สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๗
ระเบียบวาระที่ ๒.๓

สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๓
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ
๑. นิยาม/คำจำกัดความ
“เทคโนโลยีดานสุขภาพ” หมายถึง การนำวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในดานสุขภาพ ทั้งในรูปของวัตถุ
(เชน ยา วัคซีน และเครื่องมือแพทย) หัตถการ (การลงมือปฏิบัติ) กระบวนการ หรือ มาตรการ (การตัดสินการ
ดำเนินการ) ที่ใชในการตรวจ การรักษา การปองกันโรค และการฟนฟูความสามารถซึ่งลดอาการเจ็บปวยลง (๑)
โดยหมายรวมทั้งการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและนวัตกรรมในทองถิ่นดวย๑
“การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ” หมายถึง การประเมินคุณคาและผลเสียจากการใชเทคโนโลยีดาน
สุขภาพนั้น ๆ โดยกระบวนการศึกษา วิเคราะห และวิจยั อยางเปนระบบ มีแบบแผนและเหตุผล เพือ่ ใหไดหลักฐาน
หรือขอมูลที่แสดงผลกระทบจากเทคโนโลยีดานสุขภาพ ทั้งที่เปนผลกระทบดานการแพทย สาธารณสุข เศรษฐกิจ
สังคม จริยธรรมและ/หรือความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ (๒, ๓)
๒. ความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
การใชเทคโนโลยีดานสุขภาพใด ๆ ยอมมีทงั้ ดานบวกและดานลบ ในดานบวก เชน เกิดประโยชนตอสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สวนดานลบ เชน คาใชจาย เสียเวลา ผลเสียตอสุขภาพ เปนตน ดังนั้น การที่จะนำเทคโนโลยี
ดานสุขภาพใด ๆ มาใช จึงสมควรที่จะทบทวนวิเคราะหวาไดคุมเสียไหม หรือการใชเงินในเทคโนโลยีดานสุขภาพ
ใดที่ใหผลในจุดมุงหมายเดียวกัน จะมีความคุมคามากกวากัน เปนตน
การตัดสินใจจากการประเมินดังกลาวเกิดขึ้นไดในทุกระดับ เชน การตัดสินใจของตัวเอง โดยตัวเองเปน
ผูรับผิดชอบในคาใชจายและผลที่เกิดขึ้น การตัดสินใจเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติในกลุมแพทย หรือการตัดสินใจ
ที่กำหนดเปนนโยบายหลักประกันสุขภาพซึ่งเปนการใชงบประมาณจากประชาชนโดยสวนรวม เชน หลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ประกันสังคม
ตัวอยางเชน มีผูชักชวนใหไปรับการรักษาโรคแบบใหม หรือวัคซีนชนิดใหมที่ราคาแพงซึ่งตองตัดสินใจดวย
ตัวเองวาควรจะไปรับและจายเงินจำนวนนั้นหรือไม การที่แพทยจะเลือกการตรวจรักษาดวยวิธีใดใหคนไข เชน
การรักษาโรคมะเร็งที่ตองใชเงินหลายลา นและมี โ อกาสหายหนึ่ ง ในหมื่ น โดยใชเงินของคนไขเอง หรือใชเงินของ
สวนรวม และตองมีขอมูลที่จะใหคนไขและญาติไดรวมตัดสิน ซึ่งควรจะมีการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ และ
๑

จากขอเสนอแนะในการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอเสนอเชิงนโยบายประเด็น “การพัฒนาระบบการประเมิน
เทคโนโลยีดา นสุขภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ” เขาสูส มัชชาสุขภาพแหงชาติครัง้ ที่ ๗ เมือ่
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี
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๗๔๓

เปรียบเทียบเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเปนแนวทางปฏิบัติ การที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
จะตัดสินวาการผาตัดตอกระจกควรอยูใ นชุดสิทธิประโยชนภายใตหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือไม ก็ตองพิจารณา
วาหากจะใชงบประมาณในการผาตัดตอกระจกจะคุมคาไหม และใชในคนกลุมไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด เปนตน
ไมวาจะเปนการตัดสินใหตนเอง แพทยตัดสินใจให หรือการตัดสินการใชงบประมาณของประเทศ การ
ประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ อยางเปนระบบและใชขอมูลที่ดี มีความสำคัญมากทั้งสิ้น และ
การประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพหรือมาตรการทีเ่ ปนโครงการใหญ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับคนจำนวนมาก ไดแก โครงการ
ตาง ๆ ในระบบประกันสุขภาพ เชน การตรวจสุขภาพทีม่ กี ารตรวจหลากหลาย การตัดสินใจการใชยาหรือการรักษา
ราคาแพง เปนตน จำเปนตองใชความรู ความเชี่ยวชาญมาก แตทั้งนี้ความเขาใจพื้นฐานเปนสิ่งที่ประชาชนทั่วไป
ควรรับทราบ
๓. กระบวนการประเมินและการตัดสินใจใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ
โดยหลัก ๆ ประกอบดวยการตั้งคำถาม (เชน ควรมีการฉีดวัคซีนคอตีบซ้ำในผูใหญไหม และเมื่ออายุเทาไร
จะใชวัคซีนชนิดไหน) การหาขอมูลที่บอกถึงผลดีผลเสียในแตละวิธี การจัดระบบขอมูล นำไปสูการวิเคราะห การ
สรุปผล การตัดสินใจ และการนำไปใชในสถานการณที่เปนจริง อยางเหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ เพราะกรอบที่
สำคัญคือเงินทอง ทรัพยากรมีจำกัด เมื่อตองเฉลี่ยกันใช ตองตัดสินใจใชแนวทางที่เหมาะสม
คนที่ตองตัดสินใจ คนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการตัดสินใจ คนทีต่ อ งรวมใชทรัพยากรดวยกัน ฯลฯ มีสวนรวม
ในกระบวนการนี้ ทัง้ การตัง้ คำถามเพือ่ นำไปสูก ารประเมิน หรือการหาคำตอบจากขอมูลทีม่ อี ยูแ ลว การรับทราบถึง
เหตุผลโดยการขอความรูขอมูล การตรวจสอบความโปรงใสในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ เปนตน
๔. ปญหาสถานการณและแนวโนม
เทคโนโลยีดานสุขภาพเปนสิ่งที่มีความสำคัญกับประชาชนทุกคนตั้งแตเกิดจนตายอยางหลีกเลี่ยงไมได
ตัวอยางของเทคโนโลยีดานสุขภาพที่คุนเคยหรือรูจักกันดี ไดแก ยา วัคซีน เครื่องมือแพทย กระบวนการผาตัด
การตรวจคัดกรอง เปนตน ทั้งนี้เทคโนโลยีดานสุขภาพเปรียบเสมือนดาบสองคม คือมีทั้งประโยชนและโทษ
เทคโนโลยีดานสุขภาพมีประโยชนมากมาย เชน ชวยบำบัด บรรเทารักษาโรค สรางเสริมสุขภาพ ตลอดจนชวย
ทำใหคนพบโรคไดตั้งแตเริ่มตน ทำใหการรักษามี โ อกาสสำเร็ จ สู งขึ้น ในขณะที่ ตัวอย า งของโทษจากเทคโนโลยี
ดานสุขภาพ เชน อาจเกิดอาการขางเคียงจากการใชยา วัคซีน หรือเครื่องมือแพทย ตลอดจนการแพยา เปนตน
ทั้งนี้ การใชเทคโนโลยี ด า นสุ ข ภาพที่ ไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ใช ไ ม ไ ด ผ ลยั ง ส ง ผลเสี ย ต อ สุขภาพ และทำใหเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การใชเทคโนโลยีดานสุขภาพที่มีราคาแพงและไมคุมคายังทำใหสิ้นเปลือง
งบประมาณโดยไมจำเปน
ในประเทศไทยการเขาถึงเทคโนโลยีดานสุขภาพ หรือในที่นี้หมายถึง การที่เทคโนโลยีดานสุขภาพ เชน ยา
วัคซีน หรือการใช เ ครื่ อ งมื อ แพทย บ างชนิ ด จะสามารถเบิ ก ได ห รื อ ไม นั้ น ขึ้ น อยู กั บ สิ ท ธิประโยชนในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้การพัฒนาชุดสิทธิประโยชนของแตละกองทุน (กองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการ
ขาราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา) มีแนวคิด หลักการและกระบวนการที่แตกตางกัน ทำให
เทคโนโลยีทางดานสุขภาพชนิดหนึ่งสามารถเบิกไดในผูใชสิทธิบางประเภทเทานั้น ในขณะที่ประชาชนที่ใชสิทธิอื่น
ไมสามารถเบิกได ซึ่งหากเปนเทคโนโลยีดานสุขภาพที่มีความจำเปน การเขาไมถึงบริการ/เทคโนโลยีนั้น นอกจาก
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จะสงผลกระทบตอสุขภาพของผูปวยแลวยังอาจมีผลตอสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจนถึงขั้นลมละลายใน
บางกรณี ทั้งนี้ในปจจุบันประชาชนสวนใหญไมทราบกระบวนการพิจารณาวา เทคโนโลยีดานสุขภาพใดสามารถ
เบิกไดหรือไมไดนั้น มีขั้นตอนหรือวิธีการอยางไร นอกจากนี้ประชาชนบางสวนยังมีความตองการที่จะใชเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่ยังไมอยูในสิทธิประโยชนหรือเบิกไมได ซึ่งสวนใหญเปนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีราคาแพง
และมีขอคับของใจวาเหตุใดเทคโนโลยีดานสุขภาพดังกลาวจึงไมสามารถเบิกได
ในมุมมองของผู ตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบาย ด ว ยเหตุ ที่ ง บประมาณของประเทศมี อ ยู อ ย า งจำกัด ในขณะที่
ความตองการใชงบประมาณเพื่อการดำเนินการตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น สำหรับในประเทศไทย มีคาใชจายดานสุขภาพ
เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ ๓.๙ ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ (๔) เปนประมาณรอยละ ๕-๖ ของ
ผลผลิตมวลรวมในประเทศในขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๗) และรัฐบาลไทยลงทุนดานสุขภาพถึงประมาณรอยละ ๑๓-๑๔
ของงบประมาณแผนดินในแตละป เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ซึ่งโดยทั่วไปมีรายจายภาครัฐดานสุขภาพต่ำกวา
รอยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมด จึงถือวารัฐบาลไทยมีการลงทุนดานสุขภาพที่สูงอยูแลว โอกาสที่รัฐบาลไทย
จะลงทุนดานสุขภาพเพิ่มขึ้นเปนไปไดยาก ดังนั้นการใชงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัดนี้ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชนสงู สุดจึงเปนสิง่ สำคัญ การตัดสินใจวาเทคโนโลยีใดควรอยูใ นชุดสิทธิประโยชนหรืออนุมตั ใิ หมกี ารเบิกจายได
ควรพิจารณาถึงผลดี ผลเสียของเทคโนโลยีในดานตาง ๆ อยางรอบดาน ทัง้ ในดานการแพทย สาธารณสุข เศรษฐกิจ
สังคม จริยธรรมและ/หรือความเปนไปไดในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม จากรายงานขององคการอนามัยโลก (๕) ระบุ
วา การใชจายดานสุขภาพของโลกถูกใชไปอยางไรประโยชนถึงรอยละ ๔๐ เชน การซื้อ สั่งจายยาหรือใชเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่ไมมีหลักฐานพิสูจนวาเกิดประโยชน แสดงใหเห็นถึงความสิ้นเปลืองในการลงทุนดานสุขภาพของ
ประเทศและความจำเปนของการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเพื่อนำมาใชประกอบการตัดสินใจอยางเหมาะสม
โปรงใส อยูบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษและมีความยุติธรรม
การประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพเปนการศึกษาผลกระทบจากเทคโนโลยีดา นสุขภาพ ทั้งที่เปนผลกระทบ
ดานการแพทย สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรมและ/หรือความเปนไปไดในทางปฏิบัติ หรือกลาวใหเขาใจได
งายวา การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพก็คือ การประเมินวาเทคโนโลยี เชน ยา เครื่องมือแพทย วัคซีน หรือการ
รักษาดังกลาวใชไดผลจริงหรือไม ใชแลวปลอดภัยหรือไม สงผลกระทบตอภาระงบประมาณเพียงใด มีความคุมคา
ทางเศรษฐศาสตรหรือไม การใชเทคโนโลยีดงั กลาวกอใหเกิดปญหาสังคม/จริยธรรมหรือไม ตลอดจนมีความเปนไปได
ในการนำเทคโนโลยีนั้นมาใชไดจริงในประเทศมากนอยเพียงใด เปนตน
ในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักรไดมีการจัดตั้ง
ระบบการประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพ เพือ่ สนับสนุนหลักฐานและขอมูลใหกบั ผูก ำหนดนโยบาย บุคลากรสุขภาพ
และสาธารณชน ในการพิจารณาวาเทคโนโลยีดานสุขภาพใดสมควรอยูในชุดสิทธิประโยชน หรือเบิกได โดยมี
หนวยงานรับผิดชอบการศึกษาวิจัย และเชื่อมโยงผลการประเมินเขากับกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและดาน
อื่น ๆ อย า งเป น ทางการ มี กฎหมายรองรับ มี การจั ดสรรกำลั งคนและงบประมาณใหอ ยา งเพี ยงพอ โดยใช
กระบวนการ หลักเกณฑการประเมินและตัดสินใจที่ชัดเจนเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย มีการพัฒนาเครือ
ขายสถาบันวิจัยและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมทั้งประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวม ตลอดจนมีการกำกับดูแล
ติดตามประเมินผลการดำเนิ น งานตามหลักธรรมาภิ บาล ผลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพได ถู กนำไปใช
ประกอบการกำหนดนโยบายในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดทำชุดสิทธิประโยชน การพัฒนาแนวทางการบำบัดรักษา
โรค การพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพการรักษาพยาบาล การออกแบบโครงการดานสุขภาพ และการกำหนดราคา
ผลิตภัณฑและบริการ เปนตน
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๗๔๕

สำหรับประเทศไทยที่ผานมาหลายฝายไดมีความพยายามที่จะจัดตั้งองคกรเพื่อใหมีการประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพอยางเปนระบบขึ้นในประเทศไทย โดยปจจุบันมีหลายหนวยงานที่มีบทบาทในการประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพ เชน สำนักประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ดานสุขภาพ (HITAP) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนักวิชาการในมหาวิทยาลัย
เปนตน ซึ่งในปจจุบันผลการประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพนีไ้ ดถกู นำมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเกิดความเปนธรรมดานสุขภาพ เชน
- การพิจารณาคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาหลักแหงชาติ ตัวอยางเชน การเพิม่ ยา Pegylated interferon
ซึ่งเปนยาสำหรับรักษาการติดเชื้อไวรัส ตั บ อั กเสบซี ยา Nilotinib และยา Dasatinib ซึ่งเปนยา
สำหรับผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอีลอยด เขาในบัญชียาหลักแหงชาติ หลังจากผลการ
ประเมินพบวายาดังกลาวเปนยาจำเปนที่ผูปวยควรไดรับ
- การตอรองราคายา ตัวอยางเชน การที่ สปสช. และคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแหงชาติ นำผล
การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพที่บงชี้ถึงราคายาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกที่ดำเนิน
การอยูในปจจุบันภายใตมาตรฐานของความคุมคาที่กำหนดไวใชในทางนโยบายไปใชเปนขอมูลในการ
ตอรองราคายา Tenofovir ซึ่งเปนยาตานไวรัสเอดส และยารักษาไวรัสตับอักเสบชนิดซี Pegylated
Interferon alpha 2a ซึ่งสามารถชวยประหยัดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศไปไดปละ ๓๗๕
และ ๖๐๐ ลานบาท ตามลำดับ
- การพัฒนาชุดสิทธิประโยชนในระบบประกันสุขภาพถวนหนา ตัวอยางเชน “การพัฒนาระบบการคัด
กรองภาวะสายตาผิดปกติและประกอบแวนสายตา สำหรับเด็กวัยกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา
ในประเทศไทย” โดยที่ผานมามีเด็กไทยสวนหนึ่งที่มีปญหาภาวะสายตาผิดปกติ แตไมไดรับการแกไข
เพราะมีจักษุแพทยไม เ พี ย งพอต อ การตรวจคัดกรอง จากการประมาณการขอมูลจำนวนเด็กอายุ
๔-๑๒ ป ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวาเด็กไทยเกือบ ๕ แสนคนมีสายตาผิดปกติ เด็ก ๒.๘ แสนคน
จำเปนตองใสแวนสายตา แตมีเด็กเพียงรอยละ ๖ เทานั้นที่มีแวนสายตาที่ถูกตองใส ทั้งนี้ จากผลการ
ประเมินพบวา การตรวจภาวะสายตาผิดปกติ ใ นเด็ก โดยครูที่ ไ ดรับ การอบรมจากจั กษุ แพทยมี
ประสิทธิภาพและมีความเปนไปไดในการดำเนินงาน (๖) ซึ่งตอมา สปสช. ไดนำผลการประเมิน
ดังกลาวมาดำเนินการตอยอดโดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดดำเนินการพัฒนาระบบการจัดบริการคัดกรอง
และแกไขภาวะสายตาผิดปกติสำหรับเด็กในประเทศไทยใน ๑๐ จังหวัด ทำการคัดกรองสายตาเด็ก
จำนวน ๓๐,๐๐๐ คน โดยใหครูประจำชั้นเปนผูคัดกรอง และหลังจากนี้จะดำเนินการขยายโครงการ
ไปทั่วประเทศเพื่อใหเด็กไทยที่มีสายตาผิดปกติไดรับการดูแลอยางเหมาะสม (๗)
เหลานี้เปนเพียงตัวอยางที่แสดงใหเห็นความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพในการกำหนด
นโยบายและตัดสินใจลงทุนดานสุขภาพของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๕. ขอจำกัดในการดำเนินงาน
ถึงแมวา ประเทศไทยจะมีหนวยงานตาง ๆ ทีม่ บี ทบาทในการประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพและดำเนินการ
เชื่อมโยงกับภาครัฐ แตยังไมมีระบบเชื่อมโยงผลการประเมินเขากับกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและดานอื่น ๆ
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อยางเปนทางการ และยังไมมีกฎหมายรองรับ นอกจากนี้การทำงานยังกระจัดกระจายอยูตามสถาบัน/หนวยงาน
ตาง ๆ ไมมหี ลักประกันในความยัง่ ยืน และยังพึง่ พางบประมาณจากหลากหลายแหลง ซึง่ สงผลใหสถาบัน/หนวยงาน
เหลานั้นทำงานตามวัตถุประสงคของแหลงทุนมากกวาความตองการของประเทศ ขีดความสามารถของบุคลากร
และจำนวนบุคลากรที่ทำการประเมินยังมีจำกัด อีกทั้งการที่กลไกการตัดสินใจใชเทคโนโลยีดานสุขภาพในระดับ
นโยบายก็ยังกระจายอยูทั้งภายใตคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแหงชาติ และคณะอนุกรรมการชุดสิทธิประโยชน
รวมทั้งกลไกภายใตระบบประกันสังคม และระบบสวั ส ดิ ก ารข า ราชการ โดยที่ ยั ง ไม มี ก ลไกกลางที่จะพัฒนา
มาตรฐานและแนวทางกลางในการทำการประเมินเทคโนโลยี สงผลใหการใชประโยชนจากการประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพยังไมมีประสิทธิภาพเต็มที่และมีความแตกตางกันในระหวางกองทุน
นอกจากนี้ ผูกำหนดนโยบาย บุคลากรที่ควรจะใชผลจากการประเมินดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับโรงพยาบาล และระดับเวชปฏิบัติ
สวนใหญ รวมถึงประชาชนทั่วไป ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ ตลอดจน
บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีตอการตัดสินใจเชิงนโยบายดานสุขภาพมีขอสงสัยถึงวิธีการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ในปจจุบัน ขาดความไววางใจตอวิธีการซึ่งไมมีมาตรฐานเดียวกัน ขาดการเขาถึงแหลงขอมูล ขาดการมีสวนรวม
และยังไมเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ ทำใหเปนอุปสรรคในการที่จะสรางใหเกิดการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ
ในการตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีและการนำขอมูลจากการประเมินเทคโนโลยีไปใชประโยชน
๖. นโยบายมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวของ
๖.๑ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดระบุถงึ การประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพที่เกี่ยวกับเครื่อง
มือแพทย โดยในมาตรา ๖ (๘) ระบุไววา “รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย มีอำนาจ
ประกาศกำหนดเครื่องมือแพทยที่ตองมีการประเมินเทคโนโลยี” และในมาตรา ๒๒ “หากผูจดทะเบียนสถาน
ประกอบการที่ประสงคจะผลิต หรือนำเขาเครื่องมือแพทยที่ตองมีการประเมินเทคโนโลยี ตองใหมีการยื่นคำขอเพื่อ
ใหมีการประเมินวาเครื่องมือแพทยดังกลาวมีประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช รวมทั้ง
การประเมินผลกระทบและความคุมคาทางดานเศรษฐกิจและสังคมดวย เพื่อใหการใชเครื่องมือแพทยเปนไปอยาง
เหมาะสมทั่วถึงและเปนธรรม” (๘)
๖.๒ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดใหความสำคัญกับการมีกลไกระดับชาติเพื่อชวย
กำกับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพโดยใชความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยในหมวด ๖ ขอ ๕๒ ระบุวา “ให
รัฐจัดใหมีกลไกระดับชาติทำหนาที่กำกับดูแลทิศทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กลไกที่ทำหนาที่ควบคุม
กำกับและพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข และกลไกทีท่ ำหนาทีค่ วบคุมกำกับและพัฒนาการใชความรูท างวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกลไกอื่นที่มีความจำเปนดวย”
๖.๓ เทคโนโลยีดานสุขภาพเคยไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนระเบียบวาระหนึ่งในสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ ๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๐ มติสมัชชาฯ WHA 60.29 โดยไดเล็งเห็นถึงปญหาของเทคโนโลยีดานสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่อง
มือและอุปกรณทางการแพทยในหลายประเด็น เชน การสูญเสียทรัพยากรจากการลงทุนในเทคโนโลยีดานสุขภาพ
ที่ไมเหมาะสม ไมตอบสนองตอความตองการของประเทศ รวมถึงไมเหมาะกับโครงสรางพื้นฐานหรือกำลังคนที่มีอยู
ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่มติสมัชชาอนามัยโลกกระตุนใหประเทศสมาชิกดำเนินการ คือ “การสรางกลยุทธหรือแผน
ระดับชาติเพื่อใหเกิดระบบในการประเมิน วางแผน จัดหา และจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานสุขภาพ โดยรวมกับ
การดำเนินงานดานการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ และวิศวกรรมชีวการแพทย” (๑) ตอมาสมัชชาอนามัยโลก
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สมัยที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดมีมติสมัชชาฯ WHA 67.23 เรื่อง การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพเพื่อ
สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึง่ กลาวถึงความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ
ในการที่จะทำใหเกิดหลักฐานเชิงประจักษเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเสนอใหประเทศ
สมาชิกดำเนินการในดานตาง ๆ เชน พิจารณาใหมีการจัดตั้งหนวยงานระดับชาติทำการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายดานสุขภาพเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การทำใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางขอมูลที่
ไดจากการประเมินเทคโนโลยีและการนำไปใช การพัฒนาวิธีการประเมินเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับเพื่อใชเปน
แนวทางการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพที่โปรงใสและมีคุณภาพ การพัฒนาขีดความสามารถในการประเมิน
เทคโนโลยีทั้งการพัฒนาในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลและการฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของ เปนตน (๙)
๖.๔ นโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุ ข (ศ. นพ.รั ชตะ รัชตะนาวิน) ปจจุบัน
(พ.ศ. ๒๕๕๗) ขอที่ ๖.๒ ไดระบุถึงการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับกลไกการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยี
ของประเทศ โดยศึกษาทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแหงชาติ กลไกการประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ
และกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหเกิดการใชยาวัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม คุมคา
รวมทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญของภาครัฐในการมีกลไกระดับชาติ
เพื่อประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพ เพือ่ เปนสวนหนึง่ ของการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีของประเทศอยางยั่งยืน
๗. บทบาทขององคกรและผูมีสวนเกี่ยวของ
๗.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกรายการยา รวมถึง
พิจารณาแกไขปรับปรุงบัญชียาหลักแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ เปนผูใชขอมูลที่ได
จากการประเมินความคุมคาทางการแพทย (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ) มาใชในการ
พัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ โดยจะนำขอมูลมาอางอิงทัง้ ในการพิจารณาความคุม คาของยา ผลกระทบดานงบประมาณ
รวมถึงในการตอรองราคายา
๗.๒ คณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนและระบบบริการ เปนผูใชขอมูลที่ไดจากการประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพในการพิจารณาการบริการสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสม เพือ่ บรรจุเขาสูช ุดสิทธิประโยชนภายใตระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา พัฒนาระบบบริการ และสรางความเสมอภาคระหวางการบริการสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ
ประกันสุขภาพภาครัฐ
๗.๓ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม เปนหนวยงานที่ดูแล
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ระบบประกันสังคม ตามลำดับ
เปนผูใชขอมูลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพชวยในการตัดสินใจ รวมถึงชวยใหเกิดการจัดสรรงบประมาณ
เบิกจายที่เปนธรรมและเหมาะสม
๗.๔ หนวยงานที่ทำการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ เชน สำนักประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการ
แพทย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยตาง ๆ
๗.๕ สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร มีสมาชิกที่เปนบริษัทที่ดูแลเกี่ยวของกับการวิจัย
และพัฒนายานำเขา ยาที่ผลิตภายในประเทศ และเครือ่ งมือแพทย ตามลำดับ ซึง่ การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
สงผลกระทบตอการดำเนินงาน เชน การกำหนดราคายา การวิจัยและพัฒนายาใหม การดำเนินงานดานการตลาด
เปนตน
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๗.๖ กลุมบุคลากรดานสาธารณสุขและหนวยงานวิชาชีพตาง ๆ เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ ตลอดจน
ราชวิทยาลัยตาง ๆ โดยการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเปนขอมูลที่จะชวยพัฒนาแนวทางการทำเวชปฏิบัติ
รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งใชยา หรือเทคโนโลยีตาง ๆ ของผูประกอบวิชาชีพ
๗.๗ กลุมองคกรเอกชนไมแสวงหากำไร เชน มูลนิธิคุมครองผูบริโภค รวมถึงกลุมผูปวยตาง ๆ ขอมูลจากการ
ประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ ทำใหภาคประชาชนมีขอมูลที่เปนหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถนำมาตรวจสอบ
ความโปรงใสได เพือ่ สงเสริมใหเกิดความยุติธรรมในการรับบริการดานสุขภาพ และลดอันตรายจากการใชเทคโนโลยี
ตาง ๆ
๘. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เพื่อใหกลไกการพัฒนาระบบประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
มีความตอเนื่อง มีระบบจัดการที่มีสวนรวมและพัฒนาบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ จึงเสนอใหมีการจัดตั้ง
กลไกหนวยงานกลางขึ้นเพื่อทำหนาที่ดังกลาว ซึ่งจากการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนารูปแบบองคกรที่
เกี่ยวของกับการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑๐) ระบุวา รูปแบบองคกรในลักษณะของ
องคกรมหาชนจะมีความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการดำเนินงานตาง ๆ รวมถึงมีความมั่นคงและคลองตัว
ในดานการเงิน เนื่องจากรัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณ ดังนั้นจึงเสนอใหมีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคกรเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพขึ้นในรูปแบบองคการมหาชน เพื่อเปนกลไกของรัฐ
ที่ไมใชราชการ มีการทำงานอิสระ ตอเนื่องและยั่งยืน มีงบประมาณขององคกรเอง และสามารถดึงดูดผูมีความรู
ความสามารถมาทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับการจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / รางมติ ๓ การพั ฒ นากระบวนการ
ประเมินและการตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ
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