
ชุดสิทธิประโยชน์หลัก
ของงานบริการส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
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ความเทา่เทียม ความเป็นธรรม

ความเป็นจริง การท าให้ได้รับสิทธิอันเท่าเทยีมกัน
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เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ และไม่เกิดภาวะล้มละลายจากการ
จ่ายค่าบริการ เป็นเรื่องส าคัญอันดับต้นๆ 
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ที่มุ่งมั่นจะท าให้ประชาชนได้
เข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม

ชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit packages) 

Reference : http://www.hitap.net/news/172287
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“สปสช.ดูแลคนไทยประมาณ 47.7 ล้านคน มีอายุ และโรคหลากหลาย และมีปัญหาเศรษฐกิจ และ
สังคมหลากหลาย เรามีเป้าหมายที่จะให้ การดูแลคนกลุ่มนี้ไม่ให้ล้มละลายทางเศรษฐกิจ ต้องท าให้เขา
มีความมั่นใจว่าเราดูแลเขาได้ตลอดทางตั้งแต่เกิดจนตาย ในการดูแลนั้นจะท าตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค รักษาพยาบาล รวมถึงฟื้นฟูสภาพครบวงจร และ รวมไปถึงสิทธิในการใช้ยาสมุนไพร
ต่างๆ เป้าหมายคือ ท าให้คนไทยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ” (รศ.พญ.ประสบศรี อี้งถาวร) 
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1.สิทธิประโยชน์หลัก ดูแลในภาพรวม จะได้รับ
บริการทั่วไปตั้งแต่เกดิจนตายตามช่วงอายุ

2.สิทธิประโยชน์เสริม หรือการดูแลเฉพาะโรค แต่
ขณะเดียวกันก็ต้องมีสิทธิประโยชน์เสริม เพราะบาง
โรคอาจมีค่ารักษาแพง ก็ต้องดูแลโดยเติมเงินให้
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา

การก าหนดงบประมาณ
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โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชนแ์ละระบบบรกิารด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดท าข้อเสนอรายการสทิธิประโยชนด์้านการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรค ส าหรับ
ประชากรทุกกลุ่มอายุ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

• มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและเกิดความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ 

• มีการประมาณความครอบคลุมงบประมาณทีจ่ะเกิดขึน้ 
• รวมถึงการลงทนุและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนโยบายและ

มาตรการใหม่หรือมาตรการทีม่ีอยู่เดิมที่ยงัไม่สามารถด าเนินงานจน
ประสบความส าเร็จได้ 

• น าเสนอข้อมลูต่อคณะกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนด์้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสปสช. ต่อไป

โดยการพิจารณาข้อเสนอวางอยู่
บนหลักฐานเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิผลและ/หรือความคุ้มคา่
ทางเศรษฐศาสตร์และสุขภาพ 
รวมทั้งด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย 



8

ขอบเขตและแนวคิด

• เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ า
• หลักการแนวคิดการพิจารณารายการในชุดสิทธิประโยชน์ 
• เป็นการบริการที่ผ่านการพิสูจน์ว่ามีคุณภาพและคุ้มทุนตามวิธีการ

ประเมินทางเศรษฐศาสตร์
• ค านึงถึงความสามารถในการจา่ยของประเทศ
• ความเป็นธรรมทางสุขภาพ



ความจ าเป็นภายใต้ประเภทและขอบเขต 5 กลุ่มวัย

สรุปรายการกิจกรรม PP ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นกิจกรรม PP พื้นฐาน 
(82 กิจกรรม) ตามฉบับที่ 10 
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• หญิงตั้งครรภ์
• กลุ่มเด็กอายุ 0 – 5 ปี
• กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6 – 24 ปี
• กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25 – 59 ปี
• กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

“ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุขด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559”
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เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health outcomes) ที่ได้

ว่าคุ้มค่ากับต้นทุน (Cost) ที่เสียไปหรือไม่

หลักการพื้นฐานของการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข 
(Health economic evaluation) 

Cost Benefit



Assessment and appraisal process



การลงทุนท่ีคุ้มค่า



โครงการวิจัย เรื่อง 
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ของงานบริการส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
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วิธีการประมาณการ unit cost PP
• Identify กิจกรรม PP 
•Method & Selection of data collection sites
•ประมาณการ direct cost

Labor cost (LC)
Material cost (MC)
Capital cost (CC)

•ประมาณการ Direct cost + Indirect cost
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Identify กิจกรรม PP 
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1.หญิงตั่งครรภ์
57 กิจกรรม

2. เด็ก 0-5 ปี
10 กิจกรรม

3. กลุ่มวัยรุ่น1
8 กิจกรรม

4. กลุ่มวัยท างาน
18 กิจกรรม

5. กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
24 กิจกรรม



Activities - PP

ล ำดบั รหสั กลุ่มเป้าหมาย ประเภท กจิกรรม

A 1. หญงิตั้งครรภ์

1 A01 ก่อนคลอด ซกัประวติัตรวจร่ำงกำย

2 A02 หตัถกำร นวดกล่อมทอ้ง

3 A03 หตัถกำร นวดเทำ้ลดกำรบวม

4 A04 หตัถกำร นวด/ประคบ

5 A05 หตัถกำร ประคบ

6 A06 กำรให้ค  ำแนะน ำกำรปฏิบติัตวั ในเร่ืองต่ำงๆ กำรให้ค  ำแนะน ำกำรปฏิบติัตวั

7 A07 กำรตรวจคดักรองและแกไ้ขภำวะหวันมบอดบุ๋ม สั้น

8 A08 กำรส่งเสริมกำรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่



Activities - PP
ล ำดบั รหสั กลุ่มเป้าหมาย ประเภท กจิกรรม

9 A09 หลังคลอด ซกัประวติัตรวจร่ำงกำย

10 A10 หตัถกำร นวด

11 A11 หตัถกำร ทบัหมอ้เกลือ

12 A12 หตัถกำร อบ

13 A13 หตัถกำร ประคบตวั

14 A14 หตัถกำร นวด+อบ+ประคบ+ ทบัหมอ้เกลือ

15 A15 หตัถกำร ประคบเตำ้นม

16 A16 หตัถกำร นวดกระตุน้น ้ำนม

17 A17 หตัถกำร อำบน ้ำสมุนไพร

18 A18 หตัถกำร นั่งถ่ำน

19 A19 หตัถกำร พนัผำ้หน้ำทอ้ง

20 A20 หตัถกำร นำบอิฐ

21 A21 หตัถกำร อยู่ไฟ

22 A22 หตัถกำร กรรมเย็น

23 A23 กำรจ่ำยยำ บ ำรุงน ้ำนม

24 A24 กำรจ่ำยยำ ขบัน ้ำคำวปลำ

25 A25 กำรจ่ำยยำ ประสะน ้ำนม

26 A26 กำรจ่ำยยำ ประสะไพล

27 A27 กำรจ่ำยยำ ปลูกไฟธำตุ

28 A28 กำรจ่ำยยำ แคปซูลขิง(จ่ำยเฉพำะคนท่ีน ้ำนมน้อย)

29 A29 กำรจ่ำยยำ ยำบ ำรุงโลหิต

30 A30 กำรให้ค  ำแนะน ำกำรปฏิบติัตวั ในเร่ืองต่ำงๆ 



Activities - PP
ล ำดบั รหสั กลุ่มเป้าหมาย ประเภท กจิกรรม

36 A36 การเยี่ยมบ้าน ซกัประวติัตรวจร่ำงกำย

37 A37 หตัถกำร นวด

38 A38 หตัถกำร ทบัหมอ้เกลือ

39 A39 หตัถกำร อบ

40 A40 หตัถกำร ประคบตวั

41 A41 หตัถกำร นวด+อบ+ประคบ+ ทบัหมอ้เกลือ

42 A42 หตัถกำร ประคบเตำ้นม

43 A43 หตัถกำร นวดกระตุน้น ้ำนม

44 A44 หตัถกำร อำบน ้ำสมุนไพร

45 A45 หตัถกำร นั่งถ่ำน

46 A46 หตัถกำร พนัผำ้หน้ำทอ้ง

47 A47 หตัถกำร นำบอิฐ

48 A48 หตัถกำร อยู่ไฟ

49 A49 หตัถกำร กรรมเย็น

50 A50 กำรจ่ำยยำ บ ำรุงน ้ำนม

51 A51 กำรจ่ำยยำ ขบัน ้ำคำวปลำ

52 A52 กำรจ่ำยยำ ประสะน ้ำนม

53 A53 กำรจ่ำยยำ ประสะไพล

54 A54 กำรจ่ำยยำ ปลูกไฟธำตุ

55 A55 กำรจ่ำยยำ แคปซูลขิง(จ่ำยเฉพำะคนท่ีน ้ำนมน้อย)

56 A56 กำรจ่ำยยำ ยำบ ำรุงโลหิต

57 A57 กำรให้ค  ำแนะน ำกำรปฏิบติัตวั ในเร่ืองต่ำงๆ 
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Directs Cost

Empirical data
ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์

Costing Methodology ABC รายกิจกรรม PP

ต้นทุนตามหน่วยต้นทุน

- ต้นทุนค่าแรง
- จ านวนบุคลากร

- จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัตงิาน
- เวลาที่ใช้

LC

- ต้นทุนค่าวัสดุ
- จ านวนผลผลิต

- จ านวนวัสดุสิน้เปลือง
- ปริมาณที่ใช้

MC

- ต้นทุนลงทุน 
- ขนาดพืน้ที่ทัง้หมด

- ขนาดพืน้ที่ที่ใช้จริง
- เวลาที่ใช้

CC

รพศ. รพท. รพช.
ต้นทุนตามกจิกรรมย่อย

ต้นทุนทางตรงรายกจิกรรม PP
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3. Identify “cost center” ของกิจกรรม PP ตามข้อมูลที่มีใน Cost project



22

4. ประมาณการ direct cost

•Labor cost (LC)

•Material cost (MC)

•Capital cost (CC)



Direct cost – LC 
ใช้วิธี Time motion method
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Direct LC = (LC ของ จนท. 1 คน ต่อ 1 นาที) 
x (จ.จนท. ที่ใช้ใน 1 กิจกรรม PP) 
x (ระยะเวลาที่ใช้ต่อกิจกรรม PP - หน่วยนาที)



Direct cost - MC
•MC รวมของกิจกรรม PP

• หมายถึง วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม PP ร่วมกับกิจกรรมอื่น ใน cost 
center เดียวกัน 

•MC เฉพาะของกิจกรรม PP
• หมายถึง วัสดุหมดเปลืองเฉพาะส าหรับผู้รับบริการ PP แต่ละรายเท่านั้น 
แยกตามกิจกรรม เช่น ยา วัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น



Direct cost - CC

• ประมาณการโดยคิดจากสัดส่วนของ total direct CC ของ cost center ที่
กิจกรรม PP นั้นเกิดขึ้น
• การประมาณการสัดส่วนของ CC ของกิจกรรม PP ต่อ total direct MC
• ใช้เกณฑ์การกระจาย ด้วย “time-space” ของกิจกรรม PP ต่อ “time-
space” ทั้งหมดของ cost center ที่กิจกรรม PP ถูกรวมอยู่

• ข้อมูล Total direct CC ได้จากข้อมูล unit cost (cost project) ของ
ทาง รพ. 



Unit cost - PP
ล าดบั รหัส กลุ่มเป้าหมาย ประเภท กิจกรรม n Min Max Median Mean

A 1. หญิงตั้งครรภ์

1 A01 ก่อนคลอด ซกัประวติัตรวจร่ำงกำย 8        4.3     92.5      32.9    37.6   

2 A02 หัตถกำร นวดกล่อมทอ้ง 1        44.6   44.6      22.3    22.3   

3 A03 หัตถกำร นวดเทำ้ลดกำรบวม 2        127.6 271.7    127.6  133.1 

4 A04 หัตถกำร นวด/ประคบ 4        129.6 289.4    172.8  169.4 

5 A05 หัตถกำร ประคบ 3        21.2   45.4      21.8    22.3   

6 A06 กำรให้ค  ำแนะน ำกำรปฏิบติัตวั ในเร่ืองต่ำงๆ 6        6.5     197.3    24.1    49.4   

7 A07 กำรตรวจคดักรองและแกไ้ขภำวะหัวนมบอดบุ๋ม สั้น 1        66.1      66.1    66.1   

8 A08 กำรส่งเสริมกำรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ -     -     -        -      -     



Unit cost - PP
ล าดบั รหัส กลุ่มเป้าหมาย ประเภท กิจกรรม n Min Max Median Mean

9 A09 หลังคลอด ซกัประวติัตรวจร่ำงกำย 11      4.3     101.1    25.2    34.2   

10 A10 หัตถกำร นวด 3        4.6     97.5      75.5    59.2   

11 A11 หัตถกำร ทบัหมอ้เกลือ -     -     -        -      -     

12 A12 หัตถกำร อบ -     -     -        -      -     

13 A13 หัตถกำร ประคบตวั -     -     -        -      -     

14 A14 หัตถกำร นวด+อบ+ประคบ+ ทบัหมอ้เกลือ 10      109.5 667.9    303.6  360.8 

15 A15 หัตถกำร ประคบเตำ้นม 7        22.5   344.8    108.3  122.2 

16 A16 หัตถกำร นวดกระตุน้น ้ำนม 3        44.6   114.6    75.5    78.2   

17 A17 หัตถกำร อำบน ้ำสมุนไพร 1        75.5   75.5      75.5    75.5   

18 A18 หัตถกำร นัง่ถ่ำน 2        120.9 175.3    148.1  148.1 

19 A19 หัตถกำร พนัผำ้หน้ำทอ้ง -     -     -        -      -     

20 A20 หัตถกำร นำบอิฐ -     -     -        -      -     

21 A21 หัตถกำร อยูไ่ฟ -     -     -        -      -     

22 A22 หัตถกำร กรรมเยน็ -     -     -        -      -     



Unit cost - PP
ล าดบั รหัส กลุ่มเป้าหมาย ประเภท กิจกรรม n Min Max Median Mean

36 A36 การเยี่ยมบ้าน ซกัประวติัตรวจร่ำงกำย 10      9.0     120.9    25.1    36.7   

37 A37 หัตถกำร นวด -     -     -        -      -     

38 A38 หัตถกำร ทบัหมอ้เกลือ -     -     -        -      -     

39 A39 หัตถกำร อบ -     -     -        -      -     

40 A40 หัตถกำร ประคบตวั -     -     -        -      -     

41 A41 หัตถกำร นวด+อบ+ประคบ+ ทบัหมอ้เกลือ 6        281.3 1,069.9 326.4  470.1 

42 A42 หัตถกำร ประคบเตำ้นม -     -     -        -      -     

43 A43 หัตถกำร นวดกระตุน้น ้ำนม -     -     -        -      -     

44 A44 หัตถกำร อำบน ้ำสมุนไพร -     -     -        -      -     

45 A45 หัตถกำร นัง่ถ่ำน -     -     -        -      -     

46 A46 หัตถกำร พนัผำ้หน้ำทอ้ง -     -     -        -      -     

47 A47 หัตถกำร นำบอิฐ -     -     -        -      -     

48 A48 หัตถกำร อยูไ่ฟ -     -     -        -      -     

49 A49 หัตถกำร กรรมเยน็ -     -     -        -      -     



• พื้นที่เป้าหมายในการเก็บข้อมูลต้นทุน 
• กิจกรรมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทางด้านแพทย์แผนไทย 
• การเก็บข้อมูลต้นทุน Costing methodology 
• การเก็บข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากการสัมภาษณ์แพทย์แผนไทย 
• การเก็บข้อมูลต้นทุนเพื่อใช้ในการค านวณต้นทุนต่อกิจกรรม 
• ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย 

วิจารณ์ผล และข้อจ ากัดของการศึกษา



• พัฒนาระบบการให้บริการ
• พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล
• พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการ 
• พัฒนาโมเดลการให้บริการทางการแพทย์ (service model)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานการให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทางด้านแพทย์แผนไทย



ต้นทุนต่อหน่วยหญิงตั้งครรภ์



PP unit cost & PP budget 
for NHSO 2561
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ดร.นพ.วนิ เตชะเคหะกิจ โรงพยาบาลล าปาง
ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม สถาบันพระบรมราชนก
นพ.ธนะวฒัน์ วงศ์ผนั รพ.บ้านหมอ จ.สระบุรี กลุ่มงานประกันสุขภาพ



• การด าเนินการที่ผ่านมาทาง สปสช. เป็นผู้รับผิดชอบในการค านวณ และประมาณ
การงบประมาณในส่วน PP ส าหรับคนไทยทุกคน (ไม่แยกสิทธิ) ปัจจุบัน
• ในการก าหนดงบประมาณ PP ส าหรับทุกคน ทาง สปสช. ได้ด าเนินการที่เป็น
รายละเอียดส าคัญ ดังต่อไปนี้
• ก าหนดรายการกิจกรรม PP พื้นฐานทั้งหมด (ปัจจุบัน เป็นประกาศฉ.10)
• ก าหนดรายละเอียดกิจกรรม 
• จนท.ที่ใช้ (เช่น แพทย์ พยาบาล) ระยะเวลาที่ใช้, วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

• ค านวณ unit cost ส าหรับ PP ทั้งหมด
• ประมาณการณ์งบ PP รายหัวต่อประชากร
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ล ำดบั กิจกรรม
VN 
รวม 
ตอ่ปี

วสัดรุวมตอ่คน วสัดยุอ่ย
Unit cost 

11.หญิงตัง้ครรภ์
2 1.บริกำรฝำกครรภ์คณุภำพ
3 1.1 กำรทดสอบกำรตัง้ครรภ์ C0101 532 33,159.93 62.33 11.02 11.02 73.36 
4 1.2 กำรสอบถำมข้อมลู
5 1.2.1 ประเมินควำมเสี่ยงของกำรตัง้ครรภ์ 532

6
1.2.2 ประเมินควำมเครียด คดักรองโรคซมึเศร้ำและ

สขุภำพจิต E0401
532

17,871.54 33.59 0.00 0.00 33.59 
7 1.3 กำรตรวจร่ำงกำยและตรวจครรภ์
8 1.3.1.1 ตรวจร่ำงกำยทัว่ไป (พบแพทย์ 1 ครัง้) C1501 532 48,353.28 90.89 0.00 0.00 90.89 
9 1.3.1.2 แผนกผู้ ป่วยนอก C5001 532 5,523.70 10.38 0.00 0.00 10.38 

10 1.3.2 ตรวจสขุภำพช่องปำก  (1 ครัง้) C6101 532 5,696.21 10.71 0.00 0.00 10.71 
11 1.3.3.1 ตรวจภำยในโดยแพทย์ (1 ครัง้) C1501 532 48,353.28 90.89 0.00 0.00 90.89 
12 1.3.3.2 สถำนที่ตรวจภำยใน (1 ครัง้) C5001 532 5,523.70 10.38 0.00 0.00 10.38 
13 1.3.4.1 อลัตรำซำวน์โดยแพทย์ (2 ครัง้) C1501 532 48,353.28 90.89 0.00 0.00 90.89 

14 1.3.4.2 สถำนที่อลัตรำซำวน์ (2 ครัง้) C5001
532

5,523.70 10.38 102.23 102.23 112.61 

15
1.4 ประเมินควำมเครียด คดักรองโรคซมึเศร้ำและสขุภำพจิต 

(4 ครัง้) E0401
532

17,871.54 33.59 0.00 0.00 33.59 



ต้นทุนกิจกรรมต่อปี = ต้นทุนต่อครั้ง X การใช้บริการต่อปี X จ านวนประชากรเป้าหมาย
จ านวนประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ
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การให้บริการต่อหัวประชากร

          

         (       ) 

   .    .    . 

                            
                           unit 

cost    

      
               

   .    .    .                 
    
             1,031.0     1,008.6     3,967.6     2,567.1     1,506.8     1,955.4      7,514.1     8,574.3  
0-5         436.1       816.3     4,421.2       975.2       861.1     1,266.3      6,534.7     6,939.9  
6-24       1,803.5     3,925.5     7,725.4     3,930.6     4,744.3     2,677.1    16,131.5   18,198.7  
25-59       1,702.4     1,666.3     4,940.8     4,517.0     2,971.7     3,329.7    11,281.3   12,826.6  
≥60         489.9       480.9     2,168.6     1,131.2       543.0       664.7      3,682.4     4,270.6  

       5,463.0     7,897.6   23,223.6   13,121.1   10,626.9     9,893.2     45,143.9   50,810.1  

             '60 (  ) 66,325,724                680.64      766.07  

 



           :    เฉ    L1-3,MC



• จัดท ารายละเอียดกิจกรรมชุดสิทธิประโยชน์
• ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยรายกิจกรรมใน กิจกรรมที่ต้องให้บริการ
• ประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Efficacy and Effectiveness)
• หาต้นทุนต่อหัวประชากร

ข้อเสนอแนะเชิงเพื่อพัฒนางานการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคทางด้านแพทย์แผนไทยในชุดสิทธิประโยชน์


