
 
โครงการการประชุมวิชาการ  

เรื่อง  การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ  
(Economic Evaluation for Healthcare Intervention)  

วันที ่17-19 กรกฎาคม 2562  
ณ  โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ  

(Economic Evaluation for Healthcare Intervention)  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบาย
รัฐบาลที่จะนําประเทศไทยก้าวสู่  Thailand 4.0 รวมทั้ งการเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและลดความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงระบบสุขภาพ ซึ่งในการดําเนินงานและกําหนด
เป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 
4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
2.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
และ 4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็น เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

 จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (value-based healthcare) เป็นหนึ่ งใน
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการด้านสุขภาพ (healthcare intervention) ใหม่ๆ ที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษาดีกว่ามาตรการเดิม แต่กลับมีผลให้ต้นทุนในการรักษา 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน หากระบบสุขภาพเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ต้นทุนทั้งระบบ  
ควรจะลดลง ดังนั้น คุณค่า (value) ที่แท้จริงในการดูแลสุขภาพ ก็คือ การมีผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีและ 
มีต้นทุนทั้งระบบต่ํา 

 การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ จัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการประเมินและ
ตัดสินใจเลือกมาตรการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความจํากัดของงบประมาณทุกภาคส่วน  
ในการนําเครื่องมือนี้มาใช้ ผู้สนใจจําเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะที่จําเป็น จึงจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
ในการตัดสินใจและคัดเลือกมาตรการด้านสุขภาพในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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 พันธกิจที่สําคัญประการหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ การให้บริการวิชาการ
เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับผู้สนใจ หรือเภสัชกรในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพ 
แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงไปถึงด้าน
เศรษฐศาสตร์ในการดูแลสุขภาพ  

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการของการประเมินความคุ้มค่า 

ของมาตรการด้านสุขภาพ (Economic evaluation for Healthcare Intervention) 
  

กลุ่มเป้าหมาย   เภสัชกรโรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
จํานวนประมาณ 60 คน 

 

ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561  
      ณ  โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง เท่ากับ 15.25  หน่วยกิต 
 

รหัสกิจกรรม   1003-2-000-011-07-2562 
 

รูปแบบการประชุม  

 การบรรยาย การอภิปราย/ถกแถลง ซักถาม  

 ผู้ร่วมการประชุมฯ จะได้รับสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ตามเวลาที่เข้าร่วม 
    การประชุม  

 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูตรเภสัชกรรมการจัดการ (module)  
    ที่ขอรับการลดค่าลงทะเบียน และเก็บหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษา จะไม่ได้รับหน่วยกิตการศึกษา 
    ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
 

วิทยากรและผู้ด าเนินรายการ 
1. รศ. ดร. ภญ. อัญชลี  เพ่ิมสุวรรณ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. รศ. ดร. ภก. อาทร  ริ้วไพบูลย์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ผศ. ดร. ภก.สุรศักดิ์  เสาร์แก้ว สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. ผศ. ดร. ภก. ปิยะเมธ  ดิลกธรสกุล สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. อ. ภก. จิรวิชญ์  ยาดี สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีหลักการในการตัดสินใจเลือกมาตรการทางสุขภาพที่มีความคุ้มค่าคุ้มทุน 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถวิพากษ์งานวิจัยด้านความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานวิจัยด้านความคุ้มค่าได้ 
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วิธีการเข้าร่วมประชุมฯ  
1.  การสมัคร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสมัครหนังสือเชิญประชุมฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมสมัคร 

              ออนไลน์ได้ท่ี   www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE  
....ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562…. 

2.   การลงทะเบียน 
       ส าหรับเภสัชกร  
    ค่าลงทะเบียนการเข้าประชุมฯ คนละ 3,500.-บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าหนังสือ 

    การประเมินความคุ้มค่าทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ 400.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 3,900.- 
    บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สมัครภายในวันศุกร์ที ่28 มิถุนายน 2562   

            ค่าลงทะเบียนการเข้าประชุมฯ คนละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) และค่าหนังสือการประเมิน 
    ความคุ้มค่าทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ 400.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 4,400.-บาท  
    (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  สมัครหลังวันศุกร์ที ่28 มิถุนายน 2562   

  
       ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

   นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก และสาขาการจัดการเภสัช- 
     กรรมของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือจะได้รับสิทธิ ลดหย่อน เฉพาะค่าลงทะเบียนฯ กึ่งหนึ่ง 
     ของอัตราปกต ิรายละเอียดมี ดังนี้ 

               -  ค่าลงทะเบียนการเข้าประชุมฯ คนละ 1,750.-บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) และค่า 
                   หนังสือการประเมินความคุ้มค่าทางเภสัชเศรษฐศาสตร์  400.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)  
                   รวมเป็นเงิน 2,150.-บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สมัครภายในวันศุกร์ที่ 28 
                  มิถุนายน 2562   
                - ค่าลงทะเบียนการเข้าประชุมฯ คนละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) และค่าหนังสือ 
                   การประเมินความคุ้มค่าทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ 400.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 
                   2,400.-บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สมัครหลังวันศุกร์ที ่28 มิถุนายน 2562   
    ทั้งนี้  โดยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผู้สมัครประชุมฯ จะต้องจัดทําหนังสือแจ้งการสมัครและ 

     ขอลดหย่อนค่าลงทะเบียนผ่านประธานหลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือนั้นๆ  
     ส่งมายังผู้จัดด้วย 

    ให้ผู้สมัครประชุมฯ ทุกราย สมัครพร้อมชําระเงินค่าลงทะเบียนประชุมฯ ล่วงหน้า โดยโอนเงินเข้า
บั ญ ชี อ อ ม ท รั พ ย์  ธ น า ค า ร ก รุ ง ไท ย  จํ า กั ด  (ม ห าช น ) ส าข าถ น น สุ เท พ  ชื่ อ บั ญ ชี  
งานเครือข่ายวิชาการ  เลขท่ีบัญชี 521-0-32958-5            

     กรุณาสําเนา หรือ scan หลักฐานการโอนเงิน  ที่เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมหน่วยงานต้นสังกัด 
ของผู้ สมัครที่ ชั ด เจน  แจ้ งยืนยันการชํ าระเงิน ผ่ านระบบการลงทะเบี ยน ออน ไลน์ ได้ ที่  
www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE 
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หมายเหตุ  

 ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน  

 ไม่รับชําระค่าลงทะเบียนประชุมฯ ล่วงหน้าด้วยดร๊าฟ เช็ค ไปรษณียธ์นาณัติ  

 ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบ  
    ของทางราชการ 

 กรุณานําหลักฐานใบโอนเงิน (ฉบับจริง) มาแสดง เพ่ือตรวจสอบและขอรับใบเสร็จในวันประชุมฯ   

 ผู้จัดประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมชําระล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมา 
    ประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งนี้ โดยผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้  
    หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์  

 ผู้เข้าประชุมฯ ที่ประสงค์จะสํารองห้องพัก โปรดติดต่อแจ้งการสํารองห้องพักได้โดยตรงกับโรงแรม  
    ซึ่งสามารถ Download เอกสารการสํารองห้องพัก ได้ที่ เว็บไซด์ www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ  

(Economic Evaluation for Healthcare Intervention) 
วันที ่17-19 กรกฎาคม 2562  

ณ  โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00-08.45 น.    ลงทะเบียน 
 08.45-09.00 น. กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้ร่วมประชุม 

  โดย  รศ. ดร. ภก. วิรัตน์   นิวัฒนนนัท์  
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 09.00-10.30 น. บทบาทของการประเมินความคุ้มค่าในการคัดเลือกยาเพ่ือบรรจุในบัญชียาหลัก 
   แห่งชาติ (Role of economic evaluation in selecting drugs into the 
    National List of Essential Medicine) 
   โดย รศ. ดร. ภก. สรุศักดิ์ เสาแก้ว  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 10.45-12.00 น.   การใช้ข้อมูลด้านระบาดวิทยา การสังเคราะห์หลักฐาน ในการประเมินความ 

คุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ (The use of epidemiological evidence, 
evidence synthesis, and real world evidence for health economic 
evaluation) 

   โดย รศ. ดร. ภก. สรุศักดิ์  เสาแก้ว  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 14.30 น. การประเมินต้นทุนในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
     (Measurement of costs in economic analysis)  
     โดย รศ. ดร. ภก. อาทร ริ้วไพบูลย์  
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 14.30-14.45 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง  
 14.45-16.00 น. การประเมินต้นทุนในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
     (Measurement of costs in economic analysis)  
     โดย รศ. ดร. ภก. อาทร  ริ้วไพบูลย์  
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/detail.php?op=conference_course&course=0015


วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 
 09.00-10.30 น. ชนิดการประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ 
   (Types of health economic evaluation) 
   โดย รศ. ดร. ภญ. อัญชลี  เพ่ิมสุวรรณ  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 10.45-12.00 น. การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลและการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ 
   (Cost-effectiveness analysis and cost-utility analysis) 
    โดย รศ. ดร. ภญ. อัญชลี  เพ่ิมสุวรรณ  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00–14.30 น. แบบจําลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ : แบบจําลองแผนภูมิต้นไม้ 
     (Decision analytical modeling : Decision tree model) 
    โดย ผศ. ดร. ภก. ปิยะเมธ  ดิลกธรสกุล  
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 14.30-14.45 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 14.45-16.00 น.  แบบจําลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ : แบบจําลองมาร์คอฟ 
     (Decision analytical modeling : Markov model) 
    โดย ผศ. ดร. ภก. ปิยะเมธ  ดิลกธรสกุล  
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียน 
 09.00-10.30 น. การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) 

   โดย อ. ภก. จิรวิชญ์  ยาดี  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 
 10.45-12.00 น. หลักการในการประเมินงานวิจัยด้านความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ 
   (Critical appraisal of economic study)  

   โดย ผศ. ดร. ภก. ปิยะเมธ  ดิลกธรสกุล  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 



 13.00-16.00 น.  ฝึกปฎิบัติการ การประเมินงานวิจัยด้านความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ 
    โดย ผศ. ดร. ภก. ปิยะเมธ  ดิลกธรสกุล  
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    รศ. ดร. ภญ.อัญชลี  เพ่ิมสุวรรณ  
    อ. ภก. จิรวิชญ์  ยาด ี
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 
หมายเหตุ :        *   เวลาตามกําหนดการประชุมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

**   รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม 


