
หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ

369,475.00 
271,975.00 

1 ผลของการสอนใช้ยาสูตรพน่โดยเภสัชกร ในผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง 1 ปี เผยแพร่บุคลากรภายในกระทรวงสาธารณสุขและ *ยุทธศาสตร์ที ่1,3 ของสถาบันโรคทรวงอก งบประมาณ สรอ. 25,300            
ใน COPD Clinic ของสถาบันโรคทรวงอก ผู้มารับบริการ  - ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้ถูกต้องเพิม่ขึ้นเมือ่เข้ามาได้รับการ1.หมวดค่าตอบแทน
หวัหน้าโครงการวจิยั กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก และหน่วยงาน ดูแลในคลินิกพเิศษ เพือ่ใหบ้รรเทาจากโรคทีเ่ป็นและเพือ่  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,300 2,300               
เภสัชกรหญงิ พณินภา ลายสาน อืน่ๆ ทีส่นใจ เพิม่คุณภาพชีวติของผู้ป่วย 2.หมวดค่าใช้สอย
วถัตุประสงค์  - เปิดบทบาทของเภสัชกรในการใหค้ าแนะน าปรึกษา  - ค่าจา้งเหมาจดัท ารายงานการวจิยั 3,000 3,000               
   ประเมินการสูดพน่ยาในผู้ป่วยทีไ่ด้รับค าแนะน าปรึกษาโดย ด้านยาแกผู้่ป่วย และท างานร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ  - ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               
เภสัชกร ในคลินิกโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง ในช่วงเร่ิมต้นของการ กลุ่มงานอายุรกรรมปอด  - ค่าเกบ็ข้อมูล 5,000 5,000               
เข้าร่วมในคลินิกเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลา 1 ปี หลังจากพบ  - ค่าบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               
เภสัชกรคร้ังแรก  - ค่าวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               

รวมเงิน

รวมโครงการวจิยัทั้งหมด 14  เรื่อง (วจิยัใหม่ 11 เรื่อง, ขอขยายเวลา 3 เรื่อง) 
โครงการวิจัยใหม่ จ านวน 10 เรื่อง

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา
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หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

2 ผลการรักษาวณัโรคด้ือยา XDR-TB สถาบันโรคทรวงอก 1 ปี กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด ผลการศึกษาจะได้รับการน าเสนอพมิพใ์นวารสาร งบประมาณ สรอ. 14,575            
หวัหน้าโครงการวจิยั ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ น ามาใช้ปรับการรักษาใน 1.หมวดค่าตอบแทน
แพทย์หญงิเปีย่มลาภ  แสงสายัณห์ ชีวติจริง  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 1,325 1,325               
วตัถุประสงค์ 2.หมวดค่าใช้สอย
1.ผลการรักษา XDR-TB  - ค่าจา้งเหมาจดัท ารายงานการวจิยั 3,000 3,000               
2.ปัจจยัทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการรักษา  - ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               

 - ค่าเกบ็ข้อมูล 35 50 1,750               
 - ค่าบันทึกข้อมูล 35 50 1,750               
 - ค่าวเิคราะหข์้อมูล 35 50 1,750               
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หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

3 ผลของการฟืน้ฟสูมรรถภาพต่อผู้ป่วยทีไ่ด้รับการท าหตัถการอดุรูร่ัว 1 ปี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู  - เพือ่เป็นแนวทางในการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ป่วยทีไ่ด้รับ งบประมาณ สรอ. 25,300            
ทีผ่นังหวัใจ การท าหตัถการอดุรูร่ัวทีผ่นังหวัใจ 1.หมวดค่าตอบแทน
หวัหน้าโครงการวจิยั  - เพือ่เป็นแนวทางในการบ่งบอกคุณภาพชีวติต่อ  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,300 2,300               
นายนันทพล  ทวชิสังข์ สมรรถภาพของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการท าหตัถการอดุรูร่ัวที่ 2.หมวดค่าใช้สอย
วถัตุประสงค์ ผนังหวัใจ  - ค่าจา้งเหมาจดัท ารายงานวจิยั 3,000 3,000               
 - เพือ่เปรียบเทียบผลของการฟืน้ฟสูมรรถภาพในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการ  - ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               
ท าหตัถการอดุรูร่ัวทีผ่นังหวัใจต่อสมรรถภาพของผู้ป่วย  - ค่าเกบ็ข้อมูล 5,000 5,000               
 - เพือ่เปรียบเทียบผลของการฟืน้ฟสูมรรถภาพในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการ  - ค่าบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               
ท าหตัถการอดุรูร่ัวทีผ่นังหวัใจต่อคุณภาพชีวติของผู้ป่วย  - ค่าวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               
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หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

4 แรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากร 1 ปี งานส่งเสริมคุณภาพ กลุ่มงานสนับสนุนวชิาการ เพือ่เป็นแนวทางส าหรับการวางแผนพฒันาโครงการ งบประมาณ สรอ. 25,300            
สถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก ส่งเสริมสุขภาพใหม้ีประสิทธภิาพสูงสุดและเหมาะสมกบั 1.หมวดค่าตอบแทน
หวัหน้าโครงการวจิยั บริบทของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,300 2,300               
นางสาวนิภาวรรณ  หนูแกว้ 2.หมวดค่าใช้สอย
วตัถุประสงค์  - ค่าจา้งเหมาจดัท ารายงานการวจิยั 3,000 3,000               
 - เพือ่ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมทีม่ีผลต่อการออกก าลังกาย  - ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               
ของบุคลากร สถาบันโรคทรวงอก  - ค่าเกบ็ข้อมูล 5,000 5,000               
 - เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย  - ค่าบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               
ของบุคลากร สถาบันโรคทรวงอก  - ค่าวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               
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หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

5 การศึกษาภาระงานในโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภมู:ิกรณี 1 1.สถาบันโรคทรวงอก 1.เป็นข้อมูลในการก าหนดภาระงานในโรงพยาบาล งบประมาณ สรอ. 25,300            
ศึกษาสถาบันโรคทรวงอก 2.โรงพยาบาลในระดับตติยภมูิทีม่ีสาขาเฉพาะทางด้านโรค เฉพาะทางระดับตติยภมูิ 1.หมวดค่าตอบแทน
หวัหน้าโครงการวจิยั หวัใจและหลอดเลือด 2.เป็นแนวทางในการคาดประมาณความต้องการบุคลากร  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,300 2,300               
นางสาวบุปผาวลัย์  ศรีล้ า ทางการพยาบาล เพือ่วางแผนการจดัก าลังคนทีเ่หมาะสม 2.หมวดค่าใช้สอย
วตัถุประสงค์ กบัโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติภมูิ  - ค่าจา้งเหมาจดัท ารายงานการวจิยั 3,000 3,000               
1.เพือ่ศึกษาจ านวนชั่วโมงการท างานของพยาบาลเฉพาะทางระดับ  - ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               
ตติยภมูิ สถาบันโรคทรวงอก  - ค่าเกบ็ข้อมูล 5,000 5,000               
2.เพือ่ศึกษาภาระงานของพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภมูิจ าแนก  - ค่าบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               
ตามสถานทีป่ฏบิัติงาน  - ค่าวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               
3.เพือ่ศึกษากจิกรรมทางการพยาบาลทีป่ฏบิัติในโรงพยาบาล
เฉพาะทางระดับตติยภมูิ
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หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

6 การนิเทศงานของหวัหน้าหอผู้ป่วยและการดูแลความปลอดภยั 1 ปี 1.กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.เป็นข้อมูลใหผู้้บริหารรับทราบนิเทศงานของหวัหน้างาน งบประมาณ สรอ. 30,800            
ผู้ป่วยของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลตติยภมูิในจงัหวดันนทบุรี 2.โรงพยาบาลในระดับตติยภมูิ และการดูแลความปลอดภยัผู้ป่วยพยาบาลวชิาชีพ หมวดค่าตอบแทน
หวัหน้าโครงการวจิยั สถาบันโรคทรวงอก  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,800 2,800               
นางภทัรชยา  สวสัด์ิวงษ์ 2.เป็นข้อมูลการนิเทศงานของหวัหน้างานและการดูแล หมวดค่าใช้สอย
วตัถุประสงค์ ความปลอดภยัของผู้ป่วยของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาล  - ค่าจา้งเหมาเกบ็ข้อมูล 10,000 10,000             
1.เพือ่ศึกษาการนิเทศงานของหวัหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลตติยภมูิ ตติยภมูิมีในจงัหวดันนทบุรี  - ค่าจา้งเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               
ในจงัหวดันนทบุรี  - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               
2.เพือ่ศึกษาการดูแลความปลอดภยัผู้ป่วยของพยาบาลวชิาชีพ  - ค่าจา้งเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               
โรงพยาบาลตติยภมูิในจงัหวดันนทบุรี  - ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสารงานวจิยั 3,000 3,000               
3.เพือ่ศึกษาอทิธพิลของปัจจยัส่วนบุคคลต่อการดูแลความปลอดภยั
ผู้ป่วยของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลตติยภมูิในจงัหวดันนทบุรี
4.เพือ่ศึกษาอทิธพิลของการนิเทศงานของหวัหน้าหอผู้ป่วยต่อ
โรงพยาบาลตติยภมูิในจงัหวดันนทบุรี

6/14 ฝ่ายแผนงานและประเมนิผล ส.โรคทรวงอก



หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

7 ประสิทธผิลของโปรแกรมการวางแผนจ าหน่ายในผู้ป่วยภาวะหวัใจ 1 1.หอผู้ป่วยศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 1.มีโปรแกรมการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยภาวะหวัใจล้มเหลวงบประมาณ สรอ. 22,000            
ล้มเหลวต่อการกลับมารักษาซ้ าในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหวัใจ สถาบันโรคทรวงอก ทีม่ีคุณภาพและช่วยลดอตัราการกลับมารักษาซ้ าใน หมวดค่าตอบแทน
สถาบันโรคทรวงอก 2.โรงพยาบาลทีม่ีผู้ป่วยหลังผ่าตัดหวัใจชนิดเป็น โรงพยาบาล  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,000 2,000               
หวัหน้าโครงการวจิยั 2.เพิม่คุณภาพชีวติของผู้ป่วยภาวะหวัใจล้มเหลว หมวดค่าใช้สอย
นางสาววชัราภรณ์  ชมภู  - ค่าจา้งเหมาเกบ็ข้อมูล 4,000 4,000               
วตัถุประสงค์  - ค่าจา้งเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               
1.เพือ่เปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัภาวะหวัใจล้มเหลวกอ่นและหลัง  - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               
ได้รับโปรแกรมการงานแผนจ าหน่าย  - ค่าจา้งเหมาสืบค้นข้อมูล 3,000 3,000               
2.เพือ่เปรียบเทียบอตัราการกลับมารักษาซ้ าของภาวะหวัใจวางแผน  - ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสารงานวจิยั 3,000 3,000               
จ าหน่ายกบักลุ่มทีไ่ด้รับการพยาบาลปกติ
3.เพือ่ทราบถึงปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเกดิ
ภาวะหวัใจล้มเหลวของผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาซ้ า

7/14 ฝ่ายแผนงานและประเมนิผล ส.โรคทรวงอก



หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

8 ความคาดหวงัและการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพการบริการงาน 1 ปี งานจา่ยกลาง สถาบันโรคทรวงอก 1.เป็นข้อมูลใหผู้้บริหารของสถาบันโรคทรวงอก น าผลทีไ่ด้ งบประมาณ สรอ. 25,300            
จา่ยกลาง สถาบันโรคทรวงอก จากงานวจิยั โดยน ามาจดัท าแผนพฒันาบุคลากร หมวดค่าตอบแทน
หวัหน้าโครงการวจิยั เพือ่พฒันาบุคลากรใหม้ีคุณภาพการใหบ้ริการในอนาคตได้  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,300 2,300               
นายสิทธวิฒัน์  กล้ามสันเทียะ 2.เป็นข้อมูลเชิงประจกัษใ์หบุ้คลากรรับทราบปัญหาเกีย่วกบัหมวดค่าใช้สอย
วตัถุประสงค์ทัว่ไป คุณภาพใหบ้ริการงานจา่ยกลาง สถาบันโรคทรวงอก  - ค่าจา้งเหมาเกบ็ข้อมูล 5,000 5,000               
1.เพือ่ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพ เพือ่น ามาใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันา  - ค่าจา้งหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               
การบริการงานจา่ยกลาง สถาบันโรคทรวอก คุณภาพงานจา่ยกลาง  - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               
วตัถุประสงค์เฉพาะ  - ค่าจา้งเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               
1.เพือ่ศึกษาคุณภาพบริการงานจา่ยกลางตามคาดหวงัของบุคลากร  - ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสารงานวจิยั 3,000 3,000               
สถาบันโรคทรวงอก
2.เพือ่วดัระดับความคาดหวงัและการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพ
การบริการงานจา่ยกลาง สถาบันโรคทรวอก
3.เพือ่เปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและการรับรู้ของบุคลากร
ต่อคุณภาพการบริการงานจา่ยกลางของบุคลกร สถาบันโรคทรวงอก
4.เพือ่ศึกษาปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะคุณภาพการใหบ้ริการ
งานจา่ยกลาง สถาบันโรคทรวงอก

8/14 ฝ่ายแผนงานและประเมนิผล ส.โรคทรวงอก



หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

9 การศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งระยะทางเดินทดสอบ 6 นาที 1 ปี 1.โรงพยาบาลทีม่ีคลินิกโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง 1.ได้ข้อมูลพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคปอดอดุกัน้ งบประมาณ สรอ. 25,300            
กบัความแข็งแรงของกล้ามเนือ้หายใจเข้าของผู้ป่วย ทีไ่ด้รับการ 2.ในคลิกโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง สรอ. เร้ือรังในการวางแผนและติดตามผลของการรักษาทาง หมวดค่าตอบแทน
ตรวจประเมินโดยนักกายภาพบ าบัดในคลินิกโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง กายภาพบ าบัด  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,300 2,300               
สถาบันโรคทรวงอก 2.เพือ่ปรับเปล่ียนและพฒันาแนวทางการรักษาทางกายภาพหมวดค่าใช้สอย
หวัหน้าโครงการวจิยั บ าบัดในผู้ป่วยวณัโรคอดุกัน้เร้ือรัง  - ค่าจา้งเหมาเกบ็ข้อมูล 5,000 5,000               
นางสาวนภาพร  แววทอง 3.เพือ่เผยแพร่ความรู้ใหก้บันักกายภาพบ าบัดใน รพ.อืน่  - ค่าจา้งเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               
วตัถุประสงค์ ทีดู่แลโรคปอดอดุกัน้เร้ือรังเช่นกนั  - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               
การศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งระยะทางเดินทดสอบ 6 นาที 4.เป็นแนวทางในการพฒันางานวจิยัอืน่ๆ ต่อไปอนาคต  - ค่าจา้งเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               
กบัความแข็งแรงของกล้ามเนือ้หายใจในโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง  - ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสารงานวจิยั 3,000 3,000               
ณ สถาบันโรคทรวงอก

9/14 ฝ่ายแผนงานและประเมนิผล ส.โรคทรวงอก



หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

10 การศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งระยะทางการเดินทดสอบ 6 นาที 1 ปี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 1.ได้ข้อมูลพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยภาวะหวัใจ งบประมาณ สรอ. 25,300            
กบัคุณภาพชีวติ กอ่นและหลังได้รับโปรแกรมออกก าลังกาย ล้มเหลวในการวางแผนติดตามผลการรักษา หมวดค่าตอบแทน
ทางกายภาพบ าบัดด้วยตนเองทีบ่้าน ในผู้ป่วยคลินิกหวัใจล้มเหลว 2.เพือ่ปรับเปล่ียนและพฒันาแนวทางในการรักษาทาง  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,300 2,300               
สถาบันโรคทรวงอก กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยภาวะหวัใจล้มเหลว หมวดค่าใช้สอย
หวัหน้าโครงการวจิยั 3.เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันางานวจิยัอืน่ๆ ต่อไป  - ค่าจา้งเหมาเกบ็ข้อมูล 5,000 5,000               
นายจตุรงค์  ฉิมพาลี ในอนาคต  - ค่าจา้งเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               
วถัตุประสงค์  - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               
เพือ่ศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งระยะทางการเดินทดสอบ 6 นาที  - ค่าจา้งเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               
กบัคุณภาพชีวติ หลังได้รับโปรแกรมการรักษาทางกายภาพบ าบัด  - ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 3,000 3,000               
ด้วยการออกก าลังกายด้วยตนเองทีบ่้าน ในผู้ป่วยคลินิกหวัใจ
ล้มเหลว สถาบันโรคทรวงอก
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หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

97,500.00 125,000.00 
11 ปัจจยัทีม่ีผลต่อการมารับยารักษาวณัโรคต่อเนือ่งของผู้ป่วยโรคปอด 2 ปี น าผลวจิยัไปใช้กบัหน่วยงานภาครัฐทีส่ถาบันโรคทรวงอก 1.ได้ช้อมูลพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ในการวางแผนดูแล งบประมาณ สรอ. 27,500            

รายใหม่สถาบันโรคทรวงอก ผู้ป่วยวณัโรคปอดสถาบันโรคทรวงอกใหม้ารับยาต่อเนือ่ง ค่าใช้จา่ยปี 2559
หวัหน้าโครงการวจิยั 2.เป็นแนวทางในการติดตามผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงทีอ่าจจะเกดิ หมวดค่าใช้สอย
นางสาวยุพดี  ชัยศิริประเสริฐ การขาดยาของผู้ป่วยวณัโรคปอดสถาบันโรคทรวงอก  - ค่าจา้งเหมาเกบ็ข้อมูล 5,000 5,000               
วตัถุประสงค์ 3.เป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัการดูแลผู้ป่วยวณัโรค ค่าใช้จา่ยปี 2560
เพือ่ศึกษาปัจจยัทีม่ีผลต่อการมารักษาวณัโรคต่อเนือ่งของผู้ป่วย หมวดค่าใช้สอย
วณัโรคปอด สถาบันโรคทรวงอก  - ค่าจา้งเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               

 - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               
 - ค่าจา้งเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               
 - ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสารงานวจิยั 5,000 5,000               
หมวดค่าตอบแทน
 - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,500 2,500               

 

โครงการวิจัยขยายเวลา จ านวน 3 เรื่อง
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หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

12 การติดตามผลของการรักษาและอตัรารอดชีพระยะยาวใน 1 ปี  - กลุ่มงานอายุรศาสตร์หวัใจ 1.เพือ่ทราบข้อมูลพืน้ฐานของผู้ป่วย งบประมาณ สรอ. 35,000.00        35,000.00            
ผู้ป่วยสูงอายุทีไ่ด้รับการผ่าตัดเปล่ียนล้ินหวัใจเอออร์ติก สถาบันโรคทรวงอก กลุ่มผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการผ่าตัดล้ินหวัใจ
วตัถุประสงค์  - หน่วยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ เอออร์ติก (AVR)
1.เพือ่ศึกษาผลของการรักษาทีม่ีต่อผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการผ่าตัด 2.น าผลการศึกษามาใช้ในการวางแผน หมวดค่าใช้สอย
ล้ินหวัใจเอออร์ติก (AVR) ต่อยอดเพือ่ศึกษาวจิยัในอนาคต  - ค่าจา้งเหมาสืบค้นข้อมูล 10,000 10,000.00         
2.เพือ่ศึกษาอตัราการรอดชีพระยะยาวในผู้ป่วยกลุ่มนี้ 3.เพือ่เป็นการเผยแพร่ความรู้ และเป็น  - ค่าจา้งเหมาเกบ็ข้อมูล 10,000 10,000.00         
หวัหน้าโครงการวจิยั แหล่งทีส่อนทางวชิาการแกส่ถาบันอืน่ๆ  - ค่าจา้งเหมาบันทึกข้อมูล 5,000   5,000.00           
แพทย์หญงิพรวลี  ปรปักษข์าม ต่อไป  - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์้อมูลทางสถิติ 5,000   5,000.00           
กลุ่มงานอายุรศาสตร์หวัใจ  - ค่าจา้งเหมาจดัพมิพร์ายงาน 5,000   5,000.00           
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หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

13 อบุัติการณ์ของล้ินหวัใจเอออร์ติกชนิดไบคัสปิดและภาวะ 1 ปี  - กลุ่มงานอายุรศาสตร์หวัใจ สถาบันโรคทรวงอก 1.เพือ่ทราบข้อมูลพืน้ฐานของผู้ป่วย BAV งบประมาณ สรอ. 35,000 
โรคหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าโป่งพองในผูป่วยทีไ่ด้รับและไม่ได้รับ  - หน่วยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ 2.น าผลการรักษามาใช้ในการวางแผนต่อยอดเพือ่การ
การผ่าตัดเปล่ียนล้ินหวัใจเอออร์ติก ศึกษาวจิยัในอนาคต
วตัถุประสงค์ หมวดค่าใช้สอย
1.เพือ่ศึกษาอบุัติการของโรค BAV  - ค่าจา้งเหมาสืบค้นข้อมูล 10,000 10,000 
2.เพือ่ศึกษาข้อมูลทางระบาดวทิยาของผู้ป่วยโรค BAV  - ค่าจา้งเหมาเกบ็ข้อมูล 10,000 10,000 
3.เพือ่หาความสัมพนัธข์อง BAV กบัการเกดิโรคหลอดเลือดแดง  - ค่าจา้งเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000 
โป่งพองในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการเปล่ียนล้ินหวัใจเอออร์ติก เพือ่น าไปสู่  - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์้อมูลทางสถิติ 5,000 5,000 
การวางแผนการตรวจวนิิจฉัยและการรักษาต่อไป  - ค่าจา้งเหมาจดัพมิพร์ายงาน 5,000 5,000 
หวัหน้าโครงการวจิยั
แพทย์หญงิพรวลี  ปรปักษข์าม
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หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หนว่ย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใช้กบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจา่ย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กจิกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บุคคลภายนอก) รายการค่าใช้จา่ย ด าเนินการ
รวมเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วจิยั/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จา่ย

คร้ัง คน วนั อตัรา

27,500.00 
14 โครงการวจิยัเร่ือง "ระดับความดันหลอดเลือดแดงปอดทีม่ีผลต่อ 1 ปี  - กลุ่มงานอายุรศาสตร์หวัใจ ได้ทราบวา่ค่า preoperative RVSP ทีเ่หมาะสมในผู้ป่วย งบประมาณ สรอ. 27,500            

ภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงหลังผ่าตัดเปล่ียนล้ินหวัใจไมทรัล สถาบันโรคทรวงอก Severe MS ควรจะไม่เกนิเท่าใดทีจ่ะท าใหโ้อกาสเกดิ 1.หมวดค่าตอบแทน
ตับ  - หน่วยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ postoperative persistent pulmonary hypertension  - ค่าตอบแทนนักวจิยั 2,500 2,500               
หวัหน้าโครงการวจิยั น้อยทีสุ่ด ข้อมูลส่วนนีจ้ะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือก2.หมวดค่าใช้สอย
แพทย์หญงิรติกร เมธาวกีลุ เวลาทีเ่หมาะสมในการผ่าตัดคนไข้ severe MS ในอนาคต  - ค่าจา้งเหมาจดัท ารายงานการวจิยั 5,000 5,000               

เพือ่ใหเ้กดิ long term complication น้อยทีสุ่ด  - ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000               
เป็นการประหยัดค่าใช้จา่ยและทรัพยากรของโรงพยาบาล  - ค่าเกบ็ข้อมูล 5,000 5,000               

 - ค่าบันทึกข้อมูล 5,000 5,000               
 - ค่าวเิคราะหข์้อมูล 5,000 5,000               

 

โครงการวิจัยขอเพ่ิม จ านวน 1 เรื่อง
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