เอกสารแนบทายประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกขอเสนอการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ฉบับลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. 255๙
------------------------------------------๑. กลุมเรื่องการแพทยและสาธารณสุข
บริหารทุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ลําดับที่
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ชื่อแผนงาน/โครงการ
การประยุกตใชคะแนนความเสี่ยงของทางเมตา
บอลิสมเพื่อการตรวจกรองผูที่มีความเสี่ยงสูงที่
จะตรวจพบติ่งเนื้อลําไสใหญและไสตรงที่
สัมพันธกับการเกิดมะเร็ง
การรักษาภาวะภูมิคุมกันบกพรองชนิดที่เกิด
จากแอนติบอดี้ตออินเตอรเฟอรอนแกมมาดวย
บอรทีโซมิบ:การศึกษานํารอง
การตรวจหาสารอารเอ็นเอ และโปรตีน NS1
ของไวรัสเด็งกี่ในผูปวยสงสัยติดเชื้อ ดวยเทคนิค
ไมรุกล้ําจากการใชน้ําลายเปนตัวอยางทดสอบ
แบบจําลองพฤติกรรมการระบาดของโรคไข
มาลาเรีย
การพัฒนาขบวนการวิเคราะหขอมูลจีโนมและ
การคนหาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อศึกษา
ระบาดวิทยาและทํานายการดื้อยาของเชื้อวัณ
โรค
แนวทางปฏิบัติที่ดีในผูปวยที่มีเสนเลือกฟอกไต
การประยุกตใชสาร (1e3) เบตา ดี-กลูแคน,
ผนังเซลลเชื้อรา : ตัวชี้วัดทางชีวภาพสําหรับ
โรคติดเชื้อที่ไมมีสาเหตุจากเชื้อรา
กลไกการทํางานของโปรตีนที่เกี่ยวของกับ
signal transduction และพยาธิสภาพของการ
ติดเชื้อไวรัสเดงกี่
การศึกษาประสิทธิภาพของ fungal quorum
sensing molecule ชนิด farnesol ตอพยาธิ
กําเนิดและปจจัยสงเสริมความรุนแรงของโรค
ในเชื้อรา pseudallescheria/scedosporium
complex

ชื่อผูอํานวยการแผนงาน/
ชื่อหนวยงาน
หัวหนาโครงการ
นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผศ.ณสิกาญจน อังคเศกวินัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พญ.ปนิษฎี อวิรุทธนันท มหาวิทยาลัยมหิดล
นางปทมนันท อิสรานนทกุล
ดร.เทอดศักดิ์ พราหมณะนันท

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ

ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ ฤกษเกษม
รศ.ดร.อริยา จินดามพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สงา พัฒนากิจสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.นพ.นัฎฐเนศวร
ลับเลิศลบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

หนาที่ ๑ ของจํานวน ๔ หนา

ลําดับที่

ชื่อแผนงาน/โครงการ

10. บทบาทของ cell penetrating peptides
(CPPs) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
มาลาเรีย Plasmodium falciparum และ
Plasmodium berghei
11. โครงการวิจัยสหสถาบัน เรื่อง การศึกษาอัตรา
การเสียชีวิต และภาวะแทรกซอนทางวิสัญญี
จากการรายงานอุบัติการณในประเทศไทย
12. การตรวจคัดกรองโรคนอนกรนและหยุดหายใจ
ขณะหลับ ขณะตั้งครรภ ความเสี่ยงสูง และการ
รักษาดวยเครื่องชวยหายใจแรงดันบวก
13. แผนงานวิจัยเพื่อองคความรูใหมทาง
วิทยาศาสตรพื้นฐานและการประยุกตใชทาง
คลินิกในคนไขที่มีภาวะโรคอวนและ
โรคเบาหวาน
14. การศึกษาผลการรักษาทางคลินิก คุณภาพชีวิต
และความคุมคาคุมทุนของผูปวยที่ไดรับการ
ผาตัดเพื่อเปดทางระบายน้ําจากชองหนาลูกตา
ไปใตเยื่อบุตา (Trabeculectomy) เทียบกับ
การใชยาลดความดันตา
15. การตรวจวัดปริมาตรเลือดออกในสมองและ
ระยะเคลื่อนของรองกลางสมองโดยอัตโนมัติ
เพื่อชวยแพทยวินิจฉัยกอนผาตัด
16. ระบบเกมโลกเสมื อ นจริ ง สํ า หรั บ ผู ป ว ยโรค
หลอดเลือดสมอง

ชื่อผูอํานวยการแผนงาน/
หัวหนาโครงการ
ดร.ณัฐพสิษฐ ชัยอนันตกุล

ชื่อหนวยงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศ.นพ.สมรัตน
จารุลักษณานันท

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.พญ.วิสาขสิริ ตันตระกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.ดร.วีรพันธุ โขวิฑูรกิจ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ปนิษฎี อวิรุทธนันท

คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. บุญญฤทธิ์
อุยยานนวาระ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร

รศ.นพ.จักรกริช กลาผจญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนาที่ ๒ ของ จํานวน ๔ หนา

๒. กลุมเรื่องวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
บริหารทุน โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.

ชื่อผูอํานวยการแผนงาน/
หัวหนาโครงการ
การวิจัยตนแบบหมอนสําหรับจัดทาในขณะใสทอ ผศ.ดร.สุรังศี เดชเจริญ
ชวยหายใจแบบกึ่งอัตโนมัติ
ชื่อแผนงาน/โครงการ

ชื่อหนวยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
ผศ.ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประดิษฐอุปกรณสําหรับประเมิน
ความสามารถในการทรงตัวและใหขอมูล
ปอนกลับ
การวิจัยเพื่อคิดคนและพัฒนาเทคนิคใหมในการ รศ.นพ.สมชัย นิรุตติศาสน
ตรวจหาและรักษารอยโรคกอมะเร็งปากมดลู ก
ระยะเริ่ ม ต น และโรคที่ เกี่ย วขอ งกั บ การติ ด เชื้ อ
ไวรัสแปปโลมา
การออกแบบและพัฒนาขอเขาเทียมเชิงพาณิชย ผศ.ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
เพื่อคนไทย
การโพรไบโอติกและการคัดเลือกโพรไบโอติกเพื่อ ศ. ดร.รวี เถียรไพศาล
ปองกันโรคฟนผุ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร

หนาที่ ๓ ของ จํานวน ๔ หนา

๓. ดานการสรางสรรควิชาการงานศิลป
บริหารทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ลําดับที่

ชื่อแผนงาน/โครงการ

๑.

๖.

น วั ต กรรมการบั น ทึ กโน ตเสี ยงป าฬิ จาก
พระไตรปฎกสัชฌายะ
ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุน
ไซอิ๋ว: การสรางสรรคละครขามวัฒนธรรม
ฮูป แตมรวมสมัยพระเวสสัน ดร ๑๓ กัณ ฑ บน
กระเบื้องดินเผาดานเกวียน
โครงการประพันธเพลงอาเซียนสําหรับวงดนตรี
เชมเบอร: บทเพลง“จิต วิญ ญาณแห งอาเซีย น
สําหรับวงเปยโนควินเท็ท”
พลังแหงดิน

๗.
๘.
๙.

ศิลปะเสียงมนุษย
ศิลปะติดลอ : ประติมากรรมสื่อใหม
รูปทรงความสามัคคีจากวิถีธรรมชาติ

๑๐.

การสรางสรรคงานจิตรกรรมฝาผนังประเพณีวัฏ
จักรชีวิตรอบปของคนถิ่นลานนา (หมายเลข 2)
ม หั ศ จ รรย แ ห งพ ลั งธ รรม ช าติ กั บ ก าร
สรางสรรคผลงานศิลปกรรม
ร อ ยเรี ย งสํ า เนี ย งสยาม : บทเพลงร ว มสมั ย
สําหรับเปยโนทรีโอ ประพันธโดยใชแรงบันดาล
ใจจากเพลงไทยเดิม
โครงการประพั น ธ เ พลงไทยอี ส านสมั ย นิ ย ม
สําหรับกีตารคลาสสิก
การกํากับละครเพลงเรื่อง “หลายชีวิต” เพื่อสราง
ชุดคูมือการกํากับละครเพลงในประเทศไทย
ชีวิต : ไมกัดดวยน้ํากรด
การสรางสรรคสาธารณะศิลป “นาขาวนิเวศ”
นวัต กรรมหนัง จับ ระบํ า เลาเรื่อ งพุทธประวัติ
ตอนมารผจญ

๒.
๓.
๔.
๕.

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ชื่อผูอํานวยการแผนงาน/
หัวหนาโครงการ

ผศ.ดร.ศศี พงศสรายุทธ

ชื่อหนวยงาน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายณัฐ ล้ําเลิศ
นายไกรลาส จิตรกุล
นายจิรวัฒน จันทรสวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ ธรรมบุตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
น.ส.เดือนฉายผูชนะ
ภูประเสริฐ
ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
นายธีรพล หอสงา
นายบุญเกิด ศรีสุขา

นายจามร ศุภผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร.ต.ดนุเชษฐ วิสัยจร

กรมดุริยางคทหารบก

น.ส.พันพัสสา ธูปเทียน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายมานิตย โกวฤทธิ์
นายยอดชาย พรหมอินทร

ศ.พงศเดช ไชยคุตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นายวิจิตร อภิชาตเกรียงไกร สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ผศ.ดร.อนุกูล โรจนสุข
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมบูรณ

หนาที่ ๔ ของ จํานวน ๔ หนา

