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สารบัญ
รูจักระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
เหตุผลที่ตองพัฒนาชุดสิทธิประโยชน
ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
การคัดเลือกหัวขอปญหาสุขภาพและเทคโนโลยีดานสุขภาพ
เพื่อนำมาพิจารณาในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน
ตองการมีสวนรวม ทำอยางไร?
กรณีศึกษาที่ 1 : วัสดุรองซับปสสาวะ อุจจาระ และผาออมสำเร็จรูป
สำหรับผูพิการและผูสูงอายุ กับการสนับสนุนจากภาครัฐ
กรณีศึกษาที่ 2 : การพัฒนายุทธศาสตรและนโยบายสำหรับ
การปองกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย

กรณีศึกษาที่ 3 : การประเมินมาตรการสงเสริมการเลิกบุหรี่ในประเทศไทย
กรณีศึกษาที่ 4 : การประเมินการผาตัด
ปลูกถายตับในเด็กที่เปนทอน้ำดีตีบตันแตกำเนิด
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อธิบายคำศัพทเฉพาะ
คำศัพท

คำอธิบาย

หลักประกันสุขภาพถวนหนา

โครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อใหคนไทยทุกคนสามารถรับบริการ
รักษาโรคไดโดยไมมคี าใชจาย ทัง้ นีภาค
้ รัฐจะใหประชาชนลงทะเบียน
กั บ โรง พยาบาล และ รั ฐ จั ด สรร งบ ประมาณ ลง ใน โรง พยาบาล
ตามจำนวนคน และแจกบัตรประจำตัวใหแกผูรับบริการเพื่อใชใน
การแสดงสิทธิเขารับบริการตามสิทธิประโยชนที่กำหนดไว

ชุดสิทธิประโยชน

ขอบเขตของบริการสาธารณสุขทีแต
่ ละบุคคลจะไดรับหรือสามารถ
เรียกรองจากหนวยบริการ

มาตรการดานสุขภาพ

ประเภทของบริการสาธารณสุขซึ่งครอบคลุมทั้งการคัดกรองโรค
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟนฟูสภาพของผูปวย

คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

คณะอนุกรรมการพัฒนา
สิทธิประโยชนและ
ระบบบริการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนคณะกรรมการที่
แตงตั้งภายใตพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2545 โดยมีอำนาจหนาที่ในการกำหนดมาตรฐานการใหบริการ
สาธารณสุข ของ หนวย บริการ และ เครือ ขาย หนวย บริการ และ
กำหนดมาตรการในการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติใหมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีอำนาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
เพือ่ ใหปฏิบตั หน
ิ าทีตามพ
่
ระราชบัญญัตนีิ ้ หรือตามทีคณะ
่ กรรมการ
มอบหมาย
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ ซึ่งอยู
ภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีอำนาจหนาที่
ใน การ พัฒนา ยุทธศาสตร ดาน สิทธิ ประโยชน และ ระบบ บริการ
ของ หลัก ประกัน สุขภาพ แหง ชาติ ทั้ง ดาน การ สง เสริมสุข ภาพ
การปองกันโรค และการรักษาพยาบาล รับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน และ ผู ให บริการ วิเคราะห ปญหา และ จัด ทำ ขอ เสนอ
ในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน เพือ่ ใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชน
และระบบบริการที่เหมาะสม

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม

คำศัพท

คำอธิบาย

คณะทำงานคัดเลือกหัวขอปญหาสุขภาพและเทคโนโลยีดานสุขภาพ
เขาสูการประเมิน เปนผูแทนซึ่งไดรับการคัดเลือกจากกลุมผูมีสวน
คณะทำงานคัดเลือก
ไดสวนเสีย และไดรับการแตงตัง้ ตามคำสัง่ คณะอนุกรรมการพัฒนา
หัวขอปญหาสุขภาพ
สิทธิประโยชนและระบบบริการ ที่ 3/2553 ใหมีอำนาจหนาที่ใน
และเทคโนโลยีดานสุขภาพ
การคัดเลือกหัวขอปญหาสุขภาพและเทคโนโลยีดานสุขภาพเขาสู
เขาสูการประเมิน
การประเมิน เพือ่ พัฒนาชุดสิทธิประโยชนภายใตระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
คณะผูดำเนิ

นโครงการศึกษา
เพื่อพัฒนาชุดสิทธิ
ประโยชนภายใตระบบ
หลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

คณะผูดำเนินโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนภายใต
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะ
อนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ ใหทำหนาที่
ศึกษาและสรางกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน เพื่อใหการ
พัฒนาชุดสิทธิประโยชนมีความครอบคลุม เปนระบบ โปรงใสและ
อยูบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ

หนวยงานวิจยั ดานนโยบายและระบบสุขภาพ ภายใตสำนักนโยบาย
และ ยุทธศาสตร กระทรวง สาธารณสุข ทำ หนาที่ วิจัย และ สราง
สำนักงานพัฒนานโยบาย หลักฐานเชิงประจักษ ที่เกี่ยวของกับนโยบายและระบบสุขภาพทั้ง
สุขภาพระหวางประเทศ

นโยบายสุขภาพของ
ในระดับประเทศและนานาชาติ ใหกับผูกำหนด
(IHPP)
ประเทศและระดับสากล ทั้งนี้เพื่อใหมีการนำผลการศึกษาวิจัยไป
ใชในกระบวนการนโยบาย อันจะนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายสุขภาพของประเทศและนานาชาติ
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่ประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
ซึ่งครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย หัตถการ ตลอดจนมาตรการ
สง เสริมสุข ภาพ และ ปองกัน โรค ทั้ง ใน ระดับ บุคคล และ สังคม
โครงการประเมินเทคโนโลยี
HITAP เปน องคกร ภาคี ของ สำนักงาน พัฒนา นโยบาย สุขภาพ
และนโยบายดานสุขภาพ
ระหว
างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานอยางเปน
(HITAP)
ระบบ โปรงใส ตรวจสอบได สอดคลองกับความตองการงานวิจัย
ในระบบสุขภาพของประเทศ โดยหัวใจของการทำงานคือมุงให
ประโยชนแกสังคมโดยรวมเปนสำคัญ
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รูจักระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทยที่ใชในปจจุบัน ประกอบดวย 3 ระบบ
ไดแก
1 ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
2 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
3 ระบบประกันสังคม

ในแตละระบบมีรูปแบบทีแตก
่ ตางกัน ไมวาจะเปนแหลงเงินทีใช
่ สิทธิประโยชน
และระบบการจายเงิน เปนตน โดยระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ถือเปน
สวัสดิการที่รัฐจัดใหแกขาราชการ ลูกจางประจำ รวมถึงพอแมและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะไมเกิน 2 คน
สวนระบบประกันสังคมถือเปนสวัสดิการสำหรับกลุม ลูกจางในภาคเอกชนหรือ
แรงงานในระบบ ซึ่งรัฐ นายจาง และลูกจาง ตองรวมกันจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคม เพือ่ สรางความมัน่ คงแกลูกจางในดานสิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ เชน ตาย ทุพพลภาพ ชราภาพ และการวางงาน
ขณะที่ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากเงินภาษี
เปนสวัสดิการที่รัฐจัดใหแกประชาชนทั่วไปที่ไมมีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการและประกันสังคม ซึ่งมีจำนวนประมาณ 47 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ
76 ของประชากรทั่วประเทศ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม
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ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ขาราชการ
เริ่มตนเมื่อป พ.ศ.
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

แหลงทุน

ผูที่ไดรับ
สิทธิประโยชน

จำนวนผูที่ไดรับ
สิทธิประโยชน
ผูใหบริการสุขภาพ

ระบบ
ประกันสังคม

ระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา

2503

2533

2544

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

สำนักงานประกัน
สังคม
กระทรวงแรงงาน

สำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหง
ชาติ (สปสช.)

ภาษี

เงินสมทบจาก
ลูกจาง นายจาง
และภาครัฐ

ภาษี

ขาราชการและ
ลูกจางของสวน
ราชการที่ปฏิบัติ
งาน ผูรับเบี้ยหวัด
บำนาญ และบุคคล
ในครอบครัว

ลูกจางบริษัทเอกชน ประชาชนทั่วไป
ที่ไมไดรับสิทธิจาก
สวัสดิการขาราชการ
ประกันสังคม หรือ
สิทธิอื่นๆ ที่รัฐจัดให
เปนการเฉพาะ

5 ลานคน
(รอยละ 8)

10 ลานคน
(รอยละ 16)

47 ลานคน
(รอยละ 76)

สวนใหญเปนสถาน
พยาบาลภาครัฐ
และผูมีสิทธิสามารถ
เขารับการรักษา
พยาบาลในสถาน
พยาบาลเอกชน
กรณีฉุกเฉินหรือ
อุบัติเหตุ

สวนใหญเปน
สถานพยาบาล
ภาคเอกชน
โรงพยาบาลภาค
รัฐที่มีจำนวนเตียง
มากกวา 100 เตียง
ขึ้นไป และเครือขาย

สวนใหญเปนสถาน
พยาบาลภาครัฐ
ครอบคลุมตั้งแต
บริการระดับปฐมภูมิ
ถึงตติยภูมิ โดยเนน
การสนับสนุนบริการ
ปฐมภูมิ

ส ร า ง สุ ข ถ ว น ห น า
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ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ขาราชการ
สิทธิประโยชน
ที่ไดรับ

สิทธิการรักษา
พยาบาลเกือบ
ทุกกรณี

ระบบ
ประกันสังคม

ระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา

ชุดสิทธิประโยชน
ภายใตสิทธิการ
รักษาพยาบาลใน
บางกรณี และตัวยา
ตามที่ระบุในบัญชี
ยาหลัก
แหงชาติ

ชุดสิทธิประโยชน
ภายใตสิทธิการ
รักษาพยาบาล การ
ปองกันโรคและการ
ตรวจคัดกรองใน
บางกรณี และตัวยา
ตามที่ระบุในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ

หมายเหตุ : การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของประชาชนทั้งประเทศ

อยูภายใตการดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม
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เหตุผลที่ตองพัฒนาชุดสิทธิประโยชน
ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
หากพิจารณาชุดสิทธิประโยชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในปจจุบัน
พบวา ยังไมครอบคลุมมาตรการดานสุขภาพบางอยางที่จำเปน หรือบางสวนที่อยูใน
ชุดสิทธิประโยชนแลวแตผูรับสิทธิยังไมไดรับบริการอยางเพียงพอและทั่วถึง
ดวยเหตุนี้ทำใหเกิดการรองขอความชวยเหลือและเรียกรองใหมีการปรับปรุง
สิทธิประโยชนอยูบอยครั้ง อยางไร ก็ตาม ที่ผานมายังไมเคยมีการพัฒนาชุดสิทธิ
ประโยชนอยางเปนระบบและชัดเจนถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและมีกฎเกณฑ
ในการคัดเลือก
ทั้ ง นี้ คณะ อนุ ก รรมการ พั ฒนา สิ ท ธิ ประโยชน และ ระบบ บริ ก าร ภาย ใต
สำนักงาน หลัก ประกัน สุขภาพ แหง ชาติ (สปสช.) จึง ได มอบ หมาย ให สำนักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข เปน ผูดำเนินโครงการ
ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒนาชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน ภาย ใต ระบบ หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ถ ว น หน า
มีหนาที่ศึกษาและพัฒนาชุดสิทธิประโยชนอยางเปนระบบ โปรงใส อยูบนพื้นฐาน
ของ หลัก ฐาน เชิง วิชาการ และ รับ ฟง ความ คิด เห็น จาก กลุม ผู มี สวน ได สวน เสีย ใน
ระบบสุขภาพ ไดแก ผูกำหนดนโยบาย ผูเชี่ยวชาญดานการแพทย นักวิชาการ ภาค
ประชาสังคม กลุมผูปวย ภาคอุตสาหกรรมดานการแพทย และประชาชนทั่วไป เพื่อ
ใหผูแทนกลุมเหลานี้มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน และมั่นใจได
วาผูมีสิทธิรักษาพยาบาลจะเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม
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7 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับการ
มีสวนรวมพัฒนาชุดสิทธิประโยชน

1

2

ผูแทนผูกำหนดนโยบาย

ผูแทนผูเชี่ยวชาญดานการแพทย

จำนวน 4 ทาน

จำนวน 4 ทาน

• หนวยงานราชการระดับกรม
ในกระทรวงสาธารณสุข
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
• สำนักงานประกันสังคม
• กรมบัญชีกลาง
• สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

• ราชวิทยาลัยแพทยทุกแหง
• ราชวิทยาลัยทันตแพทย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุม เปนผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุด
สิทธิประโยชน ในรูปแบบของคณะทำงาน ซึ่งมีผูแทนที่ไดรับการคัดเลือก
จากหนวยงานหรือองคกรตางๆ ดังนี้

3

4

ผูแทนนักวิชาการ

ผูแทนภาคประชาสังคม

จำนวน 4 ทาน

จำนวน 4 ทาน

คณะและ สถาบัน การ ศึกษา เทียบ เทา คณะ
ใน มหาวิทยาลัย ภาค รัฐ และ เอกชน ทุก แหง
ที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ในสาขาวิชาตอไปนี้
• สาธารณสุขศาสตร
• เภสัชศาสตร
• พยาบาลศาสตร
• เศรษฐศาสตร (เฉพาะคณะที่มี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรสาธารณสุข)

ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไร
ในคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ
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5

6

ผูแทนกลุมผูปวย

ผูแทนภาคอุตสาหกรรม

จำนวน 4 ทาน

จำนวน 3 ทาน

• เครือขายผูปวยตามรายชื่อที่
ไดรับจากสำนักสนับสนุนการ
มีสวนรวมของภาคี สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
• เครือขายผูเสียหาย
ทางการแพทย

• สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิต
ยาแผนปจจุบัน
• สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ
• สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทยไทย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม
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ผูแทนประชาชนทั่วไป
จำนวน 4 ทาน

เครือขายจังหวัดในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
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การคัดเลือกหัวขอปญหาสุขภาพและ
เทคโนโลยีดานสุขภาพเพื่อนำมาพิจารณา
ในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน

ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเสนอหัวขอปญหาดานสุขภาพเพื่อเขารับการพิจารณา
ในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาผานผูแทน
กลุมที่เกี่ยวของ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑเพื่อจัดลำดับความสำคัญเบื้องตน ดังนี้
1 จำนวนผูที่ไดรับผลกระทบจากโรคหรือปญหาสุขภาพ
2 ความรุนแรงของโรคหรือปญหาสุขภาพ
3 ประสิทธิผลของเทคโนโลยีดานสุขภาพ
4 ความแตกตางในทางปฏิบัติ
5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
6 ความเปนธรรมและประเด็นทางสังคมและจริยธรรม

ผูแทนกลุม ผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุม จะรวบรวมหัวขอที่มีความสำคัญ
ลำดับตนๆ เสนอตอคณะทำงานคัดเลือกหัวขอปญหาสุขภาพและเทคโนโลยีดานสุขภาพ
เขาสูการ
 ประเมินไมเกินครัง้ ละ 3 หัวขอ ในชวงเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกป

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม
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คณะ ทำงาน คัด เลือก หัว ขอฯ ประกอบ ดวย ผู แทน กลุม ผู เชี่ยวชาญ ดาน
การแพทย กลุมนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และกลุมผูปวย ซึ่งเปนผูแทนกลุมผู
มีสวนไดสวนเสีย 4 กลุม จากทั้งหมด 7 กลุม มีหนาที่ในการคัดเลือกหัวขอฯ บน
พืน้ ฐานของขอมูลและหลักฐานเชิงวิชาการตามประเด็นและเกณฑการคัดเลือกหัวขอ
ที่กำหนด คณะผูดำเนินโครงการฯ ทั้ง IHPP และ HITAP มีสวนชวยในการจัดเตรียม
ขอมูลและเอกสารทีเกี
่ ย่ วของใหกับคณะทำงานคัดเลือกหัวขอฯ และประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการเพื่อพิจารณา
หัวขอที่ผานการคัดเลือกจากคณะทำงานคัดเลือกหัวขอฯ และผานความเห็น
ชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ จะถูกดำเนินการ
ประเมินโดยกระบวนการวิจัยมาตรฐานและเปดโอกาสใหกลุม ผูมีสวนไดสวนเสีย
และนักวิชาการทีมี่ ความเชีย่ วชาญในหัวขอทีต่ องการประเมิน เขามามีสวนรวมตลอด
กระบวนการ อีกทั้งเปนผูพิจารณาใหความคิดเห็นตอผลการประเมินในขั้นตน
ประเด็นสวนใหญที่ประเมิน ไดแก ความคุมคา ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
และผลกระทบดานงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ผล การ ประเมิ น ผ า น การ ให ความ เห็ น จาก กลุ ม ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย และ
นักวิชาการจะถูกนำเสนอตอคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ
ภายในระยะเวลา 6-12 เดือน เพื่อใชเปนขอมูลสำหรับจัดทำขอเสนอในการพัฒนา
สิทธิประโยชนและระบบบริการ และเสนอตอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติพิจารณาบรรจุเขาสูชุดสิทธิประโยชน
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สรุปขั้นตอนและการมีสวนรวม
ในกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ
ของหัวขอปญหาสุขภาพและเทคโนโลยี
ดานสุขภาพ

ผู แทน กลุ ม ผู มี ส ว น ได
สวนเสียทัง้ 7 กลุม
 เสนอ
หัวขอฯ

คณะ ผู ดำเนิน โค รง การฯ จัดเตรียม
และ รวบรวม ขอมูล เพื่อ เสนอ ตอ คณะ
ทำงานคัดเลือกหัวขอฯ

คณะ ทำงาน คั ด เลื อ ก หั ว ข อ ฯ
จั ด ลำดั บ ความ สำคั ญ และ
คัด เลือก หัว ขอฯ เพื่อ นำ เสนอ
ต อ คณะ อนุ ก รรมการ พั ฒ นา
สิทธิประโยชนและ
 ระบบบริการ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม
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หัวขอฯ ทีได
่ รับการคัดเลือก
และผานความเห็นชอบจาก
คณะ อนุ ก รรมการ พั ฒ นา
สิ ท ธิ ประโยชน และ ระบบ
บริ ก าร ถู ก นำ ไป ทำการ
ประเมิ น ด ว ย กระบวนการ
วิ จั ย มาตรฐาน โดย คณะ
ผูดำเนินโครงการฯ
ผล การ ประเมิน โดย คณะ
ผูดำเนิ
 นโครงการฯ ถูกนำไป
เสนอตอคณะอนุกรรมการ
พัฒนา ชุด สิทธิ ประโยชน
และระบบบริการ

ผล การ ประเมิ น ถู ก นำ เสนอ
ตอคณะกรรมการหลักประกัน
สุ ข ภาพ แห ง ชาติ พิ จ ารณา
เขาสูชุดสิทธิประโยชน
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ตองการมีสวนรวม ทำอยางไร?
จะเห็นไดวาการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม ในสังคมเขามามีสวนรวมและใหขอคิดเห็นในทุกขัน้ ตอน เพือ่ ตอบสนอง
ความ ตองการ ของ กลุม ผู มี สวน ได สวน เสีย ใน ระบบ หลัก ประกัน สุขภาพ
ถวนหนาผานผูแทนของแตละกลุม
หากทานสนใจเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน เพื่อ
เสนอหัวขอหรือแสดงความคิดเห็น ทำไดไมยากโดยติดตอผูแทนกลุมที่
ปรากฏใน http://www.hitap.net/bp/

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม
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สอบถามขอมูลและรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการ
ศึกษา เพื่อ พัฒนา ชุด สิทธิ ประโยชน ภาย ใต ระบบหลัก ประกัน
สุขภาพถวนหนา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เลขที่ 120 หมู 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหนวยงานราชการ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0 2141 4000
สายดวน 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
โทรสาร 0 2143 9730-1
Email: e-news@nhso.go.th
http://www.nhso.go.th
หรือ คณะผูดำเนินโครงการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน
ภาย ใต ระบบ หลัก ประกัน สุขภาพ
ถวนหนา
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ (IHPP)
โทร 0 2590 2366, 0 2590 2367
โทรสาร 0 2590 2385
http://www.ihpp.thaigov.net

โครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายดานสุขภาพ (HITAP)
โทร 0 2590 4549, 0 2590 4374-5
โทรสาร 02-590-4369
http://www.hitap.net
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หากมีผูเขามารวมคิดรวมทำ
มาก เทาใด จะ ยิ่ง ชวย ให เกิด การ
หยิ บ ยก ประเด็ น ป ญ หา ใน ระบบ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ถ ว น หน า
ขึ้น มา พิจารณา ปรับปรุง แกไข ได
อยางครอบคลุมและทั่วถึง
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กรณีศึกษาที่ 1 :

วัสดุรองซับปสสาวะ อุจจาระ และ
ผาออมสำเร็จรูปสำหรับผูพิการ
และผูสูงอายุ กับการสนับสนุน
จากภาครัฐ
วัสดุรองซับปสสาวะ อุจจาระ และผาออมสำเร็จรูป สำหรับ ผู พิการ และ ผู สูง อายุ
เปนหัวขอที่ไดรับการเสนอโดยกลุม
ประชาชนทัว่ ไปผานตัวแทนสมาคม
ผูพิการ ในรอบที่ 1 ป พ.ศ. 2553
หัวขอนีได
้ รับการคัดเลือกจากคณะ
ทำงานคัดเลือกหัวขอฯ และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ
ให คณะ ผู ดำเนิน โค รง การฯ ศึกษา ความ
คุม คา และ ความ เปน ไป ได ใน การ สนับสนุนวัสดุ
รอง ซั บ ประเภท ผ า อ อ ม ผู ใ หญ ให กั บ ผู สู ง อายุ และ/หรื อ
ผูที่มีปญหาเรื่องการกลั้นปสสาวะและ/หรืออุจจาระไมอยู
หรือผูที่มีปญหาในการเคลื่อนไหวรางกายทำใหไมสามารถ
ทำความสะอาดและ/หรือสวมใสเสื้อผาหลังการขับถายได
เนื่องจากขอมูลที่สืบคนจากตางประเทศไมสามารถ
นำมาใชอางอิงเพือ่ การตัดสินใจเชิงนโยบายภายใตบริบทของ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม

25

ประเทศไทยได จึงตองดำเนินการศึกษากึง่ ทดลองเพือ่ วัดคุณภาพชีวติ ของผูพิ การและ
ผูสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปหลังไดรับการสนับสนุนผาออมผูใหญ
ผลจากการวิจัยขอมูลเบื้องตนโดยคณะผูดำเนินโครงการฯ พบวา คุณภาพ
ชีวติ ของผูพิ การและผูสู งอายุทีมี่ ปญหากลัน้ ปสสาวะอุจจาระไมอยูและ/หรื

อมีปญหา
ดานการเคลือ่ นไหวรางกายเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังจากรับการ
สนับสนุนผาออมผูใ หญ เพราะผูใช
 รูส กึ มัน่ ใจในการเขาสังคมมากขึน้ ไมตองกังวลเรือ่ ง
กลิ่นไมพึงประสงคหรือปสสาวะ อุจจาระเล็ดราด พรอมทั้งยังสามารถทำกิจกรรม
ตางๆ ไดสะดวกขึ้น ทั้งนี้ ผูที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหวจะมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
อยางชัดเจน
นอกจากนี้ การสนับสนุน ผาออม ผูใหญแกผูที่ตองการอยางเพียงพอยังชวย
ลดภาระคาใชจายในครัวเรือนจากเดิมเฉลี่ยคนละ 2,000 บาท/เดือน เหลือคนละ
ประมาณ 240 บาท/เดือน
ถึงแมวา ผาออมผูใ หญไมสามารถยืดอายุของผูพิ การและผูสู งอายุ แตประเด็นนี้
ไดรับความสนใจจากคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ เพราะ
เปนการสนับสนุนเทคโนโลยีทีจำเป
่ นแกกลุม ผูด อยโอกาสทางสังคม หัวขอนีจึ้ งมีความ
เปนไปไดที่จะถูกจัดใหอยูในชุดสิทธิประโยชนภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา
ซึ่งจะสงผลใหผูพิการและผูสูงอายุที่มีจำนวนมากกวา 300,0001 คนทั่วประเทศ
ที่มีความจำเปนตองใชผาออมผูใหญมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การประเมินความคุมคาของการสนับสนุน ผาออมผูใหญสำเร็จรูปกำลังอยูใน
ระหวางการดำเนินการ พรอมกับการศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการบริหาร
จัดการสนับสนุนผาออมผูใหญแกผูพิการและผูสูงอายุที่กำลังจะเริ่มในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2554 ในระยะแรกเปนการรวบรวมความเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนได
สวนเสียเพื่อระบุแนวทางที่เปนไปได ซึ่งอาจนำไปศึกษาใชในระยะถัดไป
1
นับเฉพาะผูพิการที่ตองการความชวยเหลือเรื่องการขับถายและทำความสะอาดตนเอง
ไมรวมเด็กที่มีความบกพรองดานสติปญญา ผูสูงอายุที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหว กลั้นอุจจาระ
ปสสาวะไมได สื่อสารไมได (ขอมูลจากการสำรวจความพิการป พ.ศ. 2550 โดยสำนักงานสถิติ
แหงชาติ)
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กรณีศึกษาที่ 2 :

การพัฒนายุทธศาสตรและนโยบายสำหรับ
การปองกันและควบคุมโรค
มะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย

การศึกษานี้เปรียบเทียบความคุมคา
ของ มาตรการ ป อ งกั น และ ควบคุ ม
มะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยโดย
เปรียบ เทียบ ตนทุน และ ผลลัพธ ทาง
สุขภาพระหวางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ดวยวิธีวีไอเอ แปปสเมียร และ
วีไอเอรวมกับแปปสเมียร) กับการฉีดวัคซีนปองกันการติดเชือ้ Human Papillomavirus
(HPV) ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรคซึ่งผลการศึกษาพบวา การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกมีความคุมคามากกวาการฉีดวัคซีน HPV กลาวคือการคัดกรองชวยลด
ความเสีย่ งและการเสียชีวติ จากมะเร็งปากมดลูก ในขณะเดียวกันสามารถลดคาใชจาย
โดยรวมของประเทศในการควบคุมและปองกันมะเร็งปากมดลูกแกหญิงไทยอีกดวย
โดย ยิ่ง มี การ ตรวจ คัด กรอง ได จำนวน มาก เทาไร ยิ่ง มี ความ คุม คา มาก ขึ้น เทานั้น
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นอกจากนี้ยังพบวา การฉีดวัคซีน HPV ไมมีความคุมคาเนื่องจากวัคซีนมีราคาสูง
มาก ผลการศึกษาถูกนำเสนอแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหการสนับสนุน กำกับ
ติดตามและประเมินผลนโยบายควบคุมและปองกันมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย
อาทิ กรมอนามัย กรมการแพทย รวมไปถึงคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน
และระบบบริการ
ผลการศึกษานี้สงผลใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และกระทรวง
สาธารณสุขเรงสนับสนุนใหหญิงไทยอายุระหวาง 30-60 ปทั่วประเทศ เขารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และในป พ.ศ. 2550 ขอมูลจากสถาบันมะเร็งแหงชาติ
และขอมูลจากการสำรวจชุมชนใน 14 จังหวัด พบวาอัตราการตรวจคัดกรองของ
หญิงไทยกลุมเปาหมายเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2549 เปน รอยละ 70
ในป พ.ศ. 2552 ซึ่งคาดวาผลดังกลาวจะสามารถปองกันผูที่เปนมะเร็งปากมดลูก
ได 1,500 คนตอป ลดจำนวนคนตายจากมะเร็งปากมดลูกได 750 คนตอป และ
ประหยัดเงินใหประเทศชาติไดถึงปละ 380 ลานบาท2

2
ผลวิเคราะหเพิ่มเติมจาก Economic Evaluation of Policy Options for Preventions
and Control of Cervical Cancer in Thailand. Phamacoeconomic. 2011 (In press)
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กรณีศึกษาที่ 3 :

การประเมินมาตรการสงเสริม
การเลิกบุหรี่ในประเทศไทย

ปจจุบันประเทศไทยมีผูสูบบุหรี่เปนประจำประมาณ 9.5 ลานคน3 จากการ
่ เกิดภาระโรคสูงเปนอันดับ
ศึกษาภาระโรคเมือ่ ป พ.ศ. 25474 พบวา การสูบบุหรีทำให
3 รองจากพฤติกรรมทางเพศทีไม
่ เหมาะสมและการดืม่ แอลกอฮอล นอกจากนี้ ปญหา
ี บำบัดรักษา
สุขภาพจากการสูบบุหรีมี่ แนวโนมเกิดขึน้ ในผูที มี่ รายไดนอย ทัง้ นี้ วิธการ
ผูติดบุหรี่อาจแบงไดเปน 2 วิธีหลัก คือ 1) การใหคำปรึกษาหรือพฤติกรรมบำบัด
สำหรับผูที่ติดบุหรี่ทางพฤติกรรม (สูบนอยกวา 10 มวนตอวัน) และ 2) การบำบัด
ดวยยา ไดแก ยานิโคตินทดแทน และยากลุมที่รักษาโรคซึมเศรา เชน Nortriptyline
สำหรับผูที่ติดนิโคติน (สูบตั้งแต 10 มวนขึ้นไป) ซึ่งในปจจุบันยาเหลานี้ยังไมไดถูก
บรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติ ผูปวยที่มีกำลังซื้อเทานั้นที่สามารถเขาถึงยากลุมนี้ได
การ ศึกษา ความ คุม คา ของ มาตรการ สง เสริม การ เลิก บุหรี่ เปน หัวขอ ที่ ได รับ
การเสนอโดยกลุมนักวิชาการและตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมในรอบที่ 1 ป พ.ศ.
2553 และไดถูกคัดเลือกใหทำการประเมินโดยคณะทำงานคัดเลือกหัวขอฯ และ
3
สรุปสถานการณการควบคุมการบริโภคยาสูบประเทศไทย พ.ศ. 2552 ศูนยวจิ ยั และจัดการ
ความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2553
4
รายงานผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2547 สำนักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 2550

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม

29

คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ
ผลการศึกษาพบวา การใหคำปรึกษารวมกับการใหยา Varenicline มีความ
คุมคามากที่สุด กลาวคือ ทำใหประหยัดตนทุนในการรักษาความเจ็บปวยจากโรคที่
่ อนาคตคิดเปนเงิน 18,000 บาท และทำใหผูที เลิ
่ กสูบบุหรี่
เกีย่ วของกับการสูบบุหรีใน
มีปสุขภาวะเพิ่มขึ้น 0.22 ป เมื่อเทียบกับมาตรการการเลิกบุหรี่ดวยตนเอง
มาตรการที่มีความคุมคารองลงมาไดแก การใหคำปรึกษารวมกับการใหยา
Nortriptyline ซึ่งทำใหประหยัดงบประมาณในการรักษาโรคที่เกี่ยวของกับการสูบ
บุหรี่ในอนาคตคิดเปนเงิน 12,000 บาท และทำใหผูที่เลิกสูบบุหรี่มีปสุขภาวะเพิ่ม
ขึ้น 0.12 ป
ภายหลังจากการนำเสนอผลการศึกษาตอคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน
และระบบบริการ โดยมีมติใหทำการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นความเปนไปไดและ
ประสิทธิผล ของ มาตรการ ใน คน ไทย เพราะ ขอมูล ที่ ได จาก การ ศึกษา ขาง ตน สวน
ใหญเปนขอมูลของประสิทธิผลของมาตรการในตางประเทศ ทั้งนี้ใหนำผลการศึกษา
ตอเนื่องนี้กลับมานำเสนอตอคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ
เพื่อพิจารณาตอไป
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กรณีศึกษาที่ 4 :

การประเมินการผาตัดปลูกถายตับในเด็ก
ที่เปนทอน้ำดีตีบตันแตกำเนิด

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนกับการมีสวนรวมจากภาคสวนในสังคม

การผาตัดปลูกถายตับเปนวิธการ
ี รักษาสำหรับผูป วยเด็กทีเป
่ นทอน้ำดีตีบตัน
แตกำเนิด นับเปนการรักษาทีสามารถ
่
ชวยชีวติ เด็กเหลานี้ อยางไรก็ตาม การ
รักษานีมี้ คาใชจายสูงและยังไมอยูใน
 ชุดสิทธิประโยชน ทำใหผูป วยทีมี่ ฐานะ
ยากจนไมสามารถเขาถึงการบริการนี้ได จึงเปนที่มาของการประเมินความ
คุมคาและผลกระทบดานงบประมาณของการผาตัดปลูกถายตับในเด็ก
ผลการศึกษาพบวา การรักษานีมี้ ตนทุนในปแรกประมาณ 1 ลานบาท
หลังจากนัน้ จะมีตนทุนเปนคายากดภูมคิ มุ กันและยาปฏิชวี นะปองกันการติด
เชื้อประมาณ 12,000-30,000 บาทตอเดือนไปตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม
ต่ำคือประมาณ 60-80 รายตอปในประเทศไทย
เนือ่ งจากโรคนีมี้ อุบตั การณ
ิ
และปจจุบันมีโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยที่สามารถใหบริการไดสูงสุด
เพียง 40 รายตอป ทำใหมีผลกระทบตองบประมาณไมมากหากรวมอยูใน
ชุดสิทธิประโยชน
ภายหลังจากพิจารณาผลการศึกษานี้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.
2554 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเห็นชอบใหเพิ่มชุดสิทธิ
ประโยชนการผาตัดปลูกถายตับในเด็กที่เปนโรคทอน้ำดีตีบตันแตกำเนิด
ใหอยูในชุดสิทธิประโยชน โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2554 เปนตนไป
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