รูปแบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
(Health Technology Assessment)
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

บทนํา
ก ารตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายด า นสุ ข ภาพควรมี ค วามชั ด เจน (explicitly) และตรวจสอบได
(transparent) ดวยพื้นฐานขอจํากัดของทรัพยากรดานสุขภาพ สงผลใหผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ (health
care decision-making) จําเปนตอ งพิจารณาขอมูล หลัก ฐานที่ นาเชื่อถือ และเปนป จจุบันจากงานวิจัยที่ มี
คุณภาพ กระบวนการตัดสินใจนั้นตองขึ้นอยูกั บหลั ก ฐาน (evidence) คุณคา (values) และทรั พยากร
(resource)1 เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่เปนขอมูลในการตัดสินใจ (evidence based decision-making)
คือ การประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพ (Health Technology Assessment : HTA)2 และจากการขยายตัว
ของเทคโนโลยีทางการแพทยราคาแพงในหลายประเทศทั่วโลก ทําใหเกิดความทาทายในภาครัฐที่จําเปนตอง
จัดเตรียมการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับประชาชนในประเทศ และตองพิจารณาในดานงบประมาณ
เพื่อใหเกิดการเทาเทียมกัน (equity) และการเขาถึงบริการ (accessibility) ดังนั้น การประเมินเทคโนโลยีทาง
สุขภาพจึงถูกสนับสนุนใหเปนหนึ่งในวิธีการที่สําคัญในการที่ชวยสนับสนุนขอมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ดังนั้น การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับการกอตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินเทคโนโลยีดาน
สุขภาพ เชน โครงสรางที่เหมาะสม ทรัพยากรที่จําเปน และตัวอยางความเปนมาเกี่ยวกับการกอตั้ง HTA unit
ในตางประเทศ จึงเปนประเด็นที่มีความจําเปนเชนกัน
การประเมิ น เทคโนโลยี สุ ข ภาพ เป น กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห อ ย า งเป น ระบบเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะ ผลกระทบหรือผลขางเคียงของเทคโนโลยีสุขภาพ (health technologies) และการแทรกแซง
ทางสุขภาพ (interventions)3-5 นิยามของคําวา “เทคโนโลยีดานสุขภาพ” ไมไดถูกจํากัดความแคเทคโนโลยี
ดานการแพทยและสาธารณสุข เชน ยารักษาโรค เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย รูปแบบและวิธีการ
บําบัดรักษา ปองกันโรค สงเสริมและฟนฟูสุขภาพ ที่เขามาสูตลาดสุขภาพเทานั้น แตยังหมายรวมถึง นโยบาย
และโครงการด า นสุ ข ภาพอี ก ด ว ย ผลจากการประเมิ น เทคโนโลยี สุ ข ภาพ คื อ รายงานการประเมิ น
(assessment reports) การทบทวนงานวิ จั ย (rapid reviews) และแนวปฏิบั ติท างคลิ นิ ก (clinical
guidelines) อีกดวย
กระบวนการประเมิ น เทคโนโลยี เ ป น วิ ธี ก ารค น หาข อ มู ล หลั ก ฐานที่ น า เชื่ อ ถื อ เพื่ อ จั ด ทํ า
ขอ เสนอแนะเชิง นโยบายตอ ผู มี อํ านาจหรื อ ผู กํ าหนดนโยบาย (policy maker) เพื่ อ ใชในการตัดสิ นใจ
(decision-making) เลือกเทคโนโลยีสุขภาพที่เกิดประโยชนสูงสุดเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใชไป หรือเปนกลวิธี
ที่ใชในการเลือกนวัตกรรม และผลลัพธทางดานสุขภาพที่ดีขึ้นของผูปวยและผูมีสวนไดสวนเสีย6 เนื่องจาก
ทรั พ ยากรมีอ ยูอยางจํากั ด1 แตในขณะเดียวกันก็ มี การวิจัยและพั ฒ นาเพื่อ ประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีดาน
การแพทยและสาธารณสุ ขเขามาสูตลาดสุขภาพเปนจํานวนมาก และสวนใหญมีร าคาสูง ประกอบกั บการ
เปลี่ยนแปลงระบาดวิทยาของโรค และการเพิ่มขึ้นของความตองการบริการดานสุขภาพของประชาชน จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารตองอาศัยหลักฐานและขอมูลเชิงประจักษที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งสวนใหญจะ
ไดมาจากการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ2 เพื่อทําการเปรียบเทียบทางเลือกที่มีอยูแลวตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี

และกําหนดนโยบายดานสุขภาพที่เหมาะสม เปนเหตุใหมีการจัดตั้งหนวยงานประเมินเทคโนโลยีสุขภาพขึ้นใน
หลายๆประเทศ ดังนั้นการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพถือเปนหนึ่งในกลไกของการพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกรที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย6 และเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมในแตละประเทศ

กระบวนการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
กระบวนการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพของหนวยงานที่นํามาศึกษาสามารถจัดกลุมไดเปน
4 ขั้นตอนหลัก9 ประกอบดวย
1) การคัดเลือกหัวขอเทคโนโลยี หรือนโยบายดานสุขภาพมาประเมิน เริ่มจากการเสนอหัวขอ
ของหน วยงานประเมิ นเทคโนโลยีด านสุ ขภาพ ส วนใหญ เ ป ดโอกาสให บุ ค คลในหนวยงานตางๆ ไดแ ก
ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข บุคลากรในหนวยงานของรัฐ ผูสั่งใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ รวมไปถึงบุคคลทั่วไป
ไดเสนอหัวขอที่ตองการประเมิน ดวยการสรางชองทางสื่อสารเพื่อเปดกวางใหผูที่เกี่ยวของสงหัวขอที่ตองการ
ประเมินเขามายังหนวยงาน และชองทางหลักที่ใชในการสื่อสารคือ website ตอมาเปนขั้นตอนการคัดเลือก
หัวขอ ซึ่ง แตละหนวยงานประเมิ นเทคโนโลยีดานสุ ขภาพจะมี วิธีการและหลัก เกณฑในการคัดเลือ กหั วขอ
แตกตางกัน สวนหลักเกณฑที่นิยมใชในการพิจารณาคัดเลือกหัวขอการประเมิน คือ เกณฑภาระโรค (burden
of disease) เมื่อหัวขอการประเมินถูกคัดเลือกแลว ขั้นตอนตอไปคือ การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายเหลานั้น ซึ่งเริ่มตนดวยการกําหนดคําถามงานวิจัยและจัดสรรโครงการวิจัยใหแกนักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
2) การวิจัยประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพในแตละสาขาหรือแตละเรื่องนั้น ควรประกอบดวย
นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีหรือนโยบายที่นํามาประเมิน เนื่องจากหัวขอการ
ประเมินมีความหลากหลาย ตั้งแตเรื่อง ยา เครื่องมือและอุปกรณการแพทย หัตถการ หรือแมแตโครงการการ
ใหบริการปองกัน บําบัดรักษาโรคและสงเสริมสุขภาพ รายละเอียดขั้นตอนการประเมินจึงแตกตางกันไปดวย
3) การตรวจสอบ ทบทวน และอนุมัติผลวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผลวิจัยนาเชื่อถือและเปน
ที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ เปนขั้นตอนสําคัญที่จะนําไปสูการเผยแพรผลการประเมินอยางเปนทางการ
ซึ่งจะอยูในรูปแบบ guidance หรือ recommendation โดยคณะนักวิจัยรวมกับหนวยงานประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพดําเนินการใหมีการรับฟงขอชี้แนะจากผูเกี่ยวของ/ผูที่มีสวนไดสวนเสียที่ไมไดมีสวนรวมในการวิจัย
โดยตรง เชน ผูเชี่ยวชาญ รัฐมนตรี ตัวแทนบริษัทยา ผูที่ไดรับผลกระทบจากโรคหรือความผิดปกติที่เปนขอบง
ใชของเทคโนโลยีรวมไปถึงประชาชนทั่วไป ทั้ งนี้เพราะการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพนั้น
ไมไดใหความสําคัญตอความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตรอยางเดียวหากยังตองคํานึงถึงประเด็นทางสังคมดวย ทั้งนี้
เพราะผลการประเมินสามารถส งผลกระทบตอหลายฝาย ดังนั้นกอนจะยอมรับและนําผลการประเมิ นมา
ตัดสินใจเชิงนโยบายหรือเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ ควรจะไดรับการยอมรับและ/หรืออนุมัติจากผูที่เกี่ยวของ
หลายๆฝาย เพื่อความโปรงใส ปราศจากอคติตามหลักการของการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
4) การอุทธรณผลการประเมิน เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นกอนหรือหลังจากการนําผลวิจัยที่ผานการ
ไดรับคําแนะนําและไดรับการอนุมัติแลวนําไปใชอยางเปนทางการ มีไวเพื่อเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบจาก
การนําผลการประเมินเทคโนโลยีไปใชเหลานั้นไดอุทธรณ เพื่อขอใหมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง แตพบวา

หนวยงานที่นํามาศึกษาบางหนวยงานเทานั้นที่มี ขั้นตอนนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอบเขตอํานาจตามกฎหมายของ
หนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพที่ตั้งขึ้น
แนวทางการปฏิบัติในการประเมินเทคโนโลยีก็จะมีความหลากหลายแตกตางกันในแตละประเทศ
แตละองคกร ขึ้นอยูกับกรอบของอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย บริบททางสังคม การเมือง และ
ระบบสุขภาพรวมไปถึงบริบทของทรัพยากรที่มีอยูของแตละประเทศ

รูปแบบการดําเนินการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
การนําผลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพไปใชประโยชน จะขึ้นอยูกับขีดความสามารถ ความ

เปนไปได และความจําเปนของแตละประเทศ5 โดยความทาทายที่สําคัญคือ การมีหนวยงานที่สามารถนํา
ขอมูลจากการประเมินเทคโนโลยีใหผูที่มีอํานาจใชในการตัดสินใจทางดานสุขภาพนําไปกําหนดนโยบายใน
ระดับตางๆ
การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ ประกอบดวยการมีขอมูลเพื่อสนับสนุน การวิเคราะหขอมูล
ใหเหมาะสมกับบริบทและการสนับสนุนขอมูลใหกับผูมีอํานาจในการตัดสินใจ และการทําใหโครงการประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพประสบความสํ าเร็ จ องคการอนามั ยโลกใหขอ เสนอแนะวา ตองประกอบไปดวย 4
องคประกอบ5 ไดแก การมีองคการที่ดี (good governance), งบประมาณ (funding), บุคลากรที่เหมาะสม
(adequate staffing) และการรวมมือที่ดี (good collaboration) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 องคประกอบในการทําใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการ HTA5

องคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการจัดตั้งหนวยงานการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพประสบ
ความสําเร็จหรือเปนที่ยอมรับ มีดังนี้
1. นโยบายการประเมิ นเทคโนโลยีดา นสุขภาพ เพื่อใหทันตอเทคโนโลยีดานสุขภาพที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและทรัพยากรที่จํากัด นโยบายการกอตั้งหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
เปนสิ่งจําเปนที่ตองมีการพิจารณาในลําดับตนๆ เพื่อเปนตัวกําหนดโครงสราง หนาที่ ความรับผิดชอบ และ
กรอบการทํางานสําหรับการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ8
2. ดานกฎหมาย (Legislation) ควรมีหลักนิติธรรมเพื่อความโปรงใส และความรับผิดชอบตอ
สังคม บทบาทของหนวยงานควรตองไดรับการสนับสนุนในดานกฎหมาย การมีนโยบายที่ชัดเจนรวมถึงการมี
กฎหมายรองรับจะสงผลในการขับเคลื่อนการใชการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพในประเทศนั้นๆ อีกดวย
3. โครงสราง (Structure) ควรเปนไปตามกรอบของนโยบายและกฏหมายที่สามารถเตรียม
ขอมูลที่จะใหแกผูตัดสินใจเชิงนโยบาย ซึ่งจะสามารถเลือกหัวขอหรือการประเมิน และรายงานผลการประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพอยางเปนอิสระจากกลุมผูผลิตหรือผูใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ และการพัฒนาที่แยกกัน
ระหวางอํานาจและโครงสร างในการก อตั้งหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ การที่มี โครงสร างที่
ประกอบดวยกันหลายๆ สวน จะทําใหโครงสรางของหนวยงานที่ทําการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเขมแข็ง
และดําเนินงานไดอยางคลองตัว และมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปตามระยะเวลารวมทั้งเปลี่ยนแปลงไปตามทักษะ
และความสามารถของบุคลากรทางดานนี้
4. กรอบการทํางานของหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ การประเมินเทคโนโลยี
สุขภาพสามารถครอบคลุมทุกประเภทของเทคโนโลยีสุขภาพ แตอุตสาหกรรมยาควรเปนกลุมที่ควรเริ่มตนกอน
ในการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ เนื่องจากเปนสวนที่หาขอมูลและหลักฐานที่มีคุณภาพไดงาย สวนการ
ตรวจวินิจฉัย เครื่องมือทางการแพทย หัตถการทางการแพทย และเทคโนโลยีที่ซับซอน เปนสวนที่ยากกวา
และตองการทักษะที่มากกวาในการสังเคราะหผลงานวิจัย ซึ่งหนวยงานที่ทําการประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพ
สวนมากจะเริ่มตนจากสวนประกอบเล็กๆ กอน แลวจึงขยายกรอบของการประเมินออกไปตามศักยภาพของ
ทรัพยากรและประสบการณที่มีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กรอบของเทคโนโลยีสุขภาพสําหรับบางหนวยงานที่ทําการ
ประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพยังหมายรวมถึง นโยบายและโครงการดานสุขภาพอีกดวย
5. ทรัพยากร ความสามารถ และ สภาพแวดลอม การก อ ตั้ง หนวยงานที่ ทํ าการประเมิ น
เทคโนโลยีดานสุขภาพตอ งพิ จารณาถึง ความสามารถที่จ ะดําเนินการไดและทรั พยากรมนุษยในดานนี้ ซึ่ ง
ตองการบุคลากรที่หลากหลายทั้งทักษะและวิชาชีพ ไดแก เศรษฐศาสตรสาธารณสุข ระบาดวิทยาทางคลินิก
ชีวสถิติ ผูเชี่ยวชาญดานขอมูล และสารสนเทศทางดานสุขภาพ และผูเชี่ยวชาญดานคลินิก เชน นักวิจัยดาน
การแพทย เภสัชศาสตร วิทยาศาสตร จริยธรรมการแพทย และการบริการสุขภาพ และ นักสถิติที่เชี่ยวชาญ
ดานการสรางแบบจําลอง9 ซึ่งการทํางาน และคุณภาพของหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะ ประสบการณของทีมงาน และ จํานวนคนที่เหมาะสม แตมีขอสังเกตที่สําคัญใหเห็นวา บทบาท
หนาที่ของหนวยงานที่ทําการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพมีประสิทธิภาพ คือ การมีฐานขอมูลทางการแพทย
และขอมูลทางดานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งที่หนวยงานที่ทําการประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพจะตองคํานึงถึง เพราะผลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพนั้นสงผลกระทบในวงกวาง
ทั้ง โอกาสในการเขาถึง บริก ารสุ ขภาพของประชาชน ผลลั พธดานสุขภาพและสาธารณสุ ข ทรัพ ยากรดาน

สุขภาพ โดยเฉพาะดานการเงิน การคลังสาธารณะ รวมไปถึงผลกําไรหรือการขาดทุนของผูประกอบธุรกิ จ
เฉพาะรายอีกดวย และมีขอควรระวังในเรื่องความโปรงใสของขอมูล และกระบวนการประเมิน การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย การมีอิสระในการวิเคราะหประเมิน การไมมีผลประโยชทับซอน เปนตน

รูปแบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพในตางประเทศ
จากการทบทวนขอ มู ล พบตัวอยางรู ป แบบการก อ ตั้งหนวยงานและการดําเนินการประเมิ น
เทคโนโลยีดานสุขภาพในตางประเทศ ดังนี้
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ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ป ค.ศ. 1998 มีการกอตั้ง National programme for HTA
ที่มีกฏหมายรองรับ โดยกรอบของหนวยงานครอบคลุมไปถึงยา เครื่องมือแพทย และกระบวนการอื่นๆ การ
บริหารจัดการ และระบบการสนับสนุนที่เกี่ยวของกับการบริการทางดานสุขภาพ มีการกําหนดบทบาทของ
HTA Council ที่มีอํานาจในการควบคุม HTA programme ทั้งประเทศ และทีมงานที่มีหนาที่ในการทบทวน
HTA programme ตรวจสอบการประเมินเทคโนโลยี จัดใหมีการสัมมนาและดําเนินกิจกรรมงานประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพ แตอยางไรก็ตามการตัดสินใจเกิดการแบงแยกกันระหวางการบริหารจัดการและกลวิธี
ทางงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการกอตั้ง Technical Advisory Committee เพื่อ
ชวยหนวยงาน HTA Council โดย ทําหนาที่ในการทบทวนขอมูลสําหรับการประเมินเทคโนโลยีทุกประเภท
และเตรียมดานเทคนิคใหกับ HTA Council และยังไดกอตั้ง Expert Committees ที่มีหนาที่ใหคําแนะนําใน
ทุกกระบวนการ เนื่องจากหนวยงานนี้มีความเกี่ยวของกับหลายๆ หนวยงาน
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ประเทศสิงคโปร (Singapore) ป ค.ศ. 1995 มีการกอตั้งหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดาน
สุขภาพ เพื่อประเมินผลประโยชน ความเสี่ยง และประสิทธิภาพทางคลินิกสําหรับเทคโนโลยีดานสุขภาพ และ
ใชเปนขอมูลใหกับผูที่มีอํานาจการตัดสินใจเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ/วางแผนดานนโยบายในประเทศ
ตอมาในปค.ศ. 1996 ไดถูกรวมเขากับหนวยงานอื่นๆ เปน Department of Research and Technology มี
บทบาทหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานทางดานการแพทย โดยการชวยสนับสนุนใหกับกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และไดมี การปรับ องคกรใหมเปลี่ยนชื่อเปน Department of medical
standard ซึ่งเนนในการออกคูมือ (ไดออกคูมือมากถึง 58 คูมือ) และขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพ เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารในการตัดสินใจและมีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดมี
การรวมมือกับตางประเทศ เชน การทําขอตกลงความรวมมือกับมาเลเซีย
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ประเทศสวีเดน ปค.ศ.1987 ไดกอตั้ง Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care (SBU) หัวขอเรื่องที่ประเมินจะถูกนําเสนอโดยบุคคลทั่วไป องคกรที่เกี่ยวของ และหนวยงาน
รัฐ บาล จะมี คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาดานวิท ยาศาสตร (Scientific Advisory Committee, SBU) ซึ่ ง
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จากโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุขและกิจการสังคม
(Ministry of Health and Social Affair) เปนผูคัดเลือกหัวขอเรื่องที่จะทําการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
โดยมี เ กณฑ ในการคั ดเลื อ กหั วขอ จากความสํ าคั ญ ตอ การสาธารณสุ ขและคุณภาพชี วิต ความสนใจของ
สาธารณชน ความเกี่ยวเนื่องกับปญ หาสุขภาพทั่ วไป ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร ความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ ขอโตแยงเชิงจริยธรรม และเกี่ยวเนื่องกับมาตรการที่ตองการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ และการจัดการ
กําลังคน สวนการดําเนินงานมีเพียง 2 ขั้นตอน คือ การคัดเลือกหัวขอประเมิน และการประเมินเทานั้น
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ปค.ศ.1994 ไดกอ ตั้ง Veteran Administration’s Technology
Assessment Program (VATAP) หัวขอเรื่องที่ประเมินจะถูกนําเสนอโดยบุคคลทั่วไป และองคกรที่เกี่ยวของ
โดยมี ผู เ ชี่ยวชาญในหนวยงานที่ ทํ า หนาที่ ป ระเมิ นเทคโนโลยีดานสุ ข ภาพ เป นผู คัดเลื อ กและจั ดลํ าดั บ
ความสําคัญ การดําเนินงานมี 3 ขั้นตอน คือ การคัดเลือกหัวขอประเมิน การประเมิน และการอุทธรณ
ประเทศอังกฤษ และเวลส19 ไดก อ ตั้งNational Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE) ป ค.ศ.1999 หั ว ข อ เรื่ อ งที่ ป ระเมิ น จะถู ก นํ า เสนอโดยบุ คคลทั่ ว ไป ซึ่ ง หมายรวมถึ ง
ผูเชี่ยวชาญดานคลินิกและสาธารณสุข ผูปวย ผูใหการดูแลผูปวย องคกรที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานของรัฐ องคกร
ภาคประชาสังคม นักวิจัยในหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ และหัวหนางานดานคลินิกและกลุมงาน
นโยบายจาก Department of Health and National Horizon Scanning Center โดยมีเกณฑในการ
คัดเลื อ กหั วขอ จากภาระโรค/ความพิ ก าร/การตาย จํ านวนประชากรที่ ไ ดรั บ ผลกระทบ ผลกระทบดา น
ทรั พยากร เชน ตนทุนที่ สง ผลกระทบตอ องคก รที่ ทํ าหนาที่ จั ดบริ การ และความสํ าคัญ ดานนโยบาย การ
ดําเนินการมีครบทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การคัดเลือกหัวขอประเมิน การประเมิน การอนุมัติผล และ การอุทธรณ
ประเทศออสเตรเลีย20 ปค.ศ.1998 ไดกอตั้ง Medical Service Advisory Committee
(MSAC) หัวขอเรื่องที่ประเมินจะถูกนําเสนอโดยบุคคลทั่วไป และองคกรที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แพทย
ตัวแทนบริษัทยา และผูที่ตองการการสนับสนุนจากรัฐบาล ขั้นตอนในการคัดเลือกหัวขอ ไดแก กระบวนการ
คัดเลือก เกณฑการคัดเลือก คําจํากัดความของบริการทางการแพทย และขอมูลที่ตองการเกิดในการประชุม
ระยะไกล (teleconference) ระหวา งผู เ สนอหั ว ขอ และผู แ ทนจาก MSAC ที่ เ รี ยกว า Prelodgement
Meeting โดยประเด็นของหัวขอที่ถูกเลือก ไดแก เกณฑภาระโรค อุบัติการณและความชุกของโรค ทางเลือก
ในการรักษาและใชเทคโนโลยีชนิดอื่น ความเปนไปไดในการนําผลการประเมินมาใชประโยชน ตนทุนของ
เทคโนโลยีและสวนประกอบตางๆ และการเขาถึง/ความเทาเทียมในการใชเทคโนโลยี การดําเนินการมี 3
ขั้นตอน คือ การคัดเลือกหัวขอประเมิน การประเมิน และการอนุมัติผล

ขอเสนอเกี่ยวกับระบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
ตามกรอบ Six building blocks10,11
รายละเอียดของโครงสรางเชิงระบบของหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพแตละสวนที่
ประกอบกันเปน Six building blocks ไดดังนี้
1. Service เมื่ อ ศึก ษาถึง พั นธกิ จ ของหนวยงานประเมิ นเทคโนโลยีดานสุ ขภาพทั้ ง ในและ
ตางประเทศแลว ประกอบดวย 3 กลุมใหญ คือ
1.1 การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึ่งถือไดวาเปนกระบวนการที่จําเพาะเจาะจงกับการประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพ12
1.2 การพัฒนาระบบ กลไก และเครือขายการประเมิน เพื่อสนับสนุนใหเกิดการคัดเลือก
จัดหาและบริหารจัดการเทคโนโลยี รวมถึงการกําหนดนโยบายดานสุขภาพอยางเหมาะสม ครอบคลุมถึงการ
สร า งและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณที่ ตอ งมี อ ย างพอเพี ยง และเชิ ง คุณ ภาพที่ ตอ งมี ค วาม

หลากหลายใหสามารถรองรับความหลากหลายและกาวหนาของเทคโนโลยีสุขภาพไดอยางทันทวงที รวมไปถึง
การพัฒนา ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูความนาเชื่อถือและเปนธรรมของผลการประเมิน ที่
จะนําไปสูการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และการจัดทําแนวทางมาตรฐานการใชเทคโนโลยีสุขภาพ
1.3 การเผยแพรประชาสัมพั นธใหความรูสูสาธารณะเพื่อใหเกิ ดการใชประโยชนจากการ
ประเมิน กิจกรรมนี้ถือเปนกระบวนการการจัดการทั่วไป (generic management processes)12 อีกกลุมหนึ่ง
ที่เนนการสื่อสารสาธารณะแบบ 2 ทาง (public two ways communication) และการสรางฐานขอมู ล
สารสนเทศ ที่ชวยเสริมกิจกรรมการพัฒนาระบบ กลไกและเครือขายการประเมินเพื่อสนับสนุนใหเกิดการ
คัดเลือก จัดหาและบริหารจัดการเทคโนโลยี และการกําหนดนโยบายดานสุขภาพอยางเหมาะสม รวมทั้งชวย
สราง health literacy ในสังคม ไดอีกดวย
2. Human resource งานประเมินเทคโนโลยีดานสุ ขภาพเป นงานที่ตอ งการบุ คลากรที่
หลากหลายทักษะและวิชาชีพ ในจํานวนที่เพียงพอ การไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เหมาะสมและมีจํานวนที่
เพียงพอนั้น อาจจะเปนไดยาก แตสามารถอาศัยยุทธวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เชน contact out
และการสรางเครือขายการทํางาน จะทําใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. Information system ระบบขอ มู ลมี ความจําเปนอยางยิ่ง สํ าหรั บหนวยงานประเมิ น
เทคโนโลยีดานสุขภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Hard-ware หมายถึง อุปกรณคอมพิวเตอร, gadgets, อุปกรณสื่อสารทางไกลที่จําเปน และ
ระบบ internet ที่มีความเร็วและเสถียร มีระบบความปลอดภัยสูง เอื้อใหทํางานและสื่อสารไดทุกที่ ทุกเวลา
Soft-ware หมายถึง โปรแกรมประมวลผลตางๆ ที่ชวยใหการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
โปรแกรม graphic ที่ชวยในการสราง model แผนภาพ แผนภูมิ มีประสิทธิภาพ สวยงามและ ประหยัดเวลา
รวมไปถึงระบบปฏิบัติการ online ที่ใชเปนชองทางการสื่อสารแบบ virtual two way communication
ระหวางหนวยงาน องคกรภายนอก และ ประชาชน ในแตละขั้นตอนของกระบวนการประเมินเทคโนโลยี
Data-ware หมายถึง ฐานขอมูลทั้งไทยและตางประเทศที่เปน secondary data ที่มีการจัดเก็บ
อยางเปนระบบ ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ สอดคลองกับปจจัยตางๆที่ตองนํามาพิจารณาในการประเมินผล
เทคโนโลยีสุขภาพ ที่สามารถเขาถึงไดและถายโอนขอมูลเพื่อการใชงานไดงาย นอกจากนี้ยังรวมถึงฐานขอมูล
หรือหองสมุดอิเ ลคทรอนิกสที่ส ะสมและเผยแพรผลงานของหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพไปสู
สาธารณชน ในลักษณะของ think tank
People-ware หมายถึง ผูดูแลระบบ ทั้งที่เปน hard-ware และ data ware ทําใหเสถียร มี
การ update แบบ real time นอกจากนี้ยังรวมถึง ความสามารถของบุคลากรในการใช software ตางๆที่มี
อยูรวมไปถึงความสามารถในการถายโอนขอมูลอีกดวย
4. Technology สําหรับเทคโนโลยีดานสุขภาพ หมายถึง technical know how ซึ่งก็คือ
ความรู ความเขาใจ และความสามารถในการประยุกตใชความรูเชิงเทคนิค คลินิก ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติที่
หลากหลาย ทันสมัย รวมไปถึงการมีเครื่องมือตางๆและหองทดลองที่จะชวยในการประเมินเทคโนโลยีดาน
สุขภาพ
5. Finance งบประมาณของหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ สวนใหญจะไดจากผูที่
นําผลการประเมินไปใชประกอบการตัดสินใจในการกระจายทรัพยากร การกําหนดนโยบาย การสรางแนวทาง

มาตรฐานการบํ าบัดรัก ษา งบประมาณควรมาจากหลายแหลง เพราะ หนวยงานประเมิ นเทคโนโลยีดาน
สุขภาพเปนสถาบันคลายหนวยงานดานการวิจัย จึงควรมีการหางบประมาณ มาสนับสนุนเพื่อใหเกิดการวิจัย
โดยทําในรูปแบบเปนแบบ sub contact การบริหารจัดการงบประมาณตองมีความคลองตัว มีความอิสระใน
การบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสามารถตอบสนองกับรูปแบบของงานประเมินเทคโนโลยีดาน
สุขภาพที่เปนในลักษณะของงานวิชาการได แตตองควรระวังเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน
6. Leadership/governance หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลเปนกรอบแนวคิดที่เหมาะสม
ที่สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อรับรองประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานของหนวยงานประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพ ตามภารกิจ จุดมุงหมาย และวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงานประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคหลักของธรรมาภิบาลคือ การที่จะบรรลุความสําเร็จของการจัดการองคกร
ดวยความเปนธรรม13 ทําใหผลการประเมินมีความนาเชื่อถือ ยุติธรรม และสรางความเสมอภาคในการเขาถึง
บริการและเทคโนโลยีสุขภาพได

วิธีการและกลไกในการนําผลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพผลักดันสู
นโยบายดานสุขภาพ
กลไกสําคัญที่ทําใหมีการนําผลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพไปใช คือ การมีนโยบายใหใช
ผลการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพประกอบการตัดสินใจดานนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวของกับการหลักประกัน
สุขภาพของประชาชนในประเทศ รวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายวาดวยการใชคูมือมาตรฐานดานสุขภาพทั้ง
การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ การฟนฟูสภาพ เพื่อปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานดาน
สุขภาพของประชาชน นอกจากนี้พบวามีการใชวิธีการสรางเครือขายกระจายทั่วประเทศ เปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการนําผลการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพหรือนโยบายไปใช

ประเด็นหรือเทคโนโลยีทางการแพทยที่ควรทําการประเมินเพื่อแกไขปญหา
สาธารณสุขที่สําคัญและเพื่อรองรับยุค Thailand 4.0
การที่มีเทคโนโลยีดานการแพทยและสาธารณสุขเขามาสูตลาดสุขภาพเปนจํานวนมาก ทําใหตอง
มีการพิจารณาประเด็นหัวขอสําหรับการทําประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพซึ่งตองใชหลักเกณฑหลายอยางเพื่อ
การคัดเลือกหัวขอ สําหรับการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ ของ Clifford Goodman14,15
พบวา หนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพควรใหความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการปองกัน ควบคุม
บําบัดรัก ษาโรคที่ มี burden of disease สู ง โรคที่ มีเ ทคโนโลยีเ พื่อ การป องกัน ควบคุม บํ าบั ดรั กษาที่
หลากหลาย วัคซีน อุปกรณทางการแพทย วิธีการรักษา และยาใหมๆ และนโยบายดานสุขภาพของรัฐบาล
เชน การใชสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย

สรุป
การกอตั้งหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพที่สามารถประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพใน
ระดับประเทศได นั้น ขึ้นอยูกับฐานขอมูลที่มีอยู และความเหมาะสมของบริบทแตละประเทศ ซึ่งจะมีความ
เฉพาะในแตละประเทศนั้นๆ และใหมีการผสมผสานบูรณาการกันระหวางขอมูลที่ไดมา จัดทําเปนขอมูลและ
ขอ เสนอแนะให กั บผู ตัดสินใจเชิง นโยบาย นอกจากนี้ยังควรเนนการร วมมื อ กั นทั้ง ภายในหนวยงาน และ
หนวยงานภายนอกอื่นๆ ไดแก มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ใหหนวยงานเหลานั้นเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินเทคโนโลยี ซึ่งในหลายประเทศพบวา หนวยงานเล็กๆ ที่ทําเกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
มีสวนชวยใหการขับเคลื่อนหนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพในระดับประเทศใหสามารถเดินไปได
นอกจากนี้ควรมีกฎหมายรองรับในการจัดตั้งหนวยงาน เพื่อเป นการกําหนดขอบเขต บทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบ อีกทั้งยังสงผลตอการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชในเชิงนโยบายอีกดวย

ขอเสนอแนะ
ขอ มู ล ที่ ได จ ากการทบทวนเอกสารที่ เ กี่ ยวขอ งประกอบกั บ ความคิ ดเห็ น ของผู บ ริ ห ารจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข และผู เ ชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร ส าธารณสุ ข มี ความเห็ นสอดคล อ งกั นในดานที่
กระทรวงสาธารณสุขควรมีห นวยงานที่ทําหนาที่ประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพระดับประเทศและพั ฒนา
ศัก ยภาพบุ ค คลากรสาขาต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การประเมิ น เทคโนโลยี ด า นสุ ข ภาพ และมี
ขอเสนอแนะอื่นๆ ดังนี้
1. ควรมีความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่มีการดําเนินการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ ทั้ง
จากกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยง และรวมตัวกันเปน Node ใหเกิดการ
ทํางานที่ประสานกันในดานวิชาการและนโยบาย
2. หัวใจหลักในการทํางานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ คือ ตองมีการวางแผนเรื่องอัตรากําลัง
คุณวุฒิของบุคลากร และงบประมาณไวเปนอยางดี
3. การสรางเครือขาย เปนการเพิ่มกําลังคนในการทํางานและชวยใหเกิดการตรวจสอบซึ่งกันและ
กัน จะทําใหเกิดกระบวนการในการพัฒนารูปแบบการทํางานมากขึ้น ทําใหเกิดมิติและมุมมองที่หลากหลาย
4. การดําเนินการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพดานนโยบาย คือ การ demonstrate value
เพื่อทําใหเกิดการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ และใชพื้นฐานของ evidence based solution ซึ่งจะทําให
เกิดการทําความคุมทุนในดานอื่นๆ และหา power policy ที่จะทําใหเกิดความชัดเจน
5. การขับเคลื่อนงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ ควรมีการดําเนินการเปนเครือขายเพื่อให
เกิดผลงานที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
.........................................................................................................
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