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การพัฒนากระบวนการประเมิ นและการตัดสิ นใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีเ่ จ็ด
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ งการพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ๑
รับทราบและตระหนัก ว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศเพิม่ สูงขึน้ โดยค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งถูกใช้
ไปกับเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ ดังนัน้ การตัดสินใจทีส่ มเหตุสมผลจึงเป็ นสิง่ สําคัญเพื่อให้การ
ลงทุนด้านสุขภาพของประเทศมีประสิทธิภาพมากที่สุด และทําให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการ
สุขภาพทีม่ ปี ระโยชน์นัน้ ซึ่งจําเป็ นต้องใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงวิชาการ รวมถึงผลการประเมินเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ ผ่านกระบวนการทีเ่ ป็ นมาตรฐานได้รบั การยอมรับทางวิชาการเชื่อถือได้และมีความ
ยุตธิ รรม และต้องมีกระบวนการตัดสินใจทีโ่ ปร่งใส เป็ นทีย่ อมรับของทุกภาคส่วน และเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ่วน
ได้สว่ นเสียรวมทัง้ ประชาชนทัวไปได้
่
มสี ว่ นร่วมตลอดกระบวนการ
ห่วงใย ว่า การประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพยังกระจัดกระจายอยูต่ ามสถาบันหน่ วยงานต่างๆ ไม่มี
หลักประกันในความยังยื
่ นและยังพึ่งพางบประมาณจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งส่งผลให้สถาบัน หน่ วยงาน
เหล่านัน้ ทํางานตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน มากกว่าความต้องการของประเทศ อีกทัง้ ผูก้ ําหนดนโยบาย
และบุคลากรทีค่ วรจะใช้ผลจากการประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจเกีย่ วกับการใช้
เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพทัง้ ในระดับชาติ ระดับโรงพยาบาล และระดับเวชปฏิบตั ิ ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูค้ วาม
เข้าใจในการประเมิน รวมทัง้ ผูป้ ระเมินยังขาดความเหมาะสมและความเชีย่ วชาญซึง่ อาจจะเป็ นสาเหตุทท่ี ํา
ให้ผลการประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพไม่ถูกนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ชืน่ ชม ต่อความพยายามของหน่ วยงานต่างๆ ในประเทศไทยทีจ่ ะแก้ไขปญั หาการใช้เทคโนโลยีดา้ น
สุขภาพอย่างไม่สมเหตุ สมผลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการจัดตัง้ หน่ วยงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อทํา
หน้าทีป่ ระเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ
เห็นว่า ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพในภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็ น
หลักประกันให้มหี ลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการวิจยั หรือการวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สําหรับนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายสาธารณะและการเลือกใช้เทคโนโลยีดา้ น
สุขภาพ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรของประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม
โดยคํ า นึ ง ถึง ผลกระทบจากนโยบายสาธารณะและการใช้เ ทคโนโลยีอ ย่า งรอบด้า น ทัง้ ด้า นการแพทย์
เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗/หลัก ๓
สมัชชาสุขภาพ ๗.มติ ๒ การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ หน้าที่ ๑ / ๓

จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข จัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
แห่ ง ชาติข้ึน ที่ป ระกอบด้ว ยผู้แ ทนจากภาคส่ว นที่เ กี่ย วข้อ ง ๒ เช่น ผู้กํ า หนดนโยบาย ผู้เ ชี่ย วชาญทาง
การแพทย์ นักวิชาการ อุตสาหกรรม ตัวแทนองค์กรผู้ป่วยที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการจากทัง้ สาม
่ เป็ นต้น เพือ่ ดําเนินการในกิจกรรม ดังต่อไปนี้
กองทุนสุขภาพ๓ ประชาสังคมและประชาชนทัวไป
๑.๑ การพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ ตัง้ แต่ การศึกษาและสรุปปญั หาสิง่ ที่
ผ่านมาในอดีต การตัง้ คําถามในการประเมิน กระบวนการประเมิน การตัดสินใจทางนโยบาย การเปิ ดเผย
ข้อมูลการพิจารณา จนถึงการประเมินหลังจากมีการดําเนินการตามแนวทางทีต่ ดั สินใจ ซึง่ รวมถึงการพัฒนา
แนวทาง (guidelines) วิธกี าร (methods) ข้อกําหนดมาตรฐาน (requirements) เครื่องมือ (tools) ซึง่ เป็ น
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของหน่ วยงานในระดับประเทศ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการประเมินเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพทีม่ คี ุณภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับบริบทของระบบสุขภาพไทย
๑.๒ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพ ของภาคีเครือข่ายต่างๆ ทัง้ นักวิจยั องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ หน่ วยงานวิจยั สถาบันการศึกษา
ด้านสุขภาพ และสถานพยาบาล ให้สามารถทําการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และให้ได้มาซึ่งข้อมูล
พืน้ ฐานในการกําหนดมาตรฐานการประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของไทย
๑.๓ การจัด ให้มีศู น ย์ก ลางระดับ ชาติใ นการรวบรวมและบริก ารข้อ มูล ด้า นการประเมิน
เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพและการนํ าไปใช้ทงั ้ ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ ข้อมูลจากการประเมินฯและการนําผลการ
ประเมินฯ ไปใช้ ทัง้ ในระดับประเทศและต่างประเทศ เพือ่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเป็ นแหล่งศึกษาเรียนรู้
แก่ประชาชน และผูส้ นใจโดยมีชอ่ งทางในการเข้าถึงข้อมูลทีห่ ลากหลาย
๑.๔ การให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง เกีย่ วกับการตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ
ทีเ่ หมาะสม โดยใช้การประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพสําหรับผูก้ ําหนดนโยบาย บุคลากรด้านสุขภาพ ผูใ้ ช้
ประโยชน์จากผลการประเมินกลุ่มอื่นๆ รวมทัง้ สื่อมวลชน ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้
พิการทางการมองเห็นและทางการได้ยนิ อย่างต่อเนื่อง
๑.๕ การประสานเพือ่ สร้างเครือข่ายนักวิจยั ระหว่างองค์กรหรือผูท้ าํ หน้าทีป่ ระเมินเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพกับหน่ วยงานวิจยั สาขาที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ
๒

ยกตัวอย่าง เช่น คณะอนุ กรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ สํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะอนุ กรรมการพัฒนาชุดสิท ธิ
ประโยชน์และระบบบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/กรมบัญชีกลาง/สํานักงานประกันสังคม หน่ วยงานทีท่ าํ การประเมินเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ สมาคมผูว้ จิ ยั และผลิตเภสัชภัณฑ์/สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจั จุบนั /สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครือ่ งมือแพทย์ไทย
กลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขและหน่ วยงานวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ฯลฯ ตลอดจน
ราชวิทยาลัยต่างๆ กลุ่มองค์กรอิสระไม่แสวงหากําไร เช่น มูลนิธคิ ุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมถึงกลุ่มผูป้ ่วยและกลุ่มผูพ้ กิ ารต่างๆ กลุ่มองค์กรในชุมชน
สือ่ มวลชน ฯลฯ
๓
ได้แก่ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สมัชชาสุขภาพ ๗.มติ ๒ การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ หน้าที่ ๒ / ๓

องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกําไรและที่แสวงหาผลกําไร และองค์กรที่ทําหน้าที่จดั การงานวิจยั เพื่อ
สนับสนุ นทุนวิจยั ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการขยายศักยภาพเครือข่ายการประเมิน
พร้อมทัง้ ควบคุมคุณภาพนักวิจยั และผลงานวิจยั
๒. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพแห่งชาติ จัดตัง้ องค์กรพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพแห่งชาติ โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. ขอให้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นเจ้าภาพหลักร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข
สํา นัก งานประกัน สัง คม กรมบัญ ชีก ลาง รวมทัง้ หน่ ว ยงานที่มีบ ทบาทในการกํา หนดสิท ธิป ระโยชน์ ทุ ก
หน่ วยงาน และขอให้ตวั แทนสมัชชาสุขภาพได้เข้าร่วมในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ พัฒนากรอบแนว
ทางการตัดสินใจ โดยใช้ขอ้ มูลจากการประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพร่วมกับผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกภาคส่วน
นอกเหนือจากความคุม้ ค่า ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
๔. ขอให้สมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายอื่นๆ ร่วมติดตาม ศึกษาและทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ รวมทัง้ ร่วมมือในการ
วิจยั หรือเก็บข้อมูลในส่วนของพืน้ ที่
๕. ขอให้สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสุขภาพ ทําการพัฒนาหลักสูต รที่มีเ นื้ อหา
เกีย่ วกับการประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ การตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพและการนําข้อมูลการ
ประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพมาใช้
๖. ขอให้หน่ วยงานสนับสนุ นการวิจยั เช่น สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ สํานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การวิจ ัย สถาบัน วิจ ัย ระบบสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้า งเสริม สุ ข ภาพ
กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึก ษาธิก าร มหาวิท ยาลัย ฯลฯ
สนับสนุ นให้มกี ารวิจยั เพือ่ การประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ
๗. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๘ และ ๙

สมัชชาสุขภาพ ๗.มติ ๒ การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ หน้าที่ ๓ / ๓

