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چکیده

مقدمه :تحلیل تصمیمگیری ( )Decision Analysisاز تئوری بازی ( )Theory Gameمشتق شده و در سال  0291توسط ون نیومن
تعریف و سپس بصورت گستردهای در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت .مدلهای تحلیل تصمیمگیری ،چهارچوب مفهومی برای اکثر مطالعات
هزینه – اثربخشی ( )CEAو هزینه مطلوبیت ( )CUAبوده و این مدل بصورت روزافزون در تصمیمگیری نقش اساسی ایفا مینمایند .هدف
اصلی این مطالعه بسط مبانی و بهبود درک و استفاده از تئوری تحلیل تصمیمگیری و تکنیکهای مدلسازی اقتصادی ،با تأکید خاص بر درخت
تصمیمگیری و مدلسازی مارکوف در نظام سالمت میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع مروری بوده که بصورت نظاممند صورت گرفته و در مجموع با بهرهگیری از  7موتور جستجو و بانک
اطالعاتی شامل  HEED ،EBSCO ،EconLit ،Embase ،Cochrane ،PubMed ،Web of Scienceو با استفاده از کلیدواژههای
اصلی این تحقیق که عبارت بودند از Health ، Economic Modelling ،Decision Analysis :و  TreeAgeو ترکیب آنها ،جستجوی
اینترنتی انجام شد .در نهایت با استفاده از بررسی ادبیات موضوع بدست آمده در این زمینه بهتبیین ساختار و کاربردهای مختلف تحلیل تصمیم-
گیری و تکنیکهای رایج مدلسازی در بخش سالمت از جمله مدلسازی مارکف ،درخت تصمیمگیری و آنالیز حساسیت و محدودیتهای هر
کدام پرداخته شده است.
یافتهها :تعداد  02مورد مقاله با توجه به میزان مرتبط بودن با موضوع مورد مطالعه از میان مقاالت بدست آمده گزینش و مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .مطالعه مروری حاضر نشان داد که مدلسازی اقتصادی و تكنیكهای تحلیل تصمیمگیری بصورت گستردهای در ارزیابی
اقتصادی مداخالت مختلف مراقبتهای سالمت با هدف تولید اطالعات با ارزش در جهت کمک به اتخاذ سیاستهای مناسب و تخصیص بهینه
منابع کمیاب سالمت مورد استفاده قرار میگیرند.
بحث و نتیجهگیری :مدلهای تحلیل تصمیمگیری امکان استفاده از یک رویکرد منطقی ،علمی ،قابلدستیابی و بهموقع بهمنظور اندازهگیری
کارایی فناوریهای نوین پزشکی از طریق استفاده از بهترین شواهد موجود بدست آمده از منابع مختلف جهت برآورد دقیق شاخصهای بالینی و
اقتصادی را فراهم مینمایند .همچنین علیرغم اینکه نرمافزار  TreeAge Proدر کشورهای پیشرفته بصورت روزافزون در مطالعات مدلسازی
اقتصادی مداخالت مختلف سالمتی بکار گرفته میشود ولی متاسفانه نقش و جایگاه آن در ایران هنوز بصورت شایسته شناخته نشده است.
كلیدواژهها :تحلیل تصمیمگیری ،مدلسازی اقتصادی ،درخت تصمیمگیری ،مدلسازی مارکف و TreeAge Pro 2011
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مقدمه

تحلیل تصمیم گیری از تئوری بازی ( game
 ) theoryمشتق شده و در سال  0291توسط ون نیومن
تعریف و سپس بصورت گسترده ای در اقتصاد مورد
استفاده قرار گرفت .در اوایل سال  Ledley ، 0292و
 Lustedیک مدل پایه ای از کاربرد تحلیل تصمیمگیری
در حل مسائل پزشکی را توصیف نمو دند ولی این مدل
تا سال  0297که یک تحلیل تصمیم گیری برای حل
مشکل بالینی خاص بکار گرفته و چاپ گردید مسکوت
ماند .درهمان سال  Henschkeو  Flehingerمقاله ای
در خصوص استفاده از تحلیل تصمیم گیری به منظور
پاسخ گویی به این سؤال که آیا بایستی عمل جدا کردن
بخش اصلی گر دن در بیماران با سرطان دهان و متاستاز
گردن بدون لمس انجام شود انتشار یافت (. ) 0
توجه بیشتر به تحلیل تصمیم گیری متعاقب چاپ
مقاالت دیگری توسط  )0270 ( Lustedو Kassirer
(  ) 0279که به توصیف مجدد کاربرد تئوری تصمیم در
پزشکی پرداخته بودند دنبال گردید .تا سال ، 0271
کاربرد تحلیل تصمیم گیری در پزشکی به کندی رشد پیدا
می کرد ( . )0
تحلیل تصمیم گیری شامل استفاده از تکنیک های
تحلیل تصمیم گیری توسط پزشکان در کنار سایر روش ها
به عنوان راهنمایی برای مدیریت افراد بیمار می باشد.
کابرد تئوری تصمیم گیری در پاسخ به سؤال نحوه
مدیری ت افراد بیمار نسبت به کاربرد آن در پاسخ به

سؤاالت سیاستی اینکه کدام درمان ها برای گروههای
بیماران استفاده شود حائز اهمیت نمی باشد (. )2

مدل های تحلیل تصمی م گی ری  ،چهارچوب مفهوم ی
برای اکثر مطالعات هزینه – اثربخشی (  ) CEAو هز ینه
مطلوب یت (  ) CUAبوده و ای ن مدل ه ا بصورت روزافزون
در تصمی مگ یر ی نقش اساس ی ا ی فا م ی نمایند ( 3و  . )4در
ای ن مطالعه به معرف ی روش های مختلف مدل سازی
اقتصادی و جایگاه نرم افزار پ ی شرفته TreeAge Pro
 2011در مدل ساز ی اقتصاد ی در نظام سالمت پرداخته
شده است.

 – 1مواد وروشها

 - 1 – 1نوع مطا عه و رو ش جمع آوری دادهها
این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه بوده و روش
اجرای آن مرور نظام مند و سیستماتیک است .در
بررسی های نظام مند ،پژوهش های انجام شده درباره ی
یک موضوع خاص به طور مختصر و مفید در اختیار قرار
می گیرد و برخالف رویکرد سنتی ،برای مرور مقاالت،

مانند پژوهش های اولیه از اصول و قواعد دقیق و
سخت گیرانه ای تبعیت می شود .رویکرد آنها کام الً نظام -
مند بوده و روش انجام دادن آنها نیز بصورت از پیش
طراحی شده در پروتکل مرور نظام مند آورده شده است
( . )9
 - 1 – 2جستجوی منابع
در مطالعه مروری حاضر که به روش نظام مند
صورت گرفت ،در مجموع با بهره گیری از  7موتور
جستجو و بانک اطالعاتی شامل ، Web of Science
، EconLit ، Embase ، Cochrane ، PubMed
 HEED ، EBSCOو با استفاده از کلیدواژه های اصلی
Decision
این تحقیق که عبارت بودند از :
 Health ، Economic Modelling ، Analysisو
 TreeAgeو ترکیب آنها ،جستجوی اینترنتی انجام و
سپس اقدام به جمع آوری ،بررسی ،تحلیل و مقایسه
مقاالت بدست آمده گردید .همچنین سایت های داخلی
مانند  Iranmedexو  SIDنیز مورد بررسی قرار
گرفتند ،كه مقالهای با كلیدواژه های فوق در آنها بدست
نیامد .
 - 1 – 3ارزیابی مقاالت
معیارهای ورود مقاالت به مطالعه حاضر عبارت
بودند از  - 0 :استفاده از اصطالحات تعیینشده برای
عنوان  - 9دریافت کامل متن مقاله  - 3ارتباط مقاله با
بخش بهداشت و درمان  - 4زبان انگلیسی یا فارسی
بودن .و معیارهای خروج از مطالعه شامل  - 0 :مقاالتی
بود که تنها چکیده را گ زارش نموده بودند  - 9زمینه
مورد مطالعه آنها غیر از بخش سالمت بوده و یا به زبان -
های دیگری غیر از فارسی و انگلیسی ،منتشر شده
بودند .
برای استفاده از محتوای هر مقاله تالش شد پیام های
اصلی مرتبط با هدف مقاله حاضر شناسایی ،استخراج و
دسته بندی شوند .لذا بحث و نتیج هگیری مقاالت بیشتر
از مقدمه مورد استفاده قرار گرفتند .در نهایت با استفاده
از بررسی ادبیات موضوع بدست آمده در این زمینه به
تبیین مفاهیم مختلف تحل ی ل تصمی مگ یر ی و تشریح
تکنیک های رایج مدل سازی شامل مدل سازی مارکف،
درخت تصمیم گیری و آنالیز حساسیت پرداخته و در
نهایت به بررسی کاربرد این تکنیک ها در نظام سالمت و
جایگاه نرم افزار پیشرفته  TreeAge Pro 2011در
این زمینه پرداخته شده است.
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نتایج
تعداد  099مقاله در ارتباط با موضوع مورد پژوهش
یافت گردید که از این تعداد 90 ،مقاله مستقیمًا در ارتباط با
موضوع مورد پژوهش بودند .از این تعداد 37 ،خالصه مقاله
براساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه خارج شدند و
تعداد  94مقاله بصورت متن کامل مورد ارزیابی قرار گرفت

که از این تعداد نیز  9مقاله پس از مطالعه متن کامل کنار
گذاشته شدند .بنابراین ،تعداد  02مقاله تماممتن وارد مرور
نظاممند گردید ( . )9-99با توجه به اینکه سؤال اصلی در
مطالعه مروری حاضر ،بررسی نقش و جایگاه تحلیل تصمیم-
گیری و مدلسازی اقتصادی در نظام سالمت بود ،نتایج
مطالعات در این زمینه بررسی ،تحلیل و مقایسه گردید.

621مقاله از منابع زیر تهیه شد:
،PubMed ،Web of Science
EconLit ، Embase،Cochrane
EBSCO, HEED
پس از بررسی عناوین 16
مقاله که ارتباط موضوعی با
هدف مطالعه نداشتند خذف
شدند.
تعداد  16خالصه مقاله
مرتبط با موضوع مورد
بررسی قرار گرفت.

پس از مطالعه خالصه
مقاالت ،تعداد  73مقاله با
توجه به معیارهای ورود و
خروج ،حذف شدند.

تعداد  22مقاله کامل مرتبط
مورد ارزیابی قرار گرفت.

پس از مطالعه متن کامل
مقاالت ،تعداد  6مقاله با توجه

تعداد  61مقاله وارد مرور نظاممند

به معیارهای ورود و خروج،

شدند

حذف شدند.

نمودار  .1مراحل دسترسی به مقاالت

مبانی مدل تحلیل تصمیمگیری

(Decision
هدف اصلی تحلیل تصمیمگیری
) Analysisانتخاب بهترین تصمیم از میان حداقل دو گزینه
ممكن در زمان تصمیمگیری با استفاده از اطالعات در

دسترس میباشد .به عقیده  Inadomiکارکردهای اصلی
تحلیل تصمیمگیری و تجزیه و تحلیل هزینه  -اثربخشی
فراهم نمودن )0 :یک خالصه کیفی از دادههای موجود و )9
ایجاد فرضیه برای پژوهشهای بیشتر میباشد (. )9
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نمودار  ،0دامنهای از اطالعات كه ممكن است بهمنظور
ساختن یك مدل اقتصادی بكار رود را نشان داده است .در
نمودار فوق انواع اطالعات مورد نیاز برای هر گزینه درمانی

بهعنوان ورودی مدل بهمنظور برآورد و پیشبینی خروجی
مدل بهعنوان مثال  ICERنشان داده شده است (. )3

شکل شماره  .1ورودیها و خروجیهای یك مدل اقتصادی ()3

یك مدل ،نمونه ساده شده دنیای واقعی میباشد كه تنها
اجزای اصلی و مهم را در نظر میگیرد .یك مدل خوب ما را
قادر میسازد تا از آن چیزی كه در آینده اتفاق میافتد متعاقب
یك تصمیم خاص آگاهی پیدا نماییم .مدلسازی باعث
افزایش دقت در فرایند تصمیمگیری شده و كمك مینماید تا
شكافهای موجود در شواهد جاری شناسایی شوند .مدلها
با توجه به اینكه از نظر آماری امكان بررسی دامنهای از نا-
اطمینانیها را انعكاس داده و آزمون فرضیه آماری را انجام
میدهند مورد عالقه پژوهشگران میباشند .مدلسازی
اقتصادی و تكنیكهای آن بصورت گستردهای در تصمیم-
گیریهای ملی و محلی مخصوصًا در كشورهای با درآمد باال
مورد استفاده قرار میگیرند (. )7-09

وی گیهای یک مدلسازی مناسب در نظام
سالمت
یك مدل خوب بایستی بیانگر بهترین رویكرد بالینی
موجود بوده و لذا بایستی از گزینههای جایگزین مناسب
استفاده نماید .و براساس بهترین كیفیت دادههای موجود
بدست آمده از متاآنالیز مطالعات انتشار یافته باشد .همچنین
مدل بایستی بهترین دوره زمانی را تحتپوشش قرار دهد .به-

عنوان مثال ،در حالیكه هدف ارزیابی داروی پایینآورنده
كلسترول خون باشد منافع بلندمدت ناشی از دارو ممكن
است در طی چند سال بروز ننماید (همچون كاهش خطر
سكته قلبی) و نیازمند بررسی و مدلسازی برای سالهای
طوالنی باشیم .در مقابل در حالیكه هدف ارزیابی یك داروی
جدید برای شرایط كشنده و حاد همچون انواع سرطانها
باشد ،مدل مزبور را میتوان برای دورههای زمانی كوتاهمدت
راهاندازی نمود .همچنین نكته حائز اهمیت دیگر استخراج نا-
اطمینانی دادههای ورودی و ساختار مدل با استفاده از آنالیز
حساسیت میباشد .مشخصه اصلی تمامی مدلها در شفافیت
و قابلیت راهاندازی مجدد آنها بوده و لذا بایستی روایی مدل و
نتایج بدست آمده از آنها مورد بررسی قرار گیرد .و خیلی
حائز اهمیت است كه مدل مزبور واجد روایی داخلی و
خارجی باال باشد ( 03،04و . )4
فرایند مدلسازی یك كار زمانبر ،پیچیده و اغلب اوقات
فنی میباشد كه برای اكثر تصمیمگیران درك اینكه تا چهحدی
مدل مزبور فاكتورهای اصلی و مد نظر وی را در مدل لحاظ
نموده است مشكل میباشد .بههمین دلیل تغییر ارزشهای
پارامترهای كلیدی در آنالیز حساسیت میتواند تا حدود
زیادی به این نااطمینانیها پاسخ دهد .دو فرم شایع و پركاربرد
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از مدلسازی شامل درخت تصمیمگیری و مدلهای ماركف
وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره شده است.

مدل درخت تصمیمگیری

یك درخت تصمیمگیری ( )Decision Treeیك
دیاگرام جریان بوده كه ساختار منطقی مشكل را نشان میدهد.
واژه درخت تصمیمگیری به این جهت استفاده میشود كه
گزینههای مختلف بصورت یك درخت و شاخههای آن
ترسیم میگردد ( . )09مراحل و گامهای اساسی راهاندازی
یك درخت تصمیمگیری عبارتند از:
 تعیین مقیاس سؤال پژوهشی ترسیم درخت تصمیمگیری برآورد نمودن احتماالت مربوطه اختصاص دادن ارزشها به پیامدهای مربوطه (برایهزینهها و پیامدها)
 معدلگیری و برگشت به عقب ()Folding Backبهمنظور برآورد ارزشهای انتظاری و خالصه نتایج
 -آزمون كردن نتایج با استفاده از آنالیز حساسیت

مدلسازی ماركف ()Markov Model
مدلسازی مارکف در تحلیل تصمیمگیری ،بهمنظور تالش
برای نشان دادن دقیقتر فرایندهای پیچیدهای که شامل انتقال-
های مختلف به درون یا بیرون از حالتهای مختلف سالمتی
وریسکهایی که در طول زمان تغییر مینمایند بکار گرفته می-
شود (. )07

افرادی كه اقدام به مدلسازی مینمایند بایستی بصورت
دقیق به منابع دادهای استفاده شده در مطالعه اشاره نمایند و
بدینخاطر هم  ، )09( 0222 ،Nuitjenتوصیه نموده است
كه همگی مدلها بایستی اطالعات زیر را برای خوانندگان
فراهم نمایند:
 آگاهی از طبیعت منابع دادهای
 آگاهی از روشها و معیارهای بكار رفته در انتخاب و
استفاده از منابع دادهای
 ارزیابی نقاط قوت ،ضعفها و پتانسیل تورش منابع
دادهای
 قضاوت در خصوص اینكه آیا مدل از دادههای
جمعیتی كه قرار است نتایج بدست آمده برای آنها
مورد استفاده قرار گیرد استفاده نموده است (. )09
در نهایت پس از محاسبه هزینههای انتظاری و
مطلوبیتهای انتظاری هر رویكرد درمانی اقدام به
محاسبه نسبت هزینه – اثربخشی افزایشی )(ICER
بصورت فرمول زیر مینمایند (. )3

انتقالهای پیچیده و رخدادهایی که چندینبار و توأم با نا-
اطمینانی در طول زمان رخ میدهند قابل تجزیه و تحلیل در
قالب یک مدل درخت تصمیمگیری ساده نمیباشند .فلذا
مدلهای مارکف بهمنظور تالش در تسخیر پیچیدگی اینگونه
جابجاییها و لحاظ نمودن این نااطمینانیها در تحلیل
تصمیمگیری میباشند.

شکل شماره  .2مفهوم پایهای یک مدل مارکف ()3
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در اكثر بیماریها و وضعیتهای سالمتی ،بیشتر پیامدهای
پیچیده و دورههای پیگیری طوالنی مدت نیازمند این هستند
كه مدلسازی شوند .برای این تحلیلها ،بیماران ممكن است
در میان حالتهای سالمتی ) (health statesبه جلو یا عقب
جابهجا یا انتقال یابند (. )07
بهعنوان مثال ،بیماری كه لخته خونی (آمبولیسم) دارد
ممكن است به وی رقیقكننده خون (آنتی گواگوالنت) داده
شود تا از خطر آمبولیسم در آینده جلوگیری شده و یا احتمال
خطر آمبولیسم کاهش داده شود .برای این بیمار سه حالت
سالمتی ممكن است رخ دهد :اول اینكه ممكن است بیمار از
آمبولی فوت نماید ،بیمار دچار مشكالت خونی ناشی از
مداخالت (همچون خونریزی داخلی) شود و یا اینكه بیمار
بدون هیچگونه مشكل یا عوارض جانبی بهبود یابد .پیامدهایی
كه از حالت سالمتی اولیه عبور مینمایند را میتوان بهمنظور
پیگیری بیماران در حالتهای سالمتی دیگر همچون آمبولی
در آینده و یا خونریزی داخلی در آینده مورد بررسی قرار داد.
هر فواصل پیگیری را یك چرخه ) (cycleمینامند و زمانی
است كه از لحاظ بالینی برای هر بیماری یا وضعیت سالمتی
مشخص میگردد .تجزیه و تحلیل ماركف ،امكان پیگیری
سناریوهای مختلف و پیچیده بیماران را در طول چندین
چرخه یا فواصل مشخصی فراهم مینماید.
چهار گام متوالی در یک مدل تحلیل تصمیمگیری با
استفاده از مدل مارکف بهمنظور نشان دادن فرایندهای مختلف
میان یک مداخله و پیامد آن وجود دارد .گام اول ،تعیین
حالتهای سالمتی که بایستی در مدل وارد شوند و توصیف
روشهای انتقال و جابهجایی بین این حالتهای سالمتی در
طی زمان ،گام دوم انتخاب طول مدت تحلیل که نشاندهنده
مدت زمانی است که جابهجاییها به داخل یا بیرون از حالت-
های سالمتی مختلف اجازه داده میشود ،گام سوم برآورد
احتماالت انتقال با استفاده از روشهای مشابه مورد استفاده در
برآورد سایر احتماالت در یک تحلیل تصمیمگیری و در
نهایت ،گام آخر براساس برآوردهای احتماالت انتقال،
پیامدهای مداخالت و رویکردهای جایگزین با استفاده از

روشهای مختلف تعیین میگردد .و بر این اساس پنچ مرحله
مدلسازی ماركف عبارتند از (: )3
 انتخاب حالتهای سالمتی كه بیانگر پیامدهایاحتمالی ناشی از هر مداخله میباشند.
 تعیین حالتهای مختلف انتقال بین حالتهایسالمتی.
 انتخاب طول مدت هر چرخه و تعداد چرخههایی كهبایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
 تعیین احتمالهای انتقال بین حالتهای مختلفسالمتی.
 -برآورد هزینهها و پیامدهای مرتبط با هر گزینه درمانی.

آنا یز حساسیت ()Sensitivity Analysis
زمانیكه دادهها جمعآوری گردید یا فرضیات پژوهش در
درون ارزیابی اقتصادی ساخته گردید نااطمینانی در خصوص
صحت پارامترهای مورد استفاده در مدل و لذا قوت نتایج
بدست آمده از برآوردهای هزینه – اثربخشی باال میرود .تأثیر
این نااطمینانی را میتوان از طریق آنالیز حساسیت ارزیابی
نمود .نااطمینانی بهعنوان یك جزء اصلی در ارزیابیهای
اقتصادی مطرح میباشد (. )01

نقش و جایگاه نرمافزار پیشرفته TreeAge
 Pro 2011در مدلسازی اقتصادی

نرمافزار پیشرفته  ،TreeAge Pro 2011یکی از
قدرتمندترین نرمافزارهای مدلسازی میباشد که در حوزه-
های مختلف علوم اخیرًا کاربرد فراوانی پیدا کردهاند که بخش
بهداشت و درمان نیز از این امر مستثنی نمیباشد .این نرمافزار
در کشورهای پیشرفته بصورت روزافزون در مطالعات مدل-
سازی اقتصادی مداخالت مختلف سالمتی بکار گرفته میشود
ولی متاسفانه نقش و جایگاه آن در ایران هنوز بصورت
شایسته شناخته نشده است ( . )02-99در زیر شمای کلی
نرمافزار  TreeAge Pro 2011نشان داده شده است.
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بحث و نتیجهگیری
مرور سیستماتیك حاضر ،بهمنظور استخراج مبانی و کاربرد
تحلیل تصمیمگیری و مدلسازی اقتصادی در نظام سالمت در
سطح بینالمللی انجام گردید تا به این وسیله ضمن معرفی اجمالی
تکنیکهای مربوطه و نشان دادن اهمیت استفاده از این تکنیکها
در نظام سالمت ،پژوهشگران و تصمیمگیران حوزه سالمت را به
درک و كاربرد آن ترغیب گردند.

بهطور کلی ،مقاالت معدودی در زمینه نقش و اهمیت مبانی
تحلیل تصمیمگیری و مدلسازی اقتصادی در نظام
سالمت در دسترس بوده و این کمبود در خصوص منابع
فارسی بیشتر مشهود است .در سالیان اخیر شناخت عمیق و دقیق
مبانی تحلیل تصمیمگیری و تکنیکهای مدلسازی اقتصادی و
کاربرد آن در تصمیمگیریهای نظام سالمت اهمیت زیادی پیدا
کرده است (. )93-97
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