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กำรเสนอหัวข้อจำกผู้มีส่วนได้เสีย

2

ผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม 
ส่งข้อเสนอผ่าน website http://register.nhso.go.th/ucbp/
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

1. ผู้ก ำหนดนโยบำย
2. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์ 
3. นักวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุข
4. ภำคประชำสังคม,เครือข่ำยผู้ป่วย และประชำชนท่ัวไป 

(กำรรับฟังควำมเห็นทั่วไปประจ ำปี ตำมมำตรำ 18(13))
5. ภำคอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์
6. คกก./คอน./คทง.ที่เกี่ยวข้อง
7. นวัตกรรมทำงกำรแพทย์

กำรจัดกระบวนกำรเสนอหัวข้อ โดยกำร
พิจำรณำร่วมกันอย่ำงมีส่วนร่วม

เงื่อนไข 
จ ำนวนหัวข้อปัญหำและ/หรือเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพ กลุ่มละ 5 ข้อ
ประกอบด้วย 
▪ สิทธิประโยชน์ใหม่ 
▪ สิทธิประโยชน์ที่ยังเข้ำไม่ถึงบริกำร 
▪ สิทธิประโยชน์ที่ต้องทบทวน/ติดตำมประเมินผล 

ทั้งนี้ ก ำหนดให้มี
▪ หัวข้อด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคอย่ำงน้อย 

1 หัวข้อ 
▪ หัวข้อประสิทธิผลของควำมครอบคลุมหลักประกันสุขภำพ 

(Effective Coverage) หรือกำรเข้ำถึงกำรบริกำร (Access 
to care) อย่ำงน้อย 1 หัวข้อ

*ยำและวัคซีน เสนอไปยังอนุกรรมกำรบัญชียำหลักแห่งชำติ

http://register.nhso.go.th/ucbp/


เกณฑ์กำรพิจำรณำ ส ำหรับ New Technology/ Intervention 

เกณฑ์คัดเลือกหัวข้อ
Selection Criteria

2

เกณฑ์คัดออก
Exclusion Criteria

1
1. ยำ / วัคซีน /  อำหำรเสริม (ส่งเรื่องให้

คณะอนุกรรมกำรบัญชียำหลักฯ อย.)
2. ขำดหลักฐำน efficacy  และ  

accuracy
3. เคยมีกำรประเมินทำงเศรษฐศำสตร์

และผ่ำนกำรพิจำรณำโดยอนุกรรมกำร
ก ำหนดประเภทฯแล้ว และยังไม่มีข้อมูล
ที่ควรพิจำรณำใหม่

1. จ ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
2. ควำมรุนแรงของโรค/ปัญหำ
3. ประสิทธิผลของเทคโนโลยีฯ
4. ควำมแตกต่ำงในทำงปฏิบัติของ
กองทุนสุขภำพ
5. ผลกระทบทำงเศรษฐกิจของ

ครัวเรือน
6. ควำมเป็นธรรมและประเด็นทำง

สังคมและจริยธรรม

1. ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์
สำธำรณสุข (ต้นทุน-ประสิทธิผล)

2. ภำระงบประมำณของระบบ UCS
3. มีแนวทำงปฎิบัติ (Guideline)
4. ควำมพร้อมของระบบบริกำร
5. ข้อพิจำรณำเชิงจริยธรรม 

Ethical issues 

เกณฑ์พิจำรณำ/ตัดสินใจ
Decision criteria

3

ทีม สปสช.และทีมนักวิชำกำร คทง.คัดเลือกฯ และทีมนักวิชำกำร คทง.เศรษฐศำสตร์ฯ, อนุกรรมกำรประเภทฯ
คกก.หลักประกันฯ 6

รับข้อเสนอหัวข้อ ให้คะแนน และคัดเลือกหัวข้อ พิจารณาผลการศึกษากำรศึกษำประเมิน

ปรับปรุง ตุลาคม 2563



1. เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria)

1.    เป็นข้อเสนอเรื่อง ยา หรือ วัคซีน หรือ อาหารเสริม

2.    เป็นข้อเสนอที่ขาดหลักฐานที่แสดงว่ามี efficacy และ accuracy

3.    เคยมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อถือได้และได้รับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการก าหนดประเภท
และขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต มาแล้ว และยังไม่มีข้อมูลที่ควรพิจารณาใหม่

หัวข้อที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น จะเข้าสู่กระบวนการทบทวนวรรณกรรม ตามเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อเข้า
สู่การประเมิน เพื่อให้คะแนนและจัดล าดับความส าคัญ 



2. เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การประเมิน (Selection Criteria) 

“หลักการทั่วไป” ในการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การประเมินฯ ให้ค านึงถึงบริการหรือ
เทคโนโลยีคู่เทียบด้วยและน ามาพิจารณาในเกณฑ์ที่จ าเป็น เพื่อประเมินความแตกต่างและให้คะแนนได้อย่างเหมาะสม 
โดยด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

o เปรียบเทียบระหว่างบริการ/เทคโนโลยีที่ศึกษา กับ บริการ/เทคโนโลยีเดิมที่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพฯ
อยู่แล้ว  หรือ

o เปรียบเทียบบริการ/เทคโนโลยีที่ศึกษา กับ การไม่เคยมีบริการ/เทคโนโลยีนั้น โดยให้มีการระบุช่ือบริการ/เทคโนโลยี
คู่เทียบให้ชัดเจน

ประกอบด้วย 6 ประเด็น 
1. จ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ (Size of population affected by disease or health problem) 

2. ความรุนแรงของโรคหรือปัญหาสุขภาพ (Severity of disease or health problem)

3. ประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Effectiveness of health technology)

4. ความแตกต่างในทางปฏิบัติ (Variation in practice)

5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (Economic impact on household expenditure)

6. ความเป็นธรรมและประเด็นทางสังคมและจริยธรรม (Equity/ ethical and social implication)



3.  แนวทางพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ (เกณฑ์พิจารณา/ตัดสินใจ Decision criteria)

1. ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ต้นทุน-ประสิทธิผล) 

2. มีแนวทางเวชปฎิบัติ (Clinical Practice Guideline)

3. ความพร้อมของระบบบริการ

4. ภาระงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

5. ข้อพิจารณาความเป็นไปได้เชิงสังคมและจริยธรรม (Ethical issues)

ช่องทางเร่งด่วน Green channel
เงื่อนไข : กรณีโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ หรือปัญหาสุขภาพที่เป็นภาวะเร่งด่วนรุนแรง Emerging Infectious Diseases หรือ 
นโยบายด้านสุขภาพ โดยสามารถน าเข้าในกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กระบวนการที่ 5 การประเมินความจ าเป็นและผลกระทบเบื้องต้น 



จึงเรียนคณะท างานฯ เพื่อทราบ

• เกณฑ์การประเมินเพื่อพฒันาสิทธิประโยชนใ์นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCBP)


