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อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญในการประเมินเทคโนโลยี
การควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ 2559 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้มีศักยภาพด้านการวิจัยการประเมินเทคโนโลยีและสามารถน าไป
ประยุกต์ในการด าเนินงานวิจัยได้ 

ระยะเวลาและรูปแบบของการอบรม 
 ระยะเวลาในการอบรม 2 วันครึ่ง โดยจัดอบรมในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 
 การอบรมประกอบด้วยการบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 

สถานที ่ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี 

ตารางการอบรม 

วันที่ เวลา เรื่อง วิทยากร 
3 ส.ค. 59 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดงาน พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยะสุวัฒน์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย จดัการความรู้ และ

มาตรฐานการควบคมุโรค 
9.30 - 10.30 น. บรรยาย เรื่อง Introduction to 

Health Technology Assessment 
ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ 

HITAP 
10.30 – 12.00 น บรรยาย เรื่อง Planning for the 

conduct of HTA 
อ.วันทนีย์ กุลเพ็ง 

HITAP 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยาย เรื่อง  

Overview of Study design  
นพ.ปณิธี ธัมมวิจยะ 

ส านักระบาดวิทยา 
14.30 – 16.30 น. บรรยาย หัวข้อ Appraising the 

Evidence for Health Technology 
Assessment 

ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

** หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างช่วง 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 

วันที่ เวลา เรื่อง วิทยากร 
4 ส.ค.59 08.30 - 09.00 น. Wrap up 

 
ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 

สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐาน          
การควบคุมโรค 

09.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง Fundamental of 
health economic evaluation 

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐาน          

การควบคุมโรค 
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วันที่ เวลา เรื่อง วิทยากร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มด าเนินการ แบบฝึกหัด หัวข้อ 

Approach to economic evaluation 
(basic model-based analyses)  

กลุ่มท่ี 1 : ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร  
และ นายศรายุทธ ตาสัก 
กลุ่มท่ี 2 : น.ส.จุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน 
กลุ่มท่ี 3 : นายเสนีย์ บ ารุงสุข 
กลุ่มท่ี 4 : น.ส.นัฐนันท์ พลหลวงส ี
กลุ่มท่ี 5 : น.ส.นภิาพร มะโนไชย 
กลุ่มท่ี 6 : น.ส.วรรณิภา บรรลังก์ 

14.30 – 15.30 น. บรรยาย หัวข้อ Identifying , 
Aggregating and Searching 
Literature  

นพ.เฉวตสรร นามวาท 
ผู้อ านวยการส านักวัณโรค 

15.30 – 16.30 น. บรรยาย เรื่อง ความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค ของโครงการ “การประเมินผล
โครงการการใช้ชุดตรวจ Xpert 
MTB/RIF เพ่ือการวินิจฉัยวัณโรคและ
วัณโรคด้ือยาหลายขนานใน 3 
โรงพยาบาลของประเทศไทย”  

พญ.นฤมล ลือกิตตินันท์ 
ส านักวัณโรค 

** หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างช่วง 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 

วันที่ เวลา เรื่อง วิทยากร 
5 ส.ค. 59 08.30 – 09.00 น. Wrap up ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 

สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐาน 
การควบคุมโรค 

09.00 – 10.00 น. บรรยาย หัวข้อ Knowledge Transfer 
from Research to Policy & 
Practice  

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 
HITAP 

10.00 – 11.45 น. Presenting Concept Proposal  

11.๔๕ – 12.00 น. Next Steps & Closing Remark พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยะสุวัฒน์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย จดัการความรู้  

และมาตรฐานการควบคุมโรค 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

** หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างช่วง 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 


