เกณฑการประเมินเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
การดำเนินงานสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health Coverage, UHC) ตองอาศัย
การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ 3 ประการ คือ ความครอบคลุมประชากรผูมีสิทธิ (Population Coverage) ความ
ครอบคลุ ม บริ ก ารสุ ข ภาพ (Service Coverage) และภาระงบประมาณในการดำเนิ น งาน (Cost Coverage) การ
ตัดสินใจเชิงนโยบายในเรื่องตางๆ ตองพิจารณารวมกันทั้ง 3 ดานรวมกัน การกำหนดชุดสิทธิประโยชน (Benefit
packages) ใหประชาชนเขาถึงบริการ และไมเกิดภาวะลมละลายจากการจายคาบริการ จำเปนตองจัดระบบบริการ
สุขภาพและบริหารจัดการการเขาถึงบริการตามลำดับความสำคัญ บนฐานของขอมูลเชิงประจักษและการมีสวนรวมจาก
ผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวน
การประเมิ น เพื ่ อพั ฒ นาเป น สิ ท ธิ ป ระโยชน โดยการพิ จ ารณาคั ด เลื อกหั ว ข อเข า สู  การประเมิ น
เทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ กอนกำหนดเปนสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อใหการ
ดำเนินการเปนไปอยางมีระบบ โปรงใสและอยูบนพื้นฐานของหลักฐานวิชาการ จำเปนตองมีการพัฒนากรอบและ
หลักเกณฑการประเมิน ทั้งนี้ มีกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของ 7 กลุม ในการเสนอหัวขอ ประกอบดวย
- กลุมผูกำหนดนโยบาย
- กลุมผูเชี่ยวชาญดานการแพทย
- กลุมนักวิชาการดานสาธารณสุข
- ภาคประชาสังคม, กลุมเครือขายผูปวย, ประชาชนทั่วไป
- ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย
- กลุมนวัตกรรมทางการแพทย
- คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวของ
ก. เกณฑการประเมินเพื่อพัฒนาเปนสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
1) เกณฑการคัดออก (Exclusion Criteria)
1. เปนขอเสนอเรื่อง ยา หรือ วัคซีน หรือ อาหารเสริม
2. เปนขอเสนอที่ขาดหลักฐานที่แสดงวามี efficacy และ accuracy
3. เคยมีการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรที่เชื่อถือไดและไดรับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการกำหนด
ประเภทและขอบเขตในการใหบริการสาธารณสุขที่จำเปนตอสุขภาพและการดำรงชีวิต มาแลว และยังไมมีขอมูล
ที่ควรพิจารณาใหม
หัวขอที่ผานการกลั่นกรองเบื้องตน จะเขาสูกระบวนการทบทวนวรรณกรรม ตามเกณฑการคัดเลือกหัวขอเขาสูการ
ประเมิน เพื่อใหคะแนนและจัดลำดับความสำคัญ

สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

หนาที่ 1

2) เกณฑการคัดเลือกหัวขอเขาสูการประเมิน (Selection Criteria)
“หลักการทั่วไป” ในการพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการคัดเลือกหัวขอเขาสูการประเมินฯ ใหคำนึงถึงบริการ
หรือเทคโนโลยีคูเทียบดวยและนำมาพิจารณาในเกณฑที่จำเปน เพื่อประเมินความแตกตางและใหคะแนนไดอยาง
เหมาะสม โดยดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
- เปรียบเทียบระหวางบริการ/เทคโนโลยีที่ศึกษา กับ บริการ/เทคโนโลยีเดิมที่เปนสิทธิประโยชนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพฯอยูแลว หรือ
- เปรียบเทียบบริการ/เทคโนโลยีที่ศึกษา กับ การไมเคยมีบริการ/เทคโนโลยีนั้น โดยใหมีการระบุชื่อ
บริการ/เทคโนโลยีคูเทียบใหชัดเจน
ประกอบดวย 6 ประเด็น ดังนี้
1. จำนวนผูที่ไดรับผลกระทบจากโรคหรือปญหาสุขภาพ (Size of population affected by disease or health
problem)
2. ความรุนแรงของโรคหรือปญหาสุขภาพ (Severity of disease or health problem)
3. ประสิทธิผลของเทคโนโลยีดานสุขภาพ (Effectiveness of health technology)
4. ความแตกตางในทางปฏิบัติ (Variation in practice)
5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (Economic impact on household expenditure)
6. ความเปนธรรมและประเด็นทางสังคมและจริยธรรม (Equity/ ethical and social implication)
หมายเหตุ :
เกณฑคัดเลือกหัวขอบริการ/เทคโนโลยีสำหรับโรคหายาก ใชเกณฑ 4 ขอ คือ ขอ 2 - ขอ 5 เทานั้น เนื่องจากผูปวย
หรือผูไดรับผลกระทบมีจำนวนนอย และเปนโรคที่เกิดไดกับทุกกลุมทางสังคม
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รายละเอียดการใหคะแนนตามเกณฑการคัดเลือกหัวขอเขาสูการประเมิน
1. จำนวนผูที่ไดรับผลกระทบจากโรคหรือปญหาสุขภาพ
(Size of population affected by disease or health problem)
คำจำกัดความ จำนวนประชากรที่มีขอบงชี้ในการใชเทคโนโลยี โดย
- กรณีหัวขอการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ใชจำนวนผูที่ไดรับผลกระทบซึ่งครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งหมด 1
- กรณีหัวขอการคัดกรอง การรักษาโรคและฟนฟูสภาพ ใชจำนวนขอมูลความชุก (prevalence) ของโรค
เกณฑ ก ารให คะแนน จำนวนผู ท ี่ ไดรั บผลกระทบจากโรคหรื อป ญหาสุขภาพ ให อ า งอิ ง จากหลักฐานวิชาการ
ซึ่งไดรับการตีพิมพ หรืออาจเปนเอกสารหรือฐานขอมูลของหนวยงานตามรายชื่อที่ระบุไวในขอกำหนดทายเอกสาร
ฉบับนี้ โดยเกณฑในการใหคะแนนมีดังนี้
จำนวนผูไดรับผลกระทบ
คะแนน
มากกวา 500,000 คนขึ้นไป
5
100,001 - 500,000 คน
4
50,001 - 100,000 คน
3
10,001 - 50,000 คน
2
0 - 10,000 คน
1
0

1 กรณีหัวขอการสงเสริมสุขภาพ

ปองกันโรค จำนวนผูที่ไดรับผลกระทบหรือกลุมเปาหมายของเทคโนโลยีนี้ หากเปนเทคโนโลยีที่ใหสิทธิครอบคลุมประชากร
บางกลุมแลว จะไมนับรวมประชากรเดิมที่ไดรับเทคโนโลยีนั้นๆ เชน ปจจุบัน ประชากร 7 กลุมเสี่ยง ไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญแลว นอกจากนี้เด็กอายุ
นอยกวา 6 เดือนตามขอบงใชไมสามารถใหวัคซีนไขหวัดใหญได ดังนั้นจำนวนผูไดรับผลกระทบจึงเปนประชากรไทยทั้งหมดหักลบดวยประชากร 7 กลุมเสี่ยง
และเด็กอายุนอยกวา 6 เดือน
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2. ความรุนแรงของโรคหรือปญหาสุขภาพ (Severity of disease or health problem)
คำจำกัดความ ระดับความรุนแรงของโรคหรือปญหาสุขภาพหนึ่งๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดความไมสบาย ความไมสะดวกใน
การประกอบกิจวัตรประจำวัน ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของบุคคล รวมถึงความสูญเสียอันเนือ่ งมาจากการเปน
โรคหรือปญหาสุขภาพนั้นๆ โดยไมนบั รวมถึงโรครวมหรือปญหาสุขภาพที่เกิดรวมกับโรคทีส่ นใจ (co-morbidity)
เกณฑการใหคะแนน
ระดับความรุนแรงของโรคหรือปญหาสุขภาพ
คะแนน
- เปนภัยคุกคามตอชีวิต (เสียชีวิต)
5
- กอใหเกิดทุพพลภาพแกผูปวยจนไมสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหลักได /
4
นำไปสูความพิการไมวาจะเปนทางรางกายหรือจิตใจ 2, 3 ในระดับความพิการที่ 3-5 4
- กอใหเกิดทุพพลภาพแกผูปวยแตยังสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหลักได /
3
โรคหรือปญหาสุขภาพที่นำไปสูค วามพิการไมวา จะเปนทางรางกายหรือจิตใจ ในระดับ
ความพิการที่ 1 และ 2
- กอใหเกิดความไมสะดวกในการดำรงชีวิต หรือมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูป วย
2
แตไมทำใหเกิดทุพพลภาพ
- โรคหรือปญหาสุขภาพกอใหเกิดความไมสบายเล็กๆ นอยๆ ตอผูป
 วย
1
1

2

3

หมายเหตุ
1. ขอมูลความรุนแรงของโรคหรือปญหาสุขภาพใหอางอิงจากหลักฐานวิชาการที่ไดรับการตีพมิ พตามขอกำหนดในทาย
เอกสารฉบับนี้ หรือใชความรูที่เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปเกี่ยวกับโรคหรือปญหาสุขภาพนั้นๆ
2. สำหรับการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค หรือการคัดกรอง ใหพิจารณาความรุนแรงที่เกิดจากโรคหรือปญหาสุขภาพ
หากไมมีการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค หรือการคัดกรองนั้นๆ
3. สำหรับการรักษาโรคและฟนฟูสภาพ ใหพิจารณาความรุนแรงที่เกิดจากโรคหรือปญหาสุขภาพ หากไมมีการรักษา
หรือฟนฟูสภาพนั้นๆ
4. กรณีที่กลุม เปาหมายของหัวขอหนึง่ เปนกลุมคนพิการ ใหพิจารณาความรุนแรงที่เกิดจากโรคหรือปญหาสุขภาพนั้นๆ
โดยไมนับความรุนแรงจากปญหาความพิการที่มีอยูแลวของกลุมเปาหมาย เชน หัวขอปญหาแผลกดทับของผูพิการ ใหพิจารณา
ความรุนแรงจากปญหาสุขภาพที่เกิดจากแผลกดทับเทานั้น

2 “คนพิการ หมายถึง

บุคคลซึ่งความสามารถถูกจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการมีสวนรวมทางสังคมไดโดยวิธีการทั่วไป เนื่องจาก
มีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญาหรือการเรียนรู และมีความตองการจำเปนพิเศษดาน
ตางๆ เพื่อใหสามารถดำเนินชีวิต และมีสวนรวมในสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป” ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เมื่อ 28 ก.พ.
2546
3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ (ลงวันที่ 30 เม.ย. 2552) กำหนด
ประเภทของความพิการไว 6 ประเภท ไดแก 1) ความพิการทางการมองเห็น 2) ความพิการทางการไดยินและสื่อความหมาย
3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 5) ความพิการทางสติปญญา
และ 6) ความพิการทางการเรียนรู
4 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 กำหนดระดับของความพิการไว 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 มีความผิดปกติทางกาย แตยังสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหลักได
ระดับที่ 2 มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหว แตยังสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหลักได
ระดับที่ 3 มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว (ซึ่งจำเปนในการประกอบกิจวัตรประจำวันหลัก) นอยกวาครึ่งตัว หรือแขน/ขานอยกวา 2 ขาง
ระดับที่ 4 มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว (ซึ่งจำเปนในการประกอบกิจวัตรประจำวันหลัก) ครึ่งตัว หรือแขน/ขาเพียง 2 ขาง
ระดับที่ 5 มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว (ซึ่งจำเปนในการประกอบกิจวัตรประจำวันหลัก) มากกวาครึ่งตัว หรือแขนขามากกวา 2 ขาง
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3. ประสิทธิผลของเทคโนโลยีดานสุขภาพ (Effectiveness of health technology)
คำจำกัดความ ผลลัพธที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ ที่สนใจซึ่งพิจารณาจากผลลัพธสุดทายดานสุขภาพ
จากการรักษาและ/หรือฟนฟูสภาพ การคัดกรองและ/หรือวินิจฉัยโรค และการปองกันโรค อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยี
นั้นๆ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นที่มีอยูในชุดสิทธิประโยชน
o กรณีเทคโนโลยีใดที่เปนเพียงเทคโนโลยีทางเลือกเดียวสำหรับการบริการดานสุขภาพหนึ่งๆ ขอใหมีการ
ระบุไวในผลการทบทวนวรรณกรรมและแจงตอคณะทำงานคัดเลือกเพื่อรับทราบและพิจารณาใหความสำคัญกับหัวขอนี้
เพิ่มขึ้นในการพิจารณาคัดเลือกหัวขอฯ ครั้งนั้นๆ
o กรณีเทคโนโลยีใดที่มีขอมูลชัดเจนวาไมมีประสิทธิผล หรือมีประสิทธิผลต่ำ ขอใหมีการระบุไวในผล
การทบทวนวรรณกรรมและแจงตอคณะทำงานคัดเลือกเพื่อรับทราบพิจารณาใหความสำคัญกับหัวขอนี้นอยลงในการ
พิจารณาคัดเลือกหัวขอฯครั้งนั้นๆ
เกณฑการใหคะแนน ขอมูลประสิทธิผลของเทคโนโลยีดานสุขภาพใหอางอิงจากหลักฐานวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพตามขอกำหนดในทายเอกสารฉบับนี้ โดยตองมีหลักฐานวิชาการที่เปนการศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัย แบบ
การศึกษาทางคลินิกแบบสุมตัวอยางโดยมีกลุมควบคุม (Randomize Controlled Trial /RCT) อยางนอย 1 การศึกษา
5
กรณีที่ไมสามารถทำการศึกษาแบบ RCT ได เนื่องดวยขอจำกัดบางประการ เชน ปญหาดานจริยธรรมและ/หรือความ
เปนไปได สามารถอนุโลมใหใชการศึกษาชนิดอื่นได โดยเกณฑในการใหคะแนน จำแนกตามวัตถุประสงคหลักของการใช
เทคโนโลยีดานสุขภาพ ดังนี้
4

3.1 กรณีของการรักษาและ/หรือฟนฟูสภาพ 6 พิจารณาจากผลลัพธดานสุขภาพจากการใชเทคโนโลยีนั้นๆ
ที่มีผลทำใหผูปวยมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 เกิดผลลัพธ ดังนี้
ผลลัพธดานสุขภาพ จากการรักษาและ/หรือฟนฟูสภาพ
คะแนน
- สามารถรักษาใหหายขาดได (กลับสูภาวะสุขภาพปกติ)
5
- ยืดชีวิตใหยืนยาวขึ้นและเพิ่มคุณภาพชีวิตอยางชัดเจน
4
- ยืดชีวิตใหยืนยาวขึ้นและเพิ่มคุณภาพชีวิตเพียงเล็กนอย หรือ
3
ไมยืดชีวิตใหยืนยาวขึ้น แตเพิ่มคุณภาพชีวิตอยางชัดเจน
- ยืดชีวิตใหยืนยาวขึ้น โดยไมมีผลตอคุณภาพชีวิต หรือ
2
ไมยืดชีวิตใหยืนยาวขึ้น แตเพิ่มคุณภาพชีวิตเพียงเล็กนอย
- ยืดชีวิตใหยืนยาวขึ้น แตลดคุณภาพชีวิต
1
5

3.2 กรณีการคัดกรองและ/หรือการวินิจฉัยโรค 7 พิจารณาจากความแมนยำในการคัดกรองและ/หรือวินิจฉัยโรค
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการคัดกรองและ/หรือการวินิจฉัยโรคนั้นๆ ซึ่งมีวิธีพิจารณากำหนดคะแนนเปนสามสวน ดังนี้
6

5

มีขอแนะนำใหใชการวิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis) กรณีที่มีขอมูล RCT มากกวา 1 การศึกษา
การพิจารณาใหคะแนน ใหพิจารณาเปนลำดับตามระดับคะแนนจากนอยไปมาก กลาวคือหัวขอทีจ่ ะไดคะแนนสูงจะตองผานเกณฑคะแนน
ที่ต่ำกวามากอน เชน การรักษารากฟน สามารถรักษาใหหายขาดได แตไมไดคะแนน 5 เนื่องจากไมไดยืดชีวิตใหยืนยาวขึ้น ซึ่งเปนระดับที่ต่ำกวา
(คะแนน 3 และ 4) ดังนั้นหัวขอนี้จึงเปนเพียงการเพิ่มคุณภาพชีวิตเทานั้น
7 กรณีหัวขอที่เสนอมามีหลายมาตรการที่เกี่ยวของ เชนการตรวจสุขภาพประจำปของประชาชน ซึ่งประสิทธิผลในการตรวจคัดกรองแตละโรคมีความ
แตกตางกัน ดังนั้นขอใหกำหนดมาตรการยอยที่ตองการเสนอใหชัดเจนเพื่อใหสามารถระบุคะแนนไดอยางถูกตอง
6
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สวนที่หนึ่ง พิจารณาจาก ความแมนยำ 8 (Accuracy) ในการคัดกรองและ/หรือการวินิจฉัยโรค เปนความแมนยำ
ที่จะบอกผูที่เปนโรคจริงและไมเปนโรคจริงจากจำนวนประชากรที่นำมาตรวจ
7

ระดับความแมนยำ
A2
A1

คำจำกัดความ
ความแมนยำมากกวา 80%
ความแมนยำ 60 – 80%

A0

ความแมนยำนอยกวา 60%

สวนทีส่ อง พิจารณาจาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการคัดกรองและ/หรือการวินิจฉัยโรคนัน้ ๆ โดยพิจารณาโรคที่
เทคโนโลยีดานสุขภาพนัน้ ๆ คัดกรองและ/หรือวินิจฉัย วาสามารถรักษาใหหายขาดไดหรือไม
ระดับผลกระทบ
D1
D0

คำจำกัดความ
โรคที่คัดกรองเปนโรคที่สามารถรักษาใหหายขาดได
โรคที่คัดกรองเปนโรคทีไ่ มสามารถรักษาใหหายขาดได แตสามารถชะลอความรุนแรง
หรือปองกันการกระจายของโรคได

ทั้งนี้ หากโรคที่คัดกรองไมสามารถรักษาใหหายขาด และไมสามารถชะลอความรุนแรงหรือปองกันการกระจายของ
โรคได ใหพิจารณาตัดออกจากการคัดเลือกหัวขอ
สวนทีส่ าม การใหคะแนน พิจารณาจากระดับความแมนยำ และผลกระทบจากการคัดกรองและ/หรือการวินิจฉัยโรค
มาใหคะแนนดังนี้ (มีเกณฑสองเกณฑที่กำหนดใหคะแนนในระดับ 2)
ระดับความแมนยำ
ระดับผลกระทบ
คะแนน
A2

D1

5

A1

D1

4

A2

D0

3

A1
A0

D0
D1

2
2

8 การคำนวณความแมนยำ (Accuracy) กรณีที่ขอมูลที่อยูในเอกสารวิชาการไมรายงานคาความแมนยำ แตรายงานเปนคาความไว (sensitivity) และ

ความจำเพาะ (specificity) สามารถคำนวณดังนี้

สภาพจริงผูปวยจากการตรวจมาตรฐาน

การคัดกรอง
การตรวจวินิจฉัย
ผลการตรวจ
จากเครื่อง

ผลบวก

ผลลบ

ผลบวก

a

b

ผลลบ

c

d
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A0

D0

3.3 กรณีการปองกันโรค พิจารณาจากประสิทธิผลของการปองกันโรค ดังนี้
ประสิทธิผลการปองกันโรค
- มีประสิทธิผลในการปองกันมากกวา 90%
- มีประสิทธิผลในการปองกัน 80–89%
- มีประสิทธิผลในการปองกัน 70–79%
- มีประสิทธิผลในการปองกัน 60–69%
- มีประสิทธิผลในการปองกันนอยกวาหรือเทากับ 59
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คะแนน
5
4
3
2
1
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4. ความแตกตางในทางปฏิบัติ (Variation in practice)
คำจำกัดความ ความแตกตางในทางปฏิบัติจากการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพในการรักษาโรคและ/หรือฟนฟูสภาพ
การคั ด กรองและ/หรื อวิ น ิ จ ฉั ย โรค และการป องกั น โรค โดยพิ จ ารณาบนพื ้ น ฐานการมี อยู  ของหลั กฐานวิ ช าการ
โดยครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
1. ความแตกต า งระหว า งชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน ต อ งมี ห ลั ก ฐานเอกสารหรื อระเบี ย บทางราชการที ่ เ ป น
ลายลักษณอักษรซึ่งแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางสิทธิการรักษา
ความแตกตางในทางปฏิบตั ิ
คะแนน
ไมเปนสิทธิประโยชนในระบบหลักประกัน แตอยูในสิทธิประโยชนของสิทธิสวัสดิการ
5
รักษาพยาบาลขาราชการและสิทธิประกันสังคม
ไมเปนสิทธิประโยชนในระบบหลักประกัน แตอยูในสิทธิประโยชนสวัสดิการรักษาพยาบาล
3
ขาราชการหรือสิทธิประกันสังคม
ไมอยูในสิทธิประโยชนของทุกสิทธิ
1
2. ความแตกตางที่เกิดจากการกระจายเทคโนโลยี (ไมมีคะแนน)
สำหรับบริการและ/หรือเทคโนโลยี ที่ไมไดอยูในสิทธิ UCs ใหมีการเพิ่มเติมขอมูลเชิงพรรณนา
-หลักฐานวิชาการในประเทศไทย (ระดับประเทศและบางพื้นที่) ที่แสดงใหเห็นวา มีความแตกตางการเขาถึง
บริการและ การกระจายบริการและ/หรือเทคโนโลยี
-ขอมูลอื่นๆ เชน ขอมูลการระบาดวิทยาของโรคที่แตกตางในระหวางพื้นที่ ความเชี่ยวชาญของบุคลำกร
ขอจำกัดทางเทคโนโลยีนั้นๆ และระบบสงตอ เปนตน ที่มีผลตอการกระจายบริการและ/หรือเทคโนโลยี โดยแนบ
หลักฐานวิชาการ (ถามี)
5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (Economic impact on household expenditure)
คำจำกัดความ ผลกระทบจากการที่ครัวเรือนตองแบกรับภาระรายจายจากการรักษาโรคหรือปญหาสุขภาพและ/
หรือ จากการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจ็บปวยหรือมีปญหาดานสุขภาพ จนทำใหครัวเรือนตอง
ประสบกับภาวะลมละลาย (Catastrophic illness/ health catastrophe) 9 โดย
- กรณีหัวขอการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ใหพิจารณาเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการสงเสริม/คัดกรองและ
การปองกันโรค หากโรคที่ตองการคัดกรองและปองกันยังไมครอบคลุมในชุดสิทธิประโยชนของหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาใหรวมคาใชจายในการรักษาโรคดวย
- กรณีหัวขอการรักษาและฟนฟูสภาพ ใหพิจารณาคาใชจายที่เกิดขึ้น โดยมีขอสังเกตดังนี้
• หากคาใชจายจากการใชเทคโนโลยีเดียวกันแตมีคาใชจายตางกันตามลักษณะผูปวย หรือรูปแบบการใช
ใหพิจารณาจากผูปวยสวนใหญหรือการรักษาสวนใหญเปนหลัก
• หากเทคโนโลยีที่ใชเพียงครั้งเดียวแตมีผลไปตลอดชีวิตใหคิดคาใชจายทั้งหมด โดยใหระบุเพิ่มเติมวาเปน
คาใชจายครั้งเดียว
9

เกณฑที่กำหนดเปนภาวะการลมละลายของครัวเรือนจากการเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือน กำหนดจาก รายจายที่ครัวเรือนจายเองเปนคายา คา
รักษาพยาบาลทั้งกรณีเปนผูปวยนอกและผูปวยใน ที่สูงเกินกวารอยละ 10 ของรายจายทั้งหมดของครัวเรือน (อางอิงจาก Russell, 1996; Wagstaff
& Van Doorslaer, 2003 อ า งในบทความของ นพ. ภูษ ิต ประคองสาย และคณะ ในเรื ่อ ง “The Equity Impact of the Universal Coverage
Policy: Lessons from Thailand”)
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• หากเปนเทคโนโลยีที่ตองใชซ้ำไปในระยะเวลาเกินหนึ่งป ใหประมาณคาใชจายตอป
เกณฑ ก ารให คะแนน ขอมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของครัว เรื อนในรูป ของรายจายดานสุ ขภาพที่ ครัว เรื อน
ตองแบกรับ การคำนวณรายจายดานสุขภาพในที่นี้กำหนดใหผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือรายจายดานสุขภาพของ
ครัวเรือนแบงเปน 5 ระดับ 10 โดยในโครงการนี้พิจารณาเฉพาะรายจายทางตรงดานการแพทยที่เกิดขึ้นทั้งในกรณีผปู วย
นอกและผูปวยในและเกิดขึ้นในโรงพยาบาลภาครัฐเปนหลัก ทั้งนี้ไมรวมถึงคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นกับผูปวย 11 โดยเกณฑ
ในการใหคะแนนมีดังนี้ ใชขอมูลจากรายงานคาใชจายครัวเรือนจาก การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถิติแหงชาติ
9
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รายจายเนื่องจากโรคหรือปญหาสุขภาพ
มีรายจายเนื่องจากโรคหรือปญหาสุขภาพมากกวา 64,000 บาท/ป
มีรายจายเนื่องจากโรคหรือปญหาสุขภาพระหวาง 50,201 - 64,000 บาท/ป
มีรายจายเนื่องจากโรคหรือปญหาสุขภาพระหวาง 38,401 - 51,200 บาท/ป
มีรายจายเนื่องจากโรคหรือปญหาสุขภาพระหวาง 25,601 - 38,400 บาท/ป
มีรายจายเนื่องจากโรคหรือปญหาสุขภาพนอยกวา 25,600 บาท/ป

คะแนน
5
4
3
2
1

6. ความเปนธรรมและประเด็นทางสังคมและจริยธรรม (Equity/ethical and social implication)
คำจำกัดความ ประเด็นที่มีผลกระทบทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ตอสังคมสวนรวม เชน ชนกลุมนอย/
ผูดอยโอกาส/ผูเยาว/กลุมชาติพันธุ กลุมผูถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ หรือกลุมดอยโอกาสในสังคมทั้งที่มีกฎหมายรองรับ
และไมมีกฎหมายรองรับ เปนตน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความแบงแยกหรือความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงเทคโนโลยี/การ
บริการสุขภาพของคนแตละกลุมในสังคม ในที่นี้ ความเปนธรรมพิจารณาจากการใหความสำคัญแกผูไดรับผลกระทบที่มี
รายไดนอย ในขณะที่ประเด็นสังคมและจริยธรรมพิจารณาจากการใหความสำคัญในโรคหรือปญหาสุขภาพที่มีความชุก
ต่ำ
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาคะแนนเปนสามสวน ดังนี้
สวนที่หนึง่ พิจารณาจากผลกระทบของโรคหรือปญหาสุขภาพวาเกิดกับผูที่มีรายไดนอยหรือไม
ระดับรายไดของผูไดรับผลกระทบ
E0
E1

คำจำกัดความ
โรคหรือปญหาสุขภาพที่สวนใหญไมไดเกิดกับผูมรี ายไดนอย
โรคหรือปญหาสุขภาพที่สวนใหญเกิดกับผูมรี ายไดนอย
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ในการกำหนดเกณฑการใหคะแนนระดับของผลกระทบจากรายจายดานสุขภาพที่มีตอครัวเรือน ใชขอมูลจากรายงานคาใชจายครัวเรือนจาก การ
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถิติแหงชาติ พบวาครัวเรือนไทยมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนคิดเปนเงิน 21,346
บาท หากใชการกำหนดระดับที่มากกวา 10% ของรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนจะสามารถประมาณไดวาคาใชจายดานสุขภาพที่จะกอใหเกิดภาวะ
ลมละลายอยูที่คามากกวา 2,135 บาท/เดือนหรือ 25,620 บาท/ป จากนั้นใชคาดังกลาวมาเปนเกณฑขั้นต่ำในการใหคะแนนตามขนาดความรุนแรง
ของภาวะลมละลาย และเพิ่มขึ้นครั้งละ 5%
11 การคำนวณคาใชจายใหพิจารณาคาใชจายที่ใชในการรักษาพยาล (ตนทุนทางตรงทางการแพทย) เปนหลัก ไมรวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
คา เดินทางมาโรงพยาบาล คา เสีย โอกาสจากการขาดงาน เนื ่ อ งด ว ยต นทุ น เหล า นี ้ จ ะถู ก นำมาพิ จ ารณาในขั ้ น ตอนการประเมิ น ความคุ  ม ค า
ทางเศรษฐศาสตร
สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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ส ว นที ่ ส อง ประเด็ น โรคหรื อป ญ หาสุ ข ภาพที ่ ม ี ค วามชุ กต่ ำ 12 ให พ ิ จ ารณาจำนวนผู  ป  ว ยหรื อผู  ท ี ่ ไ ด ร ั บ ผลกระทบ
จากปญหาสุขภาพที่มีชีวิตอยูทั้งรายเกาและรายใหม ทั้งนี้ใหอางอิงจากหลักฐานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพหรือเอกสาร
จากหนวยงานตามรายชื่อในขอกำหนดทายเอกสารฉบับนี้ การพิจารณากำหนดคะแนนแบงเปน 3 ระดับดังนี้
11

ระดับความชุกของโรคหรือปญหาสุขภาพ
R0
R1
R2

คำจำกัดความ
เปนโรคหรือปญหาสุขภาพที่พบมากกวา 10,000 คน
เปนโรคหรือปญหาสุขภาพที่พบ 1,000 – 10,000 คน
เปนโรคหรือปญหาสุขภาพที่พบนอยกวา 1,000 คน

สวนทีส่ าม นำผลทีไ่ ดจากการพิจารณากำหนดคะแนนในสวนทีห่ นึ่งและสองมาใหคะแนน
หมายเหตุ มีเกณฑสองเกณฑที่กำหนดใหคะแนนในระดับ 2 ดังนี้
ระดับรายไดของผูไดรับผลกระทบ
E1
E1
E1
E0
E0
E0

ระดับความชุกของโรคหรือปญหาสุขภาพ
R2
R1
R0
R2
R1
R0

คะแนน
5
4
3
2
2
1

3) แนวทางพิจารณาเปนสิทธิประโยชน ดังนี้
1.
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข (ตนทุน-ประสิทธิผล) เพื่อจัดสรรทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดใหเหมาะสมกับความจำเปนและความตองการของผูรับบริการ มีประสิทธิภาพสูงสุดแกผูรับบริการ ซึ่ง
หมายถึง จะจัดบริการในลักษณะใด ตนทุนเปนอยางไร จะควบคุมตนทุนไดอยางไร จะจัดหาทรัพยากรไดอยางไร วิธีการ
จายคาบริการจะมีผลตอการจัดบริการอยางไร และการกระจายบริการสุขภาพอยางไร จึงจะทำใหเกิดความเทาเทียมกัน
และเกิดความเปนธรรม เชน อั ต ราส วนต น ทุ น ประสิ ทธิ ผ ลส วนเพิ ่ ม (Incremental cost-effectiveness
ratio, ICER) เกณฑที่ใชสำหรับการตัดสินใจวาเทคโนโลยีดานสุขภาพใดจะมีความคุมคามักอาศัยหลักการของเพดาน
ของความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to pay threshold) ซึ่งวัดเปนมูลคาตอหนวยประสิทธิผลในรูปของปสุขภาวะ
(QALY) สำหรับประเทศไทย คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติไดกำหนดระดับเพดานอยูที่หนึ่งเทาของ
รายไดประชาชาติตอหัวประชากร (Per capita Gross National Income, GNI) ซึ่งเคยใชมูลคาเทากับ 120,000 บาท
ตอปสุขภาวะ อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ประเทศไทยไดรับการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารโลกไดจัดใหอยูใน
กลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางถึงระดับบน (Uppermiddle income) โดยมีรายไดประชาชาติตอหัวประชากรตามวิธี
Atlas method เทากับ 4,210 เหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 หรือเทากับ 130,847 บาท หากปรับดวยดัชนี
ราคาผูบริโภคของสินคาทางการแพทยรายไดประชาชาติตอหัวประชากรในป พ.ศ. 2556 เทากับ 133,097 บาท และ

12 ประเด็นขอที่

6 นี้ระดับความชุกใชคาสูงสุดที่ 10,000 คน ซึ่งจะเปนระดับต่ำสุดของประเด็นขอที่ 1 (เรื่องจำนวนผูที่ไดรับผลกระทบ) เนื่องจาก
ตองการชดเชยคะแนนกับโรคที่มีความชุกต่ำซึ่งจะไดคะแนนนอยในประเด็นที่ 1 แตจะชดเชยดวยคะแนนสูงในประเด็นที่ 6 ซึ่งจะใหความสำคัญกับ
โรคที่มีความชุกต่ำ ทั้งนี้ระดับความชุกในประเด็นที่ 6 ใหใชตัวเลขเดียวกับประเด็นที่ 1

สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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จากการศึกษาของ มนทรัตมและคณะ 13 ซึ่งทำการสำรวจในประชากรไทยในป พ.ศ. 2555 พบวาความเต็มใจจายของ
สังคมไทยตอหนึ่งปสุขภาวะสำหรับมาตรการที่ใชในการรักษาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยไมไดยืดระยะเวลาการมีชีวิต มี
คาประมาณ 156,000 บาท จากระดับรายไดที่เปลี่ยนไปและขอมูลจากการศึกษาขางตน เกณฑความคุมคาหรือเพดาน
ของความเต็มใจที่จะจายสำหรับประเทศไทยในป 2556 จึงควรมีคาประมาณ 160,000 บาท หรือประมาณ 1.2 เทาของ
รายไดประชาชาติตอหัวประชากร (Per capita Gross National Income, GNI) ดังนั้น ยาหรือเทคโนโลยีใดที่ใชตนทุน
ต่ำกวาเกณฑ 160,000 บาทตอ 1 ปสุขภาวะ จัดวาเปนยาหรือเทคโนโลยีที่มีความคุมคา
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2. มีแนวทางเวชปฎิบัติ (Clinical Practice Guideline)
มีเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสุขภาพของภาวะหรือโรคตางๆ ครอบคลุมหัวขอ การสงเสริมสุขภาพ การ
ตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยโรค และเปนเอกสารแนวทางเวชปฏิบัตทิ ี่พัฒนาจากราชวิทยาลัยหรือสมาคมทางการแพทย
3. ความพรอมของระบบบริการ
มีความพรอมของบุคลากร อุปกรณเครื่องมือในการใหบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ หรือ
ระบบบริหารจัดการการสงตอ
4. ภาระงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พิจารณาจากงบประมาณที่ตองใชเพิ่มเติมหากมีเทคโนโลยีใหมในชุดสิทธิประโยชน และการลดภาระ
งบประมาณเดิม (Cost Saving)
5. ขอพิจารณาความเปนไปไดเชิงสังคมและจริยธรรม (Ethical issues)
พิจารณาประเด็น ความเปนธรรม ความสมเหตุผลในการเขาถึงเทคโนโลยีและบริการที่จำเปน เชน การใช/ไม
ใชเทคโนโลยีนี้ในการดูแลสุขภาพมีผลกระทบอยางไร
4) ชองทางเรงดวน Green channel
เงื่อนไข : เฉพาะกรณีโรคระบาด โรคอุบัติใหม หรือปญหาสุขภาพที่เปนภาวะเรงดวนรุนแรง โดยสามารถนำเขาใน
กระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระบวนการที่ 5 การประเมินความจำเปนและ
ผลกระทบเบื้องตน
ข. ขอกำหนดสำหรับการเตรียมหลักฐานวิชาการเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกหัวขอฯ
มีขอแนะนำใหใชผลงานวิชาการในประเทศที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ (ทั้งในและตางประเทศ) เปนลำดับตน
หากไมมีผลงานวิชาการดังกลาว ใหพิจารณาใชผลงานวิชาการในตางประเทศหรือเอกสารจากหนวยงานภาครัฐหรือ
สถาบันวิจัยในขอ 2 ตามความเหมาะสม และอื่นๆ ตามที่คณะทำงานคัดเลือกหัวขอฯ เห็นสมควร
ขอกำหนดของหลักฐานวิชาการ
1. ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ หมายถึง เอกสารที่มีการตีพิมพเผยแพรทั้งในและตางประเทศที่สามารถสืบคนไดทาง
Thai Medical Index และวารสารวิชาการตางประเทศสามารถสืบคนไดทาง PubMed
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มนทรัตม์และคณะ. การประเมินคุณค่าของสังคมต่อเพดานความคุม้ ค่าในประเทศไทย(Assessing a societal value for a ceiling
threshold in Thailand). โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ. 2552
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2. เอกสารจากหนวยงานที่นำมาอางอิงตองมาจากภาครัฐทั้งหมด หรือสถาบันวิจัย เชน
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
- สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
- สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
- ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.)
- สถาบันพัฒนาการคุม ครองการวิจยั ในมนุษย (สคม.)
- สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคน (สวค.)
- สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
- สำนักพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (HISO)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
- สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(สพช.)
- โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP)
- สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.)
- โครงการจัดการองคความรูเรื่องยาเสพติด (อสต.)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
- สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)
- มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
- สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสูป ระชาชน (รสส.) - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- สถานจัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ มช. (สวรส. เหนือ)
- สถาบันวิจัยระบบสาธารสุข (สวรส.)
- สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.)
- สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มอ. (สวรส. ใต)
- แผนงานพัฒนาระบบตรวจสอบการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล - สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)
- สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สวรส. อีสาน)
- ศูนยความรวมมือระดับภูมิภาคเอเซียการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไขหวัดนก (APAIR)
- เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน(Clinical Research Collaboration Network-CRCN)
- แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA-HPP)
- สำนักการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

นอกจากนี้ เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) ในระดับประเทศนั้น กำหนดใหเปน
เอกสารที่พัฒนาจากราชวิทยาลัยหรือสมาคมทางการแพทย ดังรายชื่อตอไปนี้
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟน ฟูแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย

17.
19.
21.
23.
25.
27.

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย
สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย
สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย
สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย

18.
20.
22.
24.
26.
28.

มะเร็งวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
สมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย
สมาคมพิษวิทยาแหงประเทศไทย
สมาคมพิษวิทยาคลินิก
สมาคมแพทยผวิ หนังแหงประเทศไทย
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย

สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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29. สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีรวมรักษาไทย
สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย
สมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย
สมาคมโรคตับ (ประเทศไทย)
สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแหงประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมจัดฟนและการวิจัยแหงประเทศไทย
สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย

49.สมาคมแพทยสองกลองทางเดินอาหารไทย
51.สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย

สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

30. สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย

สมาคมโรคติดเชื้อ
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย
สมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
สมาคมศัลยกรรมตกแตงแหงประเทศไทย
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
48.สมาคมศัลยแพทยระบบปสสาวะแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
50.สมาคมเพื่อเด็กพิการแตกำเนิด แหงประเทศไทย
52.สภาเทคนิคการแพทย

32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.

หนาที่ 13

