
หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก

285,846 
โครงการวิจัยใหม่ จ านวน 9 เร่ือง 235,246         

1 การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมน ้าหนักของ 2 ปี  - ภารกิจด้านการพยาบาล 1.ได้โปรแกรมการควบคุมน ้าหนัก งบประมาณ สรอ. 25,300           
พยาบาลวิชาชีพสถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก ส้าหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากร หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ ท่ีมีภาวะอ้วน  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300              
1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการควบคุมน ้าหนักของ 2. สามารถใช้โปรแกรมการควบคุม หมวดค่าใช้สอย
พยาบาลวิชาชีพ สถาบันโรคทรวงอก น ้าหนักได้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรักษา  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000              
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุม สุขภาพ หรือโรคร่วมของพยาบาล  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000              
น ้าหนักของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันโรคทรวงอก ท่ีเกิดจากภาวะอ้วน  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000              
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 3. สามารถใช้โปรแกรมการควบคุม  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000 5,000              
โปรแกรมการควบคุมน ้าหนักของพยาบาลวิชาชีพ น ้าหนักกับบุคลากรหรือผู้ป่วยท่ีมี  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000              
สถาบันโรคทรวงอก ภาวะอ้วนได้
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางภัทรชยา  สวัสด์ิวงษ์

ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงิน

โครงการวิจัยใหม่ จ านวน 9 เร่ือง + โครงการวิจัยขอขยายเวลา จ านวน 1 เร่ือง ปรับแผน 1 เร่ือง รวมเป็น  11 เร่ือง เป็นเงิน

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ



ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงินล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ
2 การวิเคราะห์สถานการณ์และกลยุทธ์การลดระยะ 1 ปี  - หน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน 1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลพื นฐานระยะ งบประมาณ สรอ. 27,346           

เวลารอคอยในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก เวลารอคอยทั งในภาพรวมและ หมวดค่าตอบแทน
สถาบันโรคทรวงอก ในแต่ละขั นตอนของการบริการใน  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,486 2,486              
วัตถุประสงค์ หน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน หมวดค่าใช้สอย
1. เพ่ือวิเคราะห์ระยะเวลารอคอยทั งในภาพรวม สถาบันโรคทรวงอก เพ่ือน้าสู่การ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000              
และในแต่ละขั นตอนของการบริการใน พัฒนาการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000              
หน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการ  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000              
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทิพลต่อระยะเวลารอคอย พัฒนารูปแบบเพ่ือลดระยะเวลา  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000 5,000              
ทั งในภาพรวมและในแต่ละขั นตอนของการบริการ รอคอยของการบริการในหน่วยงาน  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000              
ในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก ฉุกเฉินสถาบันโรคทรวงอก เพ่ือให้  - ค่าใช้จ่ายในการประชุมใน
3. เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์ในการลดระยะเวลารอคอย ผู้ป่วยได้รับการบริการท่ีรวดเร็วขึ น โครงการวิจัย
ทั งในภาพรวมและในแต่ละขั นตอนของการบริการ 3. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย       ค่าอาหารกลางวันในการประชุม 2 6 120 1,440              
ในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก ในการลดระยะเวลารอคอยของการ สนทนากลุ่ม (120 บาทx 6 คนx 2 ครั ง)
หัวหน้าโครงการวิจัย บริการในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน       ค่าอาหารกลางวันในการประชุม 2 6 35 420                
นางสาวสายพิณ  กองแก้ว สถาบันโรคทรวงอก เพ่ือการน้าไป สนทนากลุ่ม (35 บาทx 6 คนx 2 ครั ง)

ด้าเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป



ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงินล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ
3 ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต 1 ปี  - คลินิกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการ งบประมาณ สรอ. 25,300           

ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื อรังในคลินิก สถาบันโรคทรวงอก วางแผนการพัฒนาการจัดบริการ หมวดค่าตอบแทน
ผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก สุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300              
วัตถุประสงค์ และความผาสุกของผู้ป่วยภาวะหัวใจ หมวดค่าใช้สอย
1. เพ่ือศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ล้มเหลวเรื อรังให้ดีย่ิงขึ นไป  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000              
และความผิดปกติทางจิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความรอบรู้  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000              
ล้มเหลวเรื อรัง ด้านสุขภาพจิต เพ่ือป้องกันความ  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000              
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้าน ผิดปกติทางจิต ท่ีจะเกิดขึ นกับผู้ป่วย  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000 5,000              
สุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิตของผู้ป่วยภาวะ ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื อรังต่อไป  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000              
หัวใจล้มเหลวเรื อรัง
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวอัมพร  บัวสัน



ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงินล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ
4 การป้องกันการกลับมารักษาซ ้าของผู้ป่วยหลังผ่าตัด 1 ปี  - หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก เป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการ งบประมาณ สรอ. 25,300           

หัวใจและหลอดเลือดในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ไอ.ซี.ยู. สถาบันโรคทรวงอก กลับมารักษาซ ้าภายใน 72 ช่ัวโมง หมวดค่าตอบแทน
ทรวงอกภายใน 72 ช่ัวโมง  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300              
วัตถุประสงค์ หมวดค่าใช้สอย
1.เพ่ือศึกษาอัตราการกลับมารักษาซ ้าภายใน  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000              
72 ช่ัวโมง  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000              
2.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการกลับมา  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000              
รักษาซ ้าภายใน 72 ช่ัวโมง  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000 5,000              
3.เพ่ือคิดหาแนวทางในการป้องกันการกลับมา  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000              
รักษาซ ้าภายใน 72 ช่ัวโมง
4.เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช้แนวทางในการ
ป้องกันการกลับมารักษาซ ้าภายใน 72 ช่ัวโมง
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวปราณีย์  แสงทอง



ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงินล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ
5 ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต้่า 1 ปี ภารกิจด้านการพยาบาล 1.เพ่ือศึกษาอุบัติการณ์ท่ีท้าให้เกิด งบประมาณ สรอ. 25,300           

ในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด สถาบันโรคทรวงอก ภาวะอุณหภูมิร่างกายต้่า หมวดค่าตอบแทน 2,300 2,300              
ในสถาบันโรคทรวงอก 2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการป้องกัน - ค่าตอบแทนนักวิจัย
วัตถุประสงค์ และลดภาวะการเกิดภาวะอุณหภูมิ หมวดค่าใช้สอย 5,000 5,000              
1. เพ่ือศึกษาอุบัติการณ์การเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายต้่าในผู้ป่วยท่ีได้รับการให้ยา - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000              
ร่างกายต้่าในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ระงับความรู้สึกให้ต่อเน่ือง - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000              
ของสถาบันโรคทรวงอก 3.สามารถเตรียมความพร้อมให้กับ - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000              
2. ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอุณหภูมิ ผู้ป่วยท่ีมารับยาระงับความรู้สึก - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 3,000 3,000              
ร่างกายต้่าในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด เช่นการให้ความอบอุ่นร่างกายด้วย - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย
ของสถาบันโรคทรวงอก ผ้าห่มไฟฟ้า เคร่ืองเป่าลมร้อน 
หัวหน้าโครงการวิจัย หรือปูเตียงให้อุ่นด้วย warmer 
นางพวงทอง  เพชรชูศรี blanket



ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงินล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ
6 โครงการภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะระหว่างการ 1 ปี หน่วยงานตรวจพิเศษปอด  - เห็นความส้าคัคญของการรักษา งบประมาณ สรอ. 30,800           

ตรวจการนอนหลับเพ่ือปรับระดับแรงดันบวก (Sleep lab) ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการ 1.หมวดค่าตอบแทน
แบบคร่ึงคืนในผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อุดกั นท่ีมีผลต่อภาวะหัวใจเต้น  1.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,800 2,800              
จากการอุดกั นในสถาบันโรคทรวงอก ผิดจังหวะขณะหลับ 2.หมวดค่าใช้สอย
วัตถุประสงค์  - น้าไปเผยแพร่ในวารด้านโรคระบบ 2.1ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000              
 - เพ่ือเปรียบเทียบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจ โรคหัวใจ และโรคจากการ 2.2ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000              
ขณะหลับในผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หลับ ในระดับนานาชาติเพ่ือเป็น (รายละ 100 บาท x 100 ราย)
จากการอุดกั นระหว่างการตรวจการนอนหลับ ข้อมูลศึกษาวิจัยต่อไป 2.3ค่าจ้างเหมาในการบันทึกข้อมูล 5,000 5,000              
เพ่ือปรับระดับแรงดันบวกแบบคร่ึงคืน (รายละ 100 บาท x 100 ราย)
หัวหน้าโครงการ 2.4ค่าจ้างเหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล 10,000 10,000            
น.ส.กัลยา ปัญจพรผล ทางสถิติขั นสูง (Logistic regression,

Univariate analysis and
Multivariate analysis)
2.5ค่าจ้างเหมาในการจัดพิมพ์เอกสาร 3,000 3,000              
รายงานผลงานวิจัย



ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงินล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ
7 การศึกษาเร่ืองอัตรารอดชีวิตในระยะยาว 1 ปี กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ท้าให้ทราบข้อมูลเก่ียวกับอาการ งบประมาณ สรอ. 25,300           

ภายหลังการผ่าตัดเลาะเย่ือหุ้มหัวใจ ในผู้ป่วย อาการแสดง การด้าเนินโรค หมวดค่าตอบแทน
โรคถุงหุ้มหัวใจอักเสบเรื อรัง ในสถาบันโรคทรวงอก และผลการรักษาด้วยการผ่าตัด  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300              
วัตถุประสงค์ ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ นหลังการ หมวดค่าใช้สอย
เพ่ือศึกษาอาการ อาการแสดง ผลการผ่าตัดรักษา ผ่าตัด จากประสบการณ์ในสถาบัน  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000     5,000              
ในผู้ป่วยโรคเย่ือหุ้มหัวใจอักเสบเรื อรัง  โรคทรวงอกในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000     5,000              
(Constrictive Pericarditis) อัตราตายจากการ เพ่ือน้าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาการ  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000     5,000              
ผ่าตัด (pericardectomy) ภายใน 30 วัน  รักษาโรคนี   ทราบถึงอัตราการ  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000     5,000              
ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราตาย ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ น เสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000     3,000              
หลังการผ่าตัดตลอดจนอัตราการมีชีวิตรอด ท่ีเกิดขึ น ค้นหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
(survival rate) ท่ี 1, 5 และ 10 ปี และสาเหตุ รักษา รวมถึงสามารถให้ข้อมูล
การเสียชีวิต จากประสบการณ์ในสถาบัน ในแง่การพยากรณ์โรคแก่ผู้ป่วย
โรคทรวงอกในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา และญาติได้ถูกต้อง
หัวหน้าโครงการวิจัย
นพ.จักรพันธ์ จ้าปาเทศ



ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงินล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ
8 การติดตามความเหมาะสมในการใช้ยา Lirglutide 1 ปี เผยแพร่บุคลากรภายในกระทรวง ยุทธศาสตร์ท่ี 1,3 ของสถาบัน งบประมาณ สรอ. 25,300           

(Victoza®) สาธารณสุขและผู้มารับบริการ โรคทรวงอก หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบัน  - เป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัย  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300              
เพ่ือทบทวนความเหมาะสมในการใช้ยา โรคทรวงอก และหน่วยงานอ่ืนๆ ของการใช้ยาใหม่ท่ีเพ่ิงขึ นทะเบียน หมวดค่าใช้สอย
Lirglutide (Victoza®) ในการรักษาผู้ป่วย ท่ีสนใจ ในประเทศไทย (Safety Monitoring  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000     5,000              
เบาหวานชนิดท่ี 2 ตั งแต่ได้รับยาครั งแรกและ Program)  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000     5,000              
ติดตามประเมินผลการรักษาหลังได้รับยาไปแล้ว  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000     5,000              
6 เดือน  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000     5,000              
หัวหน้าโครงการ  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000     3,000              
เภสัชกรหญิง มนิศรา พัฒนาพรหชัย



ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงินล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ
9 การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางพันธุกรรม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด ได้องค์ความรู้ใหม่ในเร่ืองลักษณะ งบประมาณ สรอ. 25,300           

ในการย่อยสลายยาไอโซไนอะซิดแบบรวดเร็วกับ และโรงพยาบาลอ่ืนท่ีมีการรักษา พันธุกรรมในการย่อยสลายยา หมวดค่าตอบแทน
ดื อยาไอโซไนอะซิดในผู้ป่วยวัณโรคไทย ผู้ป่วยวัณโรค บางอย่างนั น เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผล  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300              
วัตถุประสงค์ ให้เกิดวัณโรคดื อยาหรือไม่ หมวดค่าใช้สอย
ศึกษาความสัมพันธ์ของการย่อยสลายยา isoniazid และหากพบมีความสัมพันธ์กันจริง  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000     5,000              
แบบรวดเร็วกับการดื อยา isoniazid ในผู้ป่วย สามารถน้าองค์ความรู้ท่ีพบใหม่นี  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000     5,000              
วัณโรคไทย ไปวางแผนการดูแลรักษา  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000     5,000              

ผู้ป่วยวัณโรคเพ่ือลดการเกิดวัณโรค  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000     5,000              
ดื อยาท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000     3,000              
ท่ีส้าคัญของประเทศไทย



ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงินล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ
โครงการวิจัยขอขยายเวลา จ านวน 2 เร่ือง 50,600           

10 เคร่ืองมือการคัดกรองและการท้านายวัณโรค 1 ปี  - กลุ่มงานรังสีวิทยา สรอ. ท้าให้ได้เคร่ืองมือตรวจกรองวัณโรค งบประมาณ สรอ. 25,300           
ดื อยาในปอดด้วยภาพเอกซเรย์ปอด  - กรมควบคุมโรค ด้วยภาพเอกซเรย์ปอด หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีสามารถ  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300 2,300              
1. เพ่ือหาเคร่ืองมือท่ีใช้คัดกรองภาพเอกซเรย์  - หน่วยงานในประเทศท่ีรับผิดชอบ ใช้ในสถานบริการท่ีไม่มีรังสีแพทย์ หมวดค่าใช้สอย
ผู้ป่วยวัณโรคปอดท่ีมีประสิทธิภาพใช้ในชุมชน งานวัณโรค แปลผลภาพรังสีเพ่ืองานค้นหา  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000              
2. เพ่ือหาลักษณะภาพรังสีของวัณโรคดื อยาในปอด และควบคุมผู้ป่วยวัณโรคปอด  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000              
หัวหน้าโครงการวิจัย สอดคล้องกับนโยบายของ  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000              
พญ.สุฑารัตน์ ตั งสกุลวัฒนา กระทรวงสาธารณสุข อีกทั งยังท้าให้  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000 5,000              

ทราบลักษณะทางรังสีของผู้ป่วย  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000 3,000              
วัณโรคดื อยา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การวินิจฉัยวัณโรคดื อยาแต่เน่ิน ๆ
เป็นการป้องกันและควบคุมวัณโรค
ดื อยา ก้าหนดแนวทางการดูแล
วินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคดื อยา
อ้างอิงได้ระดับประเทศและสากล 
ซ่ึงสามารถถ่ายทอดผลงานสู่
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานบริการ
ท่ีดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
และหน่วยงานรับผิดชอบงาน
วัณโรคของประเทศ

 



ครั ง คน วัน อัตรา รวมเงินล้า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ 
(ปี)

น้าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก/

รายการค่าใช้จ่าย
สถานท่ี

ด้าเนินการ
ขอปรับแผนขยายเวลาโครงการวิจัย

11 ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย 2 ปี 1.กลุ่มงานเภสัชกรรม 1.ทราบถึงการได้รับยาตามแผนการ งบประมาณ สรอ. 25,300           
หลังใส่ขดลวดค ้ายันหลอดเลือดในโรคหลอดเลือด 2.กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ รักษาและปัญหาจากการใช้ยาต่างๆ ค่าใช้จ่ายปีท่ี 1
หัวใจตีบเฉียบพลัน ณ คลินิกผู้ป่วยหลังท้าหัตถการ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจ ในผู้ป่วยหลังได้รับการใส่ขดลวด หมวดค่าใช้สอย
ผ่านสายสวนหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก ค ้ายันหลอด (sten)  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000     5,000              
วัตถุประสงค์ 2.ทราบถึงความร่วมมือในการใช้ยา  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000     5,000              
เพ่ือประเมินผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม ของผู้ป่วยหลังได้รับการใส่ขดลวด  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000     5,000              
โดยเภสัชในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ค ้ายันหลอดเลือด รวมค่าใช้จ่ายปีท่ี 1 15,000            

ท่ีได้รับการใส่ขวดค ้ายันหลอดเลือด (stent) ค่าใช้จ่ายปีท่ี 1
ท่ีมีต่อปัญหาการใช้ยา หมวดค่าตอบแทน
หัวหน้าโครงการวิจัย  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 2,300     2,300              
ภญ.นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์ หมวดค่าใช้สอย

 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000     5,000              
 - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 3,000     3,000              
รวมค่าใช้จ่ายปีท่ี 2 10,300            

 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ฯลฯ
3) สถานท่ีด้าเนินการ   หมายถึง พื นท่ีกลุ่มเป้าหมาย
4) ครั ง                     หมายถึง จ้านวนครั งท่ีด้าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย
5) คน                      หมายถึง จ้านวนคนท่ีด้าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย
6) วัน                      หมายถึง จ้านวนวันท่ีด้าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย
7) อัตรา                   หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
8) เหตุผล/ความจ้าเป็น หมายถึงระบุเหตุผล ความจ้าเป็นท่ีต้องด้าเนินการ หากไม่ด้าเนินการจะมีผลกระทบอย่างใด


