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ประสบการณ์   

   
ผูช่้วยวทิยากร  การอบรมเชิงปฏิบตัิการการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ในงาน

การศกึษาพยาบาล และการให้บริการพยาบาลผู้มารับบริการ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหวัข้อ HOW TO DESIGN FOR COST 

EFFECTIVENESS ANALYSIS PROGRAMS ระหวา่งวนัท่ี 18 – 20 
สิงหาคม 2553 

ผู้ช่วยนักวิจัย -ชดุโครงการวจิยัการประเมนิระบบบรกิารของผูท้ีร่บัยาตา้นไวรสั
เอดสภ์ายใตร้ะบบประกนัสขุภาพ ในประเทศไทย 
-โครงการวจิยัการควบคมุ ก ากบั และประเมนิผล “โครงการพฒันา
รปูแบบและกลไกรณรงคเ์พือ่ป้องกนัปญัหาเอดสใ์นกลุ่มเยาวชนและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” 
-โครงการศกึษาวจิยัทบทวน (ครึง่แผน) แผนยทุธศาสตรบ์รูณาการ 
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดสแ์หง่ชาต ิพ.ศ. 2550-2554  

 

  
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 
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การน าเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการ

ระดับประเทศ 
/นานาชาต ิ

 

  
Poster 
Presentation: 
 

- การประชมุวิชาการนานาชาติ ICAAP10 เมืองปซูาน 
สาธารณรัฐเกาหลี ระหวา่งวนัท่ี 26-30 สิงหาคม 2554 เร่ือง 
Cost-Effectiveness Analysis of Establishing a 

Community Based Friend Center (P1) versus 

Implementing a Training Course for Men who 

have Sex with Men (P2) 
- การสมันาระดบัชาติเร่ืองโรคเอดส์ ครัง้ท่ี 13 วนัท่ี 29-31 

มีนาคม 2554 เร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงระดบั 

CD4 การศึกษาแบบ Cohort  ในผูรั้บประทานยาตา้นไวรัส
เอดส์ ภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพในประเทศไทย 

การเข้าร่วม
ประชุม/สัมนา
วิชาการ
ระดับประเทศ 
/นานาชาต ิ

 - 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 
 

 - หวัขอ้ หลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลบรกิาร
สาธารณสขุ รายวชิา สศบส 416 เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุขัน้แนะน า 
ส าหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขา
อนามยัชมุชน ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่1/2552 จ านวน 30 คน วนัที ่18 
สงิหาคม 2552 (10.00-12.00)  
 
- หวัขอ้ การวเิคราะหส์ถานการณ์อนามยัชมุชน วเิคราะหป์จัจยัและ
สาเหตุของปญัหาสขุภาพในเชงิเศรษฐศาสตร ์รายวชิา สศสอ 403 
หลกัเศรษฐศาสตรก์บังานอนามยัชมุชน (Principles of Economics 
and Community Health) นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาธารณสขุศาสตร)์ สาขาวชิาเอกอนามยัชมุชน ชัน้ปีที ่4 ภาคเรยีน
ที ่1/2554 จ านวน 32 คน วนัที ่3 มถิุนายน.2554 (10.00–12.00) 
 
-หวัขอ้ ระบบสขุภาพทีพ่งึปรารถนา และการจดัระบบการเฝ้าระวงั
ปญัหาอนามยัชมุชน รายวชิา สศสอ 403 หลกัเศรษฐศาสตรก์บังาน
อนามยัชมุชน  (Principles of Economics and Community Health) 
นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขา
วชิาเอกอนามยัชมุชน ชัน้ปีที ่4  
ภาคเรยีนที ่1/2554 จ านวน 32 คน วนัที ่10 มถิุนายน.2554 
(10.00–12.00)  
 
-หวัขอ้ การน าหลกัเศรษฐศาสตรม์าประยกุตใ์ช ้
ในงานอนามยัชมุชน เพือ่การวางแผนแกไ้ขปญัหาสขุภาพในชมุชน 
รายวชิาสศสอ 403 หลกัเศรษฐศาสตรก์บังานอนามยัชมุชน  
(Principles of Economics and Community Health) 
นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขา
วชิาเอกอนามยัชมุชน ชัน้ปีที ่4  
ภาคเรยีนที ่1/2554 จ านวน 32 คน วนัที ่10 มถิุนายน.2554 
(13.00–15.00) 
 
-หวัขอ้ เศรษฐศาสตรส์วสัดกิารและแนวคดิดา้นประกนัสขุภาพ 
ประเภทและองคป์ระกอบเกีย่วกบัการประกนัสขุภาพ รายวชิา สศสอ 
403 หลกัเศรษฐศาสตรก์บังานอนามยัชมุชน (Principles of 
Economics and Community Health) นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์  สาขาวชิาเอกอนามยัชมุชน ชัน้
ปีที ่4  ภาคเรยีนที ่1/2554 จ านวน 32 คน วนัที ่21 มถิุนายน.2554 
(13.00–15.00) 
 
-หวัขอ้ อปุสงค ์และอปุทาน ระบบราคา  ความจ าเป็น  
อปุสงคแ์ละอปุทานในการจดับรกิารสาธารณสขุ  



 

 

ลกัษณะพเิศษของสนิคา้สขุภาพกบัอปุสงค ์และอปุทาน รายวชิา 
เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ (Health Economics)  หลกัสตูร
สาธารณสขุศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรอ์นามยัสิง่แวดลอ้ม
หลกัสตูร 4 ปี  
(วทิยาลยันครราชสมีา  วทิยาคารกรงุเทพฯ) 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 จ านวน 24 คน วนัที ่28 มถิุนายน.2554 (13.00–
15.00) 
 
-หวัขอ้ การคลงัในระบบบรกิารสขุภาพเบือ้งตน้  รายวชิา สศสอ 403 
หลกัเศรษฐศาสตรก์บังานอนามยัชมุชน  (Principles of Economics 
and Community Health) นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาธารณสขุศาสตร)์  สาขาวชิาเอกอนามยัชมุชน ชัน้ปีที ่4 ภาค
เรยีนที ่1/2554 จ านวน 32 คน วนัที ่1กรกฎาคม 2554 (09.00–
11.00) 
 
-หวัขอ้ หลกัเบือ้งตน้ของเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุและกลไก
การตลาดของบรกิารสขุภาพ รายวชิา เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 
(Health Economics)  
หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรอ์นามยั
สิง่แวดลอ้มหลกัสตูร 4 ปี  (วทิยาลยันครราชสมีา  วทิยาคารกรงุเทพ
ฯ) นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 จ านวน 24 คน วนัที ่12 กรกฎาคม 2554 
(13.00–15.00) 
 
-หวัขอ้ การน าหลกัเศรษฐศาสตรม์าประยกุตใ์ชใ้นงานสาธารณสขุใน
ยคุปฏริปูระบบสขุภาพ รายวชิา เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ (Health 
Economics)  
หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรอ์นามยั
สิง่แวดลอ้มหลกัสตูร 4 ปี  (วทิยาลยันครราชสมีา  วทิยาคารกรงุเทพ
ฯ) นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 จ านวน 24 คน วนัที ่19 กรกฎาคม 2554 
(13.00–15.00) 
 
-หวัขอ้ ศกึษากรณีตวัอยา่งรายงานผลการศกึษากรณีตวัอยา่ง 
(เศรษฐศาสตรก์บังานอนามยัชมุชน) รายวชิา สศสอ 403 หลกั
เศรษฐศาสตรก์บังานอนามยัชมุชน  
(Principles of Economics and Community Health) 
นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขา
วชิาเอกอนามยัชมุชน ชัน้ปีที ่4  
ภาคเรยีนที ่1/2554 จ านวน 32 คน วนัที ่2 กนัยายน 2554 (09.00–
11.00) 
 



 

 

-หวัขอ้ หลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลบรกิาร
สาธารณสขุ 
(An Evaluation of Health Care Services) รายวชิา เศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุ (Health Economics)  
หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรอ์นามยั
สิง่แวดลอ้มหลกัสตูร 4 ปี (วทิยาลยันครราชสมีา  วทิยาคารกรงุเทพ
ฯ) นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 จ านวน 24 คน วนัที ่16 สงิหาคม 2554 
(13.00–15.00) 
 
-หวัขอ้ แนวคดิและสถานการณ์การประกนัสขุภาพในประเทศไทย 
(Concept and Status of Health Insurance in Thailand) ส าหรบั
นกัศกึษา วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร)์ ปีที ่2 จ านวน 182 คน วนัที ่
21 กนัยายน 2554 (13.00–16.00) 

 
 

  


