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 ต ำแหน่ง    ผู้จัดกำรโครงกำรและ นักวิจัย 
การศึกษา ปริญญาตร ี

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาโท 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  โรคติดเชื้อและวิทยาการ
ระบาด  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสบการณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ: 
ปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรในการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(Factors influencing resource and budget allocation 
and health promotion programme) 
นักวิจัยภาคสนาม โครงการ: 
Health behavioral situation assessment with 
Division of Health Education and Bureau of 
Epidemiology, Ministry of Public Health, 2005 
การวัดภาระของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดขอนแก่น 
ประเทศไทย: ผลกระทบต่อครัวเรือนจากการมีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
(Measurement of the dengue burden in Khon-Kaen, 
Thailand: Impact on household of dengue 
hospitalised episode) 
นักวิจัย โครงการ: 
- UNFPA/UNAIDS/NIDI survey on financial flows in 
2005 
-การพัฒนาระบบข้อมูล ข้อสนเทศเพื่อการติดตามผล
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในจังหวัดตาก 
(Monitoring site and evaluation in AIDS of Tak 
province) 
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ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ: 
ปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้านการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค (Factors influencing resource and budget allocation 
and health promotion programme) 
นักวิจัยภาคสนาม โครงการ: 
Health behavioral situation assessment with Division of Health Education 
and Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, 2005 
การวัดภาระของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย: ผลกระทบต่อ
ครัวเรือนจากการมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
(Measurement of the dengue burden in Khon-Kaen, Thailand: Impact on 
household of dengue hospitalised episode) 
นักวิจัย โครงการ: 
- UNFPA/UNAIDS/NIDI survey on financial flows in 2005 
-การพัฒนาระบบข้อมูล ข้อสนเทศเพื่อการติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ในจังหวัดตาก (Monitoring site and evaluation in AIDS of Tak province) 
-การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการสถานการณ์การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ 
จังหวัดตาก 
-การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนการผลิตบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2549  
-Improvement of health conditions of migrants in Tak province 
ผู้ประสานงานโครงการ: 
-การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนของโครงการแม่สู่ลูก (PHOMS) จังหวัด
หนองคายและจังหวัดสงขลา ร่วมกับส านักระบาด กระทรวงสาธารณสุข (Activity 
based costing and unit cost analysis of    PHOMS in Nongkhai and 
Songkhla province with Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health) 
-หลักสูตรการปฏิบัติงานบริหารการคลังภายใต้โครงการปฏิรูประบบบริการ
สาธารณสุขการพัฒนากลยุทธ์ด้านการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุขและวิธีการ
จ่ายเงิน (Methods of Resource Allocation and Payment in Health Care 
Financing and Particularly in Health Security Scheme) 
-หลักสูตรการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ หน่วยที่ 4: การ
จัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข วิธีการจ่ายเงิน และการจัดการทรัพยากร (การเงิน)  
(Health Care Financing: Resource allocation and payment in health care 
financing 29 October – 2 November 2007) 
 



วิทยากรร่วม: 
  -โครงการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
นักเรียน  12 จังหวัด ร่วมกับส านักระบาด กระทรวงสาธารณสุข (Activity based 
costing and unit cost analysis of student behavioral surveillance system in 
12 targeted provinces with Bureau of Epidemiology, Ministry of Public 
Health) 
-การวัดภาระของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย: ผลกระทบต่อ
ครัวเรือนจากการมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
(Measurement of the dengue burden in Khon-kaen, Thailand: Impact on 
household of dengue hospitalized episode) 
 
ประสบการณ์การน าเสนอผลงานวิชาการ: 
- การประชุมนานาชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 9 (9th International Congress on 
AIDS in Asia and the Pacific Bali International)  ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนี
เชีย Convention Center/BICC – Nusa Dua, Bali on 9-13 August 2009 
 
 
 


