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ประกนัสุขภาพ

• คุ้มครองความเส่ียงบางส่วน หรือ ท้ังหมดของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ท่ีเกิดข้ึน

โดยกระจายความเส่ียงในระหว่างบุคคลจำนวนมาก โดยการประเมินความเส่ียงทุก ๆ อย่างท่ีทำให้เกิด
ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ เป็นฐานความเส่ียงในภาพรวม

• คุ้มครองความสูญเสียและหรือค่าใช้จ่าย ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมถึง

การสูญเสียท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล  การสูญเสียอวัยวะ ภาวะทุพลภาพ การเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ





กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ

• ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม ;	  พื้นฐาน ;ค่าใช้จ่ายสูง :	  ผป ใน ผป นอก ;	  คลอดบุตร ฟัน อ่ืนๆ

• โรคร้ายแรง

• ชดเชยการสูญเสียรายได้

• ทุพลภาพ สูญเสียอวัยวะ 

• การตูแลระยะส้ันและระยะยาว

• การเคล่ือนย้ายฉุกเเฉิน 

• ค่าปลงศพ

• ค่าใช้จ่ายประจำ ผ่อนหน้ี  ค่าสาธารณูปโภค

• อ่ืนๆ



หลกัการประกนัสุขภาพ

•  เป็นการกระจายความเสี7ยง

•  บริษทัประกนัเป็นผูดู้แลกองทุน

•  คุม้ครองตามสญัญาและเงื7อนไข



คุม้ครองตามสญัญาและเงื7อนไข

•  รับประกนัใคร

•  รับประกนัเรื7องอะไร  จากสาเหตุอะไร

•  ไม่รับประกนัเรื7องอะไร

•  จาํนวนเงิน + ขอบเขตในการรับประกนั

•  ระยะเวลารับประกนั



สัญญาการประกันสุขภาพ

•  จากบริษทัประกนัชีวติ (90% ของตลาด)
• เป็น Rider (สญัญาเพิ7มเติม) ตอ้งซืNอพว่งสญัญาประกนัชีวติ
• สญัญาปีต่อปี  ไม่มีเงินคืน 

•  จากบริษทัประกนัวนิาศภยั (10% ของตลาด)
• ไม่ตอ้งซืNอพว่งกบัสญัญาหลกั
• สญัญาปีต่อปี



Insurance	  Market

1. ธุรกจิประกนัชวีติ ปี  2560  =  600,302.68  ลา้นบาท Growth  5.69%

หนว่ย=1,000 บาท

Items

Main  Life  Product Riders

Grand  Total

Main  Life Annuity Unit-Linked Universal
Life

PA
Stand  Alone Accident Health Others

Ordinary 403,444,909

Group 44,311,423

Industrial 6,466,719

Grand  
total 481,223,051 9,928,958 15,360,260 1,955,951 5,106,306 12,632,131 66,278,077 7,817,944 600,302,677



Insurance	  Market

2. ธุรกจิประกนัวนิาศภยั=  219,581ลา้นบาท growth      3.67  %

หนว่ย=1,000 บาท

Line  of  Business Premium
Fire 9,850,016
Miscellaneous 77,109,803
-Health 8,354,298

-PA 28;;203,515

-Other  line  of  business  in  miscellaneous 40,551,990

Automobile 127,265,854
Marine 5,355,777

Grand  Total 219,581,000
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Accident,	  
45,952,531,	  

38%

Health,	  
74,620,974,	  

62%

ALL	  Business Accident	  &	  Health

Life,	  
84,015,692,	  

70%

Non-‐Life,	  
36,557,813,	  

30%

Life,	  
17,749,016,	  

39%
Non-‐Life,	  
28,203,515,	  

61%

Accident Health

Life,	  
66,266,676,	  

89%

Non-‐Life,	  
8,354,298,	  

11%

Unit	  :	  1,000	  Baht

ACCIDENT  &  HEALTH  :  Direct  Premium  (Life  &  Non-Life  Share  of  Jan  – Dec’17)



  ความเสี5ยง
1.	  Speculative	  	  Risk เป็นความเสี5ยงที5เกดิขึ =นโดยคาดว่าจะมผีลออกมา
ใน 3 ทาง คอื

1.1 สูญเสีย (Loss)

1.2 ได้กาํไร (Gain)

1.3 เท่าทุน (No change)

เช่น  การซื=อหุ้น การพนัน



ความเสี5ยง

2.Pure	  	  Risk เป็นความเสี5ยงที5เกดิขึ =นโดยคาดว่าจะมผีลออกมา 2 ทาง คอื

1.1 สูญเสีย (Loss)

1.2 เท่าเดิม (No Loss)

Pure  Risk  เป็น risk  เพยีงอย่างเดียวที5สามารถรับประกนัได้  ทั=งนี =จุดประสงค์
ของการประกนักเ็พื5อทดแทนการสูญเสียทางเศรษฐกจิ  ไม่ใช่ให้โอกาสสําหรับการได้กาํไร
ทางเศรษฐกจิ (Financial  Gain)



1. Avoiding	  Risk  หลีกเล่ียงไม่เข้าไปใกล้  หรือใช้ภัยน้ัน เช่น กลัวเคร่ืองบินตกก็สามารถ
หลีกเล่ียงโดยไม่ขึ้นเคร่ืองบิน

2. Controlling	  	  Risk  ควบคุมวิธีการหรือขบวนการท่ีจะทำให้เกิดภัยน้ันๆ เช่น การป้องกัน
ไฟไหม้ โดยงดสูบบุหร่ี , ไม่เก็บสารท่ีเป็นเชื้อเพลิง

3. Accepting	  Risk   รับทดแทนความเสียหายไว้เอง

4.Transferring	  	  Risk      โดยโอนความเส่ียง หรือความเสียหายไปให้ผู้อ่ืน เช่น การ
ประกันภัย

การบริหารความเสี5ยง 



ลกัษณะของภยัท ีqสามารถประกนัได ้

☞การสญูเสยีเกดิขึTนโดยบงัเอญิ ( Chance )
☞สามารถกาํหนดมลูค่าของการเสยีหายได ้( Definite)
☞มนียัยะสาํคัญต่อการสญูเสยี (Significant )
☞สามารถคํานวณโอกาสของการสญูเสยีได ้ (Rate Predictable )
☞ความสญูเสยีตอ้งไมม่ากเกนิไป ( Catastrophic  Loss ) จนทาํให ้
บรษัิทท ีmรบัประกนัเสยีหาย ไมส่ามารถดําเนนิกจิการต่อไปได ้



การบริหารความเสี5ยง การประกนัสุขภาพ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกำหนดราคา

• การพิจารณารับประกันภัย

• การพิจารณาจ่ายสินไหม

• การจัดการทางสุขภาพ



การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกําหนดราคา

บริษัทออกแบบและกำหนดราคา โดยความเห็นชอบของ ค.ป.ภ . 

แบบประกันที่มีความตุ้มครองหลากหลาย และมีเบ้ียประกันเหมาะสม   ตรงตามความ
ต้องการของสมาชิกทีมีความเสี่ยงภัยเหมือนกัน      และมีจำนวนมากพอ ทำให้มีการกระจาย

ความเสี่ยง อย่างเหมาะสม ในแต่และเพศและวัย



การพัฒนาผลิตภัณฑ์

แบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภยั

vขอ้กาํหนดทั7วไป

vคาํจาํกดัความ

vขอ้ยกเวน้ทั7วไป

vขอ้ตกลงความคุม้ครอง

vเอกสารแนบทา้ย เอกสารเพิ7มเติม ขยายหรือ ยกเวน้ ความคุม้ครอง



แบบและข้อความในกรมธรรม์ประกนัภัย

 ข้อยกเว้น?

«ภัยที7มีอยูก่อ่นเอาประกนัภัยแลว้
«ขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย
«ภัยที7เกิดขึNนเฉพาะกลุม่หรือจะเขา้ไปเสี7ยงภัยเอง
«ภัยที7ยากตอ่การพิสูจน์
«ภัยที7มีมากเกินกวา่ที7ผูรั้บประกนัภัยจะรับความเสี7ยงภัยได้ เชน่ ภัยใหญ่ ภัยที7ไม่
สามารถคาํนวณเบีN ยประกนัภัยได้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์



ภัยที5มีอยู่ก่อนเอาประกนัภัยแล้ว

• โรคท่ีเป็นก่อนทำประกัน
• ความผิดปรกติแต่กำเนิด



สภาพที5เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั Pre-existing (Condition)

การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บซึ5งเกดิขึ =นกบัผู้เอาประกนัภยัโดยกรมธรรม์ประกนัภัยนีN มีผลบังคบั

ตอ่เนื7องมาไม่น้อยกวา่ 3 ปี โดยโรคเรืNอรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) 

นัNน ไม่ปรากฏอาการ ไม่ไดรั้บการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทยห์รือไม่ไดพ้บหรือปรึกษา

แพทย์ในระยะ 5 ปีกอ่นวนัที7กรมธรรม์ประกนัภัยนีN เริ7มมีผลบังคบัเป็นครัN งแรก

โรคทีmเป็นกอ่นทาํประกนั 

ภัยที5มีอยู่ก่อนเอาประกนัภัยแล้ว



บรษัิทจะไมจ่า่ยผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยันีTสําหรบัการ
เจบ็ป่วยใดๆ ทีmเกดิขึTนในระยะเวลา 30 วัน (บรษัิทอาจกาํหนดจาํนวน
วันตํmากว่านีTได)้หลังจากทีmกรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคับเป็นครั Tงแรก
ตามทีmระบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

ระยะเวลารอคอย

ภยัที7มีอย ูก่อ่นเอาประกนัภยัแลว้

ภัยที5มีอยู่ก่อนเอาประกนัภัยแล้ว



ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

• การก่ออาชญากรรม

• ขณะถูกจับกุม หลบหนีหรือ ขัดขืน

• ทะเลาะ วิวาท มีส่วนย่ัวยุ

• เมาสุรา



ภัยที5เกดิขึ=นเฉพาะกลุ่มหรือจะเข้าไปเสี5ยงภัยเอง

• การแข่งรถ แข่งเรือ กีฬาเส่ียงภัยท่ีระบุ

• ขณะปฏิบัตหิน้าท่ีของทหาร ตำรวจ หรือในหน้าท่ีสงครามหรือเย่ียงสงคราม

• การทำศัลยกรรมตกแต่ง

• การตั้งครรภ์

• การทำร้ายตนเอง



ภัยที5ยากต่อการพิสูจน์

• ความผิดปกติของจิตประสาท การติดยา

• โรคท่ีอยู่ระหว่างการทดลอง 

• การรักษารากฟัน  ครอบฟัน

• หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

• อุบัติเหตุจากการใช้ยา



การกาํหนดราคา

ข้อมูลท่ีมาของเบ้ียประกันสุขภาพ
• สถิติการเจ็บป่วย ตาม อายุ เพศ

• สถิติค่าใช้จ่าย ท่ีเก่ียวช้องกับผลประโยชน์ท่ีคุ้มครอง
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทประกัน รวมกำไร

• ค่า นายหน้า ตัวแทน



17
Behind  the  cost drivers
How  age and gender impact  health  care cost

Impact  of  Age  and  Gender  on  Health  Car    
Cost

16



4

โครงสรา้งเบีTยประกัน

เบีTยประกัน
=

ยอดรวมค่าใชจ้า่ยทางสขุภาพในอนาคต
+

ตน้ทุนบรหิารของบรษิทัประกนั  และผลกํา”ร
+

ค่านายหนา้  ตวัแทน

การกาํหนดราคา



5

โครงสรา้งเบีTยประกัน

ยอดรวมค่าใชจ้า่ยทางสขุภาพในอนาคต
=

สถติกิารจา่ยสนิไหมสุขภาพ
+

เงนิเฟ้อทางการแพทย์

การกาํหนดราคา





12

Health	  Care	  Cost Drivers

Increased
Consumer
Demand
15 %

Litigation  and    
Risk

Management    
7%

Medical     
Advances
22 %

Gov.’t  Mandates    
&

Regs    
15%

Rising    
Provider     
Expenses
18%

Other    
5%

General    
Inflation     
(CPI)
18%

14



การกาํหนดราคา

เคร่ืองมือท่ีทำให้เบ้ียประกัน ลดลง

• การจำกัดความคุ้มครอง ตามความรุนแรงของลักษณะโรค

• การมีส่วนร่วมจ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนแรก ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วม

• ข้อยกเว้น

• การจำกัดวงเงินความคุ้มครอง



14

“Nobody	  spends	  someone	  else’s	  money as	  	  
carefully	  as	  they	  spend	  their own.”

20

- Milton Friedman



การพจิารณารบัประกนั

µ คด้กรองและกาํหนดความเสีmยงทีmถกูตอ้ง ใหก้บัผูส้มคัรทาํ
ประกนั

µ เบ ีTยประกนัภยัเป็นไปอย่างเหมาะสม
µ เป็นธรรมกบัผูเ้อาประกนัภยัทกุคน
µ ความมัmนคงของบรษัิท



การพจิารณารับประกนั

เพื่อการคัดเลือกภัย ให้มีมาตรฐานเดียวกันในการร่วมเฉล่ียความเส่ียง

• ความเส่ียงชั้นดี
• ความเส่ียงมาตรฐาน

• ความเส่ียง ต่ำกว่ามาตรฐาน
• ความเส่ียงท่ีไม่สามารถรับประกันได้



ผลกระทบของการ คดัเลอืกภยัผิด

• กาํหนดเบ ีTยผดิ
• จา่ยสนิไหมโดยสาํคัญผดิ
• ความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ ระหว่างผูเ้อาประกนัภัย (โดยทจุรติ
หรอืไมก่ต็าม)

• เส ีmยงต่อการไมไ่ดร้บัความคุม้ครองเนืmองจากการเป็นโมฆยีกรรมตาม
มาตรา 865

การพจิารณารับประกนั



การพจิารณารับประกนั

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา
• อายุ เพศ
• ถิ7นที7อยู ่
• สุขภาพ
• ลกัษณะนิสัย
• อาชีพ
• กีฬาเสี7ยงภัย
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Role of healthy living in preventing disease
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Claims	  costs	  increase	  with	  each	  risk	  level
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Problems with diseases of lifestyle in South Africa



การพจิารณารับประกนั

ผลของการพิจารณา

• รับประกันภัย

• รับประกันภัยแบบมีเงื่อนไข   

         เพิ่มเบ้ียประกันภัย

         ยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติม

• ปฏิเสธการรับประกันภัย                                                                                                    



การพจิารณาจ่ายสินไหม 

จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเจตนาการรับประกันภัย และเฝ้าระวัง

• การทุจริตและฉ้อฉลประกนัภัย
• การคดัเลือกภัยผิดจากการปกปิดขอ้มูลที7สาํคญั ในการใชพ้ิจารณารับประกนั

• Moral Hazard 



การพิจารณาจ่ายสินไหม

• ความจาํเป็นทางการแพทย์
• การรักษาพยาบาลอยา่งเหมาะสม
• คุม้ราคา ไมถู่กเลือกปฏิบติัในทางลบ



การพจิารณาจ่ายสินไหม 

การจ่ายเงินชดเชย

• จ่ายตามคา่ใชจ้่ายจริง
• ใบเสร็จรับเงิน
• ใบรับรองแพทย์
• รายการคา่ใชจ้่าย

•  จ่ายชดเชยความสูญเสีย

• ชดเชยทุพพลภาพ; สูญเสียอวยัวะ โรคร้ายแรง อื7นๆ

• ชดเชยรายได้
• ใบรับรองแพทย์



การพจิารณาจ่ายสินไหม 

การจ่ายเงินชดเชย

• จา่ยใหผ้ ูใ้หบ้ริการทางการแพทยโ์ดยตรง
•  จา่ยชดเชยความสูญเสีย

• ชดเชยรายได้
• ใบรับรองแพทย ์



 
การจดัการทางสุขภาพ 

สร้างวินัยของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง วิเคราะห์ มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อความย่ังยืนของระบบ
สุขภาพและการบริการ
• วิเคราะห์ ขบวนการและผลการรักษาทางการแพทย์
• พัฒนา และส่ือสารแนวทาง สำหรับการดูแลท่ีได้มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ท่ีดี
• สรรหาและสร้างเครือข่าย แพทย์ รพ สถานพยาบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
• แสวงหาการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
• กระตุ้นให้มีการเข้าถึงขบวนการป้องกันโรค และการได้รับการรักษาในระยะเร่ิมต้นของโรค
• ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัว ในการแสวงหาการรักษา ท่ีเหมาะสมเท่าท่ีเป็นไปได้
• ประสานความร่วมมือ  การส่ือสารระหว่าง ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพต่างๆ ผู้ให้บริการ และผู้
เจ็บป่วยให้ได้รัยการดูแลอย่างต่อเน่ือง
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การบริหารข้อมูล

52

• ไม่ใชเ่ป็นเพียงขอ้มูล ทางบัญชี

• เขา้ใจลกัษณะ และ ปัจจัยตา่ง ๆ ของของความเสี7ยง ของ portfolio

- Demographic analysis

- Claims analysis

• เขา้ใจ ปัจจัยขบัเคลื7อนคา่ใชจ้่ายที7เกิดขึNน สอบทาน ขอ้มูลที7รู้และตอ้งการจะทราบ

• เริ7มตน้ใชข้อ้มูลเปรียบเทียบอยา่งน้อย 2 ปี

• แสวงหาเป้าหมาย และกลยุทธืเพี7อบริหารการจัดการดา้นสุขภาพบนพืNนฐานสถานการของตนเอง



• มีรายละเอียดแตกย่อยมากท่ีสุด

• เลือกใช้รหัสมาตรฐาน ถ้ามี

      รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล SIM	  B รหัสห้องปฎิบัติการ รหัสยาTMT
รหัสโรค ICD	  10;	    การผ่าตัดICD	  9cm;
รหัสกลุ่มโรคสัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย  Thai	  DRG	  ;	  Case-‐mix	  index
รหัสค่าธรรมเนียมแพทย์ CD10TM	  ;	  CPT

• ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของการรับประกันภัย

• ข้อมูลทาง สุขภาพภายนอก เพื่อเปรียบเทียบหรืออ้างอิง

      

การบรหิารขอ้มลู



Thailand Health Statistics - OPD



Thailand Health Statistics –IPD



Thailand Health Statistics

ที่มา : สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม 
โดย : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม



Illness  Unit Cost

-‐
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0 8 15 23 30

cost/1	  	  Adj.RW	  	  



Diagnosis	  which	  RW	  < 0.5

Diagnosis RW Diagnosis RW

Abrasion wound 0.2784 Cough 0.3436

Allergic reactions 0.1865 Dysuria 0.3905

Epistaxis 0.3767 Amenorrthea 0.3897

Otitis   Media  , URI 0.2703 Dysmenorrhea 0.3897

Otitis externa 0.4858 Ankle Pain 0.3060

Headache 0.2621 Myositis 0.3060

Constipation 0.4532 Vaginitis 0.3649

Cystitis 0.4282 Dyspepsia 0.2452



การจัดการค่าใช้จ่ายสุขภาพ

• การดูแลการเขา้ใชบ้ริการ
          แพทยดู์แลผูป่้วยปฐมภูมิ (PCP) แพทยค์รอบครัว

          การแจ้งกอ่นรับบริการ (preauthorization)

 การขอความเห็นจากศัลยแพทยค์นที7สอง

         การกาํหนดให้เขา้รับบริการในเครือขา่ยผูใ้ห้บริการที7กาํหนด PPO ;EPO

• การสอบทานการใชบ้ริการทางการแพทย(์utilization management)

• การดูแลเรื7องคุณภาพ



กลยทุธการสอบทานการใช้บริการทางการแพทย์

Pre  service strategies
• Pre certification

! Elective surgery
! Day surgery

• Second opinion
During  service strategies
• Concurrent review

! Emergency   /  Urgent
• Discharge planning

! Arrangement  alternative care
• Case  management     
Post  service strategies
• Retrospective review



Second  Opinion

• Tonsillectomy
• Adenoidectomy
• Hysterectomy
• Cataract Removal
• Cancer



การบริหาร เครือข่ายผู้ให้บริการที5กาํหนด 

• การคัดเลือก  กำหนดคุณสมบัติ  ผู้ให้บริการทางการแพทย์  

• ประเมินความสามารถในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายท่ีคุ้มค่า

• วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย กับผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาลท้ัง

   ในและนอกผู้ให้บริการท่ีต่างกัน

• แบ่งปันข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ื์อง

• จ่ายค่าใช้จ่ายแบบ Pay	  value	  for	  service;	  package
• สร้างเครือข่ายคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า แต่ละกลุ่ม



แนวทางการให้บริการทางการแพทย์
(Clinical	  Practice	  Guideline)

• Documented  tools  which  are  the  best  medical  practices  
in  a  readily  accessible fashion

• These  guidelines  are  used  in  the  review  of  propose  or    
actual  services  for  assessment  of  the  medical  necessity    
and  appropriateness  of care

• These  guidelines  are  not  intended  as  aprescribed
treatment plan;; they are best viewed as a benchmark
against  which  proposed  or  actual  care  may  be compared



Head	  injury guideline



Indication for Ct scan of head for children (under16)
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Head	   injury;	  indication	  for	  CT scan



Assessing  a  person’s  needs  and  personal  circumstances    
then  planning,  arranging,  and  coordinating the

recommended service

Case management



Case	  management	  is	  needed	  in	  these cases

• Cerebaral   vascular accident

• Major  head trauma
• Spinal  cord injury
• Multiple fractures
• Severe burn
• Critical  illness



Where  are  the  Opportunities  for  Population  Health  Management?
Medical and Drug Costs only
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Problem is one of behavioural economics
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Data	  on	  Healthcare	  Spend



22Health Management

15%  members  =  85%    
costWell

NoDisease

At Risk
Obesity  High     
Cholesterol

Acute Illness/

Discretiona
ry    
Care

Doctor  Visits    

Emergency

Visits

Chronic   Illness     
Diabetes    

Coronary  Heart    

DIsease

Catastrophic    
Head  Injury    Cancer

• Prevention
• Screenings

•Health  risk     
assessment
• Targeted  risk    
reduction

programs
• Risk modeling

•Nurse  
advice     l ine

•Web tools
• Consu
mer     
directed

health plan

Disabling
C

• Disease
management

• Incentive
design

• Self
management
training

onditions

•Case
Management

•Decision     
support
• Predictive     
model ing

85%  members  =  15%cost

15%	  Members	  =	  85%	  cost



Disease	  Management
การดูแลเฝ้า ติดตาม ให้ความรู้กลุ่มผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง เพ่ือการดูแลตนเอง นอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์ มี
ความสำคัญท่ีจะทำให้คุณภาพของชีวิตดีข้ึน  ลดภาวะแทรกซ้อน และความรุนแรง ของการเจ็บป่วย 
• Coronary heart disease 

• COPD Kidney failure 

• Hypertension

• heart failure 

• obesity 

• DM 

• cancer 

• clinical depression 

• sleep apnea 

• osteoporosis



สถานการณ์ ปัจจุบนั 
ภาวะคา่ใชจ้่ายในการรักษาพยาบาลสูง (High Medical inflation)

• การใชท้รัพยากรทางการแพทย์เกินกวา่ความจาํเป็น และการคิดคา่ใชจ้่ายไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด

• แบบประกนั เบีN ยประกนัภัยไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรม ซํNาซ้อน ไม่ตอบสนองตอ่ความเสี7ยงที7แท้จริง
ของบุคคล

• ผูถื้อกรมธรรม์ไม่ให้ความสาํคญัในการดูแลคา่ใชจ้่าย

• ขาดการจัดการแบบครบวงจร

• การฉ้อฉล (Fraud) 



• ออกแบบประกันท่ีตอบโจทย์ปัญหาของระบบ

• พัฒนาการบริการให้ครอบคลุมมากกว่าการคุ้มครองเม่ีอเจ็บป่วย

• รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ บริหารการเข้ารับบริการทางการแพทย์ และ รายการ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

• Creative	  medical	  cost	  containment	  strategies

ข้อแนะนํา



Question	  &	  Answer


