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การพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่เจ็ด
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ๑
รับทราบและตระหนัก วาคาใชจายดานสุขภาพของประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยคาใชจายสวนหนึ่งถูกใชไปกับ
เทคโนโลยีดานสุขภาพที่ไมมีประโยชน ดังนัน้ การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลจึงเปนสิ่งสำคัญเพื่อใหการลงทุนดาน
สุขภาพของประเทศมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ และทำใหประชาชนเขาถึงเทคโนโลยีและบริการสุขภาพทีม่ ปี ระโยชนนั้น
ซึ่งจำเปนตองใชหลักฐานและขอมูลเชิงวิชาการ รวมถึงผลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพที่มีคุณภาพ ผาน
กระบวนการที่เปนมาตรฐาน ไดรับการยอมรับทางวิชาการ เชื่อถือไดและมีความยุติธรรม และตองมีกระบวนการ
ตัดสินใจที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมทั้งประชาชนทั่วไปไดมี
สวนรวมตลอดกระบวนการ
หวงใย วาการประเมินเทคโนโลยี ด า นสุ ข ภาพยั ง กระจั ด กระจายอยู ต ามสถาบันหนวยงานตาง ๆ ไมมี
หลักประกันในความยั่งยืนและยังพึ่งพางบประมาณจากหลากหลายแหลง ซึ่งสงผลใหสถาบันหนวยงานเหลานั้น
ทำงานตามวัตถุประสงคของแหลงทุนมากกวาความตองการของประเทศ อีกทั้งผูกำหนดนโยบายและบุคลากร
ที่ควรจะใชผลจากการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดาน
สุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับโรงพยาบาล และระดับเวชปฏิบัติ สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการประเมิน
รวมทั้งผูประเมินยังขาดความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญซึ่งอาจจะเปนสาเหตุที่ทำใหผลการประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพไมถูกนำมาใชประกอบการตัดสินใจ
ชื่นชม ตอความพยายามของหนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทยทีจ่ ะแกไขปญหาการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ
อยางไมสมเหตุสมผลอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการจัดตั้งหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ เพื่อทำหนาที่ประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพ
เห็นวา ควรมีการพั ฒ นาระบบการประเมิ นเทคโนโลยี ดา นสุ ข ภาพในภาพรวมของประเทศ เพื่อเปน
หลักประกันใหมหี ลักฐานหรือขอมูลที่ไดจากการศึกษา การวิจัยหรือการวิเคราะห ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับนำมาใชประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะและการเลือกใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ เพื่อใหการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบ
จากนโยบายสาธารณะและการใชเทคโนโลยีอยางรอบดาน ทั้งดานการแพทย เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และ
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
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จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพแหงชาติขึ้น
ที่ประกอบดวยผูแทนจากภาคสวนที่เกี่ยวของ๒ เชน ผูกำหนดนโยบาย ผูเชี่ยวชาญทางการแพทย นักวิชาการ
อุตสาหกรรม ตัวแทนองคกรผูปวยที่เปนทางการและไมเปนทางการจากทั้งสามกองทุนสุขภาพ๓ ประชาสังคมและ
ประชาชนทั่วไป เปนตน เพื่อดำเนินการในกิจกรรมดังตอไปนี้
๑.๑ การพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ ตั้งแตการศึกษาและสรุปปญหาสิ่งที่ผานมา
ในอดีต การตั้งคำถามในการประเมิน กระบวนการประเมิน การตัดสินใจทางนโยบาย การเปดเผยขอมูลการ
พิจารณา จนถึ งการประเมิ น หลังจากมีการดำเนินการตามแนวทางที่ตั ดสิ นใจ ซึ่ งรวมถึ งการพั ฒ นาแนวทาง
(guidelines) วิธีการ (methods) ขอกำหนดมาตรฐาน (requirements) เครื่องมือ (tools) ซึ่งเปนมาตรฐานเปน
ที่ยอมรับ ของหน วยงานในระดับประเทศ เพื่อใชเป นแนวทางการประเมินเทคโนโลยีด า นสุ ข ภาพที่มีคุ ณ ภาพ
โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได สอดคลองกับบริบทของระบบสุขภาพไทย
๑.๒ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถที่เกี่ยวของกับการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพของ
ภาคีเครือขายตาง ๆ ทั้งนักวิจัย องคกรวิชาชีพดานสุขภาพ หนวยงานวิจัย สถาบันการศึกษาดานสุขภาพ และ
สถานพยาบาล ใหสามารถทำการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ และใหไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐานในการกำหนด
มาตรฐานการประเมินใหสอดคลองกับบริบทของไทย
๑.๓ การจัดใหมีศูนยกลางระดับชาติในการรวบรวมและบริการขอมูลดานการประเมินเทคโนโลยีดาน
สุขภาพและการนำไปใช ทั้งขอมูลที่เปนประโยชน ขอมูลจากการประเมินฯ และการนำผลการประเมินฯ ไปใช ทั้งใน
ระดับประเทศและตางประเทศ เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ และเปนแหลงศึกษาเรียนรูแกประชาชนและผูสนใจ
โดยมีชองทางในการเขาถึงขอมูลที่หลากหลาย
๑.๔ การใหความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองเกี่ยวกับการตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีดา นสุขภาพทีเ่ หมาะสม
โดยใชการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพสำหรับผูกำหนดนโยบาย บุคลากรดานสุขภาพ ผูใชประโยชนจากผล
การประเมินกลุมอื่น ๆ รวมทั้งสื่อมวลชน ประชาชน และกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน กลุมผูพิการทางการมองเห็น
และทางการไดยิน อยางตอเนื่อง
๑.๕ การประสานเพือ่ สรางเครือขายนักวิจยั ระหวางองคกรหรือผูท ำหนาทีป่ ระเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพ
กับหนวยงานวิจัยสาขาที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษาดานสุขภาพ องคกรวิชาชีพดานสุขภาพ องคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหาผลกำไรและที่แสวงหาผลกำไร และองคกรที่ทำหนาที่จัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ทั้งภายใน
ประเทศและระหวางประเทศ รวมถึงการขยายศักยภาพเครือขายการประเมิน พรอมทั้งควบคุมคุณภาพนักวิจัย
และผลงานวิจัย
๒

ยกตัวอยาง เชน คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะอนุกรรมการพัฒนา
ชุดสิทธิประโยชนและระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ/กรมบัญชีกลาง/สำนักงานประกันสังคม หนวยงาน
ที่ทำการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ/สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน/สมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย กลุมบุคลากรดานสาธารณสุขและหนวยงานวิชาชีพตาง ๆ เชน แพทย พยาบาล
เภสัชกร แพทยแผนไทย แพทยทางเลือก ฯลฯ ตลอดจนราชวิทยาลัยตาง ๆ กลุมองคกรอิสระไมแสวงหากำไร เชน มูลนิธิ
คุมครองผูบริโภค รวมถึงกลุมผูปวยและกลุมผูพิการตาง ๆ กลุมองคกรในชุมชน สื่อมวลชน ฯลฯ
๓
ไดแก สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ กองทุนประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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๗๔๑

๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพั ฒนาระบบประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพแหงชาติ จัดตั้งองคกรพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพแหงชาติ โดยการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
๓. ขอใหสำนั ก งานหลั ก ประกัน สุขภาพแหงชาติ เ ป นเจ า ภาพหลั ก ร ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข
สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง รวมทั้งหนวยงานที่มีบทบาทในการกำหนดสิทธิประโยชนทุกหนวยงาน
และขอใหตัวแทนสมัชชาสุขภาพไดเขารวมในการพั ฒนาชุดสิท ธิ ป ระโยชน พัฒนากรอบแนวทางการตัดสินใจ
โดยใชขอมูลจากการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ รวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน นอกเหนือจากความ
คุมคา ตามบริบทและความเหมาะสมของแตละหนวยงาน
๔. ขอใหสมาชิกเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติและเครือขายอืน่ ๆ รวมติดตาม ศึกษาและทำความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ รวมทั้งรวมมือในการวิจัยหรือเก็บขอมูล
ในสวนของพื้นที่
๕. ขอใหสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนดานสุขภาพทำการพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพ การตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดา นสุขภาพ และการนำขอมูลการประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพมาใช
๖. ขอใหหนวยงานสนับสนุนการวิจัย เชน สำนั กงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย ฯลฯ สนับสนุนใหมีการวิจัย
เพื่อการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
๗. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุ ขภาพแห งชาติร ายงานความก า วหน า ต อ สมั ช ชาสุ ข ภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๘ และครั้งที่ ๙
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