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รายงานการประชุมผูเช่ียวชาญและผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหขอคิดเห็นตอโครงรางการวิจัยเรื่อง 
“การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองท่ีบาน” 

(Automated HBPM Usefulness and Applications) 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. 

ระบบออนไลนผานทางโปรแกรม Zoom 

 
รายช่ือผูเขารวมประชุม (จำนวนรวม 19 คน) 

1) ผูเช่ียวชาญและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของประเด็นการวิจัย 
1. ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน หัวหนาสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร  

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.วรรณี นิธิยานันท สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย 
3. รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข  สาขาวิชาความดันโลหิตสูง ภาควิชาอายุรศาสตร  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. คุณบุศราภรณ เพชรรุง นักบริหารโครงการอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
5. อาจารย ดร.เคตะ โอโน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
6. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ คณะทำงานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพ่ือกำหนดประเภทและขอบเขต

บริการดานสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
7. คุณสายชล ศรทัตต ผูแทนเครือขายองคกรประชาชนดานผูปวยโรคเรื้อรัง และเครือขายเพ่ือน

มะเร็ง (กลุมอาสาเพ่ือเพ่ือนมะเร็ง) 
8. ภก.ปรีชา พันธุติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย 
9. คุณสิริกร ขุนศร หัวหนากลุมงานเบาหวานและความดันโลหิต 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
10. ดร.กิตติ วงศถาวราวัฒน หัวหนาทีมวิจัยนวัตกรรมและขอมูลเพ่ือสุขภาพ ศูนยวิจัยเทคโนโลยี  

สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย (A-MED)  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

11. คุณดนัย ชินคำ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 
12. คุณกุมารี พัชนี โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 
 
 
2) คณะผูวิจัย 
1. อาจารย นพ.ชวลิต โชติเรอืงนภา สาขาวิชาความดันโลหิตสูง ภาควิชาอายุรศาสตร  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. อาจารย ดร.ณปภัช สัจนวกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ดร.นภชา สิงหวีรธรรม   วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
4. อาจารย ดร.ภญ.อรนุช ทองจันดี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดขอนแกน 
5. อาจารย ดร.ณัฐนี อมรประดับกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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6. อาจารย ดร.ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. คุณณัฐชยา สาขะเรส   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
9.40-10.05 น. คณะผูวิจัยแนะนำผูเขารวมประชุม วัตถุประสงคของการจัดประชุมฯ และนำเสนอโครงรางการวิจัย 
 
ประเด็นเสนอแนะจากท่ีประชุม 
1. การระบุกลุมท่ีจะทำการศึกษาและผูท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนใหชัดเจน 

ตองการใหสิทธิประโยชนเพ่ือสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค หรือเพ่ือประกอบการรักษา ซ่ึงเปนประเด็นท่ีตอง
พิจารณาเพราะสัมพันธกับการใชงบประมาณวาการใชเครื่องวัดความดันโลหิตที่บานฯ จะนับเปนสวนของการสงเสริม
สุขภาพหรือการติดตามการรักษา หากเนนวาเปนการสงเสริมสุขภาพแลว ผลลัพธที่ไดจะตองชี้แจงใหชัดเจนวาชวย
สงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (health behaviour) และเพิ่มความรูเกี ่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง (health 
literacy) ใหแกประชาชน มากกวาท่ีจะเปนการใหประชาชนพ่ึงพาบริการท่ีมากเกินไป (นพ.พีรพล) 

วัยทำงานมีโรคความดันโลหิตสูงมากกวาผูที่ไมไดทำงาน และวัยทำงานจำนวนมากไมไดรับการวินิจฉัยโรค 
(less diagnosed) วาตนเองมีโอกาสเสี่ยงหรือไมท่ีจะเปนโรคความดันโลหิตสูง (ดวยเวลาการทำงาน การขาดการเอาใจ
ใสสุขภาพ และวิถีการดำรงชีวิต ซึ่งจะกลายเปนผูสูงอายุที่มีโรคประจำตัวและมีภาวะพึ่งพิงในอนาคต) การศึกษานี้จึง
ควรกำหนดเปาหมายใหชัดเจน โดยผูเชี่ยวชาญฯ ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ควรเปนลักษณะของการวินิจฉัยเพ่ือ
ปองกันมากกวาการติดตามการรักษา ซึ่งการวินิจฉัยเพื่อปองกันจะชวยลดความเสี่ยงที่จะนำไปสูโรครุนแรงไดอยาง
ชัดเจน คายาลดลง และคารักษาโรคอื่นๆ จะลดลงตามมาเชนกัน (ผศ.นพ.สมเกียรติ/ศ.เกียรติคุณ ดร.วรรณี/คุณสาย
ชล) 

ดังนั้น หากเปนไปได การศึกษานี้ควรระบุกลุมเปาหมายโดยมุงไปท่ีประชากร 3 กลุมสำคัญ คือ  
1) ผูท่ีคาดวาเปนความดันโลหิตสูงแบบ white-coat HT และ masked HT โดยเฉพาะ 
2) กลุมที่อยู ในภาวะเสี ่ยง มีอาการระดับที ่ 3 (stage 3 - ความดันโลหิตสูงระยะรุนแรง คาความดันโลหิต 

มากกวา 180/110 มม.ปรอท) ซ่ึงมักพบวาผานการ screening แลว แตไมไดรับการวินิจฉัยและการรักษา 
3) กลุมที่ทราบวาเปนโรคความดันโลหิตสูง แตไมสามารถควบคุมได (Uncontrolled HT) โดยพิจารณาความ

คุมคาในลักษณะของการใหใชเครื่องวัดความดันโลหิตที่บาน ในลักษณะของการจายใบสั่งยา (prescription) 
(ผศ.นพ.สมเกียรติ/คุณสิริกร) 

 
2. มาตรฐานเครื่องวัดความดัน กับ Heath checking  

เครื่องวัดความดันโลหิตมีหลายแบบ รุน และยี่หอ ประกอบกับการใชโปรแกรม (software/application) 
ตางๆ รวมดวย ดังนั้น ตองระบุถึงคุณสมบัติจำเปนสำหรับการพิจารณาเครื่องวัดความดันโลหิตใหชัดเจน และเครื่องวัด
ความดันโลหิตนั้นควรผานการตรวจสอบคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐาน และอาจจำเปนตองใชการเปรียบเทียบหลายยี่หอ 
(ภก.ปรีชา/ผศ.นพ.สมเกียรติ) 

คุณภาพของเครื่องจะสัมพันธตอคาวัดความดันที่ไดจากออกจากเครื่อง (คุณสมบัติของเครื่อง ความแมนยำ 
และความนาเชื่อถือของเครื่องวัด) ดังนั้น เครื่องวัดความดันโลหิตควรไดรับการยอมรับวา การระบุคา (ที่วัดเองที่บาน) 
เปนคาท่ีสามารถนำไปใชเพ่ือการวินิจฉัยได ดังนั้น ในการศึกษานี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับยี่หอ อุปกรณประกอบ ราคา เพ่ือ
ใชสำหรับการพิจารณาตอรองราคาของอุปกรณในกระบวนการตอไป (นพ.พีรพล/คุณดนัย) และแนนอนวา ถาหากการ
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พิจารณาของ สปสช. สามารถใชเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีผลิตในประเทศไทยได จะชวยสงเสริมผูประกอบการหรือธุรกิจ
ของคนไทยไดอีกทางหนึ่ง (ดร.กิตติ) 
 
3. การดูแลรักษาผานระบบทางไกล (Telehealth/Data Platform)  

หากสามารถคำนวณความค ุ มค าทางเศรษฐศาสตร โดยพิจารณาการใช ระบบ data sharing หรือ 
telemonitoring strategy สำหรับผู ปวยความดันโลหิตสูงได จะเปนประโยชนกับโรคอื ่นๆ ที ่สามารถใช data 
platform ชุดเดียวกัน ซึ่งประเด็นการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล (ขอมูลสวนตัว) จะไมเปนปญหาเพราะสามารถตั้ง
ระบบล็อคอินสำหรับแพทยหรือพยาบาลเจาของคนไขโดยเฉพาะได หรือแมแตการใชบัตรประชาชนเสียบเครื่องเพ่ือ
ระบุขอมูล อยางไรก็ตาม การดูแลรักษาผานระบบทางไกล (Telehealth) อาจมีประโยชนกับการวินิจฉัยหรือการรักษา
ที่มีปญหาเรื่องระยะทาง โดยเฉพาะคนไขที่อยูในพื้นที่หางไกล ดังนั้น การใช Telehealth จึงควรเลือกใชใหเหมาะสม 
(อ.ดร.เคตะ/ภก.ปรีชา/ผศ.นพ.สมเกียรติ) 

ทั้งนี้ การใชระบบการสงขอมูลบน Cloud มีขอดีหลายประการ เพราะเปนวิธีการสำคัญที ่ชวยใหแพทย
สามารถติดตามการรักษา ใหขอแนะนำแกผูปวยไดทันที และสามารถเพิ่มความรูเกี่ยวกับสุขภาพใหแกผูปวยได เชน 
การอานคาทันทีที่ผูใชตรวจวัดความดันที่บาน และสามารถสอบถามพฤติกรรมและการใชชีวิตของผูใชดังกลาวไดเลย 
เชน วันนี้คาความดันโลหิตเพ่ิมข้ึนเปนเพราะดื่มกาแฟเม่ือเชาใชหรือไม หรือเพราะเม่ือวานดื่มแอลกอฮอลใชหรือไม สิ่ง
เหลานี้จะชวยใหผูปวยเรียนรูและรูจักที่จะรักษาสุขภาพตนเองไดมากขึ้น รวมถึงการลดปญหาเรื่องการจดบันทึกคา
ความดันโลหิตท่ีคลาดเคลื่อนของผูใช นอกจากนี้ ในความเปนจริงแลวการตอรองราคาเพื่อซื้อเครื่องแบบที่มีระบบ 
wireless ดวย อาจไมไดแพงหรือมีราคาสูงมากไปกวาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบธรรมดา แตประโยชนจากการใช
สอยโดยเฉพาะเรื่องของการสงตอขอมูลแบบทันที จะชวยใหนำขอมูลไปใชตอไดเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ใน
การศึกษานี้ ควรพิจารณาเปรียบเทียบระหวางเครื่องวัดอัตโนมัติแบบทั่วไป กับเครื่องวัดแบบที่มีระบบ wireless หรือ 
sharing system เพ่ือระบคุวามคุมคาทางเศรษฐศาสตรของแตละวิธีการ (ผศ.นพ.สมเกียรติ/ดร.กิตติ) 
 
4. Cost strategy  

วิธีการแจกจายเครื่องจะข้ึนอยูกับการคำนวณเพ่ือหาความคุมคาวา วิธีการแบบใดจะเหมาะสมท่ีสุด เชน 
1) แจก 1 เครื่อง ตอคนไข จำนวน 12 คน (ตามท่ี ผศ.นพ.สมเกียรติ เคยทดลองใชในโครงการ THAI-HBPM)  
2) แจกเครื่องไวท่ี รพ.สต. หรือสถานีอนามัย 
3) แจกจายตามบานหรือครัวเรือน (1 เครื่อง ตอ คนไข 1คน)  
แตขณะเดียวกัน ตองพิจารณารวมกับการฝกอบรมวิธีการใชเครื่องและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการใชเครื่องรวม

ดวย ซึ ่งวิธีการฝกอบรมการใชเครื ่องวัดความโลหิตแบบอัตโนมัติที ่บาน (ประมาณ 1-2 วัน) มีคาใชจายหรือมี
ประสิทธิภาพตอการใชเครื่องฯ เองท่ีบานอยางไร และการพิจารณาใชกำลังบุคลาการทางการแพทยและพยาบาลในการ
ติดตามการวินิจฉัยและรักษา รวมถึงราคาที่เกิดจาก data platform ซึ่งตองนำมาพิจารณาเปนตนทุน (cost) รวมดวย
เพ่ือระบุวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงท่ีผานมา หากแจกเครื่องใหผูปวยนำกลับไปวัดโดยท่ีไมมีการติดตามหรือตรวจเช็คคา 
อาจทำใหการทำ HBPM ไมเกิดประโยชนอยางแทจริง หรืออาจคิดถึงประเด็นเรื่อง incentive เพ่ือสรางแรงจูงใจสำหรับ
การใชเครื่องอยางตอเนื่อง (ผศ.นพ.สมเกียรติ/ดร.กิตติ) 
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5. ขอจำกัดเรื่องขอมูลเกี่ยวกับ clinical data/clinical outcome 

ปจจุบันไมพบวา มีขอมูลเกี่ยวกับ clinical data ในประเทศไทย เพราะตองใชระยะเวลาการเก็บขอมูลท่ี
ยาวนานและยังไมมีงานศึกษาใดทำไวอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น เปนไปไดวาอาจใชการทบทวนขอมูลจากตางประเทศ 
เพ่ือใหไดผล clinical data แตอาจมีขอจำกัดของการใชขอมูลในตางประเทศเพ่ือการประเมินและวิเคราะหความคุมคา
ทางเศรษฐศาสตร ดังนั้น การแบงปนขอมูลจากหนวยงานหรือผูมีสวนเกี ่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ ่งจากสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย (THAIMED) และงานศึกษาที่ผานมา ทั้งจากคณะผูวิจัยอื่นๆ และทาง 
HITAP จะชวยสงเสริมใหงานวิจัยนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เชน ฐานขอมูลเกี่ยวกับตนทุนในการใหบริการ คาใชจาย
ตรวจคัดกรอง ตนทุนรวม ฯลฯ (ผศ.นพ.สมเกียรติ/คุณดนัย) 

 
6. เปาหมายโดยภาพรวมของการวิจัย 

6.1 ระบุความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร  

6.2 ผลกระทบทางดานงบประมาณ 

6.3 การศึกษาความเปนไปได (Feasibility) สำหรับประเทศไทยจากการทบทวนเอกสารตางๆ 

6.4 M&E Mechanism โดยเฉพาะในเรื่องการใชระบบสงตอขอมูล (telemonitoring strategy) 

6.5 รวบรวมประเภท ยี่หอ และราคาของเครื่องวัดความดันโลหิต 

6.6 กลุมเสี่ยง - เพ่ือสงเสริมการปองกันโรค และขอสรุปวากลุมใดควรไดรับ (การจัดลำดับความสำคัญ) 

6.7 ระยะเวลาในการศึกษา 1 – 1½ ป หรือประมาณ 15 เดือน ท้ังนี้ การกำหนดระยะเวลาการศึกษาควร

พิจารณารวมประกอบกับแผนการดำเนินงานและวัตถุประสงคของโครงการวิจัย (คุณดนัย) 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมเห็นดวยกับแนวทาง ขอบเขต ระยะเวลา และวัตถุประสงคของการศึกษานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รวมตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนในการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของเครื่องวัดความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติชนิดวัดเองที่บาน ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะตามประเด็นดังกลาวขางตนทั้ง 6 เรื่อง ที่แนะนำใหคณะผูวิจัย
พิจารณาเพ่ือพัฒนาโครงรางวิจัยตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

อ.ดร.ณัฐนี อมรประดับกุล  
นส.ณัฐชยา สาขะเรส 

(บันทึกและสรุปรายงานการประชุม) 
 

อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล  
(ผูตรวจรายงานการประชุม) 

23 กุมภาพันธ 2564 
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หมายเหตุ : เอกสารประกอบรายงานการประชุม จำนวน 6 รายการ 
1. เอกสารแนะนำโครงการวิจัย 

2. กำหนดการประชุม 

3. ตัวอยางหนังสือเชิญประชุม 

4. แบบตอบรับการประชมุ 

5. เอกสารประกอบการนำเสนอ/รายละเอียดการนำเสนอ 

6. ภาพบรรยากาศการประชุม (ไดรับอนุญาตจากผูเขารวมการประชุมแลว) 
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เอกสารหมายเลข ๑ : เอกสารแนะนำโครงการวิจัย 
 

เร่ือง “การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัตชินดิวัดเองที่บาน” 
(Automated HBPM Usefulness and Applications) 

 
ที่มาและความสำคัญ  

ความดันโลหิตสูงเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ องคการอนามัยโลกไดคาดการณวาจะมีความชุกของโรคความดัน
โลหิตสูงทั่วโลกเพิ่มข้ึนถึง 1.56 พันลานคนในป พ.ศ. 2568 และกวาสองในสามของจำนวนดงักลาวจะปรากฏอยูในประเทศกลุม
ประเทศรายไดระดับต่ำและระดบัปานกลาง (Low and Middle-Income Countries, LMICs) (World Health Organization, 
2019) สำหรับในประเทศไทยพบผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ ้นอยางตอเนื่อง ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง ใน
ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไปเพิ่มจาก รอยละ 17.0 ในป พ.ศ. 2535 มาเปนรอยละ 24.7 ในปพ.ศ. 2557 โดยใน
ผูชายความชุกเพิ่มจาก รอยละ 18.1 เปนรอยละ 25.6 สวนในผูหญิงเพิ่มจากรอยละ 15.9 เปนรอยละ 23.9 โดยความชุกของ
โรคความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ปญหาหลักของการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย 
คือการที่ผูปวยไมไดตระหนักวาเปนโรค และการที่ยังไมสามารถควบคุมความดันโลหิตใหลดลงมาตามเกณฑปฏิบัติได 

โรคความดันโลหิตสูง มีสาเหตุหลักมาจากปจจัยในการดำเนินชีวิต เชน การมีกิจกรรมทางกายนอย การบริโภคอาหาร
ที่มีสวนประกอบของเกลือและไขมันในปริมาณสูง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี ่มาตรการหลักของการลด
ปจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน ลดการบริโภคอาหารเค็มและไขมันสูง ปองกันภาวะอวน 
รวมถึงการติดตามประเมินผลระดับความดันโลหิตอยางสม่ำเสมอ  

จากแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 มีหลักฐานสนับสนุนวา การวัดความดัน
โลหิตที่บาน (Home Blood Pressure Monitoring, HBPM) มีสวนชวยกระตุนใหผูปวยรับประทานยาลดความดันโลหิตอยาง
ตอเนื่อง และชวยทำใหควบคุมความดันโลหิตไดดีขึ้น นอกจากนี ้การวัดความดนัโลหิตที่บานยังชวยในการตรวจหาผูปวยที่เปน 
white-coat HT และ masked HT (สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย, 2562) ดังนั้น จึงควรใชการวัดความดนัโลหิตที่
บานในการชวยวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (คำแนะนำระดับ I, คุณภาพหลกัฐาน A) โดยแนะนำ
ใหใชเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพกพา ทำงานอัตโนมัติวัดบริเวณตนแขน และควรเปนเครื่องที่ผานการรับรองจากสถาบัน
กำหนดมาตรฐาน ไมแนะนำใหใชเครื่องชนิดที่วัดบริเวณขอมือหรือปลายนิ้ว ยกเวนในกรณีที่การวัดความดันโลหิตบริเวณตน
แขนทำไดลำบาก เชน ในผูปวยทีอ่วนมาก เปนตน  

นอกจากนี้ ขอแนะนำการวัดความดันโลหิตที่บานของประเทศญี่ปุน ยังระบุประโยชนทางคลินิกวา การวัดความดัน
โลหิตที่บาน มีสวนชวยใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงทราบการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ภายหลังจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชชีวิต เชน การกินผักผลไม การเคลื่อนไหวออกแรงที่เพิ่มข้ึน การเดินจงกรม การหายใจชาลง หรือการหลีกเลี่ยง
ควันบุหร่ี เปนตน และจากผลการศึกษาชิ้นสำคัญเพื่อตรวจสอบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงประเภทยอยตางๆ ในประเทศ
ไทย พบวา เกือบหนึ่งในสี่ของผูปวยเปนความดันโลหิตสูงประเภท white-coat (Montrivade et al., 2020) ผลการศึกษา
ดังกลาวเนนย้ำใหเห็นถึงความสำคัญของการใชเครื่องวัดความดันโลหิตที่บาน (HBPM) ในฐานะที่เปนเครื่องมือการวนิิจฉัยและ
จัดการโรคความดันโลหิตสูงที่เหมาะสม ดังนั้น การวัดความดันโลหิตที่บาน จึงเปนวิธีการสำคัญในการจัดการโรคเรื้อรังนี้ 
เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนตางๆ เชน การเสื่อมหนาที่ของไตซึ่งจะนำไปสูภาวะไต
วายมากข้ึน การเรงใหเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ดวยเหตุนี้ จึงมีความจำเปนที่ผูปวยหรือผูที่
มีความเสี่ยงเปนโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ควรมีเคร่ืองมืออุปกรณ
ดังกลาวมาชวยสนับสนนุใหผูปวยสามารถดูแลตนเองที่บานได อยางไรก็ดี การใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตที่บาน จำเปนตองไดรับ
การศึกษาเพื่อประความคุมคาทางเศรษฐศาสตรตอไป 

ทั้งนี้ การใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตที่บาน (HBPM) แพทยหรือบุคลากรการแพทยควรใหคำแนะนำผูปวยหรือญาติ ให
ทราบถึงวิธีการใชเครื่องวัดความดันโลหิตอยางถูกตองกอนใหผูปวยเริ่มวัดความดันโลหิต และแนะนำใหผูปวยหรือญาติทำการ
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บันทึกคาความดันโลหิตที่วัดได เพื่อนำมาใหแพทยพิจารณาประกอบการรักษา โดยทั่วไป การแนะนำใหวัดความดันโลหิตที่บาน 
จะวัดวันละ 2 ชวงเวลา คือ ในชวงเชาและชวงเย็น โดยวัดความดันโลหิต 2 ครั้งในแตละชวงเวลา (วัดชวงเชา 2 ครั้ง และชวง
เย็นอีก 2 คร้ัง รวมวัดวันละ 4 คร้ัง) เปนเวลาติดตอกัน 3-7 วัน (สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย, 2562)  
 
วัตถุประสงค  

เพื่อประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรและความเปนไปไดของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองที่
บาน (Automated HBPM Usefulness and Applications)  
 
ระเบียบวิธีวิจัย  

การศึกษานี้เปนการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบดานงบประมาณจากการใชเคร่ืองวัดความดัน
โลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองที่บาน (Automated HBPM Usefulness and Applications) ในประเทศไทย ซึ่งเปนการ
เปรียบเทียบระหวางกรณีที่ไมมีการใชเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองที่บาน และกรณีที่มีเครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองที่บาน โดยใชวิธีการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน (Cost-Utility Analysis; CUA) 
ขอมูลการวิเคราะหจะประกอบดวยตนทนุทางตรงและทางออมในการดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิตโดยใชเคร่ืองวัดแบบ
อัตโนมัติชนิดวัดเองที่บาน เชน การจัดซื้อเคร่ืองวัดแบบอัตโนมตัิชนิดวัดเองทีบ่าน รวมไปถึงการจัดอบรมและใหคำแนะนำการ
ใชอุปกรณดังกลาว เปนตน ในขณะที่ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินโครงการฯ จะประกอบไปดวยผลลพัธทางสุขภาพ ซึง่
สะทอนไดจากระดบัความดนัโลหิต การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular death) และจำนวนปสุขภาวะ 
(Quality-Adjusted Life Years, QALYs) 
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เอกสารหมายเลข ๒ : กำหนดการประชุม และรายละเอียด Zoom สำหรับการประชุม 
 

กำหนดการประชุม 
การประชุมปรึกษาหารือผูเช่ียวชาญเพ่ือใหขอคิดเห็นตอโครงรางการวิจัยเรื่อง  

“การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองท่ีบาน”(Automated 
HBPM Usefulness and Applications) 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. 
ระบบออนไลนผานทางโปรแกรม Zoom 

 
 
เวลา  

 
 
กิจกรรม  

09.30 - 09.45 น. เปดการประชุม 
โดย อาจารย ดร.ณปภัช สัจนวกุล 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

09.45 - 10.15 น. นำเสนอท่ีมาและความสำคัญ รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงรางการ
วิจัยเรื่อง “การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของเครื่องวัดความ
ดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองท่ีบาน (Automated HBPM 
Usefulness and Applications)”  
โดย คณะผูวิจัย 

10.15 – 11.45 น.  เปดเวทีอภิปรายและใหขอเสนอแนะ  
11.45 - 12.00 น. สรุปผลการอภิปรายและขอเสนอแนะ  
 

 

 
 

Join Zoom Meeting: 
https://us02web.zoom.us/j/88155459439?pwd=OWRZeXZod1cwZVpSQjFBZ1M3NWFGQT09 

 
Meeting ID: 881 5545 9439 

Passcode: 514459 
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เอกสารหมายเลข ๓ : ตัวอยางหนังสือเชิญประชุม 
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เอกสารหมายเลข ๔ : แบบตอบรับการประชุม 
 
รายละเอียดการประชุม 
หัวขอ การประชุมปรึกษาหารือผูเช่ียวชาญเพ่ือใหขอคิดเห็นตอโครงรางการวิจัยเรื่อง  

“การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมตัิชนิดวัดเองท่ี
บาน”(Automated HBPM Usefulness and Applications) 

สถานท่ี การประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 
Meeting ID: 881 5545 9439 
Passcode: 514459 

วันท่ี (เวลา) วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 (09.30-12.00 น.) 

 
รายละเอียดผูเขารวมประชุม 
ชื่อ-สกลุ  
ตำแหนง  
หนวยงาน  
โทรศัพทมือถือ  
อีเมล  
การเขารวมประชุม  สามารถเขารวมประชุมได 

 ไมสามารถเขารวมประชุมได แตขอสงผูแทนคือ......................................................................... 
 ไมสามารถเขารวมประชุมไดและไมสงผูแทน 

การอนุญาตให
บันทึกภาพและ
เสียง 

 อนุญาต 
 ไมอนุญาต 
* ใหถายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือนำไปประกอบการสื่อสารเรื่องราวของโครงการวิจัยและ
การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพในสื่อตางๆ เชน สิ่งพิมพ วีดีทัศน และสื่อดจิิทัล และจะมี่การ
ดำเนินการใดๆ ท่ีนอกเหนือไปจากเพ่ือการสื่อสารดังกลาว 

 
โปรดกรอกรายละเอียดและสงกลับมายังคณะผูวิจัย ภายในวันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 
ทางอีเมล napaphat.sat@mahidol.edu หรือโทร. 094-942-2659 
 
  

mailto:napaphat.sat@mahidol.edu
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เอกสารหมายเลข ๕ : เอกสารประกอบการนำเสนอ/รายละเอียดการนำเสนอ 
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เอกสารหมายเลข ๖ : ภาพบรรยากาศการประชุม  
(ไดรับอนุญาตใหบันทึกภาพและเสียงจากผูเขารวมการประชุมแลว) 
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