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การฝึกอบรม 

 Certificate of Qualitative and Quantitative Research Method on AIDS Prevention 
and Control (East-West Center, Population Institute, Hawii, U.S.A.) 

 Post Doctoral Training on research management of “The Burden and 
Psychological Well-Being Consequences of Caregiving on Family Caregivers of 
the Chronically Critically Ill Patients” (Case Westen Reserve University, 
Cleveland, U.S.A.) 

ประสบการณก์ารท างานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคเอดส ์
    ปีพ.ศ.    หน้าที/่ความรับผิดชอบ 
2531 – 2535 นักวิชาการควบคุมโรค ระดับ 4-5 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองโรคเอดส์ 

กรมควบคุมโรคติดต่อ  รับผิดชอบในเรื่อง… 
  -  การพัฒนา วางแผน และ ประเมินผล โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคเอดส์ของ 
                           ประเทศไทย 

- รวบรวม ประมวลผลและรายงานผล กิจกรรมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน                
   และควบคุมโรคเอดส์ของประเทศ (รง. 520) 

       -  ผู้ประสานงานของคณะกรรมการติดตามก ากับและประเมินผลโครงการ 
ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ของประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ          
จากทั้งภายใน  และภายนอกประเทศ (Short-Term Plan, Mid-Term Plan)  

  - เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผล  โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
                           เอดส์ของประเทศไทย 
  -  คณะบรรณาธิการคู่มือประเมินผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุม 

   โรคเอดส ์  กระทรวงสาธารณสุข  ประเทศไทย 
2543 – 2546      - คณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ 
   - คณะกรรมการจัดการประชุม และ คณะท างานจดและสังเคราะห์องค์ความรู้  
                            ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง “The Fifth International Conference  

    Conference on Home and Community Care for Persons Living with   
    HIV/AIDS” 17-20 ธันวาคม 2544 ณ จังหวัดเชียงใหม ่ ประเทศไทย 
- คณะกรรมการพัฒนาและประเมินผล โครงการการดูแลผูต้ิดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส ์
  และครอบครัวอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง (CCC Program) ในประเทศไทย 
- ที่ปรึกษาการประเมินผลโครงการการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว  
  อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง (CCC Program) ภายใต้ความรับผิดชอบของ 
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  ส านักงานควบคุมโรคเขต 1  
- คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว  
  อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง (CCC Program) ในสถานบริการระดับปฐมภูม ิ

2547  -  คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและ 
  ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอดสร์ะดับชาต ิ
  ส าหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส ์
- คณะท างานพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรภายใต้โครงการพัฒนาการ 
  เข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอดส์ระดับชาติส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์   
- ที่ปรึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการยาต้านไวรสัเอดส ์
  ระดับชาติส าหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส ์ ภายใต้ความรับผิดชอบของ 
  ส านักงานควบคุมโรคเขต 1  
- คณะท างานจดและสังเคราะห์องค์ความรู้ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง       
   “The XV International AIDS Conference” 11 – 16 กรกฎาคม 2547           
   ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

2548  - คณะท างานทบทวนช่วงครึ่งแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.            
    2545 – 2549 
2549  - คณะท างานโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหาเอดส์ระดับประเทศ: การพัฒนาเครือข่ายจังหวัดเพือ่การติดตาม 
               ประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
2549  - คณะท างานจดและสังเคราะห์องค์ความรู้ในการประชุมนานาชาติเรื่อง “The 
    XVI International AIDS Conference” 13 – 18 สิงหาคม 2549 ณ คอนเวนชั่น
    เซ็นเตอร์ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา 
 
ผลงานวิจัย 

 การทบทวนช่วงครึ่งแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2545 –  
2549 

 การทบทวนผลของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อระบบการป้องกันและแกไ้ข 
ปัญหาเอดสข์องภาคกลางและตะวันออก (เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับงบประมาณจาก 
กรมควบคุมโรค   กระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2548) 

 Improving Psychological Well-Being of Families Survived from the Tsunami  
(เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2548)   
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 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 
ในสถานบริการระดบัปฐมภูมิในประเทศไทย (เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยได้รับงบประมาณจาก                  
กรมควบคุมโรค   กระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2546)  

 การศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้านและชุมชนใน 
ประเทศไทย (เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยได้รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2545) 

 เพ็ญพักตร์ อุทิศ และ คณะ. การพัฒนาศักยภาพแบบองค์รวมของครอบครัวใน 

การดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้าน (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยได้รับ งบประมาณจาก
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544) 

 การศึกษาผลกระทบต่อผู้รับบริการภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู ้
ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ 2540-2542 (เป็น
ผู้ร่วมวิจัย  โดยได้รับงบประมาณจาก UNAIDS และ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข , 
ปีงบประมาณ  2543) 

 เพ็ญพักตร์ อุทิศ. การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลอย่าง 
ครบถ้วนและต่อเนื่องตามการรับรู้ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัวในพื้นที่เขต
ภาคกลางและภาคตะวันออก  (เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับ งบประมาณจาก UNAIDS และ 
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, ปีงบประมาณ 2543).  

 เพ็ญพักตร์ อุทิศ. ผลของความเครียด และกระบวนการเผชิญกับความเครียด  
ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ให้การดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทย   (ปริญญา
นิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต Case Western Reserve University, USA. 2541). 

 พวงทพิย์  ชัยพิบาลสฤษดิ,์ บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร, เพ็ญพักตร์  อุทิศ และสุกัญญา   
แสงมุกข.์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเอดส์ในสถานที่ท างาน 
(งบประมาณแผ่นดิน  พ.ศ. 2539). 
 
การเผยแพร่ทางวิชาการ  
ภาษาไทย 
เพ็ญพักตร์ อุทิศ และ ชมพูนุช โสภาจารีย.์ (2549). ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างศักยภาพ 
  ผู้ดูแลแบบองค์รวมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลในครอบครัวและผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส.์  
  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 18 (3): 41-56. 
นิภา ยิ้มเฟือง และ เพ็ญพักตร์ อุทิศ. (2548). การวิเคราะห์ตัวประกอบคุณภาพบริการพยาบาล 
  ตามความคาดหวังของญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวช. วารสารการพยาบาลจิตเวชและ 
  สุขภาพจิต, 19 (1): 34-47. 
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เพ็ญพักตร์ อุทิศ. (2548).การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้องค์ความรู้และข้อมูลหลักฐานเชิง 
  ประจักษ:์ หนทางสู่การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (ตอนที่ 1). วารสารคุณภาพการ 
  พยาบาล, 2 (2): 40-48. 
เพ็ญพักตร์ อุทิศ. (2548).การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้องค์ความรู้และข้อมูลหลักฐานเชิง 
  ประจักษ:์ หนทางสู่การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (ตอนที่ 2). วารสารคุณภาพการ 
  พยาบาล, 2 (3): 25-36.  
เพ็ญพักตร์ อุทิศ. (2546).  การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลอย่างครบถ้วนและ 
  ต่อเนื่องตามการรับรู้ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัวในพื้นที่เขตภาคกลาง และ  
  ภาคตะวันออก. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 15 (3): 20-35. 
เพ็ญพักตร์ อุทิศ. (2546).  ครอบครัวกับการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส.์ ใน จิราภรณ์ ยาชมภ ู
  (บรรณาธิการ), คู่มือการอบรมบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชนในโครงการพัฒนาระบบ 
  ติดตามและประเมินผลการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ( หน้า 65-74). กรุงเทพมหานคร: เจ. เอส การพิมพ.์  
เพ็ญพักตร์ อุทิศ. (2543). สาเหตุแห่งความเครียดของบุคคลในครอบครัวที่ท าหน้าที่ให้การดูแลผู ้
  ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 12 (3):        
  1-10.  
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์  บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร  เพ็ญพักตร ์อุทิศ  และ สุกัญญา แสงมุกข.์  
  (2540). การพัฒนารูปแบบการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อเอดส์ในสถานที่ท างาน.  
  วารสารพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 11 (2):  
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