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ประสบการณ์   

 นกัวชิาการ
สาธารณสุข 

บรษิทัสรา้งสขุภาพไทย จ ากดั (พ.ศ. 2550-2551) 

  
ผูช่้วยวทิยากร  การอบรมเชิงปฏิบตัิการการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ในงาน

การศกึษาพยาบาล และการให้บริการพยาบาลผู้มารับบริการ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหวัข้อ HOW TO DESIGN FOR COST 

EFFECTIVENESS ANALYSIS PROGRAMS ระหวา่งวนัท่ี 18 – 20 
สิงหาคม 2553 

ผู้ช่วยนักวิจัย - ชดุโครงการวิจยัการประเมินระบบบริการของผู้ ท่ีรับยาต้าน
ไวรัสเอดส์ภายใต้ระบบประกนัสขุภาพ ในประเทศไทย 

- โครงการศกึษาวิจยัทบทวน (คร่ึงแผน) แผนยทุธศาสตร์บรูณา
การ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 

- โครงการวิจยั เร่ืองคา่ใช้จ่ายในการรักษาและผลกระทบด้าน
จิตใจและสงัคม เน่ืองจากเป็นหดูบริเวณอวยัวะเพศและ/หรือ
ทวารหนกั ในกรุงเทพมหานคร 
โครงการวิจยัเชิงส ารวจสถานการณ์และวิเคราะห์นโยบาย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ การบริหารจดัการอาหารใน
โรงเรียน ระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ ปี พ.ศ. 2552 

นักวิจัย โครงการวิจยัการควบคมุ ก ากบั และประเมินผล “โครงการพฒันารูปแบบ
และกลไกรณรงค์เพื่อป้องกนัปัญหาเอดส์ในกลุม่เยาวชนและกลุม่เป้าหมาย
เฉพาะ 



 

 

ผลงานตีพิมพ ์

 
 - National Strategic Plan for Integration of AIDS 

Prevention and Alleviation 2007-2011: Mid-Term 
Review: Thailand :วารสารโรคเอดส ์ปีที ่23 ฉบบัที ่1 
เดอืนตุลาคม 2553 – มกราคม 2554 

การฝึกอบรม  - การอบรมขัน้ตอนการพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยเวริด์เพรส 
     -     การอบรมเชงิปฏบิตักิาร Retrospective Database 
           Analysis โดยศนูยว์จิยัผลลพัธท์างเภสชักรรม  
           คณะเภสชั  ศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร  
           ระหวา่งวนัที ่27 – 29 เมษายน 2554 ณ เภสชักรรมสมาคม 
           แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์กรงุเทพมหานคร 

การน าเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการ

ระดับประเทศ 
/นานาชาต ิ

 

Oral 
Presentation 

- น าเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย การประชมุ The 10th 
International Congress on AIDS in Asia and the Pacific 
วนัท่ี 26-30 สิงหาคม 2554 ณ เมืองปซูาน สาธารณรัฐเกาหลี  
เร่ือง “ Higher Adherence of Antiretroviral Therapy (ART) 
in Community Hospitals Than in Regional Hospitals: A 
Cohort Study Under The Universal Coverage in 
Thailand”  
 

Poster 
Presentation: 
 

- การประชมุ XVIII INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE 
“Right Here, Right Now” วนัท่ี 18-23 กรกฏาคม 2553 ณ 
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เร่ือง Health outcome of 
PLWA on ART and service system in hospitals with 
different size under universal coverage in Thailand: 
Does size matter? 

-  การสมันาระดบัชาติเร่ืองโรคเอดส์ ครัง้ท่ี 13 วนัท่ี 29-31 
มีนาคม 2554 เร่ือง “ ขนาดของสถานพยาบาลมีผลตอ่ความ
ตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอของการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ 
ภายใต้หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า” 



 

 

การเข้าร่วม
ประชุม/สัมนา
วิชาการ
ระดับประเทศ 
/นานาชาต ิ

 - เขา้รว่มการประชมุวชิาการนานาชาต ิ18th International 
AIDS Conference ระหว่างวนัที ่18-23 กรกฎาคม 2553 ณ 
กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี   

- การน าเสนอผลงาน และประชาสมัพนัธ์ศนูย์วิจยั
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุและการประเมินผล ในการสมัมนา
ระดบัชาติเร่ืองโรคเอดส์ครัง้ท่ี 13 ระหวา่งวนัท่ี 29 - 31 
มีนาคม 2554 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 

- การน าเสนอผลงาน และประชาสมัพนัธ์ศนูย์วิจยั
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุและการประเมินผล  ในการประชมุ
วิชาการนานาชาติ The 10 International Congress on 
AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP10) ระหวา่งวนัท่ี 26-
30 สิงหาคม 2554 ณ เมืองปซูาน สาธารณรัฐเกาหลี  

    -        เข้าร่วมการสมันานานาชาติ Socio-Economic and mental  
             health burdens of HIV/AIDS in developing countries  
             ระหวา่งวนัท่ี 21 – 22 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์   
            ประเทศมาเลเซยี 

งานด้านการ
เรียนการ
สอนและ
บริการวิขา
การ 
 

 - วิชา พว 1206 เศรษฐศาสตร์กบัระบบสขุภาพ ภาคเรียนท่ี 1ปี
การศกึษา 2551-2554 นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2 วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี หวัข้อ 

1. กรณีศกึษาตวัอย่างจากการอา่นบทความ และ/หรือ
เอกสารวิชาการที่เก่ียวข้องกบัเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุ และ/หรือระบบสขุภาพ 

2. การปฏิรูประบบบริการสาธารณสขุ เหตผุลและ
ความจ าเป็นในการปฏิรูประบบบริการ สาธารณสขุ
และการปฏิรูประบบสขุภาพในปัจจบุนั 

3. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการประกนัสขุภาพประเภท
และองค์ประกอบเก่ียวกบัการประกนัสขุภาพ 

4. หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
- วชิา พรลส  360  เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุขัน้แนะน า 

(Introduction to Health Economics) ภาคฤดรู้อน             
ปีการศกึษา 2553 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 วิทยาลยัพยาบาล
กองทพัเรือ 

1. กรณีศกึษาตวัอย่างจากการอา่นบทความ และ/หรือ
เอกสารวิชาการที่เก่ียวข้องกบัเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุ และ/หรือระบบสขุภาพ 

2. การปฏิรูประบบบริการสาธารณสขุ เหตผุลและ
ความจ าเป็นในการปฏิรูประบบบริการ สาธารณสขุ



 

 

และการปฏิรูประบบสขุภาพในปัจจบุนั 
3. หลกัเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผล 

บริการสาธารณสขุ 
4. หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

- วิชา เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ (Health Economics) รหสั 
0601203 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552-2554 นกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 2 และ 3 คณะสาธารณสขุศาสตร์และเทคโนโลยี
สขุภาพ วิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 

1. กรณีศกึษาตวัอย่างจากการอา่นบทความ และ/หรือ
เอกสารวิชาการที่เก่ียวข้องกบัเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุ และ/หรือระบบสขุภาพ 

2. การปฏิรูประบบบริการสาธารณสขุ เหตผุลและ
ความจ าเป็นในการปฏิรูประบบบริการ สาธารณสขุ
และการปฏิรูประบบสขุภาพในปัจจบุนั 

3. หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
- วิชา เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ (Health Economics) รหสั 

051106 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 
คณะสาธารณสขุศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ วิทยาลยั
นครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 

1. กรณีศกึษาตวัอย่างจากการอา่นบทความ และ/หรือ
เอกสารวิชาการที่เก่ียวข้องกบัเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุ และ/หรือระบบสขุภาพ 

2. การปฏิรูประบบบริการสาธารณสขุ เหตผุลและ
ความจ าเป็นในการปฏิรูประบบบริการ สาธารณสขุ
และการปฏิรูประบบสขุภาพในปัจจบุนั 

3. หลกัเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผล 
บริการสาธารณสขุ 

4. หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
-  

  


