ii

# # PH071458: MAJOR: PUBLIC HEALTH
KEYWORDS: COMMUNITY BASED HEALTH INSURANCE / ACCESS TO
HEALTH CARE / FINANCIAL PROTECTION / INFORMAL SETTLEMENTS
/ URBAN POOR
JUDY MWAURA: ACCESS TO HEALTH CARE AND FINANCIAL
PROTECTION: ROLE OF A COMMUNITY BASED HEALTH
INSURANCE IN KENYA. THESIS ADVISOR: ASSOCIATE
PROFESSOR SATHIRAKORN PONGPANICH Ph.D., THESIS COADVISOR: PROFESSOR JOSEPH WANG’OMBE, Ph.D., 244 pp.
Out-of-pocket payments create financial barriers that prevent millions of
people from seeking and receiving needed health services. Attention has turned to
informal sector insurance mechanisms such as community-based health insurance
(CBHI) as a way to improve financial protection, mobilize revenues, and improve
the efficiency of out-of-pocket spending. The aim of this study was to assess how
effectively Jamii Bora Health Program (JBHP) was implementation and its impact
on access to health care and financial protection among the urban poor in the
informal settlements. The study was carried out Kibera and Mathare slums in
Nairobi. Both quantitative and qualitative methods were used: document review,
cross-sectional household survey, in-depth interview and focus groups discussed.
In general, JBHP provided financial protection for medical expenses
through reducing out-of-pocket spending for hospitalization care among the
insured. The insured reported higher use of hospitalization care and lower out-ofpocket expenditures. However, financial burden associated with use of outpatient
health care services led to catastrophic health expenditures. The take up of JBHP
benefit was high and overall JBHP favoured the poorer groups since members in
the lower income quintiles were more likely to use health care services covered by
the JBHP scheme. Use of inpatient health care services was slightly higher among
the insured members when compared to the non-insured members. The few insured
members who experienced catastrophic payments were as a result of noncompliance with the JBHP requirements. The study concluded that JBHP has been
successfully implemented and it has had an impact in reducing out-of-pocket
spending related to inpatient health care utilization. The financial burden related to
outpatient health care utilization resulted in catastrophic expenditures. Hence, to
provide comprehensive financial protection the insurance should be expanded to
include ambulatory care.
Field of Study: Public Health

Student’s Signature

Academic Year: 2010
signature..............................................

Advisor’s Signature

signature..............................................

Co-advisor’s Signature

iii

จูดี้ มาวาอูร่า :
การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพและการปกป้องทางการเงิน: บทบาทของประกัน
สุขภาพของชุมชนในประเทศเคนย่า. (ACCESS TO HEALTH CARE
AND FINANCIAL PROTECTION: ROLE OF A COMMUNITY BASED
HEALTH INSURANCE IN KENYA)
.
: รศ.ดร.สถิรกร
พงศ์พานิช, .
:
.
, 244
.
การที่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเองนั้นเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชากรหล
ายล้านคนไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้
ความสนใจในการแก้ปัญหานี้จึงมุ่งไปที่กลไกของการประกันสุขภาพโดยเฉพาะ
ที่ไม่ได้เป็นทางการ อย่างเช่น การประกันสุขภาพของชุมชนเอง
เพื่อการปกป้องทางการเงินของคนในชุมชนจากการมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภ
าพ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อประเมินโครงการสุขภาพ ‘จามิอิ โบรา’
(Jamii Bora Health Program, JBHP)
ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการแล้วในด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการในการเพิ่มการเ
ข้าถึงบริการดูแลสุขภาพและการป้องกันปัญหาทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษา
พยาบาลในกลุ่มผู้ยากจนที่อาศัยอย่างไม่เป็นทางการในเขตเมือง
การศึกษานี้ดำเนินการในสลัมสองแห่งคือ สลัมคีเบอร่า (Kibera) และ
สลัมมาธาเร่ (Mathare) ในกรุงไนโรบี
การศึกษานี้เป็นทั้งการศึกษาในเชิงคุณภาพและปริมาณโดยวิธีต่างๆคือ
การทบทวนจากเอกสาร การสำรวจภาคตัดขวางในที่อยู่อาศัย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการอภิปรายกลุ่ม
โดยทั่วไป โครงการ JBHP
ช่วยในการป้องกันปัญหาทางการเงินในกลุ่มคนที่มีประกันสุขภาพจากค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชำระค่ารักษาด้วยตนเองของผู้รับบริการในกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลซึ่
งคนที่มีประกันสุขภาพจะพบว่ามีการใช้บริการการนอนโรงพยาบาลมากกว่า
และ มีการจ่ายเองน้องกว่าคนที่ไม่มีประกันสุขภาพ
อย่างไรก็ตามปัญหาทางการเงินที่สัมพันธ์กับการใช้บริการในฐานะผู้ป่วยนอกยัง
คงนำไปสู่การต้องแบกภาระหนี้สินที่มากเกินไปจากการรักษาพยาบาล
การได้รับประโยชน์จาก JBHP
นั้นพบว่ามีมากในกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำซึ่งมีแนวโน้มจะใช้บริการที่ JBHP
ครอบคลุมเท่านั้น
การใช้บริการผู้ป่วยในพบว่ามีมากกว่าเล็กน้อยในกลุ่มคนที่มีประกันสุขภาพ
มีคนที่มีประกันสุขภาพจำนวนไม่มากที่ต้องแบกภาระหนี้สินที่มากเกินไปจากกา
รรักษาพยาบาลเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของระบบประกัน
จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าโครงการ JBHP
มีผลการดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จและมีผลในการลดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเอ
งในการรักษาพยาบาล
สาธารณสุ
แต่อย่างไรก็ยังพบปัญ
หาในกรณีทข
ี่ใช้ศาสตร์
บริการในกรณีผู้ป่วยนอกอยู่
ดังนั้นการจะแก้ปัญหาดังกล่
าวควรมีการขยายความครอบคลุ
มของประกันสุขภา
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