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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  

การสังเคราะหหลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาดวยการวิเคราะหอภิมานแบบเครือขาย  

(network meta-analysis, NMA) ครั้งท่ี 2   

“การทํางานวิจัยดาน ‘การวิเคราะหอภิมานแบบเครือขาย (network meta-analysis, NMA)’ จนผลงานไดรับการ

ตีพิมพในวารสาร Lancet (Impact factor (2016): 44.002)” 

วันอาทิตยท่ี  25  มิถุนายน  2560 

ณ หองประชุม 3301-2 และ หองประชุม 3312 (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) ช้ัน 3 อาคาร 3 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน

1. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบัน ทางเลือกของเทคโนโลยีทางการแพทยซ่ึงรวมถึงยามีอยูเปนจํานวนมาก  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการ 

รักษาพยาบาล นอกจากความสําคัญดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ผูใหบริการสุขภาพจําเปนตองอาศัยความรูท่ีได

จากหลักฐานเก่ียวกับประสิทธิผลจากการใช  การสังเคราะหหลักฐาน (evidence synthesis) ดวยวิธีวิเคราะหอภิมาน 

(meta-analysis, MA) สําหรับการทดลองทางคลินิกซ่ึงมีกลุมตัวอยางแบบสุม (randomized, controlled trial, RCT) 

ถือเปนวิธีมาตรฐานของการวิจัยดานการแพทยแบบอิงหลักฐาน (evidence-based medicine, EBM) เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

มีความนาเชื่อถือท่ีสุด  การวิเคราะหอภิมานแบบเครือขาย (network meta-analysis, NMA) เปนวิธีการวิจัยลาสุดท่ี

เหมาะสมกับเทคโนโลยีทางการแพทยหรือยาท่ีมีมากกวา 2 ทางเลือก  คณะเภสัชศาสตรไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะหหลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาดวยการวิเคราะหอภิมานแบบ

เครือขาย (network meta-analysis, NMA) ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  26-28  พฤษภาคม  2560 ไปแลวนั้น  ฝายวิจัยจึงไดจัด

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะหหลักฐานประเมินประสิทธิผลของยา

ดวยการวิเคราะหอภิมานแบบเครือขาย (network meta-analysis, NMA) ครั้งท่ี 2  การทํางานวิจัยดาน ‘การวิเคราะห

อภิมานแบบเครือขาย (network meta-analysis, NMA)’ จนผลงานไดรับการตีพิมพในวารสาร Lancet (Impact 

factor (2016): 44.002)  ในวันอาทิตยท่ี  25  มิถุนายน 2560 ณ หองประชุม 3301-2 และ หองประชุม3312 

(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) ชั้น 3 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน เพ่ือให

คณาจารยและเภสัชกรท่ีสนใจงานวิจัยดานการสังเคราะหขอมูลดานการแพทยแบบอิงหลักฐาน (evidence-based 

medicine, EBM) และการใชขอมูลเชิงประจักษเพ่ือตัดสินใจเลือกยาอยางสมเหตุสมผล (rational drug use decision)  

ภายใตโครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แกเภสัชกร

โรงพยาบาลในเครือขายกลุมวิจัยบริบาลเภสัชกรรมของคณะฯ และคณาจารยของคณะฯ ท่ีสนใจงานวิจัยดานดังกลาว  

2. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหความรูเก่ียวกับหลักการและวิธีการของการวิเคราะหอภิมานแบบเครือขาย 

2. เพ่ือฝกปฏิบัติในการวิเคราะหอภิมานแบบเครือขาย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

3. เพ่ือพัฒนาความรวมมือการวิจัยดานการวิเคราะหอภิมานระหวางคณะเภสัชศาสตรกับโรงพยาบาล 
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4. เพ่ือใหคณาจารยและเภสัชกรท่ีสนใจงานวิจัยดานการสังเคราะหขอมูลดานการแพทยแบบอิงหลักฐาน 

(evidence-based medicine, EBM) และการใชขอมูลเชิงประจักษเพ่ือตัดสินใจเลือกยาอยางสมเหตุสมผล (rational 

drug use decision)

3. ระยะเวลาในการจัดประชุม วันอาทิตยท่ี 25  มิถุนายน  2560 

4. สถานท่ีประชุม ณ หองประชุม 3301-2 และ หองประชุม3312 (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) ชั้น 3 อาคาร 3  

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน

5. รูปแบบการประชุม 

1. บรรยาย และ อภิปรายในหัวขอตาง ๆ  

2. ฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะ 

6.วิทยากร 

อาจารย เภสัชกร พีรวัฒน  จินาทองไทย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7. เปาหมาย/ผูเขารวมประชุม จํานวนประมาณ 30 คน

 คณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเภสัชกรท่ีเปนสมาชิก
กลุมวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณาจารยท่ีสนใจ 

8. งบประมาณ ในการดําเนินงานจากโครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 

1. คาตอบแทนวิทยากร 6,000 บาท 

2. คาเดินทางวิทยากร 4,500 บาท 

3. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (30x50x2x1) 3,000 บาท 

4. คาอาหารกลางวัน  (30x150x1) 4,500 บาท 

5.  คาเลี้ยงรับรอง 1,500 บาท 

รวมท้ังส้ิน 19,500 บาท 

**ท้ังนี้ใหสามารถนําคาใชจายมาถัวเฉลี่ยกันได

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายวิจัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     10.1 ผูเขารวมประชุมมีความรูและสามารถทําวิจัยดานการวิเคราะหอภิมาน 

     10.2 คณาจารยมีผลงานวิจัยดานการสังเคราะหหลักฐานประเมินผลดานการใชยา 
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     10.3  คณาจารยสามารถสังเคราะหขอมูลดานการแพทยแบบอิงหลักฐาน (evidence-based medicine, EBM) 

และการใชขอมูลเชิงประจักษเพ่ือตัดสินใจเลือกยาอยางสมเหตุสมผล (rational drug use decision) 

11. กําหนดการ
วันท่ี/เวลา หัวขอบรรยาย วิทยากร

วันอาทิตยท่ี  25  มิถุนายน  2560
08.30-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.00 พิธีเปดการประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร หรือผูแทน
09.00-

12.00

การทํางานวิจัยดาน ‘การวิเคราะหอภิมานแบบ

เครือขาย (network meta-analysis, NMA)’ จน

ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสาร Lancet (Impact 

factor (2016): 44.002)

อาจารย เภสัชกร พีรวัฒน  จินาทองไทย  

13.00-17.00 ฝกปฏิบัติ “การวิเคราะหอภิมานแบบเครือขาย 

(network meta-analysis, NMA)”

อาจารย เภสัชกร พีรวัฒน  จินาทองไทย   

* พักรับประทานอาหารวาง เวลาประมาณ 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. 

* พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.00-13.00 น.  

(รศ.ดร.สุพล  ลิมวัฒนานนท) 

ผูเสนอโครงการ 


