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โครงการวิจัย/บริการรับทําวิจัย   

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  ป 2560-2565 

จําแนกตามแหลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน (ขอมูล ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2565) 

 

โครงการวิจัย/บริการรับทําวิจัย  ป 2565 (5 เร่ือง) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1. การลดความเสี่ยงสําหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตชุมชนเมือง

ของประเทศไทยดวยการประเมินความเสี่ยงจากการไดรับสัมผัสทางสิ่งแวดลอม  โดยมี รศ.ดร.

ชีระวิทย  รัตนพันธ  เปนหัวหนาโครงการ  ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic 

Research Fund ของมหาวิทยาลัยมหดิล ปงบประมาณ 2565 จากสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เปนเงิน 800,000 บาท 

2. การประเมินความเชื่อมโยงของความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํา อาหาร และพลังงาน เพ่ือการ

จัดการน้ําในระบบกสิกรรมของไทยดวยแบบจําลองเชิงพลวัต  ทุนจากสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.)  โดยมี รศ.ดร.ธันวดี  สุขสาโรจน  เปนหัวหนาโครงการ  เปนเงิน 1,242,000 

บาท  

3. จากเกาสูเกา: นวัตกรรมอาหารไทยโบราณ-มรดกทางวัฒนธรรมท่ีล้ําคาของมณฑลนครชัย

ศร ี โดยมี ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากหนวยบริหารและจัดการทุน

ดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (สอวช.)   เปนเงิน 4,940,000 บาท 

4. การดูแลระยะกลางแบบไรรอยตอในพ้ืนท่ีทดลองของโครงการ Seamless Health and 

Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP)  โดยมี รศ.ดร.นพ.ภูดิท เต

ชาติวัฒน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจาก Japan International Cooperation Agency 

Thailand Office  เปนเงิน 1,965,600 บาท  

- 



2 
 
5. โครงการประเมินผลและถอดบทเรียนโปรแกรมการบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด  โดยมี 

ผศ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ  เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  เปนเงิน 

1,800,000 บาท 

โครงการวิจัย/บริการรับทําวิจัย  ป 2564 (7 เร่ือง) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1. โครงการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน

หรือพ้ืนท่ี กรณีศึกษาการดําเนินงานพ้ืนท่ีตนแบบการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและการปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมี ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจาก

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนเงิน 2,500,000 บาท 

2. การประเมินภาวะทางสังคม สุขภาพ และพฤติกรรมการรับมือและปฏิบัติตามมาตรการการ

ควบคุม ปองกันการแพรระบาดและผลกระทบตอระบบสุขภาพและชุมชนของโรคโควิด 2019 

ของประชาชนไทย: ชุดการศึกษาดวยการสํารวจแบบเรงดวนตามสถานการณระบาดระหวางป 

2021-2023  โดยมี ศ.ดร.สุภา  เพงพิศ  เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากเงินรายได

มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2564 (MU-GPI)  เปนเงิน 880,000 บาท  

3. การศึกษาหลายประเทศเก่ียวกับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ COVID-19 

ในสตรีหลังคลอด รวมถึงการฉีดวัคซีนและภาวะซึมเศราหลังคลอด  โดยมี ผศ.ดร.โซอะ หงส  

เปนหัวหนาโครงการ ทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2564 (MU-GPI)  

เปนเงิน 999,000 บาท  

4. นโยบายสิ่งเสพติด การตอบสนองทางกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายในระบบยุติธรรม: 

การเปรียบเทียบขามชาติระหวางประเทศไทยกับญี่ปุน ระยะท่ี 2  โดยมี ผศ.ดร.บังอร  เทพ

เทียน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  เปนเงิน 634,700 บาท 

1. การประเมินความพรอมในการขับข่ีของผูขับแท็กซ่ีสูงอายุ

เพ่ือพัฒนาการคัดกรองในการชี้แนวทางเพ่ิมความปลอดภัย

บนถนน  โดยมี ผศ.ดร.อรพินท เลาซ้ี เปนหัวหนาโครงการ 

ทุนจาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare 

Foundation Research Grant 2020 เปนเงิน 150,000 

บาท  
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5. การเฝาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีใน 10 กลุมประชากรเปาหมายพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ป 2564  โดยมี ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานัก

อนามัย กรุงเทพมหานคร  เปนเงิน 1,200,000 บาท  

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ินและบุคลากรสาธารณสุขดาน

การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมโดยเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ี  โดยมี รศ.ดร.

นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

(สช.)  เปนเงิน 400,000 บาท  

โครงการวิจัย/บริการรับทําวิจัย  ป 2563 (11 เร่ือง) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1. ศึกษาและพัฒนาการศึกษาและฝกอบรมดานเวชศาสตรวิถีชีวิต  โดยมี รศ.ดร.นพ.ภูดิท เต

ชาติวัฒน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.)  เปนเงิน 4,400,000 บาท 

2. การสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอ (พชอ.) โดยมี รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนเงิน 5,000,000 บาท 

3. นโยบายสิ่งเสพติด การตอบสนองทางกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายในระบบยตุิธรรม: 

การเปรียบเทียบขามชาติระหวางประเทศไทยกับญี่ปุน ระยะท่ี 1  โดยมี ผศ.ดร.บังอร  เทพ

เทียน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  เปนเงิน 638,000 บาท 

4. โครงการสานพลังติดตามและสนับสนุนกระบวนการนโยบายสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย

ท่ีมีคุณภาพ (Active Ageing Policy Watch)”  โดยมี ผศ.ดร.นพ.วิชช  เกษมทรัพย เปน

หัวหนาโครงการ ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  เปนเงิน 

5,000,000 บาท 

- 
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5. โครงการท่ี 3 การจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมยางลอรถในประเทศ

ไทย ดวยการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวรวมกับการวิเคราะหสายธารแหงคุณคา (แผนงานวิจัยการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยางลอไทย) โดยมี รศ.ดร.ชีระวิทย  รัตนพันธ  เปนหัวหนา

โครงการ ทุนจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  ปงบประมาณ 2563  เปนเงิน 824,700 

บาท 

6. แผนงานวิจัย "การสังเคราะหทางเลือกและขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูป

บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร (อสส.) เพ่ือมุงสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน)  โดยมี รศ.ดร.นพ.

ภูดิท  เตชาติวัฒน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปน

เงิน 1,543,030 บาท  

7. โครงการยอยท่ี 1 การสังเคราะหวรรณกรรมเพ่ือประมวลนโยบาย  บทบาท  และทิศ

ทางการปฏิรูปบทบาทของ   อสม./อสส. เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยมี รศ.ดร.ชีระวิทย  รัตนพันธ เปนหัวหนาโครงการ ทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) เปนเงิน 347,600 บาท 

8. โครงการยอยท่ี 2 การวิจัยวิเคราะหระบบการดําเนินงานและความคาดหวังของผูมีสวนได

สวนเสียสําคัญในการปฏิรูปบทบาทของ อสม./อสส. เพ่ือมุงสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  โดยมี รศ.ดร.ธันวดี  สขุสาโรจน  เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) เปนเงิน 1,002,600 บาท 

9. โครงการยอยท่ี 3 การวิจัยถอดบทเรียนของ อสม. ท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best 

Practices) เพ่ือการปฏิรูปบทบาท อสม./อสส. มุงสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยมี ผศ.ดร.อรพินท  เลาซ้ี เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) เปนเงิน 1,002,600 บาท 

10. โครงการยอยท่ี 4 การวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาบทบาทอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในฐานะการเปนนวัตกรสังคม  โดยมี ผศ.ดร.นพ.วิชช  
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เกษมทรัพย เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนเงิน 

1,092,000 บาท 

11. โครงการยอยท่ี 5 การวิจัยเพ่ือคนหาภาพอนาคตรวมกันสําหรับเสนอทางเลือกและ

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปบทบาท อสม./อสส. มุงสูการบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน  โดยมี รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนเงิน 2,063,500 บาท  

โครงการวิจัย/บริการรับทําวิจัย  ป 2562 (13 เร่ือง) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1. การเฝาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีใน 10 กลุมประชากรเปาหมายพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ป  2562 โดยมี ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานัก

อนามัย กรุงเทพมหานคร เปนเงิน 900,000 บาท  

2. ผลกระทบจากการใชสารกระตุนประสาทกลุมแอมเฟตามีนตอความรูความเขาใจในผูปวย: 

กรณีศึกษาผลในระยะยาว โดยมี ผศ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ เปนหัวหนาโครงการ ทุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  เปนเงิน 525,700 บาท 

3. การสรางและพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีกรมควบคุมโรคและอาจารยทางการแพทยและ

สาธารณสุขในประเทศไทยในการทําวิจัยปฏิบัติงานและพัฒนาระบบบริการเก่ียวกับวัณโรค 

โดยมี ศ.ดร.สุภา เพงพิศ เปนหัวหนาโครงการ ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

(วช.) เปนเงิน 1,350,000 บาท  

4. การประเมินสถานการณของชุมชน ผูสูงวัย รูปแบบของอุปกรณ และรูปแบบเครือขายท่ี

เหมาะสมเพ่ือพัฒนาอุปกรณและเครือขายเสียงเรียกชวยชีวิตท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงวัยใน

ชุมชน โดยมี ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน เปนหัวหนาโครงการ ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) เปนเงิน 1,066,300 บาท 

1. An Examination of the Factors that Influence 

Young Drivers’ Willingness to Speed and Text 

while Driving for Sustainable Encouragement of 

Safety Driving in Thailand) โดยมี ผศ.ดร.ชีระวิทย รัตน

พันธ เปนหัวหนาโครงการ ทุนจาก Mitsui Sumitomo 

Insurance Welfare Foundation เปนเงิน 150,000 บาท  

2. โครงการรูเทาทันสรางสรรคสื่อปลอดภัย โดยมี ผศ.ดร.

เนตร หงสไกรเลิศ เปนหัวหนาโครงการ ทุนจากกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เปนเงิน 990,000 บาท 

3. Design and Development of a Plan for Guiding 

Countries in Operationalization of a One Health 

Approach for the Control of Vector Borne Diseases 

in the Context of Climate Change.  โดยมี รศ.ดร.นพ.

ภูดิท เตชาติวัฒน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจาก WHO-

TDR  เปนเงิน  637,600 บาท  
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5.รูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือการจัดการขยะพลาสติกในจังหวัดท่ีติดชายฝงทะเลอยางบูรณาการ

ทุกภาคสวนและยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง โดยมี รศ.ดร.ชีระวิทย รัตนพันธ  เปนหัวหนา

โครงการ ทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ  เปนเงิน 1,000,000 บาท 

6. การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากลไกและสนับสนุนความเพียงพอของการไดรับ

บริการโรคท่ีเปนปญหาสําคัญ (ผูปวยเบาหวาน ความดันสูงท่ีเขารับบริการคลินิคไตวายเรื้อรัง 

โดยมี ผศ.ดร.นพ.วิชช เกษมทรัพย เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนเงิน 400,000 บาท 

7. ประสิทธิผลของการใหบริการรักษาความผิดปกติทางจิตโดยผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผน

โบราณในประเทศไทย: การศึกษาติดตามและควบคุม  โดยมี ศ.ดร.สุภา เพงพิศ เปนหัวหนา

โครงการ ทุนสวนตัว เปนเงิน 100,000 บาท  

8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเฝาระวัง เพ่ือการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 

และการสรางเสริมสุขภาพในกลุมประเทศอาเซียน (กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ไทย และ

เวียดนาม  โดยมี ศ.ดร.สุภา เพงพิศ เปนหัวหนาโครงการ ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนเงิน 5,678,000 บาท 

9. การศึกษานํารอง : โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดูแลเบื้องตนในโรคความดันโลหิตสูงและ

ปญหาการใชสุราในประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.สุภา เพงพิศ เปนหัวหนาโครงการ ทุนจาก 

Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) เปนเงิน 9,800 CAD  

4. Technical support to assist TDR in Reviewing 

needs in selected African countries for 

Institutional capacity, organizational set-up, 

financial and administrative systems to contribute 

to a draft plan for a One Health approach for the 

control. โดยมี รศ.ดร.นพ.ภดูิท เตชาติวัฒน  เปนหัวหนา

โครงการ  ทุนจาก WHO-TDR  เปนเงิน 318,800 บาท  

โครงการวิจัย/บริการรับทําวิจัย  ป 2561 (6 เร่ือง)  

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับวิถีชีวิตตอการปองกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

ในพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครปฐม ปท่ี 3 โดยมี ศ.ดร.สุภา เพงพิศ เปนหัวหนาโครงการ  ทุน

จากงบประมาณแผนดิน  ป 2561  เปนเงิน 900,000 บาท  

1.ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครอง

สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 กรณีศึกษารถสาธารณะ

ชนิดรถแท็กซ่ี โดยมี อ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ เปนหัวหนา
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2. การสํารวจสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออาทรตอผูสูงวัยเพ่ือสงเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงวัย  กรณีศึกษาประเทศญ่ีปุน มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยมี ผศ.ดร.ศริ

ยามน ติรพัฒน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปน

เงิน 1,450,050 บาท 

3. โครงการประเมินการขับเคลื่อนการเสริมความเขมแข็งของภาคีเครือขายภาคประชาชนใน

การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมี ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ เปนหัวหนาโครงการ 

ทุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนเงิน 433,950 บาท 

4. Nutritional status of women and children and its inequality in ASEAN 

countries โดย Asst. Prof. Dr.Seo Ah Hong -ไมมีทุน- 

โครงการ  ทุนจากศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพ่ือการ

ควบคุมยาสูบ (ศจย.)  เปนเงิน 441,815 บาท 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการ

ดําเนินงานธนาคารเวลา โดยมี ผศ.ดร.เนตร หงษไกรเลิศ 

เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานสนับสนุนการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) 

เปนเงิน 110,000 บาท 

โครงการวิจัย/บริการรับทําวิจัย  ป 2560 (13 เร่ือง) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับวิถีชีวิตตอการปองกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

ในพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครปฐม  โดยมี ศ.ดร.สภุา เพงพิศ เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจาก

งบประมาณแผนดนิ ป 2560  เปนเงิน 700,000 บาท  

2. ตนทุนประสิทธิผลของการรักษาดวยแพทยทางเลือกในกลุมผูสูงอายุท่ีมีภาวะปวดหลัง

สวนลางเรื้อรัง  โดยมี ผศ.ดร.อรพินท  เลาซ้ี เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม เปนเงิน 

600,000 บาท  

3. การเปดเผยตนเองของวัยรุนอายุระหวาง 18-24 ป ท่ีเสพติดยาบาและมารับการรักษาท่ี

ศูนยบริการสาธารณสุขสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร : การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี ผศ.ดร.

บังอร  เทพเทียน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ วช.-ทุน

บัณฑิตศึกษา (ป.โท) ดานการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร มนุษยศาสตร และ

ศิลปวัฒนธรรม เปนเงิน 77,000 บาท 

1. การพัฒนาชุมชนท่ีเอ้ืออาทรตอผูสูงวัยเพ่ือสงเสริมพฤติ

พลังทางรางกาย จิตใจ และเศรษฐกิจอยางเหมาะสมและ

ยั่งยืน โดยมี ผศ. ดร.ศริยามน ติรพัฒน เปนหัวหนา

โครงการ ทุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย 

(มสผส.) เปนเงิน 1,654,609 บาท 

2. Biogas Production by Co-digestion of Municipal 

Wastewater and Food Waste in Semi-continuous 

Operations โดยมี รศ.ดร.ชีระวิทย รัตนพันธ เปนหัวหนา

โครงการ ทุนจาก Austrian Agency for International 

Cooperation in Education and Research เปนเงิน 

70,000บาท และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปน

เงิน 41,800บาท 
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4. โครงการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กิจกรรมท่ี 2 การเฝาระวัง

พฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีใน 9 กลุมประชากร เปาหมายพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ป 60 โดยมี ผศ.ดร.บังอร  เทพเทียน เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร เปนเงิน 1,200,000 บาท  

5. การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวเพ่ือการจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมยาง

ลอรถยนตของประเทศไทยดวยการวิเคราะหสายธารแหงคุณคา  โดยมี รศ.ดร.ชีระวิทย รัตน

พันธ เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ภายใตโครงการ วิจัย

มุงเปา) เปนเงิน 320,550 บาท 

6. การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวเพ่ือการปลูกยางพาราและกระบวนการผลิตยางแทงของประเทศ

ไทยอยางยั่งยืนดวยการวิเคราะหสายธารแหงคุณคา โดยมี รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน เปน

หัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ภายใตโครงการ วิจัยมุงเปา) 

เปนเงิน 772,398 บาท  

7. การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวเพ่ือกระบวนการผลิตยางลอรถยนตและการจัดการยางลอรถยนต

ใชแลวของประเทศไทยอยายั่งยืนดวยการวิเคราะหสายธารแหงคุณคา โดยมี รศ.ดร.ชีระวิทย 

รัตนพันธ เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ภายใต

โครงการวิจัยมุงเปา) เปนเงิน 563,134 บาท  

8. โครงการ แนวทางการจัดการขยะอาหารของตลาดสดขนาดใหญในประเทศไทยอยางยั่งยืน 

โดยมี รศ.ดร.ชีระวิทย รัตนพันธ เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) เปนเงิน 840,950 บาท  

9. การวิเคราะหพลวัตระบบของปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะอยาง

สมเหตุสมผลในภาคประชาชน รูปแบบระดับจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี  โดยมี ผศ.

ดร.อิสรียฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทรสองสุข เปนหัวหนาโครงการ  ทุนจากสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) เปนเงิน 1,523,658 บาท 
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10. Early Adolescent Patterns of Alcohol and Tobacco concurrent use in south 

east Asia region  โดย Asst. Prof. Dr.Seo Ah Hong  -ไมมีทุน-  

11. Trends in socioeconomic inequality in undernutrition among children under 

5 in Thailand  โดย Asst. Prof. Dr.Seo Ah Hong  -ไมมีทุน-  

 

 


