
เอกสารหมายเลข 11

หน่วยงาน .สถาบันโรคทรวงอก

343,890 
โครงการวิจัยใหม่ จ านวน 8 เร่ือง 277,530     

1 ผลการใช้ค่าอัตราการกรองผ่านโกลเมอรูลัส 1 ปี เผยแพร่บุคลากรภายในกระทรวง ยุทธศาสตร์ท่ี 1,3 ของสถาบัน งบประมาณ สรอ. 34,650      
เป็นตัวส่งสัญญาณในการเฝ้าระวังการเกิดพิษต่อไต สาธารณสุขและผู้มารับบริการ โรคทรวงอก 1.หมวดค่าตอบแทน
จากยาฉีดแวนโคมัยซิน กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก  - เป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัย  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 3,150         3,150         
วัตถุประสงค์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจ ของยาท่ีเกิดพิษต่อไป 2.หมวดค่าใช้สอย
1.ทราบอุบัติการณ์ และปัจจัยท่ีมีความ  - ค่าจ้างเหมาจัดท ารายงานการวิจัย 1,500         1,500         
สัมพันธ์กับการเกิดพิษต่อไป ในผู้ป่วยท่ีใช้  - ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000         5,000         
ยาเม็ด Vancomyciin  - ค่าเก็บข้อมูล 10,000        10,000        
2.เพ่ือสร้างรูปแบบการเฝ้าระวัง และลดความเส่ียงในการ  - ค่าบันทึกข้อมูล 10,000        10,000        
เกิดพิษต่อไปในผู้ป่วยท่ีใช้ ยาฉีด Vancomyciin  - ค่าวิเคราะห์ข้อมูล 5,000         5,000         
หัวหน้าโครงการวิจัย
เภสัชกรหญิง เอมอัจฉรา วรสาร

โครงการวิจัยใหม่ 8 เร่ือง ขอขยายเวลา 3 เร่ือง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ (ปี)

น าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก)

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหลัก/
รายการค่าใช้จ่าย

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วยงาน .สถาบันโรคทรวงอก

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ของ

โครงการ (ปี)

น าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก)

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหลัก/
รายการค่าใช้จ่าย

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

2 ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยท่ีมีภาวะหยุดหายใจ 1 ปี ศูนย์โรคจากการนอนหลับ  - ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการให้การรักษาผู้ป่วย งบประมาณ สรอ. 34,650      
ขณะหลับจากประสาทส่วนกลางจากการรักษาด้วยเคร่ือง และเผยแพร่ในวารสารด้านโรคระบบ ท่ีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก้ัน 1.หมวดค่าตอบแทน
อัดอากาศแรงดันบวกในสถาบันโรคทรวงอก ทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรค (obstructive sleep apnea, OSA)  - ค่าตอบแทนนักวิจัย 3,150         3,150         
(Clinical Characteristics of Patients จากการหลับในระดับนานาชาติ ท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะ หยุดหายใจจากระบบประสาท2.หมวดค่าใช้สอย
with Treatment-Emergent Central ส่วนกลางเน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 2.1ค่าสืบค้นข้อมูล 5,000         5,000         
Sleep Apnea (TECSA) at Central ทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย 2.2ค่าจ้างเหมาในการเก็บข้อมูล 7,500         7,500         
Chest Institute of Thailand  - น าไปเผยแพร่ในวารสารด้านโรคระบบทางเดิน (รายละ 100 บาท x 75 ราย)
วัตถุประสงค์ หายใจ และโรคจากการนอนหลับ ในระดับนานาชาติ 2.3ค่าจ้างเหมาในการบันทึกข้อมูล 7,500         7,500         
 - เพ่ือศึกษาลักษณะทางคลินิก และผลตรวจ เพ่ือเป็นข้อมูลศึกษาวิจัยต่อไป (รายละ 100 บาท x 75 ราย)
การนอนหลับของกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีภาวะหยุด 2.4ค่าจ้างเหมาในการวิเคราะห์ 10,000        10,000        
หายใจขณะหลับจากประสาทส่วนกลาง ข้อมูลทางสถิติข้ันสูง
(TECSA) เปรียบเทียบกับภาวะหยุดหายใจ (Logistic regression,Univariate
ขณะหลับจากการอุดก้ัน (obstructive sleep analysis and M)
apnea, OSA) 2.5ค่าจ้างเหมาในการจัดพิมพ์เอกสาร 1,500         1,500         
หัวหน้าโครงการวิจัย รายงานผลการวิจัย
แพทย์หญิงกัลยา  ปัญจพรผล

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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3 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ปี 1.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สรอ. 1.ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน สถานการณ์ด้านสุขภาพ งบประมาณ สรอ. 36,355      
ต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพในผู้ป่วยวัณโรค 2.กรมการแพทย์ และองค์ความรู้ท่ีส าคัญในการพัฒนารูปแบบ หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยวัณโรค - ค่าตอบแทนนักวิจัย 3,305         3,305         
1.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วย 2.เพ่ือศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและผลลัพธ์
วัณโรค ด้านสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรค หมวดค่าใช้สอย
2. เพ่ือศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและผลลัพธ์ 3.เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000         5,000         
ด้านสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรค ด้านสุขภาพในผู้ป่วยวัณโรค - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 10,000        10,000        
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 10,000        10,000        
ในผู้ป่วยวัณโรค - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000         5,000         
4. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างเสริม - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 1,500         1,500         
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในผู้ป่วยวัณโรค - ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
หัวหน้าโครงการวิจัย    ค่าอาหารกลางวัน 1 5 2 120            1,200         
นางสุกัญญา สบายสุข    ค่าอาหารว่าง       1 5 2 35             350            

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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4 อ ำนำจกำรท ำนำยประสบกำรณ์กำรมีอำกำร 1 ปี 1.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก RCU 1.เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจเก่ียวกับ งบประมาณ สรอ. 34,650      
กลวิธีการจัดการกับอาการต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย สถาบันโรคทรวงอก ประสบการณ์การมีอาการหายใจล าบาก เหน่ือยล้า 1.หมวดค่าตอบแทน
โรคปอดอุดก้ันเร้ือรังในสถาบันโรคทรวงอก 2.กรมการแพทย์ นอนไม่หลับ วิตกกังวล และซึมเศร้า การจัดการ - ค่าตอบแทนนักวิจัย 3,150         3,150         
วัตถุประสงค์ กับอาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน
1.เพ่ือศึกษาประสบการณ์การมีอาการ (หายใจล าบาก เร้ือรัง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบัติ 2. หมวดค่าใช้สอย
เหน่ือยล้า นอนไม่หลับ วิตกกังวล และซึมเศร้า) การจัดการ ทางการพยาบาลและโปรแกรมในการจัดการ - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000         5,000         
กับอาการ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง กับอาการท่ีมีผลกระทบในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 10,000        10,000        
2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การมีอาการ 2.ท าให้บุคลากรทางการพยาบาลเกิดการตระหนัก - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 10,000        10,000        
(หายใจล าบาก เหน่ือยล้า นอนไม่หลับ วิตกกังวล ถึงความส าคัญของการมีอาการ และค้นคว้าแนวทาง - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000         5,000         
และซึมเศร้า) และการจัดการกับอาการกับคุณภาพชีวิต ในการประเมินอาการและการจัดการกับอาการ - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 1,500         1,500         
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพ่ือส่งเสริม
หัวหน้าโครงการวิจัย คุณภาพชีวิต
น.ส.บัวชมพู  เอกมำตร         

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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5 ประสิทธิผลของรูปแบบกำรสอนท่ีใช้คิวอำร์โค้ดร่วมใน 1 ปี 1.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1.ได้รูปแบบการสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติตัว งบประมาณ สรอ. 34,650      
ผู้ป่วยก่อนผ่ำตัดหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก หลังผ่าตัดท่ีถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 1.หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ 2.กรมการแพทย์ - ค่าตอบแทนนักวิจัย 3,150         3,150         
1.เพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาการใส่ท่อช่วยหายใจ 
ระยะเวลาอยู่หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจ และระยะเวลา 2. หมวดค่าใช้สอย
การอยู่โรงพยาบาล - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000         5,000         
หัวหน้าโครงการวิจัย - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 10,000        10,000        
น.ส.ทองดี จิตใส - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 10,000        10,000        

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000         5,000         
- ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 1,500         1,500         

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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6 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม ติดตามการท าผลงานวิชาการ 1 ปี 1.กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 1.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถะในการเป็นโค้ช งบประมาณ สรอ. 33,275      
ของพยาบาลวิชาชีพโดยการสอนงานและการเป็นพ่ีเล้ียง สถาบันโรคทรวงอก และการเป็นพ่ีเล้ียง หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ 2.กรมการแพทย์ 2.เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาล - ค่าตอบแทนนักวิจัย 3,025 3,025
1.เพ่ือศึกษาสภาพการท าผลงานวิชาการของพยาบาล วิชาชีพในการท าผลงานวิชาการ .
วิชาชีพ สถาบันโรคทรวงอก 3.พัฒนาเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ึนสู่ต าแหน่ง หมวดค่าใช้สอย
2.เพ่ือศึกษาความรู้ ทักษะ ปัญหาและอุปสรรคการท า ของบุคลากรทางการพยาบาล - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
ผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันโรคทรวงอก 4.เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติเพ่ือเป็นแนวทาง- ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 72 100 7,200
3.เพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริม ติดตามการท าผลงาน หน่วยงานอ่ืนๆท้ังภายในและภายนอกสถาบัน - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 10,000 10,000
วิชาการโดยการเป็นพ่ีเล้ียงกับพยาบาลวิชาชีพ - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000 5,000
สถาบันโรคทรวงอก - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 1,500 1,500
4.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริม - ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ติดตามการท าผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ    ค่าอาหารกลางวัน 2 5 1 120 1,200

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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โดยการโค้ชและการเป็นพ่ีเล้ียง (120 บาท x 5 คน x 2 คร้ัง)
  4.1 ความรู้ ทักษะการท าผลงานวิชาการสูงข้ึน    ค่าอาหารว่าง 2 5 35 350
  4.2 จ านวนผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน (35 บาท x 5 คน x 2 คร้ัง)
  4.3 จ านวนผลงานวิชาการถูกต้อง ส าเร็จตามเวลา
ท่ีก าหนด
  4.4 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริม ติดตามการ
ท าผลงานวิชาการ การโค้ชและการเป็นพ่ีเล้ียง
หัวหน้าโครงการวิจัย
นำงภัทรชยำ สวัสด์ิวงษ์  

7 ผลของการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพต่อการกลับมา 1 ปี 1.กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 1.เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล งบประมาณ สรอ. 34,650      
มีสัญญาณชีพและอัตราการรอดชีวิตสถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก 2.น าผลการศึกษามาเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพ หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ 2.กรมการแพทย์ การพยาบาลช่วยพ้ืนคืนชีพ - ค่าตอบแทนนักวิจัย 3,150 3,150
1.เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลของการปฏิบัติการ 3.น าผลการศึกษากระบวนการประเมินผู้ป่วยท่ียังมี
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ ความคลาดเคล่ือนต้ังแต่จุดเกิดเหตุจนถึงจ าหน่ายออกหมวดค่าใช้สอย
2.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลลัพธ์การปฏิบัติการ จากโรงพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ และพัฒนาในข้ันตอนต่อไป - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 10,000 10,000
หัวหน้าโครงการวิจัย 4.ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนา - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 10,000 10,000
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น.ส.สุชีรำ อ้ึงตระกูล ศักยภาพระหว่างการปฏิบัติการประเมินผู้ป่วย - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000 5,000
5.ใช้เป็นแนวทางในการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพ - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 1500 1,500 
แบบองค์รวม (Comprehensive Life Support
: CLS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอันจะ
ส่งผลให้ผู้ป่วยมี ROSC มากข้ึนลดความพิการ
หลังจากรอดชีวิตจากภาวะหัวใจ

8 กำรศึกษำควำมรู้ของพยำบำล ในกำรใช้แบบประเมิน 1 ปี 1.กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 1.เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีมีความชัดเจน งบประมาณ สรอ. 34,650      
ภาวะเส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม สถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก เช่ือมโยงสร้างแนวคิดและวิธีการจัดการความรู้วิธีการ หมวดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์ 2.กรมการแพทย์ ปฏิบัติท่ีดีและน าสู่การปฏิบัติในการป้องกัน และลด - ค่าตอบแทนนักวิจัย 3,150 3,150
1.เพ่ือศึกษาความรู้ ของพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยใน อุบัติการณ์การพลัดตก หกล้มในผู้ป่วยท่ีพักค้าง
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สถาบันโรคทรวงอก ในการใช้แบบประเมินภาวะเส่ียงต่อการ ในโรงพยาบาล หมวดค่าใช้สอย
พลัดตกหกล้ม (Descriptive) 2.พัฒนามาตรฐานเพ่ือลดความเส่ียงต่อการป้องกัน - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
2.เพ่ือประเมินทักษะ การปฏิบัติ ของพยาบาลผู้ใช้ และลดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม ท่ีเกิดกับผู้ป่วย - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 10,000 10,000
แบบประเมิน ภาวะเส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม(Descriptive) ท้ังในสถาบันโรคทรวงอกและโรงพยาบาลเครือข่าย - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 10,000 10,000
ในหอผู้ป่วยในสถาบันโรคทรวงอก - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000 5,000
3.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความรู้ ท่ีส่งผลต่อทักษะการใช้ - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 1500 1,500 
แบบประเมินภาวะเส่ียงต่อการพลัดตกหกล้มของพยาบาล
สถำบันโรคทรวงอก (Regression)
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสิรีรัศม์ิ ชาญธีระวัฒนา

โครงการขยายระยะเวลาด าเนินการ จ านวน 3 เร่ือง 66,360      
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9 การวิเคราะห์สถานการณ์และกลยุทธ์การลดระยะเวลารอคอย 1 ปี - หน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานระยะเวลารอคอยท้ังใน งบประมาณ สรอ. 23,360      
ในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก ภาพรวมและในแต่ละข้ันตอนของการบริการใน 1. หมวดค่าใช้สอย
วัตถุประสงค์ หน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
1. เพ่ือวิเคราะห์ระยะเวลารอคอยท้ังในภาพรวมและในแต่ละ เพ่ือน าสู่การพัฒนาการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
ข้ันตอนของการบริการในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000
สถาบันโรคทรวงอก เพ่ือลดระยะเวลารอคอยของการบริการในหน่วยงาน - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000 5,000
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทิพลต่อระยะเวลารอคอยท้ังใน ฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 1,500 1,500
ภาพรวมและในแต่ละข้ันตอนของการบริการในหน่วยงาน บริการท่ีรวดเร็วข้ึน - ค่าใช้จ่ายในการประชุมใน
ผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก 3. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดระยะ โครงการวิจัย
3. เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์ในการลดระยะเวลารอคอยท้ังใน เวลารอคอยของการบริการในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน - ค่าอาหารกลางวันในการประชุม 1 6 2 120 1,440
ภาพรวมและในแต่ละข้ันตอนของการบริการในหน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก เพ่ือการน าไปด าเนินการให้มี สนทนากลุ่ม
ผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก ประสิทธิภาพต่อไป - ค่าอาหารกลางวันในการประชุม 2 6 35 420 
หัวหน้าโครงการวิจัย สนทนากลุ่ม (35 บาทx 6 คนx 2 คร้ัง)
นางสาวสายพิน  กองแก้ว

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 11

หน่วยงาน .สถาบันโรคทรวงอก

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ (ปี)

น าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก)

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหลัก/
รายการค่าใช้จ่าย

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

10 ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วย 1 ปี  - คลินิกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ 1.ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ งบประมาณ สรอ. 21,500      
ภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรังในคลินิกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก พัฒนาการจัดบริการสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต หมวดค่าใช้สอย
สถาบันโรคทรวงอก และความผาสุกของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรัง - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000 5,000
วัตถุประสงค์ ให้ดีย่ิงข้ึนไป โดยเฉพาะการเสริมสร้างความรอบรู้ - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000 5,000
1.เพ่ือศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและปัญหา ด้านสุขภาพจิต เพ่ือป้องกันความผิดปกติทางจิต - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000 5,000
สุขภาพจิตทางจิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรัง ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรังต่อไป - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000 5,000
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 1,500 1,500
ด้านสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตจิตของผู้ป่วยภาวะ
หัวใจล้มเหลวเร้ือรัง
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวอัมพร  บัวสัน

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 11

หน่วยงาน .สถาบันโรคทรวงอก

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ (ปี)

น าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก)

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหลัก/
รายการค่าใช้จ่าย

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

11 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงพันธุกรรมในกำร 1 ปี กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอดและ ได้รับองค์ความรู้ใหม่ในเร่ืองลักษณะพันธุกรรม งบประมาณ สรอ. 21,500      
ย่อยสลำยยำไอโซไนอะซิดแบบรวดเร็วกับด้ือยำไอโซไน โรงพยาบาลอ่ืนท่ีมีการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ในการย่อยสลายยาบางอย่างน้ันเป็นปัจจัยท่ีส่งผล หมวดค่าใช้สอย
อะซิดในผู้ป่วยวัณโรคไทย ให้เกิดวัณโรคด้ือยาหรือไม่ และหากพบว่ามีความ  - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 5,000         5,000         
วัตถุประสงค์ สัมพันธ์กันจริง สามารถน าองค์ความรู้ท่ีพบใหม่น้ี  - ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 5,000         5,000         
ศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรย่อยสลำยยำ isoniazid ไปวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคเพ่ือลดการเกิด  - ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 5,000         5,000         
แบบรวดเร็วกับกำรด้ือยำ isoniazid ในผู้ป่วยวัณโรคไทย วัณโรคด้ือยาท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของ  - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 5,000         5,000         
หัวหน้าโครงการวิจัย ประเทศไทย  - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 1,500         1,500         
แพทย์หญิงธัญนุช สัญชำติ

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 11

หน่วยงาน .สถาบันโรคทรวงอก

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ (ปี)

น าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก)

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหลัก/
รายการค่าใช้จ่าย

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

             วงเงินรวม ...................... บาท
             ปี  2560 ......................... บาท
             ปี  2561 ......................... บาท
             ปี  2562 ......................... บาท
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการด าเนินโครงการ
 - ปัจจัยความเส่ียง/สาเหตุ
……………………………………………………..
 - มาตรการจัดการความเส่ียง
……………………………………………………..

หมายเหตุ   
1) กิจกรรมหลัก       หมายถึงข้ันตอน/กระบวนการด าเนินการในแต่ละโครงการท่ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2) รายการค่าใช้จ่าย  หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงานโดยระบุรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซ่ึงประกอบด้วยค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ฯลฯ
3) สถานท่ีด าเนินการ   หมายถึง พ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย
4) คร้ัง                     หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีด าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย
5) คน                      หมายถึง จ านวนคนท่ีด าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย
6) วัน                      หมายถึง จ านวนวันท่ีด าเนินการในแต่ละรายการค่าใช้จ่าย
7) อัตรา                   หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
8) เหตุผล/ความจ าเป็น หมายถึงระบุเหตุผล ความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการ หากไม่ด าเนินการจะมีผลกระทบอย่างใด
9)  ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการด าเนินโครงการ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดในทางท่ีไม่พึงประสงค์ของชุมชน และสังคม อันมีต้นก าเนิดมาจากการด าเนินงานโครงการ
10) ปัจจัยความเส่ียง/สาเหตุ คือ ต้นเหตุ ท่ีมา ท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย  หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและมีผลกระทบต่อสังคม

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วยงาน .สถาบันโรคทรวงอก

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดับ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลา
ของ

โครงการ (ปี)

น าผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/
เอกชน-บุคคลภายนอก)

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหลัก/
รายการค่าใช้จ่าย

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
คร้ัง คน วัน อัตรา รวมเงิน

11) มาตรการจัดการความเส่ียง คือ แนวทางการ วิธีการด าเนินการ เพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนิน โครงการ

กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


