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ท าไมต้องประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
(Health economic evaluation)

 ทรัพยากรมีอย่างจ ากดั เช่น งบประมาณ บคุลากร เวลา 
เคร่ืองมือ และความรู้

 ต้องการการตดัสินใจ
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4) ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อแก่เด็ก 
10,000 คน โดยคาด
ว่าจะป้องกันเด็กป่วย
และตายจากโรคติด
เชื้อได้ 2 คน

ท่านเลือกช่วยใคร?

1) เอก 30 ปี ยา
ต้านไวรัสช่วยให้มี
อายุยืนยาว 20 ปี 
100%

3) ปอง 2 ปี
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิด ผ่าตัด
โอกาสรอด 50/50

2) ใจ 40 ปี แม่ของ
น้องเดชอายุ 5 ปี 
โรคมะเร็งปากมดลูก 
ยาใหม่โอกาสรอด 
เกิน 5 ปี 80% เกิน 
10 ปี 10%
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John Stuart Mills

Utilitarianism

 Happiness was the greatest 

goods

 Happiness and unhappiness can 

be measured in discrete units 

and calculated  mathematically

e.g. sum of happiness, subtracting 

the pain

 The goal is the production of  

maximal happiness, or utility
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การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

ต้นทุน
ผลได้ทาง
สขุภาพ

5

Economic evaluation defined a FULL economic evaluation compares 
both costs and consequences (effectiveness; benefits) of two or more 
interventions. A full economic evaluation requires the identification, 
measurement and valuation of both costs and consequences. A full 
economic evaluation is the ONLY type of economic analysis that provides 
valid information on efficiency. (National Institute of Health)



ชนิดของการประเมินทางเศรษฐศาสตร์

Nominator Denominator

การประเมนิผลต่างตน้ทุน
(Cost-minimization)

$ -

การประเมนิตน้ทุนประสทิธผิล
(Cost-effectiveness)

$ Process or health outcome 
in natural unit e.g. mmHg

การประเมนิตน้ทุน
อรรถประโยชน์ (Cost-utility)

$ Outcome in a common unit 
e.g. QALY, DALY

การประเมนิความคุม้ทุน
(Cost-benefit)

$ $
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อัตราส่วนต้นทุน-ประสทิธิผลส่วนเพิ่ม (Incremental cost-effectiveness ratio: ICER)

 The cost that on average needs to be 
sustained to obtain “an additional success”

(cost of treatment A) – (cost of treatment B)
(clinical success treatment A) – (clinical success treatment B)

Or     (cost of treatment A) – (cost of treatment B)
(LYG A – LYG B)

Or    (cost of treatment A) – (cost of treatment B)
(QALY A – QALY B)

7

Incremental resources 
required by the intervention

Incremental health effects
gained by using the intervention



0 Health care

expenditures 

Health benefit      

per $1,000

Interventions that are in – and out
thanks to Chris McCabe and Richard Edlin for some animation of Culyer et al.  (2007)

Interventions ranked highest to 

lowest
Budget

Other candidates (eg new 

technologies)

Worse than all 

current technologies

Threshold

Better than some 

current technologies
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0

Budget

Threshold

New Threshold

Health benefit 

per $1,000

Health care

expenditures 

Interventions that are in – and out
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0
Health care expenditures

Health benefit 
per $1,000

Interventions that are in – and out

Budget

Net health gain from 

using HTA
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What is Health Technology Assessment?

“a structured analysis of a health technology, a set of
related technologies or a technology-related issue that is
performed for the purpose of providing input to a policy
decision” (Goodman 2004).

Technology Assessment
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Concerns when using of health technology 

Safety
Efficacy/Effectiveness (benefits)
Value for money (cost-effectiveness)
Social
Ethical
Institutional
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BUDGET 
IMPACT

ANALYSIS

EPIDEMIO-
LOGICAL 
MODEL

COST
ANALYSIS

THRESH-
OLD PRICE 
ANALYSIS

COST-
EFFECTIV-

NESS 
MODEL

INTRODUCE TOOLS 
AVAILABLE TO AID 
PROGRAMMATIC 

DECISION-MAKING IN 
LOW & MIDDLE 

INCOME COUNTRIES

Economic 

evaluation model

EQUITY

VALUE 

JUDGE-

MENT
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Who Uses Economic Evidence?

Policy makers 
(both national and 
hospital levels)

Health 
professionals

Academics

General publics
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แนวโน้มการน าการประเมินทางเศรษฐศาสตร์
ไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

 พฒันาชุดสทิธปิระโยชน์ภายใตร้ะบบประกนัสขุภาพหรอืบญัชี
ยาหลกัแหง่ชาต ิหรอืพจิารณาการลงทุน เชน่ เครือ่งมอืแพทย์

 ต่อรองราคา
 คดัเลอืกยาเขา้ในบญัชยีาของโรงพยาบาล
 พฒันาแนวทางการท าเวชปฏบิตั ิ(Clinical practice 

guidelines)
 การสือ่สารกบัผูส้ ัง่ใชย้าทัง้ภาครฐัและเอกชน
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Medicines Indications Baht/QALY Decision Year

Peg-interferon alpha 2b chronic hepatitis C subtype 2, 3 cost-saving Yes 2011

Peg-interferon alpha 2a chronic hepatitis C subtype 2, 3 cost-saving Yes 2011

lamivudine or tenofovir chronic hepatitis B cost-saving Yes 2011

bevacizumab Age-related macular degeneration, diabetic 

macular edema

cost-saving Yes 2012

intravenous immunoglobulin Dermatomyositis cost-saving Yes 2013

intravenous immunoglobulin chronic inflammatory demyelinating 

polyneuropathy (CIDP) 

57,000 Yes 2013

intravenous immunoglobulin idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) 87,000 Yes 2013

oxaliplatin (FOLFOX) advance colorectal cancer 126,000 Yes* 2012

sidenafil pulmonary arterial hypertension 168,000 Yes 2013

Galantamine, donepezil or 

rivastigmine

mild-to-moderate Alzheimer's disease 157,000-

240,000

No 2010

alendronate, risedronate, 

raloxifene

osteoporosis 300,000-

800,000

No 2008

rituximab + CHOP regimen diffused large B-cell lymphoma 600,000 No 2013

bosentan or iloprost pulmonary arterial hypertension after 

failing sidenafil

1,023,000-

4,462,000

No 2013

sunitinib metastasis renal cell carcinoma 2,400,000 No 2013

rituximab rheumatoid arthritis 1,100,000 No 2013

gefitinib or erlotinib Second-line treatment for non-small cell 

lung cancer

1,500,000-

2,000,000

No 2013

ustekinumab chronic plaque psoriasis  3,500,000 No 2013

imiglucerase Gaucher disease type 1 6,300,000 Yes* 2012



Use of HITA information in price negotiation

Using Evidence for price negotiation

Medicine
Original price

(THB)
Reduced price

(THB)
Potential saving
(THB per year)

Tenofovir 43 12 375 million

Pegylate interferon 

alpha-2a (180 mcg)
9,241 3,150 600 million

Oxaliplatin (injection 50

mg/25 ml)

8,000 2,500 152 million

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

original price negotiated price

Threshold analysis for price of oxaliplatin

Threshold price that makes oxaliplatin 

cost-effective in the Thai health care 

setting
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Brain exercise I
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การตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ก่อนเร่ิมให้ยา carbamazepine
 ความส าคัญ วิทยาการด้านเภสัชพันธุศาสตร์พัฒนามากขึ้น จนสามารถทราบความสัมพันธ์

ของการมีรหัสพันธุกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้การตอบสนองต่อยาแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
 คนท่ีมี HLA-B*1502 allele มีความสัมพันธ์กับการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง SJS/TEN จาก

การได้รับยา CBZ มากกว่าคนที่ไม่มียีนถึง 50 เท่า
 ข้อดี หากตรวจคัดกรองพบยีน ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ยา 2nd line drugs ได้ทันทีเพื่อ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพ้ยา

 สถานการณ์/ปัญหา ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มี
ความชุกของยีนนี้สูงถึง 16% ในแต่ละปีมีรายงาน 
SJS/TEN จาก CBZ ประมาณ 200 ราย โอกาสเสียชีวิต 
0.2% ในขณะท่ีสถานพยาบาลมีศักยภาพในการตรวจยีน
แต่ยังไม่มีเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ชัดเจน และราคายา 2nd

line drug สูงกว่า CBZ ถึงเกือบ 10 เท่า
Tissue Antigens 2003;61:403–7. 28



ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการศึกษา ต้นทุนอรรถประโยชน์ (CUA) โดยใช้แบบจ าลองโรค decision tree ร่วมกับ 

Markov ภายใต้สถานการณ์ 1) โรคลมชัก และ 2) Neuropathic pain

มุมมองต้นทุน มุมมองทางสังคม รวมต้นทุนทางตรงและทางอ้อมที่เกิดในโรงพยาบาลและผู้ป่วย 
ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง รักษาโรค รักษา SJS/TEN จนกระทั่งเสียชีวิต

ตัวเปรียบเทียบ (1) Current practice: ผู้ป่วยได้รับ CBZ ทันทีโดยไม่ได้รับการตรวจ
คัดกรองยีน HLA-B*15:02

มาตรการที่ทดสอบ (2) ผู้ป่วยทุกคนรับการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*15:02 ก่อน กรณี
ผลบวกจะได้รับยาทางเลือก กรณีผลลบจะได้ CBZ

(3) ไม่มีการคัดกรองยีน และผู้ป่วยทุกคนเปลี่ยนไปใช้ยาทางเลือก
การวัดผลลัพธ์ - จ านวน SJS/TEN ที่ป้องกันได้ (คน)

- ปีสุขภาวะ (Quality Adjusted Life Years; QALYs)

เกณฑ์การตัดสินใจ อัตราส่วนต้นทุน-ประสิทธิผลส่วนเพิ่ม (ICER) น้อยกว่า 160,000 บาท/ปีสุขภาวะ
29
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ผลลัพธ์: จ านวนเหตุการณ์ SJS/TEN ที่ป้องกันได้
ต่อผู้ป่วยใหม่ 10,000 คน
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ผลลัพธ:์ ต้นทุนตลอดชีพของแต่ละทางเลือก ใช้มุมมองทางสังคม
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ผลลัพธ์: ปีสุขภาวะ = life years x quality of life
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สถานที่ส่งตรวจ

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 แห่ง

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
(จุฬาฯ ศิริราช รามา ขอนแก่น)

คาดการณ์จ านวนส่งตรวจ:

14,000-70,000 ราย/ปี 
(สุรัคเมธและคณะ พ.ศ.2554)

ค่าใช้จ่าย: 500-4,700 บาท/ราย 
(กรมวิทย์ฯ คิดค่าบริการ 1,000 บาท)

ระยะเวลา: 3-7 วันท าการ
33

ความพร้อมในทางปฏิบัติ



 เมื่อพิจารณาความเต็มใจจ่ายที่ 160,000 บาทต่อปีสุขภาวะ ตามที่คณะท างาน
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขก าหนด การคัดกรองยีน HLA-B*15:02 ก่อนการ
ให้ carbamazepine

คุ้มค่าในภาวะ neuropathic pain (ICER = 130,000 บาทต่อปีสุขภาวะ) 
เมื่อเทียบกับไม่ให้การคัดกรอง

ไม่มีความคุ้มค่าในโรคลมชัก (ICER = 222,000 บาทต่อปีสุขภาวะ) เมื่อเทียบ
กับไม่ให้การคัดกรอง

 ระบบบริการของภาครัฐมีความพร้อมและสามารถให้บริการตรวจคัดกรองยีน 
HLA-B*15:02 ก่อนเริ่มยา carbamazepine ได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
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ข้อสรุปจากงานวิจัย



 การก าหนดนโยบายให้บริการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*15:02 ควรเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งกรณีโรคลมชักและ neuropathic pain เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ และลดความขัดแย้งในทางปฏิบัติ

 ควรปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติให้มีการคัดกรองยีน HLA-B*15:02 ก่อนเริ่ม
ยา CPZ และมีระบบให้ค าปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความเสี่ยงในการ
แพ้ยาแม้จะได้รับการคัดกรองแล้วก็ตาม

 มีระบบติดตามและประเมินผลที่เข้มแข็ง สามารถทราบ

• จ านวนคนที่ได้ตรวจคัดกรอง เทียบกับคนไข้ทั้งหมด

• จ านวนคนที่ตรวจพบยีน จนกระทั่งได้เปลี่ยนยา

• รายงานการเกิด SJS/TEN ว่าลดลงหรือไม่
35

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
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รายละเอียดเพิ่มเติม www.ucbp.net



Brain exercise II
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การผ่าตัดด้วยระบบน าวิถี (Surgical navigation)
 หมายถึง การผ่าตัดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณต าแหน่งหรือพิกัดที่

สัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง ท าให้แพทย์ทราบต าแหน่งเป้าหมายที่ต้องการผ่าตัด มีการ
น ามาใช้งานศัลยกรรมประสาท ออร์โธปิดิกส์ โสต ศอ นาสิก รวมถึงศัลยกรรมช่อง
ปากและใบหน้าขากรรไกร

 ข้อดี มีความแม่นย า ช่วยวางแผนการผ่าตัด ลดความเสี่ยงในการกระทบอวัยวะอื่น

 สถานการณ์/ปัญหา มีความต้องการลงทุนเครื่องนี้ใน
โรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่เครื่องมีราคาแพง ต้อง
อาศัยความช านาญของแพทย์/เจ้าหน้าที่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
จากการใช้เครื่อง ขาดแนวทางเวชปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้ง
เกณฑ์การเบิกจ่ายในแต่ละสิทธิการรักษา



วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย
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1. การศึกษาความเหมาะสมใน
การใช้โดยการทบทวน/
พัฒนาแนวทางหรือข้อบ่งใช้

2. การศึกษาต้นทุนต่อหน่วย
และจุดคุ้มทุนภายใต้ข้อบ่งใช้
ที่เหมาะสม 

3. การประเมินความเป็นไปได้
หรือความเหมาะสมของการ
ลงทุนในอนาคต

• ทบทวนอย่างเป็นระบบถึงข้อบ่งใช้และผลลัพธ์ จากวรรณกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ

 Guideline / Systematic review
• ขอข้อมูลข้อบ่งใช้จากราชวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย 

(ศัลยแพทย์  / ประสาทศัลยแพทย์ / แพทย์ออร์โธปิดิกส์ / โสต 
ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย)

• ใช้มุมมองของโรงพยาบาล (เฉพาะต้นทุนส่วนเพ่ิมจาก
การใช้เครื่อง) ปีที่วิเคราะห์คือ 2557 

• เก็บข้อมูลจริงจากห้องผ่าตัด 3 แผนก (ศัลยกรรม
ประสาท / ออร์โธปิดิกส์ / โสต ศอ นาสิก) ในโรงเรียน
แพทย์ 1 แห่ง

• ประเมินความต้องการในการใช้เครื่องน าวิถี
 ส่งแบบส ารวจการใช้เครื่องน าวิถีไปยัง รพ. 21 แห่ง

• วิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน



การทบทวน Guideline

 ไม่พบ guideline ทั้งในและต่างประเทศที่ระบุชัดเจนถึงข้อบ่งใช้ของเครื่องน าวิถี 

 พบข้อเสนอแนะ การใช้เคร่ืองน าวิถีในการผ่าตัดโสต ศอ นาสิก จาก The American 
Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (2012) ใน 7 ข้อบ่งใช้ ดังนี้

1) Revision sinus surgery

2) Distorted sinus anatomy of development, postoperative, or traumatic origin

3) Extensive sino-nasal polyposis

4) Pathology involving the frontal, posterior ethmoid and sphenoid sinuses

5) Disease abutting the skull base, orbit, optic nerve or carotid artery

6) CSF rhinorrhea or conditions where there is a skull base defect

7) Benign and malignant sino-nasal neoplasms
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1. การศึกษา/พัฒนาแนวทางหรือข้อบ่งใช้เครื่องน าวิถีช่วยในการผ่าตัด 



1. การศึกษา/พัฒนาแนวทางหรือข้อบ่งใช้เครื่องน าวิถีช่วยในการผ่าตัด (ต่อ) 
การทบทวนบทความประเภท systematic review

 พบ 34 การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือ่งน าวิถีช่วยในการผ่าตัด ในกรณีต่างๆ ดังนี้

ออร์โธปิดิกส์ 

• Total knee arthroplasty (15)

• Total hip arthroplasty (รวมถึง hip resurfacing) (6)

• Anterior cruciate ligament reconstruction (3)

ศัลยกรรมประสาท 

• Pedicle screw placement (6)

โสต ศอ นาสิก 

• Sinus surgery (4)

 การศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า การใช้เครื่องน าวิถีมีประโยชน์ต่อผลการผ่าตัดในเชิง radiographic (เช่น การ
จัดวางต าแหน่งของกระดูกหรือข้อที่ระนาบต่างๆ) แต่ยังไม่ชัดเจนต่อผลการผ่าตัดเชิงคลินิก (เช่น 
ภาวะแทรกซ้อน การผ่าตัดซ้ า การสูญเสียเลือด) นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เครื่องน าวิถีท าให้ใช้เวลาใน
การผ่าตัดนานมากขึ้น 40
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2. การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุน (ต่อ)

 จุดคุ้มทุน (เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนของ marker spheres แบบใช้ 5 ครั้ง)
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รายได้รวม (20,000 บาท/ราย)

ต้นทุนรวม  (ศัลยกรรมประสาท)

ต้นทุนรวม  (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส)์

ต้นทุนรวม  (ศัลยกรรมโสต ศอ นาสิก)

จุดคุ้มทุน 2 ราย/สัปดาห์

จุดคุ้มทุน 3 ราย/สัปดาห์

จุดคุ้มทุน 4 ราย/สัปดาห์



3. การประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการลงทุน

• จ านวนการให้บริการเครื่องน าวิถีในงาน
ศัลยกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน

• ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยจากการใช้เครื่อง
น าวิถี
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 ปริมาณและค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องน าวิถีในปัจจุบัน
จากการส่งแบบส ารวจทั้งหมด 21 รพ. 30 แผนก (ไม่รวมรพ.เอกชน 8 แห่ง) ได้แบบสอบถามกลับมา 9 รพ. 12 แผนก 
(response rate 40%)
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การกระจายของเครื่องน าวิถีในประเทศไทย
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จังหวัดที่ไม่มีเครื่องน าวิถี

5 จ. มีเครื่องน าวิถี 1 เครื่อง
(ขอนแก่น นครนายก นนทบุรี ตรัง 
ยะลา)

1 จ. ที่มีเครื่องน าวิถี 2 เครื่อง
(เชียงใหม)่

กทม.มีเครื่องน าวิถี 44  
เครื่อง

1 จ. ที่มีเครื่องน าวิถี 3 เครื่อง 
(สงขลา)

รวมทั้งประเทศ 54 
เครื่อง

ภาคเหนือ 5.65 ล้าน
คน/เครื่อง

ภาคอีสาน 18.67 ล้าน
คน/เครื่อง

ภาคกลาง 0.57 ล้าน
คน/เครื่อง

ภาคใต้ 1.75 ล้านคน/
เครื่อง

รวมท้ังประเทศ 1.2ล้าน
คน/เครื่อง

จ านวนประชากรรายภาคต่อเครื่องน าวิถี

สถานการณ์จ านวนเครื่องน าวิถีในประเทศไทย



สรุปและอภิปรายผล
1. ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางหรือข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการ

ใช้เครื่องน าวิถีช่วยในการผ่าตัด

2. การใช้เครื่องน าวิถีมีประโยชน์ต่อผลการผ่าตัดในเชิง radiographic แต่ยังไม่ชัดเจนต่อการ
ผ่าตัดเชิงคลินิก

3. การให้บริการผ่าตัดด้วยเครื่องน าวิถีในปัจจุบันต่ ากว่าจุดคุ้มทุนท าให้โรงพยาบาลขาดทุน 
และยังไม่แนะน าให้มีการลงทุนเพิ่มจนกว่าจะมีข้อบ่งชี้และแนวทางการใช้เครื่องมือนี้
ชัดเจน

4. จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ แพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาประสาทศัลยศาสตร์ให้
ความเห็นว่า การผ่าตัดด้วยเครื่องน าวิถีมีความจ าเป็นและมีประโยชน์ในผู้ป่วยเฉพาะราย 
(ท าให้ไม่มีงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน) จึงเสนอให้พิจารณาเบิกจ่ายการใช้เครื่องน าวิถี
ในผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรมีการพัฒนาแนวทางการใช้ที่ชัดเจนก่อนการสนับสนุนให้มีการเบิกจ่ายในสิทธิการ
รักษาต่างๆ
• ควรสนับสนุนให้มีการวิจยัทางคลินิกเพื่อประเมินความปลอดภัย ประสิทธิผลทางคลินิกในระยะยาว 

(เช่น อัตราการเสียชีวิต คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย) รวมถึงความคุ้มค่าของเทคโนโลยี

• ราชวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดหรือพัฒนาแนวทางในการใช้เครื่องน า
วิถีอย่างชัดเจนโดยอิงกับหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง long-term clinical benefit

2. ควรมีการปรึกษาหารือระหว่างระบบประกันสุขภาพทั้งสามกองทุนในกรณีนี้ เนื่องจาก
ปัจจุบันการเบิกจ่ายในกรณีนี้ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดความสับสนและ
ป้องกันความเข้าใจผิดของผู้บริหารท้ังสามกองทุน ผู้ให้บริการ และผู้ป่วย

45



USEFUL RESOURCES

50

50



Expected results

2

Costnull

Outcomenull

Baseline 
comparator

Costi

Outcomei

i

Costii

Outcomeii

ii

Incremental cost-effectiveness ratio (ICER)

basei

basei

OutcomesOutcomes

CostCost







The cost-effectiveness plane

New treatment

More effective

New treatment

less effective

New treatment

More costly

New treatment

less costly

C

Q1: NE

Q4: SE

Q2: NW

Q3: SW

New treatment more effective

But more costly

Existing treatment

dominated

New treatment

dominated

New treatment less costly

But less effective

3

+

+

-

-

Not take at all

Take all

Trade-off

Trade-off



The cost-effectiveness plane : ICER
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The cost-effectiveness plane : ICER
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