ชื่อผู้วิจัย

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2556 (รวม 30 โครงการ)
จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์

พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล

Carol Hutchinson
จงจินต์ ผลประเสริฐ

วันเพ็ญ แก้วปาน

รศ.พญ. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ,
ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

การตอบสนองของแอนติบอดี และ memory B cells หลังการ
ติดเชื้อมาลาเรียครั้งแรกและรักษาด้วยแอนติบอดีต่อ MSP119
ร่วมกับสาร CpG ODN (Antibody and memory B Cell
responses induced after primary malarial infection and
cure with MSP119-specific antibody in combination
with CpG ODN.)
การพัฒนารูปแบบการป้องกันวัณโรคปอดในแรงงานข้ามชาติ
จังหวัดสมุทรสาคร (Model Development for Preventing
Pulmonary Tuberculosis among Migrant Workers,
Samutsakhon Province.)
Dietary iron intake and availability, and the influence of
body fat distribution on serum iron markers, in
overweight and normal weight Thai adolescents.
การนํากลับและรีไซเคิลเชิงศักยภาพของฟอสฟอรัส จากของเสีย
เมืองไปสู่พื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทย
(Potential Recovery and Recycling of Phosphorus from
Urban Wastes to Agricultural Plantations in Thailand.)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและการถ่ายทอดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาบันอุดมศึกษาไทย

โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยดูดี มีพลานามัย
(School-based intervention program as model
development for Bright and Healthy Thai Kid,Bangkok)
ผศ.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, ศ.นพ. การทดสอบความตรงของแบบสอบถามความถี่อาหารบริโภคกึ่ง

ทุน China Medical Board
(CMB)

60,000
(งวด 1)

วันที่ 1เม.ย.56-31มี.ค.57

ทุนรวมกลุ่มวิจัย (CMB)

120,000
(งวด 1)

วันที่ 27 ก.ย.56-26 ก.ย.58

ทุนรวมกลุ่มวิจัย (CMB)

119,739
(งวด 1)

วันที่ 30 ก.ย.56-29 ก.ย.58

งบประมาณแผ่นดิน (2556)

1,140,000
(งวด 1)

วันที่ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56

งบประมาณแผ่นดิน (2556)

540,000
(งวด 1)

วันที่ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

1,235,200.00 ปี 2555-2556 (2 ปี)
27,944.00

ปี 2555-2556 (2 ปี)

วิชัย เอกพลากร, นางสาวจิรา
ลักษณ์ นนทารักษ์, นางสาว
กรรณิการ์ ตั้งมั่นจิตเจริญ, นาย
อุทิศ ทองมา, นายณัฐวุฒิ ผดุง
ไสย, นางปิยลักษณ์ ภักดีสมัย
ผศ.สุภัทร์ ไชยกุล, ดร.ฉัตรภา
หัตถโกศล นางสาว รัชนีวรรณ
สะอาดศรีวีรเดช

ปริมาณภายใต้โครงการการศึกษาระยะยาวบนฐานประชากร
จังหวัดร้อยเอ็ด (Validity Test of Semi-Quantitative Food
Frequency Questionnaire under the Roi Et PopulationBased Cohort Study)
การพัฒนาเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากข้าวกล้องสินเหล็ก
(Imitation Sinlek Brown Rice Milk )

ผศ.สุภัทร์ ไชยกุล, อ. ดร.
ผลของสภาวะการทําแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และ
ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ นางสาวณัฐธ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเครื่องดื่มข้าวกล้องสี
ยา สง่า
น้ําตาล, สีแดง และสีดํา (Effect of drying conditions on
physico-chemical properties and antioxidant activity of
brown, red and black rice beverages.)
ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญา บิสกิตดัชนีน้ําตาลต่ําจากข้าวกล้องสินเหล็ก (Low glycemix
กุล, ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
index biscuit from Sinlek brown rice)

ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญา
กุล, ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

การพัฒนาไอศกรีมไขมันต่ําจากข้าวไรซ์เบอรี่ (Development of
low fat ice cream from riceberry)

ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

การสร้างสื่อการสอนสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
(Development of Education tool for elderly with
Diabetes Mellitus)

ร้อยเอ็ด

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และบริษัท บีฟโปร จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปี
2555

116,000.00

1ปี (ต.ค.2554-มีค.. 2556)

36,000.00

1ปี (พ.ค.2555-30 ส.ค. 2556)

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเชื่อมโยงภาคผลิตกับ
งานวิจัย ทุนสกว.-อุตสาหกรรม
ประจําปี 2555

135,000.00

วันที่ 1 ก.พ.56-31ม.ค.57

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเชื่อมโยงภาคผลิตกับ
งานวิจัย ทุนสกว.-อุตสาหกรรม
ประจําปี 2555
บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่

135,000.00

วันที่ 1 ก.พ.56-31ม.ค.57

66,700.00

ปี 2555-2557 (3 ปี)

ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล
ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล
ศ. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, ผศ.
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
อ.สุพพัต ควรพงษากุล

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล+
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริม
ศักดิ์, ผศ.นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง ,
ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
อ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดําเกิง
ผศ.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ, ศ.
อรษา สุตเธียรกุล, รศ.พญ. กนก
รัตน์ ศิริพานิชกร, Professor
Yasuhiko Suzuki
รศ.ลีรา กิตติกูล, รศ.พรทิพย์

Provision of community-led support to study on risk of
HIV infection in young men who have sex with men in
selected countries in the East Asia and Pacific Region
การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้บริการดูแลรักษา
ผู้ป่วยเบาหวานภายใต้ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
ซองบุหรี่ปราศสีสัน
การจัดทําคาร์บอนเครดิต และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากการ
ดําเนินการปลูกสร้างสวนยางพารา ตามนโยบายส่งเสริมการปลูก
สร้างสวนยางพารา ระยะที่ 3 แปดแสนไร่ (Preparation of
carbon credits and carbon footprint from the operation
of a rubber plantation following the policy to promote
rubber plantation, Phase 3, eight hundred thousand rai)
ระบบดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสารละลายน้ํา
(Carbondioxide capture with aqueous solution)
โครงการสํารวจสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
(Health status Survey of People in Bangkok
Metropolitan)
พัฒนาดัชนีสุขภาวะองค์กรและรูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพ
ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สําหรับองค์กรภาคเอกชน
Occurrence and antimicrobial resistant salmonella in
environmental water in Thailand: Isolation and genetic
diversity of salmonella in cannal water.
การพัฒนาวิธี real - time reverse transcription-

UNICEF

273,712.00

ปี 2555-2556 (2 ปี)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวปก.)
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

767,756.00

ปี 2556-2558 (3 ปี)

500,000.00

วันที่ 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

920,370

ปี 2555-2556 (2 ปี)

บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย จํากัด (มหาชน)

818,750

ปี 2555-2556 (2 ปี)

สํานักงานกรุงเทพมหานคร

1,750,000

เดือน พ.ย.55 - พ.ค.56

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
Department of Global
Epidemiology Research
Center for Zoonosis
Control Hokkaido
University
โครงการปริญญาเอกกาญจนา

1,444,166.67 เดือน ก.ค.54-มิ.ย.56 (3 ปี)
35,000

เดือน ก.ย. 2555-ส.ค.2558 (3 ปี)

933,000

วันที่ 1 ธ.ค. 55 - 30 พ.ย. 58 (3

เพ็ชรมิตร, Dr.Jan Vinji, นส.กิตวดี
รูปพรหม
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ} ชูเกียรติ
วิวัฒน์วงศ์เกษม, ปรารถนา สถิตย์
วิภาวี, ดุสิต สุจิรารัตน์, นิทัศน์ ศิริ
โชติรัตน์, มลินี สมภพเจริญ, นฤ
มล เอื้อมณีกูล
วันเพ็ญ แก้วปาน
สุนีย์ ละกําปั่น

รศ. สรา อาภรณ์

polymerase chain reaction สําหรับหาปริมาณไวรัสโนโรใน
ตัวอย่างอุจจาระและตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากรูปแบบฉลากคําเตือนเรื่องสุขภาพบนซองบุหรี่แบบ
ปราศสีสันที่มีต่อพฤติกรรมสนองตอบในการบริโภคบุหรี่ของกลุ่ม
วัยรุ่นของประเทศไทย (Impacts of PHW on Cigarette plain
packaging Design affecting Responding Behaviors for
Cigarette Consumption among Adolescent)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
โครงการกํากับเชิงพัฒนาการจัดบริการสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วย
บริการหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2556

โครงการการพัฒนาวิชาการและนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ กรุงเทพมหานคร
รศ.พรพิมล กองทิพย์
Occupational Health Research, Policy and Capacity
Building in Thailand (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
แรงงานนอกระบบ และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ)
การสํารวจสถานการณ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในชุมชน
นางทัศนีย์ ศิลาวรรณ, นางสาว
อังสนา บุญธรรม นางอรนุช ภาชื่น เขตเมือง
นางสาวณิชชาภัทร ขันสาคร นาย
ชนินทร์ เจริญกุล นายกุศล
สุวรรณรัตน์ นางสาวหนูคิด
กระจ่างศรี
สุพพัต ควรพงษากุล, เปรมฤดี ... แนวทางการจัดการซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการนําผงเร
ซินใยแก้วเหลือใช้จากการรีไซเคิลมาใช้ในวัสดุไฟเบอร์กลาสอย่าง
เหมาะสม

ภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 14

ปี)

ศจย.

500,000.00

ปี 2556

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

100,000.00

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร

1,982,830

วันที่ 18 เม.ย. 55-17 เม.ย. 56 (2
ปี)
วันที่ 2 ม.ค. 56-31 ส.ค. 56

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

60,000

ปี 2553-2557 (5 ปี)

National Institute of
Health (NIH)

633,587.02

ปี 2556-2557 (2 ปี)

เงินารายได้คณะ (งบกระตุ้น
ยุทธศาสตร์)

50,000.00

เดือน มี.ค.-ส.ค.56

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

204,000

วันที่ 1 ธ.ค54-30 พ.ย.56

มยุนา ศรีสุภนันต์ (ที่ปรึกษา), วรา การพัฒนาหลอดแก้วพลาสติกใสทนแรงอัดสูงเพื่อตรวจหาเชื้อก่อ
ภรณ์ ตันศิริ,ปราณี อินประโคน
โรค Cryptosporidium และ Giardia ในอาหารและน้ํา

มยุนา ศรีสุภนันต์(ที่ปรึกษา),
ปาลศิริ ศรีรุ่งเรือง,ปราณี อินประ
โคน

การพัฒนาอุปกรณ์คอนเซ็นเตรเทอร์อนุภาคแม่เหล็กเพื่อตรวจจับ
เชื้อก่อโรค Cryptosporidium และ Giardia ในอาหารทะเลหอย
สด

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาค
ผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.อุตสาหกรรม)
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาค
ผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.อุตสาหกรรม)

135,000

วันที่ 1 ต.ค.54-31 มี.ค.56 (18
เดือน)

135,000

วันที่ 1 ต.ค.54-31 มี.ค.56 (18
เดือน)

