
รายชือ่โครงการวจิยัและชือ่ผูร้บัทนุวจิยัโดยตรงจาก สวรส. และทีผ่า่น 

สวรส. ในปงีบประมาณ 2553 

ปทีี ่

ท า

สญัญา 

สญัญา

ที ่
ชือ่โครงการวจิยัทีร่บัทนุผา่น สวรส. 

จ านวนเงนิทนุ

วจิยัทัง้หมด 
ทนุจาก สวรส. 

ทนุจาก สสส/

สปสช/อืน่ๆ 
ชือ่ผูร้บัทนุวจิยั 

2553 53-

001 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อจัดท า

ต้นฉบับบทความวิชาการเชิงสารคดีเผยแพร ่

และการสนับสนุนการอ านวยการความ

สะดวกผู้ศึกษาดูงานในพื้นที่ของการประชุม

วิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2553 

210,000.00  210000 
ดร.ละเอียด  แจ่ม

จันทร ์

2553 53-

029 

โครงการประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ภาคใต้ 

1,350,000.00  1350000 
นพ.สัมฤทธิ์  ศรี

ธ ารงสวัสดิ ์

2553 53-

031 

ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ภาคกลางฝ่ัง

ตะวันตก 

1,230,000.00  1230000 
พญ.สุพัตรา  ศรี

วณิชชากร 

2553 53-

044 

โครงการรณรงค์การป้องกันเอดส์เพื่อลดการ

ติดเชื้อรายใหม่และส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผู้

ติดเชื้อ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

ชายขายบริการทางเพศ สาวประเภทสองและ

สาวประเภทสองขายบริการทางเพศ 

3,143,000.00 - 3143000 
นายณัฐเสกข ์ 

น้อยสมบูรณ์ 

2553 53-

047 

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน

รวมถึงชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัด

ราชบุรี 
1,219,000.00 - 1219000 

นพ.บุญเรียง  ชูชัย

แสงรัตน์ 

2553 53-

060 

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทยใ์นประเทศ

ไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้

เครื่องมือแพทย์ราคาสูง 3 อันดับต้น ๆ 

430,500.00 430,500.00  
ดร.นพ.วิโรจน์  ต้ัง

เจริญเสถียร 

2553 53-

063 

สิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent 

ในประเทศไทย และการคาดประมาณ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1,586,000.00 116,000.00 1470000 
นางสาวกรรณิการ ์ 

กิจติเวชกุล 

2553 53-

065 

การประเมินผล 10 ปีของการด าเนินการ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
911,700.00 911,700.00  

ทพ.วีระศักดิ ์ พุ

ทธาศร ี

2553 53-

011 

โครงการเข้าถึงประชากรเคลื่อนยา้ยและ

เข้าถึงยากต่างด้าว เพื่อป้องกันการติดเชือ้

เอชไอวี/เอดส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(โครงการต่อเน่ือง) 

2,900,000.00 - 2900000 
นางสาวภาวนา  

เหวียนระว ี

2553 53-

007 

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล

งานวิจัยเข้าสู่คลังข้อมูลและความรู้ระบบ

สุขภาพระยะที ่2  

315,000.00 315,000.00  
นายธีวินท ์ นิ่ม

กิตติกุล 

2553 53-

008 

โครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันแก้ปัญหา

เอดส์ในชุมชนมุสลิม (โครงการต่อเน่ือง) 
2,000,000.00 - 2000000 

นายวสันต์  

นิรามัย 

2553 53-

017 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการ

ส่งเสริมการป้องกันเอชไอวี/เอดสใ์นเยาวชน

กลุ่มเปราะบางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(โครงการต่อเน่ือง) 

4,000,000.00 - 4000000 
นายศราวุฒ ิ เหล่า

สาย 

2553 53-

014 

เสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สู่

องค์กรชุมชน  (โครงการต่อเน่ือง) 
1,500,000.00 - 1500000 

นายยุทธนา  ไกล

ถิ่น 

2553 53-

051 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

ประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที ่1-4 

ของ 

 Global Strategy and Plan of Action on 

Public Health, Innovation and 

Intellectual Property 

350,000.00 350,000.00  
ภญ.ดร.อุษาวด ี 

มาลีวงศ ์



ปทีี ่

ท า

สญัญา 

สญัญา

ที ่
ชือ่โครงการวจิยัทีร่บัทนุผา่น สวรส. 

จ านวนเงนิทนุ

วจิยัทัง้หมด 
ทนุจาก สวรส. 

ทนุจาก สสส/

สปสช/อืน่ๆ 
ชือ่ผูร้บัทนุวจิยั 

2553 53-

055 

ส ารวจสาเหตุการตายของกลุ่มตัวอย่างใน

การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3 

ระยะที่ 2 

4,610,400.00 4,610,400.00  
นพ.วิชัย  เอก

พลากร 

2553 53-

049 

พัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบูรณาการ

เสริมสร้างทางวิชาการส าหรับการเรียนการ

สอนเรื่องเอดส์บนพื้นฐานทกัษะชีวิตใน

สถานศึกษา  

6,908,340.00 - 6908340 
พญ.พัชรา   ศิริ

วงศ์รังสรร 

2553 53-

048 

โครงการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่

ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดสแ์ก่พระนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(โครงการต่อเน่ือง) 

1,472,000.00 - 1472000 
พระวิสิทธิ ์  ฐิตวิ

สิทโธ 

2553 53-

056 

ประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินมาตรการ

สร้างเสริมสุขภาพ 2,999,700.00 2,999,700.00  
นพ.ยศ  ตีระวัฒนา

นนท์ 

2553 53-

030 

ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ภาคเหนือ

ตอนบน 

1,080,000.00  1080000 
ศ.นพ.สุวัฒน์  

จริยาเลิศศักดิ ์

2553 53-

035 

โครงการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้มีภาวะ

ซึมเศร้าและปัญหาการฆ่าตัวตายส าหรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
450,000.00  450000 

พญ.อัมพร  เบญจ

พลพิทักษ์ 

2553 53-

039 

พัฒนาระบบสารสนเทศประยุกต์พื้นฐานและ

บูรณาการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร (ระยะที่ 1) 

1,980,000.00 1,980,000.00  
นายกมลชาติ  ปาริ

ยกร 

2553 53-

061 

โครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการท างาน

ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย 1,000,000.00 1,000,000.00  
ดร.นพ.วิโรจน์  ต้ัง

เจริญเสถียร 

2553 53-

052 

เยาวชนสุโขทยัต้านภัยเอดส์ด้วยการป้องกัน

อย่างเข้าใจ (โครงการต่อเน่ือง) 1,372,230.00 - 1372230 
นางสุมนา  ตันติ

ไวทยพันธุ ์

2553 53-

068 

โครงการบริหารจัดการและปฏิบัติงานสื่อสาร

ความรู้จากงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนสังคมและนโยบาย 
982,700.00 982,700.00  

นางสายศิร ิ ด่าน

วัฒนะ 

2553 53-

018 

ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ปีที่ 4: การพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนา

ระบบบริการปฐมภูมิ 

2,616,600.00 2,616,600.00  
พญ.สุพัตรา  ศรี

วณิชชากร 

2553 53-

004 

โครงการสังเคราะห์ทางเลือกเพื่อด าเนินการ

กระจายอ านาจการจัดบริการสุขภาพ 70,000.00 70,000.00 0 
นพ.ปรีดา  แต้

อารักษ์ 

2553 53-

021 

การจัดการความรู้และการวิจัยเพือ่พัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ 433,400.00 433,400.00  
นพ.สมศักดิ์  

ชุณหรัศม์ิ 

2553 53-

025 

การศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของกระทรวง

สาธารณสุขภายใต้การกระจายอ านาจด้าน

สาธารณสุข 
200,000.00 200,000.00  นพ.วินัย  ลีสมิทธิ ์

2553 53-

037 

โครงการประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่ม 2)  

1,260,000.00  1260000 
นางจรรยาวัฒน ์ 

ทับจันทร์ 

2553 53-

040 

โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้และถอด

บทเรียนแนวทางการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ในชุมชน ในบริบทโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล (รพสต.)  

450,000.00  450000 
รศ.ดร.วรรณภา  

ศรีธัญรัตน์ 

2553 53-

033 

โครงการพัฒนาคู่มือช่วยเหลอืวัยรุ่นส าหรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 850,000.00 - 850000 
พญ.อัมพร  เบญจ

พลพิทักษ์ 

2553 53-

024 

ห่วงโซ่อุปทานส าหรับวัคซีน (Vaccine 

Supply Chain)และระบบโลจิสติกส์ใน

ประเทศไทย 

2,092,889.00 - 2092889 
รศ.ดร.อาทร  ร้ิว

ไพบูลย ์

2553 53-

046 

โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการ ถอดบทเรียน 

ติดตามและประเมินผลการสร้างกลไกที่ยั่งยืน

ของการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของของ
2,995,750.00 - 2995750 

ผศ.ดร.ชะนวน

ทอง  ธนสุกาญจน ์



ปทีี ่

ท า

สญัญา 

สญัญา

ที ่
ชือ่โครงการวจิยัทีร่บัทนุผา่น สวรส. 

จ านวนเงนิทนุ

วจิยัทัง้หมด 
ทนุจาก สวรส. 

ทนุจาก สสส/

สปสช/อืน่ๆ 
ชือ่ผูร้บัทนุวจิยั 

จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การป้องกันเอดส์ในพื้นที่ภาคกลาง 

2553 53-

043 

บทเรียนและข้อเสนอบทบาทองค์การอิสระ

ในการอภิบาลระบบสุขภาพไทย 1,976,370.00 1,976,370.00  
รศ.ดร.เอก  ต้ัง

ทรัพย์วัฒนา 

2553 53-

058 

ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ

ขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระยะ

ที่ 2 

4,040,000.00 4,040,000.00  
นางสาวยุวด ี 

คาดการณ์ไกล 

2553 53-

064 

การพัฒนาดัชนีชีว้ัดธรรมาภิบาลหน่วย

บริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ 

กรณีศึกษาการประเมินธรรมาภิบาลเครือ

สถาบันของ สวรส. 5 แห่ง  

658,000.00 658,000.00  
ดร.เดชรัต  สุข

ก าเนิด 

2553 53-

066 

แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของ

ไทย 12,828,000.00 8,035,000.00 4793000 
รศ.ดร.จุฬาภรณ์  

ลิมวัฒนานนท์ 

2553 53-

005 

ประเมินผลเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 

1,414,600.00 1,414,600.00  
นพ.สมศักดิ์  

ชุณหรัศม์ิ 

2553 53-

010 

โครงการเครือข่ายแกนน าจิตอาสาป้องกัน

เอดส์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

(โครงการต่อเน่ือง) 

4,603,210.00 - 4603210 
นายวนภัทร ์ แสง

แก้ว 

2553 53-

019 

การสนับสนุนการพัฒนารูปแบบและกลไก

รณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ (กลยุทธ์ที่ 3 : 

พัฒนากลไกทีย่ั่งยืนเพือ่เสริมสร้างความ

ร่วมมือและความเป็นเจ้าของ ของเขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร และองค์กรปฏิบัติการ

ท้องถิ่นด้านเอดส์) 

4,800,000.00 - 4800000 
นายศิพพร  

กฤษณจินดา 

2553 53-

028 

การให้ค าปรึกษาการจัดการงานวิจัย 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 240,000.00 240,000.00  
นพ.สมศักดิ์  

ชุณหรัศม์ิ 

2553 53-

032 

ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ภาคเหนือ

ตอนล่าง 

1,250,000.00  1250000 
ดร.นพ.ภูดิท  เต

ชาติวัฒน ์

2553 53-

054 

การให้ค าปรึกษาด้านการประเมินผลการ

ด าเนินงานระดับองค์กร 87,500.00 87,500.00  
นายไพโรจน ์ 

ตันติเจริญสิน 

2553 53-

070 

การประเมินสถานการณ์อย่างเร็ว (Rapid 

Appraisal)  

ของโครงการพัฒนาการสือ่สารสาธารณะ

และขับเคลื่อนสังคมเพื่อป้องกันเอดส ์

1,495,000.00  1495000 
รศ.ดร.ปาริชาติ  

สถาปิตานนท์ 

2553 53-

003 

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงาน

แนวโน้มสถานการณ์ระบบบริการ

สาธารณสุขไทย 
40,000.00 40,000.00  

นพ.พินิจ  ฟ้า

อ านวยผล 

2553 53-

022 

พัฒนากลไกป้องกันเอดส์ที่ยัง่ยืน จังหวัด

กาญจนบุรี   6,390,700.00 - 6390700 
นายพนัส  โสภณ

พงษ์ 

2553 53-

027 

โครงการประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ส่วนกลาง 

5,911,400.00  5911400 
นพ.สมศักดิ์  

ชุณหรัศม์ิ 

2553 53-

041 

โครงการจัดการความรู้ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพ.

สต.) ในการพัฒนาและจัดการระบบการดูแล

เรื้อรัง ระยะที่ 1 

614,000.00  614000 
พญ.สุพัตรา  ศรี

วณิชชากร 

2553 53-

042 

การจัดท าบทคัดย่อ R2R และสังเคราะห์

ผลงาน R2R กรณีการน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 

179,000.00 179,000.00  
รศ.นพ.สมพนธ์  

ทัศนิยม 



ปทีี ่

ท า

สญัญา 

สญัญา

ที ่
ชือ่โครงการวจิยัทีร่บัทนุผา่น สวรส. 

จ านวนเงนิทนุ

วจิยัทัง้หมด 
ทนุจาก สวรส. 

ทนุจาก สสส/

สปสช/อืน่ๆ 
ชือ่ผูร้บัทนุวจิยั 

2553 53-

045 

โครงการพัฒนากลไกป้องกันเอดส์ที่ยัง่ยืน 

จังหวัดก าแพงเพชร  4,715,000.00 - 4715000 
นายณัฐพร   วงษ์

ศุทธิภากร 

2553 53-

057 

พัฒนาการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อน

สังคมเพื่อป้องกันเอดส ์ 57,955,820.00  57955820 
นายนิมิตร์  เทียน

อุดม 

2553 53-

053 

กล้าเลือก กล้ารับผิดชอบ  (โครงการ

ต่อเน่ือง)  
9,289,000.00 - 9289000 

นายอรรถพล  บุญ

เลี้ยง 

2553 53-

050 

สภานักเรียนไทย ร่วมใจรณรงค์ป้องกันเอดส์ 

30,648,000.00 - 30648000 
นายสุภัทร    

พันธ์พัฒนกุล 

2553 53-

069 

โครงการพัฒนาและจัดบริการให้การปรึกษา

ทางโทรศัพท ์(call center) 
588,000.00  588000 

นางสาวลีซ่า  กันธ

มาลา 

2553 53-

071 

ศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนารูปแบบและ

กลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส ์ 26,155,700.00  26155700 
ผศ.ดร.วีรสิทธิ ์ 

สิทธิไตรย ์

2553 53-

015 

โครงการติดตามและประเมินผลการสร้าง

กลไกทีย่ั่งยืนของการมีส่วนร่วมและการเป็น

เจ้าของของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการป้องกันเอดส ์

3,118,800.00 - 3118800 
ผศ.ดร.ชะนวน

ทอง  ธนสุกาญจน ์

2553 53-

012 

โครงการสื่อสารเร่ืองสิทธิทางเพศเพือ่การ

ป้องกันเอดส์ในกลุ่มผู้ติดเชือ้และชุมชน 

(โครงการต่อเน่ือง)  

2,000,000.00 - 2000000 
นายบริพัตร  ดอน

มอญ 

2553 53-

016 

ส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนในการจัดการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส ์ใน

ชุมชนภาคเหนือตอนบน (โครงการต่อเน่ือง) 
1,600,000.00 - 1600000 

นายคงศักดิ ์ ค า

อ่อน 

2553 53-

026 

จัดท าวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 

200,000.00 200,000.00  
ศ.นพ.สมชัย  บวร

กิตติ 

2553 53-

006 

พัฒนารูปแบบการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ที่

ยั่งยืนส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายใน

การสร้างตัวคูณ 
7,571,660.00 - 7571660 

นางสาวอุไร  หอม

ทวี 

2553 53-

020 

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของทีมงานในเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิในด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 

2553 

7,116,830.00 - 7116830 
พญ.สุพัตรา  ศรี

วณิชชากร 

2553 53-

009 

ป้องกันเอดส์ในกลุ่มชายรักชายตะเข็บ

ชายแดน (โครงการต่อเน่ือง) 1,800,000.00 - 1800000 
นายพูลสมบัติ  

นามหล้า 

2553 53-

002 

"การพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพ 

อสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน" 
3,335,400.00 3,335,400.00 0 

รศ.ดร.ลือชยั  ศรี

เงินยวง 

2553 53-

013 

การเขียนบทความ และ edit หนังสือ

ประกอบการศึกษาดูงานของผู้เข้าร่วมประชุม

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2553 

30,000.00  30000 
นพ.พินิจ  ฟ้า

อ านวยผล 

2553 53-

034 

ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ภาคกลางฝ่ัง

ตะวันออก 

1,020,000.00  1020000 
ศ.นพ.ไพบูลย ์ 

สุริยะวงศไ์พศาล 

2553 53-

036 

ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่ม 1) 

1,040,000.00  1040000 
พญ.ลลิตยา  กอง

ค า 

2553 53-

023 

พัฒนากลไกป้องกันเอดส์ที่ยัง่ยืน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 6,326,500.00 - 6326500 
นายรัตนชัย  จุล

เนตร 

2553 53-

059 

ทบทวนสถานการณ์เพื่อจัดท าข้อเสนอการ

ปรับค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข 90,000.00 90,000.00  
นางณิชากร  ศิริ

กนกวิไล 

2553 53-

062 

โครงการประเมินผลโครงการพัฒนา

ศักยภาพองค์กรสมาชิกและแกนน าชุมชน

เพื่อการป้องกันเอชไอวี/เอดส ์ในชุมชนเผ่า

พื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ ์

430,000.00 430,000.00  
นางสาวมาล ี สิทธิ

เกรียงไกร 



ปทีี ่

ท า

สญัญา 

สญัญา

ที ่
ชือ่โครงการวจิยัทีร่บัทนุผา่น สวรส. 

จ านวนเงนิทนุ

วจิยัทัง้หมด 
ทนุจาก สวรส. 

ทนุจาก สสส/

สปสช/อืน่ๆ 
ชือ่ผูร้บัทนุวจิยั 

2553 53-

067 

การสังเคราะห์เน้ือหาเพื่อพัฒนาโครงการ 

"บริการประทับใจ พัฒนาเครือข่ายไร้ความ

แออัด"  

30,000.00 30,000.00  นางทัศนีย ์ ญาณะ 

2553 53-

038 

โครงการจัดการความรู้ประสบการณ์การ

ท างานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการที ่รพ.สต. 400,000.00  400000 
นางสาวแพรว  

เอี่ยมน้อย 

รวมทัง้หมด (บาท) 266,957,699.00 37,771,870.00 229,185,829.00  

 

 

 


