
หน่วยงาน สถาบนัโรคทรวงอก หน่วย : บาท
แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวิจัยไปใช้กับ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 
โครงการวิจัยใหม่ จ านวน 10 เรื่อง 253,000         

1 ปัจจัยเส่ียงทีม่ีผลต่อการเกิดวณัโรคด้ือยา 1 ปี  - สถาบันโรคทรวงอก 1.เพือ่เป็นแนวทางการแก้ไข งบประมาณ สรอ. 25,300           
หลายขนานในสถาบันโรคทรวงอก  - เขตบริการสุขภาพ และป้องกันการเกิดวณัโรคด้ือยา หมวดค่าตอบแทน
วตัถุประสงค์ หลายขนาน  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
1.ศึกษาปัจจัยเส่ียงทีม่ีผลต่อการเกิดวณัโรคด้ือยา 2.เพือ่เป็นข้อมูล ข้อเสนอแนะ หมวดค่าใช้สอย
หลายขนาน ผู้ป่วยวณัโรคสถาบันโรคทรวงอก ในการพัฒนาการดูแลทีส่่งผล  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
หัวหน้าโครงการวจิัย ให้เกิดความส าเร็จในการรักษา  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
นางภัทรชยา  สวสัด์ิวงษ์  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             

 - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
 - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             

2 ความรู้ ความพร้อม และพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย 1 ปี  - กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1.เพือ่เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการ งบประมาณ สรอ. 25,300           
ระยะท้าย พยาบาลวชิาชีพในสถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก จัดการแนวทางการพัฒนาความรู้ หมวดค่าตอบแทน
วตัถุประสงค์  - พยาบาลทีดู่แลผู้ป่วยแบบ ความพร้อมและพฤติกรรมการดูแล  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
1.ศึกษาระดับความรู้ ความพร้อม และพฤติกรรม ประคับประคองและระยะท้าย ผู้ป่วยระยะท้ายของพยาบาลวชิาชีพ หมวดค่าใช้สอย
การดูแลระยะท้ายของพยาบาลวชิาชีพ ในสถาบัน ในสถาบันโรคทรวงอก  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
โรคทรวงอก 2.เพือ่เป็นข้อมูลในการศึกษาวจิัย  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
2.ศึกษาความสัมพันธร์ะหวา่งความรู้ ความพร้อม เกีย่วกับในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
และการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของพยาบาลวชิาชีพ ต่อไป  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
ในสถาบันโรคทรวงอก  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
หัวหน้าโครงการวจิัย
นางพิมพ์สุดา เจีย่ปิยะสกุล

รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารปูแบบ/ฐานข้อมูล ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

1 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

3 ปัจจัยทีสั่มพันธต่์อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกาย 1 ปี  - โรงพยาบาลทีม่ีการผ่าตัดหัวใจ 1.เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดูแล งบประมาณ สรอ. 25,300           
ต่ าในผู้ป่วยทีรั่บยาระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดหัวใจ ชนิดเปิด และป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิ หมวดค่าตอบแทน
ชนิดเปิด สถาบันโรคทรวงอก  - สถาบันโรคทรวงอก ร่างกายต่ าในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาระงับ  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
วตัถุประสงค์ ความรู้สึกขณะผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด หมวดค่าใช้สอย
1.ศึกษาปัจจัยสัมพันธต่์อการเกิดอุณหภูมิร่ายกาย 2.เพือ่เป็นข้อมูลในการศึกษาวจิัย  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
ต่ าในผู้ป่วยทีรั่บยาระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดหัวใจ ต่อยอดเกีย่วกับการดูแลและป้องกัน  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
ชนิดเปิด สถาบันโรคทรวงอก การเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ า  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
2.ศึกษาสถานการณ์การเกิดภาวะอุณหภูมิร่ายกาย ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาระงับความรู้สึก  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
ต่ าในผู้ป่วยทีรั่บยาระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดหัวใจ ในระหวา่งการผ่าตัดทีม่ีการลด  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
ชนิดเปิด สถาบันโรคทรวงอก อุณหภูมิร่างกายขณะผ่าตัดทุก
หัวหน้าโครงการวจิัย ประเภท
นางพวงทอง เพชรชูศรี

4 ปัจจัยทีสั่มพันธก์ับการเกิดปอดอักเสบจากการ 1 ปี  - สถาบันโรคทรวงอก 1.สามารถน าผลการวจิัยมาหาวธิี งบประมาณ สรอ. 25,300           
ใส่เคร่ืองช่วยหายใจจากเชื้อ Klebsiello การจัดการระบาดของเชื้อด้ือยา หมวดค่าตอบแทน
pneumoniae CRE จากเสมหะในตึกผู้ป่วยใน ทีเ่หมาะสม  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
สถาบันโรคทรวงอก 2.สามารถตรวจับเชื้อด้ือยาหรือ หมวดค่าใช้สอย
วตัถุประสงค์ ปัจจัยทีท่ าให้เกิดปอดอักเสบ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
1.เพือ่ประมาณค่าอัตราอุบัติการณ์การเกิดปอด จากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
อักเสบจากเคร่ืองช่วยหายใจจากเชื้อ  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
Klebsiella pneumoniae CRE ในเสมหะ  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
2.เพือ่ค้นหาปัจจัยและเชื้อ Klebsiella  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
pneumoniae CRE ในเสมหะ ทีม่ีความสัมพันธ์
กับการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
หัวหน้าโครงการวจิัย
นางอัชราภร เกษมสายสุวรรณ

2 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

5 การศึกษาความสัมพันธร์ะหวา่งระยะทางการเดิน 1 ปี  - กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 1.ได้ข้อมูลพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ งบประมาณ สรอ. 25,300           
ทดสอบ 6 นาที กับคุณภาพชีวติ ก่อนและหลังได้รับ ต่อผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในการ หมวดค่าตอบแทน
โปรแกรมการออกก าลังกายทางกายภาพบ าบัด วางแผนติดตามผลการรักษา  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
ด้วยตนเองทีบ่้าน ในผู้ป่วยคลิกนิกหัวใจล้มเหลว 2.เพือ่ปรับเปล่ียนและพัฒนา หมวดค่าใช้สอย
สถาบันโรคทรวงอก แนวทางในการรักษาทางกายภาพ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
วตัถุประสงค์ บ าบัดในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
เพือ่ศึกษาความสัมพันธร์ะหวา่งระยะทางการเดิน 3.เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนา  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
ทดสอบ 6 นาที กับคุณภาพชีวติ หลังได้รับ งานวจิัยอืน่ๆ ต่อไปในอนาคต  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบ าบัดด้วยการ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
ออกก าลังกายด้วยตนเองทีบ่้าน ในผู้ป่วยคลินิก
หัวใจล้มเหลว สถาบันโรคทรวงอก
หัวหน้าโครงการวจิัย
นายจตุรงค์ ฉิมพาลี

6 แรงสนับสนุบทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกก าลัง 1 ปี งานส่งเสริมคุณภาพ กลุ่มงาน เพือ่เป็นแนวทางส าหรับการ งบประมาณ สรอ. 25,300           
กายของบุคลากร สถาบันโรคทรวงอก สนับสนุนวชิาการ สถาบัน วางแผนพัฒนาโครงการส่งเสริม หมวดค่าตอบแทน
วตัถุประสงค์ โรคทรวงอก สุขภาพให้มีประสิทธภิาพสูงสุด  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
 - เพือ่ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมทีม่ีผลต่อการ และเหมะสมกับบริบทของบุคลากร หมวดค่าใช้สอย
ออกก าลังกายของบุคลากร สถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
 - เพือ่ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อพฤติกรรม  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
การออกก าลังกายของบุคลากร สถาบันโรคทรวงอก  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
 - เพือ่ศึกษาความสัมพันธร์ะหวา่งปัจจัยส่วนบุคคล  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
กับแรงสนับสนุนทางสังคมทีส่่งผลต่อพฤติกรรม  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
การออกก าลังกายของบุคลากร สถาบันโรคทรวงอก
หัวหน้าโครงการวจิัย
นางสาวนิภาวรรณ หนูแก้ว

3 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

7 ตรวจคัดกรองผู้ป่วยวณัโรคปอดโดยเทคโนโลยีปัญญา 1 ปี  - กลุ่มงานรังสีวทิยา ท าให้ได้เคร่ืองมือตรวจกรองวณัโรค งบประมาณ สรอ. 25,300           
ประดิษฐ์และการท านายวณัโรคด้ือยาด้วยภาพเอกซเรย์ปอด สถาบันโรคทรวงอก ด้วยภาพเอกซเรย์ปอด ทีม่ี หมวดค่าตอบแทน
วตัถุประสงค์  - กรมครบคุมโรค ประสิทธภิาพเพียงพอทีส่ามารถ  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
1.เพือ่หาเคร่ืองมือทีใ่ช้คัดกรองภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย กระทรวงสาธารณสุข ใช้ในสถานบริการทีไ่ม่มีรังสีแพทย์ หมวดค่าใช้สอย
วณัโรคปอดทีม่ีประสิทธภิาพใช้ในชุมชน  - หน่วยงานในประเทศที่ แปลผลภาพรังสีเพือ่งานค้นหา  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
2.เพือ่หาลักษณะภาพรังสีของวณัโรคด้ือยาในปอด รับผิดชอบงานวณัโรค และควบคุมผู้ป่วยวณัโรคปอด  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
หัวหน้าโครงการวจิัย สอดคล้องกับนโยบายของ  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
พญ.สุฑารัตน์  ต้ังสกุลวฒันา กระทรวงสาธารณสุข อีกทัง้ยัง  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             

ท าให้ทราบลักษณะทางรังสีของ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
ผู้ป่วยวณัโรคด้ือยา เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการวนิิจฉัยโรคด้ือยา
แต่เนิน่ๆ เป็นการป้องกันและ
ควบคุมวณัโรคด้ือยา ก าหนด
แนวทางการดูแลวนิิจฉัยผู้ป่วย
วณัโรคด้ือยาอ้างอิงได้ระดับประเทศ
และสากล ซ่ึงสามารถถ่ายทอด
ผลงานสู่กลุ่มเป้าหมายได้แก่
สถานบริการทีดู่แลรักษาผู้ป่วย
วณัโรค และหน่วยงานรับผิดชอบ
งานวณัโรคของประเทศ

4 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

8 การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกทีไ่ด้รับยา 1 ปี  - กลุ่มงานเภสัชกรรม 1.ได้ทราบถึงปัจจัยทีเ่ป็นสาเหตุ งบประมาณ สรอ. 25,300           
วาร์ฟารินทีม่ีระดับ INR อยูน่อกช่วงเป้าหมาย ณ สถาบันโรคทรวงอก หรือหน่วยงาน ทีท่ าให้ผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาวาร์ฟาริน หมวดค่าตอบแทน
สถาบันโรคทรวงอก อืน่ทีส่นใจ แล้ว INR อยูน่อกช่วงเป้าหมาย  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
วตัถุประสงค์ 2.พัฒนาบทบาทของเภสัชกรในการ หมวดค่าใช้สอย
1.เพือ่ศึกษาปัจจัยทีม่ีผลท าให้ผู้ป่วยทีไ่ด้รับยา ดูแลผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยา  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
วาร์ฟารินแล้ว INR อยูน่อกช่วงเป้าหมาย วาร์ฟารินนอกเหนือจากการดูแล  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
2.เพือ่ประเมินการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ผู้ป่วยในวาร์ฟารินคลินิก  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาวาร์ฟารินแล้ว INR อยูน่อก  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
ช่วงเป้าหมาย  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
หัวหน้าโครงการวจิัย
ภญ.วจิิตรา อุดมสันต์ิ

9 การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านการ 1 ปี  - กลุ่มงานเภสัชกรรม 1.ทราบความชุกของการเกิดอาการ งบประมาณ สรอ. 25,300           
แข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ในผู้ป่วย Non-valvular สถาบันโรคทรวงอก หรือหน่วยงาน ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยทีใ่ช้ยาต้าน หมวดค่าตอบแทน
Atrial Fibrillation ของสถาบันโรคทรวงอก อืน่ทีส่นใจ การแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
วตัถุประสงค์ 2.ทราบความชุกของการเกิดโรค หมวดค่าใช้สอย
เพือ่ทราบถึงความชุกของการเกิดอาการไม่พึง หลอดเลือดสมองในผู้ป่วยทีใ่ช้ยา  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
ประสงค์และการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย ต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
non-valvular atrial fibrillation ทีใ่ช้ยาต้านการ 3.เป็นการเฝ้าระวงัการแข็งตัวของ  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
แข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ เลือดกลุ่มใหม่  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
หัวหน้าโครงการวจิัย 4.เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
ภญ.นัฎพรพรรณ โพธิท์อง ดูแลผู้ป่วยทีใ่ช้ยาต้านการแข็งตัว

ของเลือดกลุ่มใหม่ให้มีความ
ปลอดภัย

5 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

10 การพัฒนาระบบการวางแผนจัดซ้ือยาและการ 2 ปี กลุ่มงานเภสัชกรรม 1.สามารถลดขัน้ตอนการท างาน งบประมาณ สรอ. 25,300           
บริหารเวชภัณฑ์ สถาบันโรคทรวงอก และหน่วยงาน ทีซ้่ าซ้อน ค่าใช้จ่ายปทีี ่1
วตัถุประสงค์ อืน่ๆ ทีด่ าเนินการจัดซ้ือ 2.ลดปัญหาการติดตามงานในแต่ละ หมวดค่าตอบแทน
พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามขัน้ตอนการ ขัน้ตอน  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
ด าเนินการจัดซ้ือและพัฒนาปรับปรุงการวางแผน 3.สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดค่าใช้สอย
การจัดซ้ือยา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึน้  - ค่าจ้างเหมาการเขียนโปรแกรมบันทึก 20,000     20,000            
หัวหน้าโครงการวจิัย 4.การวางแผนการจัดซ้ือยามีความ ขัน้ตอนการท างาน
เภสัชกรอุดม  แท้วริิยะกุล แม่นย ามากขึน้  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             

5.ระบบการบริหารเวชภัณฑ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพและรวดเร็ว
มากขึน้

6 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

โครงการวิจัยขยายเวลา จ านวน 9 เรื่อง 207,900         
11 การพัฒนาแบบประเมินการตรวจสอบการเกิดภาวะ 2 ปี 1.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1.ทราบถึงปัจจัยทีท่ าให้เกิดภาวะ งบประมาณ สรอ. 25,300           

หลอดลมตีบ ของผู้ป่วยส่องกล้องตรวจหลอดลม สถาบันโรคทรวงอก หลอดลมตีบและน ามาพัฒนาเป็น หมวดค่าตอบแทน
วตัถุประสงค์ 2.ในโรงพยาบาลทีม่ีการตรวจ เคร่ืองมือในการประเมินผู้ป่วย  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
1.เพือ่ศึกษาปัจจัยทีม่ีความสัมพันธก์ับการเกิดภาวะ ส่องกล้องหลอดลม 2.รายการตรวจสอบการเกิดภาวะ หมวดค่าใช้สอย
หลอดลมตีบแบบเฉียบพลัน หลอดลมตีบ (Bronchospasm  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
2.เพือ่พัฒนาแบบประเมินการตรวจสอบการเกิด Checklists : CCTI) ใช้เป็น  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
ภาวะหลอดลมตีบของผู้ป่วยส่องกล้องตรวจ เคร่ืองมือในการประเมินผู้ป่วย  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
หลอดลม ห้องส่องกล้องตรวจหลอดลมทัง้ใน  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
3.ศึกษาผลของการใช้แบบประเมินการตรวจสอบ และนอกสถาบัน  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
การเกิดภาวะหลอดลมตีบ (Bronchospasm 3.เผยแพร่ความรู้ผลงานวจิัย
Checklists : CCIT) ในรูปแบบของการลงวารสาร
หัวหน้าโครงการวจิัย โปสเตอร์งานวจิัยและการน าเสนอ
นางพจนา  หลุยเจริญ ผลงานด้วย Oral Presentation

7 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

12 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทีได้รับ 1 ปี 1.งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 1.แผนกศัลยกรรม งบประมาณ สรอ. 25,300           
การผ่าตัดท าทางเบีย่งหลอดเลือดหัวใจ ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก มีมาตรฐานการ หมวดค่าตอบแทน
วตัถุประสงค์ 2.สถาบัน หรือ โรงพยาบาลทีม่ี พยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทีไ่ด้รับการ  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
1.พัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยผู้สูงอายุทีไ่ด้รับ การท าผ่าตัดท าทางเบีย่งหลอดเลือดผ่าตัดท าทางเบีย่งหลอดเลือดหัวใจ หมวดค่าใช้สอย
การผ่าตัดท าทางเบีย่งหลอดเลือดหัวใจ หัวใจ โดยใช้องค์ความรู้ทีเ่ป็นปัจจุบัน  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
หัวหน้าโครงการวจิัย ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลทีม่ี  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
นางสาวบุปผาวลัย์  ศรีล้ า ประสิทธภิาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             

2.สถาบัน หรือโรงพยาบาลทีม่ีการ  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
ผ่าตัดท าทางเบีย่งหลอดเลือดหัวใจ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
น าแนวนีไ้ปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย
เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการดูแลผู้ป่วย
ผ่าตัดหัวใจ

8 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

13 การเปรียบเทียบการใช้ qSOFA score กับ 1 ปี หอผู้ป่วยในอายุรกรรมปอด 1.ด้านการบริการผู้ป่วย เพือ่คัดเลือก งบประมาณ สรอ. 25,300           
NEWS score และการจัดการพยาบาลผู้ป่วย รูปแบบการประเมินสัญญาณเตือน หมวดค่าตอบแทน
ก่อนการเข้าสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ในหอ (Early warning signs) ทีม่ีความไว  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
ผู้ป่วยหนักระบบหายใจ สถาบันโรคทรวงอก และเหมาะสม ส าหรับการใช้ประเมิน หมวดค่าใช้สอย
วตัถุประสงค์ ผู้ป่วยโรคระบบหายใจทีม่ีโอกาสเกิด  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
1.เปรียบเทียบค่าคะแนนของ qSOFA score ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
และ NEWS score ในผู้ป่วยทัง้รายใหม่และรายเก่า 2.การน าผลการประเมินใช้ร่วมกับ  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
ทีไ่ด้รับการวนิิจฉัยวา่มีภาวะ Sepsis แนวทางการจัดการพยาบาลในเวลา  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
2.ศึกษาผลของการใช้แนวทางการประเมิน qSOFA ทีก่ าหนดจะช่วยลดความเส่ียงของ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
และ NEWS ในผู้ป่วยทีม่ีคะแนนในเกณฑ์ทีม่ีโอกาส ผู้ป่วยก่อนเข้าสู่ภาวะติดเชื้อใน
เกิด Sepsis กับการใช้แนวทางการจัดการพยาบาล กระแสเลือด
ทีจ่ัดท าขึน้ 3.ด้านการบริหาร การลดความเส่ียง
หัวหน้าโครงการวจิัย ก่อนการเข้าสู่ภาวะติดเชื้อใน
นางสาวโฉมนภา กิตติศัพท์ กระแสเลือด จะลดเวลาการนอนพัก

ในหอผู้ป่วยหนัก ลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายทีสู่ง
4.สามารถขยายผลการใช้รูปแบบ
การประเมินสัญญาณเตือน (Early
warning signs) ไปใช้ในหอผู้ป่วย
อืน่เพือ่ค้นหาผู้ป่วยและการจัดการ
พยาบาลก่อนเข้าสู่ภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือด
5.มีการเผยแพร่ในวารสารทาง
การแพทย์หรือทางการพยาบาล
เพือ่น าไปใช้เป็นแนวทางหรือเอกสาร
อ้างอิงในการพัฒนางานของงานการ
พยาบาลในสาขาอืน่ๆ ต่อไป

9 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

14 ผลของการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ป่วย 1 ปี งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1.ได้รูปแบบการให้ความรู้แบบใหม่ งบประมาณ สรอ. 25,300           
หลังใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก อายุรกรรมหัวใจ ทีเ่หมาะสมกับผู้ป่วยหลังการใส่เคร่ือง หมวดค่าตอบแทน
วตัถุประสงค์ สถาบันโรคทรวงอก กระตุ้นหัวใจ ในสถาบันโรคทรวงอก  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
1.เพือ่พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ป่วยหลังใส่ 2.สามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงาน หมวดค่าใช้สอย
เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก ให้มี หรือโรงพยาบาลอืน่ใช้ผลการวจิัย  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
ประสิทธภิาพมากขึน้ ไปต่อยอดเพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
2.เพือ่เปรียบเทียบผลการให้ความรู้ผู้ป่วยหลังใส่ ในการดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธภิาพ  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ ระหวา่งรูปแบบเก่ากับรูปแบบ ยิง่ขึน้  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
ใหม่ ในด้านคุณภาพงานความรู้ และความพึงพอใจ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
ของผู้เกีย่วข้องในการดูแลผู้ป่วยใส่เคร่ืองกระตุ้น
หัวใจ
หัวหน้าโครงการวจิัย
นางเบญญาภา พุทธอรุณ

10 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

15 ประสิทธผิลของโปรแกรมการวางแผนจ าหน่าย 1 ปี 1.หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและ 1.มีโปรแกรมการวางแผนจ าหน่าย งบประมาณ สรอ. 22,000           
ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต่อการกลับมารักษาซ้ า ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวทีม่ีคุณภาพ หมวดค่าตอบแทน
ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 2.โรงพยาบาลทีม่ีผู้ป่วยหลังผ่าตัด และช่วยลดอัตราการกลับมารักษา  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,000       2,000             
วตัถุประสงค์ หัวใจชนิดเปิด ซ้ าในโรงพยาบาล หมวดค่าใช้สอย
1.เพือ่เปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับภาวะหัวใจ 2.เพิม่คุณภาพชีวติของผู้ป่วยภาวะ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 4,000       4,000             
ล้มเหลวก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการวางแผน หัวใจล้มเหลว  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 3,000       3,000             
จ าหน่าย  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
2.เพือ่เปรียบเทียบอัตราการกลับมารักษาซ้ าของ  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
ภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลระหวา่งกลุ่ม  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
ทีไ่ด้รับโปรแกรมการจ าหน่ายกับกลุ่มทีไ่ด้รับ
การพยาบาลปกติ
3.เพือ่ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกีย่วกับการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวของผู้ทีเ่ข้ารับ
การรักษาซ้ า
หัวหน้าโครงการวจิัย
นางสาววชัราภรณ์ ชมพู

11 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

16 ผลลัพธข์องการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย 2 ปี 1.กลุ่มงานเภสัชกรรม 1.ทราบถึงการได้รับยาตามแผนการ งบประมาณ สรอ. 25,300           
หลังใส่ขดลวดค้ ายันหลอดเลือดในโรคหลอดเลือด 2.กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ รักษาและปัญหาจากการใช้ยาต่างๆ ค่าใช้จ่ายปทีี ่1
หัวใจตีบเฉียบพลัน ณ คลินิกผู้ป่วยหลังท าหัตถการ และหน่วยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ ในผู้ป่วยหลังได้รับการใส่ขดลวด หมวดค่าใช้สอย
ผ่านสายสวนหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก ค้ ายันหลอด (sten)  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
วตัถุประสงค์ 2.ทราบถึงความร่วมมือในการใช้ยา  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
เพือ่ประเมินผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม ของผู้ป่วยหลังได้รับการใส่ขดลวด  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
โดยเภสัชในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ค้ ายันหลอดเลือด รวมค่าใช้จ่ายปีที ่1 15,000            

ทีไ่ด้รับการใส่ขวดค้ ายันหลอดเลือด (stent) ค่าใช้จ่ายปทีี ่1
ทีม่ีต่อปัญหาการใช้ยา หมวดค่าตอบแทน
หัวหน้าโครงการวจิัย  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
ภญ.นวลจันทร์ พันธเุมธามาตย์ หมวดค่าใช้สอย

 - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
 - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
รวมค่าใช้จ่ายปีที ่2 10,300            

17 การศึกษาความสัมพันธร์ะหวา่งระยะทางการเดิน 1 ปี 1.โรงพยาบาลทีม่ีคลินิกโรคปอด 1.ได้ข้อมูลพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ งบประมาณ สรอ. 25,300           
ทดสอบ 6 นาที กับความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ อุดกัน้เร้ือรัง ต่อผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังในการ หมวดค่าตอบแทน
หายใจเข้าของผู้ป่วย ทีไ่ด้รับการตรวจประเมิน 2.ในคลิกนิกโรคปอดอุดกัน้เร้ือรัง วางแผนและติดตามผลของการรักษา  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
โดยนักกายภาพบ าบัดในคลินิกโรคปอดอุดกัน้เร้ือรัง สรอ. ทางกายภาพบ าบัด หมวดค่าใช้สอย
สถาบันโรคทรวงอก 2.เพือ่ปรับเปล่ียนและพัฒนาแนวทาง  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
วตัถุประสงค์ การรักษาทางกายภาพบ าบัดในผู้ป่วย  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
การศึกษาความสัมพันธร์ะหวา่งระยะทางการเดิน โรคปอดอุดกัน้เร้ือรัง  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
ทดสอบ 6 นาที กับความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ 3.เพือ่เผยแพร่ความรู้ให้กับ  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
หายใจในโรคปอดอุดกัน้เร้ือรัง สถาบันโรคทรวงอก นักกายภาพบ าบัดใน รพ. อืน่ๆ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
หัวหน้าโครงการวจิัย ทีดู่แลโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังเช่นกัน
นางสาวธดิารัตน์ ขาวผิว 4.เป็นแนวทางในการพัฒนางาน

วจิัยอืน่ๆ ต่อไปในอนาคต

12 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หน่วยงานของรฐั/ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร)์ กิจกรรมหลัก/ สถานที่ เหตผุล/ความจ าเปน็
โครงการ การ (ป)ี เอกชน-บคุคลภายนอก) รายการค่าใช้จ่าย ด าเนินการ

460,900 รวมโครงการวิจัยใหม่ 10 เรื่อง + โครงการวิจัยขยายเวลา 9 เรื่อง รวม 19 เรื่อง เปน็เงนิ

ล า
ดับ

ครั้ง คน วัน อัตรา รวมเงนิ

18 ผลของการฟืน้ฟูสมรรถภาพต่อผู้ป่วยทีไ่ด้รับการท า 1 ปี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 1.เพือ่เป็นแนวทางในการฟืน้ฟู งบประมาณ สรอ. 25,300           
หัตถการอุดรูร่ัวทีผ่นังหัวใจ สมรรถภาพผู้ป่วยทีไ่ด้รับการท า หมวดค่าตอบแทน
วตัถุประสงค์ หัตถการอุดรูร่ัวทีผ่นักหัวใจ  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 2,300       2,300             
1.เพือ่เปรียบเทียบผลของการฟืน้ฟูสมรรถภาพ 2.เพือ่เป็นแนวทาในการบ่งบอก หมวดค่าใช้สอย
ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการท าหัตถการอุดรูร่ัวทีผ่นังหัวใจ คุณภาพชีวติต่อสมรรถภาพของ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000       5,000             
ต่อสมรรถภาพของผู้ป่วย ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการท าหัตถการอุดรูร่ัว  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
2.เพือ่เปรียบเทียบผลของการฟืน้ฟูสมรรถภาพ ทีผ่นังหัวใจ  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000       5,000             
ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการท าหัตถการอุดรูร่ัวทีผ่นังหัวใจ  - ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ข้อมูล 5,000       5,000             
ต่อคุณภาพชีวติของผู้ป่วย  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
หัวหน้าโครงการวจิัย
นายนันทพล ทวชิสังข์

19 การศึกษาอุบัติการณ์การบาดเจ็บของผู้ป่วยทีเ่กิดจาก 1 ปี กลุ่มงานรังสีวทิยา 1.ทราบข้อมูลของผู้ป่วยทีเ่กิดการ งบประมาณ สรอ. 8,800            
การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทึบ ร่ัวไหลของสารทึบรังสีออกนอก หมวดค่าตอบแทน
รังสี สถาบันโรคทรวงอก เส้นเลือด  - ค่าตอบแทนนักวจิัย 800          800                
วตัถุประสงค์ 2.ท าให้ทราบถึงปัจจัยและเหตุ หมวดค่าใช้สอย
1.เพือ่ศึกษาอุบัติการณ์การบาดเจ็บของผู้ป่วยที่ ส่งเสริมทีท่ าให้เกิดการร่ัวไหลของ  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000       5,000             
เกิดจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีด สารทึบรังสีออกนอกเส้นเลือด  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวจิัย 3,000       3,000             
สารทึบรังสี 3.สามารถน าข้อมูลจากผลการศึกษา
2.เพือ่ศึกษาความรุนแรงของการบาดเจ็บทีเ่กิดจาก ไปใช้ประกอบการวางแผนการ
การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทึบ ประเมิน ดูแล ป้องกันภาวะ
รังสี แทรกซ้อนจากการบาดเจ็บให้กับ
หัวหน้าโครงการวจิัย ผู้ป่วยทีต้่องได้รับการตรวจเอกซเรย์
นางสมบูรณ์ นิคมประศาสน์ คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทึบ

รังสี

13 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



14 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



15 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



16 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



17 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



18 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



19 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



20 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



21 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



22 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



23 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



24 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



25 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์



26 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์


