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บทความนี้เปนเพียงมุมมองหนึง่ของผูเขียน เพื่อใหเกิดความคิดทีห่ลากหลาย 

 

 
 
 

ความไมแนนอนตอการสรางหลักประกันสขุภาพถวนหนาอันเนือ่งจากการ
เปลี่ยนแปลงหรือความกาวหนาของเทคโนโลยทีี่เกี่ยวของกบัการดูแลสุขภาพหรือ

การบริหารจัดการระบบ  
 

นําชัย  ชีวววิรรธน 

 

 
 

- เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม จะเปล่ียนแปลงแนวทางการวินิจฉัยโรคที่เพิ่มความถูกตองแมนยําในการ
วินิจฉัยมากขึ้น  ซึ่งแมจะไดประโยชนในดานตางๆ จากเทคโนโลยี แตก็เปนเรื่องยากที่จะประเมิน
ความคุมคาของเทคโนโลยีจํานวนมาก 

- เทคโนโลยีใหมๆ จะสงเสริมแนวทางการแพทยเชิงปองกันสวนบุคคล ผานการคนพบโรค                     
ในระยะแรก การพัฒนาดานการพยากรณโรค   อยางไรก็ตามในโรคที่มีความซับซอนและยังไมมีการ
รักษาท่ีไดผลดี ประเด็นนี้อาจสงผลกระทบรายแรงจนถึงระดับท่ีมีการฟองรองกันมาแลวได 

- เทคโนโลยีใหมๆ จะเกี่ยวพันกับประเด็นทางชีวจริยธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะดานการบําบัดโรค เชน             
การใช Stem cell หรือ Therapeutic cloning   แตมักเปนประเด็นที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธกัน
กวางขวาง 

- เทคโนโลยีใหมๆ จะเกี่ยวพันกับความลับสวนบุคคล ทั้งในสวนของความกาวหนาทางอิเล็กทรอนิกส
ที่เอื้อตอการพัฒนาระบบฐานขอมูลการแพทยและสาธารณสุข  และความกาวหนาดานสารสนเทศ
ดานพันธุกรรม   ซ่ึงมีท้ังประโยชนและเปนความเสี่ยงตอระบบท่ีจะตองปกปองความลับของผูปวย 
อันเปนเรื่องที่ตองพิจารณา 

- เทคโนโลยีใหมจะเปดโอกาสใหรองรับสังคมชราภาพและทุพพลภาพไดดีขึ้น เชน เทคโนโลยี
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ  ความกาวหนาดานวัสดุศาสตร  โรโบติกส และไบโอนิกส  ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้
มักตองนําเขาจากตางประเทศ 

 
 สถานการณของความไมแนนอน 
  

 สุขภาพของประชาชนในประเทศใดประเทศหน่ึง ขึ้นอยูกับปจจัยที่หลากหลายซ่ึงครอบคลุมทั้ง
ปจจัยภายในของประเทศนั้นเอง ไมวาจะเปนโครงสรางของประชากร ระดับการศึกษา สุขนิสัย และ
วัฒนธรรมของการกินอยูของประชากร นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงเรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมทั้ง
เร่ืองงบประมาณและจํานวนบุคลากร  ในขณะเดียวกัน ปญหาเรื่องโรคภัยตางๆ ไมวาจะเปนโรคอุบัติ
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ใหม (เชน โรคซารสและไขหวัดนก) โรคอุบัติซํ้า (เชน โรคมาลาเรียและวัณโรคชนิดด้ือยา) และโรคสําคัญ
อื่นๆ (เชน HIV/AIDS โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ฯลฯ) ก็เปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งเชนกัน และอาจสงผลกระทบ
อยางรุนแรงทั้งตอสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศโดยรวม นอกจากน้ีแลวปจจัยภายนอก
เชนการอพยพผูคนที่อาจเปนพาหะของโรคผานชายแดนหรือผานการทองเที่ยว ปญหาราคา  ยาแพง
และผูกขาดโดยบริษัทยาขนาดใหญเพียงไมก่ีราย เน่ืองจากตองอาศัยเทคโนโลยีและการลงทุนสูง ก็ลวน
แลวแตมีสวนสําคัญตอสุขภาพของคนในชาติไดทั้งส้ิน  
 ปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งไดแกเรื่องของความกาวหนาดานเทคโนโลยี (รวมท้ังการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยี) ซึ่งอาจมีลักษณะเปนทั้งปจจัยภายในและภายนอกไปในขณะเดียวกัน   ดังนั้น การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม จะเปนทั้งการเสริมสรางโอกาส และ
ความเขมแข็งใหแกประเทศ รวมท้ังลดความเสี่ยงหรือปจจัยคุกคามท่ีไมปรารถนา หากแนวทางการ
บริหารจัดการทําไดดีพอ เราอาจปรับเปลี่ยนสภาวะจากประเทศผูบริโภคเทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียว
จนเกินพอดี กลายเปนประเทศที่สามารถเลือกบริโภคเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและอยางรูเทาทัน รวม
ไปถึงสามารถใชหรือตอยอดเทคโนโลยีใหมๆ ไดอยางเหมาะสมจนเกิดประโยชนสูงสุด   

 

 

 ทิศทางของเทคโนโลยแีละผลกระทบ 
  

 เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันนี้ แมวาจะมีเปนจํานวนมากและมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณความรูท่ีเพิ่มขึ้นดวยอัตราเรงตลอดเวลา แตก็มีเพียงจํานวนนอย            
ที่เปนเทคโนโลยีใหมเอี่ยมแกะกลอง ไมไดอาศัยความรู วิธีการหรือเทคโนโลยีเดิมๆ ที่มีอยูหรือใช                     
ก็นอยมาก ตัวอยางเชน พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) และนาโนเทคโนโลยีในระยะแรกเริ่ม 
ในทางตรงกันขาม เทคโนโลยีใหมๆ แทบทั้งหมดเกิดจากการตอยอดจากความรูวิทยาศาสตร                      
หรือเทคโนโลยีเดิมที่มีอยูแลว เชน จากพันธุวิศวกรรมตอยอดจนไดเปนจีโนมิกส (genomics) และ                    
โปรตีโอมิกส (proteomics) เปนตน หรือไมก็เกิดจากการบรรจบกันของสองศาสตรเดิม เชน ชีวสารสนเทศ 
(bioinformatics)  nท่ีเกิดจากการนําความรูดานสารสนเทศเขามาประยุกตใชในการแกปญหาทาง                 
อณูชีววิทยา (molecular biology) เปนตน  
 ในการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชหรือไมน้ัน หากพิจารณาจากประโยชนสูงสุดที่จะพึงเกิดกับ
สังคมไทยแลว มีขอควรคํานึงสําคัญ 3 ประการคือ 

1. ควรนําเทคโนโลยีอุบัติใหมเหลานั้นมาใชหรือไมใช และควรจะใช “กฎเกณฑ” ใดในการ
ตัดสินใจเร่ืองนี้ 

2. หากพจิาณาเห็นวาสมควรนําเทคโนโลยอีุบัติใหมเหลานั้นมาใช ตองพจิารณาวาจะสามารถ
นํามาใชในบริบทของสังคมไทยใหเหมาะสมไดอยางไร มีขอจํากัดหรือขอควรระวัง รวมทั้ง
ขอเสียอยางไรบางท่ีอาจเกิดขึ้นหรือจะเกดิขึ้นอยางแนนอน 

3. มีโอกาสที่จะตอยอดการพัฒนาจากเทคโนโลยีเหลาน้ันหรือไม หากสามารถใชเทคโนโลยี
เหลานั้นเปนฐานในการตอยอดความรูทางวิทยาศาสตร หรือความสามารถทางวิศวกรรม  
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จนไมไดกลายเปนผูบริโภคอยางเดียวเทาน้ัน จะชวยเพิ่มมูลคาเชิง-เศรษฐกิจและชวยเพิ่ม
องคความรูโดยรวมใหกับสังคมไทยได 

 สําหรับแนวโนมของการเกิดประเด็นใหมๆ อันเปนผลมาจากความกาวหนาดานเทคโนโลยี               
ชีวแพทยศาสตร (biomedicine technologies) จนอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพหรือการบริหารจัดการมีหลายประเด็น ตัวอยางประเด็นหลักที่ควรพิจารณามีดังนี้  
 

 

ประเด็น 1: เทคโนโลยีใหมๆ  จะกระทบแนวทางการวินิจฉัยโรค 
 เทคโนโลยีใหมๆ หลายเทคโนโลยี มีสวนชวยและเปนทางเลือกท่ีทําใหแพทยและบุคลากร
ทางการแพทย สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตางๆ ไดอยางละเอียดถี่ถวนและถูกตองมากยิ่งขึ้น 
เชน เทคโนโลยี CT scan หรือ CAT (Computed Axial Tomography) และเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ
หรือคลายคลึงกัน (สรางภาพแบบดิจิทัล) ทําใหไดขอมูลเสริมจากเทคโนโลยีที่มีอยูเดิมคือ การฉายรังสี
เอกซและการทําอัลตราซาวนด เทคนิคใหมๆ เหลานี้ปจจุบันไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการใชตรวจคัดกรองผูท่ีมีความเส่ียงเปนโรคมะเร็งบางประเภท [1, 2] แตอุปกรณที่ใชในการทํา CT 
scan ยังมีราคาสูงมาก และหากเลือกใชอยางไมเหมาะสมจะเกิดผลเสียคือ เพิ่มภาระคาใชจายแกผูปวย
เชนเดียวกับการเพิ่มความเสี่ยงจากการใชเทคโนโลยีนั้นๆ โดยไมจําเปน (แมวาอาจจะมีความเส่ียงจาก
เทคโนโลยีใหมๆ เหลานี้ไมมากนักก็ตาม) และทําใหเกิดชองวางท่ีกวางมากขึ้นของการรับบริการดาน
สุขภาพที่เปนผลจากความแตกตางของฐานะของผูรับการตรวจอีกดวย     
 ตัวอยางที่ชัดเจนในเร่ืองนี้ก็คือ อุปกรณการทํา PET (Positron Emission Tomography) scan 
นั้นมีราคาสูงถึงระดับรอยลานบาท การตรวจหนึ่งคร้ังจะมีคาใชจายสูงถึงราว 4-7 หม่ืนบาท สําหรับ
ประเทศไทยมีเคร่ืองมือน้ีแลว 4 เครื่องและกําลังนําเขาอีก 1 เครื่อง ทั้งหมดอยูในกรุงเทพฯ โดยกระจาย
อยูตามโรงพยาบาลตามมหาวิทยาลัยตางๆ และโรงพยาบาลเอกชน [3] มีผลการวิจัยเบื้องตนท่ีระบุวา 
เปนเร่ืองยากที่จะประเมินความคุมคาจากการใชเทคนิคเหลาน้ี เพราะอันที่จริงแลวเคร่ืองมือเหลานี้
เพียงแตเพิ่มความถูกตองแมนยําในการวินิจฉัยโรค แตยังขาดหลักฐานท่ีจะแสดงวาการตรวจแบบน้ีจะทาํ
ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นจริง เพราะสิ่งเหลาน้ีขึ้นกับปจจัยสําคัญอื่นๆ ดวย
นั่นก็คือ ตัวแพทยและผูปวยเองท่ีเปนผูตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาซึ่งหากไมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
รักษา ผลลัพธก็คือไมมีความแตกตางกันกับชวงเวลากอนที่จะมีการใชวิธี PET scan แตอยางใด จึงทํา
ใหไมเกิดประโยชนอยางแทจริงแตอยางใด [3]  
 ความตองการอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีใหมๆ ก็มีลักษณะคลายคลึงกับกรณีของเครื่อง PET scan 
ยกตัวอยางเชน ประมาณวาในขณะนี้มีเครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging) อยูมากกวา 40 
เคร่ืองทั่วประเทศ และยังมีแนวโนมจะมีการส่ังซ้ือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   
 ดังนั้น การวิจัยเพื่อหาความเหมาะสมของจํานวนเครื่องมือเหลานี้ รวมไปถึงการหาระบบการ
จัดการท่ีเหมาะสม เพื่อกระจายเครื่องมือเหลานี้อยางเหมาะสมไปตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ รวมไป
ถึงการสรางความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหมีการใชเครื่องมือเหลานี้รวมกัน จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและไมมีลักษณะเปนความฟุมเฟอยทางเทคโนโลยี จนกอใหเกิดผลเสียเปนภาระทาง



 

 

 

 

เอกสารประกอบการศึกษาภาพอนาคตและเสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย  :  สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 

169 

เศรษฐกิจแกประเทศและผูใชบริการ อีกทั้งหากมีระบบท่ีกระตุนใหมีการพัฒนาทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการซอมบํารุง ปรับปรุง หรือแมกระท่ังผลิตเคร่ืองมือเหลานี้ไดเองดวย ก็จะเปนอีกแนวทางสําคัญใน
การปรับปรุงสถานะจากการเปนผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว ใหกลายเปนผูใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด
มากขึ้นอีกดวย  
 
ประเด็น 2 : เทคโนโลยีใหมๆ  จะสงเสริมแนวทางการแพทยเชิงปองกนัสวนบุคคล 
 ความรูดานวิทยาศาสตรรวมท้ังเทคโนโลยีใหมๆ จะมีลักษณะมุงเนนการแพทยในเชิงการปองกัน 
(preventive medicine) มากยิ่งขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งจะเปนผลมาจากการสะสมความรูและไดความรูใหมๆ 
เก่ียวกับดานพันธุกรรมของมนุษยและส่ิงมีชีวิตอื่นๆ  มีการพัฒนาชุดตรวจสําเร็จรูป (diagnostic kit) และ
เทคนิคท่ีมีความไวสูงอยางเชน เทคนิค PCR ประยุกตแบบตางๆ ที่ใชสําหรับตรวจแนวโนมการเกิดเปน
โรคมะเร็งหลายประเภท เชน มะเร็งเตานมและมะเร็งลําไส ซึ่งก็ไดรับความนิยมแพรหลายมากขึ้นเรื่อยๆ 
ในตางประเทศ มีสถิติวาการพยากรณโรคมะเร็งเตานมอยางถูกตองชวยให 88% ของผูหญิงอเมริกันใน
กลุมเส่ียง สามารถมีอายุยืนยาวตอไปไดอีกไมนอยกวา 10 ปเลยทีเดียว [4]  
 สําหรับตวัอยางในประเทศไทยนั้น ไดมีกลุมนักวจิัยท่ีพยายามจะพยากรณโรคกระดูกพรุน ซึง่ก็
พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับยีนเครือ่งหมายบางยีน [5] การตรวจพบแนวโนมการเกิดโรคแต
เน่ินๆ ในกรณีของโรคกระดูกพรุนนี้ มีประโยชนชวยในการวางแผนสุขภาพท้ังในดานอาหารและปริมาณ
แคลเซียม ซึ่งสงผลตอสุขภาพชวีิตในบั้นปลายของผูนัน้เปนอยางมาก   
 การพยากรณโรคในปจจุบัน ไมไดจํากัดแตเพียงการพิจารณาจากรูปลักษณภายนอกหรืออาการ
ของโรคอีกตอไป ความรูดานอณูพันธุศาสตร (molecular genetics) ทําใหเราสามารถตรวจพบการ
เปลี่ยนแปลงในระยะตนๆ ที่เกิดขึ้นท่ียีนและ DNA และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในระดับ
ดังกลาว จนกระท่ังเห็นอาการของโรคได ตัวอยางของโรคในกลุมน้ีเชนโรคมะเร็งลําไสชนิดหนึ่งที่
ถายทอดไดทางพันธุกรรมท่ีเรียกวา FAP (Familial adenomatous polyposis) ซ่ึงพบบอยราว 1 ใน 
5,000 ในกลุมประชากรชาวอเมริกัน [6] 
 ในกรณีของโรคทีพ่อจะทราบวธิีการปองกันหรือรักษาแลว การพยากรณโรคมีความสําคัญและมี
ประโยชนมาก แตในกรณขีองโรคท่ีมีสาเหตุซับซอน ยังไมมีวิธีการรักษาที่ไดผลดี รวมท้ังวิธกีารรักษาที่มี
อยูกอผลเสยีขางเคียงสูงเชน โรคมะเร็ง ความแมนยําของเทคโนโลยีหรือวิธีการตรวจ รวมไปถึงเทคนิค
วิธีการและการตัดสินใจของผูตรวจและแพทย อาจจะสงผลกระทบรายแรงได ดังเชนท่ีมีการฟองรองผล
การตรวจและการวินิจฉัยท่ีผิดพลาดในตางประเทศ [7]  
 กรณีการฟองรองเหลานี้อาจจะพบไดมากขึ้น หากมีการใหบริการการตรวจพยากรณและตรวจ
คัดกรองโรคจําเพาะบางอยางมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น การเตรียมมาตรการรองรับท้ังในทางคูมือทาง             
เวชปฏิบัติและขอกําหนดทางกฎหมาย รวมท้ังการใหขอมูลความรูแกผูรับการตรวจอยางครบถวนรอบ
ดาน จึงเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่งสําหรับการตรวจพยากรณโรคเหลาน้ีเชนกัน 
  
ประเด็น 3: เทคโนโลยีใหมๆ จะเก่ียวพนักับประเด็นทางชวีจริยธรรมมากย่ิงขึ้น  
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 เทคโนโลยีใหมๆ เชน การบําบัดดวยเซลล (cell-based therapy) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีการสกัด
และเพิ่มจํานวนสเต็มเซลล (stem cell) ในหองทดลอง และบางครั้งอาจรวมไปถึงเทคโนโลยีการทําโคลน
นิ่งเพือ่ประโยชนในการรักษาโรค (therapeutic cloning) จะเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับประเด็นดานชีวจรยิ
ธรรม (bioethics) โดยจะเกีย่วของตั้งแตตนกระบวนการคือการศึกษาวจิัย ไปจนถึงปลายกระบวนการคือ 
การทดสอบทางคลินิกและการใชรักษาโรค  
 เรื่องการโคลนนิ่งมนุษยน้ัน ประเทศตางๆ ทัว่โลกตางมีขอหามในระดับความเขมขน (กฎหมาย 
กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ) แตกตางกันไป เชนเดียวกับเรือ่งการนําเซลลที่ผานกระบวนการโคลน
นิ่งมาใชในการวิจยัน้ัน ก็มีความเห็นในรายละเอียดท่ีแตกตางกันกันไปในแตละประเทศ   
 สําหรับประเด็นเร่ืองการใชสเต็มเซลลรักษาโรคนั้น มีจุดท่ีถกเถียงกันอยูหลายประการ เชน ใน
ขั้นตอนการวิจัยนั้น นับต้ังแตเริ่มมีการสกัดแยกสเต็มเซลลมนุษยไดสําเร็จเปนคร้ังแรกในป 1998 [8] ก็มี
ผูไมเห็นดวยอยางกวางขวางในการใชเอ็มบริโอ (embryo) เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร เนื่องจาก
พิจารณาเห็นวาเอ็มบริโอมนุษย (แมในระยะหลังการผสมระหวางอสุจิและไขและแบงตัวกลายเปนเพียง
ไมก่ีเซลล) น้ันมีสถานะเปนมนุษยหรือบุคคลแลว แตเน่ืองจากขอมูลการวิจัยแสดงวาสเต็มเซลลจาก
เอ็มบริโอนี้มีความยืดหยุนในการประยุกตใชงาน (plasticity) สูงกวาสเต็มเซลลในขั้นตอนการพัฒนาอื่นๆ 
[9] นักวิทยาศาสตรจึงนิยมใชสเต็มเซลลในระยะเอ็มบริโอเปนโมเดลในการวิจัยในสัตวทดลอง แมวาใน
ภายหลังจะมีหลักฐานเพิ่มเติมวาสเต็มเซลลในระยะอื่นเชน adult stem cell ก็มีความยืดหยุนไมนอย
เชนกัน [10] 
 สําหรับการทดสอบการใชสเต็มเซลลระดับคลินิกในมนุษยนั้น แมวายังมีการทดสอบกันอยูใน
วงจํากัดเปนสวนใหญ แตกระน้ันก็ไดเริ่มมีการโฆษณาประชาสัมพันธกันอยางกวางขวาง รวมทั้งมีการสง
ตัวผูปวยไปทําการรักษา ในประเทศที่มีความเขมงวดในการกระบวนการวิจัยและรักษาทางการแพทยต่ํา
กวา เชน ในประเทศแถบยุโรปตะวันออก จีน และอินเดีย เปนตน  มีตัวอยางในประเทศสหรัฐฯ                   
ที่หลายบริษัทในจํานวนน้ี ซึ่งไมไดดําเนินการอยางไดมาตรฐานหรือหลอกลวงผูปวยในขอมูลเร่ือง
ประสิทธิภาพและผลกระทบอื่นๆกําลังถูกสอบสวนหรือถูกติดตามตัวเพื่อจับกุมโดยเจาหนาท่ีเอฟบีไออยู 
[11] ในทํานองเดียวกัน เริ่มพบการแอบอางเรื่องการใช สเต็มเซลลในผลิตภัณฑเครื่องสําอางในประเทศ
ไทยบางแลว ดังที่พบเห็นโฆษณาไดไมยากนักบนเว็บไซตตางๆ [12] ซึ่งมักจะแอบอางสรรพคุณวา 
ไดรับการรับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลวอีกดวย อีกแงมุมหน่ึงท่ีมีการ
ถกเถียงกันอยางกวางขวางไดแก เรื่องความจําเปนและความคุมคาของการเก็บสายสะดือ [13] และ             
รกเด็ก [14] ในรูปแบบของ “ธนาคารสเต็มเซลล” ท่ีโรงพยาบาลบางแหงดําเนินการอยู  
 แงมุมสุดทายที่เริ่มมีการถกเถียงถึงความเหมาะสมกันมากขึ้นเร่ือยๆ ก็คือ การตรวจวินิจฉัยโรค
กอนการฝากเอ็มบริโอสูมดลูก (pre-implantation diagnosis, PID) ซึ่งทําไดหลังการผสมเทียมไขกับอสุจิ
ในจานเลี้ยงและปลอยใหมีการแบงเซลลไประยะหน่ึง เดิม PID ใชตรวจในผูปวยกลุมเส่ียงของโรค
พันธุกรรมท่ีมีเคยประวัติทางครอบครัว แตเน่ืองจากเทคนิคเดียวกันน้ีสามารถใชในการตรวจระบุเพศ 
และลักษณะอื่นๆ บางอยางไดอีกดวย จึงเกิดความเปนหวงวาจะสนับสนุนจนกอใหเกิดการกีดกันและเกดิ
การคัดเลือกเพศทารกมากยิ่งขึ้นไดในประเทศที่มีคานิยมความตองการเด็กเพศใดเพศหนึ่งมากกวาอีก
เพศหน่ึง   
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 ดังนั้น การประชาสัมพันธอยางกวางขวางใหผูปวยทราบขอมูลอยางครบถวนรอบดาน รวมทั้ง
การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเพื่อดูแลหรือใหคําแนะนําในเรื่องน้ี ใหเกิดความ
รัดกุมทั้งในระดับสถาบัน (หรือโรงพยาบาล) และระดับประเทศ ถือเปนเร่ืองจําเปนและรีบดวนเพิ่มเติม
จากที่ไดมีการทําลวงหนาไปบางแลวบางสวนใน “โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร
การแพทยสมัยใหม” ของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติรวมกับพันธมิตรตางๆ [15] 
 
ประเด็น 4: เทคโนโลยีใหมๆ  จะเก่ียวพนักับความลบัสวนบคุคลอยางใกลชดิ 
 ความกาวหนาใหมๆ ดานอิเล็กทรอนิกส ทําใหสามารถบรรจุขอมูลปริมาณมากลงในชิ้นสวน
อุปกรณขนาดเล็ก เชน สามารถบรรจุขอมูลเก่ียวกับประชาชนแตละคนลงในบัตรประจําตัวประชาชนได 
ซึ่งขอมูลสวนหนึ่งในจํานวนนี้อาจจะครอบคลุมขอมูลตางๆ ทางดานการแพทยดวย เชน นอกจากขอมูล
พื้นฐานเชน หมูเลือดและการแพยาจําเพาะอยาง ฯลฯ แลว ขอมูลพันธุกรรม (genetic information) 
เฉพาะตนของแตละคนเชน ขอมูลสนิปส (SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms) ซึ่งอาจเก่ียวของ
กับความแตกตางในการตอบสนองตอยาชนิดตางๆ ของแตละบุคคล ก็เปนขอมูลอาจจะมีการบรรจุไวใน
อนาคตอันใกล  เน่ืองจากความเปนไปไดในเชิงเทคนิคท่ีเปนผลมาจากโครงการจีโนมมนุษยทําให
คาใชจายในการอานรหัส DNA ดวยเครื่องมืออัตโนมัติลดลงเหลือเพียงหนวย (เบส) ละไมถึง 0.1 เหรียญ
สหรัฐฯ [16] และยังคงมีราคาถูกลงเรื่อยๆ จากการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ที่ใชในการอานรหัส    
 นอกจากนี้แลว ประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นแลวก็คือ มีการจดสิทธิบัตรยีนท่ีคนพบใหมโดยบริษัทยา
และบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนอกจากจะมีสวนทําใหคาใชจายในการตรวจคัด
กรองมะเร็งเตานมเพิ่มขึ้นเปน 3 เทาจากราว 1 พันเปนกวา 3 พันเหรียญสหรัฐฯ นอกจากน้ี ทุกครั้งที่มี
การทดสอบหรือคัดกรอง สิทธิบัตรยังครอบคลุมไปถึงการใชประโยชนจากตัวอยางของเนื้อเยื่อจากผูเขา
ทดสอบ โดยไมตองขออนุญาตจากเจาของเน้ือเยื่อนั้นๆ กอนอีกดวย ซึ่งอาจถือไดวาเปนการละเมิด
ขอมูลสวนบุคคล แตสิทธินี้ไดรับความคุมครองจากสิทธิบัตรดังกลาวดวย [17]   
 อีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะพบมากขึ้นในอนาคตก็คือ การเขารวมโครงการวิจัยนานาชาติโดยสมัคร
ใจของประชาชนแตละคน เชน การวิจัยในโครงการจีโนกราฟก (The Genographic Project) ที่มีมูลนิธิ
เนชันแนลจีโอกราฟก (National Geographic Foundation) และบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เปนคูรวมวิจัย 
[18] เพื่อเปาหมายในการคนหารายละเอียดของเสนทางการเดินทางของบรรพบุรุษมนุษยผานประเทศ
และทวีปตางๆ จนกระจายกันไปอยูทั่วโลก การทําวิจัยในลักษณะเปนไปแบบไรพรมแดน โดยผูที่
ตองการตรวจสอบสายสัมพันธทางโลหิตกับบรรพบุรุษในอดีตและกลุมคนในปจจุบัน สามารถเขารวม
โครงการไดโดยตรงผานการสั่งซื้อชุดตรวจและสงตัวอยาง DNA ไปยังโครงการ  
 การเขารวมโครงการเหลานี้ จึงเปนหนาท่ีของอาสาสมัครผูเขารวมโครงการแตละคนที่จะตอง
ศึกษาและทําความเขาใจถึงรายละเอียดของการใชประโยชนจากตัวอยาง DNA ของตนและขอมูลที่ได
รับมา รวมไปถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตอเนื่องจากขอมูลเหลานี้วาจะมีสวนใดที่เกิดประโยชน
แกตนเองบางหรือไม 
 อีกประเด็นหนึ่งท่ีเก่ียวของกับกรณีของขอมูลสวนบุคคลก็คือ มีการเสนอใหมีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการแพทยและสาธารณสุขรวมของประเทศขึ้น เพื่อชวยในกรณีท่ีผูปวยมีความจําเปนตองยาย
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จากสถานพยาบาลหน่ึงไปยังสถานพยาบาลอื่น อันจะทําใหแพทยในสถาน พยาบาลแหงใหมที่รับผูปวย
ไป สามารถรับทราบถึงขอมูลการแพทยของผูปวยไดอยางครบถวนสมบูรณและทันตอเหตุการณมาก
ที่สุด หากมีการนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติจริง การจัดระบบเพื่อปกปองความลับของคนไข จะเปนเรื่องใหญ
ที่สุดเรื่องหนึ่งท่ีตองพิจารณา    
 ความจําเปนในการรักษาความลับสวนบุคคลของผูปวยในสวนของ “ขอมูลพันธุกรรม (genetic 
information)” เหลานี้ ควรจะตองมีการวางแผนกันอยางรัดกุม ซึ่งครอบคลุมท้ังเร่ืองสิทธิในการเขาถึง 
และสิทธิในการนําขอมูลเหลาน้ันไปใชประโยชน เชน สามารถปองกันไมใหบริษัทตางๆ (รวมทั้งบริษัท
ประกันชีวิต) ซึ่งอาจนําขอมูลเหลาน้ีไปใชโดยไมแจงบุคคลผูเจาของเจามูลพันธุกรรมนั้นๆ ได เปนตน 
นอกจากนี้แลวระดับช้ันความลับของขอมูลพันธุกรรมเหลานี้ก็ตองมีการพิจารณาอยางเหมาะสมรัดกุม
เชนกัน 
 
ประเด็น 5: เทคโนโลยีใหมๆ  จะรองรับสังคมชราภาพและทพุพลภาพยิ่งข้ึน  
 เทคโนโลยีใหมๆ ดาน regenerative medicines เชน วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering) 
และชีววิศวกรรม (bioengineering) เพื่อสรางเสริมทดแทนเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่สึกหรอ มีความ
คืบหนาขึ้นมากในชวงทศวรรษที่ผานมา นอกจากผิวหนังเทียมสําเร็จรูปและผิวหนังเทียมเพาะเลี้ยงจาก
เซลลของผูปวยเอง ซึ่งมีใชกันมานับทศวรรษแลว [19] ยังมีความพยายามจะสรางอวัยวะใหมขึ้นท้ังชิ้น
อีกดวย เชน ในป 2006 มีการวิจัยในหองแล็บที่แสดงวา นักวิจัยสามารถสรางกระเพาะปสสาวะทั้งอวยัวะ
ขึ้นไดในหองทดลองได [20] ยิ่งไปกวานั้น ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาการใชเซลลสัตวในปลูกถายเพื่อรักษาโรค
ในมนุษย (xenotransplantation) ท่ีมีแนวโนมในทางดี เชน เซลลสุกรที่ผาตัดใหผูปวยนานถึง 10 ปยังคง
มีชีวิตอยู และบางสวนยังคงสามารถผลิตฮอรโมนอินซูลินไดอีกดวย [21] 
    นอกจากนี้แลว ความกาวหนาดานวัสดุศาสตร (material sciences) ยังทําใหเราสามารถใชวัสดุ
ใหมๆ เพือ่ประโยชนในการแพทยไดอยางหลากหลาย เชน การใชวัสดุหลากหลายชนิดรวมทั้งพลาสติก
ในการทําหัวใจเทยีมช่ือ AbioCor ซึ่งเปนหัวใจเทยีมชนิดฝงในตวัไดทั้งชิ้น [22] สําหรับประเทศไทยมี
งานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวา ไททาเนียมมีความเหมาะสมสําหรับใชทํารากฟนเทียมคณุภาพดี [23] เปนตน  
 เทคโนโลยีอีกสองแบบท่ีนาจะสงผลเปนอยางมากตอคนในสังคมสูงวัยและผูทุพพลภาพ ไดแก     
โรโบติกส (robotics) และไบโอนิกส (bionics) เชน ตนแบบชุดหุนยนตที่ชวยใหผูสูงอายุท่ีเดินไมสะดวก 
สามารถเดินไดสะดวกข้ึน รวมทั้งสามารถยกของหนักกวาปกติได ตนแบบขาเทียมที่มีวงจรคอมพิวเตอร
ชวยรับคําส่ังจากเซลลกลามเนื้อตนขาโดยตรง และวงจรอิเลกทรอนิกสท่ีสามารถฝงลงในสมองเพื่อชวย
การมองเห็น สําหรับคนตาบอดจากสาเหตุจําเพาะบางอยางเปนตน     
 ความกาวหนาเหลานี้จะมีผลอยางยิ่งในการเสริมสรางคุณภาพชีวิต สําหรับคนไทยที่กําลังเขาสู
สังคมสูงวัย (aging society) ไมตางจากประเทศสวนใหญในโลกน้ี เชนเดียวกับการสนับสนุนผูทุพพลภาพ ให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะสามารถพึ่งพาตนเองไดมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้เทคโนโลยีสวนใหญในประเด็นนี้
ยังคงเปนเทคโนโลยีหรือ know-how ที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในแนวทางดังกลาวน้ี ควรจะไดมีการเรงพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวของ และ
จัดทําแนวทางหรือกลยุทธเรื่องน้ีในระดับประเทศตอไป  
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 สรุป 
  

 จากปจจัยสถานการณความไมแนนอนตางๆ ที่ไดเกริ่นมาแลวแตตน รวมทั้งทิศทาง แนวโนม 
และผลกระทบท่ีอาจเปนไปไดของเทคโนโลยีในระดับโลก จะเห็นไดวามีแงมุมประเด็นตางๆ ที่ควรให
ความสําคัญ ในท่ีนี้ผูเขียนยก 5 ประเด็นตัวอยางหลักขึ้นมาพิจารณา จากเหตุผลในเรื่องของความชัดเจน
ของผลกระทบจากเทคโนโลยีตอประเด็นนั้นๆ ซึ่งประกอบไปดวยผลของเทคโนโลยีตอ 1) แนวทางการ
วินิจฉัยโรค 2) แนวทางการแพทยเชิงปองกัน 3) ชีวจริยธรรม 4) ความลับสวนบุคคลของขอมูล
พันธุกรรม และสุดทาย 5) สังคมชราภาพ ทั้งนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ท่ีมีความสําคัญอยูอีกที่ไมไดกลาวถึง
โดยละเอียดในที่น้ี เชน เทคโนโลยีใหมๆ ชวยใหเรามีความพรอมรับมือโรคภัยตางๆ รวมทั้งวิบัติภัยที่ไม
อาจคาดคะเนไดลวงหนา (เชน ซึนามิ) มากยิ่งขึ้น เชน ทําใหเราสามารถสรางชุดตรวจโรคไดรวดเร็วและ
แมนยํามากยิ่งขึ้น อาจชวยใหสามารถสรางวัคซีนรูปแบบใหมที่มีความหลากหลายในเวลาที่ส้ันลง (เชน
ดวยเทคโนโลยี reverse genetics) ฯลฯ ประเด็นในกลุมหลังนี้อาจจะกลายเปนประเด็นสําคัญมากขึ้นได 
หากมีปจจัยเชิงสังคมและการเมืองเปนปจจัยผลักดันรวมดวย       
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