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รายงานผลการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
เรื่อง  

“2016 International Conference on Business and Information” (BAI 2016) 
ณ  Nagoya Congress Center  เมืองนาโกย่า  ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2559 
 
1.  รูปแบบการประชุม 
 การประชุม “International Conference on Business and Information 2016” (BAI 
2016) เป็นการประชุมระดับนานาชาติ จัดโดย International Business Academics Consortium 
ร่ ว ม กั บ  International Business Academics Consortium (iBAC), Japan Society for 
Production Management, Nagoya Institute of Technology, Hyogo University of teacher 
Education และ National Taipei University  โดยลักษณะการประชุมเป็นการผนวกเอา 2 การ
ประชุมมาไว้ด้วยกัน คือ BAI 2016 International Conference on Business and Information 
และ ISTEL 2016 International Symposium on Teaching, Education, and Learning  
 รูปแบบการจัดการประชุมมีลักษณะเป็นการจัดเวทีเพ่ือให้เสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เสนองานวิจัยโดยแยกเป็นห้องประชุมย่อย 7 ห้อง ใช้เวลา
ประชุม 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559 มีหัวข้อประชุมที่เก่ียวกับธุรกิจและสารสนเทศ ดังนี้ 
 เกี่ยวกับธุรกิจ 

 1.  การบัญชี 
 2.  บริหารธุรกิจ 
 3.  เศรษฐศาสตร์  
 4.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 5.  การประกอบการ 
 6.  การเงินและการธนาคาร 
 7.  การบริหารการรักษาสุขภาพ 
 8.  ทรัพยากรมนุษย์ 
 9.  การตลาด 
 10.  การจัดการองค์การ 
 11.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 เกี่ยวกับงานวิจัย 
  1.  ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.  ธุรกิจสารสนเทศ 
  3.  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  4.  การจัดการและเทคโนโลยีการท าเว็บ  
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 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ดิฉันได้เข้าร่วมกับ Dr.Pranee C. Lundberg น าเสนอผลงาน
บทความวิจัยในการประชุม เรื่อง Vietnamese family member’s experiences of caregiving to 
persons living with HIV/Aids: Implications for health care administration (วิจัยโดย Pranee 
C. Lundberg, Doan Thi Kim Thoa และ Piyasiri Ruangsrimun) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559  ซึ่ง
ดิฉันจะได้น าบทความวิจัยชิ้นนี้เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อไป 
 
 เนื้อหาสาระส าคัญของการน าเสนอผลงานบทความวิจัยดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 
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4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม 

4.1 การน าความรู้และความคิดเห็นต่างๆ มาใช้ประโยชน์การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือ
พัฒนาการท างานวิจัย/บทความทางวิชาการ 

4.2 การน าผลงานบทคัดย่อของบทความวิจัยมาเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

4.3 การน าความรู้และความคิดเห็นต่างๆ มาพัฒนาการผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
 4.4  ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ 
 
5.  ข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสน าเสนองานวิจัยในเวทีวิชาการระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนเข้าร่วม สัมมนา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ 
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Introduction

• 36.9 million people globally living with HIV in 2014.

• Vietnam has one of the fastest growing HIV epidemics in 

Asia.

• As the number of persons living with HIV/AIDS (PLHIVs)

increases, the need of family caregivers who can take

responsibility for the home care increases.
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Aims

• To examine Vietnamese

family members’ 

experiences of caregiving

to PLHIVs.

• To assess implications for 

health care administration.
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Methodology

• A descriptive cross-sectional study using mixed methods, 

quantitative and qualitative

• Data collected at the HIV/AIDS patient wards of the 

Tropical Diseases Hospital, Ho Chi Minh City



Samples and Data collection

methods

• 104 family caregivers, 66 

male and 38 female, 

participated voluntarily by 

answering a questionnaire

”Caregiver Burden Scale” 

at the patient wards.

• 20 of the family caregivers

participated voluntarily in 

interviews at the patient 

wards.
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Results: Care Giver Burden



Different types of caregiving to

PLHIVs
”The whole day I give care to him (husband). I usually massage 

his legs, give him warm water and meals, and buy other things

for him. Sometimes I feel break down…” 

(Woman, 26 years, married)

”I have heart disease, I can’t work. My family is poor. I want

money for her hospital care. I have no money, I just borrow

from my relatives …” (Man, 57 years, married, father)



Cultural and religious issues

associated with caregiving

”I think that I and my husband are punished because we did

bad things in our previous lives. I pray for him every night.” 

(Woman, 26 years, married, wife)



Keeping secret to avoid stigma 

and discrimination

”…People in the countryside usually spread bad rumours and 

gossip, and they also blame this disease for drug or 

prostitution. If she comes to Dong Nai, she can’t live with the 

social prejudice.” 

(Woman, 56 years, married, mother-in-law)



Lack of knowledge about

disease and provision of care

”I look around to see how people take care of their relatives 

because I have no idea about the care. When there is 

something I don’t know, I ask people around and they show 

me how to do.” 

(Woman, 56 years, married and mother-in-law)

”I think we need to get knowledge about special care for this

disease so we know how to do.” 

(Woman, 36 years, married, elder sister)



Fear, anxiety and frustration

”I am very worried. I feel fear. I know that my son has this

disease and is very close to death but I can’t tell him. No 

parents want to see their child close to death.” 

(Man, 57 years, married, father)



• To provide education about HIV/AIDS and 

PLHIVs to family caregivers and also to

the general public

• To give knowledge to family caregivers

to enable them to give high-quality

care to PLHIVs at home

• To provide knowledge to people in the 

communities with support from 

government

• To provide knowledge about ways of

HIV/AIDS transmission and protection

to reduce stigma and discrimination

• To implement culturally appropriate

training/intervention programs 

including group support

Health Care 

Administration

Health Care Providers

Community

Family Care Givers

PLHIVs

Health Care Policy



Government Policy and 

Mass Media



Information and knowledge

important issues



Conclusions

• The results can be used as baseline information for 

family caregiver intervention programmes.

• Health care providers should consider culture, religion 

and age of family caregivers for intervention 

programmes.

• Knowledge about HIV/AIDS, provision of care at home

and in hospital, and support groups should be 

developed and implemented.



Thank you for your attention!



 

             

 

 

 

 

       

        

 

 

          

ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมัน่  เขา้ร่วมประชุม  ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรีมัน่ เขา้ร่วมกบั Dr.Pranee C. Lundberg 
น าเสนอผลงานบทความวิจยัในการประชุม 
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