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¤Ó¹Ó 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ กาวเดินมาถึงปท่ีสอง
ของการทำงานหนักและความกระตือรือรนเพ่ือการพัฒนาใหเกิดระบบการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพในประเทศไทย อันเปนเคร่ืองมือ
สำคัญสำหรับผูกำหนดนโยบายและบุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับ เพ่ือให 
การตัดสนิใจจดัสรรทรพัยากรดานสาธารณสุขท่ีมอียูอยางจำกัดเกดิประโยชน
อยางคุมคาและสรางคุณประโยชนสงูสดุตอประชาชนและสังคมโดยรวม 
 
รายงานประจำปฉบับนี้เปนการรวบรวมผลการดำเนินงานของเราในรอบปท่ี
ผานมา (มกราคม – ธันวาคม 2551) ประสบการณตางๆ จากการทำงานท่ีเกิด
ขึน้ เปรยีบด่ังกาวยางของการเรียนรูและเพ่ิมพนูทักษะจากการทำงาน เพ่ือมุงสู
เปาหมายและพันธกิจของเรา คือการสรางองคความรูและหลักฐานเชิง
ประจักษ เพ่ือเสนอแนะนโยบายเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคน
ไทย อยางมปีระสทิธิภาพและโปรงใสตรวจสอบได 
  
และทายท่ีสดุ ทมีงาน HITAP ขอขอบคณุในความมอีปุการะของบคุคล และ
หนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน ทีส่นบัสนนุการดำเนินงานของเรา
มาโดยตลอด   
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เทคโนโลยีและนโยบายนับเปนองคประกอบสำคญัของระบบสขุภาพ 
อยางไรก็ตามเทคโนโลยีและนโยบายมีความหลากหลาย มีการ
พัฒนาและเปลีย่นแปลงเกือบตลอดเวลา และขึน้กับบรบิทของสงัคม 
เศรษฐกจิและการเมอืง เทคโนโลยีหรอืนโยบายท่ีใชไดผลดใีนสถานที่
หน่ึงอาจไมเหมาะสมสำหรับอกีสถานท่ีหน่ึง ประกอบกับทรพัยากรใน

ระบบสขุภาพมีจำกัดจงึตองพิจารณาเลือกใชเฉพาะเทคโนโลยี และนโยบายท่ี
เหมาะสม การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ ซึ่งหมายถึงการ
ศกึษาผลกระทบดานบวกและลบท่ีเกิดขึน้หรืออาจเกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยี
หรือนโยบายท้ังในปจจุบันและอนาคต ซึ่งผลกระทบท่ีพิจารณาอาจรวมถึง
ผลกระทบดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและจริยธรรม ขอมูลเหลาน้ีจะชวยผู
บริหารประกอบการตัดสินใจสำหรับลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากรในระบบ
สขุภาพใหวางอยูบนหลักฐานขอมลูเชงิประจกัษ   
  
ซึง่จะสงเสริมใหสงัคมตรวจสอบและวิพากษ ไดอยางถูกตองเกิดความโปรงใส
ในการบรหิารทรพัยากรสาธารณะ นอกจากน้ีในหลายประเทศยังใชประโยชน
จากการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพสำหรับการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรและบุคลากร หรอืเจรจาตอรองกับบรษิทัผูผลติเทคโนโลยีทาง
การแพทย เชน ในประเด็นของราคาหรือวธีิการบริหารจดัการ ทำใหประชาชน
ในประเทศเหลาน้ันเขาถึงเทคโนโลยีทางการแพทยในราคาท่ีเหมาะสมและ 
ทัว่ถึง 
 
ในทางตรงกันขามในสังคมท่ีขาดระบบประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดาน
สุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ  ประชาชนก็จะสูญเสียโอกาสในการไดรับ
ประโยชน จากยา เทคโนโลยี หรอื/และนโยบายดานสุขภาพอยางทันทวงที ซึง่
หมายถึงการสูญเสียโอกาสในการชวยชีวิตหรือแกไขภาวะความเจ็บปวยของ
ประชาชนจำนวนมาก การมรีะบบประเมนิเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ
ที่ดียอมเปดโอกาสใหประชาชนในประเทศน้ันๆสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทาง
การแพทยชนิดใหมที่เพ่ิงคิดคนไดรวดเร็วข้ึนกวาท่ีจะปลอยใหเปนไปตาม
ครรลองซึง่หมายถึงตองใชเวลานานกวาเทคโนโลยีหรอืนโยบายใหมๆ  จะไดรบั
การยอมรับอยางแพรหลาย  
 

·ÓäÁμŒÍ§»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕ 
áÅÐ¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ 
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จากประโยชนดงักลาว ปจจบุนัหลายประเทศท่ัวโลกไดจดัตัง้หนวยงาน เพ่ือทำ
หนาท่ีประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ ดังเชน Pharmaceutical 
Benefit Scheme (PBS) ของประเทศออสเตรเลีย National Institute for 
Health and Clinical Excellence ในองักฤษและเวลส และ Health Insurance 
Review Agency (HIRA) ในสาธารณรัฐเกาหลี 
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เปนท่ียอมรับกันในระดับสากลวาการประเมินเทคโนโลยีทางดาน
สุขภาพเปนเคร่ืองมือสำคัญสำหรับผูบริหารและบุคลากรทางการ
แพทยและสาธารณสุขในทุกระดับ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
สำหรับจดัสรรทรพัยากรเพ่ือแกไขปญหาสุขภาพของประเทศโดยรวม 
หากแตปจจุบันประเทศไทยยังขาดปจจัยเอ้ืออำนวย ใหเกิดการใช

ประโยชนจากผลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพซ่ึงเกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการ อาทิ 
 

v การขาดกลไกในการบริหารจัดการองคความรูเพ่ือนำไปใชในการ
กำหนดนโยบายและภาคปฏิบตั ิ 

 
v นกัวิจยัท่ีทำการศึกษาดานการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพมีจำนวน

ไมมาก ซึ่งนักวิจัยเหลาน้ีมักสนใจประเมินเทคโนโลยีหรือนโยบายทาง
ดานสุขภาพเพียงบางเร่ืองเชนยาหรือเครือ่งมอืแพทยบางประเภท อกีท้ัง
นักวิจัยเหลาน้ีมักเลือกทำวิจัยเพ่ือสนองความสนใจของตนเองหรือ
สนองประโยชนของผูใหทนุวิจยั สงผลใหผลการศึกษาไมสามารถนำไป
ใชเพ่ือสนองความตองการท่ีแทจรงิของสงัคม  

 
v นักวิจัยยังทำงานแบบแยกสวน ขาดเครือขายเชื่อมโยงระหวางนักวิจัย

กลุมตางๆ สงผลใหไมสามารถรวมกันทำงานใหญในระดับชาตไิด 
 
v หนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนยังขาดความรูและความเขาใจที่

เก่ียวของกับการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ ทำใหมองไมเห็นความ
สำคัญหรือไมสามารถนำผลการประเมินไปใชไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

 

·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº HITAP 
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จากสถานการณทีก่ลาวขางตน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดาน
สขุภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ 
HITAP) จงึไดรบัการกอตัง้ข้ึนในป พ.ศ. 2550 เพ่ือเปนหนวยงานท่ีไมแสวงหา
กำไร มีภารกิจหลักดานการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ โดย
ครอบคลมุยา เคร่ืองมอืแพทย หัตถการ การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรคท้ัง
สวนบุคคลและสังคม รวมถึงนโยบายสังคมทีเ่ก่ียวของกับสขุภาพ 
 
HITAP เนนการทำงานอยางเปนระบบโปรงใสตรวจสอบไดสอดคลอง กับ
สภาวการณปจจุบันของระบบสุขภาพของประเทศมุงสรางประโยชนตอสวน
รวมและกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม เพ่ือกระจายและ
จดัสรรทรพัยากรท่ีมอียูอยางจำกดัใหมปีระสทิธิภาพและตรงกับวตัถุประสงคท่ี
สงัคมโดยรวมตองการ  
 
HITAP ไดรบัเงนิทุนสนบัสนนุหลกัจากหนวยงานภาครัฐทีส่ำคญั 4 หนวยงาน 
ไดแก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข สำนักงานวิจยัเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสขุภาพไทย และสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข นอกจากน้ี HITAP ยังไดรบัทนุ
วิจัยสนับสนุนเฉพาะกิจจากหนวยงานท่ีไมแสวงหากำไรอ่ืนๆ เพ่ือทำการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพท่ีตรงกับภารกิจหลักของ HITAP 
เชน ธนาคารโลก ศนูยวิจยัปญหาสุรา และ Global Development Network  
 
อยางไรก็ตาม เพ่ือความเปนกลางและปราศจากปญหาเร่ืองผลประโยชน 
ทับซอน HITAP จะไมรับทุนหรือการสนับสนุนใดๆ ทั้งทางตรงและทางออม
จากหนวยงานภาคเอกชนท่ีแสวงหากำไรหรือหนวยงานท่ีสนบัสนนุโดยองคกร
ทีแ่สวงหากำไร 
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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ � 
 
เทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือสงัคมไทย 

 
¾Ñ¹¸¡Ô¨ 

 
v ประเมนิเทคโนโลยีดานสขุภาพของประเทศอยางมปีระสทิธิภาพโปรงใส

โดยใชระเบียบวิจยัท่ีมคีณุภาพมาตรฐานในระดับสากล 
 
v พัฒนาระบบและกลไกการประเมินเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการคัดเลือก 

จัดหา และบริหารจัดการเทคโนโลยี รวมถึงการกำหนดนโยบายดาน
สขุภาพอยางเหมาะสม 

 
v ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหความรูสูสาธารณะ เพ่ือใหเกิด

การใชประโยชนจากผลการประเมิน  

 
»ÃÑªÞÒ 
 
HITAP เปนหนวยงานวิจัยระดับชาติที่ไมแสวงหาผลกำไรในการประเมินยา 
เครือ่งมอืแพทย หตัถการ มาตรการและนโยบายทางสงัคมทีส่อดคลองกบัการ
แกปญหาสำคัญเร่ืองระบบสขุภาพของประเทศ 
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 1 
การวิจยัและพัฒนาฐานรากของระบบประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ 
 

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 2 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 3 
การวิจยัเพ่ือเปนแบบอยางการประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ  
 

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 4  
การวิจยัและพัฒนากลไกการบริหารจดัการการประเมินเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
และการเคล่ือนไหวทางสังคมในประเทศไทย 
 

á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Ñé§ 4 ¢Í§ HITAP 

กำลงัคน 

องคความรู 

เครือ่งมือ 

งานวจิยั ระบบบรหิารจดัการ HTA 

และการเคลือ่นไหวสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
ยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 1  
การวิจยัและพัฒนาฐานรากของระบบประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ 
 
วตัถปุระสงค 
เพ่ือสรางมาตรฐานและบูรณาการความรูสำหรับการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายดานสขุภาพในประเทศไทยใหเทียบเทาระดับสากลเพ่ือสงเสริมใหเกิด
การใชประโยชนจากผลการประเมินในเชงินโยบายและภาคปฏิบตั ิ
 
การดำเนนิงาน 
HITAP เนนสรางเคร่ืองมือและมาตรฐานการประเมินความคุมคาทางการ
แพทย ซึง่เปนหน่ึงในเคร่ืองมอืสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ดานสุขภาพ งานวิจยัสวนใหญจงึมใิชเร่ืองใหม แตเปนการสรางขอตกลงและ
ความยอมรับในหมูนักวิชาการและผูใชขอมูลใหตระหนักถึงความสำคัญของ
การใชระเบียบวิธีวิจยัและขอมลูซึง่มอียูอยางหลากหลายใหเปนมาตรฐาน สง
ผลใหงานวิจัยสามารถเปรียบเทียบกันไดและนำมาใชในการกำหนดนโยบาย
ภาพรวมระดับชาต ิ
 

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè2  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
วตัถปุระสงค 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรดานการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายดานสขุภาพในระยะสัน้และระยะยาวเพ่ือรองรบัภาระ
งานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
การดำเนนิงาน 

1. สำรวจศักยภาพและความตองการของนักวิจยัในการประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพ  

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹μÒÁÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 
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2. พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ใน 3 ชองทาง ไดแก 
 

2.1 เพ่ิมจำนวนนักวิจยัอาวุโส (mentorship) โดยคัดเลือกนักวิชาการ
ระดับปรญิญาเอก ทีม่ศีกัยภาพและความมุงมัน่สงูเขารวมทำวิจยั
ในทมี HITAP เพ่ือเสรมิสรางประสบการณ และถายทอดความรูให
กับนกัวิจยัรุนเยาวในระบบการฝกงาน (apprenticeship) 

2.2 คัดเลือกนักวิจัยในระบบการฝกงาน (apprenticeship) ที่มี
ศกัยภาพและมีความมุงม่ันสงูเขารวมทำวิจยักับนกัวิจยัอาวุโสท่ีมี
ความสามารถ (mentors) ในลกัษณะ on-the-job training เพ่ือให
เกิดการเรียนรูจากประสบการณการทำวิจยั 

2.3 สงเสริมนกัวิจยัในกลุม apprenticeship ทีเ่ห็นวามีศกัยภาพและ
ความมุงมั่นสูงใหศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ/หรือระดับ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศในสาขา
วิชาท่ีเก่ียวของ เชน health economic evaluation, clinical 
epidemiology, evidence synthesis, biomedical statistics, 
ethics and resource allocation โดยมีเง่ือนไขคอืเปนผูผานการ
เขารวมโครงการ on-the-job training เพ่ือประเมนิศกัยภาพการ
เปนนักวิจยัเปนระยะเวลาหน่ึง  

 
3. อบรมการประเมนิความคุมคาทางการแพทยและสาธารณสุขแกผูสนใจ

ทัว่ไป ซึง่จดัขึน้เปนประจำทุกปใน 2 หลกัสูตร ไดแก  
 

3.1 หลักสูตรอบรมการประเมินความคุมคาทางการแพทยเบื้องตน 
(Introduction to health economic evaluation) 

3.2 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินความคุมคาทางการ
แพทยและสาธารณสุข (Modeling methods for health 
economic evaluation) 
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 3  
การวิจยัเพ่ือเปนแบบอยางการประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ 
 
วตัถปุระสงค 
เปนการรวบรวมองคความรูและบุคลากรจากยุทธศาสตรที ่1 และ 2 มาทำวิจยั
เพ่ือเปนแบบอยางสำหรับการประเมนิเทคโนโลยีและนโยบายดานสขุภาพและ
เปนขอมูลสำหรับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการภายในองคกรที่ประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพในระดับประเทศในอนาคต 
 
การดำเนนิงาน 
ภายใตยุทธศาสตรนี ้ HITAP ตระหนักถึง ความสำคัญของการคัดเลือกหัวขอ 
เทคโนโลยีและนโยบายสำหรับการประเมิน เพราะหัวขอการประเมินในอดตีมกั
ถูกชักนำโดยความสนใจสวนตัวของผูวิจัยหรือแหลงทุนวิจัยซ่ึงรวมถึงบริษัทผู
ผลติยาและเคร่ืองมอืแพทย ดงัน้ันภายใตยุทธศาสตรนี ้HITAP พยายามจัดตัง้
ระบบที่มีประสิทธิภาพ ความโปรงใส ในการคัดเลือกหัวขอเทคโนโลยีและ
นโยบาย เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวาผลการประเมินจะเกิดประโยชนตอผู
บรหิารในการกำหนดนโยบายในระดับชาต ิ 
 
หวัของานวิจยัภายใตโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพจึงมี
ที่มาจาก 2 แหลงท่ีสำคัญ ไดแก การเสนอและจัดลำดับความสำคัญโดย 
ผูแทนจากหนวยงานผูใชเทคโนโลยีและนโยบายจากภาครัฐและเอกชน เชน 
กรมตางๆ ในกระทรวงสาธารณสุข, หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย, สมาคม 
(ชมรม) โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป, ชมรมแพทยชนบท, ราช
วิทยาลัย, นกัวิชาการจากมหาวิทยาลัย เปนตน รวมทัง้จดัการประชุมเพ่ือจดั
ลำดับความสำคัญและคัดเลือกหัวขอการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ โดย
พิจารณาในประเด็นความสำคัญในเชิงนโยบาย ขนาดของปญหาดานสุขภาพ 
ขนาดของปญหาดานเศรษฐกิจ ไมเคยมีผูทำวิจยัมากอน ความหลากหลายใน
ทางปฏิบตั ิรวมท้ังความเปนไปไดในการนำไปเปล่ียนแปลง เพ่ือตอบสนองตอ
ผูบรหิารทีต่องการขอมลูการประเมนิเทคโนโลยีและนโยบาย คำถามของงาน
วิจัยสวนใหญจึงมาจากผูบริหารซ่ึงมักตองการคำตอบในระยะเวลาส้ัน 
โครงการวิจยัในกลุมนีท้ัง้หมดจงึเปนงานวิจยัท่ีตองทำใหแลวเสร็จในระยะเวลา 
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4-8 เดือน ซึ่งสวนใหญเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบจำลองเพื่อ
ประเมินความคุมคาทางการแพทย หรือการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายในกลุมทีส่อง ไดแก งานวิจยัท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีหรอืนโยบายท่ีเปนปญหาสำคัญของประเทศท่ีนกัวิจยั HITAP ไดจดั
ลำดับความสำคัญไว งานวิจัยในกลุมนี้สวนใหญเปนงานวิจัยขนาดใหญใช
ระยะเวลานานในการศึกษา บางงานวิจัยเปนงานวิจัยทางคลินิกท่ีตองเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิทั้งหมด ดังนั้นงานวิจัยในกลุมนี้จึงมักไดรับการสนับสนุนจาก
แหลงทุนอืน่รวมกับทนุวิจยัท่ี HITAP ไดรบัการสนับสนุนจากหนวยงานผูใหทนุ
หลกั 
 

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 4 
การวิจัยและพัฒนากลไกการบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและการ
เคล่ือนไหวทางสังคมในประเทศไทย 
 
วตัถปุระสงค 
เพ่ือพัฒนารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการภายในองคกร กำหนดกลวิธี
และสรางความสัมพนัธทีด่รีะหวางองคกรกับผูมสีวนไดสวนเสียในการประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพ ทัง้นีมุ้งใหองคกรมกีลไกการบริหารจัดการท่ีด ี โปรงใส 
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และเปนท่ี
ยอมรบัจากสาธารณชน 
 
การดำเนนิงาน 
กิจกรรมในยุทธศาสตรนี้มีความหลากหลายต้ังแตการสังเคราะหบทเรียน 
เก่ียวกับการจดัตัง้องคกรประเมนิเทคโนโลยีดานสุขภาพในประเทศไทยท่ีผาน
มา ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพจากตาง
ประเทศ การวิจัยเชิงพัฒนาเพ่ือหารูปแบบของการบริหารจัดการเพ่ือการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพในประเทศไทยต้ังแต การคัดเลือก
หัวขอเพ่ือการประเมินการพิจารณาผลการประเมินและการเผยแพร
ประชาสัมพนัธ 
 



12 â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾

â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
HITAP เปนองคกรภาคีของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
(International Health Policy Program, Thailand หรือ IHPP) ซึง่อยูภายใต
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข มโีครงสรางองคกรดังน้ี 
 

HITAP มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาทำหนาท่ีใหคำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินงานของโครงการ คณะกรรมการดังกลาว ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
และผูบริหารจากหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนผูใชเทคโนโลยีหรือกำหนดนโยบาย
ดานสุขภาพ ดงัรายนามตอไปนี ้
1. ศ.นพ.ธาดา ยิบอนิซอย (ประธานท่ีปรกึษา) 
2. ศ.นพ.ภิรมย กมลรตันกุล  
3. ศ.นพ.ศภุสทิธ์ิ พรรณารุโณทัย  
4. นพ.สวิุทย วิบลุผลประเสริฐ  
5. นพ.สมศกัด์ิ ชณุหรัศมิ ์ 
6. นพ.วิโรจน ตัง้เจรญิเสถียร  
7. ผูแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ  
8. ผูแทนจากสำนักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ  
9. ผูแทนจากกรมบัญชกีลาง  
10. ผูแทนจากสำนักงานประกันสงัคม  
11. ผูแทนจากสถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข  
12. ผูแทนจากสำนักงานปฏิรปูระบบสขุภาพแหงชาติ  
13. ผูแทนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร  
14. ผูแทนจากกรมการแพทย  
15. ผูแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
16. ผูแทนจากแพทยสภา  
17. ผูแทนจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย  
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ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ HITAP 
 
บุคลากรของ HITAP ประกอบไปดวยขาราชการในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข อาจารยและนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย รวมทัง้บคุลากรท่ีเปนลกูจางโดยตรงของ HITAP สิน้สดุ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 HITAP มบีคุลากร
จำนวน 35 คน ไดแก 

ชื่อ นามสกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา 

1. ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท หัวหนาโครงการ M.D., Ph.D. (Health Economics) 

2. ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ  ตันติเวสส นักวิจัยอาวุโส 
B.Sc. (Pharmacy), B.A. (Political Science), 
M.P.H., Ph.D. (Public Health and Policy) 

3. ผศ.ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแกว ที่ปรึกษานักวิจัย 
B.Sc. (Pharmacy), M.A. (Economics), Ph.D. 
(Pharmaceutical Economics & Policy) 

4. ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม ถาวรเจริญทรัพย ที่ปรึกษานักวิจัย 
B.Sc. (Pharmacy), Ph.D. (Social and 
Administrative Pharmacy) 

5. ดร.ภญ.ณัฏฐิญา คาผล ที่ปรึกษานักวิจัย 
B.Pharm, Ph.D. (Social and Administrative 
Pharmacy) 

6. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ ที่ปรึกษานักวิจัย B.Sc. (Pharmacy), Pharm.D., Ph.D. 

7. ภญ.ศิตาพร ยังคง  นักวิจัย B. Pharm, M.Sc. in Pharm (Hospital Pharmacy) 

8. น.ส.ชนิดา เลิศพิทักษพงศ  นักวิจัย 
B.Sc. Public Health (Environmental Health 
Science), M.A. (Population and Social Research) 

9. ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร นักวิจัย 
B.Sc. (Pharmacy), Ph.D. (Pharmacy 
Administration) (candidate) 

10. น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร นักวิจัย B.A. (Economics), M.A. (Social Development) 

11. ผศ.ยุวดี ลีลัคนาวีระ นักวิจัย 
B.Sc. (Nursing and Midwifery), M.Sc. (Public 
Health), Ph.D. (Community Medicine) (candidate) 

12. นางอินทิรา ยมาภัย นักวิจัย 
B.E. (Industrial Engineering), MBA (International 
Business Management) 

13. ภก.อดุลย โมฮารา นักวิจัย B.Sc. (Pharmacy), M.Sc. (Health Economics) 

14. น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค นักวิจัย 
B.S.W. (Social Work), M.A. (Development 
Communication) 

15. ภญ.พิศพรรณ  วีระย่ิงยง นักวิจัย 
B.Pharm, M.Sc. in Pharm (Pharmacy 
Administration) 
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ชื่อ นามสกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา 

16. ภญ.จันทนา  พัฒนเภสัช นักวิจัย 
B.Pharm, M.Sc. in Pharm (Pharmacy 
Administration) 

17. พญ.กัลยา ตีระวัฒนานนท นักวิจัย M.D., B.A. (Law) 

18. ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว นักวิจัย B.Pharm 

19. น.ส.จุฑาพัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิจัย 
B.Sc. (Nurse),  
M.Sc. (Applied Behavioral Research) 

20. ภญ.เสาวลักษณ  ตุรงคราวี นักวิจัย 
B.Pharm, M.Sc. in Pharm (Pharmacy 
Administration) 

21. นายธีระ  ศิริสมุด ผูชวยวิจัย B.Sc. (Public Health) 

22. ภญ.คัคนางค ไชยศิริ ผูชวยวิจัย B.Sc. (Pharmacy) 

23. น.ส.วันทนีย กุลเพ็ง ผูชวยวิจัย B.Sc. (Applied Statistics) 

24. ภญ.จิราพรรณ เรืองรอง ผูชวยวิจัย 
B.Pharm, Pharm D. (Pharm care), Ph.D. 
(Pharmacy Administration) (candidate) 

25. ภญ.พัทธรา  ลีฬหวรงค ผูชวยวิจัย B.Sc. (Pharmacy) 

26. ภญ.วชิรานี วงศกอม ผูชวยวิจัย B.Sc. (Pharmacy) 

27. นายณัฐวุฒิ พิมพสวรรค ผูจัดการโครงการ B.Sc. (Geography) 

28. น.ส.พัชราภรณ สาริบุตร เจาหนาท่ีธุรการ B.Sc. (Agriculture) 

29. น.ส.กาญจนาถ อุดมสุข เจาหนาท่ีสื่อสารมวลชน 
B.A. (Communication Arts), M.A. (Development 
Communication) 

30. นางสิริพร มีนะนันทน เจาหนาท่ีสื่อสารมวลชน B.A. (Journalism) 

31. น.ส.รจเรข  เล็กสมบูรณ เจาหนาท่ีบัญชี 
B.B.A (Accounting), M.B.A. (Financial & 
Banking) 

32. น.ส.พรพิมล แสนสะอาด เจาหนาท่ีการเงิน B.A. (Accounting) 

33. น.ส.กมลวรรณ  พันธเพ็ง เจาหนาท่ีการเงิน B.B.A. (Accounting) 

34. นายทรงยศ  พิลาสันต เจาหนาท่ีประสานงาน B.Sc. (Physical Therapy) 

35. นายยุทธนา อรวัฒนะกุล ผูประสานงานโครงการ B.B.A. 
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นักวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพได
ดำเนินการวิจยัรวมกับผูบรหิาร นกัวิชาการ และผูมสีวนเก่ียวของในหนวยงาน
ทั้งในและตางประเทศ เพ่ือใหงานวิจัยไดรับการยอมรับ มีความโปรงใส 
สอดคลองกบับรบิทจรงิ และมคีวามเช่ือมโยงกับผูใชขอมลู ขณะเดียวกันยัง
เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานตางๆ ใหมีความเขาใจมี
ความพรอมสำหรับการประเมินเทคโนโลยี ดานสุขภาพอยางเปนระบบใน
อนาคต หนวยงานท่ีเขารวมเปนเครือขายวิจยัในรอบปทีผ่านมาประกอบดวย 
 

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹»ÃÐà·È 
 

• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
• กรมการแพทย  
• คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ไดแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นเรศวร ขอนแกน อุบลราชธาน ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหิดล 
ศรนีครินทรวิโรฒ ศลิปากร และสงขลานครินทร 

• คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลรามาธิบด ี
(มหาวิทยาลัยมหิดล) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ราชวิทยาลัยจักษุแพทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย ราชวิทยาลัยออโธปดกิสแหง
ประเทศไทย 

• สมาคมโรคกระดกูพรุน สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย สมาคมเวช
ศาสตรนวิเคลียรแหงประเทศไทย สมาคมแพทยหวัใจแหงประเทศไทย 

• สมาคมคนหหูนวกแหงประเทศไทย  
• SPICE project (โครงการความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข

และ University of Queensland) 
• เครือขายวิจยัคลินกิสหสถาบัน 
 

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹μ‹Ò§»ÃÐà·È 
 
• Global Development Network (GDN) 
• International Society for Pharmacoeconomics and Outcome 

Research (ISPOR) 
• National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
• Health Insurance Review Agency (HIRA) 
• Center for Drug Evaluation (CDE),Taiwan 
• London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) 
• Centre for Health Economics (CHE),University of York 
• Health Economics Group,University of East Anglia 
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ป  2551 ซึง่เปนขวบปที ่ 2 ของ HITAP นัน้ถือไดวาเปนชวงเวลา
แหงความทาทายและการพิสูจนความสามารถขององคกรใน
การฝาฟนปญหาอุปสรรคทีต่องเผชญิ ในขณะท่ีความตองการ
งานวิจัยในสาขาการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดาน

สขุภาพท่ีหนวยงานตางๆ ขอให HITAP ดำเนินการยังคงมจีำนวนเพ่ิมขึน้อยาง
ตอเน่ือง บุคลากรทุกฝายยังมีหนาท่ีที่จะตองผลักดันใหมีการนำเอาผลงาน
วิจัยไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติโดยผูประกอบ
วิชาชีพและประชาชนทั่วไป ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทามกลางความผันผวนทางการ
เมืองภายในประเทศซ่ึงทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงคณะรัฐมนตรีอยูบอยครั้ง 
จนอาจกลาวไดวาเปนหวงเวลาท่ีนโยบายสาธารณสุขขาดท้ังความชดัเจนและ
ความตอเน่ือง แมวาสถานการณทางการเมืองท่ีกลาวน้ีมิไดสงผลกระทบ
โดยตรงตอการดำเนินงานของ HITAP แตก็เปนปจจยัเชิงบรบิทปจจยัหน่ึงของ
เทคโนโลยีและนโยบายท่ีนำมาศึกษาวิเคราะห 
 
โครงการวิจยัเพ่ือประเมนิยา เคร่ืองมอืแพทย และหัตถการท่ีเร่ิมตนในป 2550 
สวนหน่ึงยังคงดำเนินตอมาในป 2551 เชน การประเมินทางเศรษฐศาสตรของ
ยารักษาโรคตับอกัเสบชนดิบแีละชนดิซ ีการตรวจคัดกรองการติดเช้ือเอชไอว ี
โดยใชสารคดัหลัง่ในเยือ่บชุองปาก และการเสนอบรกิารคำปรกึษาและตรวจ
คดักรองการตดิเชือ้เอชไอวเีปนบรกิารพ้ืนฐานในโรงพยาบาลชมุชน ซึง่การเก็บ
และวิเคราะหขอมลูยงัไมแลวเสร็จ นอกจากน้ี ยังมโีครงการอืน่ๆ ทีค่งคางแต
อยูในขั้นตอนของการเขียนรายงานการวิจัยและจัดเตรียมตนฉบับเพ่ือสงไปตี
พิมพในวารสารภายในประเทศและวารสารนานานาชาต ิ เชน การสำรวจ
ศักยภาพและความตองการการพัฒนาของนักวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร
สาธารณสขุในประเทศไทย การศกึษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของ
การใชเทคโนโลยี PET-CT การวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชนของการใชยา 
กลุม cholinesterase inhibitors ในการรักษาโรคอัลไซเมอร และการวิเคราะห
ตนทุนอรรถประโยชนของการผาตัดประสาทหูเทียมสำหรับผูที่หูหนวกสนิท
ทัง้สองขาง เปนตน แมจะเปนงานวิจยัท่ียังไมเสรจ็สมบรูณกลาวคือยงัมไิดนำ
ออกเผยแพรอยางเปนทางการ กลับปรากฏวาตลอดปทีผ่านมาไดมกีารนำขอ
คนพบจากโครงการเหลาน้ีไปใชประโยชนในการตัดสินใจของผูกำหนด
นโยบาย โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ

ÀÒ¾ÃÇÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¢Í§ 
HITAP »‚ 2551 

II â¤Ã§¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â 
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และคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติซึ่งหนวยงานท้ังสองเปนผูกำหนดสิทธิประโยชน
ของบรกิารสุขภาพแกประชาชนไทยเกือบทัง้ประเทศ โดยนอกจากจะนำผลการ
ประเมินเทคโนโลยีแตละชนิดไปประกอบการพิจารณาแลวยังไดใหการรับรอง
คูมือการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยสำหรับประเทศไทยท่ี HITAP 
ประสานงานกับผูเชีย่วชาญจากหลายสถาบันจดัทำข้ึน นบัวาเปนความสำเร็จ
ประการหน่ึงในการพัฒนาฐานรากของระบบประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ
ตามยุทธศาสตรที ่1 
 
การพัฒนาฐานขอมลูการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยสำหรับประเทศไทย
ซึง่เร่ิมขึน้ในป 2551 ก็ยังดำเนินการมาอยางตอเน่ือง โดยผูรบัผดิชอบจากคณะ
เภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากรไดปรบัปรงุฐานขอมลูรวมทัง้ชองทางและ
วิธีการสืบคนเพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูใช ตลอดจนไดจดัเก็บขอมลูเพ่ิมเตมิ
เพ่ือใหครอบคลุมรายงานการวิจัยท่ีมีความเปนปจจุบันสามารถอางอิงได ใน
ชวง 1 ปที่ผานมามีรายงานการวิจัยท่ีไดรับการจัดเก็บถึง 607 เร่ือง (ขอมูล
เดือนตลุาคม 2551) ในขณะทีม่สีถติกิารสบืคนขอมลูโดยเฉลีย่ถึง 1,456 ครัง้
ตอเดือน จงึเช่ือไดวาฐานขอมลูดังกลาวจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูตดัสนิใจ
คัดเลือกและใชเทคโนโลยีในภูมิภาคตางๆในประเทศและนักวิจัยสาขาท่ี
เก่ียวของในสถาบันตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพของระบบการประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพของไทยตอไป 
 
การพัฒนายุทธศาสตรและนโยบายสำหรับการปองกนัและควบคุมมะเรง็ปาก
มดลูกซ่ึงเปนความรวมมือในการทำวิจัยระหวางสำนักงานพัฒนานโยบาย
สขุภาพระหวางประเทศและ HITAP โดยไดรบัทนุจากธนาคารโลกเปนตัวอยาง
หน่ึงของโครงการทีไ่ดกอใหเกิดประโยชนในวงกวาง ตลอดป 2551 นกัวจิยัได
รับเชิญใหเขารวมการประชุมเพ่ือนำเสนอผลการวิจัยและขอเสนอแนะตอผู
บริหารในหลายหนวยงาน ซึ่งกระตุนใหเกิดความสนใจท่ีจะปรับปรุงบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกท่ีเคยดำเนินการมาแตเดิมทัง้ในแงคณุภาพและ
ความครอบคลมุประชากรกลุมเปาหมายแทนท่ีจะนำวัคซนีปองกนัการติดเชือ้ 
Human papillomavirus ซึง่มรีาคาแพงและไมคุมคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชใน
ระบบบรกิารภาครฐั ดงัจะเห็นไดจากการรเิริม่โครงการวจิยัเพ่ือพฒันาการให
บรกิารตรวจคดักรองในพืน้ทีจ่งัหวัดนำรองโดยกรมอนามยั และการรณรงคให
ประชาชนเขารับบริการตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยไมเสียคาใชจาย อนึง่ นกัวิจยัในโครงการไดรบัการแตงตัง้โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหเปนผูทำงานในคณะทำงานท่ี
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เก่ียวของกับการขยายบริการตรวจคัดกรองภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา นอกจากน้ี HITAP ยังไดนำขอคนพบบางประการจากงานวิจัยน้ี
ผนวกกับขอมูลความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการปองกันและควบคุมมะเร็งปาก
มดลูกท่ีประชาชนควรทราบออกเผยแพรตอสาธารณชนผานการแถลงขาว 
หนังสือพิมพ และรายการโทรทัศน โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
หลายหนวยงาน ไดแก กรมอนามยั สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ สำนกังาน
วิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสขุภาพ 
 
ในป 2551 โครงการศึกษาวิจัยใหมหลายโครงการไดเร่ิมขึ้น การพัฒนา
ฐานรากของระบบประเมนิเทคโนโลยีดานสขุภาพภายใตยุทธศาสตรที ่ 1 ก็ยัง 
มีความสำคัญ โดย HITAP ไดประสานกับผูเชี่ยวชาญภายนอกในการจัดทำ
รายการตนทุนมาตรฐานเพ่ือการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพซ่ึงประกอบ
ดวย 5 โครงการยอย ไดแก การพัฒนาตัวชีวั้ดคณุภาพของการวิเคราะหตนทุน 
การพัฒนาคาตนทุนสัมพัทธของบริการสุขภาพ การพัฒนาตัวชี้วัดและการ
ประเมินประสิทธิภาพของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย การจัดทำคา
มาตรฐานในการวิเคราะหตนทุน และการการสรางแบบจำลองจากสถาน
พยาบาลท่ีดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับการวิจยัเพ่ือเปนแบบ
อยางการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพภายใตยุทธศาสตรที ่ 3 
ซึง่มหีลายโครงการท่ีเร่ิมดำเนินการในปนี ้เชน การประเมินความคุมคาของการ
ตรวจกรองและวนิจิฉยักอนคลอดของกลุมอาการดาวนกับการดแูลรกัษาหลงั 
คลอด การประเมินความคุมคาของการใชยา oxaliplatin ในผูปวยมะเร็งลำไส
ใหญ และการเปรียบเทียบการใชเลนสแกวตาเทียมชนิดตางๆ ในการผาตัด
ตอกระจก เปนตน ซึง่ท้ังหมดน้ีเปนไปตามขอเสนอแนะของหนวยงานกำหนด
นโยบายดานสุขภาพของประเทศ 
 
นอกเหนือจากการประเมินดานเศรษฐศาสตรของการตรวจวินจิฉยัโรค ยาและ
วัสดทุางการแพทยแลว ป 2551 เปนปที ่ HITAP ไดเร่ิมโครงการศึกษาแงมมุ
ตางๆ ของนโยบาย มาตรการและกลยุทธที่นำมาใชในระบบสุขภาพไมวาจะ
โดยองคกรภาครฐัหรอืผูประกอบธรุกจิ กระแสของการเผยแพรประชาสมัพนัธ
วัคซนีปองกันการติดเช้ือ Human papillomavirus ผานส่ือประเภทตางๆ ทีเ่ห็น
ไดชัดมาต้ังแตกลางป 2550 ประกอบกับนักวิจัยสวนหน่ึงไดเขารวมโครงการ
วิจยัเพ่ือพฒันายุทธศาสตรและนโยบายสำหรับการปองกนัและควบคมุมะเรง็
ปากมดลูกในประเทศไทยทำให HITAP มุงท่ีจะทำความเขาใจกับกลยุทธการ
ตลาดท่ีบริษัทวัคซีนนำมาใชโนมนาวใหประชาชนรับการฉีดวัคซีนดังกลาว 
ทั้งๆ ที่มีกฎหมายหามการโฆษณาวัคซีนซี่งจัดเปนยาอันตรายตอประชาชน
ทัว่ไป ทัง้น้ี นกัวิจยัเช่ือวาจะสามารถนำขอคนพบมาประยุกตใชเพ่ือจดัทำขอ
เสนอแนะในการกำกับดูแลการโฆษณาเภสัชภัณฑใหรัดกุมตอไป โครงการน้ี
นบัเปนคร้ังแรกท่ี HITAP ศกึษากลยุทธของบรษิทัเอกชน 
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ในสวนของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนโยบายสาธารณะน้ัน โครงการท่ีเริ่ม
ดำเนินการในป 2551 ประกอบดวยการศึกษาผลกระทบจากมาตรการใชสทิธิ
ตามสิทธิบัตรยา การศึกษามาตรการควบคุมราคายาท่ีเหมาะสมสำหรับ
ประเทศไทย และการศึกษาทัศนคตขิองแพทยแผนปจจบุนัในการส่ังใชยาสมนุ
ไพร สำหรับขอคนพบในโครงการแรกสวนหน่ึงไดถูกนำไปใชประโยชนในการ
ตัดสนิใจเชงินโยบายระดับประเทศแมจะยังดำเนินการไมแลวเสร็จ นอกจากน้ี
ผลการศึกษายังไดรบัความสนใจเฝาติดตามอยางใกลชดิโดยเจาหนาท่ีและนัก
วิจยัจากหนวยงานตางๆ  ในขณะเดียวกันงานวิจยัของ HITAP สวนหน่ึงเปน
การทบทวนวรรณกรรมซ่ึงตองอาศยัทักษะในการประเมินผลงานวิจยัท่ีมกีารตี
พิมพเผยแพรแลวท้ังภายในประเทศและจากตางประเทศแลวนำมาสงัเคราะห
หาขอสรปุมาตรการท่ีมปีระสิทธิผลและความคุมคาเชงิเศรษฐศาสตร งานวิจยั
ประเภทน้ีประกอบดวยการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับมาตรการปองกันการ
ตดิเช้ือเอชไอว ีและมาตรการดานทันตสาธารณสุขซึง่ไดนำเสนอผลการศึกษา
ตอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการใหบริการผูติดเช้ือเอชไอวีหรือผูปวย
เอดส สำนักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
ผลการผลติและการใชบคุลากรทางทันตสขุภาพของวุฒสิภาตามลำดับ 
 
สำหรับการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งเปนหน่ึงใน
ยุทธศาสตรหลกัของ HITAP ก็ประสบความสำเรจ็อยางด ี โดยในรอบปทีผ่าน
มา HITAP ไดเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการดานเภสัชเศรษฐศาสตร 
(ISPOR Thailand annual conference) ในระหวางวันท่ี 12-13 พฤษภาคม 
เพ่ือนำเสนอความกาวหนาทางวิชาการที่เก่ียวของ ซึ่งมีผูบริหารและ
นักวิชาการจำนวน 113 คนจากภาครัฐและเอกชนเขารวมประชุม ตามดวย
การอบรมเบือ้งตนและปฏบิตักิารสำหรบัการวจิยัเพ่ือประเมนิความคุมคาทาง
การแพทยในชวงตนเดือนเดือนกรกฎาคม ซึง่เปนการอบรมท่ีจดัใหแกผูสนใจ
ทัว่ไปเปนปท่ีสามตดิตอกัน เชนเดียวกับทกุปในปน้ีมผีูเขารับการอบรมท้ังสอง
หลักสูตรเต็มจำนวนที่กำหนดไวคือ 120 คน การประเมินผลภายหลังการ
อบรมพบวาผูเขารับการอบรมมีความพอใจและรูสึกวาไดรับประโยชนอยาง
มาก นอกเหนือจากกิจกรรมดังกลาว HITAP ยังเปดโอกาสใหนักศึกษา
ปริญญาโทและเอกจากสถาบันการศึกษาช้ันนำของประเทศเขารวมทำวิจัย
เพ่ือเปนวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ โดยมีนักศึกษาปริญญาเอกเขารวม
ทำงานวิจยักับโครงการจำนวน 5 คนและนักศึกษาปรญิญาโทจำนวน 7 คน ซึง่
ในป 2551 มผีูสำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทจำนวน 5 คน สดุทายในปนี้
นกัวิจยัจาก HITAP จำนวน 2 ทานไดรบัทนุวิจยัจากองคการอนามัยโลกเพ่ือ
ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศเนเธอแลนดและอังกฤษ ในสาขา
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข และการคาระหวางประเทศและสุขภาพ ซึ่งเช่ือวา
เม่ือสำเร็จการศึกษาจักไดเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาองคกรและระบบวิจยั
สขุภาพของประเทศตอไป 
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ในปที่ผานมา HITAP ไดเริ่มสรางเครือขายความรวมมือดานตางๆ กับ
หนวยงานประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพในตางประเทศ เชน สหราช
อาณาจักร เกาหลีใต ไตหวัน และญ่ีปุน ภายใตการสนับสนุนจาก Thai 
Health-Global Link Initiative Project (TGLIP) ทั้งน้ีสวนหน่ึงเพราะผูที่
เก่ียวของของหนวยงานเหลานั้นชื่นชมผลงานวิจัยของ HITAP ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติและอีกสวนหน่ึงเปนความประสงคของ HITAP 
ในการคนหาพันธมิตรเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณการประเมินเทคโนโลยีและ
ผลักดันนโยบายท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ รวมท้ังสนับสนุน
ซึง่กันและกันในการดำเนินงานของแตละองคกร ถึงแมวาความรวมมอืระหวาง
องคกรดังกลาวยังไมเปนทางการ แตเกิดกิจกรรมและผลงานท่ีเปนรปูธรรมดงัน้ี 
การประชุม International health technology assessment symposium ซึง่
จดัโดย Center for Drug Evaluation ระหวางวันท่ี 11-12 สงิหาคม ณ กรงุ
ไทเป การศึกษาดูงานท่ี Health Insurance Review Agency ของรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลี โดยบุคลากร HITAP เมือ่เดือนกันยายนท่ีผานมา โครงการ
วิจัยเพ่ือศึกษาขบวนการดานนโยบายของการตัดสินใจใชหรือไมใชวัคซีน
ปองกันการติดเช้ือ Human papillomavirus รวมกันระหวางประเทศไทย 
ไตหวันและญ่ีปุน  
 
การสงผูเชี่ยวชาญจาก National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) แหงอังกฤษและเวลสรวมกับนักวิจัยจากคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ีสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
หรอื TDRI และ London School of Hygiene and Tropical Medicine ใน
ฐานะผูประเมินจากภายนอก (external evaluators) เพ่ือรวมกันประเมิน 
HITAP ในโอกาสท่ีไดดำเนินโครงการมาเปนเวลา 2 ป ซึง่การประเมินดังกลาว
จะแลวเสร็จและนำเสนอผลตอคณะกรรมการท่ีปรกึษาของ HITAP ตลอดจน
หนวยงานผูใหทนุสนับสนนุในเดือนมนีาคม 2552 
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เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสงูสดุจากงานวิจยั HITAP ไดนำผลงานและขอคน
พบจากโครงการศึกษาวิจัยและประสบการณบริหารจัดการการประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพออกเผยแพรผานชองทางตางๆ การตีพิมพรายงานใน
วารสารวชิาการเปนเพียงกลวิธีหนึง่ทีจ่ะชวยสือ่สารกบันกัวิจยัและนักวิชาการ
ดวยกัน ดงัท่ีไดกลาวขางตน เมือ่เริม่มผีลจากการศึกษาวิจยัออกมาเปนระยะๆ 
HITAP พิจารณาเลือกใชสื่อประเภทตางๆ ทั้งท่ีเปนส่ือสาธารณะ รวมท้ังสิ่ง
พิมพและเว็บไซตทีโ่ครงการจัดทำข้ึนเพ่ือใหขอมลูและสาระสำคัญถูกสงไปยัง
ประชาชนกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม ในรอบปทีผ่านมา HITAP จดัพิมพ
รายงานการวิจัยในรูปแบบของหนังสือการตูนเพ่ือเจาะกลุมวัยรุนข้ึนเปน
ครัง้แรก โดยนำเร่ืองราวเก่ียวกับความสญูเสียจากการด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
มาถายทอดผานตัวการตนูสีสนัสดใสและใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย      
 
เชนเดียวกับป 2550 ปญหาอุปสรรคสำคญัของการดำเนินงานของ HITAP ใน
ป 2551 ยังคงเปนเร่ืองของการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะอยางย่ิงนักวิจยัท่ี
มีความรูความสามารถพรอมที่จะแบกรับภาระและตอบสนองความตองการ
งานวิจยัเพ่ือการประเมนิเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพท่ีเพ่ิมขึน้อยางเห็น
ไดชดั อาจกลาวไดวาความตองการท่ีจะให HITAP เปนผูดำเนินการประเมิน
นั้นสวนหน่ึงเกิดจากผลงานในรอบปแรกท่ีไดเผยแพรออกไปอยางกวางขวาง
และสรางความไววางใจในหมูผูใชผลงานวิจัย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูกำหนด
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรทรัพยากรในระบบสุขภาพ สถานการณ
ดังกลาวเปนเรื่องที่นายินดีเน่ืองจากสะทอนใหเห็นการพัฒนานโยบายของ
ประเทศท่ีตัง้อยูบนหลักฐานเชิงประจกัษ อนัจะนำมาซ่ึงการใชเทคโนโลยีและ
มาตรการดานสุขภาพท่ีมปีระสทิธิผลและคุมคาในท่ีสดุ 
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â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 
นบัตัง้แต HITAP ไดรบัการกอตัง้ข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2550 ไดดำเนินโครงการวิจยัเพ่ือใหบรรลวัุตถุประสงคตามยุทธศาสตร
รวมทัง้สิน้ 45 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ 15 โครงการ และอยูระหวางดำเนินการ 30 โครงการ ดงันี ้

 ชื่อโครงการ สถานะ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การวิจัยและพัฒนาฐานรากของระบบประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ    

1 การศึกษาทบทวนการประเมินทางเศรษฐศาสตรในประเทศไทย อยูระหวางดำเนินการ 

2 
การวัดน้ำหนักอรรถประโยชนของคุณภาพชีวิตในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรของการใชทรัพยากรสาธารณสุขในประเทศไทย 

อยูระหวางดำเนินการ 

3 การจัดทำรายการตนทุนมาตรฐานเพ่ือการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ อยูระหวางดำเนินการ 

4 การวิจัยเพ่ือกำหนดกรอบการตัดสินใจสำหรับการลงทุนดานสุขภาพ อยูระหวางดำเนินการ 

5 การพัฒนาคูมือการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยสำหรับประเทศไทย แลวเสร็จ 

6 การพัฒนาฐานขอมูลการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยสำหรับประเทศไทย อยูระหวางดำเนินการ 

7 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณคาของสังคมตอการลงทุนทางการแพทยและสาธารณสุข อยูระหวางดำเนินการ 

8 พัฒนาการของการประเมินมาตรการและเทคโนโลยีดานสุขภาพในประเทศไทย 2529-2549 แลวเสร็จ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

9 การสำรวจศักยภาพและความตองการการพัฒนาของนักวิจัย แลวเสร็จ 

10 การเสริมสรางศักยภาพของนักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ อยูระหวางดำเนินการ 

11 การอบรมการประเมินความคุมคาทางการแพทยและสาธารณสุข แลวเสร็จ 

12 
การพัฒนาศักยภาพขององคกรและสรางเครือขายการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพในระดับ
นานาชาติ ระยะท่ีหน่ึง พ.ศ.2551-2553 

อยูระหวางดำเนินการ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยเพื่อเปนแบบอยางการประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ   

13 การพัฒนายุทธศาสตรและนโยบายสำหรับการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก แลวเสร็จ 

14 
โครงการวิจัยภาระการคลังของการรักษาและคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามท่ีไดรับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และศูนยมะเร็งในประเทศไทย 

อยูระหวางดำเนินการ 

15 การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของการใชเทคโนโลยี PET–CT ในประเทศไทย อยูระหวางดำเนินการ 

16 
การประเมินตนทุนประสิทธิผลและตนทุนอรรถประโยชนของการคัดกรองและการใชยาเพ่ือปองกันกระดูก
หักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เปนโรคกระดูกพรุน 

แลวเสร็จ 

17 
การประเมินตนทุนอรรถประโยชนของการใชยากลุม Cholinesterase inhibitors ในการรักษาโรคอัลไซเมอร 
ระดับรุนแรงนอยถึงปานกลาง 

อยูระหวางดำเนินการ 

18 
การวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชนของการผาตัดประสาทหูเทียมสำหรับผูที่หูหนวกสนิทท้ัง 2 ขางใน
ประเทศไทย 

อยูระหวางดำเนินการ 

19 การประเมินเทคโนโลยีชุดทดสอบเอชไอวีอยางรวดเร็วดวยสารคัดหลั่งในเย่ือบุชองปาก แลวเสร็จ 

20 
การประเมินความคุมคาทางการแพทยของการใชยากลุม HMG-CoA reductase inhibitor (Statin)  
เพ่ือปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ 

แลวเสร็จ 

21 
การศึกษาทบทวนการดำเนินลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย ตั้งแต ป พ.ศ.2540-2550  
และบทบาทของ สสส. 

แลวเสร็จ 
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22 
การประเมินตนทุนอรรถประโยชนของการปลูกถายเซลลตนกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผูปวยมะเร็งเม็ด
เลือดขาวกลุมมัยอิลอยดชนิดเฉียบพลัน ผูปวยไขกระดูกฝอชนิดรุนแรง และผูปวยโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด
รุนแรง 

อยูระหวางดำเนินการ 

23 การประเมินตนทุนประสิทธิผลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบเร้ือรังชนิดบีและซี อยูระหวางดำเนินการ 

24 การประเมินการใช Insulin analogue ในการรักษาผูปวยเบาหวาน แลวเสร็จ 

25 การประเมินความคุมคาของการใชยา Erythropoietin แกไขภาวะโลหิตจางในผูปวยมะเร็ง แลวเสร็จ 

26 
การประเมินศักยภาพของการเสนอบริการใหคำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีเปนบริการ
พ้ืนฐานในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย 

อยูระหวางดำเนินการ 

27 
การศึกษาตนทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน
ประเทศไทย 

แลวเสร็จ 

28 การทบทวนวรรณกรรมเร่ืองประสิทธิผลและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของมาตรการปองกันเอดส แลวเสร็จ 

29 การสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติตอยาสมุนไพรของแพทยและบุคลากรสาธารณสุข อยูระหวางดำเนินการ 

30 
โครงการประเมินความคุมคาของการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสำหรับผูปวยในโรคหลอด
เลือดสมองภายใตบริบทประเทศไทย ในโรงพยาบาลศูนย 2 แหง 

อยูระหวางดำเนินการ 

31 การศึกษามาตรการควบคุมราคายาสำหรับประเทศไทย อยูระหวางดำเนินการ 

32 ความคุมคาของการตรวจกรองและวินิจฉัยกอนคลอดของกลุมอาการดาวนกับการดูแลรักษาหลังคลอด อยูระหวางดำเนินการ 

33 การทบทวนวรรณกรรมของระบบทันตสาธารณสุข: ขนาดของปญหาและผลกระทบ อยูระหวางดำเนินการ 

34 
การประเมินความคุมคาของการรักษาเสริมดวยยาเคมีบำบัด (Adjuvant therapy) ในโรคมะเร็งลำไสใหญ
และทวารหนักระยะท่ี 3 ในประชากรไทย 

อยูระหวางดำเนินการ 

35 
การประเมินทางเศรษฐศาสตรการบริการพ้ืนฐานการใหคำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก
ผูมารับบริการท่ีแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย 

อยูระหวางดำเนินการ 

36 

การประเมินทางเศรษฐศาสตรของการตรวจการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีทางสารคัดหลั่งในเย่ือบุชองปาก
ในผูปวยท่ีมารับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย : การศึกษาแบบจำลองที่ทำคู
ขนานกับการศึกษาเชิงทดลองดวยการย่ืนขอเสนอใหบริการใหคำปรึกษาและการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ 
HIV ทางเลือดแกผูรับบริการทุกราย 

อยูระหวางดำเนินการ 

37 การประเมินผลกระทบจากมาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา ในประเทศไทยระหวางป 2549-2551  อยูระหวางดำเนินการ 

38 
ความสมเหตุสมผลในการใชยาปฏิชีวนะกลุมที่มีมูลคาการใชสูงกลุม Carbapenems และกลุม Third 
generation Cephalosporins 

อยูระหวางดำเนินการ 

39 ความคุมคาของการใสเลนสนิ่มเมื่อเทียบกับเลนสแข็งในการผาตัดตอกระจกในบริบทของประเทศไทย อยูระหวางดำเนินการ 

40 
ความคุมคาและผลกระทบตอคาใชจายของการผาตัดผานกลอง (Laparoscopic surgery) ในระบบ
ประกันสุขภาพสำหรับประเทศไทย 

อยูระหวางดำเนินการ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนากลไกการบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย 

 

41 การคัดเลือกหัวขอสำหรับประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพสำหรับประเทศไทย ประจำป 2551 แลวเสร็จ 

42 การศึกษาวิธีการบริหารจัดการหนวยงานประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพในตางประเทศ แลวเสร็จ 

43 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยี อยูระหวางดำเนินการ 

44 
การศึกษาผลกระทบของกลยุทธการส่ือสารในดานความรูทัศนคติ และการตัดสินใจรับวัคซีนปองกันการ 
ติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) 

อยูระหวางดำเนินการ 

45 การคัดเลือกหัวขอสำหรับประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพสำหรับประเทศไทย ประจำป 2552 อยูระหวางดำเนินการ 
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ÊÃØ»¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ 
1 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·º·Ç¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹·Ò§àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.ศติาพร ยังคง    
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว   
ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม ถาวรเจริญทรัพย 
ภญ.สวุรรณา มเูก็ม 
 
แหลงทุน 
สำนักงานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ 
เน่ืองจากมีความตองการใชผลการประเมินความคุมคาทางการแพทยสำหรับ
การตดัสนิใจในระดบันโยบายสขุภาพของประเทศเพิม่มากขึน้ ประกอบกบัยงั
มขีอสงสยัในเรือ่งของคณุภาพการประเมินความคุมคาทางการแพทยในอดตีที่
ผานมา และหัวขอในการประเมินมคีวามเหมาะสมสำหรับใชบริหารทรัพยากร
ในภาพรวมของประเทศหรือไม การศึกษานี้จึงทบทวนวรรณกรรมที่ไดรับการ 
ตพีมิพทัง้ภายในประเทศและระดับนานาชาต ิซึง่ผลการศกึษาพบวาคุณภาพ
ของการประเมินท่ีผานมายังต่ำกวามาตรฐานสากล ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใชมคีวาม
หลากหลายเกิดขอจำกัดในการเปรียบเทียบ และการประเมินท่ีผานมายังไมให
ความสนใจในกลุมโรคทีเ่ปนปญหาสุขภาพลำดับตนๆของประเทศ การศึกษาน้ี
ชี้ใหเห็นถึงขอจำกัดในการนำผลการประเมินไปใชในระดับนโยบายของ
ประเทศ และความจำเปนในการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยท่ีเปนมาตรฐานของ
ประเทศ 
 

2 ¡ÒÃÇÑ´¹éÓË¹Ñ¡ÍÃÃ¶»ÃÐâÂª¹ �¢Í§¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμã¹ÃÙ»áººμ‹Ò§æ 
à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò·Ò§àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¢Í§¡ÒÃãªŒ
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ 
พญ.ศรินิาถ ตงศริ ิ
 
แหลงทุน 
สำนักงานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ 
เพ่ือใหไดตวัช้ีวัดซึง่แสดงโดยคาน้ำหนักอรรถประโยชน (Utility Weights) ของ
คณุภาพชีวิตแบบตางๆ จากประชากรไทย เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตรในการใชทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่ง
เปนเคร่ืองมือสำคัญในการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ ไดแก 
ยา เวชภัณฑ วิธีการรักษา เคร่ืองมอืตรวจคัดกรอง และการกำหนดมาตรฐาน
การประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพในประเทศไทยในเชิงนโยบาย อีกท้ัง
เพ่ือพิจารณาระบบการบรรยายสถานะสุขภาพโดยใชแบบสอบถาม EQ-5D วา
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สามารถครอบคลุมความเขาใจของคนไทยเรื่องสถานะสุขภาพและการให
น้ำหนักอรรถประโยชนหรือไม มีปจจัยใดบางท่ีมีผลทำใหการใหน้ำหนัก
อรรถประโยชนของคนไทยแตกตางจากตางประเทศ 
 

3 ¡ÒÃ Ñ̈´·ÓÃÒÂ¡ÒÃμŒ¹·Ø¹ÁÒμÃ°Ò¹à¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕ
Œ́Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾ 

 
ผูรบัผดิชอบ  
รศ.ดร.ภก.อาทร ริว้ไพบูลย 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
โครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาวิธีการและเครื่องมือสำหรับการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยทางการแพทยและสาธารณสุข  การจัดทำรายการ
ตนทุนตอหนวยมาตรฐานของคาบริการทางการแพทย และจัดทำรายการคา
มาตรฐานพรอมแหลงอางอิง สำหรับขอมลูทีจ่ำเปนในการวิเคราะหตนทุน โดย
การศึกษาแบงออกเปน 5 โครงการยอยไดแก 1) การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ
ของการวิเคราะหตนทุนและการประเมินการดำเนินงานในอดีต 2) การพัฒนา
คาตนทุนสัมพัทธของกิจกรรมการบริการสุขภาพ  3) การพัฒนาตัวชี้วัดและ
การประเมินประสทิธิภาพของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 4) การจัดทำคา
มาตรฐานในการวิเคราะหตนทุน และ 5) การจัดทำรายการตนทุนมาตรฐาน 
โดยการสรางแบบจำลองจากสถานพยาบาลท่ีดำเนินการอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

4 ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¡ÓË¹´¡ÃÍº¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨ÊÓËÃÑº¡ÒÃÅ§·Ø¹´ŒÒ¹
ÊØ¢ÀÒ¾ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.ศติาพร ยังคง    
Dr.Rob Baltussen 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท   
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
ภก.อดลุย โมฮารา 
 
แหลงทุน 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
นวัตกรรมทางดานสุขภาพ (ยา เคร่ืองมอืแพทย และหัตถการ) รวมถึงนโยบาย
สาธารณะท่ีเก่ียวของกับสขุภาพท่ีมอียูเปนจำนวนมากและมีความหลากหลาย
นัน้ ไดถูกนำมาใชในระบบสุขภาพอยางตอเน่ือง สงผลใหเกิดความตองการใน
การใชทรพัยากรและงบประมาณเพ่ือการปองกันและดแูลรกัษาสขุภาพท่ีเพ่ิม
สูงขึ้น ในขณะท่ีทรัพยากรและงบประมาณของประเทศไมสามารถลงทุนกับ
นโยบายและเทคโนโลยีดานสุขภาพตามความตองการของทุกคนในสังคม 
ไดทั้งหมด อีกท้ังยังมีขอจำกัดเก่ียวกับขอมูลท่ีนาเช่ือถือและกระบวนการ
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ตดัสินใจเชงินโยบายท่ีไมชดัเจน สงผลใหการจดัสรรทรพัยากรดานสุขภาพใน
ประเทศตางๆ (รวมทั้งประเทศไทย) ที่ผานมามักจะดำเนินการเปนกรณีๆ ไป 
หรืออิงตามแบบแผนเดิมที่เกิดขึ้นในอดีต และเปนมุมมองของผูกำหนด
นโยบายแตเพียงฝายเดียว โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเขาใจถึงความ
เหมือนและความแตกตางของการใหความสำคัญตอประเด็นท่ีใชในการตัดสนิ
ใจจากมมุมองทีแ่ตกตางกัน รวมถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชเกณฑ
ทีห่ลากหลายรวมกันสำหรับการตัดสนิใจดานสุขภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือนำไปสู
การพัฒนากรอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรอยาง
สมเหตุสมผล เปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ มีความโปรงใสและยุติธรรม
สำหรับการลงทุนดานสุขภาพในประเทศไทย 
 

5 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�ÊÓËÃÑº
»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
นพ.ปยะ หาญวรวงศชยั 
รศ.ดร.ภก.อาทร ริว้ไพบูลย 
รศ.ดร.ภก.สพุล ลมิวัฒนานนท 
ผศ.ดร.ภญ.อญัชล ีเพ่ิมสวุรรณ 
อ.กันตสนิ ีกันทะวงศวาร 
ผศ.ดร.ปยะลักษณ พุทธวงศ 
รศ.ดร.ภก.ณธร ชยัญาคุณาพฤกษ 
ผศ.ดร.ภก.สรุฉตัร งอสรุเชษฐ 
ผศ.ดร.ภญ.พรรณทิพา ศกัด์ิทอง 
น.ส.สริพิร  คงพิทยาชัย 
ภญ.ยุพิน ตามธีรนนท 
รศ.ดร.ภก.เนติ สขุสมบรูณ 
 
แหลงทุน  
สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข 
 
สรปุยอโครงการ  
เน่ืองจากงานวิจัยการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยที่เก่ียวกับบริบทใน
ประเทศไทยยังมีขอจำกัดดานคุณภาพ คูมือการประเมินเทคโนโลยีทางการ
แพทยสำหรับประเทศไทยจึงถูกจัดทำข้ึนเปนครั้งแรก สำหรับนักวิจัยเพ่ือใช
เปนแนวทางท่ีเปนมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจยัใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล สงผลใหเอ้ือประโยชนตอผูบรหิารและบคุลากรสาธารณสขุใน
การนำเอาขอมูลจากงานวิจัยท่ีมีคุณภาพมาประยุกตใชเพ่ือจัดลำดับความ
สำคัญและชวยตัดสนิใจในการจัดสรรปนสวนงบประมาณท่ีมอียูอยางจำกัดให
เกิดประโยชนสูงสุด โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพได
ประสานงานกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัยท่ัว
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ประเทศในการจดัทำ คูมอืเลมนีไ้ดรบัการรบัรองโดยคณะอนกุรรมการพฒันา
บัญชียาหลักแหงชาติและคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชนระบบหลักประกัน
สขุภาพแหงชาตใิหนำมาใชอางอิงเปนมาตรฐานในการดำเนินงานและกิจกรรม
ที่เก่ียวของของหนวยงานท้ังสอง  และจัดพิมพเปนหนังสือหรือตำราวิชาการ
รวมท้ังตพีมิพในวารสารวิชาการในประเทศเพ่ือเผยแพรใหรูจกัในวงกวาง 
 

6 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕ·Ò§¡ÒÃá¾·Â �
ÊÓËÃÑº»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ดร.ภญ.ณัฏฐญิา คาผล 
ดร.ภญ.ผกามาศ ไมตรมีติร 
รศ.ภญ.ระพีพรรณ ฉลองสขุ 
ดร.ภญ.เยาวลักษณ อำ่รำไพ 
ภญ.นำ้ฝน ศรบีณัฑิต 
ภก.ภานุพัฒน พุมพฤกษ 
ภก.สรุสทิธ์ิ ลอจติรอำนวย 
ภก.ฉตัรชยั เผาทองจนี 
น.ส.สริพิร คงพิทยาชัย 
 
แหลงทุน  
สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข 
 
สรปุยอโครงการ  
โครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางฐานขอมูลการประเมินความคุมคาทาง 
การแพทยสำหรับประเทศไทย โดยการรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังใน 
ตางประเทศและในประเทศไทย ฐานขอมูลดังกลาวจะชวยประเมินคุณภาพ
ของงานวิจัยเพ่ือใหผูที่ตองการใชขอมูลทราบขอด ีจุดออนของงานวิจัยน้ันๆ 
และนำไปใชไดอยางเหมาะสม ซึง่จะชวยยกระดับคณุภาพของการวิจยัดานน้ี
ในอนาคตใหดย่ิีงขึน้ 
 

7 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºÃÃ·Ñ´°Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³¤‹Ò¢Í§ÊÑ§¤Áμ‹Í¡ÒÃ
Å§·Ø¹·Ò§¡ÒÃá¾·Â �áÅÐÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ผศ.ดร.ภญ.มนทรตัม ถาวรเจริญทรัพย 
ภญ.สรินิทร นาถอนันต 
น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร 
ภญ.พิศพรรณ วีระย่ิงยง 
น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค 
น.ส.วันทนีย กุลเพ็ง 
 
แหลงทนุ 
สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
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สรปุยอโครงการ  
ในปจจบุนัการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis) ได
ถูกนำมาใชในการประเมินความคุมคาทางการแพทยและสาธารณสุขมากข้ึน
ทัง้ยังจดัเปนเคร่ืองมือทีส่ำคญัสำหรับผูบรหิารในการตัดสนิใจจดัสรรทรัพยากร
ในระบบสุขภาพ อยางไรก็ตามผลลัพธท่ีไดจากการประเมินทางเศรษฐศาสตร
สาธารณสุขมกัจะถูกนำเสนอในรูปของตนทุนตอหนวยของผลลัพธทางสุขภาพ 
เชน บาทตอปสุขภาวะ (Baht per quality-adjusted life-year) ซึ่งผูบริหาร
จำเปนตองตัดสินใจวา การลงทุนท่ีจำนวนเงินเทาใดตอปสุขภาวะ (Quality-
adjusted life year: QALY) จงึจะจดัวามีความคุมคาและเหมาะสมในบริบท
ของประเทศไทย การศกึษาในครัง้น้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือประเมนิคาความเตม็ใจ
จายตอปสุขภาวะ (Willingness-to-pay per quality-adjusted life-year) 
สำหรับนำมาใชกำหนดเปนเกณฑหรือเพดาน (Ceiling threshold) ในการ
พิจารณาความคุมคาของเทคโนโลยีทางการแพทย ทำการเก็บขอมูลโดยการ
สมัภาษณ (face to face interview)  ประชากรไทยท่ีมอีายุระหวาง 15-65 ป
จาก 9 จังหวัด จำนวน 1,191 คน โดยใชสถานการณสมมต ิ 3 สถานการณ
ไดแก ตาบอด อัมพาต และ ภูมิแพ ขณะน้ีไดทำการวิเคราะหขอมูลเสร็จสิ้น
แลวและกำลังอยูในระหวางการเขียนรายงานฉบับสมบูรณซึ่งคาดวาจะแลว
เสรจ็ภายในเดือนมกราคม 2552 
 

8 ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÒμÃ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ Œ́Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾
ã¹»ÃÐà·Èä·Â 2529-2549 
 
ผูรบัผดิชอบ  
น.ส.ศริยุิพา นนัสนุานนท 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร 
น.ส.เชญิขวัญ ภุชฌงค 
น.ส.สริพิร คงพิทยาชัย 
 
แหลงทุน  
สถาบันวิจยัระบบสาธารณสขุ 
 
สรปุยอโครงการ  
ในประเทศไทยไดมีการประเมินมาตรการและเทคโนโลยีดานสุขภาพมาเปน
เวลานาน รวมท้ังหลายฝายไดพยายามท่ีจะจดัต้ังหนวยงานเพ่ือทำการวิจยัใน
ดานน้ีอยางเปนระบบ การทบทวนบทเรียนในระยะ 20 ปที่ผานมาท้ังในแง
กลวิธี ปจจยัสนับสนนุ อปุสรรค และขอจำกดัจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการ
ดำเนินงานของโครงการประเมนิเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (Health 
Intervention and Technology Assessment Program-HITAP) ซึง่มคีวามมุง
หมายท่ีจะพัฒนาเปนสถาบันตอไปในอนาคต    
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9 ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¢Í§¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ 
 
ผูรบัผดิชอบ 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 
น.ส.ชนดิา เลิศพิทกัษพงศ 
นายณัฐวุฒ ิพิมพสวรรค 
นายยุทธนา อรวฒันะกุล 
น.ส.วันทนีย กุลเพ็ง 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ดร.นพ.วิโรจน ตัง้เจรญิเสถียร 
 
แหลงทุน 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
การสำรวจจำนวน คณุลักษณะ ทกัษะ ศกัยภาพ ประสบการณ ความตองการ
พัฒนาศักยภาพและหนวยงานสังกัดของนักวิจัยและผูวางแผนนโยบาย
สาธารณสุขท้ังในภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงปญหา
อุปสรรคดานบุคลากรสำหรับการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ จากผลการ
ศกึษาแสดงใหเห็นวานักวิจยั บคุลากรสาธารณสุข และผูวางแผนนโยบายยัง
ขาดความรูความเขาใจดานการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเปนอยางมาก  
และมีความตองการการพัฒนาศักยภาพท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือ
รองรบัการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพในอนาคต 
 

10 ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂâ¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ดร.นพ.ยศ  ตรีะวัฒนานนท 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา  ฉายเกล็ดแกว 
ผศ.ดร.ภญ.มนทรตัม  ถาวรเจริญทรัพย 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
การพัฒนาศักยภาพนักวิจยัประกอบไปดวย 3 ชองทาง ไดแก 

• การพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการท่ีจบปริญญาเอกแลวและ 
มีศักยภาพ/ความมุงมั่นสูง เขารวมทำวิจัยในทีมเพ่ือเสริมสราง
ประสบการณ และเพ่ิมจำนวนนักวิจยัอาวุโส (mentorship) แกนกัวิจยั
รุนเยาวทีอ่ยูในระบบการฝกงาน (apprenticeship) 

• การพัฒนาศักยภาพในลักษณะ on-the-job training โดยการคัดเลือก
นกัวิจยัท่ีมศีกัยภาพและความมุงมัน่สงู (apprentices) เขารวมทำวจิยั
กับนักวิจัยอาวุโสท่ีมีความสามารถ (mentors) เพ่ือเรียนรูจาก
ประสบการณการทำวิจัยในลักษณะ apprenticeships ผูไดรับทุนใน
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สวนน้ีไดแก ผูที่สำเร็จการศึกษาในระดับหลังปริญญา (post 
graduates) หรอืผูทีเ่ตรยีมตัวเพ่ือไปศกึษาตอในระดบัปรญิญาโทและ/
หรอืระดับปรญิญาเอก  

• นักวิจัยในกลุม apprenticeship ที่พิสูจนแลววามีศักยภาพและความ
มุงมั่นสูง จะสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ/หรือระดับ
ปริญญาเอกในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประเมินเทคโนโลยีทางดาน
สุขภาพ ในสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ ทั้งน้ีนักวิจัยใน
โครงการท่ีจะไดรบัการสงเสริมใหศกึษาตอตองผานการเขารวมโครงการ
ในลักษณะ on-the-job training เปนระยะเวลาหน่ึงเพ่ือประเมิน
ศกัยภาพและความมุงม่ันในการเปนนักวิจยัตอไป  

 

11 ¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò·Ò§¡ÒÃá¾·Â�áÅÐ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
รศ.ดร.ภก.เนติ สขุสมบรูณ 
ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว 
นายธีระ ศริสิมดุ 
น.ส.กาญจนาถ อดุมสขุ 
 
แหลงทุน  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
สรปุยอโครงการ  
การจัดอบรมการประเมินความคุมคาทางการแพทยและสาธารณสุข ใหกับ
บคุลากรดานสาธารณสุข และผูสนใจ การอบรมแบงออกเปน 2 หลกัสูตรไดแก 

1.  หลกัสูตรเบ้ืองตน (Introduction to Health Economic Evaluation) 
2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ (Modeling Method for Health 

Economic Evaluation) 
 

12 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§Í§¤�¡ÃáÅÐÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ã¹ÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒμÔ  
ÃÐÂÐ·ÕèË¹Öè§ ¾.È.2551-2553 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
 
แหลงทุน  
แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะดานการเสริมสรางสุขภาพของไทย
ระดับนานาชาติ (Thaihealth-Global Link Initiative Project -TGLIP) 
 
สรปุยอโครงการ  
มวัีตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดาน
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สุขภาพของ HITAP ผานกิจกรรมสรางเสริมความสามารถของบุคลากร เชน 
การเขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การสงบุคลากรไปปฏิบัติงานกับ
องคกรในตางประเทศ เปนตน ตลอดจนการสรางเครือขายระดับนานาชาติกับ
หนวยงานดานประเมินเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษาชัน้นำ ซึง่เปนสวนหน่ึง
ของการพัฒนา HITAP ใหเปนองคกรท่ีเปนทางการ รวมทัง้การพัฒนานโยบาย
และระบบการประเมนิเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพของประเทศไทยใน
อนาคต นอกจากนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายระดับ
นานาชาติภายใตโครงการ HITAP-TGLIP นี ้จะมีสวนสำคัญในการสราง
ศกัยภาพการวิจยัของประเทศไทยตอไป 
 

13 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÂØ·¸ÈÒÊμÃ�áÅÐ¹âÂºÒÂÊÓËÃÑº¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ
¤Çº¤ØÁâÃ¤ÁÐàÃç§»Ò¡Á´ÅÙ¡ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ดร.นพ.วิโรจน ตัง้เจรญิเสถียร 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
ผศ.ดร.สพุล ลมิวฒันานนท 
ภญ.นยันา ประดิษฐสทิธิกร 
 
แหลงทุน  
ธนาคารโลก 
 
สรปุยอโครงการ  
ปจจุบันการตรวจคัดกรองหาเซลลผิดปกติของมะเร็งปากมดลูกในระยะเร่ิม
แรก ซึ่งเปนวิธีการท่ีแนะนำในเวชปฏิบัต ิมีการนำมาใชในประเทศไทย 3 วิธี 
ไดแก papanicolaou (Pap), Direct visual inspection และการตรวจ DNA 
ของ Human papillomavirus (HPV) นอกจากน้ียังมกีารริเร่ิมนำวัคซนีปองกนั
การติดเช้ือ HPV เขามาจำหนายในทองตลาด 
 
เน่ืองจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกท้ัง 3 วธีิมคีวามแตกตางกันในแง
ของคุณลักษณะขอดีและขอจำกัด โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อนำมาใชในระบบ
บรกิารสุขภาพ รวมท้ังวัคซนี HPV ก็เปนเทคโนโลยีใหมท่ีมปีระสบการณการใช
และขอมลูทีเ่ก่ียวของในระดบัประชากรไมมากนัก การศกึษานีจ้งึประสงคท่ีจะ
พัฒนาหลักฐานเชิงประจักษซึ่งเปนประโยชนตอการกำหนดและพัฒนา
นโยบายเก่ียวกับการควบคุมและปองกันมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย 
โครงการวิจยัแบงออกเปน 4 ระยะ  ไดแก 
 
ระยะท่ี 1  การประเมินสถานการณของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน

ประเทศไทยในปจจบุนั 
ระยะท่ี 2  การศกึษาทางเศรษฐศาสตรสาธารณสขุของทางเลอืกเชงินโยบาย

ตางๆ 
ระยะท่ี 3  การวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือกำหนดกลยุทธในการควบคุมและ

ปองกันมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย 
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ระยะท่ี 4  การศึกษาความตองการทรัพยากรเพ่ือดำเนินการตามกลยุทธที่
เหมาะสม 

 

14 â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÀÒÃÐ¡ÒÃ¤ÅÑ§¢Í§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ
¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂÁÐàÃç§»Ò¡Á´ÅÙ¡ÃÐÂÐÅØ¡ÅÒÁ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Õè 
âÃ§¾ÂÒºÒÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ áÅÐÈÙ¹Â �ÁÐàÃç§ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.นยันา ประดิษฐสทิธิกร 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ทมีแพทยจากโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตรจากสถาบันตางๆ 
 
แหลงทุน  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผานทางหนวยงานหลักคือ เครือขาย
วิจยัคลินกิสหสถาบัน รวมกับกลุมศกึษามะเร็งนรเีวชไทย 
 
สรปุยอโครงการ  
โครงการศึกษาตนทุนของโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย โดยใชมุมมอง
ของสงัคม ซึง่หมายถึงตนทุนในมมุมองของผูใหบรกิาร (โรงพยาบาลและศูนย
มะเร็ง) ในการรักษาผูปวยมะเร็งปากมดลูก และตนทุนในมุมมองของผูปวย
และครัวเรือน สำหรับการรักษาผูปวยมะเร็งปากมดลูกต้ังแตวนิจิฉยัจนผูปวย
เสียชีวิตหรือหายจากโรค พรอมกับการประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็ง
ปากมดลูกท่ีไดรับการรักษา และหาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต / ความพึง
พอใจของผูปวยมะเร็งปากมดลูกท่ีไดรบัการรักษา นอกจากน้ียงัไดเปรียบเทียบ
ตนทุนโรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม แยกตามสถานะสุขภาพ (health 
state)  และระยะโรค (clinical staging) ท่ีแตกตางกัน เพ่ือศกึษาองคประกอบ
ตนทุนของโรคมะเร็งปากมดลูก 
 

15 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´ŒáÅÐ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¡ÒÃãªŒ
à·¤â¹âÅÂÕ PET–CT ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
นางอินทิรา ยมาภัย 
ภญ.นยันา ประดิษฐสทิธิกร 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
โครงการศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือหาขอบงชี้ทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ (evidence-based) ของการใชเคร่ือง PET-CT  ทีม่ปีระโยชนทางการ
แพทยชดัเจน (clinical efficacy) โดยการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 
(systematic review)  วิเคราะหตนทุนและจุดคุมทนุของการตรวจดวยเคร่ือง 
PET-CT และศึกษาความเปนไปไดในการปฏิบตักิาร (operational feasibility 
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study) เพ่ือประเมนิความพอเพียงและการกระจายของเคร่ือง  บคุลากร  และ
ทรพัยากรอยางเหมาะสม  หากมีการกำหนดขอบงชีท้างคลินิกเพ่ิมในชดุสทิธิ
ประโยชนของหลกัประกันสขุภาพถวนหนา  ประกันสงัคม  และสวัสดิการรักษา
พยาบาลขาราชการในประเทศไทย 
 

16 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹μŒ¹·Ø¹»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅáÅÐμŒ¹·Ø¹ÍÃÃ¶»ÃÐâÂª¹ �¢Í§
¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§áÅÐ¡ÒÃãªŒÂÒà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÃÐ´Ù¡ËÑ¡ã¹ËÞÔ§ÇÑÂËÅÑ§
ËÁ´»ÃÐ¨Óà´×Í¹·Õèà»š¹âÃ¤¡ÃÐ´Ù¡¾ÃØ¹ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ดร.ภญ.อษุาวดี มาลวีงศ 
ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว 
พญ.ฉตัรประอร งามอุโฆษ 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
การศึกษาน้ีเปนการประเมินความคุมคาทางการแพทยบนพื้นฐานของการ 
ใชแบบจำลองทางเศรษฐศาสตรเพ่ือ 1) ประเมินตนทุนอรรถประโยชนของการ
คัดกรองโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหลังหมดประจำเดือนโดยใชการประเมิน 
ดวย Osteoporosis Self-Assessment Tool (OST) หรอืเครือ่ง Dual Energy 
X-ray Absorptiometry (DEXA) เปรียบเทียบกับไมมีการคัดกรองและ 
2) เพ่ือประเมินตนทุนประสิทธิผลและตนทุนอรรถประโยชนของการใชยา 
alendronate, risedronate, raloxifene และ calcitonin ชนิดพนจมูกเพ่ือ
ปองกนัการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนเปรยีบเทียบกับการไมใหยาจาก
การศึกษาพบวา ณ ความพอใจจายท่ี 100,000 บาทตอปชีวิตท่ีมีคุณภาพท่ี
เพ่ิมขึน้ กำหนดโดยคณะอนุกรรมการพฒันาบญัชยีาหลักแหงชาต ิการนำยา
ทัง้สีช่นดิเขามาใชเพ่ือปองกนัการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดกูพรุนในหญงิวยั
หมดประจำเดือน ไมมคีวามคุมคาทางการแพทยทีร่าคาปจจบุนั 
 

17 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹μŒ¹·Ø¹ÍÃÃ¶»ÃÐâÂª¹ �¢Í§¡ÒÃãªŒÂÒ¡ÅØ‹Á
Cholinesterase inhibitors ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâÃ¤ÍÑÅä«àÁÍÃ� 
ÃÐ Ñ́ºÃØ¹áÃ§¹ŒÍÂ¶Ö§»Ò¹¡ÅÒ§ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.เสาวลักษณ ตรุงคราวี 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
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สรปุยอโครงการ  
เพ่ือประเมินตนทุนอรรถประโยชน (cost-utility analysis) ของยากลุม 
cholinesterase inhibitors ไดแก donepezil, rivastigmine และ galantamine 
ในการรักษาโรคอัลไซเมอรในระดับรุนแรงนอยถึงปานกลาง เปรียบเทียบ 
กับการไมใชยารักษาในมุมมองของสังคม และวิเคราะหผลกระทบดาน 
งบประมาณ (budget impact analysis) หากมีการใชยากลุมนีใ้นการรักษาผู
ปวยโรคอัลไซเมอรในระดับรนุแรงนอยถึงปานกลาง รวมถึงศึกษาความคิดเห็น 
ทัศนคติของผูดูแล และบุคลากรทางการแพทยตอการรักษาโรคอัลไซเมอรใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาจะนำมาใชเปนขอมลูในการประกอบการพิจารณา
คดัเลือกยาเขาสูบญัชยีาหลักแหงชาต ิ
 

18 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �μŒ¹·Ø¹ÍÃÃ¶»ÃÐâÂª¹ �¢Í§¡ÒÃ¼‹ÒμÑ´»ÃÐÊÒ· 
ËÙà·ÕÂÁÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèËÙË¹Ç¡Ê¹Ô··Ñé§ 2 ¢ŒÒ§ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว 
ภญ.พิศพรรณ วีระย่ิงยง 
พญ.วัชรา ริว้ไพบูลย 
นพ.มานสั โพธาภรณ 
ผศ.พญ.ชนิดา กาญจนลาภ 
นพ.จำรญู ตัง้กีรตชิยั 
ภญ.ศติาพร ยังคง 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
 
สรปุยอโครงการ  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชนของการผาตัด
ประสาทหูเทียมและการฟนฟูสภาพภายหลังการผาตัดในกลุม 1) เด็กหูหนวก
สนทิท้ัง 2 ขาง อายุ 2-18 ปทียั่งไมมภีาษาพูด 2) ผูใหญหหูนวกสนิทท้ัง 2 ขาง 
อายุ 19 ปขึน้ไปท่ียังไมมภีาษาพูด และ 3) ผูใหญหหูนวกสนิทท้ัง 2 ขาง อายุ 
19 ปขึน้ไปแตเคยไดยินและมีภาษาพูดมากอน และเพ่ือศกึษาการกระจายของ
เคร่ืองมอื บคุลากร ทรพัยากร รวมถึงความยอมรับตอเทคโนโลยีในกลุมผูพิการ
ทางการไดยิน จากการศึกษาพบวาหากมีการกำหนดคาความพอใจจายของ
สังคมไวที ่ 1 เทาของรายไดประชาชาติตอหัว (120,036 บาท) สำหรับการ
ลงทนุเทคโนโลยีทางการแพทย การผาตัดประสาทหเูทียมโดยใชตนทนุในมมุ
มองสังคมไมมีความคุมคาทุกกลุมอาย ุแตหากพิจารณาคาความพอใจจาย
ของสงัคมไวที ่ 3 เทาของรายไดประชาชาติตอหวั (360,108 บาท) การผาตัด
ประสาทหูเทียมโดยใชตนทุนในมุมมองสังคมจึงจะมีความคุมคาทุกกลุมอายุ 
ผลการศึกษาน้ีไดนำไปเสนอตอคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชนระบบหลัก
ประกันสขุภาพแหงชาตเิพ่ือใชเปนขอมลูในการกำหนดนโยบายตอไป 
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19 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕªØ´·´ÊÍºàÍªäÍÇÕÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ Œ́ÇÂ
ÊÒÃ¤Ñ´ËÅÑè§ã¹àÂ×èÍºØª‹Í§»Ò¡ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภก.อดุลย โมฮารา 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
นายณัฐวุฒ ิพิมพสวรรค 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
เน่ืองจากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส 
มีมติในการประชุมเมื่อวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2550 อนุญาตใหนำชุดตรวจ
แอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีจากน้ำในชองปากมาใชในประเทศ งานวิจัยน้ีเปน
การวิจยัเชิงคณุภาพ มวัีตถุประสงคเพ่ือจดัทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือให
การใชเทคโนโลยีดังกลาวในระบบบริการสุขภาพเปนไปอยางเหมาะสมและ
เกิดประโยชนสงูสดุ ซึง่ขอคนพบไดชีใ้หเห็นวา ในปจจบุนั ไมมคีวามจำเปนท่ี
จะตองนำชุดตรวจฯ มาใชในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย 
นอกจากน้ี เน่ืองจากการใชชดุตรวจฯอาจทำใหเกิดผลท่ีไมพึงประสงค หากจะ
นำมาใชตองมีมาตรการเตรียมการเพ่ือใหสถานพยาบาล หนวยงานควบคุม
ผลิตภัณฑ และหนวยงานประกันคุณภาพหองปฏบิตักิารมีความพรอมในการ
ใหบรกิารและการกำกับดแูลอยางรัดกุม  
 

20 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò·Ò§¡ÒÃá¾·Â�¢Í§¡ÒÃãªŒÂÒ¡ÅØ‹Á 
HMG-CoA reductase inhibitor (Statin) à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤ËÑÇã¨
áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ª¹Ô´»°ÁÀÙÁÔ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.ยุพิน ตามธีรนนท 
ภญ.ปณรสี ขอนพุดซา 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 
Dr. Stephen Lim 
 
แหลงทุน  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
สรปุยอโครงการ  
การศึกษาน้ีเปนการประเมินความคุมคาทางการแพทยบนพ้ืนฐานของการใช
แบบจำลองทางเศรษฐศาสตรเพ่ือประเมินตนทุนอรรถประโยชนของยาในกลุม 
HMG-CoA reductase inhibitor หรือ statin ที่มีจำหนายในประเทศไทย  
(atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin และ simvastatin) ท่ีใช
สำหรับการปองกนัโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภมู ิจากการศึกษาพบวา
การใหยาสามัญ simvastatin จะมคีวามคุมคาท่ีเกณฑ 1 เทาของรายไดตอหวั
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ประชาชาติทัง้ในเพศชายและเพศหญิงท่ีมคีวามเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปมากกวารอยละ 30 และความคุมคาจะลดลง
ตามระดับความเส่ียงท่ีลดลง โดยกลุมทีม่คีวามเส่ียงนอยกวารอยละ 2.5 จะไม
มีความคุมคาท่ีเกณฑ 3 เทาของรายไดตอหัวประชาชาติ หากมีการนำยา
สามัญ simvastatin มาใชใหครอบคลุมผูที่มีความเส่ียงมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30 จะมภีาระดานงบประมาณเพ่ิมขึน้เปนจำนวนเงิน 463 ลานบาทใน
ปแรก และภาระดานงบประมาณท่ีเกิดข้ึนจะเพ่ิมมากข้ึนตามความเส่ียงท่ี 
นอยลง  
 

21 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·º·Ç¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹Å´¡ÒÃºÃÔâÀ¤à¤Ã×èÍ§ ×́èÁ
áÍÅ¡ÍÎÍÅ�ã¹»ÃÐà·Èä·Â μÑé§áμ‹»‚ ¾.È.2540-2550  
áÅÐº·ºÒ·¢Í§ ÊÊÊ. 
 
ผูรบัผดิชอบ 
ภญ.ศติาพร ยังคง 
น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม ถาวรเจริญทรัพย 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 
ภก.อดลุย โมฮารา 
น.ส.ชนดิา เลิศพิทกัษพงศ 
นางอินทิรา ยมาภัย 
ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว 
น.ส.กาญจนาถ อดุมสขุ 
น.ส.ศริยุิพา นนัสนุานนท 
นายณัฐวฒุ ิพิมพสวรรค 
นายยุทธนา อรวัฒนะกุล 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนสถานการณและผลกระทบของการ
บรโิภคแอลกอฮอลในประเทศไทย และความเหมาะสมของการเลือกใช บงัคบั
ใชและการติดตามประเมนิผลของนโยบายแอลกอฮอล รวมทัง้ปจจยัสนบัสนนุ
และปญหาอุปสรรค เพ่ือระบุขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรใหกับสำนักงาน
กองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพและเครือขาย รายงานฉบับสมบรูณได
รบัตพิีมพเผยแพรแลว 
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22 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹μŒ¹·Ø¹ÍÃÃ¶»ÃÐâÂª¹ �¢Í§¡ÒÃ»ÅÙ¡¶‹ÒÂà«ÅÅ� 
μŒ¹¡Óà¹Ô´àÁç´àÅ×Í´ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ»†ÇÂÁÐàÃç§àÁç´àÅ×Í´¢ÒÇ¡ÅØ‹Á 
ÁÑÂÍÔÅÍÂ �́ª¹Ô´à©ÕÂº¾ÅÑ¹ ¼ÙŒ»†ÇÂä¢¡ÃÐ´Ù¡½†Íª¹Ô´ÃØ¹áÃ§ 
áÅÐ¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤¸ÒÅÑÊ«ÕàÁÕÂª¹Ô´ÃØ¹áÃ§ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.พัทธรา ลฬีหวรงค  
น.ส.ชนดิา เลิศพิทกัษพงศ 
ผศ.ดร.ภญ. อษุา ฉายเกล็ดแกว 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ดร.นพ.วิชช  เกษมทรพัย 
นพ.อาทิตย องักานนท  
นพ.สรุเดช  หงสองิ 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
เปนการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน (cost-utility analysis) และการ
วิเคราะหผลกระทบทางดานภาระทางการเงินการคลัง (budget impact 
analysis) ของการปลกูถายเซลลตนกำเนิดเมด็เลือดในการรกัษาผูปวยมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวกลุมมัยอิลอยดชนิดเฉียบพลัน ผูปวยไขกระดูกฝอชนิดรุนแรง 
และผูปวยโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง เพ่ือนำมาเปนขอมูลประกอบการ
ตดัสนิใจในการบรรจใุนชดุสทิธิประโยชนของหลกัประกันสขุภาพถวนหนาของ
ประเทศไทย 
 

23 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹μŒ¹·Ø¹»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâÃ¤äÇÃÑÊμÑºÍÑ¡àÊº
àÃ×éÍÃÑ§ª¹Ô´ºÕáÅÐ«Õ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.พิศพรรณ วีระย่ิงยง 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
ปจจุบันยาท่ีใชในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบเร้ือรังชนิดบีและซ ีมีเพียง 
lamivudine ทีถู่กบรรจอุยูในบญัชยีาหลักแหงชาต ิสวนยาอ่ืนๆเชน interferon, 
peg-interferon, ribavirin, adefovir, entecavir ซึง่เปนยาท่ีมรีาคาแพง และ
ตองใชระยะเวลาในการรักษาเปนเวลานาน ดังน้ันจึงควรมีการประเมินความ
คุมคาของการรักษา เพ่ือใชเปนขอมลูในการประกอบการพิจารณาคัดเลือกยา
เขาสูบญัชียาหลักแหงชาต ิ
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24 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃãªŒ Insulin analogue ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ»†ÇÂ
àºÒËÇÒ¹ 

 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.จนัทนา พัฒนเภสัช 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
เน่ืองจากอินซูลินแอนะล็อกมีราคาแพงกวาอินซูลินแบบเดิมที่ใชอยู จึงมีขอ
สงสัยวาอินซลูนิแอนะล็อก มคีวามเหมาะสมหรือไมทีจ่ะใชในผูปวยเบาหวาน
ทกุรายหรือผูปวยเบาหวานเฉพาะกลุม การศึกษาน้ีเปนการทบทวนวรรณกรรม
ดานประสิทธิผลทางคลินิก (clinical efficacy) และดานเศรษฐศาสตร 
(economic implication) จากวรรณกรรมในตางประเทศ ซึ่งใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณายาในบัญชยีาหลักแหงชาต ิป พ.ศ.2550 
 

25 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò¢Í§¡ÒÃãªŒÂÒ Erythropoietin  
á¡Œä¢ÀÒÇÐâÅËÔμ¨Ò§ã¹¼ÙŒ»†ÇÂÁÐàÃç§ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.จริาพรรณ เรืองรอง 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
ผูปวยมะเร็งมักเกิดภาวะโลหิตจาง จากผลขางเคียงของยาเคมีบำบัด การ
รกัษาภาวะโลหิตจางแบบด้ังเดิม คอื การใหเลือด แตการใหเลือดอาจเส่ียงตอ
การติดเช้ือ เชน ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี ตลอดจนขอกังวล
เก่ียวกับการขาดแคลนเลือด ทำให rHuEPO ไดรบัความสนใจสำหรับใชรกัษา
ภาวะโลหิตจางจากยาเคมีบำบดัแทนการใหเลอืด แตจากการวิเคราะหตนทุน
อรรถประโยชนพบวา rHuEPO ไมมีความคุมคาในกรณีดังกลาวเม่ือเปรียบ
เทียบกับการใหเลอืดในบรบิทของประเทศไทย 
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26 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¡ÒÃàÊ¹ÍºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ 
áÅÐμÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§¡ÒÃμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕà»š¹ºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹°Ò¹ã¹ 
âÃ§¾ÂÒºÒÅªØÁª¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ผศ.ยุวดี ลลีคันาวีระ 
รศ.ดร.นพ.นรนิทร หิรญัสุทธิกุล 
นพ.ปยะ หาญวรวงคชยั  
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส  
พญ.ชวีนันท เลศิพิรยิสุวัฒน  
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว  
ผศ.ดร.ภญ.มนทรตัม ถาวรเจริญทรัพย   
ภญ.ศติาพร ยังคง   
ภก.อดลุย โมฮารา   
ผศ.ดร.ลีล่ ีองิศรสีวาง 
นายณัฐวุฒ ิพิมพสวรรค 
 
แหลงทุน  
Global Development Network 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
จุดประสงคเพ่ือศึกษาความคุมคาและความเปนไดในเชิงนโยบายของ
มาตรการเสนอบริการใหคำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีเปน
บริการพ้ืนฐานในโรงพยาบาลชุมชน   วิธีการศึกษาแบงเปน 3 ระยะ คือ 1) 
ศึกษาเชิงทดลอง (cluster randomised controlled trial)  2) ศึกษาตนทุน
ประสิทธิผลของมาตรการเสนอบริการใหคำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติด
เชื้อเอชไอวีเปนบริการพ้ืนฐานในโรงพยาบาลชุมชน   และ 3) ศึกษาเชิง
คุณภาพถึงความเปนไปไดในเชิงนโยบาย ผลการศึกษาพบวามาตรการเสนอ
บรกิารใหคำปรกึษาและตรวจคัดกรองการติดเชือ้เอชไอวเีปนบริการพ้ืนฐานใน
โรงพยาบาลชุมชน สามารถทำใหผูรับบริการท่ีแผนกผูปวยนอกยอมรับการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 0.41 เปนรอยละ 5.16 
ประสิทธิผลของโปรแกรมการทดลองตออตัราการยอมรับการตรวจหาเช้ือเอช
ไอวีหลงัจากควบคุมตวัแปรอ่ืนๆ แลวเทากับ 60.79 เทา (IRR=60.79 95%CI 
=28.74, 128.56) และสามารถคนหาผูติดเชื้อรายใหมไดเพ่ิมขึ้นอยาง 
มีนัยสำคัญทางสถิต ิ จาก 9 คน ในโรงพยาบาลควบคุมเปน 21 คน ใน 
โรงพยาบาลทดลอง   ประสทิธิผลของโปรแกรมการทดลองตออตัราการตรวจ
พบผูเชื้อเอชไอวีรายใหมหลังจากควบคุมตัวแปรอื่นๆ แลวเทากับ 3.77 เทา 
(IRR=3.77 95%CI=1.01, 12.91)  การศึกษาตนทุนประสิทธิผลพบวา ตนทุน
ตอการตรวจพบผูตดิเชือ้รายใหมเพ่ิมขึน้ 1 ราย เทากับ 67,748.32 บาท และ
ตนทุนตอการปองกันการติดเช้ือรายใหม 1 ราย เทากับ  465,952.32 บาท ซึง่
จะไดศกึษาความเปนไปไดในเชงินโยบายตอไป 
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27 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒμŒ¹·Ø¹¼Å¡ÃÐ·º·Ò§ÊÑ§¤Á ÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨
¢Í§¡ÒÃºÃÔâÀ¤à¤Ã×èÍ§ ×́èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ�ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม ถาวรเจริญทรัพย 
น.ส.ชนดิา เลิศพิทกัษพงศ 
น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร 
ภญ.กรรณิการ ฐติบิญุสุวรรณ 
ภญ.ประพักตร เนรมิตพิทกัษกุล 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 
 
แหลงทุน  
ศนูยวิจยัปญหาสุรา 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข 
 
สรปุยอโครงการ  
การศึกษาครั้งนี้เปนครั้งแรกในประเทศไทยที่ประเมินตนทุนทางสังคมและ
เศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรไทย ในป พ.ศ. 
2549 อยางเปนระบบโดยใชกรอบแนวคิดของการศึกษาตนทุนของความเจ็บ
ปวย (cost of illness study) ทำการวิเคราะหตนทุนโดยใชวิธีความชุก 
(prevalence based) ซึง่เปนการวิเคราะหตนทุนท่ีเกิดขึน้จากการบริโภคเคร่ือง
ดื่มแอลกอฮอลทั้งในอดีตและปจจุบันซึ่งสงผลใหเกิดตนทุนในปที่ทำการ
วิเคราะห ทั้งน้ีทำการประเมินตนทุนท่ีเกิดขึ้นในลักษณะของตนทุนความสูญ
เสีย (gross cost) ซึง่ประเมนิเฉพาะตนทุนท่ีเกิดขึน้จากการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลเทาน้ันโดยไมไดประเมนิประโยชนทีอ่าจเกดิขึน้จากการการบรโิภค
เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล สำหรับในสวนของการวิเคราะหตนทุนทางออมทำโดยใช
วิธีทนุมนษุย (human capital approach)  จากผลการศึกษาพบวาตนทุนทาง
เศรษฐกิจจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยในป 2549 มี
มูลคาสูงถึง 156,105 ลานบาท โดยคิดเปนประมาณรอยละ 1.99 ของ
ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product; GDP) หรอื
ประมาณ 2,391 บาทตอคน ทั้งน้ีพบวาตนทุนทางออมเปนตนทุนท่ีมีมูลคา
มากท่ีสดุโดยคิดเปนประมาณรอยละ 95.8 ของตนทุนท้ังหมด ตนทุนท่ีมมีลูคา
สงูท่ีสดุไดแก ตนทุนจากการเสียชวิีตกอนถึงวัยอันควร (104,128 ลานบาท คดิ
เปนรอยละ 65.7 ของตนทุนท้ังหมด) ตามดวย  ตนทุนจากการสูญเสีย
ประสิทธิภาพในการทำงานจากการขาดงานและการสูญเสียประสิทธิภาพขณะ
ทำงาน (45,464.6 ลานบาทคิดเปนรอยละ 30.1 ของตนทุนท้ังหมด) ตนทุนคา
รกัษาพยาบาล (5,491 ลานบาทคิดเปนรอยละ 3.5 ของตนทุนท้ังหมด) ตนทุน
ทรัพยสินท่ีเสียหายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก (779 ลานบาทคิดเปนรอยละ 
0.5 ของตนทุนท้ังหมด)  และตนทุนเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายและการ
ฟองรองคดคีวาม 242 ลานบาท จำแนกเปนตนทุนท่ีเกิดขึน้ท่ีศาล 156 ลาน
บาท และสถานีตำรวจ 86 ลานบาท (มลูคารวมคิดเปนรอยละ 0.2 ของตนทุน
ทั้งหมด)ตามลำดับ ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไดสามารถนำไปใชในการวางแผน 
สรรหามาตรการ ตลอดจนประเมินความคุมคาของมาตรการตางๆ ในการลด
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ผลกระทบและปญหาจากการบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล และนำไปใชในการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนในสังคมตระหนักถึงความรุนแรงและขนาดของ
ปญหาจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอยางเปนรูปธรรม ในขณะน้ีได
ทำการวิจยัเสร็จสิน้แลวและมีผลงานเผยแพรทัง้ในรปูแบบของรายงานการวิจยั
และพ็อกเก็ตบุคสำหรบัเยาวชน และกำลังอยใูนระหวางการเผยแพรผลงานใน
วารสารวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
 

28 ¡ÒÃ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁàÃ×èÍ§»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅáÅÐ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò·Ò§
àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¢Í§ÁÒμÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹àÍ´Ê � 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.จนัทนา พัฒนเภสัช 
น.ส.ชนดิา เลิศพิทกัษพงศ 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
นายธีระ ศริสิมดุ 
 
แหลงทุน 
ธนาคารโลก 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
เปนการรวบรวมขอมูลกิจกรรมการปองกันเอดสในดานประสิทธิผล 
(effectiveness) และตนทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness) ทั้งท่ีมีการ
ดำเนินการและไมไดดำเนินการในประเทศไทย โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมลู
ภายในประเทศจากรายงานการวิจัยท้ังท่ีไดรับการตีพิมพ และไมไดรับการ 
ตีพิมพ (วิทยานิพนธ สารนิพนธ) จากน้ันจึงคนหาขอมูลจากตางประเทศ
เพ่ิมเตมิ ผลการศกึษาในเบือ้งตนพบวาการใชถุงยางอนามยั  การทำกิจกรรม
ปองกันเอดสในผูติดยาเสพติด การปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก และการ
ปรับปรุงบริการคลินิกกามโรคสามารถลดอุบัติการณของโรคเอดสได 
นอกจากน้ียังพบวาการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการปองกันโรคเอดส
ในประเทศไทยยังมีนอยมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมเสี่ยง เชน ผูติด
ยาเสพติด เกย หญิงบรกิาร และวัยรุน 
 

29 ¡ÒÃÊÓÃÇ¨¾ÄμÔ¡ÃÃÁáÅÐ·ÑÈ¹¤μÔμ‹ÍÂÒÊÁØ¹ä¾Ã¢Í§á¾·Â �
áÅÐºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ผศ.ดร.ภญ.มนทรตัม ถาวรเจริญทรัพย 
ดร.ภญ.ณัฏฐญิา คาผล 
น.ส.วันทนีย กุลเพ็ง 
ภญ.คคันางค ไชยศริ ิ
รศ.ดร.ภก.เนติ สขุสมบรูณ 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
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สรปุยอโครงการ  
ในชวง 10 ปทีผ่านมา รายจายดานสุขภาพของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึน้
อยางรวดเร็ว ทั้งน้ีรายจายดานยาก็มีสัดสวนสูงข้ึนเชนกันโดยเพ่ิมขึ้นจาก
รอยละ 1.77 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในปพ.ศ. 2539 เปน
รอยละ 2.63 ในปพ.ศ. 2548 อยางไรก็ตามพบวาคาใชจายดานยาสวนใหญมา
จากการใชยาแผนปจจบุนัซึง่ตองมกีารนำเขาจากตางประเทศ จากขอมลูสถติิ
ของกองควบคุมยาพบวามลูคาการนำเขายาแผนปจจบุนัของไทยมีมลูคาสูงข้ึน
อยางรวดเร็วโดยเพ่ิมจาก 18,368 ลานบาท ในปีพ.ศ. 2543 เปน 40,846.8 
ลานบาท และ 67,526.3 ลานบาทในปพ.ศ. 2548 และ 2550 ตามลำดับ การ
ใชยาจากสมุนไพรหรือยาแผนโบราณนอกจากจะทำใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง 
ลดการสูญเสียเงินตราจากการนำเขายาจากตางประเทศแลวยังเปนการ 
อนรุกัษภูมปิญญาชาวบานและเปนการสรางรายไดใหแกชมุชนในทองถ่ิน ทัง้น้ี
หากมีการนำยาจากสมุนไพรหรือยาแผนโบราณมาปรับใชใหเหมาะสมกับ 
ผูปวยท้ังในดานการปองกันโรคและบำบัดรักษาจะทำใหการแกไขปญหา
สาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยางไรก็ตามแมวาบัญชียา
จากสมุนไพรไดรับการบรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติเปนคร้ังแรกในปพ.ศ. 
2542 ซึง่ตอมาไดมกีารเพ่ิมรายการยาแผนไทย อกี 8 ตำรับ และ ยาเด่ียวอีก 3 
ชนดิ เขาไวในบญัชยีาจากสมุนไพรปพ.ศ.2549 รวมเปนท้ังสิน้ 19 ชนิด การใช
ยาจากสมุนไพรและยาแผนโบราณก็ยังเปนสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับการใช
ยาแผนปจจุบัน โดยในปพ.ศ. 2550 พบวามีการใชยาสมุนไพรในสถาน
พยาบาลท่ัวประเทศเพียงรอยละ 0.8 ของคาใชจายดานยาท้ังหมดเทาน้ัน 
ดังน้ันในปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายสนับสนุนใหมีการใชยา
สมุนไพรใหมากข้ึนโดยในโรงพยาบาลขนาดใหญใหมีการใชยาสมุนไพรเปน
รอยละ 3 สวนโรงพยาบาลชมุชนและสถานอีนามยัใหเพ่ิมใหไดเปนรอยละ 5 
โดยต้ังเปาการเพ่ิมมูลคาการใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาลทุกระดับใหไดเปน
รอยละ 25 ภายในปพ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพ่ือใหนโยบายดังกลาวสามารถบรรลุ
เปาหมายจึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเขาใจทัศนคติและพฤติกรรมของ 
แพทยและบุคลากรสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับการสั่งใชยาสมุนไพร ดังนั้น
วัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังน้ีคือเพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของ
แพทยและบุคลากรสาธารณสุขเก่ียวกับการใชยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ 
โดยใชการสนทนากลุม (focus group discussion) ในแพทย พยาบาล 
เภสัชกร คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เจาหนาท่ีสถานีอนามยั ทัง้น้ี
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะทำใหทราบกลวิธีในการสงเสริมการใชยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาลและแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับการใชยาสมุนไพรใน 
โรงพยาบาลใหมีประสทิธิภาพมากข้ึนตอไป 
 

30 â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò¢Í§¡ÒÃ Ñ̈´ºÃÔ¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù
ÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Ò§¡ÒÃá¾·Â�ÊÓËÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂã¹âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§
ÀÒÂãμŒºÃÔº·»ÃÐà·Èä·Âã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅÈÙ¹Â � 2 áË‹§ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
นางอรทัย เขียวเจริญ 
ศ.ดร.นพ.ศภุสทิธ์ิ  พรรณารุโณทัย 
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แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
เปนการศึกษาตนทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness) และตนทุน
อรรถประโยชน (cost-utility) ของการจัดบรกิารฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
สำหรบัผูปวยในโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือเปรยีบเทียบผลลพัธของการบรกิาร
ฟนฟูสมรรถภาพกอนและหลังการใหบริการ และประเมินความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรของการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพสำหรับผูปวยในโรคหลอด
เลอืดสมองระหวางไดรบับรกิารตามปกติของโรงพยาบาลกบัไดรบับรกิารตาม
รปูแบบ formal rehabilitation ผลการวิจยัท่ีไดจะทำใหทราบวาการใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีความ
คุมคา และมีความเปนไปไดเชิงนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาระบบ
บรกิารฟนฟูสมรรถภาพของประเทศไทย 
 

31 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÒμÃ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÃÒ¤ÒÂÒÊÓËÃÑº»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภก.อดุลย โมฮารา 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
นางอินทิรา ยมาภัย 
 
แหลงทุน  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
ศกึษาความเปนไปได ปญหาอุปสรรค และแนวทางในการนำมาตรการควบคุม
ราคายาท่ีมกีารดำเนินการอยูในประเทศตางๆ มาใชจรงิ เพ่ือเปนขอมลูสำหรบั
ผูบริหารในการพิจารณามาตรการทางเลือกท่ีเหมาะสมตอการนำมาใชใน
บรบิทของประเทศไทย 
 

32 ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò¢Í§¡ÒÃμÃÇ¨¡ÃÍ§áÅÐÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¡‹Í¹¤ÅÍ´¢Í§
¡ÅØ‹ÁÍÒ¡ÒÃ´ÒÇ¹�¡Ñº¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒËÅÑ§¤ÅÍ´ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.จนัทนา พัฒนเภสัช 
นพ.วิน เตชะเคหะกิจ 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
สรปุยอโครงการ  
ผูปวยท่ีมีความผิดปกติดวยกลุมอาการดาวนจะมีพัฒนาการท่ีลาชา และมี
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ความผดิปกติในระบบตางๆของรางกาย สวนใหญจะไมสามารถดูแลตวัเองได 
ทำใหตองไดรบัการดูแลรักษาในระยะยาว มคีาใชจายในการรักษาพยาบาลสูง  
ปจจุบันยังไมมีวิธีรักษากลุมอาการดาวน แตสามารถควบคุมอุบัติการณของ
กลุมอาการดาวนไดโดยการตรวจกรองและวินจิฉยักอนคลอด ซึง่สามารถทำได
ทัง้ในไตรมาสแรกและไตรมาสทีส่องของการตัง้ครรภ อยางไรกต็ามการตรวจ
กรองและวินจิฉยักอนคลอดมหีลายวิธี แตละวิธีมคีวามไว ความเฉพาะเจาะจง 
คาใชจาย การจัดหาได และความเส่ียงแตกตางกันไป  การวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความคุมคาของวิธีการตรวจกรองและวินิจฉัย
กอนคลอดของกลุมอาการดาวนในหญิงตั้งครรภโดยใชวิธีการประเมินทาง
เศรษฐศาสตร 

 
33 ¡ÒÃ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ¢Í§ÃÐºº·Ñ¹μÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ : ¢¹Ò´
¢Í§»˜ÞËÒáÅÐ¼Å¡ÃÐ·º 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ผศ.ดร.วีรศกัด์ิ พุทธาศรี 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
ภญ.จนัทนา พัฒนเภสัช 
ผศ.ยุวดี ลลีคันาวีระ 
ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว 
น.ส.ชนดิา เลิศพิทกัษพงศ 
น.ส.วันทนีย กุลเพ็ง 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
เปนการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษาขนาดของปญหาสุขภาพของชองปาก
และผลกระทบในประเทศไทย รวมทั้งประสิทธิผลและความคุมคาของ
มาตรการดานทันตสาธารณสุขท่ีมีการดำเนินงานอยูภายในประเทศและตาง
ประเทศ และจัดทำขอเสนอแนะตอคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลการผลิต
และการใชบุคลากรทางทันตสุขภาพ ของวุฒิสภา เพ่ือผลักดันใหมีการนำ
มาตรการท่ีเหมาะสมมาใช 
 

34 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò¢Í§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒàÊÃÔÁ´ŒÇÂÂÒà¤ÁÕºÓºÑ´ 
(Adjuvant therapy) ã¹âÃ¤ÁÐàÃç§ÅÓäÊŒãËÞ‹áÅÐ·ÇÒÃË¹Ñ¡ÃÐÂÐ·Õè 3 
ã¹»ÃÐªÒ¡Ãä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.ปฤษฐพร  ก่ิงแกว 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
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แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
การศึกษาน้ีเปนการใชแบบจำลองทางเศรษฐศาสตรเพ่ือประเมินตนทุน
ประสิทธิผล และตนทุนอรรถประโยชน ของการรักษาเสริมดวยยาเคมีบำบัด 
(adjuvant therapy) สำหรับผูปวยโรคมะเร็งลำไสใหญและทวารหนักระยะท่ี 3 
ระหวางยา 4 สตูรการรักษาคือ 1) 5-Fluorouracil/Leucovorin (Mayo Clinic 
Regimen) 2) Capecitabine 3) 5-Fluorouracil/Leucovorin/Oxaliplatin 
(FOLFOX4) และ 4) Capecitabine/Oxaliplatin (XELOX Regimen) และเพ่ือ
ประเมินผลกระทบดานงบประมาณ (budget impact analysis) ของประเทศ 
ของการรักษาเสริมดวยยาเคมีบำบัด สำหรับผูปวยโรคมะเร็งลำไสใหญและ
ทวารหนักระยะท่ี 3 ผลการประเมินท่ีไดคาดวาจะนำเสนอตอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชยีาหลักแหงชาตเิพ่ือเปนขอมลูประกอบการตัดสนิใจในการพฒันา
บญัชยีาหลักแหงชาตฉิบบัตอไป 
 

35 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹·Ò§àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹°Ò¹¡ÒÃãËŒ¤Ó
»ÃÖ¡ÉÒáÅÐμÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§¡ÒÃμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ á¡‹¼ÙŒÁÒÃÑººÃÔ¡ÒÃ·Õè
á¼¹¡¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡ âÃ§¾ÂÒºÒÅªØÁª¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ผศ.ยุวดี  ลลีคันาวีระ 
ศ.ดร.นพ.พรชยั  สทิธิศรณัยกุล 
รศ.ดร.นพ.นรนิทร หิรญัสุทธิกุล 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
Global Development Network 
 
สรปุยอโครงการ  
การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนอรรถประโยชนของการมีบริการ
พ้ืนฐานการใหคำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีแกผูรับบริการ
ทกุคนถาไมปฏิเสธท่ีแผนกผูปวยนอกในโรงพยาบาลชุมชน เทียบกับบรกิารรูป
แบบปจจุบัน วิธีการศึกษาคือการใชแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร ตาม 
มุมมองของสังคมและผูจายเงิน ผลการศึกษาอยูระหวางการวิเคราะหขอมูล
คุณภาพชีวิตผูติดเชื้อเอชไอว ีขอมูลตนทุนท่ีผูติดเชื้อและครอบครัวตองจาย 
อันเน่ืองมาจากการติดเชื้อเอชไอว ีซึ่งเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณผูติดเชื้อท่ี
มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน 16 แหง รวมท้ังการทบทวนขอมูลทาง
ระบาดวิทยา เพ่ือนำมาเปนตัวแปรในการสรางแบบจำลองคำนวณตนทุน
อรรถประโยชนตอไป 
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36 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹·Ò§àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ�¢Í§¡ÒÃμÃÇ¨¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§
¡ÒÃμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ·Ò§ÊÒÃ¤Ñ´ËÅÑè§ã¹àÂ×èÍºØª‹Í§»Ò¡ã¹¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÁÒ
ÃÑººÃÔ¡ÒÃá¼¹¡¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡âÃ§¾ÂÒºÒÅªØÁª¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â : 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáºº¨ÓÅÍ§·Õè·Ó¤Ù‹¢¹Ò¹¡Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàªÔ§·´ÅÍ§ Œ́ÇÂ
¡ÒÃÂ×è¹¢ŒÍàÊ¹ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃμÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§¡ÒÃ
μÔ´àª×éÍ HIV ·Ò§àÅ×Í´á¡‹¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ·Ø¡ÃÒÂ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภก.อดลุย  โมฮารา 
ผศ.ยุวดี  ลลีคันาวีระ 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
เปนการศึกษาตอเน่ืองจากโครงการการประเมินทางเศรษฐศาสตรการบริการ
พ้ืนฐานการใหคำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเช้ือเอชไอวี แกผูมารับ
บรกิารท่ีแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย ซึง่สมัภาษณผูที่
ปฏิเสธการตรวจคัดกรองการติดเช้ือเอชไอวีดวยเลือดในโรงพยาบาลกลุม
ทดลอง ถึงความตองการในการตรวจหาการตดิเชือ้หากเปนการตรวจดวยสาร
คดัหลัง่ในเย่ือบชุองปาก ผลการสัมภาษณทีไ่ดจะนำไปใชสำหรับการประเมิน
ความเปนไปไดและความคุมคาของการใชตรวจคัดกรองการติดเช้ือเอชไอวีทาง
สารคดัหลัง่ในเย่ือบชุองปากในผูปวยท่ีมารบับรกิารแผนกผูปวยนอก 

 
37 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡ÁÒμÃ¡ÒÃãªŒÊÔ·¸ÔμÒÁÊÔ·¸ÔºÑμÃÂÒ 
ã¹»ÃÐà·Èä·ÂÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2549-2551 
 
ผูรบัผดิชอบ  
นางอินทิรา ยมาภัย 
ภก.อดลุย โมฮารา 
น.ส.วันด ีกริชอนนัต 
ภญ.คคันางค ไชยศิร ิ
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานวิจยัเพ่ือการพฒันาหลักประกันสขุภาพไทย 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
เพ่ือศึกษาผลกระทบท้ังดานบวกและลบท่ีเกิดข้ึนจากการประกาศใชมาตรการ
ใชสทิธิตามสิทธิบตัรยา 7 รายการในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2549-2551 
โดยศึกษาผลกระทบดานสขุภาพ เศรษฐกจิ และสังคมจติวิทยา เชน การเพ่ิม
จำนวนผูปวยท่ีสามารถเขาถึงยาเพ่ิมขึ้น ผลไดดานสุขภาพและผลผลิตเชิง
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เศรษฐกจิจากการทีผู่ปวยมีอายุยืนยาวและมคีณุภาพชีวิตทีด่ขีึน้ ผลตอการสง
สนิคาออกไปยังสหรฐัอเมรกิาและการลงทุนจากตางประเทศ และความคิดเห็น
ของผูมสีวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ทีม่ตีอนโยบายดังกลาว ทัง้นี ้ เพ่ือเปนขอมลู
สำหรับผูกำหนดนโยบายตอการพิจารณาประกาศใชมาตรการใชสิทธิตาม 
สทิธิบตัรยา หรอืเลอืกใชมาตรการทางเลือกเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงยาจำเปนตอไป
ในอนาคต 
 

38 ¤ÇÒÁÊÁàËμØÊÁ¼Åã¹¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð¡ÅØ‹Á Carbapenems 
áÅÐ¡ÅØ‹Á Third Generation Cephalosporins 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.จริาพรรณ  เรืองรอง 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา  ฉายเกล็ดแกว 
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานวิจยัเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสขุภาพไทย 
 
สรปุยอโครงการ  
การใชยาปฏิชวีนะไมสมเหตสุมผล นอกจากจะทำใหเกิดปญหาเช้ือดือ้ยาแลว
ยังกอใหเกิดอันตรายแกผูปวยและการสูญเสียทรัพยากรทางดานสาธารณสุข
โดยไมจำเปน การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชยาปฏิชีวนะไมสมเหต ุ
สมผล สามารถใชเปนเคร่ืองมอืชวยเลือกมาตรการสงเสริมการใชยาปฏิชวีนะ
ใหสมเหตุสมผลที่เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือความมี
ประสทิธิภาพและความย่ังยืน 

 
39 ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò¢Í§¡ÒÃãÊ‹àÅ¹Ê�¹ÔèÁàÁ×èÍà·ÕÂº¡ÑºàÅ¹Ê �á¢ç§ã¹¡ÒÃ
¼‹ÒμÑ´μŒÍ¡ÃÐ¨¡ã¹ºÃÔº·¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
พญ.กัลยา ตรีะวัฒนานนท 
น.ส.ชนดิา เลิศพิทกัษพงศ 
นายธีระ ศริสิมดุ 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 
ดร.นพ.ยศ  ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานวิจยัเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสขุภาพไทย 
 
สรปุยอโครงการ  
โรคตอกระจก เปนสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอดในโลกและในประเทศไทย 
การรักษาในปจจบุนัใชวิธีการผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมซึง่มหีลากหลายชนิด 
การศึกษาน้ีแบงเปนสองสวนใหญๆ  คอื 1) วิเคราะหขอมลูผูปวยโรคตอกระจก
ในกลุมพ้ืนท่ีตวัอยาง เพ่ือนำเสนอแนวทางการปฏิบตัใินการบริหารจัดการและ
การคัดกรองผูปวยตอกระจกท่ีทัว่ถึง สอดคลองกับบรบิทของประเทศไทยเพ่ือ
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นำไปประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 2) สำรวจและวิเคราะหตนทุน
ประสิทธิผลของการผาตัดตอกระจกใสเลนสนิ่มและเลนสแข็งของผูปวยใน
ประเทศไทย และนำเสนอขอมลูเพ่ือผลกัดันนโยบายในการปรบัปรงุระบบการ
จายเงินสำหรับการผาตัดตอกระจกภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพ 
ถวนหนา ระบบประกันสงัคมและสวัสดกิารรักษาพยาบาลขาราชการ 
 

40 ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹ÒáÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¢Í§¡ÒÃ¼‹ÒμÑ´¼‹Ò¹
¡ÅŒÍ§ (Laparoscopic surgery) ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾ÊÓËÃÑº
»ÃÐà·Èä·Â 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ภญ.วชริานี วงศกอม 
ภญ.คคันางค ไชยศิร ิ  
ผศ.ดร.ภญ.อษุา  ฉายเกล็ดแกว 
ดร.นพ.ยศ  ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานวิจยัเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสขุภาพไทย 
 
สรปุยอโครงการ  
ปจจุบันไดมีการตระหนักถึงขอดีของการผาตัดแบบบาดเจ็บนอย (minimally 
invasive surgery) รวมกับการมเีคร่ืองมอื และอุปกรณชวยในการผาตัดท่ีดขีึน้ 
การผาตดัผานกลอง (laparoscopic surgery) จงึเปนอกีทางเลือกหน่ึงในการ
ผาตัดรกัษาโรคตางๆ ดงัน้ันโครงการน้ีจงึมวีตัถุประสงค 

1. เพ่ือประเมินความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการผาตัดผานกลอง 
(laparoscopic surgery) เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของผูมี
สทิธิประกนัสขุภาพตางๆ ภายใตระบบประกนัสขุภาพในประเทศไทยผู
ประกันตนภายใตระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยในสถานการณ
ปจจบุนั 

2. เพ่ือประเมินความคุมคาและความเหมาะสมของการผาตัดผานกลอง 
(laparoscopic surgery) เมือ่เทียบกับวธีิอืน่ ในการตรวจวนิจิฉยัและ
รักษาผูปวยในโรคที่มีขอบงใชทางคลินิกชัดเจน เพ่ือนำมาเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการบรรจุในชุดสิทธิประโยชนของหลักประกัน
สขุภาพถวนหนา ประกันสงัคม และสวัสดกิารรักษาพยาบาลขาราชการ
ในประเทศไทย 

3. เพ่ือประเมินผลกระทบของการผาตัดผานกลองทางดานภาระทาง
การเงินการคลังตอระบบประกันสขุภาพของประเทศไทย 
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41 ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ËÑÇ¢ŒÍÊÓËÃÑº»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹
ÊØ¢ÀÒ¾ÊÓËÃÑº»ÃÐà·Èä·Â»ÃÐ¨Ó»‚ 2551 
 
ผูรบัผดิชอบ  
น.ส.ชนดิา เลิศพิทกัษพงศ 
น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร 
ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว 
น.ส.สริพิร คงพิทยาชัย 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
ความตองการใชผลการประเมินความคุมคาของเทคโนโลยีและนโยบายดาน
สุขภาพมีเปนจำนวนมาก ขณะท่ีศักยภาพของหนวยงานประเมินมีจำกัด จึง
จำเปนอยางย่ิงท่ีตองคดัเลือกหัวขอเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพท่ีตอบ
สนองตอความสนใจของผูกำหนดนโยบายและใหเกิดประโยชนสงูสดุแกสงัคม 
สำหรับการคัดเลือกหัวขอฯครั้งที ่ 2 ประจำป 2551 นั้น หนวยงานในระดับ
นโยบายเสนอหัวขอฯรวมท้ังสิ้น 48 หัวขอ นักวิจัย HITAP ทำการทบทวน
วรรณกรรม และจัดลำดับความสำคัญ/คัดเลือกหัวขอในรอบแรกจำนวน 10 
หัวขอ และไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้ึนเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2551 
เพ่ือคัดเลือกหัวขอฯในรอบสุดทายโดยตัวแทนจากหนวยงานท่ีมีสวนได 
สวนเสียตางๆ 

 
42 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¸Õ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃË¹‹ÇÂ§Ò¹»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐ¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È 
 
ผูรบัผดิชอบ  
น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส 
 
แหลงทุน  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
การไดมาซึง่เทคโนโลยีดานสุขภาพท่ีเหมาะสม มปีระสิทธิภาพ และคุมคากับ
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัด หลายประเทศจึงไดมีการจัดต้ังหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีทำการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพข้ึนมาเพ่ือทำหนาท่ีประเมิน
ความคุมคาและใหคำแนะนำแกผูตัดสินใจเชิงนโยบายในประเด็นการเลือก
เทคโนโลยีฯท่ีเหมาะสมท่ีสุด การพัฒนาขององคกรเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีนาสนใจ
และนาศึกษาสำหรับประเทศท่ีกำลังจะพัฒนาหนวยงานเชนเดียวกันน้ี 
รายงานช้ินน้ีมุงท่ีจะศึกษา 1) วิธีการคัดเลือกหัวขอเทคโนโลยีหรือนโยบาย
ดานสุขภาพเพ่ือทำการประเมิน 2) กระบวนการประเมินเทคโนโลยี 3) การ
รบัรองผลการประเมนิ และ 4) การอุทธรณรองเรยีนผลการประเมิน เพ่ือเปนใช
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แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ HITAP ขณะน้ีรายงานฉบับสมบรูณ
เสรจ็สิน้แลว 
 

43 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡Åä¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕ 
 
ผูรบัผดิชอบ  
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
HITAP เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทำหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพ ทีค่รอบคลมุยา เคร่ืองมอืแพทย หตัถการ การสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค ทั้งในระดับบุคคลและสังคม ซึ่ง HITAP มีการ
ดำเนินงานอยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได สอดคลองกับระบบสขุภาพท่ี
มอียูในปจจบุนั โดยนำองคความรูใหมท้ังงานวิจยัในประเทศ และตางประเทศ
มาใชเพ่ือใหเกิดการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ ซึง่จะมีการปรับปรงุรูปแบบ
และมาตรฐานการดำเนินงานใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจบุนัตอไป 
 

44 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¼Å¡ÃÐ·º¢Í§¡ÅÂØ·¸ �¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃã¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ 
·ÑÈ¹¤μÔ áÅÐ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨ÃÑºÇÑ¤«Õ¹»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃμÔ´àª×éÍ Human 
papillomavirus (HPV) 
 
ผูรบัผดิชอบ  
น.ส.เชญิขวัญ ภุชฌงค 
นายธีระ ศริสิมดุ 
น.ส.วันด ีกริชอนนัต 
น.ส.กาญจนาถ อดุมสขุ 
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ ตนัติเวสส  
ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
 
สรปุยอโครงการ  
ศึกษากลยุทธการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับวัคซีนปองกันการติดเชื้อ 
Human papillomavirus (HPV) ซึ่งเปนสาเหตุที่สำคัญของการเกิดมะเร็ง 
ปากมดลกู ขอมลูขาวสารดังกลาวจะสงผลกระทบในแงความรู ทัศนคต ิและ
การตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนท่ัวไปไมมากก็นอย ทั้งน้ีผลการศึกษาจะ
นำไปสูการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
เก่ียวกับผลติภัณฑยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษตอไป 
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ผูรบัผดิชอบ  
น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร 
ภญ.พิศพรรณ วีระย่ิงยง 
 
แหลงทุน  
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
สรปุยอโครงการ  
โครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดลำดับความสำคัญของหัวขอเทคโนโลยีและ
นโยบายดานสุขภาพระดับชาตสิำหรับการประเมินประจำทุกป ซึง่จะนำมาเปน
หวัของานวิจยัท่ี HITAP จะดำเนินการศึกษาตอไป พรอมกบัการเผยแพรหวัขอ
การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพท่ีสำคัญใหกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของและบุคคลทัว่ไปไดรบัทราบ 
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ปจจบุนัเปนยุคแหงเทคโนโลยี ขอมลูขาวสาร ประชาชนมสีทิธิใน
การรับรู แสวงหาขอมูล และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ 
การเผยแพรขอมลูขาวสาร/งานวิจยัของ HITAP ตอสาธารณะ
จงึเปนการสรางความเขาใจทีถู่กตองและสงเสริมการมสีวนรวม

ของประชาชนท่ีจะชวยกันตรวจสอบดูแลการทำงานดานการสาธารณสุขของ
ภาครัฐโดยเฉพาะการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพของประเทศ 
อีกท้ังยังเปนการเผยแพรขอคนพบจากการวิจัยใหหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนนำไปใชประโยชนตอไป 
 
โครงการวิจัยท่ีดำเนินการในป 2551 มีความหลากหลายทางดานเน้ือหา 
ดงัน้ันการเผยแพรผลงานวิจยั จงึมกีารใชรปูแบบทีห่ลากหลายเพ่ือสือ่สารไป
ยังกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายตามวัตถุประสงคของงานวิจยัแตละชิน้ ทัง้การ
ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ การนำเสนอ
ผลการศึกษาท้ังในรปูแบบปากเปลาและโปสเตอรในงานประชุมวชิาการตางๆ 
ทัง้ในประเทศและตางประเทศ การจัดทำหนังสอืหรอืสือ่ประชาสมัพนัธ รวมทัง้
ใชสือ่มวลชนเพ่ือเปนชองทางการส่ือสารไปยงัประชาชนท่ัวไปดวย 
 

III ¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
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เพ่ือพัฒนานโยบาย. (Draft) 
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ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร 

 คณะทำงานพัฒนาระบบบริการคัดกรอง
ความเส่ียงโรคมะเร็งปากมดลูก, 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
16 ตุลาคม 2551, และ 
20 พฤศจิกายน 2551 

ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร 

การศึกษาบรรทัดฐานการ
ประเมินคุณคาของสังคมตอ
การลงทุนทางการแพทยและ
สาธารณสุข 

คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน
และระบบบริการ, สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
29 สิงหาคม 2551 

ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม  
ถาวรเจริญทรัพย 

คูมอืการประเมินเทคโนโลยีดาน
สุขภาพสำหรับประเทศไทย 

คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน
และระบบบริการ, สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
29 สิงหาคม 2551 

ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม  
ถาวรเจริญทรัพย 

การศึกษาความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมของการใช
เทคโนโลยี PET–CT  
ในประเทศไทย 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ,  
กรมบัญชีกลาง, สำนักงานประกันสังคม 

สำนักงานวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย 
23 กันยายน 2551 

นางอินทิรา ยมาภัย 

การวิเคราะหตนทุน
อรรถประโยชนของการผาตัด
ประสาทหูเทียมสำหรับผูที่ 
หูหนวกสนิทท้ัง 2 ขางใน
ประเทศไทย 

คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน
และระบบบริการ, สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
26 กันยายน 2551 

ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว 

การประเมินตนทุน
อรรถประโยชนของการ 
ปลูกถายเซลลตนกำเนิดเม็ด
เลือดในการรักษาผูปวยโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 

คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน
และระบบบริการ, สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
21 ตุลาคม 2551 

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค 

การทบทวนวรรณกรรมของ
ระบบทันตสาธารณสุข: ขนาด
ของปญหาและผลกระทบ 

คณะอนุกรรมาธิการติดตามผลการผลิต
และการใชบุคลากรทางทันตสุขภาพ 

หองประชุมคณะ
กรรมาธิการ หมายเลข 311 
อาคารรัฐสภา 2 
14 พฤศจิกายน 2551 

ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช 

การทบทวนวรรณกรรมเร่ือง
ประสิทธิผลและความคุมคา
ทางเศรษฐศาสตรของมาตรการ
ปองกันเอดส 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 
การใหบริการผูติดเช้ือเอชไอวีหรือ 
ผูปวยเอดส 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
17 พฤศจิกายน 2551 

ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช 

การประเมินศักยภาพของการ
เสนอบริการใหคำปรึกษาและ
ตรวจคัดกรองการติดเช้ือเอชไอวี
เปนบริการพ้ืนฐานในโรงพยาบาล
ชุมชนในประเทศไทย 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 
การใหบริการผูติดเช้ือเอชไอวีหรือ 
ผูปวยเอดส 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
17 พฤศจิกายน 2551 

ผศ.ยุวดี  ลีลัคนาวีระ 
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ชื่อเรื่อง ชื่องาน หนวยงานผูจัด/สถานที่/วันท่ี ผูนำเสนอ  

การประเมินศักยภาพของการเสนอ
บรกิารใหคำปรกึษาและตรวจคัดกรอง 
การติดเชื้อเอชไอวีเปนบริการพ้ืนฐาน
ในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย 

งานประชุมเสวนาติดตาม
การดำเนินงานตามปฏิญญา
วาดวยพันธกรณีเร่ือง 
โรคเอดส   

กรมควบคุมโรค  กระทรวง
สาธารณสุข, นนทบุรี  
ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลส 
16 มกราคม 2551  

ผศ.ยุวดี  ลีลัคนาวีระ 

Decision-making and economic 
modeling in vaccine adoption: the 
case of HPV vaccines. 

Symposium Proceedings 
– Health Outcomes 
Research: How Can It 
Assist Decision-Making for 
the Prevention of Cervical 
Cancer and Other HPV 
Disease in Asia and the 
Pacific? 

Family Health International, 
กรุงเทพฯ 
12 กุมภาพันธ 2551 

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท 

Screening: แนวคิด ทฤษฎีและ 
บทเรียนในเชิงปฏิบัติการ กรณีงาน
วิจัยเร่ือง Cost-Effectiveness ของ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
ประเทศไทย 

การประชุมเครือขายวิชาการ
ดานเวชศาสตรครอบครัว 

สำนักบริหารการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ, สถาบันวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  
กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ
ชมรมอาจารยแพทยเวชศาสตร
แหงประเทศไทย  
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ นนทบุรี 
2-3 พฤษภาคม 2551 

ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร 

Economic evaluation of cervical 
cancer preventions and control 
programs in Thailand 

การประชุมวิชาการ ISPOR 
THAILAND 2008: 
Pharmacoeconomics and 
Outcomes Research in 
Thailand : A Stepping 
Stone toward National 
Drug Policy  
 

นักวิชาการในองคกรวิชาชีพ 
ISPOR, HITAP, สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข,  
ณ โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพฯ 
12-13 พฤษภาคม  2551  
 

ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร 

Cost of productivity loss due to 
premature mortality attributable to 
alcohol consumption in Thailand 

น.ส.ชนิดา เลิศพิทักษพงศ 

Budget impact analysis of 
compulsory licensing policy 
implementation on four cancer 
drugs in Thailand 

ภก.อดุลย โมฮารา 

ISPOR Update and Support ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท           

The cost of home-based case for 
Thai elderly with dementia in a 
Thai university hospital 

ภญ.เสาวลักษณ ตุรงคราวี 

Making pharmacoeconomics to 
be practical in decision making in 
Thailand 
 
 

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท 
ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว  
ดร.ภญ.ณัฏฐิญา คาผล 
ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส  
ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม  
ถาวรเจริญทรัพย 
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ชื่อเรื่อง ชื่องาน หนวยงานผูจัด/สถานที่/วันท่ี ผูนำเสนอ  

Analysis of cost-utility on 
cochlear implantation for 
profoundly bilateral hearing loss 
patients in Thailand 

งานประชุมวิชาการ
นานาชาติเร่ืองวิศวกรรม
ฟนฟูสมรรถภาพและ
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับคนพิการ 
ครั้งท่ี 2 (i-CREATE 2008) 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) รวมกับ The 
Singapore Therapeutic, 
Assistive & Rehabilitative 
Technologies (START) 
Centre, กรุงเทพฯ 
15 พฤษภาคม 2551 

ภญ.ปฤษฐพร  ก่ิงแกว 

การประเมินตนทุนประสิทธิผลและ
ตนทุนอรรถประโยชน ของการคัด
กรองและการใชยาเพ่ือปองกันกระดูก
หักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่
เปนโรคกระดูกพรุน 

การประชุมวิชาการ 
กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำป 2551 

กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 
28-30 พฤษภาคม 2551 

ภญ.ปฤษฐพร  ก่ิงแกว 

การประเมินความคุมคาของ
มาตรการสำหรับปองกันและควบคุม
มะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย 

ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร 

การประเมินผลกระทบจากมาตรการ
บังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา 

ภก.อดุลย โมฮารา 

การศึกษาตนทุนทางเศรษฐกิจของ
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน
ประเทศไทย 

น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร 

ประสบการณจากการใชผลการ
ประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ 
ในการผลักดันนโยบาย 

การประชุมเครือขาย
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส) กระทรวงสาธารณสุข, 
นนทบุรี 
25 กรกฎาคม 2551  

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท 

Guidelines for  economic 
evaluation study 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการทาง
เภสัชกรรม เร่ือง เภสัชศาสตร
ประยุกต 

คณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว 
กรุงเทพฯ 
1 สิงหาคม 2551 

ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายดานสุขภาพกับงาน 
เภสัชกรรมโรงพยาบาล 

การประชุมหัวหนาฝาย/กลุม
งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ประจำป 2551 เร่ือง การ
ประเมินการใชยาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล ลดความสูญเสีย 
และประกันความปลอดภัย
ของผูปวย 

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย), 
ณ โรงแรมวินเซอรสวีทส 
กรุงเทพ 
4-5 กันยายน 2551 

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 
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ชื่อเรื่อง ชื่องาน หนวยงานผูจัด/สถานที่/วันท่ี ผูนำเสนอ  

Survey on the current human 
capacity and future needs in 
economic evaluation in Thailand. 

ISPOR 3rd Asia-Pacific 
Conference 
 

International Society for 
Pharmacoeconomics and 
Outcomes Research 
(ISPOR), Grand Hillton 
Seoul, South Korea 
7-9 กันยายน 2551 
 

ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว  

Factors affecting willingness-to-
pay for treatment of blindness in 
Thai population. 

น.ส.วันทนีย กุลเพ็ง 

Cost of productivity loss due to 
premature mortality attributable to 
alcohol consumption in Thailand. 

น.ส.ชนิดา เลิศพิทักษพงศ 

A systematic review and meta-
analysis of the efficacy of statins 
on reducing acute coronary 
syndrome and stroke events.  

ภญ.ยุพิน  ตามธีรนนท 

Budget impact analysis of 
compulsory licensing policy 
implementation on four cancer 
drugs in Thailand. 

ภก.อดุลย โมฮารา 

Cost-utility analysis of 
recombinant human 
erythropoietin in cancer patients 
with anemia induced by 
chemotherapy in Thailand 

ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 

The development and use of the 
pharmacoeconomic guidelines in 
Thailand 

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท 

Economic costs of alcohol abuse 
in Thailand: cost of law 
enforcement and criminal justice 

น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร 

Health Technology Assessment 
in Thailand: turning a troubled 
teen into a successful adult 

International Health 
Technology Assessment 
Symposium 

National Taiwan University/
Gis Convention Center 
(Alexander Hall), Taipei, 
Taiwan  
11-12 สิงหาคม 2551 

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท 

Priority setting of health 
interventions in developing 
countries: an overview of 
empirical studies 

The 7th International 
Conference on Priorities in 
Health Care 

The International Society on 
Priorities in Health Care, 
Newcastle, United Kingdom 
28-30 ตุลาคม 2551 

ภญ.ศิตาพร ยังคง 

The role of systemic review and 
economic appraisal to inform 
policy decisions in Thailand 

Evidence-based 
economics: health and 
other policy domain 

London School of 
Economics, London,  
United Kingdom  
20-21 พฤศจิกายน 2551 

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท 
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ชื่อเรื่อง ชื่องาน หนวยงานผูจัด/สถานที่/วันท่ี ผูนำเสนอ  

Assessing enforcement of policy 
on limiting alcohol accessibility 
and alcohol purchasing 

Australasian Professional 
Society on Alcohol and 
other Drugs Conference 
2008: Evidence, Policy 
and Practice 

Sydney Convention & 
Exhibition Centre, Sydney, 
Australia 
23-26 พฤศจิกายน 2551 
 

น.ส.ชนิดา เลิศพิทักษพงศ 
 

ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการ
เสียชีวิตกอนวัยอันสมควรจากการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

การประชุมวิชาการสุราระดับ
ชาติ ครั้งท่ี 4 
ยุติวิกฤติปญหาสุราดวย
กฎหมาย (The 4th  National 
Alcohol Conference Stop 
Alcohol Problem Crisis by 
Law and Regulation) 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา, 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,  
กรมสุขภาพจิต, เครือขาย
องคกรงดเหลา, คณะกรรมการ
ควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลแหงชาติ, สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, 
โรงแรมริชมอนด นนทบุรี 
26-27 พฤศจิกายน 2551 

น.ส.ชนิดา เลิศพิทักษพงศ 
ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม  
ถาวรเจริญทรัพย 

ทำไมมีเพียงยา Simvastatin อยูใน
บัญชียาแหงชาติ 2551 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การประเมินความ
ตองการในการสรางกลไกเฝา
ระวังและพัฒนาระบบยา 

แผนงานการสรางกลไกเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา  
คณะเภสัชศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
9 ธันวาคม 2551 

ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 
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¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáººâ»ÊàμÍÃ� 
ชื่อเรื่อง ชื่องาน หนวยงานผูจัด/สถานที่/วันท่ี นักวิจัย 

The introduction of oral fluid based, rapid HIV test in 
Thailand’s health service system: an analysis for 
policy development 

AIDS 2008: XVII 
International AIDS 
Conference 

International AIDS Society, 
Mexico City 
3-8 สิงหาคม 2551 

ภก.อดุลย  
โมฮารา 

Economic evaluation database: Main features and 
accessibility 

The 68th FIP 
World Congress 

International Pharmaceutical 
Federation (FIP), At Basel, 
Switzerland 
29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2551 

ดร.ภญ.ณัฏฐิญา 
คาผล 

Health resource utilization of osteoporosis patients 
at Phramongkutklao hospital 

ISPOR 3rd  
Asia-Pacific 
Conference 

International Society for 
Pharmacoeconomics and 
Outcomes Research (ISPOR), 
Grand Hillton Seoul,  
South Korea 
7-9 กันยายน 2551 

ภญ.พิศพรรณ 
วีระย่ิงยง  

Economic evaluation of treatment administration 
strategies of ganciclovir for cytomegalovirus retinitis 
in HIV/AIDS patients in Thailand 

พญ.กัลยา   
ตีระวัฒนานนท 

Estimating a societal value for a ceiling threshold in 
Thailand: a case study of measuring willingness-to-
pay per quality adjusted life year 

ผศ.ดร.ภญ. 
มนทรัตม  
ถาวรเจริญทรัพย 

Economic evaluation of cervical cancer preventions 
and control programs in Thailand 

ภญ.นัยนา 
ประดิษฐสิทธิกร 

The lifetime treatment cost of invasive cervical 
cancer in Thailand 

ภญ.นัยนา 
ประดิษฐสิทธิกร 

Effect of disease awareness communication of 
Human Papillomavirus (HPV) vaccine on public 
perceptions and vaccination decision 

น.ส.เชิญขวัญ 
ภุชฌงค 

Assessing the appropriateness and feasibility of 
using PET-CT scan in Thailand 

นางอินทิรา  
ยมาภัย 

Economic costs of alcohol-related absenteeism and 
presenteeism in Thailand 

ภญ.กรรณิการ  
ฐิติบุญสุวรรณ 

Review of alcohol policies and contributions from 
key players in reducing alcohol consumption 
between 1997-2007 in Thailand 

น.ส.จอมขวัญ 
โยธาสมุทร  

Economic evaluation on screening strategies and 
treatment option for postmenopausal osteoporosis 

ภญ.ปฤษฐพร  
ก่ิงแกว    

Analysis of cost-utility and budget impact on 
cochlear implantation for profoundly bilateral 
hearing loss patients in Thailand: a simulation study 

ภญ.ปฤษฐพร  
ก่ิงแกว    

Economic impact on health care cost due to alcohol 
drinking among Thai population 

ภญ.ประพักตร 
เนรมิตพิทักษกุล 
 

The cost of home-based care for Thai elderly with 
dementia in a Thai university hospital 

ภญ.เสาวลักษณ 
ตุรงคราวี 

Comparison of two utility measurement techniques: 
time traded off and visual analogue scale 

ภญ.สิรินทร  
นาถอนันต 
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ชื่อเรื่อง ชื่องาน หนวยงานผูจัด/สถานที่/วันท่ี นักวิจัย 

ผลกระทบของการด่ืมสุราตอคาใชจายในครัวเรือน 
ในประเทศไทย 

การประชุมวิชาการสุรา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
ยุติวิกฤติปญหา 
สุราดวยกฎหมาย  
(The 4th National 
Alcohol Conference  
“Alcoholism Critical 
Problem by law”)   
 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา,  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,  
กรมสุขภาพจิต,  
เครือขายองคกรงดเหลา, 
คณะกรรมการควบคุมการบริโภค 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ,  
สำนักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ   
โรงแรมริชมอนด นนทบุรี   
26-27 พฤศจิกายน 2551 
 

น.ส.ชนิดา  
เลิศพิทักษพงศ 

ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัย 
อันสมควรจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

น.ส.ชนิดา  
เลิศพิทักษพงศ 

ความสัมพันธระหวางรูปแบบการด่ืมแอลกอฮอล 
และความรุนแรงในประชากรไทย 

น.ส.วันทนีย  
กุลเพ็ง 
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¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¼‹Ò¹Ê×èÍÁÇÅª¹ 

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒμŒ¹·Ø¹·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨
¢Í§¡ÒÃºÃÔâÀ¤à¤Ã×èÍ§ ×́èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ� 
1. สารคด ีDesign for life ตอน “สรุาพษิรายของสงัคมไทย”  
ทางสถานโีทรทัศนไทยพีบเีอส วันท่ี 6 มถุินายน 2551 

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´ŒáÅÐ¤ÇÒÁ
àËÁÒÐÊÁ¢Í§¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕ PET-CT ã¹»ÃÐà·È
ä·Â 
1. อปท.นิวส รายปกษ ปที ่2 ฉบบัที ่36 ปกษแรก เดือนมกราคม  
2. รายการวทิยุ “โลกวิทยาการ FM 97” วันท่ี 30 มกราคม 2551 
3. สารคด ี Design for life ตอน “PET-CT ทางเลอืกผูปวยโรค
มะเรง็” ทางสถานโีทรทัศนไทยพีบเีอส วันท่ี 26 ธันวาคม 2551 

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÂØ·¸ÈÒÊμÃ�áÅÐ¹âÂºÒÂÊÓËÃÑº
¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤ÁÐàÃç§»Ò¡Á´ÅÙ¡ 
1. สำนกัขาวกรมประชาสมัพนัธ วันที ่7 สงิหาคม 2551 
2. ผูจัดการออนไลน วันท่ี 8 สงิหาคม 2551 
3. ไทยโพสต วันที ่8 สงิหาคม 2551 
4. ผูจัดการรายวนั วันท่ี 8 สงิหาคม 2551 
5. เดลนิิวส วันท่ี 8 สงิหาคม 2551 
6. บานเมอืง วันที ่8 สงิหาคม 2551 
7. โพสตทูเดย วันท่ี 9 สงิหาคม 2551 
8. มติชน วันท่ี 13 สงิหาคม 2551 
9. คมชัดลกึ วันท่ี 16 สงิหาคม 2551 
10.ใกลหมอ: Health & well-being ปท่ี 32 ฉบบัที ่7 เดือนสงิหาคม 2551 
11.สารคด ีDesign for life ตอน “โรคราย เรนลบั” ทางสถานีโทรทัศน
ไทยพีบเีอส วันท่ี 12 กันยายน 2551 

 32 
 7 

. .2551

ปีท่ี: 6
ฉบับท่ี: 2011วันท่ี: เสาร์ 9 สิงหาคม 2551Section: First Section/บทความ-การ์ตูน

หน้า: A10 (ขวา)

คอลัมน์: เสียงสตรี: ค
วามจริงคร่ึงเ

ดียวเก่ียวกับวั
คซีนมะเร็งปา

กมดลูก

รหัสข่าว: C-080809006082

หน้า: 1/2

Post Today
Circulation: 140,000

Ad Value: 135,000

Col.Inch: 112.50

PR Value: 405,000

บาท

บาท

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 21484วันท่ี: ศุกร์ 8 สิงหาคม 2551Section: กีฬา/ภูมิภาค
หน้า: 34 (ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ตรวจมะเร็งปาก
มดลูกฟรี บริการตลอดเดื

อนสิงหาคม

รหัสข่าว: C-080808004133

หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 850,000

Ad Value: 32,725
Col.Inch: 19.25

PR Value: 98,175
บาท

บาท
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ปีท่ี: 7 ฉบับท่ี: 1714

วันท่ี: ศุกร์ 8 สิงหาคม 2551

Section: กีฬา/กทม.-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

หน้า: 12 (บน)หัวข้อข่าว: รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

รหัสข่าว: C-080808018052

หน้า: 1/1

Baan MuangCirculation: 430,000 Ad Value: 22,000
Col.Inch: 22

PR Value: 66,000
บาท

บาท

ปีท่ี: 18
ฉบับท่ี: 5515วันท่ี: ศุกร์ 8 สิงหาคม 2551Section: First Section/การศึกษา-

คุณภาพชีวิต

หน้า: 14 (บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ฉี
ดวัคซีนมะเร็ง

ปากมดลูกได้
ผลน้อย

รหัสข่าว: C-080808019079

หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily

Circulation: 300,000

Ad Value: 26,000

Col.Inch: 20

PR Value: 78,000

บาท

บาท
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   Rewriter :  : http://thainews.prd.go.th
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â¤Ã§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �μŒ¹·Ø¹ÍÃÃ¶»ÃÐâÂª¹ � áÅÐ
¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹§º»ÃÐÁÒ³¢Í§¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕ
¡ÒÃ½̃§»ÃÐÊÒ·ËÙà·ÕÂÁÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèËÙË¹Ç¡Ê¹Ô··Ñé§ 
2 ¢ŒÒ§ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
1. The Nation วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2551 
2. สารคด ีDesign for life ตอน “เสยีงเงียบ”  
ทางสถานโีทรทัศนไทยพีบเีอส วันท่ี 20 มถุินายน 2551 

 4 . .2551

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¹âÂºÒÂ 
¡ÒÃãªŒÊÔ·¸ÔºÑμÃÂÒâ´ÂÃÑ° 
1. คมชัดลกึ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 
2. ผูจัดการออนไลน วันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 
3. โพสตทูเดย วันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 
4. มติชน วันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 
5. ประชาไท วันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 
6. เดลนิิวส วันท่ี 16 มถุินายน 2551 
7. รายการวทิยุ “ขาวทนัโลก FM 96.5” วันที ่20 มถุินายน 2551 
8. สารคด ีDesign for life ตอน “CL เรือ่งไกลท่ีใกลตวั” 
ทางสถานโีทรทัศนไทยพีบเีอส วันท่ี 3 ตลุาคม 2551 

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¡ÒÃàÊ¹Í
ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáÅÐμÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§¡ÒÃμÔ´
àª×éÍàÍªäÍÇÕà»š¹ºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹°Ò¹ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ
ªØÁª¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
1.สารคด ีDesign for life ตอน “HIV ไวรสัวายราย” 
ทางสถานโีทรทัศนไทยพีบเีอส วันท่ี 19 กันยายน 2551 

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹μŒ¹·Ø¹ÍÃÃ¶»ÃÐâÂª¹ �¢Í§¡ÒÃãªŒ
ÂÒ¡ÅØ‹Á cholinesterase inhibitors ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâÃ¤
ÍÑÅä«àÁÍÃ� áÅÐ·ÑÈ¹Ð¢Í§¼ÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
1.สารคด ีDesign for life ตอน “อัลไซเมอร ลมหายใจท่ีวางเปลา”  
ทางสถานโีทรทัศนไทยพีบเีอส วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 
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ปีท่ี: -
ฉบับท่ี: 21431

วันท่ี: จันทร์ 16 มิถุนายน 2551

Section: First Section/บทความ-การ์ตูน

หน้า: 8 (บนซ้าย)

คอลัมน์: หมายเหตุผู้บริโภค: ผลวิจัยระบุซีแอลยามะเร็ง ช่วยลดค่าใช้จ่าย...

รหัสข่าว: C-080616004093

หน้า: 1/2

Daily NewsCirculation: 850,000

Ad Value: 144,500

Col.Inch: 85

PR Value: 433,500

บาท

บาท
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ÃÒÂ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ 
1. การทบทวนวรรณกรรมการประเมินการใช Insulin analogue ในการ

รกัษาผูปวยเบาหวาน 
2. การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดการบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลใน

ประเทศไทย พ.ศ.2540-2550 และบทบาทของ สสส. 
3. การนำชุดตรวจแอนติบอดี้ตอเชื้อเอชไอวีในน้ำจากชองปากดวยวิธี

รวดเร็วมาใชในระบบบริการสุขภาพของไทย: การวิจัยเพ่ือพัฒนา
นโยบาย 

4. การประเมินตนทุนอรรถประโยชน ของการใชยา Recombinant 
Human Erythropoietin เพ่ือแกไขภาวะโลหิตจางท่ีเกิดจากยาเคมี
บำบดัในผูปวยมะเร็งในประเทศไทย 

5. การประเมินความคุมคาทางการแพทยของการใชยากลุม HMG-CoA 
reductase inhibitor (Statin) เพ่ือปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนดิ
ปฐมภมู ิ

6. การประเมินตนทุนประสิทธิผลและตนทุนอรรถประโยชนของการคัด
กรอง และการใชยาเพ่ือปองกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำ
เดือนทีเ่ปนโรคกระดูกพรุน 

7. การบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพใน
ตางประเทศ 

8. Research for Development of an Optimal Policy Strategy for 
Prevention and Control of Cervical Cancer in Thailand 

9. Identifying information regarding effectiveness and cost-
effectiveness of policy and strategies reorientation to mitigate the 
impact of HIV/AIDS in Thailand 

 

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅÐÊ×èÍ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 

Ë¹Ñ§Ê×Í-¤Ù‹Á×Í 
1. คูมือการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพสำหรับประเทศไทย (ฉบับ

ภาษาไทย) 
2. คูมือการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพสำหรับประเทศไทย (ฉบับ

ภาษาอังกฤษ)  
 ตีพิมพในจดหมายเหตุทางแพทย แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ (Journal of the Medical Association of 
Thailand) ปที ่91 ฉบบัพเิศษ 2 (supplement 2) เดือนมถุินายน 2551 

3. Pocket book: alcoholism alcoholisten  
 การนำเสนอรายงานวิจัยเร่ือง “การประเมินตนทุนทางสังคมและ

เศรษฐกิจของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย” ในรูป
แบบการตนู 
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¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ  
1. ปที ่1 ฉบบัที ่1 เดือนกุมภาพันธ 2551 
2. ปที ่1 ฉบบัที ่2 เดือนมนีาคม 2551 
3. ปที ่1 ฉบบัที ่3 เดือนเมษายน 2551 
4. ปที ่1 ฉบบัที ่4 เดือนพฤษภาคม 2551 
5. ปที ่1 ฉบบัที ่5 เดือนมถุินายน 2551 
6. ปที ่1 ฉบบัที ่6 เดือนกรกฎาคม 2551 
7. ปที ่1 ฉบบัที ่7 เดือนสงิหาคม 2551 
8. ปที ่1 ฉบบัที ่8 เดือนกันยายน 2551 
9. ปที ่1 ฉบบัที ่9 เดือนตลุาคม 2551 
10.ปที ่1 ฉบบัที ่10 เดือนพฤศจิกายน 2551 
11.ปที ่1 ฉบบัที ่11 เดือนธันวาคม 2551 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ในป 2551 ที่ผานมา มีกิจกรรมสำคัญ ของ HITAP เกิดข้ึนอยาง
มากมาย ทั้งกิจกรรมในโครงการวิจัยท่ีมีสวนรวมผลักดันนโยบาย
สาธารณสุขระดับประเทศ การเขารวมประชุมและจดัการประชุมวชิา
การระดับชาติ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ทัง้ใน

และตางประเทศ เพ่ือสรางความสัมพันธและความรวมมอืทีด่ใีนแวดวงวิชาการ 
 

á¶Å§¢‹ÒÇ “¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ÁÐàÃç§»Ò¡Á´ÅÙ¡” 
  
เม่ือวันท่ี 7 สงิหาคม 2551 เวลา 10.30-12.00 น. ณ หองประชมุ กินร ี1 ชัน้ 1 
โรงแรม Amari Airport ดอนเมอืง สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) รวมกับ 
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) สำนักงานวิจยั
เพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) และ สำนักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) รวมจัดเวทีเสวนาและแถลงขาว  
“มะเรง็ปากมดลกูปองกันได แคใสใจตรวจคดักรอง” พรอมจดันิทรรศการให
ความรูเก่ียวกับมะเร็งปากมดลูก และสาธิตการตรวจคัดกรองดวยวิธี VIA หรอื
การใชกรดน้ำสมสายชเูจอืจางปายท่ีปากมดลกู ซึง่สามารถทราบผลไดภายใน 
5 นาที  
 
การแถลงขาวในวันน้ันไดรบัเกียรติจาก นพ.ณรงคศกัด์ิ อังคะสวุพลา อธิบดี
กรมอนามัย นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ในฐานะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
ดานการประกันสขุภาพ สำนักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาต ิ (สปสช.) และ
ดร.นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบาย
สขุภาพระหวางประเทศ เปนผูแถลงขาว และคุณศรสีภุางค ธรรมาวุธ เปนผู
ดำเนินรายการ 
 
งานน้ีเราไดมีโอกาสสื่อสารกับประชาชนผานสื่อมวลชน เก่ียวกับขอเท็จจริง
รวมถึงขอจำกัดของวัคซีนปองกันการติดเช้ือ HPV ที่เปนสาเหตุของมะเร็ง 
ปากมดลูก พรอมทั้งแนะนำใหประชาชนทำการตรวจคัดกรองเพื่อหาภาวะ
ความผิดปกติของเย่ือบุปากมดลูกอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนวิธีที่ไดผลด ีมีการ 
ยืนยันท่ีชดัเจน และท่ีสำคญัคือมตีนทุนต่ำ ประมาณ 300 บาทตอคนเทาน้ัน 
เทียบกับวคัซนีท่ีมคีาใชจายอยูทีป่ระมาณ 12,000 บาทตอคน  
 
และเปนท่ีนายินดีวาหลังจากการแถลงขาวในวันน้ัน นายชวรัตน ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายใหการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกฟรีกับผูหญิงไทยอายุ 35 ปขึ้นไป ในสถานบริการสาธารณสุขใน
สงักัดกระทรวงสาธารณสุขท่ัวประเทศ เปนเวลา 116 วัน นับตัง้แตวันแมถึงวัน
พอ ซึง่ถือเปนนิมติรหมายท่ีดใีนการตอบสนองเชงินโยบายเก่ียวกับการควบคุม
และปองกันมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ดวยวิธีที่คุมคาและประหยัดงบ
ประมาณของประเทศ  
 

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ 
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HITAP Ã‹ÇÁ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ ISPOR Thailand 
2008 
 
การประชุมวชิาการ ISPOR THAILAND 2008 ภายใตหัวขอ “Pharmaco- 
economics and Outcomes Research in Thailand : A Stepping Stone 
toward National Drug Policy” เม่ือวันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2551 ณ หอง 
แกรนดฮอล 2 โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดี สามารถผานไปไดดวยดี
ดวยความรวมมือของเจาภาพรวมจัดงาน ไดแก HITAP, ISPOR ประจำ
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมี
บคุลากรในโรงพยาบาล บรษิทัยาเอกชน และมหาวิทยาลัย เขารวมประชมุกวา 
100 คน 
 
การประชุมในคร้ังน้ี ไดรับเกียรติจาก นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล ผูตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข และอดีต เลขาธิการอย. (ในขณะน้ัน) เปน
ประธานในพิธีเปด โดยมี รศ.ดร.วทิยา กุลสมบรูณ ประธาน ISPOR ประจำ
ประเทศไทย เปนผูกลาวรายงาน  
 
หลังจากน้ี นพ.ศิริวัฒน ใหเกียรติเปนวิทยากรทานแรกบนเวที ในการบรรยาย
หวัขอ “2008 National List of Essential Drugs : The Integration of Evidence 
Based and Economic Evaluation” ดวย 
 
ไฮไลตบนเวทีอยูในภาคบายของการประชุมวันท่ีสอง ที่ไดรับเกียรติจาก 
Professor Bong-min Yang ศาสตราจารยดานเศรษฐศาสตรจาก School of 
Public Health, Seoul National University และเปนผูเช่ียวชาญดาน
เศรษฐศาสตรสาธารณสุขของเกาหลีใต มาแลกเปล่ียนประสบการณการ
ประเมินความคุมคาดานสาธารณสุขของประเทศเกาหลีใต ในการบรรยาย
หวัขอ “Pharmacoeconomic Evaluation at the National Level : Korean 
experience”  
 
นอกจากน้ีภายนอกหองประชุม ก็มีการจัดบูธประชาสัมพันธกิจกรรมและ 
เผยแพรผลงานของ HITAP ซึ่งก็ไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุมเปน
อยางดีเชนกัน  
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áÅ¡à»ÅÕèÂ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �¡Ñº¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ·Ñé§ã¹áÅÐ 
μ‹Ò§»ÃÐà·È 
 
ในป 2551 ทีผ่านมา HITAP ไดรบัเกียรติจากผูเชีย่วชาญและนักวิชาการท้ังใน
ประเทศและตางประเทศจำนวนมาก มารวมบรรยายและพูดคุยแลกเปล่ียน
ประสบการณกับเจาหนาท่ีของ HITAP เร่ิมจากในวนัท่ี 17 เมษายน 2551 หอง
ประชุมนอยๆ ของ HITAP ก็ไดตอนรบัผูใหญใจดอียาง ดร.อัมมาร สยามวาลา 
นักวิชาการเกียรติคณุ สถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรอื TDRI 
 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2551 Professor Bong-min Yang ศาสตราจารยดาน
เศรษฐศาสตรจาก School of Public Health, Seoul National University และ
เปนผูเช่ียวชาญดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขของเกาหลีใต มารวมแลกเปลีย่น
ประสบการณการทำงานดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขในประเทศเกาหลีใต 
  
และวันท่ี 14-15 กรกฎาคม 2551 เจาหนาท่ี HITAP ก็ไดรบัฟงการบรรยายและ
แลกเปล่ียนประสบการณ กับ Professor John Cairns ศาสตราจารยดาน
เศรษฐศาสตรสขุภาพจาก Department of Public Health and Policy, the 
London School of Hygiene and Tropical Medicine และเปนคณะกรรมการ
บรหิารดานการประเมินเทคโนโลยีสขุภาพของ National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE) ซึง่เปนองคกรในประเทศอังกฤษท่ีมหีนาท่ี
คลายคลึงกับ HITAP  
 

ISPOR 3rd Asia-Pacific Conference ·Õè»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ 
 
เวทีการประชุม International Society of Pharmacoeconomics and 
Outcomes Research (ISPOR) 3rd Asia-Pacific Conference ซึง่จดัขึน้เมือ่
วันท่ี 7-9 กันยายน 2551 ณ กรงุโซล ประเทศเกาหลีใต นบัไดวาเปนอกีเวที
หน่ึงท่ีทัง้ HITAP และนักวิชาการในวงการสาธารณสุขของไทยไดพิสจูนใหเห็น
แลววา งานวิจยัดานสาธารณสุขของคนไทยประสบความสำเรจ็และไดรบัการ
ยอมรบัเปนอยางดีในระดับนานาชาติ 
 
งานน้ีมผีูเขารวมประชมุกวา 600 คน ประกอบดวยผูเชีย่วชาญ นักวิจยัท้ังภาค
รฐัและเอกชนจากหลายประเทศ หนวยงานอิสระ (NGO) ผูแทนจากบรษิทัยา 
และสือ่มวลชน โดย Professor Bong-Min Yang ประธานคณะกรรมการการ
จดังาน ISPOR เปนผูกลาวชีแ้จงวตัถุประสงคและเปดงาน โดยมบีคุคลสำคญั
เขารวมพิธีเปด อาทิ Mr.Jang-Moo Lee อธิการบดมีหาวิทยาลัยแหงชาติกรงุ
โซล กรรมการบริหาร ISPOR จากสหรัฐอเมริกา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขแหงประเทศเกาหลีใต 
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ในสวนงานวิจยัของ HITAP ไดรบัการตอบรับใหเขารวมนำเสนอในการประชุม
ครัง้น้ีถึง 22 เร่ือง แบงเปนการนำเสนอบนเวที (podium presentation) จำนวน 
7 เร่ือง และนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร (poster presentation) จำนวน 15 
เร่ือง และในจำนวนน้ีมผีลงานทีไ่ดรบัรางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอ
บนเวที เร่ือง “Cost-utility analysis of recombinants human erythropoietin 
in cancer patients with anemia induced by chemotherapy in Thailand” 
โดย ผศ.ดร.อษุา ฉายเกล็ดแกว และรางวลัชนะเลศิประเภทโปสเตอร เร่ือง 
“Economic evaluation on screening strategies and treatment options 
for postmenopausal osteoporosis” โดย ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว  
  
อยางไรก็ตามมีการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอรที่เขารอบสุดทายอีก 3 เร่ือง 
ไดแก “Estimating a societal value for a ceiling threshold in Thailand: a 
case study of measuring willingness-to-pay per quality-adjusted life 
year” โดย ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม ถาวรเจริญทรัพย “Health resource 
utilization of osteoporosis patients at Phramongkutklao Hospital” โดย 
ภญ.พิศพรรณ วีระย่ิงยง และ “Comparision of two utility measurement 
techniques: time traded off and visual analogue scale” โดย ภญ.สิรนิทร 
นาถอนันต 
  
นอกจากน้ี นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ในฐานะตัวแทนจากกระทรวง
สาธารณสุขไทย และ ดร.ภญ.ศรเีพญ็ ตนัติเวสส ในฐานะนักวิจยัอาวุโสของ 
HITAP ก็ไดเขารวมบรรยายในประเด็นนโยบายสาธารณสุข (issue panels) 
หวัขอ “Gaining access to the essential medicines in Thailand through 
the use of compulsory licensing policy: pros and cons (good or evil)?” 
นอกจากงานดานวิชาการแลว การจัดแสดงบูธประชาสัมพันธหนวยงานของ 
HITAP ก็มีผูใหความสนใจเขามาเย่ียมชมไมต่ำกวา 200 คน ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน นักวิจัย องคกรอิสระ (NGO) รวมไปถึงนักศึกษาระดับ
ปรญิญาโทและปริญญาเอกจากตางประเทศ โดยส่ิงท่ี
ผูเขาชมบูธใหความสนใจเปนพิเศษ คือคูมือการ
ประเมินเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทยฉบับภาษา
อังกฤษ และผลงานตีพิมพของนักวิจัย HITAP ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ รวมถึงงานวิจัยเร่ือง “การ
ศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิ
บตัรยา” ที ่HITAP กำลังดำเนินการอยู  
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¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒÃÐËÇ‹Ò§Ê¶ÒºÑ¹ 
 
เมือ่วันท่ี 3-4 มถุินายน 2551 HITAP รวมกับ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) จัดการสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสถาบันข้ึน ณ คุมแมน้ำทาจีนหมอมไฉไล จ.
นครปฐม เพ่ือสรางเครือขายนักวิจยัดานสาธารณสุข รวมถึงแลกเปล่ียนความรู
และทักษะในการทำวิจยัระหวางบคุลากรของแตละหนวยงาน อนัจะชวยเพ่ิม
ขีดความสามารถของนักวิจัย จนนำไปสูการสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพใหกับ
ระบบสขุภาพของไทยในอนาคตได  
 
สวนไฮไลตของงานในคร้ังน้ีก็คอื การเสวนาเร่ือง “ประสบการณผันผานสาน
ฝนคล่ืนลกูใหม” โดย ศ.นพ.วรีะศกัด์ิ จงสูววิฒันวงศ หวัหนาหนวยระบาด
วิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศ.นพ.ศุภสิทธ์ิ 
พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 
ดร.นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบาย
สขุภาพระหวางประเทศ 
 
การเสวนาดังกลาว ทำใหผูเขารวมประชมุไดเรียนรูประสบการณและขอคดิดีๆ  
รวมทัง้ไดรบัแรงบนัดาลใจจากนกัวิจยัรุนครทูัง้ 3 ทาน อนัจะเปนประโยชนใน
การทำงานวิจยัตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปนผูใฝรู กลาริเร่ิมทำส่ิงใหมๆ  ที่
ทาทาย  
 

¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ËÑÇ¢ŒÍà¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹
ÊØ¢ÀÒ¾»‚ 2551 
 
ในแตละปจะมปีระเด็นดานสุขภาพหรือสาธารณสขุทีจ่ะตองทำการประเมินเปน
จำนวนมาก ทัง้ในแงประสทิธิภาพ ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร รวมทัง้ความ
เปนไปไดในการนำเทคโนโลยี หรอืนโยบายตางๆ มาใช  
 
HITAP จึงไดเชิญผูเชี่ยวชาญ และผูมีสวนไดสวนเสียในวงการสาธารณสุข 
ประกอบดวย กรมตางๆ ในกระทรวงสาธารณสุข กรมบญัชกีลาง สำนักงาน 
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 
สุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม  
ราชวิทยาลัย ชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป และมูลนิธิแพทย
ชนบท รวมท้ังสิ้น 20 หนวยงาน มาทำการประชุมเพ่ือคัดเลือกหัวขอท่ีจะ
ทำการประเมินในปนี ้เมือ่วนัท่ี 11 มกราคม 2551 ณ หองประชมุกำธรสุวรรณกิจ 
กรมอนามัย 
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สำหรบัหวัขอท่ีไดรบัการคดัเลอืกในป 2551 ไดแก 
1. ยา oxaliplatin ในการรักษาโรคมะเร็งลำไสใหญ 
2. ความคุมคาของการทำ prenatal diagnosis ของกลุมอาการดาวน 

(Down Syndrome) กับการดูแลรกัษาเด็กกลุมนีห้ลงัคลอด  
3. ผลกระทบของกลยุทธการตลาด: กรณีศึกษาวัคซีนปองกันการติดเช้ือ

ไวรัส Human Papillomavirus (HPV)   
4. ความคุมคาของการใชยาจากสมุนไพร (ใน/นอกบัญชยีาหลักแหงชาต)ิ 

ในการรักษาของสถานบริการภาครัฐและวิเคราะหตนทุนในการรักษา 
5. Influenza vaccine 
6. การประเมินเคร่ืองมอืแพทย MRI  
 

ทัง้น้ีการคัดเลือกหัวขอเพ่ือประเมินฯ ในป 2552 ไดเร่ิมดำเนินการต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน 2551 เปนตนมา และคาดวาจะสามารถตัดสินหัวขอในรอบ
สดุทายไดในเดือนมกราคม 2552 
 

¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò·Ò§¡ÒÃá¾·Â�áÅÐ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¤ÃÑé§·Õè 4 
 
การอบรมการประเมินความคุมคาทางการแพทยและสาธารณสุข ครัง้ท่ี 4 งาน
ทีช่าว HITAP เตรียมตวัมาอยางดี และต้ังใจเตม็ทีใ่นการถายทอดทักษะความ
รูการทำวิจัยดานสาธารณสุข เพราะการอบรมดังกลาวเปนยุทธศาสตรหน่ึง
ขององคกรในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายสาธารณสุขของไทย อนัจะเปนการวางรากฐานท่ีย่ังยืน
ใหกบัวงการสาธารณสุขไทยในอนาคตดวย 
 
ทั้งนี้การอบรมแบงเปน 2 หลักสูตร ไดแก การประเมินความคุมคาทางการ
แพทยเบ้ืองตน ระหวางวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2551 และการอบรมเชิงปฏบิตักิาร
การประเมินความคุมคาทางการแพทยและสาธารณสุข ระหวางวันท่ี 9-11 
กรกฎาคม 2551 ณ อาคารราชรัตน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
การอบรมท้ัง 2 หลักสูตรยังไดรบัการตอบรับทีด่เีย่ียมเชนเดิม ผูเขารวมอบรม
เต็มโควตาทุกท่ีนัง่ โดยหลักสูตรเบือ้งตนมผีูเขาอบรม 70 คน และหลักสูตรเชงิ
ปฏบิตักิารมีผูเขาอบรม 50 คน  
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¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ¢Í§ 
Ê»Êª. 
 
งานวิจยัของ HITAP ไดรบัความสนใจจากผูกำหนดนโยบายในหลายตอหลาย
ครัง้ โดยเฉพาะสำนักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ (สปสช.) ซึง่นักวิจยัของ 
HITAP ไดรบัเชญิใหไปนำเสนอผลการประเมนิโครงการและเทคโนโลยี รวมทัง้
งานวิจัยข้ันพ้ืนฐานดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขในการประชุมคณะ
อนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบรกิาร รวม 6 หวัขอ ไดแก  

• การประเมินตนทุนอรรถประโยชนของการปลูกถายเซลลตนกำเนิดเม็ด
เลือดในการรักษาผูปวยโลหิตจางธาลัสซเีมยีชนิดรนุแรง 

• การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณคาของสังคมตอการลงทุนทาง
การแพทยและสาธารณสุข 

• การพัฒนายุทธศาสตรและนโยบายสำหรับการปองกันและควบคุมโรค
มะเร็งปากมดลูก 

• การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของการใชเทคโนโลยี 
PET–CT ในประเทศไทย 

• การวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน และ ผลกระทบดานงบประมาณของ
การใชเทคโนโลยีการฝงประสาทหูเทียมสำหรับผูที่หูหนวกสนิทท้ัง 2 
ขางในประเทศไทย  

• การพัฒนาคูมอืการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพสำหรับประเทศไทย 
  
นอกจากน้ียังมีการนำเสนอผลการศึกษาในเร่ือง “ตนทุนประสิทธิผลการของ
บรกิารพ้ืนฐานการใหคำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเช้ือเอชไอวีแกผูมารับ
บริการท่ีแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย” ตอคณะ
อนุกรรมการพัฒนาระบบการใหบริการผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวย
เอดส ของ สปสช. ดวย 
 

Journal club 
 
Journal club เปนเวทีวิชาการซ่ึง HITAP จดัขึน้เปนประจำ เพ่ือเปดโอกาสให
นักวิจัยในโครงการฯ ไดนำเสนอผลงานหรือบรรยายเพ่ือแลกเปล่ียนความรู
ระหวางกัน โดยในป 2551 HITAP ไดจดัเวที journal club รวมแลวกวา 20 
หวัขอดวยกัน 
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วันท่ี หัวขอ ผูบรรยาย 

4 ม.ค. 51 Review of costing tools relevant to the health MDGs ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร 

24 ม.ค. 51 การทบทวนวรรณกรรมเร่ืองการปลูกถายไขกระดูกในผูปวยมะเร็งโลหิต 
กลุม Acute Myeloid Leukemia 

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค 

31 ม.ค. 51 ประสบการณการติดตามผูเชี่ยวชาญและผลการประเมิน สวรส. น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร 

14 ก.พ. 51 การวิเคราะหมาตรการควบคุมราคายาของประเทศไทย ภก.อดุลย    โมฮารา 

19 ก.พ. 51 การควบคุมคาใชจายดานยาตางประเทศและการนำมาใชในประเทศไทย ภญ.จิราพรรณ เรืองรอง  
และ ภญ. พัทธรา ลีฬหวรงค 

13 มี.ค. 51 การทบทวนวรรณกรรมเร่ืองการใชความรุนแรงกับการด่ืมแอลกอฮอล น.ส. วันทนีย กุลเพ็ง  

27 มี.ค. 51 การคำนวณขนาดตัวอยาง ผศ.ยุวดี  ลีลัคนาวีระ 

8 เม.ย. 51 Generalized linear model นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท 
และ ภญ.ปฤษฐพร  ก่ิงแกว 

16 พ.ค. 51 สรุปบทเรียนจากหนังสืออุบายขายโรคและกระชากหนากากธุรกิจขามชาติ นางอินทิรา ยมาภัย 
และ น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค 

19 มิ.ย. 51 Forecasting โดยวิธี Time series analysis น.ส. วันทนีย กุลเพ็ง 

24 ก.ค. 51 Google earth and mapping technology นายธีระนันท สุทธิศรีสังข 

7 ส.ค. 51 Authorship นั้นสำคัญไฉน ภญ.พิศพรรณ วีระย่ิงยง 

18 ก.ย. 51 PET-CT นางอินทิรา ยมาภัย   

25 ก.ย. 51 Incorporating economics evidence (Chapter 15 of Cochrane 
Handbook for Systematic Reviews of Interventions) 

ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช 

9 ต.ค. 51 Looking to the future : New directions in HIV/AIDS Research ภก.อดุลย  โมฮารา 

9 ต.ค. 51 Discrete choice experimental ภก.อดุลย  โมฮารา 
และ ภญ.สิรินทร  นาถอนันต 

30 ต.ค. 51 เทคนิคการทำวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative ภญ.เสาวลักษณ ตุรงคราวี 

20 พ.ย. 51 การใชโปรแกรม RevMan เพ่ือการจัดการขอมูล ภญ.ประพักตร เนรมิตพิทักษกุล 

หัวขอ Journal club ในป 2551 มีดงัน้ี 
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IV ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

เงนิสนับสนนุจากแหลงทุนตางๆ 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) ไดรับ
การสนับสนนุจากแหลงทุนตาง ๆ ทัง้จากองคกรในประเทศและองคกร
ระหวางประเทศ ไดแก 

 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) 
สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
สำนักงานวิจยัเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสขุภาพไทย (สวปก.) 
ศนูยวิจยัปญหาสุรา (ศวส.) 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (สนย.) 
Global Development Network (GDN) 
Thaihealth-Global Link Initiative Project (TGLIP) 
World Health Organisation (WHO) 
 
การรับเงินสนับสนนุจะมสีองลกัษณะ คอื การรับแบบเหมาจาย (lumsum) ใน
รปูแบบของสญัญาจางหรือขอตกลงการทำงาน ลกัษณะน้ี HITAP จะไดรบัเงนิ
สนบัสนนุจากแหลงทนุโดยการใชจายเงินไปตามระเบยีบของสำนกังานและใน
การจัดทำบัญชจีะบนัทึกไวในสวนของสำนักงานโครงการฯ (HITAP) 
 
ลกัษณะท่ีสองคอืการรับทำงานใหกับแหลงทุน ซึง่จะเปนในรปูแบบของสญัญา
ใหทนุ โดย HITAP มหีนาท่ีปฏบิตังิานตามสัญญา และตองรายงานการใชจาย
เงินตอแหลงทนุตามระยะเวลาท่ีกำหนดตามคาใชจายท่ีเกิดขึน้จรงิ หากมเีงิน
สนบัสนนุคงเหลือจากการปฏิบตังิานก็จะตองนำสงคืนตอแหลงทนุ ดงันัน้ เงิน
สนับสนุนในสวนน้ี การจัดทำบัญชีจะบันทึกไวในสวนของงบดำเนินงานของ
แหลงทุน ซึ่งจะนำไปรวมเขากับงบของสำนักงานโครงการฯ ในรูปของเงิน 
รบัฝาก 
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§º¡ÒÃà§Ô¹Ê‹Ç¹¢Í§ HITAP:  ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áººÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§ (àËÁÒ ‹̈ÒÂ) 

สํานักงานโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ

งบแสดงผลการดําเนนิงาน

สําหรับระยะเวลา 1 ป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายได

รายไดเงินสนับสนุน    10,791,100.28
รายไดคาสัมมนาฝกอบรม        801,200.00
รายไดคาบริหารจัดการ        882,892.00
รายไดดอกเบี้ย          14,544.39
รายไดอื่น        128,710.15

รวมรายได    12,618,446.82

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร      5,543,545.91
เงินสนับสนุนโครงการ        150,000.00
คาใชจายดําเนินงาน      2,433,178.13

รวมคาใชจาย      8,126,724.04

รายไดสูงกวาคาใชจาย      4,491,722.78

1

 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานน้ีแสดงจำนวนค่าใช้จ่ายเงินจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นเงิน คือ ค่าเส่ือมราคา1
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สํานักงานโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร    12,095,823.26
ลูกหนี้        170,120.00
เงินลงทุนระยะส้ัน        101,062.46
รวมสินทรัพยหมุนเวียน    12,367,005.72

อาคารและอุปกรณ

ครุภัณฑรวม2      3,081,313.40

รวมสินทรัพย    15,448,319.12

หนี้สินและสวนของโครงการ

หนี้สิน

เจาหนี้และคาใชจายคางจาย      1,070,129.95
เงินประกันสังคมรอนําสง          21,592.00
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง          15,692.85
เงินรับฝาก      7,473,472.28
รวมหนี้สิน      8,580,887.08

สวนของโครงการ

เงินกองทุนสะสม      2,375,709.26
รายไดสูงกวาคาใชจายประจําป      4,491,722.78

40.234,768,6

รวมหนี้สินและสวนของโครงการ    15,448,319.12

2 ครภุัณฑไดรับบรจิาคจากสํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) โดยยงัไมมีการคํานวณคาเส่ือมราคา
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1 31 2551

   21,877,473.32   
         31,477.35   
   21,908,950.67   

   

    10,991,667.00   
     2,431,890.00   
     1,067,366.53   

      4,364,100.77
     1,242,440.00  
   20,097,464.30   

( )      1,811,486.37   
    

§º¡ÒÃà§Ô¹Ê‹Ç¹¢Í§áËÅ‹§·Ø¹ : ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áººÊÑÞÞÒãËŒ·Ø¹ (ãªŒ¨‹ÒÂμÒÁ¨ÃÔ§) 
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งบดําเนินงานของแหลงทุน

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของแหลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

สินทรัพย

สินทรัพย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร     7,666,767.75
ลูกหนี้        958,170.33

รวมสินทรัพย     8,624,938.08

หนี้สินและสวนของแหลงทุน

หนี้สิน

เจาหนี้และคาใชจายคางจาย      1,143,732.95
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง            7,732.85
รวมหนี้สิน      1,151,465.80

สวนของแหลงทุน

เงินรับฝากคงเหลือยกมา      5,661,985.91
เงินรับฝากคงเหลือปนี้      1,811,486.37

82.274,374,7

รวมหนี้สินและสวนของโครงการ      8,624,938.08
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หัวหนาโครงการ ดร.นพ.ยศ ตรีะวฒันานนท 
ฝายสนับสนนุงานวิจยั ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว 
 งานบุคลากร  ภญ.จนัทนา  พัฒนเภสัช  
  น.ส.ชนดิา เลิศพิทกัษพงศ 
  น.ส.รจเรข  เล็กสมบรูณ   
  นายณัฐวฒุ ิพิมพสวรรค 
 งานการเงินและบัญช ี น.ส.รจเรข  เล็กสมบรูณ   
  น.ส.พรพิมล แสนสะอาด  
  น.ส.กมลวรรณ พันธเพ็ง 
 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ภญ.พิศพรรณ  วีระย่ิงยง  
  นายณัฐวฒุ ิพิมพสวรรค  
 งานประชาสัมพนัธ น.ส.กาญจนาถ อดุมสขุ  
  นางสิรพิร มนีะนันทน 
 งานอาคารสถานท่ี  ภญ.นยันา ประดษิฐสทิธิกร 
  นายณัฐวฒุ ิพิมพสวรรค  
  นางมาเหรียม พรหมปลดั 
 งานธุรการ นายณัฐวฒุ ิพิมพสวรรค  
  น.ส.พัชราภรณ สาริบตุร 
ฝายวชิาการ ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม ถาวรเจริญทรัพย 
 งานบริหารจัดการโครงการวิจยั  นายณัฐวฒุ ิพิมพสวรรค  
 งานฝกอบรมพฒันาบุคลากร  ผศ.ยุวดี ลลีคันาวีระ 
  รศ.ดร.ภก.เนติ สขุสมบรูณ 
  น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร 
 งานบริการวิชาการ รศ.ดร.ภก.เนติ สขุสมบรูณ 
  น.ส.กาญจนาถ อดุมสขุ  
ฝายวเิทศสมัพันธ ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ  ตนัตเิวสส 
 ความรวมมอืระหวางประเทศ น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร 
  ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว 
  ภญ.คคันางค ไชยศริ ิ

¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¢Í§ HITAP 

V ÊÁÒªÔ¡ HITAP 
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¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÍÒÇØâÊ 

จากซายไปขวา 
รศ.ดร.ภก.เนติ สขุสมบรูณ / ผศ.ดร.ภญ.อษุา ฉายเกล็ดแกว / ดร.นพ.ยศ ตรีะวัฒนานนท /  
ดร.ภญ.ศรเีพ็ญ  ตนัติเวสส / ผศ.ดร.ภญ.มนทรตัม ถาวรเจริญทรัพย  
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¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ 

แถวท่ี 1 ภญ.เสาวลักษณ ตรุงคราวี / น.ส.ชนดิา เลิศพิทกัษพงศ / ภญ.นัยนา ประดิษฐสทิธิกร /  
 นางจฑุาพัฒน รตันดิลก ณ ภเูก็ต / น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค / ภญ.จนัทนา พัฒนเภสัช 
แถวท่ี 2 น.ส.จอมขวญั โยธาสมุทร / ผศ.ยุวดี ลลีคันาวีระ / ภญ.พิศพรรณ วีระย่ิงยง /  
 ภญ.ปฤษฐพร ก่ิงแกว  
แถวท่ี 3 ภก.อดลุย โมฮารา 

พญ.กัลยา ตรีะวัฒนานนท 

ดร.ภญ.ณัฏฐญิา คาผล 
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¼ÙŒª‹ÇÂÇÔ¨ÑÂ 

ภญ.วชริานี วงศกอม / ภญ. คคันางค ไชยศริ ิ/ ภญ.พัทธรา ลฬีหวรงค / นายธีระ  ศริสิมดุ 
 

น.ส.วันทนีย กุลเพ็ง 

ภญ.จริาพรรณ เรืองรอง 
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¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·ÕèÅÒÈÖ¡ÉÒμ‹Í 

ภญ.ศติาพร ยังคง  นางอินทิรา ยมาภัย 

§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ 

น.ส.พรพิมล แสนสะอาด  
น.ส.กมลวรรณ พันธเพ็ง 
น.ส.รจเรข  เล็กสมบรูณ  
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§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ 

นายณัฐวุฒ ิพิมพสวรรค  
น.ส.พัชราภรณ สาริบตุร 

§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 

น.ส.กาญจนาถ อดุมสขุ  
นางสิรพิร  มนีะนันทน 
 

áÁ‹ºŒÒ¹ 

นางมาเหรียม พรหมปลดั 



Map 








