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Outline of presentation

• Framework of health policy process and policy cycle,

• Three case studies of policy formulation and 
implementation:  

– Development of the UHC benefit package in Thailand, 

– Representative deliberative processes among OECD 
countries,

– Citizen deliberation in the US

• America in One Room: Climate and Energy
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Framework of Health Policy Process
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Social determinants of health and health system actors



POLICY CYCLE

REVIEW

Report

Evaluate

Monitor

AGENDA SETTING

Identify problem

Research

Set agenda

FORMULATION

Develop options and strategies

Negotiate

Formulate policy

IMPLEMENTATION

Enforce policy

Implement policy
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Case study 1

People’s engagement in the developmental process 
of the UHC benefit package
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Three dimensions of UHC:
UHC cube
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Health care interventions and medical treatments 
included into Thailand’s UHC benefit package
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• Systematic process

• Stakeholder participation

• Based on evidence

• Transparency

• Contestability  
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Principles of UHC benefit package development



ขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์บัตรทอง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม

การจัดล าดับความส าคัญ
และคัดเลือกหัวข้อ

1. New Technology, Intervention
2. สิทธิประโยชน์ที่เข้าไม่ถึงบริการ และต้องทบทวน
3. เทคโนโลยี/บริการส าหรับโรคหายาก

การศึกษาวิจัย
1. ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (HTA)
2. การศึกษาแบบ Rapid Assessment

คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการของ สปสช.
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ผู้มีสิทธิเสนอหัวข้อ จ านวน 7 กลุ่ม

1. กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย 
2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
3. กลุ่มนักวิชาการด้านสาธารณสุข
4. ภาคประชาสังคม / กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย / ประชาชนทั่วไป
5. ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
6. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง
7. กลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

1) การเสนอหัวข้อ



ทีมโครงการพฒันาชดุสิทธิ
ประโยชน์ฯ

กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
7 กลุ่ม

ประชาสมัพนัธก์ารเสนอ
หวัขอ้ปัญหาฯ ปี 2564

เสนอหวัข้อตามเกณฑ ์(ไม่เกิน 5 หวัข้อ/กลุ่ม)

o เป็นหวัขอ้ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนั
โรค อยา่งน้อย 1 หวัขอ้ 

o หวัขอ้ดา้นประสทิธผิลของความครอบคลุม
หลกัประกนัสขุภาพ (Effective coverage) หรอื
การเขา้ถงึบรกิาร (Access to care) อยา่งน้อย
1 หวัขอ้

o หวัขอ้ทีเ่สนออาจเป็นสทิธปิระโยชน์ใหม่ หรอื 
สทิธปิระโยชน์ทีย่งัเขา้ไมถ่งึบรกิาร หรอื สทิธิ
ประโยชน์ทีต่อ้งทบทวน/ตดิตามประเมนิผล

*เสนอหวัข้อผา่นเวบ็ไซต ์
http;//register.nhso.go.th/ucbp/

พิจารณาตามเกณฑค์ดัออก
1.ยา / วคัซนี /  อาหารเสรมิ (สง่เรือ่งให ้
คณะอนุกรรมการบญัชยีาหลกัฯ)
2.ขาดหลกัฐาน efficacy และ accuracy
3.เคยมกีารประเมนิทางเศรษฐศาสตร์
และผา่นการพจิารณาโดยอนุกรรมการ
ก าหนดประเภทฯแลว้ และยงัไมม่ขีอ้มลู
ทีค่วรพจิารณาใหม่

*การคดักรองหวัข้อเบื้องต้น เป็น
การพิจารณาโดยทีมเลขาฯ 

ตามเกณฑก์ารคดัหวัข้อออก

12ก าหนดสง่หวัขอ้ฯผา่นเวบ็ไซต ์http://register.nhso.go.th/ucbp/ ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 *มีหนังสือน าส่งจากหน่วยงาน

ทีมโครงการพฒันาชดุสิทธิ
ประโยชน์ฯ
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• หัวข้อที่รวบรวมจาก
• กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ทีมเลขาฯ

• ทบทวนวรรณกรรม
ตามเกณฑ์ทั้ง 6 เกณฑ์
• น าเสนอต่อ คทง. 
คัดเลือกหัวข้อฯ

นักวิชาการ

• จัดล าดับความส าคัญและ
คัดเลือกหัวข้อ
• น าเสนอต่ออนุกรรมการฯ

คทง. คัดเลือก
หัวข้อฯ

•คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาและอนุมัติ
หัวข้อฯ

อนุกรรมการฯ

2) การจัดล าดับ
ความส าคัญและการ

คัดเลือกหัวข้อ

เกณฑ์คัดเลือกหัวข้อ
Selection Criteria

1. จ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
2. ความรุนแรงของโรค/ปัญหา
3. ประสิทธิผลของเทคโนโลยี
4. ความแตกต่างในทางปฏิบัติ
5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
6. ความเป็นธรรมและประเด็นทางสังคม
และจริยธรรม

ผู้รับผิดชอบ
• คทง.คัดเลือกหัวข้อ
• ทีมวิชาการทบทวนวรรณกรรม
• ทีมเลขาฯ สปสช.

ได้หัวข้อปัญหาฯ ที่ผ่านการคัดเลือก
และอนุมตัิให้ด าเนินการศึกษาวิจัย
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17 ธนัวาคม 2563 
กลุ่มผูป่้วย ประชาชนทัว่ไป

และประชาสงัคม

25 มกราคม 2564
กลุ่มผูก้ าหนดนโยบาย

ประชมุระดมสมองเพื่อจดัล าดบัความส าคญั และสรปุข้อเสนอหวัข้อปัญหา/เทคโนโลยีสขุภาพ  
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพฒันาชดุสิทธิประโยชน์ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2564

11 มกราคม 2564
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญด้านการแพทย์
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15 15

หัวข้อวิจัย

UCBP Rapid assessment 

Full HTA 

รูปแบบตามแหล่งทุน

Research Teams

Granter

Granter

3) การศึกษาวิจัย
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ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัย

1. การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
(HTA)

2. การประเมินแบบรวดเร็ว 
(rapid assessment)
3. การประเมินความครอบคลุมที่มี

ประสิทธิผล (ECA)

ผู้รับผิดชอบ
• คทง.เศรษฐศาสตร์ฯ
• แหล่งทุน
• ทีมวิจัย : หน่วยงานวิจัยต่างๆ
• ทีมเลขาฯ สปสช.



17

• คทง.เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯ
• คทง.Rare disease 
• คทง.Effective coverage
• คณะอนุกรรมการก าหนดประเภท

และขอบเขตบริการฯ

คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

1) ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ต้นทุน-ประสิทธิผล): 160,000 บาท
ต่อ 1 ปีสุขภาวะ
2) มีแนวทางเวชปฎิบัติ (Clinical Practice Guideline)
3) ความพร้อมของระบบบริการ: บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการ หน่วย
บริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ หรือระบบบริหารจัดการการส่งต่อ) 
4) ภาระงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต:ิ งบประมาณที่ต้องใช้
เพิ่มเติมหากมีเทคโนโลยีใหม่ในชุดสิทธิประโยชน ์และการลดภาระงบประมาณเดิม 
(Cost Saving)
5) ข้อพิจารณาความเป็นไปได้เชิงสังคมและจริยธรรม (Ethical Issues): ความเป็น
ธรรม ความสมเหตุผลในการเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการที่จ าเป็น

 ประกาศประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (สิทธิประโยชน์ใหม่และ/หรือ

สิทธิประโยชน์เดิมที่ขยายขอบเขตหรือเงื่อนไขบริการ) หรือ 

 มอบหมาย สปสช. ใหป้รับปรุงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ

4) การพิจารณาตัดสินใจ



สรุปขั้นตอนการจัดล าดับความส าคัญและสรุปหัวข้อปัญหาฯ
กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป และภาคประชาสังคม (ปี 2565)

5 หัวข้อปัญหา

22
หัวข้อ

41
หัวข้อ

355
หัวข้อ

เวทีรับฟังความคิดเห็นประจ าปี 2564 
ในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
(สปสช.เขต 13 เขต)

2,344 ข้อเสนอ

ขั้นที่ 1 แบ่งตามด้านประเภทข้อเสนอของ 
สปสช. ด้านที่ 1 ประเภทและขอบเขตบริการ
สาธารณสุข

ขั้นที่ 2 กลั่นกรองรอบที่ 1

ขั้นที่ 3 กลั่นกรองรอบที่ 2

ขั้นตอนการได้มาซึ่งหัวข้อ

ประชุมระดมสมอง ฯ
21 ธ.ค. 64

ขั้นที่ 4 มติจากคณะอนุกรรมการ ฯ
7    

หัวข้อ
ประชุมเตรียมการ ฯ 25 พ.ย. 64

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ 
ร่วมกับกลุ่มผู้เสนอหัวข้อ ฯ อีก 6 กลุ่ม
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Case study 2

Representative Deliberative Processes among 
OECD countries
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Four different types of representative deliberative processes
among OECD countries
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Citizens’ Assembly model in OECD countries
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Citizen’s Jury / Panel model among OECD countries
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Consensus Conference model among OECD countries
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Informed citizen recommendations on policy questions
1. Citizens’ Assembly 90 18.8 days 47 weeks 6 (6) Canada, Ireland Detailed collective 

recommendations
Electoral reforms, 
institutional setup, 

constitutional questions
2. Citizens’ Jury/Panel
a) Consecutive day 
meetings
b) Non-consecutive 
day meetings
c) Ongoing

34
30
35
32

4.1 days
3.4 days
4.1 days
11 days

5 weeks
0 weeks
7 weeks
2 years

115 (168)
23 (40)

90 (126)
2 (2)

Austria, Australia, 
Belgium, Canada, 

France, Poland, Spain, 
UK, USA
Canada

Collective 
recommendations

Broad range of topics. 
Most common: 

infrastructure, health, 
urban planning, 

environment.
Ongoing processes 

mandated to provide 
input on various 

questions when public 
authority is in need.

3. Consensus 
Conference

16 4.0 days 2 weeks 19 (19) Australia, Austria, 
Denmark, France, 

Norway, United 
Kingdom

Collective 
recommendations

New technology, 
environment, health

4. Planning Cell 24 3.2 days 0 weeks 57 (247) Germany, Japan Collective position 
report / citizens’ report

Most common use for 
urban planning, but 

also other topics

Citizen opinion on policy questions
5. G1000 346 1.7 days 4 weeks 12 (12) The Netherlands, Votes on proposals Strategic planning: 

Average no. of 
participants per 

panel

Average length of 
meetings

Average 
length from 
first to last 

meeting

No. of times 
used to 

date proces
s (panels)

Used by countries Result
Policy questions 

Addressed to date



Case study 3

Citizen Deliberation in the US
“America in One Room: Climate and Energy”
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The American Climate Consensus
America in One Room: Climate and Energy

Dec 1, 2021|LAURA TYSON, LENNY MENDONCA
A recent experiment in citizen deliberation shows that Americans from across the political spectrum will 
tend to align on basic questions about climate change and what to do about it when given the same set 
of facts. What is needed now is for policymakers to claim this common ground and build on it.



Methodologies

• NORC at the University of Chicago identified participants and 
conducted the initial and exit surveys which were part of the 
deliberative poll. 

• The big questions put to the participants was - Where do we really fall 
on climate change? And more importantly - what are we willing to do 
about it? 

• Including 962 people in the treatment group and 671 in the control 
group, this deliberative poll gathered a sampling meant to represent 
America, from a diverse grouping of political parties, socioeconomic 
status, gender, race, geographic location and more, and put them in a 
room together to discuss and debate key issues on climate change. 



Results (1)
• Despite a summer of floods, tropical storms, severe drought and other 

weather events, the control group changed hardly at all in its opinions on 
climate and energy. By contrast, the representative sample of deliberators 
changed significantly on 68 out of 72 substantive questions. 66 of the 68 
significant changes were in the direction of doing more about climate 
change or accepting the key presuppositions about why more needed to be 
done. 

• On the basic issue of whether or not “rising temperatures are caused by 
human activities that emit greenhouse gases, like carbon dioxide and 
methane, which trap heat in the atmosphere and warm the earth’s 
climate,” the participants moved from 67% agreeing before deliberation to 
76% after. Democrats started high but still rose slightly to 94%. 
Independents rose 14 points from 62% to 76%, and Republicans rose from 
a minority of 35% to a majority of 54% support. 



Results (2)
• Similarly, following deliberation, 75% of the participants (an increase of 12 points) 

endorsed the need to get to Net Zero by agreeing with this statement: “In order 
to stop the increase in global temperatures, humans must stop adding to the total 
amount of climate-heating gases in the atmosphere.” Support among Democrats 
rose slightly to 91%, while Independents and Republicans each increased their 
agreement by about 20 points - from 57% to 78% among Independents and from 
35% to 55% among Republicans. 

• Another general question probed the risk of inaction: “We should take serious 
action to reduce greenhouse gases in our atmosphere because waiting to do so is 
taking an irresponsible risk with our kid’s future.” Agreement with this went up 15 
points, from 63% to 78%. Democrats rose 9 points (to 95%), Independents 18 
points (to 78%) and Republicans 21 points (to 57%, once again moving, as they 
often did, from minority to majority agreement.) 

• The same pattern applied to many specific energy sources. For example, overall 
agreement with “eliminating greenhouse gases from coal, ideally by 2035” rose 
14 points (to 72%). Democrats remained highly supportive (rising slightly from 
86% to 88%). Support among Independents rose 20 points to 69%, while 
Republican support more than doubled, from 24% to 53%. 



Policy implications
• The project confirms that when Americans take the time to engage in fact-based dialogue, they tend to align on 

basic questions about the urgency of climate change and the policies needed to address it. Now, policymakers 
must act on the public’s demands.

• The US federal government is poised to make unprecedented investments in climate mitigation and adaptation. 
The recently passed $1 trillion bipartisan infrastructure bill includes $47 billion to support climate resilience, $65 
billion for clean energy and grid-related investments, and$7.5 billion in grants to build a national network of 
electric-vehicle (EV) charging stations.

• Moreover, the infrastructure bill’s passage has cleared the way for US President Joe Biden’s Build Back Better 
budget proposal, which includes an estimated $555 billion to address the climate crisis. The bill, which has 
already passed the House, includes $300 billion in tax incentives for clean-energy generation, EVs, transmission 
lines, and home energy efficiency. It would also establish a Civilian Climate Corps to restore forests and wetlands 
and strengthen climate resilience.

• And it would impose new fees on emissions of methane, which is a significantly more potent greenhouse gas than 
carbon dioxide.


