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วตัถปุระสงคข์องมลูนธิฯิ
มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดสม์วีตัถปุระสงคห์ลกั 5 ขอ้ดงัตอ่ไปนีJ

1. เพื�อการศกึษาวจัิยดา้นวทิยาศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์ และระบาดวทิยาเกี�ยวกบัวณัโรค โรคเอดสแ์ละปัญหา
สาธารณสขุอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

2. เพื�อการศกึษาอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบคุคลทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ตลอดจนใหก้ารปรกึษา
ทางดา้นวชิาการที�เกี�ยวขอ้งกบัวณัโรค โรคเอดส ์ และปัญหาสาธารณสขุอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

3. สง่เสรมิและสนับสนุนการดําเนนิกจิกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบั การควบคมุและป้องกนัวณัโรค โรคเอดสแ์ละปัญหา
สาธารณสขุอื�น

4. ดําเนนิการเพื�อสาธารณประโยชนห์รอืร่วมมอืกบัองคก์าร การกศุลอื�นๆ เพื�อสาธารณะประโยชน์
5. ไมด่ําเนนิการเกยีวขอ้งกบัการเมอืงแตป่ระการใด

มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดส ์ โดยนางจนิตนา ยาไน ไดรั้บใบอนุญาตจัดตั Jงสมาคมหรอืองคก์ร จาก
กระทรวงวฒันธรรม เมื�อวนัที� 6 มถินุายน พ.ศ.2545 ตามใบอนุญาตเลขที� ต.222/2545

อกีทั Jงมลูนธิฯิ ไดรั้บการจดทะเบยีนถกูตอ้งตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณชิย ์ ตามทะเบยีนเลขที� 
ชร.45/2545 เมื�อวนัที� 1 กรกฏาคม 2545 อนุญาตโดยรองผูว้า่ราชการจังหวดัเชยีงราย ซึ�งเป็นนายทะเบยีน
มลูนธิจัิงหวดัเชยีงราย

มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดสไ์ดถ้กูจัดตั JงขึJนเพื�อดําเนนิงานดา้นการวจัิยและการวางระบบการพัฒนาโดย
ความร่วมมอืกบัองคก์รตา่งๆ ที�ดําเนนิงานดา้นการวจัิย ทั Jงในและตา่งประเทศ รวมทั Jงสถาบนัวชิาการ 
องคก์รพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชมุชนในทอ้งถิ�น รวมทั Jงกลุม่ผูด้ว้ยโอกาสและกลุม่เสี�ยงตอ่โรค
ทั JงนีJเพื�อเป็นการลดภาระผูป่้วยที�ตเิชืJอวณัโรคและผูป่้วยที�ตดิเชืJอ เอชไอว/ีเอดส ์ รวมทั Jงปัญหาสาธารณสขุ

ทั JงนีJมลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดสไ์ดร้เิริ�มโครงการเพื�อการพัฒนาที�รวมทั Jงการพัฒนาบคุคลากรและการ
โครงการการรับรูเ้รื�องวณัโรคและเอชไอวี  

ในการปฏบิตังิานร่วมกบัชมุชนในทอ้งถิ�น เจา้หนา้ที�ของมลูนธิฯิ มคีวามจําเป็นที�ตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืแก่
ผูป่้วยที�ตดิเชืJอและมคีวามยากจนซึ�งสว่นใหญแ่ทบจะไมม่คีวามรูใ้นเรื�องโรคที�ตนเองประสพอยู ่ และขาดโอกาส
ในการเขา้ถงึการดแูลรักษาที�เป็นมาตราฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกลุม่ชาตพัินธท์ี�เป็นชนกลุม่นอ้ย
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อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความชว่ยเหลอืดว้ยการอาสาจากกลุม่สตรอีาสา หรอืองคก์รสตรใีนเชยีงราย มลูนธิวิจัิยวณัโรคและ
ไดโ้รคเอดสจั์ดตั Jงกลุม่อาสาสมัครเหลา่นีJอยา่งไมเ่ป็นทางการเพื�อทํางานการกศุลในการใชค้วามพยายามอยา่งยิ�งที�จะให ้
ความชว่ยเหลอืตอ่ผูป่้วยเหลา่นีJผา่นโครงการใหค้วามชว่ยเหลอืตา่งๆ ซึ�งรวมถงึการชว่ยเหลอืดา้นความเป็นอยู่
ชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูป่้วยที�อยูร่ะหวา่งการรักษาที�โรงพยาบาล ตลอดรวมถงึการจัดโครง
การการฝึกอบรม โครงการการพัฒนาอาสาสมัคร โดยไมค่ํานงึถงึชาตพัินธข์องผูเ้ขา้รับการชว่ยเหลอืจาก
มลูนธิฯิ

นโยบายสาํคญัของมลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดส์

มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดสม์นีโยบายที�ชดัเจนที�จะไมรั่บการสนับสนุนดา้นการวจัิย หรอืการบรจิาคเพื�อ
กจิกรรมการกศุลจากบรษัิท หรอือตุสหกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัสรุา ยาสบู และอตุสาหกรรมยาที�มผีลประโยชน์
ทบัซอ้นดา้นการวจัิย

กระบวนการในการประเมนิ
ด็อกเตอร ์ จนิตนา งามวทิยาพงศ-์ยาไน พย.บ. (เกยีรตนิยิม), สค.ม.,Ph.D. ประธานมลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรค
เอดสไ์ดใ้หเ้กยีรตเิขา้เยี�ยมสาํนักงานกฟิวิ�ง แบค ในวนัที� 14 สงิหาคม พ.ศ.2557 และไดพ้บกบัมสิเตอร์
เทอรร์ี� เวยีรผ์ูก้อ่ตั Jงกฟิวิ�ง แบค แอสซอค และทมีงาน จากการเขา้เยี�ยมของประธานมลูนธิฯิ ทําใหท้มี
งานมคึวามเขา้ใจในบทบาท และกจิกรรมตา่งๆ ของมลูนธิฯิ เป็นอยา่งด ี ตลอดรวมทั Jงปัญหาและความยาก
ลําบากที�สมาชกิของมลูนธิฯิ ไดป้ระสพในขณะที�ปฏบิตังิานของมลูนธิฯิ   ทมีงานฯ ไดเ้รยีนรูว้า่นอกเหนอื
ไปจากที�เจา้หนา้ที�ของมลูนธิฯิ ตอ้งอทุศิตนเองเพื�องานวจัิยอยา่งหนัก ประธานของมลูนธิฯิ และเจา้หนา้ที�
ทา่นอื�นยังไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยที�ยากจน โดยสมัครใจดว้ยความร่วมมอืกบั กลุม่สตรอีาสา หรอืองคก์รสตร ี
ในเชยีงราย ดว้ยการรวมตวักนัจัดตั Jงกลุม่อาสาสมัครเพื�อการกศุล ดําเนนิการจัดหาทนุการกศุล ตลอดรวมถงึการสรา้ง
โครงการพัฒนาตา่งๆ ในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ และดา้นร่างกายใหก้บัผูป่้วยที�ยากจนในจังหวดัเชยีงราย

มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดส ์ ไดนํ้าเสนอรายงานการเงนิลา่สดุปี พ.ศ.2557 ที�ไดรั้บการรับรองแลว้จากผู ้
สอบบญัชรัีบอนุญาต คณุเสรมิศริ ิ ศริจิางค ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที� 2712 จากสาํนักงานบญัชศีริลาภ
จังหวดัเชยีงราย ทั JงนีJ รายงานการเงนิของผูส้อบบญัชไีดจั้ดทํารายงานกจิกรรมหลกัที�เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของมลูนธิฯิ ซึ�งเนน้ไปยังดา้นโครงการวจัิย ในสว่นของกองทนุพรรณวด ี ซึ�งเป็นกองทนุเฉพาะสาํหรับกจิกรรม 
ดา้นการกศุล กองทนุดงักลา่วไดรั้บการจัดทํารายงานรวมไวก้บัรายงานการเงนิหลกัไวอ้ยา่งเหมาะสม

สาํหรับในสว่นของกจิกรรมการกศุลที�ดําเนนิการโดยเจา้หนา้ที�ของมลูนธิฯิ ดว้ยความร่วมมอืของกลุม่สตรอีาสา 
หรอืองคก์รสตรใีนเชยีงรายและศนูยปั์นนํJาใจ กจิกรรมเหลา่นัJนไดรั้บการจัดทําโดยกลุม่ฯ หรอืศนูยปั์นนํJาใจ รายงาน
แยกตา่งหากจากการเงนิที�ไดรั้บการตรวจสอบประจําปี

จากรายงานการเงนิที�ไดรั้บการรับรองและการไดม้โีอกาสเขา้พบกบั ดร.จนิตนา, ประธานของมลูนธิฯิ ในครัJงนีJ
ทมีงานกฟิวิ�ง แบคแอสซอค ไดป้ระจักษ์วา่มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดสม์กีารดําเนนิงานดา้นการวจัิยอยา่ง
มอือาชพี เป็นไปดว้ยความโปร่งใส และมคีวามน่าเชื�อถอื สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยตอ่รายไดท้ี�ไดรั้บ
รอ้ยละ 80 สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการใชจ้า่ยเป็นไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัที�เนน้ไปยังโครงการวจัิยเป็นไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

ความเป็นมา
ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2535 กลุม่นักศกึษาไทย และญี�ปุ่ น ในระดบัปรญิญาเอก (ซี�งเป็นสมาชกิผูก้อ่ตั Jง

มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดส)์ ไดด้ําเนนิการทําวทิยานพินธแ์ละการวจัิยในเรื�องเชืJอ ไวรัสเอชไอว ี และ

วณัโรคในผูป่้วยที�ตดิเชืJอเอดส ์ ในจังหวดัเชยีงราย ตอนเหนอืของประเทศไทย

เดอืนสงิหาคม พ.ศ.2538 สถาบนัวจัิยวณัโรคญี�ปนุ ในสงักดัของสมาคมตอ่ตา้นวณัโรคประเทศญี�ปุ่ น (RIT/JATA)

ไดจั้ดตั Jงโครงการวจัิย "วณัโรค/เอชไอว"ี พรอ้มกบัตั Jงสาํนักงานเพื�อการวจัิยนีJโดยเฉพาะ ในขณะนัJนโครง

การวจัิยนีJยังไมไ่ดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นองคก์รแตอ่ยา่งใด

โครงการวจัิย วณัโรค/เอชไอว ี ไดด้ําเนนิงานวจัิยดว้ยความร่วมมอือยา่งใกลช้ดิกบักระทรวงสาธารณสขุ

(สาํนักวณัโรค ในขณะนัJน) โรงพยาบาลศนูยเ์ชยีงรายประชานุเคราะห ์ และสาํนักงานสาธารณสขุประจําจังหวดั

เชยีงราย โครงการดงักลา่ว ไดรั้บทนุสนับสนุนในการดําเนนิงานวจัิยทั Jงหมดจาก RIT/JATA ซึ�งมผีูจั้ดการโครงการ

เป็นชาวญี�ปุ่ นประจําอยูท่ี�จังหวดัเชยีงรายในระยะแรกตั Jงแตปี่ พ.ศ.2538 จนถงึปัจจบุนั RIT/JATA ไดใ้หท้นุในการ
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ดําเนนิงานวจัิยในจังหวดัเชยีงรายมาอยา่งตอ่เนื�อง อยา่งไรก็ตาม ทนุที�มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดสไ์ดรั้บจาก 

RIT/JATA มแีนวโนม้ที�ลดลงตามขนาดงานวจัิยที�ลดลงดว้ย 

 - ตน้ปี พ.ศ.2543 มอีงคก์รตา่งๆ จากประเทศญี�ปุ่ นที�ใหค้วามสนใจและดําเนนิงานวจัิยร่วมในจังหวดัเชยีงราย

ร่วมไปกบั RIT/JATA และองคก์รในประเทศไทย อาทเิชน่ มหาวทิยาลยัในญี�ปุ่ น องคก์รอสิระจากประเทศ

ญี�ปุ่ น เป็นตน้

 - วนัที� 6 มถินุายน พ.ศ.2545 มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดส ์ ไดรั้บการจดทะเบยีนอยา่งเป็นทางการใหเ้ป็นองคก์ร

พัฒนาเอกชนที�ไมแ่สวงหาผลกําไร ใชพ้ืJนที�ของสาํนักงานร่วมกบัโครงการ RIT/JATA

ในจังหวดัเชยีงราย ในเดอืนกนัยายน พ.ศ.2554 พนักงานภายใตก้ารดําเนนิงานของโครการ RIT/JATA

ในจังหวดัเชยีงราย ไดรั้บการโอนยา้ยจากโครงการมาเป็นพนักงานของมลูนธิฯิ อยา่งเต็มรูปแบบ

มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดส ์ ไดบ้รหิารจัดการตลอดรวมถงึการดําเนนิงานวจัิยทั Jงในสว่นของมลูนธิฯิ และ

งานวจัิยที�อยูภ่ายใตโ้ครงการ RIT/JATA ดว้ย การดําเนนิงานวจัิยดงักลา่วมลูนธิฯิ จะไดรั้บคา่ธรรมเนยีมใน

การบรหิารการจัดการงานวจัิยรอ้ยละสบิจากโครงการ ทั JงนีJมลูนธิฯิ ยังไดร้เิริ�มดําเนนิการหาทนุเพื�อการวจัิย

ในระดบันานาชาต ิ และในประเทศ เพี�อมลูนธิฯิ จะไดไ้มต่อ้งอาศยัทนุวจัิยจากผูส้นับสนุนการวจัิยเพยีงสอง

สามราย

ลกัษณะของกจิกรรมและโครงการตา่งๆ 
โครงการการวจิยั

ศกึษาและดําเนนิการวจัิยดา้นวทิยาศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์ และระบาดวทิยา ที�เกี�ยวขอ้งกบัวณัโรคและโรคเอดส์

ตลอดรวมทั Jงปัญหาดา้นสาธารณสขุที�เกี�ยวขอ้ง

โครงการการวจัิยและโครงการปฏบิตักิารในปี พ.ศ.2556

 - โครงการทดสอบทางคลนีคิเพื�อเปรยีบเทยีบผูป่้วยวณัโรคที�ไดรั้บ "Care Box" (เป็นชดุของกลอ่งยาที�ประกอบดว้ย

ชิJนสว่นอเิลคโทรนคิเชื�อมตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอืราคาถกูเพื�อใชส้าํหรับการเตอืนใหผู้ป่้วยกนิยาประจําวนัซึ�งเมื�อ

ผูป่้วยเปิดกลอ่งกนิยาจะมสีญัญาณสง่ไปยังคลนีคิที�ใหก้ารรักษา หากผูป่้วยไมไ่ดก้นิยาที�บรรจใุนกลอ่งดงักลา่ว

จะไมม่สีญัญาณดงักลา่วซึ�งจะเป็นการแจง้เตอืนเจา้หนา้ที�ที�ใหก้ารดแูล ดําเนนิการเชงิรุกเพื�อใหผู้ป่้วย

ไดรั้บการรักษาอยา่งถกูตอ้ง)

 - การศกึษาเภสชัจลนศาสตรถ์งึผลขา้งเคยีงในการใชย้าตา้นเชืJอวณัโรค

 - การศกึษาและสาํรวจปฏกิรยิาของยนีในโลหติที�ตดิเชืJอวณัโรคในกลุม่ประชากรไทย

 - การวนิจิฉัยวณัโรคโดยการตรวจสอบพันธกุรรมจากปัสสาวะผูป่้วยที�ตดิเชืJอเอชไอว ี ร่วมดว้ย

การตดิตามการศกึษาผูป่้วยที�ตดิเชืJอเอชไอวเีพื�อการตรวจสอบสาเหตขุองการเกดิวณัโรค การเขา้ถงึการวนิจิฉัย

 - วณัโรค และ เชืJอวณัโรคจากปัสสาวะของผูป่้วยที�ตดิเชืJอเอชไอวี

 - การพัฒนาและการตรวจสอบของ MODS ภาพการวเิคราะหร์ะบบอตัโนมัตสิาํหรับการวนิจิฉัยวณัโรคผา่นทางเสมหะ

 - บทบาทของสตรใีนการดแูลและป้องกนัวณัโรค

 - โครงการวจัิยเชงิปฏบิตักิารในการสาํรวจมาตราการในการลดการบรโิภคแร่โซเดยีมในผูป่้วยที�เป็นโรคเบาหวาน

และความดนัโลหติสงูในอําเภอเมอืง จังหวดัเชยีงราย

ความรว่มมอืดา้นวชิาการ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละการร่วมมอืดา้นวชิาการ

 - สนับสนุนการอบรมเรื�องวณัโรคและเอชไอวใีหก้บัอาสาสมัครชมุชน ผูต้อ้งขงัในเรอืนจํา รวมทั Jงการใหค้ําแนะนําดา้น

วชิาการ

 - ร่วมมอืกบัคณะสาธารณสขุ มหาวยิาลยัอลัเบอตรา้ ประเทศคานาดา สง่เสรมิใหนั้กศกึษาปรญิาโท

มปีระสบการณ์และความรูใ้นเรื�อง วณัโรคและเอชไอว ี รวมทั Jงปัญหาสขุภาพของโลก

 - โครงการการร่วมมอืกบัโรงเรยีนสาธารสขุ เมอืงอลัเบอตรา้ ประเทศคานาดา เพื�อสง่เสรมิใหนั้กศกึษาที�จบ

การศกึษาไดม้ปีระสพการณ์และความรูใ้นเรื�อง วณัโรคและเอชไอว ี รวมทั Jงปัญหาสขุภาพระดบัโลก

 - ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ และมหาวทิยาลยัพระเยา รับนักศกึษาสถติ ิ ฝึกงานภาคสนาม

การบรหิารจดัการดา้นการกศุลและการประสานงานของมูลนธิฯิ
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 - กองทนุพรรณวดี

กองทนุพรรณวด ี เป็นกองทนุที�ไดรั้บการบรจิาคจาก คณุพรรณวด ี วศนิวรรธนะ เพื�อนําไปชว่ยเหลอืผูป่้วย

ที�ตดิเชืJอเอชไอว ี ผูป่้วยวณัโรค ตลอดรวมถงึสตรทีี�เป็นเหยื�อความรุนแรง ผูป่้วยที�ไดรั้บความชว่ยเหลอื

เหลา่นีJจะไดรั้บการสง่ตวัจากนักวจัิยของมลูนธิฯิ ที�ดํานเนนิงานวจัิยภาคสนาม  เงนิกองทนุที�ไดรั้บบรจิาค

จากคณุพรรณวด ี วศนิวรรธนะในเบืJองตน้เป็นจํานวนทั JงสิJน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) ตั Jงแตเ่ดอืน

มนีาคม พ.ศ.2549 ถงึ เดอืนกรกฏาคม พ.ศ.2557 มผีูป่้วยที�ไดรั้บความชว่ยเหลอืจากกองทนุทั JงสิJน 163 ราย

คดิเป็นจํานวนครัJงที�ชว่ยเหลอื 321 ครัJง รวมคา่ใชจ้า่ยที�จา่ยจากกองทนุนีJทั JงสิJน 204,471 บาท

ยอดกองทนุคงเหลอืสิJนสดุ ณ วนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 299,415 บาท คา่ใชจ้า่ยเฉลี�ยตอ่

คนไขท้ี�ไดรั้บความชว่ยเหลอืจากกองทนุพรรณวดอียูท่ี� 1,256 บาทตอ่คน

 - ศนูยป์นันํ 'าใจ
เริ�มแรกศนูยปั์นนํJาใจไดรั้บทนุสนับสนุนโดยพันธมติรหยดุยั Jงวณัโรคในกรุงเจนวีา ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
ดว้ยความร่วมมอืของโรงพยาบาลศนูยเ์ชยีงรายประชานุเคราะห ์ โดยการเริ�มดําเนนิงานในวนัที� 2 กรกฏาคม พ.ศ.2551

และไดจั้ดตั Jงศนูยปั์นนํJาใจอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ.2552 ตั Jงอยูท่ี�คลนีคิวณัโรค โรงพยาบาลศนูยเ์ชยีงรายประชา
นุเคราะหม์วีตัถปุระสงคด์ําเนนิงานดา้นการกศุลเพื�อแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการขาดการรักษาในผูป่้วยวณัโรคที�มฐีานะ
ยากจนโดยผูป่้วยจะไดรั้บการสนับสนุนคา่เดนิทาง จนกระทั�งรักษาวณัโรคครบกําหนด เจา้หนา้ที�คลนีกิวณัโรค

เป็นผูก้ลั�นกรองผูป่้วยเพื�อรับความชว่ยเหลอืจากศนูยปั์นนํJาใจ

ทนุสนับสนุนเริ�มตน้ของศนูยปั์นนํJาใจที�ไดรั้บเป็นจํานวน 100,000 บาท (หนึ�งแสนบาทถว้น) ที�ผา่นมาศนูยปั์นนํJาใจ

แหง่นีJไดใ้หก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลอืคดิเป็นจํานวนเงนิรวมทั JงสิJน 342,895 บาท (สามแสนสี�หมื�นสองพันแปด

รอ้ยเกา้สบิหา้บาท) จํานวนผูป่้วยที�ไดรั้บการชว่ยเหลอื 493 คน คา่ใชจ้า่ยในการใหค้วามชว่ยเหลอืเฉลี�ยตอ่คน

อยูท่ี� 695 บาท (หกรอ้ยเกา้สบิหา้บาท) ศนูยปั์นนํJาใจ มทีนุคงเหลอืที�จะใหก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลอืผูป่้วย

สิJนสดุ ณ เดอืนกรกฏาคม พ.ศ.2557 ทั JงสิJน 477,548 บาท (สี�แสนเจ็ดหมื�นเจ็ดพันหา้รอ้ยสี�สบิแปดบาท)

ทั JงนีJอาสาสมัครของศนูยปั์นนํJาใจยังไดม้กีารจัดกจิกรรมเพื�อการระดมทนุเพิ�มใหก้บัศนูยปั์นนํJาใจเป็นระยะๆ
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 - สตรอีาสาปราบวณัโรค

สตรอีาสาปราบวณัโรคเป็นกลุม่สตรใีนจังหวดัเชยีงราย ภาคเหนอืของประเทศไทยจัดตั JงขึJนโดยสมาชกิของ

องคก์รสตรตีา่งๆ ที�อยูใ่นจังหวดั ซึ�งสมาชกิสตรเีหลา่นีJมสีถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิในระดบัสงูซึ�งมี

อายรุะหวา่ง 48 ถงึ 79 ปี สมาชกิบางทา่นเป็นนายกเหลา่กาชาดจังหวดั และเป็นสมาชกิขององคก์รสตรตีา่งๆ
มากกวา่หนึ�งองคก์รในจังหวดัเชยีงราย มบีทบาทสาํคญัที�ทําใหเ้งนิทนุของศนูยปั์นนํJาใจมคีวามยั�งยนื

บทบาทของสตรอีาสาปราบวณัโรค
 1. ระดมทนุใหศ้นูยปั์นนํJาใจ เพื�อชว่ยเหลอืผูป่้วยวณัโรค เป็นคา่เดนิทาง คา่อาหาร และของใชท้ี�จําเป็นใหก้บัผู ้
 ป่วยที�ยากจนระหวา่งการรักษา
 2. เยี�ยมเยอืนบา้นผูป่้วยที�ยากจนมาก และผูป่้วยที�ถกูชมุชนรังเกยีจ หรอืเลอืกปฏบิตั ิ
 3. อาสาสมัครบรรจยุารักษาวณัโรค แบบเป็นซองรายวนัเพื�อใหผู้ป่้วยไดรั้บความสะดวกในการกนิยาอยา่งถกูและตอ่เนื�อง

อาสาสมคัร
กลุม่อาสาสมัครที�ทํางานร่วมกบัมลูนธิฯิ ม ี 3 กลุม่ ที�สละเวลาและกําลงักายในการชว่ยกจิกรรมการกศุล
ของมลูนธิฯิ และศนูยปั์นนํJาใจ ดว้ยการใหแ้ละการใชค้วามพยายามอยา่งยิ�งยวดในการชว่ยกจิกรรมการระดมทนุ
และการดําเนนิกจิกรรมตา่งๆ เคยีงขา้งไปกบัอาสาสมัครที�เป็นเจา้หนา้ที�ของมลูนธิฯิ
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การเปลี+ยนแปลงนโยบายดา้นการบรหิารที+สําคญัของมูลนธิฯิ
เมื�อแรกเริ�มของมลูนธิฯิ พนักงานทั Jงหมดจะอยูภ่ายใตโ้ครงการวจัิยตา่งๆ โดยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์
รวมทั Jงสวสัดกิารจะรับโดยตรงจากโครงการวจัิยที�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ  ในปี 2554 พนักงานภายใต ้
โครงการวจัิยทั Jงหมดไดถ้กูโอนยา้ยมาเป็นพนักงานภายใตก้ารบรหิารจัดการของมลูนธิฯิ ทั JงนีJเพื�อประโยชน์
ของพนักงานเหลา่นัJนและใหเ้ป็นไปตามกฏหมายกฏหมายแรงงานไทย และพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม

พนักงานของมลูนธิฯิ

ตําแหนง่ จํานวน จํานวน จํานวน

2555 2556 ณ สงิหาคม 2557

คณะทํางาน 4 3 3

พยาบาล 3 1 2

เทคนคิการแพทย์ 2 1 1

ผูช้ว่ยนักวจัิย 4 2 3

นักสถติิ 2 2 2

เจา้หนา้ที�สารสนเทศ 1 1 1

บญัชแีละบรหิาร 3 3 3

พนักงานป้อนขอ้มลู 1 1 1

20 14 16

พนักงานทั Jงหมด 16 ทา่น ในจํานวนนีJ มพีนักงานอาวโุส 3 ทา่น (ผูจั้ดการฝ่ายบรหิาร,  เจา้หนา้ที�เทคนคิ
การแพทยแ์ละนักสงัคมศาสตร)์ เป็นคณะทํางาน ซึ�งรับผดิชอบในการวางระบบการบรหิารการจัดการ
โครงการวจัิยรวมทั Jงการกํากบัดแูล และประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานของมลูนธิฯิ คณะกรรมการ
ปฏบิตักิาร 2 ทา่น ยังดํารงตําแหน่งคณะกรรมการของมลูนธิฯิ อกีดว้ย

นกัวจิยั
มลูนธิฯิ มนัีกวจัิยร่วมงานกบัมลูนธิฯิ เป็นประจําอยู ่ 7 คน โดยร่วมงานวจัิยตามความสนใจและความเชี�ยวชาญใน
หัวขอ้วจัิย สว่นใหญนั่กวจัิยเป็นผูเ้ขยีนสมัครขอทนุวจัิยและเป็นหัวหนา้โครงการวจัิย เงนิเดอืนประจําและสวสัดกิาร
ของนักวจัิยมาจากองคก์รตน้สงักดั มลูนธิฯิ ไมไ่ดแ้บบรับภาระสว่นนีJ นักวจัิยสว่นใหญ ่ เดนิทางไปจังหวดัเชยีงราย
เป็นครัJงคราว แตต่ดิสื�อสารงานวจัิยเป็นประจํากบัคณะทํางานและพนักงานโดยการสื�อสารผา่นการประชมุอนิเตอรเ์นท
และอเีมล์

องคก์รหลกัที�ใหก้ารสนับสนุน
องคก์รระหวา่งประเทศ

 - The Research Institute of Tuberculosis Japan Anti-Tuberculosis Association (RIT/JATA)

 - The international Program Japan Anti-Tuberculosis Association (JATA)

 - Japan Foundation for AIDS Prevention (JFAP)
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 - Stop TB Partnership, Geneva

 - School of Public Health Alberta University Canada

 - Alberta Innovates Centre for Machine Learning (AICML)

 - World Health Organization

 - Fukujuji Hospital JATA

 - Juntendo University Japan

 - National Centre for Global Health and Medicine Japan (NCGM)

 - University of Tokyo Japan

 - Grand Challenges Canada (GCC)

 - Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria

องคก์รในประเทศ
 - สาํนักวณัโรค กระทรวงสาธารณสขุ
 - สาํนักโรคเอดส ์ กระทรวงสาธารณสขุ
 - ศนูยค์วามร่วมมอืไทย-สหรัฐ ดา้นสาธารณสขุ (TUC)

 - ศนูยว์จัิยโรคเอดส ์ สภากาชาดไทย
 - สาํนักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
 - เครอืขา่ยรณรงคล์ดการบรโิภคเกลอื
 - สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี�แหง่ชาติ
 - สาํนักงานนวตกรรมแหง่ชาติ
 - สภาวจัิยแหง่ชาติ
 - สาํนักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)

องคก์รทอ้งถิ+น
 - สาํนักงานสาธารณสขุ จังหวดัเชยีงราย
 - โรงพยาบาลภมูภิาคเชยีราย
 - โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพระดบัตําบล
 - องคก์รสตรใีนจังหวดัเชยีงราย 9 องคก์ร
 - เรอืนจํากลางจังหวดัเชยีงราย
 - ชมุชนบา้นหนองเขยีว, องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมก่รณ,์ และสถานอีนามัยตําบลแมก่รณ์
 - เครอืขา่ยผูต้ดิเชืJอในจังหวดัเชยีงราย
 - อาสาสมัครผูป่้วยวณัโรค
 - มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
 - องคก์รแพลนอนิเตอรเ์นชั�นแนล, สมาคมพัฒนาประชากรชมุชน
 - มลูนธิกิระจกเงา

ความโปร่งใสและการรายงาน
มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดสไ์ดนํ้าเสนอรายงานการเงนิที�ไดรั้บการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.2556

โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต คณุเสรมิศริ ิ ศริจิางค ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 2712 จากสาํนักงาน
บญัชศีริลาภ จังหวดัเชยีงราย

คณุคา่และความโปร่งใส
ในความคดิเห็นของทมีงาน กฟิวิ�งแบค แอสซอค มลูนธิวิจัิยวณัโรคและโรคเอดสเ์ป็นมลูนธิ ิ ที�เป็นตวัอยา่งที�ดี
ตอ่มลูนธิอิื�นๆ ในดา้นการบรหิารการจัดการ ประสทิธภิาพ การสื�อสารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีและความโปร่งใส
มลูนวิจัิยวณัโรคและโรคเอดสม์อีตัราสว่นในตน้ทนุการบรหิารจัดการที�ตํ�าเทยีบกบัรายไดท้ี�รับในปี พ.ศ.2556

ซึ�งอยูร่อ้ยละ 12 ของรายไดห้ลงัจากไดร้วมมลูคา่เวลาของอาสาสมัครทางการแพทยใ์นแตล่ะกจิกรรม
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ทรพัยส์นิ องคก์ร มลูนธิวิจิยัวณัโรคและโรคเอดส ์
ตรวจสอบแลว้ มลูคา่ มลูคา่เวลา ตรวจสอบแลว้

ของบรจิาค อาสาสมคัร
บาท บาท บาท บาท
2552 2553 2553 2553

ทรพัยส์นิหมนุเวยีน
เงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสด 2,554,369       3,087,943      

กองทนุพรรณวดี 357,970           315,950          

รวม 2,912,339       3,403,892      

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย องคก์ร มลูนธิวิจิยัวณัโรคและโรคเอดส์
ตรวจสอบแลว้ ของบรจิาค มลูคา่เวลาอาสาสมคัรตรวจสอบแลว้

บาท บาท บาท บาท
2555 2556 2556 2556

Income 

เงนิบรจิาค 5,441,210       -                   11,167,039    

การบรจิาคในรปูแบบอื�น -                   100,000          100,000          

อื�นๆ 45,945             40,269            

รวม 5,487,155       -                   100,000          11,307,308    

คา่ใชจ้า่ยการดาํเนนิงาน  

เงนิเดอืนพนักงาน 3,616,178       66% 2,341,499      21%

คา่ใชจ้่ายในการวจัิย 29,247             1% -                   -                   1,278              0%

เงนิสนับสนุนงานวจัิบ -                   6,794,916      60%

คา่ตอบแทนนักวจัิย -                   183,060          2%

กองทนุพรรณวดี 41,533             45,675            0%

รวม 3,686,958       67% -                   -                   9,366,428      83%

คา่ใชจ้า่ยการบรหิารจดัการ
เงนิเดอืนพนักงาน 547,440           10% 589,140          5%

คา่ใชจ้า่ยฝึกอบรมบคุคลากร 41,555             1% 58,716            1%

คา่ใชจ้่ายดา้ยานพาหนะและนํJามัน 111,534           2% 105,328          1%

คา่ใชจ้่ายการจัดทําสื�อ -                   0% 4,950              0%

คา่เครื�องเขยีนแบบพมิพ์ 53,292             1% 33,288            0%

คา่เชา่สํานักงาน 120,000           2% 110,000          1%

คา่ใชจ้่ายในการสื�อสาร 99,275             2% 78,251            1%

คา่ใชจ้่ายในการประชมุ 35,628             1% 24,973            0%

คา่สอบบัญชี 10,000             0% 10,000            0%

เงนิสมทบประกันสงัคม 104,869           2% 86,694            1%

ประกันสขุภาพอบัุตเิหตแุละอื�น 26,085             0% 17,255            0%

คา่สาธารณูปโภค 141,925           3% 156,808          1%

คา่เสื�อมราคา 34,978             1% 39,781            0%

รวม 1,326,580       24% -                   -                   1,315,184      12%

รวมคา่ใชท้ั Jงหมด 5,013,538       91% -                   10,681,612    94%

หักมลูคา่เวลาของอาสาสมัคร 100,000          100,000          

รายไดส้งูกวา่รายจ่าย 473,617           9% -                   525,696          5%

รอ้ยละของพันธกจิ 67% 83%

รอ้ยละของการบรหิารจัดการ 24% 12%

จํานวนโครงการวจัิย 12                     8                      

ตน้ทนุตอ่โครงการ 417,795           1,335,202      

Page 8 of 8


