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บทคัดย่อ

 คว�มครอบคลมุอย่�งมปีระสทิธผิล (effective coverage) เป็นก�รต่อยอดก�รวดัคว�มครอบคลมุของบรกิ�รสขุภ�พ
ที่ใช้กันอย่�งแพร่หล�ยม�แต่เดิมโดยคำ�นึงถึงคุณภ�พและประโยชน์ของบริก�รเหล่�นั้นร่วมด้วย ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่�นม� 
องค์ก�รอน�มัยโลกและหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องได้พย�ย�มนำ�คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลม�เป็นส่วนหนึ่งของก�ร
ประเมนิคว�มส�ม�รถของระบบบรกิ�รสขุภ�พและตดิต�มผลลัพธ์ของหลักประกนัสุขภ�พถ้วนหน้� บทคว�มนีม้วีตัถปุระสงค์
เพือ่ทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบันยิ�ม วธิกี�รประเมนิคว�มครอบคลุมอย่�งมปีระสิทธผิล และประสบก�รณ์ก�รประเมนิของ
ต่�งประเทศและของประเทศไทย และสังเคร�ะห์เป็นข้อเสนอแนะก�รประเมินคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลสำ�หรับ
ประเทศไทย ก�รทบทวนวรรณกรรม พบว่� นิย�มและวิธีก�รประเมินที่ใช้ในแต่ละก�รศึกษ�มีคว�มหล�กหล�ย สร้�งคว�ม
สับสนในก�รสื่อส�ร เปรียบเทียบและตีคว�ม ผู้นิพนธ์เสนอว่�นิย�มที่เหม�ะสมสำ�หรับบริบทประเทศไทยคือ สัดส่วนของ
ประช�กรที่จำ�เป็นต้องได้รับบริก�รสุขภ�พและได้รับผลดีท�งสุขภ�พจ�กก�รใช้บริก�รสุขภ�พ นิย�มนี้ ส�ม�รถสื่อส�รได้
ตรงต�มคว�มหม�ยและลดคว�มซบัซ้อนของวธิกี�รประเมนิ ก�รคัดเลอืกบรกิ�รสขุภ�พทีจ่ะนำ�ม�ประเมนิควรคำ�นงึถงึ ภ�ระ
โรคสำ�คญัลำ�ดบัต้นๆ ของประเทศ คว�มส�ม�รถของระบบสขุภ�พในก�รเพิม่คว�มครอบคลุมของบรกิ�รทีก่่อให้เกดิผลดีท�ง
สุขภ�พ และมีแหล่งข้อมูลที่มีคุณภ�พเพียงพอในก�รประเมิน คว�มท้�ท�ยที่สำ�คัญของก�รประเมิน คือ ก�รกำ�หนดนิย�ม
และเงือ่นไขของข้อมลูทีจ่ะนำ�ม�ใช้ในก�รประเมนิแต่ละบรกิ�รสขุภ�พ ก�รทำ�คว�มเข้�ใจผลก�รประเมนิ และส�เหตทุีค่ว�ม
ครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลตำ่� รวมทั้งคว�มเท่�เทียมระหว่�งกลุ่มประช�กรต่�งๆ กระบวนก�รประเมินที่มีส่วนร่วมของผู้
เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผลก�รประเมินมีประโยชน์ต่อนโยบ�ยม�กยิ่งขึ้น
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Abstract
 Effective coverage is a concept of measuring health gain which incorporates health needs, utilization 
of health services, and the benefits to patients from using them into a single metric. In the past two 
decades, the World Health Organization and other agencies advocated the use of effective coverage as 
a way to assess health systems performance and track outcomes of universal health coverage. Two main 
objectives of this paper were to review literature relevant to definition, methodologies, and internation-
al and domestic experience; and to synthesize the recommendations for effective coverage assessment 
in the Thai context. The literature review found discrepancies of definition and measurement across 
various studies which caused confusions in communication, comparison and interpretation of the results. 
The authors proposed that Thailand should apply the definition of ‘the proportion of a population in 
need of a service that had a positive health outcome from using the service’. This definition communi-
cated clearer meaning and reduced methodological complexities. Selection of proxy interventions should 
be guided by national health priorities, the possibility of making a positive change in the coverage and 
health gain, and reliable data sources. Key challenges of measuring effective coverage include defining 
operational criteria, understanding data requirement and results of low coverage as well as inequity  
dimensions across sub-population groups. Stakeholder participatory process of effective coverage  
monitoring should improve policy usefulness.

 Keywords: effective coverage, health systems performance, monitoring and evaluation, universal 
health coverage, Thailand

บทน�ำ

คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล (effective  
coverage) เป็นก�รต่อยอดจ�กก�รวัดคว�ม

ครอบคลุมของบริก�รสุขภ�พท่ีใช้กันอย่�งแพร่หล�ยที่
เรียกว่� crude coverage ซึ่งเป็นก�รวัดสัดส่วนของผู้
ที่จำ�เป็นต้องได้รับบริก�รสุขภ�พและได้รับบริก�รนั้นๆ 
เทียบกับผู้ที่จำ�เป็นต้องได้รับบริก�รสุขภ�พทั้งหมด โดย
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลจะคำ�นึงถึงคุณภ�พ
และประโยชน์ของบริก�รเหล่�นั้นร่วมด้วย แนวคิดนี้เริ่ม
มีก�รกล่�วถึงบ่อยครั้งหลังปี ค.ศ. 2000 และมีก�รนำ�ม�
ใช้ในก�รประเมินก�รทำ�ง�นของระบบสุขภ�พม�กขึ้นใน

ระยะหลัง(1) จุดเร่ิมต้นสำ�คัญอ�จเริ่มจ�กก�รที่องค์ก�ร
อน�มัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้
มีก�รประชุมปรึกษ�ห�รือเพื่อนำ�คว�มครอบคลุมอย่�ง
มีประสิทธิผลม�ใช้ประเมินระบบสุขภ�พเป็นก�รประจำ�
ในปี ค.ศ. 2001 หน่วยง�นต่�งๆ เช่น The Institute 
of Health Metrics (IHME) และ The Health Obser-
vatory for Latin America and the Caribbean ได้
ร่วมกันจัดต้ังคณะทำ�ง�นเพ่ือพัฒน�กรอบแนวคิดและวิธี
ก�รประเมินในระดับประเทศ ภูมิภ�ค และระดับส�กล(2)  
ก�รนำ�แนวคิดคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลม�ใช้
เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมม�กขึ้นเมื่อร�ยง�นก�รติดต�มก�ร
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ดำ�เนินง�นหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�ฉบับแรก พ.ศ. 
2558 (Tracking Universal Health Coverage: First 
Global Monitoring Report 2015)(3) กำ�หนดให้คว�ม
ครอบคลมุอย่�งมีประสทิธผิลเป็นส่วนหน่ึงของก�รตดิต�ม
คว�มก้�วหน้�ของหลกัประกนัสขุภ�พถ้วนหน้� (universal 
health coverage: UHC) ในส่วนขององค์ประกอบด้�น
คว�มครอบคลุมของระบบบริก�รสุขภ�พ โดยองค์ก�ร
อน�มัยโลกระบุว่�เป็นวิธีที่ควรใช้ม�กกว่� (preferred 
method) ในก�รประเมินคว�มครอบคลุมของบริก�ร
สุขภ�พ นอกจ�กนี้ยังมีก�รศึกษ�อีกหล�ยก�รศึกษ� โดย
เฉพ�ะจ�กประเทศแถบอเมริก�ใต้และแอฟริก�ที่มีก�รใช้
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลในก�รประเมินคว�ม
ครอบคลุมของบริก�รสุขภ�พเฉพ�ะบริก�รหรือหล�ย
บริก�รรวมกัน เช่น บริก�รสำ�หรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 
บริก�รสำ�หรับโรคเบ�หว�นและคว�มดันโลหิตสูง บริก�ร
ก�รผ่�ตัดต้อกระจก
 สำ�หรบัประเทศไทยนัน้ สำ�นกัง�นหลกัประกันสขุภ�พ
แห่งช�ติ (สปสช.) ต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบหลัก
ประกันสุขภ�พแห่งช�ติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 
กำ�หนดหนึ่งในตัวชี้วัดของก�รพัฒน�ระบบหลักประกัน
สุขภ�พแห่งช�ติไว้ว่� “ประสิทธิผลของคว�มครอบคลุม
หลักประกันสุขภ�พ (effective coverage) เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่�หนึ่งในส�มภ�ยในปี 2565”(4) รวมถึงมีก�รแต่ง
ตั้งคณะทำ�ง�นประเมินประสิทธิผลคว�มครอบคลุมหลัก
ประกนัสขุภ�พ ออกคำ�สัง่ ณ วนัที ่16 ตลุ�คม พ.ศ. 2560(5) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่�แนวคิดนี้ได้ถูกนำ�ม�ใช้ในก�รติดต�ม
ประเมินผลก�รทำ�ง�นของระบบสุขภ�พในประเทศไทย
ด้วยเช่นกัน
 บทคว�มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับนิย�ม วิธีก�รประเมิน ประสบก�รณ์ก�รประเมิน
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลของต่�งประเทศ และ
ประสบก�รณ์ในประเทศไทย เพื่อเสนอแนวท�งในก�รนำ�
ม�ประยุกต์ใช้ในบริบทประเทศไทย
 ก�รทบทวนวรรณกรรมใช้วธิกี�รทบทวนเชงิพรรณน� 

(narrative review) โดยใช้คำ�สืบค้น “effective cover-
age” ในฐ�นข้อมลู PubMed และคดัเลอืกบทคว�มตพีมิพ์
ในว�รส�รวิช�ก�ร (published articles) ภ�ษ�อังกฤษที่
เก่ียวกับนิย�ม วิธีก�รประเมิน หรือบทคว�มง�นวิจัยเชิง
ปริม�ณที่ระบุชัดเจนว่�ใช้แนวคิดคว�มครอบคลุมอย่�ง
มีประสิทธิผล จ�กนั้นสืบค้นเพิ่มเติม (hand searching) 
จ�กก�รอ้�งอิงถึงเอกส�รที่สำ�คัญของบทคว�มคัดเลือก
ม�แล้ว (snowballing) ซ่ึงรวมถึงบทคว�มตีพิมพ์ใน
ว�รส�รวิช�ก�ร และไม่ได้ตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�ร (grey 
literature) ได้แก่ หนังสือ/ร�ยง�นขององค์ก�รอน�มัย
โลก ธน�ค�รโลก และ Inter-American Development 
Bank สำ�หรับประสบก�รณ์ของประเทศไทย ใช้คำ�สืบค้น 
“effective coverage บริก�ร”จ�ก Google เพิม่เตมิจ�ก 
PubMed และคดัเลอืกง�นวจัิยเชงิปรมิ�ณทัง้ทีต่พีมิพ์และ
ไม่ได้ตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�รรวมถึงสืบค้นเพ่ิมเติมจ�ก
ก�รอ้�งอิงถึง

เนื้อหำ

 จ�กก�รทบทวนวรรณกรรม ผู้นิพนธ์ได้สกัดเนื้อห�
จ�กบทคว�มวิช�ก�รและจัดเนื้อห�เป็น 5 หมวด ได้แก่ 
นิย�ม รูปแบบก�รประเมิน วิธีก�รประเมิน ประสบก�รณ์
จ�กต่�งประเทศ และประสบก�รณ์ของประเทศไทย ดังนี้

1. นิยำม

  จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมต่�งประเทศ พบว่� นัก
วชิ�ก�รและหน่วยง�นต่�งๆ มกี�รกล่�วถงึนยิ�มของคว�ม
ครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลไว้ใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือน
กนัโดยสมบรูณ์ นยิ�มทีแ่ตกต่�งกนัเลก็น้อยนีน้ำ�ไปสูว่ธิกี�ร
ประเมนิทีแ่ตกต่�งกนั โดยส�ม�รถสรปุได้เป็น 4 แบบ ดังนี้
 แบบที่ 1 “สัดส่วนของผลดีทางสุขภาพที่สูงที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้ท่ีบุคคลสามารถคาดหวังได้จากระบบ
สุขภาพเม่ือมีความจ�าเป็นทางสุขภาพ” คำ�นิย�มนี้เสนอ
โดย Shengelia และคณะ ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2005(6) ซึ่ง
ผู้เสนอเน้นว่�กรอบก�รประเมินคว�มครอบคลุมอย่�งมี
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ประสทิธผิลควรใช้ได้ท้ังในระดบับุคคลและระดบัประช�กร 
โดยท่ีก�รประเมินในระดับประช�กรคือก�รรวมผลร�ย
บุคคลเข้�ด้วยกันเป็นระดับท่ีใหญ่ข้ึน (aggregation of 
coverage results) ก�รวัดคว�มครอบคลุมอย่�งมี
ประสิทธิผลต�มนิย�มนี้อ�ศัยสมมติฐ�นอ้�งอิงจ�กหลัก
ฐ�นท�งวิช�ก�รต่�งๆ เพื่อประม�ณก�รองค์ประกอบ 3 
ส่วน คอื คว�มจำ�เป็นต้องใช้บรกิ�รสขุภ�พของแต่ละบคุคล 
(need) ก�รใช้บริก�รสุขภ�พ (use/utilization) และ 
คุณภ�พที่ค�ดหวังของบริก�รสุขภ�พ (quality) ซ่ึงคว�ม
ค�ดหวังของแต่ละบุคคลนี้ขึ้นกับบริบทของระบบสุขภ�พ 
เช่น ผู้ให้บริก�รสุขภ�พ คว�มส�ม�รถในก�รวินิจฉัย ตัว
เลือกของบริก�รสุขภ�พ ก�รให้บริก�ร ก�รปฏิบัติต�ม
คำ�แนะนำ�ในก�รรักษ� มีข้อสังเกตว่� แนวคิดของคำ�ว่� 
quality ในที่นี้คล้�ยกับก�รพิจ�รณ�ประสิทธิผล (effec-
tiveness) ของบริก�ร(1) นอกจ�กนี้ ผู้เสนอยังให้คว�ม
สำ�คัญกับมุมมองท่ีใช้ในก�รพัฒน�แนวท�งก�รประเมิน
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล คือแนะนำ�ว่�ควรใช้
มุมมองก�รคิดไปข้�งหน้� (ex ante view) ว่�ต้องก�รใช้
ข้อมลูอะไรบ้�งเพือ่บอกคณุภ�พท่ีค�ดหวงัแล้วจงึออกแบบ
วิธีประเมิน ซึ่งต่�งจ�กก�รใช้มุมมองก�รคิดย้อนหลัง (ex 
post view) คือดูว่�มีข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้�งที่ส�ม�รถนำ�
ม�ประม�ณก�รคุณภ�พที่ค�ดหวังได้
 แบบที่ 2 “สัดส่วนของผลดีทางสุขภาพที่เกิดขึ้น
จริงในประชากรจากการให้บริการสุขภาพภายใต้ระบบ
สุขภาพตามความสามารถของระบบนั้นๆ ซึ่งประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ความจ�าเป็นทาง
สขุภาพ (need) 2) การใช้บรกิารสขุภาพ (use) และ 3) 
คุณภาพ (quality) หมายถึง ผลดีทางสุขภาพที่เกิดขึ้น
จริงจากการได้รับบริการสุขภาพ” ซ่ึงเสนอโดย Ng และ
คณะ ในปี ค.ศ. 2014(7) ซึ่งนิย�มนี้ต่�งจ�กแบบแรกคือ 
quality เป็นผลดีท�งสุขภ�พที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่คว�มค�ด
หวัง แต่เสนอวิธีก�รประเมินเหมือนกัน นั่นคือ ใช้ก�รรวม
ผลร�ยบุคคลเข้�ด้วยกันเป็นระดับประช�กร และใช้หล�ก
หล�ยวธิใีนก�รประม�ณก�รผลดที�งสขุภ�พท่ีประช�กรได้

รับ เช่น ตัวบ่งชี้ท�งชีวภ�พ (biomarkers) ข้อมูลผลลัพธ์
สุขภ�พจ�กระบบทะเบียนผู้ป่วย (cohort registration) 
ก�รศึกษ�ท�งระบ�ดวิทย�แบบต่�งๆ และก�รใช้วิธีท�ง
สถิติ (statistic methods)
 แบบที่ 3 “สัดส่วนของประชากรท่ีจ�าเป็นต้องได้
รับบริการสุขภาพได้รับบริการสุขภาพที่มีประสิทธิผล 
(effective interventions)”(8) นิย�มนี้ม�จ�กข้อสรุป
ของก�รประชุมปรึกษ�ห�รือขององค์ก�รอน�มัยโลก ในปี 
ค.ศ. 2001(8) จ�กนยิ�มนี ้หม�ยคว�มว่� ห�กบรกิ�รสขุภ�พ
ใดๆ ถกูจัดว่�เป็นบริก�รทีม่ปีระสิทธผิล กจ็ะนบัผู้รับบรกิ�ร
สุขภ�พนั้นๆ ทั้งที่ได้ประโยชน์และไม่ได้ประโยชน์ท�ง
สุขภ�พรวมกันเป็นตัวตั้งของก�รคำ�นวณอัตร�ส่วน นิย�ม
นี้เหมือนกับ crude coverage แต่จำ�กัดเฉพ�ะบริก�รที่
มีประสิทธิผลเท่�นั้น อย่�งไรก็ต�ม นักวิช�ก�รผู้เข้�ร่วม
ก�รประชุมบ�งส่วนเห็นว่� นิย�มดังกล่�วสอดคล้องกับคำ�
ว่� คว�มครอบคลุมของบริก�รที่มีประสิทธิผล (coverage 
of effective interventions) ม�กกว่� เนื่องจ�กคว�ม
ครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลควรหม�ยถึง ผู้ที่สมควรได้
รับบริก�รสุขภ�พที่จำ�เป็นนั้นได้รับผลดีท�งสุขภ�พอย่�ง
แท้จริงจ�กบริก�รนัน้ๆ ท้ังนีเ้นือ่งจ�กคว�มครอบคลมุอย่�ง
มีประสิทธิผลไม่ใช่ก�รวัดประสิทธิผลของบริก�รสุขภ�พ 
(effectiveness of health interventions) และก�รได้
รับบริก�รสุขภ�พที่พิสูจน์แล้วว่�มีประสิทธิผลนั้นอ�จไม่
ได้ทำ�ให้เกิดผลดีท�งสุขภ�พเสมอไป ตัวอย่�งเช่น วัคซีน
คอตีบ บ�ดทะยัก ไอกรน ซ่ึงเป็นวัคซีนที่มีก�รศึกษ�ม�
แล้วว่�มีประสิทธิผลในก�รป้องกันโรค เมื่อนำ�ม�ฉีดจริง
อ�จจะป้องกันโรคเหล่�นี้ได้ตำ่� ห�กวัคซีนไม่ได้รับก�รเก็บ
รักษ�และฉีดให้ผู้รับวัคซีนต�มวิธีที่ถูกต้อง ต่อม�ใน ค.ศ. 
2015 องค์ก�รอน�มยัโลกและธน�ค�รโลกได้จดัทำ�ร�ยง�น
ก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� 
(Tracking Universal Health Coverage: First Global 
Monitoring Report)(3) ร�ยง�นฉบับนี้ได้ปรับคำ�นิย�ม
เล็กน้อยเป็น “ผู้ที่จ�าเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพที่ได้รับ
บรกิารนัน้อย่างทนัเวลาและมคีณุภาพในระดับทีเ่พยีงพอที่
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จะก่อให้เกิดผลดีด้านสุขภาพ” ซึ่งถือว่�ยังมีหม�ยคว�ม
เช่นเดิมเพียงแต่ระบุคว�มหม�ยของคำ�ว่�บริก�รสุขภ�พที่
มีประสิทธิผลที่ตั้งใจจะสื่อลงไปให้ชัดเจนในนิย�ม
 แบบที่ 4 “สัดส่วนของประชากรที่จ�าเป็นต้อง
ได้รับบริการสุขภาพได้รับผลดีทางสุขภาพจากการใช้
บริการสุขภาพนั้นๆ” ซึ่งเสนอโดย Effective Coverage 
Think Tank Group ในปี ค.ศ. 2019(9) ซึ่งเป็นคว�มร่วม
มือขององค์ก�รอน�มัยโลกและยูนิเซฟ (องค์ก�รทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประช�ช�ติ United Nations Children’s 
Fund: UNICEF) เพื่อพัฒน�ตัวชี้วัดคว�มครอบคลุมอย่�ง
มีประสิทธิผลสำ�หรับบริก�รสุขภ�พที่เกี่ยวกับแม่และเด็ก 
ต�มนิย�มนี้คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลคือก�ร
วัดคว�มครอบคลุมของบริก�รสุขภ�พที่ปรับด้วยผลลัพธ ์
และควรใช้บริก�รสุขภ�พท่ีลดหลั่นไป (health service 
coverage cascade) เพื่อให้ส�ม�รถประเมินผลง�นของ
ระบบสุขภ�พได้ตลอดขั้นตอนบริก�ร (continuum of 
care) ในระดับประช�กร จุดเริ่มต้นของ cascade คือ
ประช�กรมีคว�มจำ�เป็นต้องได้รับบริก�ร และจุดสุดท้�ย
คอืประช�กรทีมี่คว�มจำ�เป็นต้องได้รบับรกิ�รทีไ่ด้ม�ตรฐ�น
คณุภ�พและปฏิบตัตินต�มคำ�แนะนำ�ของบุคล�กรท�งก�ร
แพทย์ (ห�กมี) เช่น ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขอน�มัย 
ก�รรับประท�นย� จนได้รับผลดีท�งสุขภ�พ ซึ่งสำ�หรับ
บริก�รก�รรักษ�พย�บ�ล ผลดีท�งสุขภ�พคือก�รกลับไป
มีสุขภ�พดี และสำ�หรับบริก�รส่งเสริมสุขภ�พและป้องกัน
โรค ผลดีคือก�รไม่เจ็บป่วย นิย�มแบบท่ี 4 นี้สอดคล้อง
กบัข้อทกัท้วงจ�กผูเ้ข้�ร่วมประชมุบ�งส่วนของก�รประชมุ
ปรึกษ�ห�รือ ในปี 2001 ดังที่ได้อธิบ�ยม�แล้วในแบบที่ 3
 ง�นวิจัยเก่ียวกับคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล
ที่มีในปัจจุบันอ�จใช้นิย�มต�มแบบใดแบบหนึ่งดังที่กล่�ว
ม� ก�รมีคำ�นิย�มที่หล�กหล�ยซึ่งนำ�ไปสู่วิธีก�รประเมิน
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลที่ต่�งกัน ก่อให้เกิด
คว�มสับสนในก�รสื่อส�ร ในขณะที่วิธีก�รประเมินและ
ก�รแปลผลไม่ส�ม�รถเปรยีบเทยีบผลก�รประเมนิได้ และ
ไม่ส�ม�รถนำ�ไปตดิต�มคว�มส�ม�รถของระบบสขุภ�พใน

ระยะย�วได้ในที่สุด

2. รูปแบบกำรประเมิน 

 จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมพบว่�มี 2 ประเด็นเกี่ยว
กับแนวท�ง (approaches) ที่ผู้ประเมินคว�มครอบคลุม
อย่�งมีประสิทธิผลควรพิจ�รณ� ได้แก่
 แบบคดิไปข้างหน้า (ex ante approach) หรอืคดิ
ย้อนหลงั (ex post approach)(6) ซึง่มีผลต่อก�รออกแบบ
วิธีก�รประเมิน ข้อแตกต่�งสำ�คัญคือแบบ ex ante จะไม่
จำ�กัดวิธีก�รประเมินด้วยข้อมูลที่มีอยู่เดิม (existing data 
availability) และอ�จจำ�เป็นต้องเก็บข้อมูลใหม่ ข้อดีของ
แนวท�งนี้ คือ ได้ผลก�รประเมินท่ีมีคว�มแม่นยำ� ข้อเสีย 
คือ ใช้ทรัพย�กรและเวล�เพิ่มเติม ในขณะที่แบบ ex post 
จะอ�ศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วม�ใช้ในก�รคำ�นวณ ข้อดี คือ 
ส�ม�รถประเมนิได้รวดเรว็และไม่ใช้ทรพัย�กรเพิม่เติมม�ก
นัก ข้อเสีย คือ จำ�กัดก�รประเมินเฉพ�ะบริก�รที่มีข้อมูล
แล้ว ข้อมูลที่มีอยู่อ�จไม่ใช่ข้อมูลที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในก�ร
ประเมิน และอ�จมีอคติ (bias) ของข้อมูล(1) ก�รประเมิน
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้แนวท�งแบบ ex post(1)

 การประเมินบริการเฉพาะ (specific interven-
tions) หรือบริการตัวแทน (proxy interventions) 
ส�าหรับภาพรวมของระบบสุขภาพ(7) ผู้กำ�หนดนโยบ�ย
หรือนักวิจัยอ�จมีคว�มสนใจทำ�ก�รประเมินบริก�รใด
บริก�รหนึ่ง ซ่ึงอ�จประกอบด้วยหล�ยบริก�รย่อยก็ได้ ที่
มีก�รศึกษ�กันม�ก เช่น บริก�รสุขภ�พสำ�หรับแม่และ
เด็ก(2,9–11) สำ�หรับก�รประเมินบริก�รตัวแทนของระบบ
สุขภ�พจะต้องมีข้ันตอนก�รเลือกบริก�รที่เหม�ะสมเป็น
ตัวแทน เช่น ก�รส่งเสรมิสขุภ�พ ก�รป้องกนัโรค ก�รรักษ�
พย�บ�ลและก�รฟ้ืนฟสูขุภ�พครอบคลมุทกุช่วงอ�ยุ(1) โรค
ติดเชื้อและโรคเรื้อรัง โดยอ�จนำ�ผลก�รประเมินของแต่ละ
บริก�รตัวแทนม�วิเคร�ะห์ดัชนีรวม (composite index) 
หรือไม่ก็ได้ จำ�นวนของบริก�รสุขภ�พที่เป็นตัวแทนขึ้นกับ
บรบิทและคว�มต้องก�รของก�รประเมนิในแต่ละประเทศ 
องค์ก�รอน�มัยโลกแนะนำ�หลักเกณฑ์สำ�หรับก�รเลือก
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บริก�รสุขภ�พ(8) ดังนี้
 • มีคว�มสำ�คัญระดับโลก (global impact) บริก�ร
สขุภ�พนัน้ๆ มคีว�มสำ�คญัหรอืเป็นปัญห�ระดบัโลก (glob-
al priorities) โดยดูได้จ�กเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goal: SDG) หรือก�รให้
คำ�มั่นสัญญ�ของประเทศนั้นๆ ต่อระดับส�กล (national 
commitments)
 • คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง (pro-
duce change) บริก�รสุขภ�พนั้นๆ ส�ม�รถสร้�งคว�ม
เปลี่ยนแปลงท�งบวกอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อผลลัพธ์ท�ง
สุขภ�พ (health gain) ได้ในระยะเวล�อันสั้น เช่น บริก�ร
สุขภ�พที่เป็นประเด็นคว�มแตกต่�งท�งสุขภ�พ (health 
disparity)
 • ประสิทธิผลของบริก�รสุขภ�พ (intervention 
effectiveness) มีหลักฐ�นว่�บริก�รสุขภ�พนั้นๆ ให้ผลดี
ต่อสุขภ�พจ�กก�รศึกษ�ท่ีน่�เช่ือถือ เช่น ก�รทดลองท�ง
คลินิก ก�รประเมินผลจ�กก�รใช้ในสถ�นก�รณ์จริง
 • คว�มหล�กหล�ยของบริก�รสุขภ�พ (health 
modalities) บริก�รสุขภ�พที่เลือกม�เป็นตัวแทนของ
หล�กหล�ยมุมมอง เช่น ระหว่�งก�รป้องกันและก�รรกัษ� 
หรือบริก�รสุขภ�พท่ีเป็นโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
บริก�รสุขภ�พสำ�หรับตลอดช่วงอ�ยุ
 • คว�มพร้อมของข้อมลู (data availability) พจิ�รณ� 
คว�มคุ้มค่�ในก�รเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน
 นอกจ�กนี้จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมหลักเกณฑ์ท่ี
ต่�งประเทศใช้ในก�รเลือกบริก�รสุขภ�พสำ�หรับประเมิน
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลมีคว�มสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่องค์ก�รอน�มัยโลกแนะนำ�(7,8,12–23) เช่น หลัก
เกณฑ์คว�มสอดคล้องกับเป้�หม�ยประเทศ (national 
priority) นั้น ในหล�ยๆ ประเทศมีก�รพิจ�รณ�ภ�ระโรค 
(burden of diseases)(7,12,14,16–19,21,23) ไม่ว่�จะเป็นอัตร�
ก�รเสียชีวิต หรือคว�มชุกของบริก�รสุขภ�พนั้นๆ รวมถึง
บริก�รสุขภ�พที่ได้รับข้อเสนอแนะเร่งด่วนระดับประเทศ 
(national authority recommendations)(15) ให้ทำ�ก�ร

ประเมิน เช่น ประเทศเคนย� จีน และเม็กซิโก  ประเทศ
เม็กซิโกและประเทศในละตินอเมริก�ได้มีก�รพิจ�รณ�
คว�มพร้อมของข้อมูล (data availability) รวมถึงคว�ม
ส�ม�รถในก�รเปรียบเทียบข้อมูลระหว่�งประเทศ(12,13) ดัง
นั้น จึงควรนำ�หลักเกณฑ์ที่กล่�วม�ข้�งต้นม�ประยุกต์ใช้
สำ�หรับประเทศไทยในก�รประเมิน effective coverage

3. วิธีกำรประเมิน

 สำ�หรบัวธิกี�รประเมิน ต�มนยิ�มของคว�มครอบคลมุ
อย่�งมีประสิทธิผลท่ีได้อธิบ�ยม�ในส่วนแรก จะเห็นได้ว่� 
ข้อมูล need, use และ quality คือสิ่งที่จำ�เป็นต้องใช้ใน
ก�รประเมนิไม่ว่�จะใช้นยิ�มแบบใดกต็�ม แต่นยิ�มแบบที่ 
1-2 จะมีคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลอยู่ในรูปของ 
“สัดส่วนของผลดีท�งสุขภ�พ” ส่วนแบบที่ 3-4 อยู่ในรูป
ของ “สดัสว่นของประช�กร” ซึ่งหน่วยก�รวิเคร�ะห์ (unit 
of analysis) ท่ีต่�งกนันีจ้ะนำ�ไปสูว่ธิกี�รคำ�นวณทีแ่ตกต่�ง
กัน ดังนี้
 1) สัดส่วนของผลดีทางสุขภาพ เป็นก�รใช้คว�ม
น่�จะเป็นของบุคคลท่ีจะได้รับผลดีท�งสุขภ�พจ�กบริก�ร
สุขภ�พท่ีเข�จำ�เป็นต้องได้รับและเชือ่มโยงคว�มครอบคลมุ
อย่�งมปีระสทิธผิลในระดบัตวับคุคลและระดบัประช�กร มี
สูตรก�รคำ�นวณสำ�หรับร�ยบคุคล คอื ECij = (QijUij lNij = 

1)   โดย ECij  หม�ยถงึคว�มครอบคลุมอย่�งมปีระสทิธผิล
ของบุคคล i ที่ได้รับบริก�ร j Qij   หม�ยถึงคุณภ�พของ
บริก�รท่ีบุคคล i ได้รับ Uij หม�ยถึงคว�มน่�จะเป็นที่
บุคคล i จะได้รับบริก�ร j และ Nij หม�ยถึงคว�มจำ�เป็น
ต้องได้รับบริก�ร ซ่ึงอ�จกำ�หนดเป็นคว�มน่�จะเป็นโดยมี
ค่�ระหว่�ง 0 ถึง 1 หรือเป็นแบบไดโคโตมัสคือ 0 หรือ 1 
ขึ้นกับบริก�ร j ของบุคคล i จ�กนั้นนำ�คว�มน่�จะเป็นที่
แต่ละบคุคลจะมคีว�มครอบคลุมอย่�งมปีระสิทธผิลม�รวม
กนัเป็นระดบัประช�กร ส่วนในระดับระบบสขุภ�พจะมกี�ร
เพิม่ข้อกำ�หนดระดับคว�มส�ม�รถของระบบ K เข้�ไปด้วย 
เช่น คว�มครอบคลุมของประกันสุขภ�พ และอัตร�ก�รใช้
บริก�รสำ�หรับบริก�รสุขภ�พที่สนใจ(6,7) สำ�หรับนิย�มแบบ
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ที่ 1 จะคำ�นวณในสภ�วะอุดมคติ (ideal situation) ส่วน
แบบที่ 2 คำ�นวณด้วยสถ�นก�รณ์จริง (real world) แหล่ง
ข้อมูลที่ใช้ในก�รประเมิน ได้แก่
 • need ได้แก่ จำ�นวนประช�กรที่ต้องก�รบริก�ร
อย่�งใดอย่�งหนึง่ ซึง่ข้อมลูน้ีอ�จห�ได้จ�กระบบฐ�นข้อมลู
ประช�กรของประเทศจำ�แนกต�มเพศ อ�ยุ และพื้นที่ห�ก
เป็นบริก�รสุขภ�พต�มคว�มจำ�เป็นของเพศ ช่วงอ�ยุ หรือ
ปัญห�สุขภ�พที่มีผลต่อบ�งพื้นท่ีโดยเฉพ�ะ หรือต้องนำ�
จำ�นวนประช�กรม�ปรับด้วยคว�มชุก/อุบัติก�รณ์ของโรค
ห�กเป็นบริก�รสุขภ�พสำ�หรับโรคใดโรคหนึ่ง แหล่งข้อมูล
เหล่�นี้อ�จม�จ�ก ข้อมูลก�รสำ�รวจเกี่ยวกับสุขภ�พระดับ
ประเทศ เช่น demographic and health surveys หรือ 
health and welfare survey ก�รสำ�รวจ/ติดต�มคว�ม
ชุกของโรคต่�งๆ (prevalence survey/disease surveil-
lance) แบบจำ�ลองก�รประม�ณก�รคว�มชุกหรืออุบัติ
ก�รณ์ของโรค ก�รสำ�รวจโดยก�รตรวจร่�งก�ย (health 
examination surveys) ข้อมูลก�รวินิจฉัยโรคจ�กฐ�น
ข้อมูลก�รให้บริก�รสุขภ�พ (administrative health 
information system) หรอืทะเบียนผูป่้วย (disease reg-
istry) ซ่ึงมีข้อจำ�กัดคือไม่ครอบคลุมผู้ท่ีไม่ได้เข้�รับบริก�ร
สขุภ�พ ข้อมลูจ�กก�รสอบสวนห�ส�เหตุก�รต�ย (verbal 
autopsy) ใช้ประเมินคว�มจำ�เป็นในบริบทท่ีมีทรัพย�กร
จำ�กัด(1,7)

 • use (เฉพ�ะในผู้ที่จำ�เป็นต้องได้รับบริก�ร) เช่น 
ข้อมูลก�รใช้บริก�ร ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจ หรือ ก�ร
ประม�ณก�รด้วยแบบจำ�ลองท�งสถิติต่�งๆ(1,7)

 • quality (เฉพ�ะในผู้ที่จำ�เป็นต้องได้รับบริก�รและ
ได้รับบรกิ�รนัน้ๆ) มหีล�ยวธิทีีใ่ช้ประม�ณก�รคณุภ�พของ
บริก�รที่บุคคลจะได้รับ Ng และคณะ ได้รวบรวมไว้ 6 วิธี ที่
อ�จเลอืกใช้หรอืใช้ผสมผส�นกนัต�มคว�มเหม�ะสม(7) ได้แก่
  o content of care หรือปริม�ณบริก�รที่ได้รับ 
เช่น จำ�นวนครั้งของก�รไปพบแพทย์ ทรัพย�กรท่ีใช้ไปใน
ก�รรักษ�  ข้อเสียคือปริม�ณและผลลัพธ์ของบริก�รอ�จ
ไม่สัมพันธ์กันเสมอไป

  o biomarker หรือ ผลลัพธ์สุขภ�พเชิงวัตถุวิสัย 
(objective outcomes) ที่ส�ม�รถวัดผลได้จ�กก�รตรวจ
ท�งคลินิกหรือท�งห้องปฏิบัติก�ร เช่น ระดับภูมิคุ้มกัน 
ระดับคว�มดันโลหิต ระดับนำ้�ต�ลในเลือด  ข้อเสียคือก�ร
เก็บข้อมูลเหล่�นี้อ�จสิ้นเปลืองทรัพย�กรและเป็นไปไม่ได้
ในท�งปฏิบัติ
  o cohort registry หรอืทะเบียนผูป่้วยเพือ่ตดิต�ม
ผลลัพธ์สุขภ�พระยะย�ว รวมถึงก�รเสียชีวิต โดยเฉพ�ะ
กรณีเรื้อรัง เช่น ทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ มะเร็ง เบ�หว�น  ข้อ
เสยี คือ ต้องตดิต�มผูป่้วยระยะย�ว มกัมกี�รข�ดก�รตดิต่อ 
(loss to follow-up)
  o exposure matching หรอื ก�รใช้ข้อมูลจ�กก�ร
ประเมินผลลัพธ์ท�งระบ�ดวิทย� เช่น odds ratio เปรียบ
เทียบระหว่�งผู้ที่ได้รับและไม่ได้รับบริก�ร โดยจำ�เป็นต้อง
มีก�รควบคุมอิทธิพลของตัวกวน (confounders) อย่�ง
เหม�ะสม
  o statistical methods หรือก�รใช้วิธีก�รท�ง
สถิติและเศรษฐมิติต่�งๆ โดยควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่
ไม่มข้ีอมลู (unmeasured variables) เช่น instrumental 
variable analysis
  o risk adjusted outcomes หรือ ก�รใช้ผลลัพธ์
ที่ปรับด้วยปัจจัยเสี่ยงของผู้รับบริก�ร เช่น อ�ยุ นำ้�หนักตัว 
โรคร่วม
 2) สัดส่วนของประชากร คือ ก�รคำ�นวณอัตร�ส่วน
ต�มปกติ โดยนำ�จำ�นวนผู้ที่จำ�เป็นต้องได้รับและได้รับ
บริก�ร และ/หรือ จำ�นวนผู้ที่จำ�เป็นต้องได้รับบริก�รและ
ได้รับผลดีท�งสุขภ�พจ�กบริก�รนั้น ห�รด้วย จำ�นวน
ผู้ที่จำ�เป็นต้องได้รับบริก�ร(8,9) มักคำ�นวณในรูปร้อยละ 
นอกจ�กข้อมูล need use quality ดังที่กล่�วม�แล้ว ยัง
อ�จเพิ่มข้ันตอนต่�งๆ ระหว่�งก�รรับบริก�รเพื่อให้เกิด
คว�มเข้�ใจต่อสถ�นก�รณ์ของแต่ละขั้นตอน (health 
service cascade) ตัวอย่�งเช่น
 • ก�รประชุมขององค์ก�รอน�มัยโลกเมื่อปี ค.ศ. 
2001 แบ่งคว�มครอบคลุมออกเป็น 5 ขั้น คำ�นวณโดยมี
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ตัวห�รเป็นผู้ที่จำ�เป็นต้องได้รับบริก�รสุขภ�พ และตัวตั้ง 
คือ 1) จำ�นวนผู้ที่ระบบส�ม�รถมีทรัพย�กรท่ีจำ�เป็นให้
ได้ เช่น ย� เทคโนโลยี บุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อคำ�นวณ availability coverage  2) จำ�นวนผู้ที่อยู่ใน
พื้นที่ที่ส�ม�รถเข้�ถึงทรัพย�กรที่จำ�เป็น ทั้งระยะท�งและ
เวล�เพื่อคำ�นวณ accessibility coverage  3) จำ�นวนผู้
ที่ยอมรับบริก�รสุขภ�พที่มีให้ ทั้งในด้�นศ�สน� คว�มเชื่อ 
วัฒนธรรม เพศ ฐ�นะท�งเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อคำ�นวณ 
acceptability coverage  4) จำ�นวนผู้ท่ีม�ติดต่อสถ�น
พย�บ�ลเพื่อขอรับบริก�รสุขภ�พ เพื่อคำ�นวณ contact 
coverage  และ  5) จำ�นวนผูท้ีไ่ด้รบับรกิ�รทีม่ปีระสทิธผิล 
(effective interventions)(8)

 • ขั้นตอนบริก�รม�ตรฐ�นของบริก�รสำ�หรับแม่
และเด็ก เสนอโดย Amouzou และคณะ(11) เริ่มต้นจ�กผู้
มีคว�มจำ�เป็นต้องได้รับบริก�รสุขภ�พ และ มี 6 ขั้นตอน
ต�มลำ�ดับดังนี้  1) จำ�นวนผู้ที่ม�ติดต่อสถ�นพย�บ�ลเพื่อ
ขอรบับรกิ�รสขุภ�พ  2) จำ�นวนผูท่ี้ม�ตดิต่อสถ�นพย�บ�ล
ทีม่ทีรพัย�กรพร้อมจะให้บรกิ�ร  3) จำ�นวนผูท้ีไ่ด้รบับรกิ�ร  
4) จำ�นวนผู้ที่ได้รับบริก�รตรงต�มม�ตรฐ�น  5) จำ�นวนผู้
ที่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�หลังได้รับบริก�ร  6) จำ�นวนผู้ที่ได้
รับผลดีท�งสุขภ�พ

4. ประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศ

 ก�รทบทวนวรรณกรรมแบบ scoping review โดย 
Jannati และคณะ(1) ในปี ค.ศ. 2017 พบ 18 ก�รศึกษ�
ที่ทำ�ก�รประเมินคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลโดย
ศึกษ�ในบริก�รสุขภ�พสำ�หรับเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และโรค
เรือ้รงั เช่น คว�มดนัโลหติสงู(15) เบ�หว�น(16,20) ก�รคดักรอง
มะเร็งป�กมดลูก(24) ก�รผ่�ตัดต้อกระจก(21)  พบว่� มีเพียง 
3 ก�รศึกษ�ทีใ่ช้แนวท�งแบบ ex ante ซึง่ทั้งหมดเป็นก�ร
ประเมินผลลัพธ์จ�กก�รได้รับวัคซีนโดยใช้ก�รตรวจห�
ระดับภูมิคุ้มกัน(22,25,26) ที่เหลืออีก 15 ก�รศึกษ�ประเมิน
โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
 ตัวอย่�งของก�รประเมินแบบใช้อัตร�ส่วนประช�กร 

เช่น ประเทศเม็กซิโก(7) ได้ทำ�ก�รประเมิน crude cover-
age ของก�รรักษ�โรคคว�มดันโลหิตสูงโดยประเมินจ�ก
สดัส่วนของผูป่้วยโรคคว�มดนัโลหติสงูทีไ่ด้รบัย� และคว�ม
ครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลจ�กผู้ป่วยโรคคว�มดันโลหิต
สูงที่ได้รับย�และส�ม�รถควบคุมระดับคว�มดันโลหิตได้ด ี
ซึง่แสดงข้อมลูในระดบัร�ยรฐั ก�รประเมนิคว�มครอบคลุม
อย่�งมปีระสิทธิผลของก�รผ่�ตัดต้อกระจกใน 20 ประเทศ(21) 
โดยใช้ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจ Repository of Rapid As-
sessment of Avoidable Blindness (RAAB) Surveys 
ในกลุ่มผู้สูงอ�ย ุ50 ปีข้ึนไป โดยประเมนิ crude coverage 
จ�กจำ�นวนผูท้ีไ่ด้รบัก�รผ่�ตดัต้อกระจก ห�รด้วย ผูป่้วยโรค
ต้อกระจกทัง้หมด ส่วนคว�มครอบคลุมอย่�งมปีระสทิธผิล
คำ�นวณจ�กจำ�นวนผูท้ีไ่ด้รบัก�รผ่�ตดัต้อกระจกและได้รบั
ผลดจี�กก�รผ่�ตัด (มค่ี�ก�รมองเหน็ 6/18 หรือดีกว่�) ห�ร
ด้วย ผู้ป่วยโรคต้อกระจกทั้งหมด ประเทศเคนย�(3) มีก�ร
ประเมินคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล (effective 
coverage) ของบรกิ�รผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยโรคเอดส์
ใน ค.ศ. 2012 ใช้ข้อมูลจ�กก�รสอบถ�มผู้ป่วยเก่ียวกับ
ก�รรับรู้สถ�นะก�รติดเชื้อ วิธีก�รรักษ� และผลก�รรักษ� 
ซึ่งก�รวิเคร�ะห์คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล จะ
พิจ�รณ�เป็นแต่ละข้ันตอน โดยเริ่มจ�กก�รนับจำ�นวนผู้ที่
รู้สถ�นะก�รติดเชื้อของตนเอง (aware of HIV+ status) 
ต่อม�จะนับจำ�นวนผู้ที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ต้�นไวรัส 
(antiretroviral therapy; ART) และดูประสทิธผิลของก�ร
รักษ�จ�ก viral load น้อยกว่� 1000 copies/ml. จ�ก
นั้นนำ�ม�คำ�นวณว่�ในแต่ละขั้นมีสัดส่วนเท่�ใดเมื่อเทียบ
กับจำ�นวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมด (people living with 
HIV) คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลในที่นี้คือสัดส่วน
ของผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีส่�ม�รถควบคมุจำ�นวนไวรสัให้อยูใ่น
ระดับที่น้อยกว่� 1,000 copies/ml ได้
 ตัวอย่�งของก�รประเมินแบบใช้สัดส่วนผลดี เช่น 
ก�รศึกษ�ของทีม Global Burden of Disease 2019 
Universal Health Coverage Collaborators ใน 204 
ประเทศ ซึ่งประเมินทั้งหมด 23 บริก�ร โดยมี 19 บริก�ร
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ที่ใช้วิธี risk adjusted outcomes ได้แก่ อัตร�ต�ยต่อ
อุบัติก�รณ์ (mortality-to-incidence ratios) หรืออัตร�
ต�ยต่อคว�มชุก (mortality-to-prevalence ratios) โดย
ปรับผลลัพธ์เป็นค่�คะแนนระหว่�ง 0 ถึง 100 ซึ่งประเทศ
ที่ได้คะแนน 100 จะมีอัตร�ต�ยต่อคว�มชุกหรืออัตร�ต�ย
ต่ออุบัติก�รณ์ตำ่�ท่ีสุดซึ่งหม�ยคว�มว่�คว�มครอบคลุมมี
ประสิทธิผลสูงที่สุดนั่นเอง(10)

5. ประสบกำรณ์ของประเทศไทย

  จ�กก�รสืบค้น พบมีง�นวิจัยท่ีตีพิมพ์ในว�รส�ร
วิช�ก�รซึ่งระบุชัดเจนว่�ใช้กรอบแนวคิดคว�มครอบคลุม
อย่�งมีประสิทธิผลเพียงง�นเดียว คือ ก�รประเมินคว�ม
ครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลของก�รคัดกรองคว�มดัน
โลหิตสูง โดยกุลพิมน เจริญดี และคณะ(27) ซึ่งตีพิมพ์ใน
ปี ค.ศ. 2018 ก�รศึกษ�นี้ใช้วิธี ex post โดยใช้ข้อมูล
บริก�รร�ยบุคคลจ�กฐ�นข้อมูลของ สปสช. และใช้นิย�ม
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลต�มแบบที่ 3 (สัดส่วน
ประช�กรที่ได้รับบริก�รสุขภ�พที่มีประสิทธิผล) และแบบ
ที่ 4 (สัดส่วนประช�กรที่ได้รับผลดีท�งสุขภ�พจ�กบริก�ร) 
ร่วมกัน ประช�กรที่ศึกษ�คือกลุ่มเป้�หม�ยของก�รคัด
กรองคว�มดันโลหิตสูงร�ยใหม่ กล่�วคือ ไม่รวมผู้ที่ได้รับ
ก�รวินิจฉัยว่�เป็นคว�มดันโลหิตสูงม�ก่อน ก�รศึกษ�นี้
แบ่งประช�กรที่มีคว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พ (need) เป็น 4 
กลุม่ย่อย คอื ผูท้ีม่คีว�มดนัโลหิตปกติ ผูท่ี้มีภ�วะก่อนคว�ม
ดันโลหิตสูง ผู้ที่สงสัยเป็นคว�มดันโลหิตสูง และผู้ที่ได้รับ
วินิจฉัยเป็นคว�มดันโลหิตสูงร�ยใหม่ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้
รับหนึ่งบริก�รหรือหล�ยบริก�ร ได้แก่ วัดคว�มดันโลหิต 
ประเมินคว�มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด วินิจฉัย
คว�มดันโลหิตสูง ได้รับก�รรักษ�อย่�งรวดเร็ว ควบคุม
คว�มดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยง และกำ�หนดประสิทธิผล
ของบริก�ร (quality) 6 แบบ ซึ่งสัมพันธ์กับคว�มจำ�เป็น
ท�งสุขภ�พของแต่ละกลุ่มและบริก�รที่ได้รับ ได้แก่ ได้
รับก�รวัดคว�มดันโลหิตอย่�งน้อย 1 ครั้ง/ปี ได้รับก�ร
วัดคว�มดันโลหิตซำ้�ภ�ยใน 2 เดือนหลังจ�กคัดกรองครั้ง

แรก ได้รับก�รประเมินคว�มเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลือด ได้รับก�รรักษ�อย่�งรวดเร็ว (ภ�ยใน 6 เดือน) คว�ม
ดันโลหิตลดลงจ�กก�รวัดครั้งแรกหรือ < 140/90 mmHg 
และระดับไขมันคร้ังสุดท้�ยดีกว่�ครั้งแรก ซึ่งตัวชี้วัดคว�ม
ครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลเหล่�นี้กำ�หนดม�จ�กก�ร
ทบทวนวรรณกรรมและก�รปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญร่วมด้วย
 นอกจ�กง�นวจิยัตพีมิพ์ดงักล่�ว ยงัมรี�ยง�นก�รวจิยั
อกี 2 ร�ยง�น ร�ยง�นแรกเป็นของโรงพย�บ�ลสมเดจ็พระ
ยุพร�ชด่�นซ้�ย อ.ด่�นซ้�ย จ.เลย ที่ศึกษ�บริก�รป้องกัน 
ควบคมุ และรักษ�เบ�หว�น(28) โดยใช้ท้ังก�รเกบ็ข้อมลูใหม่
และฐ�นข้อมูลทุติยภูมิร่วมกัน คือ ผู้ที่มีอ�ยุ 35 ปี ขึ้นไป
ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพย�บ�ล โดยมีก�รสำ�รวจเชิงรุก
เพือ่ห�คว�มจำ�เป็นท�งสขุภ�พ (need) กำ�หนดตวัชีว้ดัก�ร
ใช้บริก�ร 3 ตัว (use) ได้แก่ คว�มครอบคลุมของก�รคัด
กรอง คว�มชุกโรคเบ�หว�นในพ้ืนท่ี และอัตร�ก�รเข้�รับ
บริก�รทีโ่รงพย�บ�ลหลังได้รับวนิจิฉัยว่�เป็นเบ�หว�น และ
ประสทิธิผลของบรกิ�ร (quality) คอื ควบคมุระดบันำ�้ต�ล
ได้ (fasting blood sugar สองครั้งสุดท้�ย 70-130 mg/
dl หรือ HbA1c ครั้งสุดท้�ย < 7%) ตัวชี้วัดในก�รศึกษ�นี้
ได้จ�กก�รทบทวนวรรณกรรม อย่�งไรก็ต�ม ก�รศึกษ�นี้
ไม่ได้ระบุชัดเจนว่�ตัวห�รของแต่ละตัวชี้วัดคืออะไร
 ร�ยง�นก�รวิจัยฉบับที่ 2 ทำ�โดยมูลนิธิเพื่อก�ร
พัฒน�นโยบ�ยสุขภ�พระหว่�งประเทศ(29) ซึ่งประกอบ
ด้วยก�รศึกษ�ย่อย 3 ก�รศึกษ� คือ คว�มครอบคลุม
อย่�งมีประสิทธิผลของบริก�รคัดกรองและรักษ�มะเร็ง
ป�กมดลูก วัณโรค และเอชไอวี ทั้งส�มก�รศึกษ�ใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิจ�กฐ�นข้อมูลบริก�รระดับประเทศ และใช้นิย�ม
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลแบบที่ 3 และ 4 ผู้
วิจัยใช้ประม�ณก�รประช�กรที่มีคว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พ 
(need) ด้วยข้อมูลสถิติระดับประเทศ ได้แก่ คว�มชุก
หรืออุบัติก�รณ์ของโรคแต่ละโรค กำ�หนดตัวชี้วัดก�รใช้
บริก�ร (use) และกำ�หนดตัวชี้วัดคุณภ�พ (quality) เป็น
ผลลัพธ์ท�งสุขภ�พที่เป็นวัตถุวิสัย ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็งป�ก
มดลูกที่ยังคงมีชีวิตอยู่ม�กกว่�หรือเท่�กับ 5 ปีหลังจ�ก
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วินิจฉัย ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ ผู้ติด
เชื้อเอชไอวีที่มีปริม�ณไวรัสหลังก�รรักษ�น้อยกว่� 1,000 
copies/ml และตัวชี้วัดที่เป็นก�รได้รับบริก�รที่ค�ดว่�มี
ประสทิธผิล ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคท่ีได้รบัก�รรกัษ�ครบคอร์ส 
ก�รกำ�หนดนิย�มเชิงปฏิบัติก�รของตัวช้ีวัดในก�รศึกษ�
เหล่�นี้ม�จ�กก�รทบทวนวรรณกรรม (และก�รสัมภ�ษณ์
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีบริก�รมะเร็งป�กมดลูก) รวมถึงมี
ก�รสัมภ�ษณ์คว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลก�ร
ศึกษ�เชิงปริม�ณที่ออกม� อย่�งไรก็ต�ม ผู้วิจัยไม่ส�ม�รถ
แสดงผลก�รประเมินต�มตัวช้ีวัดท่ีกำ�หนดออกม�ได้ในทุก
กรณเีนือ่งจ�กไม่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมลูหรอืฐ�นข้อมลูมีคว�ม
ไม่สมบูรณ์

ข้อเสนอแนวทำงกำรประยุกต์ใช้

ส�ำหรับประเทศไทย

 จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมข้�งต้นและก�รพิจ�รณ�
บริบทของประเทศไทย ผู้นิพนธ์จึงพัฒน�เป็นข้อเสนอเพื่อ
ประยุกต์ใช้สำ�หรับประเทศไทย โดยได้อภิปร�ยถึงเหตุผล
ที่เฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรับแต่ละข้อเสนอไว้ในที่นี้และเหตุผล
ในภ�พรวมไว้ในหัวข้อวิจ�รณ์ผลในส่วนถัดไป ข้อเสนอ

ภาพที่ 1  นิย�มของคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลโดยผู้นิพนธ์

แนวท�งก�รประยุกต์ใช้สำ�หรับประเทศไทยมีดังนี้
 1. ใช้นิย�มคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลต�ม
แบบที่ 4 คือ “สัดส่วนของประช�กรที่จำ�เป็นต้องได้รับ
บริก�รสุขภ�พที่ได้รับผลดีท�งสุขภ�พจ�กก�รใช้บริก�ร
สุขภ�พนั้นๆ” เนื่องจ�กมีคว�มหม�ยตรงตัว ง่�ยต่อก�ร
สื่อส�รและตีคว�ม รวมถึงมีวิธีก�รคำ�นวณที่ไม่ซับซ้อน จึง
ไม่จำ�เป็นต้องอ�ศยัผูเ้ชีย่วช�ญท�งสถติิในก�รประเมนิและ
ติดต�มในระยะย�ว อย่�งไรก็ต�ม อ�จใช้นยิ�มแบบที ่3 ได้
กรณีที่มีข้อจำ�กัดในก�รวัดผลดีท�งสุขภ�พ
 2. ใช้แนวท�ง ex post ในก�รประเมินเป็นหลัก 
โดยใช้ฐ�นข้อมูลบริก�รสุขภ�พที่มีอยู่แล้วของกระทรวง
ส�ธ�รณสุขหรือกองทุนประกันสุขภ�พภ�ครัฐ จึงส�ม�รถ
ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รท�งนโยบ�ยได้รวดเร็ว ไม่สิ้น
เปลอืงทรพัย�กรในก�รเก็บข้อมลูใหม่ และส�ม�รถตดิต�ม
ต่อเนื่องได้ในระยะย�ว
 3. วธิกี�รประเมนิใช้ก�รคำ�นวณสดัส่วนประช�กรโดย
อ�ศัยข้อมูลอย่�งน้อย 3 ชุด ได้แก่ 1) ประช�ชนที่มีคว�ม
จำ�เป็นต้องได้รับบริก�รสุขภ�พ (need)  2) ประช�ชนที่ได้
รบับริก�รสขุภ�พทีจ่ำ�เป็น (use) และ 3) ประช�ชนทีไ่ด้รบั
ผลดีท�งสุขภ�พจ�กบริก�รที่ได้รับ (quality) (ภ�พที่ 1)

121

Journal of Health Systems Research Vol. 16 No. 1 January-March 2022



122

ภาพที่ 2  effective coverage cascade โดยผู้นิพนธ์

 4. นอกเหนือจ�ก crude coverage และคว�ม
ครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลแล้ว ควรติดต�มคว�ม
ครอบคลุมในแต่ละขั้นของบริก�รควบคู่ไปด้วย ดังนั้น ตัว
ห�ร (denominator) ซึ่งจะมีได้ 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ตัว
ชีว้ดัทกุตัวมตีวัห�รเป็นประช�ชนท่ีมคีว�มจำ�เป็นต้องได้รบั
บริก�รสุขภ�พ (need) เหมือนกันทั้งหมด ซึ่ง need อ�จ
ได้จ�กจำ�นวนที่แท้จริง (actual) หรือจ�กก�รประม�ณ
ก�ร (estimate) โดยกรณนีีจ้ะแสดงให้เหน็ถงึภ�พรวมของ
ระบบบริก�รสุขภ�พสำ�หรับบริก�รสุขภ�พน้ันๆ กรณีท่ี 2 
ตวัชีว้ดัแต่ละตวัมตีวัห�รเป็นตวัส่วนของตวัชีว้ดัลำ�ดบัก่อน
หน้� (ยกเว้น need ซึง่เป็นตัวชีว้ดัตวัแรก จะคำ�นวณเหมอืน
ในกรณีที่หนึ่ง) ในกรณีที่ 2 นี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผล
ของบริก�รสุขภ�พในแต่ละข้ันตอนม�กข้ึน สรุปได้เป็น 5 
ตัวชี้วัด ดังนี้ (ภ�พที่ 2)

 • detected need คือ จำ�นวนผู้ที่ตระหนักถึงคว�ม
จำ�เป็นท�งสุขภ�พของตนเอง (aware of health need) 
ห�รด้วย จำ�นวนผู้ที่มีคว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พ (actual or 
estimated need)
 • use คือ จำ�นวนผู้ที่ทร�บคว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พ
ของตนเองและได้ใช้บริก�รสุขภ�พ (used service) ห�ร
ด้วย จำ�นวนผู้ที่ทร�บคว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พของตนเอง 
(aware of health need)
 • quality คือ จำ�นวนผู้ท่ีได้รับผลดีท�งสุขภ�พจ�ก
ก�รใช้บริก�รสุขภ�พ (obtained health improved) ห�ร
ด้วย จำ�นวนผู้ที่ทร�บคว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พของตนเอง
และได้ใช้บริก�รสุขภ�พ (used service)
 • crude coverage คอื จำ�นวนผู้ทีท่ร�บคว�มจำ�เป็น
ท�งสุขภ�พของตนเองและได้ใช้บริก�รสุขภ�พ (used 
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service) ห�รด้วย จำ�นวนผู้ที่มีคว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พ 
(actual or estimated need)
 • effective coverage คือ จำ�นวนผู้ท่ีได้รับผลดี
ท�งสุขภ�พจ�กก�รใช้บริก�รสุขภ�พ (obtained health 
improved) ห�รด้วย จำ�นวนผูท้ีม่คีว�มจำ�เป็นท�งสขุภ�พ 
(actual or estimated need)
 5.  นอกจ�ก 5 ตวัชีว้ดัทีก่ล่�วม� ในก�รประเมนิคว�ม
ครอบคลมุอย่�งมปีระสทิธิผลของบรกิ�รสขุภ�พใดๆ อ�จมี
ตวัชีว้ดัประกอบ (complementary indicators) เพ่ิมเติม
ในด้�นต่�งๆ เพื่อช่วยอธิบ�ยผลของตัวช้ีวัดหลัก ตัวชี้วัด
เหล่�น้ี อ�จเป็นคว�มครอบคลุมในแต่ละขั้นตอนของก�ร
รบับรกิ�รดงัท่ีเสนอโดยก�รประชมุขององค์ก�รอน�มยัโลก
เมือ่ปี ค.ศ. 2001(8) หรอืข้ันตอนบรกิ�รม�ตรฐ�นของบรกิ�ร
สำ�หรบัแม่และเดก็ เสนอโดย Amouzou และคณะ(11) หรอื
อ�จเป็นข้อมูลที่อธิบ�ยก�รไม่ได้ผลดีจ�กบริก�ร เช่น loss 
to follow-up rate, non-adherence rate, treatment 
failure rate, mortality rate
 6.  ห�กเป็นไปได้ ควรพย�ย�มแสดงผลก�รประเมิน
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลโดยจำ�แนกต�มกลุ่ม
ประช�กรท่ีมีบริบทแตกต่�งกันเพื่อก�รพัฒน�หรือเพ่ือแก้
ปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้� เช่น ร�ยเขตสุขภ�พ ร�ยภ�ค ร�ย
เพศ ร�ยช่วงอ�ยุ และกลุ่มเปร�ะบ�งต่�งๆ ทั้งนี้ก�รศึกษ�
จะต้องมีข้อมูลตวัตัง้และตวัห�รต�มปัจจยัท่ีต้องก�รจำ�แนก 
ซึ่งเป็นคว�มท้�ท�ยของคว�มสมบูรณ์ของระบบข้อมูลที่
ต้องก�ร
 7.  ก�รประเมินคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล
สำ�หรับบริก�รเฉพ�ะอ�จทำ�ได้ต�มคว�มสนใจของผู้วิจัย
หรือคว�มต้องก�รท�งนโยบ�ย อย่�งไรก็ต�ม ควรมีก�ร
คัดเลือกบริก�รสุขภ�พท่ีเป็นตัวแทน (proxy interven-
tions) เพื่อก�รประเมินระบบบริก�รสุขภ�พโดยรวมด้วย 
เกณฑ์ก�รคัดเลือกที่สำ�คัญ ได้แก่ 1) เกี่ยวกับโรคที่เป็น
ปัญห�สำ�คญัของประเทศ 2) มศีกัยภ�พในก�รพัฒน�คว�ม
ครอบคลมุอย่�งมปีระสทิธิผลสำ�หรบับรกิ�รนัน้ๆ ให้ดีขึน้ได้
อย่�งรวดเร็ว 3) มีคว�มพร้อมของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในก�ร

ประเมิน
 8. ก�รประเมินคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล
ควรเป็นกระบวนก�รทีม่ส่ีวนร่วมโดยผูเ้กีย่วข้อง โดยเฉพ�ะ
ในขั้นตอนก�รกำ�หนดตัวชี้วัดและนิย�มเชิงปฏิบัติก�ร 
(operational definitions) ที่จะนำ�ม�ประเมิน และขั้น
ตอนก�รทำ�คว�มเข้�ใจผลก�รประเมิน โดยกระบวนก�ร
เหล่�น้ีควรทำ�อย่�งเข้มข้นในคร้ังแรกท่ีทำ�ก�รประเมิน
เพ่ือให้ได้วิธีก�รประเมินที่เป็นที่ยอมรับก่อนท่ีจะลงมือ
เก็บข้อมูล ให้ก�รตีคว�มผลก�รประเมินสมเหตุสมผลต�ม
บริบทและมีประโยชน์เชิงนโยบ�ย โดยอ�จกำ�หนดกรอบ
เวล�ที่เหม�ะสมในก�รทบทวนสถ�นก�รณ์ว่�ระดับคว�ม
ครอบคลมุอย่�งมปีระสทิธผิลได้เปลีย่นไปม�กน้อยเพยีงใด
 9. ควรมีก�รพัฒน�และเพิ่มพูนศักยภ�พในก�ร
ประเมินคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลของประเทศ
โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กหล�ยภ�คส่วนที่สำ�คัญ ได้แก่ 
สถ�บนัก�รศกึษ� สถ�บนัวจิยั ผูก้ำ�หนดนโยบ�ย และหน่วย
ง�นที่เป็นเจ้�ของฐ�นข้อมูล เช่น กระทรวงส�ธ�รณสุข 
กองทุนประกันสุขภ�พภ�ครัฐ สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

วิจำรณ์

 ข ้อมูลจ�กก�รทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็น
ถึงแนวคิดก�รนำ�ก�รประเมินคว�มครอบคลุมอย่�งมี
ประสิทธิผลของบริก�รสุขภ�พม�ใช้เป็นส่วนหนึ่งของก�ร
ประเมินคว�มส�ม�รถของระบบสุขภ�พ รวมถึงติดต�ม
ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� ซ่ึงถือว่�เป็น
แนวท�งท่ีมีประโยชน์ม�กกว่�ก�รวัดคว�มครอบคลุม
ของบริก�รเพียงอย่�งเดียวแบบที่เคยทำ�ม� ก�รใช้คว�ม
ครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลยังช่วยบอกถึงผลลัพธ์ของ
ก�รลงทุนในระบบบริก�รสุขภ�พของประเทศ สำ�หรับ
ประเทศไทยเพ่ิงมีก�รวิจัยเกี่ยวกับก�รประเมินคว�ม
ครอบคลุมอย่�งมปีระสิทธผิลเพียง 3 ก�รศกึษ� โดยพบว่�
ทัง้ 3 ก�รศึกษ�ใช้นยิ�มคว�มครอบคลมุอย่�งมปีระสทิธผิล
แบบสดัส่วนประช�กร ส่วนใหญ่ใช้ข้อมลูทตุยิภมูทิีเ่ก็บเป็น
ประจำ�อยู่แล้ว (routine administrative data) ยกเว้น
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ก�รศึกษ�ที่ อ.ด่�นซ้�ย จ.เลย ซึ่งมีก�รเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
และสร้�งฐ�นข้อมูลใหม่เพื่อติดต�มผลก�รประเมิน ซึ่ง
วิธีนี้อ�จเหม�ะสมสำ�หรับก�รศึกษ�ขน�ดเล็กแต่จะมีข้อ
จำ�กัดด้�นทรัพย�กรห�กทำ�ในระดับประเทศ  นอกจ�กนี้ 
ประสบก�รณ์ทั้งจ�กต่�งประเทศและของประเทศไทยเอง
แสดงให้เห็นว่� ก�รที่นิย�มรวมถึงวิธีก�รประเมินคว�ม
ครอบคลมุอย่�งมีประสทิธผิลมคีว�มแตกต่�งกนั ทำ�ให้เกดิ
คว�มสบัสน ย�กต่อก�รสือ่ส�ร ทำ�คว�มเข้�ใจ และตคีว�ม
และเปรียบเทียบผลของก�รศึกษ�ต่�งๆ ดังนั้น ก�รนำ�ก�ร
ประเมนิคว�มครอบคลมุอย่�งมปีระสทิธผิลม�ใช้ ผูป้ระเมนิ
จึงควรระบุนิย�ม วิธีก�รประเมิน และกลุ่มประช�กรที่
ศึกษ�ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจที่ตรงกัน แนวคิด
ก�รประเมนิคว�มครอบคลมุอย่�งมปีระสทิธผิลนีค้วรนำ�ม�
ประยกุต์ใช้ในประเทศไทยอย่�งเป็นท�งก�รและเป็นระบบ
ม�กข้ึนโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบริก�รที่มีลำ�ดับคว�มสำ�คัญสูง 
เช่น มีภ�ระโรคสูง
 ก�รเก็บข้อมูลใหม่หรืออ�ศัยข้อมูลที่มีอยู ่แล้ว มี
ข้อดีข้อเสียต่�งกัน ก�รเก็บข้อมูลใหม่ช่วยให้ก�รประเมิน
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลแม่นยำ�ยิ่งข้ึนเพร�ะได้
ข้อมูลสะท้อนถึงคว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พ ก�รใช้บริก�ร 
และผลลัพธ์ต�มคว�มจริง แต่มีข้อเสียคืออ�จใช้เวล�น�น 
สิ้นเปลืองทรัพย�กร และมีคว�มยุ่งย�กในก�รว�งแผน 
ออกแบบวิธกี�รเก็บข้อมูล และก�รเก็บรวบรวมขอ้มูลใหม่ 
เน่ืองจ�กมีผลต่อผู้ปฏิบัติง�นหล�ยภ�คส่วน และอ�จมี
ปัญห�ยุ่งย�กในก�รติดต�มต่อเน่ือง ส่วนก�รใช้ข้อมูลที่มี
อยู่แล้วช่วยเพิ่มคว�มเป็นไปได้ในก�รประเมิน แต่มีข้อเสีย
ของก�รได้ข้อมูลที่อ�จไม่ตรงต่อคว�มต้องก�รเนื่องจ�ก
เป็นข้อมูลที่เก็บม�เพื่อวัตถุประสงค์อื่น บ�งครั้งข้อมูลที่
มีอยู่แล้วเหล่�นั้นอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รเก็บข้อมูล
ระหว่�งท�ง ทำ�ให้ได้ข้อมลูทีไ่ม่ต่อเนือ่ง ดงันัน้ห�กข้อมลูใน
ระบบปกต ิ(routine data) ทีม่อียูแ่ล้ว ได้รับก�รออกแบบ
ท่ีดี มีคำ�จำ�กัดคว�มที่ชัดเจนแน่นอน และมีวิธีก�รเก็บที่
เป็นม�ตรฐ�นอย่�งสมำ่�เสมอด้วยวิธีก�รเดียวกัน จะช่วย
ให้ส�ม�รถทำ�ก�รประเมินระยะย�วเพื่อดูคว�มก้�วหน้�

ของระบบบริก�รสุขภ�พได้
 ก�รประเมินและติดต�มคว�มครอบคลุมอย่�งมี
ประสิทธิผลในบริบทประเทศไทย อ�จเผชิญคว�มท้�ท�ย
ที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รไม่มีข้อมูล และ/หรือก�รมีข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วน (availability/adequacy of information) โดย
แหล่งข้อมูลสำ�คัญของประเทศไทยมีคว�มหล�กหล�ย อยู่
ในคว�มรับผิดชอบของหน่วยง�นต่�งๆ ม�กม�ย เช่น ก�ร
สำ�รวจจ�กครัวเรือน (household survey) มีก�รสำ�รวจ 
อน�มยัและสวสัดิก�ร ก�รสำ�รวจสุขภ�พประช�ชนไทยโดย
ก�รตรวจร่�งก�ย เป็นต้น และ ระบบข้อมูลก�รให้บริก�ร
สุขภ�พจ�กสถ�นพย�บ�ล (health facility data) ซึ่ง
กระทรวงส�ธ�รณสุขเป็นผู้จัดเก็บ มีระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือทะเบียนผู้ป่วยเฉพ�ะโรค และระบบข้อมูลก�รเบิก
จ่�ยค่�บริก�รสุขภ�พของสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พ
แห่งช�ติ สำ�นักง�นประกันสังคม และกรมบัญชีกล�ง ซึ่ง
จำ�เป็นอย่�งม�กที่จะต้องพัฒน�ให้ระบบข้อมูลเหล่�นี้มี
คว�มครบถ้วนสมบรูณ์และถูกต้อง เพ่ือให้ไม่เกดิอคตต่ิอผล
ก�รประเมินที่อ�จเป็นอุปสรรคต่อก�รนำ�ไปใช้
  นอกจ�กนี้ ก�รกำ�หนดนิย�มและเงื่อนไขของข้อมูล 
need, use และ quality ของบรกิ�รสขุภ�พทีป่ระเทศไทย
จะทำ�ก�รประเมินก็มีคว�มท้�ท�ยเช่นกัน ตัวอย่�งเช่น 
ก�รให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลผู้ที่มีคว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พที่ถูก
ต้อง (need) ซึ่งมีทั้งผู้ที่ทร�บและไม่ทร�บคว�มจำ�เป็น
ท�งสขุภ�พของตนเอง ก�รประม�ณก�รจำ�นวนผูท้ีมี่คว�ม
จำ�เป็นต้องได้รับบริก�รสุขภ�พ เช่น คว�มชุกของโรค หรือ
อบุตักิ�รณ์ของโรค จำ�เป็นต้องอ�ศยัข้อมลูจ�กหล�ยแหล่ง 
เช่น ง�นวิจัย ข้อมูลจ�กสถ�นพย�บ�ล ก�รสำ�รวจ ข้อมูล
ท�งสถิติของโรค ข้อมลูท�งระบ�ดวิทย� หรอืก�รประม�ณ
ก�รโดยหน่วยง�นที่รับผิดชอบ ซึ่งข้อมูลเหล่�นี้อ�จไม่ได้
สมบูรณ์ในทุกโรค
 สำ�หรบัข้อมลูก�รใช้บรกิ�ร (use) ในก�รส่งเสรมิสขุภ�พ 
หรือแก้ไขปัญห�สุขภ�พใดๆ บ�งคร้ังอ�จมีบริก�รสุขภ�พ
ที่เป็นแนวท�งหลัก (gold standard) ที่มีหลักฐ�นยืนยัน
ชัดเจนว่�มีประโยชน์ต่อผู้มีคว�มจำ�เป็นท�งสุขภ�พทุก
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ร�ย เช่น ก�รได้รับวัคซีนพื้นฐ�นในเด็ก ก�รได้รับย�ต้�น
ไวรสัในผู้ตดิเช้ือเอชไอว ีก�รเปิดหลอดเลอืด (reperfusion 
therapy) ในผู้ที่มีภ�วะกล้�มเนื้อหัวใจต�ยเฉียบพลันชนิด
ที่มี ST elevation  ในกรณีเหล่�นี้อ�จจะส�ม�รถกำ�หนด
เงื่อนไขของ use ได้ชัดเจนว่�เป็นผู้ที่ได้รับบริก�รดังกล่�ว 
อย่�งไรก็ต�ม มีปัญห�สุขภ�พบ�งอย่�งที่มีท�งเลือกของ
บรกิ�รสขุภ�พหล�กหล�ยท�งเลอืกทีเ่ป็นไปได้หรอืจำ�เป็น
ต้องผสมผส�นหล�ยท�งเลือก ตัวอย่�งเช่น ก�รดูแลผู้ป่วย
โรคเบ�หว�น/คว�มดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง ท่ีผู้ป่วย
อ�จได้รับบริก�รสุขภ�พอย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือหล�ยอย่�ง
ร่วมกัน ได้แก่ ก�รคุมอ�ห�ร ออกกำ�ลังก�ย ก�รใช้ย� ก�ร
ตรวจคดักรองอ�ก�รแทรกซ้อน ดงันัน้ ก�รกำ�หนดเง่ือนไข
ของข้อมูล use ว่�ใครเป็นผู้ได้รับบริก�รสุขภ�พจึงมีคว�ม
ซบัซ้อนม�กขึน้ ในกรณีนี ้ผูป้ระเมนิควรรบัฟังคว�มคิดเหน็
ของผู้เชี่ยวช�ญท�งคลินิกเพื่อช่วยในก�รตัดสินใจร่วมกับ
พิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้ในก�รเก็บข้อมูลเหล่�นั้น
 สำ�หรับ quality หรือ ‘ผลดีท�งสุขภ�พ’ นั้น อ�จ
ไม่มีฐ�นข้อมูลเก่ียวกับ biomarkers ท่ีเป็นก�รตรวจวัด
แบบวัตถุวิสัยเสมอไป โดยเฉพ�ะในบริก�รสุขภ�พที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ก�รไม่มีคว�ม
เจ็บป่วย (absence of illness) จึงเป็นผลดีท�งสุขภ�พ
ของบริก�รเหล่�นี้ ซึ่งย�กจะแยกได้ว่�เกิดจ�กก�รได้รับ
บริก�รสุขภ�พหรือไม่ บ�งครั้งผลดี (และผลเสีย) อ�จเกิด
จ�กหล�ยปัจจัยร่วมกัน ดังนั้น ก�รกำ�หนดผลท�งสุขภ�พ
และกรอบเวล�ทีเ่หม�ะสมจงึเป็นคว�มย�กลำ�บ�กทีส่ำ�คญั
อีกประก�รหนึ่ง
  ประเทศไทยคงต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ย ทั้งก�ร
ประเมินและก�รทำ�คว�มเข้�ใจผลก�รประเมินคว�ม
ครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท้�ท�ยม�กกว่�
ก�รทร�บผลก�รประเมินในเชิงปริม�ณ เน่ืองจ�กก�ร
เพ่ิมคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลจะต้องเข้�ใจ
ปร�กฏก�รณ์ทีเ่กิดขึน้ ส�เหตขุองก�รทีค่ว�มครอบคลมุไม่
สูงต�มที่ค�ดหม�ย เข้�ใจข้อจำ�กัดของก�รประเมิน ดังนั้น 
ส่ิงที่ควรทำ�ควบคู่ไปกับก�รประเมินคว�มครอบคลุมอย่�ง

มีประสิทธิผลคือกระบวนก�รเชิงคุณภ�พอย่�งมีส่วนร่วม 
(participatory qualitative methods) ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ผูใ้ห้บรกิ�รสขุภ�พ (แพทย์ พย�บ�ล เป็นต้น) ผูก้ำ�หนด
และส่ือส�รนโยบ�ยสุขภ�พท่ีเก่ียวข้อง ตัวแทนผู้ป่วย ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รเก็บข้อมูลและฐ�นข้อมูล  เพื่อ
อธิบ�ยปัญห�อุปสรรคต่�งๆ ในก�รบรรลุคว�มครอบคลุม
อย่�งมีประสิทธิผล เพ่ือนำ�ผลก�รประเมินนำ�ไปพัฒน�ข้อ
เสนอเชิงนโยบ�ยในก�รคงไว้ซึ่งคว�มครอบคลุมอย่�งมี
ประสิทธิผลที่สูงให้สูงอย่�งต่อเนื่องต่อไป และเพิ่มคว�ม
ครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลที่ยังตำ่�อยู่ให้สูงขึ้นต่อไป
 ก�รประเมินคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผลของ
ประเทศไทยควรต้องพัฒน�ให้มีก�รประเมินมิติคว�มเท่�
เทียมในก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ และผลลัพธ์สุขภ�พที่ได้
รับ จำ�แนกต�มสถ�นะของผู้ใช้บริก�รด้วย เช่น ภูมิลำ�เน� 
ก�รศึกษ� กลุ่มประช�กร สถ�นะท�งเศรษฐกิจ หรือสิทธิ
ก�รรักษ�  เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปเร่งพัฒน�ก�รบริก�ร
สุขภ�พสำ�หรับประช�กรกลุ่มเปร�ะบ�งให้เกิดคว�มเสมอ
ภ�คม�กขึ้นต่อไป

บทสรุป

  คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล (effective 
coverage) เป็นดัชนทีีดี่ในก�รติดต�มคว�มครอบคลมุของ
บรกิ�รสขุภ�พรวมถงึผลลพัธ์ท�งสขุภ�พของประช�ชนจ�ก
บริก�รนั้นๆ บทคว�มนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งนิย�ม วิธี
ก�รประเมิน ขอบเขตของก�รประเมิน ประสบก�รณ์ต่�ง
ประเทศ และประสบก�รณ์ของประเทศไทยในก�รประเมนิ
คว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล รวมถึงเสนอแนะแนว
ท�งก�รประยุกต์ใช้สำ�หรับประเทศไทย คว�มท้�ท�ยใน
ก�รติดต�มประเมินคว�มครอบคลุมอย่�งมีประสิทธิผล
สำ�หรับประเทศไทยมีหล�ยประก�ร ดังนั้นจึงต้องมีก�รจัด
ลำ�ดับคว�มสำ�คญั คำ�นงึถงึประโยชน์ และคว�มเป็นไปได้ใน
ก�รประเมนิคว�มครอบคลมุอย่�งมปีระสทิธผิล โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งระบบข้อมูล ผู ้นิพนธ์สนับสนุนให้มีก�รพัฒน�
ศกัยภ�พในก�รประเมนิคว�มครอบคลมุอย่�งมปีระสทิธผิล

125

Journal of Health Systems Research Vol. 16 No. 1 January-March 2022



126

เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบก�รประเมินคว�มส�ม�รถ
ของระบบสขุภ�พของประเทศ (routine monitoring) โดย
อ�ศยัคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นทีเ่ก่ียวข้องจ�กหล�ยภ�คส่วน
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