
ยทุธศาสตรก์ารใชร้ะบบประกนัภยัเป็นเครือ่งมือของรฐั

ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

การประกนัภยัสขุภาพพ้ืนฐานส าหรบัผ ูไ้ด้ร้บั

สวสั้ิการค่ารกัษาพยาบาลจากภาครฐั

(การประกนัภยัสขุภาพภาคบงัคบั)

ผลงานวิชาการของนกัศึกษา วปส. ร ุน่ท่ี 9 กล ุม่ GP1



วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของงานวิจยั

สถานการณปั์จจบุนั และสภาพปัญหา

ผลส ารวจความตอ้งการ้า้นสวสั้ิการรกัษาพยาบาล

ขอ้เสนอแนะ

รปูแบบใหมข่องการประกนัภยัสขุภาพขัน้พ้ืนฐานส าหรบัขา้ราชการและผ ูไ้ด้ร้บัสวสั้ิการจากภาครฐั

ระบบการบรหิารจั้ การ

การน าขอ้เสนอไดปปฏิบติัเป็นรปูธรรม

หัวขอ้น ำเสนอ



วตัถปุระสงคข์องงำนวิจยั

ขอบเขตของงำนวิจยั

พฒันำ ประสิทธิภาพ คณุภาพ และ ความสะ้วก

ในกำรรกัษำพยำบำลในระบบกำรประกนัสขุภำพขัน้พื้นฐำน

และประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณดำ้นสวัสดกิำรสขุภำพ

ครอบคลมุเฉพำะผูร้บัสิทธิตำมสวสัดกิำรรกัษำพยำบำล

ขำ้รำชกำรและสิทธิที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ

(สปสช.)



สถำนกำรณปั์จจบุนั

คำ่รกัษำพยำบำลส ำหรบั ผูป่้วยใน

เพิ่มขึน้ ท่ีอตัรำรอ้ยละ 0.3 ตอ่ปี

ขอ้มลูดำ้นประชำกรคนในประเทศ 

และแนวโนม้ในอนำคต

จ ำนวนผูป่้วยในปัจจบุนัและแนวโนม้ในอนำคต

คำ่รกัษำพยำบำลส ำหรบั ผูป่้วยนอก

เพิ่มขึน้ ท่ีอตัรำรอ้ยละ 6.2 ตอ่ปี

อตัรำคำ่รกัษำพยำบำลในปัจจบุนัและ

แนวโนม้ในอนำคต



สภาพทัว่ไดป บริกำรสขุภำพขัน้พื้นฐำนของประชำชน ขอ้มลูปี 2561

สิทธิจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ(สปสช.)

สิทธิจำกกองทนุประกนัสงัคม

สิทธิจำกสวสัดกิำรขำ้รำชกำร

สิทธิจำกสวสัดกิำรรฐัวิสำหกิจ พนกังำนปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

(5)(1)

(2)

(3)

(4)

สิทธิอ่ืนๆ ตำม

พระรำชบญัญตัหิลกัประกนั

สขุภำพแห่งชำต ิพ.ศ. 2545

47.80 ลำ้นคน

5.05 ลำ้นคน

12.23 ลำ้นคน

6.25 แสนคน

4.86 แสนคน

(รอ้ยละ 72.20)

(รอ้ยละ 18.48)

(รอ้ยละ 7.63)
63,000 ลำ้นบำท

126,533.13 ลำ้นบำท

1,809,225 ลำ้นบำท
กองทนุสะสม

(รอ้ยละ 0.94)

(รอ้ยละ 0.75)

ขอ้มลูปี 2564 จาก 66.85 ลา้นคน

1.สิทธิจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ

(สปสช.) 47.55 ลำ้นคน 113,0774 ลำ้นบำท

2.สิทธิจำกกองทนุประกนัสงัคม 12.08 ลำ้นคน

กองทนุสะสม 2,270,927 ลำ้นบำท

3. สิทธิจำกสวัสดกิำรขำ้รำชกำร 5.09 ลำ้นคน

ประมำณกำรงบปี 2563 ที่ 8 หมืน่ลำ้นบำท

4. สิทธิจำกสวสัดกิำรรฐัวิสำหกิจ 6.30 แสนคน

5. สิทธิ อ่ืนๆ 5.39 แสนคน



ควำมแตกตำ่งของระบบสวสัดกิำรสขุภำพในประเทศไทย

ลกัษณะ

รำยกำร

ประกันภำคบั งคับที่ รั ฐ

สนับสนุนให้ประชำชนมี

สว่นร่วมในกำรประกนัตน

ประกนัภำคสมคัรใจ

กลุม่เป้ำหมำย

ลกูจำ้งภำคเอกชน 

(ยกเวน้ลกูจำ้งภำค

เกษตร)

ผูท้ี่ซ้ือประกนัภยักบั

บริษทัประกนัภยั

(ภำคเอกชน)

สวสัดกิำร

ประชำชนทัว่ไปที่ไม่

มสีิทธิอ่ืน

47.80 ลำ้นคน
12.23 ลำ้นคน

10 ลำ้นคน

แหลง่เงนิ

สวสัดกิำร

ขำ้รำชกำร และบิดำ 

มำรดำ คู่สมรส และ

บตุรที่อำยไุมเ่กิน 20 ปี

จ ำนวน 3 คน

5.05 ลำ้นคน

งบประมาณรฐั 

ตำมมำตรำ 49

งบประมาณรฐั 

อตัรำเหมำจำ่ย

รำยหัวตอ่ปี

สมทบจำก

รฐั

ลกูจำ้ง

นำยจำ้ง

ผูซ้ื้อประกนัภยัให้

ตนเอง หรือ 

ประกนักลุม่ที่

หนว่ยงำนเอกชน

สภำพทัว่ไป



งบประมำณ

รำยกำร

งบคำ่ทดแทน 

48,544 ลำ้นบำท
-

คำ่รกัษำพยำบำล 

ตอ่จ ำนวนผูม้สีิทธิ 

เหมำจ่ำย

ประมำณ 2,973

บำทตอ่หวั

ตำมแบบประกนัภยั

เหมำจ่ำย

ประมำณ 3,197.32

บำทตอ่หวั

47.80 ลำ้นคน 12.23 ลำ้นคน 10 ลำ้นคน

สิทธิประโยชน์

กำรรกัษำ

63,000

เฉลี่ย 12,676 บำท

ตอ่หวั

5.05 ลำ้นคน

รอบดำ้นทัง้บริกำร

ผูป่้วยนอก/ใน 

ทนัตกรรม ค่ำยำ เวชภณัฑ ์

ค่ำอำหำรและหอ้งพิเศษ 

ค่ำคลอดบตุร

รอบดำ้นทัง้บริกำร

ผูป่้วยนอก/ใน 

ทนัตกรรม ค่ำยำ 

เวชภณัฑ ์ค่ำอำหำร

และหอ้งสำมญั 

ค่ำคลอดบตุร 

ชดเชยตำม ม. 41

รอบดำ้นทัง้บริกำร

ผูป่้วยนอก/ใน 

ทนัตกรรม ค่ำยำ 

เวชภณัฑ ์ค่ำอำหำรและ

หอ้งสำมญั ชดเชยกรณี

คลอดบตุร ตำย พิกำร

ตำมที่ระบไุวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยั

ลำ้นบำท
126,533.13

ลำ้นบำท

สภำพทัว่ไป ควำมแตกตำ่งของระบบสวสัดกิำรสขุภำพในประเทศไทย



ผูใ้หบ้ริกำร

รกัษำพยำบำล

รำยกำร

สถำนพยำบำล

ของรฐัเป็นหลกั

สว่น

สถำนพยำบำล

เอกชนใชไ้ดใ้น

กรณีฉกุเฉินแบบ

ผูป่้วยใน

จ ำกดัเฉพำะ

สถำนพยำบำล

รฐัและเอกชน

คูส่ญัญำ และ

สถำนพยำบำล 

ในเครือขำ่ย

สถำนพยำบำล

รฐัและเอกชน

คูส่ญัญำ และ

สถำนพยำบำล

ในเครือขำ่ย 

(เฉพำะท่ีเลือกไว)้

สถำนพยำบำลรฐั

และเอกชนทกุแห่ง

สภำพทัว่ไป ควำมแตกตำ่งของระบบสวสัดกิำรสขุภำพในประเทศไทย



รปูแบบ

วิธีกำรจ่ำยเงนิ

รำยกำร

ผูป่้วยนอก ตำม

ปริมำณบริกำรและ

รำคำที่เรียกเก็บ

ยอ้นหลงั

บริกำรผูป่้วยในตำม

รำยกำรป่วยในอตัรำที่

ก ำหนด DRG 

กำรจำ่ยเงนิให้

สถำนพยำบำลเป็น

ลกัษณะปลำยเปิด

เหมำจำ่ยรำยหวั

ส ำหรบับริกำร

สง่เสริมป้องกนั และ

ผูป่้วยนอกส ำหรบั

บริกำรผูป่้วยใน

จดัสรรงบยอดรวม

ตำมน ำ้หนกัสมัพนัธ ์

DRG กำรจ่ำยให้

สถำนพยำบำลเป็น

ลกัษณะปลำยปิด

เหมำจ่ำยรำยหวั

ส ำหรบัผูป่้วยนอกและ

ใน และจำ่ยเพิ่มเป็น

รำยกรณีกำรจ่ำยเงนิ

ใหส้ถำนพยำบำลเป็น

ลกัษณะปลำยเปิด

ตำมที่ระบไุวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยั

สภำพทัว่ไป ควำมแตกตำ่งของระบบสวสัดกิำรสขุภำพในประเทศไทย



กำรเขำ้ถึง

บริกำร

รำยกำร

มสีิทธิไดร้บัยำในบัญชี

ยำหลกั สว่นยำนอก

บญัชยีำหลกัขึน้กบั

ดลุยพินจิของแพทย์

สำมคน และบำงกรณีที่

เป็นยำที่มรีำคำแพง

มำกจะตอ้งขออนญุำต

กอ่น

มสีิทธิเชน่เดยีวกบั

ประกนัสงัคมแตไ่ม่

จ ำเป็นตอ้งรอใหต้วัยำ

นัน้ไดร้บักำรประกำศ

ในรำชกิจจำฯ ว่ำเป็น

ยำในบญัชหีลกั 

เพียงแตอ่นกุรรมกำร

พฒันำบญัชยีำหลกัมี

มตก็ิใหถื้อว่ำมสีิทธิ

มสีิทธิเขำ้ถึงยำอย่ำง

นอ้ยตำมที่ประกำศใน

บญัชยีำหลกั สว่นยำ

นอกบญัชยีำหลกัอยู่

ในดลุยพินจิ และเป็น

ภำระคำ่ใชจ้่ำยของ

สถำนบริกำร

ยำในบญัชยีำหลกั

แห่งชำตแิละยำนอก

บญัชฯีตำมสิทธิใน

กรมธรรมป์ระกนัภยั

สภำพทัว่ไป ควำมแตกตำ่งของระบบสวสัดกิำรสขุภำพในประเทศไทย



กำรจดัเก็บ

ขอ้มลู

รำยกำร

ส ำนกังำนกลำง

สำรสนเทศ

บริกำรสขุภำพ 

(สกส.) 

ใชโ้ปรแกรม 

CSMBS บนัทึก

ขอ้มลูให้

กรมบญัชกีลำง

โปรแกรม 

NHSO 

โดย Web service

โปรแกรมบนัทึก

ขอ้มลูผูป่้วย

ประกนัสงัคม 

(SSData) 

ขอ้มลูถกูบนัทึกใน

แตล่ะบริษทั โดยมี

สว่นร่วมแชรข์อ้มลู

ในโครงกำรพฒันำ

ฐำนขอ้มลูดำ้นกำร

ประกนัภยั (Insurance

Bureau System: IBS) 

สภำพทัว่ไป ควำมแตกตำ่งของระบบสวสัดกิำรสขุภำพในประเทศไทย



ภำระคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นบคุคลท่ีตำ่งกนั 

สิทธิประโยชน ์และคณุภำพในกำร

รกัษำพยำบำลระหว่ำงสิทธิทัง้ 3 ระบบ

สรปุสภำพปัญหำ

คณุภำพในกำรรกัษำพยำบำลแตกตำ่งกนั

สิทธิประโยชนใ์นกำรรักษำพยำบำลท่ีไดร้ับ

ในแตล่ะกลุม่ก็ยงัคงแตกตำ่งกนั 

กำรวิเครำะหปั์ญหำ

ปัญหำกำรจดัเก็บขอ้มลูท่ีซ ำ้ซอ้น 

ปัญหำควำมเหลื่อมล ำ้ของสิทธิ

ท่ีจะไดร้บักำรรกัษำพยำบำล

ปัญหำตน้ทนุซ ำ้ซอ้น 

ปัญหำด้ำนภำระงบประมำณ

ของภำครฐั 

ปัญหำควำมไม่เพียงพอของ

บคุลำกรทำงกำรแพทย์



ความตอ้งการของประชาชนกล ุม่เป้าหมาย



ความตอ้งการของประชาชนกล ุม่เป้าหมาย



กระบวนกำรใชส้ิทธิของขำ้รำชกำร

ผูม้ีสิทธิและผูอ้ำศยัสิทธิ

สิทธิจำกสวสัดกิำรขำ้รำชกำร

โรงพยำบำลเอกชนคู่สญัญำ

โรงพยำบำลรฐัทกุแห่ง

จำ่ยเงนิใหก้บัโรงพยำบำล

จำ่ยเงนิใหก้บัโรงพยำบำล

สง่ขอ้มลูและค ำ

ขอเบิกให้

กรมบัญชกีลำง

สกส.

สง่ขอ้มลูใหก้บั สปสช. และ สกส.

สง่ Statement และใบยืนยนัค ำขอเบิก

ใหก้บัโรงพยำบำล

สง่ Statement และใบยืนยนัค ำขอเบิก

ใหก้บัโรงพยำบำล



กระบวนกำรใชส้ิทธิจำกกองทนุหลกั

ประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ(สปสช.)

สิทธิจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ

(สปสช.)

จดัสรรงบประมำณประจ ำปีใหก้บั

หนว่ยบริกำรที่เขำ้ร่วมโครงกำร

ตำมจ ำนวนประชำกรในแตล่ะพื้นที่

หนว่ยบริกำรปฐมภมูิ หนว่ยบริกำรประจ ำ (รบัสง่ตอ่)

โรงพยำบำล

ผูไ้ดร้บัสิทธิ สปสช. จะตอ้งเขำ้รบักำรรกัษำที่

หนว่ยบริกำรปฐมภมูทิี่ขึน้ทะเบียนไว้

โดยหนว่ยปฐมภมูิจะ

รกัษำโรคไดเ้บื้องตน้

หำกรกัษำไมไ่ดจ้ะตอ้งน ำสง่ไปยงัหนว่ย

บริกำรประจ ำเพื่อรกัษำตอ่

ปัญหำของประชำชน

ใชส้ิทธิไดเ้ฉพำะสถำนพยำบำลที่ขึน้ทะเบียน

หำกไมต่กอยู่ในภำวะฉกุเฉิน จะตอ้งรอเวลำรำชกำรเทำ่นัน้

ปริมำณผูเ้ขำ้รบับริกำรจ ำนวนมำก กระจกุตวัตำมสถำนพยำบำล   

ขนำดใหญ่ สง่ผลใหไ้ปพบแพทยแ์ตล่ะครัง้หมดใชเ้วลำมำก



ขอ้เสนอแนะแบบ Win-Win

ภำครัฐ

ประชำชน
สถำนพยำบำล

ประกนัภยั

กำรจดักำรบริหำรระบบประกนั

สขุภำพใหม้ปีระสิทธิภำพ 

ควำมยัง่ยืนมัน่คง 

กำรจดักำรบริหำรระบบประกนั

สขุภำพใหม้ปีระสิทธิภำพ 

กำรบริหำรงบประมำณของรฐัอย่ำง

มปีระสิทธิภำพ

ควบคมุกำรบริหำรจดักำรไดอ้ย่ำงมี

ประสิทธิผล

ศนูยก์ลำงขอ้มลูเดยีวของขอ้มลู

สขุภำพของประชำกรในประเทศ

ขอ้ดี + =

กำรประกนัภยัสขุภำพภำคบงัคบั หรือ

กำรประกนัภยัสขุภำพพื้นฐำนส ำหรบัผูไ้ดร้บัสวัสดกิำร

ค่ำรกัษำพยำบำลจำกภำครฐั



รกัษำไดท้กุโรงพยำบำล

ทัว่ประเทศ T
ie

r2เกินกำรประกนัภยั

สขุภำพพื้นฐำน

47.80 ลำ้นคน

5.05 ลำ้นคน

OPD 30,000.-

IPD 80,000.-

Tier1

โรงพยำบำลทัว่ประเทศ

เบิกค่ำรกัษำพยำบำล

มำยงัศนูยก์ลำงประกนัภยั

อนมุตัิค่ำสินไหมผำ่นระบบ

ประกนัภยัสขุภำพ

พื้นฐำน

ขอ้เสนอ รปูแบบกำรประกนัภยัสขุภำพพื้นฐำน #1



สวสัดกิำรของรฐั

Tier 2

กำรประกนัภยัสขุภำพสว่นเพิ่ม

Tier 3

บริษทัประกนัภยั

เกินกำรประกนัภยั

สขุภำพพื้นฐำน

สำมำรถเลือกใช ้

Tier 2 หรือ Tier 3

47.80 ลำ้นคน

5.05 ลำ้นคน
OPD 30,000.-

IPD 80,000.-

Tier 1

โรงพยำบำลทัว่ประเทศ

เบิกค่ำรกัษำพยำบำล

มำยงัศนูยก์ลำงประกนัภยั

อนมุตัิค่ำสินไหมผำ่นระบบ

ประกนัภยัสขุภำพ

พื้นฐำน

ขอ้เสนอ รปูแบบกำรประกนัภยัสขุภำพพื้นฐำน #2



บรษิทัรบัประกนัภยัต่อ
บรษิทัประกนัภยั

ท่ีรว่มรบัประกนัภยั

มี Gateway เช่ือมต่อ

โรงพยาบาลทัว่ประเทศ

E-Claim

ศนูยป์ระสานสิทธิผ ูเ้อา

ประกนัภยัในโรงพยาบาล

ศนูยพิ์จารณาจ่ายค่า

สินไดหมท้แทน

คณะกรรมการการประกนัภยัสขุภาพ

พ้ืนฐานส าหรบัผ ูไ้ด้ร้บัสวสั้ิการค่า

รกัษาพยาบาลจากภาครฐั

นโยบายรายงาน

แบบจ ำลองโครงสรำ้งระบบประกนัภยัสขุภำพพื้นฐำนในภำพรวม



ศนูยพิ์จารณาจ่าย

ค่าสินไดหมท้แทน

ระบบการบรหิารจั้ การ

ค่าสินไดหมท้แทน

ระบบการใหบ้รกิาร

ผ ูเ้อาประกนัภยั

E-Claim

Auto Med

Application

Digital E- Policy        

Notification

สถิติขอ้มลู/รายงาน

ระบบการบรกิาร

สง่เสรมิสขุภาพ

รายงานติ้ตามและเตือน

สขุภาพสว่นบคุคล

รายงานและวิเคราะหข์อ้มลู

สขุภาพแบบภาพรวม

ระบบประกาศเตือนและเฝ้าระวงัโรค

ระบา้/ โปรแกรมสง่เสรมิสขุภาพ

E-Monitoring

E-Clustering

Data Scientist

Member Benefit

คณะกรรมการ

การประกนัภยัสขุภาพ

พ้ืนฐานส าหรบัผ ูไ้ด้ร้บั

สวสั้ิการค่ารกัษาพยาบาล

จากภาครฐั

หน่วยงานภาครฐัท่ีเกี่ยวขอ้ง

ผ ูเ้ช่ียวชาญ

(ทีมแพทยแ์ละพยาบาล)

บรษิทัประกนัภยัท่ีเขา้รว่ม

รบัประกนั

สมาคมประกนัภยัไดทย

รปูแบบกำรใหบ้ริกำรกำรจดักำรค่ำสนิไหมทดแทน



ระบบบริกำรประชำชน E-Service

• ระบบตรวจสอบสิทธิสวสัดกิำร

• ระบบจองคิว Online

• เตอืนขอ้มลูสขุภำพ

• คน้หำโรงพยำบำลใกลฉ้นั

ระบบตรวจสอบสิทธิสวสัดกิำร



ระบบจองคิว Online
ระบบจองคิว Online

หนำ้แรก

4G 100%19:00

เลือกเขต/อ ำเภอ

บำงนำ

บำงเขน

บำงกะปิ

บำงรกั

บำงซ่ือ

บำงคอแหลม

บำงแค

สวสัด ีคณุรงัสรรค ์



ประโยชนท์ี่จะไดร้บั

ภำครฐั

บ ริหำรจั ดก ำรงบปร ะมำณด้ำนสวั สดิ ก ำร

รักษำพยำบำลไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม

เพิ่มขึน้

รวบรวมฐำนขอ้มลูสขุภำพของประชำชนส่วนใหญ่ 

และน ำมำบริหำรจัดกำรแนวทำงและมำตรกำร

พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และก ำลังแรงงำนของ

ประเทศ รวมถึงสำมำรถบูรณำกำรนโยบำยและ

มำตรกำรตำ่ง ๆ

ธรุกิจ

ประกนัภยัเอกชน

ประชำชน สะดวกสบำยในกำรเขำ้ถึงสถำนพยำบำลทกุ

แห่งทัว่ประเทศ

ไดร้บักำรบริกำรดำ้นกำรแพทยแ์ละเสริมสรำ้งสขุภำพ

จำกมอือำชพี

สง่เสริมใหป้ระชำชนรบัผดิชอบตนเอง

หนัมำดแูลใสใ่จสขุภำพ

ประหยดัเวลำกำรเขำ้รบักำรรกัษำเพรำะเกิดกำร

กระจำยตวัของผูป่้วย

สถำนพยำบำลหลำยแห่งสำมำรถลดปริมำณของ

ประชำชนที่ลน้เกินมำตรฐำนทำงกำรท ำงำนของ

บคุลำกร

สถำนพยำบำล

สถำนพยำบำลสำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้

อย่ำงรวดเร็วและทนัเวลำ (Online & Real Time)

ลดปัญหำกำรขำดทนุ เนือ่งจำกงบประมำณที่ไดร้ับ

กำรจัดสรรเป็นรำยหัว ไม่เพียงพอ หรือเกิดกำร

กระจกุตวัของผูป่้วย

มีควำมร่วมมือมำกขึ้นระหว่ำงธรุกิจประกันภัย 

เพื่ อ ให้มีมำตรฐำนขั้นต ่ำของบริกำรที่ ให้กับ

ประชำชน

พัฒนำขนำดของตลำดของธุรกิจประกันภัยใน

ประเทศไทยใหเ้ตบิโตขึน้

แสดงศักยภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธรุกิจ

ประกนัภยัอย่ำงมอือำชพีมำกย่ิงขึน้



การน าขอ้เสนอไดปปฏิบติัเป็นรปูธรรม

ตรำกฎหมำยในระดบัพระรำชบญัญตั ิและอนบุญัญตัติำ่ง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

โครงสรำ้งร่ำงพระรำชบญัญตัปิระกนัสขุภำพ พ.ศ... ควรประกอบไปดว้ย 

คณะกรรมกำรประกนัภยัสขุภำพพื้นฐำน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูแ้ทนจำกหนว่ยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง

ศนูยบ์ริหำรกำรรบัประกนัภยั และพิจำรณำจำ่ยคำ่สินไหมทดแทน กำรจดัตัง้นิตบิคุคล

เป็นหนว่ยงำนกลำงเพื่อบริหำร

บริษทัประกนัภยัที่รบัประกนัภยัสขุภำพขัน้พื้นฐำน เป็นบริษทัที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธรุกจิ

รบัประกนัภยัสขุภำพ และรับประกนัภยัในรปูแบบกองกลำงกำรประกนัภยั (Pool Insurance)

ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรก ำกบั ดแูลบริษทัประกนัภยั เพ่ือใหเ้หมำะสมกบัรปูแบบกำรรบั

ประกนัภยั

ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดอตัรำเบ้ียประกนัภยัและควำมคุม้ครองเพื่อรองรบัควำม

คลอ่งตวัในกำรปฏิบตังิำน

ก ำหนดบทลงโทษ หำกมผีูก้ระท ำควำมผดิในแตล่ะมำตรำที่ก ำหนดไว้



กำรน ำขอ้เสนอไปปฏิบตัเิป็นรปูธรรม

หนว่ยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งร่วมกนัก ำหนดรปูแบบและจดัหำผูม้คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ ในแตล่ะดำ้นมำก ำหนด

โครงสรำ้งขององคก์ร

คณะกรรมการ

ประกนัภยัสขุภาพ

พ้ืนฐาน





คณะที่ปรึกษำ GP 1

นำยอรรถพล พิบลูธนพฒันำ 

ผูช้ว่ยเลขำธิกำร สำยวิเครำะหธ์รุกิจประกนัภยั

นำงสำวประภำภสัร ์กลุปวโรภำส 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส 

ฝ่ำยกลยทุธแ์ละบริหำรควำมเสี่ยง สำยกลยทุธอ์งคก์ร

ดร.สวุรรณำ กิจเสรี

หัวหนำ้ภำควิชำประกนัภยั 

คณะบริหำรธรุกิจและเศรษฐศำสตร ์มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั



คณะผูจ้ดัท ำ GP 1

1. นำงสำวกลัยำ จกุหอม

2. นำยเกียรตชิยั วงศำริยำวำนชิ

3. นำยสำวจฬุำรตัน์ สธุีธร

4. นำงญำใจ พฒันสขุวสนัต์

5. นำยธนำรชัต์ ชวลักลู

6. นำยนรภทัร ลีธีระโชติ

7. นำยประสิทธิชยั วีระยทุธวิไล

8. นำงสำวพรวสำ ศิรินพุงศ์

9. นำยรงัสรรค์ ศรีวรศำสตร์

10. นำงสำวรศัมี ภทัทิยกลุ

11. นำยวรพจน์ อชุไุพบลูยว์งศ์

12. พลเรือตรี วศิน บญุเนอืง

13. นำงสำวสิริพร สงบธรรม

14. นำงสรุำงคณำ เตชะไพฑรูย์




