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สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง
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เป็นรายเดืีอนในระยะต่ั้อมา อย่างไรก็ตั้าม 
ตั้ั�งแตั้่ฉบัับัที� 118 เป็นต้ั้นไป “รายงานทีดีี 
อาร์ ไอ” จัะมาพื่บัผ้้อ่านเป็นรายสะดีวิก 
พื่ร้อมทั�งยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่าง
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ที่มา: บูทความฉบัูบูนี�เป็็นสุ่วนหน่�งของ
โครงการ “รูป็แบูบูแนวทางการจิัดบูริการ
ทางการแพทย์ิ่ กรณีคลอดบุูตุ้รที�เหมาะสุม
สุำาหรับูผูู้�ป็ระกันตุ้น” ได�รับูการสุนับูสุนุนทุน
วิจิัยิ่จิากกองทุนป็ระกันสุังคม พ.ศ์. 2564



2 รายงานทีดีอาร์ไอ



3ฉบับที่ 180 กันยายน 2564

การพััฒนาสวััสดิการ
ด�านการคลอดบุตร
ขีองกองทุนประกันสังคม

การศึึกษาฉบัับันี้้�จััดทำำาขึ้ึ�นี้เพื่่�อประเมิินี้รูปแบับั

การจััดสิิทำธิิประโยชน์ี้กรณ้ีคลอดบัุตรขึ้องสิำานี้ักงานี้

ประกันี้สิังคมิ ศึึกษารูปแบับัแนี้วทำางการจััดระบับับัริการ

และกลไกการจัา่ยค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์กรณ้ีฝากครรภ์์

และกรณี้คลอดบัุตรทำ้�มิ้ประสิิทำธิิภ์าพื่ ทำั�งในี้ด้านี้คุณีภ์าพื่

ช้วิตและเสิถี้ยรภ์าพื่ขึ้องกองทำุนี้ประกันี้สิังคมิ และศึึกษา

ความิเป็นี้ไปได้ในี้การกำาหนี้ดรูปแบับัการจ่ัายค่าบัริการ

ทำางการแพื่ทำย์กรณ้ีฝากครรภ์์และกรณ้ีคลอดบุัตรแก่

สิถีานี้พื่ยาบัาล 

การประกันี้สิังคมิ (Social Security) เป็นี้หนี้ึ�งในี้

กลไกความิคุ้มิครองทำางสิังคมิ (Social Protection) ทำ้�ผูู้้

ประกนัี้ตนี้ในี้ฐานี้ะผูู้้รับัผู้ลประโยชนี้ ์ม้ิส่ิวนี้รว่มิโดยตรงในี้

การอุดหนี้นุี้ (Contributory) ในี้กองทำนุี้ทำ้�เปน็ี้หลกัประกนัี้

คุม้ิครองตนี้ โดยในี้ปจััจับัุันี้ระบับัประกนัี้สิงัคมิขึ้องไทำยได้

ให้ความิคุ้มิครอง 7 กรณี้ ค่อ กรณี้เจั็บัป่วย กรณี้คลอด

บัุตร กรณี้ทำุพื่พื่ลภ์าพื่ กรณี้ตาย กรณี้สิงเคราะห์บัุตร 

กรณี้ชราภ์าพื่ และกรณี้ว่างงานี้ ซึ่ึ�งแบั่งผูู้้ประกันี้ตนี้ออก

เป็นี้ 3 กลุ่มิตามิมิาตราในี้พื่ระราชบััญญัติประกันี้สัิงคมิ 

พื่.ศึ. 2533 อันี้ประกอบัไปด้วยผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 

33 มิาตรา 39 และมิาตรา 40 ซึ่ึ�งผูู้้ประกันี้ตนี้แต่ละกลุ่มิ

จัะม้ิเง่�อนี้ไขึ้การส่ิงเงินี้สิมิทำบัเข้ึ้ากองทุำนี้ประกันี้สัิงคมิและ

รายละเอ้ยดสิิทำธิิความิคุ้มิครองทำ้�แตกต่างกันี้
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สิิทำธิิประโยชนี้์กรณี้คลอดบัุตรจัะเป็นี้สิิทำธิิ

ประโยชน์ี้ท้ำ�ผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 33 และมิาตรา 39 

ได้รับั (ผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 40 จัะไมิ่ได้รับัความิ

คุ้มิครองจัากกองทำุนี้ประกันี้สิังคมิในี้กรณี้นี้้� โดยจัะได้รับั

ความิคุ้มิครองสิ่วนี้นี้้�ตามิสิิทำธิิบััตรประกันี้สิุขึ้ภ์าพื่ถี้วนี้

หนี้้า (บััตรทำอง)) ในี้ปัจัจัุบัันี้ผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 33 

และมิาตรา 39 ทำั�ง 2 กลุ่มิจัะได้รับัสิิทำธิิประโยชน์ี้กรณ้ี

คลอดบัุตรทำ้�เหมิ่อนี้กันี้ ซึ่ึ�งประกอบัด้วย

1) ค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์เหมิาจั่ายกรณี้คลอด

บัุตร ในี้อัตรา 15,000 บัาทำต่อการคลอดบัุตรหนี้ึ�งครั�ง ไมิ่

จัำากัดจัำานี้วนี้ครั�ง 

2) ค่าตรวจัและรับัฝากครรภ์์ (เพื่ิ�มิเติมิจัากเงินี้

เหมิาจั่ายขึ้้อ 1) ในี้อัตราจั่ายตามิจัริง รวมิไมิ่เกินี้ 1,500 

บัาทำ โดยแบั่งเป็นี้

- ช่วงอายุครรภ์์ไมิ่เกินี้ 12 สิัปดาห์ ในี้อัตราจั่าย

ตามิจัริง รวมิไมิ่เกินี้ 500 บัาทำ

- ช่วงอายุครรภ์์มิากกว่า 12 สิัปดาห์ แต่ไมิ่เกินี้ 

20 สิัปดาห์ ในี้อัตราจั่ายตามิจัริง รวมิไมิ่เกินี้ 

300 บัาทำ

- ช่วงอายุครรภ์์มิากกว่า 20 สิัปดาห์ แต่ไมิ่เกินี้ 

28 สิัปดาห์ ในี้อัตราจั่ายตามิจัริง รวมิไมิ่เกินี้ 

300 บัาทำ

- ช่วงอายุครรภ์์มิากกว่า 28 สิัปดาห์ แต่ไมิ่เกินี้ 

32 สิัปดาห์ ในี้อัตราจั่ายตามิจัริง รวมิไมิ่เกินี้ 

200 บัาทำ

- ช่วงอายุครรภ์์มิากกว่า 32 สิัปดาห์ ถีึง 40 

สิปัดาห์ขึ้ึ�นี้ไป ในี้อัตราจัา่ยตามิจัริง รวมิไม่ิเกนิี้ 

200 บัาทำ

3) เงินี้สิงเคราะห์การหยุดงานี้เพื่่�อการคลอดบุัตร

แก่ผูู้้ประกันี้ตนี้หญิง ในี้อัตราร้อยละ 50 ขึ้องค่าจั้างเฉล้�ย

เป็นี้เวลา 90 วันี้ เบัิกได้ 2 ครั�ง (กรณี้ลูกคนี้ทำ้� 3 ขึ้ึ�นี้ไป

จัะไมิ่ได้สิิทำธิินี้้�)

นี้อกจัากนี้้�  ยังม้ิการจััดสิิทำธิิประโยชน์ี้อ่�นี้ทำ้�

เก้�ยวขึ้้องกับัการคลอดบัุตรและการสิงเคราะห์บัุตร ดังนี้้�

1)  เงินี้สิงเคราะห์บัุตร ในี้อัตราเหมิาจั่ายเด่อนี้

ละ 800 บัาทำต่อบัุตรหนี้ึ�งคนี้ คราวละไมิ่เกินี้ 3 คนี้ โดย

ให้ตั�งแต่แรกเกิดจันี้บัุตรอายุครบั 6 ปีบัริบัูรณี์

2)  กรณ้ีหญิงตั�งครรภ์์ สิามิารถีเบัิกค่าใช้จั่ายในี้

การฉ้ดวัคซึ่้นี้ตามิฤดูกาล

3)  กรณี้แทำ้งบัุตร สิามิารถีเบัิกค่าคลอดบัุตรและ

เงนิี้สิงเคราะห์การหยุดงานี้ได้ โดยม้ิเง่�อนี้ไขึ้ คอ่ ผูู้้ประกันี้

ตนี้ตามิมิาตรา 33 และ 39 จัะตอ้งจ่ัายเงินี้ค่าประกนัี้สัิงคมิ

แล้วไมิ่นี้้อยกว่า 5 เด่อนี้ภ์ายในี้ระยะเวลา 15 เด่อนี้ก่อนี้

แทำ้งบัุตร และจัะต้องมิ้อายุครรภ์์ไมิ่นี้้อยกว่า 28 สิัปดาห์

ในี้อ้กแง่หนี้ึ�ง เป็นี้ทำ้�นี้่าสินี้ใจัว่า การคุ้มิครอง

สิตร้ตั�งครรภ์์ตลอดจันี้เด็กแรกเกิดเป็นี้หนี้ึ�งในี้เป้าหมิาย

การพัื่ฒนี้าในี้หลากหลายระดับั เช่นี้ ในี้เป้าหมิายการ

พื่ัฒนี้าทำ้�ยั�งย่นี้ (Sustainable Development Goals) ขึ้อง

องค์การสิหประชาชาติ ในี้เป้าหมิายทำ้� 3 ว่าด้วยการม้ิ

สิขุึ้ภ์าพื่ท้ำ�ด้และการม้ิความิเปน็ี้อยู่ทำ้�ด้ ในี้ยทุำธิศึาสิตรช์าติ 

(พื่.ศึ. 2561–2580) ยุทำธิศึาสิตร์ทำ้� 3 ด้านี้การพื่ัฒนี้าและ

เสิริมิสิร้างศึักยภ์าพื่ทำรัพื่ยากรมินีุ้ษย์ หร่อในี้แผู้นี้พื่ัฒนี้า

เศึรษฐกิจัและสัิงคมิแห่งชาติ ฉบัับัทำ้� 12 (พื่.ศึ. 2560-

2564) ยทุำธิศึาสิตรท์ำ้� 1 การเสิรมิิสิรา้งและพื่ฒันี้าศึกัยภ์าพื่

ทำนุี้มินี้ษุย์ ขึ้ณีะทำ้�องคก์ารแรงงานี้ระหวา่งประเทำศึ (Inter-

national Labour Organization: ILO) เร้ยกร้องให้นี้านี้า

ประเทำศึให้ความิสิำาคัญแก่การคุ้มิครองแรงงานี้ทำ้�เป็นี้

มิารดาตั�งครรภ์์ (Maternity Protection) ผู้่านี้การกำาหนี้ด

อนีุ้สิัญญาแรงงานี้ระหว่างประเทำศึ

ทำ้�ผู้า่นี้มิา หน่ี้วยงานี้ต่างๆ ทำ้�เก้�ยวข้ึ้องได้พื่ยายามิ

พื่ัฒนี้าระบับัอนี้ามัิยเจัริญพัื่นี้ธิุ์ขึ้องประเทำศึ โดยมุ่ิงหวัง

แก้ไขึ้สิถีานี้การณ์ี “เด็กเกิดนี้้อย ด้อยคุณีภ์าพื่” เป็นี้ 

“ลูกเกิดรอด แมิ่ปลอดภ์ัย” โดยหากพิื่จัารณีาจัากสิถิีติ
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สิาธิารณีสิขุึ้ทำ้�เก้�ยวขึ้อ้ง เช่นี้ อตัราการเส้ิยชว้ติขึ้องมิารดา

ตอ่การเกดิม้ิชพ้ื่ 100,000 ครั�ง (Maternal Mortality Rate) 

จัำานี้วนี้ครั�งการฝากครรภ์เ์ฉล้�ย จัะพื่บัว่า ไทำยม้ิการพื่ฒันี้า

ทำางด้านี้นี้้�อย่างต่อเนี้่�อง แต่ยังคงมิ้สิถีิติด้านี้นี้้�ทำ้�แตกต่าง

จัากประเทำศึพื่ัฒนี้าแล้ว เช่นี้ เกาหล้ใต้ สิหราชอาณีาจัักร 

เยอรมินี้้ และสิหรัฐอเมิริกา รวมิถึีงประเทำศึกำาลังพัื่ฒนี้า 

เช่นี้ จั้นี้ ซึ่ึ�งสิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิในี้ฐานี้ะหนี้่วยงานี้ทำ้�มิ้

บัทำบัาทำดูแลสิิทำธิปิระโยชน์ี้ขึ้องผูู้ป้ระกันี้ตนี้และคู่สิมิรสิในี้

ด้านี้นี้้� จัะมิ้สิ่วนี้สิำาคัญยิ�งในี้การสิ่งเสิริมิการพื่ัฒนี้าระบับั

อนี้ามิัยเจัริญพื่ันี้ธิุ์ขึ้องประเทำศึ

จัากการทำบัทำวนี้กลไกความิคุ้มิครองทำางสัิงคมิ 

(Social Protection) ในี้ประเทำศึไทำยทำ้�เก้�ยวขึ้้องกับัสิตร้มิ้

ครรภ์จ์ัะพื่บัวา่ ไทำยม้ิการใช้ระบับัผู้สิมิ (Mixed Model) ค่อ 

ม้ิหลายกลไกความิคุ้มิครองสิำาหรบััคนี้แตล่ะกลุ่มิ โดยจัะม้ิ

ระบับัความิคุ้มิครองทำางสิุขึ้ภ์าพื่ 3 ระบับัหลัก ค่อ ระบับั

ประกันี้สิังคมิ ระบับัประกันี้สุิขึ้ภ์าพื่ถี้วนี้หนี้้า และระบับั

สิวสัิดิการรกัษาพื่ยาบัาลข้ึ้าราชการ  ผูู้้ประกนัี้ตนี้กองทุำนี้

ประกันี้สิังคมิจัะได้ความิคุ้มิครองกรณี้คลอดบัุตรผู้่านี้

ระบับัประกนัี้สิงัคมิเปน็ี้หลกั ทำั�งนี้้� ผูู้ป้ระกนัี้ตนี้ชาวไทำยยงั

คงม้ิสิทิำธิไิดร้บััความิคุ้มิครองจัากระบับัความิคุ้มิครองทำาง

สิุขึ้ภ์าพื่อ่�นี้ เช่นี้ สิิทำธิิตามิโครงการฝากท้ำองทำุกทำ้�ฟร้ทำุก

สิทิำธิิ�ขึ้องสิำานี้กังานี้หลกัประกนัี้สิขุึ้ภ์าพื่แหง่ชาต ิ(สิปสิช.) 

สิทิำธิติามิโครงการเงนิี้อดุหนี้นุี้เพื่่�อการเล้�ยงดเูดก็แรกเกดิ

ขึ้องกระทำรวงการพื่ฒันี้าสิงัคมิและความิมัิ�นี้คงขึ้องมินี้ษุย์ 

(พื่มิ.) รวมิถีึงโครงการสิ่งเสิริมิอนี้ามิัยเจัริญพื่ันี้ธิุ์อ่�นี้ๆ ทำ้�

ภ์าครัฐดำาเนี้ินี้การในี้แต่ละช่วงเวลา

เมิ่�อพื่ิจัารณีาระบับัการบัริหารการคลังขึ้องกอง

ทำุนี้ประกันี้สิังคมิจัะพื่บัว่า ในี้ปัจัจัุบัันี้ กองทำุนี้ฯ ได้ใช้

ระบับัการจัา่ยคา่บัริการทำางการแพื่ทำยแ์กส่ิถีานี้พื่ยาบัาล

ผู้่านี้หลายวิธิ้ ซึึ่�งเป็นี้แนี้วทำางท้ำ�ม้ิส่ิวนี้ช่วยให้กองทำุนี้ฯ 

สิามิารถีสิ่งเสิริมิคุณีภ์าพื่การให้บัริการ และควบัคุมิค่า

ใชจ้ัา่ยไดอ้ยา่งเหมิาะสิมิ โดยม้ิวธิิก้ารจัา่ยหลกัผู้า่นี้ระบับั
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เหมิาจั่ายรายหัว (Capitation) ซึ่ึ�งมิจ้ัุดเดน่ี้ในี้การควบัคมุิ

คา่ใชจ่้ัาย เพื่ิ�มิประสิทิำธิภิ์าพื่การใชท้ำรพัื่ยากร แตม้่ิจัดุออ่นี้

ตรงท้ำ�เป็นี้ระบับัท้ำ�อาจัจัะไมิ่สิ่งเสิริมิการพื่ัฒนี้าคุณีภ์าพื่

บัริการมิากนัี้ก โดยเฉพื่าะในี้กรณ้ีขึ้องโรคท้ำ�ม้ิต้นี้ทุำนี้การ

รักษาสิูง เพื่่�อปิดจัุดอ่อนี้ขึ้้างต้นี้ กองทุำนี้ฯ ได้ม้ิการใช้

ระบับัจั่ายเพื่ิ�มิเติมิผู่้านี้ระบับัการวินี้ิจัฉัยโรคร่วมิ (Diag-

nosis Related Groups: DRGs) สิำาหรับัโรคทำ้�มิ้ต้นี้ทำุนี้

การรักษาสิูง การจั่ายตามิบัริการจัริง (Fee for Service) 

สิำาหรับับัางกรณ้ีท้ำ�ม้ิความิจัำาเปน็ี้เร่งด่วนี้ในี้การดำาเนี้นิี้การ 

รวมิถีึงในี้อด้ต กองทำุนี้ฯ เคยมิ้ระบับัการจั่ายตามิผู้ลงานี้ 

(Pay for Performance) ผู้่านี้การประเมิินี้คุณีภ์าพื่ และ

มิาตรฐานี้สิถีานี้พื่ยาบัาลแต่ภ์ายหลังได้มิ้การยกเลิกไป

ในี้กรณ้ีสิทิำธิปิระโยชน์ี้กรณ้ีคลอดบุัตร จัะม้ิความิ

แตกตา่งจัากสิทิำธิปิระโยชน์ี้กรณ้ีเจับ็ัปว่ยทัำ�วไป เน่ี้�องจัาก

กองทำุนี้ประกันี้สิังคมิได้ม้ิการจั่ายสิิทำธิิประโยชน์ี้ให้แก่ผูู้้

ประกันี้ตนี้โดยตรงแบับัเหมิาจั่าย โดยทำ้�ผู้่านี้มิา กองทำุนี้

ประกันี้สิังคมิได้พื่ัฒนี้าสิิทำธิิประโยชนี้์กรณ้ีคลอดบัุตร

อยา่งตอ่เนี้่�อง โดยม้ิการปรบััเปล้�ยนี้ท้ำ�สิำาคญัในี้ 4 ประการ 

ดังนี้้�

1) กำาหนี้ดให้เบัิกสิิทำธิิประโยชนี้์กรณี้คลอดบัุตร

ได้ไมิ่จัำากัดจัำานี้วนี้ครั�งในี้ พื่.ศึ. 2558 จัากเดิมิทำ้�ผูู้้ประกันี้

ตนี้แต่ละคนี้ม้ิสิิทำธิิได้รับัความิคุ้มิครองกรณ้ีคลอดบุัตร

ได้ไมิ่เกินี้สิองครั�ง กระทำั�ง พื่.ศึ. 2558 ได้มิ้การแก้ไขึ้ให้ผูู้้

ประกันี้ตนี้สิามิารถีเบัิกเงินี้ค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์เพื่่�อ

การคลอดบัุตรได้ไมิ่จัำากัดจัำานี้วนี้ครั�ง 

2) ขึ้ยายระยะเวลารับัเงินี้ชดเชยการหยุดงานี้

กรณ้ีคลอดบุัตรเป็นี้ 90 วันี้ในี้ พื่.ศึ. 2538 จัากเดิมิผูู้้

ประกันี้ตนี้จัะได้รับัเงินี้สิงเคราะห์การหยุดงานี้เพื่่�อการ

คลอดบัตุรแบับัเหมิาจัา่ยเพื่ย้ง 60 วนัี้เท่ำานี้ั�นี้ กระทำั�ง พื่.ศึ. 

2538 ไดม้้ิการแกไ้ขึ้ให้ผูู้ป้ระกันี้ตนี้ไดร้บััเงนิี้ดงักลา่วเปน็ี้

เวลา 90 วันี้ 

3) เพื่ิ�มิสิิทำธิิเบัิกค่าฝากครรภ์์เทำ่าท้ำ�จั่ายจัริงอ้ก

ไมิ่เกินี้ 1,500 บัาทำ ซึ่ึ�งเริ�มิบัังคับัใช้ในี้ปี พื่.ศึ. 2564 จัาก

แรกเริ�มิในี้ชว่งก่อนี้ พื่.ศึ. 2561 ทำ้�เงินี้ค่าตรวจัและรบััฝาก

ครรภ์ไ์ดร้วมิอยูใ่นี้ค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์เพื่่�อการคลอด

บัุตรแบับัเหมิาจั่าย กระทำั�ง พื่.ศึ. 2561 ได้มิ้การให้เงินี้ค่า

ตรวจัและรบััฝากครรภ์เ์พื่ิ�มิเตมิิอก้ไมิเ่กนิี้ 1,000 บัาทำ และ

เพื่ิ�มิวงเงินี้เป็นี้ 1,500 บัาทำในี้ พื่.ศึ. 2564

4) ปรับัเพื่ิ�มิอัตราค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์เพื่่�อ

การคลอดบัุตรหลายครั�ง ดังนี้้�

- พื่.ศึ. 2534 เหมิาจั่ายในี้อัตรา 2,500 บัาทำต่อ

การคลอดหนี้ึ�งครั�ง  

- พื่.ศึ. 2535 เหมิาจั่ายในี้อัตรา 3,000 บัาทำต่อ

การคลอดหนี้ึ�งครั�ง  

- พื่.ศึ. 2538 เหมิาจั่ายในี้อัตรา 4,000 บัาทำต่อ

การคลอดหนี้ึ�งครั�ง พื่ร้อมิกับัขึ้ยายสิิทำธิิไปยัง

หญิงทำ้�อยู่กินี้ฉันี้สิาม้ิภ์รรยากับัผูู้้ประกันี้ตนี้

โดยเปิดเผู้ยในี้กรณี้ผูู้้ประกันี้ตนี้ไมิ่ม้ิภ์รรยา

ด้วย  

- พื่.ศึ. 2547 เหมิาจั่ายในี้อัตรา 6,000 บัาทำต่อ

การคลอดหนี้ึ�งครั�ง 

- พื่.ศึ. 2548 เกิดการเปล้�ยนี้แปลงรูปแบับัสิิทำธิิ

ประโยชนี้์กรณี้คลอดบัุตร โดยแบั่งเป็นี้ 2 ทำาง

เล่อก ค่อ ทำางเล่อกทำ้�หนี้ึ�ง หากผูู้้ประกันี้ตนี้ไป

รบัับัริการทำางการแพื่ทำย์กรณ้ีคลอดบุัตร ตั�งแต่

การฝากครรภ์์จันี้ถึีงการคลอดบัุตร ณี สิถีานี้

พื่ยาบัาลตามิทำ้�ระบุัไว้ในี้บััตรรับัรองสิิทำธิิการ

รักษาพื่ยาบัาล หร่อสิถีานี้พื่ยาบัาลในี้เคร่อ ผูู้้

ประกันี้ตนี้จัะได้รับัการบัริการทำางการแพื่ทำย์

กรณ้ีคลอดบัุตรโดยไมิ่เส้ิยค่าใช้จั่ายใดๆ และ

ทำางเล่อกทำ้�สิอง หากผูู้้ประกันี้ตนี้ไปรับับัริการ

ทำางการแพื่ทำย์กรณ้ีคลอดบัุตร ณี สิถีานี้

พื่ยาบัาลอ่�นี้ ผูู้้ประกันี้ตนี้ต้องสิำารองจั่ายไป

ก่อนี้ แล้วเบัิกค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์เพื่่�อ
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การคลอดบุัตรแบับัเหมิาจ่ัายได้ในี้อัตรา 6,000 

บัาทำ 

- พื่.ศึ. 2549 เหมิาจั่ายในี้อัตรา 12,000 บัาทำต่อ

การคลอดหนี้ึ�งครั�ง 

- พื่.ศึ. 2554 เหมิาจั่ายในี้อัตรา 13,000 บัาทำต่อ

การคลอดหนี้ึ�งครั�ง 

- พื่.ศึ. 2564 เหมิาจั่ายในี้อัตรา 15,000 บัาทำต่อ

การคลอดหนี้ึ�งครั�ง ซึ่ึ�งเปน็ี้อตัราท้ำ�ใชใ้นี้ปจััจับัุันี้

การจั่ายสิิทำธิิประโยชน์ี้กรณ้ีคลอดบุัตรให้แก่ผูู้้

ประกันี้ตนี้โดยตรงแบับัเหมิาจั่าย ม้ิจุัดเด่นี้ค่อ ช่วยให้ผูู้้

ประกันี้ตนี้ได้รับัความิสิะดวกในี้การเล่อกสิถีานี้พื่ยาบัาล

ทำ้�จัะเข้ึ้ารับับัริการได้อยา่งเสิร้ ซึึ่�งเปน็ี้ประโยชน์ี้อยา่งมิาก

กับัผูู้้ประกันี้ตนี้ท้ำ�ส่ิวนี้มิากเป็นี้แรงงานี้ในี้ภ์าคเอกชนี้ทำ้�

อาจัจัะไม่ิสิะดวกเขึ้้ารับับัริการท้ำ�สิถีานี้พื่ยาบัาลขึ้องรัฐ 

รวมิถีึงม้ิผูู้้ประกันี้ตนี้จัำานี้วนี้มิากทำ้�เป็นี้แรงงานี้ท้ำ�ทำำางานี้

ตา่งถีิ�นี้และม้ิพื่ฤติกรรมิย้ายกลับัภ์มิูิลำาเนี้าเมิ่�อใกล้คลอด

บัุตร อย่างไรก็ตามิ ระบับัการจั่ายสิิทำธิิประโยชนี้์ให้แก่

ผูู้้ประกันี้ตนี้โดยตรงแบับัเหมิาจ่ัาย อาจัจัะม้ิจุัดท้ำ�ต้อง

พื่ิจัารณีา ค่อ ความิครอบัคลุมิด้านี้ค่าใช้จั่ายกรณ้ีท้ำ�ผูู้้

ประกันี้ตนี้ต้องรับัการรักษาพื่ยาบัาลทำ้�ม้ิค่าใช้จั่ายสิูงเช่นี้

การคลอดด้วยวิธิ้การผู้่าตัดคลอด รวมิถีึงรายละเอ้ยด

การเบัิกจั่ายอ่�นี้ๆ ทำ้�อาจัจัะทำำาให้เกิดความิไมิ่สิะดวกแก่

ผูู้้ประกันี้ตนี้ เช่นี้ การทำ้�ผูู้้ประกันี้ตนี้จัะต้องสิำารองจั่ายค่า

บัริการทำางการแพื่ทำย์ไปก่อนี้

การทำบัทำวนี้การประเมิินี้การให้บัริการขึ้อง

ระบับัประกันี้สิังคมิทำ้�ผู้่านี้มิาทำั�งในี้ภ์าพื่รวมิและบัริการ

การคลอดบัุตรผู้่านี้รายงานี้สิำารวจัความิพื่ึงพื่อใจัขึ้องผูู้้

ใช้บัริการสิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิ พื่.ศึ. 2552–2562 พื่บั

ว่า คะแนี้นี้ความิพึื่งพื่อใจัต่อการให้บัริการขึ้องกองทำุนี้

ประกันี้สิังคมิในี้ภ์าพื่รวมิค่อนี้ขึ้้างผู้ันี้ผู้วนี้ ซึ่ึ�งอาจัเป็นี้ผู้ล

จัากการทำ้�ผูู้้สิำารวจัในี้แต่ละปีใช้ระเบั้ยบัวิธิ้วิจััยทำ้�แตกต่าง

กันี้ โดยในี้ภ์าพื่รวมิสิำานี้ักงานี้ประกันี้สัิงคมิยังคงต้องม้ิ

การปรับัปรุงในี้ 5 ประเด็นี้สิำาคัญ ค่อ ความิรู้ความิเขึ้้าใจั

ต่อสิิทำธิิประโยชนี้์ขึ้องผูู้้ประกันี้ตนี้ ความิพื่ึงพื่อใจัต่อการ

ให้บัริการขึ้องเจั้าหนี้้าทำ้�สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิ ความิ

พื่ึงพื่อใจัในี้สิถีานี้พื่ยาบัาล อัตราเงินี้สิมิทำบัเข้ึ้ากองทุำนี้

ประกันี้สิังคมิ และความิเหมิาะสิมิขึ้องสิิทำธิิประโยชน์ี้ในี้

กรณี้คลอดบัุตรและสิงเคราะห์บัุตรท้ำ�พื่บัว่า ผูู้้ประกันี้ตนี้

ต้องการได้รับัการดูแลการคลอดบุัตรทำ้�ด้ขึ้ึ�นี้และต้องการ

ได้รับัวงเงินี้ค่าคลอดบุัตรเพื่ิ�มิขึ้ึ�นี้ ทำั�งนี้้� ในี้กรณ้ีขึ้องการ

สิอบัถีามิความิสิมัิครใจัในี้การเพื่ิ�มิอัตราเงินี้สิมิทำบั พื่บัว่า 

ในี้แตล่ะปผีูู้ป้ระกนัี้ตนี้สิว่นี้ใหญจ่ัะไมิเ่หน็ี้ดว้ยกบััการปรับั

เพื่ิ�มิอัตราเงินี้สิมิทำบั 

เพื่่� อ พิื่จัารณีาแนี้วทำางในี้การพัื่ฒนี้าสิิทำ ธิิ

ประโยชนี้์กรณ้ีคลอดบัุตร คณีะผูู้้วิจััยได้ศึึกษาเปร้ยบั

เทำ้ยบักับัเกณีฑ์์เทำ้ยบั (Benchmark) ต่างๆ โดยเริ�มิจัาก

การศึกึษาเปร้ยบัเทำย้บักบััอก้ 2 ระบับัหลกัประกนัี้สิขุึ้ภ์าพื่ 

สิามิารถีสิรุปประเด็นี้สิำาคัญตามิตารางทำ้� 1 
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10 รายงานทีดีอาร์ไอ
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12 รายงานทีดีอาร์ไอ

นี้อกจัากนี้้� คณีะผูู้้วิจััยได้ศึึกษาเปร้ยบัเทำ้ยบักับั

ชุดสิิทำธิิประโยชนี้์กรณี้คลอดบัุตรขึ้องกองทำุนี้ประกันี้

สิังคมิกับัขึ้้อกำาหนี้ดหร่อมิาตรฐานี้ท้ำ�เป็นี้สิากลต่อการ

คุม้ิครองกรณีต้ั�งครรภ์แ์ละคลอดบัตุรขึ้ององคก์ารแรงงานี้

ระหว่างประเทำศึ (ILO) ค่อ อนีุ้สิัญญาท้ำ�เก้�ยวกับัความิ

มัิ�นี้คงทำางสิงัคมิ (Social Security (Minimum Standards) 

Convention, 1952: C102) อนีุ้สิัญญาการคุ้มิครองกรณี้

ตั�งครรภ์์และคลอดบัุตร (Maternity Protection Conven-

tion, 2000: C183) และขึ้้อแนี้ะ (Recommendation) ทำ้�

เก้�ยวขึ้อ้งกบััอนี้สุิญัญาเหลา่นี้้� โดยภ์าพื่รวมิเมิ่�อพื่จิัารณีา

เกณีฑ์์มิาตรฐานี้ทำ้�กำาหนี้ด รวมิถึีงการให้สัิตยาบัันี้ขึ้อง

ประเทำศึต่างๆ ทำั�วโลก พื่บัว่า แมิ้ไทำยจัะไมิ่ได้ให้สิัตยาบัันี้

ในี้อนีุ้สิัญญาเหล่านี้้� แต่โดยภ์าพื่รวมิผูู้้ประกันี้ตนี้กองทำุนี้

ประกันี้สิังคมิจัะได้รับัความิคุ้มิครองตามิมิาตรฐานี้ความิ

คุ้มิครองท้ำ�สิอดคล้องกับัทำ้�ระบุัในี้อนุี้สิัญญาขึ้อง ILO แต่

อาจัจัะยงัไมิถ่ีงึระดบััท้ำ�กำาหนี้ดไวใ้นี้ขึ้อ้แนี้ะท้ำ�เก้�ยวขึ้อ้ง ซึ่ึ�ง

มิก้ารกำาหนี้ดมิาตรฐานี้ความิคุม้ิครองในี้ระดบััทำ้�สิงูกวา่ทำ้�

กำาหนี้ดไว้ในี้อนีุ้สิัญญาฯ

ขึ้ณีะท้ำ�หากเทำ้ยบัมิาตรฐานี้ความิคุ้มิครองกับั

ประเทำศึท้ำ�น่ี้าสินี้ใจั ค่อ เว้ยดนี้ามิ เกาหล้ใต้ จั้นี้ และ

เยอรมิน้ี้ พื่บัวา่ โดยภ์าพื่รวมิ แตล่ะประเทำศึม้ิการกำาหนี้ด

สิิทำธิิประโยชนี้์กรณี้คลอดบัุตรท้ำ�แตกต่างกันี้ออกไป ทำั�ง

ในี้แง่ขึ้องระยะเวลาและมูิลค่าขึ้องสิิทำธิิประโยชน์ี้ โดยในี้

แง่ขึ้องระยะเวลาขึ้องสิิทำธิิประโยชน์ี้ เช่นี้ ระยะเวลาการ

จั่ายเงินี้ชดเชยการหยุดงานี้ จัะพื่บัว่า ไทำยมิ้ระยะเวลาทำ้�

เทำ้ยบัเทำ่าหร่อใกล้เค้ยงกับัประเทำศึท้ำ�นี้ำามิาศึึกษา แต่ยัง

ขึ้าดในี้สิ่วนี้ขึ้องการชดเชยการหยุดงานี้ให้แก่ฝ่ายบัิดา 

ขึ้ณีะทำ้�มิูลค่าขึ้องสิิทำธิิประโยชนี้์จัะแปรผู้ันี้ตามิมูิลค่าขึ้อง

เงนิี้สิมิทำบัเขึ้า้กองทำนุี้และโครงสิร้างภ์าษ ้ซึึ่�งทำำาให้ประเทำศึ

ทำ้�ม้ิการเร้ยกเกบ็ัเงนิี้สิมิทำบัและภ์าษใ้นี้อตัราท้ำ�สิงูจัะม้ิการ

จััดสิิทำธิิประโยชนี้์ได้ในี้มิูลค่าทำ้�สิูงกว่า 

จัากการรวบัรวมิขึ้้อมูิลความิเห็นี้จัากกลุ่มิผูู้้ม้ิ

สิ่วนี้ได้สิ่วนี้เสิ้ยและกลุ่มิผูู้้ทำ้�เก้�ยวขึ้้องรวมิ 5 กลุ่มิ ค่อ 1) 

หนี้่วยงานี้ผูู้้บัริหารกองทำุนี้ด้านี้สิุขึ้ภ์าพื่ 2) นี้ายจั้าง 3) 

สิถีานี้พื่ยาบัาล 4) นี้ักวิชาการในี้สิาขึ้าทำ้�เก้�ยวข้ึ้อง และ 

5) กลุ่มิผูู้้ประกันี้ตนี้ พื่บัว่า แต่ละกลุ่มิให้ขึ้้อมิูลและความิ

คิดเห็นี้ในี้ประเด็นี้ต่างๆ เช่นี้ บัทำบัาทำขึ้องแต่ละกลุ่มิในี้

ระบับัสิวัสิดิการท้ำ�ม้ิ ปัญหาและอุปสิรรคการดำาเนี้ินี้การ 

แนี้วทำางการจััดสิวัสิดิการทำั�งทำ้�เป็นี้อยู่และประเด็นี้ท้ำ�ม้ิ

ความิเห็นี้ว่าควรจัะปรับัปรุงยกระดับัคุณีภ์าพื่สิวัสิดิการ

กรณี้ตั�งครรภ์์ รวมิถีึงขึ้้อเสินี้อแนี้ะในี้การพื่ัฒนี้า สิรุป

ประเด็นี้สิำาคัญได้ดังนี้้�

1) หน่่วยงาน่บริิหาริกองทุุน่ด้้าน่สวัสด้ิการิ

สุขภาพ ได้แก่ สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิ สิำานี้ักงานี้หลัก

ประกันี้สิุขึ้ภ์าพื่แห่งชาติ และกรมิบััญช้กลาง 

- คณีะผูู้้วิจััยเข้ึ้าสิัมิภ์าษณ์ีผูู้้แทำนี้จัากสิำานี้ักงานี้

ประกันี้สิังคมิอันี้ประกอบัด้วยคณีะกรรมิการ

ประกันี้สิังคมิ จัำานี้วนี้ 4 ทำ่านี้ คณีะกรรมิการ

การแพื่ทำย์ฯ จัำานี้วนี้ 2 ทำ่านี้ และเจั้าหนี้้าท้ำ�

สิำานี้กัจัดัระบับับัรกิารทำางการแพื่ทำย ์จัำานี้วนี้ 2 

ทำ่านี้ โดยสิรุปพื่บัว่า ผูู้้แทำนี้มิ้ความิเห็นี้ว่าการ

กำาหนี้ดอัตราค่าเหมิาจั่ายเพื่่�อการคลอดบุัตร

ใหแ้กผูู่้ป้ระกันี้ตนี้ต้องคำานี้งึถึีงอัตราค่าบัริการ

ทำางการแพื่ทำย์และเสิถี้ยรภ์าพื่ขึ้องกองทำุนี้

ประกันี้สิังคมิประกอบักันี้ และต้องคำานี้ึงถีึง

ความิต้องการขึ้องผูู้้ประกันี้ตนี้เป็นี้ปัจัจััยหลัก

ในี้การตัดสิินี้ใจัในี้ประเด็นี้ต่างๆ รวมิถึีงม้ิ

ความิเห็นี้ด้วยกับัการปรับัเพื่ิ�มิเพื่ดานี้ค่าจั้าง

ทำ้�ใชค้ำานี้วณีอตัราเงินี้สิมิทำบัเขึ้า้กองทำนุี้ประกนัี้

สิังคมิ เพื่่�อรักษาเสิถี้ยรภ์าพื่ทำางการเงินี้

- ผูู้้บัริหารจัากสิำานี้ักงานี้หลักประกันี้สิุขึ้ภ์าพื่

แหง่ชาต ิโดยผูู้ใ้หส้ิมัิภ์าษณีไ์ดใ้หค้วามิเหน็ี้วา่ 

การท้ำ�ระบับัประกนัี้สิงัคมิจัา่ยประโยชนี้ท์ำดแทำนี้

กรณีค้ลอดบัตุรในี้รปูแบับัเหมิาจัา่ยโดยตรงแก่
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ผูู้้ประกันี้ตนี้ เป็นี้การสิะทำ้อนี้ถีึงการให้ความิ

สิำาคัญกับักรณี้คลอดบัุตรมิากเป็นี้พื่ิเศึษ และ

ให้ความิเห็นี้ถีึงการท้ำ�ระบับัประกันี้สิังคมิผูู้ก

สิิทำธิิผูู้้ประกันี้ตนี้ไว้กับัสิถีานี้พื่ยาบัาลขึ้นี้าด

ใหญว่า่ทำำาใหก้องทุำนี้ประกันี้สิงัคมิม้ิต้นี้ทำนุี้การ

บัริหารจััดการสิูง 

- ผูู้บ้ัรหิารจัากกรมิบััญชก้ลางขึ้ออนุี้ญาตไมิอ่อก

ความิเห็นี้ในี้เร่�องสิิทำธิิประโยชนี้์ขึ้องกองทำุนี้

ประกันี้สิังคมิ

2) น่ายจ้้าง คณีะผูู้้วิจััยได้สิ่งแบับัรับัความิ

คิดเห็นี้ไปยังผูู้้ประกอบัการภ์าคอุตสิาหกรรมิ ภ์าค

เกษตรกรรมิ และภ์าคบัริการ ทำั�งธิุรกิจัขึ้นี้าดใหญ่ ขึ้นี้าด

กลางและขึ้นี้าดย่อมิ จัำานี้วนี้ 20 ราย พื่บัปัญหาและ

อุปสิรรคในี้การดูแลพื่นัี้กงานี้ตั�งครรภ์์ ความิไม่ิเหมิาะ

สิมิขึ้องสิิทำธิิประโยชนี้์กรณี้คลอดบัุตรตามิระบับัประกันี้

สิงัคมิ ปญัหาและอุปสิรรคในี้การทำำาธิรุกรรมิกับัสิำานี้กังานี้

ประกันี้สิังคมิ รวมิถึีงม้ินี้ายจั้างบัางสิ่วนี้ท้ำ�เห็นี้ด้วยและ

บัางส่ิวนี้ไม่ิเห็นี้ด้วยกับัการปรับัขึ้ยายเพื่ดานี้ค่าจั้างทำ้�ใช้

คำานี้วณีอัตราเงินี้สิมิทำบั

3) สถาน่พยาบาล คณีะผูู้้วิจััยได้ลงพื่่�นี้ทำ้�

สิัมิภ์าษณี์สิถีานี้พื่ยาบัาลคู่สิัญญาประกันี้สิังคมิในี้ 4 

ภ์ูมิิภ์าค ซึ่ึ�งแต่ละภ์ูมิิภ์าคจัะครอบัคลุมิทำุกประเภ์ทำสิถีานี้

พื่ยาบัาล ตั�งแต่โรงเร้ยนี้แพื่ทำย์ โรงพื่ยาบัาลศึูนี้ย์ โรง

พื่ยาบัาลทำั�วไป โรงพื่ยาบัาลชุมิชนี้ โรงพื่ยาบัาลส่ิงเสิริมิสิขุึ้

ภ์าพื่สิ่วนี้ตำาบัล คลินี้ิกเอกชนี้ ศึูนี้ย์อนี้ามิัยแมิ่และเด็ก 

ตลอดจันี้ศูึนี้ย์บัริการสิาธิารณีสุิขึ้ขึ้องเทำศึบัาล โดยภ์าพื่

รวมิสิถีานี้พื่ยาบัาลให้ขึ้้อมูิลความิเห็นี้ว่า เงินี้ค่าคลอด

บัตุรเหมิาจ่ัาย 13,000 บัาทำไม่ิเพื่ย้งพื่อสิำาหรับัผูู้้ตั�งครรภ์ท์ำ้�

จัำาเปน็ี้ตอ้งคลอดดว้ยวธิิก้ารผู้า่ตดัคลอดหรอ่ม้ิความิเสิ้�ยง

สิงู เงินี้คา่ฝากครรภ์เ์พื่ิ�มิเติมิ 1,000 บัาทำม้ิเง่�อนี้ไขึ้และขัึ้�นี้

ตอนี้ท้ำ�ยุ่งยากเกินี้ไป รูปแบับัการเบัิกจั่ายทำ้�ผูู้้ประกันี้ตนี้

ต้องสิำารองจ่ัายไปก่อนี้สิร้างปัญหาและภ์าระทำางการเงินี้

ให้สิถีานี้พื่ยาบัาลเป็นี้อย่างมิาก ในี้บัางกรณี้ ผูู้้ประกันี้

ตนี้จัะได้รับัสิิทำธิิตรวจัและรักษาบัางประการฟร้ก็ต่อเม่ิ�อ

ใช้บัริการฝากครรภ์์และคลอดบัุตรทำ้�สิถีานี้พื่ยาบัาลตามิ

สิิทำธิิเทำ่านี้ั�นี้ อ้กทัำ�งการเบิักจั่ายขึ้องระบับัประกันี้สิังคมิ

ม้ิขึ้อบัเขึ้ตและขึ้ั�นี้ตอนี้ค่อนี้ขึ้้างซัึ่บัซึ่้อนี้ ยุ่งยาก ล้าสิมัิย 

และไมิ่เป็นี้ปัจัจัุบัันี้ แต่มิ้ขึ้้อด้ค่อ ราคาฐานี้ (Base Rate) 

ขึ้องระบับัประกันี้สิังคมิค่อนี้ขึ้้างม้ิความิแนี้่นี้อนี้ ขึ้ณีะทำ้�

ปัญหาทำางสิุขึ้ภ์าพื่และอุปสิรรคในี้การดูแลผูู้้ตั�งครรภ์์ในี้

แต่ละภ์ูมิิภ์าคค่อนี้ขึ้้างคล้ายคลึงกันี้

4) น่กัวชิาการิ คณีะผูู้ว้จิัยัสิมัิภ์าษณีน์ี้กัวชิาการ 

5 ทำ่านี้ ประกอบัด้วยอาจัารย์ประจัำาภ์าควิชาสิูติศึาสิตร์

และนี้ร้เวชวิทำยา คณีะแพื่ทำยศึาสิตร์ และนี้ักวิชาการ

ทำางการแพื่ทำย์ ได้ให้ขึ้้อเสินี้อมิุมิมิองวิจััยทำ้�ควรพื่ิจัารณีา

ในี้การปรบััรูปแบับัสิทิำธิปิระโยชน์ี้กรณ้ีคลอดบุัตรและฝาก

ครรภ์์ให้เหมิาะสิมิกับัผูู้้ประกันี้ตนี้ โดยจัะต้องพื่ิจัารณีา

ถีึงกรณี้ทำ้�ผูู้้ประกันี้ตนี้ม้ิครรภ์์ทำ้�ม้ิความิเสิ้�ยงหร่อม้ิภ์าวะ

แทำรกซ้ึ่อนี้ และควรต้องคำานี้ึงถีึงความิเท่ำาเท้ำยมิทำาง

สิขุึ้ภ์าพื่โดยเฉพื่าะเมิ่�อเท้ำยบักบััสิทิำธิปิระโยชนี้ท้์ำ�คนี้ไทำยในี้

อ้ก 2 ระบับั ค่อ ระบับัสิวสัิดกิารรกัษาพื่ยาบัาลขึ้า้ราชการ 

และระบับัหลักประกันี้สิุขึ้ภ์าพื่แห่งชาติได้รับั

5) ผู้้้ปริะกัน่ตน่ คณีะผูู้้วิจััยรวบัรวมิขึ้้อมิูลความิ

เห็นี้ผู้่านี้การใช้แบับัสิอบัถีามิเป็นี้หลัก และได้จััดการ

สิัมิภ์าษณี์เพื่ิ�มิเติมิในี้กรณ้ีขึ้องกลุ่มิแรงงานี้ข้ึ้ามิชาติซึ่ึ�ง

เป็นี้กลุ่มิทำ้�อาจัจัะไม่ิสิามิารถีให้ขึ้้อมิูลผู้่านี้แบับัสิอบัถีามิ

ได้ พื่บัว่า ผูู้้ประกันี้ตนี้จัำานี้วนี้มิากม้ิพื่ฤติกรรมิเขึ้้ารับั

บัริการการฝากครรภ์์ทำ้�สิถีานี้พื่ยาบัาลเอกชนี้ เพื่ราะ

สิามิารถีเขึ้้ารับับัริการได้นี้อกเวลาราชการ และเล่อก

คลอดทำ้�สิถีานี้พื่ยาบัาลขึ้องรัฐเพื่่�อควบัคุมิค่าใช้จัา่ย แม้ิวา่

ผูู้ป้ระกนัี้ตนี้จัะม้ิอุปสิรรคมิากกบััการตอ้งสิำารองจัา่ย ทำั�งนี้้� 

เมิ่�อสิำารวจัความิพื่ึงพื่อใจัพื่บัว่า ผูู้้ประกันี้ตนี้สิ่วนี้มิากยัง

คงเล่อกขึ้้อเสินี้อทำ้�ให้ม้ิการจั่ายเงินี้แบับัเหมิาจั่ายให้แก่ผูู้้
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ประกันี้ตนี้มิากกว่าขึ้้อเสินี้อทำ้�ให้ม้ิการจั่ายตรงแก่สิถีานี้

พื่ยาบัาล

ในี้ขึ้ั�นี้ต่อมิา คณีะผูู้้วิจััยประมิาณีการต้นี้ทำุนี้ค่า

บัรกิารการฝากครรภ์ค์ลอดบุัตร1 โดยเริ�มิจัากการรวบัรวมิ

ขึ้้อมิูลค่าใช้จั่ายในี้การฝากครรภ์์และคลอดบัุตรขึ้องผูู้้

ประกันี้ตนี้ พื่บัว่า ผูู้้ให้ขึ้้อมิูลมิ้ค่าใช้จั่ายในี้การฝากครรภ์์

คลอดบัุตรเฉล้�ย 31,900 บัาทำ แต่หากไมิ่รวมิกลุ่มิคนี้ทำ้�มิ้

ค่ารักษาพื่ยาบัาลและค่าใช้จั่ายพื่ิเศึษอ่�นี้ๆ อันี้ประกอบั

ด้วยรายการจ่ัายค่ารักษาโรคก่อนี้คลอด ค่ารักษาภ์าวะ

แทำรกซึ่้อนี้ระหว่างคลอด ค่าห้องพื่ิเศึษ ค่าห้องกรณี้ต้อง

นี้อนี้สิถีานี้พื่ยาบัาลเกินี้ 3 ค่นี้ ค่าใสิ่ซึ่องให้แพื่ทำย์ และ

อ่�นี้ๆ นี้อกเหนี้่อจัากค่าคลอดปกติ เช่นี้ ค่าคลอดตามิ

ฤกษ์ ค่าอบัรมิ สิรุปค่าใช้จั่ายในี้การฝากครรภ์์คลอดบัุตร

เฉล้�ยจัะเทำ่ากับั 22,800 บัาทำ จัำาแนี้กตามิวิธิ้การคลอดได้

ตามิตารางทำ้� 2 

ทำั�งนี้้� ขึ้้อมูิลราคาขึ้้างต้นี้เป็นี้การให้ขึ้้อมิูลขึ้องผูู้้

ตอบัแบับัสิอบัถีามิ ซึ่ึ�งอาจัจัะม้ิการใหข้ึ้อ้มิลูรายการคา่ใช้

จั่ายทำ้�คลาดเคล่�อนี้จัากความิเป็นี้จัริงได้ การพื่ิจัารณีาค่า

1 จัากการพื่ิจัารณ์าประกาศกระทรวิงสาธารณ์สุขที�เกี�ยวิข้องพื่บัวิ่า
อัตั้ราอ้างอิงที�ระบุัในแตั้่ลั่ะประกาศ ไม่ไดี้มีการระบัุอัตั้ราค่าบัริการการ
ฝากครรภ์์คลั่อดีบัุตั้รไวิ้โดียตั้รง แตั้่มีการระบัุเป็นรายการหัตั้ถการแลั่ะ
วิัสดีุเอาไวิ้

ใช้จั่ายอาจัจัะต้องพื่ิจัารณีากับัขึ้้อมิูลอัตราเร้ยกเก็บัขึ้อง

สิถีานี้พื่ยาบัาลประกอบัซึ่ึ�งจัะเป็นี้ขึ้้อมิูลทำ้�มิ้ความิแมิ่นี้ยำา

และเป็นี้ปัจัจับัุันี้กวา่ โดยคณีะผูู้้วิจัยัไดส้ิำารวจัขึ้อ้มิลูราคา

ค่าบัริการจัากสิถีานี้พื่ยาบัาลรวมิ 71 แห่ง พื่บัว่า “ค่า

เฉล้�ย” ขึ้องอัตราค่าบัริการฝากครรภ์์ คลอดบุัตร และ

อ่�นี้ๆ ทำ้�เก้�ยวข้ึ้องจัำาแนี้กตามิประเภ์ทำสิถีานี้พื่ยาบัาล สิรปุ

ได้ตามิตารางทำ้� 3 

 โดยภ์าพื่รวมิ จัากขึ้้อมิูลการสิำารวจัค่าใช้จั่าย

ขึ้องผูู้้ประกันี้ตนี้กรณี้คลอดบัุตร และขึ้้อมิูลการสิำารวจั

ราคาค่าบัริการพื่บัว่า สิิทำธิิประโยชน์ี้กรณ้ีคลอดบุัตรทำั�ง

สิ่วนี้ขึ้องค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์เหมิาจั่าย 15,000 บัาทำ 

และค่าฝากครรภ์์เพื่ิ�มิเติมิ 1,500 บัาทำ ไมิ่เพื่้ยงพื่อในี้

กรณี้ท้ำ�ผูู้้ประกันี้ตนี้เขึ้้ารับับัริการคลอดด้วยวิธิ้การผู้่าตัด

คลอด ทำั�งนี้้� การขึ้ยายสิทิำธิปิระโยชนี้จ์ัำาเปน็ี้ตอ้งพื่จิัารณีา

เสิถี้ยรภ์าพื่ทำางการเงินี้เพื่ิ�มิเติมิ โดยคณีะผูู้้วิจััยได้ศึึกษา

เพื่ดานี้งบัประมิาณี (รายรับัขึ้องกองทำุนี้) ชุดขึ้องสิิทำธิิ

ประโยชนี้์ โครงสิร้างต้นี้ทำุนี้ทำางการแพื่ทำย์ และจัำานี้วนี้ผูู้้

ใช้บัริการ (รายจั่ายขึ้องกองทำุนี้) ซึ่ึ�งสิรุปภ์าพื่รวมิได้ดังนี้้�

กองทุำนี้ภ์ายใต้การบัริหารขึ้องสิำานี้ักงานี้ประกันี้

สิังคมิขึ้องไทำยประกอบัด้วย 5 กองทำุนี้ย่อย ค่อ

1) กองทำุนี้ 4 กรณ้ี (เจ็ับัป่วย คลอดบัุตร 

ทำุพื่พื่ลภ์าพื่ และตาย) 

ตารางที่ 2 ค่าใช�จ่่ายในการฝากครรภ์และคลอดบุตร (ไม่รวัมค่ารักษาพัยาบาล และค่าใช�จ่่ายพัิเศษอ่่นๆ)

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย
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2) กองทำนุี้ 2 กรณี ้(สิงเคราะหบ์ัตุร และชราภ์าพื่)

3) กองทำุนี้กรณี้ว่างงานี้

4) กองทำุนี้มิาตรา 40 (สิิทำธิิประโยชนี้์ทำั�วไป)

5) กองทำุนี้มิาตรา 40 (บัำาเหนี้็จัชราภ์าพื่)

ทำั�งนี้้� ผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 33 และมิาตรา 39 

จัะนี้ำาสิ่งเงินี้สิมิทำบัและรับัสิิทำธิิประโยชนี้์กรณี้คลอดบัุตร

จัากกองทุำนี้ 4 กรณ้ี (เจั็บัป่วย คลอดบุัตร ทำุพื่พื่ลภ์าพื่ 

และตาย)

ในี้ช่วง 10 ปีท้ำ�ผู้่านี้มิา กองทุำนี้ประกันี้สัิงคมิม้ิ

จัำานี้วนี้ผูู้้ประกันี้ตนี้เพื่ิ�มิขึ้ึ�นี้ในี้ทำกุกลุม่ิมิาตรา โดยในี้ พื่.ศึ. 

2563 กองทุำนี้ฯ ม้ิจัำานี้วนี้ผูู้้ประกันี้ตนี้รวมิ 16.43 ล้านี้

คนี้ เพื่ิ�มิขึ้ึ�นี้จัาก พื่.ศึ. 2552 ทำ้�มิ้จัำานี้วนี้ผูู้้ประกันี้ตนี้รวมิ

เพื่้ยง 9.36 ล้านี้คนี้ โดยเพื่ิ�มิขึ้ึ�นี้ 7.07 ล้านี้คนี้ หร่อเพื่ิ�มิ

ขึ้ึ�นี้ในี้อัตราเฉล้�ยร้อยละ 5.2 ต่อปี (กองทำุนี้ฯ มิ้จัำานี้วนี้ผูู้้

ประกันี้ตนี้ลดลงในี้ พื่.ศึ. 2563 ซึ่ึ�งเป็นี้ปีทำ้�เกิดภ์าวะการ

ระบัาดขึ้องโรคติดเช่�อไวรัสิโคโรนี้า 2019) โดยนี้อกจัาก

จัะเป็นี้ผู้ลจัากการเพื่ิ�มิขึึ้�นี้ขึ้องประชากร อ้กปัจัจััยสิำาคัญ

ทำ้�สิ่งผู้ลอย่างมิากต่อการเพื่ิ�มิขึ้ึ�นี้ขึ้องจัำานี้วนี้ผูู้้ประกันี้ตนี้ 

ค่อ การเปล้�ยนี้แปลงนี้โยบัายประกันี้สิังคมิขึ้องไทำย ซึึ่�ง

ทำำาใหบ้ัางปม้ีิการเปล้�ยนี้แปลงขึ้องจัำานี้วนี้ผูู้ป้ระกนัี้ตนี้ในี้

ระดับัทำ้�สิูง เช่นี้ ในี้ พื่.ศึ. 2561 ทำ้�มิ้การปรับัระบับัการลง

ทำะเบ้ัยนี้แรงงานี้ข้ึ้ามิชาติ และในี้ พื่.ศึ. 2562 ทำ้�สิำานี้กังานี้

ประกันี้สิังคมิประกาศึค่นี้สิิทำธิิประกันี้สิังคมิให้แก่อด้ตผูู้้

ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 39

รายรับักองทำุนี้มิาจัากการเก็บัเงินี้สิมิทำบัจัาก 3 

ฝ่าย ค่อ นี้ายจั้าง ผูู้้ประกันี้ตนี้ และรัฐบัาล โดยกำาหนี้ด

อัตราสิมิทำบัตามิฐานี้ค่าจั้าง

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยขีองอัตราค่าบริการฝากครรภ์ คลอดบุตร และอ่่นๆ ที่เกี่ยวัขี�อง จ่ำาแนกตามประเภทสถานพัยาบาล
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1) กรณี้ผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 33

- เร้ยกเก็บัเงินี้สิมิทำบัจัากผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิ

มิาตรา 33 รวมิร้อยละ 5 ขึ้องฐานี้ค่าจั้าง นี้ำา

เขึ้้ากองทำุนี้ 4 กรณี้ (เจั็บัป่วย คลอดบัุตร 

ทำุพื่พื่ลภ์าพื่ และตาย) ร้อยละ 1.5 ขึ้องฐานี้ค่า

จั้าง (ทำ้�เหล่ออ้กร้อยละ 3.5 จัะนี้ำาเขึ้้ากองทำุนี้ 

2 กรณี้ร้อยละ 3 และกองทำุนี้กรณี้ว่างงานี้

รอ้ยละ 0.5) โดยมิน้ี้ายจั้างและรฐับัาลรว่มิจั่าย

สิมิทำบัเขึ้า้กองทุำนี้ 4 กรณ้ีอก้ฝ่ายละรอ้ยละ 1.5 

ขึ้องฐานี้ค่าจั้าง (สิ่วนี้ทำ้�เหล่อ นี้ายจั้างร่วมิจั่าย

สิมิทำบัเข้ึ้ากองทุำนี้ 2 กรณ้ีรอ้ยละ 3 และกองทุำนี้

กรณี้ว่างงานี้ร้อยละ 0.5 สิ่วนี้รัฐบัาลร่วมิจั่าย

สิมิทำบัเข้ึ้ากองทุำนี้ 2 กรณ้ีรอ้ยละ 1 และกองทุำนี้

กรณี้ว่างงานี้ร้อยละ 0.25)

- ฐานี้ค่าจั้างตามิค่าจั้างทำ้�ได้รับัจัริง กำาหนี้ดไว้

ตำ�าสิุดทำ้� 1,650 บัาทำต่อเด่อนี้ สิูงสิุดทำ้� 15,000 

บัาทำต่อเด่อนี้ (กรณ้ีคา่จัา้งสูิงกวา่ 15,000 บัาทำ

ต่อเด่อนี้ขึ้ึ�นี้ไป จัะจั่ายเงินี้สิมิทำบัทำ้�ฐานี้ค่าจั้าง 

15,000 บัาทำต่อเด่อนี้) ทำำาให้ผูู้้ประกันี้ตนี้จั่าย

เงินี้สิมิทำบัมิากสิุด 750 บัาทำต่อเด่อนี้ (ร้อยละ 

5 ขึ้อง 15,000 บัาทำ)

2) กรณี้ผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 39

- เร้ยกเก็บัเงินี้สิมิทำบัจัากผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิ

มิาตรา 39 รวมิร้อยละ 9 ขึ้องฐานี้ค่าจั้าง นี้ำา

เขึ้้ากองทำุนี้ 4 กรณี้ (เจั็บัป่วย คลอดบัุตร 

ทำพุื่พื่ลภ์าพื่ และตาย) รอ้ยละ 3 ขึ้องฐานี้คา่จ้ัาง 

(ทำ้�เหล่ออ้กร้อยละ 6 จัะนี้ำาเขึ้้ากองทำุนี้ 2 กรณี้ 

โดยทำ้�ไมิ่ม้ิการสิ่งเงินี้เขึ้้ากองทำุนี้กรณี้ว่างงานี้) 

โดยม้ิรฐับัาลรว่มิจัา่ยสิมิทำบัเขึ้า้กองทำนุี้ 4 กรณี้

ร้อยละ 1.5 ขึ้องฐานี้ค่าจั้าง และเขึ้้ากองทำุนี้ 2 

กรณี้อ้กร้อยละ 1 ขึ้องฐานี้ค่าจั้าง

- กำาหนี้ดฐานี้ค่าจัา้งเทำา่กบัั 4,800 บัาทำต่อเด่อนี้ 

ทำำาให้ผูู้้ประกันี้ตนี้จั่ายเงินี้สิมิทำบัเทำ่ากับั 432 

บัาทำต่อเด่อนี้ (ร้อยละ 9 ขึ้อง 4,800 บัาทำ) และ

ได้รับัเงินี้สิมิทำบัจัากรัฐบัาล 120 บัาทำต่อเด่อนี้ 

(ร้อยละ 2.5 ขึ้อง 4,800 บัาทำ) เทำ่ากันี้ทำุกคนี้

ทำั�งนี้้� บัางช่วงเวลาอาจัม้ิการปรับัลดอัตราเงินี้

สิมิทำบัเป็นี้กรณี้พื่ิเศึษ เช่นี้ ในี้ช่วงมิ้นี้าคมิ–พื่ฤศึจัิกายนี้ 

พื่.ศึ. 2563 สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิประกาศึปรับัลดอัตรา

เงนิี้สิมิทำบัทัำ�งในี้สิว่นี้ขึ้องนี้ายจัา้งและผูู้ป้ระกนัี้ตนี้เพื่่�อช่วย

บัรรเทำาผู้ลกระทำบัท้ำ�ทัำ�ง 2 ฝ่ายได้รับัจัากการระบัาดขึ้อง

โรคติดเช่�อไวรัสิโคโรนี้า 2019

ขึ้ณีะทำ้�ค่าใช้จั่ายขึ้องกองทำุนี้ประกันี้สิังคมิกรณี้

คลอดบัุตรขึ้ึ�นี้อยู่กับัการตั�งครรภ์์ขึ้องผูู้้ประกันี้ตนี้ ในี้

กรณี้ขึ้องการตั�งครรภ์์ 1 ครั�ง ผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 33 

จัะสิามิารถีรับัผู้ลประโยชน์ี้ทำดแทำนี้กรณ้ีคลอดบุัตรจัาก

ค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์ ค่าฝากครรภ์์สิ่วนี้ทำ้�เพื่ิ�มิจัากค่า

บัริการทำางการแพื่ทำย์ และเงินี้ชดเชยการหยุดงานี้ ได้

มิากสิุดถีึง 39,000 บัาทำ (ฐานี้ค่าจั้างสิูงสิุดเท่ำากับัเด่อนี้
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ละ 15,000 บัาทำ) ขึ้ณีะทำ้�ผูู้้ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 39 จัะ

สิามิารถีรับัผู้ลประโยชนี้์ทำดแทำนี้กรณี้การคลอดบัุตรจัาก

ค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์ ค่าฝากครรภ์์สิ่วนี้ทำ้�เพื่ิ�มิจัากค่า

บัริการทำางการแพื่ทำย์ และเงินี้ชดเชยการหยุดงานี้ ได้

เทำ่ากับั 23,700 บัาทำ (ฐานี้ค่าจั้างเทำ่ากับัเด่อนี้ละ 4,800 

บัาทำ) นี้อกจัากนี้้� ผูู้้ประกันี้ตนี้ยังม้ิสิิทำธิิประโยชน์ี้อ่�นี้

นี้อกจัากท้ำ�เก้�ยวขึ้อ้งกบััการม้ิบัตุร เชน่ี้ เงนิี้สิงเคราะหบ์ัตุร 

(เด่อนี้ละ 800 บัาทำตอ่บัตุร 1 คนี้ ไมิเ่กนิี้ 3 คนี้ตอ่ครั�งการ

เบัิก จันี้กว่าบัุตรจัะอายุครบั 6 ปีบัริบัูรณี์) และค่าใช้จั่าย

ในี้การฉ้ดวัคซึ่้นี้ตามิฤดูกาล

โดยหากพื่ิจัารณีาสิถีิติการรับับัริการกรณี้คลอด

บัุตร รายรับักองทุำนี้ 4 กรณ้ี (เจ็ับัป่วย คลอดบุัตร 

ทำุพื่พื่ลภ์าพื่ และตาย) และค่าใช้จั่ายสิิทำธิิประโยชนี้์กรณี้

คลอดบัุตร2 จัะพื่บัขึ้้อสิังเกตสิำาคัญ ดังนี้้�

1) แมิ้ว่ากองทำุนี้ประกันี้สิังคมิจัะม้ิจัำานี้วนี้ผูู้้

ประกันี้ตนี้ตามิมิาตรา 33 และมิาตรา 39 เพื่ิ�มิขึ้ึ�นี้อย่าง

ตอ่เนี้่�อง แตจ่ัำานี้วนี้ครั�งการรบัับัรกิารสิทิำธิปิระโยชนี้ก์รณี้

คลอดบัุตรกลับัไมิ่เปล้�ยนี้แปลงมิากนี้ัก โดยมิ้จัำานี้วนี้ครั�ง

การรับับัริการสิิทำธิิฯ กรณี้คลอดบัุตรต่อจัำานี้วนี้ผูู้้ประกันี้

ตนี้ตามิมิาตรา 33 และมิาตรา 39 ลดลงอย่างต่อเนี้่�อง

2) ผูู้้ประกันี้ตนี้ม้ิสัิดส่ิวนี้การคลอดด้วยวิธิ้การ

ผู้่าตัดคลอดประมิาณีร้อยละ 25-30 ซึึ่�งเป็นี้ขึ้้อมูิลทำ้�

สิอดคล้องกับัขึ้้อมิูลท้ำ�ได้รับัจัากการลงพื่่�นี้ทำ้�สิัมิภ์าษณี์

สิถีานี้พื่ยาบัาลทำั�วประเทำศึ

3) ค่าใช้จั่ายต่อกรณี้การรับัสิิทำธิิกลับัเพื่ิ�มิสิูงขึ้ึ�นี้ 

ซึ่ึ�งเป็นี้ผู้ลจัากการปรับัเปล้�ยนี้รูปแบับัสิิทำธิิประโยชน์ี้ทำ้�

สิำานี้กังานี้ประกนัี้สัิงคมิไดข้ึ้ยายสิทิำธิปิระโยชน์ี้กรณีค้ลอด

บัุตรในี้หลายครั�ง

การเปร้ยบัเท้ำยบัรายรับักับัรายจั่ายกรณ้ีสิิทำธิิ

ประโยชน์ี้กรณ้ีคลอดบัตุรขึ้องกองทุำนี้ประกันี้สัิงคมิจัะต้อง

ใช้การคำานี้วณีอัตราต้นี้ทำุนี้แบับั PAYG (Pay As You 

2 สามารถดี้รายลั่ะเอียดีสถิตั้ิในส่วินที� 5 ของรายงานฉบัับัสมบั้รณ์์ 

Go) เขึ้้ามิาเป็นี้เกณีฑ์์พื่ิจัารณีาร่วมิกับัเกณีฑ์์อัตราปรับั

ลดเงนิี้สิมิทำบักรณ้ีคลอดบัตุรทำ้�สิำานี้กังานี้ประกนัี้สัิงคมิได้

กำาหนี้ดไว้ (ณี พื่.ศึ. 2561 กำาหนี้ดไว้เทำ่ากับัร้อยละ 0.69) 

โดยอัตราต้นี้ทำุนี้แบับั PAYG กรณี้คลอดบัุตรไมิ่ควรเกินี้

เกณีฑ์์อัตราปรับัลดเงินี้สิมิทำบักรณ้ีคลอดบุัตรฯ (เสิม่ิอนี้

ม้ิค่าใช้จั่ายตำ�ากว่ารายรับั) ซึ่ึ�งพื่บัว่า ตั�งแต่ พื่.ศึ. 2557 

เป็นี้ต้นี้มิา อัตราต้นี้ทำุนี้แบับั PAYG กรณี้คลอดบัุตรมิ้ค่า

ตำ�ากว่าเกณีฑ์์อัตราปรับัลดเงินี้สิมิทำบักรณ้ีคลอดบัุตรฯ 

(ช่วง พื่.ศึ. 2555-2556 มิ้การปรับัลดอัตราเงินี้สิมิทำบัเพื่่�อ

บัรรเทำาผู้ลกระทำบัจัากมิหาอุทำกภ์ัย ทำำาให้ม้ิอัตราต้นี้ทำุนี้

แบับั PAYG บัริการกรณี้คลอดบัุตรทำ้�สิูงกว่าปกติ)

ต่อมิาในี้ปี พื่.ศึ. 2562 อัตราต้นี้ทำุนี้แบับั PAYG 

บัริการกรณี้คลอดบัุตรเทำ่ากับัร้อยละ 0.43 ซึ่ึ�งคิดเป็นี้

เพื่้ยงร้อยละ 62 ขึ้องเกณีฑ์์อัตราปรับัลดเงินี้สิมิทำบักรณี้

คลอดบัุตรฯ (ร้อยละ 0.69) ทำั�งนี้้� ไมิ่อาจัอนีุ้มิานี้ไปว่าในี้

กรณ้ี พื่.ศึ. 2562 สิำานี้กังานี้ประกนัี้สัิงคมิจัะสิามิารถีขึ้ยาย

วงเงินี้ต้นี้ทำุนี้ค่าบัริการสิิทำธิิประโยชนี้์กรณี้คลอดบัุตรได้

อ้กถีึงประมิาณีร้อยละ 38 ขึ้องวงเงินี้ต้นี้ทำุนี้บัริการสิิทำธิิ

ประโยชน์ี้กรณ้ีคลอดบุัตรในี้ พื่.ศึ. 2562 เน่ี้�องจัากกองทุำนี้ 

4 กรณี้ (เจั็บัป่วย คลอดบัุตร ทำุพื่พื่ลภ์าพื่ และตาย) ยังมิ้

รายจัา่ยผู้ลประโยชนี้ท์ำดแทำนี้อ่�นี้นี้อกเหนี้อ่จัากกรณีค้ลอด

บัุตรอ้ก 3 กรณี้ ค่อ กรณี้เจั็บัป่วย กรณี้ทำุพื่พื่ลภ์าพื่ และ

กรณี้ตาย ซึ่ึ�งการกำาหนี้ดสิิทำธิิประโยชนี้์จัะต้องคำานี้ึงถีึง

ผู้ลกระทำบัทำางการเงินี้โดยภ์าพื่รวมิขึ้องกองทุำนี้ 4 กรณ้ี 

(เจั็บัป่วย คลอดบัุตร ทำุพื่พื่ลภ์าพื่ และตาย)

โดยเมิ่�อพื่จิัารณีารายรบััและคา่ใชจ้ัา่ยในี้ภ์าพื่รวมิ

ขึ้องกองทุำนี้ 4 กรณ้ี (เจ็ับัป่วย คลอดบุัตร ทำพุื่พื่ลภ์าพื่ และ

ตาย) พื่บัว่า ตั�งแต่ พื่.ศึ. 2557 เป็นี้ต้นี้มิา (ปีหลังมิหา

อุทำกภ์ัย พื่.ศึ. 2554) จันี้ถีึง พื่.ศึ. 2562 รายรับัเงินี้สิมิทำบั

กองทำนุี้ฯ จัะม้ิอตัราเตบิัโตเฉล้�ยตอ่ปเีทำา่กบััรอ้ยละ 4.9 ตอ่

ป ีซึ่ึ�งตำ�ากวา่อตัราเตบิัโตเฉล้�ยตอ่ปขีึ้องคา่ใชจ้ัา่ยกองทำนุี้ฯ 

ทำ้�เท่ำากับัร้อยละ 6.9 ตอ่ปี (อัตราเติบัโตเฉล้�ยขึ้องค่าใชจ่้ัาย
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กองทำุนี้ฯ เฉพื่าะกรณี้คลอดบัุตรเทำ่ากับัร้อยละ 0.9 ต่อปี 

ซึ่ึ�งอนีุ้มิานี้ได้ว่าอัตราเติบัโตขึ้องค่าใช้จั่ายกองทำุนี้ฯ โดย

หลักจัะเกิดจัากอัตราเติบัโตขึ้องค่าใช้จั่ายกรณ้ีเจั็บัป่วย 

ทำพุื่พื่ลภ์าพื่ และตาย) ดว้ยอตัราเตบิัโตขึ้องคา่ใชจ้ัา่ยกอง

ทำนุี้ฯ ท้ำ�สิงูกวา่อตัราเตบิัโตขึ้องรายรบัักองทำนุี้ฯ จัะทำำาใหใ้นี้

อนี้าคตกองทำุนี้ 4 กรณี้ (เจั็บัป่วย คลอดบัุตร ทำุพื่พื่ลภ์าพื่ 

และตาย) จัะมิ้ปัญหาในี้ด้านี้เสิถี้ยรภ์าพื่ทำางการเงินี้ได้

เม่ิ�อพิื่จัารณีาผู้ลการศึึกษาทำ้�ผู้่านี้มิา รวมิถึีงผู้ล

การระดมิความิเห็นี้จัากการประชุมิเชงิปฏิิบััติการทำั�งหมิด 

4 รอบัในี้ 4 ภ์มิูิภ์าค ซึ่ึ�งม้ิผูู้เ้ข้ึ้ารว่มิประชมุิอันี้ประกอบัด้วย

ผูู้้ประกันี้ตนี้และนี้ายจั้างรวมิ 188 ทำ่านี้ ผูู้้แทำนี้จัากสิถีานี้

พื่ยาบัาล 112 ทำ่านี้ รวมิถีึงผูู้้แทำนี้จัากสิำานี้ักงานี้ประกันี้

สิังคมิ 29 ทำ่านี้ สิามิารถีสิรุปประเด็นี้สิำาคัญท้ำ�สิามิารถี

นี้ำามิาปรับัปรุงพื่ัฒนี้าบัริการสิิทำธิิประโยชนี้์ และประเด็นี้

สิำาคัญทำ้�สิามิารถีพื่ัฒนี้าเพื่่�อยกระดับัการกำากับัดูแลขึ้อง

สิถีานี้พื่ยาบัาลทำ้�ให้บัริการได้ดังนี้้�

ประเด็นสำาคัญที่สามารถนำามาปรับปรุงพััฒนาบริการ
สิทธิิประโยชน์

1) เงื่่�อนไขการเบิิกจ่่ายสิิทธิิประโยชน์ค่่าบิริการ

ทางื่การแพทย์ในปัจ่จุ่บิัน ทำาให้้ผู้้้ประกันตนกองื่ทุน

ประกนัสิงัื่ค่มตอ้งื่สิำารองื่จ่า่ยค่า่บิรกิารทางื่การแพทยก์รณีี

ค่ลอดบิุตรไปก่อน

- เอกสิารประกอบัการเบักิสิิทำธิปิระโยชนี้ก์รณี้

คลอดบัุตร ประกอบัด้วย

• แบับัคำาขึ้อรับัประโยชน์ี้ทำดแทำนี้ สิปสิ. 

2-01 ผูู้้ประกันี้ตนี้กรอกขึ้้อความิครบั

ถี้วนี้ พื่ร้อมิลงลายมิ่อช่�อผูู้้ย่�นี้คำาขึ้อ

• สิำาเนี้าสิูติบััตรบัุตร 1 ชุด (กรณี้คลอด

บัุตรแฝดให้แนี้บัสิำาเนี้าสิูติบััตรขึ้องคู่

แฝดด้วย) 

• สิำาหรับัผูู้้ประกันี้ตนี้ชาย ให้แนี้บัสิำาเนี้า

ทำะเบ้ัยนี้สิมิรสิ ในี้กรณี้ทำ้� ไมิ่ได้จัด

ทำะเบ้ัยนี้สิมิรสิให้แนี้บัหนี้ังส่ิอรับัรอง

ขึ้องผูู้้ประกันี้ตนี้กรณี้ไมิ่ม้ิทำะเบ้ัยนี้

สิมิรสิ

• สิำาเนี้าสิมิุดบััญช้เงินี้ฝากธินี้าคาร

ประเภ์ทำออมิทำรัพื่ย์หนี้้าแรก

- จัากขึ้ั�นี้ตอนี้และรายการเอกสิารทำ้�ต้องย่�นี้ 

ในี้ปัจัจัุบัันี้ผูู้้ประกันี้ตนี้จัะต้องม้ิการสิำารอง

จั่ายค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์กรณ้ีคลอด

บัุตรให้แก่สิถีานี้พื่ยาบัาลไปก่อนี้ จัากนี้ั�นี้

จัึงทำำาการแจ้ังเกิดบุัตรและนี้ำาเอกสิารตามิ

รายการขึ้้างต้นี้ไปย่�นี้ขึ้อเบัิกสิิทำธิิประโยชนี้์

กรณี้คลอดบัุตรทำ้�สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิ

2) ม้ลค่่าประโยชน์ทดแทนกรณีีค่ลอดบิุตรใน

ปัจ่จุ่บิันอาจ่จ่ะไม่เพียงื่พอในบิางื่กรณีี

- เงินี้ค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์กรณ้ีคลอด

บัตุรเพื่ย้งพื่อเฉพื่าะกรณีค้ลอดปกตท้ิำ�สิถีานี้

พื่ยาบัาลขึ้องรัฐ ไม่ิเพื่ย้งพื่อในี้กรณ้ีทำ้�มิารดา

จัำาเป็นี้ต้องคลอดด้วยวิธิ้การผู้่าตัดคลอด มิ้

ภ์าวะครรภ์์เสิ้�ยง หร่อเกิดภ์าวะแทำรกซึ่้อนี้

3) เงื่่�อนไขการเบิิกจ่่ายสิิทธิิประโยชน์ค่่าฝาก

ค่รรภ์เ์พิ�มเติมในปัจ่จุ่บัินทำาให้ผู้้้ป้ระกนัตนกองื่ทุนประกนั

สิังื่ค่มมีอุปสิรรค่ในการรับิสิิทธิิประโยชน์จ่ากโค่รงื่การ 

“ฝากท้องื่ทุกที� ฟรีทุกสิิทธิิ�” ของื่ สิปสิช.

- เง่�อนี้ไขึ้การเบัิกจั่ายสิิทำธิิประโยชนี้์ค่าฝาก

ครรภ์์เพื่ิ�มิเติมิในี้ปัจัจัุบัันี้ทำำาให้ผูู้้ประกันี้ตนี้

กองทำุนี้ประกันี้สิังคมิม้ิอุปสิรรคในี้การรับั

สิิทำธิิประโยชนี้์จัากโครงการ “ฝากทำ้องทำุกทำ้� 

ฟร้ทำุกสิิทำธิิ�” ขึ้อง สิปสิช.
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- เน่ี้�องจัากม้ิการกำาหนี้ดเง่�อนี้ไขึ้ให้ “เบิักได้

ในี้อัตราทำ้�จั่ายจัริงแต่ไม่ิเกินี้ ...” ทำำาให้ผูู้้

ประกันี้ตนี้ต้องม้ิหลักฐานี้การจั่ายเงินี้เพื่่�อ

นี้ำามิาใชเ้บักิสิิทำธิสิิว่นี้นี้้� อยา่งไรกต็ามิ สิถีานี้

พื่ยาบัาลจัะไม่ิสิามิารถีออกใบัเสิร็จัให้แก่ผูู้้

ประกันี้ตนี้ได้กรณี้เขึ้้าร่วมิโครงการ “ฝาก

ทำ้องทำุกทำ้� ฟร้ทุำกสิิทำธิิ�” เพื่ราะผูู้้ประกันี้ตนี้

ไมิ่มิ้การจั่ายเงินี้ให้สิถีานี้พื่ยาบัาล

4) ค่วามเห้ล่�อมลำ�าในสิิทธิิชดเชยการห้ยุดงื่าน 

- สิิทำธิิทำ้�ยังไมิ่เทำ่าเทำ้ยมิ ค่อ เงินี้ชดเชยการ

หยุดงานี้ขึ้องฝ่ายสิาม้ิเพื่่�อช่วยภ์รรยาดูแล

บัุตร ซึ่ึ�งหลายประเทำศึให้สิิทำธิินี้้� สิำาหรับั

ประเทำศึไทำย ม้ิเพื่้ยงขึ้้าราชการชายท้ำ�ลา

หยุดได้ 15 วันี้ภ์ายในี้ 30 วันี้ตั�งแต่ภ์รรยา

คลอด โดยยังคงได้รับัค่าจั้าง แต่ม้ิเง่�อนี้ไขึ้

ค่อ ให้ลาหยุดได้ไมิ่เกินี้ 15 วันี้ทำำาการ และ

ไมิ่ติดต่อเกินี้ 15 วันี้

- การแก้ปัญหาในี้ประเด็นี้นี้้�ค่อ การกำาหนี้ด

สิิทำธิิวันี้ลาและเงินี้ชดเชยการลาเพื่่�อช่วย

ภ์รรยาดูแลบุัตร ซึึ่�งต้องอาศัึยการหาร่อ

และตกลงร่วมิกนัี้ในี้หนี้ว่ยงานี้ภ์าครฐัระดบัั

ประเทำศึ เพื่่�อกำาหนี้ดผูู้้รับัผู้ิดชอบัจั่ายค่า

จั้างในี้วันี้ลาดังกล่าว ซึ่ึ�งในี้ประเด็นี้นี้้�ม้ิ

หลายหน่ี้วยงานี้เก้�ยวข้ึ้องนี้อกเหนี้่อจัาก

สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิ

ประเด็นสำาคัญที่สามารถพััฒนาเพั่่อยกระดับการ
กำากับด้แลขีองสถานพัยาบาลที่ให�บริการ

1) ค่วามยุ่งื่ยากในการตรวจ่สิอบิสิิทธิิของื่ผู้้้ป่วย

ทำาให้้เกิดค่วามล่าช้าและข้อผู้ิดพลาดในการให้้บิริการ

- จัากการรวบัรวมิข้ึ้อมูิลความิเห็นี้จัากสิถีานี้

พื่ยาบัาล พื่บัว่า ฐานี้ขึ้้อมิูลประกันี้สิังคมิไมิ่

เป็นี้ปัจัจัุบัันี้และให้ขึ้้อมิูลท้ำ�ไมิ่เพื่้ยงพื่อต่อ

การตรวจัสิอบัสิิทำธิิขึ้องผูู้้ประกันี้ตนี้ เช่นี้ 

ระยะเวลาการสิ่งเงินี้เขึ้้ากองทำุนี้ประกันี้

สิังคมิท้ำ�สิ่งผู้ลต่อการเกิดสิิทำธิิบัางประการ 

หร่อวันี้ท้ำ�สิิ�นี้สิุดความิเป็นี้ผูู้้ประกันี้ตนี้ท้ำ�

แสิดงในี้ระบับัไมิ่เป็นี้ปัจัจัุบัันี้ 

2) การประสิานงื่านระห้ว่างื่สิถานพยาบิาลและ

สิำานักงื่านประกันสิังื่ค่มยังื่ค่งื่มีจุ่ดที�ต้องื่พัฒนา

- ประเด็นี้ด้านี้การกำาหนี้ดนี้โยบัายจัาก

สิำานัี้กงานี้ประกนัี้สัิงคมิสิูส่ิถีานี้พื่ยาบัาล โดย

สิถีานี้พื่ยาบัาลบัางแห่งแจั้งว่า สิำานี้ักงานี้

ประกันี้สิังคมิมัิกออกนี้โยบัายโดยไม่ิหาร่อ 

ไมิ่พื่ิจัารณีาบัริบัทำในี้ทำางปฏิิบััติ และไมิ่

แจั้งสิถีานี้พื่ยาบัาลล่วงหนี้้า อ้กทำั�งเมิ่�อออก

นี้โยบัายมิาแล้วก็มิักไมิ่ประชาสิัมิพื่ันี้ธิ์หร่อ

สิ่�อสิารให้สิถีานี้พื่ยาบัาลในี้ฐานี้ะผูู้้ปฏิิบััติ

ให้เขึ้้าใจัตรงกันี้ สิ่งผู้ลให้สิถีานี้พื่ยาบัาลไมิ่

สิามิารถีนี้ำานี้โยบัายไปปฏิิบััติได้อย่างถีูก

ต้องตามิทำ้�ผูู้้กำาหนี้ดนี้โยบัายคาดหวัง

- ระบับัประกนัี้สิงัคมิใช้หลักฐานี้แบับัเอกสิาร

กระดาษ (Hard Copy) ค่อนี้ข้ึ้างมิาก 

เช่นี้ สิูติบััตร ทำะเบ้ัยนี้บั้านี้ บััตรประจัำาตัว

ประชาชนี้ สิมิุดบััญช้ธินี้าคาร ทำะเบ้ัยนี้

สิมิรสิ ใบัรับัรองแพื่ทำย์ เป็นี้ต้นี้ ทำำาให้สิถีานี้

พื่ยาบัาลตอ้งทำำาเร่�องเบิักดว้ยระบับัเอกสิาร

กระดาษ เช่นี้ ถี่ายเอกสิาร สิ่งทำางไปรษณี้ย์ 

เป็นี้ต้นี้
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3) การจััดการความิต้องการเฉพื่าะขึ้องผูู้้ประกันี้

ตนี้ในี้แต่ละภ์ูมิิภ์าค

- จัากการพื่จิัารณีาสิภ์าพื่ปญัหาในี้แตล่ะพื่่�นี้ท้ำ� 

จัะพื่บัลักษณีะขึ้องปัญหาท้ำ�ใกล้เค้ยงกันี้

ค่อ มิารดาม้ิภ์าวะครรภ์์ทำ้�ม้ิความิเสิ้�ยงและ

ความิสิามิารถีในี้การดูแลครรภ์์ขึ้องมิารดา 

โดยแต่ละภ์ูมิิภ์าคจัะม้ิสิาเหตุซึ่ึ�งเป็นี้ปัจัจััย

ภ์ายนี้อกเชงิสิงัคมิและวฒันี้ธิรรมิท้ำ�แตกตา่ง

กนัี้ เชน่ี้ ปญัหาภ์าวะครรภ์เ์ปน็ี้พื่ษิเนี้่�องจัาก

มิารดาตั�งครรภ์์ตั�งแต่อายุยังน้ี้อย ท้ำ�เป็นี้

เหม่ิอนี้กันี้ทำั�งในี้ภ์าคเหนี้่อและภ์าคใต้แต่ม้ิ

ปัจัจััยต้นี้เหตุทำ้�แตกต่างกันี้

จัากการพื่ิจัารณีาสิภ์าพื่ปัญหาและการรวบัรวมิ

ขึ้้อมิูลความิเห็นี้จัากผูู้้ทำ้�เก้�ยวขึ้้องตลอดช่วงการศึึกษา 

คณีะผูู้้วิจััยได้เสินี้อแนี้วทำางการพัื่ฒนี้ารูปแบับับัริการ

กรณ้ีคลอดบุัตร กองทุำนี้ประกันี้สิังคมิ ทำั�งส่ิวนี้ขึ้องข้ึ้อ

เสินี้อรูปแบับัแนี้วทำางการจััดบัริการสิิทำธิิประโยชน์ี้กรณ้ี

คลอดบัุตร และข้ึ้อเสินี้อรูปแบับัการบัริหารจััดการ และ

การดำาเนี้ินี้การร่วมิกับัสิถีานี้พื่ยาบัาลทำ้�ให้บัริการในี้การ

คลอดบัุตร ดังนี้้�

ขี�อเสนอร้ปแบบแนวัทางการจ่ัดบริการสิทธิิประโยชน์
กรณีคลอดบุตร

1) การใช้ร้ปแบิบิการเบิิกจ่า่ยผู่้านระบิบิออนไลน์ 

และปรบัิปรงุื่เง่ื่�อนไขการเบิิกจ่า่ยค่่าบิรกิารทางื่การแพทย์

ตามสิิทธิิประโยชน์กรณีีค่ลอดบิุตร

- คณีะผูู้้วิจััยขึ้อเสินี้อให้สิำานี้ักงานี้ประกันี้

สิังคมิคงรูปแบับัการจ่ัายประโยชน์ี้ทำดแทำนี้

กรณ้ีคลอดบัุตรแบับัเหมิาจ่ัาย แต่ปรับั

เง่�อนี้ไขึ้การเบัิกจั่ายเพื่ิ�มิเติมิ เนี้่�องจัาก

เป็นี้วิธิ้การจั่ายทำ้�อำานี้วยความิสิะดวกแก่ผูู้้

ประกันี้ตนี้ในี้การเล่อกสิถีานี้พื่ยาบัาลได้

อย่างเสิร้ และจัากผู้ลการสิำารวจัพื่บัว่า เป็นี้

วิธิ้การจั่ายทำ้�ผูู้้ประกันี้ตนี้พื่ึงพื่อใจัสิูงสิุด

- สิำานี้ักงานี้ประกันี้สัิงคมิต้องนี้ำาเข้ึ้าข้ึ้อมูิล

สิทิำธิปิระโยชน์ี้กรณ้ีคลอดบัตุรใหแ้สิดงผู้ลในี้

แอปพื่ลิเคชันี้ SSO Connect เหมิ่อนี้กรณี้

ทำนัี้ตกรรมิ ซึึ่�งขึ้อ้มิลูอยา่งนี้อ้ยตอ้งประกอบั

ไปด้วยสิถีานี้ะสิิทำธิิ วงเงินี้ค่าคลอดบุัตร

เหมิาจั่าย และค่าฝากครรภ์์เพื่ิ�มิเติมิ สิ่วนี้

ขึ้ั�นี้ตอนี้การเบิักจั่ายให้สิถีานี้พื่ยาบัาลเป็นี้

ผูู้้ปฏิิบััติเช่นี้เด้ยวกับักรณี้ทำันี้ตกรรมิ 

- สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิให้สิิทำธิิแก่ผูู้้ประกันี้

ตนี้เมิ่�อสิถีานี้พื่ยาบัาลคูส่ิญัญากบััสิำานี้กังานี้

ประกันี้สิังคมิทำ้�ผูู้้ประกันี้ตนี้เขึ้้าใช้บัริการ 

(ไมิ่จัำาเป็นี้ต้องเป็นี้สิถีานี้พื่ยาบัาลตามิ

สิิทำธิิ) แจั้งขึ้้อมิูลรับัรองการตั�งครรภ์์เกินี้ 28 

สิัปดาห์ โดยจัะกำาหนี้ด “วงเงินี้” เขึ้้าสิู่ระบับั 

SSO Connect และผูู้้ประกันี้ตนี้สิามิารถีนี้ำา

วงเงินี้ดังกล่าวใช้จั่ายบัริการทำางการแพื่ทำย์

กรณี้คลอดบัุตร ณี สิถีานี้พื่ยาบัาลคู่สิัญญา

กับัสิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิทำ้�ผูู้้ประกันี้ตนี้

เล่อก 

- หากวงเงินี้ค่าคลอดบัุตรเหมิาจั่ายม้ิเงินี้

เหล่อ ให้ผูู้้ประกันี้ตนี้สิามิารถีนี้ำาเอกสิาร

ใบัสูิติบััตรมิาเบิักเฉพื่าะสิ่วนี้ทำ้�เหล่อได้ท้ำ�

สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิ

- ผูู้้ประกันี้ตนี้ท้ำ�เล่อกเข้ึ้ารับับัริการท้ำ�สิถีานี้

พื่ยาบัาลทำ้�ไมิ่ใช่สิถีานี้พื่ยาบัาลคู่สิัญญา

กับัสิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิสิามิารถีเบัิก

สิิทำธิิประโยชนี้์สิ่วนี้นี้้�ได้ตามิขึ้อบัเขึ้ตสิิทำธิิ

ประโยชน์ี้ทำ้�กำาหนี้ด (เท่ำาเท้ำยมิกับักลุ่มิ

ทำ้�เขึ้้ารับับัริการทำ้�สิถีานี้พื่ยาบัาลคู่สิัญญา
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กับัสิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิ) แต่จัะยังคง

ต้องสิำารองจั่ายค่าบัริการทำางการแพื่ทำย์ 

แล้วนี้ำาเอกสิารหลักฐานี้มิาเบิักประโยชน์ี้

ทำดแทำนี้ทำ้�สิำานี้ักงานี้ประกันี้สัิงคมิ ซึ่ึ�งถี่อ

เปน็ี้การตัดสินิี้ใจัเลอ่กตามิความิสิะดวกขึ้อง

ผูู้้ประกันี้ตนี้ 

2) เพิ�มเงิื่นประโยชน์ทดแทนกรณีีค่ลอดด้วยวิธิี

การผู้่าตัดค่ลอดโดยมีข้อบิ่งื่ชี�ทางื่การแพทย์ ร่วมกับิการ

อำานวยค่วามสิะดวกในการใช้สิิทธิิรักษาพยาบิาล

- สิำานี้กังานี้ประกันี้สัิงคมิต้องกำาหนี้ดให้สิถีานี้

พื่ยาบัาลทำ้� เป็นี้สิถีานี้พื่ยาบัาลคู่สิัญญา

กับัสิำานี้ักงานี้ประกันี้สัิงคมิให้การรักษาผูู้้

ประกันี้ตนี้ท้ำ�ผูู้กสิิทำธิิการรักษาไว้กับัสิถีานี้

พื่ยาบัาล โดยครอบัคลุมิถีึงโรคประจัำาตัวผูู้้

ตั�งครรภ์์ ซึึ่�งถี่อเป็นี้การใช้สิิทำธิิเจ็ับัป่วย

ขึ้องผูู้้ประกันี้ตนี้ โดยปกติสิถีานี้พื่ยาบัาล

จัะดำาเนี้ินี้การเช่นี้นี้้�อยู่แล้ว แต่สิำานี้ักงานี้

ประกันี้สิังคมิควรออกประกาศึกำาชับัเพื่่�อ

ป้องกันี้กรณี้สิถีานี้พื่ยาบัาลบัางแห่งเร้ยก

เก็บัค่ารักษาพื่ยาบัาลจัากการรักษาโรค

ประจัำาตัวและภ์าวะแทำรกซ้ึ่อนี้ขึ้ณีะคลอด

กับัผูู้้ประกันี้ตนี้

• จัากการเก็บัข้ึ้อมิูลจัากสิถีานี้พื่ยาบัาล

พื่บัว่า ยังม้ิสิถีานี้พื่ยาบัาลแห่งทำ้�เร้ยก

เก็บัค่าบัริการรักษาพื่ยาบัาลเพื่ิ�มิ

เติมิกรณี้ผูู้้ตั�งครรภ์์ม้ิโรคประจัำาตัว 

เนี้่�องจัากม้ิความิเขึ้า้ใจัผิู้ดว่าสิทิำธิรัิกษา

โรคส่ิวนี้นี้้�เป็นี้การใช้สิิทำธิิประโยชน์ี้

กรณ้ีคลอดบุัตรท้ำ�สิำานี้ักงานี้ประกันี้

สิังคมิได้เหมิาจั่ายให้ผูู้้ประกันี้ตนี้ไป

แล้ว

- กรณี้ภ์าวะแทำรกซึ่้อนี้ขึ้ณีะคลอดทำ้�ทำำาให้

มิารดาเสิ้�ยงตอ่การเสิย้ช้วติควรถีกูพื่จิัารณีา

เป็นี้กรณี้เจั็บัป่วยฉุกเฉินี้ 

- ทำางสิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิควรกำาหนี้ด

ให้ม้ิประโยชนี้์ทำดแทำนี้สิ่วนี้เพื่ิ�มิสิำาหรับัค่า

รักษาพื่ยาบัาลกรณี้การคลอดด้วยวิธิ้การ

ผู้า่ตดัคลอดตามิขึ้อ้บัง่ช้�ทำางการแพื่ทำย ์โดย

กำาหนี้ดเป็นี้การเหมิาจั่ายเช่นี้เดิมิ โดยจั่าย

ตามิจัริงไมิ่เกินี้วงเงินี้ทำ้�กำาหนี้ด

• คณีะผูู้้วิจััยเสินี้อให้ม้ิการเพื่ิ�มิสิิทำธิิ

ประโยชนี้์เฉพื่าะกรณี้คลอดด้วยวิธิ้

การผู้่าตัดคลอดตามิขึ้้อบั่งช้�ทำางการ

แพื่ทำย์ ไมิ่ใช่ทำุกกรณี้คลอดด้วยวิธิ้การ

ผู้่าตัดคลอด เนี้่�องจัากมิ้ความิจัำาเป็นี้ทำ้�

สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิจัะต้องควบัคุมิ

งบัประมิาณีค่าใช้จั่ายสิิทำธิิประโยชนี้์

ขึ้องกองทำุนี้ฯ เพื่่�อรักษาความิมัิ�นี้คง

ทำางการเงินี้

• วงเงินี้ทำ้�กำาหนี้ดเพื่ิ�มิควรเพื่้ยงพื่อตามิ

ความิจัำาเป็นี้ โดยควรเทำ่ากับัอัตราค่า

บัริการส่ิวนี้ท้ำ�เพื่ิ�มิจัากกรณ้ีคลอดปกติ 

โดยใหเ้บิักจัา่ยตามิจัริง แตไ่มิเ่กินี้อตัรา

ทำ้�เพื่้ยงพื่อต่อการคลอดด้วยวิธิ้การ

ผู้่าตัดคลอด 1 ครั�งในี้สิถีานี้พื่ยาบัาล

ขึ้องรัฐ 

• การเบิักสิิทำธิิประโยชน์ี้สิ่วนี้นี้้�ควรม้ิ

เอกสิารรับัรองทำางการแพื่ทำย์ เพื่่�อ

ย่นี้ยนัี้วา่ผูู้ป้ระกนัี้ตนี้ม้ิขึ้อ้บัง่ช้�ทำางการ

แพื่ทำย์ทำ้�ทำำาให้ต้องคลอดด้วยวิธิ้การ

ผู้่าตัดคลอด
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3) ปรบัิเงื่่�อนไขการเบิิกจ่า่ยสิิทธิค่ิ่าฝากค่รรภ์เ์พิ�ม

เติมโดยไม่ต้องื่ใช้ใบิเสิร็จ่

- สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิควรประชาสิัมิพื่ันี้ธิ์

และช้�แจังแก่ผูู้้ประกันี้ตนี้ว่า เงินี้ค่าฝาก

ครรภ์์เพื่ิ�มิเติมิเป็นี้เงินี้ “ส่ิวนี้เพื่ิ�มิ” จัากเงินี้

ฝากครรภ์ท้์ำ�ใหใ้นี้คา่คลอดบุัตรเหมิาจ่ัายแล้ว 

เพื่่�อลดความิเขึ้้าใจัผู้ิดในี้ประเด็นี้นี้้�

- สิำานัี้กงานี้ประกันี้สิังคมิควรประชาสิัมิพื่ันี้ธิ์

และช้�แจังเร่งด่วนี้กับัสิถีานี้พื่ยาบัาลคู่

สิัญญากับัสิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิทำ้�เป็นี้

สิถีานี้พื่ยาบัาลขึ้องรัฐทำุกแห่งว่า สิถีานี้

พื่ยาบัาลไมิ่ ม้ิสิิทำธิิปฏิิเสิธิการเขึ้้าร่วมิ

โครงการ “ฝากทำ้องทำุกทำ้� ฟร้ทำุกสิิทำธิิ�” ขึ้อง

ผูู้ป้ระกนัี้ตนี้กองทำนุี้ประกนัี้สิงัคมิ เพื่ราะเปน็ี้

สิิทำธิิทำ้� สิปสิช. ให้คนี้ไทำยอย่างถี้วนี้หนี้้า

- สิำานี้กังานี้ประกนัี้สิงัคมิควรปรบััเง่�อนี้ไขึ้การ

เบิักจั่ายค่าฝากครรภ์์เพื่ิ�มิเติมิ ให้สิามิารถี

เบัิกจั่ายโดยใช้ขึ้้อมูิลจัากใบัรับัรองแพื่ทำย์ 

หร่อขึ้้อมูิลจัากสิมุิดบัันี้ทึำกสิุขึ้ภ์าพื่แมิ่และ

เด็กแทำนี้ได้ 

4) ปรับิ/เพิ�มสิิทธิิประโยชน์อ่�นๆ 

- สิำานัี้กงานี้ประกันี้สิังคมิควรเพื่ิ�มิสิวัสิดิการ

ชว่ยเหล่อผูู้ม้้ิบัตุรยาก โดยใชร้ะบับัรว่มิจัา่ย

• จัากการศึึกษาพื่บัว่า เทำคโนี้โลย้ช่วย

การเจัริญพื่ันี้ธิุ์ เช่นี้ การอุ้มิบัุญ การทำำา

เด็กหลอดแก้ว มิ้ค่าบัริการค่อนี้ขึ้้างสิูง

มิาก สิำานี้กังานี้ประกันี้สิงัคมิจึังอาจัเริ�มิ

จัากการให้สิวัสิดิการในี้ระดับัพื่่�นี้ฐานี้

ทำ้�สิุดก่อนี้ ค่อ อุดหนีุ้นี้ค่าบัริการคลินี้ิก

สิำาหรับัผูู้้ม้ิบัุตรยาก เพื่่�อให้ผูู้้ประกันี้

ตนี้ได้รับัคำาปรึกษาและทำราบัถึีงแนี้ว

ปฏิิบััติหากต้องการจัะม้ิบุัตร หร่ออาจั

เพื่ิ�มิสิทิำธิกิารฉด้เช่�ออสิจุัเิขึ้า้ไปในี้โพื่รง

มิดลูกในี้เวลาทำ้�ไขึ้่ตก (Intra-Uterine 

Insemination: IUI) 

- สิำานี้กังานี้ประกนัี้สิงัคมิควรขึ้ยายระยะเวลา

การจ่ัายประโยชน์ี้ทำดแทำนี้ชดเชยการหยุด

งานี้

• สิำานี้ักงานี้ประ กันี้ สัิงคมิควรปรับั

ระเบ้ัยบัการจ่ัายสิิทำธิิชดเชยการหยุด

งานี้ให้แก่ผูู้้ประกันี้ตนี้ฝ่ายหญิงจัาก

การจั่ายในี้ระยะเวลา 90 วันี้ เป็นี้จั่าย

ในี้ระยะเวลา 98 วนัี้ (ปัจัจุับัันี้สิำานี้กังานี้

ประกันี้สิังคมิกำาลังดำาเนี้ินี้การปรับั)

- สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิควรพื่ิจัารณีา

บัทำบัาทำขึ้องตนี้ในี้การส่ิงเสิริมิให้เกิดสิิทำธิิ

ลาเพื่่�อดูแลภ์รรยาและบัุตรขึ้องผูู้้ประกันี้

ตนี้ฝ่ายชายโดยอาจัจัะหาร่อร่วมิกับัหนี้่วย

งานี้ภ์าค้ต่างๆ ทำ้�เก้�ยวขึ้้อง เช่นี้ กระทำรวง

แรงงานี้ กลุม่ิตวัแทำนี้นี้ายจัา้ง กลุม่ิผูู้ป้ระกนัี้

ตนี้

ขี�อเสนอร้ปแบบการบริหารจ่ัดการและการดำาเนินการ
ร่วัมกับสถานพัยาบาลที่ให�บริการการคลอดบุตร

1) การปรับิปรุงื่ระบิบิฐานข้อม้ลและประเมิน

ค่วามเปน็ไปไดใ้นการบ้ิรณีาการรว่มกบัิห้นว่ยงื่านกองื่ทนุ

ด้านสิุขภ์าพ 2 แห้่งื่ (สิปสิช. และกรมบิัญชีกลางื่)

- ควรม้ิการปรับัรูปแบับัและขึ้ั�นี้ตอนี้การเบิัก

จั่ายขึ้องสิถีานี้พื่ยาบัาลทำั�งระบับัประกันี้

สิังคมิ ระบับัหลักประกันี้สิุขึ้ภ์าพื่แห่ง

ชาติ และระบับัสิวัสิดิการรักษาพื่ยาบัาล

ขึ้้าราชการ ให้คล้ายคลึงกันี้มิากทำ้�สิุด

- ควรม้ิการบัูรณีาการฐานี้ขึ้้อมิูลให้เป็นี้อันี้
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หนี้ึ�งอันี้เด้ยวกันี้ โดยอาจัใช้ระบับัหลัก

ประกนัี้สิขุึ้ภ์าพื่แหง่ชาตเิปน็ี้ตวัตั�ง เนี้่�องจัาก

สิถีานี้พื่ยาบัาลหลายแห่งให้การยอมิรับัว่า

เป็นี้ระบับัทำ้�เป็นี้ปัจัจัุบัันี้และให้ขึ้้อมิูลท้ำ�ถูีก

ต้องมิากทำ้�สิุด

- สิำานี้กังานี้ประกนัี้สิงัคมิลดกระบัวนี้การการ

ตรวจัผู้่านี้เอกสิารกระดาษ (Hard Copy) 

และใช้โปรแกรมิ E-Claim เป็นี้หลัก

- สิำานี้ักงานี้ประกันี้สัิงคมิเผู้ยแพื่ร่ขึ้้อมูิลสิิทำธิิ

และเง่�อนี้ไขึ้การใช้สิิทำธิิขึ้องผูู้้ประกันี้ตนี้

แต่ละคนี้อย่างละเอ้ยดและเป็นี้ปัจัจัุบัันี้ได้

ในี้ระบับั SSO Connect 

- สิำานี้ักงานี้ประกันี้สัิงคมิควรกำาหนี้ดวันี้และ

เวลาในี้การปรับัปรุงฐานี้ขึ้้อมูิลสิิทำธิิขึ้องผูู้้

ประกันี้ตนี้ทำ้�แจั้งแก่สิถีานี้พื่ยาบัาลและผูู้้

ประกันี้ตนี้อย่างแน่ี้นี้อนี้ และแจั้งแก่สิถีานี้

พื่ยาบัาลและผูู้้ประกันี้ตนี้ในี้ทำุกรอบัทำ้�ไมิ่

สิามิารถีดำาเนี้ินี้การตามิกำาหนี้ดได้ 

2) การพิจ่ารณีาขยายเพดานค่่าจ่้างื่

- สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิพิื่จัารณีาความิเป็นี้

ไปได้ในี้การเสินี้อปรบััขึ้ยายเพื่ดานี้คา่จ้ัางทำ้�

ใชค้ำานี้วณีอัตราเงินี้สิมิทำบัจัาก 15,000 บัาทำ

ต่อเด่อนี้ เป็นี้ 20,000 บัาทำต่อเด่อนี้

3) การจ่ัดการค่วามต้องื่การเฉพาะของื่ผู้้้ประกัน

ตนในแต่ละภ์้มิภ์าค่

- สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิควรประชาสิัมิพื่ันี้ธิ์

ให้ความิรู้ด้านี้อนี้ามิัยการเจัริญพื่ันี้ธิุ์แก่ผูู้้

ประกันี้ตนี้ โดยทำำาส่ิ�อประชาสิัมิพื่ันี้ธิ์ผู้่านี้

สิถีานี้พื่ยาบัาลและสิถีานี้ประกอบัการในี้

เคร่อขึ้่ายขึ้องกองทำุนี้ประกันี้สิังคมิ 

- สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิั งคมิ โดยเฉพื่าะ

สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิในี้พื่่�นี้ท้ำ�  อาจัม้ิ

มิาตรการกำากับัดูแลสิถีานี้พื่ยาบัาลเป็นี้

พื่ิเศึษ เช่นี้ กระตุ้นี้ให้ม้ิการฝากครรภ์์

มิากกว่าพื่่�นี้ทำ้�อ่�นี้ อำานี้วยความิสิะดวกในี้

การเบัิกจั่ายให้ง่ายขึ้ึ�นี้ เป็นี้ต้นี้

- สิำานี้ักงานี้ประกันี้สิังคมิควรพิื่จัารณีาความิ

เป็นี้ไปได้ท้ำ�กำาหนี้ดตัวช้�วัดในี้การจั่ายเงินี้

สิ่วนี้เพื่ิ�มิให้แก่สิถีานี้พื่ยาบัาล โดยการ

กำาหนี้ดตัวช้�วัดเก้�ยวกับัอัตราการตายขึ้อง

มิารดา อัตราการรอดขึ้องทำารกแรกเกิด 

และจัำานี้วนี้ครั�งการฝากครรภ์โ์ดยเฉล้�ยขึ้อง

ผูู้้ประกันี้ตนี้

ทำา้ยท้ำ�สิดุ คณีะผูู้ว้จิัยัไดส้ิรา้งแบับัจัำาลองทำางการ

เงินี้เพื่่�อประมิาณีการรายได้กองทำุนี้ 4 กรณ้ี (เจ็ับัป่วย 

คลอดบัตุร ทำพุื่พื่ลภ์าพื่ และตาย) คา่ใชจ้ัา่ยสิทิำธิปิระโยชนี้์
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ทำ้�จัะจัา่ยกรณีค้ลอดบัตุร และคำานี้วณีอตัราตน้ี้ทำนุี้ PAYG 

กรณี้คลอดบัุตรในี้อ้ก 10 ปีขึ้้างหนี้้า (พื่.ศึ. 2564-2574) 

ขึ้องฉากทำัศึนี้์กรณี้ต่างๆ โดยพื่บัว่า ในี้กรณี้ฐานี้ (Base 

Case) ทำ้�ประมิาณีการภ์ายใต้สิมิมิติฐานี้รูปแบับัสิิทำธิิ

ประโยชน์ี้ทำ้�เป็นี้อยู่ในี้ปัจัจัุบัันี้ พื่บัว่า กองทุำนี้ประกันี้

สิังคมิจัะม้ิอัตราต้นี้ทำุนี้ PAYG กรณี้คลอดบุัตร ตำ�ากว่า

เกณีฑ์์อตัราปรบััลดเงนิี้สิมิทำบักรณีค้ลอดบัตุรฯ ตลอดชว่ง 

พื่.ศึ. 2564–2573 ซึ่ึ�งหมิายความิว่า ภ์ายใต้รูปแบับัสิิทำธิิ

ประโยชน์ี้ในี้ปัจัจุับัันี้ กองทุำนี้จัะยังคงม้ิต้นี้ทุำนี้ค่าบัริการ

สิิทำธิิประโยชนี้์กรณี้คลอดบัุตรตำ�ากว่าเกณีฑ์์ทำางการ

เงินี้ และอาจัจัะสิามิารถีขึ้ยายสิิทำธิิประโยชนี้์เพื่ิ�มิเติมิได้ 

อยา่งไรก็ตามิ การขึ้ยายสิิทำธิปิระโยชน์ี้ยงัคงต้องวเิคราะห์

คา่ใช้จ่ัายสิทิำธิิประโยชน์ี้อ้ก 3 กรณ้ี (เจ็ับัป่วย ทำพุื่พื่ลภ์าพื่ 

และตาย) เพื่ิ�มิเติมิ รวมิถึีงคำานี้ึงถีึงปัจัจััยภ์ายนี้อกอ่�นี้ๆ 

เช่นี้ การปรับัลดอัตราเงินี้สิมิทำบัเพื่่�อช่วยเหล่อผูู้้ประกันี้

ตนี้ในี้กรณี้เกิดวิกฤตการณี์ต่างๆ (ภ์าวะโรคระบัาดในี้

ปัจัจัุบัันี้ มิหาอุทำกภ์ัย ฯลฯ)
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