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ประสบการณ์   

   
ผู้ช่วยนักวิจัย - ปัจจยัที่ใช้เป็นตวัแปรในการจดัสรร ทรัพยากรและงบประมาณ

ด้านการสร้างเสริม สขุภาพและป้องกนัโรค (Factors influencing 
resource and budget allocation and health promotion 
programme) 
 

นักวิจัยภาคสนาม 
โครงการ: 
 

 1. Health behavioral situation assessment with Division of 
Health Education and  

Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, 2005 
2. การวดัภาระของโรคไข้เลอืดออกในจงัหวดั ขอนแก่น ประเทศ
ไทย: ผลกระทบตอ่ครัวเรือนจากการมีผู้ ป่วยโรคไข้เลอืดออกที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล (Measurement of the dengue 
burden in Khon-Kaen, Thailand: Impact on household of 
dengue hospitalised episode) 
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นักวิจัย 1. UNFPA/UNAIDS/NIDI survey on financial flows in 2005 
2. การพฒันาระบบข้อมลู ข้อสนเทศเพื่อการติดตามผลการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์ในจงัหวดัตาก (Monitoring site 
and evaluation in AIDS of Tak province) 
3. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงบรูณาการสถานการณ์การติดเชือ้ทาง
เพศสมัพนัธ์และเอดส์ จงัหวดัตาก (Improvement of health 
conditions of migrants in Tak province) 
4. การวิเคราะห์ต้นทนุกิจกรรมและต้นทนุการผลติบณัฑิต คณะ
สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2549  
5. โครงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงบรูณาการของการติด
เชือ้ทางเพศสมัพนัธ์ และเอชไอวี ในกลุม่ประชากรข้ามชาติ 
จงัหวดัตาก (Data triangulation)  
6. การวิเคราะห์ต้นทนุกิจกรรมและต้นทนุของโครงการแมสู่ล่กู 
(PHOMS) จงัหวดั หนองคายและจงัหวดัสงขลา ร่วมกบัส านกั
ระบาด กระทรวงสาธารณสขุ (Activity based costing and unit 
cost analysis of  PHOMS in Nongkhai and Songkhla 
province with Bureau of Epidemiology, Ministry of Public 
Health) 
7. หลกัสตูรการปฏิบตัิงานบริหารการคลงัภายใต้โครงการปฏิรูป
ระบบบริการ สาธารณสขุการพฒันากลยทุธ์ด้านการจดัสรร
ทรัพยากรสาธารณสขุและวิธีการจ่ายเงิน (Methods of 
Resource Allocation and Payment in Health Care Financing 
and Particularly in Health Security Scheme) 
8. หลกัสตูรการบริหารจดัการเครือขา่ยบริการสขุภาพระดบัปฐม
ภมูิ หนว่ยที่ 4: การจดัสรรทรัพยากรสาธารณสขุ วิธีการจ่ายเงิน 
และการจดัการทรัพยากร (การเงิน)  ( Health Care Financing: 
Resource allocation and payment in health care financing 
29 October – 2 November 2007) 
9. โครงการ UNFPA/UNAIDS/NIDI survey on Financial Flows 

in 2008 
10. การวิเคราะห์ต้นทนุกิจกรรมและต้นทนุการผลติบณัฑิต   
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2549 
11 . โครงการการจ้างเหมาประเมินผล (คร่ึงแผน) แผน
ยทุธศาสรตร์บรูณาการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์แหง่ชาติ 
พ.ศ. 2550-2554   
12. การจดัการความรู้แบบบรูณาการในโครงการทบทวนคร่ึงแผน  
แผนยทุธศาสตร์บรูณาการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์แหง่ชาติ 
พศ.2550-2554 ตามบทบาทของส านกังานป้องกนัควบคมุโรค  
13. โครงการวิจยัเร่ืองคา่ใช้จ่ายในการรักษาและผลกระทบด้าน



 

 

จิตใจและสงัคมเนื่องจากเป็นโรคหดูบริเวณอวยัวะเพศและ/ หรือ
ทวารหนกัในกรุงเทพมหานคร ปี 2551 (Burden and Medical 
Costs of Anogenital Warts in Bangkok, Thailand) 
14. โครงการวิจยัเชิงส ารวจสถานการณ์และวิเคราะห์นโยบาย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ การบริหารจดัการอาหารใน
โรงเรียน ระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ ปี พ.ศ. 2552 
(The Survey Research in Situation and Policy, Law, 
Regulation Intervention and Management Analysis of 
School Lunch Nutrition Program at the Local and National 
Level, Thailand) 
15. โครงการวิจยัการควบคมุก ากบัและประเมินผล การพฒันา
รูปแบบและกลไกรณรงค์ เพื่อป้องกนัปัญหาเอดส์ในกลุม่เยาวชน
และกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 
15.1 โครงการวิจยัการควบคมุก ากบัและประเมินผล โครงการ
พฒันารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกนัปัญหาเอดส์ในกลุม่
เยาวชน 
15.2 โครงการวิจยัการควบคมุก ากบัและประเมินผล โครงการ
พฒันารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกนัปัญหาเอดส์ในกลุม่
ศาสนาพทุธ (มจร.) และมสุลมิ 
 

 
 วิทยากรร่วม 

 
1.  โครงการวิเคราะห์ต้นทนุกิจกรรมระบบเฝ้าระวงัพฤติกรรมสขุภาพ
ในกลุม่  นกัเรียน  12 จงัหวดั ร่วมกบัส านกัระบาด กระทรวง
สาธารณสขุ (Activity based costing and unit cost analysis of 
student behavioral surveillance system in 12 targeted provinces 
with Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health)  
2. การวดัภาระของโรคไข้เลอืดออกในจงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย: 
ผลกระทบตอ่ครัวเรือนจากการมีผู้ ป่วยโรคไข้เลอืดออกที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ( Measurement of the dengue burden in 
Khon-kaen, Thailand: Impact on household of dengue 
hospitalized episode). 
3. การอบรมเชิงปฏิบตัิการการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ในงาน
การศกึษาพยาบาล และการให้บริการพยาบาลผู้มารับบริการ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหวัข้อ HOW TO DESIGN FOR COST 
EFFECTIVENESS ANALYSIS PROGRAMS 

 
 
 
 



 

 

ผลงานตีพิมพ ์

 
 1. National Strategic Plan for Integration of AIDS Prevention and 

Alleviation 2007-2011: Mid-Term Review: Thailand :วารสารโรค
เอดส ์

2. ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมทางเพศของนกัเรียนที่เสีย่งตอ่
การติดเชือ้เอช ไอว ี:วารสารโรคเอดส ์

การน าเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการ
ระดับประเทศ 
/นานาชาต ิ
 

Poster 
Presentation: 
 

1. ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมทางเพศที่เสีย่งตอ่การติดเชือ้
เอช ไอวี (Track C) การสมัมนาระดบัชาติเร่ืองโรคเอดส์ครัง้ที่ 13 ซึง่
จะจดัขึน้ในระหวา่งวนัท่ี 29 - 31 มีนาคม 2554 ณ อิมแพ็คเมืองทอง
ธาน ี

2. Building Models for Substantial Network of Thai Risk 
Population and Youth: United Action from Diverse Voices  ใน
การประชมุวิชาการนานาชาติ ICAAP10 เมืองปซูาน สาธารณรัฐ
เกาหล ีระหวา่งวนัท่ี 26-30 สงิหาคม 2554 

3. Importance of Developing a National Strategic Plan for HIV 
Prevention, Care and Treatment: Key Finding from The 
‘National Strategic Plan for Integration of AIDS Prevention 
and Alleviation 2007-2011’: Mid-Term Review: Thailand   ใน
การประชมุวิชาการนานาชาติ ICAAP10 เมืองปซูาน สาธารณรัฐ
เกาหล ีระหวา่งวนัท่ี 26-30 สงิหาคม 2554 

 
การเข้าร่วม
ประชุม/สัมนา
วิชาการ
ระดับประเทศ 
/นานาชาต ิ

 1. การน าเสนอผลงาน และประชาสมัพนัธ์ศนูย์วิจยัเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุและการประเมินผล  ในการสมัมนาระดบัชาติเร่ืองโรค
เอดส์ครัง้ที่ 13 ซึง่จะจดัขึน้ในระหวา่งวนัท่ี 29 - 31 มีนาคม 2554 ณ 
อิมแพ็คเมืองทองธานี 

2. การน าเสนอผลงาน และประชาสมัพนัธ์ศนูย์วิจยัเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุและการประเมินผล  ในการประชมุวิชาการนานาชาติ 
ICAAP10 เมืองปซูาน สาธารณรัฐเกาหล ีระหวา่งวนัท่ี 26-30 
สงิหาคม 2554 
 

กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน: 
 

 1. วิชา สศสอ 403 หลกัเศรษฐศาสตร์กบังานอนามยัชมุชน 
(Principles of Economics and Community Health) หวัข้อ การ
ผลติ ต้นทนุการผลติ และการวิเคราะห์ต้นทนุในงานอนามยัชมุชน  
นกัศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสขุศาสตร์) สาขา
วิชาเอกอนามยัชมุชน ชัน้ปีที่ 4  

2. วิชา พว 1206 เศรษฐศาสตร์กบัระบบสขุภาพ หวัข้อ 1) การน าหลกั
เศรษฐศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในงานสาธารณสขุในยคุปฏิรูประบบ
สขุภาพ 2) ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัต้นทนุของบริการสาธารณสขุ  3) 
ต้นทนุของบริการสาธารณสขุ  (ต้นทนุกิจกรรม ) 4) การคลงั



 

 

สาธารณสขุเบือ้งต้น  การจดัสรรทรัพยากรสาธารณสขุ  5) วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบระบบเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุของประเทศในกลุม่
สมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ  หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์อนามยัสิง่แวดล้อม  คณะสาธารณสขุศาสตร์และ
เทคโนโลยีสขุภาพ วิทยาลยันครราชสมีา 

3. วชิา พรลส  360  เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุขัน้แนะน า  
(Introduction to Health Economics) 
หวัขอ้ การคลงัสาธารณสขุ  ต้นทนุของบริการสาธารณสขุ  
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 
 

  


