
วัคซีน  833บทที่ 67 การประเมินทางเศรษฐศาสตร�สาธารณสุขวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 วัคซีนเปนเครื่องมือทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิ-

ภาพสูงในการควบคุมและปองกันโรค เปนที่ยอมรับกัน

โดยทั�วไปวาการใชวคัซนีในการควบคมุปองกนัโรคเปนการ

ลงทุนทางสาธารณสุขที่มีความคุมทุนสูง1 ในปจจุบันมี

การผลิตและจําหน�ายวัคซีนในเชิงธุรกิจ สําหรับปองกัน

โรคตางๆ เกือบ 30 โรค แตอยางไรก็ตาม ดวยขอจํากัด

ของทรัพยากรและงบประมาณ ประกอบกับวัคซีนใหม

มักมีราคาสูงกวาวัคซีนที่บรรจุอยูในโครงการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคอยูแลว การพิจารณานําวัคซีนชนิดใหม

มาบรรจุโนโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเพื่อใชใน

ประชาชนวงกวาง จึงจําเปนตองใชขอมูลในการพิจารณา

หลายดาน รวมทั้งผลจากการประเมินทางเศรษฐศาสตร

สาธารณสุข 

 หลักเกณฑในการพิจารณาการนําวัคซีนใหมมา

บรรจุในโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ตามแนวทาง

ขององคการอนามยัโลกม ี2 ดาน คอื ดานนโยบาย (Policy 

issues) และดานโครงการ (Programmatic issues)2

1. ดานนโยบาย 

 ไดแก ลําดับความสําคัญของโรคทางสาธารณสุข 

(Public health priority) ขนาดของปญหาหรือภาระโรค 

(Disease burden), ประสิทธิผลทางคลินิก คุณภาพและ

ความปลอดภัยของวัคซีน ทางเลือกหรือเครื่องมือชนิดอื่น

ทีม่ ีผลการประเมนิทางเศรษฐศาสตรสาธารณสขุตลอดจน

ความเปนไปไดดานงบประมาณ

2. ดานโครงการ 

 ไดแก รปูแบบของวคัซนี (Vaccine presentation) 

ที่เหมาะสมในการใหบริการ ความเปนไปไดในการจัดหา

วคัซนีมาใชในโครงการอยางตอเน��อง (Supply availability) 

ความพรอมของระบบการใหบรกิารการสรางเสรมิภมูคิุมกนั

โรคในปจจุบัน (Programmatic strength) 

 จากหลกัเกณฑการพจิารณาดงักลาว  จะเหน็ไดวา

ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขเปนหลัก

เกณฑสวนหนึ�งที่ใชประกอบรวมกับหลักเกณฑอื่น โดย

การประเมนิทางเศรษฐศาสตรสาธารณสขุจะทาํใหสามารถ

ตอบคําถามที่วา “การนําวัคซีนใหมมาบรรจุในโครงการ

สรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนการใชทรัพยากรซึ�งมีอยาง

จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและยุติธรรมหรือไม เมื่อ

เทียบกับการใชทรัพยากรสําหรับทางเลือกหรือนวัตกรรม

อื่น”2 หากไมมีการนําผลของการประเมินมาใชในการ

พิจารณาเพื่อกําหนดนโยบาย อาจกลาวไดวาการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขแทบจะไมมีประโยชนแต

ประการใด3, 4 ซึ�งโดยทั�วไปวธิกีารประเมนิทางเศรษฐศาสตร

สาธารณสุขในการนําวัคซีนมาใชกับประชาชนในวงกวาง

มีหลักการและวิธีการประเมินเชนเดียวกับการประเมิน

นวตักรรมหรอืเครือ่งมอืทางสาธารณสขุอืน่ ๆ  โดยมขีอควร

พจิารณาเปนพเิศษสาํหรบัการประเมนิ5 ซึ�งจะไดกลาวตอไป

เกณฑการพิจารณาการนําวัคซีนใหมมาบรรจุ
ในโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

67
จรุง เมืองชนะ

การประเมินทางเศรษฐศาสตร�
สาธารณสุข

บทนํา



วัคซีน834 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 67 การประเมินทางเศรษฐศาสตร�สาธารณสุขวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 รปูแบบที่ใชบอยในการประเมนิทางเศรษฐศาสตร

สาธารณสุขมี 3 แบบ คือ การประเมินตนทุนผลได 

(Cost-benefit analysis: CBA) การวิเคราะหตนทุน

ประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis: CEA) และ

การวิเคราะหตนทนุอรรถประโยชน (Cost-utility analysis: 

CUA)6,7 สามารถสรปุลกัษณะของแตละรปูแบบดงัแสดงใน

ตารางที่ 1

 การวิเคราะหตนทุนผลได วัดผลไดเปนตัวเงิน 

ทําใหสามารถเปรียบเทียบผลไดกับตนทุนไดโดยตรง 

เทคนิคในการวัดผลไดที่เปนสถานะสุขภาพใหเปนตัวเงิน

ที่ใชบอยคือ การวัดความประสงคที่จะจาย (Willingness-

to-pay: WTP) โดยใหผูตอบกําหนดจํานวนเงินที่ประสงค

จะจายเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค โดยเปรียบเทียบระหวาง

ความเสี่ยงจากโรคกรณ�ที่ใชและกรณ�ไมใชวัคซีน ผลของ

การวิเคราะหตนทุนผลไดมักจะนําเสนอเปนอัตราสวนของ

ผลประโยชนตอคาใชจายของโครงการ (Benefit : Cost 

ratio) ถาอัตราสวนมากกวา 1 ถือวาโครงการมีความคุม

คาทางเศรษฐศาสตร (Cost-saving) หรอืการคาํนวณกาํไร

สทุธ ิ(Net benefit) การวเิคราะหตนทนุผลไดมกัมคีาํถามถงึ

ความถูกตองและความเหมาะสมทางจริยธรรมในการตีคา

ชวีติและคณุภาพชวีติเปนตวัเงนิ แตอยางไรกต็ามขอดขีอง

การวเิคราะหตนทนุผลไดคอืสามารถเปรยีบเทยีบ โครงการ

ทางสาธารณสุขกับโครงการอื่นได เชน โครงการใหวัคซีน

กับโครงการทางการศึกษา เปนตน

 การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล วัดผลไดเปน

สถานะสุขภาพทางคลินิก เชน จํานวนการตายที่ปองกัน

ได (Lives saved) จํานวนปที่อายุยืนยาวขึ้น (Life years) 

เปนตน แลวนําไปคํานวณหาอัตราสวนตนทุนตอหน�วย

วัดสถานะสุขภาพ ซึ�งสามารถนําโครงการไปจัดลําดับ

ความสําคัญเทียบกับโครงการอื่นๆ ที่มีผลลัพธเปนสถานะ

สุขภาพหน�วยเดียวกันได โดยทั�วไปถือวาโครงการมีความ

คุมทุนถาการเพิ�มหรือยืดอายุของประชากรกลุมเปาหมาย

ได 1 ป  มีตนทุนไมเกินรายไดตอหัวตอปของประชากร 

 การวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน เปนวิธีพิเศษ

ของการวเิคราะหตนทนุประสทิธผิล โดยการใหน้าํหนกัอายุ

ที่ยืนยาวขึ้นหรือคุณภาพที่ดีขึ้นเปนปสุขภาวะ (Quality-

adjusted life year: QALY) ซึ�งน้ําหนักของคุณภาพชีวิตได

จากการวิเคราะหผลการใหคาคุณภาพชีวิตของสุขภาพใน

ระดบัตางๆ เมือ่เทยีบกบัการมสีขุภาพแขง็แรงเปนปกตขิอง

ประชากรตัวอยาง แตอยางไรก็ตามการใหคาของสภาวะ

สุขภาพมีความแตกตางกันตามความรูสึกของบุคคล และ

การวิเคราะหมีการใชขอสมมติ (Assumption) รวมดวย 

ทําใหมีความยุงยากในการแปลผล

 CBA จํานวนเงิน เหมือนกันหรือตางกันก็ได จํานวนเงิน - Net benefits 

      = Benefit-Cost*

     - Benefit : Cost Ratio

 CEA จํานวนเงิน เหมือนกันแตอาจจะ หน�วยธรรมชาติทางคลินิก เชน - Cost-effectiveness ratio

   ตางระดับกันได จํานวนตาย ปวย พิการ   = Net cost/cases prevented

    จํานวนปของอายุที่ยาวขึ้น

 CUA จํานวนเงิน เหมือนกันหรือตางกันก็ได ปสุขภาวะ (Quality-adjusted life - Cost-utility ratio  

    years: QALY)  = Net costs/QALY

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบวิธีการประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข

 วิธี การวัด ผลไดของแตละโครงการ การวัด/การใหคาผลได ผลการวิเคราะห
  /การใหคาตนทุน /ทางเลือก  (พื้นฐาน)

รูปแบบการประเมินทางเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  835บทที่ 67 การประเมินทางเศรษฐศาสตร�สาธารณสุขวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 ขั้นตอนหลักในการประเมินทางเศรษฐศาสตร

สาธารณสุขสรุปโดยยอมีแนวทางการดําเนินการ ดังน�้4

 1. การกําหนดคําถามทางเศรษฐศาสตรและการ

กําหนดมุมมองขึ้นกับสถานการณและเปาหมายของการ

ประเมิน 

 2. การกําหนดทางเลือก ตองกําหนดทางเลือก

อยางนอย 2 ทางเลอืกเพือ่ทาํการเปรยีบเทยีบ เชน ระหวาง

นวัตกรรมเกากับใหม หรือการใชกับไมใชนวัตกรรมใหม 

เปนตน

 3.  การออกแบบการประเมิน (Choosing study 

design) เชน การประเมินผลแบบ randomized control 

trial หรือ before and after without control group การ

เก็บขอมูลตนทุนและผลไดแบบไปขางหนา (Prospec-

tive) พรอมกัน หรือเก็บยอนหลัง หรือไดจากการทบทวน

วรรณกรรม หรอืจากการใชแบบจาํลอง (Model) (ตารางที ่3)  

การเลือกรูปแบบการวิเคราะห

 4. การกาํหนดรายการ การวดัปรมิาณ/จาํนวน และ

การตีคาของตนทุน อาจเปนตนทุนดานผูใหบริการ ดาน

ผูรับบริการหรือครอบครัว บุคคลหรือหน�วยงานอื่น และ

การสูญเสียจากการไมไดทํางาน (ตารางที่ 2)

 5. การกําหนดรายการ การวัดปริมาณ/จํานวน 

และการตคีาของผลได/ผลลพัธ เชน ผลไดทางสขุภาพของ

ผูรับบริการ คุณภาพชีวิตของผูรับบริการและครอบครัวที่

ดีขึ้น การลดการใชบริการทางสาธารณสุข ผลไดตอหน�วย

งานหรือผูอื่น และลดการสูญเสียจากการไมไดทํางาน

 6. การปรับคาของตนทุนและผลไดที่ เกิดใน

อนาคต โดยปรับคาของสิ�งที่เกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเทียบ

กับปจจุบัน

 7. การวัดปริมาณ/จํานวนของตนทุนหรือผลไดที่

เพิ�มขึน้จากการเพิ�มระดบัการใหบรกิาร (Incremental cost 

and benefit measuring) เมื่อเพิ�มระดับการใหบริการ 

ตนทุนหรือผลไดแตละประเภทอาจจะเพิ�มไมเทากัน 

 8. การนําตนทุนและผลไดมาวิเคราะหผลรวมกัน 

(Result analysis) 

 9.  การวเิคราะหความไวของผลการประเมนิ  (Sen-

sitivity analysis) เพื่อทดสอบวาผลการประเมินจะเปลี่ยน

ไปอยางไรถาคาของตัวแปรเปลี่ยนไปในชวงที่มีความเปน

ไปได

ตารางที่ 2 แสดงตนทุนประเภทตาง ๆ

ตนทุนที่จับตองได (Tangible cost)

-ตนทุนทางตรงทางการแพทย (Direct medical costs)

-ตนทุนทางตรงที่ไมใชทางการแพทย

(Direct non-medical costs) 

- ตนทุนทางออม ไดแก รายไดหรือผลผลิตของบุคคลที่ลด

ลงจากการรับบริการ จากการปวยหรือผลจากการปวย (Pro-

ductivity losses) 

ตนทุนที่จับตองไมได (Intangible cost)

 -ความเจ็บปวด ทรมาน ความกังวล

ตนทุน (Cost) ตัวอยาง
วิธีวิเคราะห

CBA CEA CUA

วัคซีน ยา เวชภัณฑ สถานที่ 

เจาหนาที่

คาเดินทาง

ปริมาณงานที่ทํา เวลา คาจาง 

ความเครียด ความกลัวจากการปวย 

หรือจากการรับบริการ

 ✓ ✓ ✓

 ✓ ✓ ✓*

 ✓ ✗ ✓*

 ✓ ✓ ✓

✓ ใชในการวิเคราะห  

✓* ใชในการวิเคราะห โดยรวมอยูในปสุขภาวะ (Quality-adjusted life year: QALY)  

✗ ไมใชในการวิเคราะห

ขั้นตอนการประเมินทางเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข



วัคซีน836 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 67 การประเมินทางเศรษฐศาสตร�สาธารณสุขวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 การประเมนิทางเศรษฐศาสตรสาธารณสขุสาํหรบั

การบรรจุวัคซีนใหมในโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

ควรใหความสําคัญกับประเด็นตอไปน�้ คือ ความโปรงใส  

แบบจําลอง และการออกแบบการประเมิน5

1. ความโปรงใส (Transparency)

 การประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขของ

โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคมักมีความซับซอนเพราะ

มีตัวแปรและขอสมมติ (Assumption) จํานวนมาก จึงควร

มีการกําหนดและอธิบายเหตุผลในการตั้งขอสมมติอยาง

ชดัเจน การอธิบายผลกระทบของขอสมมติทีเ่ลือกใช ขอดี

ขอเสียเมื่อเทียบกับขอสมมติอื่นที่อาจนํามาใชได รวมถึง

การชี้ใหเหน็ขอจาํกดัของวธิกีารประเมนิที่ใชและขอสมมติ

ที่กําหนดขึ้นอยางชัดเจน

2. แบบจําลอง (Model)

 ถามกีารใชแบบจาํลองในการวเิคราะหควรอธบิาย

ถึงขอดีและขอจํากัดเปรียบเทียบกับแบบจําลองอื่นที่ไมได

เลอืกใช และควรทาํการควบคมุคณุภาพโดยการตรวจสอบ

ความถูกตองของแบบจําลองทั้งการตรวจสอบภายในและ

ภายนอก (Internal and external validation) 

 การใหวัคซีนหรือการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใน

ประชากรวงกวางนอกจากจะลดอุบัติการณของโรคในกลุม

ผูไดรับวัคซีนโดยตรงแลว วัคซีนสวนมากยังสามารถลด

อุบัติการณของโรคในกลุมผูที่ไมไดรับวัคซีนไดอีกดวยซึ�ง

เรียกวา “ภูมิคุมกันกลุมชน” ลักษณะเชนน�้ทําใหวัคซีนมี

ลกัษณะเปนสนิคาสาธารณะ (Public goods) รฐัจงึควรเปน

ผูสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการสรางเสริมภูมิคุม

กันโรคเพื่อสงเสริมใหกลุมเปาหมายเขาถึงวัคซีนใหมาก

ที่สุดเพื่อใหเกิดประโยชนในประชาชนวงกวาง รวมทั้งผูที่

ไมไดรับวัคซีน 

 ในการเลือกใชแบบจําลองสําหรับวัคซีนที่กอให

เกิดภูมิคุมกันชุมชน ควรใช dynamic แทน static model  

เพราะใน dynamic model อัตราการติดเชื้อของผูที่ไมมี

ภูมิคุมกันจะมีความสัมพันธกับกับความครอบคลุมการ

ไดรับวัคซีนหรืออัตราการติดเชื้อของประชากร ในขณะที่ 

static model อตัราการตดิเชือ้ในกลุมน�ไ้มมกีารเปลีย่นแปลง 

หมายความวา dynamic model นําผลของภูมิคุมกัน

ชุมชนมาวิเคราะหรวมดวย ในขณะที่ static model ไมได

คาํนงึถงึปจจยัน�ซ้ึ�งอาจทาํใหไดผลการประเมนิต่าํกวาความ

เปนจริง8,9     

3. การออกแบบการประเมิน

 3.1 มมุมอง (Perspective) ในกรณ�ทีก่ารใหวคัซนี

มวีตัถปุระสงคเพือ่การสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคแกประชาชน

ในวงกวาง ควรเลอืกมมุมองสงัคม (Societal perspective)  

สวนการใชมมุมองอืน่ขึน้อยูกบัวตัถปุระสงคเฉพาะของการ

ประเมนินัน้ๆ เชน มมุมองของสถานบรกิาร ผูสนบัสนนุงบ

ประมาณ เปนตน ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 1

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการออกแบบการประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข

 การออกแบบ ลักษณะ ขอดี ขอจํากัด
 ในการประเมิน

Prospective - เก็บขอมูลพรอมกับการดําเนินการโครงการ ควบคุมคุณภาพขอมูล เสียเวลา ใชทรัพยากรมาก

 - สวนมากเปน randomized clinical trials ไดมากกวา และอาจมี observer bias

Retrospective - เก็บขอมูลยอนหลัง ประหยัดเวลา ควบคุมคุณภาพขอมูลไดนอย 

   และอาจมี selection bias

Modeling - ขอมูลไดจากหลาย ๆ แหลง แหลงขอมูลมีความยืดหยุน ความถูกตองหรือความ

   เปนตัวแทนของขอมูล

ประเด็นสําคัญในการประเมินทางเศรษฐศาสตร
สาธารณสุขของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
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 3.2 การวัดผลได (Outcome measures) การ

วิเคราะหตนทุนอรรถประโยชนอาจเปนวิธีที่ดีในการนํา

มาประเมินการบรรจุวัคซีนใหมในโครงการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค เพราะใชวิธีวัดผลไดโดยรวมทั้งการปวย

และการตายไวในหน�วยเดียวกัน (Quality-or disability-

adjusted life-years)  หากใชหน�วยวัดระนาบเดียว (One-

dimensional outcome) เชน อายทุีย่นืยาวขึน้ (Life-years 

gained) ควรอธิบาย/อภิปรายถึงผลกระทบดวย  สวนการ

วิเคราะหแบบตนทุนผลไดควรใชเปนวิธีเสริมจะเหมาะสม

กวา

 3.3 ทางเลือกที่ใชเปรียบเทียบ (Comparators) 

วิธีหรือมาตรการที่ใชในทางปฏิบัติอยูแลวควรใชเปนทาง

เลอืกเพือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชวคัซนีใหม การเปรยีบเทยีบ

กบัการการไมทาํอะไรเลย (Doing nothing) ควรใชกต็อเมือ่

มาตรการที่ใชอยูไมไดผลจริงๆ

 3.4 ระยะเวลา (Time horizon/span) ควรเปน

ชวงระยะเวลาที่ครอบคลุมตนทุนและผลไดทั้งหมดที่เกิด

ขึ้น ซึ�งอาจมีระยะตั้งแต 1-100 ป โดยอาจกําหนดชวง

ระยะเวลา ระหวางที่ทําการวิเคราะหผลโดยพิจารณาจาก

ผลการวิเคราะหเบื้องตน

 3.5   ตนทนุ (Costs) ควรวเิคราะหตนทนุทีเ่กีย่วของ

ทัง้หมดในกรอบของมมุมองทีก่าํหนด  นอกจากตนทนุทาง

ตรงและตนทุนทางออมแลวควรนําตนทุนจากการมีชีวิต

ยนืยาวเน��องจากการรอดชวีติจากการใชวคัซนีมาวเิคราะห

ดวย เพราะการไมไดนําตนทุนดังกลาวมาวิเคราะหจะทํา

ใหผลการประเมนิการใชวคัซนีมคีวามคุมทนุมากเกนิความ

เปนจรงิ นอกจากน�ค้วรนาํตนทนุทางตรงทีล่ดไดจากการใช

วคัซนีใหม เน��องจากการยอหยอนของการใชมาตรการที่ใช

อยูในอนาคตมาวิเคราะหดวย

 3.6 การวิเคราะหรวมกับวัคซีนตัวอื่น (Joint 

analysis) ถาการนําวัคซีนใหมมีผลกระทบตอวัคซีนชนิด

อื่นที่บรรจุอยูในโครงการ ก็ควรทําการวิเคราะหรวมกับ

วัคซีนนั้นๆ ดวย

 3.7 การปรบัลดคาในอนาคต (Discounting) เพือ่

ใหสอดคลองกับแนวทางการประเมินทางเศรษฐศาสตร

สาธารณสุขทั�วไป การประเมินสําหรับวัคซีนใหมจึงควรนํา

เสนอผลทั้งที่มีและไมมีการปรับลดคาในอนาคตเมื่อเทียบ

กับคาในปจจุบัน โดยควรปรับลดคาทั้งตนทุนและผลไดใน

อตัราเทากนั รวมทัง้ผลไดทางสขุภาพดวย  ในการประเมนิ

สําหรับวัคซีน การปรับลดคาในอนาคตจะมีผลกระทบ

อยางมากตอผลการประเมนิ อตัราการปรบัลดคาในอนาคต

อาจมีความแตกตางกันในแตละประเทศ  

สังคม

นายจาง
ระบบสาธารณสุข/ผูสนับสนุน

งบประมาณ

สถานบริการ
ผูรับบริการ
/ครอบครัว

รูปที่ 1 มุมมองในการประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
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 อยางไรก็ตามมีนักเศรษฐศาสตรบางทานเห็นวา

ควรปรับลดคาผลไดทางสุขภาพในอัตราที่ต่ํากวาตนทุน 

จึงมีการแนะนําใหนําเสนอผลการประเมินสองแบบคือ

แบบปรับลดและไมปรับลดคาผลไดทางสุขภาพ โดยควร

อธิบายหรืออภิปรายถึงผลกระทบของการปรับและไมปรับ

คา นอกจากน�ค้วรทาํการทดสอบความไวหรอืการวเิคราะห

หาจุดเริ�มตนของการเปลี่ยนแปลง (Threshold analysis) 

ของอัตราการปรับลดคาดวย

 3.8 การวิเคราะหความไว (Sensitivity analysis) 

โดยทฤษฎีแลวควรทําการวิเคราะหความไวแบบตัวแปร

พหุ (Multivariate sensitivity analysis) เพราะอาจมีความ

ผันแปรของตัวแปรหลายตัวพรอมกัน โดยการวิเคราะห

ความไวสําหรับการประเมินการใชวัคซีนพบวาตัวแปรที่มี

ผลมากที่สุด ไดแก ราคาวัคซีน  อัตราปรับลดคา การสูญ

เสียจากการไมไดทํางาน และอุบัติการณของโรค

 ในปจจุบันพบวามีการตีพิมพผลการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขของการนําวัคซีนมาบรรจุ

ในโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ในวารสารในระดับ

นานาชาติเปนจํานวนมาก และมีจํานวนเพิ�มมากขึ้น แต

อยางไรก็ตามสวนใหญเปนผลการประเมินในประเทศ

อุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแลว10  การนําผลการ

ประเมินในตางประเทศมาใชสําหรับประเทศไทยควรมีการ

พิจารณาอยางรอบคอบในประเด็นตอไปน�้ซึ�งสวนใหญจะ

มีความแตกตางกันในแตละประเทศ

 1. ขอมลูทางประชากรและระบาดวทิยา เน��องจาก

แตละประเทศมีความแตกตางในโครงสรางประชากรและ

อุบัติการณของโรค ซึ�งอาจมีผลกระทบตอผลการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตรของนวัตกรรมทางสาธารณสุข เชน การ

ใชวัคซีนในการควบคุมปองกันโรคมักมีความคุมทุนใน

ประเทศที่มีอุบัติการณของโรคสูง ลักษณะทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประชากรมีผลตอผลการประเมิน

 2. ทรัพยากรทางสาธารณสุขและการปฏิบัติทาง

คลินิก แตละประเทศมีความแตกตางกันในเรื่องของการ

ใหบรกิารทางการแพทยตางๆ ซึ�งจะมผีลตอตนทนุโดยตรง

 3. คาตอบแทนเจาหนาทางการแพทยและ

สาธารณสุข มีผลตอการลักษณะการรับบริการของกลุม

เปาหมาย

 4. ราคาหรือตนทุน ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ

สรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคมคีวามแตกตางกนัในแตละประเทศ 

จะสงผลกระทบโดยตรงตอผลการประเมิน

 5. การใหความสําคัญหรือคุณคาของประชากร

ตอประเด็นที่เกี่ยวของ ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอการ

วิเคราะหตนทุนผลไดและตนทุนอรรถประโยชน

 ถาไมมีขอมูลยืนยันความเหมือนหรือความแตก

ตางในประเด็นเหลาน�้ ควรถือวาน�าจะมีความแตกตางไว

กอน การนําผลการประเมินของประเทศอื่นมาใชจึงควร

ปรับตัวแปร คาของตัวแปรหรือขอสมมติตางๆ กอนเพื่อ

ใหสอดคลองกับประเทศไทย11 

 

 การประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขมี

บทบาทสําคัญในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพราะ

การประเมินทําใหไดขอมูลเชิงประจักษที่ เปนขอมูล

เชิงปริมาณ และสะทอนถึงการจัดสรรงบประมาณและ

ทรพัยากรอยางยตุธิรรมและมปีระสทิธภิาพ  อยางไรกต็าม

การประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขอาจไมไดรวม

ตัวแปรบางตัวที่มีความสําคัญไวในแบบจําลองหรือการ

วิเคราะห ซึ�งอาจเปนตัวแปรที่มีบทบาทสูงในการตัดสิน

ใจ เชน การนําวัคซีนไขกาฬหลังแอนมาใชในประชาชน

วงกวางในบางประเทศในยุโรปเพื่อตองการลดความวิตก

กังวลของสาธารณชน ทั้งที่ยังไมไดดําเนินการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตรแตอยางใด ในประเทศเดียวกันน�้ ได

มีการนําวัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล (Acellular pertussis 

vaccine) มาทดแทนวัคซีนชนิดทั้งเซลล (Whole cell 

pertussis vaccine) ดวยเหตุผลที่วาวัคซีนชนิดแรกมี

การนําผลการประเมินจากประเทศอื่นมาใช

การประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
ตอการตัดสินใจเชิงนโยบาย
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ประสิทธิผลทางคลินิกดีกวาและมีอาการขางเคียงนอยกวา 

ซึ�งเปนความพยายามทีจ่ะทาํใหประชาชนเกดิความเชือ่มั�น

ในโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ จากการ

ศกึษาโดยการสมัภาษณคณะกรรมการสรางเสรมิภมูคิุมกนั

โรคของประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความสําคัญของ

การประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขตอการนํามา

ใชในการพิจารณานําวัคซีนใหมมาบรรจุในโครงการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ พบวาคณะกรรมการเห็น

วาการประเมนิทางเศรษฐศาสตรมคีวามสาํคญั แตสวนใหญ

เห็นวาไมควรใหความสําคัญกับขอมูลทางเศรษฐศาสตร

สาธารณสุขเหน�อกวาขอมูลดานประสิทธิผลทางคลินิก 

ภาระโรค และความปลอดภัย และเห็นวาขอสมมติที่ใช

ในการวิเคราะหทําใหการแปลผลยุงยาก ตัวอยางเหลาน�้

แสดงใหเห็นวาการประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข

ไมไดเปนปจจัยเดียวในการพิจารณานําวัคซีนมาบรรจุใน

โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ12,13

 การวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชนเปนวิธีการที่

นํามาใชกวา 25 ป แตจวบจนถึงปจจุบันน�้ ก็ยังคงมีการ

ถกเถียงในเรื่องประโยชน  วิธีการ  และผลกระทบของการ

วิเคราะหดวยวิธีน�้ ขอถกเถียงมีมูลเหตุมาจากขอสมมติ

และทางเลอืกทีน่าํมาใชในการวเิคราะห  ซึ�งอาจมคีาความ

แปรปรวนสูง มีการตั้งขอสมมติมาก ทําใหทําความเขาใจ

และตัดสินผลที่ไดจากการวิเคราะหไดยาก วามีความถูก

ตอง เปนจริง และยอมรับไดมากนอยเพียงใด ตัวอยาง

เชน ประเด็นของการวัดผลไดทางสุขภาพเปนปสุขภาวะ 

(QALY) ซึ�งวธิีการวดัทาํโดยการใหน้าํหนกัของสถานะทาง

สุขภาพจากการเปรียบเทียบสถานะสุขภาพในระดับตางๆ 

โดยผูปวยและประชาชนทั�วไป ประเด็นของการเปรียบ

เทียบตนทุนและผลไดระหวางโรค ประเด็นของกระบวน

การประมาณคาตนทนุประเภทตางๆ ตลอดจนประเดน็ของ

วิธีการและอัตราการปรับลดคาของตนทุนและผลไดที่

เหมาะสม เปนตน14 
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สุขมีบทบาทสําคัญในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

แตอยางไรก็ตามในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรหรืองบ

 1. World Bank. World Development Report 

1993: investing in Health. New York: Oxford University 

Press; 1993.

 2. World Health Organization. Vaccine In-

troduction Guidelines, Adding a vaccine to national 

immunization program: decision and implementation. 

Geneva: World Health Organization; 2005.

 3. Johannesson M. Economic evaluation 

of health care and policymaking. Health Policy. 

1995;33:179-90.

 4. World Health Organization, United Nations 

International Drug Control Programme, United Nations 

International Drug Control Programme. Workbook 8: 

Economic Evaluations. 2000: : World Health Organiza-

ประมาณในการนาํวคัซนีใหมมาบรรจใุนโครงการสรางเสรมิ

ภูมิคุมกันโรคอยางเหมาะสม จําเปนตองพิจารณาขอมูลที่

เกี่ยวของดานอื่นๆ รวมดวย12 โดยการประเมินควรมีความ

โปรงใสและใชวิธีการประเมินที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

คือ ดําเนินการตามแนวทางการประเมินทางเศรษฐศาสตร

สาธารณสขุทั�วไป โดยการประเมนิและแปลผลการประเมนิ

ควรใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของการ

สรางเสริมภูมิคุมกันโรค

 สําหรับประเทศไทยการพิจารณานําวัคซีนใหม

มาบรรจุในโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ 

พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

(Advisory Committee on Immunization: ACIP) ซึ�งเปน

คณะอนกุรรมการภายใตคณะกรรมการวคัซนีแหงชาต ิและ

หน�วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาสนับสนุนงบ

ประมาณในการนาํวคัซนีใหมมาบรรจโุนโครงการสรางเสรมิ

ภูมิคุมกันโรค คือ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.)15

เอกสารอางอิง



วัคซีน840 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

tion; 2000.

 5. Beutels P, Edmunds WJ, Antonanzas F, De 

Wit GA, Evans D, Feilden R, et al. Economic evalua-

tion of vaccination programmes: a consensus state-

ment focusing on viral hepatitis. Pharmacoeconomics. 

2002;20:1-7.

 6.  Richardson J. The Economic Framework 

for Health Service Evaluation and the Role for Discre-

tion, Working paper 105  Health Outcomes Conference 

1999: Centre for Health Program Evaluation; 1999.

 7.  Meltzer MI. Introduction to health economics

for physicians. Lancet. 2001 ;358:993-8.

 8. Edmunds WJ, Medley GF, Nokes DJ. 

Evaluating the cost-effectiveness of vaccination 

programmes: a dynamic perspective. Stat Med. 

1999;18:3263-82.

 9.  Brisson M, Edmunds WJ. Economic evalu-

ation of vaccination programs: the impact of herd-

immunity. Med Decis Making. 2003;23:76-82.

 10. Khaleghian P. Immunization Financing 

and Sustainability: A Review of the Literature. Special 

Initiatives Report No. 40. Bethesda, MD: Partnerships 

for Health Reform Project, Abt Associates Inc; 2001.

 11. Drummond M, Pang F. Transferaability 

of economic evaluation results. In: Drummond M, 

McGuire A, editors. Economic Evaluation in Health 

Care. New York: Oxford University Press, Inc.; 2004.

 12. Kimman TG, Boot HJ, Berbers GA, 

Vermeer-de Bondt PE, Ardine de Wit G, de Melker 

HE. Developing a vaccination evaluation model to 

support evidence-based decision making on national 

immunization programs. Vaccine. 2006;24:4769-78.

 13. Dempsey AF, Cowan AE, Stokley S, 

Messonnier M, Clark SJ, Davis MM. The role of eco-

nomic information in decision-making by the Advi-

sory Committee on Immunization Practices. Vaccine. 

2008;26:5389-92.

 14.  Williams A, Cookson R. Equity in health. 

In: Culyer AJ, Newhouse JP, editors. Handbook of 

health economics. Amsterdam: Elsevier; 2000. p. 

1863-910.

 15. Muangchana C, Thamapornpilas P, 

Karnkawinpong O. Immunization policy development in 

Thailand: the role of the Advisory Committee on Immu-

nization Practice. Vaccine. 2010;28(Suppl 1):A104-9.




