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วัตถุประสงค์ของมูลนิธฯิ
มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์มวี ต
ั ถุประสงค์หลัก 5 ข ้อดังต่อไปนีJ
1. เพือ
 การศึกษาวิจัยด ้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และระบาดวิทยาเกีย
 วกับวัณโรค โรคเอดส์และปั ญหา
สาธารณสุขอืน
 ทีเ กีย
 วข ้อง
2. เพือ
 การศึกษาอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด ้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนให ้การปรึกษา
ทางด ้านวิชาการทีเ กีย
 วข ้องกับวัณโรค โรคเอดส์ และปั ญหาสาธารณสุขอืน
 ทีเ กีย
 วข ้อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทีเ กีย
 วเนือ
 งกับ การควบคุมและป้ องกันวัณโรค โรคเอดส์และปั ญหา
สาธารณสุขอืน

4. ดําเนินการเพือ
 สาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอืน
 ๆ เพือ
 สาธารณะประโยชน์
5. ไม่ดําเนินการเกียวข ้องกับการเมืองแต่ประการใด
มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์ โดยนางจินตนา ยาไน ได ้รับใบอนุญาตจัดตังJ สมาคมหรือองค์กร จาก
กระทรวงวัฒนธรรม เมือ
 วันที 6 มิถน
ุ ายน พ.ศ.2545 ตามใบอนุญาตเลขที ต.222/2545
อีกทังJ มูลนิธฯิ ได ้รับการจดทะเบียนถูกต ้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามทะเบียนเลขที
ชร.45/2545 เมือ
 วันที 1 กรกฏาคม 2545 อนุญาตโดยรองผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึง เป็ นนายทะเบียน
มูลนิธจ
ิ ังหวัดเชียงราย
มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์ได ้ถูกจัดตังJ ขึน
J เพือ
 ดําเนินงานด ้านการวิจัยและการวางระบบการพัฒนาโดย
ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทีด
 ําเนินงานด ้านการวิจัย ทังJ ในและต่างประเทศ รวมทังJ สถาบันวิชาการ
 งต่อโรค
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชนในท ้องถิน
 รวมทังJ กลุม
่ ผู ้ด ้วยโอกาสและกลุม
่ เสีย
J วัณโรคและผู ้ป่ วยทีต
J เอชไอวี/เอดส์ รวมทังJ ปั ญหาสาธารณสุข
ทังJ นีเJ พือ
 เป็ นการลดภาระผู ้ป่ วยทีต
 เิ ชือ
 ด
ิ เชือ
ทังJ นีม
J ล
ู นิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์ได ้ริเริม
 โครงการเพือ
 การพัฒนาทีร วมทังJ การพัฒนาบุคคลากรและการ
โครงการการรับรู ้เรือ
 งวัณโรคและเอชไอวี
ในการปฏิบต
ั งิ านร่วมกับชุมชนในท ้องถิน
 เจ ้าหน ้าทีข
 องมูลนิธฯิ มีความจําเป็ นทีต
 ้องให ้ความช่วยเหลือแก่
J และมีความยากจนซึง ส่วนใหญ่แทบจะไม่มค
ผู ้ป่ วยทีต
 ด
ิ เชือ
ี วามรู ้ในเรือ
 งโรคทีต
 นเองประสพอยู่ และขาดโอกาส
ในการเข ้าถึงการดูแลรักษาทีเ ป็ นมาตราฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง กลุม
่ ชาติพันธ์ทเี ป็ นชนกลุม
่ น ้อย
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อย่างไรก็ตาม ด ้วยความช่วยเหลือด ้วยการอาสาจากกลุม
่ สตรีอาสา หรือองค์กรสตรีในเชียงราย มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและ
ได ้โรคเอดส์จัดตังJ กลุม
่ อาสาสมัครเหล่านีอ
J ย่างไม่เป็ นทางการเพือ
 ทํางานการกุศลในการใช ้ความพยายามอย่างยิง ทีจ
 ะให ้
ความช่วยเหลือต่อผู ้ป่ วยเหล่านีผ
J า่ นโครงการให ้ความช่วยเหลือต่างๆ ซึง รวมถึงการช่วยเหลือด ้านความเป็ นอยู่
ช่วยเหลือค่าใช ้จ่ายในการเดินทางให ้กับผู ้ป่ วยทีอ
 ยูร่ ะหว่างการรักษาทีโ รงพยาบาล ตลอดรวมถึงการจัดโครง
การการฝึ กอบรม โครงการการพัฒนาอาสาสมัคร โดยไม่คํานึงถึงชาติพันธ์ของผู ้เข ้ารับการช่วยเหลือจาก
มูลนิธฯิ
นโยบายสําคัญของมูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์
ั เจนทีจ
มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์มน
ี โยบายทีช
 ด
 ะไม่รับการสนับสนุนด ้านการวิจัย หรือการบริจาคเพือ

กิจกรรมการกุศลจากบริษัท หรืออุตสหกรรมทีเ กีย
 วข ้องกับสุรา ยาสูบ และอุตสาหกรรมยาทีม
 ผ
ี ลประโยชน์
ทับซ ้อนด ้านการวิจัย
กระบวนการในการประเมิน
ด็อกเตอร์ จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน พย.บ. (เกียรตินย
ิ ม), สค.ม.,Ph.D. ประธานมูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรค
เอดส์ได ้ให ้เกียรติเข ้าเยีย
 มสํานักงานกิฟวิง แบค ในวันที 14 สิงหาคม พ.ศ.2557 และได ้พบกับมิสเตอร์
เทอร์รี เวียร์ผู ้ก่อตังJ กิฟวิง แบค แอสซอค และทีมงาน จากการเข ้าเยีย
 มของประธานมูลนิธฯิ ทําให ้ทีม
งานมึความเข ้าใจในบทบาท และกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธฯิ เป็ นอย่างดี ตลอดรวมทังJ ปั ญหาและความยาก
ลําบากทีส
 มาชิกของมูลนิธฯิ ได ้ประสพในขณะทีป
 ฏิบต
ั งิ านของมูลนิธฯิ
ทีมงานฯ ได ้เรียนรู ้ว่านอกเหนือ
ไปจากทีเ จ ้าหน ้าทีข
 องมูลนิธฯิ ต ้องอุทศ
ิ ตนเองเพือ
 งานวิจัยอย่างหนัก ประธานของมูลนิธฯิ และเจ ้าหน ้าที
ท่านอืน
 ยังได ้ให ้ความช่วยเหลือผู ้ป่ วยทีย
 ากจน โดยสมัครใจด ้วยความร่วมมือกับ กลุม
่ สตรีอาสา หรือองค์กรสตรี
ในเชียงราย ด ้วยการรวมตัวกันจัดตังJ กลุม
่ อาสาสมัครเพือ
 การกุศล ดําเนินการจัดหาทุนการกุศล ตลอดรวมถึงการสร ้าง
โครงการพัฒนาต่างๆ ในการให ้ความช่วยเหลือด ้านการเงิน และด ้านร่างกายให ้กับผู ้ป่ วยทีย
 ากจนในจังหวัดเชียงราย
มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์ ได ้นํ าเสนอรายงานการเงินล่าสุดปี พ.ศ.2557 ทีไ ด ้รับการรับรองแล ้วจากผู ้
สอบบัญชีรับอนุญาต คุณเสริมศิร ิ ศิรจ
ิ างค์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 2712 จากสํานักงานบัญชีศริ ลาภ
จังหวัดเชียงราย ทังJ นีJ รายงานการเงินของผู ้สอบบัญชีได ้จัดทํารายงานกิจกรรมหลักทีเ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของมูลนิธฯิ ซึง เน ้นไปยังด ้านโครงการวิจัย ในส่วนของกองทุนพรรณวดี ซึง เป็ นกองทุนเฉพาะสําหรับกิจกรรม
ด ้านการกุศล กองทุนดังกล่าวได ้รับการจัดทํารายงานรวมไว ้กับรายงานการเงินหลักไว ้อย่างเหมาะสม
สําหรับในส่วนของกิจกรรมการกุศลทีด
 ําเนินการโดยเจ ้าหน ้าทีข
 องมูลนิธฯิ ด ้วยความร่วมมือของกลุม
่ สตรีอาสา
หรือองค์กรสตรีในเชียงรายและศูนย์ปันนํJ าใจ กิจกรรมเหล่านัน
J ได ้รับการจัดทําโดยกลุม
่ ฯ หรือศูนย์ปันนํJ าใจ รายงาน
แยกต่างหากจากการเงินทีไ ด ้รับการตรวจสอบประจําปี
จากรายงานการเงินทีไ ด ้รับการรับรองและการได ้มีโอกาสเข ้าพบกับ ดร.จินตนา, ประธานของมูลนิธฯิ ในครังJ นีJ
ทีมงานกิฟวิง แบคแอสซอค ได ้ประจักษ์ วา่ มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์มก
ี ารดําเนินงานด ้านการวิจัยอย่าง
 ถือ สัดส่วนค่าใช ้จ่ายด ้านการวิจัยต่อรายได ้ทีไ ด ้รับ
มืออาชีพ เป็ นไปด ้วยความโปร่งใส และมีความน่าเชือ
ร ้อยละ 80 สะท ้อนให ้เห็นถึงการใช ้จ่ายเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักทีเ น ้นไปยังโครงการวิจัยเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ความเป็ นมา
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2535 กลุม
่ นักศึกษาไทย และญีป
 น
ุ่
ในระดับปริญญาเอก (ซีง เป็ นสมาชิกผู ้ก่อตังJ
J ไวรัสเอชไอวี และ
มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์) ได ้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์และการวิจัยในเรือ
 งเชือ
J เอดส์ ในจังหวัดเชียงราย ตอนเหนือของประเทศไทย
วัณโรคในผู ้ป่ วยทีต
 ด
ิ เชือ
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2538 สถาบันวิจัยวัณโรคญีป
 น
ุ ในสังกัดของสมาคมต่อต ้านวัณโรคประเทศญีป
 น
ุ่
(RIT/JATA)
ได ้จัดตังJ โครงการวิจัย "วัณโรค/เอชไอวี" พร ้อมกับตังJ สํานักงานเพือ
 การวิจัยนีโJ ดยเฉพาะ ในขณะนัน
J โครง
การวิจัยนีย
J ังไม่ได ้รับการจดทะเบียนให ้เป็ นองค์กรแต่อย่างใด
โครงการวิจัย วัณโรค/เอชไอวี ได ้ดําเนินงานวิจัยด ้วยความร่วมมืออย่างใกล ้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข
(สํานักวัณโรค ในขณะนัน
J ) โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ และสํานักงานสาธารณสุขประจําจังหวัด
เชียงราย โครงการดังกล่าว ได ้รับทุนสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยทังJ หมดจาก RIT/JATA ซึง มีผู ้จัดการโครงการ
เป็ นชาวญีป
 นประจํ
ุ่
าอยูท
่ จ
ี ังหวัดเชียงรายในระยะแรกตังJ แต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปั จจุบน
ั RIT/JATA ได ้ให ้ทุนในการ
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ดําเนินงานวิจัยในจังหวัดเชียงรายมาอย่างต่อเนือ
 ง อย่างไรก็ตาม ทุนทีม
 ล
ู นิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์ได ้รับจาก
RIT/JATA มีแนวโน ้มทีล
 ดลงตามขนาดงานวิจัยทีล
 ดลงด ้วย
- ต ้นปี พ.ศ.2543 มีองค์กรต่างๆ จากประเทศญีป
 นที
ุ่ ใ ห ้ความสนใจและดําเนินงานวิจัยร่วมในจังหวัดเชียงราย
ร่วมไปกับ RIT/JATA และองค์กรในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยในญีป
 น
ุ่
องค์กรอิสระจากประเทศ
ญีป
 น
ุ่
เป็ นต ้น
- วันที 6 มิถน
ุ ายน พ.ศ.2545 มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์ ได ้รับการจดทะเบียนอย่างเป็ นทางการให ้เป็ นองค์กร
พัฒนาเอกชนทีไ ม่แสวงหาผลกําไร ใช ้พืน
J ทีข
 องสํานักงานร่วมกับโครงการ RIT/JATA
ในจังหวัดเชียงราย ในเดือนกันยายน พ.ศ.2554 พนักงานภายใต ้การดําเนินงานของโครการ RIT/JATA
ในจังหวัดเชียงราย ได ้รับการโอนย ้ายจากโครงการมาเป็ นพนักงานของมูลนิธฯิ อย่างเต็มรูปแบบ
มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์ ได ้บริหารจัดการตลอดรวมถึงการดําเนินงานวิจัยทังJ ในส่วนของมูลนิธฯิ และ
งานวิจัยทีอ
 ยูภ
่ ายใต ้โครงการ RIT/JATA ด ้วย การดําเนินงานวิจัยดังกล่าวมูลนิธฯิ จะได ้รับค่าธรรมเนียมใน
การบริหารการจัดการงานวิจัยร ้อยละสิบจากโครงการ ทังJ นีม
J ล
ู นิธฯิ ยังได ้ริเริม
 ดําเนินการหาทุนเพือ
 การวิจัย
ในระดับนานาชาติ และในประเทศ เพีอ
 มูลนิธฯิ จะได ้ไม่ต ้องอาศัยทุนวิจัยจากผู ้สนับสนุนการวิจัยเพียงสอง
สามราย
ลักษณะของกิจกรรมและโครงการต่างๆ
โครงการการวิจ ัย
ศึกษาและดําเนินการวิจัยด ้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และระบาดวิทยา ทีเ กีย
 วข ้องกับวัณโรคและโรคเอดส์
ตลอดรวมทังJ ปั ญหาด ้านสาธารณสุขทีเ กีย
 วข ้อง
โครงการการวิจัยและโครงการปฏิบต
ั ก
ิ ารในปี พ.ศ.2556
- โครงการทดสอบทางคลีนค
ิ เพือ
 เปรียบเทียบผู ้ป่ วยวัณโรคทีไ ด ้รับ "Care Box" (เป็ นชุดของกล่องยาทีป
 ระกอบด ้วย
J ส่วนอิเลคโทรนิคเชือ
 มต่อกับโทรศัพท์มอ
ชิน
ื ถือราคาถูกเพือ
 ใช ้สําหรับการเตือนให ้ผู ้ป่ วยกินยาประจําวันซึง เมือ

ั ญาณส่งไปยังคลีนค
ผู ้ป่ วยเปิ ดกล่องกินยาจะมีสญ
ิ ทีใ ห ้การรักษา หากผู ้ป่ วยไม่ได ้กินยาทีบ
 รรจุในกล่องดังกล่าว
ั ญาณดังกล่าวซึง จะเป็ นการแจ ้งเตือนเจ ้าหน ้าทีท
จะไม่มส
ี ญ
 ใี ห ้การดูแล ดําเนินการเชิงรุกเพือ
 ให ้ผู ้ป่ วย
ได ้รับการรักษาอย่างถูกต ้อง)
J วัณโรค
- การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ถงึ ผลข ้างเคียงในการใช ้ยาต ้านเชือ
J วัณโรคในกลุม
- การศึกษาและสํารวจปฏิกริยาของยีนในโลหิตทีต
 ด
ิ เชือ
่ ประชากรไทย
J เอชไอวี ร่วมด ้วย
- การวินจ
ิ ฉัยวัณโรคโดยการตรวจสอบพันธุกรรมจากปั สสาวะผู ้ป่ วยทีต
 ด
ิ เชือ
J เอชไอวีเพือ
การติดตามการศึกษาผู ้ป่ วยทีต
 ด
ิ เชือ
 การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดวัณโรค การเข ้าถึงการวินจ
ิ ฉัย
J วัณโรคจากปั สสาวะของผู ้ป่ วยทีต
J เอชไอวี
- วัณโรค และ เชือ
 ด
ิ เชือ
- การพัฒนาและการตรวจสอบของ MODS ภาพการวิเคราะห์ระบบอัตโนมัตส
ิ าํ หรับการวินจ
ิ ฉัยวัณโรคผ่านทางเสมหะ
- บทบาทของสตรีในการดูแลและป้ องกันวัณโรค
- โครงการวิจัยเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารในการสํารวจมาตราการในการลดการบริโภคแร่โซเดียมในผู ้ป่ วยทีเ ป็ นโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ความร่วมมือด้านวิชาการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการร่วมมือด ้านวิชาการ
- สนับสนุนการอบรมเรือ
 งวัณโรคและเอชไอวีให ้กับอาสาสมัครชุมชน ผู ้ต ้องขังในเรือนจํา รวมทังJ การให ้คําแนะนํ าด ้าน
วิชาการ
- ร่วมมือกับคณะสาธารณสุข มหาวิยาลัยอัลเบอตร ้า ประเทศคานาดา ส่งเสริมให ้นักศึกษาปริญาโท
มีประสบการณ์และความรู ้ในเรือ
 ง วัณโรคและเอชไอวี รวมทังJ ปั ญหาสุขภาพของโลก
- โครงการการร่วมมือกับโรงเรียนสาธารสุข เมืองอัลเบอตร ้า ประเทศคานาดา เพือ
 ส่งเสริมให ้นักศึกษาทีจ
 บ
การศึกษาได ้มีประสพการณ์และความรู ้ในเรือ
 ง วัณโรคและเอชไอวี รวมทังJ ปั ญหาสุขภาพระดับโลก
- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพระเยา รับนักศึกษาสถิต ิ ฝึ กงานภาคสนาม
การบริหารจ ัดการด้านการกุศลและการประสานงานของมูลนิธฯิ
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- กองทุนพรรณวดี
กองทุนพรรณวดี เป็ นกองทุนทีไ ด ้รับการบริจาคจาก คุณพรรณวดี วศินวรรธนะ เพือ
 นํ าไปช่วยเหลือผู ้ป่ วย
J เอชไอวี ผู ้ป่ วยวัณโรค ตลอดรวมถึงสตรีทเี ป็ นเหยือ
ทีต
 ด
ิ เชือ
 ความรุนแรง ผู ้ป่ วยทีไ ด ้รับความช่วยเหลือ
เหล่านีจ
J ะได ้รับการส่งตัวจากนักวิจัยของมูลนิธฯิ ทีด
 ํานเนินงานวิจัยภาคสนาม

เงินกองทุนทีไ ด ้รับบริจาค

J 500,000 บาท (ห ้าแสนบาทถ ้วน) ตังJ แต่เดือน
จากคุณพรรณวดี วศินวรรธนะในเบือ
J งต ้นเป็ นจํานวนทังJ สิน
J 163 ราย
มีนาคม พ.ศ.2549 ถึง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2557 มีผู ้ป่ วยทีไ ด ้รับความช่วยเหลือจากกองทุนทังJ สิน
J 204,471 บาท
คิดเป็ นจํานวนครังJ ทีช
 ว่ ยเหลือ 321 ครังJ รวมค่าใช ้จ่ายทีจ
 า่ ยจากกองทุนนีท
J งั J สิน
J สุด ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 299,415 บาท ค่าใช ้จ่ายเฉลีย
ยอดกองทุนคงเหลือสิน
 ต่อ
คนไข ้ทีไ ด ้รับความช่วยเหลือจากกองทุนพรรณวดีอยูท
่ ี 1,256 บาทต่อคน

- ศูนย์ปน
ั นํา' ใจ
เริม
 แรกศูนย์ปันนํJ าใจได ้รับทุนสนับสนุนโดยพันธมิตรหยุดยังJ วัณโรคในกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ด ้วยความร่วมมือของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ โดยการเริม
 ดําเนินงานในวันที 2 กรกฏาคม พ.ศ.2551
และได ้จัดตังJ ศูนย์ปันนํJ าใจอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ.2552 ตังJ อยูท
่ ค
ี ลีนค
ิ วัณโรค โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชา
นุเคราะห์มวี ต
ั ถุประสงค์ดําเนินงานด ้านการกุศลเพือ
 แก ้ไขและป้ องกันปั ญหาการขาดการรักษาในผู ้ป่ วยวัณโรคทีม
 ฐ
ี านะ
ยากจนโดยผู ้ป่ วยจะได ้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง จนกระทัง รักษาวัณโรคครบกําหนด เจ ้าหน ้าทีค
 ลีนก
ิ วัณโรค
เป็ นผู ้กลัน
 กรองผู ้ป่ วยเพือ
 รับความช่วยเหลือจากศูนย์ปันนํJ าใจ
ทุนสนับสนุนเริม
 ต ้นของศูนย์ปันนํJ าใจทีไ ด ้รับเป็ นจํานวน 100,000 บาท (หนึง แสนบาทถ ้วน) ทีผ
 า่ นมาศูนย์ปันนํJ าใจ
J 342,895 บาท (สามแสนสีห
 มืน
แห่งนีไJ ด ้ให ้การสนับสนุนและช่วยเหลือคิดเป็ นจํานวนเงินรวมทังJ สิน
 สองพันแปด
ร ้อยเก ้าสิบห ้าบาท) จํานวนผู ้ป่ วยทีไ ด ้รับการช่วยเหลือ 493 คน ค่าใช ้จ่ายในการให ้ความช่วยเหลือเฉลีย
 ต่อคน
อยูท
่ ี 695 บาท (หกร ้อยเก ้าสิบห ้าบาท) ศูนย์ปันนํJ าใจ มีทน
ุ คงเหลือทีจ
 ะให ้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู ้ป่ วย
J สุด ณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2557 ทังJ สิน
J 477,548 บาท (สีแ
 สนเจ็ดหมืน
 บ
ิ แปดบาท)
สิน
 เจ็ดพันห ้าร ้อยสีส
ทังJ นีอ
J าสาสมัครของศูนย์ปันนํJ าใจยังได ้มีการจัดกิจกรรมเพือ
 การระดมทุนเพิม
 ให ้กับศูนย์ปันนํJ าใจเป็ นระยะๆ
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- สตรีอาสาปราบวัณโรค
สตรีอาสาปราบวัณโรคเป็ นกลุม
่ สตรีในจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือของประเทศไทยจัดตังJ ขึน
J โดยสมาชิกของ
องค์กรสตรีตา่ งๆ ทีอ
 ยูใ่ นจังหวัด ซึง สมาชิกสตรีเหล่านีม
J ส
ี ถานะทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับสูงซึง มี
อายุระหว่าง 48 ถึง 79 ปี สมาชิกบางท่านเป็ นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และเป็ นสมาชิกขององค์กรสตรีตา่ งๆ
มากกว่าหนึง องค์กรในจังหวัดเชียงราย มีบทบาทสําคัญทีท
 ําให ้เงินทุนของศูนย์ปันนํJ าใจมีความยังยืน
บทบาทของสตรีอาสาปราบว ัณโรค
1. ระดมทุนให ้ศูนย์ปันนํJ าใจ เพือ
 ช่วยเหลือผู ้ป่ วยวัณโรค เป็ นค่าเดินทาง ค่าอาหาร และของใช ้ทีจ
 ําเป็ นให ้กับผู ้
ป่ วยทีย
 ากจนระหว่างการรักษา
2. เยีย
 มเยือนบ ้านผู ้ป่ วยทีย
 ากจนมาก และผู ้ป่ วยทีถ
 ก
ู ชุมชนรังเกียจ หรือเลือกปฏิบต
ั ิ
3. อาสาสมัครบรรจุยารักษาวัณโรค แบบเป็ นซองรายวันเพือ
 ให ้ผู ้ป่ วยได ้รับความสะดวกในการกินยาอย่างถูกและต่อเนือ
 ง

อาสาสม ัคร
กลุม
่ อาสาสมัครทีท
 ํางานร่วมกับมูลนิธฯิ มี 3 กลุม
่ ทีส
 ละเวลาและกําลังกายในการช่วยกิจกรรมการกุศล
ของมูลนิธฯิ และศูนย์ปันนํJ าใจ ด ้วยการให ้และการใช ้ความพยายามอย่างยิง ยวดในการช่วยกิจกรรมการระดมทุน
และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เคียงข ้างไปกับอาสาสมัครทีเ ป็ นเจ ้าหน ้าทีข
 องมูลนิธฯิ
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ํ ค ัญของมูลนิธฯิ
การเปลีย
+ นแปลงนโยบายด้านการบริหารทีส
+ า
เมือ
 แรกเริม
 ของมูลนิธฯิ พนักงานทังJ หมดจะอยูภ
่ ายใต ้โครงการวิจัยต่างๆ โดยค่าตอบแทนและผลประโยชน์
รวมทังJ สวัสดิการจะรับโดยตรงจากโครงการวิจัยทีไ ด ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบ
ในปี 2554 พนักงานภายใต ้
โครงการวิจัยทังJ หมดได ้ถูกโอนย ้ายมาเป็ นพนักงานภายใต ้การบริหารจัดการของมูลนิธฯิ ทังJ นีเJ พือ
 ประโยชน์
ของพนักงานเหล่านัน
J และให ้เป็ นไปตามกฏหมายกฏหมายแรงงานไทย และพระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม
พนักงานของมูลนิธฯิ
ตําแหน่ง
คณะทํางาน
พยาบาล
เทคนิคการแพทย์
ผู ้ช่วยนักวิจัย
นักสถิต ิ
เจ ้าหน ้าทีส
 ารสนเทศ
บัญชีและบริหาร
พนักงานป้ อนข ้อมูล

จํานวน
2555
4
3
2
4
2
1
3
1
20

จํานวน

จํานวน

2556

ณ สิงหาคม 2557
3
2
1
3
2
1
3
1
16

3
1
1
2
2
1
3
1
14

พนักงานทังJ หมด 16 ท่าน ในจํานวนนีJ มีพนักงานอาวุโส 3 ท่าน (ผู ้จัดการฝ่ ายบริหาร, เจ ้าหน ้าทีเ ทคนิค
การแพทย์และนักสังคมศาสตร์) เป็ นคณะทํางาน ซึง รับผิดชอบในการวางระบบการบริหารการจัดการ
โครงการวิจัยรวมทังJ การกํากับดูแล และประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของพนักงานของมูลนิธฯิ คณะกรรมการ
ปฏิบต
ั ก
ิ าร 2 ท่าน ยังดํารงตําแหน่งคณะกรรมการของมูลนิธฯิ อีกด ้วย
น ักวิจ ัย
 วชาญใน
มูลนิธฯิ มีนักวิจัยร่วมงานกับมูลนิธฯิ เป็ นประจําอยู่ 7 คน โดยร่วมงานวิจัยตามความสนใจและความเชีย
หัวข ้อวิจัย ส่วนใหญ่นักวิจัยเป็ นผู ้เขียนสมัครขอทุนวิจัยและเป็ นหัวหน ้าโครงการวิจัย เงินเดือนประจําและสวัสดิการ
ของนักวิจัยมาจากองค์กรต ้นสังกัด มูลนิธฯิ ไม่ได ้แบบรับภาระส่วนนีJ นักวิจัยส่วนใหญ่ เดินทางไปจังหวัดเชียงราย
 สารงานวิจัยเป็ นประจํากับคณะทํางานและพนักงานโดยการสือ
 สารผ่านการประชุมอินเตอร์เนท
เป็ นครังJ คราว แต่ตด
ิ สือ
และอีเมล์
องค์กรหลักทีใ ห ้การสนับสนุน
องค์กรระหว่างประเทศ
- 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

องค์กรในประเทศ
- สํานักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข
- สํานักโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข
- ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด ้านสาธารณสุข (TUC)
- ศูนย์วจิ ัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
- สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เครือข่ายรณรงค์ลดการบริโภคเกลือ
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ
 ห่งชาติ
- สํานักงานนวตกรรมแห่งชาติ
- สภาวิจัยแห่งชาติ
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
องค์กรท้องถิน
+
- สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย
- โรงพยาบาลภูมภ
ิ าคเชียราย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล
- องค์กรสตรีในจังหวัดเชียงราย 9 องค์กร
- เรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย
- ชุมชนบ ้านหนองเขียว, องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กรณ์, และสถานีอนามัยตําบลแม่กรณ์
J ในจังหวัดเชียงราย
- เครือข่ายผู ้ติดเชือ
- อาสาสมัครผู ้ป่ วยวัณโรค
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 แนล, สมาคมพัฒนาประชากรชุมชน
- องค์กรแพลนอินเตอร์เนชัน
- มูลนิธก
ิ ระจกเงา
ความโปร่งใสและการรายงาน
มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์ได ้นํ าเสนอรายงานการเงินทีไ ด ้รับการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.2556
โดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต คุณเสริมศิร ิ ศิรจ
ิ างค์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2712 จากสํานักงาน
บัญชีศริ ลาภ จังหวัดเชียงราย
คุณค่าและความโปร่งใส
ในความคิดเห็นของทีมงาน กิฟวิง แบค แอสซอค มูลนิธวิ จิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์เป็ นมูลนิธ ิ ทีเ ป็ นตัวอย่างทีด
 ี
 สารกับผู ้มีสว่ นได ้เสียและความโปร่งใส
ต่อมูลนิธอ
ิ น
ื ๆ ในด ้านการบริหารการจัดการ ประสิทธิภาพ การสือ
มูลนิวจิ ัยวัณโรคและโรคเอดส์มอ
ี ต
ั ราส่วนในต ้นทุนการบริหารจัดการทีต
 าํ เทียบกับรายได ้ทีร ับในปี พ.ศ.2556

ซึงอยูร่ ้อยละ 12 ของรายได ้หลังจากได ้รวมมูลค่าเวลาของอาสาสมัครทางการแพทย์ในแต่ละกิจกรรม
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ิ
ทร ัพย์สน

องค์กร
มูลนิธวิ จ
ิ ัยว ัณโรคและโรคเอดส ์
ตรวจสอบแล้ว
มูลค่า
มูลค่าเวลา
ของบริจาค
อาสาสม ัคร
บาท
2552

บาท
2553

บาท
2553

ตรวจสอบแล้ว
บาท
2553

ิ หมุนเวียน
ทร ัพย์สน
เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
กองทุนพรรณวดี
รวม

2,554,369
357,970
2,912,339

3,087,943
315,950
3,403,892

มูลนิธวิ จ
ิ ัยว ัณโรคและโรคเอดส ์
ตรวจสอบแล้ว
ของบริจาค มูลค่าเวลาอาสาสม ัครตรวจสอบแล้ว

้ า่ ย องค์กร
รายได้และค่าใชจ

บาท
2555

บาท
2556

บาท
2556

บาท
2556

Income
เงินบริจาค
การบริจาคในรูปแบบอืน

อืน
 ๆ
รวม

5,441,210
45,945
5,487,155

100,000
-

100,000

11,167,039
100,000
40,269
11,307,308

้ า่ ยการดําเนินงาน
ค่าใชจ
เงินเดือนพนักงาน
ค่าใช ้จ่ายในการวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจับ
ค่าตอบแทนนักวิจัย
กองทุนพรรณวดี
รวม

3,616,178 66%
29,247 1%
41,533
3,686,958 67%

-

-

21%

-

2,341,499
1,278
6,794,916
183,060
45,675
9,366,428

5%

-

589,140
58,716
105,328
4,950
33,288
110,000
78,251
24,973
10,000
86,694
17,255
156,808
39,781
1,315,184

12%

10,681,612

94%

-

0%
60%
2%
0%
83%

้ า่ ยการบริหารจ ัดการ
ค่าใชจ
เงินเดือนพนักงาน

547,440 10%
ค่าใช ้จ่ายฝึ กอบรมบุคคลากร
41,555 1%
ค่าใช ้จ่ายด ้ายานพาหนะและนํJ ามัน 111,534
2%

ค่าใช ้จ่ายการจัดทําสือ
0%
ค่าเครือ
 งเขียนแบบพิมพ์
53,292 1%
ค่าเช่าสํานักงาน
120,000 2%
 สาร
99,275 2%
ค่าใช ้จ่ายในการสือ
ค่าใช ้จ่ายในการประชุม
35,628 1%
10,000 0%
ค่าสอบบัญชี
เงินสมทบประกันสังคม
104,869 2%
ประกันสุขภาพอุบัตเิ หตุและอืน

26,085 0%
ค่าสาธารณูปโภค
141,925 3%

ค่าเสือมราคา
34,978 1%
รวม
1,326,580 24%

-

รวมค่าใช ้ทังJ หมด

5,013,538 91%

-

473,617 9%
67%
24%
12
417,795

-

หักมูลค่าเวลาของอาสาสมัคร
รายได ้สูงกว่ารายจ่าย
ร ้อยละของพันธกิจ
ร ้อยละของการบริหารจัดการ
จํานวนโครงการวิจัย
ต ้นทุนต่อโครงการ

100,000
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100,000
525,696
83%
12%
8
1,335,202

1%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
0%
1%
0%

5%

