
หน่วยงาน สถาบนัโรคทรวงอก หน่วย : บาท

แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

1,102,200.00 

231,000.00 
1 โครงการยาปฏชิวีนะทีใ่ชใ้นการรักษาการติดเชือ้กลุ่ม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 27,500.00        

Enterobacteriacease ทีด้ื่อต่อยากลุ่ม carbapenem และหนว่ยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ
Antibiotic treatment of carbapenem-resistant 2,500 2,500 
Enterobacteriaceae infecton
วตัถปุระสงค์ 5,000 5,000 
เพือ่ทราบถงึชนดิของยาปฏชิวีนะทีย่งัมปีระสิทธภิาพ 5,000 5,000 
หรือมคีวามสามารถในการรักษาการติดเชือ้กลุ่ม 5,000 5,000 
Enterobacteriaceae ทีด้ื่อต่อยากลุ่ม carbapenem 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
เภสัชกรศุภวทิย ์ศุทธกจิไพบลูย์

รวมโครงการวจิัยทั้งหมด 22 เรื่อง เป็นเงินทั้งสิน้
โครงการวิจัยใหม่ จ านวน 8 เรือ่ง

รายละเอียดในกิจกรรม วจิัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

2 ประสิทธภิาพของการตรวจหลอดเลือดหวัใจโคโรนารี 1 ปี กลุ่มงานรังสีวทิยา สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 38,500 
ด้วยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ความสูงแบบถา่ยภาพต่อเนือ่ง
ในสถาบนัโรคทรวงอก 3,500 3,500 
วตัถปุระสงค์
1.เพือ่ทราบประสิทธภิาพของการตรวจหลอดเลือดหวัใจ 10,000 10,000 
อดุตันด้วยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ 5,000 5,000 
2.เพือ่ทราบปจัจยัทีม่ผีลต่อความแมน่ย าในการวนิจิฉยั 5,000 5,000 
โรคหลอดเลือดหวัใจอดุตัน 10,000 10,000 
3.เพือ่ทราบขอ้บง่ชีข้องการตรวจทีเ่หมาะสม คุ้มค่า 5,000 5,000 
4.เพือ่ทราบภาวะแทรกซ้อนของการตรวจ
หวัหนา้โครงการวจิยั
แพทยห์ญิงสุฑารัตน ์ ต้ังสกลุวฒันา



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

3 ความชกุและปจัจยัทีม่คีวามสัมพนัธก์บัการเกดิภาวะ 1 ปี น าผลวจิยัไปใชก้บัหนว่ยงานภาครัฐทีส่ถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 27,500 
Hyperkalemia ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดซองสถบันโรคทรวงอก
วตัถปุระสงค์ 2,500 2,500 
1.เพือ่ศึกษาความชกุของภาวะ Hyperkalemia ในผู้ปว่ย
ผ่าตัดหวัใจชนดิเปดิของสถาบนัโรคทรวงอก 5,000 5,000 
2.เพือ่ศึกษาปจัจยัทีม่คีวามสัมพนัธก์บัการเกดิภาวะใน 5,000 5,000 
ผู้ปว่ยภาวะ Hyperkalemia ในผู้ปว่ยผ่าตัดหวัใจชนดิ 5,000 5,000 
เปดิซองสถาบนัโรคทรวงอก 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นางภทัรชยา  สวสัดิวงษ์
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

4 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการมารับยาวณัโรคต่อเนือ่งของผู้ปว่ยวณัโรคปอด 2 ปี น าผลวจิยัไปใชก้บัหนว่ยงานภาครัฐทีส่ถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 27,500 
สถาบนัโรคทรวงอก
วตัถปุระสงค์ 2,500 2,500 
เพือ่ศึกษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการมารับยาวณัโรคต่อเนือ่งของ
ผู้ปว่ยวณัโรคปอด สถาบนัโรคทรวงอก 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นางสาวยพุดี  ชยัศิริประเสริฐ 5,000 5,000 
คลินกิวณัโรค 5,000 5,000 

5,000 5,000 



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

5 โปรแกรมการใหค้วามรู้เร่ืองการเตรียมตัวกอ่นส่องกล้อง 1 ปี น าผลวิจัยไปใช้ในงานการพยาบาลส่องกล้องตรวจหลอดลม สรอ. 27,500 
ตรวจหลอดลมเพือ่ลดความวติกกงัวลของผู้ปว่ยโดยการมส่ีวนร่วม สถาบนัโรคทรวงอก
ของญาติ 2,500 2,500 
วตัถปุระสงค์
1.เพือ่ศึกษาเปรียบเทยีบระดับความวติกกงัวลของผู้ปว่ย 5,000 5,000 
กลุ่มทดลอง กอ่นและหลังใหโ้ปรแกรมความรู้ 5,000 5,000 
2.เพือ่ศึกษาเปรียบเทยีบระดับความวติกกงัวลของผู้ปว่ย 5,000 5,000 
ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กอ่นและหลังให้ 5,000 5,000 
โปรแกรมความรู้ 5,000 5,000 
วตัถปุระสงค์
1.เพือ่ศึกษาเปรียบเทยีบระดับความวติกกงัวลของผู้ปว่ย
กลุ่มทดลอง กอ่นและหลังใหโ้ปรแกรมความรู้
2.เพือ่ศึกษาเปรียบเทยีบระดับความวติกกงัวลของผู้ปว่ย
ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กอ่นและหลังให้
โปรแกรมความรู้
หวัหนา้โครงการวจิยั
นางพจนา  หลุยเจริญ
งานการพยาบาลส่องกล้องตรวจหลอดลม



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

6 อาการน าของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดหวัใจเฉยีบพลัน 1 ปี น าผลวจิยัไปใชท้กุหนว่ยงาน ภายในสถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 27,500 
สถาบนัโรคทรวงอก โรคพยาบาลทีม่ผู้ีปว่ยโรคหลอดเลือดหวัใจเฉยีบพลัน
วตัถปุระสงค์ 2,500 2,500 
1.เพือ่ส ารวจอาการน าของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดหวัใจ
เฉยีบพลัน (ACS) ในสถาบนัโรคทรวงอก 5,000 5,000 
2.เพือ่หาความแตกต่างของอาการน าในผู้ปว่ย ACS 5,000 5,000 
เพศชายและเพศหญิง 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นางกนกพร  แจม่สมบรูณ์ 5,000 5,000 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

7 บทบาทพยาบาลผู้จดัการรายกรณีในคลินกิหวัใจล้มเหลว 1 ปี  - น าผลวจิยัไปใชใ้นหนว่ยงาน ภายในสถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 27,500 
สถาบนัโรคทรวงอก  - คลินกิหวัใจล้มเหลว
วตัถปุระสงค์ 2,500 2,500 
1.เพือ่ใหผู้้ปว่ยมคุีณภาพชวีติทีดี่ได้รับการดูแลแบบองค์รวม
และทมีสหสาขาวชิาชพี 5,000 5,000 
2.เพือ่ใหผู้้ปว่ยสามารถดูแลตนเองได้ถกูต้อง 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นางสาวพชัน ี ร่มตาล 5,000 5,000 

5,000 5,000 



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

8 การศึกษาค่าเฉล่ียระยะทาง 6MWT ในผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดหวัใจ 1 ปี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูสถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 27,500 
เฉยีบพลัน
วตัถปุระสงค์ 2,500 2,500 
เพือ่ท าการศึกษาค่าเฉล่ียของระยะทาง 6MWT ในผู้ปว่ย
โรคหลอดเลือดหวัใจเฉยีบพลัน 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นางสาวอรพรรณ  ปตันกลุ 5,000 5,000 

5,000 5,000 
5,000 5,000 



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

871,200 
9 การประเมนิกล้ามเนือ้หวัใจตายหลังการท าสวนหวัใจฉกุเฉนิ 1 ปี กลุ่มงานอายรุศาสตร์หวัใจ สรอ. 187,000 

วตัถปุระสงค์
ต้องการศึกษาว่าการท าสวนหัวใจฉุกเฉินในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจวาย 17,000 17,000 
เฉียบพลันนั้นสามารถรักษาปริมาณกล้ามเนื้อหัวใจไว้ได้ร้อยละเท่าไร
และปริมาณกล้ามเนือ้หวัใจทีต่ายมคีวามสัมพนัธท์างคลินกิอยา่งไร 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นายแพทยเ์ขตต์  ศรีประทกัษ์ 5,000 5,000 
กลุ่มงานอายรุศาสตร์หวัใจ 5,000 5,000 

5,000 5,000 

120,000 120,000 
25,000 25,000 

โครงการขอขยายเวลา จ านวน 14 เรือ่ง



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

10 การดูแลปอ้งกนัภาวะแทรกซ้อนทางสมองระหวา่งการผ่าตัด 1 ปี  - กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 38,500 
ส่วนโค้งเอออร์ตาในผู้ปว่ยสูงอายุ  - หนว่ยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ
วตัถปุระสงค์ 3,500 3,500 
เพือ่ศึกษาผลการผ่าตัดส่วนโค้งเอออร์ต้ากบัภาวะแทรกซ้อนทาง
สมองในผู้ปว่ยสูงอายุ 10,000 10,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 10,000 10,000 
นายแพทยป์ราโมทย ์ ปรปกัษข์าม 5,000 5,000 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 5,000 5,000 

5,000 5,000 



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

11 การติดตามผลการรักษาการผ่าตัดล้ินหวัใจไตรคัสปดิในผู้ปว่ย 1 ปี  - กลุ่มงานศัลศาสตร์ สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 93,500 
ทีไ่ด้รับการผ่าตัดกชนดิใดๆ มากอ่น  - หนว่ยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ
วตัถปุระสงค์ 8,500 8,500 
เพือ่ศึกษา Morbidity and Mortality rate ในผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการ
ผ่าตัดล้ินหวัใจไตรคัสปดิในผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการผ่าตัดล้ินหวัใจใดๆ 5,000 5,000 
มากอ่น 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นายแพทยป์ราโมทย ์ ปรปกัษข์าม 5,000 5,000 

5,000 5,000 
1 30 2,000 60,000 



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

12 การติดตามผลการรักษาระยะยาวในผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการเปล่ียน 1 ปี  - กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 71,500 
ล้ินหวัใจไตรคัสปดิ  - หนว่ยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ
วตัถปุระสงค์ 6,500 6,500 
เพือ่ศึกษา Morbidity and Mortality และ post-operative
results ของผู้ปว่ย post Tricuspid Valve Relpacement (TVR) 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นายแพทยป์ราโมทย ์ ปรปกัษข์าม 5,000 5,000 

5,000 5,000 
5,000 5,000 

1 20 2,000 40,000 



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

13 การติดตามผลของการรักษาและอตัราการรอดชพีระยะยาว 1 ปี  - กลุ่มอายรุศาสตร์หวัใจ สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 38,500 
ในผู้ปว่ยสูงอายทุีไ่ด้รับการผ่าตัดเปล่ียนล้ินหวัใจเอออร์ติก  - หนว่ยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ
วตัถปุระสงค์ 3,500 3,500 
1.เพือ่ศึกษาผลของการศึกษาทีม่ต่ีอผู้สูงอายทุีไ่ด้รับการผ่าตัด
ล้ินหวัใจเอออร์ติก (AVR) 10,000 10,000 
2.เพือ่ศึกษาอตัราการรอดชพีระยะยาวในผู้ปว่ยกลุ่มนี้ 10,000 10,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
แพทยห์ญิงพรวลี  ปรปรษข์าม 5,000 5,000 

5,000 5,000 



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

14 อบุติัการณ์ของล้ินหวัใจเอออร์ติกชนดิไบคัสปดิและภาวะ 1 ปี  - กลุ่มงานอายรุศาสตร์หวัใจ สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 38,500 
โรคหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าโปง่พองในผูปว่ยทีไ่ด้รับและไมไ่ด้รับ  - หนว่ยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ
การผ่าตัดเปล่ียนล้ินหวัใจเอออร์ติก 3,500 3,500 
วตัถปุระสงค์
1.เพือ่ศึกษาอบุติัการของโรค BAV 10,000 10,000 
2.เพือ่ศึกษาขอ้มลูทางระบาดวทิยาของผู้ปว่ยโรค BAV 10,000 10,000 
3.เพือ่หาความสัมพนัธข์อง BAV กบัการเกดิโรคหลอดเลือดแดง 5,000 5,000 
โปง่พองในผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการเปล่ียนล้ินหวัใจเอออร์ติก เพือ่น าไปสู่ 5,000 5,000 
การวางแผนการตรวจวนิจิฉยัและการรักษาต่อไป 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั
แพทยห์ญิงพรวลี  ปรปกัษข์าม



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

15 การศึกษาเพือ่หาวธิวีดัระยะ corrected QT ทีเ่หมาะสมในผู้ปว่ย 1.5 ปี น าไปประยกุต์ใชก้บัผู้ปว่ย atrial fibbrillation สรอ. 27,500 
ทีม่ ีatrial fibrillation ทัง้ในสถาบนัโรคทรวงอก และ รพ.อืน่ๆ อกีหลายแหง่
วตัถปุระสงค์ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 2,500 2,500 
เพือ่ศึกษาวธิคี านวณค่า corrected QT ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในผู้ปว่ย
atrial fibrillation 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นายแพทยค์มสิงห ์ เมธาวกีลุ 5,000 5,000 

5,000 5,000 
5,000 5,000 



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

16 ผลของการให้ความอบอุ่นร่างกายด้วยผ้าห่มประดิษฐ์เปรียบเทียบกับ 1 ปี  - ไอซียศัูลยกรรมหวัใจหรือสถาบนัทีม่ผู้ีปว่ยหลังผ่าตัด สรอ. 27,500 
ผ้าหม่มาตรฐานของเคร่ืองเปา่ลมร้อนแกผู้่ปว่ยหลังผ่าตัดหวัใจใน หวัใจ
ไอซียู  - กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล สถาบนัโรคทรวงอก 2,500 2,500 
วตัถปุระสงค์  - กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์
เพือ่ศึกษาผลการใหค้วามอบอุน่ร่างกายผู้ปว่ยหลังผ่าตัดหวัใจ 5,000 5,000 
ด้วยการใหผ้้าหม่ประดิษฐ์เปรียบเทยีบผ้าหม่มาตรฐานทัง้ด้าน 5,000 5,000 
อณุหภมูกิายและด้านพลศาสตร์การไหลเวยีนในระยะ 8 ชัว่โมง 5,000 5,000 
แรกหลังผ่าตัด 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นางสุปญัญา โพธปิทัมะ



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

17 ประสบการณ์ชวีติของผู้ปว่ยโรคหวัใจเต้นผิดจงัหวะทีรั่บประทานยา 1 ปี 1.ผู้ปว่ยนอกโรคหวัใจและปอดทีม่ผู้ีปว่ยรับประทานยา สรอ. 27,500 
ต้านการแขง็ตัวของเลือด ต้านการแขง็ตัวของเลือด
วตัถปุระสงค์ 2.หอผู้ปว่ยในอายรุกรรมหวัใจ หอผู้ปว่ยในอายรุกรรมปอด 2,500 2,500 
1.ศึกษาประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ปว่ยโรคหวัใจ และหอผู้ปว่ยในศัลยกรรมหวัใจ
เต้นผิดจงัหวะทีรั่บประทานยาต้านการแขง็ตัวของเลือด 5,000 5,000 
2.ท าความเขา้ใจเง่ือนไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลตนเองของผู้ปว่ย 5,000 5,000 
โรคหวัใจเต้นผิดจงัหวะทีรั่บประทานยาต้านการแขง็ตัวของเลือด 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นางสาวนวรัตน ์ สุทธพิงศ์ 5,000 5,000 



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

18 อาการน าของผู้ปว่ยหวัใจหยดุเต้น (Cardiac arrest) 1 ปี ทกุหนว่ยงานใน สถาบนัโรคทรวงอกและโรงพยาบาลอืน่ สรอ. 27,500 
ในสถาบนัโรคทรวงอก ทีม่ผู้ีปว่ยโรคหวัใจสามารถน าขอ้มลูไปปรับใชไ้ด้
วตัถปุระสงค์ 2,500 2,500 
1.เพือ่ส ารวจอาการน าของผู้ปว่ยทีม่ภีาวะหวัใจหยดุเต้น
2.เพือ่หาความสัมพนัธข์องปจัจยัพืน้ฐานและอาการน าต่างๆ 5,000 5,000 
กบัภาวะทีเ่กดิหวัใจหยดุเต้น 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั 5,000 5,000 
นางกนกพร  แจม่สมบรูณ์ 5,000 5,000 

5,000 5,000 



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

19 ปจัจยัทีสั่มพนัธก์บัการปฏบิติัทางการพยาบาลเพือ่ปอ้งกนัการเกดิ 1 ปี หอผู้ปว่ยหนกั ไอ.ซี.ย.ู สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 27,500 
ปอดอกัเสบจากการใชเ้คร่ืองชว่ยหายใจของพยาบาลวชิาชพี
หอผู้ปว่ยหนกั ไอ.ซี.ย.ู สถาบนัโรคทรวงอก 2,500 2,500 
วตัถปุระสงค์
1.ศึกษาสัดส่วนของพยาบาลผู้ปว่ยปฏบิติัตามเกณฑ์มาตรฐาน 5,000 5,000 
2.ศึกษาปจัจยัภายในของพยาบาลผู้ปฏบิติั 5,000 5,000 
3.ศึกษาปจัจยัภายนอกของพยาบาลผู้ปฏบิติั 5,000 5,000 
4.หาความสัมพนัธร์ะหวา่งสัดส่วนของพยาบาลผู้ปฏบิติัตามเกณฑ์ 5,000 5,000 
มาตรฐานกบัปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก 5,000 5,000 
หวัหนา้โครงการวจิยั
นางเชาวน ี ดุราศวนิ



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

20 ปจัจยัทีม่คีวามสัมพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพเส่ียงต่อการเปน็ 1 ปี 1.ฝ่ายทรัพยกรบคุคล สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 27,500 
โรคหลอดเลือดหวัใจของบคุลากรสถาบนัโรคทรวงอก 2.งานอาชวีอนามยั สถาบนัโรคทรวงอก
วตัถปุระสงค์ 2,500 2,500 
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในด้านการบริโภคอาหาร
การออกก าลังกาย ความเครียดการใชย้าเสพติด 5,000 5,000 
2.เพือ่ศึกษาปจัจยัด้านสังคมประชากรของบคุลากรกบัภาวะเส่ียง 5,000 5,000 
ต่อการเกดิโรคหวัใจ ได้แก ่เพศ อาย ุระดับการศึกษา ลักษณะงาน 5,000 5,000 
การอยูเ่วร 5,000 5,000 
3.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความรู้ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและพฤติกรรม 5,000 5,000 
สุขภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคหลอดเลือดหวัใจของบคุลากรในสถาบนั
โรคทรวงอก
4.เพือ่ศึกษาการรับรู้ต่อความรุนแรงของโรค โอกาสเส่ียงประโยขน์
ของการรักษาและปอ้งกนัโรคหลอดเลือดหวัใจของบคุลากรใน
สถาบนัโรคทรวงอก
5.ศึกษาปจัจยัด้านการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารด้านสุขภาพ
6.ศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งปจัจยัด้านสังคมประชากร ความรู้ต่อ
โรคหลอดเลือดหวัใจ การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรค โอกาสเส่ียง
ประโยชนข์องการรักษาและปอ้งกนัปญัหาและอปุสรรคในการเกดิ
โรคหลอดเลือดหวัใจและการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารด้านสุขภาพ
กบัพฤติกรรมสุขภาพ



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

21 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิภาวะไตวายหลังการผ่าตัดหวัใจ 2 ปี  - กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 138,600           
(Risk Prediction Score of Acute rean failure after open (โครงการ  - หนว่ยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ
heat surgery) ต่อเนือ่ง 12,600  12,600             
วตัถปุระสงค์ ปทีี ่2)
1.เพือ่หาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิภาวะไตวายหลังการผ่าตัดหวัใจ 1500 50        75,000             
ชนดิเปดิ 5,000    5,000               
2.เพือ่สร้างแบบจ าลองท านายการเกดิภาวะไตวายหลังการผ่าตัด 1500 20        30,000             
แบบเปดิ 3,000    3,000               
หวัหนา้โครงการวจิยั
นายแพทยช์ยัวฒิุ  ยศถาสุโรดม 20 เล่ม 300      6,000               

1,000    1,000               

1,000    1,000               
5,000    5,000               



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน

22 การศึกาเปรียบเทยีบวธิกีารรักษาโรคล้ินหวัใจไมตรัลด้วยการ 2 ปี  - กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบนัโรคทรวงอก สรอ. 100,100           
วเิคราะหแ์บบจบัคู่ด้วยคะแนน (โครงการ  - หนว่ยงานอืน่ๆ ทีส่นใจ
(Long term suvival analysis comparing mitral valve ต่อเนือ่ง 9,100    9,100               
repair and replacement for (rheumatic) mitral valve ป ี2)
disease:Propensity Score Analysis)
วตัถปุระสงค์ 1,000 50        50,000             
1.เพือ่ศึกษาผลการรักษาโรคล้ินหวัใจไมตรัลด้วยการผ่าตัดเปล่ียน 5,000    5,000               
ล้ินหวัใจหรือซ่อมล้ินหวัใจด้วย Logistic Regression 1,000 20        20,000             
2.เพือ่ศึกษาการวเิคราะหด้์วยการใชก้ารจบัคู่โดยใช ้Propensity 3,000    3,000               
Score
3.เพือ่ศึกษาผลระยะยาวหลังการรักษาโรคล้ินหวัใจไมตรัลด้วยการ 20 เล่ม 300      6,000               
ผ่าตัดเปล่ียนล้ินหวัใจหรือซ่อมล้ินหวัใจด้วย Survival Analysis 1,000    1,000               

1,000    1,000               
5,000    5,000               

ระยะเวลาด าเนนิงาน...(ว.ด.ป)..............

รวมทัง้เงิน งปม.ทีใ่ช้แต่ละปี และวงเงินรวมทัง้โครงการ หมายเหตุ   
             วงเงินรวม ...................... บาท 1) กิจกรรมหลัก       หมายถึง
             ปี  2557 ......................... บาท 2) รายการค่าใช้จ่าย  หมายถึง 
             ปี  2558 ......................... บาท  
             ปี  2559 ......................... บาท 3) สถานทีด่ าเนินการ   หมายถึง

หมายเหตุ   4) คร้ัง                     หมายถึง
5) คน                      หมายถึง
6) วนั                      หมายถึง
7) อัตรา                   หมายถึง
8) เหตุผล/ความจ าเป็น หมายถึง ระบุเหตุผล ความจ าเป็นทีต้่องด าเนินการ หากไม่ด าเนินการจะมีผลกระทบอยา่งใด

จ านวนคร้ังทีด่ าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย
จ านวนคนทีด่ าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
จ านวนวนัทีด่ าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย



แผนงบประมาณ/ ระยะเวลา น าผลวจิยัไปใชก้บั

ผลผลิต/งบรายจ่าย/ ของโครง (หนว่ยงานของรัฐ/ สถานที่ เหตุผล/ความจ าเป็น
โครงการ การ (ปี) เอกชน-บคุคลภายนอก) ด าเนนิการ

ล า
ดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คร้ัง คน วนั อตัรา รวมเงิน


