
 
Diseaese/Program Topic

HIV/AIDS/TB อุบัติการณ์การติดเช้ือ HIV ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครพนม

Networking of international cooperation on disease prevention and 
control against emerging infectious diseases.
A comparative analytical study on differences between countries in 
policy, strategy, and operational implementation of programs to address 
COVID-19 outbreaks.

Prevalence and pattern of antimicrobial drug resistance of Streptococcus 
suis among the patients and swine in health district 9, Thailand.

Antimicrobial resistance ของเช้ือ Streptococcus suis.
Impact of streptococcal suis and how to prevent it?
Cohort Study for COVID-19
Intervention to improve diagnostic rate among patients undergoing 
hospital-based opportunistic screening
Sewage surveillance for emerging pathogens detection
Development of vaccine and biopharmaceutical quality testing
Development of laboratory screening methods for cancer and rare disease

Dengue surveillance parallel with endemic vector borne disease health 
problems in community

ร่าง ประเด็นและหัวข้อการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก U.S.CDC ภายใต้แผนความร่วมมือ Phase V 
(FY2022-FY2026)

 - ปีปัจจุบันเป็นงบประมาณโครงการปีท่ี 5 (FY2021) ของแผนความร่วมมือระยะท่ี 4 ภายใต้แผนความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ U.S.CDC ขณะน้ีอยู่ระหว่างเตรียมค าขอรับการสนับสนุนในปีท่ี 1 (FY2022) 
ของแผนความร่วมมือ Phase V
 - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท า ร่างประเด็นและหัวข้อการวิจัย เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน ในช่วงแผนความร่วมมือ Phase V เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2563
 - ขอแจ้งร่างประเด็นและหัวข้อการวิจัย แยกรายปัญหาสุขภาพและแผนงานของ U.S.CDC มาเพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ท้ังน้ี โปรดให้ความเห็นเพ่ิมเติมทาง อีเมล์ mophtuccounit@gmail.com
ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2563
 - กยผ.สป. จะรวบรวมและแจ้งเป็นทางการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้จัดส่ง Letter of Intents ภายในวันท่ี 8
 มกราคม 2564  เพ่ือน าปรึกษากับ TUC ก่อนส่ง U.S.CDC ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2564

Emerging 
Disease/DGHP



Neglected vector borne disease health literacy for community prevention

Risk assessment and control of dengue infection in endemic areas in 
Thailand
Serotypes survey of Dengue pathogens in hosts and vector of endemics 
area of Thailand
Surveillance of Aedes mosquito species for strengthen risk assessment 
analysis impact to prevention and control strategic plan in Dengue 
endemic area

Prevalence and pattern of antimicrobial drug resistance of streptococcus 
suis among the patients and swine in health region 9, Thailand

Assessment of capacity of field epidemiologists in Thailand to respond to 
pandemic
PUO project that concern virus, Bacterial, Fungi, Parasite
Zoonotic disease (One Health)
ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนด้วยการเช่ือมโยง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสถานบริการ
The predominant serotypes of Burkholderia pseudomallei among 
hospitalized pneumonia patients in Nakhon Phanom province; 
implications for Melioidosis vaccince

The drug resistance of Burkholderial pseudomallei among hospitalized 
pneumonia patients in Nakhon Phanom province
The specific serotypes of Streptococcus agalactiae among hospitalized  
patients in Nakhon Phanom province; clinical characteristics, drug 
susceptibility patterns
The multi-drug resistance of bacteremic pathogens among pneumonia 
patients in Nakhon Phanom province
The rate of antimicrobial drug using or purchasing in communities in 
Nakhon Phanom province
The development of pneumonia surveillance among elderly patients in 
Norheastern part of Thailand
 The multi-drug resistance during the COVID-19 outbreak in Thailand
The increasing of antimicrobial using during the COVID-19 outbreak in 
Thailand
บทเรียนจาการควบคุมการระบาดของโรคซิคุนกุนยาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม ในช่วง ปี
 พ.ศ. 2563
การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจอย่างรวดเร็วส าหรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสเดงก่ีใน
จังหวัดนครพนม

Emerging 
Disease/DGHP



Develop Molecular Platform to detect Emerging Infectious Diseases.
Detection or investigation for Acute Febrile Illness Pathogens by Next 
Generation Sequencing Platform.
Establish genomic and clinical database for Emerging Infectious Diseases.

Host genetic polymorphism and pathogens Detected in Tak and Nakorn 
Phanom provinces.

After-action reviews – analysis of outputs of tabletop/ simulation 
exercises for avian influenza to strengthen global health emergency 
preparedness and response

Development of preventing cross border transmission of avian influenza.

An analysis of drivers of earlier avian influenza outbreak detection.
Willingness to receive vaccine, comparing influenza vaccine and COVID-19 
vaccine
Development of Laboratory screening methods for infectious disease : 
Dengue fever , Tuberculosis , Influenza (เน้นสายพันธ์ใหม่)

ผลกระทบของนโยบายกัญชาของประเทศไทย
การประเมินประสิทธิภาพโครงการชุมชนเข้มแข็ง
Causes of deaths among runners? 
Blood pressure control among traditional protocol vs simple protocol in 
HT treatment
HT treatment inertia
Characteristic of new stoke
การศึกษาเชิงระบาดวิทยา การเกิดภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันของประชาชนท่ี
มีสุขภาพดีในประเทศไทย
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันในประชาชนท่ัวไป
การศึกษาเชิงระบาดวิทยา ภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันในกลุ่มผู้ออกก าลังกาย
ในประเทศไทย
ประสิทธิผลของการมีเคร่ืองวัดความดันท่ีบ้านในการควบคุม HT ของผู้ป่วย
The liver cancer prevalence among people living near the river in Nakhon 
Phonom
 The model of car accident reducing by using the community participation 
in Nakhon Phanom province

How has the COVID-19 crisis-affected cross-border cooperation?DGMQ

Influenza

NCD

Emerging 
Disease/DGHP



An analysis of health security capacities in the context of COVID-19 
outbreak along with border areas .
An analysis of the potential impact of global health security upon the 
incidence of infectious diseases at cross borders.
การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยท่ีข้ามมารับการรักษาในสถานบริการของไทย
Counterfeit Health Products : MaeKhong Subregion 
How has COVID-19 crisis affected cross border practice and regulation
The infectious disease patients tranferring from Lao PDR for further 
treatment in Thailand via the friendship bridge 3 of Nakhon Phanom
การจัดการโรคติดต่อระหว่างชายแดนหรือโรคอุบัติใหม่ในพ้ืนริมน้ าโขงในจังหวัด
นครพนม (เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน และประชาชน)
Network building and strengthening for more effective DDC’s international 
cooperation strategy during COVID-19 pandemic at cross borders.

สรุป ร่างประเด็น ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2563

DGMQ


