งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ 2559
วิธีการจ้างงาน เป็นการสนับสนุนทุนวิจัยทุกโครงการ
โครงการใดที่มีสถานะปิดโครงการ สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์คลังข้อมูล https://kb.hsri.or.th
ชื่อโครงการ
นักวิจัยหลัก
นักวิจัยรอง
การพัฒนาชุดตรวจสำาเร็จรูป (แบบ ELISA และ รศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำาชัย
ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต
แบบรวดเร็ว) เพื่อตรวจหา antifilarial IgG4 ที่
จำาเพาะต่อพยาธิเท้าช้างโดยใช้ recombinant
antigen (ปีที่ 1)

แผ่นเซลล์กระดูกอ่อนสำาหรับการรักษาโรคเข่า รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต
เสื่อม (ปีที่ 1)
ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วน
ปลาย (ต่อเนื่องปีที่ 2)

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

การประเมินความปลอดภัยของวัสดุปิดแผลไฟ นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
โบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ ใน
การรักษาแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน

นักวิจัยร่วม
ดร.ปฏิมาพร วงษ์พรหมพิทักษ์

งบประมาณ
วันที่เริ่ม
615,000.00 2/11/2015

วันที่สิ้นสุด
1/11/2016

สถานะ
ปิดโครงการ

ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต
นางสาวศันสนีย์ โรจนพนัส
ดร.นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์

867,200.00 2/11/2015

1/11/2016

ปิดโครงการ

ผศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์

ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
นพ.นิมิตร อินปั่นแก้ว

1,462,945.00 16/10/2015

15/10/2016

ปิดโครงการ

รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์
นางอันธิกา วงศ์ธานี
ผศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์
พญ.กิเริ่น โซนี่
พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล
รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ผศ.ทพ.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

974,800.00 16/11/2015

15/11/2016

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

พญ.ธนพร เติมวัฒนาภักดี
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ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยรอง

นักวิจัยร่วม
รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของ ภญ.เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี
การฉีด bevacizumab และ ranibizumab เข้า
วุ้นตาในการรักษาผู้ป่วยโรคจอตา: การศึกษา
เชิงสังเกต (ปีที่ 2)

ผศ.นพ.ธนภัทร รัตนภากร

การวัดปริมาณนำ้าตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตาม
ภาวะเบาหวาน (ต่อเนื่องปี 2)

ดร.ศศินี บุณยรัตพันธุ์

ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง

ดร.ขุนเสก เสกขุนทุด

งบประมาณ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

3,511,000.00 16/11/2015

15/11/2016

ปิดโครงการ

2,284,060.00 15/12/2015

14/12/2016

ปิดโครงการ

150,000.00 16/11/2015

30/12/2016

ปิดโครงการ

30/11/2016

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล
ดร.ศศินี บุณยรัตพันธุ์
ดร.สุพล มนะเกษตรธาร
นางสาวชยาชล อภิวาท
วิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมคุณภาพ
บทความของวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
ฉบับที่ 4 ปี 2558 และ ปี 2559

ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบ นพ.สมัย ศิริทองถาวร
บูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้
ปกครอง และครู ในเขตภาคเหนือ (ปีที่ 1)

นางนุจรี คำาด้วง

ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
ดร.วรรณกมล สอนสิงห์
ดร.ศิริขวัญ บริหาร
ดร.สกนธ์ สุภากุล
นางนุจรี คำาด้วง
นางภิญโญ อิสรพงศ์
นางสาวพัชนี พัฒนกิจโกศล
นางสาวสุรีรักษ์ พิลา
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4,850,000.00 1/12/2015

ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยรอง

ภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรค
ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลัน
และฟังปอดพบเสียงวี๊ด (ต่อเนื่องปี 2)

รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข

พญ.ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์

Mitigating Biosecurity Threats from
Infectious Diseases of Pandemic
Potential in Southeast Asia (ASEAN+3
FETN) 3/4

นางสาวพรรณทิพา ฉัตรชาตรี
ผศ.ดร.ศิริกลุ มะโนจันทร์
พญ.ประภาศรี กุลาเลิศ
พญ.ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์
พญ.อารยา ศรัทธาพุทธ
รศ.จิตลัดดา ดีโจรนวงศ์
นพ.คำานวณ อึ้งชูศักดิ์

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

เสริม(พลัง) สร้าง(โอกาส) พัฒนา(ศักยภาพ) ครู นางสาวเบญจมาศ เป็นบุญ
ฝึก O&M คนพิการทางการเห็น และผู้สูงอายุใน
ชุมชน
การพัฒนาเครื่องมือช่วยวินิจฉัย คัดกรองและ ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
การติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (ปีที่
1)

นักวิจัยร่วม
นายกชพงศ์ สารการ
นพ.วิศรุต การุญบุญญานันท์

นางเปมมิกา น้อยอภัย เชธ
นางสาวกมลทิพย์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา นางสาวกมลทิพย์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา

พญ.อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล

นายเดโช สุรางค์ศรีรัฐ
นายชูศักดิ์ ธนวัฒโน
พญ.จิรดา ศรีเงิน
พญ.อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล
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งบประมาณ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

1,837,360.00 15/12/2015

14/12/2016

ปิดโครงการ

1,800,000.00 3/12/2015

29/02/2016

ปิดโครงการ

993,350.00 9/12/2015

31/03/2016

ปิดโครงการ

1,933,500.00 16/12/2015

15/12/2016

ปิดโครงการ

ชื่อโครงการ
การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมใน
ระยะเริ่มแรกสำาหรับเด็กไทย (ปีที่ 1)

นักวิจัยหลัก
นพ.สมัย ศิริทองถาวร

นักวิจัยรอง
พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

นักวิจัยร่วม
นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์

งบประมาณ
วันที่เริ่ม
3,465,000.00 16/01/2016

วันที่สิ้นสุด
15/01/2017

สถานะ
ปิดโครงการ

100,000.00 4/01/2016

31/05/2016

ปิดโครงการ

3,000,000.00 20/01/2016

19/01/2018

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

598,000.00 1/01/2016

31/10/2016

ปิดโครงการ

2,390,200.00 15/01/2016

14/07/2016

ปิดโครงการ

นางนพวรรณ บัวทอง
นางสาวเสาวรส แก้วหิรัญ
นางสาวชิดาวรรณ สุยะก๋อง
นางอมรา วทัญญูคุณากร
พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์
แผนสืบค้นและทบทวนข้อมูลเพื่อใช้เป็นบริบท ภญ.นวพรรณ เมธชนัน
ในการทำาความเข้าใจสถานการณ์วัณโรคใน
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย และเพื่อหา
แนวทางการประเมินและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบ
นมือถือ
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมและ
ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
ป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
ระยะที่ 2
การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดร.พุดตาน พันธุเณร
บริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน)

ผศ.พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

ดร.ไอลดา สุขนาค

ดร.ไอลดา สุขนาค
ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์
ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

แผนงานการวิจัยเพื่อการประเมินความคุ้มค่า ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง
ทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบ
ประมาณของยาเพื่อประกอบการพิจารณาคัด
เลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (2558)
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ชื่อโครงการ
นักวิจัยหลัก
การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโรคสมองเสื่อมอย่าง ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์
รวดเร็วเพื่อนำาไปสู่การพึ่งพาตนเองและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (ปีที่1)

นักวิจัยรอง
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์

นักวิจัยร่วม
ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น

งบประมาณ
วันที่เริ่ม
1,200,000.00 16/01/2016

วันที่สิ้นสุด
15/01/2017

สถานะ
ปิดโครงการ

2,360,000.00 18/01/2016

17/01/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

80,000.00 21/01/2016
1,267,500.00 16/06/2016

30/12/2016
15/06/2017

ปิดโครงการ
กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ดร.พุดตาน พันธุเณร

1,769,000.00 15/02/2016

15/11/2016

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

นพ.ฑิณกร โนรี
นางสาวกานต์วรินต์ ก่องกุลวัฒน์
นายโยธิน ถนอมวัฒน์
นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

1,250,000.00 1/04/2016

30/06/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ดร.วิลาสินี สุวรรณกระจ่าง
ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์
ดร.อมรา อภิลักษณ์
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาภาวะอ้วน
ลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร (ปี 2)
การวิเคราะห์ ตรวจชำาระนิพนธ์ต้นฉบับ
การพัฒนาชุดวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ
หลายช่องสัญญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
วินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบไม่รุกราน
(ปีที่ 1)
วิจัยเพื่อสังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิง
นโยบายในการวางแผนความต้องการกำาลังคน
ด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า

ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์
ภก.สรชัย จำาเนียรดำารงการ
ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข

นายอนันตชัย

อินทร์ธิราช

นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

นพ.ฑิณกร โนรี

การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อ ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีส่งเสริมสุข
ภาพและป้องกันโรคสำาหรับเด็กต่างด้าว

นางสิรินาฏ นิภาพร

นางสิรินาฏ นิภาพร
รศ.สุพล ลิมวัฒนานนท์
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ชื่อโครงการ
นักวิจัยหลัก
การวิจัยจากเอกสารเพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนและ นพ.วิน เตชะเคหะกิจ
ผลลัพธ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่
แผนกผู้ป่วยนอกระหว่างกองทุนประกันสุขภาพ

นักวิจัยรอง

นักวิจัยร่วม

วิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการ รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทย

นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

ดร.สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล

นายโกเมธ นาควรรณกิจ

นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว
นางสาวกนิษชานันท์ ช่วยเรือง
ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้ นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์
เอื้อต่อการเยียวยา (ปีที่ 2)

งบประมาณ
วันที่เริ่ม
150,000.00 1/03/2016

วันที่สิ้นสุด
30/09/2016

สถานะ
ปิดโครงการ

10,236,600.00 1/03/2016

28/02/2018

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

1,993,000.00 16/03/2016

15/03/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

560,000.00 1/06/2016

30/09/2016

ปิดโครงการ

3,661,250.00 16/05/2016

30/09/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
นางสาวสุชาดา โฉมเชิด
นางสาวอโนทัย ไชยแสนชมภู
นายโกเมธ นาควรรณกิจ
นายกรินทร์ กลิ่นขจร
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษา รศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
พยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนประสาทหูเทียมในประเทศไทย (ระยะ ผศ.(พิเศษ) นพ.พรเทพ เกษมศิริ
ที่ 1)

พญ.นภัสร์ ธนะมัย

นพ.ดาวิน เยาวพลกุล
นพ.ตุลกานต์ มักคุน้
นพ.มานัส โพธาภรณ์
นพ.ศรัญ ประกายรุง้ ทอง
ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์
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ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยรอง

นักวิจัยร่วม
ผศ.นพ.วิชติ ชีวเรืองโรจน์
ผศ.พญ.วันดี ไข่มุกด์
ผศ.พญ.สุวัจนา อธิภาส
ผศ.พญ.สุวิชา อิศราดิสัยกุล
ผศ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ
พ.อ.รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา
พญ.กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์
พญ.กัญญ์ทอง ทองใหญ่
พญ.จรินรัตน์ ศิริรัตนพันธ์
พญ.นภัสร์ ธนะมัย
พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์
พญ.วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร
พญ.ศิริพร ลิมป์วิรยิ ะกุล
พญ.สายสุรยี ์ นิวาตวงศ์
รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
รศ.นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ
รศ.นพ.สมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง
รศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์
รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
รศ.พญ.ลลิตา เกษมสุวรรณ
อ.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย
อ.นพ.สมุทร จงวิศาล
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งบประมาณ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

ชื่อโครงการ
นักวิจัยหลัก
โครงการวิจัยสังเคราะห์กรอบขั้นตอนการวิจัย ภญ.ดร.มณฑกา ธีรชัยสกุล
และสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย

วิจัยเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Research) แผน นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงษ์
แม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
พ.ศ.2560-2564

รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานการส่ง นางเกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์
ต่อเขตสุขภาพที่ 6

นักวิจัยรอง
ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

นักวิจัยร่วม
ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร

นางสาววิวรรณ วรกุลพาณิชย์
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

นายบัญชา พร้อมดิษฐ์

ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง
นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง
นายสมชัย พิสฬหุธาร
ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร
รศ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
อาจารย์ภากร มกรานนท์
นพ.จรัญ จันทมัตตุการ

งบประมาณ
วันที่เริ่ม
800,000.00 1/04/2016

วันที่สิ้นสุด
30/09/2016

สถานะ
ปิดโครงการ

1,536,000.00 1/05/2016

31/10/2016

ปิดโครงการ

271,900.00 1/05/2016

30/09/2016

ปิดโครงการ

1,500,000.00 1/06/2016

31/05/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

445,300.00 1/05/2016

30/04/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

นางยุพเยาว์ วิศพรรณ์
นายบัญชา พร้อมดิษฐ์
การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณา นพ.พินิจ ฟ้าอำานวยผล
การเพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิจากชุดข้อมูล
มาตรฐาน (ปีที่ 2)
ประเมินการใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการ นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2

นพ.พินิจ ฟ้าอำานวยผล
ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์
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ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์

ชื่อโครงการ
นักวิจัยหลัก
การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูง ดร.วิไล อุดมพิทยาสรรพ์
อายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรม ใน
ภาคใต้ของไทย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยใช้อุปกรณ์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือจากต้นทุนภูมิปัญญา
ชุมชน
การพัฒนาหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เครือข่ายนักวิชาการอาหารสุขภาพเพื่อ
สาธารณะผ่านระบบบริการสุขภาพ ปีที่ 2

นักวิจัยรอง
อาจารย์จงกรม ทองจันทร์

นักวิจัยร่วม
ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน

อาจารย์อรวรรณ กีรติสิโรจน์

ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
นางนฤมล โต๊ะหลัง
อาจารย์จงกรม ทองจันทร์
อาจารย์นงรัตน์ โมปลอด
อาจารย์นุศรา ดาวโรจน์
อาจารย์นูรซาฮีดา เจ๊ะมามะ
อาจารย์ปรินา
ณ พัทลุง
อาจารย์วรรัตน์ สุขคุ้ม
อาจารย์อรวรรณ กีรติสิโรจน์

ดร.อัญชลี เหมชะญาติ

ดร.ประยงค์ แก่นลา

ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุข พญ.รสวันต์ อารีมิตร
ภาพและพัฒนาการเด็กไทย (ปีที่ 2)

พญ.รสวันต์ อารีมิตร
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งบประมาณ
วันที่เริ่ม
391,300.00 16/05/2016

วันที่สิ้นสุด
15/05/2017

สถานะ
กำาลังดำาเนิน
โครงการ

330,000.00 1/06/2016

31/07/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

533,600.00 1/06/2016

31/05/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ดร.สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
ดร.อัญชลี เหมชะญาติ
นางสาวปณัชช์ฐิตา ผากานนท์

2,684,000.00 1/04/2016

30/09/2016

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ผศ.ดร.อุบล ชืน่ สำาราญ
รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย

1,341,600.00 1/08/2016

31/07/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
นางวรัญญา จิตรบรรทัด
ประจำาหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแล
คนพิการสูงอายุในชุมชน

การปรับปรุงผลทางคลินิกในการรักษาโรคไต
ผ่านระบบทะเบียนโรคโกลเมอรูลัสใน
ประเทศไทย (ต่อเนื่องปีที่ 2)

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

นักวิจัยรอง

นางพิมพวรรณ เรืองพุทธ

นักวิจัยร่วม
นางผกากรอง ลุมพิกานนท์
นางสาวภัทรรัตน์ สงทุ่ง
นางอรุณี เจตศรีสุภาพ
นายชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ
นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์
รศ.นพ.สุมิตร สุตรา
นางพิมพวรรณ เรืองพุทธ

รศ.นพ.บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน

นางสุพัตรา สหายรักษ์
นายวัฒนา วาระเพียง
นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์

งบประมาณ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

15/04/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

1,300,860.00 1/06/2016

31/05/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

304,000.00 1/06/2016

31/05/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

998,998.00 1/07/2016

31/08/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

1,304,500.00 1/07/2016

30/06/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

531,420.00 16/06/2016

พญ.นพนิต พัฒนชัยวิทย์
มล.ชาครีย์ กิติยากร
รศ.นพ.บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน
ต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการทำาผ่าตัดเอ็นไขว้ นพ.สุธี ทระกุลพันธ์
หน้าโดยการส่องกล้องเข่า (Arthroscopic
knee surgery) ในโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1
ในเขตสุขภาพที่ 7
สุขภาพชายแดน: การข้ามพรมแดนเพื่อมารับ ผศ.ดร.ณิภัทรา หริตวร
บริการสุขภาพในประเทศไทยของผู้ป่วยจาก
ประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
โครงการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการคัดกรองการ ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา
ได้ยินในเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม (ปีที่ 2)

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์

นายประชาธิป กะทา
รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
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ดร.ศิวัฒน์ สายบัว

ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

เรียนรู้-อยู่กับภัยพิบัติ: นิเวศวัฒนธรรม สื่อ รัฐ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
กับพลวัตของชุมชน (ปีที่ 2)
ความจำาเป็นในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
จากมุมมองของผู้ป่วยและแพทย์
การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ
นางสุมิตรา วิชา
สำาหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง
(กรณีศึกษาผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติด
เตียง ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ฮ่องห้า
อ.แม่ทะ จ.ลำาปาง)

การศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลสังกัดสำานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย

นักวิจัยรอง

นักวิจัยร่วม
นายธราพงษ์ สูญราช
นายสังวรณ์ ศรีสุทัศน์
นายอนุกูล น้อยไม้
ผศ.(พิเศษ) นพ.พรเทพ เกษมศิริ
ผศ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ
รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้

งบประมาณ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

4,222,000.00 26/09/2016

25/09/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ
กำาลังดำาเนิน
โครงการ
กำาลังดำาเนิน
โครงการ

นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

967,340.00 15/07/2016

14/07/2017

พญ.ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์

นางเบญจพร เสาวภา

500,000.00 1/07/2016

30/09/2017

นางณิชากร ศิริกนกวิไล

นางฉวีวรรณ สายเทพ
นางณัชพันธ์ มานพ
นางธนัชพร มณีวรรณ
นางพัฒนา นาคทอง
นางศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร
นางสาวสุภา ศรีรุ่งเรือง
นายธณกฤษ หมื่นก้อนแก้ว
พญ.ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์
นางณิชากร ศิริกนกวิไล

1,385,000.00 1/07/2016

30/11/2016
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ปิดโครงการ

ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องการ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ
วิจัยเพื่อนำานโยบายสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการสังเคราะห์บทเรียนจากโครงการพัฒนา ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
สุขภาพในชุมชนเพื่อตอบสนอง ความต้องการ
ด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางใน
ประเทศไทย

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงและการพัฒนา ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คุณภาพการรักษาและส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม
โรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม (ต่อเนื่อง
ปีที่ 2)

นักวิจัยรอง

ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

นักวิจัยร่วม
นางประภัศสิณี โพธิ์สุวรรณ
นางสาววิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย
ดร.ศุภวิตา แสนศักดิ์

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำารงสวัสดิ์

ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต
ผศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร
ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

นพ.ฉัตรชัย อิม่ อารมย์
นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำารงสวัสดิ์
ผศ.นพ.บวรศม ลีระพันธ์
พญ.รัศมี ตันศิริสทิ ธิกุล
ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร
ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือผงศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล
มล.ชาครีย์ กิติยากร
ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
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งบประมาณ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

362,450.00 1/08/2016

31/01/2017

ปิดโครงการ

385,000.00 5/08/2016

4/11/2016

ปิดโครงการ

31/07/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

7,940,670.00 1/08/2016

ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
Mitigating Biosecurity Threats from
นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
Infectious Diseases of Pandemic
Potential in Southeast Asia (ASEAN+3
FETN) 4/4
คนพิการกับการจัดการสุขภาวะในมิติสังคม
นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
วัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ
สำาหรับการวินิจฉัยและรักษาผ่านระบบโทรเวช
เพื่อลดภาระรายจ่ายของประเทศปีที่ 2

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
(Long-term care) สำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำารงสวัสดิ์

นักวิจัยรอง
นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

นักวิจัยร่วม
ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

งบประมาณ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

925,320.00 1/08/2016

31/07/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

495,575.00 15/08/2016

14/11/2016

ปิดโครงการ

330,000.00 15/08/2016

14/08/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ

นางสาววาสนา เกษอินทร์

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

นายประเสริฐ ประดิษฐ์
นายวิชัย จันตา
นายสมคิด เลิศฤทธิไกร
ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ
นางสาวระพีพรรณ ศรีอุทิตย์

3,517,600.00 15/08/2016

14/08/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

นางสาวอัจฉริยา แซ่อึ๊ง
นายอนันตชัย อินทร์ธิราช
นพ.ฉัตรชัย อิม่ อารมย์

4,230,556.00 1/09/2016

31/08/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ผศ.นพ.บวรศม ลีระพันธ์
ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
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ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

การพัฒนาวิธีทดสอบฤทธิ์ส่งเสริมการติดเชื้อเอน นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ
เทอโรไวรัส71โดยวิธีโฟลไซโตเมทรี เพื่อการคัด
กรองสำาหรับการเตรียมความพร้อมสำาหรับ
การเตรียม IVIG
รูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะกองทุน ดร.ศิราณี ศรีหาภาค
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนอีสานภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

นักวิจัยรอง

นักวิจัยร่วม
ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

งบประมาณ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

1,195,700.00 15/08/2016

14/08/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

1,192,800.00 18/08/2016

17/10/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

494,400.00 15/08/2016

31/10/2016

ปิดโครงการ

28/02/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ
นพ.ธารา รัตนอำานวยศิริ
นางนวลละออง ทองโครต
ศึกษาและจัดทำาร่างข้อเสนอแนวทางพัฒนา ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
ระบบหลักประกันสุขภาพด้านการเงินการคลัง
ในส่วนของ การพัฒนาประสิทธิภาพของการก
ระจายทรัพยากรเชิงระบบ เรื่อง กำาลังคนด้าน
สุขภาพ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลด ผศ.นพ.บุญยิ่ง ศิริบำารุงวงศ์
อัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของการเย็บแผลใน
ภายหลัง เทียบกับการเย็บแผลทันทีในผู้ป่วย
ไส้ติ่งอักเสบที่มีเนื้อตายหรือแตกทะลุ (ปีที่ 2)

ภญ.ดร.วลัยพร พัชรนฤมล

นพ.ปรัชญา โชติยะ

นพ.พินิจ หนูฤทธิ์
นพ.วินยั อึงพาณิชพงศ์
นพ.อนุวัชช์ จันทร์ทพิ ย์
ศ.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี
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1,135,250.00 1/09/2016

ชื่อโครงการ
นักวิจัยหลัก
การทบทวนข้อเสนอเกี่ยวกับความยั่งยืนและ นายดาวุด ยูนุช
ความเพียงพอของระบบหลักประกันสุขภาพ
และการประเมินสถานะทางการคลังเพื่อจัดทำา
ข้อเสนอเพื่อสร้างความยั่งยืนของระบบหลัก
ประกันสุขภาพ
ผศ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ
การศึกษาแผนการเพิ่มจำานวนนักเวชศาสตร์การ
สื่อความหมายและการกระจายตัวที่เหมาะสม

นักวิจัยรอง

นักวิจัยร่วม

รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้

ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

งบประมาณ
วันที่เริ่ม
490,000.00 15/08/2016

วันที่สิ้นสุด
31/10/2016

สถานะ
ปิดโครงการ

581,122.00 9/09/2016

8/06/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

489,500.00 15/08/2016

31/10/2016

ปิดโครงการ

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

385,000.00 15/08/2016

31/10/2016

ปิดโครงการ

กำาลังดำาเนิน
โครงการ
กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ผศ.(พิเศษ) นพ.พรเทพ เกษมศิริ
รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
อ.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย
แผนการศึกษาและจัดทำาร่างข้อเสนอแนวทาง
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพด้านการเงิน
การคลัง ในส่วนของการพัฒนาความเป็นธรรม
ระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพ
แผนการศึกษาและจัดทำาร่างข้อเสนอแนวทาง
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพด้านการเงิน
การคลัง ในส่วนของการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการดูและสุขภาพ
การวิจัยต้นแบบหมอนสำาหรับจัดท่าในขณะใส่
ท่อช่วยหายใจแบบกึ่งอัตโนมัติ (ปีที่ 1)
การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบ CAREcall ในการติดตามการรับประทานยา เพื่อเพิ่ม
ความสมำ่าเสมอในการรับประทานยาและลด
อัตราการขาดยาวัณโรค

ผศ.ดร.สุรังศี เดชเจริญ

พญ.วิภาดา ติงธนาธิกุล

พญ.วิภาดา ติงธนาธิกุล

1,161,450.00 1/09/2016

31/08/2017

นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ

นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ

นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

3,252,660.00 1/09/2016

28/02/2018

นางสาวอมรรัตน์ วิริยะประสพโชค
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ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

แผนงานวิจัย ผลของการออกกำาลังและการ
ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด
บริโภคอาหารต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไต
เรื้อรัง โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอด
เลือดในประชากรไทยในจังหวัดอุบลราชธานี
(ต่อเนื่องปี 2)

การประดิษฐ์อุปกรณ์สำาหรับประเมินความ
ผศ.ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
สามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ (ปี
ที่ 1)

นักวิจัยรอง

ดร.นพ.ปริญญา ชำานาญ

นักวิจัยร่วม
นายบุญชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์
พญ.วรรัตน์ อิ่มสงวน
ภก.กัลยาณี อัครกิตติมงคล
ภก.ดร.อารียา ดิษรัฐกิจ
ภก.ยงยุทธ โล่ศุภกาญจน์
ภก.วุฒิชัย สวาทนา
ภญ.รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ
ดร.นพ.ปริญญา ชำานาญ

รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน

ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
นพ.พิเชฐ หล่อวินิจนันท์
นพ.วิน เตชะเคหะกิจ
นพ.อาคม อารยาวิชานนท์
ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวศศิริ
พญ.วรวรรณ ชัยลิปมนตรี
รศ.พญ.อติพร อิงค์สาธิต
ศ.นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณวรรณี นิธิยานันท์
นางสาวอรอุมา บุณยารมณ์
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งบประมาณ

วันที่เริ่ม

11,528,950.00 1/09/2016

509,080.00 15/09/2016

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

31/08/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

14/09/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มล้างไตทางช่อง ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
ท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายใน
ประเทศไทย (ปีที่ 2)

นักวิจัยรอง
นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

นักวิจัยร่วม
รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน
นพ.แดน ตันไพจิตร

งบประมาณ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

6,814,280.00 15/09/2016

14/09/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

1,620,000.00 26/09/2016

25/09/2017

12,366,805.00 15/09/2016

14/12/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ
กำาลังดำาเนิน
โครงการ

นพ.ภิญโญ วิสุทธิมรรค
นพ.สันติชยั ดินชูไท
นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
พญ.ระวีวรรณ วิฑูรย์
การบูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์และ
นางสาวกฤษณา นิธิเกตุกุล
สาธารณสุขในระดับปฏิบัติการภัยพิบัติ (ปีที่ 2)
การศึกษาแบบสหสถาบันเรื่องการฉีดวัคซีน
รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
ภูมิแพ้ไรฝุ่นเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
สำาหรับแนวทาง การรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูก
เรื้อรังที่มีอาการรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก
(ปีที่ 2)

ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย
นางสาวพรรณทิพา ฉัตรชาตรี

นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร

นางสาวพรรณทิพา ฉัตรชาตรี
ผศ.นพ.ฮิโรชิ จันทาภากุล
พญ.ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
พญ.ประภาศรี กุลาเลิศ
พญ.ภาสุรี แสงศุภวานิช
ภญ.ดร.ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ
ภญ.ประภาพร นพรัตยาภรณ์
รศ.นพ.ต่อพงษ์ ทองงาม
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
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ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

ระบบเฝ้าติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผู้
ดร.พรภพ นัยเนตร
ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านเครือข่าย
ระบบสื่อสาร (ปีที่ 2)
การวิจัยและพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการ นพ.พินิจ ฟ้าอำานวยผล
สำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกาย บนอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 2
โครงการนำาร่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อ รศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
การตรวจคัดกรองตรวจวินิจฉัยและบริหาร
จัดการผู้ป่วย มะเร็งท่อนำ้าดีในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ปีที่ 2)

นักวิจัยรอง

นักวิจัยร่วม
รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รศ.นพ.อธิก แสงอาสภวิริยะ
รศ.พญ.สุปราณี ฟูอนันต์
รศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล
รศ.พญ.อรทัย พิบูลโภคานันท์

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

1,636,360.00 26/09/2016

25/09/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

1,000,000.00 16/09/2016

15/07/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำารพ

4,313,610.00 28/09/2016

27/09/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม
รศ.พญ.นิตยา ฉมาดล
ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์
ศ.นพ.เอก ปักเข็ม
ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์
ดร.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

5,847,330.00 15/09/2016

14/09/2018

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

รศ.ดร.ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม

แผนงานเพื่อศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัสซิ นพ.สุเทพ เพชรมาก
กา และพัฒนาศักยภาพการทำาวิจัยการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำาหรับประเทศไทย

ดร.สุมนมาลย์ อุทยมกุล
นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์
นางพุทธิพร ลิมปนดุษฎี
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งบประมาณ

วันที่เริ่ม

ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลโรงพยาบาลส่วนตัวบนแฟลช ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์
ไดรฟ์และคลาวด์ (ปีที่ 2)
โครงการวิจัยสหสถาบัน เรื่อง การศึกษาอัตรา ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
การเสียชีวิต และภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี
จากการรายงานอุบัติการณ์ในประเทศไทย

การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระหว่างการรักษา รศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
ด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้ยาเคมีบำาบัดกับการ
รักษาด้วย รังสีรักษาร่วมกับการให้ยาเคมีบำาบัด
ตามด้วยการให้ยาเคมีบำาบัดเพิ่มเติมในผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูก ระยะลุกลามเฉพาะที่ (ปีที่ 2)

นักวิจัยรอง

นักวิจัยร่วม
นางสมถวิล อัมพรอารีกุล
นางสาวจุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน
นางสาวทิตย์ติยา มั่งมี
นายปวิตร คตโคตร
นายอภิชาญ ทองใบ
พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์
พญ.ปัทมา สุทธา

ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

งบประมาณ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

1,511,800.00 26/09/2016

25/09/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ
กำาลังดำาเนิน
โครงการ

รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

พญ.อักษร พูลนิติพร

1,870,000.00 20/09/2016

19/09/2017

รศ.นพ.วิชาญ หล่อวิทยา

รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
รศ.นพ.วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์
รศ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ
รศ.พญ.ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
รศ.พญ.ศิริพร ปิติมานะอารี
ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
นางสาวบุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี

8,330,320.00 23/09/2016

22/09/2017

นาวาอากาศเอกอภิรดี กฤษดากร
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กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยรอง

นพ.เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์
นพ.เมธี วงศ์เสนา
นพ.กิตติศักดิ์ ชมประเสริฐ
นพ.จักรพันธ์ ขุนณรงค์
นพ.จิรศักดิ์ สุขาบูรณ์
นพ.ธิติ อัจจิมากุล
นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์
นพ.ศุภกานต์ เตชะพงศธร
นพ.สมคิด เพ็ญพัธนกุล
นพ.สุนำาโชค ศรีใจพระเจริญ
การศึกษาประสิทธิภาพของ Fungal quorum รศ.ดร.นพ.นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
sensing molecule ชนิด Farnesol ต่อพยาธิ
กำาเนิดและปัจจัยส่งเสริมความรุนแรงของโรคใน
เชื้อรา Pseudallescheria/ Scedosporium
complex

นักวิจัยร่วม
ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล
ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
ผศ.พญ.ดวงใจ แสงถวัลย์
พญ.กันยารัตน์ กตัญญู
พญ.กาลนิการ์ แปงจิตร์
พญ.คณิศา รองศรีแย้ม
พญ.ช่อแก้ว โตวณะบุตร
พญ.ทัศน์วรรณ อาษากิจ
พญ.ประไพ ตันประเสริฐ
พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล
พญ.พนิต ชีวรัตนพงษ์
พญ.วรรณวิภา จันทร์วีระชัย
พญ.สิเรนทรา หวังลิขิตกูล
รศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
รศ.นพ.วิชาญ หล่อวิทยา
ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
นางสาวพิริยาภรณ์ จงตระกูล

นายสุเมธ อำาภาวงศ์
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งบประมาณ

วันที่เริ่ม

901,945.00 26/09/2016

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

25/09/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการ

นักวิจัยหลัก

การศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 แบบสุ่มเพื่อ รศ.ดร.ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์
เปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของ
ยาไอเวอร์เมคตินกับยาหลอกในการ รักษาโรค
ติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในเด็ก

นักวิจัยรอง
นางสาวกนกวรรณ ศรีรักษา

ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์
นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
นางธนพรรณ พฤกษมาศ
นางวรรณี ลิ่มปิติกุล
นางสาวเยาวมาลย์ สุติวิจิตร
นางสาวกนกวรรณ ศรีรักษา
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นักวิจัยร่วม
ผศ.ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ
นางสาวณาตยา ตั้งถาวรชัยกุล

นางสาวธานีญา คมขำา
นายดำารง ไม้เรียง
นายอดิศักดิ์ ส่งแจ้ง
ผศ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย
ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล
พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์
พญ.ศิริจิตต์ วาสนะวัฒน

งบประมาณ

วันที่เริ่ม

18,978,000.00 28/09/2016

วันที่สิ้นสุด

สถานะ

27/09/2017

กำาลังดำาเนิน
โครงการ

