
รายชือ่โครงการวจิยัและชือ่ผูร้บัทนุวจิยัโดยตรงจาก สวรส. และทีผ่า่น 

สวรส. ในปงีบประมาณ 2548 

ปทีี ่

ท า

สญัญา 

สญัญา

ที ่
ชือ่โครงการวจิยัทีร่บัทนุผา่น สวรส. 

จ านวน

เงนิทนุวจิยั

ทัง้หมด 

ทนุจาก 

สวรส. 

ทนุจาก สสส/

สปสช/อืน่ๆ 
ชือ่ผูร้บัทนุวจิยั 

2548 48ข

004 

ผู้จัดการโครงการแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 

19,642,000  19,800,000 
นพ.บัณฑิต ศร

ไพศาล 

2548 48ข

006 

ส านักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (สวรส.อ) 5,074,640 4,834,640  
ผศ.ดร.ภัทระ แสน

ไชยสุรยิา 

2548 48ข

015 

การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 388,000 386,766  ดร.เดชรัต สุขก าเนิด 

2548 48ข

017 

การจัดท าเอกสารวชิาการประกอบการจัดเวทีน าเสนอ

เชิงนโยบาย เรื่อง "ประกันสุขภาพถ้วนหน้า :4ปี เรียนรู้

อะไร?จะไปทางไหน?" 

20,000 20,000  
รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตน

บัลล์ 

2548 48ข

019 

การบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน(CRCN) ปี 2547-2548 
1,148,000 1,103,576  

ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนา

วิวัฒน์ 

2548 48ข

022 

การจัดท าเอกสารวชิาการเร่ือง"จากนโยบายสู่การ

ปฏิบัติ:หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย 

พ.ศ.2544-2547" 
375,725 375,725  

ดร.นพ.วิโรจน์ ต้ัง

เจริญเสถียร 

2548 48ข

023 

การประสานงานวิชาการภาพรวมและบริหารจัดการชุด

โครงการวิจัยพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและ

ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพปี 2548 
1,373,900 1,346,900  ดร.เดชรัต สุขก าเนิด 

2548 48ข

037 

จัดประชุมวิชาการเร่ืองววิัฒน์ของระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ 300,000  300,000 
พญ.สุพัตรา ศรี

วณิชชากร 

2548 48ข

038 

การพัฒนาระบบรับ/ส่งและประมวลข้อมูลการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วยในหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ  

โดยใช้เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ปี 2548 

28,500,000  24,402,205 
นพ.สุชาติ สรณ

สถาพร 

2548 48ข

041 

โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ปี 

2548 23,292,480  23,292,480 
นพ.สุชาติ สรณ

สถาพร 

2548 48ข

042 

การพัฒนาตรวจสอบเวชระเบียน ส าหรับการ

รักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ ปี 2548 6,317,500 6,317,500  
พญ.สาวิตรี เมาฬีกุล

ไพโรจน์ 

2548 48ข

043 

ประธานคณะท างานแผนงานวิจัยและพัฒนา

ระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน ระยะที่ 2 และ 3 680,000  680,000 นายโคทม อารียา 

2548 48ข

048 

ผู้จัดการแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการใน

สังคมไทย 90,180,000  90,130,000 พญ.วัชรา ร้ิวไพบูลย ์

2548 48ข

049 

การปฏิบัติงานวิชาการ แผนงานวิจัยและพัฒนา

ระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน(รสส.)ระยะที่2และ3 15,762,500 13,370,000  
นางสาวปาจรีย์ ธนะ

สมบูรณ์กิจ 

2548 48ข

052 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข 

ระยะที่ 1 1,615,000  1,175,000 
นพ.เกรียงศักดิ์ วชัรนุ

กูลเกียรติ 

2548 48ค

005 

การวิเคราะห์แหล่งการคลังในระยะยาวส าหรับ กองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" 1,332,850  1,332,850 
ดร.นพ.วิโรจน์ ต้ัง

เจริญเสถียร 

2548 48ค

010 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อน าไปสู่การกระจายแพทย์ที่

เหมาะสม ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 341,000 341,000  
นพ.ทักษพล ธรรม

รังสี 

2548 48ค

017 

ชุดความรู้ส าหรับการปฏิรูปสังคมไทยและการปฏิรูป

ระบบสุขภาพ 465,000  165,000 นายธีรยุทธ บุญมี 

2548 48ค

018 

การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกออล์ : 

วิเคราะห์นโยบายและสังเคราะห์ข้อเสนอเชงินโยบายที่

เหมาะสม 
5,100,000  5,098,464 

ดร.นพ.วิโรจน์ ต้ัง

เจริญเสถียร 

2548 48ค

022 

การบริหารจัดการส านักงานวิจัยเพือ่การพัฒนา

หลักประกันสุขภาพไทย 31,430,000  30,220,000 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล 



ปทีี ่

ท า

สญัญา 

สญัญา

ที ่
ชือ่โครงการวจิยัทีร่บัทนุผา่น สวรส. 

จ านวน

เงนิทนุวจิยั

ทัง้หมด 

ทนุจาก 

สวรส. 

ทนุจาก สสส/

สปสช/อืน่ๆ 
ชือ่ผูร้บัทนุวจิยั 

2548 48ค

027 

การวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพ

ของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า 
3,802,000 3,502,000  

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตน

บัลล์ 

2548 48ค

029 

ศึกษาระบบโครงสร้างกลไกทางการเงินในการอนุรักษ์ 

พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไทสุขภาพวถิีไท 100,000 100,000  
ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ 

พรรณารุโณทัย 

2548 48ค

035 

การส ารวจการเข้าถึงสถานพยาบาลของผู้ป่วยที่

เสียชีวิต พ.ศ.2548-2549 2,046,544  2,045,088 
ดร.นพ.วิโรจน์ ต้ัง

เจริญเสถียร 

รวมทัง้หมด (บาท) 239,287,139 31,698,107 198,641,087  

 


