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บทความน้ีเปนเพียงมุมมองหน่ึงของผูเขียน เพื่อใหเกิดความคิดท่ีหลากหลาย 

 

 
 
 

สถานการณและแนวโนมในอนาคตที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีทางการแพทย                       
กับการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนาที่ยั่งยืน 

 

ยศ  ตีระวัฒนานนท 
 

 
 

- เทคโนโลยีทางการแพทยในท่ีนี้ครอบคลุมยาและเครื่องมือแพทย  โดยตลาดยาในประเทศมีมูลคา
กวา 120,000 ลานบาท เติบโตเฉลี่ยรอยละ 12 ตอป การขึ้นทะเบียนยาตองมีขอมูลดานความ
ปลอดภัยและประสิทธิผล ในขณะที่การขึ้นทะเบียนเคร่ืองมือแพทยไมจําเปนตองแสดงขอมูล 

- ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการใชเทคโนโลยีทางการแพทยซึ่งเพิ่มคาใชจายดานสุขภาพ  ไดแก  
ประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น  โรคติดเชื้อท่ียังเปนปญหาสําคัญและตองการยาปฏิชีวนะที่มีราคา
แพง การขยายตัวของอุตสาหกรรมดานสุขภาพและเทคโนโลยีใหม การฟองรองและการเรียกรอง
สิทธิสําหรับผูปวย 

- เทคโนโลยีใหมสรางโอกาสสําหรับหลักประกันสุขภาพในอนาคตได  เชน   เปนเคร่ืองมือในการลด
ตนทุนการใหบริการ การเพิ่มความรวดเร็วและการใหบริการนอกโรงพยาบาล ซึ่งคาดวาอาจสามารถ
ทําไดในปริมาณกวารอยละ 50 ของบริการทั้งหมดใน 5-10 ปขางหนา การปองกันโรคดวยวัคซีน  
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคดวยยีน 

- ประเทศไทยตองพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ และนาจะตองการระบบการประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทยท่ีเขมแข็ง 

 

“The desire to take medicine is perhaps the greatest feature which distinguishes man from 
animals.” 

William Osler, In H. Cushing, Life of Sir William Osler 1952 
 

1. คําจาํกัดความและกรอบของการวเิคราะห 
 คําวา “เทคโนโลยีทางการแพทย” หมายถึง วิทยาการที่เก่ียวกับศิลปะในการนําเอาวิทยาศาสตร
มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอมนุษยในดานการแพทย เชน การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล 
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ทําใหเทคโนโลยีทางการแพทยมีความหมายโดยกวาง ครอบคลุม
ตั้งแตยา เครื่องมือแพทย หัตถการ วิธีการสําหรับสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั้งสวนบุคคลและสังคม 
และอาจหมายรวมถึงนโยบายสังคมที่เก่ียวของกับสุขภาพ โดยที่วิธีการหรือเทคโนโลยีเหลาน้ัน                    
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มิจําเปนตองสรางเพื่อการใชงานทางการแพทยเพียงอยางเดียว หากรวมถึงส่ิงที่สามารถนํามา
ประยุกตใชดานสุขภาพ เชน คอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต ระบบการขนสงจราจร เปนตน  
 
 อยางไรก็ตาม การวิเคราะหสถานการณและแนวโนมในอนาคตที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีทางการ
แพทยในคร้ังนี้จะจํากัดเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีเปนยาและเครื่องมือแพทยเทาน้ัน โดย                    
ผูวิเคราะหเร่ิมจากการทบทวนสถานการณในปจจุบันของการใชและควบคุมเทคโนโลยี จากน้ันวิเคราะห
ถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงปจจัยท่ีสําคัญตอเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล 
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในสองสวนแรกใชเปนฐานสําหรับการคาดการณในอนาคตของเทคโนโลยี
ทางการแพทยในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบสุขภาพโดยเฉพาะระบบประกันสุขภาพถวนหนา ในสวน
สุดทายผูวิเคราะหสรุปขอมูลทั้งหมดและรวบรวมขอแนะนําสําคัญสําหรับรับมือสถานการณในอนาคต 
 
2. สภาพการณดานเทคโนโลยีทางการแพทยในปจจบุนั 
 จากขอมูลในรายงาน Thailand Health Profile ในป พ.ศ.2545 ตลาดยาในประเทศมีมูลคากวา 
120,000 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 12 ในรอบ 15 ปท่ีผานมา ในจํานวนนี้เกือบรอยละ 50 
เปนยาที่นําเขาจากตางประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบพบวารายจายดานยาคิดเปนรอยละ 36 ของรายจาย
ดานสุขภาพของประเทศโดยรวม ขณะท่ีขนาดของตลาดเครื่องมือแพทยมีขนาดเล็กกวามาก กลาวคือ            
มีมูลคาประมาณ 15,000-20,000 ลานบาทเทานั้น 
 

 ในทางกฎหมายทั้งยาและเครื่องมือแพทยตองผานการรับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากอนที่จะนํามาใชหรือจําหนายไดในประเทศ อยางไรก็ตามการขึ้นทะเบียนยาจําเปนตองมีขอมูล
ดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาท่ีเปนการทดลองทางคลินิก ในขณะท่ีการขึ้นทะเบียนเคร่ืองมือ
แพทยไมจําเปนตองแสดงขอมูลดังกลาว1 นอกจากนี้ในประเทศไทยยังไมมีระบบทะเบียนเครื่องมือแพทย
ท่ีเปนมาตรฐานเชนเดียวกับระบบยา ท่ีสําคัญไมมีรหัสเคร่ืองมือแพทยที่เปนมาตรฐานสากลที่ใชสําหรับ
อางอิงระหวางสถานพยาบาลทําใหการติดตามการกระจายและการใชงานเคร่ืองมือแพทยเปนไปไดยาก 
 

 สําหรับกลวิธีสําคัญในการควบคุมการใชยาในประเทศผานพระราชบัญญัติยา ไดแก การกําหนด
ประเภทของรานขายยา การเบิกจายยาภายใตระบบประกันสุขภาพของรัฐมักกําหนดเงื่อนไขท่ีผูกโยงกับ 
“บัญชียาหลักแหงชาติ” ซึ่งในปจจุบันฉบับป พ.ศ. 2547 อยูระหวางการปรับปรุงและจะเปลี่ยนชื่อเปน 
“บัญชียาแหงชาติ ป พ.ศ.2550” สําหรับเคร่ืองมือแพทยที่ใชสําหรับสอดใสเขาสูรางกายมักมีการประกาศ
ชัดเจนในชุดสิทธิประโยชนของระบบประกันสุขภาพ (เพื่อการเบิกจายนอกเหนือจากการจัดสรรแบบ
ลวงหนา) ซึ่งแตกตางจากเครื่องมือแพทยสวนใหญท่ีใชนอกรางกายซึ่งมักเปนวิจารณญาณของสถาน
บริการที่จะเลือกใชหรือจัดใหมีในสถานพยาบาล 
 

                                                 
1
 Teerawattananon, Y, et al. (2003). Health sector regulation in Thailand: recent progress and the future 

agenda. Health Policy 63(3): p.323-38 
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3. การเปลี่ยนแปลงสําคัญในอนาคตที่สงผลตอเทคโนโลยีทางการแพทย 
 สัดสวนประชากรสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) เพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งในปจจุบันมีสัดสวนของประชากรสูงอายุคิดเปนรอยละ 10 และคาดวาป พ.ศ.2563 จะมี
สัดสวนสูงขึ้นเปนรอยละ 20 หรือมีผูสูงอายุกวา 11 ลานคน2 ขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนลดลง 
ซ่ึงหากผลิตภาพตอประชากรเพิ่มขึ้นไมมากพอจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและระบบสุขภาพ
โดยรวม เพราะรัฐบาลจะมีงบประมาณจํากัดขณะท่ีผูสูงอายุตองการการดูแลดานสุขภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะการดูแลโรคเรื้อรังและการพยาบาลที่บาน 
 

 ปญหาประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนลดลงยังมีผลทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนบุคลากร
ดานการแพทย ทั้งสาเหตุจากดานอุปสงค (ผูปวยมากขึ้น การดูแลโดยญาตินอยลงเพราะมีบุตรนอย) 
และอุปทาน (ประชากรวัยแรงงานลดลง มีทางเลือกและความหลากหลายของงาน) นอกจากนี้ระบบ
ประกันสุขภาพถวนหนาจะมีภาระการดูแลประชากรคิดเปนสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นเพราะระบบประกันสังคมไม
คุมครองคาใชจายสุขภาพของผูสูงอายุที่หยุดทํางาน 
 

 โรคติดเชือ้ยังเปนปญหาสําคัญของระบบสุขภาพ 
  มักมีการกลาวอางวาโรคติดเชื้อจะหมดความสําคัญในอนาคตเพราะภาวะสุขอนามัยของ
ประชาชนดีขึ้น อยางไรก็ตามผูวิเคราะหพิจารณาวาโรคติดเชื้อยังคงเปนปญหาสําคัญของระบบสุขภาพ
ในอนาคต เพราะการแพรระบาดของโรคติดเชื้อรายแรงอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสมดุลของระบบ
นิเวศและการเคลื่อนยายของประชากรอยางรวดเร็วในระบบโลกาภิวัฒนทําใหการปองกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อทําไดยาก นอกจากนี้ระบบสนับสนุนการใชยาอยางสมเหตุผลและการควบคุมการจําหนายยาตาม
รานยายังไมมีประสิทธิภาพจะทําใหปญหาการด้ือยาซึ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้นและกลายเปนปญหา
สําคัญของระบบสุขภาพเพราะมีคาใชจายท่ีสูงในการรักษาและมีอัตราตายสูง 
 

 3.3 การขยายตัวของอุตสาหกรรมดานสุขภาพและเทคโนโลยีใหม  
 ในรอบหลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมยาเปนหนึ่งในธุรกิจท่ีทํากําไรไดในลําดับตนๆทั่วโลก 
ท้ังนี้เพราะประชาชนมีการศึกษาดีขึ้น มีรายไดมากขึ้นจึงเห็นความสําคัญของสุขภาพ การมีอายุยืนขึ้นจึง
มีโอกาสเจ็บปวยดวยโรคเรื้องรังมากขึ้น นอกจากนี้กลยุทธและการตลาดของอุสาหกรรมยาก็เปนอีกสวน
หนึ่งท่ีทําใหประชาชนตองพึ่งพิงยาและระบบสุขภาพมากขึ้น เชน มีการวินิจฉัยโรคชนิดใหมๆ ท่ีไมเคยมี
มากอนในอดีตและประชาสัมพันธใหโรคเหลานั้นมีความสําคัญ ใหประชาชนตื่นกลัว3 จากสาเหตุดังกลาว
จะทําใหอุตสาหกรรมยามีศักยภาพสูงขึ้นและแนวโนมท่ีประชาชนจะตองพึ่งพิงยาและเทคโนโลยีทางการ
แพทยอื่นๆ มากขึ้นเปนลําดับ 
 

 นอกจากน้ีวิทยาการดานยีน (Genetics) และเซลลตนกําเนิด (Stem cells) จะมี
ความกาวหนาจนสามารถนํามาใชสําหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคไดในเวชปฏิบัติภายใน 10-20 ป
                                                 
2 ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
3 อุบายขายโรค กระชากหนากากธุรกิจยาขามชาติ (ภาคสอง) วิชัย โชควิวัฒน (บรรณาธิการ) สํานักพิมพหมอชาวบาน 

กรุงเทพฯ พ.ศ. 2550 
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ขางหนาซ่ึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญในการรักษาโรคหลายชนิด4โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคที่
ถายทอดทางพันธุกรรมและความพิการแตกําเนิด โรคของความผิดปกติในระดับเซลลและระบบเมตาโบ 
ลิซึม เชน เบาหวาน ตอมไทรอยด และมะเร็งหลายชนิด การวินิจฉัยโรคหลายชนิดจะทําไดตั้งแตแรกเกิด
และสามารถรักษากอนเกิดพยาธิสภาพในรางกาย ซ่ึงยอมทําใหเกิดคาใชจายท่ีสูงขึ้นจากการตรวจคัดกรอง
ในประชากรแรกเกิดและการรักษาความผิดปกติท่ีตรวจไดซึ่งตองใชเทคโนโลยีช้ันสูงที่มีราคาแพง  
 

 3.4 การฟองรองและการเรียกรองสิทธิสําหรับผูปวย 
 ประชาชนตะหนักถึงสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล เรียนรูโอกาสและวิธีในการเรียกรอง
และตรวจสอบการละเมิดสิทธิเหลาน้ัน หากองคกรวิชาชีพ เชน แพทยสภา ไมสามารถทําหนาที่ตาม
หลักการในการกอตั้ง ไดแก การควบคุมผูปฏิบัติวิชาชีพแทนประชาชน ไมสามารถทําใหสังคมวางใจใน
ความเปนกลาง ปกปองประชาชน การฟองรองและการพิสูจนในระบบยุติธรรมจะเปนส่ิงที่เพิ่มสูงขึ้น           
ในอนาคต ผลที่ตามมาก็คือการปฏิบัติวิชาชีพแบบปองกันตนเองของแพทย (Defensive medicines) 
กลาวคือมีการใชเทคโนโลยีเกินความจําเปนเพราะตองการปองกันความผิดพลาดหรือเพื่อเปนหลักฐาน
ยืนยันถึงแมนตรวจวินิจฉัยหรือรักษาเหลาน้ันจะมิไดเพิ่มประโยชนทางคลินิกแกผูปวยเลย ดังเชนท่ีเห็น
ในกรณีของการผาตัดคลอดบุตร5 
 

4. เทคโนโลยีทางการแพทยในระบบหลักประกนัสุขภาพถวนหนาในอนาคต 
 เปนเครือ่งมือสําคัญในการลดตนทุนการใหบริการ 

 การขาดแคลนบุคลากรดานสุขภาพดังสาเหตุที่กลาวขางตน จะทําใหคาแรงของบุคลากรทาง
การแพทยเพิ่มสูงขึ้นอยางมากโดยเฉพาะแพทยและทันตแพทยซึ่งมีภาระงานท่ีหนักและตองรับผิดชอบ
หลักในกรณีมีการฟองรอง ดังเชนในหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา ความตองการเทคโนโลยีทาง
การแพทยจะเพิ่มสูงขึ้นสําหรับทดแทนบุคลากรทางการแพทยและเปนการลดตนทุนในการจัดบริการ 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีทางการแพทยเหลานี้จําเปนตองมีระบบการควบคุมคุณภาพและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของการใชงานอยางมีประสิทธิภาพจึงจักเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงระบบใน
ปจจุบันยังขาดศักยภาพท้ังกรณีของการติดตามผลขางเคียงจากการใชยาที่มีขอบังคับสําหรับยาใหมและ
โดยความสมัครใจสําหรับยาที่ขึ้นทะเบียนเกิน 5 ปและยังไมมีระบบสําหรับการประเมินและติดตาม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชเคร่ืองมือแพทยชนิดใหมๆ 
 

 มีความตองการเทคโนโลยทีี่รวดเรว็และสามารถดําเนินการนอกสถานพยาบาล  
 เพราะอุปสงคของบริการสุขภาพที่สูงขึ้น ความจํากัดของปริมาณบุคลากรทางการแพทยและ
ตนทุนท่ีสูงขึ้นของการจัดบริการภายในสถานพยาบาล การวินิจฉัยและรักษาท่ีรวดเร็วและสามารถ
ดําเนินการนอกสถานพยาบาลจะเปนบริการเปนท่ีตองการของผูใหบริการ การจัดบริการดังกลาว

                                                 
4 Silver, L. (2007). The Year of Miracles. Newsweek. 15 October: p.40-45  
5 Teerawattananon Y, et al. (2003) Pros and Cons of private obstetrical practice in public hospitals. Journal of 

Health Science.12(4): p.496-508. 
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จําเปนตองใชเทคโนโลยีทางการแพทย เชน เครื่องฟอกเลือดท่ีบานสําหรับผูปวยไตวายระยะสุดทาย 
เคร่ืองพนยาชนิดพกพาสําหรับผูปวยโรคทางเดินหายใจ จนถึงการผาตัดบางชนิดนอกสถานพยาบาล             
ซ่ึงคาดวาปริมาณของบริการนอกสถานพยาบาลอาจสูงถึงรอยละ 50 ของบริการทางการแพทยทั้งหมด  
ท่ีหนวยบริการ เชน โรงพยาบาล จัดใหแกผูปวยในอนาคต 5-10 ป 
 

 ดวยเหตุดังกลาวการจัดสรรงบประมาณในระบบประกันสุขภาพจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ เพราะการจัดสรรตามบริการที่จัดใหเฉพาะในสถานพยาบาลในระบบปจจุบัน เชน 
ระบบกลุมวินิจฉัยโรครวม จะไมเหมาะสมสําหรับบริการดังกลาว ระบบการขึ้นทะเบียนและติดตามผูปวย
ดวยระบบอิเล็กโทรนิกจะเปนทางเลือกท่ีสําคัญของการจัดสรรงบประมาณสําหรับผูใหบริการ  
 

 ยาปฏิชีวนะชนิดใหมจะมีราคาแพงอยางมาก 
เพราะการวิจัยและผลิตยาปฏิชีวนะขาดแรงจูงใจอุตสาหกรรมยาตองการผลิตวัคซีนหรือยา

รักษาโรคเร้ือรังหรือยาเพิ่มลีลาชีวิต6ซ่ึงมีความตองการที่แนนอนและมีขนาดของตลาดใหญกวา 
นอกจากนี้ระบบสนับสนุนการใชยาอยางสมเหตุผลและการควบคุมการจําหนายยาตามรานยายังไมมี
ประสิทธิภาพจะยิ่งสงเสริมใหปญหาเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะรุนแรงยิ่งขึ้น ตนทุนของการรักษาผูปวยที่ติดเชื้อ
โรคท่ีด้ือยาจะสูงมากท้ังท่ีมีอัตราตายที่สูงเชนกัน ซึ่งในระบบประกันสุขภาพดวยความสมัครใจในบาง
ประเทศไมครอบคลุมการรักษาภาวะติดเชื้อโรคท่ีด้ือยา7ซ่ึงหากเปนเชนนั้นยอมจะเปนภาระสําคัญของ
ระบบประกันสุขภาพถวนหนา  
 

 การปองกันโรคดวยวคัซีน การตรวจการวินิจฉัยและรักษาโรคดวยยีน 
 เนื่องจากความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร จะทําให
วัคซีนสําหรับปองกันโรคชนิดตางๆ ถูกพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว คาดวาภายในระยะเวลา 10 ปขางหนา
จํานวนวัคซีนใหมท่ีถูกคนพบจะมากกวาสามเทาของจํานวนวัคซีนที่คนพบในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา 
ขณะเดียวกันวัคซีนสวนใหญจะมีความคุมคาในมุมมองทางเศรษฐศาสตรมากขึ้นในอนาคตเพราะตนทุน
ของการรักษาโรคสูงขึ้นในสัดสวนมากกวาราคาของวัคซีน ระบบประกันสุขภาพจึงตองพิจารณาอยาง
รอบคอบท้ังวัคซีนที่ปจจุบันมีในทองตลาดแตยังไมครอบคลุมในระบบประกันสุขภาพและวัคซีนชนิดใหม
ในอนาคต เชน วัคซีนปองกันวัณโรค มาเลเลีย ไขเลือดออก เอดส (ซ่ึงองคการอนามัยโลกคาดวาวัคซีน
เหลานี้จะออกสูตลาดภายในป พ.ศ.2554) 
 
 
  

                                                 
6 Two definitions given by Gilbert 1999; 1 Any drug intended or used for a condition that falls into the border 

zone between medical and social definitions of health. 2 Any drug intended to treat a disease that 
results from a person’s lifestyle choices. 

7 ซ่ึงมักเกิดการตดิเช้ือในโรงพยาบาล ดังนั้นบริษัทประกันสุขภาพจึงมักอางวาตองเปนความรับผดิชอบของ
สถานพยาบาลและรัฐบาลโดยตรง 
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 ระบบประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 
 ดวยความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมีการคิดคนยาและเครื่องมือแพทย
ชนิดใหมๆเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งทุกผายยอมตระหนักดีวาเทคโนโลยีทางการแพทยที่ถูกคิดคนใหม
เหลานี้มักมีท้ังขอดีและขอดอย บางชนิดอาจมีขอดีเปนจํานวนมากขณะท่ีมีขอดอยเพียงนอยนิด และ
ในทางตรงกันขามบางเทคโนโลยีอาจมีประโยชนเพียงกับบุคคลบางกลุมหรือบางกรณีแตอาจมีโทษ
มากมาย ดังนั้นหากปลอยใหเทคโนโลยีเปนไปตามวัฏจักรของเทคโนโลยีกลาวคือ คอยๆ ใชไปจนกระท่ัง
ไดรับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ หรือจนกระทั่งพบปญหาและเลิกใชไปในท่ีสุดซึ่งอาจใชเวลานานหรือเกิด
ผลเสียอยางใหญหลวง ดังนั้นการประเมินเทคโนโลยีเพื่อคาดการณถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจาการใช
เทคโนโลยีทั้งดานการแพทย สังคม จริยธรรมและศีลธรรม และเศรษฐกิจจึงนาจะเปนทางออก                   
ท่ีดีที่ทําใหบุคลากรทางการแพทยมีความม่ันใจในเทคโนโลยีที่ถูกประเมินแลว ประชาชนมีโอกาสเขาถึง
เทคโนโลยีเหลานั้นไดรวดเร็วขึ้น  
 

 ขณะเดียวกันยังอาจใชเปนเครื่องมือสําหรับการตอรองราคาสําหรับการกําหนดราคาหรือการ
เบิกจายในระบบประกันสุขภาพเชนท่ีดําเนินการในหลายประเทศในปจจุบัน เชน ออสเตรเลีย อังกฤษ
และเวลส แคนนาดา8 ซึ่ งระบบดังกลาวได รับการยอมรับและเหมาะสมสําหรับเปนทางออก                      
ในระยะยาวกวาการการประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาท่ีทําในปจจุบัน  
 
5. นโยบายสําคญัสาํหรับการแกไขปญหาเทคโนโลยีทางการแพทยในอนาคต 
 กลาวโดยสรุปในอนาคตระบบประกันสุขภาพของไทยจําเปนตองพึงพิงเทคโนโลยีทางการแพทย
มากขึ้นเร่ือยๆ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีนโยบายเพื่อรับมือกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยี
ทางการแพทย หรือสรางระบบเพื่อรองรับการใชเทคโนโลยีเหลาน้ันอยางสมเหตุผล ลดผลกระทบท่ีไมพึง
ปรารถนาใหมากที่สุด  

 ระบบประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยที่โยงกับระบบการขึ้นทะเบียน และการครอบคลุม       
ในชุดสิทธิประโยชน9 

 ระบบการขึ้นทะเบียนผูปวยและทบทวนการจัดสรรเงินแกผูใหบริการที่มีบริการนอก
สถานพยาบาล 

 นโยบายสําหรับการใชยาอยางสมเหตุผลและระบบเผาระวังเชื้อด้ือยาโดยเฉพาะใน
สถานพยาบาลระดับทุติยภูมและตติยภูมิ 

 แผนระดับชาติที่เก่ียวของกับการลงทุนดานเทคโนโลยีและการฝกอบรมบุคลากรใหมีความ
เสมอภาค (ดานการกระจาย) สอดคลองเหมาะสม 

                                                 
8 Harris A., et al. (2001). Using economic evidence in reimbursement decisions for health technologies: 

experience of 4 countries. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research.1(1): p.7-12. 
9 Teerawattananon Y & Tangcharoensathien V. (2004) Designing a reproductive health services package in 

the universal health insurance scheme in Thailand: match and mismatch of need, demand and 
supply. Health Policy Plan.19(Suppl1): p.i31-i39. 


