบบสอบถามเป็็นหลััก และได้้จััดการ
สััมภาษณ์์เพิ่่�มเติิมในกรณีีของกลุ่่�มแรงงานข้้ามชาติิซึ่่�ง
เป็็นกลุ่่�มที่่�อาจจะไม่่สามารถให้้ข้้อมููลผ่่านแบบสอบถาม
ได้้ พบว่่า ผู้้�ประกัันตนจำำ�นวนมากมีีพฤติิกรรมเข้้ารัับ
บริิการการฝากครรภ์์ที่่�สถานพยาบาลเอกชน เพราะ
สามารถเข้้ารัับบริิการได้้นอกเวลาราชการ และเลืือก
คลอดที่่�สถานพยาบาลของรััฐเพื่่อ� ควบคุุมค่า่ ใช้้จ่า่ ย แม้้ว่า่
ผู้้�ประกัันตนจะมีีอุุปสรรคมากกัับการต้้องสำำ�รองจ่่าย ทั้้�งนี้้�
เมื่่�อสำำ�รวจความพึึงพอใจพบว่่า ผู้้�ประกัันตนส่่วนมากยััง
คงเลืือกข้้อเสนอที่่�ให้้มีีการจ่่ายเงิินแบบเหมาจ่่ายให้้แก่่ผู้้�
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ตารางที่่� 2 ค่่าใช้้จ่่ายในการฝากครรภ์์และคลอดบุุตร (ไม่่รวมค่่ารัักษาพยาบาล และค่่าใช้้จ่่ายพิิเศษอื่่�นๆ)

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััย

ประกัันตนมากกว่่าข้้อเสนอที่่�ให้้มีีการจ่่ายตรงแก่่สถาน
พยาบาล
ในขั้้�นต่่อมา คณะผู้้�วิิจััยประมาณการต้้นทุุนค่่า
บริิการการฝากครรภ์์คลอดบุุตร1 โดยเริ่่มจ
� ากการรวบรวม
ข้้อมููลค่่าใช้้จ่่ายในการฝากครรภ์์และคลอดบุุตรของผู้้�
ประกัันตน พบว่่า ผู้้�ให้้ข้้อมููลมีีค่่าใช้้จ่่ายในการฝากครรภ์์
คลอดบุุตรเฉลี่่�ย 31,900 บาท แต่่หากไม่่รวมกลุ่่�มคนที่่�มีี
ค่่ารัักษาพยาบาลและค่่าใช้้จ่่ายพิิเศษอื่่�นๆ อัันประกอบ
ด้้วยรายการจ่่ายค่่ารัักษาโรคก่่อนคลอด ค่่ารัักษาภาวะ
แทรกซ้้อนระหว่่างคลอด ค่่าห้้องพิิเศษ ค่่าห้้องกรณีีต้้อง
นอนสถานพยาบาลเกิิน 3 คืืน ค่่าใส่่ซองให้้แพทย์์ และ
อื่่�นๆ นอกเหนืือจากค่่าคลอดปกติิ เช่่น ค่่าคลอดตาม
ฤกษ์์ ค่่าอบรม สรุุปค่่าใช้้จ่่ายในการฝากครรภ์์คลอดบุุตร
เฉลี่่�ยจะเท่่ากัับ 22,800 บาท จำำ�แนกตามวิิธีีการคลอดได้้
ตามตารางที่่� 2
ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลราคาข้้างต้้นเป็็นการให้้ข้้อมููลของผู้้�
ตอบแบบสอบถาม ซึ่่ง� อาจจะมีีการให้้ข้อ้ มููลรายการค่่าใช้้
จ่่ายที่่�คลาดเคลื่่�อนจากความเป็็นจริิงได้้ การพิิจารณาค่่า

ใช้้จ่่ายอาจจะต้้องพิิจารณากัับข้้อมููลอััตราเรีียกเก็็บของ
สถานพยาบาลประกอบซึ่่�งจะเป็็นข้้อมููลที่่�มีีความแม่่นยำำ�
และเป็็นปัจจุ
ั บัุ นั กว่่า โดยคณะผู้้�วิจัิ ยั ได้้สำำ�รวจข้้อมููลราคา
ค่่าบริิการจากสถานพยาบาลรวม 71 แห่่ง พบว่่า “ค่่า
เฉลี่่�ย” ของอััตราค่่าบริิการฝากครรภ์์ คลอดบุุตร และ
อื่่น� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�แนกตามประเภทสถานพยาบาล สรุุป
ได้้ตามตารางที่่� 3
โดยภาพรวม จากข้้อมููลการสำำ�รวจค่่าใช้้จ่่าย
ของผู้้�ประกัันตนกรณีีคลอดบุุตร และข้้อมููลการสำำ�รวจ
ราคาค่่าบริิการพบว่่า สิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตรทั้้�ง
ส่่วนของค่่าบริิการทางการแพทย์์เหมาจ่่าย 15,000 บาท
และค่่าฝากครรภ์์เพิ่่�มเติิม 1,500 บาท ไม่่เพีียงพอใน
กรณีีที่่�ผู้้�ประกัันตนเข้้ารัับบริิการคลอดด้้วยวิิธีีการผ่่าตััด
คลอด ทั้้�งนี้้� การขยายสิิทธิิประโยชน์์จำำ�เป็็นต้อ้ งพิิจารณา
เสถีียรภาพทางการเงิินเพิ่่�มเติิม โดยคณะผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษา
เพดานงบประมาณ (รายรัับของกองทุุน) ชุุดของสิิทธิิ
ประโยชน์์ โครงสร้้างต้้นทุุนทางการแพทย์์ และจำำ�นวนผู้้�
ใช้้บริิการ (รายจ่่ายของกองทุุน) ซึ่่�งสรุุปภาพรวมได้้ดัังนี้้�
กองทุุนภายใต้้การบริิหารของสำำ�นัักงานประกััน
1
จากการพิิจารณาประกาศกระทรวงสาธารณสุุขที่่�เกี่่�ยวข้้องพบว่่า สัังคมของไทยประกอบด้้วย 5 กองทุุนย่่อย คืือ
อััตราอ้้างอิิงที่่�ระบุุในแต่่ละประกาศ ไม่่ได้้มีีการระบุุอััตราค่่าบริิการการ
1) กองทุุ น 4 กรณีี (เจ็็ บป่่ ว ย คลอดบุุ ต ร
ฝากครรภ์์คลอดบุุตรไว้้โดยตรง แต่่มีีการระบุุเป็็นรายการหััตถการและ
ทุุพพลภาพ และตาย)
วััสดุุเอาไว้้
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ตารางที่่� 3 ค่่าเฉลี่่�ยของอััตราค่่าบริิการฝากครรภ์์ คลอดบุุตร และอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�แนกตามประเภทสถานพยาบาล

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััย

2) กองทุุน 2 กรณีี (สงเคราะห์์บุตุ ร และชราภาพ)
3) กองทุุนกรณีีว่่างงาน
4) กองทุุนมาตรา 40 (สิิทธิิประโยชน์์ทั่่�วไป)
5) กองทุุนมาตรา 40 (บำำ�เหน็็จชราภาพ)
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
จะนำำ�ส่่งเงิินสมทบและรัับสิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตร
จากกองทุุน 4 กรณีี (เจ็็บป่่วย คลอดบุุตร ทุุพพลภาพ
และตาย)
ในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา กองทุุนประกัันสัังคมมีี
จำำ�นวนผู้้�ประกัันตนเพิ่่�มขึ้น้� ในทุุกกลุ่่�มมาตรา โดยใน พ.ศ.
2563 กองทุุนฯ มีีจำำ�นวนผู้้�ประกัันตนรวม 16.43 ล้้าน
คน เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. 2552 ที่่�มีีจำำ�นวนผู้้�ประกัันตนรวม
เพีียง 9.36 ล้้านคน โดยเพิ่่�มขึ้้�น 7.07 ล้้านคน หรืือเพิ่่�ม
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ขึ้้�นในอััตราเฉลี่่�ยร้้อยละ 5.2 ต่่อปีี (กองทุุนฯ มีีจำำ�นวนผู้้�
ประกัันตนลดลงใน พ.ศ. 2563 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�เกิิดภาวะการ
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019) โดยนอกจาก
จะเป็็นผลจากการเพิ่่�มขึ้้�นของประชากร อีีกปััจจััยสำำ�คััญ
ที่่�ส่่งผลอย่่างมากต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนผู้้�ประกัันตน
คืือ การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายประกัันสัังคมของไทย ซึ่่�ง
ทำำ�ให้้บางปีีมีีการเปลี่่ย� นแปลงของจำำ�นวนผู้ป้� ระกัันตนใน
ระดัับที่่�สููง เช่่น ใน พ.ศ. 2561 ที่่�มีีการปรัับระบบการลง
ทะเบีียนแรงงานข้้ามชาติิ และใน พ.ศ. 2562 ที่่�สำำ�นักั งาน
ประกัันสัังคมประกาศคืืนสิิทธิิประกัันสัังคมให้้แก่่อดีีตผู้้�
ประกัันตนตามมาตรา 39
รายรัับกองทุุนมาจากการเก็็บเงิินสมทบจาก 3
ฝ่่าย คืือ นายจ้้าง ผู้้�ประกัันตน และรััฐบาล โดยกำำ�หนด
อััตราสมทบตามฐานค่่าจ้้าง
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1) กรณีีผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33
- เรีียกเก็็ บ เงิิ นสมทบจ ากผู้้� ป ระกัั น ตนตาม
มาตรา 33 รวมร้้อยละ 5 ของฐานค่่าจ้้าง นำำ�
เข้้ากองทุุน 4 กรณีี (เจ็็บป่่วย คลอดบุุตร
ทุุพพลภาพ และตาย) ร้้อยละ 1.5 ของฐานค่่า
จ้้าง (ที่่�เหลืืออีีกร้้อยละ 3.5 จะนำำ�เข้้ากองทุุน
2 กรณีีร้้อยละ 3 และกองทุุนกรณีีว่่างงาน
ร้้อยละ 0.5) โดยมีีนายจ้้างและรััฐบาลร่่วมจ่่าย
สมทบเข้้ากองทุุน 4 กรณีีอีีกฝ่่ายละร้้อยละ 1.5
ของฐานค่่าจ้้าง (ส่่วนที่่�เหลืือ นายจ้้างร่่วมจ่่าย
สมทบเข้้ากองทุุน 2 กรณีีร้้อยละ 3 และกองทุุน
กรณีีว่่างงานร้้อยละ 0.5 ส่่วนรััฐบาลร่่วมจ่่าย
สมทบเข้้ากองทุุน 2 กรณีีร้้อยละ 1 และกองทุุน
กรณีีว่่างงานร้้อยละ 0.25)
- ฐานค่่าจ้้างตามค่่าจ้้างที่่�ได้้รัับจริิง กำำ�หนดไว้้
ต่ำำ��สุุดที่่� 1,650 บาทต่่อเดืือน สููงสุุดที่่� 15,000
บาทต่่อเดืือน (กรณีีค่่าจ้้างสููงกว่่า 15,000 บาท
ต่่อเดืือนขึ้้�นไป จะจ่่ายเงิินสมทบที่่�ฐานค่่าจ้้าง

16

15,000 บาทต่่อเดืือน) ทำำ�ให้้ผู้้�ประกัันตนจ่่าย
เงิินสมทบมากสุุด 750 บาทต่่อเดืือน (ร้้อยละ
5 ของ 15,000 บาท)
2) กรณีีผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 39
- เรีียกเก็็ บ เงิิ นสมทบจ ากผู้้� ป ระกัั น ตนตาม
มาตรา 39 รวมร้้อยละ 9 ของฐานค่่าจ้้าง นำำ�
เข้้ากองทุุน 4 กรณีี (เจ็็บป่่วย คลอดบุุตร
ทุุพพลภาพ และตาย) ร้้อยละ 3 ของฐานค่่าจ้้าง
(ที่่�เหลืืออีีกร้้อยละ 6 จะนำำ�เข้้ากองทุุน 2 กรณีี
โดยที่่�ไม่่มีีการส่่งเงิินเข้้ากองทุุนกรณีีว่่างงาน)
โดยมีีรััฐบาลร่่วมจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุน 4 กรณีี
ร้้อยละ 1.5 ของฐานค่่าจ้้าง และเข้้ากองทุุน 2
กรณีีอีีกร้้อยละ 1 ของฐานค่่าจ้้าง
-	กำำ�หนดฐานค่่าจ้้างเท่่ากัับ 4,800 บาทต่่อเดืือน
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกัันตนจ่่ายเงิินสมทบเท่่ากัับ 432
บาทต่่อเดืือน (ร้้อยละ 9 ของ 4,800 บาท) และ
ได้้รัับเงิินสมทบจากรััฐบาล 120 บาทต่่อเดืือน
(ร้้อยละ 2.5 ของ 4,800 บาท) เท่่ากัันทุุกคน
ทั้้�งนี้้� บางช่่วงเวลาอาจมีีการปรัับลดอััตราเงิิน
สมทบเป็็นกรณีีพิิเศษ เช่่น ในช่่วงมีีนาคม–พฤศจิิกายน
พ.ศ. 2563 สำำ�นัักงานประกัันสัังคมประกาศปรัับลดอััตรา
เงิินสมทบทั้้ง� ในส่่วนของนายจ้้างและผู้ป้� ระกัันตนเพื่่อ� ช่่วย
บรรเทาผลกระทบที่่�ทั้้�ง 2 ฝ่่ายได้้รัับจากการระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายของกองทุุนประกัันสัังคมกรณีี
คลอดบุุตรขึ้้�นอยู่่�กัับการตั้้�งครรภ์์ของผู้้�ประกัันตน ใน
กรณีีของการตั้้�งครรภ์์ 1 ครั้้�ง ผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33
จะสามารถรัับผลประโยชน์์ทดแทนกรณีีคลอดบุุตรจาก
ค่่าบริิการทางการแพทย์์ ค่่าฝากครรภ์์ส่่วนที่่�เพิ่่�มจากค่่า
บริิการทางการแพทย์์ และเงิินชดเชยการหยุุดงาน ได้้
มากสุุดถึึง 39,000 บาท (ฐานค่่าจ้้างสููงสุุดเท่่ากัับเดืือน
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ละ 15,000 บาท) ขณะที่่�ผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 39 จะ
สามารถรัับผลประโยชน์์ทดแทนกรณีีการคลอดบุุตรจาก
ค่่าบริิการทางการแพทย์์ ค่่าฝากครรภ์์ส่่วนที่่�เพิ่่�มจากค่่า
บริิการทางการแพทย์์ และเงิินชดเชยการหยุุดงาน ได้้
เท่่ากัับ 23,700 บาท (ฐานค่่าจ้้างเท่่ากัับเดืือนละ 4,800
บาท) นอกจากนี้้� ผู้้�ประกัันตนยัังมีีสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น
นอกจากที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการมีีบุุตร เช่่น เงิินสงเคราะห์์บุตุ ร
(เดืือนละ 800 บาทต่่อบุุตร 1 คน ไม่่เกิิน 3 คนต่่อครั้้ง� การ
เบิิก จนกว่่าบุุตรจะอายุุครบ 6 ปีีบริิบููรณ์์) และค่่าใช้้จ่่าย
ในการฉีีดวััคซีีนตามฤดููกาล
โดยหากพิิจารณาสถิิติิการรัับบริิการกรณีีคลอด
บุุ ต ร รายรัั บ กองทุุ น 4 กรณีี (เจ็็ บป่่ ว ย คลอดบุุ ต ร
ทุุพพลภาพ และตาย) และค่่าใช้้จ่่ายสิิทธิิประโยชน์์กรณีี
คลอดบุุตร2 จะพบข้้อสัังเกตสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1) แม้้ ว่่ า กองทุุ น ประกัั นสัั ง คมจะมีีจำำ�น วนผู้้�
ประกัันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง แต่่จำำ�นวนครั้้ง� การรัับบริกิ ารสิิทธิิประโยชน์์กรณีี
คลอดบุุตรกลัับไม่่เปลี่่�ยนแปลงมากนััก โดยมีีจำำ�นวนครั้้�ง
การรัับบริิการสิิทธิิฯ กรณีีคลอดบุุตรต่่อจำำ�นวนผู้้�ประกััน
ตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
2) ผู้้�ประกัันตนมีีสััดส่่วนการคลอดด้้วยวิิธีีการ
ผ่่ า ตัั ด คลอดประมาณร้้ อ ยละ 25-30 ซึ่่� ง เป็็ นข้้ อ มูู ล ที่่�
สอดคล้้องกัับข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากการลงพื้้�นที่่�สััมภาษณ์์
สถานพยาบาลทั่่�วประเทศ
3) ค่่าใช้้จ่่ายต่่อกรณีีการรัับสิิทธิิกลัับเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ซึ่่�งเป็็นผลจากการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบสิิทธิิประโยชน์์ที่่�
สำำ�นักั งานประกัันสังั คมได้้ขยายสิิทธิิประโยชน์์กรณีคี ลอด
บุุตรในหลายครั้้�ง
การเปรีียบเทีียบรายรัับกัับรายจ่่ายกรณีีสิิทธิิ
ประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตรของกองทุุนประกัันสังั คมจะต้้อง
ใช้้การคำำ�นวณอััตราต้้นทุุนแบบ PAYG (Pay As You
2

สามารถดููรายละเอีียดสถิิติิในส่่วนที่่� 5 ของรายงานฉบัับสมบููรณ์์
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Go) เข้้ามาเป็็นเกณฑ์์พิิจารณาร่่วมกัับเกณฑ์์อััตราปรัับ
ลดเงิินสมทบกรณีคี ลอดบุุตรที่่�สำำ�นักั งานประกัันสังั คมได้้
กำำ�หนดไว้้ (ณ พ.ศ. 2561 กำำ�หนดไว้้เท่่ากัับร้้อยละ 0.69)
โดยอััตราต้้นทุุนแบบ PAYG กรณีีคลอดบุุตรไม่่ควรเกิิน
เกณฑ์์อััตราปรัับลดเงิินสมทบกรณีีคลอดบุุตรฯ (เสมืือน
มีีค่่าใช้้จ่่ายต่ำำ��กว่่ารายรัับ) ซึ่่�งพบว่่า ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2557
เป็็นต้้นมา อััตราต้้นทุุนแบบ PAYG กรณีีคลอดบุุตรมีีค่่า
ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์อััตราปรัับลดเงิินสมทบกรณีีคลอดบุุตรฯ
(ช่่วง พ.ศ. 2555-2556 มีีการปรัับลดอััตราเงิินสมทบเพื่่�อ
บรรเทาผลกระทบจากมหาอุุทกภััย ทำำ�ให้้มีีอััตราต้้นทุุน
แบบ PAYG บริิการกรณีีคลอดบุุตรที่่�สููงกว่่าปกติิ)
ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2562 อััตราต้้นทุุนแบบ PAYG
บริิการกรณีีคลอดบุุตรเท่่ากัับร้้อยละ 0.43 ซึ่่�งคิิดเป็็น
เพีียงร้้อยละ 62 ของเกณฑ์์อััตราปรัับลดเงิินสมทบกรณีี
คลอดบุุตรฯ (ร้้อยละ 0.69) ทั้้�งนี้้� ไม่่อาจอนุุมานไปว่่าใน
กรณีี พ.ศ. 2562 สำำ�นักั งานประกัันสังั คมจะสามารถขยาย
วงเงิินต้้นทุุนค่่าบริิการสิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตรได้้
อีีกถึึงประมาณร้้อยละ 38 ของวงเงิินต้้นทุุนบริิการสิิทธิิ
ประโยชน์์กรณีคี ลอดบุุตรใน พ.ศ. 2562 เนื่่อ� งจากกองทุุน
4 กรณีี (เจ็็บป่่วย คลอดบุุตร ทุุพพลภาพ และตาย) ยัังมีี
รายจ่่ายผลประโยชน์์ทดแทนอื่่นน
� อกเหนืือจากกรณีคี ลอด
บุุตรอีีก 3 กรณีี คืือ กรณีีเจ็็บป่่วย กรณีีทุุพพลภาพ และ
กรณีีตาย ซึ่่�งการกำำ�หนดสิิทธิิประโยชน์์จะต้้องคำำ�นึึงถึึง
ผลกระทบทางการเงิินโดยภาพรวมของกองทุุน 4 กรณีี
(เจ็็บป่่วย คลอดบุุตร ทุุพพลภาพ และตาย)
โดยเมื่่อ� พิิจารณารายรัับและค่่าใช้้จ่า่ ยในภาพรวม
ของกองทุุน 4 กรณีี (เจ็็บป่ว่ ย คลอดบุุตร ทุุพพลภาพ และ
ตาย) พบว่่า ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2557 เป็็นต้้นมา (ปีีหลัังมหา
อุุทกภััย พ.ศ. 2554) จนถึึง พ.ศ. 2562 รายรัับเงิินสมทบ
กองทุุนฯ จะมีีอััตราเติิบโตเฉลี่่ย� ต่่อปีีเท่่ากัับร้อ้ ยละ 4.9 ต่่อ
ปีี ซึ่ง่� ต่ำำ��กว่่าอััตราเติิบโตเฉลี่่ย� ต่่อปีีของค่่าใช้้จ่า่ ยกองทุุนฯ
ที่่�เท่่ากัับร้อ้ ยละ 6.9 ต่่อปีี (อััตราเติิบโตเฉลี่่ย� ของค่่าใช้้จ่า่ ย
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กองทุุนฯ เฉพาะกรณีีคลอดบุุตรเท่่ากัับร้้อยละ 0.9 ต่่อปีี
ซึ่่�งอนุุมานได้้ว่่าอััตราเติิบโตของค่่าใช้้จ่่ายกองทุุนฯ โดย
หลัักจะเกิิดจากอััตราเติิบโตของค่่าใช้้จ่่ายกรณีีเจ็็บป่่วย
ทุุพพลภาพ และตาย) ด้้วยอััตราเติิบโตของค่่าใช้้จ่า่ ยกอง
ทุุนฯ ที่่�สูงู กว่่าอััตราเติิบโตของรายรัับกองทุุนฯ จะทำำ�ให้้ใน
อนาคตกองทุุน 4 กรณีี (เจ็็บป่่วย คลอดบุุตร ทุุพพลภาพ
และตาย) จะมีีปััญหาในด้้านเสถีียรภาพทางการเงิินได้้
เมื่่�อพิิจารณาผลการศึึกษาที่่�ผ่่านมา รวมถึึงผล
การระดมความเห็็นจากการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารทั้้�งหมด
4 รอบใน 4 ภููมิภิ าค ซึ่่ง� มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมอันั ประกอบด้้วย
ผู้้�ประกัันตนและนายจ้้างรวม 188 ท่่าน ผู้้�แทนจากสถาน
พยาบาล 112 ท่่าน รวมถึึงผู้้�แทนจากสำำ�นัักงานประกััน
สัังคม 29 ท่่าน สามารถสรุุปประเด็็นสำำ�คััญที่่�สามารถ
นำำ�มาปรัับปรุุงพััฒนาบริิการสิิทธิิประโยชน์์ และประเด็็น
สำำ�คััญที่่�สามารถพััฒนาเพื่่�อยกระดัับการกำำ�กัับดููแลของ
สถานพยาบาลที่่�ให้้บริิการได้้ดัังนี้้�

•	สำำ�หรัับผู้้�ประกัันตนชาย ให้้แนบสำำ�เนา
ทะเบีียนสมรส ในกรณีีที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ จ ด
ทะเบีียนสมรสให้้แนบหนัังสืือรัับรอง
ของผู้้� ป ระกัั น ตนกรณีี ไ ม่่ มีีท ะเบีียน
สมรส
•	สำำ� เนาสมุุ ด บัั ญ ชีีเงิิ น ฝากธนาคาร
ประเภทออมทรััพย์์หน้้าแรก
-	จากขั้้�นตอนและรายการเอกสารที่่�ต้้องยื่่�น
ในปััจจุุบัันผู้้�ประกัันตนจะต้้องมีีการสำำ�รอง
จ่่ า ยค่่ า บริิ ก ารทางการแพทย์์ ก รณีี ค ลอด
บุุตรให้้แก่่สถานพยาบาลไปก่่อน จากนั้้�น
จึึงทำำ�การแจ้้งเกิิดบุุตรและนำำ�เอกสารตาม
รายการข้้างต้้นไปยื่่�นขอเบิิกสิิทธิิประโยชน์์
กรณีีคลอดบุุตรที่่�สำำ�นัักงานประกัันสัังคม

2) มููลค่่าประโยชน์์ทดแทนกรณีีคลอดบุุตรใน
ปััจจุุบัันอาจจะไม่่เพีียงพอในบางกรณีี
ประเด็็นสำำ�คััญที่่�สามารถนำำ�มาปรัับปรุุงพััฒนาบริิการ
- เงิิ นค่่ า บริิ ก ารทางการแพทย์์ ก รณีี ค ลอด
สิิทธิิประโยชน์์
บุุตรเพีียงพอเฉพาะกรณีคี ลอดปกติิที่่สถ
� าน
พยาบาลของรััฐ ไม่่เพีียงพอในกรณีีที่่ม� ารดา
1) เงื่่�อนไขการเบิิกจ่่ายสิิทธิิประโยชน์์ค่่าบริิการ
จำำ�เป็็นต้้องคลอดด้้วยวิิธีีการผ่่าตััดคลอด มีี
ทางการแพทย์์ ใ นปัั จจุุ บัั น ทำำ� ให้้ ผู้้� ป ระกัั น ตนกองทุุ น
ภาวะครรภ์์เสี่่�ยง หรืือเกิิดภาวะแทรกซ้้อน
ประกัันสัังคมต้้องสำำ�รองจ่่ายค่่าบริิการทางการแพทย์์กรณีี
คลอดบุุตรไปก่่อน
3) เงื่่�อนไขการเบิิกจ่่ายสิิทธิิประโยชน์์ค่่าฝาก
- เอกสารประกอบการเบิิกสิิทธิิประโยชน์์กรณีี ครรภ์์เพิ่่�มเติิมในปััจจุบัุ นั ทำำ�ให้้ผู้ป�้ ระกัันตนกองทุุนประกััน
คลอดบุุตร ประกอบด้้วย
สัังคมมีีอุุปสรรคในการรัับสิิทธิิประโยชน์์จากโครงการ
• แบบคำำ�ขอรัับประโยชน์์ทดแทน สปส. “ฝากท้้องทุุกที่่� ฟรีีทุุกสิิทธิ์์�” ของ สปสช.
2-01 ผู้้�ประกัันตนกรอกข้้อความครบ
- เงื่่�อนไขการเบิิกจ่่ายสิิทธิิประโยชน์์ค่่าฝาก
ถ้้วน พร้้อมลงลายมืือชื่่�อผู้้�ยื่่�นคำำ�ขอ
ครรภ์์เพิ่่�มเติิมในปััจจุุบัันทำำ�ให้้ผู้้�ประกัันตน
•	สำำ�เนาสููติิบััตรบุุตร 1 ชุุด (กรณีีคลอด
กองทุุนประกัันสัังคมมีีอุุปสรรคในการรัับ
บุุตรแฝดให้้แนบสำำ�เนาสููติิบััตรของคู่่�
สิิทธิิประโยชน์์จากโครงการ “ฝากท้้องทุุกที่่�
แฝดด้้วย)
ฟรีีทุุกสิิทธิ์์�” ของ สปสช.
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

- เนื่่�องจากมีีการกำำ�หนดเงื่่�อนไขให้้ “เบิิกได้้
ในอััตราที่่�จ่่ายจริิงแต่่ไม่่เกิิน ...” ทำำ�ให้้ผู้้�
ประกัันตนต้้องมีีหลัักฐานการจ่่ายเงิินเพื่่�อ
นำำ�มาใช้้เบิิกสิิทธิิส่ว่ นนี้้� อย่่างไรก็็ตาม สถาน
พยาบาลจะไม่่สามารถออกใบเสร็็จให้้แก่่ผู้้�
ประกัันตนได้้กรณีีเข้้าร่่วมโครงการ “ฝาก
ท้้องทุุกที่่� ฟรีีทุุกสิิทธิ์์�” เพราะผู้้�ประกัันตน
ไม่่มีีการจ่่ายเงิินให้้สถานพยาบาล

-	จากการรวบรวมข้้อมููลความเห็็นจากสถาน
พยาบาล พบว่่า ฐานข้้อมููลประกัันสัังคมไม่่
เป็็นปััจจุุบัันและให้้ข้้อมููลที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อ
การตรวจสอบสิิทธิิของผู้้�ประกัันตน เช่่น
ระยะเวลาการส่่ ง เงิิ น เข้้ า กองทุุ น ประกัั น
สัังคมที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดสิิทธิิบางประการ
หรืือวัั นที่่� สิ้้� นสุุ ด ความเป็็ น ผู้้� ป ระกัั น ตนที่่�
แสดงในระบบไม่่เป็็นปััจจุุบััน

4) ความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสิิทธิิชดเชยการหยุุดงาน
2) การประสานงานระหว่่างสถานพยาบาลและ
- สิิทธิิที่่�ยัังไม่่เท่่าเทีียม คืือ เงิินชดเชยการ สำำ�นัักงานประกัันสัังคมยัังคงมีีจุุดที่่�ต้้องพััฒนา
หยุุดงานของฝ่่ายสามีีเพื่่�อช่่วยภรรยาดููแล
- ประเด็็ นด้้ า นการกำำ� หนดนโยบายจาก
บุุตร ซึ่่�งหลายประเทศให้้สิิทธิินี้้� สำำ�หรัับ
สำำ�นักั งานประกัันสังั คมสู่่�สถานพยาบาล โดย
ประเทศไทย มีีเพีียงข้้าราชการชายที่่�ลา
สถานพยาบาลบางแห่่งแจ้้งว่่า สำำ�นัักงาน
หยุุดได้้ 15 วัันภายใน 30 วัันตั้้�งแต่่ภรรยา
ประกัันสัังคมมัักออกนโยบายโดยไม่่หารืือ
คลอด โดยยัังคงได้้รัับค่่าจ้้าง แต่่มีีเงื่่�อนไข
ไม่่ พิิ จ ารณาบริิ บท ในทางปฏิิ บัั ติิ และไม่่
คืือ ให้้ลาหยุุดได้้ไม่่เกิิน 15 วัันทำำ�การ และ
แจ้้งสถานพยาบาลล่่วงหน้้า อีีกทั้้�งเมื่่�อออก
ไม่่ติิดต่่อเกิิน 15 วััน
นโยบายมาแล้้วก็็มัักไม่่ประชาสััมพัันธ์์หรืือ
- การแก้้ปััญหาในประเด็็นนี้้�คืือ การกำำ�หนด
สื่่�อสารให้้สถานพยาบาลในฐานะผู้้�ปฏิิบััติิ
สิิทธิิวัันลาและเงิินชดเชยการลาเพื่่�อช่่วย
ให้้เข้้าใจตรงกััน ส่่งผลให้้สถานพยาบาลไม่่
ภรรยาดูู แ ลบุุ ต ร ซึ่่� ง ต้้ อ งอาศัั ย การหารืือ
สามารถนำำ�นโยบายไปปฏิิบััติิได้้อย่่างถููก
และตกลงร่่วมกัันในหน่่วยงานภาครััฐระดัับ
ต้้องตามที่่�ผู้้�กำำ�หนดนโยบายคาดหวััง
ประเทศ เพื่่�อกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบจ่่ายค่่า
- ระบบประกัันสังั คมใช้้หลัักฐานแบบเอกสาร
จ้้ า งในวัั น ลาดัั ง กล่่ า ว ซึ่่� ง ในประเด็็ น นี้้� มีี
กระดาษ (Hard Copy) ค่่ อ นข้้ า งมาก
หลายหน่่วยงานเกี่่�ยวข้้องนอกเหนืือจาก
เช่่น สููติิบััตร ทะเบีียนบ้้าน บััตรประจำำ�ตััว
สำำ�นัักงานประกัันสัังคม
ประชาชน สมุุ ด บัั ญ ชีีธนาคาร ทะเบีียน
สมรส ใบรัับรองแพทย์์ เป็็นต้้น ทำำ�ให้้สถาน
ประเด็็นสำำ�คััญที่่�สามารถพััฒนาเพื่่�อยกระดัับการ
พยาบาลต้้องทำำ�เรื่่อ� งเบิิกด้้วยระบบเอกสาร
กำำ�กัับดููแลของสถานพยาบาลที่่�ให้้บริิการ
กระดาษ เช่่น ถ่่ายเอกสาร ส่่งทางไปรษณีีย์์
เป็็นต้้น
1) ความยุ่่�งยากในการตรวจสอบสิิทธิิของผู้้�ป่่วย
ทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าและข้้อผิิดพลาดในการให้้บริิการ

ฉบับที่ 180 กันยายน 2564

19

3) การจััดการความต้้องการเฉพาะของผู้้�ประกััน
ตนในแต่่ละภููมิิภาค
- จากการพิิจารณาสภาพปััญหาในแต่่ละพื้้�นที่่�
จะพบลัั ก ษณะของปัั ญ หาที่่� ใ กล้้ เ คีียงกัั น
คืือ มารดามีีภาวะครรภ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงและ
ความสามารถในการดููแลครรภ์์ของมารดา
โดยแต่่ละภููมิิภาคจะมีีสาเหตุุซึ่่�งเป็็นปััจจััย
ภายนอกเชิิงสัังคมและวััฒนธรรมที่่�แตกต่่าง
กััน เช่่น ปััญหาภาวะครรภ์์เป็็นพิษิ เนื่่อ� งจาก
มารดาตั้้�งครรภ์์ตั้้�งแต่่อายุุยัังน้้อย ที่่�เป็็น
เหมืือนกัันทั้้�งในภาคเหนืือและภาคใต้้แต่่มีี
ปััจจััยต้้นเหตุุที่่�แตกต่่างกััน
จากการพิิจารณาสภาพปััญหาและการรวบรวม
ข้้อมููลความเห็็นจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดช่่วงการศึึกษา
คณะผู้้�วิิจััยได้้เสนอแนวทางการพััฒนารููปแบบบริิการ
กรณีีคลอดบุุตร กองทุุนประกัันสัังคม ทั้้�งส่่วนของข้้อ
เสนอรููปแบบแนวทางการจััดบริิการสิิทธิิประโยชน์์กรณีี
คลอดบุุตร และข้้อเสนอรููปแบบการบริิหารจััดการ และ
การดำำ�เนิินการร่่วมกัับสถานพยาบาลที่่�ให้้บริิการในการ
คลอดบุุตร ดัังนี้้�
ข้้อเสนอรููปแบบแนวทางการจััดบริิการสิิทธิิประโยชน์์
กรณีีคลอดบุุตร
1) การใช้้รููปแบบการเบิิกจ่่ายผ่่านระบบออนไลน์์
และปรัับปรุุงเงื่่อ� นไขการเบิิกจ่่ายค่่าบริิการทางการแพทย์์
ตามสิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตร
- คณะผู้้�วิิ จัั ย ขอเสนอให้้ สำำ�นัั ก งานประกัั น
สัังคมคงรููปแบบการจ่่ายประโยชน์์ทดแทน
กรณีี ค ลอดบุุ ต รแบบเหมาจ่่ า ย แต่่ ป รัั บ
เงื่่� อ นไขการเบิิ ก จ่่ า ยเพิ่่� ม เติิ ม เนื่่� อ งจาก
เป็็นวิิธีีการจ่่ายที่่�อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�
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ประกัันตนในการเลืือกสถานพยาบาลได้้
อย่่างเสรีี และจากผลการสำำ�รวจพบว่่า เป็็น
วิิธีีการจ่่ายที่่�ผู้้�ประกัันตนพึึงพอใจสููงสุุด
-	สำำ�นัั ก งานประกัั นสััง คมต้้ อ งนำำ� เข้้ า ข้้ อ มูู ล
สิิทธิิประโยชน์์กรณีีคลอดบุุตรให้้แสดงผลใน
แอปพลิิเคชััน SSO Connect เหมืือนกรณีี
ทัันตกรรม ซึ่ง่� ข้้อมููลอย่่างน้้อยต้้องประกอบ
ไปด้้ ว ยสถานะสิิ ท ธิิ วงเงิิ นค่่ า คลอดบุุ ต ร
เหมาจ่่าย และค่่าฝากครรภ์์เพิ่่�มเติิม ส่่วน
ขั้้�นตอนการเบิิกจ่่ายให้้สถานพยาบาลเป็็น
ผู้้�ปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกัับกรณีีทัันตกรรม
-	สำำ�นัักงานประกัันสัังคมให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�ประกััน
ตนเมื่่อ� สถานพยาบาลคู่่�สััญญากัับสำำ�นักั งาน
ประกัันสัังคมที่่�ผู้้�ประกัันตนเข้้าใช้้บริิการ
(ไม่่ จำำ� เป็็ นต้้ อ งเป็็ นสถ านพยาบาลตาม
สิิทธิิ) แจ้้งข้้อมููลรัับรองการตั้้�งครรภ์์เกิิน 28
สััปดาห์์ โดยจะกำำ�หนด “วงเงิิน” เข้้าสู่่�ระบบ
SSO Connect และผู้้�ประกัันตนสามารถนำำ�
วงเงิินดัังกล่่าวใช้้จ่่ายบริิการทางการแพทย์์
กรณีีคลอดบุุตร ณ สถานพยาบาลคู่่�สััญญา
กัับสำำ�นัักงานประกัันสัังคมที่่�ผู้้�ประกัันตน
เลืือก
- หากวงเงิิ นค่่ า คลอดบุุ ต รเหมาจ่่ า ยมีีเงิิ น
เหลืือ ให้้ผู้้�ประกัันตนสามารถนำำ�เอกสาร
ใบสูู ติิ บัั ต รมาเบิิ ก เฉพาะส่่ ว นที่่� เ หลืือได้้ ที่่�
สำำ�นัักงานประกัันสัังคม
- ผู้้�ประกัันตนที่่�เลืือกเข้้ารัับบริิการที่่�สถาน
พยาบาลที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ สถ านพยาบาลคู่่�สัั ญ ญา
กัั บสำำ�นัั ก งานประกัั นสัั ง คมสามารถเบิิ ก
สิิทธิิประโยชน์์ส่่วนนี้้�ได้้ตามขอบเขตสิิทธิิ
ประโยชน์์ ที่่� กำำ� หนด (เท่่ า เทีียมกัั บ กลุ่่�ม
ที่่�เข้้ารัับบริิการที่่�สถานพยาบาลคู่่�สััญญา

รายงานทีดีอาร์ ไอ

กัั บสำำ�นัั ก งานประกัั นสัั ง คม) แต่่ จ ะยัั ง คง
ต้้ อ งสำำ� รองจ่่ า ยค่่ า บริิ ก ารทางการแพทย์์
แล้้วนำำ�เอกสารหลัักฐานมาเบิิกประโยชน์์
ทดแทนที่่�สำำ�นัักงานประกัันสัังคม ซึ่่�งถืือ
เป็็นการตััดสิินใจเลืือกตามความสะดวกของ
ผู้้�ประกัันตน
2) เพิ่่�มเงิินประโยชน์์ทดแทนกรณีีคลอดด้้วยวิิธีี
การผ่่าตััดคลอดโดยมีีข้้อบ่่งชี้้�ทางการแพทย์์ ร่่วมกัับการ
อำำ�นวยความสะดวกในการใช้้สิิทธิิรัักษาพยาบาล
-	สำำ�นักั งานประกัันสังั คมต้้องกำำ�หนดให้้สถาน
พยาบาลที่่� เ ป็็ นสถ านพยาบาลคู่่�สัั ญ ญา
กัับสำำ�นัักงานประกัันสัังคมให้้การรัักษาผู้้�
ประกัันตนที่่�ผููกสิิทธิิการรัักษาไว้้กัับสถาน
พยาบาล โดยครอบคลุุมถึึงโรคประจำำ�ตััวผู้้�
ตั้้� ง ครรภ์์ ซึ่่� ง ถืือเป็็ น การใช้้ สิิ ท ธิิ เ จ็็ บป่่ ว ย
ของผู้้�ประกัันตน โดยปกติิสถานพยาบาล
จะดำำ�เนิินการเช่่นนี้้�อยู่่�แล้้ว แต่่สำำ�นัักงาน
ประกัันสัังคมควรออกประกาศกำำ�ชัับเพื่่�อ
ป้้องกัันกรณีีสถานพยาบาลบางแห่่งเรีียก
เก็็ บค่่ า รัั ก ษาพยาบาลจากการรัั ก ษาโรค
ประจำำ�ตััวและภาวะแทรกซ้้อนขณะคลอด
กัับผู้้�ประกัันตน
•	จากการเก็็บข้้อมููลจากสถานพยาบาล
พบว่่า ยัังมีีสถานพยาบาลแห่่งที่่�เรีียก
เก็็ บค่่ า บริิ ก ารรัั ก ษาพยาบาลเพิ่่� ม
เติิ ม กรณีี ผู้้�ตั้้� ง ครรภ์์ มีี โรคประจำำ�ตัั ว
เนื่่อ� งจากมีีความเข้้าใจผิิดว่่าสิิทธิิรักั ษา
โรคส่่ ว นนี้้� เ ป็็ น การใช้้ สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์
กรณีี ค ลอดบุุ ต รที่่� สำำ�นัั ก งานประกัั น
สัั ง คมได้้ เ หมาจ่่ า ยให้้ ผู้้� ป ระกัั น ตนไป
แล้้ว
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- กรณีีภาวะแทรกซ้้ อ นขณะคลอดที่่� ทำำ� ให้้
มารดาเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตควรถููกพิิจารณา
เป็็นกรณีีเจ็็บป่่วยฉุุกเฉิิน
-	ทางสำำ�นัั ก งานประกัั นสัั ง คมควรกำำ� หนด
ให้้มีีประโยชน์์ทดแทนส่่วนเพิ่่�มสำำ�หรัับค่่า
รัักษาพยาบาลกรณีีการคลอดด้้วยวิิธีีการ
ผ่่าตััดคลอดตามข้้อบ่่งชี้้ท� างการแพทย์์ โดย
กำำ�หนดเป็็นการเหมาจ่่ายเช่่นเดิิม โดยจ่่าย
ตามจริิงไม่่เกิินวงเงิินที่่�กำำ�หนด
• คณะผู้้�วิิ จัั ย เสนอให้้ มีี การเพิ่่� ม สิิ ท ธิิ
ประโยชน์์ เ ฉพาะกรณีี ค ลอดด้้ ว ยวิิ ธีี
การผ่่าตััดคลอดตามข้้อบ่่งชี้้�ทางการ
แพทย์์ ไม่่ใช่่ทุุกกรณีีคลอดด้้วยวิิธีีการ
ผ่่าตััดคลอด เนื่่�องจากมีีความจำำ�เป็็นที่่�
สำำ�นัักงานประกัันสัังคมจะต้้องควบคุุม
งบประมาณค่่าใช้้จ่่ายสิิทธิิประโยชน์์
ของกองทุุนฯ เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคง
ทางการเงิิน
• วงเงิินที่่�กำำ�หนดเพิ่่�มควรเพีียงพอตาม
ความจำำ�เป็็น โดยควรเท่่ากัับอััตราค่่า
บริิการส่่วนที่่�เพิ่่�มจากกรณีีคลอดปกติิ
โดยให้้เบิิกจ่่ายตามจริิง แต่่ไม่่เกิินอัตั รา
ที่่� เ พีียงพอต่่ อ การคลอดด้้ ว ยวิิ ธีี การ
ผ่่าตััดคลอด 1 ครั้้�งในสถานพยาบาล
ของรััฐ
• การเบิิ ก สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ส่่ ว นนี้้� ค วรมีี
เอกสารรัั บ รองทางการแพทย์์ เพื่่� อ
ยืืนยัันว่า่ ผู้ป้� ระกัันตนมีีข้้อบ่่งชี้้ท� างการ
แพทย์์ ที่่� ทำำ� ให้้ ต้้ อ งคลอดด้้ ว ยวิิ ธีี การ
ผ่่าตััดคลอด
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3) ปรัับเงื่่อ� นไขการเบิิกจ่่ายสิิทธิิค่า่ ฝากครรภ์์เพิ่่�ม
เติิมโดยไม่่ต้้องใช้้ใบเสร็็จ
-	สำำ�นัักงานประกัันสัังคมควรประชาสััมพัันธ์์
และชี้้� แ จงแก่่ ผู้้� ป ระกัั น ตนว่่ า เงิิ นค่่ า ฝาก
ครรภ์์เพิ่่�มเติิมเป็็นเงิิน “ส่่วนเพิ่่�ม” จากเงิิน
ฝากครรภ์์ที่่ใ� ห้้ในค่่าคลอดบุุตรเหมาจ่่ายแล้้ว
เพื่่�อลดความเข้้าใจผิิดในประเด็็นนี้้�
-	สำำ�นัักงานประกัันสัังคมควรประชาสััมพัันธ์์
และชี้้� แ จงเร่่ ง ด่่ ว นกัั บสถ านพยาบาลคู่่�
สัั ญ ญากัั บสำำ�นัั ก งานประกัั นสัั ง คมที่่� เ ป็็ น
สถานพยาบาลของรัั ฐ ทุุ ก แห่่ ง ว่่ า สถาน
พยาบาลไม่่ มีี สิิ ท ธิิ ป ฏิิ เ สธการเข้้ า ร่่ ว ม
โครงการ “ฝากท้้องทุุกที่่� ฟรีีทุุกสิิทธิ์์�” ของ
ผู้ป้� ระกัันตนกองทุุนประกัันสังั คม เพราะเป็็น
สิิทธิิที่่� สปสช. ให้้คนไทยอย่่างถ้้วนหน้้า
- สำำ�นักั งานประกัันสังั คมควรปรัับเงื่่อ� นไขการ
เบิิกจ่่ายค่่าฝากครรภ์์เพิ่่�มเติิม ให้้สามารถ
เบิิกจ่่ายโดยใช้้ข้้อมููลจากใบรัับรองแพทย์์
หรืือข้้อมููลจากสมุุดบัันทึึกสุุขภาพแม่่และ
เด็็กแทนได้้
4) ปรัับ/เพิ่่�มสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ
-	สำำ�นัักงานประกัันสัังคมควรเพิ่่�มสวััสดิิการ
ช่่วยเหลืือผู้้�มีีบุุตรยาก โดยใช้้ระบบร่่วมจ่่าย
•	จากการศึึกษาพบว่่า เทคโนโลยีีช่่วย
การเจริิญพัันธุ์์� เช่่น การอุ้้�มบุุญ การทำำ�
เด็็กหลอดแก้้ว มีีค่่าบริิการค่่อนข้้างสููง
มาก สำำ�นักั งานประกัันสังั คมจึึงอาจเริ่่ม�
จากการให้้สวััสดิิการในระดัับพื้้�นฐาน
ที่่�สุุดก่่อน คืือ อุุดหนุุนค่่าบริิการคลิินิิก
สำำ�หรัับผู้้�มีีบุุตรยาก เพื่่�อให้้ผู้้�ประกััน
ตนได้้รัับคำำ�ปรึึกษาและทราบถึึงแนว
ปฏิิบััติิหากต้้องการจะมีีบุุตร หรืืออาจ
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เพิ่่�มสิิทธิิการฉีีดเชื้้�ออสุุจิเิ ข้้าไปในโพรง
มดลููกในเวลาที่่�ไข่่ตก (Intra-Uterine
Insemination: IUI)
-	สำำ�นักั งานประกัันสังั คมควรขยายระยะเวลา
การจ่่ายประโยชน์์ทดแทนชดเชยการหยุุด
งาน
•	สำำ�นัั ก งานประกัั นสัั ง คมควรปรัั บ
ระเบีียบการจ่่ายสิิทธิิชดเชยการหยุุด
งานให้้ แ ก่่ ผู้้� ป ระกัั น ตนฝ่่ า ยหญิิ ง จาก
การจ่่ายในระยะเวลา 90 วััน เป็็นจ่่าย
ในระยะเวลา 98 วััน (ปััจจุบัุ นสำ
ั ำ�นักั งาน
ประกัันสัังคมกำำ�ลัังดำำ�เนิินการปรัับ)
-	สำำ�นัั ก งานประกัั นสัั ง คมควรพิิ จ ารณา
บทบาทของตนในการส่่งเสริิมให้้เกิิดสิิทธิิ
ลาเพื่่�อดููแลภรรยาและบุุตรของผู้้�ประกััน
ตนฝ่่ายชายโดยอาจจะหารืือร่่วมกัับหน่่วย
งานภาคีีต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น กระทรวง
แรงงาน กลุ่่�มตััวแทนนายจ้้าง กลุ่่�มผู้ป้� ระกััน
ตน
ข้้อเสนอรููปแบบการบริิหารจััดการและการดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัับสถานพยาบาลที่่�ให้้บริิการการคลอดบุุตร
1) การปรัับปรุุงระบบฐานข้้อมููลและประเมิิน
ความเป็็นไปได้้ในการบููรณาการร่่วมกัับหน่ว่ ยงานกองทุุน
ด้้านสุุขภาพ 2 แห่่ง (สปสช. และกรมบััญชีีกลาง)
- ควรมีีการปรัับรููปแบบและขั้้�นตอนการเบิิก
จ่่ า ยของสถานพยาบาลทั้้� ง ระบบประกัั น
สัั ง คม ระบบหลัั ก ประกัั นสุุ ขภ าพแห่่ ง
ชาติิ และระบบสวััสดิิการรัักษาพยาบาล
ข้้าราชการ ให้้คล้้ายคลึึงกัันมากที่่�สุุด
- ควรมีีการบููรณาการฐานข้้อมููลให้้เป็็นอััน
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หนึ่่� ง อัั น เดีียวกัั น โดยอาจใช้้ ร ะบบหลัั ก
ประกัันสุขภ
ุ าพแห่่งชาติิเป็็นตัวั ตั้้�ง เนื่่อ� งจาก
สถานพยาบาลหลายแห่่งให้้การยอมรัับว่่า
เป็็นระบบที่่�เป็็นปััจจุุบัันและให้้ข้้อมููลที่่�ถููก
ต้้องมากที่่�สุุด
-	สำำ�นักั งานประกัันสังั คมลดกระบวนการการ
ตรวจผ่่านเอกสารกระดาษ (Hard Copy)
และใช้้โปรแกรม E-Claim เป็็นหลััก
-	สำำ�นัักงานประกัันสัังคมเผยแพร่่ข้้อมููลสิิทธิิ
และเงื่่� อ นไขการใช้้ สิิ ท ธิิ ข องผู้้� ป ระกัั น ตน
แต่่ละคนอย่่างละเอีียดและเป็็นปััจจุุบัันได้้
ในระบบ SSO Connect
-	สำำ�นัักงานประกัันสัังคมควรกำำ�หนดวัันและ
เวลาในการปรัับปรุุงฐานข้้อมููลสิิทธิิของผู้้�
ประกัันตนที่่�แจ้้งแก่่สถ านพยาบาลและผู้้�
ประกัันตนอย่่างแน่่นอน และแจ้้งแก่่สถาน
พยาบาลและผู้้� ป ระกัั น ตนในทุุ ก รอบที่่� ไ ม่่
สามารถดำำ�เนิินการตามกำำ�หนดได้้
2) การพิิจารณาขยายเพดานค่่าจ้้าง
-	สำำ�นัักงานประกัันสัังคมพิิจารณาความเป็็น
ไปได้้ในการเสนอปรัับขยายเพดานค่่าจ้้างที่่�
ใช้้คำำ�นวณอััตราเงิินสมทบจาก 15,000 บาท
ต่่อเดืือน เป็็น 20,000 บาทต่่อเดืือน

-	สำำ�นัั ก งานประกัั นสัั ง คม โดยเฉพาะ
สำำ�นัั ก งานประกัั นสัั ง คมในพื้้� นที่่� อาจมีี
มาตรการกำำ�กัั บดูู แ ลสถานพยาบาลเป็็ น
พิิ เ ศษ เช่่ น กระตุ้้�นให้้ มีี การฝากครรภ์์
มากกว่่าพื้้�นที่่�อื่่�น อำำ�นวยความสะดวกใน
การเบิิกจ่่ายให้้ง่่ายขึ้้�น เป็็นต้้น
-	สำำ�นัักงานประกัันสัังคมควรพิิจารณาความ
เป็็นไปได้้ที่่�กำำ�หนดตััวชี้้�วััดในการจ่่ายเงิิน
ส่่ ว นเพิ่่� ม ให้้ แ ก่่ สถ านพยาบาล โดยการ
กำำ�หนดตััวชี้้�วััดเกี่่�ยวกัับอััตราการตายของ
มารดา อััตราการรอดของทารกแรกเกิิด
และจำำ�นวนครั้้ง� การฝากครรภ์์โดยเฉลี่่�ยของ
ผู้้�ประกัันตน

3) การจััดการความต้้องการเฉพาะของผู้้�ประกััน
ตนในแต่่ละภููมิิภาค
-	สำำ�นัักงานประกัันสัังคมควรประชาสััมพัันธ์์
ให้้ความรู้้�ด้้านอนามััยการเจริิญพัันธุ์์�แก่่ผู้้�
ประกัันตน โดยทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ผ่่าน
ท้้ายที่่�สุดุ คณะผู้้�วิจัิ ยั ได้้สร้า้ งแบบจำำ�ลองทางการ
สถานพยาบาลและสถานประกอบการใน เงิินเพื่่�อประมาณการรายได้้กองทุุน 4 กรณีี (เจ็็บป่่วย
เครืือข่่ายของกองทุุนประกัันสัังคม
คลอดบุุตร ทุุพพลภาพ และตาย) ค่่าใช้้จ่า่ ยสิิทธิิประโยชน์์
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ที่่�จะจ่่ายกรณีคี ลอดบุุตร และคำำ�นวณอััตราต้้นทุนุ PAYG
กรณีีคลอดบุุตรในอีีก 10 ปีีข้้างหน้้า (พ.ศ. 2564-2574)
ของฉากทััศน์์กรณีีต่่างๆ โดยพบว่่า ในกรณีีฐาน (Base
Case) ที่่�ประมาณการภายใต้้สมมติิฐานรููปแบบสิิทธิิ
ประโยชน์์ที่่�เป็็นอยู่่�ในปััจจุุบััน พบว่่า กองทุุนประกััน
สัังคมจะมีีอััตราต้้นทุุน PAYG กรณีีคลอดบุุตร ต่ำำ��กว่่า
เกณฑ์์อัตั ราปรัับลดเงิินสมทบกรณีีคลอดบุุตรฯ ตลอดช่่วง
พ.ศ. 2564–2573 ซึ่่�งหมายความว่่า ภายใต้้รููปแบบสิิทธิิ
ประโยชน์์ในปััจจุุบััน กองทุุนจะยัังคงมีีต้้นทุุนค่่าบริิการ
สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ก รณีี ค ลอดบุุ ต รต่ำำ�� กว่่ า เกณฑ์์ ท างการ
เงิิน และอาจจะสามารถขยายสิิทธิิประโยชน์์เพิ่่�มเติิมได้้
อย่่างไรก็็ตาม การขยายสิิทธิิประโยชน์์ยังั คงต้้องวิิเคราะห์์
ค่่าใช้้จ่า่ ยสิิทธิิประโยชน์์อีีก 3 กรณีี (เจ็็บป่ว่ ย ทุุพพลภาพ
และตาย) เพิ่่�มเติิม รวมถึึงคำำ�นึึงถึึงปััจจััยภายนอกอื่่�นๆ
เช่่น การปรัับลดอััตราเงิินสมทบเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประกััน
ตนในกรณีีเกิิดวิิกฤตการณ์์ต่่างๆ (ภาวะโรคระบาดใน
ปััจจุุบััน มหาอุุทกภััย ฯลฯ)
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