
สรุปโครงการวิจยักรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ในระบบ NRPM 1

หน่วยงาน ชือ่โครงการวิจัย
 งบจัดสรรใน

ระบบ NRPM
รวม หมายเหตุ

ส านักทันตสาธารณสุข

การประเมินผลการด าเนินการจัดบรกิารส่งเสรมิป้องกันสุขภาพช่องปาก

ของหน่วยบรกิารสาธารณสุขที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศ

นโยบายกองทุนทันตกรรม

   1,100,000 สุณี วงศ์คงคาเทพ            1,100,000

ส านักอนามัยการเจรญิพันธุ์ โครงการพัฒนาโปรแกรมสื่อสารเรื่องเพศส าหรบัครอบครวัไทย    2,000,000 กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง            2,000,000

ขนมจีนเสรมิโฟเลทจากพืชสมุนไพร ปีงบประมาณ 2556-2558       700,000 ภัทธิรา ยิ่งเลิศรตันะกุล

การบรโิภคอาหารกับปรมิาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัย       406,000 นันทยา จงใจเทศ

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ณ แหล่งก าเนิด โดยเทคโนโลยที าลายเชือ้

ด้วยไอน้ า
      950,000 ศรอีรณุ สุขเจรญิ               950,000

กองออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ

ประสิทธิผลของการมีส่วนรว่มของโรงเรยีนและสาธารณสุขต่อการสรา้ง

พฤติกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของนักเรยีนประถมศึกษา
      300,000 เกรยีงศักดิ์ เต็งอ านวย               300,000

การพัฒนาตัวชีวั้ดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
      560,000 อ าพร บุศรงัษี

การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ

อุตสาหกรรมถลุงแร ่หลอมโลหะ
   2,000,000 สุกานดา พัดพาดี

โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ส าหรบักิจการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
   2,000,000 สุกานดา พัดพาดี

ศูนยอ์นามัยที่ 1

การศึกษาประสิทธิผลของการดูแลภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ของหญิงตัง้ครรภ์ในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐัและรปูแบบการแก้ไข

ปัญหาภาวะโลหติจางในหญิงตัง้ครรภ์ของประเทศไทย

   1,400,000 ยงยส หถัพรสวรรค์            1,400,000

งานวิจัยปีงบประมาณ 2556

กองประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพ

ชือ่-สกุลหวัหน้าโครงการ

           1,106,000ส านักโภชนาการ

           4,560,000

ส านักที่ปรึกษา กรมอนามัย วันที่ 29 ตลุาคม 2555



สรุปโครงการวิจยักรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ในระบบ NRPM 2

หน่วยงาน ชือ่โครงการวิจัย
 งบจัดสรรใน

ระบบ NRPM
รวม หมายเหตุชือ่-สกุลหวัหน้าโครงการ

ศูนยอ์นามัยที่ 2
การพัฒนาวิถีชีวิตสรา้งเสรมิสุขภาพส าหรบันักเรยีนประถมเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในพื้นที่ความรบัผิดชอบของศูนยอ์นามัยที่ 2
      172,000 กอบแก้ว ขันตี               172,000

การลดอัตราการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นด้วยวิธีการเฝ้าระวังและช่วยเหลือวัยรุ่นที่

เสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์โดยอาสาสมัครวัยรุ่นอนามัยเจรญิพันธุ์เปรยีบเทียบ

กับวิธีเดิม

      538,000 สันทิต บุณยะส่ง

การพัฒนากระบวนการลดหวาน มัน เค็ม ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

พื้นที่เขต 3 และเขต 9
      700,000 ควรพิศ สายภัทรานุสรณ์

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อแก้ปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรยีน       140,000 บังเอิญ ทองมอญ

ปัจจัยด้านการเลีย้งดูเด็กของผู้ปกครองและการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อ

การส่งเสรมิการเจรญิเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุขที่

 4 และ 5

      200,000 สกาวรตัน์ เทพรกัษ์

การพัฒนาหลักสูตรอบรมแกนน าพนักงานด้านการส่งเสรมิสุขภาพใน

สถานประกอบการ
      350,000 อุบล จันทรเ์พชร

ปัจจัยทางจิตสังคมของมารดาที่เกี่ยวกับการรบับรกิารสุขภาพช่องปาก

ของบุตรก่อนวัยเรยีน
      225,000 วรวรรณ อัศวกุล

เป็นโครงการต่อเน่ือง 3 ปี 

และหวัหน้าโครงการวิจัยยา้ย

มาจากส านักทันตสาธารณสุข

การพัฒนาตัวบ่งชีม้าตรฐานการจัดบรกิารส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค

ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 10 

และ 12

      950,000 วันเพ็ญ ศิวารมย์

การส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 3-5 ปี ผ่านโปรแกรมการเล่นตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
      504,100 ทัศนีย์ รอดชมภู

การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รบัปรมิาณฟลูออไรด์สูง

จากน้ าบรโิภค
      507,000 สุพจน์ ช านาญไพร

ศูนยอ์นามัยที่ 4               775,000

           1,454,100ศูนยอ์นามัยที่ 6

           2,841,000

กลุม่พัฒนาความรว่มมือ

ทันตสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ

           1,378,000ศูนยอ์นามัยที่ 3

ส านักที่ปรึกษา กรมอนามัย วันที่ 29 ตลุาคม 2555



สรุปโครงการวิจยักรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ในระบบ NRPM 3

หน่วยงาน ชือ่โครงการวิจัย
 งบจัดสรรใน

ระบบ NRPM
รวม หมายเหตุชือ่-สกุลหวัหน้าโครงการ

โครงการวิจัยปฏิบัติการเสรมิสรา้งพลังชุมชนอยา่งมีส่วนรว่มในการ 

ส่งเสรมิทันตสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรยีน และประถมศึกษาในจังหวัด

เชียงใหม่ด้วยการใช้กระบวนการสุนทรยีปรศันี และขุมทรพัยช์ุมชน 

ปีงบประมาณ 2554 – 2556

      400,000 ทิพาพร เสถียรศักดิพ์งศ์

การพัฒนารปูแบบการสรา้งเสรมิทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีจาก

แบบจ าลองความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ
      750,000 ทิพาพร เสถียรศักดิพ์งศ์

โครงการวิจัยพัฒนาโรงเรยีนน ารอ่งที่มีการจัดการระบบสุขภาพตาม

องค์ประกอบ Comprehensive Health Programme
      399,000 ฉัตรภั์ทร์ คงปัน้

การพัฒนารปูแบบการสรา้งเสรมิทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีของ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล และการเสรมิสรา้งพลังชุมชนในการ

สรา้งเสรมิทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย

      585,000 ทิพาพร เสถียรศักดิพ์งศ์

โครงการวิจัยศึกษาภาระโรคฟันตกกระและผลกระทบต่อสุขภาพของ

ฟลูออไรด์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
      200,000 ฉัตรภั์ทร์ คงปัน้

การมีส่วนรว่มของผู้เลีย้งดูในครอบครวัและผู้ดูแลเด็กในชุมชนในการ

ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตและพัฒนาการเด็กชาวไทยภูเขาอาย ุ0 – 5 ปี
      400,000 น้ าเพชร ศิรมิังฆศรี

การมีส่วนรว่มขององค์กรและชุมชนชาวไทยภูเขาในการพัฒนาคุณภาพ 

น้ าประปาภูเขา
      300,000 อโณทัย พรมชัย

กลไกการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง       267,600 สมควร ใจกระจ่าง

กลไกการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง       267,600 อโณทัย พรมชัย

โครงการวิจัยปฏิบัติการเสรมิสรา้งพลังชุมชนอยา่งมีส่วนรว่มในการ

ส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอ) 

และลิซู  (ลีซอ)  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความ

มั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัฯ (หมู่บ้านพมพ.)  ภายใต้โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา

อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่  

ปีงบประมาณ 2556

      590,000 รุ่งรศัมี ศรวีงศ์พันธ์

19,861,300    บาทรวมเป็นเงิน

ศูนยพ์ัฒนาอนามัยพื้นที่สูง            1,825,200

           2,841,000

กลุม่พัฒนาความรว่มมือ

ทันตสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ

ส านักที่ปรึกษา กรมอนามัย วันที่ 29 ตลุาคม 2555


