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ระดับหนึ่ง และมีลักษณะรวมคือ งานทั้งสามชิ้นเปนความพยายามที่จะพัฒนาวิธีวิทยา (methodology)
ของการวิจยั ดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขในประเทศไทยใหมีความชัดเจนและอิงหรือเชื่อมโยงกับ
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ดานสุขภาพ ซึง่ ทําใหสามารถหาจํานวนคนจนเพราะรายจายดานสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบของรายจาย
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ตางๆ ดานสุขภาพอยางมีหลักการ (และยึดหลักการพืน้ ฐานตางๆ) มากขึ้น และขึ้นกับอคติหรือความ
เชื่อสวนตัว (personal bias) นอยลง
รายงานเลมที่ 3 เรื่อง “แนวทางและทางเลือกในการสรางตัวแบบสําหรับการวิเคราะห
ผลประโยชนทปี่ ระชาชนไดรบั (Benefit Incidence Analysis) จากเงินอุดหนุนของภาครัฐในโครงการ
หลักประกันสุขภาพ” เปนความพยายามที่จะสรางตัวแบบ (model) ที่สามารถนํามาใชคํานวณ
ผลประโยชนที่ประชาชนไดรับ (benefit incidence) จากการใชจายของภาครัฐในโครงการ
หลักประกันสุขภาพ* โดยเปนการคํานวณที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุม (ไมใชเฉพาะผูม ีสิทธิ์ใดสิทธิ์
หนึง่ ) เพื่อหลีกเลี่ยงอคติ (bias) ที่เกิดขึ้นจากการแยกคํานวณ Benefit Incidence ตามกลุมผูมีสทิ ธิ์แต
ละชนิด ซึง่ โดยทั่วไปแลวมิไดมีการกระจายตัวที่สม่ําเสมอตามกลุมเศรษฐานะตางๆ** การนําเสนอตัว
แบบ (model) ในรายงานนี้ ไดพยายามเขียนเปนคูมอื ที่เปนแนวแนะ (guideline) ซึ่งอภิปรายถึง
แนวทางและทางเลือกตางๆ (รวมทั้งประเด็นตางๆ ที่ควรนํามาพิจารณา) ในการคํานวณ เพื่อเปนการชี้
ประเด็นปญหาและคําถามตางๆ (รวมทัง้ หลักการที่เกีย่ วของ) ภายใตขอจํากัดดานขอมูล ใหนกั วิจัย
พิจารณาและตัดสินใจดวยตัวเอง
ซึ่งคณะผูวิจยั เชื่อวานาจะเปนวิธที ี่ประโยชนกับนักวิจัยมากกวา
แนวทางที่เขียนคูมือออกมาเปนสูตรสําเร็จใหนักวิจัยนําไปใชตามนัน้ ซึง่ แมวา อาจจะมีขอดีที่ทําใหไดผล
งานที่เปรียบเทียบกันไดมากขึ้น แตก็มีโอกาสทีก่ ลายเปนการตีกรอบความคิดของนักวิจัย จนอาจทําให
ไดผลงานวิจัยที่ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
เชนเดียวกับงานบุกเบิกดานวิธวี ทิ ยาจํานวนไมนอยในอดีต งานของคณะผูวิจัยเองก็คงยังขาด
ความสมบูรณและอาจจะไมสามารถครอบคลุมประเด็นที่สําคัญอยางครบถวน
อยางไรก็ตาม
คณะผูวิจัยเชือ่ วาแนวทางทีพ่ ยายามทํางานวิจยั ทีพ่ ยายามเชื่อมโยงกับหลักการและทฤษฎีมากขึน้ เปน
แนวทางที่จาํ เปนและจะมีสว นชวยทําใหไดผลงานวิจัยที่เปนทีน่ าเชื่อถือสําหรับการนําไปใชในการ
กําหนดนโยบายทีเ่ กี่ยวของมากขึ้น

*
**

ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของดัชนีชี้วัดความเปนธรรมดานสุขภาพ
ดูรูปที่ 8 ในรายงานเลมที่ 2
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