
 

 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจําสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 8 

“R2R สร้างสรรคส์ู่การเปลีย่นแปลง” 

 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 

ณ ชั้น2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธาน ี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผลงาน R2R ดีเด่น  

เรื่อง บทบาทของการประเมินเทคโนโลยกีับการลงทุนในมาตรการดา้นสุขภาพทีเ่พิม่มูลค่า  

เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง Sapphire 202 

 ปนัดดา จันทวีศิริรัตน์ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

วิทยากร  ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์  โครงการประเมินเทคโนโลยี และนโยบายด้านสุขภาพ (HiTAP) 
ผู้นําสนทนา แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดย 

1. นายทรงยศ พิลาสันต์ 

2. ดร.อินทิรา ยมาภัย 

3. นางสาวรักมณี บุตรชน 

4. ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง  

5. ดร.ภญ.ศิตาพรยังคง 

กิจกรรม 

สําหรับกลุ่มย่อยที่ 1-5 ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันระดมสมองเพื่อตอบคําถามทั้ง 5 ข้อ จากน้ันให้ผู้แทนใน
กลุ่มนําเสนอผลการระดมสมองในที่ประชุมใหญ่  

วิทยากร นําเสนอ  

ทําไมต้องทํางานเศรษฐศาสตร์  และการเรียนรู้ท่ีเราจะเริ่มต้นใช้วิชาเศรษฐศาสตร์อย่างไรในการประเมิน

เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพเพื่อปรับปรุงระบบสุขภาพให้ได้อรรถประโยชน์  มีความคุ้มค่า  คุ้มทุน ดังนั้นการใช้ 

เงินเยอะไม่ได้หมายความว่าคนเราจะอายุยืนยาวกว่าใช้เงินน้อย (It is not always the case that more 

money brings better health) มีสไลด์แสงกราฟเปรียบเทียบแต่ละประเทศ ซึ่งต้องวิเคราะห์ว่าค่าใช้จ่าย

เหมาะสมหรือไม่ จึงจําเป็นต้องปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพอย่างไร หรือพบว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในปัจจุบัน

สูญเสียไปโดยไม่คุ้มค่า (20-40% of health spending is currently wasted through inefficiency use of 

resources) การเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ควรคํานึงถึงความปลอดภัย  ประสิทธิภาพ ความคุ้มทุน สังคมและ

จริยธรรม ยกตัวอย่างการ X-Rays ที่ทําเป็น Routine พบว่าใน 100 คนมีผลท่ีเปลี่ยนแปลงแค่ 1 คน (0.1% 



 

 

changed management, 10% abnormal findings, 1.3% unanticipated abnormality after a through 

history and physical exam) 

การระดมสมอง สรุปมาตรการด้านสุขภาพ จัดเป็นมาตรการที่เพ่ิมมูลค่าและมาตรการด้านสุขภาพที่มี

มูลค่าน้อยและเหมาะสมกับการลงทุน  ดังตารางข้างล่าง  โดยวิทยากรได้สรุปว่าบางหัวข้อเรื่องเดียวกันเป็นได้ทั้ง

ด้านเพิ่มมูลค่าและด้านที่มีมูลค่าน้อย  แต่เน้นยํ้าว่าหากมาตรการใดจะยุติหรือเลิกทําให้เอาความปลอดภัยเป็นตัว

ต้ัง  และการที่จะเลิกทําควรมีวิชาการมาสนับสนุนหรือมี Evidence ที่แข็งแรง 

ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการระดมสมอง 

มาตรการที่เพิ่มมูลค่า มาตรการด้านสุขภาพที่มีมูลค่าน้อย 

1. ท่านคิดว่ามาตรการด้านสุขภาพใดจัดเป็นมาตรการที่

เพิ่มมูลค่า 

- Robot จัดยา โดยคีย์จํานวนยาที่ต้องการและ HN.เม็ด

ยาจะได้ตามท่ีต้องการ เพื่อลดภาระงาน 

- Arthroscopy การผ่าตัดข้อแบบใหม่ผ่านกล้อง 

- มี Hemodialysis ทําได้ท่ีรพช. 

- มีการเจาะ Lab PT, INR ได้ที่ รพช. สําหรับผู้ป่วยที่

ได้รับยา warfarin 

- รพช.สามารถดูภาพ X-Rays Online ได้ 

- มีเครื่อง MRI 

- มีโปรแกรม Clound Computting เป็นโปรแกรมที่

ส่วนกลางจัดทําทุกโรงพยาบาลใช้ร่วมกันได้  

- มีคลินิกเลิกยาเสพติดเพื่อรองรับผู้ป่วยโดยตรง 

1. ท่านคิดว่ามาตรการด้านสุขภาพใดจัดเป็นมาตรการ

ด้านสุขภาพที่มีมูลค่าน้อยและควรยุติการลงทุน 

- Verbal screening for DM 

- แพทย์สั่งยาเดิมๆในผู้ป่วยโรคเรื่อรังโดยที่ยาบางตัว

ผู้ป่วยรับประทาน 

- การคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจโดยดารว่ิงสานพานทุก

ราย 

- ผู้ป่วย Stroke ทุกรายก่อนกลับบ้านต้องส่ง 

Consult กายภาพ 

- การใช้โปรแกรม software สิ้นเปลืองงบประมาณ

ไม่บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 

- EKG mornitor ในผู้ป่วย ICU ทุกราย 

- เครื่องสแกนเพื่อตัดรองเท้าในผู้ป่วย DM 

2. ท่านคิดว่าใครควรเป็นผู้เสนอแนะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องถึง

มาตรการด้านสุขภาพที่มีมูลค่าเพ่ิม 

- คณะกรรมการเฉพาะการณ์ที่รับผิดชอบในเรื่องน้ันๆ 

- แพทย์, รังสีแพทย์, หัวหน้าหอผู้ป่วย, นักจิตวิทยา 

- บุคคลากรผู้ให้บริการ 

- ผู้รับบริการ 

2. ท่านคิดว่าใครควรเป็นผู้เสนอแนะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องถึง

มาตรการด้านสุขภาพที่มีมูลค่าน้อยและควรยุติการ

ลงทุน 

- สมาคมวิชาชีพ/ราชวิทยาลัย 

- บุคคลากรทางการแพทย์ผู้บริหาร, นักวิชาการ 

- ผู้รับบริการ 

- สปสช., กรมบัญชีกลาง, NGO, สื่อสารมวลชน 

 



 

 

3. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรคสําคัญในการยุติ

การลงทุนในมาตรการด้านสุขภาพที่เพิ่มมูลค่า 

- ด้านทุน  งบประมาณ, สถานที่, ความรู้และทักษะ 

- บุคคลกรที่มีความเช่ียวชาญ 

- วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติและ

ผู้บริหาร 

- ความโปร่งใสของการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเบิกจ่าย

ของกรมบัญชีกลาง, ข้อจํากัดของระเบียบในการ

เบิกจ่าย 

- การบริหารจัดการ,ความเป็นไปได้ ความยาก-ง่าย 

- ความปลอดภัยและภาวะแทรกซ้อน 

3. คิดว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรคสําคัญในการยุติ

การลงทุนมาตรการด้านสุขภาพที่มีมูลค่าน้อย 

- นโยบายภาครัฐ, งบประมาณความเคยชินจากการ

ได้รับบริการ 

- หลักฐานเชิงประจักษ์, ขาดหลักฐานทางวิชาการ 

- ไม่เห็นความจําเป็น 

- สื่อและการรับรู้ของประชาชน, ความรู้ความเข้าใจ, 

ความเช่ือ 

- ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ประเด็นนโยบาย 

 

4. ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์ใดที่ควรใช้ในการจัดลําดับ

ความสําคัญมาตรการด้านสุขภาพที่เพิ่มมูลค่า 

- ความปลอดภัย, จํานวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ, ความ

คุ้มค่า คุ้มทุน ,  ประเด็น ท่ีสั งคมสนใจในขณะนั้น , 

ปริมาณงานของบุคคลากร, ผลกระทบทางจริยธรรม 

 

4. ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์ใดที่ควรใช้ในการจัดลําดับ

ความสําคัญมาตรการด้านสุขภาพที่มีมูลค่าน้อย 

- ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ, ความจําเป็น, ความคุ้มค่า 

คุ้มทุน, กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง, งบประมาณที่ใช้ใน

การลงทุน, ผลกระทบเชิงลบต่อผู้ รับบริการ ต่อ

สังคม, ความปลดภัย, จริยธรรม, ความไม่เท่าเทียม

กัน, ผลลัพธ์ทางคลินิก 

5. ใครควรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือยุติการ

ลงทุนในมาตรการด้านสุขภาพที่เพ่ิมมูลค่า 

- บุคคลการผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการเฉพาะการณ์ 
- ผู้รับบริการ 

5. ใครควรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือยุติ

การลงทุนในมาตรการด้านสุขภาพท่ีมีมูลค่าน้อย 

- ผอ.โรงพยาบาล 

- สปสช. 
- ผู้รับบริการ 

 

 


