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แบบฟอรมที่ 2 

จํานวนบุคลากรที่วาจางดวยเงินทุนวจิัยของสวนงาน ปงบประมาณ 2552 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) 

สวนงาน ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการประเมินผล อาคารเอนกประสงค ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ชั้น 8 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ประเภท ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง 

ปริญญาเอก/

เทียบเทา 

รวม 

สายวิชาการ  8  3   11 

สายวิชาชีพ 1      1 

สายบริหารทั่วไป  2     2 

รวม       14 

หมายเหตุ : ไมรวมขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย 
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แบบฟอรมที่ 3  

เครือขาย/โครงการความรวมมือ ในปงบประมาณ 2552 

ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

เครือขายดานการศึกษา 

1. ภายในประเทศ 

1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
การคลังสาธารณสุข 

(Health Care 

Financing: Resource 

allocation and 

Payment mechanism) 

 

 

 

พัฒนาหลักสูตรสําหรับ 3 กลุมเปาหมาย 

คือ ผูบริหารของ สปสช (สวนกลาง) 

ผูบริหารของ สปสช สาขาเขต (สวน

ภูมิภาค) และผูอํานวยการโรงพยาบาล

ระดับเครือขายบริการปฐมภูมิ เพื่อ

เสริมสรางความเขาใจและสามารถ

อธิบายเปาประสงค/วัตถุประสงคของ

การจัดสรรทรัพยากรและวิธีการจายเงิน 

ผลกระทบของวิธีการจัดสรรทรัพยากร

และวิธีการจายเงินตอสถานการณดาน

การเงินของเครือขายและการปรับตัว 

สามารถพัฒนาหลักเกณฑการจัดสรร

ทรัพยากรและวิธีการจายเงินภายใน

เครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ การ

จัดการทรัพยากรในสวนการบริหาร

การเงินและความเสี่ยง รวมถึงเขาใจ

 

 

Health Care Reform/EU 

(สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ) 

 

The Health Care Reform 

Project  

(HCRP – NHSO/GTZ/ITM) 

National Health Security 

Office, Jasmin Tower, 

Chaengwattana Rd. 

Nontaburi 11120 

Tel. 02-831 4028; Email: 

HCR-SP@nhso.go.th 

 

 

 

2548 

 

 

 

การพัฒนากลยุทธดานการจัดสรรทรัพยากร

สาธารณสุขและวิธีการจายเงิน (เพิ่มเติม) - เขาใจ

เปาหมาย วัตถุประสงค และหลักการกระจาย

ทรัพยากรสุขภาพที่เหมาะสม - มีความเขาใจใน

ธรรมชาติของความจําเปนดานสุขภาพ และปจจัย

ตางๆที่มีผลตอความจําเปนดานสุขภาพ - มี

ความเขาใจในธรรมชาติของรายจายดานสุขภาพ 

และปจจัยที่มีผลตอรายจายดานสุขภาพ – มี

ความรูความเขาใจในวิธีการจายเงินรูปแบบตางๆ

แกสถานพยาบาลและผลกระทบตอระบบบริการ

ที่เกิดขึ้น - เขาใจพฤติกรรมการตอบสนองของผู

ใหบริการตอมาตรการดานการเงินการคลังที่ใช

และวิธีการปองกัน โดยนํามาใชในการเรยีนการ

สอนในหลักสูตรหลักสูตรการบริหารจัดการ

เครือขายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จํานวน 4 

รุน รวมกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
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ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

ธรรมชาติของตนทุนของการจัดบริการ

สุขภาพ (เนนการบริการปฐมภูมิ) และ

อธิบายถึงวิธีการบริหารทรัพยากรที่มี

จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ 

 

1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
การบริหารโรงพยาบาล 

(การจัดการการเงินใน

โรงพยาบาล เพื่อความ

เปนเลิศ) 

 

พัฒนาหลักสูตร เพื่ออบรมเตรียมความ

พรอมสําหรับแพทยที่จะเปนผูบริหาร

โรงพยาบาล ซึ่งมีประสบการณนอย ใน

เรื่องการจัดการการเงินในโรงพยาบาล 

ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในการอบรม มีทั้ง

การสอนในเชิงทฤษฎีและถอดบทเรียน

จากอดีตผูอํานวยการโรงพยาบาล ที่มี

หลักในการบริหารแตเดิมมาเปนอยางไร 

รวมถึงมีกรณีศึกษาซึ่งเปนตัวอยางจริง 

ใหไดแนวคิดเพิ่มเติม “วาผูบริหารที่จะ

ทําการอบรมมี 3 กลุม คือ  

กลุมที่ 1 รพ.ศูนยและ รพ.ทั่วไป  

กลุมที่ 2 คือ รพ.ชุมชน  

กลุมที่ 3 รพ.ยุพราช ฯ 

 

ปจจุบันมีโครงการที่ทําการพัฒนาและ 

Reform ใหเกิด primary และ 

Health Care Reform/EU 

(สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ: สปสช) 

 

Deutche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit 

(GTZ) GmbH 

EUROPAID/114805/C/SV/TH

; Health Care Reform Project 

HCRP30/2008 

Dr. Sukhontha Kongsin 

(National short term expert) 

 

 

 

 

 

2550 โครงการพัฒนาที่เปนผลตอเนื่องจาก Health 

Care Reform ทําใหเกิดการพัฒนาระบบ 

primary และ secondary care ใหเปนจริงจาก

ภาพฝนระบบสุขภาพที่พึงปรารถนา คือ holistic 

care โดยมีกระบวนการสงตอ และสามารถแยก 

primary care ออกมาจาก case สวนใหญของ 

รพ. โจทยที่สําคัญคือ ผูอํานวยการ รพ. เขาใจ

และสามารถการเปลี่ยนแปลง- Change 

management อยางไรกับระบบปจจุบันที่มีการ

ปฏิรูปการเงินการคลังสุขภาพ รวมทั้งเรื่องของ

ภาวะผูนํา (Leadership management) 

 

1. ใหคําแนะนําเพื่อกําหนดกรอบการพัฒนาและ

กํากับแนวทางในการศึกษารูปแบบของการ

บริหารจัดการดานการเงินการคลัง  เพื่อนําไป

เปนตนแบบสําหรับหนวยบริการของกระทรวง

สาธารณสุข 
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ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

secondary care ใหเปนจริง คอื holistic 

care โดยมีกระบวนการสงตอ แยก 

primary care ออกมาจาก case สวน

ใหญของ รพ. โดย อ.นพ. ถาวรมีคําถาม

ที่อยากจะทราบวา ผูอํานวยการ รพ.ทํา 

Change management อยางไรกับ

ระบบปจจุบัน 
 

- กลุมประกันสุขภาพสํานัก

พัฒนาการเงินการคลัง   

สาธาณสุข 

- โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

อินเตอรเนชั่นแนล 

2. ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการจัดทําตนทุน

บริการ   การวางแผนงบประมาณ  การติดตาม

กํากับผลการดําเนินงาน และทดลองดําเนินการ

ในหนวยบริการที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน

ตนแบบ  

3. นําผลการศึกษาหรือเครื่องมือที่ไดไปกําหนด

เปนแผนการขยายรูปแบบการดําเนินงาน ใน

หนวยบริการอื่น  เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

4. พิจารณาแนวทางเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใน

เชิงโครงสราง รวมถึงกฎ ระเบียบวิธีการทํางาน

เพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ

การเงินการคลัง 

 

2. ตางประเทศ 

2.1 Económica Referente 

Group 

 

 

ความรวมมือของเครือขายศิษยเกา

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

เพื่อการจัดทํา E–Journal/Data base 

และเปนเครือขายการเรียนรู (Learning 

Network) การแลกเปลี่ยนประสบการณ

รวมถึงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

ที่ผานมาคือ International AIDS 

 

Economía y Política de la 

Salud Instituto Nacional de 

Salud Publica, Mexico  

Tel: +52 777 329 3069 

E-mail: 

bertozzi@alum.mit.edu 

 

 

2550 

 

Curriculum Development (Health Economics) 

ที่ผานมามีการปรับปรุง Blackboard 

ซึ่งเปนสื่อการเรียนกาสอน โดยสามารถเขาไปใน 

website โดยการเขาไปใน 

http://educacion.insp.mx  

(หมายเหตุ คําวา education การสะกดคําดวย a 

แทนตัว "c" ในภาษา Spanish".   
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ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

Conference (AIDS 2008) ณ ประเทศ 

Mexico ในฐานะ Scientific Committee 

Programme – Track E ซึ่งมีผูเขา

ประชุมจากประเทศ/ภูมิภาคตาง ๆ ทั่ว

โลก จํานวนผูเขาประชุมประมาณ 

30,000 คน 

On the left of the screen you will see the 

following.  Either click "iniciar session" or 

select English and "go" below and the "iniciar 

session" button will change to "login".) 

 

 

2.2 UNAIDS/ UNAIDS 

RST AP (Training on 

National Strategic 

Plans 

 

เนื่องจากเปน Asian Representative 

ของ INSP (Instituto Nacional de 

Salud Publica), Mexico โดยการ

สนับสนุนของ The World Bank 

Institute จึงจําเปนตองแสวงหาความ

รวมมือกับองคกรที่เปน Multilateral 

agency เชน UNAIDS Regional 

Support Team – Asia and the Pacific 

ในการจัดทําหลักสูตรที่จะพัฒนา

การศึกษาตนทุนของแตละแผน

ยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดการเขาถึงบริการ

อยางครอบคลุม (the development of 

costed national strategic plans for 

universal access) 

Technical Support Facility for 

Southeast Asia and the 

Pacific (TSF SEAP) 

 

UNAIDS RST-AP 

2551 AIDS Strategy and Action Plan (ASAP), a 

service of UNAIDS, funds technical and 

financial assistance and capacity building to 

countries in designing, costing and 

implementing AIDS strategies and action 

plans.  This collaborative work of the 

UNAIDS Secretariat and Co-sponsors, which 

is hosted by the World Bank, has created 

several tools and training modules that help 

countries design strategic plans that are well-

prioritized, evidence-based, and results-

focused.  ASAP’s capacity building effort has 

been out-sourced to INSP of Mexico and the 

World Bank Institute in 2007, The INSP in 

turn has involved the Mahidol School of 

Public Health to take a lead in the regional 
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ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

training. 

 

This particular training program will involve 

the following:  

(1) Development of a common set of tools to 

be used by all stakeholders across the board 

through a harmonization process; 

(2) Training a core group of national program 

managers and key policy people and 

decision-makers for developing the 

necessary capacity to drive a national 

process of evidence-based national strategic 

plans; 

(3) Training in technical experts in the areas 

of HIV economics, epidemiology, and 

practical implementation; and   

(4) Synchronization of tools in the training of 

M/E officers of UNAIDS and training of HIV 

economists and epidemiologists planned in 

the Evidence-based Advocacy for Action 

project. 
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ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

เครือขายดานการวิจัย 

1. ภายในประเทศ 

1.1 การประเมินระบบบริการ
ของผูที่รับยาตานไวรัส

เอดสภายใตระบบ

ประกันสุขภาพ ใน

ประเทศไทย 

(Evaluation of Service 

System among 

Individuals Who 

Receive Antiretroviral 

Therapy under the 

Health Insurance 

System in Thailand) 

 

 

 

การประเมินระบบบริการของผูที่รับยา

ตานไวรัสเอดสภายใตระบบประกัน

สุขภาพ ในประเทศไทย ประกอบดวย 

ระยะที่ 1 โครงการ การเขาถึงยาตาน

ไวรัสเอดส และ เหตุผลที่ทําใหผูติดเชื้อ

เอชไอวี/ผูปวยเอดส ไมมารับบริการยา

ตานไวรัสเอดส ภายใตระบบประกัน

สุขภาพ ในประเทศไทย 

ระยะที่ 2. โครงการ ปจจัยที่มีผลตอการ

รับประทานยาตานไวรัสเอดสอยาง

ตอเนื่อง ของผูที่มารับยาตานไวรัสเอดส 

ภายใตระบบประกันสุขภาพ ในประเทศ

ไทย 

ระยะที่ 3  โครงการ ผลลัพธดานสุขภาพ 

จากการใหยาตานไวรัสเอดส ภายใต

ระบบประกันสุขภาพ ในประเทศไทย 

 

 

- สํานักงานวิจัยเพื่อ

หลักประกันสุขภาพไทย 

(ภาคีเครือขายสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข) 

- คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการเพื่อ

พัฒนาระบบบริการผูติด

เชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส 

(สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพ) 

 

 

 

2550 

 

 

การดําเนินโครงการ 3 โครงการดังกลาวในป 

2551 ไดดําเนินการศึกษาในพื้นที่เดียวกนัโดย

พิจารณาจากปญหาการแพรระบาดของการติด

เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ความพรอมของระบบ

ขอมูลและมีความครบถวนของขอมูลในฐานขอมูล 

NAP Program ขอมูลบุคลากรของหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการใหบริการ บัตรบันทึกประวัติ

คนไข ขอมูลดานคลินิกของผูติดเชื้อเอชไอวี/ 

ผูปวยเอดส ทั้ง 3 สิทธิ (สิทธิประกันสุขภาพถวน

หนา, ประกันสังคม และสวัสดิการขาราชการ) 

รวมทั้งมีความพรอมของระบบบริการการจายยา

ตานไวรัสเอดส และ มีระบบการนับเม็ดยา (Pill 

Count) จํานวน 3 จังหวัด ซึ่งไดแก จังหวัด

เชียงราย จังหวัดขอนแกนและจังหวัดสงขลา 

ทั้งนี้การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม

ในแตละโครงการสรุปไดดังนี้ 

- โครงการวิจัยระยะแรกเปนการศึกษาเรื่อง การ

เขาถึงยาตานไวรัสเอดส และ เหตุผลที่ทําใหผูติด

เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ไมมารับบริการยาตาน

ไวรัสเอดส ภายใตระบบประกันสุขภาพ ใน
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ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

ประเทศไทย  เปนการวิจัยเชิงประเมินผล และ

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในกลุมผูติด

เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่ลงทะเบียน ภายใต 

NAP Program ที่ไมมารับบริการยาตานไวรัส 

เพื่อหาเหตุผลของการไมมารับบริการยาตาน

ไวรัสเอดสของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่มีอาการ

ตามเงื่อนไขที่ตองไดรับยาตานไวรัสเอดส ภายใต

ระบบประกันสุขภาพ และเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพ และทางเลือกอื่นๆ ในการดูแล

สุขภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ไมเขารับ

บริการยาตานไวรัสคิดวาดีกวา ซึ่งจะ

ทําการศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด (ภาคละ 1 

จังหวัด) โดยใชการเก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกผู

ติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และผูบริหาร รวมกับการ

ประชุมกลุมเครือขายผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และ

เจาหนาที่ผูใหบริการ  

- โครงการวิจัยระยะที่สองเปนการศึกษาเรื่อง 

ปจจัยที่มีผลตอการรับประทานยาตานไวรัสเอดส

อยางตอเนื่องของผูที่มารับยาตานไวรัสเอดส 

ภายใตระบบประกันสุขภาพ โครงการนี้เปน

การศึกษาเชิงภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาระดับการ

รับประทานยาตานไวรัสเอดสอยางตอเนื่อง
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ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

สม่ําเสมอ (Adherence of ARVs therapy) ของผู

ติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่มารับบริการยา

ตานไวรัสเอดสในสถานบริการภายใตระบบ

ประกันสุขภาพ โดยใชการประเมินระดับการ

รับประทานยาตานไวรัสเอดสอยางสม่ําเสมอ 2 

วิธีรวมกัน ไดแก วิธีนับเม็ดยา (pill count) และ

การประเมินการรับประทานยาตานไวรัสเอดส

ดวยตนเอง (self-report) และในสวนการศึกษา

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับประทานยา

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอนั้น จะทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการสัมภาษณผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่มา

รับยาตานไวรัสเอดส นอกจากนั้น จะ

ทําการศึกษาเชิงลึกในสวนของผูใหบริการ 

(Provider) และ ผูที่มารับยาตานไวรัสเอดส เพื่อ

คนหาเหตุผลที่เกิดการรับประทานยาตานไวรัส

เอดสไมตอเนื่องสม่ําเสมออีกประการหนึ่งดวย

ระยะที่ 3 เปนการศึกษาถึงผลลัพธดานสุขภาพ 

จากการใหยาตานไวรัสเอดส ภายใตระบบประกัน

สุขภาพ ในประเทศไทยเปนการศึกษาแบบ 

ติดตามไปขางหนา cohort study โดยติดตามผู

รับประทานยาตานไวรัสภายใต NAP program 

เปนระยะเวลาอยางนอย 1 ปซึ่งเปนกลุมเดียวกัน
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ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

กับโครงการที่ 2 เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการ

รับประทานยาตานไวรัสเอดส ตอผูติดเชื้อเอชไอวี

และผูปวยเอดสที่มารับบริการยาตานไวรัสเอดส

ในสถานบริการภายใตระบบประกันสุขภาพและ

ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลที่เกิดขึ้นจาก

การรักษาของผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส 

ภายใต NAP program ที่มารับบริการยาตาน

ไวรัสเอดสในสถานบริการภายใตระบบประกัน

สุขภาพ อนึ่งรายละเอียดของการศึกษายอยในแต

ละโครงการนั้นจะไดนําเสนอตอไป 

1.2 เครือขายการสนับสนุน
การพัฒนานักวิจัยรุน

ใหม ในโครงการวิจัยการ

ประเมินตนทุน

ประสิทธิผลของ

มาตรการการปองกัน

ควบคุมโรคฯ 

เปนหุนสวนในการสนับสนุนใหเกิด “องค

ความรู” แบบไรรอยตอ และสงเสริมให

หนวยงานไดรับการพัฒนาเปนองคกร

แหงการเรียนรู และนําไปสูความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน และ

เครือขายตาง ๆ ในการจัดการความรู 

เพื่อการปองกันและควบคุมโรคทั้งใน

สถานการณปกติ และในสภาวการณ

ฉุกเฉนิ 

- สํานักจัดการความรู กรม

ควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

- สํานักงานปองกันและควบคุม

โรคที่ 1-12 กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

2549 รวมกันจัดทําหลักสูตรการจัดการอบรม CEAT: 

Cost Effectiveness Analysis Team จํานวน 3 

รุน (ตั้งแต 2549 จนถึงปจจุบัน) 

เชน หนังสือเชิญเปนวิทยากร จากสํานักจัดการ

ความรู กรมควบคุมโรค ที่ สธ 0435.3/649 ลง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ขอเชิญเปน

วิทยากรในการอบรมทีมงานวิจัย "โครงการอบรม

ทีมวิจัยการประเมินตนทุนประสิทธิผลของ

มาตรการการปองกันควบคุมโรคที่ดําเนินการอยู

สําหรับโรคที่เปนภารกิจที่สําคัญของกรมควบคุม
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ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

โรค รุนที่ 2 ครั้งที่ 3" ในวันที่ 25 พฤษภาคม 

2552 เวลา 9.00 - 14.30 น. และวันที่ 26 

พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00 - 14.30 น. ณ ศูนย

ฝกอบรมงานอภิบาล "บานผูหวาน"  นครปฐม  

รวมจัดทําวิดิทัศน e-Learning สําหรับผูที่สนใจ

เรื่องการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล สําหรับผูเขา

อบรมนักวิจัยโครงการวิจัย การประเมินตนทุน

ประสิทธิผลที่ website: 

http://lms.kmddc.go.th/e_learning/course/cate

gory.php?id=9 

หลังจากการอบรม จัดทีมวิทยากรของศูนยวิจัยฯ 

ลงพื้นที่ไป Coaching นักวิจัยรุนใหมของ

สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 1-12 ที่ไดรับ

การอบรม 

 

1.3 เครือขายการวิจัยดาน
การปองกันเอดส

(โครงการวิจัยการ

ควบคุมกํากับและ

เพื่อพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

เครือขายปองกันเอดส ในลักษณะการ

ควบคุม กํากับ และประเมินผลโครงการ

พัฒนารูปแบบและกลไกรณรงคเพื่อ

- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

- องคการอนามัยโลก 

- ศรอ. ศูนยประสานงาน

เครือขายรณรงคเพื่อปองกัน

2551 1. การประชุมเตรียมการในกลุมประชากร

เปาหมายในฐานะเปน external reviewer 

2. Pre-Survey เพื่อแนะนํา Technical Team – 

External Evaluator และทําความรูจักกับ



Research Centre: Health Economics and Evaluation (2/3/2010)  12 

ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

ประเมินผล  โครงการ

พัฒนารูปแบบและกลไก

รณรงค เพื่อปองกัน

ปญหาเอดส ในกลุม

เยาวชนและ

กลุมเปาหมายเฉพาะ) 

 

ปองกันปญหาเอดส ในกลุมเปาหมาย 7 

กลุม ใน 22 โครงการ การศึกษาวิจัยนี้จึง

มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพื่อเสริมพลังของผูปฏิบัติงานผาน

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อให

สามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2) เพื่อสังเคราะหสรุปผลการถอดองค

ความรูจากการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการและ/หรือ

นโยบาย รวมทั้งเพื่อใหไดขอบงชี้

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธี ในการ

ปองกันโรคเอดส ที่มีประสิทธิผล คุมทุน 

ในประชากรกลุมตาง ๆ ที่มีแนวโนมจะ

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

3) เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน ตาม

โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค 

เพื่อปองกันปญหาเอดส ในกลยุทธที่ 2 

ไดแก การเสริมสรางศักยภาพของ

เครือขายและการมีสวนรวมของเยาวชน 

4) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

และ/หรือวิชาการเกี่ยวกับรูปแบบและ

ปญหาเอดส 

- เครือขายการทํางานดานเอดส

ทั้งภาครัฐและ NGOs ใน 7 

กลุมประชากรเปาหมายคือ 

กลุมองคกรศาสนา 

(1) โครงการเสริมสรางความรู

และทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับ

เอชไอวี/เอดส แกพระนิสิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 

(2) โครงการพัฒนาเครือขาย

ปองกันและแกไขปญหาเอดสใน

ชุมชนมุสลิม 

กลุมผุใชยาเสพติด 

(1) โครงการพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือในชุมชนและลด

ผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอ

วีในผูใชยาเสพติด ของมูลนิธิพี

เอสไอ (ประเทศไทย) ซึ่ง

ดําเนินการในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เชียงราย และ 

สงขลา   

เครือขาย 

3. จัดการประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน

และสังเคราะหบทเรียนโครงการพัฒนารูปแบบ

และกลไกรณรงคเพื่อปองกันเอดส สําหรับ

ประชากรกลุมเปาหมาย (ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 

กุมภาพันธุ 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 : วันที่ 25-26 

พฤศจิกายน 2552) 

4. การพัฒนาโครงการ/แผนการดําเนินงาน

ควบคุม กํากับ และประเมินผล ตามตัวชี้วัดของ

โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สวรส.   

5. การทดสอบเครื่องมือ 

6. การวางแผนลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการ 

รวมทั้ง Capacity Building, PLD และการ

ประเมินผลทางเศรษฐศาสตร 
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กลไกรณรงคเพื่อปองกันปญหาเอดส 

โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนและ

กลุมเปาหมายเฉพาะ 

(2) โครงการพัฒนาระบบการ

ลดอันตรายจากการใช

ยาเสพติดและลดผลกระทบจาก

การติดเชื้อเอชไอวีในผูใช

ยาเสพติด ของสถาบันธัญญ

รักษ ซึ่งดําเนินการใน 13 

จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร 

ปทุมธานี สมุทรปราการ ระยอง 

นครราชสีมา ขอนแกน 

อุดรธานี เชียงใหม แมฮองสอน 

สงขลา สตูล ตรัง และ ปตตานี   

(3) โครงการพัฒนาระบบการ

ลดอันตรายจากการใช

ยาเสพติดและลดผลกระทบจาก

การตดิเชื้อเอชไอวีในผูใช

ยาเสพติด ของมูลนิธิรักษไทย 

ซึ่งดําเนินการในจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร และ 

สมุทรปราการ และ  

(4) โครงการพัฒนาระบบการ

ลดอันตรายจากการใช

ยาเสพติดและลดผลกระทบจาก
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เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

การติดเชื้อเอชไอวีในผูใช

ยาเสพติดของเครือขายผูใชยา

ประเทศไทย ซึ่งดําเนินการใน

จังหวัด เชียงใหม และ ตรัง 

กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

(1) โครงการปองกันเอดสใน

กลุมชายรักชายตะเข็บชายแดน 

(2) โครงการรณรงคการปองกัน

เอดสเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม 

และการสงเสริมการอยูรวมกับผู

ติดเชื้อในกลุมชายที่มี

เพศสัมพันธกับชาย  ชาย

บริการทางเพศ  สาวประเภท

สองและสาวประเภทสองบริการ

ทางเพศ 

กลุมเครือขายองคกรและ

เครือขายผูติดเชื้อ  

(1) โครงการสงเสริมศักยภาพ

องคกรชุมชนในการจัดการ

ปองกันและแกไขปญหา เอชไอ

วี/เอดส ในชุมชนภาคเหนือ

ตอนบน 



Research Centre: Health Economics and Evaluation (2/3/2010)  15 
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เปนเครือขาย 
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รอบปงบประมาณ 2551 

(2) โครงการปฏิบัติการรณรงค

ปองกันโรคเอดส จ.

อุบลราชธานี  

(3) โครงการเสริมสราง

เครือขายการทํางานปองกันโรค

เอดสสูองคกรชุมชน  

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพ

คนทํางานดานเอดส ประเทศ

ไทย และ 

(5) โครงการสื่อสารเรื่องสิทธิ

ทางเพศเพื่อการปองกันเอดสใน

กลุมผูติดเชื้อและชุมชนโดย

เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส

ประเทศไทย 

กลุมเยาวชน 

(1) โครงการเครือขายแกนนํา

จิตอาสาปองกันเอดสเฉลิมพระ

เกียรติพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลีพระวร

ราชาทินัดดามาตุ 

(2) โครงการกลาเลือกกลา

รับผิดชอบ 
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รอบปงบประมาณ 2551 

(3) โครงการสงเสริมศักย ภาพ

เครือขายทํางานดานเอดสใน

กลุมเยาวชนอยางยั่งยืน 

(4) โครงการเสริมสราง

ศักยภาพองคกรในการสงเสริม

การปองกันเอชไอวี/เอดสใน

กลุมเยาวชนกลุมเปราะบาง

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(5) โครงการเอ็นจีโอไทยรวมใจ

ตานภัยเอดสในชุมชน 

(6) โครงการเยาวชนสุโขทัย

ตานภัยเอดสดวยการปองกัน

อยางเขาใจ 

กลุมพนักงานบริการมีโครงการ

ที่รับผิดชอบ 1 โครงการ คือ 

โครงการภาคีความรวมมือ

พนักงานบริการดานเอดส 

มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
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พระเกียรติ 

- มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2. ตางประเทศ 

2.1 ASAP (“AIDS Strategy 

and Action Plan”) 

Research Consortium 

 

 

1) จัดตั้งเพื่อการพัฒนาแผนงานวิจัยสห

สาขา สหสถาบัน สหภูมิภาค (South to 

South) ใหแกประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค

ทั่วโลก ซึ่งมี World Bank เปน

ผูสนับสนุนทุนในการ พัฒนาพัฒนา

หลักสูตร แผนการเรียนการสอนจํานวน 

500,000 เหรียญสหรัฐ และ UNAIDS 

เปนผูสนับสนุนทุนใหบุคลากร

สาธารณสุขที่เกี่ยวของมาเขารับการ

อบรม  ทั้งนี้ ASAP Consortium 

ประกอบดวยแกนนําจากมหาวิยาลัย 

และสถาบันการศึกษาดานการแพทย

และสาธารณสุขในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก 

2) พัฒนานักวิจัยใหมีความรู  

ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม

ในการวิจัย  สงเสริมใหเกิดเรียนรูดวย

ตนเองและสามารถบริหารจัดการ

โครงการและการพัฒนา จัดทําฐานขอมูล

เพื่องานวิจัย รวมทั้งสามารถจัดทํา

 

INSP- Instituto Nacional de 

Salud Pública Cuernavaca 

(INSP), México (ประเทศสหรัฐ

เม็กซิโก) ในฐานะ ASAP 

Consortium (“AIDS Strategy 

and Action Plan” –ASAP) 

โดยมี 

โดยมี Instituto Nacional de 

Salud Pública ประเทศ

เม็กซิโก เปนผูจัดทําโครงการ

เสนอขอทุนสนับสนุนและเปน

หนวยงานประสานงานหลัก 

ประกอบดวย 8 หนวยงานดังนี้ 

1. National Institute of Public 

Health (INSP) (Mexico) -

Consortium leader; 2. 

American University in Beirut 

(Lebanon); 3. Centre 

d'Enseignement Superieure 

 

2550 

 

การประชุมเครือขายที่ประเทศ Mexico เพื่อ

พัฒนาความรวมมือตอยอดในโครงการ 

AIDS2031 Programmatic Response 

Working Paper ในเรื่อง “‘should AIDS still be 

treated as exceptional?’” 
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เอกสารเผยแพรคูมือปฏิบัติงานงานวิจัย

ดานการกํากับติดตามประเมินผล 

บริการสุขภาพและสาธารณสุขทั้งภายใน 

ภายนอกประเทศ  รวมทั้ง ประสานงาน 

ระหวางนักวิจัยโครงการตางๆ เพื่อ

สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช 

ประโยชนอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ยุทธศาสตรบูรณาการงานปองกันและ

แกไขปญหาเอดส 

3) จัดทํา Working Paper Series and 

the Centre for Social Science 

Research (CSSR), ในลักษณะ 

development partner  

en Administration et Gestion 

(CESAG) (Sénégal); 

4. Futures Institute (United 

States); 5. Mahidol University 

(Thailand); 6. School of 

Family and Public Health 

Medicine, University of 

KwaZulu-Natal (South 

Africa); 

7. Semmelweiss University 

Health Services Management 

Training Centre (Hungary); 8. 

University of the West Indies 

(Trinidad) และมี

สถาบันการศึกษาชั้นนําสมทบ

ดังนี้ 

1. Centre for Economic 

Governance and AIDS in 

Africa (CEGAA) (South 

Africa); 2. Health and 

Development Africa/UNAIDS 

Technical Support Facility 
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(South Africa);  

3. Health Economics Unit of 

the University of Cape Town 

(South Africa); 4. Institute of 

Biomedical Research 

(Cameroon). 

2.2 เครือขายความรวมมือ
การพัฒนานโยบาย

สุขภาพ (Brandeis 

University) 

 

- เปนเครือขายความรวมมือในการ

พัฒนางานวิจัยนโยบาย และพัฒนา

ศูนยวิจัยฯ ใหมีศักยภาพเปน Program 

Management Team (PMT) โดยเฉพาะ

ในเรื่องโรคไขเลือดออกและโรคเขตรอน

อื่น ๆ  

- จัดทํา Research Road Map – Health 

Policy Research 

- พัฒนา Successor และ Talent Group 

ใหกับศูนยวิจัยฯ 

- จัดทําฐานขอมูลคลังความรูดานการ

ปองกันควบคุมโรคจากการศึกษา และ

เผยแพรสูสาธารณะ 

Schneider Institutes for 

Health Policy, Heller School, 

MS 035 

Brandeis University, 

Waltham, MA 02454-9110 

Tel: 1-781-736-3975;  Fax: 1-

888-429-2672 

2549 เตรียมการนําผลจากการวิจัยลงตีพิมพในวารสาร 

American Journal of Troppical Medicine & 

Hygiene (Manuscripts) 

- Estimating the cost of illness: recent 

advances from dengue 

- พัฒนาเครื่องมือสําหรับ Household survey 

กรณีศึกษาการเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อ

รองรับการมีวัคซีนโรคไขเลือดออก เพื่อเปน

ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลไทย 

เครือขายอื่นๆ (โปรดระบุ..) 

1. ภายในประเทศ 

1.1 - ไมม ี
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2. ตางประเทศ 

2.1 AIDS Society of Asia 

and the Pacific (ASAP 

Network). 

 

 

เครือขายงานวิจัยระดับชาติและองคกร

ตัวแทนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค โดยมี

เปาหมายรวมกันเพื่อลดการ

แพรกระจายและผลกระทบของ 

HIV/AIDS ทั้งนี้ องคกร ASAP เปน

หนวยงานในการสนับสนุนการประชุม

สมัชชานานาชาติเอดสในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟค (International Congress on 

AIDS in Asia and the Pacific: ICAAP) 

ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกสองป 

นอกจากนั้น เครือขายเปนกลุมองคหลัก

ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่

เกี่ยวกับเอชไอวีและเอดสทั่วภูมิภาค 

โดยเนนการแลกเปลี่ยนความคิดและ

ความรูความเขาใจเพื่อแสวงหาแนวทาง

สรางความรวมมือที่มีประสิทธิภาพใน

การกําจัดเอชไอวีและเอดสใหหมดสิ้นไป 

 

ความหลากหลายของสมาชิก

ภาพจากหนวยงานที่มีสาขา

แตกตางกันทั่วทั้งภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟคเอื้ออํานวยให

องคกร ASAP มีกรอบการ

ทํางานที่เปนประชาธิปไตย มี

กระบวนการตัดสินใจแบบ

กระจายอํานาจ และมีเวทีใน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ

และความคิดเห็นระหวางกันทั่ว

ทั้งภูมิภาค เหนือสิ่งอื่นใด การ

ดําเนินงานของเครือขาย (34 

องคกร) จะมีการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดหากรวมการ

เปนสมาชิกภาพของประเทศ

ไทยในอนาคต (คลิกดูไดจาก 

http://www.aidssocietyap.org/

02_member/member_01.asp

?menu_num=1&m_num=2 

และที่ 

http://www.aidssocietyap.org/

 

 

 

 

1) เปนที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญในการคัดเลือก

ประเทศที่จะเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ

โรคเอดสนานาชาติในภูมิภาคเอเซียและแปรซิฟก 

หรือเรียกวา การประชุมสมัชชานานาชาติเอดส

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค (Venue Selection 

Working Group for the 10th ICAAP- 

International Congress on AIDS in Asia and 

the Pacific ชวงเวลา มีนาคม - สิงหาคม 2552 

และจาก 3 ประเทศที่สมัครเขารับการพิจารณา 

ผลการคัดเลือกปรากฎวา ประเทศสาธารณรํฐ

เกาหลี เปนประเทศที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผู

จัดประชุม ICAAP ครั้งที่ 10 (พ.ศ. 2554) 

2) เปน co-chair ของการสัมมนาวิชาการ 

ASAP/IAS Symposium: HIV and national 

borders:  building research/evidence on 

mobility, migration and HIV, Tuesday,  

August 11, 2009, ในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิใน

เรื่อง Policy Research และเปนเครือขาย

คนทํางานดานเอดสกับ IAS – International 

AIDS Society 

3) หนังสือเชิญจาก Government  of  
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ชื่อเครือขาย/โครงการความรวมมือ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ชื่อสวนงาน/สถาบันที่เขารวม

เปนเครือขาย 

ป พ.ศ.ที่

จัดตั้ง

เครือขาย 

การดําเนิน/กิจกรรม/ผลการดําเนินงานใน

รอบปงบประมาณ 2551 

01_asap/asap_03.asp?menu

_num=4&m_num=1 

 

Indonesia,  the  international  partners  and  

the  Local  Organizing Committee, เรื่องเชิญ

เปนผูทรงคุณวุฒิ Abstract Reviewer ของ 9th 

International Congress on AIDS in Asia and 

the Pacific (9th ICAAP) 

4) หนังสือเชิญจาก Government  of  

Indonesia,  the  international  partners  and  

the  Local  Organizing Committee, เรื่องเชิญ

เปนประธาน 9th ICAAP Oral Session Chair 

ของ 9th International Congress on AIDS in 

Asia and the Pacific (9th ICAAP) 

5) หนังสือเชิญจาก Government  of  

Indonesia,  the  international  partners  and  

the  Local  Organizing Committee, เรื่องเชิญ

เปนที่ปรึกษา 9th ICAAP Speakers' Liaison for 

Plenary I: ของ 9th ICAAP  
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แบบฟอรมที่ 5 

การประชุมวชิาการ ระดบัชาต/ินานาชาติ ในรอบปงบประมาณ 2552 

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน  2552) 

โดยสวนงาน ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการประเมินผล ภาควิชาบรหิารงานสาธารณสุข อาคารเอนกประสงค ชั้น 8 

ดาน หัวขอการประชุม วัตถุประสงค 
ผูเขารวม

ประชุม 
จํานวน 

วันเดือนปที่

จัด 
สถานที่จัดประชุม 

สวนงาน/สถาบันที่รวมจัด

ประชุม (ถามี) 

โรคติดตอที่นํา

โดยแมลง

(ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจตอ

การปวยดวย

โรค

ไขเลือดออก) 

การประชุม

วิชาการโรค

ไขเลือดออก 

ระดับนานาชาติ 

(Global 

Innovation to 

Fight Dengue)

ระหวางวันที่ 

15-17 ต.ค. 

หัวขอการประชุมครั้งนี้ประกอบดวย

ความรูความกาวหนาในทุกดานของ

โรคไขเลือดออก ตั้งแตไวรัสวิทยา 

วิทยาภูมคุมกัน พยาธิวิทยา พาหะ 

ระบาดวิทยา ประเด็นดานเศรษฐกิจ

สังคม การวินิจฉัย การรักษา และที่

สําคัญคือ การปองกันดวยวัคซีนที่

ประเทศไทยไดพัฒนาสําเร็จพรอมที่

จะนําไปผลิตใชในอนาคตอันใกลนี้ 

รวมทั้งโรคติดเชื้อจากกลุม 

flavivirus ที่เกิดขึ้นใหม หรืออุบัติ

ใหม เชน west Nile virus, JE virus 

และ Yellow fever virus เปนตน. 

 

คนไทยที่สนใจเขารวมประชุมหรือ

เสนอผลงานจะเสียคาลงทะเบียนที่

1) เพื่อเปนเวที

แลกเปลี่ยนความรูและ

พัฒนางานปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออก 

ซึ่งจะมี 

2) พัฒนากลไกความ

รวมมือระหวางภูมิภาค

เอเซียและแปรซิฟคให

ประสบความสําเร็จ และ

ประยุกตแผนการ

ควบคุมปองกันโรค

ไขเลือดออกของ

ประเทศไทยให

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร โดย

สาระสําคัญของการ

นักวิชาการ

จากทั่วโลก

เขารวม

ประชุม 300 

คน 

นักวิชาการ

ไทย 500 คน 

รวม 800 คน 

800 15-17 ต.ค. 

2551 

โรงแรมฮิลตัน 

จังหวัดภูเก็ต 

เปนความรวมมือจัดการ

ประชุมระหวางกระทรวง

สาธารณสุข องคการอนามัย

โลก และองคการเภสัชกรรม 

(ความรวมมือของภูมิภาค

เอเชียแปซิฟกในการปองกัน

ควบคุมไขเลือดออก ใน

รูปแบบ Bi-regional Asia 

Pacific Dengue Partnership 

วาปจจุบันไดมีการจัดทํา Bi-

regional Asia Pacific 

Dengue Strategic Plan ซึ่ง

เปนความรวมมือของประเทศ

ในภูมิภาคที่ไดรับการรับรอง

ในที่ประชุม Regional 

Committee Meeting ของทั้ง
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ดาน หัวขอการประชุม วัตถุประสงค 
ผูเขารวม

ประชุม 
จํานวน 

วันเดือนปที่

จัด 
สถานที่จัดประชุม 

สวนงาน/สถาบันที่รวมจัด

ประชุม (ถามี) 

2551 ณ 

จังหวัดภูเก็ต 

ต่ํากวาชาวตางชาติ 4-5 เทา  

 

ประชุมฯ คือ 

- ไขเลือดออกระบาดทั่ว

โลกเพิ่มขึ้นใน 3 

ทศวรรษที่ผานมา 

- ความกาวหนาในการ

ทดลองวัคซีนปองกัน

โรคไขเลือดออก 

- องคกร PDVI 

สนับสนุนทุนและ

ประสานการวิจัยทดลอง

วัคซีนปองกัน

ไขเลือดออก 

- ตัวอยางความสําเร็จ

ของการควบคุมยุงลาย

นําโรคไขเลือดออกจาก

ประเทศเวียดนาม 

- Dengue fever มักมี

อาการไมรุนแรง แตถา

เปนไขเลือดออกรักษา

ไมทันอาจถึงตายได 

- ไขเลือดออกใน

สิงคโปร: การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

สองภูมิภาค) 
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ดาน หัวขอการประชุม วัตถุประสงค 
ผูเขารวม

ประชุม 
จํานวน 

วันเดือนปที่

จัด 
สถานที่จัดประชุม 

สวนงาน/สถาบันที่รวมจัด

ประชุม (ถามี) 

การควบคุมยุงลายนํา

โรคอยางมีประสิทธิภาพ 

ฯลฯ 

 

เศรษฐศาสตร

สาธารณสุข 

7th World 

Congress on 

Health 

Economics 

(Beijing, China  

July 12-15, 

2009) 

- National Health Accounts 

Symposium 

(nha2009@healtheconomics.org.) 

- Provider Payment  

- The role of the private sector in 

health 

- Implementing Evidence-Based 

Smoking Cessation Services in 

China: Funding and Access 

Challenges 

- Elements of Health System 

Finance 

WHO และหนวยงาน

อื่นๆที่สนับสนุนการใช

มาตรฐานบัญชีรายจาย

ดานสุขภาพ NHA เปน

องคประกอบหลักใน

ระบบขอมูลของประเทศ

ดานระบบสุขภาพ การ

ไหลของทรัพยากรดาน

สุขภาพ กับการพัฒนา

มาตรฐานสากลใน

ทศวรรษที่ผานมา

ประเทศทั่วโลกสามารถ

เทียบเคียงไดรวบรวม

ขอมูลและระบบการไหล

ของรายจายสุขภาพ 

 

แตละของประเทศที่มี

การรับรองและยอมรับ

การเพิ่มขึ้นของรายจาย

นักวิชาการ/

นักวิจัย ดาน

เศรษฐศาสตร

สาธารณสุข 

(ประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญ

จากทั่วโลก 

เชน Peter 

Berman, 

Mark Bura, 

Susna De, 

George 

Godsatze, 

Patricia 

Hernandez, 

Gabriel 

Leung, Eva 

Orosz, Ravi 

P. Rannan-

2,500 July 12-15, 

2009 

Beijing 

International 

Convention 

Center (BICC)  

No.8 

Beichendong 

Road Chaoyang 

District  

Beijing, China 

- China Health Economics 

Institute (CHEI) โดยการ

สนับสนุนขององคการอนามัย

โลก (WHO) และ United 

States Agency for 

International Development 

(USAID) และ Eurostat 

- The International Health 

Economics Association 

was formed to increase 

communication among 

health economists, foster a 

higher standard of debate 

in the application of 

economics to health and 

health care systems, and 

assist young researchers 

at the start of their careers. 
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ดาน หัวขอการประชุม วัตถุประสงค 
ผูเขารวม

ประชุม 
จํานวน 

วันเดือนปที่

จัด 
สถานที่จัดประชุม 

สวนงาน/สถาบันที่รวมจัด

ประชุม (ถามี) 

ดานสุขภาพ รวมถึง

วิธีการที่ดีที่สุดคือการ

สรางศักยภาพใน

ประเทศเพื่อรวบรวม

บัญชีรายจายดาน

สุขภาพ เปนประจําเปน

วิธีการสื่อสารที่ดีที่สุด

การใชสถิติ NHA เพื่อ

นโยบายผลิตและวิธีการ

สามารถนําไปใชในการ

ปรับปรุงการวิเคราะห

ระบบสุขภาพไดอยาง

ทันสมัย และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี่ยวกับการจัดทําบัญชี

รายจายดานสุขภาพ  

 

Eliya, 

Magdalena 

Rathe, 

Hossein 

Salehi, Zhao 

Yuxin, Keith 

Tin and 

Stephen 

Musau 

โรคเอดส 

9th ICAAP: 9th 

International 

Congress on 

AIDS in Asia 

and the Pacific  

High Level Meeting: AIDS 

Ambassadors’ Meeting 

 

Plenary Programme 

- Plenary I: Overview of AIDS 

Epidemic in Asia & the Pacific 

เพื่อพัฒนาความรวมมือ

และขยายผลการทํางาน

เอดส ใหเขมขนขึ้น

รวมกัน มีการกําหนด

หัวขอเนน (Theme) วา 

“รวมติดอาวุธดาน

ผูเขารวม

ประชุมกวา 

6,000 คน 

จาก 78 

ประเทศ และ

6,000  9-13 สิงหาคม 

2552 

เมืองบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย 

- รวมประชุม 9th ICAAP 

Marathon Meeting เพื่อ

ปรึกษาหารือในการ

เตรียมการประชุมวิชาการ

นานาชาติ เรื่อง โรคเอดสใน

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
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ดาน หัวขอการประชุม วัตถุประสงค 
ผูเขารวม

ประชุม 
จํานวน 

วันเดือนปที่

จัด 
สถานที่จัดประชุม 

สวนงาน/สถาบันที่รวมจัด

ประชุม (ถามี) 

Region: Response & Challenges  

- Plenary II: Health System 

Strengthening and Sustaining the 

Response 

- Plenary III:  Inequity, 

Vulnerability and AIDS 

Plenary IV: Power and AIDS 

Governance 

 

Abstract Driven Programme  

• Track A: Understanding the 

Epidemic and Strengthening 

Prevention Efforts 

• Track B: Strengthening 

Partnership for Treatment, Care, 

and Support 

• Track C: AIDS in Context: 

Understanding and Addressing 

Socio-Cultural, Economic and 

Political Determinants 

• Track D: Leadership and 

Broadening the Response 

 

ความคิดแกสังคม 

–สรางและพัฒนา

เครือขายความรวมมือ

ใหแข็งขัน หรือ 

Empowering People - 

Strengthening 

Networks (ดู

รายละเอียดไดที่ 

http://www.icaap9.org/ 

เคยไดเขารวม

ในการประชุม 

จัดขึ้นที่ศูนย

การประชุม

นานาชาติ

บาหลี มี

จํานวน

ผูเขารวมที่

ลงทะเบียน

ทั้งหมด 3824 

คน 

สื่อมวลชน 

262 สื่อ, มี 

122 ผูจัด

แสดง, 

สมาชิกของ

คณะกรรมการ

องคกร

ทองถิ่น 172 

คน, 

ในวันที่ 21 - 25 เมษายน 

2552 ณ ประเทศสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย (ที่ ศธ 

0517.145/246  ลงวันที่  

เมษายน 2552) 

- เปนผูทรงคุณวุฒิในฐานะ 

Membership of Executive 

Committee of ASAP โดย

การ Voting จากสมาชกิใน

ภูมิภาคเอเซียและแปรซิฟก 

จาก  AIDS Society of Asia 

and the Pacific  

- เปนที่ปรึกษา Membership 

to the International 

Advisory Committee (IAC) 

to the 9th ICAAP (มีนาคม - 

สิงหาคม 2552) ของ 9th 

International Congress on 

AIDS in Asia and the 

Pacific (9th ICAAP) 

- ใหทุนสนับสนุน กํากับดูแล

การนําเสนอผลงานวิชาการ

ของนักวิจัยโครงการ ของ
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ดาน หัวขอการประชุม วัตถุประสงค 
ผูเขารวม

ประชุม 
จํานวน 

วันเดือนปที่

จัด 
สถานที่จัดประชุม 

สวนงาน/สถาบันที่รวมจัด

ประชุม (ถามี) 

Skills Building Programme 

1. Leadership skills. 

2. Organizational development 

and management. 

3. Empowering infected and 

affected people to improve their 

quality of life. 

4. Strategy and education skills 

on HIV prevention/ care and 

supports. 

5. Resource mobilizations skills. 
Symposiums 

Satellite Meeting 

Community Forum 

• One Asia Pacific Village  

• One Community Forum  

• Breakout sessions for the 

following sub-forums: 

− Youth Forum 

− PLHIV Forum 

− IDU Forum 

− Women’s Forum 

− MSM Forum 

อาสาสมัคร 

218 คน, 

เจาหนาที่

รักษาความ

ปลอดภัย 172 

คน, เจาหนาที่

เทคนิค 589 

คน, และผู

เยี่ยมชมงาน 

531 คน  

ศูนยวิจัย (นายกนกศักดิ์ วงศ

เปงและนางสาวเพชรัตน ศิริ

สุวรรณ) ซึ่งเปนวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาโท 

- Factors Related to CD4 

Change among HIV-

Infected Individuals on 

ART in Tak Hospital, 

Thailand 

- Activity-Based Costing of 

Behaviour Surveillance 

System  among the 

students using handheld 

computers in 

Nakhonnayok, Thailand 
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ดาน หัวขอการประชุม วัตถุประสงค 
ผูเขารวม

ประชุม 
จํานวน 

วันเดือนปที่

จัด 
สถานที่จัดประชุม 

สวนงาน/สถาบันที่รวมจัด

ประชุม (ถามี) 

− LGBT/IQ Forum 

− Sex Workers’ Forum 

− Interfaith Forum 

 

หัวขอที่นาสนใจ 

- การสงเสริมปองกันการติดเชื้อเอช

ไอวีในกลุมเยาวชนดวยการศึกษา

เรื่องสุขภาพและเพศศึกษา 

- นโยบาย/ยุทธศาสตรที่สงเสริม

การศึกษาดานอนามัยเจริญพันธุ 

และสุขอนามัยทางเพศ 

- เรงรัดการศึกษาวิจัยเพื่อหยุดยั้ง

การแพรระบาดของโรคเอดส 

เนื่องจากการปองกันแบบอยางเดียว 

เปนการปองกันแบบผสมผสาน 

- สําเร็จไดโดยอาศัยแรงผลักดันทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

- จะตองเนนใหมที่กลุมซึ่งมีความ

เปราะบางทางสังคม 

หมายเหตุ : หากเปนการประชุมระดับนานาชาติ ขอใหระบุ ประเทศของผูเขารวมประชุมดวย 

 


