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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) บทนํา
สวัสดิการสังคมที่สําคัญที่รัฐบาลทั่วโลกจัดสรรแกพลเมืองของประเทศ คือ หลักประกันสุขภาพ และหลักประกันรายได
เพื่อการชราภาพ 1 โดยเหตุผลสนันสนุนการจัดสรรสวัสดิการโดยภาครัฐคือ ความลมเหลวของกลไกตลาดที่ราคาเบี้ยประกันไม
กอใหเกิดการจัดสรรสวัสดิการอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูซื้อประกันจะทราบโอกาสในการเจ็บปวยของตนเอง หรือคาดเดา
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อายุขัยโดยประมาณของตนเองไดแมนยํากวาบริษัทประกัน ผูที่ตองการซื้อประกันสุขภาพโดยสวนใหญจึงมักเปนคนที่มีโอกาส
เจ็บปวยสูง และผูที่ตองการการประกันรายไดเพื่อการชราภาพ ( annuity) มักเปนบุคคลที่บรรพบุรุษมีอายุยืน ดวยเหตุนี้ บริษัท
ประกันจึงตองคิดเบี้ยประกันในอัตราสูงเพื่อปองกันความเสี่ยงที่บริษัทอาจลมละลาย แตอัตราเบี้ยประกันที่สูงเปนอุปสรรคกีดกันผู
มีรายไดนอยจากหลักประกันสุขภาพที่ดี และทําใหผูมีอายุยืนขาดหลักประกันรายไดมีความเสี่ยงตอปญหาความยากจนในยามแก
ชรา การจัดสรรหลักประกันสุขภาพและหลักประกันรายไดเพื่อการชราภาพโดยรัฐบาลนั้น รัฐสามารถบังคับใหประชาชนทุกคนเขา
รวมโครงการจึงชวยลดความเสี่ยงของการดําเนินงานดวยหลักการเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุข หรือ risk pooling ระหวางผูมีความเสี่ยงที่จะ
เปนโรคและผูมีสุขภาพดี และระหวางผูมีอายุขัยยาวกับผูมีอายุขัยสั้นกวา นอกจากนี้ หลักประกันสุขภาพและหลักประกันรายได
เพื่อการชราภาพยังเปนกลไกในการกระจายรายไดของรัฐ ชวยใหคนจนสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพและชวยแกปญหาความ
ยากจนในหมูผูสูงอายุดวย การดําเนินโครงการโดยภาครัฐยังเกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) อันเนื่องจากตนทุน
เฉลี่ยตอหนวยที่ต่ําลงเมื่อมีผูเขารวมโครงการจํานวนมาก รัฐจึงสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ํากวาบริษัทประกันเอกชน
แมวารัฐบาลไทยไดจัดสรรหลักประกันทั้งสองประเภทแกคนไทยทุกคน แตยังมีปญหาในเรื่องความไมทัดเทียมกันหรือ
ความเหลื่อมล้ําดานสิทธิประโยชนที่คนแตละกลุมไดรับ และปญหาความยั่งยืนของหลักประกันรายไดเพื่อการชราภาพ เมื่อ
ผูสูงอายุไทยมีจํานวเพิ่มขึ้นและอายุขัยโดยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น บทความนี้จะกลาวถึงระบบประกันสุขภาพโดยสังเขป แลวให
ความสําคัญแกการวิเคราะหหลักประกันรายไดเพื่อการชราภาพเพื่อตอบคําถามวา หลักประกันรายไดเพื่อความชราภาพของไทย
เปนระบบภูมิคุมกันที่เขมแข็งเพียงพอสําหรับคนไทยโดยสวนใหญแแลวหรือยัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อประเทศไทยไดกลายเปน
สังคมผูสูงอายุแลวนับตั้งแตป พ.ศ. 2549 เมื่อสัดสวนผูมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปมีสัดสวนรอยละ 11 ของจํานวนประชากร และคา
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หลายประเทศมีการจัดสวัสดิการด้ านการศึกษาด้ วย แต่อยู่นอกขอบเขตของการศึกษาในที่นี ้

อายุมัธยฐานของคนไทยเทากับ 33 ป 2 และประเทศกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบรูณแบบเมื่อสัดสวนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป
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เพิ่มเปนรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2565 หรือในอีก 9 ปขางหนา

2

ตามมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศที่มีสดั ส่วนผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไปมากกว่าร้ อยละ 10 และมีอายุมธั ยฐานของประชากร
มากกว่า 30 ปี ถือเป็ นสังคมผู้สงู อายุ (the Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI,

2006)
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(2) หลักประกันสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพในประเทศไทยมี 3 ระบบ คือ (1) สวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับขาราชการที่ครอบคลุมบิดามารดา คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของขาราชการและขาราชการ เกษียณอายุ ประมาณ 5 ลานคน (2) สิทธิประโยชน
ดานการรักษาพยาบาลสําหรับผูประกันตนภายใต พรบ.ประกันสังคมที่มีประมาณ 10 ลานคน และ (3) หลักประกันสุขภาพถวน
หนา หรือ โครงการสามสิบบาทสําหรับทุกคนที่ไมมีสิทธิการรักษาพยาบา ลในขอ (1) และ (2) และครอบคลุมประชากรประมาณ
49 ลานคน
เนื่องจากหลักประกันสุขภาพแตละระบบเกิดขึ้นตางกรรมตางวาระ และมีหนวยงานรับผิดชอบที่ไมเกี่ยวของกัน
หลักประกันทั้งสามจึงมีความเหลื่อมล้ํากันอยางมากทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน ภาระคาใชจาย และคุณภาพของการรักษาที่ผูปวย
ไดรับ ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสิทธิประโยชนตามหลักประกันสุขภาพทั้งสามระบบ จะเห็นวาสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการถือ
เปนสวัสดิการการจางงานในภาครัฐที่รัฐบาลเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเพียงฝายเดียว ครอบคลุมคาใชจายในการรักษาพยาบาล
เกือบทั้งหมด โดยขาราชการไมมีคาใชจายใดในการรักษาโรค ระบบดังกลาวกอใหเกิดปญหา moral hazard ที่ผูใชสิทธิพบแพทย
มากเกินความจําเปน จากรายงานทีดีอารไอสรุปวา “....หลังจากการใชระบบจายตรงโดยผูมีสิทธิไมตองสํารองจายเงินไปกอนในป
พ.ศ. 2549 คาใชจายรักษาพยาบาลขาราชการกรณีผูปวยนอกไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนมีคาใชจายมากกวาผูปวยใน ทั้งที่จํานวนผู
มีสิทธิและโครงสรางอายุผูมีสิทธิไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ คาใชจายเพื่อสวัสดิการขาราชการเพิ่มจาก 2 หมื่นกวาลาน
บาทในป พ.ศ. 2546 เปน 6 หมื่นกวาลานบาทในป พ.ศ. 2552 และคาใชจายกรณีผูปวยนอกสูงกวาผูปวยในถึง 2.8 เทาในป 2550
คาใชจายกรณีผูปวยนอกเพิ่มสูงถึงรอยละ 40....” (รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 87 เดือนตุลาคม 2553 เรื่อง “ทางเลือกของสวัสดิการ
สังคมสําหรับคนไทย ” หนา 11) และจากขอมูลกรมบัญชีกลางในป 2554 ระบุวาขาราชการพลเรือนมีคาใชจายเพื่อการคา
รักษาพยาบาลเฉลี่ยที่ 12,680 บาทตอคน
สําหรับหลักประกันสังคมนั้น เปนสวัสดิการสําหรับลูกจางเอกชนที่ครอบคลุมทั้งคารักษาพยาบาลและเงินทดแทนรายได
ใน 4 กรณีคือ กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต เงินกองทุนเพื่อการประกันสุขภาพและกองทุนเงินทดแทนเรียก
เก็บจาก นายจาง ลูกจาง และรัฐ รวมสมทบเทา กัน สามฝาย ในอัตรารอยละ 1.5 ของคาจางที่ลูกจางไดรับ โดยกําหนดเพดาน
เงินเดือนสูงสุดที่ใชในการคํานวณเงินสมทบที่ 15,000 บาท หรือแตละฝายสมทบสูงสุด ไมเกิน 225 บาท ตอคนตอ เดือน สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลแบบเหมาจายรายหัวแกสถานพยาบาลที่ผูประกันตนลงทะเบียนไว โดยป

2555

กําหนดที่ 1,938 บาทตอคนตอป และจายเพิ่มตามน้ําหนักสัมพัทธ ( DRG) แกโรงพยาบาลที่ตองดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง และโรคที่มี
คาใชจายสูงจํานวน 26 โรค สวนหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหความคุมครองแกพลเมืองไทยทุกคนที่ไมไดรับการคุมครองใน
ระบบประกันสุขภาพใดๆ จากภาครัฐ ในป 2555 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจายรายหัวที่อัตรา 2,755.60 บาทตอปแก
สถานพยาบาลที่ผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนไว เดิมทีผูเขารับบริการตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาตองรวมรับผิดชอบคาใชจายจํานวน
30 บาทตอครั้งที่เขารับการรักษา แตกฏดังกลาวไดถูกยกเลิกในป 2554
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จากการเปรียบเทียบสิทธิและความคุมครองของหลักประกันทั้งสามประเภทตามตารางที่ 1 พบวา หลักประกันสุขภาพ
ของคนไทยมีความเหลื่อมล้ํากันทั้งในเรื่องความครอบคลุมของสิทธิที่ขยายไปถึง สมาชิก อื่นในครอบครัว ความครอบคลุมของโรคที่
รักษา คุณภาพของยาที่ ใชในการรักษา และความรับผิดชอบตอคาใชจาย ในการเขารับการรักษาพยาบาล โดยผู ประกันตนภายใต
หลักประกันสังคม เปนผูมีสิทธิประเภทเดียว ที่ตองจายเงินสมทบ คารักษาพยาบาลของตนเอง แมวาหลักประกันสังคมจะจายเงิน
ทดแทนรายไดในยามเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต หนึ่งในสามของเงินทดแทนดังกลาวก็เปนเงินสมทบของ
ผูประกันตนเองดังกลาวแลว แตในดานความครอบคลุมของโรคแลว กลับพบวาสิทธิในการรักษาพยาบาลภายใตหลักประกันสังคม
ไมรับผิดชอบคาใชจายการตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรค แตใหสิทธิเฉพาะการรักษาโรคและการฟนฟูเทานั้น
คาใชจายในการคลอดบุตรภายใตหลักประกันสังคมและเงินสงเคราะหบุตร ผูประกันตนสามารถเบิกไดไมเกิน 2 คน (และเพิ่มเปน
4 คนหากสามีและภรรยาเปนผูประกันตนทั้งคู) โดยผูประกันตนตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ในขณะที่หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติไมจํากัดจํานวนครรภ นอกจากนี้ หลักประกันสังคมมีการกําหนดรายการและอัตราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณ
นอยกวาหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (จํานวน 81 รายการในหลักประกันสังคม และ 270 รายการในหลักประกันสุขภาพแหงชาติ)
ความเหลื่อมล้ําเหลานี้ยอมบั่นทอนขวัญและกําลังใจของผูประกันตนภายใตหลักประกันสังคมที่เปนหลักประกันภาคบังคับ และไม
จูงใจใหแรงงานนอกระบบที่อยูภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหโอนยายเขาสูระบบประกันสังคม รัฐจึงควรหามาตรการ
แกปญหาความเหลื่อมล้ําดานการประกันสุขภาพที่เปนอยู ใหคนไทยทุกคนมีสิทธิและไดรับความคุมครองดานสุขภาพขั้นพื้นฐานที่
เทาเทียมกัน ทั้งในดานการปองกัน การรักษา และการบําบัดโรค เงินสมทบ 3 ฝายภายใตหลักประกันสังคมควรใชเปนเงินทดแทน
รายไดในยามเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิตเทานั้น โดยถือเปนรูปแบบหนึ่งของเงินออมเพื่อใชจายในยาม
เจ็บปวยฉุกเฉิน และเพื่อจูงใจใหแรงงานนอกระบบจํานวน 25 ลานคนเห็นประโยชนของการเขารวมกองทุนประกันสังคมมากขึ้น
อนึ่ง การปฏิรูประบบประกันสุขภาพใหเทาเทียมกันสําหรับคนไทยทุกคน ยอมสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาล วรวรรณ
ชาญดวยวิทย (2553) ไดประมาณการวา หากประเทศไทยจัดสรรใหคนไทยทุกคนมีสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบขาราชการแลว
จะทําใหรัฐบาลมีคาใชจายดานงบประมาณที่ 632.89 พันลานบาทในป 2553 และเพิ่มเปน 811.26 พันลานบาทในป 2570 คิด
เปนรอยละ 6.45 ของ GDP ในป 2553 และ 4.24 ของ GDP ในป 2570 (บนสมมุติฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รอยละ 4) แต
หากใหคนไทยทุกคนมีสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบหลักประกันสังคม (โดยเพิ่มคาใชจายสงเสริมการปองกันโรคอีกคนละ
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บาทตามหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) จะทําใหรัฐบาลมีคาใชจายดานงบประมาณที่ 203.38 พันลานบาทในป 2553 และเพิ่มเปน
255.76 พันลานบาทในป 2570 ซึ่งคิดเปนรอยละ 2.07 ของ GDP ในป 2553 และ 1.34 ของ GDP ในป 2570 (บนสมมุติฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่รอยละ 4 เชนกัน) สําหรับหลักประกันสุขภาพแหงชาติในปจจุบัน รัฐบาลมีงบประมาณรายจายที่จายจริงในป
2556 ที่ 108.74 พันลานบาท ครอบคลุมประมาณ 3 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ หรือคิดเปนเงินงบประมาณ 145 พันลาน
บาทหากคนไทยทุกคนมีสิทธิการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

(3) การออมเพื่อชราภาพ
4

กองทุนการออมเพื่อชราภาพอาจแบงอยางกวางๆ ไดสองระบบคือ
(ก) Funded systems หมายถึง กองทุนการออมที่กําหนดอัตราการจายเงินสมทบเขากองทุนอยางชัดเจน ( defined
contribution programs) ผลตอบแทนของผูออมขึ้นอยูกับจํานวนเงินออม ระยะเวลาการออม และอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของกองทุน กองทุนการออมในประเทศไทยสวนใหญจะเปนระบบ funded system ตัวอยางเชน กองทุนบําเหน็จบํานาญ
สําหรับขาราชการ (กบข.) บังคับใหขาราชการทุกคนที่เริ่มรับราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนไปตองเปนสมาชิก กบข.
โดยรัฐบาลและขาราชการตองสมทบเงินเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน เมื่อเกษียณอายุราชการแลว ขาราชการจะ
ไดรับเงินบํานาญสองสวน สวนแรกเปนเงินบํานาญปกติที่รัฐบาลจัดสรรใหและอีกสวนเปนเงินบํานาญจาก กบข.ที่ขึ้นอยูกับจํานวน
เงินออม เงินสมทบของรัฐบาล อายุราชการ และผลตอบแทนกองทุน สวนลูกจางเอกชนนั้น พรบ.ประกันสังคมกําหนดใหนายจาง
ทุกคนตองแจงจดทะเบียนลูกจางเขากองทุนประกันสังคม นายจางและลูกจางตองจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในกรณี
ชราภาพและสงเคราะหบุตรในอัตรารอยละ 3 ของคาจางโดยกําหนดเพดานเงินเดือนที่ใชในการคํานวณเงินสมทบที่ 15,000 บาท
ตอเดือน เพื่อชวยเหลือไมใหนายจางตองแบกรับภาระคาใชจายดานประกันสังคมมากเกินไป เพดานเงินเดือนดังกลาวทําใหเงิน
ออมของลูกจางเอกชนเติบโตไดนอยกวาขาราชการ แมรัฐบาลจะชวยจายเงินสมทบเพิ่มอีกรอยละ 1 ของคาจางดวยก็ตาม จาก
การเปรียบเทียบเงินออมโดยเฉลี่ยตอหัวของกองทุนตางๆในประเทศไทย จากตารางที่ 2 จะเห็นวาขาราชการมีเงินออมเพื่อการชรา
ภาพมากกวาลูกจางเอกชนประมาณ 5 เทา โดยในป 2554 ขาราชการมีเงินออมภายใต กบข. เฉลี่ย ที่ 447, 672 บาทตอคน แต
ลูกจางเอกชนมีเงินออมเฉลี่ยที่ 88,025 บาทตอคน ดวยระยะเวลาการออมที่เทากันและการคิดอัตราดอกเบี้ยทบตน กองทุน กบข.
ยอมมีขีดความสามารถในการจายเงินบํานาญมากกวากองทุนประกันสังคม ระบบการออมในภาครัฐและเอกชนของไทยจึง
กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางรายไดแกผูเกษียณอายุ ในขณะที่ขาราชการเกษียณอายุไดรับเงินบํานาญทั้งจากรัฐบาลและกองทุน
กบข. ลูกจางเอกชนจะไดรับเงินบํานาญเฉพาะจากกองทุนประกันสังคมอยางเดียว ระบบการประกันรายไดเพื่อการชราภาพของ
ไทยจึงไมสงเสริมการกระจายรายไดแตเปนระบบที่สรางความเหลื่อมล้ําทางรายได
ยิ่งกวานั้น หากพิจารณาถึงความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมแลว จากหลักเกณฑการจายเงินบํานาญของกองทุน
ประกันสังคมจะพบวา เงินบํานาญของผูเกษียณอายุภายใตกองทุนประกันสังคมไมนาจะเปนระดับรายไดที่เพียงพอแกผูประกันตน
ที่จะรักษาระดับการครองชีพใหใกลเคียงกับระดับการครองชีพกอนเกษียณอายุได เพราะผูประกันตนตองจายเงินสมทบไมต่ํากวา
15 ป จึงจะไดรับเงินบํานาญ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย และหากเปนสมาชิกเกินกวา 15 ปจะไดรับเพิ่มอีกปละ
1.5% ตัวอยางเชน ผูเปนสมาชิกกองทุน 35 ป (ตั้งแตอายุ 20-55 ป) จะไดรับเงินบํานาญชราภาพ 50% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60
เดือนสุดทาย ซึ่งเทากับ 55% ของเงินเดือนสุดทาย (สมมติใหเงินเดือนของผูประกันตนมีอัตราการเติบโตที่รอยละ 5 ตอป)
ผูประกันตนที่เปนสมาชิกกองทุนนอยกวา 35 ปยอมไดรับเงินบํานาญในสัดสวนลดลง ระดับรายไดที่ลดลงครึ่งหนึ่งหรือมากกวา
ยอมเปนภาระในการปรับตัวแกผูเกษียณอายุ นอกจากนี้ การที่กองทุนประกันสังคมจะเริ่มตนจายเงินบํานาญชราภาพในป 2557
สํานักงานประกันสังคมเองก็คาดวาเงินกองทุนจะเพียงพอจายเงินบํานาญไดประมาณ 40-50 ป เนื่องจากจะมีจํานวนแรงงานใหม
เขาสูระบบประกันสังคมนอยกวาจํานวนผูเกษียณ และอัตราเงินสมทบที่เรียกเก็บจากนายจางและลูกจางเพียงรอยละ 3 ในขณะที่
ตองจายเงินบํานาญในอัตรารอยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายดังกลาว การพิจารณา (1) การเพิ่มอัตราเงินสมทบสาม
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ฝายของนายจาง ลูกจาง และรัฐบาล (2) การขยายอายุการจายเงินบํานาญจาก 55 ปเปน 60 ป และ (3) การบริหารเงินกองทุน
โดยเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น เหลานี้เปนทางเลือกที่จําเปนตองศึกษา
วิเคราะหเพื่อความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว
อนึ่ง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพแบบสมัครใจ กองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชนที่เปนเงินสมทบสามฝายคือครู
และผูรับใบอนุญาตตั้งโรงเรียนสมทบรอยละ 3 ของเงินเดือนครู และรัฐบาลสมทบรอยละ 6 กองทุนเหลานี้ลวนมีการบริหาร
จัดการกองทุนแบบ funded systems ทั้งสิ้น
(ข) Pay As You Go (PAYGO) systems หมายถึงกองทุนการออมที่มีการกําหนดอัตราการจายเงินสมทบเขากองทุน
กองทุนนําเงินที่เก็บรวบรวมไดจากสมาชิกในปจจุบันมาจายเปนเบี้ยชราภาพ หรือเงินบํานาญแกผูสูงอายุ ผลตอบแทนของผูออมมี
สองสวน สวนแรกเปนเบี้ยยังชีพขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลคํานวณจากมาตรฐานการครองชีพของประเทศ เพื่อเปนหลักประกันวาผูสูงอายุ
ทุกคนมีรายไดที่เพียงพอแกการครองชีพ และสวนที่สองของเงินบํานาญขึ้นกับจํานวนเงินออม ระยะเวลาในการออม และจํานวน
สมาชิกกองทุนในปจจุบัน ประเทศพัฒนาแลวสวนใหญในยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่นที่ไดกอตั้งกองทุนการออม
เพื่อการชราภาพมาแลวเปนเวลานานสวนใหญใชระบบ PAYGO อยางไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากร
ในประเทศพัฒนาแลวที่จํานวนผูอยูในวัยแรงงานของประเทศลดลงในขณะที่จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น กองทุนการออมแบบ PAYGO
จึงประสบปญหาที่อาจไมมีเงินพอเพื่อจายใหผูสูงอายุในอนาคต รัฐบาลในหลายประเทศจําตองปรับลดอัตราเบี้ยชราภาพของ
ผูสูงอายุ หรือเพิ่มอัตราเงินสมทบเขากองทุน PAYGO อีกทั้งแสวงหามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานดวย
อนึ่ง แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายบังคับใหขาราชการ และลูกจางเอกชนตองออมเงินเพื่อการชราภาพ แตเรายังมี
แรงงานนอกระบบประกันสังคมอีกประมาณ 24 ลานคนที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม เนื่องจากแรงงานในประเทศไทย
สวนใหญเปนแรงงานในภาคเกษตรที่มีการประกอบอาชีพอิสระโดยไมมีลูกจาง (self-employed workers) นอกฤดูการเกษตร
และชวยทําการเกษตรในที่ดินของครอบครัวโดยไมไดรับคาตอบแทน (family-workers without paid) ในฤดูกาล รายไดที่ไม
แนนอนและการประกอบอาชีพโดยไมมีนายจาง ทําใหแรงงานนอกระบบสวนใหญเลือกที่จะไมเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคมภาค
สมัครใจ เพราะการประกันสังคมภาคสมัครใจกอนป 2554 ใหความคุมครองเฉพาะในสวนการรักษาพยาบาลเทานั้น แตแรงงานใน
วัยทํางานสวนใหญมักไมมีปญหาสุขภาพ หรือหากเจ็บปวยก็สามารถใชสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติได การแกไข
พระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา 40 ในป 2554 ที่รัฐบาลรวมสมทบเงินประกันสังคมของผูประกันตนแบบสมัครใจ โดย
กําหนดใหแรงงานสงเงินสมทบรายเดือน 70 บาท รัฐบาลสมทบ 30 บาท รวมจายเดือนละ 100 บาทจะไดรับสิทธิประโยชนกรณี
ทุพพลภาพ เงินชดเชยการขาดรายไดเมื่อเจ็บปวยวันละ 200 บาท ปละไมเกิน 20 วัน และเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจํานวน 2 หมื่น
บาทหากสงเงินสมทบไมนอยกวา 6 เดือนใน 12 เดือน แตหากแรงงานนอกระบบสงเงินสมทบเดือนละ 100 บาท รัฐจะสมทบให
50 บาท รวมเงินสมทบ 150 บาทตอเดือน แรงงานจะไดเงินบํานาญชราภาพเมื่ออายุครบ 60 ปเพิ่มขึ้นดวย พรบ.ประกันสังคม
มาตรา 40 ที่แกไขแลวไดเริ่มประกาศใชเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ทําใหจํานวนผูประกันตนเองโดยสมัครใจเพิ่มจํานวนขึ้นอยาง
รวดเร็วมากกวา 1 ลานคน (จากจํานวน 84 คนในป 2553 เปน 590,046 คนในป 2554 และ 1,294,019 คนในป 2555 และ
1,415,268 คนในป 2556) ปรากฎการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแรงงานนอกระบบใหความสําคัญแกเงินชดเชยรายไดในยาม
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ฉุกเฉินที่มีความสําคัญแกครอบครัวของแรงงานมากกวาสิทธิประโยชนดานการรักษาพยาบาล และเปนการยืนยันดวยวา แรงงาน
นอกระบบสวนใหญยังไมมีหลักประกันรายไดทั้งในยามเจ็บปวยและชราภาพ
สอดคลองกับผลการศึกษาการออมในระดับจุลภาคในชวงป 2539-2547 ของธนาคารแหงประเทศไทย ที่พบวาครัวเรือน
ในทุกกลุมอายุมีการบริโภคเพิ่มขึ้น สงผลใหมีการออมและการชําระหนี้ลดลง โดยการออมของครัวเรือนที่มีรายไดนอยลดลงมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมรายไดอื่น ปจจัยที่ทําใหการออมภาคครัวเรือนลดลง คือความสามารถในการเขาถึงการกูยืมไดสะดวกกวาเดิม
โครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติทําใหครัวเรือนลดความจําเปนที่จะตองออมเงินสําหรับใชในยามจําเปน นอกจากนี้ ยังพบวา
ครัวเรือนที่มีรายไดนอย หรือมีความรูเกี่ยวกับการเงินนอย และ/หรือมีระดับการศึกษาต่ํา จะเปนกลุมครัวเรือนที่มีการออมไม
พอเพียงสําหรับวัยชราหรือเกษียณอายุ ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในป 2552 รายงาน เชนกัน วา
ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีหนี้สิน 134,699 บาทตอป หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.4 จากป 2550 ในขณะที่รายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ
12.02 ในชวงเวลาเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่สูงกวาการขยายตัวของรายได ทําใหครัวเรือนมีความออนไหว ( sensitive) ตอ
ปจจัยเสี่ยงตางๆ อาทิเชน การวางงาน ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู เปนตน
นอกจากการเขารวมกองทุนการออมเพื่อการชราภาพในรูปแบบตางๆ แลว

รัฐธรรมนูญไทยป 2540 ไดกําหนดให

ผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ และกําหนดในแผนชาติระยะยาวเพื่อผูสูงอายุ
ฉบับที่ 2 (2545-2564) ที่มุงสงเสริมคุณภาพชีวิตและการกินดีอยูดีของผูสูงอายุ ทั้งนี้ ความมั่นคงทางรายไดของผูสูงอายุเปนปจจัย
ที่สําคัญประการหนึ่งของการสงเสริมคุณภาพชีวิต และการแกปญหาความยากจนที่ภาครัฐใหความสําคัญ โดยกําหนดใหความ
คุมครองดานรายไดแกผูสูงอายุที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง หรือไมสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง ดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุเดือนละ 300 บาท แกผูสูงอายุครั้งแรกในป 2536 จํานวน 20,000 คน ผูไดรับเบี้ยยังชีพมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง
ป 2551 รัฐบาลไดประกาศใหบุคคลสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมีสิทธิที่จะไดรับเบี้ยยังชีพคนชราในอัตราเดือนละ 500
บาทโดยไมตองมีการตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายไดสวนบุคคลแตอยางใด การใหความคุมครองทางรายไดแบบถวนหนานี้
ทําใหรัฐบาลมีคาใชจายเพื่อการยังชีพคนชราถึง 42,600 ลานบาทในป 2553 ครอบคลุมผูสูงอายุจํานวน 7.1 ลานคน คาใชจาย
ดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามจํานวนผูสูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นทุกป ในป 2554 รัฐบาลไดปรับอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามชวงอายุคือ
ผูสูงอายุตอนตน (ระหวาง 60-69 ป) จะไดรับเบี้ยยังชีพในอัตรา 600 บาทตอเดือน ผูสูงอายุตอนกลาง (70-79 ป) ไดรับ 700 บาท
ตอเดือน ผูสูงอายุมาก ( 80-89 ป) ไดรับ 800 บาทตอเดือน และผูมีอายุตั้งแต 90 ปขึ้นไปไดรับ 1,000 บาทตอเดือน ใน
ปงบประมาณ 2555 มีผูสูงอายุเขารวมโครงการจํานวน 6.78 ลานคน ใชเงินงบประมาณ 52,535 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน
58,347 ลานบาทในปงบประมาณ 2556 ตามจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม เบี้ยยังชีพผูสูงอายุไทยมีมูลคานอยกวาเสนความยากจนดานรายจายในป 2553 ที่ 1,678 บาทตอเดือน
แสดงวารายไดจากเบี้ยยังชีพเพื่อผูสูงอายุเพียงอยางเดืยวไมเพียงพอแกการครองชีพหากผูสูงอายุไมมีรายไดเกื้อหนุนจากแหลงอื่น
จากรายงานการสํารวจภาวะผูสูงอายุของไทยโดยสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2550 พบวา รอยละ 21.2 ของผูสูงอายุมีรายไดไม
เพียงพอแกการยังชีพ และอีกรอยละ 20.7 มีรายไดที่เพียงพอเปนครั้งคราว ปญหาความยากจนของผูสูงอายุจึงเปนปญหาที่ตองหา
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ทางแกไข และปองกันสําหรับอนาคตที่ประเทศจะมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทุกป โดยมาตรการประการหนึ่งที่รัฐควรพิจารณาคือ
การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหเพียงพอแกคาครองชีพอยางแทจริง เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของเบี้ยผูสูงอายุคือการชวยเหลือ
ใหผูสูงอายุสามารถมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพของประเทศ แตการจัดสรรเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองเปลี่ยนระบบ จาก
ระบบการอุดหนุนแบบถวนหนา (universal system) เปนการอุดหนุน เฉพาะผูสูงอายุที่ผานการทดสอบแลววามีรายไดต่ํากวา
มาตรฐานการครองชีพของประเทศ ( Means-tested system) เนื่องจากภาระทางการคลังที่จะเพิ่มขึ้นทุกปตามจํานวนผูสูงอายุที่
เพิ่มขึ้น รัฐจึงควรวางแผนจัดเตรียมระบบการทดสอบรายไดผูสูงอายุ โดยอาจใหองคกรการปกครองสวนทองถิ่น หรือชุมชนมีสวน
รวมในการระบุผูสูงอายุในชุมชนที่ยากจน หรือมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพเพื่อขอรับเงินอุดหนุนคาครองชีพจากภาครัฐตอไป
นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร. ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2549) ไดเคยเสนอใหจัดทําการออมภาคบังคับแกแรงงานนอกระบบ
ในรูปแบบของกลุมสัจจะออมทรัพย โดยสมาชิกตองสมทบเงินรอยละ 3 ของเงินเดือน (เงินสมทบจะอยูระหวาง 110 บาทตอเดือน
เมื่อแรงงานมีอายุ 15 ป ถึงจํานวนสูงสุด 201 บาทตอเดือนเมื่อแรงงานอายุ 45 ป) โดยสมมติใหกองทุนไดรับประโยชนจากการ
ลงทุนที่อัตรารอยละ 3 ผลการศึกษาพบวาการออมภาคบังคับนี้จะสามารถจายเงินบํานาญแกแรงงานหลังอายุ 60 ปในอัตราเดือน
ละ 1,300 บาทจนแรงงานมีอายุ 74 ปเงินกองทุนก็จะหมด ดังนั้น เพื่อใหกองทุนสามารถอยูไดจนแรงงานมีอายุ 80 ป รัฐตอง
สมทบเงินเขากองทุนในอัตราเดือนละ 120 บาท ดร.วรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะ (2551) ไดเสนอใหประเทศไทยจัดการออม
ภาคบังคับ โดยเสนอทางเลือกที่มีความมั่นคงทางการเงินสองทางคือ ทางเลือกแรกใหประชาชนที่มีอายุระหวาง 20 - 59 ปทุกคน
ออมเงินวันละ 3 บาทหรือเดือนละ 90 บาท แลวใหผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปทุกคนไดรับเงินบํานาญแบบถวนหนาเดือนละ 600
บาท แตเพื่อความยั่งยืนทางการเงิน กองทุนตองขยับอายุผูมีสิทธิไดรับเงินบํานาญเปน 65 ปเมื่อกองทุนดําเนินการไปแลว 5 ป
สวนทางเลือกที่สองจะจายเงินบํานาญ 900 บาทตอเดือน แตประชาชนทุกคนตองออมเงินเพิ่มขึ้นเปนวันละ 5 บาทหรือเดือนละ
150 บาท ทั้งสองทางเลือกตองใชงบประมาณแผนดินเพื่อใหกองทุนอยูรอด โดยทางเลือกแรกกอใหเกิดภาระทางการคลังสูงสุด
22,000 ลานบาท ในขณะที่ทางเลือกที่สองกอใหเกิดภาระการคลังสูงสุด 32,000 ลานบาท
เนื่องจากขอเสนอการออมภาคบังคับของดร.วรวรรณ และคณะ บังคับเงินออมจากประชาชนวัยทํางานทุกคนเทากัน โดย
ไมคํานึงถึงรายไดของแรงงาน แลวจัดสรรผลตอบแทนแกผูสูงอายุทุกคนเทากัน ขอเสนอนี้จึงไมตั้งอยูบนพื้นฐานของการกระจาย
รายได แตเปนวิธีการอยางหนึ่งของการจายเบี้ยยังชีพคนชราแบบถวนหนา ดวยการเรียกเก็บเงินสมทบจากประชาชนใหเพียงพอกับ
การจายประโยชนทดแทนในแตละป (หรือเปนระบบ PAYGO นั่นเอง) เพื่อลดภาระคาใชจายเพื่อผูสูงอายุของรัฐ ในขณะที่การ
เรียกเก็บเงินออมที่อัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนจากแรงงานนอกระบบ แตจายเงินบํานาญในอัตราที่เทากันทุกคนของ ศ.ดร.ดิเรก
ปทมสิริวัฒน นั้นถือเปนการกระจายรายไดที่กอใหเกิดความเสมอภาคดานรายไดแกผูสูงอายุ ชวยใหผูสูงอายุทุกคนมีรายไดที่
เพียงพอแกการยังชีพ อยางไรก็ตาม การบังคับออมที่อัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนเรื่องที่ทําไดยากในทางปฎิบัติ เพราะแรงงาน
นอกระบบสวนใหญเปนแรงงานอิสระที่ไมมีนายจาง มีรายไดไมแนนอน มีการเคลื่อนยายเขาออกระหวางภาคเศรษฐกิจในระบบ
และนอกระบบตลอดเวลา จึงเปนการยากในทางปฎิบัติที่จะบังคับออมหรือเรียกเก็บเงินออมเปนสัดสวนของรายได ดังเชนกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนบํานาญขาราชการที่สามารถบังคับใชไดเฉพาะกับแรงงานในระบบของภาครัฐและลูกจางเอกชนที่มีรายได
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แนนอน นอกจากนี้ การขาดเสถียรภาพในทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน ยอมทําใหการบังคับออมเปนทางเลือกที่เปนไป
ไดยากกวาการสงเสริมการออมแบบสมัครใจ
นอกจากนี้ รัฐบาลไดมีความพยายามที่จะสงเสริมการออมเพื่อการชราภาพของแรงงานนอกระบบในรูปแบบตางๆ โดยใน
ป 2552 ไดมีการราง พรบ.การออมแหงชาติขึ้นเพื่อสงเสริมใหแรงงานนอกระบบ ที่ไมไดเขารวมกองทุน ประกันสังคม หรือ ไมได อยู
ในระบบบําเหน็จบํานาญภาครัฐ สามารถเขารวมกองทุนการออมแหงชาติไดตามความสมัครใจ หลักเกณฑการจายเงินสะสมและ
สมทบเขากองทุนคือ กําหนดการจายเงินเขากองทุนจาก 2 ฝาย คือ ผูออมจายสะสม และรัฐจายสมทบ โดย รัฐจายสมทบตามชวง
อายุของผูออม ตามอัตราที่ปรากฎในตารางที่ 3
จากการวิเคราะห พรบ. การออมแหงชาติ อมรรัตน อภินันทมหกุล

(2554) พบวา การจายเงินสมทบของภาครัฐแบบ

ขั้นบันไดตามอายุของผูออม และการจํากัดเงินสมทบสูงสุดสําหรับแตละชวงอายุนั้น เปนจํานวนเงินสมทบที่ต่ําเกินไป แรงงานจะมี
รายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหลังเกษียณอายุแม แรงงานจะออมเงินอยูกับกองทุน ตั้งแตอายุ 15 ปจนถึง 60 ป กองทุนการออม
แหงชาติอยางเดียวจึงไมสามารถเปนหลักประกันรายไดเพื่อการชราภาพแกแรงงานนอกระบบ ผูสูงอายุตองมีรายไดทั้งจากเงินออม
และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรวมกันจึงจะมีรายไดขั้นต่ําที่พอเพียง นอกจากนี้ การกําหนดอัตราเงินสมทบแบบขั้นบันไดที่รัฐบาลใหเงิน
สมทบในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อผูออมมีอายุมากขึ้น มีผลใหอัตราผลตอบแทนภายในจากการออม หรือคา IRR ของโครงการมีคาสูงขึ้น
เมื่อผูออมมีอายุมากขึ้น กองทุนการออมจึงไมจูงใจใหแรงงานที่มีอายุนอยเขารวม โครงการ ซึ่งขัดกับหลักการของการ ออมเพื่อการ
ชราภาพที่ผูออมควรเริ่มตนการออมเมื่ออายุยังนอย
อยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบันกองทุนการออมแหงชาติยังไมไดจัดตั้งขึ้น แตรัฐบาลมีดําริที่จะใหการออมของแรงงานนอก
ระบบผนวกรวมเปนสวนของกองทุนประกันสังคม โดยอยูในระหวางการพิจารณาแกไข พรบ.ประกันสังคมมาตรา 40 ที่จะอนุญาต
ใหแรงงานนอกระบบสามารถเขารวมประกันสังคมภาคสมัครใจ โดยสามารถเลือกแผนการประกันสังคมของตนเองคือ

(1) การ

ประกันรายไดในกรณีเจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยแรงงานจาย 70 บาทและรัฐสมทบ 30 บาท (2) การประกันรายไดใน
ยามชราภาพ โดยแรงงานจาย 100 บาทและรัฐสมทบ 50 บาท และ (3) การออมเพื่อการชราภาพ โดยแรงงานออม 100 บาทและ
รัฐสมทบอีก 100 บาท แรงงานสามารถเลือกแผนการประกันสังคมของตนเองในขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งขอรวมกัน อนึ่ง
แผนการประกันสังคมในขอ (1) และ (2) คือมาตรการประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบที่ใชอยูในปจจุบัน การเพิ่มขอ (3) จึง
เปนการรวมกองทุนการออมแหงชาติเขาในกองทุนประกันสังคม โดยรัฐจะสมทบการออมแกแรงงานเทากันทุกชวงอายุ มาตรการนี้
จึงนาจะจูงใจใหแรงงานนอกระบบออมเงินมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพรบ.กองทุนการออมแหงชาติเดิม อยางไรก็ตาม การแกไข
พรบ.ประกันสังคมดังกลาวยังอยูในขั้นตอนการศึกษาเทานั้น นอกจานี้ ความสามารถของสํานักงานประกันสังคมในการบริหาร
จัดการเงินกองทุนเพื่อการชราภาพเปนประเด็นที่ยังเปนคําถามอยู เพราะกองทุนประกันสังคมเองก็ขาดความความยั่งยืนในการ
จายเงินบํานาญแกสมาชิกกองทุนดังไดกลาวขางตน การปฎิรูประบบการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ความโปรงใสที่จะให
ผูประกันตนไดทราบขอมูลการใชจาย และการลงทุนของกองทุน ตลอดจนการใหมีตัวแทนผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการ
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ตัดสินใจและการกําหนดนโยบายการลงทุนเปนมาตรการที่สมควรไดรับการพิจารณา กอนที่รัฐบาลจะผนวกเงินออมของแรงงาน
นอกระบบเปนสวนหนึ่งของกองทุน

(4) กองทุนสวัสดิการชุมชน
นอกจากหลักประกันสุขภาพ และหลักประกันรายไดเพื่อการชราภาพแลว ประเทศไทยยังมีการจัดสรรสวัสดิการโดย
ชุมชนดวย กองทุนสวัสดิการชุมชนเปนระบบสวัสดิการภาคประชาชนที่เกิดขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในป 2540 ในขณะ
ที่คนเปนจํานวนมากไดความเดือดรอนอยางรุนแรงจากปญหาทางการเงิน ปราชญชาวบานและผูนําชุมชนสวนหนึ่งไดรวมกัน
ปรึกษาหารือเพื่อนําระบบคุณคาเดิมของการเอื้อเฟอเผื่อแผ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน และทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชนมาบรรเทา
ความเดือดรอนของชาวบานในลักษณะการจัดสวัสดิการจากฐานชุมชน โดยครูชบ ยอดแกว ไดเปนผูบุกเบิกแนวคิดดังกลาวดวย
การจัดตั้งเครือขายสวัสดิการชุมชนขึ้นที่ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 ครูชบมองวา
สังคมไทยมีทุนอยางนอย 7 ประเภทคือ ทุนคน ทุนภูมิปญญา ทุนศาสนาและวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทุนแรงงาน ทุนเวลา และทุนเงินตรา (วรเวศ สุวรรณระดา 2550) โดยทุนคนมีความสําคัญมากที่สุดซึ่งหากไดรับการพัฒนาทาง
คุณธรรมและปญญาอยางเหมาะสมแลว ทานมองวาจะสามารถบริหารจัดการทุนที่เหลือทั้งหมดเพื่อการพัฒนาสังคมที่สมดุลยั่งยืน
ได
การจัดสรรสวัสดิการชุมชนในแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไปตามความตองการของสมาชิก และฐานทุนตางๆ ในชุมชน
อาทิ ฐานกลุมออมทรัพย ความเชื่อทางศาสนา วิสาหกิจชุมชน สหกรณ/ธนาคารชุมชน การบริหารจัดการขยะและทรัยากร
ธรรมชาติอื่นๆ ของชุมชน เปนตน กองทุนสวัสดิการชุมชนโดยสวนใหญจะจัดสวัสดิการพื้นฐาน 4 เรื่องแกสมาชิกคือ เกิด (เงินทํา
ขวัญเด็กแรกเกิด) แก (การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) เจ็บ (เงินชดเชยการเสียรายได/เงินชวยเหลือในการเยี่ยมไข) และตาย (เงิน
ชวยเหลือคาทําศพ) แตในหลายพื้นที่ไดเพิ่มสวัสดิการอื่นๆ อาทิ สวัสดิการเงินกู สวัสดิการผูดอยโอกาส สวัสดิการเงินฝาก
สวัสดิการสําหรับผูนําชุมชน/ผูทํางานใหกองทุนฯลฯ ตอมาในป 2552 การจัดสวัสดิการชุมชนไดรับการพัฒนาเปนเครือขาย
สวัสดิการชุมชนระดับตําบล (ซึ่งเรียกวาสวัสดิการชุมชนระดับเขตในกรุงเทพมหานคร) โดยมีจุดประสงคเพื่อใหทองถิ่นเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน และเปนหนวยงานติดตอประสานงานระหวางภาครัฐกับประชาชนหรือ
คนชุมชน จึงเกิดเปนแผนงานสนับสนุนการจัดทําสวัสดิการชุมชนในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ภายใตยุทธศาสตร 3 ขาที่
กําหนดใหมีการสมทบงบประมาณเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนจาก 3 ฝาย คือ (1) การสมทบจากสมาชิกในชุมชนโดยผานกลุมออม
ทรัพยที่มีอยูแลวในชุมชน หรือกลุมสัจจะลดคาใชจายวันละบาทที่จัดตั้งขึ้น (2) การสมทบจากรัฐบาลกลาง และ (3) การสมทบจาก
รัฐบาลทองถิ่น โครงการดังกลาวถูกกําหนดเปนแผนงานที่รัฐจะใหงบประมาณสนับสนุน 3 ป โดยรัฐบาลจายเงินสมทบแกกองทุน
สวัสดิการชุมชนในระดับตําบลที่เกิดจากการรวมตัวกันของกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับหมูบานที่ตั้งอยูในตําบลเดียวกัน โดย
รัฐบาลจายเงินสมทบตามสัดสวนการออมของสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 1 ปขึ้นไปในอัตราไมเกิน 365 บาท/คน/ป โดยมี
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การจัดสรรงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น 727.3 ลานบาทในป 2553 จํานวน 800 ลานบาทในป 2554 และจํานวน 743.58 ลานบาทป
2555 ตามลําดับ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (2556) รายงานวาปจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบล/เมือง ไปแลว
5,599 กองทุน มีสมาชิกทั้งหมด 3,478,837 ราย และเงินกองทุนรวม 4 ,002.22 ลานบาท โดยแบงเปนเงินสมทบจากสมาชิกรอย
ละ 66 เงินสมทบจากรัฐบาลกลางรอยละ 23 เงินสมทบจากรัฐบาลทองถิ่นรอยละ 3 (เนื่องจาก อปท.สวนใหญไมไดจายเงินสมทบ
ตามที่รัฐบาลกลางกําหนด แตหลายแหงจายตามสถานะทางการคลังของตนเองและมีสัดสวนนอยกวา 1:1:1) สวนที่เหลือเปนเงิน
บริจาคภาคเอกชน ในสวนของสมาชิกกองทุนฯ พบวา รอยละ 58.7 เปนคนในวัยแรงงาน (15-59 ป) รอยละ 19.6 เปนเด็ก (1-14
ป) และอีกรอยละ 21.7 เปนผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ตามลําดับ อนึ่ง กองทุนสวัสดิการชุมชนเปนกองทุนที่รับสมาชิกตามความ
สมัครใจโดยไมจํากัดอายุและอาชีพ สวนกฎระเบียบวาดวยสิทธิประโยชนที่สมาชิกของกองทุนในแตละทองที่จะไดรับวา ครอบคลุม
สิทธิประโยชนอะไรบาง และมีมูลคาความคุมครองเทาไหรนั้น จะแตกตางกันไปตามสถานภาพทางการเงินของกองทุนแตละแหง
จากการสํารวจ ลักษณะของกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อมรรัตน อภินันทมหกุล (2556) พบวา
กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองที่ประสบความสําเร็จสวนใหญเปนชุมชนดั้งเดิมที่ผูคนอาศัยในชุมชนเปนเวลานาน มีความรูจักคุนเคย
กันอยางดีจนเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกัน (social trust) สมาชิกสวนใหญเปนเจาของบานที่ตนเองอาศัยอยู และเปนสมาชิกกองทุน
อื่นที่มีอยูในชุมชน ( bonding networks) ประกอบกับมีผูนําชุมชนที่มีความรูความสามารถ เสียสละเพื่อชุมชน มีเครือขายกับ
องคกรภายนอกอยางกวางขวาง (bridging network) ทําใหรับทราบถึงโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนของรัฐ และมีความสามารถ
ในการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อดึงเงินงบประมาณเขาสูชุมชน ตลอดจนมีความสามารถในการติดตอสื่อสารกับสมาชิกในชุมชน
และเครือขายภายนอกไดเปนอยางดี โดยเปดโอกาสใหสมาชิกรับทราบปญหาและมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนอยาง
โปรงใส อนึ่ง การศึกษา พบวาการจัดทําโครงการบานมั่นคงของ พอช.เพื่อชวยใหคนในชุมชนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เปน
โครงการที่มีสวนชวยใหคนในชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณเพื่อที่อยูอาศัย และเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนดวย
พรอมกัน สอดคลองกับงานของ Glaeser, Laibson and Sacerdote (2000) ที่พบวาการเปนเจาของบานที่อาศัยของตนเองเปน
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหบุคคลสรางเครือขายทางสังคมกับเพื่อนบานมากขึ้น ชุมชนที่สมาชิกสวนใหญเปนเจาของบานและที่ดินของ
ตนเองจึงมีระดับทุนทางสังคมมากกวาชุมชนที่สมาชิกสวนใหญอาศัยในบานเชา หรือคนในชุมชนมีการยายเขา-ออกตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยังพบวาขนาดของชุมชนที่ไมใหญเกินไปในการบริหารจัดการ และการติดตอสื่อสารกันระหวางสมาชิก
ตลอดจนการมีงานทําของสมาชิกสวนใหญ โดยมีรายไดที่เพียงพอกับคาใชจายในครัวเรือน เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่ชวยหนุนเสริมให
ชุมชนเขมแข็ง สอดคลองกับแนวคิดการจัดตั้งชุมชม ( community formation) ของ Tiebout (1956) ซึ่งอธิบายวาการจัดสรร
สินคาหรือบริการสาธารณะในระดับทองถิ่น (local public goods) จะเกิดประสิทธิภาพเมื่อชุมชนมีจํานวนสมาชิกที่เหมาะสมที่ทํา
ใหผลประโยชนสวนเพิ่มของสินคาสาธารณะ (marginal benefit from consumption) มีคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มของการจัดสรร
สินคาสาธารณะนั้น ( marginal cost of provision) เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเก็บคาสวัสดิการเดือนละ 30 บาทจาก
สมาชิก ขนาดของสิทธิประโยชนที่สมาชิกไดรับจึงมีจํากัด ซึ่งโดยทั่วไปเปนสวัสดิการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเกิด-แก-เจ็บ-ตาย
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ดังกลาวแลว ขนาดของชุมชนที่เหมาะสมเพื่อการจัดสรรสวัสดิการดังกลาวจึงควรมีขนาดไมใหญเกินไป การสํารวจพบชุมชนที่มี
จํานวน 103 ครัวเรือนเปนชุมชนที่เขมแข็ง สมาชิกสวนใหญอาศัยในชุมชนไมต่ํากวา 10 ป ทุกคนในชุมชนรูจักกันเปนอยางดี ผูนํา
สามารถชักชวนใหสมาชิกรวมมือกันในการพัฒนาชุมชนไดงาย เปนชุมชนปลอดยาเสพติด สมาชิกมีสวนรวมในวิสาหกิจชุมชนจาก
การเพาะเห็ดขาย การเลี้ยงไกหลุม การเลี้ยงปลาดุกฯ ทุกคนในชุมชนมีงานทําโดยสวนใหญ ประกอบอาชีพ อิสระ เชน ขับแทกซี่
รับจางทาสี ขายอาหาร ขายขนมฯ แมบาน หรือ สมาชิกที่ไมไดออกไปทํางานนอกบานตางมีอาขีพเสริมยามวาง ทุกครัวเรือนจึงมี
รายไดมากกวาคาใชจาย มีเงินออมเพียงพอเพื่อผอนชําระบานตามโครงการบานมั่นคง และทุกคนในชุมชนตางเขารวมกองทุน
สวัสดิการชุมชน ในทางตรงขาม ชุมชนที่คนในชุมชนเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนไมมาก จะเปนชุมชนที่สมาชิกสวน
ใหญไมมีบานเปนของตนเอง สวนใหญอาศัยบานเชาหรือปลูกบานบนที่ดินบุกรุก มีประชากรแฝงอาศัยอยูในชุมชนจํานวนมาก หรือ
มีผูยายเขา-ออกจากชุมชนตลอดเวลา บางชุมชนมีปญหาความขัดแยงทางการเมืองจนไมสามารถรวมมือกัน นอกจากนี้ พบวา
ชุมชนบานจัดสรรที่คนสวนใหญมีฐานะดี สมาชิกตางคนตางอยู ไมมีการทํา กิจกรรมชุมชนรวมกัน ชุมชนในพื้นที่ขาราชการทหาร
หรือ ตํารวจที่ รัฐจัด สวัสดิการ ให ชุมชนในยานธุรกิจการคาใจกลางกรุงเทพ และชุมชนที่ขาดผูนํา ชุมชนเหลานี้จะไมมีการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชนแตอยางใด
ในดานการบริหารเงินกองทุนพบวา กองทุนสวนใหญจะนํารายไดที่ไดจากสมาชิกและเงินสมทบของรัฐบาลฝากธนาคาร
และซื้อสลากออมสินเพื่อหารายไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก ในขณะที่ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการกองทุนจะบรูณา
การการกองทุนตางๆ ที่มีอยูในชุมชนเขาดวยกัน อาทิ กองทุนเครือขายกลุมออมทรัพย กองทุนหมูบาน วิสาหกิจชุมชน กอง
ทุนฌาปณกิจ (หรือกองทุนผาขาวในชุมชนมุสลิม) กองทุน SML กองทุนผูสูงอายุ กองทุนแม และอื่นๆ ตลอดจนระดมเงินบริจาค
จากธุรกิจหางรานที่ตั้งอยูในพื้นที่ แลวนําดอกผลที่ไดทั้งหมดมาจัดสรรสวัสดิการชุมชนตามความตองการของ
สมาชิก ตั้งแต
สวัสดิการขั้นพื้นฐานในเรื่องการคลอดบุตร การเจ็บปวยนอนโรงพยาบาล เงินฌาปนกิจ การใหสวัสดิการผูนําชุมชนและผูบริหาร
เงินกองทุน ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ทุนการศึกษา สวัสดิการเงินกู สวัสดิการเงินฝาก เปนตน กองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่ประสบความสําเร็จมีลักษณะคลายคลึงกับกองทุนสวัสดิการในระดับตําบลของจังหวัดอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จ
เชนกัน อาทิ กองทุนสวัสดิการชุมชนนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสาหราย อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน โดยทั้งสองกองทุนใหความสําคัญกับการพึ่งตนเองมากกวาการพึ่งพารัฐบาล เนนในเรื่องการ
ออม การลงทุนในวิสาหกิจชุมชน และการใหสมาชิกในชุมชนกูเงินเพื่อประกอบอาชีพ (ดูรายละเอียดใน สิริรัตน เกียรติปฐมชัย
และสมบรูณ เจริญจิระตระกูล 2555)
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตตางๆ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกองทุนที่ประสบความสําเร็จทั้งใน
พื้นที่กรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตของตนเอง กองทุนแต
ละแหงควรมีการประเมินความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนในระยะยาว โดยมุงเนนการบริหารกองทุนที่จะทําใหกองทุนสามารถ
พึ่งพาตนเองไดมากกวาการพึ่งพารัฐบาล ตลอดจนปรับปรุงสิทธิประโยชนของกองทุนใหสอดคลองกับรายไดของกองทุนในระยะ
ยาวดวย สอดคลองกับงานศึกษาของวรเวศม สุวรรณระดา (2550) ที่วิเคราะหความยั่งยืนทางการเงินของกลุมสวัสดิการชุมชนใน
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จังหวัดสงขลา พบวาการจัดสรรบํานาญแกสมาชิกของกองทุนจะไมเพียงพอในระยะยาว เนื่องจากโครงสรางประชากรในอนาคตจะ
มีสัดสวนผูสูงอายุมากขึ้นในขณะที่สัดสวนเงินออมของสมาชิกใหมลดลง งานศึกษาดังกลาวเสนอวา การออมเพื่อชราภาพและระบบ
บํานาญควรดําเนินการโดยภาครัฐมากกวาโดยชุมชน นอกจากนี้ การสงเสริมใหคนในชุมชนมีความรูความเขาใจและมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และการบริหารจัดการกองทุนถือเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สําคัญตอความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนในระยะยาว

(5) บทสรุปและขอเสนอแนะ
รัฐบาลไทยไดมีการจัดสรรสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล และหลักประกันรายไดเพื่อการชราภาพที่ครอบคลุมคนไทย
ทุกคน แตระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยขาดเอกภาพ ประกอบดวยระบบยอยหลายระบบที่ใหสิทธิประโยชนแกแรงงานแต
ละกลุมไมเทาเทียมกัน ขาราชการไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมากที่สุดจึงมีสวัสดิการทั้งดานการรักษาพยาบาลและเงินบํานาญที่
ดีกวาแรงงานทุกกลุม ระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยไมเปนตามหลักการกระจายรายไดแตกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทั้งใน
ดานสุขภาพและรายไดของผูสูงอายุ นอกจากนี้ ระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมสวัสดิการของลูกจางเอกชนประมาณ 10 ลานคนมี
ความเสี่ยงในดานความยั่งยืนทางรายไดเมื่อจํานวนผูมีสิทธิรับเงินบํานาญชราภาพเพิ่มขึ้นทุกป สําหรับแรงงานนอกระบบ
ประกันสังคมจํานวน 25 ลานคนนั้น ปจจุบันมีเพียงประมาณ 1.4 ลานคนที่เขารววมกองทุนประกันสังคมภาคสมัครใจ แรงงานสวน
ใหญของไทยจึงยังไมมีเงินออมเพื่อการชราภาพ นอกจากเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ยังมีจํานวนไมเพียงพอตามมาตรฐานการครองชีพ
ของไทย
ธนาคารโลก (

2005) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักประกันรายไดเพื่อการชราภาพเพื่อสรางความมั่นคงทางรายไดของ

ผูสูงอายุเปน 5 เสาหลัก ในที่นี้จะใชแนวคิดดังกลาวในการสรุปปญหาหลักประกันรายไดเพื่อการชราของไทย พรอมขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
 เสาหลักที่หนึ่ง ถือเปนรายไดขั้นพื้นฐานที่รัฐควรเปนผูจัดสรรให เพื่อเปนหลักประกันใหผูสูงอายุมีรายไดขั้นต่ําที่เพียงพอ
แกการยังชีพ เบี้ยยังชีพเพื่อผูสูงอายุของไทยจัดไดวาเปนหลักประกันรายไดตามเสาหลักที่หนึ่ง แตเบี้ยยังชีพดังกลาวยังมี
ระดับต่ํากวาเสนความยากจน รัฐจึงควรพิจารณาปรับเบี้ยยังชีพใหสูงขึ้น แตตองพิจารณเปลี่ยนระบบการจายเบี้ยยังชีพ
จากระบบที่ครอบคลุมผูสูงอายุทุกคน เปนการจายใหเฉพาะผูสูงอายุที่ผานการพิสูจนวามีรายไดต่ํากวามาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศ และไมมีรายไดจากแหลงอื่นๆ อีก เนื่องจากจํานวนผูสูงอายุที่มากขึ้นจะเปนภาระทางการคลังที่
เพิ่มขึ้นทุกป การดําเนินมาตรการดังกลาวจําเปนตองไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชน
ในการระบุผูสูงอายุที่มีความเดือดรอนดานรายไดอยางแทจริง
 เสาหลักที่สอง หมายถึงการออมภาคบังคับที่บริหารจัดการโดยภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชดเชยรายไดจากการ
ทํางานบางสวนของผูเกษียณอายุ กบข.และกองทุนประกันสังคมถือเปนเสาหลักที่สอง แตดวยอัตราการออมและอัตรา
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เงินสมทบของภาครัฐที่แตกตางกันในสองกองทุน เงินบํานาญของลูกจางเอกชนและขาราชการจึงมีความแตกตางกันอยาง
มาก และการเรียกเก็บเงินออมจากนายจางและลูกจางเอกชนในอัตราที่ต่ําเกินไป ทําใหกองทุนประกันสังคมมีความเสี่ยง
ในระยะยาวเมื่อจํานวนผูเกษียณอายุเพิ่มขึ้น เงินบํานาญที่ลูกจางเอกชนไดรับมีจํานวนไมเพียงพอแกการรักษามาตรฐาน
การครองชีพเหมือนกอนเกษียณอายุ แรงงานภาคเอกชนของไทยนาจะมีชีวิตความเปนอยูที่แยลงหลังเกษียณอายุแลว
การปฎิรูปกองทุนประกันสังคมเพื่อความยั่งยืนจึงเปนเรื่องที่สมควรไดรับการแกไขอยางรีบดวน สวนแรงงานนอกระบบ
จํานวน 24 ลานคนที่ไมไดเขารวมประกันสังคม แนวคิดในการผนวกกองทุนการออมแหงชาติใหเปนสวนหนึ่งของการ
ประกันสังคมนั้น จําเปนตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการเงินออมของกองทุน
ประกันสังคมดวย
 เสาหลักที่สาม หมายถึงการออมภาคบังคับที่บริหารจัดการโดยภาคเอกชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูออมไดรับผลตอบแทน
ตามขนาดการออม และสามารถมีรายไดหลังการเกษียณที่เพิ่มขึ้นจากเสาหลักที่หนึ่งและสองที่รัฐบาลเปนผูจัดสรรให ใน
ประเทศมาเลเซียไดกําหนดใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนการออมภาคบังคับที่บริษัทเอกชนทุกแหงตองจัดสรรแก
พนักงานบริษัทเพิ่มเติมจากหลักประกันสังคม อยางไรก็ตาม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของไทยไมใชการออมภาคบังคับ แต
เปนการออมเพิ่มเติมที่มีเฉพาะในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ ลูกจางเอกชนในบริษัทขนาดเล็ก และแรงงาน
นอกระบบไมมีหลักประกันรายไดประเภทนี้
 เสาหลักที่สี่ หมายถึง เงินออมโดยสมัครใจของปจเจกบุคคล โดยรัฐบาลอาจใชมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจใหผูบริโภคออม
เงินมากขึ้น ตัวอยางเชน กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ถือเปนการออมตามเสา
หลักที่สึ่ที่ตองการสงเสริมใหเกิดการออมในภาคครัวเรือนและการระดมทุนในประเทศ แตแรงงานในประเทศไทยสวน
ใหญเปนแรงงานนอกระบบที่มีรายไดนอยและไมมีเงินออมเพื่อการชราภาพ เสาหลักประเภทที่สี่จึงเปนประโยชนแก
แรงงานที่มีรายไดสูงมากกวาแรงงานที่มีรายไดนอย
 เสาหลักที่หา หมายถึง ระบบสวัสดิการทางสังคมอยางไมเปนทางการในการเกื้อหนุนกันภายในครอบครัว และการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน เปนสวัสดิการสังคมดานจิตใจเพื่อใหผูสูงอายุอยูอยางมีคุณคา และใชประโยชนจาก
ประสบการณความรูของผูสูงอายุในการสรางความอบอุนและความมั่นคงแกครอบครัวและชุมชน การสงเสริมวัฒนธรรม
ไทยในการดูแลบิดา-มารดาที่สูงอายุ และการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาทองถิ่น นอกจากชดเชยเงิน
สวัสดิการบางสวนที่ไมเพียงพอแลว ยังมีสวนชวยใหผูสูงอายุไดบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม และมีสวนรวมในการสราง
ความเขมแช็งแกชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนของไทยอาจนับเปนสวนหนึ่งของเสาหลักที่หานี้ เพราะเปนสวัสดิการ
เพิ่มเติมที่ชุมชนในแตละทองที่จัดสรรเพื่อสมาชิกของตนเองและผูสูงอายุในชุมชน การเสริมสรางความเขมแข็งแกกองทุน
สวัสดิการชุมชนจึงเปนวิธีการอยางหนึ่งในการจัดสรรสวัสดิการสังคมดวย
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อาจสรุปไดวา หลักประกันไดรายเพื่อการชราภาพของสังคมไทยเปนภูมิคุมกันทางรายไดเพื่อการชราภาพที่ยังไมเขมแข็ง
พอ แรงงานไทยตองมีเงินออมเพื่อการเกษียณของตนเองนอกเหนือจากเงินบํานาญจากการประกันสังคมและเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่รัฐ
จายให ความยากจนดานรายไดยังเปนปญหาหลักที่ทําใหแรงงานสวนใหญไมมีเงินออมเพื่อใชในยามจําเปนและเพื่อชราภาพ
ในขณะที่ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบรูณแบบในอีก 9 ปขางหนา ความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคม และ
เงินออมเพื่อการชราภาพของแรงงานนอกระบบเปนความเสี่ยงทางสังคมที่รัฐบาลตองหาทางแกไขอยางรีบดวนและจริงจัง
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสิทธิประโยชน และคาใชจายของผูประกันตนภายใตระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ
กองทุนประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สิทธิ
ประโยชน
ลักษณะ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ผูที่ไดรับสิทธิ

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
สวัสดิการการจางงาน (Fringe Benefit)
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ผูมีสิทธิ ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา
ขาราชการบํานาญ และบุคคลในครอบครัว
ไดแก บิดามารดา คูสมรส และบุตร (ที่อายุไม
ถึง 20 ปไมเกิน 3 คน)

ระบบประกันสังคม
ประกันภาคบังคับ (Social Insurance)
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

สวัสดิการของรัฐ (State Welfare)
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
1. ประชาชนไทยที่ไมไดรับการ
1. ผูประกันตนตามมาตรา 33 ของกองทุน
คุมครองในระบบประกันสุขภาพ
ประกันสังคม คือ บุคคลที่เปนแรงงานในภาคจาง
ใดๆ จากภาครัฐ
งานที่เปนทางการ หรือแรงงานในระบบ ซึ่งไดรับ
2. ผูประกันตนตามมาตรา 40 ของ
สิทธิประโยชนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 3 กรณี
กองทุนประกันสังคม คือ แรงงาน
คือ กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร และทุพพลภาพ
นอกระบบที่ไมเคยเปน
2. ผูประกันตนตามมาตรา 39 ของกองทุน
ผูประกันตนตามมาตรา 33 หรือ
ประกันสังคม คือ บุคคลที่เคยเปนผูประกันตนตาม
39 มากอน แตสมัครใจที่จะเขา
มาตรา 33 หรือแรงงานในระบบมากอน เมื่อสิ้นสุด
รวมเปนผูประกันตนในระบบ
การวาจางจากนายจางแลว ตองการจายเงินสมทบ
ประกันสังคม
ตอเพื่อที่จะไดรับสิทธิประโยชนตอเหมือนเดิม โดย
3. ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศ
ไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 3
ไทย ที่ไมมีหลักประกันใดๆ (ทุก
กรณีเชนเดียวกับมาตรา 33 คือ กรณีเจ็บปวย
คนที่อาศัยอยูในประเทศไทย
คลอดบุตร และทุพพลภาพ
ไดรับสิทธิการประกันสุขภาพ )
3. ลูกจางแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และ
• กลุมสิทธิวาง / กลุม
กัมพูชา ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ และเขามาทํางาน
เปลี่ยนสิทธิ
ถูกกฎหมายในภาคอุตสาหกรรม ตองขึ้นทะเบียน
• กลุมแรงงานตางดาวที่
ผูประกันตน พรอมทั้งจายเงินสมทบ ทําใหไดรับ
ถูกกฎหมาย (ขึ้น
สิทธิประโยชน 7 กรณี เชนเดียวกับผูประกันตนที่
ทะเบียนกับ
เปนคนไทยตามมาตรา 33 สวนแรงงานที่ไมไดอยู
กระทรวงมหาดไทย)
ในภาคอุตสาหกรรมนั้น ไดรับการยกเวนไมตองขึ้น
• กลุมชาวตางชาติอาศัยใน
ทะเบียน ไดแก
เมืองไทยแบบชั่วคราว
• กรณีเปนลูกจางของกิจการเพาะปลูก ประมง
• กลุมชาวตางชาติอาศัยใน
ปาไม และเลี้ยงสัตว ซึ่งมิไดใชลูกจางตลอดป
เมืองไทยแบบถาวร
และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย
• กรณีลูกจางของนายจางที่จางไวเพื่อทํางาน
อันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร หรือ
เปนไปตามฤดูกาล กรณีลูกจางของนายจางที่
เปนบุคคลธรรมดาซึ่งงานที่ลูกจางทํานั้นมิได
มีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
• กรณีเปนลูกจางของนายจาง ซึ่งประกอบการ
คาเร หรือการคาแผงลอย
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• กรณีเปนลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน
อันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
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สิทธิ
ประโยชน
เงื่อนไข
การเกิด
สิทธิ

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

ระบบประกันสังคม

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ใหผูมีสิทธิมีหนาที่รายงานขอมูลของตนเอง
และบุคคลในครอบครัวตอสวนราชการจังหวัด
(นายทะเบียน) พรอมรับรองความถูกตองตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด หลังจากนั้นจึงลงทะเบียนใน
สถานพยาบาลของทางราชการเพื่อใชสิทธิการ
เบิกจายตรงคารักษาพยาบาลตอไป

สําหรับผูประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
ตองจายเงินสมทบครบตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด จึงจะมีสิทธิดังตอไปนี้
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
1.1. การเจ็บปวยที่ไมไดเกิดจากการทํางาน
(กองทุนประกันสังคม) ตองจายเงินสมทบ
มาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ภายใน 15
เดือน กอนวันรับบริการทางการแพทย
1.2. การเจ็บปวยจากการทํางาน (กองทุนเงิน
ทดแทน) ไดรับสิทธิทันทีที่เขาเปนลูกจาง
2. กรณีคลอดบุตร ตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอย
กวา 7 เดือน ภายใน 15 เดือน กอนเดือนคลอด
บุตร จึงจะมีสิทธิเบิกคาคลอดบุตรได
3. กรณีทุพพลภาพ
3.1. การทุพพลภาพที่ไมไดเกิดจากการทํางาน
(กองทุนประกันสังคม) ตองจายเงินสมทบ
ครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
กอนเดือนที่เปนผูทุพพลภาพ
3.2. การทุพพลภาพที่เกิดจากการทํางาน
(กองทุนเงินทดแทน) ไดรับสิทธิทันทีที่เขา
เปนลูกจาง
ผูประกันตนตามมาตรา 33
1. ตาย
2. สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
ผูประกันตนตามมาตรา 39
3. ตาย
4. กลับไปเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 อีกครั้ง
5. ลาออกจาการเปนผูประกันตนโดยแสดงความ
จํานงตอสํานักงานประกันสังคม
6. ไมสงเงินสมทบ 3 เดือน ติดตอกัน
7. ภายในเวลา 12 เดือน สงเงินสมทบมาแลวไม
ครบ 9 เดือน

ใหผูมีสิทธิยื่นคํารองขอลงทะเบียนตอ
สํานักงานหรือหนวยงานที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
เพื่อเลือกหนวยบริการเปนหนวยบริการ
ประจํา หรือหากยังไมไดลงทะเบียนอาจ
เขารับบริการครั้งแรกที่หนวยบริการใด
ก็ได และใหหนวยบริการดังกลาวจัด
ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา
และสามารถเขารับบริการไดทันที โดย
ไมมีการกําหนดระยะเวลา

1. ผูประกันตนตามมาตรา 33 นายจาง ลูกจาง และ

1. งบประมาณประจําปที่ไดรับการ
จัดสรรจากรัฐบาล โดยอัตราเหมา
จายรายหัวป 2555 เทากับ
2,755.60 บาท/คน
2. ผูเขารับบริการตองรวมจาย 30
บาท ในแตละครั้งที่เขารับบริการ
และไดรับยาจากสถานพยาบาล

การสิ้นสุด
ความ
คุมครอง

1. พักราชการ
2. ไลออก
3. ลาออก
4. เสียชีวิต

แหลงที่มา
ของเงิน

งบประมาณประจําปที่ไดรับการจัดสรรจาก
รัฐบาล โดยรายจายตอหัวผูมีสิทธิ์ในป 2555
เทากับ 66,000 ลานบาท (ประมาณ 11,000
บาท/คน)
ขอมูลกรมบัญชีกลาง ป 2554 ขาราชการพล
เรือนมีคาใชจายตอหัว 12,680 บาท รัฐบาลใช
เงินประมาณ 50,000-60,000 ลานบาท

รัฐบาล รวมจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม
ในกรณีรักษาพยาบาลฝายละเทาๆ กัน คือ รอยละ
1.5 ของรายได ซึ่งครอบคลุมประโยชนทดแทน 4
กรณี ประกอบดวย (1) กรณีเจ็บปวย รอยละ
0.88 (2) กรณีคลอดบุตร รอยละ 0.12 (3)
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1. ตาย
2. ไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาล
อื่นๆ จากภาครัฐ

ครอบคลุมครอบครัวขาราชการประมาณ 5
ลานคน

กรณีทุพพลภาพ รอยละ 0.44 และ (4) กรณีตาย
รอยละ 0.06 โดยคิดจากฐานเงินเดือนต่ําสุด
1,650 บาท และเพดานสูงสุดที่ 15,000 บาท

2. ผูประกันตนตามมาตรา 39 จายเงินสมทบในการ

สิทธิ
ประโยชน

สถานพยา
บาลที่
สามารถใช
บริการได

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

• สามารถรับการรักษาในสถานพยาบาล
ของรัฐไดทุกกรณี ยกเวน กรณีที่ปวยเปน
โรคเรื้อรังและเคยเขารับการรักษาอยาง
ตอเนื่องกับสถานพยาบาลอยูแลวไมต่ํา
กวา 3 เดือน ตองเลือกสถานพยาบาลเพื่อ
ใชเปนสถานพยาบาลประจําตัวไดเพียง 1
แหง ตอ 1 โรคเรื้อรัง หรือ 1 แหง ตอ 1
โรคเรื้อรังทั้งหมด
• สถานพยาบาลเอกชนกรณีเปนผูปวยในที่
มีการนัดผาตัดลวงหนา (ประมาณ 45
โรค)

รักษาพยาบาลเอง โดยใชอัตราเงินสมทบเดียวกัน
คือ เดือนละ 432 บาท (ใชฐานในการคํานวณเงิน
สมทบที่ 4,800 บาท และคิดจากอัตราสมทบ
ระบบประกันสังคม

ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป แต
ก็มีกรณีที่ไดรับการยกเวน คือ
• การไดรับบริการ
สาธารณสุขประเภทการ
สงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค หรือกรณีเจ็บปวย
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

รอยละ 9) ซึ่งจะไดรับสิทธิรักษาพยาบาลกรณี
เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย เหมือน
ผูประกันตนตามมาตรา 33 (เงินจํานวนนี้
ครอบคลุมสิทธิอื่นๆ ในกองทุนเงินทดแทนดวย
คือ กรณีสงเคราะหบุตร และชราภาพ)
โดยรวมกันคิดเปนคาใชจายการรักษาอยูที่รายละ
1,938 บาท/ป

ฉุกเฉินเรงดวน
• บุคคลประเภทผูยากไร ผูที่
เสียสละทําความดีแก
ประเทศชาติ และบุคคลที่
แสดงความประสงคที่จะไม
จาย
3. กรณีแรงงานตางดาวจะตองรวม
จายใหกับสถานพยาบาล 30 บาท
ตอครั้ง

• เลือกลงทะเบียนกับสถานพยาบาลไดทั้งของรัฐ
และเอกชนที่เขารวมโครงการ
• สามารถรับบริการไดทั้งหนวยทุติยภูมิและปฐมภูมิ
(โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลเครือขาย)
• สามารถเปลี่ยนแปลงไดปละ 1 ครั้ง

• ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการปฐม
ภูมิ ภายในพื้นที่ที่มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน และสามารถใชสิทธิ
ไดจากหนวยบริการประจําหรือ
หนวยบริการปฐมภูมิในเครือขาย
เทานั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดปละ 4 ครั้ง
• เมื่อหนวยบริการปฐมภูมิรักษา
ไมได ก็จะออกใบสงตัวใหคนไขไป
รักษาที่หนวยบริการขั้นสูง เชน
โรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาล
ทั่วไป ที่มีความสามารถเฉพาะทาง
• กรณีไมมีชื่อในทะเบียนบานที่พัก
อาศัยอยู ตองใชหลักฐาน อยางใด
อยางหนึ่งดังนี้
1. สําเนาทะเบียนบานของ
บุคคลที่ตนไปพักอาศัย
พรอมหนังสือรับรองของ
เจาของบาน
2. หนังสือรับรองของผูนํา
ชุมชน ซึ่งรับรองวาผูขอ
ลงทะเบียนพักอาศัยอยูใน
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พื้นที่นั้นๆ จริง
3. หนังสือรับรองของผูวาจาง
หรือนายจาง
4. เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ
เชน ใบเสร็จรับเงินคา
สาธารณูปโภค
ใบเสร็จรับเงินคาเชา ที่พัก
สัญญาเชาที่พัก ฯลฯ ที่
แสดงวาบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู
หรือที่พักอาศัยอยูในพื้นที่
นั้นๆ

สิทธิ
ประโยชน
วิธีการที่
รัฐบาล
จายเงิน
ใหกับ
สถานพยา
บาล

การตรวจ
สุขภาพ
ประจําป

การ

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
• การจายเงินใหกับสถานพยาบาลเปนแบบ
ปลายเปด หรือ Fee For Service (ไม
กําหนดเพดานการจายเงิน)
• ผูปวยนอก (OPD) เบิกจายโดยตรงตาม
ปริมาณและราคาที่เรียกเก็บยอนหลังเปน
โครงการคูขนานกับระบบเบิกจายคา
รักษาเดิม (คือ นําใบเสร็จไปเบิก หรือทํา
หนังสือจากตนสังกัด) เปนโครงการแบบ
สมัครใจสําหรับผูมีสิทธิและบุคคลใน
ครอบครัว ยกเวนผูปวยไตวายเรื้อรังและ
ผูปวยมะเร็งที่จําเปนตองใชยานอกบัญชี
หลักแหงชาติที่มีคาใชจายสูง 6 ชนิด
จะตองเขารวมระบบเบิกจายตรงเทานั้น
สําหรับบริการผูปวยใน (IPD) จะเรียก
เก็บตามน้ําหนักสัมพัทธ (DRG)
สามารถใชสิทธิไดเฉพาะตัวผูมีสิทธิ คือ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และขาราชการ
บํานาญ (ไมรวมบุคคลอื่นในครอบครัว) ใน
โรงพยาบาลของรัฐ ปละ 1 ครั้ง (อายุต่ํากวา
35 ป ตรวจได 7 รายการ สวนอายุมากกวา
35 ปขึ้นไป ตรวจได 16 รายการ) ซึ่งตอง
สํารองจายไปกอนและไปเบิกกับตนสังกัด
คาใชจายในการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน

ระบบประกันสังคม

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

• การจายเงินใหกับสถานพยาบาลเปนแบบ ปลาย • การจายเงินใหกับสถานพยาบาล
ปด (กําหนดเพดานการจายเงิน)
เปนแบบ ปลายปด (กําหนด
เพดานการจายเงิน)
• ผูปวยนอก (OPD) และผูปวยใน (IPD) ใชวิธี
เหมาจายรายหัว และจายเพิ่มตามน้ําหนักสัมพัทธ • ผูปว ยนอก (OPD)ใชวิธีเหมาจาย
รายหัวสําหรับการรักษาพยาบาล
(DRG) ใหกับโรงพยาบาลที่ตองดูแลผูปวยโรค
เรื้อรังหรือโรคที่มีคาใชจายสูงทั้งผูปวยนอกและ
และบริการสงเสริมและปองกันโรค
สวนบริการผูปวยใน (IPD) ใชวิธี
ผูปวยใน 26 โรค
จัดสรรงบยอดรวมตามน้ําหนัก
สัมพัทธ (DRG)

ไมมี แตสามารถใชสิทธิกรณีสงเสริมและปองกันโรค
จากหลักประกันสุขภาพถวนหนาได

กองทุนประกันสังคมใหสิทธิเฉพาะการรักษาพยาบาล
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ไดรับบริการการตรวจสุขภาพ แตเปน
การตรวจพื้นฐานทั่วไปตามความจําเปน
เพื่อคัดกรองและประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดโรค เชน ตรวจวัดความดัน
ระดับน้ําตาลในเลือด การเตนของหัวใจ
การตรวจหามะเร็งปากมดลูก สวนการ
ตรวจอื่นๆ ที่ซับซอนตองใหแพทย
วินิจฉัยสั่งการ
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของ

สงเสริม
โรคไดรวมอยูในคารักษาพยาบาลตามที่
สุขภาพ
กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งครอบคลุมผูมี
และ
สิทธิและบุคคลในครอบครัวดวย
ปองกันโรค

สิทธิ
ประโยชน
การสงตอ
ผูปวยไป
หนวย
บริการที่มี
ศักยภาพ
สูงกวา

และการฟนฟูเทานั้น ซึ่งรัฐจะใชวิธีจัดสรรงบประมาณ
ในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคผานสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติแทน

ระบบประกันสุขภาพถวนหนานั้น ไดให
สิทธิรวมไปถึงผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคมและสิทธิรักษาพยาบาล
ขาราชการดวย ดังนี้
• ตรวจหาภาวะเสี่ยงและสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคสําหรับประชาชน
ทั่วไปและกลุมเสี่ยง
• ตรวจสุขภาพและปองกันโรคใน
ชองปาก
• การเยี่ยมบานและดูแลผูปวยที่บาน
• การวางแผนครอบครัวและให
ความรูเพื่อปองกันการเจ็บปวย
• ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส
และการใหยาตานไวรัสเอดส กรณี
ปองกันการแพรกระจายจากแมสู
ลูก

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

ระบบประกันสังคม

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

• ตองเปนการสงตอเฉพาะกรณีการสงตอ
ระหวางโรงพยาบาลเทานั้น ไมรวมการสง
ตอจากจุดเกิดเหตุ/บาน ไปโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลปลายทางที่รับผูปวยตอง
รับเขารักษาเปนผูปวยในดวย
• เบิกจายตรงใหกับโรงพยาบาล ซึ่งแบงจาย
ออกเปน 2 สวน คือ
1. เหมาจายทั้งคารักษาและคาบริการ
รถสงตอ ในอัตรา 500 บาทตอครั้ง
2. จายตามระยะทาง โดยคิดตาม
ระยะทางไป – กลับ ในอัตรา 4
บาทตอกิโลเมตร

ตองเปนกรณีโรงพยาบาลแรกที่รักษาเปนโรงพยาบาล
รับรองสิทธิ ไดสงตอไปรักษากับโรงพยาบาลที่สอง ซึ่ง
ไมใชโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ โดยคาใชจาย
ดังกลาวจะอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิซึ่งครอบคลุมอยูในเงินเหมาจายรายหัว
โดยเรียกเก็บคาใชจายได 2 กรณี คือ
1. ภายในเขตจังหวัด
• คารักษาพยาบาลหรือเรือพยาบาล เบิกคืนได
เทาที่จายจริง แตไมเกิน 500 บาท
• คารักษาพยาบาลหรือรถสวนบุคคล หรือ
พาหนะอื่นๆ เบิกคืนแบบเหมาจาย 300 บาท
2. ขามเขตจังหวัด เบิกเพิ่มไดอีกกิโลเมตรละ 6 บาท
ตามระยะทางของกรมทางหลวง

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขคา
พาหนะรับ-สงตอผูปวยระหวางการ
รักษา ดังนี้
1. กําหนดอัตราจายขั้นต่ําแบบ
เหมาจายตามเพดานเชนเดิม คือ
จายตามจริง ไมเกิน 500 บาท
ตอครั้ง
2. กรณีมีคาใชจายเกินกวาอัตราขั้น
ต่ํา ใหปรับอัตราราคาตอ
ระยะทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยจายตามจริง ไมเกิน
500 บาท และจายเพิ่มกิโลเมตร
ละ 4 บาท หรือตามอัตราที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
3. คาเรือ/แพขนานยนต จายตาม
จริงไมเกิน 5,000 บาทตอครั้ง
4. คาเฮลิคอปเตอรจายตามจริง ไม
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เกิน 40,000 บาทตอครั้ง
ประมาณ 7 หมื่นบาท)
2) ยารักษาโรคกลุมโรครูมาติกและสะเก็ดเงิน
ตองเบิกในระบบจายตรงเทานั้น ไมสามารถ
จายเงินและนําใบเสร็จมายื่นเบิกได ซึ่ง
ประกอบดวย คายา Rituximab, Etanercept
และ Infliximab โดยหามเบิกคายาชีววัตถุอื่นๆ
อีก
3) วิตามินและแรธาตุ เบิกไดเฉพาะที่อยูใน
บัญชียาหลักแหงชาติเทานั้น ไมสามารถเบิกคา
วิตามิน และแรธาตุที่เปนยานอกบัญชียาหลัก
แหงชาติได แมจะมีคณะกรรมการแพทยรับรอง
ก็ไมสามารถเบิกได
4) กลุมยาบรรเทาอาการขอเขาเสื่อมที่ออก
ฤทธิ์ชา (Glucosamine) ไมสามารถเบิกจาย
ไดทุกกรณี แมจะมีคณะกรรมการแพทยรับรองก็
เบิกไมได

สิทธิ
ประโยชน

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

ระบบประกันสังคม

• Immunoglobulin G
Intravenus (IVIG)
• Docetaxel injection
• Letrozole tab
• Liposomal
amphotericin B
injection
• Verteporfin injection
สวนอีก 2 รายการ ที่ สปสช.
ไมไดชดเชยใหกับหนวยบริการตาม
ระบบยาบัญชี จ (2) เนื่องจากมีกลไกใน
การเขาถึงยาอยูแลว ไดแก
• Erythropoietin
injection สําหรับผูปวย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
ที่มีสิทธิรับบริการลางไต
ทางชองทอง (CAPD)
และฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม (HD)
• Imatinib mesilate
tablet เปนรายการยาที่
ประกาศใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรยาโดยรัฐตาม
เงื่อนไขขอเสนอการ
สนับสนุนยา ภายใต
โครงการ GIPAP บริษัทผู
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
จําหนายบริจาคใหเฉพาะ
ผูปวยในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวน
หนา สปสช. จึงยังไมได
ดําเนินการจัดหายาเขาสู
ระบบการบริหารจัดการ
ยา จ (2) แตวิธีการนี้เปน
วิธีการที่ไมยั่งยืน เมื่อ
หมดโครงการพิเศษ
ผูปวยก็จะไมไดใชยานี้
2. ยา Compulsory Licensing
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สิทธิ
ประโยชน
อวัยวะ
เทียมและ
อุปกรณที่
ใชในการ
บําบัดโรค

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดโรค
รวมทั้งคาซอมแซมตามประเภทที่
กระทรวงการคลังกําหนดไว โดยเบิกไดไมเกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 396 รายการ

ระบบประกันสังคม
• คาใชจายครอบคลุมอยูในเงินเหมาจายรายหัว
• กําหนดบัญชีรายการและอัตราคาอวัยวะเทียม
และอุปกรณ จํานวน 81 รายการ โดยจายจริง
ตามความจําเปนใหแกผูประกันตนหรือ
สถานพยาบาลตามอัตราที่กําหนดไว
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(CL)
• ยาตานไวรัสเอดส (ARVs)
ไดแก Efavirenz
200mg/600mg,
Lopinavir/Ritonavir
200mg/500mg
• ยารักษามะเร็ง ไดแก
Docetaxel
20mg/80mg,
Letrozole, Imatinib,
Erlotinib
• ยาปองกันลิ่มเลือดอุดตัน
เสนเลือด ไดแก
Clopidogrel bisulfate
75 mg
3. ยา Deferiprone tablet รักษา
ภาวะเหล็กเกินในผูปวยทาลัสซี
เมีย
4. วัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ตาม
แผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับ
ประชากรไทยทุกคนที่อายุต่ํากวา
5 ป เด็กประถมศึกษาปที่ 1 (อายุ
6-7 ป) เด็กประถมศึกษาปที่ 6
(อายุ 12 ป ) และหญิงตั้งครรภ
5. วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
สําหรับทุกกลุมอายุที่มีโรคเรื้อรัง
สําคัญ 7 โรค ไดแก โรคหอบหืด
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวาย
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอด
เลือดสมอง และผูปวยมะเร็งที่
ไดรับการรักษาดวยวิธีเคมีบําบัด
ผูสูงอายุที่อายุมากกวา 65 ป
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
• หนวยบริการตองเบิกจาก กองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งจะจายชดเชย
ไมเกินราคาที่หนวยบริการซื้อหรือ
จัดหาไดจริงบวกคาดําเนินการตาม
ควรแกกรณี และไมเกินเพดาน

• ไมมีอุปกรณและอวัยวะเทียมเชนเดียวกับระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 206 รายการ และมี
ชนิดเดียวกันแตราคาแพงกวาระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา 10 รายการ

บริการทาง
การแพทย
ที่ไม
คุมครอง

สิทธิ

การบริการทางการแพทยที่เกินกวาความจําเปน
พื้นฐาน เชน ผาตัดเสริมสวย ดัดฟน การผาตัด
แปลงเพศ การรักษาภาวะการมีบุตรยากและ
การผสมเทียม การรักษาโรคที่ยังอยูในระหวาง
การคนควาทดลอง และบริการปองกันที่ยังไมได
จัดเปนบริการพื้นฐาน

โรคและบริการที่ไมมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย
หรือกลุม 14 โรคยกเวน ไดแก
1. โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช
สารเสพเสพติดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด
2. โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวใน
โรงพยาบาล ประเภทคนไขในเกิน 180 วันใน 1
ป
3. การบําบัดทดแทนไต กรณีไตวาย
เรื้อรัง ยกเวน กรณีเจ็บปวยดวยโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดทายใหมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย
โดยการบําบัดทดแทนไตผานการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม การลางทางชองทองดวยน้ํายา
และการปลูกถายไต ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและ
อัตราที่กําหนด
4. การกระทําใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไมมีขอบงชี้
ทางการแพทย
5. การรักษาที่ยังอยูในระหวางการคนควาทดลอง
6. การรักษาภาวะมีบุตรยาก
7. การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ
ยกเวน การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถายไข
กระดูกของผูประกันตน ใหจายคาตรวจเนื้อเยื่อ
เทาที่จายจริงตามความจําเปน แตไมเกิน 7,000
บาทตอราย ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

ระบบประกันสังคม
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ราคากลางของรายการอุปกรณ
และอวัยวะเทียมในการบําบัดโรค
ตามที่ สปสช. ประกาศกําหนด
• บางรายการมอบหมายใหองคการ
เภสัชกรรมดําเนินการจัดสงตาม
ระบบ Vendor Managed
Inventory (VMI)
• รวมอวัยวะเทียมและอุปกรณใน
การบําบัดโรคจากกองทุนฟนฟูและ
ระบบ VMI ทั้งหมด 270 รายการ
• ไมมีอุปกรณและอวัยวะเทียม
เชนเดียวกับระบบประกันสังคม
17 ชนิด และมีชนิดเดียวกันแต
ราคาแพงกวาระบบประกันสังคม
3 รายการ
แบงออกเปน 3 กลุม คือ
1. กลุมบริการที่เกินความจําเปน
พื้นฐาน

•
•
•
•

การรักษาภาวะมีบุตรยาก
การผสมเทียม
การเปลี่ยนเพศ
การกระทําใดๆ เพื่อความ
สวยงาม โดยไมมีขอบงชี้
ทางการแพทย

• การตรวจวินิจฉัย และรักษา
ใดๆ ที่เกินความจําเปนและ
ขอบงชี้ทางการแพทย

• การรักษาที่อยูระหวางการ
คนควาทดลอง
2. กลุมบริการที่ปจจุบันมีงบประมาณ
จัดสรรใหเปนการเฉพาะหรือ
ครอบคลุมโดยกองทุนอื่น

• การบําบัดรักษาและฟนฟูผู
ติดยาและสารเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยยาเสพติด
ยกเวน ผูติดยาเสพติด
ประเภทเฮโรอีนที่สมัครใจ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ประโยชน
คณะกรรมการการแพทยกําหนด
8. การตรวจใดๆ ที่เกินกวาความจําเปนในการรักษา
โรคนั้น
9. การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเวน
• การปลูกถายไขกระดูก ใหจายคาบริการ
ทางการแพทยแบบเหมาจายในอัตรา
750,000 บาทตอราย แกสถานพยาบาลที่
ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนจน
สิ้นสุดกระบวนการปลูกถายไขกระดูกโดย
จะตองเปนสถานพยาบาลที่คณะกรรมการ
การแพทยรับรอง และไดทําความตกลงไว
กับ สปส.ในการใหบริการทางการแพทยแก
ผูประกันตนกรณีการปลูกถายไขกระดูก
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
• การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยให
เหมาจายคาบริการทางการแพทยแก
สถานพยาบาล 20,000 บาทและใหศูนย
ดวงตาสภากาชาดไทย 5,000 บาท ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
10. การเปลี่ยนเพศ
11. การผสมเทียม
12. การบริการระหวางรักษาตัวแบบพักฟน
13. ทันตกรรม ยกเวน การถอนฟน การอุดฟน การ
ขูดหินปูนและผาฟนคุด ใหผูประกันตนมีสิทธิ
ไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปน แตไมเกิน 300 บาทตอครั้ง และไม
เกิน 600 บาทตอป กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดมี
สิทธิไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริง
ไมเกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป
14. แวนตา

การใช
บริการ
กรณี
เจ็บปวย
ฉุกเฉิน

เขารับการรักษาและไม
ตองโทษคดียาเสพติด ให
ไดรับสารทดแทนยาเสพติด
(เมทาโดน) จากหนวย
บริการที่ขึ้นทะเบียนไดโดย
ไมตองเสียคาใชจาย

• การบาดเจ็บจากการ
ประสบภัยจากรถ ซึ่งอยูใน
ความคุมครองตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ เฉพาะ
สวนที่บริษัทหรือกองทุน
ตามกฎหมายนั้นตองเปนผู
จาย
3. กลุมบริการอื่นๆ

• โรคเดียวกันที่ตองใช
ระยะเวลารักษาตัวใน
โรงพยาบาลประเภทผูปวย
ในเกิน 180 วัน ยกเวน
กรณีที่จําเปนตองรักษา
ตอเนื่องจาก
ภาวะแทรกซอนหรือมีขอ
บงชี้ทางการแพทย

• การปลูกถายอวัยวะ (organ
transplantation) ยกเวน
การปลูกถายไตเพื่อรักษา
โรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทาย การปลูกถายตับใน
เด็ก (อายุไมเกิน 18 ป)
สําหรับผูปวยเด็กที่เปนโรค
ทอน้ําดีตีบตันแตกําเนิดและ
โรคอื่นๆ ที่ทําใหเกิดภาวะ
ตับวาย การปลูกถายหัวใจ

• เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555
• เปนการสรางความเปนเอกภาพและลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน โดยเริ่มที่การเจ็บปวยฉุกเฉิน ทําใหผูปวยสามารถรับบริการไดโดยไมตอง
ถามสิทธิภายใตมาตรฐานเดียวกัน
• กลุมเปาหมาย คือ กลุมผูปวยตามประกาศของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน ไดแก
25

1. ผูปวยฉุกเฉินระดับวิกฤติ คือ บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามตอชีวิต ซึ่งหากไมไดรับปฏิบัติการแพทย

•
•

•
•

ทันทีเพื่อแกไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแลว ผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสูง หรือทําใหการบาดเจ็บหรือ
อาการปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นไดอยางฉับไว เชน
 ภาวะหัวใจหยุดเตน (Cardiac arrest)
 ภาวะหยุดหายใจ
 ภาวะช็อกจากการเสียเลือดรุนแรง
 ชักตลอดเวลาหรือชักจนตัวเขียว
 อาการซึม หมดสติ ไมรูสึกตัว
 อาการเจ็บหนาอกรุนแรงจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่มีความจําเปนตองไดรับยาละลายลิ่มเลือด
 อาการทางสมองจากหลอดเลือดสมองตีบตันทันทีมีความจําเปนตองไดรับยาละลายลิ่มเลือด
 เลือดออกมากอยางรวดเร็วและตลอดเวลา เปนตน
2. ผูปวยฉุกเฉินระดับเรงดวน ไดแก บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือเจ็บปวดรุนแรงอันอาจจําเปนตอง
ไดรับปฏิบัติการแพทยอยางรีบดวน มิฉะนั้นจะทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซอนขึ้น
ซึ่งสงผลใหเสียชีวิต หรือพิการในระยะตอมาได เชน
 หายใจลําบากหรือหายใจเหนื่อยหอบ
 ชีพจรชากวา 40 หรือเร็วกวา 150 ครั้ง/นาที โดยเฉพาะถารวมกับลักษณะทางคลินิกขออื่น
 ไมรูสึกตัว ชัก อัมพาต หรือตาบอด หูหนวกทันที
 ตกเลือด ซีดมากหรือเขียว มีอาการเจ็บปวดมากหรือทุรนทุราย
 มือเทาเย็นซีด และเหงื่อแตก รวมกับลักษณะทางคลินิกขออื่น
 มีความดันโลหิตตัวบนต่ํากวา 90 มม.ปรอทหรือตัวลางสูงกวา 130 มม.ปรอท โดยเฉพาะรวมกับลักษณะทางคลินิกขออื่น
 อุณหภูมิรางกายต่ํากวา 35° c หรือสูงกวา 40° c โดยเฉพาะรวมกับลักษณะทางคลินิกขออื่น
 ถูกพิษหรือ Drug Overuse
 ไดรับอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบาดแผลที่ใหญมากและมีหลายแหง เชน Major multiple fractures, Burns, Back injury with or
without spinal cord damage
 ภาวะจิตเวชฉุกเฉิน เปนตน
เนนการใหบริการฉุกเฉินตามระบบปกติของ 3 กองทุน ใหครอบคลุมบริการฉุกเฉินใหไดมากที่สุด
รวมถึงบริการฉุกเฉินในโรงพยาบาลเอกชนที่อยูนอกระบบของ 3 กองทุน ใหเปนไปตามความจําเปนและตามระดับฉุกเฉินของผูปวย ซึ่ง
โรงพยาบาลเอกชนตามความหมายของแตละกองทุน ไดแก
1. ระบบรักษาพยาบาลขาราชการ คือ โรงพยาบาลเอกชนทุกแหง
2. ระบบประกันสังคม คือ โรงพยาบาลเอกชนที่ไมใชคูสัญญา
3. ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือ โรงพยาบาลเอกชนที่ไมใชหนวยบริการประจํา หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ไมใชหนวยรับ/สงตอ
การบริการดังกลาว ใหดําเนินไปจนผูปวยทุเลากลับบานได หรือ สงตอ/สงกลับสูโรงพยาบาลในระบบ อยางสอดคลองกับระดับความรุนแรงทาง
การแพทยทั้งนี้ไมใชระยะเวลา 72 ชั่วโมง เปนตัวกําหนดการสิ้นสุดหรือตัดตอนการใหบริการของโรงพยาบาลเหมือนเมื่อกอน
หลักการชดเชย
1. ในกรณีผูปวยฉุกเฉินเขารับบริการกับโรงพยาบาลในเครือขายของ 3 กองทุน ใหเปนไปตามระบบปกติของทั้ง 3 กองทุน
2. ในกรณีผูปวยฉุกเฉินเขารับบริการกับโรงพยาบาลนอกเครือขายของ 3 กองทุน ให สปสช. เปนหนวยจัดเก็บขอมูลและเบิกจายกลาง
(clearing house ) ใหแกโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศที่ใหการดูแลผูปวยฉุกเฉิน
 การบริการผูปวยนอก ใหจายตามอัตราที่เรียกเก็บของกรมบัญชีกลาง (Emergency Intervention List)
 การบริการผูปวยใน ใหใชอัตรา 10,500 บาท ตอ adjusted related weight (version 5) ซึ่งเปนอัตราที่กรมบัญชีกลางชดเชยกรณี
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ขาราชการรับบริการผูปวยในประเภท elective case กับโรงพยาบาลเอกชน
3. สรางระบบประสานงานการชดเชยกับกองทุนผูประสบภัยจากรถ
กรณีเปนผู ไดรับสิทธิ เชนเดียวกับการเจ็บปวยดวยโรค
• ทุพพลภาพที่ไมไดเกิดจากการทํางาน (กองทุน
ทุพพลภาพ ทั่วไป
ประกันสังคม) ตองจายเงินสมทบครบ 3 เดือน
ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนเดือนที่ทุพพล
ภาพ และไดรับเงินทดแทน รอยละ 50 ของ
คาจางเฉลี่ยตลอดชีวิต
• ทุพพลภาพเนื่องจากการทํางาน (กองทุนเงิน
ทดแทน) จะไดรับสิทธิทันทีที่เขารวมกับกองทุน
และไดรับคาทดแทนในอัตรารอยละ 60 ของ
คาจางรายเดือนไมเกิน 15 ป
• คารักษาพยาบาล
1. กรณีเขารับบริการทางการแพทย ใน
สถานพยาบาลของรัฐ ผูปวยนอกเบิกได
เทาที่จายจริงตามความจําเปน ผูปวยใน
จายคาบริการตามระบบ DRG
2. กรณีเขารับบริการทางการแพทยใน
สถานพยาบาลเอกชน ผูปวยนอกเบิกไดไม
เกินเดือนละ 2,000 บาท ผูปวยใน เบิกได
ไมเกินเดือนละ 4,000 บาท
• คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ
ใหเหมาจายไมเกินเดือนละ 500 บาท
• สามารถเขารับการฟนฟูในศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงานของสํานักงานประกันสังคมมูลคา 40,000
บาท
กรณีคลอด • ไดรับเงินสนับสนุนคารักษาพยาบาลตาม • ผูประกันตนตองจายเงินสมทบไมนอยกวา 7
บุตร
กลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ไมเกิน 2 ครั้ง
เดือน ภายใน 15 เดือน กอนเดือนที่คลอด และให
สิทธิไดไมเกิน 2 ครั้ง (กรณีสามีและภรรยาเปน
ผูประกันตนทั้งคูใหใชสิทธิในการเบิกคาคลอด
บุตรรวมกัน ไมเกิน 4 ครั้ง)
• เหมาจาย 13,000 บาทตอการคลอด 1 ครั้ง
• เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
รอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย 90 วัน (เฉพาะ
ผูประกันตนหญิง)
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• ไดรับบริการสาธารณสุขตามที่
กําหนดในชุดสิทธิประโยชนหลัก
• สามารถเขารับบริการกรณีมีความ
จําเปน ณ หนวยบริการอื่นของรัฐ
นอกเหนือจากหนวยบริการประจํา
ได
• ไดรับสิทธิประโยชนในการฟนฟู
สมรรถภาพโดยใชอุปกรณเทียม
อุปกรณเสริม เครื่องชวยความพิการ
หรือสื่อสงเสริมพัฒนาการ
• การบริการแพทยแผนไทย และ
การแพทยทางเลือก เชน นวดไทย
ฝงเข็ม เปนตน
• คาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ
ครอบคลุมเฉพาะกรณีเจ็บปวย
ฉุกเฉินและสงตอเพื่อการ
รักษาพยาบาล

• ไดสิทธิฝากครรภไดไมจํากัดจํานวน
ครั้ง เพราะอยูในบริการสงเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ
• แตการคลอดจะมีสิทธิไดรับเงิน
สนับสนุนคารักษาพยาบาลตามกลุม
วินิจฉัยโรครวม (DRG) ไมเกิน 2
ครั้ง (กรณีบุตรคลอดแลวรอด
ออกมามีชีวิต) ซึ่งนับตามจํานวน
ครั้งของการคลอด ไมเกี่ยวของกับ
จํานวนบุตรที่คลอดออกมาในครั้ง
นั้นๆ เชน ลูกแฝด
• คุมครองหญิงตั้งครรภที่เปน
ผูประกันตนสิทธิประกันสังคมที่สง
เงินสมทบไมครบ 7 เดือน โดยไม
เสียคาใชจาย

กรณี
เสียชีวิต

•

การ
ประสบ
อันตราย
หรือการ
ทุพพลภาพ
ที่เกิดขึ้น
เพราะ
บุคคล
ดังกลาวจูง
ใจใหเกิด
(เชน
พยายาม
ฆาตัวตาย)
การใหเงิน
ชวยเหลือ
เบื้องตน
กับ
ผูรับบริกา
ร ในกรณีที่
ผูรับบริกา
รไดรับ
ความ
เสียหายที่
เกิดขึ้นจาก
การ
รักษาพยา

คุมครอง เพราะสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการไมดูมูลเหตุของการเจ็บปวย โดยรัฐ
มีหนาที่รักษาพยาบาลใหผูมีสิทธิและบุคคลใน
ครอบครัวคืนสภาพสูภาวะปกติ

กรมบัญชีกลางไมคุมครองตามอํานาจ
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523
• แตทายาทสามารถรับเงินบําเหน็จตก
ทอดตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 และพระ
ราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป
บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นฯ พ.ศ.
2535 จากกรมบัญชีกลางไดแทน

ไมคุมครอง

กรณีเปนผูประกันตนมาตรา 33 ตองจายเงินสมทบ 1
ไมคุมครอง
เดือน ภายใน 6 เดือน กอนเดือนที่เสียชีวิต
• ผูจัดการศพไดรับคาทําศพ 40,000 บาท
• ผูประกันตนจายเงินสมทบตั้งแต 36 เดือน แตไม
ถึง 10 ป ทายาทหรือผูมีสิทธิจะไดรับเงิน
สงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ย 1 เดือนครึ่ง ถา
จายเงินสมทบเกิน 10 ป จะไดรับเทากับคาจาง
เฉลี่ย 5 เดือน
กรณีเปนผูประกันตนมาตรา 39 ไดรับสิทธิทันทีที่เขา
เปนลูกจาง
• คาทําศพ 100 เทาของคาจางขั้นต่ํารายวันสูงสุด
(22,100 บาท เริ่ม 1 มกราคม 2554)
• ทายาทหรือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 60% ของ
คาจางเฉลี่ยรายเดือน ไมเกิน 8 ป
ไมคุมครอง
คุมครอง

ไมคุมครอง

คุมครอง (มาตรา 41 ของ
พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545) ซึ่งจะจายเงินใหกับ
ผูรับบริการหรือทายาทหรือผูอุปการะ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในกรณีที่
ผูรับบริการไดรับคาเสียหายจากการ
รักษาพยาบาลในหนวยบริการ โดยมิตอง
รอการพิสูจนถูกผิด โดยมีเกณฑในการ
พิจารณาเงินชวยเหลือ ดังนี้
1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยาง
ถาวร จายเงินชวยเหลือไมเกิน
200,000 บาท (ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2555 ปรับเปน 400,000
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บาลของ
หนวย
บริการ

บาท)
2. พิการหรือสูญเสียอวัยวะ จายเงิน
ชวยเหลือไมเกิน 120,000 บาท
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ปรับ
เปน 240,000 บาท)
3. บาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอเนื่อง
จายเงินชวยเหลือไมเกิน 50,000
บาท (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555
ปรับเปน 100,000 บาท)

ที่มา: ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ (2556) รายงานผลการศึกษาระยะที่หนึ่ง เรื่อง การศึกษาความสมดุลและยั่งยืนของโครงการสวัสดิการ
สังคม เงินทุนอุดหนุนงบประมาณแผนดินป 2555 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ตารางที่ 2
เปรียบเทียบหลักประกันรายไดเพื่อการชราภาพภายใตกองทุนประเภทตางๆ
เงินออมเฉลี่ย: บาทตอคน
2545

กองทุนประกันสังคม
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการการ (กบข.)
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับลูกจางประจําของ
สวนราชการซึ่งจดทะเบียน
แลว (กสจ.)
กองทุนสงเคราะหครูใหญ
และครูโรงเรียนเอกชน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

25,128

2546

2547

29,980

36,414

2548

43,103

2549

49,679

2550

58,598

2551

59,475

2552

73,586

2553

81,335

2554

88,025

164,580 205,278 214,803 246,615 272,638 319,289 335,840 369,421 370,981 447,672
188,577 202,460 201,100 207,657 215,988 230,650 226,575 258,747 268,909 265,567

26,379

31,595

37,848

45,926

55,146

66,810

74,057

87,144 100,785 109,360
140,000

223

215

141

395

226

ที่มา: คํานวณจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ตารางที่ 3 อัตราเงินสมทบของรัฐบาล ตามรางพรบ.กองทุนการออมแหงชาติ
อายุสมาชิก

อัตราสวนเงินสมทบ เงินสมทบสูงสุด
ตอเงินสะสม
ไมต่ํากวา 15 ป แตไมเกิน 30 ป
รอยละ 50
600 บาทตอป
มากกวา 30 ป แตไมเกิน 50 ป
รอยละ 80
960 บาทตอป
มากกวา 50 ป แตไมเกิน 60 ป
รอยละ 100
1,200 บาทตอป
ที่มา: สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2 กุมภาพันธ 2554)
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214
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ั น์ (2549) วิเคราะห์นโยบายการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยที่กําลังเคลือ่ นสู่ “สังคมผู้สงู อายุ รายงาน
ฉบับสมบรูณ์เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วรวรรณ ชาญด้ วยวิทย์ และคณะ (2551) หลักประกันด้ านรายได้ สาํ หรับผู้สงู อายุไทย รายงานฉบับ
สมบรูณ์เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างสริ มสุขภาพ
วรเวศน สุวรรณระดา (2550) กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา รายงานฉบับสมบรูณ
ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ (2556) รายงานผลการศึกษาระยะที่หนึ่ง เรื่อง การศึกษาความสมดุลและยั่งยืนของโครงการสวัสดิการสังคม
เงินทุนอุดหนุนงบประมาณแผนดินป 2555 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และสมบรูณ์ เจริ ญจิระตระกูล (2554) ปั ญหาและความยัง่ ยืนของเครื อข่ายสวัสดิ การชุมชน กับระบบ
สวัสดิ การชุมชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
สํานักงานสถิติแห่งชาติ รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน ป 2552
(http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/)
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553) ทางเลือกของสวัสดิ การสังคมสําหรับคนไทย รายงานทีดีอาร์ ไอ ฉบับที่ 87
เดือนตุลาคม 2553
อมรรัตน อภินันทมหกุล (2556) รายงานผลการศึกษาระยะที่หนึ่ง เรื่อง ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุลและยั่งยืน
เงินทุนอุดหนุนงบประมาณแผนดินป 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
อมรรัตน อภินันทมหกุล (2554) ความทาทายและยั่งยืนของกองทุนการออมแหงชาติ วารสารเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ
ปที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Glaeser, E., D. Laibson, and B. Sacerdote (2000) “The Economic Approach to Social Capital” NBER Working
Paper No. 7728, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Holzmann, Robert, and Richanrd P. Hinz (2005) Old Age Income Support in the 21st Century: An International
Perspective on Pension System and Reform, World Bank, Washington.
Tiebout, Charles. (1956) A Pure Theory of Local Expenditure Journal of Public Economics 64 (1956): 416-24.

31

