
หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก หน่วย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวิจัยไปใช้กับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

457,900 
1 การพัฒนาแบบประเมินการตรวจสอบการเกิดภาวะ 2 ปี 1.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบนัโรคทรวงอก1.ทราบปจัจัยที่ท าใหเ้กิดภาวะหลอดลมตีบและน ามา งบประมาณ สรอ. 25,300         

หลอดลมตีบ ของผู้ปว่ยส่องกล้องตรวจหลอดลม 2.ในโรงพยาบาลที่มีการตรวจส่องกล้องหลอดลม พัฒนาเปน็เคร่ืองมือในการประเมินผู้ปว่ย หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ 2.รายการตรวจสอบการเกิดภาวะหลอดลมตีบ  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
1. เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ  (Bronchospasm Checklists : CCIT)  ใช้เปน็ หมวดค่าใชส้อย
หลอดลมตีบแบบเฉียบพลัน เคร่ืองมือในการประเมินผู้ปว่ยหอ้งส่องกล้องตรวจ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
2. เพื่อพัฒนาแบบประเมินการตรวจสอบการเกิดภาวะ หลอดลมทั้งในและนอกสถาบนั  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
หลอดลมตีบของผู้ปว่ยส่องกล้องตรวจหลอดลม 3.เผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยในรูปแบบของการ  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
3. ศึกษาผลของการใช้แบบประเมินการตรวจสอบการเกิด ลงวารสาร  โปสเตอร์งานวิจัยและการน าเสนอผลงาน  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
ภาวะหลอดลมตีบ (Bronchospasm Checklists : CCIT) ด้วย Oral Presentation  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000
หัวหน้าโครงการวิจัย  
นางพจนา  หลุยเจริญ

2 การพัฒนาแนวปฏบิติัการพยาบาลผู้ปว่ยสูงอายุที่ได้รับ 1 ปี 1. งานการพยาบาลผู้ปว่ยศัลยกรรมทรวงอก 1.แผนกศัลยกรรม สถาบนัโรคทรวงอกมีมาตรฐาน งบประมาณ สรอ. 25,300         
การผ่าตัดท าทางเบี่ยงหลอดเลือดหวัใจ สถาบนัโรคทรวงอก การพยาบาลผู้ปว่ยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดท าทางเบี่ยง หมวดค่าตอบแทน สรอ.
วัตถุประสงค์ 2.สถาบนั หรือ โรงพยาบาลที่มีการท าผ่าตัด หลอดเลือดหวัใจโดยใช้องค์ความรู้ที่เปน็ปจัจุบนั  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
1.พัฒนาแนวปฏบิติัการพยาบาลผู้ปว่ยสูงอายุที่ได้รับ ท าทางเบี่ยงหลอดเลือดหวัใจ ผู้ปว่ยได้รับการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดภาวะ หมวดค่าใชส้อย
การผ่าตัดท าทางเบี่ยงหลอดเลือดหวัใจ แทรกซ้อน  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000

2. สถาบนั หรือโรงพยาบาลที่มีการผ่าตัดท าทาง  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
หัวหน้าโครงการวิจัย เบี่ยงหลอดเลือดหวัใจน าแนวนี้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ปว่ย  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
นางสาวบปุผาวัลย์ ศรีล้ า ประเภทเดียวกัน หรือคล้ายกันได้เพื่อเพิ่มศักยภาพ  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000

ด้านการดูแลผู้ปว่ยผ่าตัดหวัใจ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000

3 ปจัจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ 1 ปี 1.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบนัโรคทรวงอก1.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลสามารถน าผลการวิจัย งบประมาณ สรอ. 25,300         
สถาบนัโรคทรวงอก ไปพัฒนารูปแบบ และแนวทางในการอบรมและ หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมใหม้ีการท างานวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
4.1 เพื่อศึกษาการท างานวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้องตามปญัหาและความต้องการของ หมวดค่าใชส้อย
ในสถาบนัโรคทรวงอก พยาบาลวิชาชีพ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
4.2 เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการท างานวิจัยของ 2 เปน็ข้อมูลพื้นฐานใหก้รมการแพทย์น าผลการวิจัย  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
พยาบาลวิชาชีพในสถาบนัโรคทรวงอก ไปบริหารจัดการในการพัฒนาศักยภาพด้านการท า  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
4.3 เพื่อศึกษาปญัหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม วิจัยของบคุลากรด้านสาธารณสุขภายใต้สังกัด  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
การท างานวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในสถาบนัโรคทรวงอก  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางภทัรชยา  สวัสด์ิวงษ์

รวมโครงการวิจัย ป ี2561 จ านวน 18  เรื่อง เปน็เงนิทัง้สิ้น

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานขอ้มลู ปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

1 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวิจัยไปใช้กับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

4 การเปรียบเทยีบการใช้ qSOFA score กับ NEWS score 1 ปี 1.หอผู้ปว่ยในอายุรกรรมปอด 1. ด้านการบริการผู้ปว่ย เพื่อคัดเลือกรูปแบบการประเมิน งบประมาณ สรอ. 25,300         

และการจัดการพยาบาลผู้ปว่ยก่อนการเข้าสู่ภาวะติดเชื้อ สัญญาณเตือน (Early warning signs) ที่มีความไว หมวดค่าตอบแทน สรอ.
ในกระแสเลือด ในหอผู้ปว่ยหนักระบบหายใจ และเหมาะสม ส าหรับการใช้ประเมินผู้ปว่ยโรคระบบหายใจ  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
สถาบนัโรคทรวงอก ที่มีโอกาสเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หมวดค่าใชส้อย
วัตถุประสงค์ 2. การน าผลการประเมินใช้ร่วมกับแนวทางการจัดการ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
1. เปรียบเทยีบค่าคะแนนของ qSOFA score และ NEWS พยาบาลในเวลาที่ก าหนดจะช่วยลดความเส่ียงของผู้ปว่ย  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
score ในผู้ปว่ยทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ได้รับการวินิจฉัย ก่อนเข้าสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
ว่ามีภาวะSepsis 3. ด้านการบริหาร การลดความเส่ียงก่อนการเข้าสู่ภาวะ  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
2. ศึกษาผลของการใช้แนวทางการประเมิน qSOFA  และ ติดเชื้อในกระแสเลือด จะลดเวลาการนอนพักในหอ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000
NEWS  ในผู้ปว่ยที่มีคะแนนในเกณฑ์ที่มีโอกาสเกิด Sepsis ผู้ปว่ยหนักลดการใช้ยาปฏชิีวนะ ซ่ึงเปน็ค่าใช้จ่ายที่สูง
กับการใช้แนวทางการจัดการพยาบาลที่จัดท าขึ้น 4. สามารถขยายผลการใช้รูปแบบการประเมินสัญญาณเตือน 

(Early warning signs) ไปใช้ในหอผู้ปว่ยอื่นเพื่อค้นหาผู้ปว่ย
หัวหน้าโครงการวิจัย และการจัดการพยาบาลก่อนเข้าสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
นางสาวโฉมนภา  กิตติศัพท์ 5. มีการเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์หรือทางการพยาบาล 

เพื่อน าไปใช้เปน็แนวทางหรือเอกสารอ้างอิงในการพัฒนางาน
ของงานการพยาบาลในสาขาอื่นๆ ต่อไป

5 ปจัจัยท่ีมีผลต่อการขาดยาของผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่ 1 ปี 1.คลินิกวัณโรคปอด สถาบนัโรคทรวงอก 1 สถาบนัสมารถน าผลการวิจัย  ไปพัฒนารูปแบบ งบประมาณ สรอ. 25,300         
สถาบนัโรคทรวงอก 2. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขต 13 และแนวทางในการใหบ้ริการผู้วัณโรคปอด รายใหม่ หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
1.เพื่อศึกษาถึงปจัจัยที่มีผลต่อการขาดยาของผู้ปว่ยวัณโรค 2 เครือข่ายเขตสุขภาพ สามารถน าผลของการวิจัย หมวดค่าใชส้อย
รายใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยคือ ไปพัฒนาการดูแลผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่ได้อย่าง  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
  1.1 เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนบคุคลที่มีผลต่อการขาดยา มีประสิทธิภาพ  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
  1.2  เพื่อศึกษาปจัจัยด้านการรักษาที่มีผลต่อการขาดยา  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
  1.3  เพื่อศึกษาปจัจัยด้านการบริการที่มีผลต่อการขาดยา  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000

 - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวกฤษณา  ชีวะกุล

2 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวิจัยไปใช้กับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

6 ผลของการพัฒนารูปแบบการใหค้วามรู้ผู้ปว่ยหลังใส่เคร่ือง 1 ปี 1. งานการพยาบาลผู้ปว่ยในอายุกรรมหวัใจ 1 ได้รูปแบบการใหค้วามรู้แบบใหม่ที่เหมาะสมกับ
 งบประมาณ สรอ. 25,300         
กระตุ้นหวัใจ สถาบนัโรคทรวงอก สถาบนัโรคทรวงอก ผู้ปว่ยหลังการใส่เคร่ืองกระตุ้นหวัใจ ในสถาบนัโรคทรวงอก หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ 2 สามารถเปน็ต้นแบบใหห้น่วยงานหรือโรงพยาบาลอื่น  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
1 เพื่อพัฒนารูปแบบการใหค้วามรู้ผู้ปว่ยหลังใส่ ใช้ผลการวิจัยไปต่อยอดเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ หมวดค่าใชส้อย
เคร่ืองกระตุ้นหวัใจ สถาบนัโรคทรวงอก ใหม้ีประสิทธิภาพ ดูแลผู้ปว่ยได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
มากขึ้น  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
2 เพื่อเปรียบเทยีบผลการใหค้วามรู้ผู้ปว่ยหลังใส่  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
เคร่ืองกระตุ้นหวัใจ ระหว่างรูปแบบเก่ากับรูปแบบใหม่  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
ในด้านคุณภาพงาน ความรู้ และความพึงพอใจของ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000
ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ปว่ยใส่เคร่ืองกระตุ้นหวัใจ
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางเบญญาภา  พุทธอรุณ

7 เปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนในการหา้มเลือดหลังท า 1 ปี 1. หน่วยงานการพยาบาลตรวจสวนหวัใจ 1.เปน็แนวทางในการหา้มเลือดผู้ปว่ยหลังท าหตัถการ งบประมาณ สรอ. 25,300         
หตัถการตรวจสวนหวัใจ โดยใช้มือกดกับการใช้อุปกรณ์ สถาบนัโรคทรวงอก ตรวจสวนหวัใจด้วยวิธีที่เหมาะสมและลดภาวะ
 หมวดค่าตอบแทน
ซ่อมปดิหลอดเลือด แทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปว่ยจากการหา้มเลือด  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
วัตถุประสงค์ หลังท าหตัถการตรวจสวนหวัใจ หมวดค่าใชส้อย
เพื่อเปรียบเทยีบภาวะแทรกซ้อนในการกดหา้มเลือดหลังท า  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
หตัถการตรวจสวนหวัใจโดยใช้มือกดกับการใช้อุปกรณ์  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
ซ่อมปดิหลอดเลือด  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
หัวหน้าโครงการวิจัย  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
นางอรพิน ธนสุรพงศ์  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000

8 ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ปว่ยหลังใส่ขดลวด 2 ปี 1. กลุ่มงานเภสัชกรรม 1. ทราบถึงการได้รับยาตามแผนการรักษาและปญัหา งบประมาณ สรอ. 25,300         
ค้ ายันหลอดเลือดในโรคหลอดเลือดหวัใจตีบเฉียบพลัน 2. กลุ่มงานอายุรศาสตร์หวัใจ จากการใช้ยาต่างๆ ในผู้ปว่ยหลังได้รับการใส่ขดลวด ค่าใชจ้่ายปีที1่
ณ คลินิกผู้ปว่ยหลังท าหตัถการผ่านสายสวนหวัใจ และหน่วยงานอื่นๆที่สนใจ ค้ ายันหลอดเลือด (stent) หมวดค่าใชส้อย
สถาบนัโรคทรวงอก 2. ทราบถึงความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ปว่ยหลังได้รับ - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
วัตถุประสงค์ การใส่ขดลวดค้ ายันหลอดเลือด - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
เพื่อประเมินผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรใน - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
ผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดหวัใจตีบเฉียบพลันที่ได้รับการใส่ขดลวด รวมค่าใช้จ่ายปทีี่ 1 15,000
ค้ ายันหลอดเลือด (stent) ที่มีต่อปญัหาการใช้ยา ค่าใชจ้่ายปีที2่

หมวดค่าตอบแทน
หัวหน้าโครงการวิจัย - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
ภญ.นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์ หมวดค่าใชส้อย

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
- ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสาร 3,000 3,000
งานวิจัย

รวมค่าใช้จ่ายปทีี่ 2 10,300          

3 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวิจัยไปใช้กับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

9 การพัฒนาระบบการวางแผนจัดซ้ือยาและการบริหารเวชภณัฑ์ 2 ปี กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบนัโรคทรวงอก 1. สามารถลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน งบประมาณ สรอ. 44,300         
วัตถุประสงค์ และหน่วยงานอื่นๆที่ด าเนินการจัดซ้ือ 2. ลดปญัหาการติดตามงานในแต่ละขั้นตอน ค่าใชจ้่ายปีที1่
พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามขั้นตอนการด าเนินการ 3. สามารถประเมินผลการปฏบิติังานได้อน่างถูกต้องและ หมวดค่าตอบแทน
จัดซ้ือและพัฒนาปรับปรุงการวางแผนการจัดซ้ือยา เหมาะสมมากขึ้น  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 1,900 1,900            

4. การวางแผนการจัดซ้ือยามีความแม่นย ามากขึ้น หมวดค่าใชส้อย
หัวหน้าโครงการวิจัย 5. ระบบการบริหารเวชภณัฑ์เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  - ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000            
เภสัชกรอุดม แทว้ิริยะกุล และรวดเร็วมากขึ้น  - ค่าบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000            

รวมค่าใช้จ่ายปทีี1่ 11,900          

ค่าใชจ้่ายปีที2่
หมวดค่าตอบแทน
 - ค่าตอบแทนนักวิจัย 1,900 1,900            
หมวดค่าใชส้อย
 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000            
 - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 2,500 2,500            
 - ค่าจ้างเหมาการเขียนโปรแกรม 20,000 20,000          
บนัทกึขั้นตอนการท างาน
 - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000            

รวมค่าใช้จ่ายปทีี2่ 32,400          

10 การศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองตรวจน้ าตาลปลายนิ้วที่ใช้ 1 ปี งานพยาธิคลินิก สถาบนัโรคทรวงอก 1. ทราบถึงสมรรถนะความแม่นย าและความถูกต้องของ งบประมาณ สรอ. 25,300         
ในหอผู้ปว่ยสถาบนัโรคทรวงอก หอผู้ปว่ยในที่มีการใช้เคร่ืองตรวจน้ าตาลที่ปลายนิ้ว เคร่ืองตรวจน้ าตาลปลายนิ้วที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ มาตรฐาน  ท าใหผู้้น าเคร่ืองมือไปใช้งานมีความมั่นใจ  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
ศึกษาความแม่นย าและความถูกต้องของเคร่ืองตรวจน้ าตาล ในการรายงานผล  ผู้ปว่ยได้รับผลที่ถูกต้องรวดเร็ว หมวดค่าใชส้อย
ปลายนิ้วเทยีบกับวิธีมาตรฐานทางหอ้งปฏบิติัการ 2.เผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยในรูปแบบของการลงวารสาร  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000

  โปสเตอร์งานวิจัย  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
หัวหน้าโครงการวิจัย 3. ผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปต่อยอดในการท าวิจัย  - ค่าแถบทดสอบน้ าตาลปลายนิ้ว 250 20 5,000
นางสาวทพิวรรณ  แสงแก้ว คร้ังต่อไป  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000

 - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000

11 ผลของโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบดัต่อ 1 ปี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ 1. น ามาใช้เปน็แนวทางในการดูแลรักษา ฟื้นฟูผู้ปว่ย งบประมาณ สรอ. 25,300         
สมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตในผู้ปว่ยโรคปอดที่ ในกลุ่มนี้ทั้ง 2 phase (IPD+OPD) หมวดค่าตอบแทน
ใส่สายระบายทรวงอก 2. เพื่อน าไปเผยแพร่ใหเ้ปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น/  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
วัตถุประสงค์ องค์กรอื่น หมวดค่าใชส้อย
ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการรักษา ฟื้นฟู  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
ทางกายภาบ าบดั  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000

 - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
หัวหน้าโครงการวิจัย  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
นางสาวธิดารัตน์ ขาวผิว  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000

4 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวิจัยไปใช้กับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

12 ระดับความดันหลอดเลือดแดงปอดที่มีผลต่อภาวะความดัน 1 ปี กลุ่มงานอายุรศาสตร์หวัใจ ได้ทราบค่า preoperative ที่เหมาะสมในผู้ปว่ย  งบประมาณ สรอ. 25,300         
หลอดเลือดแดงปอดสูงหลังผ่าตัดเปล่ียนล้ินหวัใจไมทรัลในผู้ปว่ย severe MS ควรจะไม่เกนค่าเทา่ใค หมวดค่าตอบแทน
ล้ินหวัใจไมทรัลตีบ  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
วัตถุประสงค์ หมวดค่าใชส้อย
1. เพื่อประเมินว่า RVSP ก่อนผ่าตัดควรจะเปน็เทา่ใด เพื่อปอ้งกัน  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
ไม่ใหม้ีภาวะความดันเลือดในปอดสูงหลังการผ่าตัด  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
2. เมื่อได้ RVSP ที่เหมาะสมมาแล้วน ามาหาค่า sense/spec  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
ของการท านายการเกิดภาวะ postoperative persistent  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
pulmonary hypertension after MVR ว่าเปน็เทา่ใด  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000
3. เพื่อหา predictors อื่นของภาวะ postoperative persistent
pulmonary hypertension after MVR

หัวหน้าโครงการวิจัย
แพทย์หญิงรติกร เมธาวีกุล

13 การศึกษาการใช้ Simplified HAS-BLED score ในผู้ปว่ยที่เปน็ 2 ปี กลุ่มงานอายุรศาสตร์หวัใจ 1. เพื่อใหท้ราบว่าผู้ปว่ยไทยที่เปน็ atrial fibrillation งบประมาณ สรอ. 25,300         
atrial fibrillation ที่ได้รับยา warfarin มีสัดส่วนของ labile INR มากน้อยเพียงใด หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ 2. เพื่อใหส้ามารถน า SAMeTT2R2 score มาใช้ใน  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
เพื่อศึกษาการใช้ Simplified HAS-BLED score ในผู้ปว่ยที่เปน็ HAS-BLED score ใหม้ีความง่ายมากขึ้น หมวดค่าใชส้อย
 atrial fibrillation ที่ได้รับยา warfarin 3. เพื่อใช้ Simplified HAS-BLED score ในการเลือก  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000

กลุ่มยาละลายล่ิมเลือดที่เหมาะสมในผู้ปว่ย atrial  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
หัวหน้าโครงการวิจัย fibrillation  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
นายแพทย์คมสิงห ์เมธาวีกุล 4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อันอาจน าไปสู่มาตรฐาน  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000

การใช้ Simplified HAS-BLED score ในประเมินภาวะ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000
เลือดออกในผู้ปว่ย atrial fibrillation ที่ได้รับยา warfarin

14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเดินทดสอบ 6 นาที 1 ปี 1. โรงพยาบาลที่มีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 1. ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เปน็ประโยชน์ต่อผู้ปว่ยโรคปอดอุดกั้น งบประมาณ สรอ. 25,300         
กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าของผู้ปว่ย ที่ได้รับการ 2. ในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง สรอ. เร้ือรังในการวางแผนและติดตามผลของการรักษา หมวดค่าตอบแทน
ตรวจประเมินโดยนักกายภาพบ าบดัในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ทางกายภาพบ าบดั  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
สถาบนัโรคทรวงอก 2. เพื่อปรับเปล่ียนและพัฒนาแนวทางการรักษาทาง หมวดค่าใชส้อย
วัตถุประสงค์ กายภาพบ าบดัในผู้ปว่ยฌรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเดินทดสอบ 6 นาที 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้ับนักกายภาพบ าบดัใน รพ.อื่นๆ  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ที่ดูแลโรคปอดอุดกั้นเร้ืองรังเช่นกัน  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
ณ สถาบนัโรคทรวงอก 4. เปน็แนวทางในการพัฒนางานวิจัยอื่นๆต่อไปในอนาคต  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000

 - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวนภาพร แววทอง

5 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวิจัยไปใช้กับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

15 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเดินทดสอบ 6 นาที 1 ปี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1. ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เปน็ประโยชน์ต่อผู้ปว่ยภาวะ งบประมาณ สรอ. 25,300         
กับคุณภาพชีวิต ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการออกก าลังกาย หวัใจล้มเหลวในการวางแผนติดตามผลการรักษา หมวดค่าตอบแทน
ทางกายภาพบ าบดัด้วยตนเองที่บา้น ในผู้ปว่ยคลินิกหวัใจล้มเหลว 2. เพื่อปรับเปล่ียนและพัฒนาแนวทางในการรักษา  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
สถาบนัโรคทรวงอก ทางกายภาพบ าบดัในผู้ปว่ยภาวะหวัใจล้มเหลว หมวดค่าใชส้อย
วัตถุประสงค์ 3.เพื่อเปน็แนวทางในการพัฒนางานวิจัยอื่นๆ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเดินทดสอบ 6 นาที ต่อไปในอนาคต  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
กับคุณภาพชีวิต หลังได้รับโปรแกรมการรกษาทางกายภาพบ าบดั  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
ด้วยการออกก าลังกายด้วยตนเองที่บา้น ในผู้ปว่ยคลินิกหวัใจ  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
ล้มเหลว สถาบนัโรคทรวงอก  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000

หัวหน้าโครงการวิจัย
นายจตุรงค์ ฉิมพาลี

16 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อผู้ปว่ยที่ได้รับการท า 1 ปี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1. เพื่อเปน็แนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปว่ย งบประมาณ สรอ. 25,300         
หตัถการอุดรูร่ัวที่ผนังหวัใจ ที่ได้รับการท าหตัถการอุดรูร่ัวที่ผนังหวัใจ หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ 2. เพื่อเปน็แนวทางในการบง่บอกคุณภาพชีวิตต่อ  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
1. เพื่อเปรียบเทยีบผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ปว่ย สมรรถภาพของผู้ปว่ยที่ได้รับการท าหตัถการ หมวดค่าใชส้อย
ที่ได้รับการท าหตัถการอุดรูร่ัวที่ผนังหวัใจต่อสมรรถภาพ อุดรูร่ัวที่ผนังหวัใจ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
ของผู้ปว่ย  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
2. เพื่อเปรียบเทยีบผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ปว่ย  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
ที่ได้รับการท าหตัถการอุดรูร่ัวที่ผนังหวัใจต่อคุณภาพ  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
ชีวิตของผู้ปว่ย  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000

หัวหน้าโครงการวิจัย
นายนันทพล ทวิชสังข์

17 แรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย 1 ปี งานส่งเสริมคุณภาพ กลุ่มงานสนับสนุน เพื่อเปน็แนวทางส าหรับการวางแผนพัฒนา งบประมาณ สรอ. 25,300         
ของบคุลากร สถาบนัโรคทรวงอก วิชาการ สถาบนัโรคทรวงอก โครงการส่งเสริมสุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับบริบทของบคุลากรสถาบนั  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300
  - เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการ โรคทรวงอก หมวดค่าใชส้อย
ออกก าลังกายของบคุลากร สถาบนัโรคทรวงอก  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
 - เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนบคุคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
ออกก าลังกายของบคุลากร สถาบนัโรคทรวงอก  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000
 - เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบคุคลกับแรง  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000
สนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000
ของบคุลากร สถาบนัโรคทรวงอก
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวนิภาวรรณ หนูแก้ว

6 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวิจัยไปใช้กับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรัฐ/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์) กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น

โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

18 การศึกษาอุบติัการณ์การบาดเจ็บของผู้ปว่ยที่เกิดจากการ 1 ปี กลุ่มงานรังสีวิทยา 1. ใหท้ราบข้อมูลของผู้ปว่ยที่เกิดสภาวการณ์ งบประมาณ สรอ. 8,800           
ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทบึรังสี ร่ัวไหลของสารทบึรังสีออกนอกเส้นเลือด หมวดค่าตอบแทน
 สถาบนัโรคทรวงอก 2. ท าใหท้ราบถึงปจัจัยและเหตุส่งเสริมที่ท าให้  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 800 800
วัตถุประสงค์ เกิดภาวการณ์ร่ัวไหลของสารทบึรังสีออกนอกเส้นเลือด หมวดค่าใชส้อย
1. เพื่อศึกษาอุบติัการณ์การบาดเจ็บของผู้ปว่ยที่เกิดจากการ 3. สามารถน าข้อมูลจากผลการศึกษาไปใช้ประกอบ  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5000 5,000
ตรวจเอ็กซเรย์คอมคอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทบึรังสี การวางแผนการประเมิน ดูแล ปอ้งกันภาวะ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3000 3,000
2. เพื่อศึกษาความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดจากการ แทรกซ้อนจากการบาดเจ็บใหก้ับผู้ปว่ยที่ต้องได้รับ
ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทบึรังสี การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีกสาร

ทบึรังสี
หัวหน้าโครงการวิจัย
นายส าเนียง อรรถาเวช

19 ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจ าหน่ายในผู้ปว่ยภาวะหวัใจ 1 1.หอผู้ปว่ยศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 1.มีโปรแกรมการวางแผนจ าหน่ายผู้ปว่ยภาวะหวัใจล้มเหลว งบประมาณ สรอ. 25,300         
ล้มเหลวต่อการกลับมารักษาซ้ าในหอผู้ปว่ยศัลยกรรมหวัใจ สถาบนัโรคทรวงอก ที่มีคุณภาพและช่วยลดอัตราการกลับมารักษาซ้ าใน หมวดค่าตอบแทน
สถาบนัโรคทรวงอก 2.โรงพยาบาลที่มีผู้ปว่ยหลังผ่าตัดหวัใจชนิดเปน็ โรงพยาบาล  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300            
หวัหน้าโครงการวิจัย 2.เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ปว่ยภาวะหวัใจล้มเหลว หมวดค่าใช้สอย
นางสาววัชราภรณ์  ชมภู  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000            
วัตถุประสงค์  - ค่าจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล 5,000 5,000            
1.เพื่อเปรียบเทยีบความรู้เกี่ยวกับภาวะหวัใจล้มเหลวก่อนและหลัง  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูล 5,000 5,000            
ได้รับโปรแกรมการงานแผนจ าหน่าย  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000            
2.เพื่อเปรียบเทยีบอัตราการกลับมารักษาซ้ าของภาวะหวัใจวางแผน  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000            
จ าหน่ายกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติ
3.เพื่อทราบถึงปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิด
ภาวะหวัใจล้มเหลวของผู้ปว่ยที่เข้ารับการรักษาซ้ า

(***หมายเหตุใหห้น่วยงานใช้วงเงินเดิมตามแผนหน่วยงาน****
เนื่องจากโครงการนี้แทนโครงการล าดับที่ 7

หมายเหตุ   
1) กิจกรรมหลัก       หมายถึงขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการในแต่ละโครงการที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
2) รายการค่าใช้จ่าย  หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานโดยระบุรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซ่ึงประกอบด้วยค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ
 เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมา ค่าวสัดุ ฯลฯ
3) สถานที่ด าเนินการ   หมายถึง พืน้ที่กลุ่มเป้าหมาย
4) คร้ัง                     หมายถึง จ านวนคร้ังที่ด าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย
5) คน                      หมายถึง จ านวนคนที่ด าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย
6) วนั                      หมายถึง จ านวนวนัที่ด าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย
7) อัตรา                   หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
8) เหตุผล/ความจ าเป็น หมายถึงระบุเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ หากไม่ด าเนินการจะมีผลกระทบอย่างใด

7 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก


