
กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“Costing and Economic Evaluation for Work Productivity and Policy Improvement”  

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 
ณ หองประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ช้ัน 1 กรมควบคุมโรค 

 
เวลา หัวขอ 

9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียน 
9.30 – 10.00 น. กลาวเปดงาน โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดี กรมควบคุมโรค 
10.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของมาตรการทางสุขภาพเพ่ือ

การพัฒนางานและการนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย 
วิทยากร :  ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร 
 สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง การวิเคราะหตนทุนเพ่ือการพัฒนางานและการนําไปใชประโยชน                

เชิงนโยบาย 
วิทยากร :  รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

** หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



กําหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ “Cost Evaluation Workshop”  
ระหวางวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 

ณ หอง Peridot 1 ช้ัน 3 โรงแรมริชมอนด สไตลลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 
 

วัน/เวลา หัวขอ 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 
8.30 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง ข้ันตอนพ้ืนฐานของการวิเคราะหตนทุน  

วิทยากร : รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.00 – 12.00 น. ฝกปฏิบัติ เรื่อง ข้ันตอนพ้ืนฐานของการวิเคราะหตนทุน  
วิทยากร : กลุมท่ี 1  รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 2  ภญ.ตวงรัตน ศรีใจวงค  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 3  ภญ.อรวิภา โรจนาธิโมกข คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 4  ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร สวคร. 

13.00 – 14.30 น. บรรยาย เรื่อง การวิเคราะหตนทุนของโครงการดานสุขภาพ 
วิทยากร : รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.30 - 16.30 น. ฝกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะหตนทุนของโครงการดานสุขภาพ 
วิทยากร : กลุมท่ี 1  รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 2  ภญ.ตวงรัตน ศรีใจวงค  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 3  ภญ.อรวิภา โรจนาธิโมกข คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 4  ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร สวคร. 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 
8.30 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

วิทยากร : รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.00 – 12.00 น. ฝกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
วิทยากร : กลุมท่ี 1  รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 2  ภญ.ตวงรัตน ศรีใจวงค  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 3  ภญ.อรวิภา โรจนาธิโมกข คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 4  ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร สวคร.  

13.00 – 14.30 น. บรรยาย เรื่อง การวิเคราะหตนทุนของการเจ็บปวย 
วิทยากร : รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.30 - 16.30 น. ฝกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะหตนทุนของการเจ็บปวย 
วิทยากร : กลุมท่ี 1  รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 2  ภญ.ตวงรัตน ศรีใจวงค  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 3  ภญ.อรวิภา โรจนาธิโมกข คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    กลุมท่ี 4  ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร สวคร. 



วัน/เวลา หัวขอ 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 
8.30 -12.00 น. ฝกปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงรางการวิจัย 

วิทยากร : กลุมท่ี 1  รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
             กลุมท่ี 2   ดร.นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร  

ผูอํานวยการศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข 
    กลุมท่ี 3  ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร สวคร. 

13.00 - 16.30 น. ฝกปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงรางการวิจัย (ตอ) 
วิทยากร : กลุมท่ี 1  รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
             กลุมท่ี 2   ดร.นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร  

ผูอํานวยการศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข 
    กลุมท่ี 3  ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร สวคร. 

16.30 -16.45 น. สรุปภาพรวมกิจกรรม โดย พญ.ชีวนันท เลิศพิริยสุวัฒน                                                        
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค 

** หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. 
  พักรับประทานอาหารวางเวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
 


