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ขอบเขตเนื้อหา

•การวางแผนการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
•การก าหนดค าถาม/ขอบเขตงานวิจัย
•แหล่งข้อมูลและการสืบค้นหลักฐาน
•โครงร่างการประเมินฯ



การวางแผนการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
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มิติของการประเมินฯ

Sources: Draborg E et al. Int J Technol Assess Health Care 2005 Winter;21(1):89-95.

Louis P et al Value Health 2007 Sep-Oct;10(5):326-35.
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แนวทางในการด าเนินการประเมินฯ

•ท าความเข้าใจบริบทและค าถามเชิงนโยบาย
• ใครเป็นผู้ร้องขอให้มีเทคโนโลยีนี้?
•การประเมินนี้สนับสนุนการตัดสินใจอะไร?
•ท าไมต้องประเมินเทคโนโลยีนี้ในปัจจุบัน?
• เทคโนโลยีนี้จะถูกน าไปใช้ที่ใด?
• เมื่อไหร่ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลการประเมินนี?้
• ใครเป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน?



แนวทางในการด าเนินการประเมินฯ (ต่อ)

•รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหา
•ก าหนดค าถามและขอบเขตงานวิจัย
•ก าหนดวิธีในการตอบค าถามงานวิจัยที่เหมาะสม โดยพิจารณา
•วิธีการ
•ความเป็นไปได้
• เวลา

•พิจารณาว่าผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลคือใคร



การก าหนดค าถาม/ขอบเขตงานวิจัย
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ก าหนดค าถามงานวิจัย
• มีความชัดเจน
• ค าถามของคนทั่วไป/ผู้ก าหนดนโยบาย ค าถามที่สามารถท าวิจัยได้

• อยู่ในรูปแบบที่สามารถตอบได้ด้วยการท าวิจัย 
• มีจ านวนเหมาะสม สามารถบริหารจัดการได้
• ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
• สอดคล้องกับค าถามเชิงนโยบายที่จัดล าดับความส าคัญ 

ยกเว้น เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นพ้องว่าควรมกีารเปลี่ยนแปลง
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Source: HITAP's HTA process guidelines 



ก าหนดขอบเขต
•ก าหนดประชากรเป้าหมาย
•ระบาดวิทยาของโรค/สภาวการณ์ 
•มี Sub-population หรือไม?่

•ก าหนดเทคโนโลยี
•ชนิดของเทคโนโลยี
•อายุของเทคโนโลยี
• เทคโนโลยีใหม่? เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่มีการแข่งขันกัน
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ก าหนดขอบเขต (ต่อ)
•ก าหนดตัวเปรียบเทียบ

• เทคโนโลยทีี่ใช้อยู่เดิม (current practice) 

• เทคโนโลยีที่ใช้กันโดยทั่วไป (the most widely used technology)

• เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลสูงสุดซึ่งเป็นที่แนะน าใน standard 
practice guideline

• การไม่ท าอะไรเลย (do nothing) และการรอสังเกตอาการ (watchful 
waiting)
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ก าหนดขอบเขต (ต่อ)
•ก าหนดผลลัพธ์
•ด้านคลินิก: การยืดชีวิต ระดับการควบคุมโรค อาการอันไม่พึง
ประสงค์
•ควรเป็นข้อมูลประสิทธิผล (effectiveness) มากกว่าประสิทธิ
ศักย์ (efficacy)
•ควรเป็นผลลัพธ์สุดท้าย (final outcome) มากกว่าผลลัพธ์ที่เป็น
ตัวแทน (surrogate outcome)

•ด้านเศรษฐศาสตร์: ความคุ้มค่า ต้นทุน
•ด้านผู้ป่วย: คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้ป่วย
• เครื่องมือที่ใช้วัด



ก าหนดขอบเขต (ต่อ)

•ก าหนดมุมมองของการศึกษา 
•สังคม
•รัฐบาล
•ผู้ให้บริการ

มุมมอง  ต้นทุน
มุมมองที่กว้างจะให้ผลลัพธ์ในภาพรวมที่คลอบคลุมกว่า
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ก าหนดขอบเขต (ต่อ)

•ก าหนดวิธีการประเมิน
•การทบทวนหลักฐานวิชาการ 
•การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์
•การศึกษาเชิงปริมาณ
•การศึกษาเชิงคุณภาพ
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ก าหนดขอบเขต (ต่อ)
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ด้านคลินิก ด้านเศรษฐศาสตร์

ประชากรเป้าหมาย ? ?

เทคโนโลยี Dengue vaccine Dengue vaccine

ตัวเปรียบเทียบ ? ? 

ผลลัพธ์ ? ?

มุมมอง ? ?

วิธีประเมิน ? ?



แหล่งข้อมูลและการสืบค้นหลักฐาน
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การทบทวนข้อมูลพื้นฐาน
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ทางเลือกใน
การรักษาที่มี
อยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูล
พื้นฐานของ

โรค

ภาระโรค/
ระบาดวิทยา

คลินิก

ระบบ
สุขภาพ

Population, Intervention, Comparator, Outcome, Setting



ระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐาน 
Systematic review or meta-analysis of all relevant RCTs, 
or evidence-based clinical practice guidelines based on 

systematic reviews of RCTs

At least one well-designed RCT

Well-designed controlled trials without 
randomization

Well-designed case-control and 
cohort studies

Systematic reviews of 
descriptive and qualitative 

A single 
descriptive or 

qualitative study

Expert 
Opinion

Source: Melnyk, B. & Fineout-Overholt, E. (2005)
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Source of Real-World Data

•Supplements to RCTs
•Large simple trials (practical clinical trials)
•Registries
•Administrative data
•Health surveys
•Electronic health records and medical chart reviews

Source: Louis P et al Value Health 2007 Sep-Oct;10(5):326-35.
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โครงร่างการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
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รายละเอียดของโครงร่าง

•ขอบเขตของการประเมิน
•แหล่งข้อมูลและวิธีการสืบค้น
•วิธีการประเมินและการวิเคราะห์
• โครงสร้างรายงาน
•การเผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์



ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเชิง

คุณภาพ
การศึกษา
เชิงปริมาณ

การประเมินความ
คุ้มค่าทางการแพทย์

รูปแบบการศึกษา   

ประชากรเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง   

ขนาดตัวอย่าง  +/-

เทคโนโลยี   

ตัวเปรียบเทียบ +/- 

มุมมองในการประเมิน +/- +/- 

กรอบเวลาในการประเมิน 

อัตราการปรับลด
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ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาเชิง
คุณภาพ

การศึกษา
เชิงปริมาณ

การประเมินความ
คุ้มค่าทางการแพทย์

แบบจ าลอง +/-
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

การเก็บข้อมูล (เครื่องมือที่ใช้ 
สถานที่ และวิธีการเก็บข้อมูล)

  

การขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์

+/- +/- +/-

การวิเคราะห์ข้อมูล   
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Thai HTA guidelines (1st & new 2nd issues)





หลักการเพื่อการอภิบาลที่ดี

•ความโปร่งใส (Transparency)
•ความมีส่วนร่วม (Inclusiveness)
•ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability)
•ความตรงเวลา (Timeliness)
•คุณภาพ (Quality)
•ความสม่ าเสมอ(Consistency)
•ความสามารถในการคัดค้าน (Contestability)
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Source: HITAP's HTA process guidelines 


