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ชื่อโครงการ

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินความคุมคาของมาตรการดานสุขภาพ
(Economic Evaluation for Healthcare Intervention)

ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ตามนโยบาย
รัฐ บาลที่จ ะนําประเทศไทยกาวสู Thailand 4.0 รวมทั้งการเขาสูการเชื่อมตอการคาและการลงทุน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและลดความเหลื่อมล้ําการเขาถึงระบบสุขภาพ ซึ่งในการดําเนินงานและกําหนด
เปาหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใตการพัฒนาความเปนเลิศใน
4 ดาน คือ 1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
2.ยุทธศาสตรบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 3.ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
และ 4.แผนยุทธศาสตรบริหารเปน เลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
จะเห็ น ว า ยุ ท ธศาสตร ด า นสุ ข ภาพโดยเนน คุ ณ ค า (value-based healthcare) เป น หนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญ สวนหนึ่งมาจากมาตรการดานสุขภาพ (healthcare intervention) ใหมๆ ที่ไดรับการ
พัฒนาใหมีประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษาดีกวามาตรการเดิม แตกลับมีผลใหตนทุนในการรักษา
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน หากระบบสุขภาพเปนระบบที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง ตนทุนทั้งระบบ
ควรจะลดลง ดั งนั้ น คุ ณค า (value) ที่แท จ ริงในการดู แลสุ ขภาพ ก็คือ การมีผ ลลัพธในการรักษาที่ดีและ
มีตนทุนทั้งระบบต่ํา
การประเมินความคุมคาของมาตรการดานสุขภาพ จัดเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชในการประเมินและ
ตัดสินใจเลือกมาตรการดานสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตความจํากัดของงบประมาณทุกภาคสวน
ในการนําเครื่องมือนี้มาใช ผูสนใจจําเปนตองมีองคความรูและทักษะที่จําเปน จึงจะสามารถนําไปประยุกตใช
ในการตัดสินใจและคัดเลือกมาตรการดานสุขภาพในหนวยงานที่รับผิดชอบไดอยางถูกตองครบถวน
พันธกิจที่สําคัญประการหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ การใหบริการวิชาการ
เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนองคความรูดานวิชาการใหกับผูสนใจ หรือเภสัชกรในการปฏิบัติหนาที่ดูแลสุขภาพ
แกประชาชนไดอยางถูกตองและคุมคา โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษทางการแพทยที่เชื่อมโยงไปถึงดาน
เศรษฐศาสตรในการดูแลสุขภาพ
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วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดเพิ่มพูนความรูและทักษะดานวิชาการของการประเมินความคุมคา
ของมาตรการดานสุขภาพ (Economic evaluation for Healthcare Intervention)

กลุมเปาหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จํานวนประมาณ 60 คน
ระยะเวลา/สถานที่ดําเนินงาน

วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

รูปแบบการประชุม
• การบรรยาย การอภิปราย/ถกแถลง ซักถาม
• ผูรวมการประชุมฯ จะไดรับสะสมหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร ตามเวลาที่เขารวม
การประชุม
วิทยากรและผูดําเนินรายการ
1. รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
2. รศ. ดร. ภก. อาทร ริ้วไพบูลย
3. ผศ. ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสารแกว
4. ผศ. ดร. ภก. ปยะเมธ ดิลกธรสกุล
5. อ. ภก. จิรวิชญ
ยาดี

สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมประชุมมีหลักการในการตัดสินใจเลือกมาตรการทางสุขภาพที่มีความคุมคาคุมทุน
2. ผูเขารวมประชุมสามารถวิพากษงานวิจัยดานความคุมคาไดอยางถูกตอง
3. ผูเขารวมประชุมสามารถใชประโยชนจากขอมูลงานวิจัยดานความคุมคาได
เภสัชกรผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษา
ตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (CPE-credit) ไดประมาณ 15.25 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง ทั้งนี้ โดยผูเขารวม
การประชุมฯ จะตองลงชื่อครบถวนทุกหัวขอกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการฯ ครั้ งนี้ เปน โครงการความรว มมือระหวางคณะเภสัช ศาสตร 4
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร และกองบริ ห ารการสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข
และถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต โดยจัดเปนวิชาเลือกของหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเปน
หัวขอเลือกสรรทางเภสัชศาสตร (Current/special topics) ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร จํ า น ว น 2 ห น ว ย กิ ต ดั ง นั้ น
จะไมสามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (CPE-credit) ได ในกรณีตอไปนี้
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1. ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีการลงทะเบียนวัดผล/ประเมินผลเพื่อนับสะสม
เป น หน ว ยกิ ต ของวิ ช าเลื อ กในหลั ก สู ต รเภสัช ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาเภสั ช กรรมคลิ นิก และเปน หัว ข อ
เลือกสรรทางเภสัชศาสตร (Current/special topics) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
2. เภสั ช กรที่ มีส ถานะเป น นั กศึกษาบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ หรือเภสัช กรผูส มัครเขา
รวมการประชุมฯ ที่ขอใชสิทธิ์ในนามนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ภายหลั ง การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ผู ที่ ต อ งการให นั บ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ
ครั้งนี้ เปนหนวยกิตสะสมของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ของคณะเภสัชศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม และเป น หั ว ข อ เลื อ กสรรทางเภสั ช ศาสตร (Current/special
topics)
ของคณะเภสั ช ศาสตร ของมหาวิ ท ยาลั ย ในความร ว มมื อ (มหาวิ ทยาลัย ขอนแกน มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) จะตองเขารับการประเมินตามที่จะแจงใหทราบตอไป
วิธีการเขารวมประชุมฯ
1. การสมัคร ผูสนใจสามารถดาวนโหลดสมัครหนังสือเชิญประชุมฯ และเอกสารที่เกี่ยวของ พรอมสมัคร
ออนไลนไดที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE
....ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562….
2. การลงทะเบียน
 สําหรับเภสัชกร
 คาลงทะเบียนการเขาประชุมฯ คนละ 3,500.-บาท (สามพันหารอยบาทถวน) และคาหนังสือ
การประเมินความคุมคาทางเภสัชเศรษฐศาสตร 400.-บาท (สี่รอยบาทถวน) รวมเปนเงิน 3,900.บาท (สามพันเการอยบาทถวน) สมัครภายในวันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562
 คาลงทะเบียนการเขาประชุมฯ คนละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถวน) และคาหนังสือการประเมิน
ความคุ มค าทางเภสั ชเศรษฐศาสตร 400.-บาท (สี่รอยบาทถวน) รวมเปนเงิน 4,400.-บาท
(สี่พันสี่รอยบาทถวน) สมัครหลังวันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562
 สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก และสาขาการจัดการเภสัช กรรมของมหาวิทยาลัยในความรวมมือจะไดรับสิทธิ ลดหยอน เฉพาะคาลงทะเบียนฯ กึ่งหนึ่ง
ของอัตราปกติ รายละเอียดมี ดังนี้
- คาลงทะเบียนการเขาประชุมฯ คนละ 1,750.-บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยหาบาทถวน) และคา
หนั งสื อการประเมิ น ความคุ มค าทางเภสั ช เศรษฐศาสตร 400.-บาท (สี่ รอ ยบาทถว น)
รวมเป น เงิ น 2,150.-บาท (สองพั น หนึ่ ง รอ ยห า สิบ บาทถ ว น) สมั ค รภายในวั น ศุ ก ร ที่ 28
มิถุนายน 2562
- คาลงทะเบียนการเขาประชุมฯ คนละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถวน) และคาหนังสือ
การประเมินความคุมคาทางเภสัชเศรษฐศาสตร 400.-บาท (สี่รอยบาทถวน) รวมเปนเงิน
2,400.-บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน) สมัครหลังวันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562
 ทั้ ง นี้ โดยนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาผู ส มั ค รประชุ ม ฯ จะต อ งจั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ ง การสมั ค รและ
ขอลดหย อนค า ลงทะเบี ย นผ า นประธานหลั กสู ต รฯ ของมหาวิ ทยาลัย ในความรว มมือ นั้น ๆ
สงมายังผูจัดดวย
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 ใหผูสมัครประชุมฯ ทุกราย สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียนประชุมฯ ลวงหนา โดยโอนเงินเขา
บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือขายวิชาการ
เลขที่บัญชี 521-0-32958-5
 กรุ ณาสํ า เนา หรื อ scan หลั กฐานการโอนเงิน ที่ เขีย นชื่อ-นามสกุล พร อมหนว ยงานตน สังกั ด
ของผู ส มั ค รที่ ชั ด เจน แจ ง ยื น ยั น การชํ า ระเงิ น ผ า นระบบการลงทะเบี ย นออนไลน ไ ด ที่
www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE
หมายเหตุ
• ไมรับลงทะเบียนหนางาน
• ไมรับชําระคาลงทะเบียนประชุมฯ ลวงหนาดวยดราฟ เช็ค ไปรษณียธนาณัติ และการฝากเงินระบบ ADM
• ข าราชการสามารถเบิ กค า ลงทะเบี ย นและคา ใชจ ายอื่น ๆ จากตน สังกัด ไดตามสิทธิ์ และตามระเบีย บ
ของทางราชการ
• กรุณานําหลักฐานใบโอนเงิน (ฉบับจริง) มาแสดง เพื่อตรวจสอบและขอรับใบเสร็จในวันประชุมฯ
• ผูจัดประชุมฯ จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนประชุมชําระลวงหนาไมวากรณีใด ๆ กรณีที่ผูสมัครไมสามารถมา
ประชุมฯ ดวยตนเองสามารถสงผูแทนมาเขารวมประชุมฯ ได ทั้งนี้ โดยผูสมัครจะตองประสาน/แจงให
หนวยงานผูจัดทราบลวงหนากอนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห
• ผู เ ข า ประชุ ม ฯ ที่ ป ระสงค จ ะสํ า รองห อ งพั ก โปรดติ ดต อแจง การสํา รองห องพั กไดโ ดยตรงกับ โรงแรม
ซึ่งสามารถ Download เอกสารการสํารองหองพัก ไดที่ เว็บไซด www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE
งบประมาณดําเนินงาน
รายรับ
- คาลงทะเบียนผูเขาประชุมวิชาการฯ 60 คนๆ ละ 3,900.-บาท
- งบประมาณแผนดิน ป 2562 แผนงานการเรียนการสอน
งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร กองทุนเพื่อการศึกษา
หมวดเงินอุดหนุน สําหรับกิจกรรมที่ 2: การเขารวมประชุม
การเขารวมอบรมทางวิชาการ การเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางดานวิชาการ การสัมมนาวิชาชีพเภสัชกรรม
ที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ
สถาบันองคกรวิชาชีพอื่น จํานวน 8 คนๆ ละ 3,900.-บาท

รวมเปนเงิน
(สองแสนหกหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน)

234,000.-บาท
31,200.-บาท

265,200.-บาท
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รายละเอียดคาใชจาย (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
ประเภทคาใชจาย
งบประมาณ (บาท)
หมวดคาตอบแทน
15,750.00
 คาตอบแทนวิทยากร (วิทยากรรับเชิญภายนอก)
ภาคบรรยาย 10.5 ชั่วโมงๆ ละ 1,500.-บาท
4,500.00
• คาตอบแทนวิทยากร (วิทยากรรับเชิญภายใน)
ภาคบรรยาย 4.5 ชั่วโมงๆ ละ 1,000.-บาท
2,700.00
• คาตอบแทนวิทยากร (วิทยากรรับเชิญภายนอก-ภายใน)
ภาคปฏิบัติการ 9 ชั่วโมงๆ ละ 300.-บาท
5,000.00
• คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
2,000.00
• คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน
หมวดคาใชสอย 0จจ
25,000.00
• คาเดินทางและที่พักวิทยากร
114,750.00
• คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 3 วันๆ ละ 1 มื้อ
(450.-บาท x 3 วัน x 85 คน)
25,500.00
• คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 3 วันๆ ละ 2 มื้อ
(50.-บาท x 3 วันๆ ละ 2 มื้อ x 85 คน)
2,000.00
• คาธรรมเนียมการขอกําหนดและรับรองหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
3,000.00
• คาเลี้ยงรับรองวิทยากร
2,400.00
• คาถายเอกสาร
หมวดคาวัสดุ
15,600.00
• คาวัสดุสํานักงาน
7,000.00
• คากระเปาและเครื่องเขียน (70.-บาท x 100 คน)
40,000.00
• คาหนังสือการประเมินความคุมคาทางเภสัชเศรษฐศาสตร
(เลมละ 400.-บาท x 100 เลม)
รวมงบประมาณทั้งหมด (สองแสนหกหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน)
265,200.00

กําหนดการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจําปงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 29/2562
เรื่อง การประเมินความคุมคาของมาตรการดานสุขภาพ
(Economic Evaluation for Healthcare Intervention)
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. กลาวเปดงานและตอนรับผูรวมประชุม
โดย รศ. ดร. ภก. วิรัตน นิวัฒนนันท
คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
09.00-10.30 น. บทบาทของการประเมินความคุมคาในการคัดเลือกยาเพื่อบรรจุในบัญชียาหลัก
แหงชาติ (Role of economic evaluation in selecting drugs into the
National List of Essential Medicine)
โดย รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแกว
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 น. การใชขอมูลดานระบาดวิทยา การสังเคราะหหลักฐาน ในการประเมินความ
คุมคาของมาตรการดานสุขภาพ (The use of epidemiological evidence,
evidence synthesis, and real world evidence for health economic
evaluation)
โดย รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแกว
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
12.00-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 14.30 น. การประเมินตนทุนในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
(Measurement of costs in economic analysis)
โดย รศ. ดร. ภก. อาทร ริ้วไพบูลย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
14.30-14.45 น. พัก-รับประทานอาหารวาง
14.45-16.00 น. การประเมินตนทุนในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
(Measurement of costs in economic analysis)
โดย รศ. ดร. ภก. อาทร ริ้วไพบูลย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. ชนิดการประเมินความคุมคาของมาตรการดานสุขภาพ
(Types of health economic evaluation)
โดย รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 น. การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลและการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน
(Cost-effectiveness analysis and cost-utility analysis)
โดย รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12.00-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น. แบบจําลองการวิเคราะหการตัดสินใจ : แบบจําลองแผนภูมิตนไม
(Decision analytical modeling : Decision tree model)
โดย ผศ. ดร. ภก. ปยะเมธ ดิลกธรสกุล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.30-14.45 น. พัก-รับประทานอาหารวาง
14.45-16.00 น. แบบจําลองการวิเคราะหการตัดสินใจ : แบบจําลองมารคอฟ
(Decision analytical modeling : Markov model)
โดย ผศ. ดร. ภก. ปยะเมธ ดิลกธรสกุล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. การวิเคราะหความไว (Sensitivity analysis)
โดย อ. ภก. จิรวิชญ ยาดี
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวาง
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10.45-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

หลักการในการประเมินงานวิจัยดานความคุมคาของมาตรการดานสุขภาพ
(Critical appraisal of economic study)
โดย ผศ. ดร. ภก. ปยะเมธ ดิลกธรสกุล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
ฝกปฎิบัติการ การประเมินงานวิจัยดานความคุมคาของมาตรการดานสุขภาพ
โดย ผศ. ดร. ภก. ปยะเมธ ดิลกธรสกุล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ. ดร. ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
อ. ภก. จิรวิชญ ยาดี
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

* เวลาตามกําหนดการประชุมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** รับประทานอาหารวางในหองประชุม

