รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1: ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพระดับสูงให้มีคุณภำพ มีควำมพร้อมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและมีควำมสำมำรถในกำรหำองค์ควำมรู้ในระดับสำกล
กิจกรรม 1) จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ แผนทั้งปี
รวม
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่3
ไตรมาสที่4
1. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
คน
1,295
1,255
11
19
1,047
178
2. จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่
คน
1,358
1,345
40
2
2
1,301
3. จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
คน
3,544
3,526
3,501
3,480
2,429
3,526
ผลผลิตที่ 2 : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
วัตถุประสงค์ เพื่อบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภำพมำตรฐำนในระดับสำกลและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
กิจกรรม 1) เผยแพร่ควำมรู้และบริกำรวิชำกำร
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ แผนทั้งปี
รวม
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
1. จำนวนงำนเผยแพร่ควำมรู้และบริกำรวิชำกำร
ครั้ง
9,448
10,232
2,583
2,415
2. จำนวนผู้เข้ำรับบริกำรบริกำรเผยแพร่ควำมรู้บริกำรวิชำกำร
คน
185,680
176,652
38,234
38,539
3. จำนวนกำรให้บริกำรชันสูตรพลิกศพ
ศพ/ปี
3,200
6,995
1,554
1,922
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ไตรมาสที่3
2,444
28,339
1,754

ไตรมาสที่4
2,790
71,540
1,765

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลผลิตที่ 3 : ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในกำรสร้ำงเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและกำรธำรงไว้ซึ่งควำมเจริญงอกงำมทำงสังคม
กิจกรรม 1) ส่งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทุนทำงสังคมและทุนทำงวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงกำรศิลปวัฒนธรรม
2. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

หน่วยนับ
โครงกำร
คน

แผนทั้งปี
38
45,150

รวม
54
83,286

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
24
8
56,879
4,473

ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

8
9,268

14
12,666

ไตรมาสที่3
84
84

ไตรมาสที่4
84

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
ผลผลิตที่ 1 : โครงกำรเร่งรัดผลิตบัณฑิตสำขำวิชำที่ขำดแคลน
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตสำขำวิชำที่ขำดแคลน ให้มีคุณภำพ มีควำมพร้อม สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
กิจกรรม 1) จัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำที่ขำดแคลน
ระยะเวลำดำเนินกำร : ปีงบประมำณ 2547 – 2556 (นักศึกษำรุ่นสุดท้ำยจบกำรศึกษำปี 2562)
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
2. จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่

หน่วยนับ
คน
คน

แผนทั้งปี

รวม

84
84
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84
84

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
168
168
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลผลิตที่ 2 : โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงของกำรขำดแคลนแพทย์และพยำบำล โดยเพิ่มกำรผลิตให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประเทศ
กิจกรรม 1) เร่งรัดกำรเรียนกำรสอนสำขำแพทยศำสตร์
ระยะเวลำดำเนินกำร : ปีงบประมำณ 2549 – 2560 (นักศึกษำรุ่นสุดท้ำยจบกำรศึกษำปี 2566)
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ แผนทั้งปี
รวม
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
1. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
คน
48
48
2. จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
คน
576
576
624
624

ไตรมาสที่3
48
576

ไตรมาสที่4

ผลผลิตที่ 3 : โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงของกำรขำดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มกำรผลิตให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประเทศ
กิจกรรม 1) เร่งรัดกำรเรียนกำรสอนสำขำแพทยศำสตร์
ระยะเวลำดำเนินกำร : อยู่ระหว่ำง กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เสนอโครงกำรผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ แผนทั้งปี
รวม
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
1. จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่
คน
132
132
2. จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
คน
132
132
-

ไตรมาสที่3
132
132

ไตรมาสที่4
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132

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลผลิตที่ 4 : โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข
วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับกำรผลิตและฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำแพทย์ พยำบำล บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขและเพิ่มศักยภำพกำรวิจัยด้ำนกำรแพทย์ ให้บริกำรรักษำพยำบำลอย่ำงเป็นระบบ
มีคุณภำพมำตรฐำนตลอดจนเป็นศูนย์กลำงสุขภำพในภูมิภำคเอเชีย
กิจกรรม 1) พัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ แผนทั้งปี
รวม
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่3
ไตรมาสที่4
1. จำนวนผู้ป่วยนอก
รำย
3,762,279
4,036,065
975,053
1,009,246
1,015,211
1,036,555
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
2,900,000
3,120,015
760,602
785,554
785,857
788,002
โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์
532,279
555,998
129,190
135,334
140,241
151,233
ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก
330,000
360,052
85,261
88,358
89,113
97,320
2. จำนวนผู้ป่วยใน
รำย
104,112
104,637
25,854
25,640
26,006
27,137
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
85,000
84,074
20,970
20,487
20,907
21,710
โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์
16,712
17,248
4,082
4,347
4,276
4,543
ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก
2,400
3,315
802
806
823
884
3. จำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฏิบัติงำน
คน
5,158
5,993
2,617
1,367
1,063
946
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
4,858
5,377
2,587
1,019
972
799
ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก
300
616
30
348
91
147
4. จำนวนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำล
งำน
39
57
14
12
13
18
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
34
55
14
11
13
17
ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก
5
2
1
1
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้เกิดกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทิศทำงพัฒนำประเทศ
กิจกรรม 1) กำรบริหำรงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ แผนทั้งปี
รวม
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
1. จำนวนโครงกำรวิจัยใหม่
โครงกำร
659
737
166
197
2. จำนวนโครงกำรวิจัยที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำร
2,130
2,971
2,773
2,756
3. จำนวนโครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ
โครงกำร
330
368
50
169

ไตรมาสที่3
171
2,851
55

ไตรมาสที่4
203
2,971
94

ผลผลิตที่ 2 : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ให้สอดคล้องกับศักยภำพทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
กิจกรรม 1) กำรบริหำรงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ แผนทั้งปี
รวม
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
1. จำนวนโครงกำรวิจัยใหม่
โครงกำร
154
154
19
39
2. จำนวนโครงกำรวิจัยที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำร
570
520
511
512
3. จำนวนโครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ
โครงกำร
99
131
27
27

ไตรมาสที่3
57
517
37

ไตรมาสที่4
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39
520
40

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

1

นพ.สมุนัส บุณยะรัตเวช
น.ส.เกษมณี จงเจียมดีและรศ.นพ.อภิชาติ อัศว
มงคลกุล

ตจวิทยา

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

อ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ

กุมารเวชศาสตร์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
และ นายคุณาธิป สุทธิยท
ุ ธ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

10

1% Clotrimazole dusting powder
3D MOTION ANALYSIS OF HERMIT DOING BODY CONTORTION EXERCISE (RUESI DAT
TON) IN BACK AND LEGS
A follow-up study to evaluate the long-term post treatment effects or peginterferon alfa2a (PEG-IFN) in patients with HBeAg positive chronic hepatitis B from the original study
WV 19432 (Neptune)
A multicenter, prospective, observational, non-interventional cohort study evaluation on
treatment predictors of response in subjects with HBeAg positive or HBeAg negative
chronic hepatitis B receiving therapy with Pegasys (Peginterferon alfa-2a 40KD)
A multiple, open-label, long-term extension study to investigate the efficacy and safety
of lacosamide as adjunctive therapy in pediatric subjects with epilepsy with partialonset seizures
A REVIEW OF FACTORS ASSOCIATED SELF-DETERMINATION AND SELF-REGULATION
THEORY THAT ENCOURAGE CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL LEARNERS ON
MOOCS
A STUDY OF ATTITUDES RELATING TO HOME HEALTH VISIT AMONG APPLIED THAI
TRADITIONAL MEDICAL STUDENTS
ABO (Aorta Balloon Occlusion) Trauma Registry
Acquired demyelinating diseases of the central nervous system ในผู ้ป่ วยเด็กที่
โรงพยาบาลศิรริ าช
Agreement for the performance of a clinical trial_BAY 86-5207/91774

11

ASEAN Medical School Network

2
3

4

5

6
7
8
9

12
13
14
15

้ Mycoplasma
Bacterial pneumonia score สาหรับการวินจ
ิ ฉั ยการเกิดภาวะปอดอักเสบจากเชือ
pneumonia ในเด็ก
BAY86-5207_9 1773
BIT225 in HIV_BIT225-004
Clinical Study Agreement_CINC424B2301

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุประพัฒน์ สนใจ
พาณิชย์ และ นายจตุรภัทร ตันติวงศ์
อ. พญ.ต ้องพร วรรณะธูป

ภาควิชา/หน่วยงาน
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

กุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.สุรชัย ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล

กุมารเวชศาสตร์

Assist.Prof.Manopchai Thamkhantho,M.D.

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวช

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.จันทิมา รองวิรย
ิ ะพานิช

รังสีวท
ิ ยา

Assoc.Prof.Surasak Angsuwathana, M.D.
Assoc.Prof.Wanai Ratanasuwan
Prof.Surapol lssaragrisil,M.D.

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวช
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
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ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

Clinical Trial Agreement_CL3-20098-078
Clnical Study Agreement_AB06012
Donor Specific anti- HLA Antibody ในผู ้ป่ วยหลังปลูกถ่ายไต ในโรงพยาบาลศิรริ าช
Driving Pressure กับการรอดชีวต
ิ ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยวิกฤตทางอายุรกรรมทีใ่ ช ้เครือ
่ งช่วยหายใจ
Effect of Phytosterol and addeb soy Drink on Serum Lipid in Thai-Hypercholesterolemic
Volunteers
EFFECT OF POSITIVE PSYCHOLOGY ACTIVITIES ON PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND
DEPRESSION AMONG FEMALE ADOLESCENTS IN RAJVITHI HOME FOR GIRL
Evaluation of Multimodakity Imaging in the assessment and diagnosis of early stage
alzheimer disease with and without comorbidities
EVALUATION OF MULTIMODALITY IMAGING IN THE ASSESSMENT AND DIAGNOSIS
OF EARLY STAGE ALZHEIMER DISEASE WITH AND WITHOUT COMORBIRITIES
Evaluation of overall survival and recurrence in post TACE or RFA treatment in patient
with or without HIV infection
Evaluation of Zimmer® iASSISTTM Knee versus Conventional Instrumentation in Total
Knee Arthroplasty
FACTORS ASSOCIATED TO MENTAL HEALTH STATUS OF MOTHERS OF CHILDREN
WITH DELAYED DEVELOPMENT THAT TOOK SERVICES AT DEVELOPMENT
STIMULATION CLINIC IN HOSPITALS IN SOUTHERN REGION

Prof.Suwit Charoensak,M.D.
Prof.Praveena Chiowchawisawakit
อ. พญ.นลินี เปรมัษเฐียร
รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม
่ พิกล
ุ

จิตเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

Dr.mayuree Homsanit

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นายสันติภาพ นั นทะสารและรศ.นพ.เธียรชัย
งามทิพย์วฒ
ั นา

จิตวิทยาคลินก
ิ

รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์

รังสีวท
ิ ยา

รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

27

Feasibility study part of A3L49 study

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

28

Hip Fracture_(CZOL446HTH06)

Saranatra Waikakul, M.D,

อายุรศาสตร์

29

HLA-B subtype ทีพ
่ บในผู ้ป่ วยไทยทีเ่ ป็ นโรคข ้อและกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด

่ วชาญวิศวกิจ
รศ.พญ.ปวีณา เชีย

อายุรศาสตร์

30

HLA-B subtypes distribution among patients with Ankylosing spondylitis in Thailand

่ วชาญวิศวกิจ
รศ.พญ.ปวีณา เชีย

อายุรศาสตร์

20
21
22
23
24
25
26

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ื่ โครงการ
ชอ
Immunogenicity of a live attenuated chimeric JE vaccine (IMOJEV®) as a booster dose
after a primary vaccination with CD JEVAX in Thai children
IMPAACT YEAR 4
Improving Radiotherapy Treatment Planning for Patients with Nasopharyngeal
Carcinoma in LMI
In Vitro Activity of Antibiotics against XDR Acinetobacter baumannii
INC424_CINC424A2401
INCREASING THE EFFICIENCY OF LOW TEMPLATE DNA (LT-DNA) ANALYSIS IN
SEMINAL FLUID SPECIMEN
INTELLIGENCE QUOTIENT PROFILE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SPECIFIC
LEARNING DISORDER
Intratympanic Methylprednisolone ในผู ้ป่ วยประสาทหูดับฉั บพลัน.
ivabradine_(CL3-16257-083)
IVF/ICSI_(EMR700623-523)
Locally Advanced Breast Cancer Neoadjuvant Chemotherapy Assessment : A
Prospective Comparative Effectiveness Study of MRI Versus Whole Body PET/CT Versus
Dedicated Breast PET
MIRCERA_(NH19707)
MK-0431_PN083
MODELING HEMOLYTIC ANEMIA USING KLF1 MUTATED ISOGENIC INDUCED
PLURIPOTENT STEM CELLS
Mucosta_REB-ESO-2012 ver.1.0
Naturalistic Evaluation_MK0431-415-00
Neuropathic pain following brachial plexus injury in adult patients: a retrospective
review
Nomograms oh nuchal_377/2555
Normative values of second-trimester_Si413-2012

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

อ.พญ.จิราพร เสตกรณุกล
ู

รังสีวท
ิ ยา

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล
Prof.Surapol Issaragrisil

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

นายเอกชัย ผาสุขและรศ.นพ.ชัชวิน ระงับภัย

นิตเิ วชศาสตร์

อาจารย์ พญ. ฑิฆม
ั พร หอสิร ิ และ น.ส.วริศรา มี
จั่นเพชร
อ. พญ.ศิรพ
ิ ร ลิมป์ วิรย
ิ ะกุล
Associate Pro.Charn Sriratanasathvorn
Associate Pro.Roungsin Choavaratana

จิตเวชศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา
สานั กงานศูนย์โรคหัวใจฯ
สูตศ
ิ าสตร์นรีเวชวิทยา

พญ.เบญจาภา เขียวหวาน

รังสีวท
ิ ยา

Assoc.Prof.Anirut Pattaragarn
Assoc.Prof.Jeerunda Santip,M.D.
น.ส.ภรณ์ทพ
ิ ย์ โพธิรัชต์และศ.นพ.สุรพล อิสร
ไกรศีล
Assoc.Prof.Somchai Leelakusolvong, M.D.
professor.Wannee Nitiyanant,M.D.

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

Dr.Asish Subedi, M.D.

วิสัญญีวท
ิ ยา

Assoc.Prof.Nattinee Srisantiros, M.D.
Assoc,Prof.Nisarat Pitakwatchara pil,MD.

สูตศ
ิ าสตร์ฯ
สูตศ
ิ าสตร์ฯ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
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ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

Prof.Rungroj Krittayaphong M.D.

อายุรศาสตร์

Noppadol Siritanratkul, M.D.

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ

อายุรศาสตร์

54
55

NYHA Class II-IV_CSPP100F2301
Ofatumumab versus Rituximab Salvage Chemoimmunotherapy followed by ASCT in
Relapsed or Refractory DLBCL : OMB110913
Open-label, randomized, parallel-group, active-controlled, multi-centre, non-inferiority
study of dabigatran etexilate versus standard of care for venous thromboembolism
treatment in children from birth to less than 18 years of age: The DIVERSITY study
OPTIMIS – ศึกษาผลของการรักษา ผู ้ป่ วย โรคมะเร็งตับ ( HCC ) ด ้วยวิธก
ี ารให ้เคมีบาบัดทาง
หลอดเลือดแดง ( TACE ) ซึง่ อาจตามด ้วยการให ้ยา โซราฟี นบ
ิ (Sorafenib) หรือไม่ให ้ก็ได ้
รวมทัง้ การศึกษาระยะเวลาในการเริม
่ ให ้ยา โซราฟี นบ
ิ (Sorafenib) (Protocol No.16560)
Otamixaban/XPR0673A_TAO study_EFC6204
PALO_N๐ _(EMR700623-527)

56

Pyruvate Kinase Deficiency (PKD) Natural History Study

รศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

57
58
59

RATIONAL Study_NIS-PLA-XXX-2011/1
RESOLUTE Asia_Zotarolimus
RO 4877533 Tocilizumab(NA25220)

60

Role of extracellular vesicles as a potential biomarker in cardiovascular disease

61

S.pneumoniae isolates_WS2030646

ศัลยศาสตร์ ออโธปิ ดก
ิ ส์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
กุมารเวชศาสตร์

62

SAVOR Study (D1680C00003)

63

SELF-EFFICACY FOR INFORMATION LITERACY IN NURSING STUDENTS

Dr.Keerati Chareancholvanich
Dr.Damras Tresukosol
Asst.Prof.Ajchara Koolvisoot
ดร.ปั ญจรีย ์ ศิวพรอนั นต์ (ทีป
่ รึกษา:ศ.นพ.
รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์ /ภาควิชาอายุรศาสตร์)
Assist.Prof.Wanatpreeya Phongsamart
Prof.Dr.Wannee Nitiyanant M.D. และ
Assoc.Prof.Chunhakasem
Chotinaiwattarakul, M.D.
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
และ น.ส.ปั ทมา กุสม
ุ าลย์

51
52

53

Dr.Nattawut Wonpraparut, M.D.
อายุรศาสตร์
Associate Professor Roungsin Choavaratana สูตศ
ิ าสตร์นรีเวชวิทยา

สานั กงานศูนย์โรคหัวใจสมเด็จฯ
การพยาบาล

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ื่ โครงการ
ชอ
SERAPHIN: Study with Endothelin Receptor Antagonist in Pulmonary Arterial
Hypertension to Improve clinical outcome A multicenter, double-blind, randomized,
placebo-controlled, parallel group, event-driven, Phase lll study to assesss the effects of
ACT-064992 on morbidity and mortality in patients with symptomatic pulmonary arterial
hypertension
Sifalimumab_CD-IA-MEDI-545-1067
STORAGE TIME AND TEMPERATURE AFFECTING DRY SEMINAL STAIN DETECTION ON
VARIOUS FABRICS
Stress perfusion imaging in children
Study BPCAN_CAN-02-001
Survival of Non-Small Cell Lung Cancer Patients With Unexpected N2 After Complete
Resection: Should Aggressive Invasive Mediastinal Staging be performed?
THA ANALYTICAL STUDY OF MEDICINES AND HERBAL MEDICINES USED IN THE
TREATMENT OF PARALYSIS IN THE TEXTBOOK OF THAI TRADITIONAL MEDICINE
(CONSERVATIVE EDITION)
THE EFFECTS OF BUDDHISM BIBLIOTHERAPY TO ENHANCE THE QUALITY OF LIFE IN
COGNITIVE AND AFFECTIVE OF THE TERMINALLY ILL PATIENTS
THE MODEL OF DELIBERATE PRACTICE FOR DEVELOPMENT OF NURSING PRACTICE
SKILLS
The patient and treatment characteristics and impact on Thai patients' well-being
associated with controlled ovarian stimulation in real life practice
The study of Botulinum toxin A effects in decreasing wound contraction (การศึกษาผล
ของสารโบทูลน
ิ ุ่ม ท็อกซิน-เอ ช่วยในการลดการหดรัง้ ตัวของบาดแผล)
THE STUDY OF STR PROFILES BY GlobalFiler? IN POST STEM CELL
TRANSPLANTATION WITH COMPLETE DONOR PROFILE AND CLINICAL SYMPTOM :
SENSITIVITY AND SPECIFICITY CHIMERISM ANALYSIS
The study of the lateral brow position of the population in Siriraj hospital during 20162018 related to age and gender

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ิ ฎ์กล
ศ.นพ.กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ

กุมารเวชศาสตร์

Assoc.Prof.Surasak Nilganuwong, M.D.
น.ส. ถลัชนั นท์ วิทยะเสถียรกุล และ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ พญ. สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
อ. พญ.ชดชนก วิจารสรณ์
Prof.Peera Buranakitjaroen, M.D.

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ

ศัลยศาสตร์

นิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์

น.ส. สุภาพร เหงกระโทก และ รองศาสตราจารย์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
น.ส.มุทต
ิ า สุขธรรมและรศ.ดร.สุชรี า ภัทรา
จิตวิทยาคลินก
ิ
ยุตวรรตน์
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
การพยาบาล
และ น.ส.มัลลิกา สิงห์น ้อย
Assoc. Prof.Roungsin Choavaratana, M.D.

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ.คลินก
ิ นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

ศัลยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นพ. วิสต
ู ร ฟองศิรไิ พบูลย์ และ
นิตเิ วชศาสตร์
น.ส.สลิสา สารพัฒน์
ผศ. พญ.สุมาลี หวังวีรวงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
ื่ โครงการ
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ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

The TRACER_(CRAD001OHK02)
THREE DIMENSIONAL MOTION ANALYSIS OF HERMIT DOING BODY CONTORTION IN
HEAD, SHOULDERS, NECK AND ARMS
Tocilizumab_ WA22762
Transfusional hemosiderosis_CICL670ATR01
Use of 18F-FDG PET/CT for Imaging TB Patients and Related Conditions (HIV/AID,
Tuberculosis) : Focus on Drug Resistant Extrapulmonary Tuberculosis

Assoc.Prof.Tawesak Tanwandee, M.D.
นายธนภักษ์ เชาวน์พรี ะพงศ์และรศ.นพ.อภิชาติ
อัศวมงคลกุล
Asst.Prof.Surasak Nilganuwong, M.D.
Asst.Prof.Noppadol Siritanaratkul

กุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ.ภาวนา ภูสวุ รรณ

รังสีวท
ิ ยา

82

Vaccine Induced Immunity in the Young and Aged

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

83

Vanderbilt-Emory-Cornell-Duke Consortium for Global Health Fellows (VECDor)

รศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.อภิญญา เจริญศักดิ์

รังสีวท
ิ ยา

ั ศักดิ์
รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

78
79
80
81

84
85
86
87
88

เก็บและวิเคราะห์ข ้อมูลการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและไขกระดูกสร ้างเม็ดเลือดผิดปกติ
ด ้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดในผู ้ใหญ่
เครือ
่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดสองพลังงานในการตรวจพบการคงเหลือของมะเร็งตับภายหลัง
จากรักษาด ้วยการให ้ยาเคมีบาบัดทางสายสวนเส ้นเลือดตับในโรงพยาบาลศิรริ าช
เครือ
่ งมือผ่าตัดอุโมงค์ข ้อมือ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

เจตคติและความตัง้ ใจในการเตรียมตัวก่อนการเกษี ยณอายุการทางานของบุคลากรคณะ
รองศาสตราจารย์ พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ และ
จิตเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
น.ส.อธิษฐาน โมทอง
้ แบคทีเรียทีด
เชือ
่ อ
ื้ ต่อยาต ้านจุลชีพอย่างกว ้างขวางในผู ้ป่ วยเด็กในโรงพยาบาลศิรริ าช ตัง้ แต่ พ.ศ.
รศ. พญ.วนั ทปรียา พงษ์สามารถ
กุมารเวชศาสตร์
2554 - 2560

89

้ ก่อโรคและลักษณะทางคลินก
เชือ
ิ ของโรคปอดอักเสบชุมชนในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทรี่ ับไว ้รักษาใน
โรงพยาบาล

รศ.พญ.เบญจมาศ ช่วยชู

อายุรศาสตร์

90

เดกซ์เมดิโทมิดน
ี ความเข ้มข ้นทีต
่ า่ และสูงมีผลต่อความคงทีข
่ องระบบไหลเวียนโลหิตในการผ่าตัด
เนือ
้ งอกต่อมพิทอ
ู ท
ิ ารี โดยการเข ้าทางกระดูกสฟี นอยด์

ผศ.พญ.สายพิณ เมืองแมน

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
91
92
93
94
95
96
97

98

99
100
101
102
103
104

ื่ โครงการ
ชอ
เทคนิคการดามกระดูกปลูกถ่ายเอกพันธุ์ (Allograft) ด ้วยโลหะแผ่นดามกระดูกเพือ
่ ลดการหักของ
กระดูก: การรายงานผลเบือ
้ งต ้น
เทคนิคการวัด calcaneal Varus angle จากภาพถ่าย x-ray axial view
เปรียบเทียบ lung shunting ระหว่างภาพ planar และภาพ SPECT/CT เพือ
่ ใช ้ในการวางแผนการ
รักษา hepatocellular carcinoma ด ้วย Y-90 microspheres
เปรียบเทียบการใช ้คะแนนผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนและคะแนนพัฒนาการในการประเมินการเรียนรู ้
ั ้ ปี ท ี่ 5
ของนั กศึกษาแพทย์ชน
เปรียบเทียบการใช ้ยาชาเฉพาะทีด
่ ้วยวิธก
ี ารพ่นกับการสูดฝอยละออง ในผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับการทา
หัตถการส่องกล ้องทางเดินอาหารส่วนต ้น
เปรียบเทียบการดามกระดูกไฮทิเบียออสเตโอโตมีด
่ ้วยแผ่นดามโลหะรูปตัวทีทล
ี่ ็อคหัวสกลูได ้กับ
แผ่นโลหะดามกระดูกโทโมฟิ ก
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการแสดงออกในการจัดการภาวะสุขภาพของผู ้ป่ วย ต่อ
ความเจ็บปวด ภาวะไร ้ความสามารถ และการรับรู ้ภาวะสุขภาพของผู ้ป่ วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ระดับเอว
เปรียบเทียบความชัดของภาพอัตราซาวนด์ของกลุม
่ เส ้นประสาทตรงส่วนเอว (lumbar plexus)
เมือ
่ ใช ้เทคนิคการหาภาพทีแ
่ ตกต่างกัน 2 วิธ ี ได ้แก่ เทคนิคแชมล็อค (Shamrock) และเทคนิค
พารามิเดียน ทรานเวิรส
์ สแกน (Paramedian Transverse Scan)
เปรียบเทียบค่าระยะห่างของกระดูกอโครเมียนและกระดูกฮิวเมอรัสรูปร่างกระดูกอโครเมียนและ
กระดูกงอกทีต
่ าแหน่งกระดูกอโครเมียน ระหว่างภาพการตรวจเอกซเรย์แบบดัง้ เดิมและเอกซเรย์
คลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าข ้อหัวไหล่ในผู ้ป่ วยทีม
่ พ
ี ยาธิสภาพข ้อหัวไหล่
เปรียบเทียบตัวชีว้ ด
ั ทางชีวภาพในน้ าจากห ้องหน ้าลูกตาของผู ้ป่ วยยูเวียอักเสบกับผู ้ป่ วยต ้อกระจก
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับปวดหลังผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียมสองข ้างระหว่างเทคนิคการ
ใส่สายให ้ยาชาตลอดเวลาในช่องเหนือไขสันหลังและการฉีดยาชาในช่องแอดดักเตอร์
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของข ้อเข่าเทียมโพลีเซ็นทริก(3R20) กับข ้อเข่าเทียมไฮดรอลิก โพลี
เซ็นทริก (3R60) ทีส
่ ง่ ผลต่อการลดอาการหลังแอ่นขณะเดินของผู ้ป่ วยตัดขาระดับเหนือเข่า
เปรียบเทียบผลการตรวจหาอสุจริ ะหว่างวิธใี ช ้สารละลายกับวิธป
ี ั่ นตะกอน
่ ม
เปรียบเทียบผลการผ่าตัดรักษาภาวะท่อน้ าตาอุดตันแบบปฐมภูม ิ โดยวิธก
ี ารผ่าตัดเปิ ดทางเชือ
ระหว่างถุงน้ าตาและโพรงจมูก แบบใส่ทอ
่ ซิลโิ คนกับแบบไม่ใส่ทอ
่ ซิลโิ คน ใน รพ.ศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวนุชรีย ์ พูลเอียด

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.ปฎิภาณ ตุม
่ ทอง

ตจวิทยา

นางสาวพาพิรณ
ุ น ้อยตาแสง

วิสัญญีวท
ิ ยา

ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวเสาวรัตน์ พินจ
ิ มนตรี

ฝ่ ายการพยาบาล

ผศ. พญ.ภาวิณี ปางทิพย์อาไพ

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.นิตยา เล็กตระกูล

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ปิ ตพ
ิ ล ชูพงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. พญ.สุวม
ิ ล ต่างวิวฒ
ั น์

วิสัญญีวท
ิ ยา

นางสาวจุตม
ิ า รัตนคช

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

พญ.ศุทธินี คิดสุข

นิตเิ วชศาสตร์

ผศ. พญ.สุมาลี หวังวีรวงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ื่ โครงการ
ชอ
เปรียบเทียบผลการรักษาโดยการผ่าตัดชองกลุม
่ ทีม
่ ค
ี วามแน่นหนาของจานวนเพดดิคล
ุ าสกรูน ้อย
กับกลุม
่ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามแน่นหนาของจานวนเพดดิคล
ุ าสกรูมากในกระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุ
เปรียบเทียบผลการรักษาผู ้ป่ วยวิกฤตในหอผู ้ป่ วยหนั กวิกฤติ และหอผู ้ป่ วยสามัญ
เปรียบเทียบผลของการใช ้โปรแกรมกายภาพบาบัดทีบ
่ ้านกับโปรแกรมกายภาพบาบัดทีบ
่ ้าน และ
่ มดูเชน
เทคนิควอยตาในเด็กทีม
่ ภ
ี าวะกล ้ามเนือ
้ เสือ
่ งกล ้องผ่านทางท่อไตกับวิธส
่ งกล ้องผ่าน
เปรียบเทียบผลของการผ่าตัดรักษานิว่ ในไตโดยวิธส
ี อ
ี อ
รูเจาะทีผ
่ วิ หนั งเพือ
่ รักษานิว่ ในไตทีมข
ี นาดมากกว่า 2 เซนติเมตร
เปรียบเทียบผลของการรักษาโดยวิธข
ี องพอนเซติและการผ่าตัดในโรคเท ้าปุกแต่กาเนิดโดยไม่
ทราบสาเหตุ
เปรียบเทียบผลลัพธ์การสลายลิม
่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงทีข
่ า ชนิดเฉียบพลันและกึง่
เฉียบพลัน ด ้วยวิธก
ี ารสลายลิม
่ เลือดทางกลศาสตร์ เทียบกับการฉีดยาละลายลิม
่ เลือดผ่านทาง
สายสวน
เปรียบเทียบลักษณะทางรังสีทแ
ี่ สดงลักษณะของมะเร็งกระดูกอ่อนและเนือ
้ งอกกระดูกอ่อน
เปรียบเทียบอุบัตก
ิ ารณ์ความล ้มเหลวในการระงับปวดของสายทีใ่ ส่ไว ้ทางช่องเหนือไขสันหลังเมือ
่
ใช ้วิธก
ี ารตามข ้อกาหนดแนะนา และวิธก
ี ารทีใ่ ช ้กันอยูใ่ นปั จจุบัน
เพือ
่ ศึกษาความชุกของ avascular necrosis of talar body ในผู ้ป่ วย talar neck fracture ทีม
่ ี
กระดูกรอบ talus หักร่วมด ้วย
เภสัชจลนศาสตร์และความปลอดภัยของยาราลเทกราเวียร์ในทารกแรกเกิด
เภสัชจลศาสตร์และเภสัชพันธุศาสตร์ของยา oxycodone แบบรับประทานในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ารับการ
ผ่าตัด
เภสัชพันธุศาสตร์ของโรคเบาหวานชนิดทีส
่ อง
เยือ
่ หุ ้มสมองและไข ้สมองอักเสบในเด็กในโรงพยาบาลศิรริ าช พศ. 2547-2556
เห็ดพิษในประเทศไทย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด perfusion, สามารถบอกพยากรณ์โรคของมะเร็งหลังโพรงจมูกได ้
หรือไม่
แนวโน ้มของผลการทดสอบภูมแ
ิ พ ้โดยวิธส
ี กิดในเด็กไทย ใน พ.ศ.2550-2555

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

ั
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.ณั ฐวุฒ พ่วงพันธุง์ าม

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.กุลนุช ชาญชัยรุจริ า

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.ภาวิณี ปางทิพย์อาไพ

วิสัญญีวท
ิ ยา

ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

อ.พญ.พัชรี ศรีสวัสดิ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ.นพ.ณั ฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
ผศ. พญ.วนั ทปรียา พงษ์สามารถ
อ. พญ.ธัญจิรา จิรนั นทกาญจน์

อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

ิ ฏสุนทร
ศ. พญ.นวลอนงค์ วิศษ

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
121

122
123
124
125
126
127
128

ื่ โครงการ
ชอ
แนวโน ้มของผลการทดสอบภูมแ
ิ พ ้ผิวหนั งต่ออาหารโดยวิธส
ี ะกิด (skin prick test) และวิธต
ี ด
ิ ชุด
ทดสอบ (atopy patch test) ในเด็กไทย ใน พ.ศ.2554-2558
แนวโน ้มความเปลีย
่ นแปลงอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลด ้วยโรคหัวใจล ้มเหลว อัตราการ
ิ ธิก
นอนโรงพยาบาลซา้ และอัตราเสียชีวต
ิ ของผู ้มีสท
์ ารรักษาในประเทศไทยปี จาก พ.ศ. 25512555
ึ ษา งาน
แนวทางการประเมินผลแบบมุง่ ผลสัมฤทธิข
์ องงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน กรณีศก
สถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
แนวทางการพัฒนาข ้อมูลจาเป็ น ในการบันทึกเวชระเบียน หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิร ิ
ราช
แนวทางปฏิบัตข
ิ องทันตแพทย์ในการทาหัตถการทางทันตกรรมในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยาต ้านการแข็งตัว
ของเลือด
แนวทางระดับนานาชาติวา่ ด ้วยการสัง่ จ่ายยาอนุพันธ์มอร์ฟีนภายหลังการผ่าตัดศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน
ทั่วไปทีพ
่ บได ้บ่อย
แบบแผนการตรวจติดตามและการตรวจพบการกลับเป็ นซา้ ของมะเร็งเต ้านมใน รพ.ศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ิ ฏสุนทร
ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศษ

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.สาธิต เจนวณิชสถาพร

อายุรศาสตร์

นางสาวปาณิศา ใจโลกา

ฝ่ ายนโยบายและแผน

นายสิทธิการณ์ พวงไต ้

งานเวชระเบียน

ทพญ.วิภาภรณ์ โชคชัยวรกุล

งานทันตกรรม

อ. นพ.ณภคดล นพคุณสมบูรณ์

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

แบบจาลองการส่องกล ้องใส่บอลลูนในหลอดลมและเอาบอลลูนออกจากหลอดลมเพือ
่ รักษาทารก
อ.พญ.กติกา นวพันธุ์
ในครรภ์ทเี่ ป็ นโรคไส ้เลือ
่ นกะบังลม

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

130

แผนงานการวิจัยเพือ
่ พัฒนาการดูแลรักษาผู ้ป่ วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออพติกา ทีม
่ อ
ี าการกาเริบ
เฉียบพลัน
โครงการย่อย:
1. การเปรียบเทียบการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในเลือดครบจากผู ้ป่ วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส
ออพติกาทีม
่ อ
ี าการกาเริบเฉียบพลัน ทีต
่ อบสนองและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด ้วยสเตียรอยด์
ขนาดสูงทางหลอดเลือดดา //
2. การศึกษาระดับซัยโตไคน์และวิตามินดีในเลือดของผู ้ป่ วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออพติกา ที่
ได ้รับการรักษาด ้วยยากลุม
่ สเตียรอยด์ขนาดสูงทางหลอดเลือดดา เปรียบเทียบกับการรักษาด ้วย
การเปลีย
่ นถ่ายพลาสมา //
3. การเปรียบเทียบการรักษาในช่วงทีม
่ ก
ี ารกาเริบของโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออพติกา โดยการรักษา
ด ้วยยากลุม
่ สเตียรอยด์ขนาดสูงทางหลอดเลือดดา เปรียบเทียบกับการรักษาด ้วยการเปลีย
่ นถ่าย
พลาสมา
แผนผังทานายการมองเห็นของผู ้ป่ วยหลังได ้รับบาดเจ็บทางตาทีม
่ บ
ี าดแผลทะลุในประเทศไทย

131

้ เอนเทอโรไวรัส 71
แอนติบอดีสายเดีย
่ วของมนุษย์ตอ
่ โปรตีนวีพ ี 4 ของเชือ

132
133

โปรแกรมการสอนในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดทาทางเบีย
่ งหลอดเลือดแดงโคโรนารี่
โรคตาอักเสบซิมพาเธติคออฟธาลเมียในโรงพยาบาลระดับตติยภูมป
ิ ระเทศไทย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผลทางสูตก
ิ รรมในหญิงตัง้ ครรภ์ไม่ได ้ฝากครรภ์ทม
ี่ าคลอดที่
โรงพยาบาลศิรริ าช

129

134
135

้ เอชไอวีรายใหม่ในประชากรไทย
โรคทางจิตประสาทในผู ้ติดเชือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์
ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา และ น.ส.สิ
รัชชา พันทอง
นางอนุสรา มั่นศิลป์
อ. พญ.สุธาสินี บุญโสภณ

จักษุ วท
ิ ยา

นางสาวปฐมาภรณ์ เตียงลัดดาวงศ์

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

137

โรคพยาธิแคปปิ ลลาเรียในลาไส ้ในปั จจุบัน ลักษณะทางคลินค
ิ และประโยชน์ของการตรวจค ้น
อ. นพ.จุลจักร ลิม
่ ศรีวไิ ล
เพิม
่ เติมโดยการตรวจลาไส ้เล็กโดยวิธต
ี า่ งๆ ทัง้ การส่องกล ้องระบบทางเดินอาหารและภาพถ่ายรังสี
โรคสมองอักเสบชนิด Anti-NMDA-receptor ในผู ้ป่ วยเด็กโรงพยาบาลศิรริ าช
พญ.กนกพรรณ ฤทธิม
์ นตรี

138

โรคหนั งแข็งในเด็ก : ประสบการณ์โรงพยาบาลศิรริ าชระหว่างปี พ.ศ. 2548-2560
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ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ.พญ.รัตนาวลัย นิตย
ิ ารมย์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จักษุ วท
ิ ยา

อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
139
140
141
142
143

144

145
146
147
148
149

150
151
152

ื่ โครงการ
ชอ
โอกาศสาเร็จของการดัดดึงกระดูกให ้เข ้าทีโ่ ดยไม่เปิ ดแผลผ่าตัด และตรึงกระดูกด ้วยโลหะ ใน
ผู ้ป่ วยกระดูกต ้นแขนส่วนปลายด ้านนอกหัก
โอกาสการเป็ นมะเร็งในแต่ละกลุม
่ ของระบบการรายงานผลอัลตร ้าซาวน์ของการตรวจก ้อนทีต
่ อ
่ ม
ไทรอยด์(Thyroid imaging and data system)ของศิรริ าชเปรียบเทีย
่ บกับระบบการรายงานผล
ของ Eleonora และคณะ
ึ ษาการขอใบรับรองแพทย์เพิม
กรณีศก
่ ของผู ้ป่ วยทีห
่ ้องตรวจผู ้ป่ วยนอกแผนกนิตเิ วชคลินก
ิ
โรงพยาบาลศิรริ าช
กระดูกตาตุม
่ นอกและในของข ้อเท ้าหักแฝง วินจ
ิ ฉั ยด ้วยภาพเอกซเรย์ mortise
กระบวนการให ้คาปรึกษาแก่ผู ้ป่ วยและญาติของผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
้ องการให ้ยาสลายลิม
เฉียบพลัน ทีม
่ ข
ี ้อบ่งชีข
่ เลือดและหรือร่วมกับการใส่สายสวนหลอดเลือด
กษณะทางระบาดวิทยา และผลการรักษาในผู ้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรือ
้ รังในประเทศไทย
การศึกษาโดยสหสถาบัน ระยะที่ 2: ความเกีย
่ วเนือ
่ งของลักษณะความแตกต่างทางพันธุกรรมของ
ึ ของวิตามินดี ไอแอล 28 เบต ้า ไอพี-เท็น ไอทีพเี อ กับผลการรักษา
ยีนเกีย
่ วเนือ
่ งกับเมตาบอลิซม
ทางคลีนก
ิ และ การตอบสนองต่อการรักษาของโรคไวรัสตับอักเสบบีเรือ
้ รังทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วย
เพ็คกีเลตเต็ดอินเตอร์เฟี ยรอนด์อัลฟ่ าทูเอ
กายวิภาคของเส ้นประสาทเพือ
่ การผ่าตัด Selective Neurectomy for Calf Hypertrophy
การเก็บเนือ
้ เยือ
่ จากเซลล์มะเร็งของผู ้ป่ วยทางโลหิตวิทยาเพือ
่ เพาะเลีย
้ งเป็ นเซลล์ตอ
่ เนือ
่ ง
การเก็บข ้อมูลแบบลงทะเบียนระดับประเทศในผู ้ป่ วยโรคไขกระดูกฝ่ อในประเทศไทย
การเก็บข ้อมูลจากเวชระเบียนเกีย
่ วกับโรคทีห
่ ายาก
ึ ษาวิจัยหลายแห่งในระดับนานาชาติของ
การเก็บข ้อมูลจากเวชระเบียนแบบไปข ้างหน ้าในศูนย์ศก
ผู ้ป่ วยผู ้ชายและผู ้หญิงทีเ่ พิง่ ได ้รับการตรวจวินจ
ิ ฉั ยว่ามีภาวะจังหวะการเต ้นของหัวใจผิดจังหวะชนิด
่ (Atrial Fibrillation) (Protocol no.TRI08888)
เอเตรียลฟิ บบริลเลชัน
การเก็บข ้อมูลต ้นทุนและคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยมะเร็งทวารหนั ก” ภายใต ้โครงการวิจัยการ
วิเคราะห์ต ้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งทวารหนั กในกลุม
่ ชายทีม
่ เี พศสัมพันธ์
กับชาย
การเก็บข ้อมูลผู ้ป่ วยลิน
้ หัวใจเอออร์ตก
ิ ตีบทีไ่ ด ้รับการรักษาผ่านสายสวนเปลีย
่ นลิน
้ หัวใจเพือ
่ ศึกษา
อัตราการเสียชีวต
ิ ที่ 30 วัน และปั จจัยทานาย
การเก็บรวบรวมข ้อมูล ผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรือ
้ รังแบบมัยอีลอยด์

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

พญ.ศุทธินี คิดสุข

นิตเิ วชศาสตร์

ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นพ.โฆษิต ตัง้ ธารงธนวัฒน์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ

อายุรศาสตร์

ศ. คลินก
ิ นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
อ. พญ.พลอยเพลิน พิกล
ุ สด
ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย

ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

ิ ฐ์
ผศ. พญ.วรางคณา บุญญพิสฏ

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วุฒศ
ิ ริ ิ วีรสาร

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
153
154
155
156
157
158
159
160

161

162
163
164

ื่ โครงการ
ชอ
การเก็บสิง่ ส่งตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารในโรคกลากทีห
่ นั งศีรษะ วิธแ
ี ปรงบนศีรษะเทียบกับวิธก
ี าร
เก็บสิง่ ส่งตรวจมาตรฐาน
การเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดชนิดคาเวอร์โนมาในเด็กทีไ่ ด ้รับการฉายแสงเพือ
่ รักษามะเร็ง
สมองชนิดเมดุลโลบลาสโตมา
การเกิดทารกแรกเกิดน้ าหนั กตัวน ้อย ในมารดาวัยรุน
่ ทีน
่ ้ าหนั กตัวทีเ่ พิม
่ ขึน
้ น ้อยระหว่างตัง้ ครรภ์”
ศึกษาในกลุม
่ มารดาวัยรุน
่ ทีม
่ าคลอดในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ มต่อเข ้า
การเกิดภาวะกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดหลังการรักษาโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารีเชือ
หลอดเลือดดา
การเกิดลิม
่ เลือดในหัวใจห ้องล่างซ ้ายในผู ้ป่ วยทีม
่ ห
ี วั ใจห ้องล่างซ ้ายบีบตัวน ้อย: ความชุก ปั จจัย
พยากรณ์ และพยากรณ์โรค โดยการตรวจ เอ็ม.อาร์.ไอ. หัวใจ
้ เอชไอวีชนิดที่ 1
การเข ้าถึงยาโดลูทก
ิ ราเวียร์แบบเปิ ดเผยการรักษาสาหรับเด็กและวัยรุน
่ ทีต
่ ด
ิ เชือ
ซึง่ เข ้าร่วมการศึกษาวิจัย IMPAACT P1093 จนเสร็จสมบูรณ์
การเขียนสะท ้อนคิดแบบมีโครงสร ้างเพือ
่ เพิม
่ ระดับความมั่นใจ ในการระงับความรู ้สึกผู ้ป่ วยฉุกเฉิน
ทางสูตก
ิ รรม ให ้นั กศึกษาวิสัญญีพยาบาล
ั ้ กลางในคนไทย
การเคีย
้ วหมากฝรั่งในการรักษาภาวะน้ าขังในหูชน
การเตรียมปากมดลูกก่อนการเก็บเนือ
้ เยือ
่ บุโพรงมดลูกในภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก
่ เปรียบเทียบกับยาหลอก
ด ้วยยาไมโสพรอสตอล 200 ไมโครกรัม อมใต ้ลิน
้ : การศึกษาแบบสุม
(โครงการวิจัยนาร่อง เพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพการขูดมดลูกแบบแยกส่วนในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะเลือดออก
ผิดปกติจากโพรงมดลูก)
การเปรียบเทียบ ความรู ้ ทัศนคติ พฤติกรรมดูแลสุขภาพของผู ้ป่ วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ระหว่าง
ผู ้ป่ วยทีค
่ วบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได ้ดี และผู ้ป่ วยทีค
่ วบคุมได ้ไม่ด ี
การเปรียบเทียบเชิงปริมาณถึงประสิทธิผลของการฉีดยา subtenon triamcinoloneขนาด 20
มิลลิกรัม กับยาหยอดตา 0.1% dexamethasone เพือ
่ ลดการอักเสบหลังผ่าตัดต ้อกระจก
การเปรียบเทียบเทคนิคการตรวจวินจ
ิ ฉั ยรอยแผลเป็ นทีห
่ วั ใจโดยการตรวจหัวใจด ้วยสนามแม่เหล็ก
โดยวิธม
ี าตรฐานและวิธใี หม่

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

รศ. พญ.ณสุดา ด่านชัยวิจต
ิ ร

รังสีวท
ิ ยา

พญ.ศรัณยา วิเชียรกัลยารัตน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.เฉลิมศักดิ์ กิจวนิชประเสริฐ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์
กิจ
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สหัสา หมั่นดี และ
น.ส.พัชชา ห่อตระกูล

กุมารเวชศาสตร์
การศึกษาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

อ.พญ.กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. นพ.กรกฎ ศิรม
ิ ัย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นศพ.วรัชยา วลัยลักษณาภรณ์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.ปิ ตพ
ิ ล ชูพงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
165

166
167
168
169
170
171

172

173
174
175

ื่ โครงการ
ชอ
การเปรียบเทียบการใช ้ยาเหน็ บทางช่องคลอดดีคลอลิเนียมคอลไรด์และยาเหน็ บทางช่องคลอด
้ ราในช่องคลอด : การศึกษาไปข ้างหน ้าแบบสุม
่ ปกปิ ดทัง้ สอง
โครไตรมาโซลในการรักษาโรคเชือ
ฝ่ ายเปรียบเทียบระหว่างยาสองชนิด โดยประเมินประสิทธิภาพ ผลข ้างเคียง และความพึงพอใจ
ระหว่างยาสองชนิดนี้
การเปรียบเทียบการใช ้ยาอีฟีดน
ี ร่วมกับยาพอร์พอฟอลกับการใช ้ยาพอร์พอฟอลเพียงอย่างเดียว
ในการเปลีย
่ นแปลงของระบบการไหลเวียนเลือด ในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการส่องกล ้องลาไส ้ใหญ่โดยการ
ให ้ยาระงับความรู ้สึกในระดับหลับลึก
การเปรียบเทียบการใส่ทอ
่ ช่วยหายใจบนพืน
้ ราบกับระดับเปลระหว่างสถานการณ์จาลองการ
ช่วยชีวต
ิ ผู ้ป่ วยหัวใจหยุดเต ้นนอกโรงพยาบาล
การเปรียบเทียบการดูแลรักษาเด็กอายุ 0-3ปี ทีม
่ ไี ข ้โดยไม่ทราบสาเหตุ โดยแพทย์ประจาบ ้าน
กุมารเวชศาสตร์ และแพทย์ประจาบ ้านภาควิชาอืน
่
การเปรียบเทียบการติดตามผู ้สัมผัสโรคแบบเข ้มข ้นสองวิธใี นผู ้ป่ วยหญิงไทยทีเ่ ป็ นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
การเปรียบเทียบการนั บเรติควิ โลไซต์จากเครือ
่ งนั บเม็ดเลือดอัตโนมัต ิ และเครือ
่ งโฟลไซโตรมิเตอร์
การเปรียบเทียบการรักษาด ้วยเครือ
่ งให ้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงผ่านทางจมูกกับการรักษาด ้วย
ออกซิเจนตามปกติในผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการเหนือ
่ ยเฉียบพลันทีห
่ ้องฉุกเฉิน
การเปรียบเทียบการวัดค่าความหนากระจกตาของกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ระจกตาผิดปกติ โดยเครือ
่ งอัล
ตราซาวด์วด
ั ความหนากระจกตา, เครือ
่ งมือถ่ายภาพสองมิตข
ิ องกระจกตา และด ้านหน ้าลูกตาด ้วย
แสงเลเซอร์, เครือ
่ งมือถ่ายภาพสองมิตส
ิ เปคตรอลโดเมน ของกระจกตา และ เครือ
่ งมือถ่ายภาพ
พืน
้ ผิวกระจกตา
การเปรียบเทียบกาลังในการงอข ้อศอกของผู ้ป่ วยบาดเจ็บข่ายประสาทแขนเบรเคียล หลังได ้รับการ
รักษาโดยการผ่าตัดย ้ายเส ้นประสาท เทียบกับการผ่าตัดย ้ายกล ้ามเนือ
้ จากขา
การเปรียบเทียบความแม่นยาในการวินจ
ิ ฉั ยโรคของเครือ
่ งตรวจการนอนหลับชนิดพกพาระดับที3
่
กับเครือ
่ งมือตรวจการนอนหลับชนิดมาตรฐานในโรงพยาบาลในการวินจ
ิ ฉั ยภาวะหยุดหายใจขณะ
หลับจากการอุดกัน
้ ในผู ้ป่ วยเด็ก
การเปรียบเทียบความชุกและผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ของผู ้สูงอายุทม
ี่ ภ
ี าวะทุพโภชนาการโดยใช ้เกณฑ์
การวินจ
ิ ฉั ยทีต
่ า่ งกันในคลินก
ิ ผู ้สูงอายุ โรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ Assist.
Prof.Manopchai Thamkhantho, M.D.

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.สมชาย อมรโยธิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ. นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.เจนจิต ฉายะจินดา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นางสาวบุณยนุช ชัชวานิชกุล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.อังคณา เมธีไตรรัตน์

จักษุ วท
ิ ยา

อ. นพ.รุง่ ศักดิ์ ลิม
่ ทองแท่ง

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ.นพ.อาชวินทร์ ตันไพจิตร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. พญ.ชโลบล เฉลิมศรี

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
176
177
178

179

180
181
182
183
184
185
186
187

ื่ โครงการ
ชอ
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ดัชนีชวี้ ด
ั การส่องกล ้องปากมดลูกด ้วยคอลโปสโคปโดย
หลีด(Reid colposcopic index) และ คะแนนของสวีด (Swede score) กับ พยาธิวท
ิ ยาของปาก
มดลูก
การเปรียบเทียบความหนาตรงกลางกระจกตาและความดันตาโดยใช ้เครือ
่ งNT 530P,
NT-4000,Pentacamและเครือ
่ ง OCT visante tm
การเปรียบเทียบค่า prothrombin time ratio และactivated partial thromboplastin time ratio
ช่วยในการหาสาเหตุของ coagulopathy ได ้หรือไม่
การเปรียบเทียบค่าคานวณปริมาณรังสีของการวางแผนการรักษาจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT
simulation) กับค่าคานวณปริมาณรังสีโดยใช ้ภาพเสมือนเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทส
ี่ ร ้างจากภาพ
เอกซเรย์บนเตียงฉายรังสี (on board Cone Beam CT) ในผู ้ป่ วยมะเร็งหลังโพรงจมูกทีร่ ับการ
รักษาด ้วยการฉายรังสีสามมิตแ
ิ ปรความเข ้ม
การเปรียบเทียบคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยมะเร็งทวารหนั กทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดเปิ ดทวารเทียมทีห
่ น ้า
ท ้องกับผู ้ทีร่ ับการต่อทวารหนั ก
การเปรียบเทียบประสิทธิผลและอัตราการใช ้งานอย่างต่อเนือ
่ งของ CPAP ชนิดติดตัง้ บนศีรษะกับ
ชนิดดัง้ เดิมในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกัน
้
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของเท ้าเทียม 3 ชนิด : การศึกษานาร่อง
การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยาสมุนไพรบรรเทาริดสีดวงทวารกับยาไมโครไนซ์พวิ ริไฟด์ฟ
่ ในผู ้ป่ วยโรคริดสีดวงทวารภายในระยะที่ 1 และ 2
ลาโวนอยด์แฟรกชัน
่ มข ้อกระดูกสันหลังด ้วยกระดูกเชิงกรานกับสารกระตุ ้น
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเชือ
่ มข ้อกระดูกสันหลัง
การสร ้างกระดูก (rhBMP-2) ในการผ่าตัดทางด ้านหน ้าและด ้านข ้างเพือ
่ เชือ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนการสอน Confusion Assessment Method-ICU
่ อิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนการสอนตามปกติ
(CAM-ICU) โดยการเรียนผ่านสือ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจแรงดันบวกทีม
่ ก
ี ารควบคุมปริมาตร
อากาศกับการใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจแรงดันบวกแบบควบคุมด ้วยความดัน ในผู ้ป่ วยถุงลมโป่ งพองที่
มีอาการกาเริบฉั บพลัน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให ้ออกซิเจนในอัตราการไหลสูงผ่านทางจมูกกับการรักษา
แบบมาตรฐาน ในผู ้ป่ วยฉุ กเฉินทีม
่ ภ
ี าวะน้ าท่วมปอดทีม
่ ส
ี าเหตุจากหัวใจ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.นพ.พีรพงศ์ อินทศร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นางสาวประเทืองศรี ช ้อนพิมาย

จักษุ วท
ิ ยา

อ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.จันจิรา เพชรสุขศิร ิ

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

นางสาวธันยพร รักบางบูรณ์

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

รศ. ดร. นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

รศ. นพ.วีระศักดิ์ สุทธิพรพลางกูร

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.ภาวิณี ปางทิพย์อาไพ

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.โชค ลิม
้ สุวฒ
ั น์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ. พญ.ธันยพร นครชัย

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
188
189
190

191

192

193

194
195
196
197

ื่ โครงการ
ชอ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให ้ออกซิเจนในอัตราการไหลสูงผ่านทางจมูกกับการรักษา
แบบมาตรฐาน ในผู ้ป่ วยฉุ กเฉินระยะสุดท ้ายทีป
่ ฏิเสธการใส่ทอ
่ ช่วยหายใจ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผ ้ายืดพันขาทีม
่ ส
ี ัญลักษณ์ชว่ ยบอกระดับความดัน กับผ ้ายืดพัน
ขาแบบปกติในการพันขาให ้ได ้ความดันทีเ่ หมาะสมในผู ้ป่ วยภาวะหลอดเลือดดาบกพร่องเรือ
้ รัง
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมาตรการลดไข ้เมือ
่ ใช ้ยาพาราเซตามอล (GPO) ชนิดรับประทาน
เทียบกับชนิดให ้ทางทวารหนั ก(Poro Suppo) ในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ไี ข ้สูง บัญชี Poro Suppo Project
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-421404-6)
้ ราโพซาโคนาโซล และฟลูโคนาโซล ในการป้ องกัน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาฆ่าเชือ
้ ราแบบลุกลามในผู ้ป่ วยเด็กทีไ่ ด ้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเม็ดเลือดใน
การติดเชือ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาชาแบบพ่น (10% Lidocaine spray) ในการลดความเจ็บปวด
ขณะใส่หว่ งคุมกาเนิดชนิดมีทองแดงในสตรีทไี่ ม่เคยคลอดบุตรทางช่องคลอด: การทดลองแบบ
่ และปกปิ ดสองทางกับยาหลอก
สุม
การเปรียบเทียบปริมาตรของอากาศทีเ่ หมาะสมจากการใช ้ถุงบีบลมผ่านหน ้ากากกันลมย ้อนขนาด
สาหรับเด็กและขนาดสาหรับผู ้ใหญ่ ในสถานการณ์จาลองการช่วยชีวต
ิ ผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทม
ี่ ภ
ี าวะหัวใจ
หยุดเต ้นบนรถพยาบาล
้ เอชพีวส
่ งสูงด ้วยระบบโคบาส 4800
การเปรียบเทียบผลการตรวจการติดเชือ
ี ายพันธุก
์ ลุม
่ เสีย
ระหว่างการเก็บรักษาเซลล์ด ้วยน้ ายารักษาสภาพเซลล์ปากมดลูกของโรงพยาบาลศิรริ าชกับ
น้ ายาพรีเซิรฟ
์ ซิท
้ ของสามีและ
การเปรียบเทียบผลการตัง้ ครรภ์โดยการฉีดน้ าอสุจเิ ข ้าในโพรงมดลูกจากน้ าเชือ
้ ของผู ้บริจาคในผู ้ป่ วยทีม
น้ าเชือ
่ ารับการรักษาภาวะมีบต
ุ รยาก ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
การเปรียบเทียบผลการทางานของอุปกรณ์ 2 ชนิดสาหรับให ้ออกซิเจน (ท่อจมูกกับหน ้ากาก)
หลังการให ้ยาระงับความรู ้สึก
การเปรียบเทียบผลการผ่าตัดบริเวณทวารหนั กโดยการฉีดยาชารอบทวารหนั กระหว่างผู ้ป่ วยนอก
และผู ้ป่ วยใน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.พญ.อรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ผศ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.นลินี พาณิชยวัฏ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

่
ผศ. นพ.ออรพล ใจชืน

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.อัจจิมา ตันกุล

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.มานี รักษาเกียรติศักดิ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

นพ.วรุตม์ บุญนิธ ิ

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
198

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

ื่ โครงการ
ชอ
่ พริว้ กับกลุม
การเปรียบเทียบผลการรักษาในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะหัวใจห ้องบนสัน
่ ทีไ่ ม่มภ
ี าวะหัวใจ
่ พริว้ ทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยการใช ้อุปกรณ์ลากลิม
ห ้องบนสัน
่ เลือดในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองอุด
ตันเฉียบพลัน
่ งท ้องโป่ งพองทีม
การเปรียบเทียบผลการรักษาของผู ้ป่ วยหลอดเลือดแดงใหญ่ชอ
่ อ
ี าการแต่ไม่ม ี
การแตกกับผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารแตก ด ้วยการรักษาโดยวิธก
ี ารผ่าตัดแบบใส่หลอดเลือดเทียมผ่านทาง
สายสวนในโรงพยาบาลศิรริ าช
การเปรียบเทียบผลการรักษาด ้วยการผ่าตัดแบบใส่สายสวนทางหลอดเลือดในผู ้ป่ วยหลอดเลือด
่ งท ้องโป่ งพองทีม
แดงใหญ่ชอ
่ อ
ี าการแต่ไม่มก
ี ารแตกกับผู ้ป่ วยทีไ่ ม่มอ
ี าการเมือ
่ รักษา
การเปรียบเทียบผลการรักษาด ้วยวิธก
ี ารฉายรังสีและวิธก
ี ารฉายรังสีรว่ มกับการรักษาด ้วยฮอร์โมน
่ งสูง
ภายหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมากในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมลูกหมากทีม
่ ค
ี วามเสีย
การเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะการฉีกเซาะเฉียบพลันและกึง่ เฉียบพลันของผนั งหลอดเลือด
แดงใหญ่สแตนฟอร์ดชนิดบี ระหว่างวิธก
ี ารใส่หลอดเลือดเทียมทีม
่ ข
ี ดลวดหุ ้มกับวิธก
ี ารใส่ขดลวด
เพิม
่ เติม
การเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งลาใส ้เร็คตัมส่วนปลายระหว่างการผ่าตัดผ่าน ทางหน ้าท ้องและ
การผ่าตัดแบบรุกล้าน ้อย
การเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างการใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจแบบให ้ความดันบวกคงทีโ่ ดยไม่ต ้อง
ใส่ทอ
่ ช่วยหายใจและการให ้ออกซิเจนบาบัดในผู ้ป่ วยถูกแรงกระแทกบริเวณทรวงอกจากอุบัตเิ หตุ
่ งกล ้องทางหน ้า
การเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างการผ่าตัดกล ้ามเนือ
้ หลอดอาหารโดยวิธส
ี อ
ท ้องและวิธก
ี ารส่องกล ้องผ่านทางปากในผู ้ป่ วยโรคอะคาเลเซีย
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างเครือ
่ งอัตโนมัต ิ Indiko Plus และ Cobas e411 ในการ
ตรวจวิเคราะห์ระดับยา Cyclosporine และ Everolimus ในเลือดผู ้ป่ วย
การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการบริหารแขนและข ้อไหล่แบบเดิมและแบบปรับปรุงต่อ
ภาวะแทรกซ ้อนหลังผ่าตัดในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
การเปรียบเทียบผลของการใช ้น้ าเกลือความเข ้มข ้นสูง (ไฮเปอร์โทนิก) กับน้ าเกลือความเข ้มข ้น
้ ในผู ้ป่ วยโรคจมูกอักเสบจากภูมแ
ปกติชนิดพ่นจมูก เพือ
่ บรรเทาอาการคัดจมูกระยะสัน
ิ พ้
การเปรียบเทียบผลของการคานวณค่าปริมาณเหล็กในตับระหว่างการคานวณโดยรวมและไม่รวม
หลอดเลือดในตับจากภาพ MRI

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ.อัญชลี ชูโรจน์

รังสีวท
ิ ยา

ั
น.ต. ผศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

ั
นาวาอากาศตรี ผศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.วรัชญ์ วรนิสรากุล

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.อัฐพร ตระการสง่า

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.จตุพร ศิรก
ิ ล
ุ

ศัลยศาสตร์

ิ เทพา
อ. นพ.ชัยณรงค์ พลานุสต

ศัลยศาสตร์

นายทิพเนตร เขียววิจต
ิ ร

งานพิษวิทยา

นางสาวสุชาดา สงวนพรรค

ฝ่ ายการพยาบาล

อ. นพ.ไตรภูม ิ สุวรรณเวช

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. ดร.ไพรัช สายวิรณ
ุ พร

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
210
211
212
213

214
215
216
217
218

219

ื่ โครงการ
ชอ
การเปรียบเทียบผลของการคานวณค่าปริมาณเหล็กในตับระหว่างวิธก
ี ารแบบ R2* กับ R2 บน
เครือ
่ ง MRI ขนาด 1.5T
การเปรียบเทียบผลของสารละลาย 5% อัลบูมน
ิ และสารละลาย 4% เจโลฟิ วซินในการรักษา
้ รุนแรงทีม
ภาวะขาดสารน้ าในผู ้ป่ วยติดเชือ
่ ภ
ี าวะช็อคทีเ่ ข ้ารับการรักษาในหออภิบาลผู ้ป่ วยวิกฤต
ศัลยกรรม
่ งช่วงปริกาเนิดระหว่างการใช ้เทคโนโลยีชว่ ยการ
การเปรียบเทียบผลลัพธ์การตัง้ ครรภ์และความเสีย
เจริญพันธุว์ ธิ เี ด็กหลอดแก ้วกับการตัง้ ครรภ์ปกติของโรงพยาบาลศิรริ าช
การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนช่องท ้องโป่ งพองทีส
่ ว่ นต ้นของ
หลอดเลือดมีการบิดงอรุนแรงกับประเภททีไ่ ม่มก
ี ารบิดงอรุนแรงด ้วยการสอดใส่หลอดเลือดเทียม
ทางขาหนีบ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช ้สารเสพติดของวัยรุน
่ และเยาวชนก่อนและหลังการได ้รับความรู ้
เรือ
่ งสารเสพติด
การเปรียบเทียบพัฒนาการด ้านภาษาทีอ
่ ายุ 18 เดือน ระหว่างกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับการส่งเสริมการอ่านกับ
กลุม
่ ทั่วไปในเด็กเกิดก่อนกาหนดทีอ
่ ายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์
การเปรียบเทียบภาพเอมอาร์ไอของช่องประสาทสมองคูท
่ ี่ 8 ระหว่างภาพที 2ทีม
่ ค
ี วามละเอียดสูง
กับภาพหลังฉีดสารปรับความเปรียบต่างในผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการสูญเสียการได ้ยินจากพยาธิสภาพของ
ประสาทการรับเสียง
การเปรียบเทียบภาพทางรังสีจากการรักษาภาวะกระดูกส ้นเท ้าหักแบบเปิ ดแผลเล็กด ้วยการยึดสกรู
เพียงอย่างเดียวกับการยึดด ้วยสกรูและแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกแบบล็อคขนาดเล็ก
การเปรียบเทียบภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดแดงระหว่างกลุม
่ ผู ้ป่ วยก่อนและกลุม
่ ผู ้ป่ วยหลังปลูก
ถ่ายไต
การเปรียบเทียบยาพราซูเกรล (Prasugrel) และยาโคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ในผู ้เข ้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยทีเ่ ป็ นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ทีม
่ ภ
ี าวะเจ็บเค ้นอกชนิดไม่คงที่ (unstable
angina) เป็ นโรคกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดชนิด non-ST-segment elevation myocardial
infraction (UA/NSTEM) ทีเ่ ข ้ารับการรักษาด ้วยยาการศึกษาวิจัยไทรโลจี้ (TRILOGY) บัญชี
TRILOGY คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-423164-0)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. ดร.ไพรัช สายวิรณ
ุ พร

รังสีวท
ิ ยา

ศ. พญ.สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

พญ.พรพรรณ พะลัง

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ั
ผศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

ผศ.พญ.สุภญ
ิ ญา อินอิว

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.สุรย
ี ล
์ ักษณ์ สุจริตพงศ์

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.ทศ หาญรุง่ โรจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.อรรถพงศ์ วงศ์ววิ ฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
220
221
222

223
224
225
226
227
228
229
230
231

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

การเปรียบเทียบระดับธาตุทองแดงในเลือดของผู ้ป่ วยโรคเนือ
้ งอกของต่อมไทรอยด์ชนิดแปปิ ลลารี่
รศ.พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
กับ กลุม
่ อ ้างอิง ในหญิงไทยอายุ มากกว่า 18 ปี
การเปรียบเทียบระยะเวลาระหว่างระยะเวลารักษาในรายงานชันสูตรกับระยะเวลารักษาจริงใน
ผู ้บาดเจ็บจากกระดูกจมูกหัก
การเปรียบเทียบระหว่าง การให ้ยากิน ramosetron กับยาหลอกก่อนผ่าตัด เพือ
่ ป้ องกันอาการ
คลืน
่ ไส ้อาเจียนและอาการคันหลังจากได ้รับยา morphine ทางน้ าไขสันหลังในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการ
ผ่าตัดทางนรีเวช
การเปรียบเทียบลักษณะทางคลินก
ิ ผลการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ าร และผลของการรักษาโรค
กล ้ามเนือ
้ อักเสบไม่ทราบสาเหตุชนิด necrotizing autoimmune myopathy และโรคกล ้ามเนือ
้
อักเสบไม่ทราบสาเหตุชนิดอืน
่ ๆ ในผู ้ป่ วยไทย
การเปรียบเทียบลักษณะทางคลินก
ิ ของวัณโรคต่อมน้ าเหลืองทีค
่ อเพือ
่ ใช ้ในการแยกจากโรคมะเร็ง
ต่อมน้ าเหลือง ต่อมน้ าเหลืองอักเสบ และมะเร็งชนิดแพร่กระจาย
การเปรียบเทียบลักษณะทีพ
่ บจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก ของผู ้ป่ วยวัณโรคทีไ่ ม่มก
ี าร
้ เอชไอวี ระหว่างกลุม
ติดเชือ
่ ทีม
่ ก
ี ารดือ
้ ยาหลายขนานตัง้ แต่แรก และกลุม
่ ไวต่อยา
การเปรียบเทียบลักษณะทีพ
่ บจากภาพเอ็กซเรย์รังสีทรวงอกของผู ้ป่ วยวัณโรคระหว่างกลุม
่ ทีม
่ ก
ี าร
้ และกลุม
้ เอชไอวี
ติดเชือ
่ ทีไ่ ม่มก
ี ารติดเชือ
การเปรียบเทียบลักษณะภาพทางรังสีวท
ิ ยาจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือดหลังการ
รักษาด ้วยวิธ ี Endovascular aneurysm repair (EVAR) ในการเกิด Persistent และ transient
type II endoleak
้ หนั งแท ้และชัน
้ หนั งกาพร ้าเพือ
การเปรียบเทียบลายนิว้ มือระหว่างชัน
่ การพิสจ
ู น์เอกลักษณ์บค
ุ คล
การเปรียบเทียบวิธก
ี ารแยกเซลล์ทารกเพศชายในครรภ์จากเลือดสตรีตงั ้ ครรภ์เดีย
่ วระหว่าง
วิธก
ี ารใช ้ขนาดของเซลล์และวิธก
ี ารแยกเซลล์โดยแอนติบอดี
การเปรียบเทียบศักยภาพของชุดน้ ายา Identifiler® Plus และ GlobalFiler® Express ในการ
ตรวจวิเคราะห์ Chimerism หลังการปลูกถ่ายไขกระดูก
การเปรียบเทียบอัตราการปฏิสนธิของไข่ออ
่ นหนูหลังได ้รับการแช่แข็งก่อนและหลังการเพาะเลีย
้ ง
ภายนอกร่างกาย (Comparison of fertilization rate of mouse oocytes vitrified before and
after in vitro maturation)

ภาควิชา/หน่วยงาน
โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

นพ.ชัยธวัช หาญคุณากร

นิตเิ วชศาสตร์

อ. พญ.สุรสวดี วังน้ าทิพย์

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ.พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

อายุรศาสตร์

ศ. ดร. พญ.จิรายุ เอือ
้ วรากุล

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.สุวม
ิ ล วงศ์ลักษณะพิมล

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.สุวม
ิ ล วงศ์ลักษณะพิมล

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.จิตรลัดดา วะศินรัตน์

รังสีวท
ิ ยา

นพ.อธิคม ใจกล ้า

นิตเิ วชศาสตร์

อ. นพ.สกิทา ม่วงไหมทอง

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นางสาวสลิสา สารพัฒน์

นิตเิ วชศาสตร์

ผศ. นพ.จปรัฐ ปรีชาพานิช

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

ื่ โครงการ
ชอ
การเปรียบเทียบอัตราความสาเร็จของการสลายนิว่ ในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นนิว่ ในท่อไตส่วนบนระหว่างการ
ส่องกล ้องเพือ
่ สลายนิว่ ในท่อไต (URSL) และการสลายนิว่ โดยใช ้คลืน
่ เสียงจากภายนอกร่างกาย
(ESWL)
การเปรียบเทียบอุบัตก
ิ ารณ์การเกิดเบาหวานภายหลังการติดตาม 5 ปี ในผู ้ป่ วยโรคถุงน้ ารังไข่หลาย
ใบในกลุม
่ ทีม
่ น
ี ้ าหนั กอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และกลุม
่ ทีม
่ น
ี ้ าหนั กเกินเกณ์หรืออ ้วน
การเปลีย
่ นแปลงของการตรวจพบยีนบีราฟกลายพันธุ์ (BRAFV600E ) ในเลือดของผู ้ป่ วยก่อน
และหลังการ รักษามะเร็งต่อมไทรอยด์
การเปลีย
่ นแปลงของการทางานของกะบังลมระหว่างการทดสอบการหายใจเองโดยปราศจาก
เครือ
่ งช่วยหายใจ
การเปลีย
่ นแปลงของการยิม
้ และผิวหนั งบริเวณใบหน ้าในแต่ละช่วงอายุ
การเปลีย
่ นแปลงของขนาดและคุณภาพของ supraspinatus tendon ระหว่างก่อนและหลังการ
ผ่าตัด ในผู ้ป่ วยภาวะเอ็นฉีกขาด
การเปลีย
่ นแปลงของผิวหน ้าลูกตาหลังเปลีย
่ นยาหยอดตาจาก Prostaglandins ชนิดต่างๆมาเป็ น
Tafluprost และ Preservative-free Tafluprost ในผู ้ป่ วยโรคต ้อหิน
การเปลีย
่ นแปลงของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกภายหลังการผ่าตัดใส่สายสวนหลอดเลือด
แดงใหญ่ชนิดขดลวดหุ ้มกราฟต์ (Aortic stent graft)
การเปลีย
่ นแปลงทางสรีรวิทยาของระบบการหายใจในผู ้ป่ วยโรคอ ้วนภายหลังจากการผ่าตัดลด
น้ าหนั ก
การเปลีย
่ นแปลงระดับ 25-hydroxyvitamin D ในซีรัมของผู ้ทีไ่ ด ้รับวิตามินดี 2 เสริมจากแนวทาง
ปฏิบัตข
ิ องออร์โธปิ ดก
ิ ส์ศริ ริ าช
การเปลีย
่ นยากดภูมค
ิ ุ ้มกันจากกลุม
่ calcineurin inhibitors (CNI) เป็ นยากลุม
่ mammalian
target of rapamycin (mTOR) inhibitors ในผู ้ป่ วยเด็กทีไ่ ด ้รับการปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลศิร ิ
ราช
การเผาผลาญกลูโคสในผู ้ป่ วยเด็กและวัยรุน
่ อายุระหว่าง 12-20 ปี ทเี่ ป็ นธาลัสซีเมียชนิด
ฮีโมโกลบินเอ็ช
การเพิม
่ ขึน
้ ของน้ าหนั กตัวในผู ้ป่ วยโรคจิตเภททีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วย haloperidol เปรียบเทียบกับ
risperidone ในหน่วยตรวจโรคผู ้ป่ วยนอกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ.นพ. วรุตม์ พงศาพิชญ์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. นพ.นั ฐพล ฤทธิท
์ ยมัย

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ศศิมา เอีย
่ มพันธุ์

ตจวิทยา

รศ. พญ.นิตยา เล็กตระกูล

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.งามแข เรืองวรเวทย์

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. นพ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.เบญจมาศ ช่วยชู

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.อาศิส อุนนะนั นทน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.นั นทวัน ปิ ยะภาณี

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.ไพรัลยา นาควัชระ

กุมารเวชศาสตร์

นพ.ดนุพล สรรวานิช

จิตเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

245

การเพิม
่ ความสาเร็จของการใส่หน ้ากากครอบกล่องเสียงโปรซีลโดยการนาด ้วยท่อหลอดอาหาร
การเพิม
่ จานวนผู ้ป่ วย ทีป
่ ราศจากอาการไม่สบายบริเวณลาคอและกล่องเสียง ภายหลังการระงับ
ความรู ้สึกแบบทั่วไปทีช
่ ว่ ยหายใจด ้วยหน ้ากากครอบกล่องเสียง โดยใช ้เบนไซดามีนไฮโดรคลอ
ไรด์พน
่ บริเวณกระเปาะลมของหน ้ากากครอบกล่องเสียง
การเพิม
่ ประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ดเี อ็นเอปริมาณน ้อยในน้ าอสุจ ิ
การเพิม
่ ประสิทธิภาพการนั บแยกชนิดเซลล์ในน้ าไขสันหลังด ้วยการเติมสารละลายโปรตีน การวิจัย
แบบนาร่อง
การเรียนการสอนการใส่สายสวนหลอดเลือดดาช่วยลดภาวะแทรกซ ้อนของการใส่สายสวนหลอด
เลือดดาใหญ่ในหอผู ้ป่ วยเวชบาบัดวิกฤต
การเรียนรู ้โดยใช ้โครงการเป็ นฐาน: การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพือ
่ สุขภาพในโรงพยาบาลศิรริ าช
การเรียนรู ้ในการฉีดยาชาในช่องฟาสเชียอิลเิ อก ้าโดยใช ้เครือ
่ งอัลตราซาวด์
การเรียนรู ้ทักษะการใส่ทอ
่ หายใจของนั กศึกษาแพทย์ด ้วยอุปกรณ์ใส่ทอ
่ ช่วยหายใจแบบวิดโี อ
(videolaryngoscope) ชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับ อุปกรณ์ใส่ทอ
่ ช่วยหายใจแบบมาตรฐาน (direct
laryngoscope)
การเลาะหลอดเลือดดาซาฟี นัสสาหรับการผ่าตัดทาทางเบีย
่ งหลอดเลือดแดงโคโรนารีโดยวิธเี ปิ ด
แผลเป็ นช่วงเปรียบเทียบกับการเปิ ดแผลยาว
การเลือกผู ้ป่ วยเส ้นเลือดในสมองขาดเลือดทีร่ ักษาทางรังสีรว่ มรักษาระหว่างการถ่ายภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง, การถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดสมอง, การถ่ายภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองตรวจการแพร่กระจายของเลือด
การเสพสารแอมเฟตามินและผลกระทบต่อการตัง้ ครรภ์
การเสียชีวต
ิ และความพิการรุนแรงในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันทีม
่ ี
อาการน ้อย
การแปลและวิเคราะห์ความเทีย
่ งตรงของแบบสอบถามสาหรับผู ้ใช ้กายอุปกรณ์ฉบับภาษาไทย
การแพทย์แบบแม่นยาในโรคมะเร็ง
้ Parvovirus B19 ในบุคลากรทางการแพทย์ในหอผู ้ป่ วยเด็ก
การแพร่ระบาดของเชือ
การแยกความแตกต่างของภาพทีแ
่ สดงจากภาพตัดขวางทางคอมพิวเตอร์และภาพจากคลืน
่
แม่เหล็กไฟฟ้ าของก ้อนเนือ
้ งอกไตชนิดทีม
่ เี นือ
้ เยือ
่ ไขมัน-กล ้ามเนือ
้ -เส ้นเลือด แต่มส
ี ัดส่วนของ
ไขมันอยูน
่ ้อย กับมะเร็งเนือ
้ เยือ
่ ไตชนิดใส

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. พญ.อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.สถิตย์ ชัยรัตนวานิช

วิสัญญีวท
ิ ยา

นายเอกชัย ผาสุข

นิตเิ วชศาสตร์

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

อ. ดร. พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร
อ. นพ.ชูพงศ์ ล ้วนศรีตส
ิ กุล

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
วิสัญญีวท
ิ ยา

พญ.ภณนียา นิม
่ ปุญญกาพงษ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย ์

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.รับพร ทักษิณวราจาร

อายุรศาสตร์

นางสาวชลธิชา แช่มขุนทด
รศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
พญ.สาธิดา สังเกตุ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร
อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.รณิษฐา ทองดี

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
261
262
263
264
265
266

267
268
269
270
271
272

ื่ โครงการ
ชอ
การแยกความแตกต่างระหว่างเนือ
้ งอกของต่อมหมวกไตชนิดไม่ร ้ายทีม
่ ไี ขมันเป็ นส่วนประกอบ
น ้อยและเนือ
้ งอกของต่อมหมวกไตทีเ่ กิดจากการกระจายมาของมะเร็งในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคมะเร็ง
นอกต่อมหมวกไตโดยใช ้ลักษณะจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
การแยกส่วนของหลอดเลือดจากเนือ
้ ตับแบบกึง่ อัตโนมัตใิ นผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ริมาณเหล็กเกินโดยใช ้วิธ ี
แบบ fuzzy c-mean
การแยกส่วนของหลอดเลือดจากเนือ
้ ตับแบบอัตโนมัตในผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ริมาณเหล็กเกินโดยใช ้วิธแ
ี บบ
fuzzy c-mean ในภาพ R2 จากเครือ
่ ง MRI ขนาด 1.5T
้ ในของรก
การแสดงออกของโปรตีนลดแรงตึงผิวชนิดเอ ชนิดบี ชนิดซี และชนิดดี ในเนือ
้ เยือ
่ ชัน
ซีรั่มเลือดสายสะดือมนุษย์ทไี่ ด ้จากมารดาทีม
่ อ
ี ายุครรภ์ครบกาหนดคลอด และน้ าครา่ ช่วงการ
ตัง้ ครรภ์ไตรมาส 2
การใช ้ F-18 FDG PET/CT สาหรับการถ่ายภาพผู ้ป่ วยวัณโรคนอกปอด
การใช ้ HbA1c ในการตรวจคัดกรองและวินจ
ิ ฉั ยภาวะเบาหวานระหว่างตัง้ ครรภ์และความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะแทรกซ ้อนของการตัง้ ครรภ์
การใช ้ Magnetic Resonance Spectroscopy และ Perfusion Magnetic Resonance imaging
ในการศึกษาเพือ
่ เปรียบเทียบความผิดปกติ บริเวณขอบของเนือ
้ งอกสมองกลุม
่ Malignant brain
glioma ทีม
่ ภ
ี าพความผิดปกติจาก T1W with gadolinium และ FLAIR/T2W MRI Image ในการ
พยากรณ์การเป็ นซา้ ของเนือ
้ งอกภายหลังรับการผ่าตัดรักษา
การใช ้ smartphone ขณะให ้การระงับความรู ้สึกของแพทย์ประจาบ ้านวิสัญญีวท
ิ ยา
การใช ้เครือ
่ งกระตุ ้นไฟฟ้ าชนิดฝั งในร่างกายแบบต ้นทุนตา่ สาหรับผู ้ป่ วยพาร์กน
ิ สันทีเ่ คยผ่าตัดฝั ง
ตัวกระตุ ้นในสมองแล ้ว
การใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจชนิดไม่คก
ุ คามในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะการหายใจล ้มเหลว ทีห
่ อผู ้ป่ วย
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
การใช ้เครือ
่ งวัดปริมาณสารน้ าจากความต ้านทานไฟฟ้ า ช่วยประเมินและการกาจัดสารน้ า ในผู ้ป่ วย
วิกฤตทีไ่ ด ้รับการบาบัดทดแทนไต
การใช ้เซลล์ต ้นกาเนิดมีเซ็นไคม์จากน้ าครา่ มนุษย์รว่ มกับไฮโดรเจลจากพอลีเอทีลน
ี ไกลคอล ใน
การรักษาข ้อเข่าบาดเจ็บในกระต่าย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.ทวีศักดิ์ วรรณชาลี

อายุรศาสตร์

ดร.ไพรัช สายวิรณ
ุ พร

รังสีวท
ิ ยา

รศ. ดร.ไพรัช สายวิรณ
ุ พร

รังสีวท
ิ ยา

ดร.ทัศนีย ์ เพิม
่ ไทย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ. พญ.ภาวนา ภูสวุ รรณ

รังสีวท
ิ ยา

รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.ธีรพล วิทธิเวช

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.กษณา รักษมณี

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ศรัณย์ นั นทอารี

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.นั ฐพล ฤทธิท
์ ยมัย

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.รณิษฐา รัตนะรัต

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจต
ิ รพงษ์

สูตศ
ิ าสตร์ นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

273

การใช ้เซลล์ปากมดลูกของมนุษย์เป็ นเนือ
้ เยือ
่ ตัง้ ต ้นสาหรับการตรวจหาแอนติบอดีในกระแสเลือด
ของผู ้ป่ วยโรคตุม
่ น้ าพองใสเพมฟิ กัส

ผศ. พญ.ปภาพิต ตู ้จินดา

ตจวิทยา

274

้ เอชไอวีลก
การใช ้เทคนิค next generation sequencing ในการตรวจกรองเชือ
ู ผสมในการศึกษา
้ เอชไอวีในประเทศไทย
ระบาดวิทยาโมเลกุลของเชือ

ผศ.นพ.รุจภ
ิ าส สิรจิ ตุภัทร

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

พญ.เกศริน กิตติวรรณวงศ์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. พญ.ศิรพ
ิ ร ลิมป์ วิรย
ิ ะกุล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. พญ.โสภา พงศ์พรทรัพย์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.ปรียชาต์ ปาจารย์

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.ฉั ตรกนก ทุมวิภาต

ศูนย์โรคหัวใจ

พญ.ชมพูนุช จันทรกระวี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

275
276
277
278
279
280
281

การใช ้เทคนิคการทาผ่าตัด Inquino-intrapelvic สาหรับทา reduction และ fixationกระดูกเบ ้า
สะโพกหัก
การใช ้เสียงดนตรีความถีเ่ ฉพาะตัวเพือ
่ บาบัดผู ้ป่ วยทีม
่ เี สียงดังในหู
การใช ้เสียงดนตรีปรับแต่งความถีเ่ ปรียบเทียบกับเสียงดนตรีทั่วไปในการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการ
เสียงรบกวนในหู
การใช ้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการประเมินการผ่าตัดได ้ในมะเร็งตับอ่อนชนิด adenocarcinoma
่ งอกทีม
การใช ้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ
่ ค
ี วามละเอียดสูงและการตรวจสมรรถภาพปอดในการ
วินจ
ิ ฉั ยภาวะแทรกซ ้อนในปอดทีเ่ กิดจากโรคทางระบบต่างๆ ในร่างกาย ของโรงพยาบาลศิรริ าช
การใช ้เอนไซม์โทรโปนินทีความไวสูงในการวินจ
ิ ฉั ยโรคกล ้ามเนือ
้ หัวใจตายเฉียบพลันใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
การใช ้แบบประเมินคะแนน Patient-Generated Subjective Global Assessment เพือ
่ ประเมินหา
ความชุกของภาวะทุพโภชนาการในผู ้ป่ วยมะเร็งนรีเวช

282

การใช ้แบบสอบถาม Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) เพือ
่ คัดกรองภาวะ
ซึมเศร ้า ในผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการปวดจากมะเร็ง

อ.พญ.สุรัสวดี วังนาทิพย์

วิสัญญีวท
ิ ยา

283

การใช ้ไซโตไคน์เพือ
่ เป็ นดัชนีชวี้ ด
ั ถึงความรุนแรงทางคลินก
ิ ในผู ้ป่ วยโรคลูปัสชาวไทย

Assist. Prof.Praveena Chiowchanwisawakit,
M.D.

อายุรศาสตร์

284

การใช ้คะแนน Alberta Stroke Program Early CT จาก เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดสมอง
เพือ
่ ทานายบริเวณสมองขาดเลือดของผู ้ป่ วยภาวะหลอดเลือดสมองตีบหลังการรักษาด ้วยวิธท
ี าง
รังสีรว่ มรักษา เปรียบเทียบกับการใช ้คะแนน Alberta Stroke Program Early CT จาก เอกซ์เรย์
คอมพิวเตอร์สมอง

อ. นพ.บุญฤกษ์ แสงเพชรงาม

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ื่ โครงการ
ชอ
การใช ้ค่าของการเปลีย
่ นแปลงของแรงดันชีพจร (pulse pressure variation, PPV) เป็ นแนวทาง
การให ้สารน้ าแบบมีเป้ าหมายระหว่างการผ่าตัดการะดูกสันหลังทีซ
่ ับซ ้อน
การใช ้ตัวชีว้ ด
ั ทางภาวะโภชนาก่อนผ่าตัดเพือ
่ ติดตามการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดในผู ้ป่ วยมะเร็งกระเพาะ
ปั สสาวะทีเ่ ข ้ารับการผ่าตัดนากระเพาะปั สสาวะออกทัง้ หมด
การใช ้ทะเบียนผู ้ป่ วยกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจมี ST segment ยก
ในโรงพยาบาลศิรริ าช เพือ
่ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู ้ป่ วย
การใช ้น้ าหนั กปอดในการวินจ
ิ ฉั ยสาเหตุการตายจากการจมน้ า
การใช ้บริการการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานของผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองใน
โรงพยาบาลศิรริ าช ประเทศไทย
การใช ้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการแยกมะเร็งลาไล ้ใหญ่ชนิด mucinous และ non-mucinous
adenocarcinoma
การใช ้ภาพรังสีทรวงอกด ้านข ้างเพือ
่ วินจ
ิ ฉั ยภาวะหัวใจห ้องล่างซ ้ายโต
การใช ้ภาพรังสีหลอดเลือดสมองจากการตรวจทางรังสีรว่ มรักษาเพือ
่ ประเมินบริเวณของเนือ
้ สมอง
ทีม
่ ก
ี ารขาดเลือด
การใช ้ยา omalizumab ในการเพิม
่ ระดับอาหารแบบเร็วในการบาบัดทางอิมมูนในผู ้ป่ วยทีแ
่ พ ้อาหาร
้ ทีเ่ ท ้าใน
การใช ้ยาปฏิชวี นะตามแนวทางเวชปฏิบัตใิ นการรักษาผู ้ป่ วยเบาหวานทีม
่ ก
ี ารติดเชือ
โรงพยาบาลศิรริ าช
้ ในผู ้ป่ วยทีม
การใช ้ยาปฏิชวี นะตามแนวทางเวชปฏิบัตก
ิ ารป้ องกันการติดเชือ
่ แ
ี ผลสดจากอุบัตเิ หตุ
้ เอชไอวีทเี่ คยมีผน
การใช ้ยาอีฟาไวเรนซ์ตอ
่ ในผู ้ติดเชือ
ื่ แพ ้จากยาอีฟาไวเรนซ์
การใช ้วิธแ
ี ปลผลตรวจโทรโปนินที ที่ 0 และ 1 ชัว่ โมงเทียบกับวิธแ
ี ปลผลตรวจโทรโปนินที ที่ 0
และ 3 ชัว่ โมง เพือ
่ คัดแยกผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้าได ้และเข ้าไม่ได ้กับภาวะกล ้ามเนือ
้ หัวใจตายเฉียบพลันใน
ห ้องฉุ กเฉิน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.พญ.กรุณา วงษ์ตงั ้ มั่น

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.วิวรรณ ทังสุบต
ุ ร

อายุรศาสตร์

ร.ท. นพ.พิชญ์กต
ิ ก์ เก ้าเอีย
้ น

นิตเิ วชศาสตร์

รศ. พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศ. พญ.ปิ ยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.กันยารัตน์ โตธนะรุง่ โรจน์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.พรพรรณ กู ้มานะชัย

อายุรศาสตร์

อ. นพ.รุจภ
ิ าส สิรจิ ตุภัทร
อ. นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์

อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. พญ.อรลักษณ์ มากดี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

298

การใช ้สารละลาย 24% ซูโครสทางปากเพือ
่ ลดความปวดจากการทาแผลในเด็กอายุน ้อยกว่า 1ปี

ผศ.พญ.สหัสา หมั่นดี

วิสัญญีวท
ิ ยา

299
300

การใช ้หลัก 5A’s ในการรักษาผู ้ป่ วยติดบุหรีโ่ ดยแพทย์ประจาบ ้านในโรงพยาบาลศิรริ าช
การใช ้อัตราส่วนแอล ดี เอช ต่อ เอช ดี แอล ในการวินจ
ิ ฉั ยแยกโรคไข ้เรือ
้ รัง

อ. นพ.ปเนต ผู ้กฤตยาคามี
ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

จิตเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

301

ี แ
การใช ้อุปกรณ์เสริมยูซบ
ี อลในผู ้ป่ วยเท ้าแบนทีค
่ ลินก
ิ สุขภาพเท ้า โรงพยาบาลศิรริ าช

ผศ.พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

302
303

การใช ้อุปกรณ์พลาสมาในการป้ องกันภาวะแทรกซ ้อนทางผิวหนั งจากการฉายรังสี
การใช ้ฮอร์โมนทดแทนและปั ญหาสุขภาพระยะยาวของสตรีทห
ี่ มดระดูจากการผ่าตัด
การใส่สายสวนปั สสาวะในผู ้ป่ วยกระดูกสะโพกหักก่อนผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกสมควรทา
่ เปรียบเทียบ
หรือไม่ : การศึกษาไปข ้างหน ้าแบบสุม
่ มดูเชน: ความรู ้ ความเข ้าใจ
การให ้โปรแกรมกายภาพบาบัดทีบ
่ ้านกับผู ้ดูแลเด็กโรคกล ้ามเนือ
้ เสือ
ความพึงพอใจ ปั ญหาและอุปสรรค

ศ. คลินก
ิ นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
รศ. ดร. นพ.กิตริ ัตน์ เตชะไตรศักดิ์

ศัลยศาสตร์
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.ก ้องเขต เหรียญสุวรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ั
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

รศ.พญ.วนั ทปรียา พงษ์ สามารถ

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.กรมิกา วินจ
ิ กุล

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ศัลยศาสตร์

304
305
306

้ เอชไอวีท ี่
การให ้การรักษาโดยเปลีย
่ นจากยาเอฟฟาไวเรนเป็ นยาไรพิไวรินในวัยรุน
่ ไทยทีม
่ เี ชือ
ไวรัสถูกกดอย่างดี

308

้ ทางโทรศัพท์เพือ
การให ้ความรู ้ด ้วยการส่งข ้อความสัน
่ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กทีม
่ ารับ
บริการทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
การให ้ความรู ้ประชาชนเกีย
่ วกับการตรวจคัดกรองโรคเนือ
้ งอกลาไส ้ใหญ่และทวารหนั ก

309

การให ้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการเห็นในคลินก
ิ ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการเห็น โรงพยาบาลศิรริ าช นางณั ชชา จันทร์วราภา

จักษุ วท
ิ ยา

310

การให ้ยาระงับความรู ้สึกผ่านทางช่องน้ าไขสันหลังมีผลกระทบต่อการออกแรงไอในผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับ
การผ่าตัดคลอดในภาวะปกติอย่างไร?

ศ.ดร.นพ.พงศ์ธารา วิจต
ิ เวชไพศาล

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.ฐิตก
ิ ัญญา ดวงรัตน์

วิสัญญีวท
ิ ยา

นพ.จตุภัทร คุณสงค์

จิตเวชศาสตร์

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สน
ุ ทร
รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สน
ุ ทร
รศ. นพ.ดารัส ตรีสโุ กศล

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์

307

311
312
313
314
315
316

การกดคอแบบ BURP เพิม
่ ความสาเร็จในการเห็นกล่องเสียงและใส่ทอ
่ หายใจในผู ้ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์
การใส่ทอ
่ หายใจไม่มาก
การกระทาผิดซา้ ในระยะเวลา 1 ปี ของกลุม
่ เยาวชนทีถ
่ ก
ู คุมประพฤติในคดียาเสพติด
การกาเริบของไวรัสตับอักเสบบีในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองทีไ่ ด ้รับเคมีบาบัด ในโรงพยาบาลศิร ิ
ราช
การขาดวิตามินซีในเด็กทีม
่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
การขาดวิตามินบี1 ในผู ้ป่ วยเด็กโรคหัวใจทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยยาขับปั สสาวะ
การขึน
้ ทะเบียน SYMPLICITY ทั่วโลก

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
317
318

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

การขึน
้ ทะเบียนมะเร็งเซลล์ตับในเอเชีย (การขึน
้ ทะเบียน AHCC - AHCC 08)
อาจารย์นายแพทย์สพ
ุ จน์ นิม
่ อนงค์
การคลังเก็บเนือ
้ เยือ
่ และสารน้ าในร่างกายสาหรับการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ศ. ดร. พญ.รวงผึง้ สุทเธนทร์
การควบคุมความดันโลหิตในผู ้ป่ วยชาวเอเชียทีเ่ ป็ นโรคความดันโลหิตสูงโดยการศึกษาแบบ
ศ. นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
สังเกตการณ์ในช่วงเวลาทีก
่ าหนด
การคัดกรองผู ้ป่ วยเบาหวานทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงของจอตาโดยการทดสอบการมองเห็นสีชนิด HRR
นพ.เดชาทร อาสนทอง
pseudoisochromatic plate

อายุรศาสตร์
สานั กงานผู ้อานวยการโรงพยาบาลศิรริ าช

321

การคัดกรองภาวะทางโภชนาการในผู ้สูงอายุทเี่ ข ้ารับการรักษาในคลินก
ิ ผู ้สูงอายุ โรงพยาบาลศิรริ าช พญ.ชโลบล เฉลิมศรี

อายุรศาสตร์

322

การคาดการณ์การเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู ้ป่ วยหลังผ่าตัดทีเ่ ข ้ารับการรักษาในหออภิบาล

วิสัญญีวท
ิ ยา

323

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

325

การคาดการณ์ผลการรักษากระดูกท่อนแขนส่วนกลางหักโดยใช ้ cast index
นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล
้ ประถมศึกษาปี ท ี่
การจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมผู ้ปกครองเพือ
่ ลดปั ญหาการติดเกมในเด็กนั กเรียนชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 3 บัญชี อบรมผู ้ปกครองเพือ
4 ถึงชัน
่ แก ้ไขภาวะเด็กติดเกม คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ รศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
ราชพยาบาล (016-432282-3)
การจัดกลุม
่ ของกระดูกดิสทอลเรเดียสหักแบบใหม่ และการคิดคะแนนของกระดูกหัก
ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

326

การจัดตัง้ เครือข่ายวิจัย การระงับความรู ้สึกในผู ้สูงอายุของคณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล

ผศ.พญ.อรุโณทัย ศิรอ
ิ ัศวกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

327
328

่ มในระดับสหสถาบัน
การจัดทาทะเบียนผู ้ป่ วยโรคสมองเสือ
่ งของผู ้ป่ วยเด็กทีม
การจาแนกความเสีย
่ ภ
ี าวะ acute respiratory distress syndrome
การจีห
้ วั ใจด ้วยคลืน
่ วิทยุในการรักษาโรคใหลตาย: การทดลองทางคลินก
ิ แบบแบ่งกลุม
่ ไปข ้างหน ้า
จากสหสถาบัน
การฉายรังสีเฉพาะทีท
่ างหลอดลมในผู ้ป่ วยหลอดลมอุดกัน
้ ทีส
่ าเหตุจากโรคไม่รน
ุ แนง รายงาน
ผู ้ป่ วยสองราย
การฉีดมอร์ฟีนขนาด 0.05 มิลลิกรัมทางช่องไขสันหลังมีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการปวด
่ งกล ้อง
ภายหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใช ้วิธส
ี อ

อ. พญ.จินตนา อาศนะเสน
ผศ. พญ.สุวรรณี ผู ้มีธรรม

อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ภาวิณี ปางทิพย์อาไพ

วิสัญญีวท
ิ ยา

319
320

324

329
330
331

รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

อายุรศาสตร์
จักษุ วท
ิ ยา

จิตเวชศาสตร์
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

332

การชุดวิจัยเด็กและวัยรุน
่ เบาหวาน : การลงทะเบียน ปั จจัยทางพันธุกรรม/ภูมค
ิ ุ ้มกัน และความ
หนาแน่นของกระดูก

รศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ

กุมารเวชศาสตร์

333
334

การดาเนินโรคและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเสียชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยโรคลิน
้ หัวใจไตรคัสปิ ดเกาะตา่
ั ้ กลางอักเสบชนิดทีม
การดาเนินโรคและผลระยะยาวของโรคหูชน
่ น
ี ้ าขังในกลุม
่ เด็กเพดานโหว่

รศ. พญ.ชดชนก วิจารสรณ์
พญ.ปั ณรสี บุณยบุตร

กุมารเวชศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

335

การดาเนินโรคของภาวะแพ ้กุ ้งในคนไทย

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรทัย พิบล
ู โภคานั นท์

กุมารเวชศาสตร์

336
337

การดาเนินโรคของภาวะซีดไม่ทราบสาเหตุในผู ้ป่ วยอายุตงั ้ แต่ 65 ปี ขน
ึ้ ไปทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
การดาเนินโรคทางคลินก
ิ ของภาวะผืน
่ ทีห
่ น ้าจากไรขน
การดาเนินโรคลักษณะทางคลินก
ิ และปั จจัยทางสิง่ แวดล ้อมของโรคงูสวัดในผู ้ป่ วย ทีม
่ ารับการ
ตรวจทีห
่ น่วยตรวจโรคผิวหนั ง โรงพยาบาลศิรริ าช
การดาเนินโรคลักษณะทางคลินก
ิ และปั จจัยทางสิง่ แวดล ้อมของโรคสุกใสในผู ้ใหญ่ทม
ี่ ารับการ
ตรวจทีห
่ น่วยตรวจโรคผิวหนั ง โรงพยาบาลศิรริ าช
การดูแลและระงับความรู ้สึกทางวิสัญญีวท
ิ ยาแก่ผู ้ป่ วยทีม
่ เี นือ
้ งอกทีต
่ ับระหว่างการทาหัตถการ
กระตุ ้นด ้วยไฟฟ้ ากระแสตรงผ่านทางผิวหนั ง: การรายงานผู ้ป่ วย

อ. นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์
อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์

อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

รศ. ดร. นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

รศ. ดร. นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

พญ.ศิรริ ัตน์ รัตนอาภา

วิสัญญีวท
ิ ยา

การดูแลทางหายใจและภาวะแทรกซ ้อนในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดกระดูกคอ

รศ.พญ.มานี รักษาเกียรติศักดิ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

338
339
340
341
342
343

344

้ สุดการรักษาในภูมภ
การดูแลผู ้ป่ วยมะเร็งเพือ
่ การรอดชีพหลังสิน
ิ าคเอเชียแปซิฟิก: การศึกษาแบบ
แผนการบริการนานาชาติ
การดูลักษณะการชัดเจนเพิม
่ ขึน
้ (enhancement) ในการส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในเวลา
ต่างๆกันบริเวณลาคอและทรวงอกส่วนต ้น (4DCT Scan of parathyroid) เพือ
่ ตรวจหาตาแหน่ง
พาราไทรอยด์กอ
่ นการผ่าตัดในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูง

การตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเมทและสารอินเตอร์เฟี ยรอนในเลือดเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการ
ั เรืองชัยนิคม
อ.นพ.มนต์ชย
วินจ
ิ ฉั ยภาวะวัณโรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

่ สาหรับการประเมินพังผืดภายใน
การตรวจคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าด ้วยเทคนิคภาพเน ้นน้ าหนั กดิฟฟิ วชัน
รศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
้ ไวรัส
ตับของผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะตับอักเสบเรือ
้ รังจากการติดเชือ
การตรวจค่าเบีย
่ งเบนในการมองภาพแนวตัง้ ก่อนและหลังผ่าตัดเอากระดูกโกลนออกทัง้ หมด
การตรวจค่าเบีย
่ งเบนสัมบูรณ์ในการมองภาพแนวตัง้ ก่อนและหลังรักษาในผู ้ป่ วยเวียนศีรษะบ ้าน
ั ้ ใน
หมุนจากตะกอนหินปูนในหูชน
้ แบคทีเรีย (microbiota) ในอุจจาระในอาสาสมัครคน
การตรวจชนิดและความหลากหลายของเชือ
้ Lactobacillus casei Shirota (LcS)
ไทยก่อนและหลังรับประทานนมทีม
่ เี ชือ
้ เนือ
การตรวจชิน
้ ในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ อ
ี าการกล ้ามเนือ
้ อ่อนแรงเรือ
้ รัง
การตรวจต่อมน้ าเหลืองเซนติเนล จาเป็ นในมะเร็งเต ้านมทีเ่ กิดในท่อน้ านมชนิดไม่ลก
ุ ลาม (ductal
carcinoma in situ)ทีไ่ ด ้จากการตรวจจากใช ้เข็มเจาะหรือไม่
การตรวจติดตามการกลายเป็ นมะเร็งตับของก ้อนเนือ
้ งอกตับชนิดทีม
่ เี ลือดมาเลีย
้ งน ้อยจากการ
่ (DWI)
ตรวจด ้วยคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าด ้วยสารชนิด Gadoxetic acid ร่วมกับการตรวจแบบดิฟฟิ วชัน
ในผู ้ป่ วยโรคตับเรือ
้ รัง
การตรวจประเมินทางการแพทย์ในการทาแมมโมแกรมของศูนย์ตรวจเต ้านมแห่งหนึง่ ในกรุงเทพ
่ งของการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส ้ใหญ่
การตรวจประเมินพังผืดในตับเพือ
่ การจัดลาดับความเสีย
และไส ้ตรงในผู ้ป่ วยโรคตับคัง่ ไขมันซึง่ ไม่ได ้เกิดจากการดืม
่ แอลกอฮอล์
การตรวจพบการตีบตันของหลอดเลือดแดงหัวใจ ในผู ้ป่ วยทีต
่ รวจไม่พบหินปูนทีผ
่ นั งจากการ
ตรวจวัดด ้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
การตรวจพบตัวอสุจใิ นผู ้ถูกกระทาชาเราหญิง
การตรวจพบตัวอสุจบ
ิ ริเวณ ช่องปาก ทวารหนั กและลาไส ้ใหญ่สว่ นปลายในผู ้ป่ วยคดีขม
่ ขืนกระทา
ชาเรา
การตรวจพบสารโพสเตสสเปซิฟิคเอนติเจนและสารเซมิโนเจลินในกรณีทต
ี่ รวจพบตัวอสุจใิ นผู ้ป่ วย
ถูกกระทาชาเราหญิง
การตรวจระบุทม
ี่ าทางพันธุกรรมของเซลล์เยือ
่ บุผวิ กระจกตาหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเยือ
่
บุผวิ กระจกตาโดยวิธผ
ี า่ ตัดปลูกถ่ายโดยตรงและวิธเี พาะเลีย
้ งก่อนการปลูกถ่าย

ภาควิชา/หน่วยงาน
อายุรศาสตร์

พญ.นิธต
ิ า สัตตรัตน์ไพจิตร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

นพ.ไมเคิล เป

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. นพ.สถาพร มานั สสถิตย์

อายุรศาสตร์

ั
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

นพ.อัครรัช วงษ์จริ าษฎร์

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

รังสีวท
ิ ยา

นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสงิ ห์

ศูนย์ถันยรักษ์

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

ิ ธิ์
ศ. นพ.ทนงชัย สิรอ
ิ ภิสท

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์

นิตเิ วชศาสตร์

อ. นพ.ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์

นิตเิ วชศาสตร์

อ. นพ.ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์

นิตเิ วชศาสตร์

ผศ.พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์

จักษุ วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
359
360
361
362

363

364
365
366
367

368
369
370
371

ื่ โครงการ
ชอ
การตรวจวัดปริมาณรังสีนวิ ตรอนของเครือ
่ งเร่งอนุภาคพลังงานสูง TRUEBEAM LINAC ด ้วยแผ่น
พอลิเมอร์ CR-39
การตรวจวินจ
ิ ฉั ยทางพันธุศาสตร์ด ้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทัง้ จีโนมหรือเอ็กโซม
การตรวจสอบความถูกต ้องของการฉายรังสีผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมลูกหมากในเทคนิครังสีสามมิตป
ิ รับ
ความเข ้ม Rapid Arc ด ้วยภาพจาก on-board imager
การตรวจสอบความถูกต ้องของการตรวจหมูเ่ ลือดด ้วยน้ ายาตรวจหมูเ่ ลือด NOVACLONETM
Anti-Mia Murine Monoclonal IgG Typing Reagent
้ ของนวัตกรรมเครือ
การตรวจสอบสภาพปลอดเชือ
่ งอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาหรับเตรียม
พืน
้ ผิวข ้อกระดูกก่อนการใส่ซเี มนต์ ในการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม , Sterility verification of
innovative pressurized carbondioxide lavage for surfaces preparation in cemented
arthroplasty
การตรวจสารอินเตอร์เฟี ยรอนในเลือดเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการวินจ
ิ ฉั ยภาวะวัณโรคกระดูกสัน
หลัง
้ ราชนิดแคนดิดาในเลือดอย่างรวดเร็วโดยวิธป
การตรวจหาเชือ
ี ฏิกริ ย
ิ าลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบบอก
ปริมาณ
การตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดในผู ้ป่ วยทีส
่ งสัยว่าเป็ นมะเร็งต่อมลูกหมากด ้วยเทคโนโลยี
HGMS
ั
การตรวจหาการเปลีย
่ นแปลงระดับโมเลกุล ในผู ้ป่ วยเนือ
้ งอกของต่อมไทรอยด์ทม
ี่ ค
ี วามไม่แน่ชด
ของผลทางเซลวิทยาจากการรายงานตามเบเธสดา
การตรวจหาค่าเฉลีย
่ มวลกล ้ามเนือ
้ ของประชากรไทยวัยหนุ่มสาวทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพดีและการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือ
่ งมือตรวจมวลกล ้ามเนือ
้ สามชนิดทีใ่ ช ้วิธก
ี ารวิเคราะห์แบบไบโออิเลคตริ
คัลอิมพีดานซ์
การตรวจหายีนแอลฟ่ าธาลัสซีเมียในกรณีทม
ี่ ฮ
ี โี มโกลบินเอสองน ้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์
การตรวจหาระดับgranulysinในน้ าตาและผิวหนั งผู ้ป่ วยกลุม
่ แพ ้ยารุนแรงชนิด Stevens Johnson
syndrome และ toxic epidermal necrolysis
การตรวจหาสาเหตุของภาวะ nonspherocytic hemolytic anemia (CNSHA) ในสมาชิก 2
ครอบครัวของผู ้ป่ วย G6PD Bangkok และ G6PD Bangkok-Noi

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
อาจารย์ ดร. นวลเพ็ญ ดารงกิจอุดม และ น.ส.
่ มิ
วันทสาฬ ์ ชุม
รศ. นพ.มานพ พิทักษ์ ภากร

ภาควิชา/หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์รังสี
อายุรศาสตร์

นายสุธ ี เดชะวงศ์สวุ รรณ

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.กุลวรา กิตติสาเรศ

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ั เรืองชัยนิคม
อ. นพ.มนต์ชย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. ดร. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

นพ.บรรณสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์

ศัลยศาสตร์

รศ.พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ศ. นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นางสาวณั ฏฐิฤทัย จันทร์โพธิ์

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.พนิดา โกสียรักษ์ วงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

372

้ เนือ
การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสเอชพีวจ
ี ากชิน
้ ทางพยาธิวท
ิ ยาของโรคมะเร็งจอตาในเด็ก
การตระหนั กถึงโรคไขสันหลังไม่ปิดทางด ้านหลังและการรักษาทีเ่ หมาะสมจะให ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ห
ี ลัง
การผ่าตัด
การตอบสนองของเนือ
้ งอกกระดูกชนิด chordoma ต่อคาแฟอีนและการทาลายด ้วยความร ้อน
่ และความรู ้เกีย
การตอบสนองของประชาชนต่อการนาเสนอของสือ
่ วกับแมงมุมพิษในประเทศไทย
การตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันหลังการให ้โภชนบาบัด ด ้วยสารอาหารทีม
่ ี กลูตามีน ในผู ้ป่ วยมะเร็ง
่ งสูงในการเกิดปั ญหาโภชนาการทีเ่ ข ้ารับการผ่าตัดใหญ่ในช่องท ้อง
ในทางเดินอาหารทีม
่ ค
ี วามเสีย
้ สุดการหายใจโดยวิธก
การตัง้ ค่าแรงดันบวกทีจ
่ ด
ุ สิน
ี ารวัดความดันภายในหลอดอาหารในผู ้ป่ วยที่
เข ้ารับการผ่าตัดส่องกล ้องทางนรีเวช
้ ในกระดูกและข ้อชนิดเฉียบพลันในผู ้ป่ วยเด็กในโรงพยาบาลระดับสูงกว่าตติยภูมใิ น
การติดเชือ
ประเทศไทย
้ ซัลโมเนลลาในผู ้ป่ วยเด็กทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช ระหว่างปี 2554-2558
การติดเชือ
้ มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่เชือ
้ วัณโรคของผู ้ป่ วยเด็กและผู ้ใหญ่ตอนต ้นในโรงพยาบาลศิร ิ
การติดเชือ
ราช
ิ มบ 100 มิลลิกรัม, โมโนโคลนอลแอนติบอดี)้
การติดตามเฝ้ าระวังการใช ้ยาเรมสิมา (อินฟลิซแ
่ ลาดในประเทศไทย เพือ
หลังการออกสูต
่ ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลจากการใช ้ยา
้ ที่
การติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช ้ยาโคลิสตินในการรักษาผู ้ป่ วยติดเชือ
โรงพยาบาลศิรริ าช
การติดตามผลการรักษา โรคเท ้าปุกโดยวิธก
ี ารผ่าตัดในผู ้ป่ วยอาโทรไกรโพซีส มัลติเพล็กซ์ คอน
เจนิตา
การติดตามผลระยะยาวของการศึกษาวิจัย 64041575RSV2004 เพือ
่ ประเมินผลกระทบจากยาลูม ิ
ไซตาบีน (JNJ-64041575) ต่ออุบัตก
ิ ารณ์การเกิดโรคหืดและ/หรือภาวะการหายใจมีเสียงหวีด ใน
้ ไวรัสเรสไพราทอรีซน
ิ ไซเทียล
ทารกและเด็กทีม
่ ป
ี ระวัตก
ิ ารติดเชือ
การติดตามผู ้ป่ วยทีม
่ โี รคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมกับภาวะการบีบตัวของหัวใจผิดปกติแบบสหสถา
บัน
การติดตามระดับ INR ทีเ่ หมาะสมในผู ้ป่ วย valvular atrial fibrillation และผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
ใส่ลน
ิ้ หัวใจเทียมในประเทศไทย

373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล

จักษุ วท
ิ ยา

อ. พญ.อินธิรา ขัมภลิขต
ิ

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์
อ. พญ.ธัญจิรา จิรนั นทกาญจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.วิทรู ชินสว่างวัฒนกุล

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.อรรณพ พิรย
ิ ะแพทย์สม

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.อรศรี วิทวัสมงคล

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.วนั ทปรียา พงษ์สามารถ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.เกษวดี ลาภพระ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสท
ุ ธ์

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กุลกัญญา โชค
ไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
387
388

389

390
391
392
393

394

395

396

ื่ โครงการ
ชอ
การถ่ายภาพม ้ามด ้วยวิธท
ี จ
ี่ าเพาะคือใช ้เม็ดเลือดแดงซึง่ ถูกทาให ้คุณสมบัตเิ ปลีย
่ นไป –
ประสบการณ์ทส
ี่ าขาวิชาเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ โรงพยาบาลศิรริ าช พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2557
่ เปรียบเทียบระหว่างการให ้ความรู ้ในการดูแลตนเองด ้านเบาหวานต่อการ
การทดลองแบบสุม
ควบคุมระดับน้ าตาล และการให ้ความรู ้ในการดูแลตนเองด ้านเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ าตาล
ร่วมกับการสัมภาษณ์เพือ
่ สร ้างแรงจูงใจในเด็กและวัยรุน
่ ทีเ่ ป็ นเบาหวานชนิดที่ 1
่ และมีกลุม
การทดลองแบบสุม
่ ควบคุมเพือ
่ ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา 0.25%
่ ) เปรียบเทียบ กับยา 0.25% เดสออกซิเมทาโซนครีม
เดสออกซิเมทาโซนครีม (ทอพ็อกซี®
(ทอปิ คอร์ท®) ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคสะเก็ดเงินทีห
่ นั งศีรษะ
่ และมีกลุม
การทดลองแบบสุม
่ ควบคุมเพือ
่ ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาไบมาโท
พรอสในการรักษาโรคด่างขาว
่ และมีกลุม
การทดลองแบบสุม
่ ควบคุมเพือ
่ ศึกษาประสิทธิภาพของยาไตรแอมซิโนโลน อะเซโต
ไนด์ แบบฉีดเข ้ากล ้ามเนือ
้ ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคผมร่วงเป็ นหย่อม
้ ลึกของขาอุด
การทดสอบการใช ้ตัวชีว้ ด
ั ทางคลินก
ิ ของศิรริ าิ ช เพือ
่ วินจ
ิ ฉั ยโรคหลอดเลือดดาในชัน
ตัน
การทดสอบการความแม่นยาของการใช ้เทคนิกซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน(Support Vector
Machine) ในการวินจ
ิ ฉั ยผู ้ป่ วยโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) โดยใช ้ปริมาตรสมองทีไ่ ด ้
จากการตรวจด ้วยเครือ
่ งสร ้างภาพด ้วยคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การทดสอบการรับกลิน
่ ก่อนและหลังผ่าตัดริดสีดวงจมูกด ้วยการส่องกล ้อง
การทดสอบความเทีย
่ ง (Reliability) และความตรง (Validity) ของแบบประเมินคุณภาพชีวต
ิ ใน
่ มดูเชนจากแบบประเมิน Pediatric
ผู ้ป่ วยเด็กโรคกล ้าม เนือ
้ ร่วมประสาทและโรคกล ้ามเนือ
้ เสือ
Quality of Life InventoryTM 3.0 Neuromuscular Module และ Pediatric Quality of Life
InventoryTM 3.0 Duchenne Muscular Dystrophy Module ฉบับภาษาไทย
การทดสอบความเทีย
่ ง, ความตรง และการแบ่งระดับคะแนนของแบบสอบถามการประเมินคุณภาพ
ชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยทีม
่ ผ
ี น
ื่ แองจิโออีดม
ี า (Angioedema Quality of Life Questionnaire: AE-QoL)
ฉบับภาษาไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นางสาวนภาพร โตจินดา

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ์

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์

ตจวิทยา

ผศ.พญ.นฤมล ศิลปอาชา

ตจวิทยา

ผศ. พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย

ตจวิทยา

อ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.อนั ญญ์ เพฑวณิช

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ั
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนั นทน์

ตจวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

ื่ โครงการ
ชอ
การทดสอบความเทีย
่ งตรงและความถูกต ้องของแบบสอบถามการประเมินความผิดปกติในช่วงการ
นอนหลับสาหรับผู ้ป่ วย พาร์กน
ิ สัน PDSS-2 ฉบับภาษาไทย
การทดสอบความถูกต ้องของแบบการประเมินอาการผู ้ป่ วยโรคพาร์กน
ิ สัน ฉบับปรับปรุงในรูปแบบ
ภาษาไทย
การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม Simplified Psoriasis Index (SPI) ฉบับภาษาไทยใน
ผู ้ป่ วยสะเก็ดเงิน
การทดสอบคุณสมบัตข
ิ องเท ้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส (S-Pace) และเท ้าทียมไดนามิกส์ออสเซอร์
แวรีเ่ ฟล็กซ์ (Ossur Vari-Flex) ในผู ้ทีถ
่ ก
ู ตัดขาระดับใต ้เข่า
การทดสอบคุณสมบัตข
ิ องการวัดเชิงจิตวิทยาของแบบสอบถามอาการขับปั สสาวะผิดปกติสาหรับ
เด็กไทย
การทดสอบประสิทธิภาพการป้ องกันน้ าของเทปกาวปิ ดแผลระหว่างการรักษาธาราบาบัดใน
อาสาสมัครสุขภาพดี
การทดสอบประสิทธิภาพของเครือ
่ งมือคัดกรองทางโภชนาการ STRONGkids สาหรับประเมิน
่ งทางโภชนาการของผู ้ป่ วยเด็ก
ความเสีย
การทดสอบฤทธิต
์ ้านการอักเสบของสารสกัดจากเปลือกต ้นเปล ้าใหญ่ เปล ้าน ้อย และเปล ้าเลือด
้ พลาสโมเดียมฟั ลซิ
ต่อเซลล์โมโนไซท์ของคนทีก
่ ระตุ ้นให ้เกิดการอักเสบด ้วยเม็ดเลือดแดงติดเชือ
ปารั่ม
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็ นระบบและการวิเคราะห์แบบเมต ้าเพือ
่ เปรียบเทียบภาวะแทรกซ ้อนต่อ
ตับของยาต ้านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์
การทบทวนภาพเอ็มอาร์ไอของมะเร็งต่อมน้ าเหลืองในระบบประสาท
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบและการวิเคราะห์แบบเมต ้าเรือ
่ งผลข ้างเคียงต่อการทางานของ
้ ไวรัสตับอักเสบชนิดบีอย่างเรือ
ไตเมือ
่ รับประทานยาต ้านไวรัสเพือ
่ การรักษาการติดเชือ
้ รัง
การทะเบียนผู ้ป่ วยโรคทูเบอร์รัสสเคลอโรซิสคอมเพล็กซ์ในผู ้ป่ วยเด็กไทย
การทางานของกล ้ามเนือ
้ หัวใจตรวจโดยคลืน
่ เสียงสะท ้อนความถีส
่ งู ในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ เี ครือ
่ งกระตุ ้น
การเต ้นของหัวใจชนิดถาวร ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
การทางานของหัวใจทารกในครรภ์ทม
ี่ น
ี ้ าหนั กตา่ กว่าเกณฑ์ปกติ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล

อายุรศาสตร์

นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

ตจวิทยา

นางสาวธันยพร รักบางบูรณ์

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

อ. พญ.นั นทวัน ปิ ยะภาณี

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.ศรีนวล ชวศิร ิ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางสาวศุภวรรณ ขุนนางจ่า

กุมารเวชศาสตร์

ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา

สานั กงานผู ้อานวยการโรงพยาบาลศิรริ าช

ผศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ศิรวิ รรณ ปิ ยพิทยานั นต์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.สุรชัย ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล

กุมารเวชศาสตร์

พญ.จิรณั ฏ พวงแก ้ว

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ศุภางค์ เชวงเศรษฐกุล

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

411

การทางานผิดปกติของทางเดินปั สสาวะส่วนล่างและผลการดูแลทางยูโรโดยวิธม
ี าตรฐานในเด็ก

ศ.พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์

กุมารเวชศาสตร์

412

การทางานผิดปกติของทางเดินปั สสาวะส่วนล่างและผลการดูแลทางยูโรโดยวิธม
ี าตรฐานในเด็กที่
มีโรคปั สสาวะไหลย ้อนกลับชนิดปฐมภูม ิ

ผศ.พญ.นั นทวัน ปิ ยะภาณี

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
รศ. นพ.นิธพ
ิ ัฒน์ เจียรกุล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

อ. นพ. บรรเจิด ประดิษฐ์สข
ุ ถาวร

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.ศิรวิ รรณ ปิ ยพิทยานั นต์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.ณั ฐกานต์ ประพฤติกจิ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ไกรวิพร เกียรติสน
ุ ทร

อายุรศาสตร์

อ. นพ.อรรณพ พิรย
ิ ะแพทย์สม

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ.พญ.ศิรริ ัตน์ จารุวณิช

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.กรมิกา วินจ
ิ กุล

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.รุจภ
ิ าส สิรจิ ตุภัทร

อายุรศาสตร์

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

การทานายโอกาสสาเร็จในการปิ ดช่องเยือ
่ หุ ้มปอดด ้วย Talc โดยใช ้ค่า C-Reactive Protein
การทานายการบรรลุวต
ั ถุประสงค์การฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ ้านจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์
การทานายการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณทรวงอกจากแรงกระแทกโดยใช ้ปั จจัย
ทางคลินค
ิ ร่วมกับภาพรังสีทรวงอก
การทานายการอยูร่ อดของผู ้ป่ วยเนือ
้ งอกสมองไกลโอมาชนิดร ้ายแรงด ้วยค่าพารามิเตอร์จากภาพ
การตรวจเอ็มอาร์ไอในโรงพยาบาลศิรริ าช
การทานายความสาเร็จของการรักษาด ้วยออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูงในผู ้ป่ วยฉุกเฉินทีม
่ ภ
ี าวะ
หายใจล ้มเหลวชนิดพร่องออกซิเจนโดยใช ้ดัชนี ROX
การทานายผลลัพธ์ตอ
่ ระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยใช ้ สัดส่วนขนาดของหลอดเลือดแดงปอด
กับหลอดเลือดแดงใหญ่จากการตรวจหัวใจด ้วยภาพคลืน
่ สะท ้อนในสนามแม่เหล็ก
การนาร่องเพือ
่ การศึกษาความสัมพันธ์ของการปรากฏของโปรตีนโคลโธทีไ่ ต กับ ระดับทีส
่ ามารถ
ถูกตรวจพบได ้ในเลือดและปั สสาวะ
การนาแนวทางการดูแลผู ้ป่ วยโดยไม่ใช ้ยามาปฏิบัตส
ิ ามารถลดอุบัตก
ิ ารณ์ภาวะสับสนเฉียบพลัน
ภายหลังการผ่าตัดในผู ้ป่ วยสูงอายุทเี่ ข ้ารักษาตัวในหออภิบาลศัลยกรรมได ้
การนาไปใช ้ ของแบบทดสอบฉบับภาษาไทย “การเดิน แขน ขา กระดูกสันหลัง สาหรับเด็ก” เพือ
่
ตรวจคัดกรองความผิดปกติของระบบกล ้ามเนือ
้ กระดูก และข ้อ ในเด็กไทย
การนาร่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให ้ความรู ้เรือ
่ งการป้ องกันอุบัตภ
ิ ัยในบ ้านแก่ผู ้ดูแลเด็กปฐมวัยใน
คลินก
ิ ดูแลสุขภาพเด็กต่อเนือ
่ ง
้ เอชไอวีทม
การนาร่องในการศึกษาลักษณะของไมโครไบโอมในผู ้ติดเชือ
ี่ ภ
ี าวะภูมค
ิ ุ ้มกันไม่
ตอบสนองต่อยาต ้านไวรัส

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
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430
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432
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434
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436
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438

ื่ โครงการ
ชอ
ั ้ ในทีต
ั ้ กลางใน
การบวมน้ าของหูชน
่ รวจพบจากภาพเอ็มอาร์โดยวิธฉ
ี ีดสารทึบรังสีเข ้าโพรงหูชน
ผู ้ป่ วยโรคมีเนียร์และความสัมพันธ์กับอาการทางคลินก
ิ
การบาดเจ็บใหม่บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนั กของเด็กหญิงคดีขม
่ ขืนกระทาชาเราเปรียบเทียบ
กับกรณียน
ิ ยอม
การบาดเจ็บใหม่บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนั กของหญิงวัยผู ้ใหญ่คดีขม
่ ขืนกระทาชาเรา
เปรียบเทียบกับกรณียน
ิ ยอม
การบาดเจ็บใหม่บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนั กของหญิงวัยหมดประจาเดือนคดีขม
่ ขืนกระทา
ชาเรา
การบาดเจ็บของ brachial plexus ในเด็กแรกเกิดทีไ่ ด ้รับการรักษาในโรงพยาบาลศิรริ าช
การบาดเจ็บทางกระดูกสันหลังกับการตายจากอุบัตเิ หตุจราจรทางบก
้ ดือ
การปนเปื้ อนเชือ
้ ยาปฏิชวี นะและการตกค ้างของยาปฏิชวี นะในอาหารสาหรับบริโภคในประเทศ
และปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
การประเมินโครงการฝึ กอบรมการตรวจสอบเครือ
่ งให ้ยาดมสลบก่อนการใช ้งาน
่ งของมะเร็งรังไข่กอ
การประเมินก ้อนทีป
่ ี กมดลูกโดย ADNEX model เพือ
่ ทานายความเสีย
่ นผ่าตัด
ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การประเมินการเปลีย
่ นแปลงของพืน
้ ผิวด ้านหลังของกระจกตาหลังการผ่าตัด Femtosecond
LASIK โดยอุปกรณ์พเิ ศษสาหรับการตรวจกระจกตา Orbscan®
การประเมินการเรียนรู ้ การฝึ กอบรมระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียน งานระงับความรู ้สึก
การประเมินการดูแลรักษาเบือ
้ งต ้นของผู ้ป่ วยทีเ่ รียกใช ้บริการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพือ
่ นาส่ง
โรงพยาบาลศิรริ าช
้
การประเมินการตรวจอิมมูโนโกลบูลน
ิ จี (IgG) ทีต
่ ้านต่อโปรตีนทีไ่ ม่ใช่โครงสร ้าง (NS1) ของเชือ
ไวรัสเดงกี ด ้วยวิธ ี ELISA หลังจากได ้รับวัคซีนป้ องกันโรคไข ้สมองอักเสบเจอีในตัวอย่างทีเ่ ก็บได ้
จากการศึกษาวิจัยวัคซีนใน JEC07
การประเมินขนาดของต่อมอดีนอยด์ในเด็กโดยใช ้การส่องกล ้องแบบอ่อน หักงอได ้ประเมินหลัง
โพรงจมูก เปรียบเทียบกับภาพรังสีกะโหลกศีรษะด ้านข ้าง และผลการตรวจในห ้องผ่าตัด
การประเมินความเหมาะสมแนวทางการส่งตรวจพิเศษทางรังสีดก
ู ระเพาะปั สสาวะและท่อทางเดิน
้ ทางเดินปั สสาวะเป็ นครัง้ แรกใน
ปั สสาวะ ในผู ้ป่ วยเด็กอายุ 2 เดือนถึง 5 ปี ทม
ี่ ไี ข ้และติดเชือ
โรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ. มล.กัญญ์ทอง ทองใหญ่

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. นพ.ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์

นิตเิ วชศาสตร์

อ. นพ.ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์

นิตเิ วชศาสตร์

อ. นพ.ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์
ศ. นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
ั รักษ์
พญ.นิจชา รุทธพิชย

นิตเิ วชศาสตร์
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
นิตเิ วชศาสตร์

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

นางอัญชนา เพ็ชรทองคา

วิสัญญีวท
ิ ยา

นพ.วิชชา ปุณยกนก

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์

จักษุ วท
ิ ยา

นายเกรียงไกร ปานดารงค์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.วรรณนิภา วัฒโนภาส

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. พญ.จันทิมา รองวิรย
ิ ะพานิช

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
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ื่ โครงการ
ชอ
การประเมินความแม่นยาในการแบ่งระดับการโตผิดปกติของต่อมอดีนอยด์ในผู ้ป่ วยเด็ก ด ้วย
ภาพถ่ายรังสีด ้านข ้างกะโหลกศีรษะ (lateral skull film) หรือภาพด ้านข ้างของเนือ
้ เยือ
่ ทีล
่ าคอ
(lateral neck soft tissue technique)เทียบกับการส่องกล ้องทางโพรงจมูกในห ้องผ่าตัด (direct
nasopharyngoscopy)
การประเมินความแม่นยาของการตรวจหาแบคทีเรียกรุ๊ป เอ สเตรปโตคอกคัส ชนิดทราบผลรวดเร็ว
ในผู ้ป่ วยนอกอาการหวัด-เจ็บคอทีม
่ ารักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
การประเมินความความพึงพอใจของผู ้ใช ้ต่อคุณลักษณะผู ้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู ้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี การศึกษา
2557
การประเมินความคุ ้มค่าของการเตรียมยาฉีดพร ้อมใช ้โดยฝ่ ายเภสัชกรรมเปรียบเทียบกับวิธเี ตรียม
ยาฉีดเฉพาะรายโดยพยาบาลทีห
่ อ
การประเมินความคุ ้มค่าด ้านเศรษฐศาสตร์ของยากลุม
่ SGLT-2 inhibitors ในการรักษาผู ้ป่ วย
้
การประเมินความถูกต ้องของการใช ้ฐานข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรพ.ในการสืบค ้นหาโรคติดเชือ
และการใช ้ยาต ้านจุลชีพของผู ้ป่ วยอายุรกรรมสามัญ รพ.ศิรริ าช
การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลเชิงเปรียบเทียบระหว่างยาแดพโตมัยซินเปรียบเทียบ
้ แบคทีเรียในกระแสเลือด
กับการดูแลรักษาแบบมาตรฐานในผู ้ป่ วยเด็กอายุสองถึงสิบเจ็ดปี ทต
ี่ ด
ิ เชือ
้ สตาฟิ โลค็อกคัส ออเรียส
โดยมีสาเหตุจากเชือ
การประเมินความผิดปกติของการนอนหลับในผู ้ป่ วยโรคพาร์กน
ิ สันเปรียบเทียบระหว่างการซัก
ประวัตแ
ิ ละการใช ้แบบสอบถาม
การประเมินความรู ้ในการวินจ
ิ ฉั ย และการให ้การดูแลรักษาโรคผิวหนั งทีเ่ ป็ นปั ญหาสาหรับแพทย์ท ี่
้
ไม่ใช่ตจแพทย์ ในการอบรมโรคผิวหนั งระยะสัน
การประเมินความรู ้ความเข ้าใจและพฤติกรรมเกีย
่ วกับการเก็บรักษายาอินซูลน
ิ แบบปากกาในผู ้ป่ วย
เบาหวาน
การประเมินค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดในโรคธาลัสซีเมียและความผิดปกติของฮีโมโกลบินโดย
การใช ้เครือ
่ งมือชนิดใหม่ (The cobas m511 integrated hematology analyzer)
การประเมินค่าปริมาณรังสี จากการใช ้สารเภสัชรังสีในการตรวจวินจ
ิ ฉั ยทางเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
โรงพยาบาลศิรริ าช
การประเมินค่าปริมาณรังสีของบุคลากรทางรังสีทป
ี่ ฎิบัตงิ านในศูนย์ไซโคลตรอนศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.สิรอ
ิ ร ตริตระการ

รังสีวท
ิ ยา

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

นางอมรรัตน์ จวบสมัย

ฝ่ ายการพยาบาล

ภญ.ประภาพร นพรัตยาภรณ์

สานั กงานผู ้อานวยการโรงพยาบาลศิรริ าช

รศ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.วนั ทปรียา พงษ์สามารถ

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล

อายุรศาสตร์

อ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

รศ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

ศ. ดร. นพ.วิปร วิปรกระษิต

กุมารเวชศาสตร์

รศ.มลุล ี ตัณฑวิรฬ
ุ ห์

รังสีวท
ิ ยา

นางสาวพรพรรณ เจียมวุฒศ
ิ ักดิ์

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
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ื่ โครงการ
ชอ
การประเมินค่ารักษาพยาบาลสาหรับโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ และความดันโลหิตสูงใน
ผู ้ป่ วยนอกทีใ่ ช ้สิทธิสวัสดิการข ้าราชการของกรมบัญชีกลาง
การประเมินค่าสัมประสิทธิการแพร่กระจายของโมเลกุลน้ าเพือ
่ ใช ้แยกภาวะมะเร็งต่อมลูกหมาก
จากภาวะทีไ่ ม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมาก
การประเมินค่าสัมประสิทธิการแพร่กระจายของโมเลกุลน้ าเพือ
่ ใช ้แยกระหว่างมะเร็งต่อมลูกหมาก
ทีม
่ ค
ี วามรุนแรงสูงและตา่ โดยใช ้การตรวจคลืน
่ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าขนาด 3 เทสล่า
การประเมินชนิดของขวดและจุกนมต่อพฤติกรรมการดูดของทารกเมือ
่ จาเป็ นต ้องมีการสลับ
่ และมีกลุม
ระหว่างการดูดจากเต ้านมมารดาและจากขวดนม: การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ เปรียบเทียบ
การประเมินตนเองสามารถเพิม
่ ศักยภาพของนั กศึกษาวิสัญญีพยาบาลไทยได ้หรือไม่
การประเมินต ้นทุน-ประสิทธิผล และต ้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการคัดกรองเบาหวานชนิดที่ 2 ใน
ประชากรไทย
การประเมินประสิทธิผลและต ้นทุนของการรักษาโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนั กด ้วยวิธต
ี า่ งๆ
ในประเทศไทย
การประเมินประสิทธิผลของการรณรงค์เพือ
่ แก ้ปั ญหาการตัง้ ครรภ์ในหญิงวัยรุน
่ โดยโรงพยาบาล
อาเภอแห่งหนึง่ ในจังหวัดภาคกลาง
การประเมินประสิทธิภาพของแผ่นปิ ดแผล URGOSTART® ในการรักษาแผลเบาหวานบริเวณเท ้า
่ มร่วมกับขาดเลือดเรือ
ชนิดปลายประสาทเสือ
้ รัง
้ รุนแรงในกระแสโลหิตและ
การประเมินประสิทธิภาพของการใช ้แนวทางการรักษา ภาวะการติดเชือ
้ ในเด็กที่ แบบพหุสถาบัน
ภาวะช็อกจากการติดเชือ
้ เนือ
การประเมินประสิทธิภาพของการตรวจชิน
้ เพือ
่ ตรวจทางพยาธิ (histology) ผ่านการส่องกล ้อง
อัลตร ้าซาวด์ทางเดินอาหารในการวินจ
ิ ฉั ยก ้อนเนือ
้ งอกในช่องท ้อง
การประเมินประสิทธิภาพของการตรวจรินเน่ (Rinne test) ด ้วยส ้อมเสียงอลูมเิ นียมความถี่ 256
เฮิรตซ์ (Hz) และ 512 เฮิรตซ์ (Hz) ในหน่วยตรวจโรคหู คอ จมูก ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
การประเมินประสิทธิภาพของหุน
่ จาลองตอขาระดับเหนือเข่าในการฝึ กทักษะการหล่อแบบทาเบ ้า
ขาเทียมระดับเหนือเข่าสาหรับนั กศึกษากายอุปกรณ์
การประเมินปริมาณสารน้ าในปอดด ้วยวิธค
ี ลืน
่ เสียงความถีส
่ งู (อัลตราซาวด์ปอด)เพือ
่ ใช ้ในการ
ทานายอัตราการเจ็บป่ วยและอัตราการเสียชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยฟอกเลือด

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. ดร. พญ.มยุร ี หอมสนิท

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นางสาวนุชนาถ สกุลพาเจริญ

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.พจมาน พิศาลประภา

อายุรศาสตร์

นางสาวสุทัตตา บุญกาญจน์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ศ. นพ.ประมุข มุทริ างกูร

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิม
้ ประยูร

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์

อายุรศาสตร์

พญ.พัชราพร ผลพรไพบูลย์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

นางสาวปวีณา สุดเดช

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

รศ. นพ.ทวี ชาญชัยรุจริ า

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479

ื่ โครงการ
ชอ
้ เอชไอวีสาหรับโรงพยาบาล (ชือ
่ ย่อ
การประเมินผลโครงการการดูแลแบบองค์รวมแก่วย
ั รุน
่ ทีต
่ ด
ิ เชือ
โครงการแฮปปี้ ทน
ี 2 และการประเมินผลโครงการ)
้ เอชไอวีซงึ่ มีภาวะฟื้ น
การประเมินผลการตรวจควอนติเฟอรอนทีบใี นผู ้ป่ วยเด็กและวัยรุน
่ ทีต
่ ด
ิ เชือ
ตัวของระบบภูมค
ิ ุ ้มกันจากการได ้รับยาต ้านไวรัสในประเทศไทย
การประเมินผลการผ่าตัดจุลศัลยกรรมย ้ายเนือ
้ เยือ
่ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การประเมินผลการรักษาและ ศึกษาปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อผลการรักษา ในผู ้ป่ วยหลังเข ้ารับการผ่าตัดข ้อ
เข่าเทียมทัง้ ข ้อ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การประเมินผลของเครือ
่ งมือคอมพิวเตอร์ชว่ ยผ่าตัด Zimmer® iASSISTTM เทียบกับการใช ้
่ มแบบเปลีย
เครือ
่ งมือแบบดัง้ เดิมในการผ่าตัดข ้อเข่าเสือ
่ นทัง้ ข ้อ
การประเมินผลทางคลินก
ิ ของยา Glyco-P? แบบฉีดเข ้าหลอดเลือดดาในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับ บริการทาง
วิสัญญี
่ งท ้องที2
การประเมินภาพเอกซเรย์ชอ
่ 4ชัว่ โมงหลังจากได ้รับการตรวจลาไส ้ใหญ่ด ้วยการสวนแป้ ง
ทางทวารหนั ก เพือ
่ การวินจ
ิ ฉั ยโรคลาไส ้ไม่มป
ี มประสาท
การประเมินภาวะแทรกซ ้อนเรือ
้ รังในผู ้เป็ นเบาหวานทีค
่ ลินก
ิ เฉพาะโรคเบาหวาน ภาควิชา
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
ิ ธิการ
การประเมินภาวะแทรกซ ้อนทางหลอดเลือดเล็กในผู ้ป่ วยเบาหวานระดับปฐมภูมท
ิ ม
ี่ ส
ี ท
รักษาพยาบาลทีห
่ น่วยปฐมภูมใิ นระดับชุมชนตามหลักประกันสุขภาพถ ้วนหน ้าแบบสหสถาบัน
การประเมินภาวะการกลืนผิดปกติในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งกล่องเสียงระยะต ้นทีไ่ ด ้รับการรักษาโดยการ
ผ่าตัดกล่องเสียงออกบางส่วนในแนวระนาบตัง้
การประเมินภาวะระดับน้ าตาลในเลือดตา่ ตามความเป็ นจริงในผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน (การศึกษา
NEEDS)
การประเมินภาวะสูบบุหรีม
่ อ
ื สองโดยแพทย์: การศึกษาแบบสารวจย ้อนหลัง
การประเมินภาวะหลอดเลือดแดงไตตีบหลังการปลูกถ่ายไต: เปรียบเทียบระหว่างการตรวจด ้วย
คลืน
่ เสียงความถีส
่ งู Doppler และการตรวจด ้วยคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า กับการตรวจด ้วยการฉีดสาร
ทึบรังสีเข ้าหลอดเลือดแดง
้ เอช
การประเมินระดับไขมันสะสมในช่องท ้องโดยเครือ
่ งไบโออิเลกตริคอลอิมพีแดนซ์ในผู ้ติดเชือ
ไอวีทไี่ ด ้รับยาต ้านไวรัส HAART

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.เกษวดี ลาภพระ

กุมารเวชศาสตร์

ั กาเนิดนั กตะ
อ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.ประเสริฐ สวัสดิว์ ภ
ิ าชัย

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.พิรา เนือ
่ งตัน

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

อายุรศาสตร์

กรภัทร มยุระสาคร

ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศศิรริ าช

พญ.นวมณฑ์ พลเสน

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.วรรณี นิธย
ิ านั นท์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.สนทรรศ บุษราทิจ

จิตเวชศาสตร์

รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร

รังสีวท
ิ ยา

พญ.ถิรจิต บุญแสน

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
480
481

482
483
484
485
486
487

ื่ โครงการ
ชอ
การประเมินระยะเวลาของการเริม
่ หดตัวระหว่างหัวใจห ้องบนและหัวใจห ้องล่างของทารกในครรภ์
โดยใช ้คลืน
่ เสียงดอปเพลอร์สามวิธ ี
การประเมินลักษณะและวินจ
ิ ฉั ยแยกถุงน้ าในไต (benign renal cyst) ออกจากมะเร็งของเนือ
้ เยือ
่
ไต (cystic and non-cystic renal cell carcinoma) โดยการประเมินจากภาพเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์หลังการฉีดสารทึบรังสี เพือ
่ เป็ นการลดปริมาณรังสีเอกซเรย์ตอ
่ ผู ้ป่ วย
การประเมินลักษณะของภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกเพือ
่ ใช ้ในการแยกเนือ
้ งอกไทโมมา
ชนิดลุกลามออกนอกแคปซูลออกจากเนือ
้ งอกไทโมมาชนิดไม่ลก
ุ ลาม และหาปั จจัยทีท
่ านายการ
กลับเป็ นซา้ และอัตราการอยูร่ อดภายหลังการผ่าตัด
การประเมินอายุกระดูกของเด็กไทยทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าชโดยวิธข
ี อง Greulich and Pyle
การประมาณระยะทีเ่ หมาะสมและขนาดยาสะสม BP-C1 ในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมระยะแพร่กระจาย:
การศึกษาระยะที่ IC ขนาดและผลของยา
การประยุกต์ใช ้โมเดลการจาลองสถานการณ์เพือ
่ วิเคราะห์และพัฒนาระบบการออกตรวจผู ้ป่ วยของ
แพทย์ประจาบ ้าน ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา คณะแพทย์สาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
การประยุกต์ใช ้ทฤษฎีการบรรลุเป้ าหมายของคิงเพือ
่ ป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ ้อนในผู ้ป่ วยโรค
หลอดเลือดสมองรายใหม่ทบ
ี่ ้าน
การประสานความร่วมมือเพือ
่ การดูแลผู ้เป็ นเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ; Siriraj
Collaborative Framework for Diabetes Care (SCFD)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.กมลวรรณ์ กลการประเสริฐ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.นิธด
ิ า ณ สงขลา

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.กันยารัตน์ โตธนะรุง่ โรจน์

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.จันทิมา รองวิรย
ิ ะพานิช

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

นายณั ฐพล งามยิง่

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

นางสาวแสงระวี มณีวรรณ

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ.พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.สุรชัย ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล

กุมารเวชศาสตร์

488

การประสานความร่วมมือโดยสหสาขาเพือ
่ การดูแลผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะกล ้ามเนือ
้ ร่วมประสาท คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

489

การประสานรายการยาเพือ
่ ตรวจจับการได ้รับยาทีไ่ ม่เหมาะสมในผู ้ป่ วยสูงอายุทไี่ ด ้รับยาหลายขนาน นพ.ภวินท์ ฐานิสโร

อายุรศาสตร์

490

การปรับแก ้สีภาพถ่ายรอยโรคผิวหนั งด ้วยการควบคุมสมดุลสีเทาโดยใช ้แผ่นสีมาตรฐาน
การปรับปรุงผลทางคลินก
ิ ในการรักษาโรคไต ผ่านระบบทะเบียนโรคโกลเมอรูลัสในประเทศไทย
(ต่อเนือ
่ งปี ท ี่ 3)
การปรับรูปของกระดูกสันหลังระดับอกภายหลังการผ่าตัดแก ้ไขเฉพาะแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว
ในผู ้ป่ วยกระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุทก
ี่ ระดูกสันหลังระดับอกมีการคดตัวมากร่วมด ้วย
แต่น ้อยกว่าการคดตัวของกระดูกสันหลังระดับเอว

ิ ฏ์ สมบัตถ
นายวิศษ
ิ าวรกุล

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

491
492

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

493
494
495
496

การปรับวิธวี ด
ั ค่า QT interval ทีเ่ หมาะสมสาหรับ QT nomogram ให ้ง่ายขึน
้
การปั่ นจักรยานของคนพิการขาขาดในกรุงเทพประเทศไทย
การผสมยาชาในสเตียรอยด์แบบฉีดทาให ้ผลการรักษาแผลเป็ นนูนคีลอยด์ดข
ี น
ึ้ หรือลดลงหรือไม่
การผ่าตัดเปลีย
่ นหลอดเลือดแดงใหญ่ทัง้ หมด โดยใช ้หลอดเลือดเทียมทีป
่ ระกอบภายนอก
การผ่าตัดและการใช ้ยาเคมีบาบัดในผู ้ป่ วยมะเร็งรังไข่ชนิด sex-cord stromal cell ประสบการณ์
10 ปี ในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
การผ่าตัดทาหลอดอาหารทดแทนในเด็ก : ประสบการณ์ 10 ปี ในสถาบัน
การผ่าตัดส่องกล ้องลาไส ้ใหญ่ผา่ นหนึง่ แผล เปรียบเทียบกับการผ่าตัดส่องกล ้องลาไส ้ใหญ่แบบ
ใช ้มือช่วย และ ชนิดมาตรฐาน
การฝึ กอบรมแพทย์ในการแจ ้งข่าวร ้ายด ้วยการใช ้การแสดงบทบาทสมมติโดยผู ้เข ้าอบรม
เปรียบเทียบกับผู ้ป่ วยมาตรฐาน
การพบเส ้นประสาทตาอักเสบในผู ้ป่ วยโรคมัลติเพิลสเคลอโรสิสและนิวโรมัยอิลัยติสออพติกาของ
โรงพยาบาลศิรริ าช
การพยากรณ์โรคและผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี ายุมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80 ปี
การพยากรณ์โรคด ้วยการตรวจภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตึงจากคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าหัวใจ
นอกเหนือจากการตรวจการขาดเลือดของหัวใจเพียงอย่างเดียวในผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการสงสัยโรคหัวใจ
ขาดเลือด
การพยากรณ์โอกาสการล ้มเหลวแบบการกระจายในมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม: กฏการทานาย
ทางคลินก
ิ , การศึกษานาร่อง ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
้ ในโดย
การพยากรณ์การรุกล้าของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดไม่เล็กไปยังเยือ
่ หุ ้มปอดชัน
ิ เยือ
ก ้อนมะเร็งไม่ได ้อยูช
่ ด
่ หุ ้มปอด จากการตรวจพบเส ้นทีห
่ นายืน
่ ออกมาจากก ้อนมะเร็งไปยังเยือ
่
หุ ้มปอดในการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของทรวงอกในผู ้ป่ วยโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งของการเกิดภาวะแทรกซ ้อนทางหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีในผู ้ป่ วย
การพยากรณ์ความเสีย
เด็กไทยทีเ่ ป็ นโรคคาวาซากิโดยการวัดระดับเอนไซม์เอ็นทีโปรบีเอ็นพีในกระแสเลือด
่ งของการเกิดภาวะชักทีค
การพยากรณ์ความเสีย
่ วบคุมได ้ยากในเด็กไทยทีเ่ ป็ นโรคลมชักเฉพาะที่
การพยากรณ์จากผลคะแนนจากพยาธิวท
ิ ยาร่วมกับข ้อมูลทางคลินก
ิ ในการทานายโอกาสกลับเป็ น
ซา้ ของมะเร็งเต ้านมชนิดฮอร์โมนเป็ นบวกระยะต ้นหลังการรักษาด ้วยการผ่าตัด

497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย
อ.จุฑามณี ปุ่ นศิร ิ
อ. นพ.สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
รศ. นพ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์

อ, นพ.วุฒน
ิ ั นท์ อัจฉริยะโพธา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพธ
ุ

ศัลยศาสตร์

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ศัลยศาสตร์

พญ.จินดาภา ศรีขจร

อายุรศาสตร์

พญ.ญาดา ศรีธารงสวัสดิ์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.กุลธร เทพมงคล

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี

รังสีวท
ิ ยา

ผศ.นพ.ประคัลภ์ จันทร์ทอง

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.สรวิศ วีรวรรณ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
509
510
511
512
513
514
515
516

ื่ โครงการ
ชอ
การพยากรณ์ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนของนั กศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยากรณ์ภาวะโรคสมองขาดเลือดในกลุม
่ ผู ้ป่ วยหลอดเลือดสมองส่วนหน ้าทีผ
่ า่ นการรักษา
ภายในหลอดเลือดด ้วยค่า Permeability surface product (PS)
การพยากรณ์ระยะปลอดโรคในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมทีโ่ รคยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลือง และ มี
ค่า Human Epidermal Receptors (HER)2 เป็ นบวก
การพยุงชีพด ้วยเครือ
่ ง ECMO ในทารกทีเ่ ป็ นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด: ประสบการณ์ระยะเริม
่ แรก
ของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
การพัฒนา inhouse real-time PCR สาหรับการตรวจ HLA typing
การพัฒนา pipeline ของการตรวจแบบไม่รก
ุ ร้า Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) สาหรับ
การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์มารดาชนิด Trisomy ใน
ผู ้ใช ้บริการสถานพยาบาลในประเทศไทย
การพัฒนาเพือ
่ การแยกเฉพาะส่วนแบบอัตโนมัตข
ิ องหลอดเลือดแดงเอออร์ต ้าโป่ งพองในช่อง
ท ้องด ้วยเทคนิคทีก
่ ้าวหน ้าหลากหลายวิธ ี
้ (Short
การพัฒนาแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูกเพือ
่ ดามกระดูกต ้นขาส่วนต ้น แบบสัน
Cephalomedullary Nail)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นายจตุรภัทร ตันติวงศ์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

อ. นพ.เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย ์

ศัลยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ พญ. ศศิจต
ิ เวชแพศย์ และ
น.ส.จิราภรณ์ ประเสริฐสังข์

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ สุรย
ิ ผล และ
น.ส.ฉั นทิษา กีรติภษ
ู ณ

ชีวสารสนเทศทางการแพทย์

ิ ธิ์
ศ. นพ.ทนงชัย สิรอ
ิ ภิสท

รังสีวท
ิ ยา

รศ.นพ.ก ้องเขต เหรียญสุวรรณ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

517

้ ริกเก็ตเซียอืน
การพัฒนาแนวทางการวิจัยโรคสครัปทัยฟั สและดรคติดเชือ
่ ๆในประเทศไทย

ศ.พญ.ยุพน
ิ ศุพท
ุ ธมงคล

อายุรศาสตร์

518

การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะโภชนาการสาหรับผู ้ป่ วยโรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง

ผศ. พญ.เบญจมาศ ช่วยชู

อายุรศาสตร์

519

การพัฒนาแบบจาลองเพือ
่ ฝึ กฝนการใส่ทอ
่ ระบายน้ าสาหรับทารกในครรภ์

ผศ.พญ.นิศารัตน์ พิทักษ์วช
ั ระ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นางสาวทรงศิร ิ คล ้ายคลึง
รศ. ดร. พญ.สุนันทา ฉั นทกาญจน์

ฝ่ ายการพยาบาล
จิตเวชศาสตร์

520
521
522

่ ม
การพัฒนาแบบทดสอบคัดกรองปั ญหาด ้านพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจสาหรับ ผู ้ป่ วยสมองเสือ
ฉบับภาษาไทย
การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ้ป่ วยเด็กวัยรุน
่ โรคเอสแอลอี
การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมก ้าวร ้าวในผู ้ป่ วยจิตเวช

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
523
524
525
526
527
528

ื่ โครงการ
ชอ
การพัฒนาแบบวัดทุนทางจิตวิทยาสาหรับนั กศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช ้วิธวี เิ คราะห์หลายลักษณะหลากวิธ ี
การพัฒนาแบบสอบถามเพือ
่ วัดความพึงพอใจของผู ้ป่ วยต่อการบริการระงับความรู ้สึกแบบทั่วไป
สาหรับคนไทย
การพัฒนาและประเมินความเทีย
่ งตรงของแบบจาลองสาหรับการพยากรณ์ภาวะใส่ทอ
่ หายใจยาก
ในผู ้ป่ วยอ ้วน
การพัฒนาโปรแกรมแยกส่วนเนือ
้ ตับจากการวัดปริมาณเหล็กในตับ
การพัฒนากระบวนการดูแลผู ้ป่ วยมะเร็ง แผนกผู ้ป่ วยนอก ภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา ด ้วย
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิดลีน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นายอิทธิพล พงษ์พรรณรวม

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

รศ. นพ.ปฏิภาณ ตุม
่ ทอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.อรุโณทัย ศิรอ
ิ ัศวกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. ดร.ไพรัช สายวิรณ
ุ พร

รังสีวท
ิ ยา

พญ.ปฐมา กิตติสวุ รรณ์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

การพัฒนาการตรวจวินจ
ิ ฉั ยกลุม
่ โรคพันธุกรรมทีส
่ าคัญด ้วยเทคนิคการอ่านรหัสดีเอ็นเอของกลุม
่ ยีน
อ.นพ.ชนินทร์ ลิม
่ วงศ์
ก่อโรคจานวนมากในปฏิกริ ย
ิ าเดียวกัน

อายุรศาสตร์

534

การพัฒนาการทดสอบ Methemoglobin Reduction โดยการใช ้ Flow cytometry สาหรับการ
วินจ
ิ ฉั ยภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในประชากรไทย
การพัฒนาการประเมินผล T2* ในผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ริมาณเหล็กเกินโดยใช ้การแยกข ้อมูลภาพแบบ 1D
และ 2D fuzzy c-mean
การพัฒนาการประเมินผลทักษะการรู ้สารสนเทศในนั กศึกษาแพทย์ : การศึกษานาร่อง
การพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคภูมแ
ิ พ ้จากเรณูสเู่ ชิงพาณิชย์ บัญชี การผลิตวัคซีนโรคภูมแ
ิ พ ้เรณู
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-430564-3)
การพัฒนาการรักษาผู ้ป่ วยภาวะเซลล์ต ้นกาเนิดเยือ
่ บุผวิ กระจกตาบกพร่องด ้วยวิธก
ี ารผ่าตัดปลูก
ถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเยือ
่ บุผวิ กระจกตาโดยใช ้เซลล์ปริมาณน ้อยและไม่อาศัยการเพาะเลีย
้ ง เพือ
่
เป็ นแนวทางในการรักษาผู ้ป่ วยภาวะนีอ
้ ย่างครบวงจรในประเทศไทย
การพัฒนาการศึกษาสาหรับบุคลากรสาธารณสุขทีเ่ หมาะสมในศตวรรษที่ 21

535

การพัฒนาข ้อสะโพกเทียมแบบฝั งในสาหรับผู ้สูงอายุ (Hip Joint)

รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

536

่ ารพัฒนาการรักษา
การพัฒนาคลังเซลล์มะเร็งเพาะเลีย
้ งและฐานข ้อมูลประกอบเชิงโอมิกส์ สูก
มะเร็งแบบแม่นยา

ศ. ดร. นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์

ศัลยศาสตร์

529
530
531
532
533

ศ. นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน

อายุรศาสตร์

รศ. ดร.ไพรัช สายวิรณ
ุ พร

รังสีวท
ิ ยา

นพ.โลกเชษฐ์ ธนสุกาญจน์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ศ. พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

จักษุ วท
ิ ยา

่ กองแก ้ว
ศ. พญ.วณิชา ชืน

จักษุ วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

537

การพัฒนาคลังเซลล์มะเร็งเพาะเลีย
้ งของระบบทางเดินอาหารเพือ
่ สร ้างฐานข ้อมูลประกอบเชิงโอ
มิกส์สก
ู่ ารพัฒนาการรักษามะเร็งระบบทางเดินอาหารแบบแม่นยา

อ. ดร. นพ.วิทรู ชินสว่างวัฒนกุล

ศัลยศาสตร์

538

้ นิวโมซีสติสเบือ
การพัฒนาชุดตรวจเพือ
่ การวินจ
ิ ฉั ยโรคปอดอักเสบจากเชือ
้ งต ้นด ้วยวีธ ี droplet
digital polymerase chain reaction

อ.นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

อายุรศาสตร์

ดร.ทัศนีย ์ เพิม
่ ไทย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางกัญญาภัค ศรีสข
ุ โกศลิน

ฝ่ ายการพยาบาล งานการพยาบาลผ่าตัด

อาจารย์ นพ. ศุภโชค สิงหกันต์ และ นายปุญญา
กรณ์ วีระพงษานั นท์

จิตวิทยาคลินก
ิ

รศ.พญ.สุภาวดี ลิขต
ิ มาศกุล

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวพาขวัญ นวลนิม
่

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

นางสาวขวัญเนตร เพิม
่ พูล

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์

จักษุ วท
ิ ยา

นางสาวภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์

ฝ่ ายการพยาบาล

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณั ฐ มาลัยนวล และ นาย
อนุรักษ์ คาประพันธ์

นิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

อ. พญ.ธัญจิรา จิรนั นทกาญจน์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

การพัฒนาซีรั่มจากเลือดสายสะดือของทารกแรกเกิดเป็ นซีรั่มพร ้อมใช ้สาหรับงานวิจัยและงาน
ตรวจวินจ
ิ ฉั ย ปี ท ี่ 2 (Development of serum from umbilical cord blood for research and
diagnostic analysis, Phase ll)
การพัฒนาต ้นแบบอุปกรณ์พยุงส ้นเท ้าและฝ่ าเท ้าชนิดสาเร็จรูปทีเ่ หมาะสมสาหรับผู ้ทีม
่ อ
ี ุ ้งเท ้าสูง
อุ ้งเท ้าปกติ และอุ ้งเท ้าแบน
การพัฒนาตัวชีว้ ด
ั สมรรถนะของผู ้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู ้ช่วยพยาบาล คณะแทยศาสตร์ศริ าช
พยาบาล
การพัฒนามาตรวัดบนฐานแนวคิดพุทธศาสนา
การพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที่ 1 และเบาหวานในเด็กและวัยรุน
่ ระยะ
ที่ 2 ประจาปี งบประมาณ 2559
การพัฒนาระบบการหล่อแบบสาหรับอุปกรณ์เสริมระดับลาตัว: โครงการศึกษานาร่อง
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ชว่ ยออกแบบและผลิตทีน
่ ั่ งหล่อแบบเฉพาะรายสาหรับคนไข ้
กล ้ามเนือ
้ อ่อนแรง
การพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ (ศิรริ าชสานสองวัย :
บางกอกน ้อยโมเดล)
การพัฒนารูปแบบการประเมิน โครงการฝึ กอบรมต่อเนือ
่ งสาหรับพยาบาลวิชาชีพ: การประยุกต์ใช ้
่ มโยงสอดคล ้อง
แนวคิดความเชือ
ี าร์เพือ
การพัฒนาวิธเี ทคนิคพีซอ
่ จาแนกชนิดของหนอนแมลงวันหลังลายทีม
่ ค
ี วามสาคัญทางนิต ิ
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
การพัฒนาวิธก
ี ารตรวจหาสารเคมีกาจัดศัตรูพช
ื 35 ชนิด ในพลาสม่า ด ้วยวิธโี ซลิดเฟสไมโครเอ็ก
ั่ แก๊สโครมาโตกราฟฟี่ แมสสเป็ กโตมิตตรี้
แทรคท์ชน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
550
551
552
553
554
555
556
557

558
559
560
561
562
563

ื่ โครงการ
ชอ
การพัฒนาวิธค
ี านวณค่า T2* relaxation times แบบอัตโนมัตจิ ากสารจาลองภาวะเหล็กเกิน
การพัฒนาวิธต
ี รวจระดับโมเลกุล เพือ
่ หาอายุของหนอนแมลงวันหัวเขียว CHRYSOMYA
MEGACEPHALA (DIPTERA : CALLIPHORIDAE)
การพัฒนาวิธอ
ี ัลตร ้าเพอร์ฟอแมนซ์ลค
ิ วิดโครมาโตกราฟี ทม
ี่ โี ฟโตไดโอดแอร์เรย์ เป็ นเครือ
่ ง
ตรวจวัดเพือ
่ ใช ้ในการตรวจวัดระดับยาเดกซาเมทาโซน ในพลาสมาของมนุษย์
่ การสอนเพือ
การพัฒนาสือ
่ ป้ องกันและควบคุมโรคอ ้วนในเด็ก
่ ารเป็ นพยาบาลหัวหน ้าเวรศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึง่ ใน
การพัฒนาสูก
กรุงเทพ
การพัฒนาอุปกรณ์จัดแนวขาเทียมชนิดแกนในอย่างง่าย
การพิจารณารับรองโครงการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล
การฟื้ นตัวของประสาทรับความรู ้สึกในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการบาดเจ็บข่ายประสาทแขน หลังจากรักษา
ด ้วยการผ่าตัดโดยการย ้ายรากประสาทคอที่ 7 ด ้านตรงข ้ามไปต่อกับเส ้นประสาทมีเดียน เป็ นเวลา
4 ปี ขน
ึ้ ไป
การฟื้ นตืน
่ จากยาระงับความรู ้สึกในผูป
่ ่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดกระดูกคอเปรียบเทียบระหว่างการได ้รับ
กับไม่ได ้รับยาเด๊กซ์เมเดทโธมิดน
ี เป็ นยาเสริมระหว่างการระงับความรู ้สึก
การฟื้ นฟูสภาพผู ้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองไทย บัญชี การฟื้ นฟูสภาพผู ้สูงอายุ คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-430712-4)
การม ้วนตัวไม่สมบูรณ์ของฮิปโปแคมปั สในผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการชักและไม่มอ
ี าการชัก
การมีชวี ต
ิ อยูโ่ ดยไม่มก
ี ารดาเนินโรคของผู ้ป่ วยโรคมะเร็งทีไ่ ตในคนไทยหลังได ้รับการรักษาแบบ
จาเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง
การย ้ายกล ้ามเนือ
้ gracilis เพือ
่ ทาหน ้าทีเ่ หยียดข ้อศอกสาหรับผู ้ทีไ่ ด ้รับบาดเจ็บของเส ้นประสาท
brachial plexus ทุกเส ้นและมารับการรักษาช ้า: วิธก
ี ารผ่าตัดแบบศิรริ าช-1
การย ้ายกล ้ามเนือ
้ gracilis เพือ
่ ทาหน ้าทีเ่ หยียดข ้อศอกสาหรับผู ้ทีไ่ ด ้รับบาดเจ็บของเส ้นประสาท
brachial plexus ทุกเส ้นและมารับการรักษาช ้า: วิธก
ี ารผ่าตัดแบบศิรริ าช-2

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช สายวิรณ
ุ พร และ
นายภากร ยอดพรม
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณั ฐ มาลัยนวล และ ว่า
ทีร่ .ต.หญิงรัตย
ิ ากร ทองหล่อ

ภาควิชา/หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์รังสี
นิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

ผศ. นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นางสาวหทัยชนก ติรพงศ์พร

กุมารเวชศาสตร์

นางพวงยุพา ยิม
้ เจริญ

ฝ่ ายการพยาบาล

อ.คาซูฮโิ กะ ซาซากิ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

่ วพินจ
ผศ. ดร.ศรีวม
ิ ล มโนเชีย
ิ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศ. นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ.พญ.บุศรา ศิรวิ ณ
ั สาณฑ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.วิไล คุปต์นริ ัตศ
ิ ัยกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ. พญ.ณสุดา ด่านชัยวิจต
ิ ร

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.ปองวุฒ ิ ด่านชัยวิจต
ิ ร

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
564
565
566

567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578

ื่ โครงการ
ชอ
การร่วมมือจัดทาเว็บไซต์ดแ
ู ลป้ องกันเด็กติดเกม ระยะที่ 2 (ต่อเนือ
่ ง) บัญชี เด็กไทยไม่ตด
ิ เกม
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-430129-1)
การระงับความรู ้สึกและผลสืบเนือ
่ งภายหัลงการผ่าตัดของทารกแรกเกิดทีม
่ ารับการผ่าตัดแก ้ไข
่ งต่อระหว่างหลอดอาหารกับหลอดลม
โรคหลอดอาหารอุดตันและ/หรือมีชอ
การระงับความรู ้สึกในผู ้ป่ วยทีม
่ าเข ้ารับการส่องกล ้องเพือ
่ ผ่าตัดทารกตัวอ่อน และอุบัตก
ิ ารณ์การ
เกิดภาวะแทรกซ ้อน
การระงับความรู ้สึกด ้วยแก๊สซีโวฟลูเรน (sevoflurane) ผ่านหน ้ากากครอบปาก และจมูกสาหรับ
ให ้ออกซิเจน เปรียบเทียบกับการให ้ยาโปรโพฟอล (propofol) ทางหลอดเลือดดา ในผู ้ป่ วยเด็ก
อายุ 1-6 ปี ทม
ี่ ารับการตรวจเอ็กซเรย์ภาพคลืน
่ สะท ้อน ในสนามแม่เหล็ก (MRI) ทีโ่ รงพยาบาลศิร ิ
ราชในเวลาราชการ
การระงับปวดในผู ้ป่ วยอุบัตเิ หตุ
การรักษา Hemangioma และ Kasabach - Merrit syndrome ในผู ้ป่ วยเด็กทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
ศึกษาย ้อนหลัง 10 ปี
การรักษาเท ้าปุกชนิดไม่ทราบสาเหตุด ้วยวิธก
ี ารดัดและเข ้าเฝื อกแบบพอนเซนติ
การรักษาเนือ
้ งอกหลอดเลือดทีผ
่ วิ หนั งด ้วยการทายา 0.5% timolol maleate eye drop เทียบกับ
การทา placebo solution ในผู ้ป่ วยเด็กโรงพยาบาลศิรริ าช
้ เอชไอวีเพือ
้ เอชไอวีอยูใ่ นภาวะสงบ การ
การรักษาแบบเข ้มข ้นโดยเร็วในทารกทีต
่ ด
ิ เชือ
่ ให ้เชือ
ศึกษาวิจัยระยะที่ I/II เพือ
่ พิสจ
ู น์แนวคิด (Protocol No.IMPAACT P1115)
้ , รายงานผู ้ป่ วย 8 ราย
การรักษาแผลหลอดเลือดดาโดยวัสดุพันแผลแบบสองชัน
การรักษาและเข ้าถึงยาบีลม
ิ แ
ู ม็บอย่างต่อเนือ
่ ง ในประเทศทีย
่ งั ไม่ได ้รับการขึน
้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์
การรักษาโดยวิธก
ี ารเปลีย
่ นถ่ายพลาสมา ในผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามผิดปกติของระบบประสาท ใน
โรงพยาบาลศิรริ าช พศ. 2547-2556
การรักษาโรคปานแดงระยางค์โตหลอดเลือดขอดด ้วยคลืน
่ วิทยุความถีส
่ งู
การรักษาให ้หายขาดเปรียบเทียบกับการให ้เคมีบาบัดทางเส ้นเลือดเพียงอย่างเดียวในผู ้ป่ วยมะเร็ง
ตับระยะกลางตามคาแนะนาของคลินก
ิ มะเร็งตับบาร์เซโลนา
การรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะหลังคดโดยการตัดกระดูกซีโ่ ครงในแง่เทคนิก และ ประสบการณ์

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.ปรีชา สุนทรานั นท์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.เสาวภาคย์ ลาภมหาไพศาล

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.พัชรียา นิวฒ
ั น์ภม
ู น
ิ ทร์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.ศุภชัย พูลสรรพสิทธิ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.ปราณี รัชตามุขยนั นต์

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.เจษฎา บัวบุญนา

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.รัตนาวลัย จันทร

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

อ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์
ศ.คลินก
ิ นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์

ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

อ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.สุปรีชา อัสวกาญน์

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.วีระศักดิ์ สุทธิพรพลางกูร

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593

ื่ โครงการ
ชอ
การรักษาผู ้ป่ วยธาลัสซีเมียชนิดพึง่ พาเลือดทีม
่ ภ
ี าวะเหล็กเกินในตับอย่างรุนแรง และไม่ตอบสนอง
ต่อยาขับเหล็กตามมาตรฐาน ด ้วยการให ้ยาดีเฟอร์ราซิรอ
๊ กร่วมกับยาดีเฟอร์รอ
๊ กซามีน เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี
การรักษาผู ้ป่ วยภาวะช็อกด ้วยการให ้สารละลายคริสตัลลอยด์เปรียบเทียบกับการให ้สารละลาย
คอลลอยด์รว่ มกับสารละลายคริสตัลลอยด์
การรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์และมะเร็งต่อมน้ าเหลืองทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วย
การปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดในผู ้ใหญ่โดยใช ้ยาบูซัลแฟนร่วมกับเมลฟาแลนใน รพ.ศิรริ าช
การรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูกชนิดสมอลเซลล์นวิ โรเอ็นโดครีน : ประสบการณ์ 10 ปี ใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยือ
่ บุผวิ ด ้วยยาเคมีบาบัดแบบผู ้ป่ วยนอก
การรักษาภาวะตาข่ายโผล่ในช่องคลอดภายหลังการผ่าตัดซ่อมแซมอวัยวะอุ ้งเชิงกรานหย่อน โดย
วิธป
ี ระคับประคองและวิธก
ี ารผ่าตัดแบบผู ้ป่ วยนอก
้ แบคทีเรียแกรมลบทีส
การรักษาภาวะท่อลมและหลอดลมอักเสบติดเชือ
่ ัมพันธ์กับเครือ
่ งช่วย
หายใจด ้วยยาโคลิสตินชนิดพ่นเข ้าท่อลม
การรักษาภาวะภูมค
ิ ุ ้มกันบกพร่องชนิดทีเ่ กิดจากแอนติบอดีต
้ อ
่ อินเตอร์เฟอรอนแกมม่าด ้วยบอร์ท ี
โซมิบ : การศึกษานาร่อง
การรักษามะเร็งตับด ้วยวิธ ี Irreversible electroporation: ผลการรักษาเบือ
้ งต ้นและ
ภาวะแทรกซ ้อน
การรักษามะเร็งตับตาแหน่งพูคอเดตของตับโดยใช ้ความร ้อนจากคลืน
่ วิทยุผา่ นเข็มอิเล็กโทรด
ชนิดกางได ้
การรับรู ้ความเป็ นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงของพยาบาลโรงพยาบาลศิรริ าช
่ ม หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในผู ้ดูแลผู ้ป่ วยสมองเสือ
โรงพยาบาลศิรริ าช
่ สารและให ้คาปรึกษาของแพทย์ประจาบ ้านสาขากุมารเวช
การรับรู ้ความสามารถด ้านทักษะการสือ
ศาสตร์
การรับรู ้ความสามารถด ้านทักษะของตนเองในนั กศึกษากายอุปกรณ์ทก
ี่ าลังจะจบการศึกษา
การรับรู ้ตาแหน่งของข ้อศอกในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการบาดเจ็บของแขนงเส ้นประสาทแขนชนิดทีแ
่ ขนง
ประสาทมีการบาดเจ็บทัง้ หมดหลังการผ่าตัดย ้ายกล ้ามเนือ
้

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

นพ.สมชาติ สุนทราภิรมย์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.สิร ี ลิม
้ เทียมเจริญ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ชุตม
ิ น อสัมภินวงศ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

ผศ.พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์

รังสีวท
ิ ยา

นางสาวดุษณีย ์ ยศทอง

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวไปรยา ชานาญค ้า

จิตเวชศาสตร์

ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวปวีณา สุดเดช

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

ศ. นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

594

การลงทะเบียนเพือ
่ การสังเกตการณ์ทั่วโลก โดยเก็บข ้อมูลระยะยาวในผู ้ป่ วยเนือ
้ งอกชนิดนิวโรเอ็น
โดครายด์ทบ
ี่ ริเวณทางเดินอาหารและตับอ่อนระยะลุกลาม (GEP-NET Registry) (The
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ
Observational registry Collecting Data On Gastroenteropancreatic Nuroendocrine Tumor ผศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
Patients (GEP-NET Registry)) บัญชี โครงการวิจัย จีสท์เน็ ต คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
(016-426408-3)

595

่ งของโรคไม่ตด
การลงทะเบียนการตรวจสุขภาพสาหรับการศึกษาปั จจัยเสีย
ิ ต่อเรือ
้ รัง (โครงการศิร ิ
ราชเฮลท์)

596
597
598
599
600

601
602
603
604
605

การลงทะเบียนขดลวดไบโอแมทริกส์แอลฟา (ขดลวดค้ายันผนั งหลอดเลือดหัวใจโคบอลท์
โครเมียม เคลือบยาต ้านการตีบซา้ ไบโอลิมัส เอ-9) หลังขึน
้ ทะเบียนยา
การลงทะเบียนข ้อมูลผู ้ป่ วยโรคลมพิษเรือ
้ รังใน CURE (Chronic urticaria registry)
การลงทะเบียนฐานข ้อมูลโรคระดับสากล เพือ
่ เก็บข ้อมูลอาการแสดง, การรักษา และผลการรักษา
ในผู ้ป่ วยโรคทูเบอรัส สเคลอโรซิส คอมเพล็กซ์ – ทีโอเอสซีเอ
การลงทะเบียนผู ้เป็ นเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
้ HIV และผู ้ป่ วยเอดส์เพือ
การลงทะเบียนผู ้ติดเชือ
่ การศึกษาไปข ้างหน ้าเกีย
่ วกับธรรมชาติของการ
้ และ การตอบสนองในด ้านสมองและจิตใจ ด ้านเมตะบอลิก และด ้านเชือ
้ ไวรัสและภูมค
ติดเชือ
ิ ุ ้มกัน
(การศึกษาชาร์ปเพนนิง่ )
้ HIV และผู ้ป่ วยเอดส์เพือ
การลงทะเบียนผู ้ติดเชือ
่ การศึกษาไปข ้างหน ้าเกีย
่ วกับธรรมชาติของการ
้ และ การตอบสนองในด ้านสมองและจิตใจ ด ้านเมตะบอลิก และด ้านเชือ
้ ไวรัสและภูมค
ติดเชือ
ิ ุ ้มกัน
(การศึกษาชาร์ปเพนนิง่ ): การศึกษาภาวะแทรกซ ้อนทางด ้านวิตามินดีและมวลกระดูก
การลงทะเบียนผู ้ป่ วยโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์ชาวไทย
การลงทะเบียนผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยการใช ้อุปกรณ์ลากลิม
่ เลือด
ของบริษัทเมดโทรนิกหลังวางตลาด เพือ
่ เก็บรวบรวมข ้อมูลจริงในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
การลงทะเบียนผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับการผ่าตัดลาไส ้ใหญ่และทวารหนั กภายใต ้โปรแกรมส่งเสริมการฟื้ น
ตัวหลังผ่าตัด
การลงทะเบียนผู ้ป่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ทไี่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยใหม่ และ
เก็บสารพันธุกรรมเพือ
่ ใช ้ตรวจการกลายพันธุข
์ องยีน

ผศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร

ภาควิชา/หน่วยงาน

อายุรศาสตร์

งานสร ้างเสริมสุขภาพ

รศ.นพ.ดารัส ตรีสโุ กศล

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนั นทน์

ตจวิทยา

ผศ. นพ.สุรชัย ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผศ.ดร.พญ. มยุร ี หอมสนิท

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.อัญชลี ชูโรจน์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
606

607
608
609
610

611

612
613
614
615
616

ื่ โครงการ
ชอ
การลงทะเบียนภาคสนามด ้านการต ้านการแข็งตัวของเลือดทั่วโลกทีส
่ ังเกตการณ์การรักษาและ
ผลการรักษาในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาเหตุการณ์ลม
ิ่ เลือดอุดตันหลอดเลือดดา (Venous
Thromboembolic Event) ในความเป็ นจริง
การลงทะเบียนหลังวางตลาดในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยเครือ
่ งมือผ่าตัด
ลิม
่ เลือดในหลอดเลือดสมองของบริษัทเมดโทรนิก เพือ
่ เก็บรวบรวมข ้อมูลจริงในภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
การวัดการเคลือ
่ นทีข
่ องข ้อดิสตอลเรดิโออัลน่าหลุดในกระดูกหักแบบกาเลียซี่
การวัดขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลางปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาทีใ่ ช ้อ ้างอิงในผู ้ใหญ่คน
ไทยทีไ่ ม่มอ
ี าการภายในโรงพยาบาลศิรริ าชทีไ่ ด ้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
การวัดขนาดของลิน
้ เอออร์ตก
ิ และหลอดเลือดแดงใหญ่สว่ นต ้นโดยใช ้เครือ
่ งตรวจคลืน
่ เสียง
ความถีส
่ งู ผ่านทางหลอดอาหารในผู ้ใหญ่ทเี่ ข ้ารับการผ่าตัดหัวใจ
การวัดความไวและความจาเพาะของเครือ
่ งมือ การวินจ
ิ ฉั ยโรคนิวโรมัยอิไลติส ออพติกาสเปกตรัม
(Neuromyelitis optica spectrum) โดยการใช ้ International consensus diagnostic criteria
for neuromyelitis optica spectrum disorders ฉบับ 2015 เปรียบเทียบกับ Revised diagnostic
criteria for neuromyelitis optica ฉบับทบทวน 2006 และ ในผู ้ป่ วยคนไทยทีเ่ ป็ นโรคนิวโรมัยอิ
ไลติส ออพติกา
การวัดความไวและความจาเพาะของเครือ
่ งมือ การวินจ
ิ ฉั ยโรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส(Multiple
Sclerosis :-MS) ระหว่าง McDonald ฉบับทบทวน 2005 และ McDonald ฉบับทบทวน 2010 ใน
ผู ้ป่ วยคนไทยทีเ่ ป็ นโรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส
การวัดความดันภายในลูกตาสามารถใช ้ทดแทนการวัดความดันภายในกะโหลกศีรษะด ้วยวิธก
ี าร
ดัง้ เดิมได ้หรือไม่
การวัดปริมาณของ mesenchymal stem cells ในเลือดจากสายสะดือทารกแรกคลอด และศึกษา
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับปริมาณเซลล์ทแ
ี่ ยกได ้
การวัดมวลกล ้ามเนือ
้ หัวใจห ้องล่างซ ้ายโดยการตรวจคลืน
่ เสียงสะท ้อนหัวใจ ด ้วยวิธวี ด
ั ในแนวราบ
2 มิต ิ และเทคนิคการตัดภาพหัวใจห ้องล่างซ ้าย ณ จุดใดจุดหนึง่
การวัดรอยโรคในไขสันหลังในผู ้ป่ วยกลุม
่ โรคนิวโรมัยอิลัยติสออพติกา (neuromyelitis optica
spectrum disorder) ในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ.นพ.ประมุข มุทริ างกูร

อายุรศาสตร์

รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์

รังสีวท
ิ ยา

ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.กฤษฎี ประภาสะวัต

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.เสาวภาคย์ ลาภมหาไพศาล

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ปฤณั ต อิทธิเมธินทร์

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.สุภักดี จุลวิจต
ิ รพงษ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.นิธม
ิ า รัตนสิทธิ์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
617
618
619

620
621
622
623
624
625
626

ื่ โครงการ
ชอ
ั ้ คลินก
การวัดระดับความคิดเห็นของนั กศึกษาแพทย์ชน
ิ ทีม
่ ต
ี อ
่ บรรยากาศทางการศึกษาในภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ ของคณะแพทย์แห่งหนึง่ ในประเทศไทย
การวิเคราะห์แบบแผนทางพันธุกรรมของเด็กกลุม
่ อาการดาวน์ด ้วยเทคนิคการตรวจ multiplex
microsatellite polymerase chain reaction บนโครโมโซมคูท
่ ี่ 21
การวิเคราะห์แบบย ้อนหลังเพือ
่ ตรวจสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยของ แอนตี-้ ไทโมไซต์
โกลบุลน
ิ ของกระต่าย (rabbit anti-thymocyte globulin (ATG)) ในการบาบัดรักษาโดยการกด
ภูมค
ิ ุ ้มกันเพือ
่ การรักษาภาวะไขกระดูกฝ่ อ (aplastic anemia) (Protocol no. THYMOR06711)
การวิเคราะห์แบบย ้อนหลังถึงความปลอดภัย ประสิทธิผล และค่าใช ้จ่ายของการระดมให ้เซลล์ต ้น
กาเนิดให ้ออกมาอยูใ่ นกระแสโลหิตด ้วยยาเคมีบาบัดในผู ้ป่ วยทีม
่ แ
ี ผนการรักษาปลูกถ่ายเซลล์ต ้น
กาเนิดเม็ดโลหิตทีไ่ ด ้มาจากตัวผู ้ป่ วยเอง (ซีคอม) Study number: MOZ24512
การวิเคราะห์และการตรวจหาพลาสมิดของแบคทีเรียเอนเตอโรแบคทีเรียซีดอ
ื้ ยาคาร์บาพีเนมส์
และโคลิสตินทีพ
่ บในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ (ระยะที่ 1)
การวิเคราะห์โปรตีโอมเปรียบเทียบระหว่างบริเวณทีม
่ ผ
ี มร่วงเป็ นหย่อมและบริเวณปกติในผู ้ป่ วย
โรคผมร่วงเป็ นหย่อมชนิด alopecia areata
้ กาพร ้าและหนั งแท ้ทีท
การวิเคราะห์โปรตีโอมเพือ
่ หาโปรตีนทีเ่ ป็ นแอนติเจนทีผ
่ วิ หนั งชัน
่ าปฏิกริ ย
ิ า
กับเลือดของผู ้ป่ วยสะเก็ดเงิน
การวิเคราะห์การเคลือ
่ นไหวแบบสามมิต ิ ของข ้อสะโพก ในท่านั่ งลักษณะต่างๆ
การวิเคราะห์การเคลือ
่ นไหวในเชิง 3 มิต ิ ของการบริหารร่างกายแบบฤๅษี ดัดตนในท่าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับหลังและขา
้ ในของรก ซีรั่ม
การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนและปริมาณโปรตีนลดแรงตึงผิว ในเนือ
้ เยือ
่ ชัน
จากเลือดสายสะดือทารกแรกคลอด และน้ าครา่ ช่วงการตัง้ ครรภ์ 16-24 สัปดาห์

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ

นิตเิ วชศาสตร์

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

พญ.กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ

ตจวิทยา

ผศ. พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

ตจวิทยา

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ดร.ทัศนีย ์ เพิม
่ ไทย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

627

การวิเคราะห์การกลายพันธุใ์ นเอ็กซอนของยีนเคแอลเอฟหนึง่ ทีก
่ อ
่ ให ้เกิดโรคเคแอลเอฟซึง่ เป็ น
โรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ของโลกทีพ
่ บในประชากรไทย

รศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

628

การวิเคราะห์ข ้อมูลย ้อนหลังและไปข ้างหน ้าของโครงการวินจ
ิ ฉั ยและรักษาโรคของทารกในครรภ์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

รศ. นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

629
630

การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของการวัดความหนาของบริเวณโปร่งแสงด ้านหลังคอของทารก
การวิเคราะห์ต ้นทุน-ประสิทธิผลของการใช ้วัคซีนเพือ
่ ป้ องกันโรคงูสวัดในประเทศไทย
การวิเคราะห์ต ้นทุนอรรถประโยชน์ในการคัดกรองการเกิดภูมค
ิ ุ ้มกันต่อต ้านแอนติเจนบนผิวเม็ด
เลือดขาวทีม
่ ค
ี วามจาเพาะต่อผู ้บริจาคไตของผู ้ป่ วยภายหลังการปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งท ้องแบบต่อเนือ
การวิเคราะห์ต ้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดผ่านเยือ
่ บุชอ
่ งและการฟอก
่ งท ้องโดยใช ้เครือ
เลือดผ่านเยือ
่ บุชอ
่ งช่วยในโรงพยาบาลศิรริ าช
การวิเคราะห์ตัวแปรของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของก ้อนเนือ
้ งอกไตทีต
่ รวจพบโดยบังเอิญ
เพือ
่ หาความสัมพันธ์กับเนือ
้ งอกไตธรรมดาชนิด lipid poor angiomyolipoma หรือ มะเร็งไตปฐม
ภูมช
ิ นิด renal cell carcinoma
การวิเคราะห์ทางคลินค
ิ ของมะเร็งบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร, ผลลัพธ์
ของการผ่าตัดรักษาในแต่ละตาแหน่งของมะเร็งบริเวณนี้
การวิเคราะห์บทความแสดงประสบการณ์ทางเวชจริยศาสตร์ของแพทย์ประจาบ ้านทีผ
่ า่ นโครงการ
้ ปี ท ี่ 1 ปี การศึกษา 2556 –
เพิม
่ พูนทักษะด ้านจริยธรรมทางการแพทย์ สาหรับแพทย์ประจาบ ้านชัน
2558
การวิเคราะห์ผลของการพัฒนาการเกีย
่ วกับการใช ้มือและแขนบนทีน
่ ั่ งตัดเฉพาะบุคคลในกลุม
่ ผู ้ป่ วย
เด็กสมองพิการทีม
่ รี ะดับความสามารถ 3 และ 4 ตามการแบ่งแบบระบบการจาแนกระดับ
ความสามารถด ้านการเคลือ
่ นไหวสาหรับเด็กสมองพิการ
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการผ่าตัดช่องท ้องเพือ
่ รักษาอาการบาดเจ็บของตับและความจาเป็ นใน
การใช ้การสวนอุดหลอดเลือดแดงทีต
่ ับ
การวิเคราะห์ภาวะค่าสายตาเอียงทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้เลเซอร์ในการลงแผลผ่าตัดต ้อกระจก ด ้วยวิธ ี
เฟมโตเซคคันด์เลเซอร์
การวิเคราะห์มล
ู ค่าความสูญเสียทางอ ้อมของผู ้ป่ วยสูงอายุทม
ี่ าเข ้ารับการประเมินและเตรียมความ
พร ้อมก่อนการผ่าตัดทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
การวิเคราะห์ยน
ื ยันสารพันธุกรรมของผู ้รับบริจาคเซลล์ต ้นกาเนิดเม็ดเลือดด ้วยเทคนิคการตรวจ
mitochondrial DNA polymorphism ภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก/เซลล์ต ้นกาเนิดเม็ดเลือด ,
Confirmatory chimerism analysis using mitochondrial DNA polymorphism after
HLA-match unrelated hematopoietic stem cell transplantationเม็ดเลือด

631
632
633
634
635

636
637
638
639

640

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.นลัท สมภักดี
ี
อ. พญ.จรัสศรี ฬยาพรรณ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
ตจวิทยา

อ. พญ.นลินี เปรมัษเฐียร

อายุรศาสตร์

อ. นพ.สุชาย ศรีทพ
ิ ยวรรณ

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.กอบกุล เมืองสมบูรณ์

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.อัษฎา เมธเศรษฐ

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.ศักดา สถิรเรืองชัย

นิตเิ วชศาสตร์

นายธนธัช จรัสรุง่ โอฬาร

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

ผศ. นพ.กฤษณ์ แก ้วโรจน์

ศัลยศาสตร์

ศ. นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์

จักษุ วท
ิ ยา

รศ. พญ.อรุโณทัย ศิรอ
ิ ัศวกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ

นิตเิ วชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
641

642

643
644
645
646
647

648

ื่ โครงการ
ชอ
้ และการเปลีย
การวิเคราะห์ววิ ฒ
ั นาการของไวรัสไข ้หวัดใหญ่ในผู ้ติด เชือ
่ นแปลงทางแอนติเจน
่ และมีกลุม
ของสิง่ ส่งตรวจจากโครงการ SEA001 (การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ ควบคุมของยาโอเซลทามิ
เวียร์ขนาดมาตรฐานและขนาดสูง ) โดยเทคโนโลยีเอ็นจีเอสและวิธท
ี างซีรั่มวิทยา
การวิเคราะห์สถานการณ์และแบบแผนการรักษามะเร็งหลังโพรงจมูกด ้วยรังสีรักษาในระดับ
นานาชาติสาหรับกลุม
่ ประเทศรายได ้ตา่ ถึงปานกลาง เพือ
่ เพิม
่ ผลการรักษาโดยการพัฒนาคุณภาพ
การวางแผนการรักษาด ้วยรังสี
การวิเคราะห์สาเหตุของนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิต ิ วิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหนึง่ ของรัฐทีส
่ าเร็จการศึกษาช ้ากว่าระยะเวลาที่
กาหนด
การวิเคราะห์สารระเบิด C-4 และ TNT บนมือ โดยผ่านการทาความสะอาดด ้วยสบูด
่ ้วยเครือ
่ ง
GC-MS
การวิเคราะห์สารระเบิด Composition C-4 บนมือ หลังจากทาความสะอาดด ้วยสบู่ โดยเครือ
่ ง
GC/MS
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาพคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าก่อนการรักษาและผลลัพธ์ของการ
รักษาในผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูก
การวิจัย 1.1 ปั จจัยก่อนผ่าตัดทีส
่ ามารถพยากรณ์โอกาสการเป็ นมะเร็ง ของก ้อนทีป
่ ี กมดลูก
โครงการวิจัย 1.2 เปรียบเทียบ Siriraj ovarian scoring index กับ RMI, IOTA และ ROMA เพือ
่
พยากรณ์โอกาสการเป็ นมะเร็ง ของก ้อนทีป
่ ี กมดลูก
ุ่ และมีกลุม
การวิจัยเชิงทดลองแบบไม่สม
่ ควบคุมเพือ
่ ดูผลของยาฝั งคุมกาเนิดโปรเจสตินภายใน
ระยะเวลา 1ปี หลังการคุมกาเนิด ต่อการเกิดเบาหวานชนิดที2่ และกลุม
่ อาการเมตาบอลิก ในสตรี
ไทยทีเ่ คยเป็ นเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ , Non-randomized control trial of type 2 diabetes and
metabolic syndromes in relation to implantable progestin-only contraception within 1
year after contraception in Thai women with prior gestational diabetes

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.จิราพร เสตกรณุกล
ู

รังสีวท
ิ ยา

นางสาวอิสรีย ์ ศศิธรโรจนชัย

นิตเิ วชศาสตร์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉลองขวัญ ตัง้ บรรลือ
กาล และ น.ส.เพ็ญวิสาข์ จิตสาราญ

นิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

ผศ. ดร.ฉลองขวัญ ตัง้ บรรลือกาล

นิตเิ วชศาสตร์

ผศ. นพ.พิทยา ด่านกุลชัย

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.ไอรีน เรืองขจร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ.พญ.ปรีญาพร จิระกิตติดล
ุ ย์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

649

่ โดยใช ้การสอบส่งเสริมการเรียนรู ้แบบกรณีศก
ึ ษา
การวิจัยเชิงทดลองแบบสุม

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
และ น.ส.ศิรพ
ิ ร ฐิตส
ิ กุลวงษ์

การศึกษาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

650

การวิจัยเชิงสังเกตแบบไปข ้างหน ้าของการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง ในผู ้ป่ วยชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ทีเ่ พิง่ ประสบภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

นายแพทย์ณัฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
651

652
653

654

655

656

657

658

659

ื่ โครงการ
ชอ
การวิจัยเพือ
่ การสารวจคุณลักษณะทางคลินก
ิ และการตอบสนองทางคลินก
ิ ต่อการรักษาด ้วยยาโบ
ทูลน
ิ ั่มท็อกซินในเวชปฏิบัตใิ นผู ้ป่ วยโรคใบหน ้ากระตุกครึง่ ซีกทีม
่ แ
ี ละไม่มอ
ี าการแสดงของ
กล ้ามเนือ
้ หน ้าผากหดเกร็ง ในผู ้ป่ วยชาวไทย
การวิจัยเพือ
่ การสารวจลักษณะและการตอบสนองทางคลินก
ิ ต่อการรักษาด ้วยยาโบทูลน
ิ ั่มท็อกซิน
ในเวชปฏิบัตข
ิ องผู ้ป่ วยโรคใบหน ้ากระตุกครึง่ ซีกทีม
่ แ
ี ละไม่มอ
ี าการแสดงของบาร์บน
ิ สกีช
้ นิดที่ 2
ในผู ้ป่ วยชาวไทย
การวิจัยเพือ
่ ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทรานเนซามิกเอซิดในการลดอุบัตก
ิ ารการ
เกิดรอยคล้าหลังการรักษากระแดดด ้วยเลเซอร์ชนิดคิวสวิทช์เอ็นดีแยก
การวิจัยเพือ
่ ศึกษาผลทางคลินก
ิ ของยาดาลาพลาดิบ เทียบกับยาหลอกในอาสาสมัครทีม
่ โี รค
หลอดเลือดหัวใจโคโรนารีชนิดเรือ
้ รังโดยเปรียบเทียบการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์หลัก ของการ
เป็ นโรคหัวใจ Major Adverse Cardiovascular Events (MECE) บัญชี สเตเบลิต ี คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-419846-0)
การวิจัยเสริมแบบเปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาเพือ
่ ยืดเวลาในการบาบัดรักษาด ้วยยาโบซูทน
ิ บ
ิ สาหรับ
ผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรือ
้ รังชนิดไมอิลอยด์ ซึง่ เคยเข ้าร่วมในโครงการวิจัยยาโบซูทน
ิ บ
ิ
B1871006 หรือ B1871008 มาก่อนแล ้ว (Protocol no.B1871040)
การวิจัยแบบไปข ้างหน ้าจากหลายสถาบันเพือ
่ เปรียบเทียบผลการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตรง
ทางแยก โดยการใส่ขดลวดทีห
่ ลอดเลือดแขนงก่อนแล ้วตามด ้วยการใส่ขดลวดทีห
่ ลอดเลือดหลัก
เปรียบเทียบกับการใส่ขดลวดทีห
่ ลอดเลือดหลักก่อน
การวิจัยแบบไม่แทรกแซงการรักษาตามปกติ เพือ
่ ศึกษาการใช ้ยาอีด็อกซาแบน (edoxaban) ใน
เวชปฏิบัตท
ิ ั่วไป สาหรับผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะหัวใจห ้องบนเต ้นผิดจังหวะทีม
่ ไิ ด ้มีสาเหตุมาจากลิน
้ หัวใจ
(non valvular atrial fibrillation) ในประเทศไทย (ETNA-AF-Thailand)
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ ผู ้ป่ วยและผู ้วิจัย
การวิจัยแบบกลุม
่ คูข
่ นาน ระยะเวลา 12 สัปดาห์ แบบสุม
ควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
่ ศึกษาประสิทธิผลของยาแอลไอเค066 ในผู ้ป่ วยโรคอ ้วนทีม
่ ต
ี ับอักเสบ
จากไขมันพอกตับชนิดทีไ่ ม่ได ้เกิดจากแอลกอฮอล์
่ ปกปิ ดการรักษา ควบคุมด ้วยยาหลอก ในพหุสถาบัน ของยาเซคูคน
การวิจัยแบบสุม
ิ ูแมบชนิดฉีด
เข ้าใต ้ผิวหนั ง เพือ
่ ศึกษาประสิทธิภาพหลังให ้การรักษา 12 สัปดาห์ และประเมินความปลอดภัย
ความทนต่อยา และประสิทธิภาพในระยะยาวจนถึง 1 ปี ในอาสาสมัครโรคสะเก็ดเงินชนิดผืน
่ หนา
เฉพาะที่ ปานกลางถึงรุนแรง ซึง่ มีหรือไม่มโี รคข ้ออักเสบสะเก็ดเงิน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูม ิ

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูม ิ

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

รศ. นพ.ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล

ศูนย์โรคหัวใจฯ

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ดารัส ตรีสโุ กศล

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์

ตจวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
660

661

ื่ โครงการ
ชอ
่ และมีกลุม
การวิจัยแบบสุม
่ ควบคุมศึกษาประสิทธิภาพการใช ้ยาทาซิลโิ คนเจล ในผลการป้ องกัน
แผลเป็ นนูนหลังไฟลวก
่ ในหลายศูนย์วจิ ัยแบบเปิ ดเผยผลิตภัณฑ์ระยะทีส
การวิจัยแบบสุม
่ ามเพือ
่ เปรียบเทียบการรักษา
ด ้วยทราสทูซแ
ู มบร่วมกับเพอร์ทซ
ู แ
ู มบร่วมกับแท็กเซนหลังจากได ้รับแอนทราซัยคลินกับการ
รักษาด ้วยทราสทูซแ
ู มบเอ็มแทนซีนร่วมกับเพอร์ทซ
ู แ
ู มบหลังจากได ้รับแอนทราซัยคลินหลังการ
ผ่าตัดในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมระยะเริม
่ ต ้นทีผ
่ า่ ตัดได ้ทีม
่ ผ
ี ลตรวจเฮอร์ทเู ป็ นบวก (Protocol
no.BO28407)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

662

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจเพทสแกนเพือ
่ ประเมินการสะสมของอะมัยลอยด์ในสมอง
่ มจากโรคอัลไซเมอร์
ในผู ้ป่ วยสมองเสือ

รศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

รังสีวท
ิ ยา

663

การวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้ องกันการดือ
้ ยาต ้านจุลชีพในประเทศไทย ระยะที่ 3

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

ิ ฏ์กล
ศ.นพ.กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.ดารัส ตรีสโุ กศล

อายุรศาสตร์

664

665
666
667

การวิจัยในหลายสถาบัน แบบเปิ ดการรักษาเพือ
่ ประเมินความปลอดภัย ความทนต่อยา เภสัช
จลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของยาแอลซีแซด696 ตามด ้วยการวิจัยระยะเวลา 52 สัปดาห์
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย คูข
แบบสุม
่ นานกับกลุม
่ ควบคุมทีไ่ ด ้รับยาทีม
่ ฤ
ี ทธิใ์ นการรักษา เพือ
่
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแอลซีแซด696 เมือ
่ เทียบกับยาอีนาลาพริลใน
ผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ อ
ี ายุตงั ้ แต่ 1 เดือน ถึง น ้อยกว่า 18 ปี ทีม
่ ภ
ี าวะหัวใจล ้มเหลวเนือ
่ งจากหัวใจห ้องล่าง
ซ ้ายทางานผิดปกติ
่ เปรียบเทียบผลการใช ้ขดลวดไบโอฟรีดอมเคลือบยาไบโอลิมัสเอ-9
การวิจัยไปข ้างหน ้าแบบสุม
่ งต่อภาวะเลือดออกผิดปกติ (Protocol No. 12EU01)
กับขดลวดปกติการ์เซลล์ในผู ้ป่ วยทีเ่ สีย
การวิจัยไปข ้างหน ้าจากหลากหลายสถาบันเพือ
่ เปรียบเทียบผลการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตรง
ทางแยก โดยการใส่ขดลวดทีห
่ ลอดเลือดแขนงก่อนแล ้วตามด ้วยการใส่ขดลวดทีห
่ ลอดเลือดหลัก
เปรียบเทียบกับการใส่ขดลวดทีห
่ ลอดเลือดหลักก่อน
่ สารด ้วยระบบจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์เทียบ
การวิจัยความคุ ้มทุนและประสิทธิภาพของการสือ
กับการส่งจดหมายกระดาษภายในภาควิชาตจวิทยา

นพ. ดารัส ตรีสโุ กศล
นางจิตติมา หอมเทียน

อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

668

669

670

671

672

673
674
675
676

ื่ โครงการ
ชอ
การวิจัยซอร์, ซึง่ เป็ นการศึกษาวิจัยแบบสองส่วน: การศึกษาวิจัยเชิงทดลองระยะทีส
่ อง กลุม
่ การ
รักษาเดียว เพือ
่ ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเอลทรอมโบแพคร่วมกับยาไซ
โคลสปอรินในการเป็ นยาทีใ่ ช ้เป็ นทางเลือกแรกในการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ โี รคโลหิตจางจากไขกระดูก
ฝ่ อทีร่ น
ุ แรง และส่วนขยายเวลาการรักษาทีม
่ ก
ี ารติดตามผลจนถึง 60 เดือน (Protocol No.
CETB115E2403)
่ สารด ้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัตเิ ทียบกับการสือ
่ สาร
การวิจัยต ้นทุนและประสิทธิภาพของการสือ
ด ้วยโทรศัพท์สายตรง ของหน่วยตรวจโรคผิวหนั ง ตึกผู ้ป่ วยนอก โรงพยาบาลศิรริ าช
่ ระยะที่ 4 เพือ
การวิจัยทางคลินก
ิ แบบสุม
่ ประเมินการตอบสนองทางไวรัสวิทยาและเภสัช
้ เอชไอวีทเี่ ริม
จลนศาสตร์ของสูตรยาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพแตกต่างกัน 3 สูตรในหญิงทีต
่ ด
ิ เชือ
่ สูตรยา
้ จากมารดาสูท
่ ารก
ต ้านไวรัสเมือ
่ มีอายุครรภ์ระหว่าง 28-36 สัปดาห์ เพือ
่ ป้ องกันการถ่ายทอดเชือ
(IMPAACT P1081)
่ มีกลุม
การวิจัยทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 แบบสุม
่ ควบคุม เพือ
่ ศึกษายาแพมโบรลิซแ
ู มบทัง้ ทีใ่ ห ้ร่วมกับ
หรือไม่ให ้ร่วมกับเคมีบาบัดสูตรผสมทีม
่ แ
ี พลตินัมเป็ นส่วนประกอบพืน
้ ฐาน เปรียบเทียบกับเคมี
บาบัดในอาสาสมัครทีเ่ ป็ นมะเร็งเยือ
่ บุทางเดินปั สสาวะระยะลุกลามหรือระยะแพร่กระจาย
่
การวิจัยทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 ในหลายสถานศึกษา มีการปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย แบบสุม
ควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
่ ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาเอ็มเค-0431เอ (ยาเม็ด
สูตรผสมทีม
่ ย
ี าซิตากลิปตินและยาเมทฟอร์มน
ิ ในขนาดคงที)่ ในผู ้ป่ วยเด็กทีเ่ ป็ นโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 (Protocol MK-0431A PN 170-00)
้ เป็ นพิเศษ เพือ
การวิจัยทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 การให ้ยาไรฟาเพนติน/ไอโซไนอะซิดระยะสัน
่ ป้ องกัน
้ เอชไอวีทม
้ วัณโรคระยะแฝง
การเป็ นวัณโรคระยะทีแ
่ สดงอาการในผู ้ติดเชือ
ี่ ก
ี ารติดเชือ
การวิจัยนาร่อง การสารวจการใช ้ระบบการรายงานค่าวิกฤตของระดับยา Vancomycin
้
การวิจัยนาร่องเกีย
่ วกับการตรวจความไวและความจาเพาะของการวินจ
ิ ฉั ย/การตรวจหาเชือ
Neoscytalidium dimidiatum จากตัวอย่างขุยผิวหนั งและเล็บโดยวิธป
ี ฏิกริ ย
ิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส
การวิจัยนาร่องเพือ
่ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของค่าพลังงานทีแ
่ ตกต่างกัน
ในการรักษาฝ้ าด ้วยเลเซอร์ควิ สวิทช์ เอ็นดี แย็ก (Q-switched Nd:YAG) 1,064 นาโนเมตร
พลังงานตา่

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

นางสาวอารยา กิจเลิศผล

ตจวิทยา

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.จีรันดา สันติประภพ

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวสุภาวดี ภักดีนุกล
ู กิจจา

สานั กงานผู ้อานวยการโรงพยาบาลศิรริ าช

ผศ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

อ. พญ.ศศิมา เอีย
่ มพันธุ์

ตจวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
677
678
679
680
681
682

683

684

685

686

ื่ โครงการ
ชอ
การวิจัยนาร่องเพือ
่ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาริว้ รอยบริเวณร่องแก ้มด ้วยโอ
โตโลกัสไพโบรบลาสต์ (autologous fibroblast) และสารเติมเต็มชนิดไฮยาลูโรนิก แอซิด
(hyaluronic acid)
การวิจัยนาร่องเพือ
่ ศึกษาประสิทธิผลในการรักษาความหย่อนยานของผิวบริเวณลาคอด ้วยคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุสาหรับปรับสภาพผิวเป็ นส่วนๆ ผ่านเข็มอิเลกโทดขนาดนาโน
การวิจัยนาร่องเรือ
่ งการศึกษาประสิทธิผลของเครือ
่ งส่งพลังงานความร ้อนเพือ
่ รักษาริว้ รอยรอบ
ดวงตา
การวิจัยนาร่องการศึกษาประสิทธิภาพของการทายาทรานเนซามิค แอซิด ร่วมกับการยิงเลเซอร์
แฟรชันนอล ทูเลีย
่ ม 1927 นาโนเมตร ในการรักษาฝ้ าบริเวณใบหน ้า
้ ผิวหนั งแท ้
การวิจัยประสิทธิผลของอุปกรณ์ชว่ ยฝึ กฝนทักษะการฉีดยาเข ้าชัน
การวิจัยยาเอซาไซทิดน
ี ร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเม็ดเลือด เพือ
่ รักษาโรคไขกระดูก
่ มเอ็มดีเอสชนิดรุนแรงหรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู ้ป่ วย
เสือ
สูงอายุ
การวิจัยร่วมหลายสถาบันแบบไปข ้างหน ้า ปกปิ ดทัง้ สองทาง และไม่มก
ี ารแทรกแซงเพือ
่
้ ของการเกิดภาวะครรภ์เป็ นพิษ/ ภาวะชักจากครรภ์เป็ นพิษ / HELLP ซินโด
คาดการณ์ผลระยะสัน
รมในสตรีตงั ้ ครรภ์ชาวเอเชียทีอ
่ าจเกิดภาวะครรภ์เป็ นพิษ
การวิจัยระยะเวลา 6 สัปดาห์ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
่ ประเมิน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบรินโซลามายด์ 1% / ยาบริโมนิดน
ี 0.2% เมือ
่ ใช ้เป็ นการ
รักษาเสริมกับยาทราโวพรอสต์ 0.004% เพือ
่ ลดความดันภายในลูกตาของผู ้ป่ วยโรคต ้อหินทีม
่ ี
ความดันตาปกติ
การวิจัยระยะที่ 1/2 เพือ
่ ศึกษาการให ้ยา S 49076 ด ้วยวิธรี ับประทานร่วมกับยาจีฟิทน
ิ บ
ิ ในผู ้ป่ วย
มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กระยะลุกลามทีม
่ ก
ี ารกลายพันธุข
์ องยีนอีจเี อฟอาร์ (EGFR) ซึง่
โรคลุกลามหลังจากได ้รับการรักษาด ้วยยายับยัง้ อีจเี อฟอาร์ไทโรซีนไคเนส”
การวิจัยระยะที่ 1/2 ด ้านเภสัชจลนศาสตร์ ความปลอดภัยและความทนต่อยาโดราวิรน
ี (เอ็มเค 1439) และ ยาโดราวิรน
ี /ลามิวด
ู น
ี /ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (เอ็มเค-1439 เอ) ในเด็ก
้ เอชไอวี-1 (IMPAACT 2014)
และวัยรุน
่ ทีต
่ ด
ิ เชือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ. งามแข เรืองวรเวทย์

จักษุ วท
ิ ยา

นายแพทย์ปองวุฒ ิ ด่านชัยวิจต
ิ ร

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
687

688

689

690

691

692

693

ื่ โครงการ
ชอ
่ เข ้ากลุม
การวิจัยระยะที่ 2 แบบสุม
่ เปิ ดฉลาก เพิม
่ ขนาดยาตามลาดับและใช ้ยาหลายขนาดเพือ
่
ศึกษาความปลอดภัย ความทนต่อยา เภสัชจลนศาสตร์ และฤทธิใ์ นการต ้านไวรัสของยาซีเอ็ม
้ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
เอ๊กซ์157 ในอาสาสมัครทีต
่ ด
ิ เชือ
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้านโดยมีกลุม
การวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ควบคุมทีไ่ ด ้รับยาหลอกและยาทีม
่ ี
ฤทธิ์ ซึง่ ดาเนินการในหลายสถาบัน เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการให ้ยาฟิ ล
โกทินบ
ิ ร่วมกับยาเมโธเทรกเซดนาน 52 สัปดาห์ ในอาสาสมัครทีก
่ าลังมีอาการของโรคข ้ออักเสบ
รูมาตอยด์ระดับปานกลางถึงรุนแรง ซึง่ ตอบสนองต่อยาเมโธเทรกเซดได ้ไม่ดพ
ี อ
่ และปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองฝ่ าย เพือ
การวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของโมเลกุล AZD9291 เปรียบเทียบกับ Epidermal Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase
Inhibitor ทีใ่ ช ้เป็ นยาขนานแรกและเป็ นมาตรฐานการดูแลรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ได ้เป็ น
เซลล์เล็กทีม
่ ก
ี ารลุกลามหรือแพร่กระจายเฉพาะทีแ
่ ละพบการผ่าเหล่าของยีนส์ Epidermal
Growth Factor Receptor (Protocol No. D5160C00007)
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้านโดยมีกลุม
การวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ควบคุมทีไ่ ด ้รับยาหลอกและยาทีม
่ ี
ฤทธิร์ ักษา ซึง่ ดาเนินการในหลายสถาบัน เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการให ้
ยาฟิ ลโกทินบ
ิ เพียงชนิดเดียว และให ้ร่วมกับยาเมโธเทรกเซด (เอ็มทีเอ็กซ์) นาน 52 สัปดาห์ ใน
อาสาสมัครทีก
่ าลังมีอาการของโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์ระดับปานกลางถึงรุนแรง ซึง่ ไม่เคยได ้รับ
การรักษาด ้วยยาเมโธเทรกเซดมาก่อน
่ แบบเปิ ดเผยกลุม
การวิจัยระยะที่ 3 ชนิดสุม
่ การรักษา ซึง่ ดาเนินการระดับนานาชาติ ในหลายศูนย์
การศึกษา เพือ
่ ศึกษาวิจัยยาแพมโบรลิซแ
ู มบ เปรียบเทียบกับยาโดซีแท็กเซล ในอาสาสมัคร
โรคมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กทีเ่ คยได ้รับการรักษามาก่อน
่ แบบปกปิ ดกลุม
การวิจัยระยะที่ 3 ชนิดสุม
่ การรักษาทัง้ สองฝ่ าย เพือ
่ ศึกษาวิจัยยา แพมโบรลิซ ู
แมบเมือ
่ ให ้ร่วมกับยาอิพล
ิ ม
ิ แ
ู มบเปรียบเทียบกับยาแพมโบรลิซแ
ู มบเมือ
่ ให ้ร่วมกับยาหลอก ใน
อาสาสมัครโรคมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กขัน
้ 4 ระยะแพร่กระจาย ทีย
่ งั ไม่เคยได ้รับการ
รักษามาก่อน และมีผลตรวจพีด-ี แอล 1 (PD-L1) ในเซลล์มะเร็งเป็ นบวก (คะแนนสัดส่วนของ
เซลล์มะเร็ง (TPS) มากกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 50)
การวิจัยระยะที่ 3 ด ้านประสิทธิผลทางไวรัสวิทยาและความปลอดภัยของสูตรการรักษาด ้วยยาต ้าน
ไวรัสทีม
่ ย
ี าโดลูเทกราเวียร์เป็ นองค์ประกอบ เปรียบเทียบกับสูตรยาทีม
่ ย
ี าอีฟาวีเรนซ์เป็ น
้ เอชไอ วี-1 และทารก (Protocol No. IMPAACT 2010)
องค์ประกอบในหญิงตัง้ ครรภ์ทต
ี่ ด
ิ เชือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

่ วชาญวิศวกิจ
รศ.พญ.ปวีณา เชีย

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

่ วชาญวิศวกิจ
รศ.พญ.ปวีณา เชีย

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

อ.นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
694

695

696

697

698
699
700
701
702

ื่ โครงการ
ชอ
้ จากการ
การวิจัยระยะที่ 4 แบบเปิ ดฉลาก ทาร่วมกันในหลายสถาบัน สาหรับผู ้ป่ วยทีเ่ สร็จสิน
ศึกษาวิจัยของยารูโซลิทน
ิ บ
ิ (ยาไอเอ็นซี424) ทีไ่ ด ้รับการสนั บสนุนจากบริษัทโนวาร์ตส
ี ทีท
่ าใน
ทั่วโลกหรือ บริษัทอินไซท์มาก่อน และได ้รับการตัดสินโดยผู ้วิจัยว่าจะได ้รับประโยชน์จากการ
รักษาต่อไป (การวิจัยรับช่วงต่อ)
่ ตัวอย่าง ปกปิ ดทัง้ สองกลุม
การวิจัยระยะที่ 4 แบบสุม
่ มีกลุม
่ ควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
่ ประเมิน
ความปลอดภัยของการให ้ยาไอโซไนอาซิดทันที(โดยเริม
่ ยาในระหว่างตัง้ ครรภ์)เปรียบเทียบกับ
การชะลอ(โดยเริม
่ ยาในระยะหลังคลอด) การให ้ยาไอเอ็นเอชเพือ
่ เป็ นการป้ องกันวัณโรคในหญิงที่
้ เอชไอวีในพืน
ติดเชือ
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ัตราการเกิดวัณโรคสูง (Protocol No. IMPAACT P1078)
้ จาก
การวิจัยรับช่วงต่อ ระยะที่ 4 แบบเปิ ดฉลาก ทาร่วมกันในหลายสถาบัน สาหรับผู ้ป่ วยทีเ่ สร็จสิน
การศึกษาวิจัยของยารูโซลิทน
ิ บ
ิ (ยาไอเอ็นซี424) ทีไ่ ด ้รับการสนั บสนุนจากบริษัทโนวาร์ตส
ี ทีท
่ า
ในทั่วโลกหรือบริษัทอินไซท์มาก่อน และได ้รับการตัดสินโดยผู ้วิจัยว่าจะได ้รับประโยชน์จากการ
รักษาต่อไป (Protocol No.CINC424A2X01B)
การวิจัยรับช่วงต่อของยานิโลตินบ
ิ แบบเปิ ดฉลากยา ทาร่วมกันในหลายสถาบัน สาหรับผู ้ป่ วยที่
้ จากการศึกษาวิจัยของยานิโลตินบ
เสร็จสิน
ิ ทีไ่ ด ้รับการสนั บสนุนจากบริษัทโนวาร์ตส
ี ก่อนหน ้านี้
และได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยโดยผู ้วิจัยว่าจะได ้รับประโยชน์จากการรักษาด ้วยยานิโลตินบ
ิ ต่อไป (Protocol
No. CAMN107A2409)
การวิจัยศึกษาการใช ้สารไอโซซัลแฟนบลูเพือ
่ หาตาแหน่งท่อน้ าเหลืองในผู ้ป่ วยโรคบวมน้ าเหลือง
สาหรับการผ่าตัดต่อหลอดเลือดดากับท่อน้ าเหลือง
่ มต่อหลอดเลือดดาเข ้ากับท่อน้ าเหลืองในผู ้ป่ วย ทีม
การวิจัยศึกษาติดตามผลของการผ่าตัดเชือ
่ ี
การคัง่ ของน้ าเหลืองใต ้ผิวหนั งบริเวณแขน
การวิจัยศึกษาสมดุลท่าทางในผู ้ป่ วยภาวะโพรงสมองคัง่ น้ าชนิดความดันปกติ
การวิจัยศึกษาหาความแตกต่างของการทรงตัว และการประเมินคุณภาพชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยโรคโรคน้ า
คัง่ ในโพรงสมองทีค
่ วามดันปกติโดยไม่มส
ี าเหตุ หลังจากการผ่าตัดใส่สายระบายโพรงน้ าในสมอง
การวิจัยส่วนต่อขยายระยะยาว ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน ซึง่ ดาเนินการในหลายสถาบัน เพือ
่
ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการให ้ยาฟิ ลโกทินบ
ิ ในอาสาสมัครทีก
่ าลังมีอาการของ
โรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศาสตราจารย์นายแพทย์สรุ พล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

ั กาเนิดนั กตะ
อ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์

ั กาเนิดนั กตะ
อ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.เอกวุฒ ิ จันแก ้ว

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.เอกวุฒ ิ จันแก ้ว

ศัลยศาสตร์

่ วชาญวิศวกิจ
รศ.แพทย์หญิงปวีณา เชีย

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
703

704
705

706

707
708
709

ื่ โครงการ
ชอ
การวิจัยหลัก ความแม่นยาของภาพเอ็กซเรย์และคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจในการวินจ
ิ ฉั ยหัวใจห ้องบนซ ้าย
และขวาโต เมือ
่ เทียบกับการวัดจากคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าหัวใจ // โครงการวิจัยย่อยเรือ
่ ง ความ
แม่นยาของการวินจ
ิ ฉั ยภาวะหัวใจห ้องบนซ ้ายโตจากการตรวจคลืน
่ หัวใจเมือ
่ เทียบกับการตรวจ
ด ้วยคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าในกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคความดันโลหิตสูง
การวินจ
ิ ฉั ยแยกโรค polypoidal choroidal vasculopathy ออกจาก age-related macular
degeneration โดยใช ้เครือ
่ งมือ spectral domain optical coherence tomography และ
angiography
การวินจ
ิ ฉั ยโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโดย CBC พารามิเตอร์ ของเครือ
่ ง BC-6800 Plus
่ กลุม
การวินจ
ิ ฉั ยในระยะที่ 3 แบบสุม
่ การรักษา ปกปิ ดข ้อมูล 2 ทาง โดยมีกลุม
่ ควบคุม ทาในพหุ
ิ ซึง่ เป็ นยายับยัง้ พีไอทรีเค (PI3K inhibitor, copanlisib)
สถาบัน เพือ
่ ศึกษาการใช ้ยาโคแพนลิสบ
ชนิดให ้ทางหลอดเลือดดาร่วมกับยาเคมีและภูมค
ิ ุ ้มกันบาบัดมาตรฐานเปรียบเทียบกับยาเคมีและ
ภูมค
ิ ุ ้มกันบาบัดมาตรฐาน ในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารกลับเป็ นซา้ ของโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองนอนฮอด์กน
ิ
ชนิดค่อยเป็ นค่อยไป (iNHL)-โครโรส-4
การวินจ
ิ ฉั ยก่อนคลอดของทารกทีม
่ ค
ี วามผิดปกติของโครโมโซมชนิด aneuploidy ทีพ
่ บได ้บ่อย
โดยการใช ้เทคนิค QF-PCR เทียบกับการตรวจแคริโอไทป์ มาตรฐานในหญิงไทยตัง้ ครรภ์
การวินจ
ิ ฉั ยพังผืดในตับโดยวิธก
ี ารวัดความยืดหยุน
่ ของตับและม ้ามด ้วยเครือ
่ งอาร์ฟี่ในผู ้ป่ วยโรคตับ
อักเสบเรือ
้ รัง
การศึกษา KIR gene และ HLA-C ในผู ้ป่ วยโรคเส ้นประสาทตาและไขสันหลังอักเสบ
(neuromyelitis optica)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ รอดอนั นต์

จักษุ วท
ิ ยา

นางสาวบุณยนุช ชัชวานิชกุล

อายุรศาสตร์

อ.นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ

นิตเิ วชศาสตร์

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

710

การศึกษา KIR, ligand ของ KIR และ MICA ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิโลมา

รองศาสตราจารย์ พญ. ศศิจต
ิ เวชแพศย์ และ
น.ส.อภิรดี ธีรนวกรรม

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

711

้
การศึกษา NK cytotoxic activity และ ADCC activity รวมถึง HIV ADCC epitopes ในผู ้ติดเชือ
เอชไอวีประเภท immunological non-responder เทียบกับ immunological responder ก่อน
้ วามก ้าวหน ้าของโรค
และหลัง
การรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสเพือ
่ ใช ้เป็ นตัวบ่งชีค

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

712

713
714
715
716

717

718
719
720
721
722
723

ื่ โครงการ
ชอ
่ ให ้ยาหลายครัง้ ให ้การรักษาด ้วยยาสอง
การศึกษา ในหลายศูนย์วจิ ัย แบบเปิ ดเผยข ้อมูล แบบสุม
ชนิด มีระยะข ้ามกลุม
่ สองครัง้ และทีร่ ะดับยาในเลือดคงที่ เพือ
่ เปรียบเทียบชีวสมมูลของยาทดสอบ
ิ บี (ชนิดไลโปโซมสาหรับฉีด) 50 มก./ขวด ของบริษัท ซิปลา จากัด
[ยาแอมโฟเทอริซน
ิ บี) ชนิดไลโปโซมสาหรับฉีด
ประเทศอินเดีย] กับยาอ ้างอิง [ยาแอมบิโซม ® (ยาแอมโฟเทอริซน
้ รา
50 มก./ขวด) ของบริษัท กิเลียด ไลฟ์ ไซน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา] ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทต
ี่ ด
ิ เชือ
การศึกษาเกีย
่ วกับการกระจายตัวของมะเร็งทีต
่ อ
่ มไทรอยด์ชนิดแพพิลลารีในผู ้ป่ วยทีต
่ อ
่ ม
น้ าเหลืองข ้างคอโต ไปยังต่อมน้ าเหลืองทีค
่ อระดับต่างๆ เพือ
่ พิจารณาชนิดการตัดต่อมน้ าเหลือง
ข ้างคอ
การศึกษาเกีย
่ วกับการปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานการรักษาผู ้ติดบุหรีข
่ องแพทย์โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาเกีย
่ วกับความหลากหลายของอาหารของผู ้สูงอายุไทย
การศึกษาเกีย
่ วกับตารับการรักษากลิน
่ ไม่พงึ ประสงค์ทเี่ ท ้าด ้วยยาทาเบนซอยด์ เปอร์ออกไซด์ใน
พลทหารเรือ ฐานทัพเรือ เขตบางกอกน ้อย
การศึกษาเชิงบูรณาการของการตอบสนองและผลกระทบภายหลังการรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสในผู ้
้ เอชไอวี ทางด ้านระดับไขมัน, ภาวะดือ
ติดเชือ
้ ต่ออินซูลน
ิ , และความหนาของผนั งหลอดเลือดแดง
้ และ การตอบสนองในด ้าน
คาโรติด จากการศึกษาไปข ้างหน ้าเกีย
่ วกับธรรมชาติของการติดเชือ
้ ไวรัสและภูมค
สมองและจิตใจ ด ้านเมตะบอลิก และด ้านเชือ
ิ ุ ้มกัน (การศึกษาชาร์ปเพนนิง่ )
การศึกษาเชิงบูรณาการของการตอบสนองและผลกระทบภายหลังการรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสในผู ้
้ เอชไอวี ทางด ้านสมองและจิตใจ เชือ
้ ไวรัส และระบบภูมค
ติดเชือ
ิ ุ ้มกัน
การศึกษาเชิงพรรณนาของการให ้ยาระงับความรู ้สึกและภาวะแทรกซ ้อนสาหรับการผ่าตัด awake
craniotomy ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาเชิงพรรณนาผู ้ป่ วย BCGosis ในเด็กไทยภายหลังการได ้รับวัคซีน BCG ที่ โรงพยาบาลศิ
ริราชในช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2559
การศึกษาเชิงพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการวิเคราะห์ระดับโปรตีนแบบบูรณาการของมะเร็ง
บริเวณศีรษะและลาคอทีม
่ ม
ี ะเร็งตาแหน่งทีส
่ อง
การศึกษาเชิงสังเกตการณ์ของยา Zanidip ในผู ้ป่ วยชาวไทยทีม
่ ภ
ี าวะความดันโลหิตสูง (การศึกษา
ZAP-IT)
การศึกษาเชิงสารวจความสามารถในการบริหารเวลาของนั กศึกษาวิสัญญีพยาบาล

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วน
ิ ั ย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

พญ.ษรินทร์ รุง่ มณี

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. นพ.สนทรรศ บุษราทิจ
อ. พญ.ชโลบล เฉลิมศรี

จิตเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ี
ผศ. พญ.จรัสศรี ฬยาพรรณ

ตจวิทยา

ผศ.ดร.พญ. มยุร ี หอมสนิท

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. พญ.สายพิณ เมืองแมน

วิสัญญีวท
ิ ยา

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.วรุตม์ พงศาพิชญ์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. นพ.ดารัส ตรีสโุ กศล

อายุรศาสตร์

นางสาวสุจต
ิ รา บารุงสวัสดิ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

724

การศึกษาเชิงสารวจภาวะเครียดในนั กศึกษาวิสัญญีพยาบาล

นางสาวสุภาพร เหล่าทวีสข
ุ

วิสัญญีวท
ิ ยา

725

การศึกษาเชิงสารวจภาวะเครียดในบุคลากรทางวิสัญญีวท
ิ ยา

ศ.นพ.พงศ์ธารา วิจต
ิ เวชไพศาล

วิสัญญีวท
ิ ยา

726

้ ประจาถิน
การศึกษาเชือ
่ ในโรคภูมแ
ิ พ ้ทางเดินหายใจ
่ มและการกระตุ ้นฟื้ นฟูเซลล์เหล่านั น
การศึกษาเซลล์จากกระดูกอ่อนจากภาวะข ้อเข่าเสือ
้ ในสภาวะ
แวดล ้อมต่างๆ
การศึกษาเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับความถูกต ้องแม่นยาของการวัดปริมาณไขมันสะสมในตับโดยใช ้การ
้ เนือ
ถ่ายภาพสนามแม่เหล็กความเข ้มสูงเมือ
่ เปรียบเทียบกับผลการตรวจชิน
้ ในผู ้ป่ วยโรคไขมันเกาะ
ตับ
การศึกษาเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับประสิทธิผลของยา เบราโพรส โซเดียม ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคหลอด
เลือดแดงของขาอุดกัน
้ รุนแรง ทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดรักษาได ้ (Protocol No.BPS-CLI-12-01)
การศึกษาเบือ
้ งต ้นถึงประสิทธิภาพการตรวจสมองด ้วยเครือ
่ ง ?-tronic Tomography ในผู ้ป่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง
การศึกษาเปรียญเทียบวิธก
ี ารวัดความตีบของหลอดเลือดโคโรนารี โดยวิธ ี iFR (instantaneous
wave free ratio) กับวิธม
ี าตรฐาน FFR (fractional flow reserve) ในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
โคโรนารี ทีเ่ ข ้ามารับการรักษาที่ รพ. ศิรริ าช
การศึกษาเปรียบเทียบ caudal epidural block กับ peripheral nerve block ในการระงับอาการ
ปวดหลังการผ่าตัดแก ้ไขเส ้นเอ็นกระดูกระยางค์ลา่ งในเด็ก
การศึกษาเปรียบเทียบ Metoprolol ร่วมกับ Ivabradine และ Metoprolol เพียงอย่างเดียวในการ
ลดอัตราการเต ้นของหัวใจก่อนการตรวจหลอดเลือดหัวใจด ้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 256 สไลซ์ใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาเปรียบเทียบ การใช ้ภาพถ่ายทางรังสีของสารทึบแสงบริเวณหลอดอาหารตามช่วงเวลา
เทียบกับการใช ้คะแนนเอ็ดคาด เพือ
่ ดูการตอบสมองต่อการรักษาโรคอะคาราเซียโดยการผ่าตัด
ส่องกล ้องทางเดินอาหารส่วนบนตัดกล ้ามเนือ
้ หูรด
ู ส่วนล่างของหลอดอาหาร
การศึกษาเปรียบเทียบ ปริมาณ และ คุณภาพของ เซลล์ต ้นกาเนิดหลอดเลือดทีไ่ ด ้รับการ
เพาะเลีย
้ ง ในผู ้ป่ วยขาขาดเลือดจากโรคแผ่นไขมันอุดตันในหลอดเลือด และ ผู ้ป่ วยขาขาดเลือด
จากสาเหตุอน
ื่

รศ. นพ.พงศกร ตันติลป
ี ิ กร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ดร.ทัศนีย ์ เพิม
่ ไทย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

รังสีวท
ิ ยา

ศ. นพ.ประมุข มุทริ างกูร

ศัลยศาสตร์

ศ. นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.พีระจิตร เอีย
่ มโสภณา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.วิทยา ไชยธีระพันธ์

อายุรศาสตร์

ิ เทพา
อ. นพ.ชัยณรงค์ พลานุสต

ศัลยศาสตร์

ผศ.ดร.นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

727
728
729
730
731
732
733

734

735

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746

747

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเปรียบเทียบ ปริมาณคอลาเจน ชนิดที่ 1 และ 3 บริเวณ เนือ
้ เยือ
่ เกีย
่ วพันของผนั งหน ้า
้ ลึกบริเวณขาหนีบ และ เนือ
ท ้องชัน
้ เยือ
่ เกีย
่ วพันหุ ้มกล ้ามเนือ
้ หน ้าท ้องส่วนกลาง ในผู ้ใหญ่เพศ
ชายทีป
่ ่ วยไส ้เลือ
่ นขาหนีบ
การศึกษาเปรียบเทียบเครือ
่ งอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนือ
่ งแบบปรับอัตโนมัตท
ิ ัง้ 3 รุน
่ ในโรค
หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน
้
การศึกษาเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์ของยามัยโคฟี โนเลต โมฟี ทล
ิ ระหว่างรูปแบบยาสามัญ
(Generic form) กับยาต ้นแบบ (Original form)ในผู ้ป่ วยหลังปลูกถ่ายไต
การศึกษาเปรียบเทียบแบบไปข ้างหน ้าของการทาและไม่ทาการตัดเนือ
้ เยือ
่ อักเสบภายในข ้อเข่า
เกีย
่ วกับการเสียเลือดในการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเทียมแบบทัง้ หมด
การศึกษาเปรียบเทียบโอกาสตรวจพบอสุจด
ิ ้วยวิธ ี vaginal swab เปรียบเทียบกับ bed side
smear slide ในผู ้ป่ วยคดีความผิดทางเพศ
การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเพิม
่ จานวนเซลล์ต ้นกาเนิดจากไขกระดูกโดยกระบวนการ
เพาะเลีย
้ งปกติด ้วยมือและใช ้ระบบการเลีย
้ งเซลล์แบบอัตโนมัต ิ
การศึกษาเปรียบเทียบกลุม
่ ผู ้ป่ วย ลักษณะทางคลินก
ิ และผลลัพธ์ของการรักษา ระหว่างข ้ออักเสบ
้ Streptococcus agalactiae กับข ้ออักเสบจากการติดเชือ
้ ชนิดอืน
จากการติดเชือ
่
การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและระดับกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ในเลือดของทารกแพ ้
โปรตีนนมวัวทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยนมกรดอะมิโนทีผ
่ ลิตขึน
้ ใหม่และนมกรดอะมิโนจากต่างประเทศ
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลีย
่ นแปลงของฮีโมโกลบินระหว่างการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสะโพก
ด ้วยแผ่นโลหะดามกระดูกโดยวิธบ
ี าดเจ็บน ้อย และการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสะโพกด ้วยแกนโลหะ
ดามกระดูกโดยวิธบ
ี าดเจ็บน ้อย
การศึกษาเปรียบเทียบการใช ้และไม่ใช ้ อุปกรณ์ห ้ามเลือดในการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม
การศึกษาเปรียบเทียบการใช ้งานของขาและการเดินระหว่างผู ้ป่ วยทีร่ ักษาด ้วยการผ่าตัดเก็บ
ระยางค์โดยวิธบ
ี รู ณาการด ้วยการปลูกถ่ายกระดูกตนเองกับวิธบ
ี รู ณาการด ้วยข ้อเทียมในผู ้ป่ วย
มะเร็งกระดูกบริเวณรอบเข่า
การศึกษาเปรียบเทียบการให ้ข ้อมูลแนวแกนค่าสายตา และผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ระหว่าง ระบบการ
วัดแบบเดิมด ้วยมือ กับระบบการวัดแบบใหม่ด ้วยระบบภาพดิจต
ิ อล ในการใส่เลนส์ตาเทียมแก ้
สายตาเอียง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. ดร. นพ.วิทรู ชินสว่างวัฒนกุล

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. พญ.นลินี เปรมัษเฐียร

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ. ศักดา สถิรเรืองชัย

นิตเิ วชศาสตร์

อ. ดร. นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นพ.สถาพร มณี

อายุรศาสตร์

รศ.พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สน
ุ ทร

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.ก ้องเขต เหรียญสุวรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ.พญ.จันทนรัศม์ จันทนยิง่ ยง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ. นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์

จักษุ วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

ื่ โครงการ
ชอ
ั ้ นอกในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับเคมีบาบัดทีม
การศึกษาเปรียบเทียบการทางานของเซลล์ขนหูชน
่ ผ
ี ลต่อหูท ี่
ได ้รับการรักษาโดย N-acetylcysteine
การศึกษาเปรียบเทียบการนอนโรงพยาบาลซา้ ของผู ้ป่ วยหัวใจล ้มเหลวทีเ่ ข ้ารับการรักษาในคลินก
ิ
พิเศษสาหรับผู ้ป่ วยหัวใจล ้มเหลวกับคลินก
ิ ผู ้ป่ วยนอกในโรงพยาบาล
การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินภาวะโภชนาการในผู ้ป่ วยวิกฤตทางอายุรกรรมทีม
่ รี ะบบหายใจ
ล ้มเหลวกับความสัมพันธ์ของภาวะทุพโภชนาการและการเสียชีวต
ิ
การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดไส ้เลือ
่ นขาหนีบแบบลิกเคนสไตน์โดยการใช ้กาวทางการแพทย์
และวิธเี ย็บด ้วยไหม
้ ระหว่างผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
การศึกษาเปรียบเทียบการฟื้ นฟูความสามารถการทางานระยะสัน
เปลีย
่ นข ้อเข่าเทียมรุน
่ Attune กับข ้อเข่าเทียมรุน
่ PFC Sigma
การศึกษาเปรียบเทียบการรอดชีวต
ิ ระหว่างการรักษาด ้วยรังสีรักษาร่วมสมัยภายหลังการผ่าตัด
เทียบกับการสังเกตการณ์ในผู ้ป่ วยมะเร็งปอดทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดต่อมน้ าเหลืองอย่างสมบูรณ์ในกลุม
่
ทีม
่ ต
ี อ
่ มน้ าเหลืองกลางช่องอกและ/หรือผู ้ป่ วยทุกกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดต่อมน้ าเหลืองทีไ่ ม่สมบูรณ์
้
การศึกษาเปรียบเทียบการระงับปวดแผลผ่าตัดสีข ้างระหว่างการให ้ยาชาผ่านสายให ้ยาบริเวณชัน
กล ้ามเนือ
้ กับการให ้ยาชาทางช่องเหนือไขสันหลัง
การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาแผลไฟไหม ้ระดับที่ 2ของเจลทาแผลโพลีเฮกซะนายด์เบตาอีน
กับครีมซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน
การศึกษาเปรียบเทียบการลดระดับของไฟโบรบลาสท์โกรทแฟคเตอร์ 23 ในเลือดของผู ้ป่ วยโรค
ไตเรือ
้ รังระยะที่ 3 ระหว่างการควบคุมอาหารทีม
่ ฟ
ี อสฟอรัสสูงอย่างเดียวกับการควบคุมอาหาร
ร่วมกับการให ้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็ นยาจับฟอสฟอรัสในทางเดินอาหาร
การศึกษาเปรียบเทียบขนาดยาทีใ่ ช ้ในกรณีฉุกเฉินโดยใช ้เทปบรอสโลว์และกราฟมาตราฐานการ
เจริญเติบโตของเด็กไทยเทียบกับขนาดยาทีไ่ ด ้จากน้ าหนั กจริง
การศึกษาเปรียบเทียบขนาดยาอะมิโนฟิ ลลินตามสมการทางเภสัชจลนศาสตร์และยาตามขนาด
มาตรฐานเดิมในทารกเกิดก่อนกาหนดทีม
่ ภ
ี าวะหยุดหายใจ
การศึกษาเปรียบเทียบของการใช ้ยา บูพวิ าเคนผสม คีโตโรแลค เทียบกับการใช ้ บูพวิ าเคน เพียง
อย่างเดียวในการการลดอาการปวดแผลหลังจากกาผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.เกศริน กิตติวรรณวงศ์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

ิ เทพา
อ. นพ.ชัยณรงค์ พลานุสต

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.อาศิส อุนนะนั นทน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

พญ.ฑิตวิ รรณ ประชานุกล
ู

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.ศิรส จิตประไพ

ศัลยศาสตร์

พญ.ศรุตา วัฒนพลอย

ศัลยศาสตร์

พญ.ไกรวิพร เกียรติสน
ุ ทร

อายุรศาสตร์

อ.นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่า

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.เอกพจน์กอ
่ วุฒก
ิ ล
ุ รังษี

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
760

761

762
763
764

765

766
767
768
769

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ อาการทางคลินก
ิ ลักษณะของน้ าในช่องท ้อง(ascites)
่ งท ้อง(CT abdomen)ทีพ
่ งท ้อง
และลักษณะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ
่ บระหว่างวัณโรคเยือ
่ บุชอ
่ งท ้อง(Peritoneal carcinomatosis)
(Tuberculous peritonitis) และ มะเร็งเยือ
่ บุชอ
การศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยาระหว่างการวางตาแหน่งของข ้อเข่าเทียม ระหว่างการใช ้
คอมพิวเตอร์ชว่ ยผ่าตัดชนิดทีใ่ ช ้เครือข่ายไร ้สาย กับเครือ
่ งมือมาตรฐานในการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่า
เทียม
การศึกษาเปรียบเทียบความแรงของน้ ายาสกัดสารก่อภูมแ
ิ พ ้จากแมลงสาบอเมริกัน สุนัข แมว ไร
้ รา ทีผ
ฝุ่ น และเชือ
่ ลิตจากศิรริ าชกับน้ ายาสกัดสารก่อภูมแ
ิ พ ้จากต่างประเทศโดยการทดสอบ
ผิวหนั งโดยวิธส
ี ะกิด
่ ถือในการวัดพิสัยการเคลือ
การศึกษาเปรียบเทียบความน่าเชือ
่ นไหวของข ้อมือของอุปกรณ์
ตรวจจับการเคลือ
่ นไหวกับไม ้วัดมุม
การศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือในการใช ้ยาและความสะดวกสบายระหว่างยาสูตรผสม (แกน
ฟอร์ต) กับยาสูตรเดีย
่ ว (ลูมแ
ิ กนและทิมอพทอล) ในผู ้ป่ วยต ้อหิน บัญชี งานวิจัยต ้อหิน 2 คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-428034-8)
การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายและอัตราส่วนของความยาวเส ้นรอบเอว
ต่อความยาวเส ้นรอบสะโพก กับภาวะดือ
้ ต่ออินซูลน
ิ ในสตรีไทยวัยเจริญพันธุท
์ เี่ ป็ นโรคกลุม
่ อาการ
ถุงน้ ารังไข่
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช ้งานข ้อมือระหว่างการใส่เฝื อกหลังผ่าตัดและไม่ได ้ใส่
เฝื อกหลังผ่าตัด ในผู ้ป่ วยกระดูกหักบริเวณข ้อมือทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดดามกระดูกด ้วยแผ่นโลหะดาม
กระดูกชนิดมีล็อค
การศึกษาเปรียบเทียบค่าความชุกของโรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง วินจ
ิ ฉั ยโดยใช ้ค่า fifth percentile กับ
fixed ratio เป็ น lower limit of normal ในการตรวจสมรรถภาพปอด
การศึกษาเปรียบเทียบจลนศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ในผู ้ป่ วยก่อน และหลังเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม
ระหว่างการผ่าโดยใช ้อุปกรณ์กระดูกต ้นขาเทียมแบบหลายรัศมี และแบบรัศมีเปลีย
่ นแปลงทีละน ้อย
: การศึกษานาร่อง
การศึกษาเปรียบเทียบจานวนตาแหน่งรอยต่อระหว่างท่อน้ าเหลืองและเส ้นเลือดดาระหว่าง 3
ตาแหน่งและมากกว่า 3 ตาแหน่งทีม
่ ผ
ี ลต่อผลลัพธ์ในผู ้ป่ วยโรคบวมน้ าเหลืองในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านม

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ิ ฏสุนทร
ศ. พญ.นวลอนงค์ วิศษ

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.ต่อพล วัฒนา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.งามแข เรืองวรเวทย์

จักษุ วท
ิ ยา

พญ.วรางคณา อภิวฒ
ั นเสวี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.ปณั ย เลาหประสิทธิพร

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.วันชัย เดชสมฤทธิฤ
์ ทัย

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ั กาเนิดนั กตะ
อ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
770
771

772
773
774
775
776
777
778
779

780

ื่ โครงการ
ชอ
้ ารดืม
การศึกษาเปรียบเทียบดัชนีบง่ ชีก
่ แอลกอฮอล์ (alcohol biomarkers) ในเส ้นผมของศพ
้ ชาติ
ผู ้เสียชีวต
ิ ระหว่างกลุม
่ ประชากร 2 เชือ
การศึกษาเปรียบเทียบต ้นทุนและประสิทธิผลของการทาการเปลีย
่ นลิน
้ หัวใจ pulmonary ทางสาย
สวนด ้วยอุปกรณ์ Melody? Transcatheter pulmonary Valve และการผ่าตัดเปลีย
่ นลิน
้ หัวใจ
pulmonary valve ในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic Study) ของยา Mycophenolate
่ การค ้า Immucept 250 ของผู ้ว่าจ ้างกับยาต ้นแบบภาตใต ้
Mofetil Capsule 250 mg ภายใต ้ชือ
่ การค ้า CellceptÒ -อง Roche S.p.A., Repubkic of Italy
ชือ
การศึกษาเปรียบเทียบทางคลินก
ิ ของไวรัสตับอักเสบอีและไวรัสตับอักเสบเอเฉียบพลัน
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเครือ
่ งเลเซอร์พโิ ควินาทีทม
ี่ ค
ี วามยาวคลืน
่ 532 และ 1,064
นาโนเมตร เทียบกับเลเซอร์ควิ สวิทซ์เอ็นดีแยก ทีม
่ ค
ี วามยาวคลืน
่ 532 และ 1,064 นาโนเมตร
ในการรักษาภาวะผิดปกติของเม็ดสี
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจเส ้นฟอกเลือดเพือ
่ ค ้นหาภาวะเส ้นฟอกเลือดตีบ
ตันด ้วยวิธไี ม่ทาให ้ได ้รับบาดเจ็บ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจลาไส ้เล็กโดยการกลืนกล ้องแคปซูล (Wireless
capsule Endoscopy) และการถ่ายเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ลาไส ้เล็ก (CT enterography) ในการ
ตรวจค ้นผู ้ป่ วยเลือดออกทางเดินอาหารชนิด Obscure gastrointestinal bleeding
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสานั กกับการทาอัลตร ้าซาวด์ในผู ้ป่ วย
โรคลมปลายปั ตคาดสัญญาณ 4 หลัง
่ ในการลดอัตราการเกิด
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยา Risperidone แบบสุม
postoperative delirium ในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดโรคของหลอดเลือด
่ และปกปิ ดสองทางกับยาหลอก)ของยา Etoricoxib
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ(แบบสุม
120 มิลลิกรัม ในการลดการเจ็บปวดขณะใส่หว่ งอนามัยคุมกาเนิด
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช ้ยาเฟนทานิลหยดทางจมูก กับ
การใช ้ยาเด็กซ์เมเดโทมิดน
ี หยดทางจมูก เพือ
่ ลดความวิตกกังวลก่อนเข ้าห ้องผ่าตัดของผู ้ป่ วยเด็ก
่ และมี
ทีม
่ ารับการผ่าตัดแบบผู ้ป่ วยนอก (รูปแบบการทดลองเพือ
่ ทดสอบความไม่ด ้อยกว่า แบบสุม
กลุม
่ ควบคุม)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.พีรยุทธ เฟื่ องฟุ้ ง

นิตเิ วชศาสตร์

ิ ฏ์กล
ศ. นพ.กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

อ. นพ.สุกจิ รักษาสุข

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

อายุรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
และ นายณั ฐพล วัชรสิรก
ิ ล
ุ

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

รศ.พญ.อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.นั ยนา อรุณพฤกษากุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

781

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและภาวะแทรกซ ้อนของการใช ้ยาเจนตามัยซินและน้ าเกลือ
ล ้างจมูกในผู ้ป่ วยไซนั สอักเสบเรือ
้ รังและไซนั สอักเสบทีก
่ ลับเป็ นซา้

ิ ฏสุนทร
ศ. พญ.นวลอนงค์ วิศษ

กุมารเวชศาสตร์

782

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแยกชนิดติง่ เนือ
้ ลาไส ้ใหญ่ขนาดเล็กโดยใช ้กล ้องตรวจ
ลาไส ้ใหญ่ชนิด Blue laser imaging (BLI) กับชนิด Narrow band imaging (NBI)

รศ.นพ.วรายุ ปรัชญกุล

อายุรศาสตร์

อ. ดร. นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.ลิขต
ิ รักษ์ พลเมือง

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวพาพิรณ
ุ น ้อยตาแสง

วิสัญญีวท
ิ ยา

ศ. คลินก
ิ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.ทนุวงศ์ เวียรศิลป์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ไกรวิพร เกียรติสน
ุ ทร

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วรัญญา บุญชัย

ตจวิทยา

ผศ. ดร. พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

ศ.คลินก
ิ . นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

ศัลยศาสตร์

783
784
785
786

787

788
789
790
791

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให ้ความรู ้เกีย
่ วกับโรคกระดูกพรุนแบบสอนบรรยายและ
แบบวิดโี อในผู ้สูงอายุ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดบวมของยา เอสซินในผู ้ป่ วยหลังบาดเจ็บกระดูก
ข ้อมือส่วนปลายหัก
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนการสอน Confusion Assessment Method ICU
่ อิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมกับแบบปรับปรุงใหม่
(CAM - ICU) โดยการเรียนผ่านสือ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับปวดระหว่าง Amitriptyline และ Mianserin ในผู ้ป่ วย
ปวดหลังเรือ
้ รัง
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช ้เครือ
่ งออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูง (high flow
oxygen nasal cannula) กับอุปกรณ์ชว่ ยหายใจชนิดแรงดันบวกแบบสวมหน ้ากาก (noninvasive
้ ในหอ
positive pressure ventilation) ภายหลังการถอดท่อช่วยหายใจในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะติดเชือ
ผู ้ป่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช ้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับแมกนีเซียมคาร์บอเนต
กับการใช ้แคลเซียมคาร์บอเนตอย่างเดียวในการลดระดับฟอสเฟตในเลือดสาหรับผู ้ป่ วยไตวาย
เรือ
้ รังระยะสุดท ้ายทีไ่ ด ้รับการฟอกเลือดด ้วยเครือ
่ งไตเทียม
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมเคลือบผิวในผืน
่ ผิวหนั งอักเสบทีม
่ อ
ื
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา ertapenem และยากลุม
่ carbapenem ชนิดอืน
่ ๆใน
้ แบคทีเรียกรัมลบชนิดสร ้างเอนไซม์ ESBL ในกระแสโลหิต
การรักษาการติดเชือ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติและอนุพันธ์ของซิลโิ คน
เทียบกับ สารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ อนุพันธ์ของซิลโิ คนและสารกันแดด ในการรักษารอย
แผลเป็ น donor จากการปลูกถ่ายผิวหนั ง

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
792
793
794
795
796
797
798
799

800

801
802
803

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณรังสี และผลข ้างเคียงแบบเฉียบพลันระหว่างการรักษาแบบ
3-dimensional conformal radiotherapy และ volumetric modulated arc therapy ในผู ้ป่ วย
มะเร็งทางนรีเวชวิทยา
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณรังสีตอ
่ ศัลยแพทย์ในการผ่าตัดบริเวณข ้อไหล่ ระหว่างเครือ
่ ง C-arm
image intensifier แบบ conventional C-arm และ mini C-arm โดยใช ้ร่างอาจารย์ใหญ่
การศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยด ้านพฤติกรรม และความเครียดระหว่างกลุม
่ ทีม
่ ภ
ี าวะเมตาบอลิกซินโด
รม และไม่มภ
ี าวะเมตาบอลิกซินโดรม
การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบผิวหนั งโดยวิธส
ี ะกิดของสารควบคุมทีเ่ ป็ นบวก (Histamine)
ทีค
่ วามเข ้มข ้น 1, 2.5, 5, และ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลต
ิ ร
การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบภูมแ
ิ พ ้ต่อหนูโดยวิธก
ี ารสะกิดผิวหนั งด ้วยน้ ายาสกัดสารก่อ
ภูมแ
ิ พ ้จากหนูทผ
ี่ ลิตในประเทศและนาเข ้าจากต่างประเทศ ในผู ้ป่ วยภูมแ
ิ พ ้ระบบทางเดินหายใจ
การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดภาวะเลือดเซาะผนั งหลอดเลือดแดงใหญ่ชนิดเอ โดยการ
ใช ้อัลตร ้าซาวด์นาทางใส่สายรับเลือดโดยตรงทีห
่ ลอดเลือดแดงใหญ่ขาขึน
้
การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดรักษาแขนคอกในเด็กระหว่าง การผ่าตัดปิ ดมุมความโก่งแบบ
้
ดัดแปลงกับผ่าตัดแบบโดมสองชัน
การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดรักษาภาวะคอเอียงแต่กาเนิดจากกล ้ามเนือ
้ คอผิดปกติในเด็ก
โดยวิธก
ี ารผ่าตัดยืดกล ้ามเนือ
้ คอ 2 ตาแหน่ง (bipolar release) กับการผ่าตัดยืดกล ้ามเนือ
้ คอ 1
ตาแหน่ง (unipolar release)
การศึกษาเปรียบเทียบผลการระงับความรู ้สึกหลังผ่าตัดระหว่างการระงับความรู ้สึกด ้วยการฉีดยา
ชาทีเ่ ส ้นประสาทด ้านหลังเข่า (ปอบปลิเตียล ไซติค) หรือการฉีดยาคีโตโรแลค เฉพาะที่ ในผู ้ป่ วย
ทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดเท ้าและข ้อเท ้า โดยได ้รับการระงับความรู ้สึกร่วมกับ การฉีดยาชาเข ้าทางช่องไข
่ และมีกลุม
สันหลัง, การศึกษาแบบสุม
่ ควบคุม
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาเบือ
้ งต ้น และค่าใช ้จ่ายในการรักษาโรคของลาไส ้ใหญ่ระหว่าง
วิธผ
ี า่ ตัดผ่านกล ้องโดยใช ้มือช่วย กับวิธก
ี ารผ่าตัดแบบเปิ ดปกติ
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาโรคเปอร์ตรี่ ะหว่างการผ่าตัดกระดูกต ้นขาส่วนต ้นให ้โกงเข ้าใน
่ ทดลอง
กับการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานแบบซอลเตอร์การวิจัยเชิงสุม
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาในผู ้ป่ วยเด็กเบาหวานชนิดทีห
่ นึง่ ในกลุม
่ ทีบ
่ ริหารอินซูลน
ิ แบบ
Basal-bolus และแบบ Modified conventional

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.พิทยา ด่านกุลชัย

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ก ้องเขต เหรียญสุวรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวมัญชุกานต์ งามบุญฤทธิ์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ิ ฏสุนทร
ศ. พญ.นวลอนงค์ วิศษ

กุมารเวชศาสตร์

ิ ฏสุนทร
ศ. พญ.นวลอนงค์ วิศษ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์

ศัลยศาสตร์

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.อัฐพร ตระการสง่า

ศัลยศาสตร์

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.สุภาวดี ลิขต
ิ มาศกุล

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
804
805
806
807
808
809
810

811

812
813
814
815

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาของการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียมบางส่วนระหว่างการใช ้
หุน
่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัดและการใช ้เครือ
่ งมือผ่าตัดแบบมาตรฐาน
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาของขีผ
้ งึ้ คลอแรมเฟนิคอลและขีผ
้ งึ้ ทีม
่ ี Recombinant Human
Epidermal Growth Factor เป็ นส่วนประกอบต่อการหายของแผลไหม ้บริเวณหน ้า
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาของครีมซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนความเข ้มข ้น 1 เปอร์เซนต์ทม
ี่ ี
และไม่มก
ี ารเพิม
่ แร่สังกะสีเป็ นส่วนประกอบในการหายของแผลไหม ้
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาขอสะโพกหลุดในเด็กอายุ 2-8 ปี ระหว่างการดึงขาและการไม่
ดึงขาก่อนผ่าตัด
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาด ้วยการใช ้สายสวนหลอดเลือดและการผ่าตัดเปิ ดเส ้นเลือด
เพือ
่ แก ้ไขภาวะหลอดเลือดล ้างไตเทียมอุดตัน
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะเปลือกตาตกโดยวิธก
ี ารผ่าตัดกล ้ามเนือ
้ มุลเลอร์ในภาวะ
เปลือกตาตกแต่ละระดับความรุนแรง
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะเลือดคัง่ ค ้างในช่องเยือ
่ หุ ้มปอดภายหลังการเกิดอุบัตเิ หตุ
ด ้วยวิธก
ี ารใส่สารละลายไฟบรินเข ้าไปในช่องอกและการผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ทรวงอกโดยใช ้
กล ้องวิดท
ี ัศน์ในโรงพยาบาลศิรริ าชระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างการรักษาโดยการใส่หลอดเลือดเทียมในหลอดเลือด
แดงใหญ่ในช่องอกร่วมกับการรักษาด ้วยยา กับการรักษาด ้วยยาเพียงอย่างเดียว ในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะ
หลอดเลือดแดงใหญ่สว่ นลงฉีกขาดอย่างเฉียบพลันทีย
่ งั ไม่มภ
ี าวะแทรกซ ้อน
การศึกษาเปรียบเทียบผลการอ่านภาพถ่ายคัดกรองเบาหวานจอตาทีถ
่ า่ ยโดยไม่ขยายรูมา่ นตา
ระหว่างพยาบาลหน่วยปฐมภูมแ
ิ ละจักษุ แพทย์จอตาในผู ้ป่ วยเบาหวานทีห
่ น่วยปฐมภูม ิ
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาเปรียบเทียบผลการอ่านภาพถ่ายจอตาของผู ้ป่ วยเบาหวานไทย ระหว่างจักษุ แพทย์จอ
ตาและปั ญญาประดิษฐ์
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช ้สารต ้านการแข็งตัวของเลือดชนิดซิเตรทกับการไม่ใช ้สาร
ต ้านการแข็งตัวของเลือดในผู ้ป่ วยวิกฤตทีม
่ ภ
ี าวะไตวายเฉียบพลันทีไ่ ด ้รับการใช ้เครือ
่ งบาบัด
ทดแทนไตชนิดต่อเนือ
่ ง
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช ้อุปกรณ์ชว่ ยหายใจแรงดันบวกระหว่าง T-piece resuscitator
และ self-inflating bag ในการช่วยกู ้ชีพทารกแรกเกิดน้ าหนั กน ้อยมาก

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.อารีศักดิ์ โชติวจิ ต
ิ ร

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

พญ.ณั ฐกาญจน์ จ่างจิต

ศัลยศาสตร์

พญ.กุสม
ุ า ชินอรุณชัย

ศัลยศาสตร์

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.ณั ฐวุฒ พ่วงพันธุง์ าม

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. นพ.เลิศพงศ์ สมจริต

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร

ศัลยศาสตร์

อ. ดร. นพ.นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา

จักษุ วท
ิ ยา

รศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ รอดอนั นต์

จักษุ วท
ิ ยา

รศ. พญ.รณิษฐา รัตนะรัต

อายุรศาสตร์

พญ.กฤตยา นครชัย

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
816
817

818

819

820
821

822
823
824
825
826

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให ้ยานอนหลับชนิดลอราซีแพมกับยาหลอกต่ออาการเจ็บแน่น
หน ้าอก อาการสับสน และคลืน
่ หัวใจเต ้มผิดจังหวะในผู ้ป่ วยกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการทดสอบภูมแ
ิ พ ้ผิวหนั งโดยวิธส
ี ะกิด (skin prick test) และวิธฉ
ี ีด
้ ผิวหนั ง (Intradermal skin test) ด ้วยน้ ายาสกัดสารก่อภูมแ
เข ้าชัน
ิ พ ้จากแมลงทีผ
่ ลิตในประเทศ
และนาเข ้าจากต่างประเทศ
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดรักษาโรคต ้อหินระหว่าง วิธใี ส่ทอ
่ ระบายน้ าสาหรับต ้อหิน
ชนิดอาเม็ด (Ahmed glaucoma drainage device) และวิธม
ี าตรฐาน (trabeculectomy) ใน
ผู ้ป่ วยต ้อหินชาวเอเชียทีย
่ งั ไม่เคยได ้รับการผ่าตัดต ้อหินมาก่อน
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรักษาหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ในโรคมะเร็งระยะกระจายมา
ทีก
่ ระดูกสันหลังร่วมกับมีการกดเบียดเส ้นประสาทหรือไขสันหลังระหว่างมะเร็งทีก
่ ระจายมาที่
กระดูกไขสันหลังชนิดทีท
่ ราบแหล่งมะเร็งต ้นกาเนิดกับมะเร็งทีก
่ ระจายมาทีก
่ ระดูกไขสันหลังชนิด
ทีย
่ งั ไม่ทราบแหล่งมะเร็งต ้นกาเนิด
การศึกษาเปรียบเทียบผลข ้างเคียงของการรักษาในช่วงทีม
่ ก
ี ารกาเริบของโรคนิวโรมัยอิลัยติสออพ
ติกาด ้วยเมทิลเพรดนิโซโลนเข ้าเส ้นเลือดเปรียบเทียบกับการแลกเปลีย
่ นพลาสมา
การศึกษาเปรียบเทียบผลข ้างเคียงทีเ่ กิดจากปริมาณรังสีทใี่ ช ้ในการฉายรังสีเฉพาะที่ ตามหลังการ
ฉายรังสีทัง้ เต ้านมแบบทีใ่ ช ้ปริมาณรังสีมากขึน
้ จานวนครัง้ น ้อยลง ในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมระยะ
แรกเริม
่
การศึกษาเปรียบเทียบผลข ้างเคียงระยะเฉียบพลันทีผ
่ วิ หนั งจากการฉายรังสีบริเวณเชิงกรานใน
ผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามเฉพาะทีร่ ะหว่างการใช ้สามเอ็มคาวิลอนโนสติงแบริเออร์ฟิลม
์
และซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีนครีมระหว่างการฉายรังสี
การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งเยือ
่ บุโพรงมดลูกระหว่างการผ่าตัดผ่าน
กล ้องกับการผ่าตัดแบบเปิ ดหน ้าท ้อง
การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางไตในผู ้ป่ วยเด็กโรคไตอักเสบไอจีเอส และไตอักเสบฮีน๊อค
เชอร์ไร เพอพูรา
การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการในเด็กทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท ้าย ระหว่างอายุครรภ์น ้อยกว่า
35 สัปดาห์ และมากกว่าหรือเท่ากับ 35 สัปดาห์ ทีอ
่ ายุปรับแล ้ว 1 ปี ใน รพ.ศิรริ าช
การศึกษาเปรียบเทียบภาวะหายใจลาบากในทารกเกิดก่อนกาหนดมากระหว่างทารกทีเ่ กิดจากการ
ตัง้ ครรภ์แฝดกับทารกครรภ์เดีย
่ วในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นางสาวเสาวนีย ์ เนาวพาณิช

ฝ่ ายการพยาบาล

ิ ฏสุนทร
ศ. พญ.นวลอนงค์ วิศษ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์

จักษุ วท
ิ ยา

ั เรืองชัยนิคม
อ. นพ.มนต์ชย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

นพ.ณปกรณ์ สุภากาญจน์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.วริศรา รงค์ทอง

รังสีวท
ิ ยา

พญ.จิดาภา สาราญ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.ธนพร ไชยภักดิ์

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ลลิตตา กุลวิทย์

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
827
828
829
830
831
832
833

834
835
836
837

838

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเปรียบเทียบมุมในการตัดปลายกระดูกต ้นขา ด ้วยเครือ
่ งมือวัดในแนวแกนกระดูก ในการ
ผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม
การศึกษาเปรียบเทียบย ้อนหลังจานวนต่อมน้ าเหลืองทีไ่ ด ้จากการผ่าตัดผ่านกล ้องทางนรีเวชกับ
การผ่าตัดผ่านทางหน ้าท ้องในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเยือ
่ บุมดลูก
การศึกษาเปรียบเทียบระดับไขมัน LDL-C และความปลอดภัยระหว่างการรักษาโดยใช ้ระดับ LDL-C
เป้ าหมายและการรักษาตามคาแนะนาของเอซีซ/ี เอเอชเอ (ACC/AHA guideline) ในผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานชนิดทีส
่ อง
การศึกษาเปรียบเทียบระดับวิตามินดีในผู ้ป่ วยกระดูกแขนส่วนปลายหักในวัยหมดประจาเดือน
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง แดส 28 (4) ซีอาร์พ ี และ แดส 28 (3) ซีอาร์พ ี ในการแยกระดับ
ความรุนแรงในผู ้ป่ วยโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช ้ยาไรแฟ็ กซิมน
ิ ปรียบเทียบกับยาแลคทูโลสในการรักษา
อาการทางสมองจากโรคตับ
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให ้ยาโพรโปฟอลร่วมกับยาเฟนตานิลและ ยาโพรโปฟอลอย่าง
้ เนือ
เดียวในการระงับความรู ้สึกทางหลอดเลือดดาในผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับการตัดตรวจชิน
้ ต่อมลูกหมาก
ผ่านทางทวารหนั กด ้วยเครือ
่ งอัลตราซาวด์
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการตรวจด ้วยไม ้สะแปททูลา่ -ไม ้พันสาลี และไม ้สะแปททูลา่ -แปรง
ปากมดลูกในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธต
ี รวจด ้วยเซลล์วท
ิ ยาอาศัยของเหลวโดยศิร ิ
ราชเทคนิค
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการส่องกล ้องด ้วยการใช ้อัลตราซาวด์รว่ มกับการใช ้ฟลูโอโรสโคป
กับการใช ้อัลตราซาวด์อย่างเดียวในผู ้ป่ วยทีม
่ รี อยโรคในปอด
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างยาทาครอลิมส
ุ (TC) และมัยโคฟี โนเลท โมฟี ตล
ิ (MMF) ในการ
รักษาโรคไตอักเสบลูปัส(LN) ให ้โรคเข ้าสูร่ ะยะสงบ
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอัตราส่วนของโปรตีนต่อครีเอทินีนในปั สสาวะในช่วงตืน
่ นอนตอน
เช ้าครัง้ แรกกับระดับโปรตีนในปั สสาวะ 24 ชัว่ โมงในสตรีตงั ้ ครรภ์โดยการเก็บตัวอย่างแบบไป
ข ้างหน ้า
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาในผู ้ป่ วย STEMI ทีไ่ ด ้รับการรักษาโดย
การขยายหลอดเลือดภายหลังจากการล ้มเหลวจากการให ้ยาละลายลิม
่ เลือดหรือการขยายหลอด
เลือดชนิดปฐมภูม ิ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.กรกฎ ศิรม
ิ ัย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ.พญ.นั นทกร ทองแตง

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.เอมวลี อารมย์ด ี

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ

อายุรศาสตร์

ิ ป์
อ. พญ.นพนั นท์ ชัยกิตติศล

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ.นพ.พีรพงศ์ อินทศร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

พญ.พิมพ์ชนก ปริยเอกสุต

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.พญ.วิวรรณ ทังสุบต
ุ ร

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
839
840
841
842
843
844
845

846

847
848
849
850

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาของผู ้ป่ วยวัณโรคระบบประสาท
ส่วนกลางระหว่างผู ้ป่ วยทีไ่ ม่พบภาวะภูมค
ิ ุ ้มกันบกพร่องและผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะภูมค
ิ ุ ้มกันบกพร่อง
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาระหว่างภาวะปฏิเสธอวัยวะทีจ
่ ากระบบ
ภูมค
ิ ุ ้มกันชนิดแอนติบอดีท
้ เี่ กิดในช่วงต ้นและช่วงหลังของการปลูกถ่ายไต
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางคลินก
ิ ของมะเร็งกระเพาะอาหาร กับมะเร็งต่อมน้ าเหลืองที่
กระเพาะอาหารในโรงพยาบาลศิรริ าช
้ ทีข
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางคลินก
ิ ระหว่างกลุม
่ ข ้ออักเสบติดเชือ
่ ้อสเตอร์โนคลาวิคล
ู า่ ร์
้ อืน
และกลุม
่ ข ้ออักเสบติดเชือ
่ ทีไ่ ม่ใช่ข ้อสเตอร์โนคลาวิคล
ู า่ ร์
้ น้ าในช่องท ้องระหว่างขวดปลอดเชือ
้ ตามวิธป
การศึกษาเปรียบเทียบวิธก
ี ารเพาะเชือ
ี กติและการใช ้
้ จากเลือด ในผู ้ป่ วยโรคตับแข็งท ้องมานทีม
่ งท ้องอักเสบแบบปฐมภูม ิ
ขวดเพาะเชือ
่ โี รคเยือ
่ บุชอ
่ งต่อการเกิด
การศึกษาเปรียบเทียบวิธก
ี ารสอนช่วยชีวต
ิ ขัน
้ พืน
้ ฐานสาหรับผู ้ดูแลผู ้ป่ วยเด็กทีเ่ สีย
ภาวะหัวใจหยุดเต ้น
การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรหรือโครงการการฝึ กอบรมทางด ้านเวชศาสตร์ผู ้สูงอายุในประเทศ
ไทยและญีป
่ น
ุ่ (เฉพาะทางด ้านแพทยศาสตรศึกษา): ความเหมือน ความแตกต่าง และแนวคิดเพือ
่
การพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการการฝึ กอบรมด ้านเวชศาสตร์ผู ้สูงอายุของประเทศไทย
การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิดการหลุดซา้ ภายหลังการผ่าตัดของภาวะความไม่มั่นคงของข ้อ
ไหล่ ระหว่างการพิจารณารักษาด ้วยวิธเี ดิมทีไ่ ม่ใช ้การพิจารณาการกร่อนของกระดูก และวิธใี หม่ท ี่
พิจารณาตามแนวทางการรักษาทีพ
่ จ
ิ ารณาการกร่อนของกระดูก
้ ภายหลังการผ่าตัดเปลีย
การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการติดเชือ
่ นข ้อเข่าเทียมในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับ
ยาปฏิชวี นะหลังผ่าตัดเป็ นเวลา 24 ชม. กับกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับยาปฏิชวี นะหลังผ่าตัดมากกว่า 24 ชม.
การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการรอดชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมระยะต ้นทีม
่ ต
ี ัวรับฮอร์โมน HER2
เป็ นบวก ระหว่างผู ้ทีไ่ ด ้รับและไม่ได ้รับยาต ้าน HER2 (Trastuzumab)
การศึกษาเปรียบเทียบอัตราความสาเร็จของการปิ ดแผลปลูกถ่ายผิวหนั งโดยเทคนิคสูญญากาศ
่ ปกปิ ดทางเดียว
และผ ้าก๊อซ เปรียบเทียบกับเทคนิคสูญญากาศและโฟมดาโดยการศึกษาแบบสุม
การศึกษาเปรียบเทียบอุบัตก
ิ ารณ์การเกิดภาวะอุณหภูมก
ิ ายตา่ โดยใช ้แนวทางปฏิบัตแ
ิ บบจาเพาะ
เจาะจงในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านทางกล ้อง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

อายุรศาสตร์

อ. นพ.นั ฐสิทธิ์ ลาภปริสท
ุ ธิ

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ศิวะพร ไชยนุวต
ั ิ

อายุรศาสตร์

นางสาวลดาวรรณ อุบล

ฝ่ ายการพยาบาล

อ. นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพร

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธุ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. ดร. นพ.ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา

ศัลยศาสตร์

ศ. คลินก
ิ นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

ศัลยศาสตร์

นางกุลวรา คุปรัตน์

ฝ่ ายการพยาบาล

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
851
852
853
854
855
856
857
858

859
860
861
862

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเปรียบเทียบอุบัตก
ิ ารณ์ภาวะสับสนหลังผ่าตัดในผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่า
เทียม ภายใต ้การระงับความรู ้สึกเฉพาะส่วนร่วมกับการให ้ fentanyl หรือ
fentanyl-dexmedetomidine หรือ fentanyl-propofol ร่วมในระหว่างผ่าตัด
การศึกษาเปรียบความแตกต่างของการรักษาโดยยาหนึง่ ชนิดและสองชนิดร่วมกันในผู ้ป่ วยไอเซน
เมนเกอร์
การศึกษาเพือ
่ เปรียบเทียบการให ้ยาโอฟาทูมแ
ู มบเสริมยาฟูลดาราบินร่วมกับยาไซโคลฟอสฟา
มายด์กับการให ้ยาฟลูดาราบินร่วมกับยาไซโคลฟอสฟามายด์
้ ไวรัสเดงกี่ กับผู ้ป่ วยโรค
การศึกษาเพือ
่ เปรียบเทียบการทางานของตับทีผ
่ ด
ิ ปกติในผู ้ป่ วยทีต
่ ด
ิ เชือ
เลปโตสไปโรซิส และโรคสครับไทฟั ส
การศึกษาเพือ
่ เปรียบเทียบผลของการใช ้เครือ
่ งเลีย
้ งตัวอ่อน time-lapse monitoring system และ
เครือ
่ งเลีย
้ งตัวอ่อนแบบดัง้ เดิมต่อผลของการตัง้ ครรภ์ในการทาเด็กหลอดแก ้ว
การศึกษาเพือ
่ เปรียบเทียบผลลัพธ์ของวิธก
ี ารให ้ความรู ้เรือ
่ งการดูแลสุขภาพช่องปากและฟั นใน
ผู ้ปกครองทีม
่ บ
ี ต
ุ รช่วงอายุกอ
่ นวัยเรียนในแต่ละวิธ ี
้ รา
การศึกษาเพือ
่ ดูประสิทธิภาพของการฉีดยาทีก
่ ระจกตาในผู ้ป่ วยกระจกตาอักเสบติดเชือ
้ ไวรัส
การศึกษาเพือ
่ ประเมินความปลอดภัย การทนต่อยา เภสัชจลนศาสตร์และฤทธิก
์ ารต ้านเชือ
ของยาผสมริโทนาเวียกับยาดาโนพรีเวีย ร่วมกับยาเพกอินเตอร์เฟอรอนอัลฟา-2 เอ และยาไรบาไว
ริน ในผู ้ป่ วยเอเชียทีเ่ ป็ นโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรือ
้ รัง ทีเ่ กิดจากไวรัสจีโนไทป์ 1 และไม่เคย
ได ้รับการรักษา ทัง้ มีและไม่มภ
ี าวะตับแข็งร่วมด ้วย (Protocol no.YV28218)
การศึกษาเพือ
่ ประเมินคุณภาพและความคมชัดของภาพหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery) จาก
เครือ
่ งสแกนคอมพิวเตอร์หวั ใจ 256 สไลด์เปรียบเทียบระหว่างการใช ้ปริมาณสารทึบรังสีขนาดตา่
และปริมาณสารทึบรังสีขนาดมาตรฐานในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาเพือ
่ ระบุการแจกแจงรูปแบบของโรคความดันโลหิตสูงในเอเชีย โดยการวัดระดับความ
ดันโลหิตทีบ
่ ้าน
การศึกษาเพือ
่ ลดเวลาในกระบวนการรักษาด ้วยยาสลายลิม
่ เลือดโดยใช ้ช่องทางเร่งด่วนสาหรับ
ผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองอุดกัน
้ ระยะเฉียบพลัน
การศึกษาเพือ
่ ลดปริมาณรังสีทผ
ี่ ู ้ป่ วยได ้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของช่องท ้องที่
โรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.พัชรี ศรีสวัสดิ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

ิ ฎ์กล
ศ. นพ.กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ

กุมารเวชศาสตร์

Noppadol Siritanratkul, M.D.

อายุรศาสตร์

อ. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร

อายุรศาสตร์

พญ.ภัทราพร ชีระอารี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ.พญ.สุรย
ี ล
์ ักษณ์ สุจริตพงศ์

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

จักษุ วท
ิ ยา

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

อ. นพ.วิทยา ไชยธีระพันธ์

ศูนย์โรคหัวใจ

ศ.นพพีระ บูรณะกิจเจริญ

อายุรศาสตร์

นางรจนา ภักดีวงศ์

ฝ่ ายการพยาบาล

ศ. พญ.ปิ ยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
863
864
865

866
867
868
869
870

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเพือ
่ หาเกณฑ์การวินจ
ิ ฉั ยผู ้ป่ วยโพรงสมองคัง่ น้ าชนิดความดันปกติ โดยใช ้แบบทดสอบ
ทางปริชานปั ญญา (TMSE, MOCA) ภาคภาษาไทย
การศึกษาเพือ
่ หาชนิดของวัตถุดบ
ิ จากตัวไรฝุ่ นทีเ่ หมาะสมในการใช ้ทาการทดสอบผืน
่ ภูมแ
ิ พ้
ผิวหนั งแบบแปะ ในผู ้ป่ วยโรคผืน
่ ภูมแ
ิ พ ้ผิวหนั งและผู ้ป่ วยผืน
่ แพ ้สัมผัสทีไ่ ม่เป็ นโรคภูมแ
ิ พ ้ผิวหนั ง
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และความปลอดภัยของยา tenofovir ทีอ
่ ยูใ่ นสูตรยาต ้านไวรัสเอชไอวี
้ เอชไอวีทไี่ ด ้รับยาต ้านไวรัสสูตรพืน
ทีก
่ น
ิ วันละครัง้ ในเด็กติดเชือ
้ ฐานและควบคุมปริมาณไวรัสได ้
แล ้ว บัญชี ทีดเี อฟ (016-428084-3)
การศึกษาเรือ
่ ง MRI หัวใจ - การประเมินทางคลินก
ิ ในเรือ
่ งความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ
ระบบ MRI Conditional Pacing ของ SJM ในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการตรวจหัวใจด ้วย Magnetic
Resonance Imaging (MRI)
การศึกษาเรือ
่ งประสิทธิผลการรักษาไขมันส่วนเกินบริเวณหน ้าท ้อง ด ้วยคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุแบบ
จาเพาะ (เครือ
่ งแวนควิช Vanquish Selective RF™)
การศึกษาเรือ
่ งประสิทธิผลการรักษาภาวะหย่อนตัวของช่องคลอดด ้วยเลเซอร์เออร์เบียมแยค
การศึกษาเรือ
่ งประสิทธิภาพการกระชับรูขม
ุ ขนบริเวณใบหน ้าด ้วยเครือ
่ งอัลตราซาวด์แบบไมโคร
โฟกัสในผู ้ป่ วยไทยทีม
่ รี ข
ู ม
ุ ขนขนาดใหญ่
การศึกษาเรือ
่ งประสิทธิภาพของเคตามีนขนาดตา่ ทางหลอดเลือดดาอย่างต่อเนือ
่ งร่วมกับการ
บริหารยามอร์ฟีนทางช่องไขสันหลังต่อการระงับปวดหลังผ่าตัดในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดปอด

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.ธีรพล วิทธิเวช

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.วรัญญา บุญชัย

ตจวิทยา

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.สัชชนะ พุม
่ พฤกษ์

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ชาตจวิทยา

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

รศ. พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

871

การศึกษาเวลาการคืนกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอยบริเวณปลายนิว้ เท ้าและเท ้าในอาสาสมัคร
สุขภาพดีและผู ้ป่ วยโรคเท ้าเบาหวาน

อ.นพ.ต่อพล วัฒนา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

872

้
การศึกษาเส ้นเลือดและโครงสร ้างของจุดภาพชัดทีจ
่ อตาในผู ้ป่ วยในโรคจอตาอักเสบจากเชือ
cytomegalovirus ทีไ่ ด ้รับการรักษาโดยการฉีดยา ganciclovir เข ้าน้ าวุ ้นตา

อ.ดร.นพ.นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา

จักษุ วท
ิ ยา

อ. พญ.อรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

วิสัญญีวท
ิ ยา

873
874

การศึกษาแนวทางการคัดแยกผู ้ป่ วยทีส
่ งสัยภาวะกล ้ามเนือ
้ หัวใจตายเฉียบพลันในห ้องฉุกเฉิน
ร่วมกับการตรวจโทรโปนิน ที ความไวสูงที่ 0 และ 1 ชัว่ โมง
การศึกษาแนวทางการปฏิบัตใิ นการให ้สารอาหารแก่ผู ้ป่ วยในหอผู ้ป่ วยหนั กศัลยกรรม
โรงพยาบาลศิรริ าช

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
875
876

877

878

879

880

881
882
883
884

ื่ โครงการ
ชอ
้ เอชไอวีแต่กาเนิดใน
การศึกษาแนวทางการอบรมเลีย
้ งดูและปั ญหาการดูแลวัยรุน
่ ทีต
่ ด
ิ เชือ
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาแบบ case series ของการใช ้ยา Trihexyphenidyl เพือ
่ ผ่อนคลายในเด็กและวัยรุน
่ ไทย
การศึกษาแบบเปิ ดระยะที่ 3 บี ในหลายสถาบัน เพือ
่ ติดตามผลทางนรีเวชในกลุม
่ ย่อยของ
อาสาสมัครในโครงการศึกษา 580299/008 ทีม
่ ผ
ี ลการตรวจเซลล์วท
ิ ยาของปากมดลูก (cervical
cytology) เป็ นปกติและมีผลบวกต่อไวรัสเอชพีวช
ี นิดทีก
่ อ
่ ให ้เกิดโรคมะเร็ง (oncogenic HPV)
หรืออาสาสมัครทีต
่ งั ้ ครรภ์ ณ การมาพบผู ้วิจัยครัง้ สุดท ้าย (ครัง้ ที่ 10 เดือนที่ 48) ของโครงการ
ศึกษา 580299/008 บัญชี โครงการวิจัย เอชพีว-ี 052 คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
(016-422419-8)
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ 2 ด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
การศึกษาแบบแบ่งเป็ น 3 กลุม
่ มีการสุม
่ ศึกษา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของเอเวอโรลิมัสในช่วงระดับยาตา่ สุด 2 ช่วง ในการรักษาเสริม
สาหรับผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นทูเบอรัส สเคลอโรซิส (Tuberous sclerosis complex) ซึง่ มีอาการชักทีม
่ จ
ี ด
ุ
กาเนิดเฉพาะทีแ
่ บบดือ
้ ต่อการรักษา (Protocol No.CRAD001M2304)
การศึกษาแบบไขว ้กลุม
่ เรือ
่ งการเปิ ดหลอดเลือดดาในนั กศึกษาวิสัญญีพยาบาล โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างการสอนด ้วยวีดท
ี ัศน์และการสอนเชิงปฏิบัตก
ิ าร
การศึกษาแบบไปข ้างหน ้าเพือ
่ ติดตามความปลอดภัยในกลุม
่ ผู ้ป่ วยการรักษากลุม
่ เดียวทีไ่ ด ้รับ
ยาดาบิกาแทรน เอทิซเิ ลท (dabigatran etexilate) แบบเปิ ดเผยการรักษาสาหรับการป้ องกันใน
ระดับทุตย
ิ ภูมข
ิ องภาวะลิม
่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดาในผู ้ป่ วยเด็กอายุตงั ้ แต่ 0 ปี ถงึ น ้อยกว่า 18
ปี
การศึกษาแบบไปข ้างหน ้าของลักษณะทางคลินก
ิ ผลของการรักษา และการดาเนินโรคของผู ้ป่ วย
กลุม
่ โรคข ้อและกระดูกสันหลังอักเสบทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาแบบไปข ้างหน ้าของอาการปวดหลังการได ้รับยามอร์ฟีนทางช่องไขสันหลังในการผ่าตัด
คลอดบุตรทางหน ้าท ้องและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่ออาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง
การศึกษาแบบไม่ทราบการรักษาทัง้ 2 ฝ่ าย ควบคุมด ้วยยาหลอก ลักษณะกลุม
่ คูข
่ นาน ในหลาย
สถาบัน เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาพรีกาบาลินทีใ่ ช ้เป็ นการรักษาเสริมใน
เด็กอายุ 1 เดือน ถึงอายุ <4 ปี ทีม
่ อ
ี าการชักเกิดขึน
้ เฉพาะที่ (Protocol No. A0081042)
การศึกษาแบบกึง่ ทดลองถึงประสิทธิผลของแนวทางการรักษาภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการ
ผ่าตัดด ้วยยาในผู ้ป่ วยสูงอายุทเี่ ข ้ารับการรักษาในหออภิบาลศัลยกรรม

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.ศศิธร จันทรทิณ

กุมารเวชศาสตร์

นพ.เฉลิมพงศ์ ธัญพิพัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.สุรศักดิ์ อังสุวฒ
ั นา

สูตศ
ิ าสตร์ฯ

ผศ. นพ.สุรชัย ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวอภิพร เจริญศรี

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล

กุมารเวชศาสตร์

่ วชาญวิศวกิจ
ผศ. พญ.ปวีณา เชีย

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.พัชรียา นิวฒ
ั น์ภม
ู น
ิ ทร์

วิสัญญีวท
ิ ยา

ั
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.อรรณพ พิรย
ิ ะแพทย์สม

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
885
886
887
888
889
890
891
892

893

894

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาแบบคูข
่ นาน ควบคุมด ้วยยาหลอก โดยวิธส
ี ม
ุ่ ตัวอย่าง และปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย
เป็ นเวลา 24 สัปดาห์ ในหลายศูนย์วจิ ัย เพือ
่ ประเมินผลของการใช ้ยาแซกซากลิปติน และการใช ้
ยาซิตากลิปติน ในผู ้ป่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม
่ ภ
ี าวะหัวใจล ้มเหลว
การศึกษาแบบจาลองทางคลินก
ิ เพือ
่ ทานายการแพร่กระจายของมะเร็งหลังโพรงจมูกทีร่ ักษาโดย
การฉายรังสีแบบแปรความเข ้มทางรังสี (IMRT)
การศึกษาแบบทบทวนกรณีผู ้ป่ วยย ้อนหลังสาหรับกลุม
่ อาการพิษฮิสตามีนจากการบริโภคแมลง
จากฐานข ้อมูลศูนย์พษ
ิ วิทยาศิรริ าช
่ งของผู ้ป่ วยเด็กโรคกล ้ามเนือ
การศึกษาแบบพหุสถาบัน ความเสีย
้ หัวใจหนาทีต
่ รวจพบแผลเป็ นที่
กล ้ามเนือ
้ หัวใจ โดยการตรวจหัวใจด ้วยคลืน
่ แม่เหล็ก
่ เปิ ดเผยการรักษาด ้วยยาโบซูทน
การศึกษาแบบพหุสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุม
ิ บ
ิ เปรียบเทียบกับ
ยาอิมาทินบ
ิ นผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทเี่ พิง่ ได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยใหม่วา่ เป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรือ
้ รังมัยอี
ลอยด์ระยะเรือ
้ รัง
การศึกษาแบบสลับวิธใี นการเรียนการสอนแบบใช ้หุน
่ จาลองช่วยสอนแสดงและการใช ้ปั ญหาเป็ น
ฐานในการเรียนตามแนวทางปฎิบัตก
ิ ารจัดการภาวะทางเดินหายใจยาก
่ เป็ นกลุม
การศึกษาแบบสุม
่ คูข
่ นาน แบบเปิ ดเผยกลุม
่ การรักษา ในหลายสถาบัน เพือ
่ ประเมินความ
ปลอดภัย และ ประสิทธิภาพของยาไวลาพริซาน (vilaprisan) ในอาสาสมัครทีม
่ เี นือ
้ งอกมดลูก
โดยเปรียบเทียบกับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน
่ เปรียบเทียบระหว่างการใช ้อุปกรณ์ห ้ามเลือด และไม่ใช ้อุปกรณ์ห ้ามเลือดใน
การศึกษาแบบสุม
การผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียมครึง่ เดียว
่ ระยะที่ 2 แบบไม่ปกปิ ดการรักษา ดาเนินการศึกษาในหลายสถาบัน เพือ
การศึกษาแบบสุม
่
ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็มพีดแ
ี อล3280เอ(แอนติพด
ี -ี แอล1 แอนติบอดี)
เปรียบเทียบกับโดซีแทกเซลในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ใช่เซลล์เล็กทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด ้วยยากลุม
่ พลาตินัม (Protocol no.GO28753)
่ ระยะที่ 3 แบบไม่ปกปิ ดการรักษา ดาเนินการศึกษาในหลายสถาบันเพือ
การศึกษาแบบสุม
่ ประเมิน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็มพีดแ
ี อล3280เอ (แอนติพด
ี -ี แอล1 แอนติบอดี)
เปรียบเทียบกับยาโดซีแทกเซลในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ใช่เซลล์เล็กทีไ่ ม่ตอบสนองต่อ
การรักษาด ้วยยากลุม
่ พลาตินัม

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ.นพ.อดิศักดิ์ มณีไสย

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.จิราพร เสตกรณุกล
ู

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผศ. พญ.ปวีณา จึงสมประสงค์

กุมารเวชศาสตร์

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

นางปาริชาต อภิเดชากุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุ ศักดิ์ อังสุวฒ
ั นา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.พัชรพล อุดมเกียรติ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ

อายุรศาสตร์

รองศาสตรจารย์นายแพทย์วเิ ชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904

905

ื่ โครงการ
ชอ
่ ระหว่างเด็กสแลนโซพราโซล ( Dexlansoprazole) กับการเพิม
การศึกษาแบบสุม
่ โอมีพราโซล
(Omeprazole) วันละ 2 ครัง้ ในการรักษาโรคกรดไหลย ้อนทีไ่ ม่มรี อยอักเสบในหลอดอาหารทีไ่ ม่
ตอบสนองต่อยาลดกรดขนาดมาตรฐาน
่ เปรียบเทียบการทา LIQUID PARAFFIN กับ CREAM BASE ต่อการสูญเสียน้ า
การศึกษาแบบสุม
ในผู ้ป่ วยโรคสะเก็ดเงิน
่ เปรียบเทียบผลการผ่าตัดเต ้านมออกทัง้ หมด โดยการใช ้เครือ
การศึกษาแบบสุม
่ งจีไ้ ฟฟ้ าแบบ
ดัง้ เดิม กับการใช ้เครือ
่ งจีไ้ ฟฟ้ าความร ้อนตา่
่ เปรียบเทียบผลของการรักษาผู ้ป่ วยทีม
การศึกษาแบบสุม
่ อ
ี าการจุกแน่นคอ (โกลบัส) ระหว่างการ
ให ้สุขภาพจิตศึกษาการให ้ยาคลายกังวลและการให ้ยาลดกรด
่ เปรียบเทียบระหว่างการให ้วิตามิน D2ขนาดสูงกับการให ้วิตามินD2ขนาดตา่ ใน
การศึกษาแบบสุม
ผู ้ป่ วยข ้อสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน
่ เพือ
การศึกษาแบบสุม
่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการผสมอะดรีนาลีนในยาฉีดรอบข ้อเข่า
ระหว่างผ่าตัด ในการลดอาการปวดภายหลังการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม
่ เพือ
การศึกษาแบบสุม
่ เปรียบเทียบผลของการใช ้ชามะขามป้ อมกับการอมวิตามินซีตอ
่ อุบัตก
ิ ารณ์
ภาวะต่อมน้ าลายอักเสบในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับไอโอดีนรังสี-131
่ เพือ
การศึกษาแบบสุม
่ เปรียบเทียบผลของการรักษาฟื้ นฟูแบบมุง่ เป้ าหมายกับแบบดัง้ เดิมต่อ
พัฒนาการของกล ้ามเนือ
้ มัดใหญ่ในผู ้ป่ วยเด็กโรคสมองพิการ
่ เพือ
การศึกษาแบบสุม
่ ดูผลของชนิดของการออกกาลังกายต่อปริมาณไขมันในตับและค่าทางเมตะ
บอลิกต่างๆในผู ้ป่ วยโรคตับคัง่ ไขมันทีไ่ ม่ได ้เกิดจากแอลกอฮอล์
่ เพือ
การศึกษาแบบสุม
่ ศึกษาผลการระงับปวดหลังการผ่าตัดปอดผ่านกล ้อง เมือ
่ บริหารยาเคตามีน
ขนาดตา่ ทางหลอดเลือดดาอย่างต่อเนือ
่ ง ร่วมกับการบริหารยาชาทางช่อง paravertebral ใน
ระหว่างการผ่าตัด
่ และมีกลุม
่ ม
การศึกษาแบบสุม
่ เปรียบเทียบผลของท่าบริหารข ้อเข่าทีบ
่ ้านสาหรับผู ้ป่ วยข ้อเข่าเสือ
ปฐมภูม ิ เปรียบเทียบกับการรักษาตามปกติทแ
ี่ ผนกผู ้ป่ วยนอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์
่ มปฐมภูม ิ
และกายภาพบาบัดในผู ้ป่ วยข ้อเข่าเสือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์

อายุรศาสตร์

น.ส.ชุตม
ิ า ชุร ี และ ผศ.ดร.นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

พญ.พิรัฐม
ิ า วชิรปราการสกุล

ศัลยศาสตร์

ผศ.พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.อาศิส อุนนะนั นทน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวพรรณราย อุดมกาญจน์

ฝ่ ายการพยาบาล

ผศ. พญ.ธีรดา พลอยเพชร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
906

907
908
909

910
911
912
913

914

915
916

ื่ โครงการ
ชอ
่ และมีกลุม
การศึกษาแบบสุม
่ ควบคุมเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาสิวด ้วยโฟโต ้ไดนามิก
โดยใช ้ 5-อะมิโนลีวล
ู น
ิ ก
ิ รูปแบบสเปรย์ ร่วมกับแสงไอพีแอลและการรักษาด ้วยแสงไอพีแอลเพียง
อย่างเดียว
่ และมีกลุม
การศึกษาแบบสุม
่ ควบคุมเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาสิวด ้วยโฟโตไดนามิก
ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทป
ี่ ระกอบด ้วยไลโคชาลโคน เอ, แอล-คาร์นท
ิ น
ี และเดคานีไดออล เปรียบเทียบ
กับการรักษาด ้วยโฟโตไดนามิกเพียงอย่างเดียว
่ โดยมีกลุม
การศึกษาแบบสุม
่ ควบคุม ในผลการใช ้เลเซอร์เอ็นดีแย็ก ในการรักษาสีผวิ ทีเ่ ข ้มขึน
้ หลัง
การปลูกถ่ายผิวหนั งในระยะยาว
่ โดยมีกลุม
การศึกษาแบบสุม
่ ควบคุมเปรียบเทียบความสวยงามและความพึงพอใจของแผลผ่าตัด
ด ้วยเทคนิคการเย็บปิ ดแผลผ่าตัดข ้อเข่าเทียมชนิดปฐมภูมริ ะหว่างวิธก
ี ารใช ้ลวดเย็บตรึงผิวหนั งกับ
้ ใต ้ผิวหนั ง
วิธก
ี ารเย็บแบบสอยชัน
่ ในการให ้สารน้ าแบบมีเป้ าหมายโดยการใช ้ค่าของการเปลีย
การศึกษาแบบสุม
่ นแปลงของแรงดัน
ชีพจร ( pulse pressure variation, PPV) เป็ นแนวทาง เทียบกับการให ้สารน้ าแบบปกติ ในการ
ผ่าตัดกระดูกสันหลังทีซ
่ ับซ ้อน
่ ตัวอย่างและมีกลุม
การศึกษาแบบสุม
่ ควบคุมเปรียบเทียบการยกกระชับใบหน ้าด ้วยการฉีด อินโค
้ ใต ้ผิวหนั ง
โบทูลน
ิ ั่มท็อกซิน เอ และน้ าเกลือ ในชัน
่ ตัวอย่างและมีกลุม
การศึกษาแบบสุม
่ ควบคุมเปรียบเทียบการยกกระชับใบหน ้าด ้วยการฉีดโบทู
้ ใต ้ผิวหนั ง
ลินั่มท็อกซิน เอ และน้ าเกลือ ในชัน
่ ตัวอย่างและมีกลุม
การศึกษาแบบสุม
่ ควบคุมเปรียบเทียบการรักษาผืน
่ ลูปัสเรือ
้ รังชนิดดีสคอยด์ด ้วย
เลเซอร์พัลส์ดายและยาทาสเตียรอยด์เฉพาะที่
่ ตัวอย่างโดยการศึกษาข ้ามกลุม
การศึกษาแบบสุม
่ แบบเปิ ดสองฝ่ ายเพือ
่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การรักษาทางคลินก
ิ ของผลิตภัณฑ์ 0.005% ลาทาโนพรอสท์ กับ ซาลาแทน® ในการรักษา
ผู ้ป่ วยความดันในลูกตาสูงและต ้อหินปฐมภูมช
ิ นิดมุมเปิ ด (Protocol No.
PRT/CR-Latanoprost/2012/01)
่ ทางคลินก
การศึกษาแบบสุม
ิ ถึงผลการรักษาด ้วยการให ้สาร กลูตามีนทางทางเดินอาหารในผู ้ป่ วย
แผลไหม ้
่ ทางคลินก
การศึกษาแบบสุม
ิ ถึงผลการรักษาด ้วยการให ้สารกลูตามีนทางทางเดินอาหารในผู ้ป่ วย
แผลไหม ้ (Protocol No: Clinical trials.gov ID # NCT00985205)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

อ. นพ.สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.อาศิส อุนนะนั นทน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.กรุณา วงษ์ตงั ้ มั่น

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

ผศ. พญ.ปภาพิต ตู ้จินดา

ตจวิทยา

รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์

จักษุ วท
ิ ยา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน

ศัลยศาสตร์

ศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
917

918
919
920

921

922
923
924

925

926
927

ื่ โครงการ
ชอ
่ ปกปิ ดเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารให ้ความชุม
่ ชืน
้ ทีม
การศึกษาแบบสุม
่ ส
ี ว่ นผสมของเซรา
ไมด์,สารไกลโคโปรตีนจากเห็ดชากะและต ้นโกลเดนรูทกับยา1% ไฮโดรคอร์ตโิ ซนครีมในการ
รักษาโรคผิวหนั งอักเสบ
่ ปกปิ ดเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารให ้ความชุม
่ ชืน
้ ทีม
การศึกษาแบบสุม
่ ส
ี ว่ นผสมของซิม
ซิทฟ
ี และลิโคคาลโคน เอ กับ 0.02% ไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด์ครีม ในผู ้ทีม
่ ภ
ี าวะผืน
่
ผิวหนั งอักเสบบริเวณใบหน ้า
่ ปกปิ ดผู ้ประเมินถึงประสิทธิภาพของครีมให ้ความชุม
่ ชืน
้ และครีมปกป้ องผิว ใน
การศึกษาแบบสุม
คนไข ้ผืน
่ ผิวหนั งอักเสบเรือ
้ รังทีม
่ อ
ื
่ มีกลุม
การศึกษาแบบสุม
่ ควบคุมต่อประสิทธิผลของยาตารับประสะไพลในการรักษาอาการปวด
ประจาเดือนชนิดปฐมภูม:ิ การศึกษาต่อเนือ
่ ง
่ ระยะที่ 3 แบบไม่ปกปิ ดการรักษา ทาในหลายศูนย์วจิ ัยของยาเมดดิ4736
การศึกษาแบบสุม
(MEDI4736) ร่วมกับยาทรีมล
ี ม
ิ แ
ู ม็บ (Tremelimumab) หรือยาเมดดิ4736 (MEDI4736) ชนิด
เดียว เปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐานด ้วยยาเคมีบาบัดกลุม
่ แพลทินัม ในการรักษาเป็ นลาดับ
แรกสาหรับผู ้ป่ วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามในเอเชียแปซิฟิก
่ ระยะทีส
การศึกษาแบบสุม
่ ามเปรียบเทียบการรักษาอาการปวดด ้วยแผนการรักษาแบบสงวนการใช ้
ยากลุม
่ อนุพันธุฝ
์ ิ่ นกับแบบ WHO เพือ
่ คุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ ในผู ้ป่ วยมะเร็งทีล
่ ามไปกระดูก
การศึกษาโครงสร ้างองค์ประกอบและคุณภาพแบบวัดบุคลิกภาพ HEXACO-PI-R ฉบับภาษาไทย
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบ 6 มิตแ
ิ ละบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบ
การศึกษาโคฮอร์ทแบบไปข ้างหน ้าในพหุสถาบันเพือ
่ ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
ข ้อเข่าเทียม ANTHEM™ ในผู ้ป่ วยหลังผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่า
การศึกษาโดยสหสถาบันเพือ
่ ศึกษาความผิดปกติของยีน ทีอท
ี ท
ี ,ู เอเอสเอ็กซ์แอลวัน, ไอดีเอชวัน,
ไอดีเอชทู, พีเอชเอฟซิกซ์, ซีอบ
ี พ
ี เี อ, เอฟแอลทีทรี-ไอทีด,ี เอ็นพีเอ็มวัน, ซีเคไอที, ดับบลิวทีวน
ั
, อาร์ยเู อ็นเอ็กซ์วน
ั , เอ็มแอลแอล และ ดีเอ็นเอ็มทีทรีเอ ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ไทยทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์
การศึกษาโมเลกุลพืน
้ ฐานและความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างพยาธิสรีรวิทยาระดับ
โมเลกุลและอาการทางคลินก
ิ ในโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในผู ้ป่ วยชาวไทย
การศึกษาโรคพันธุกรรม Williams syndrome ในผู ้ป่ วยเด็กโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.พญ.ปภาพิต ตู ้จินดา

ตจวิทยา

รศ. พญ.วรัญญา บุญชัย

ตจวิทยา

รศ. พญ.วรัญญา บุญชัย

ตจวิทยา

อ. พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.นั นตสรณ์ สิญจน์บณ
ุ ยะกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

นางสาวพณิดา โยมะบุตร

จิตเวชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กรี ติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์

นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช

อายุรศาสตร์

รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ภัทธีรา เศรษฐบุตร

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
928
929

930

931

932

933
934

935
936
937
938

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกของกรดอินทรียท
์ ต
ี่ รวจพบโดย Gas chromatography - mass
spectrometry (GC-MS) ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาในผู ้ป่ วยวัณโรคดือ
้ ยาหลายขนาน และผู ้สัมผัสโรคร่วมบ ้านกับผู ้ป่ วย: ความเป็ นไปได ้
เชิงปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ให ้ข ้อมูลการออกแบบการศึกษาวิจัยฟี นก
ิ ซ์
่ ทีเ่ ปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาและดาเนินการในหลายศูนย์วจิ ัยเพือ
การศึกษาในระยะที่ 3 แบบสุม
่
เปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเลนวาทินบ
ิ (Lenvatinib) เปรียบเทียบกับยาโซ
ราฟี นบ
ิ (Sorafenib) ในการรักษาทางเลือกแรก (First-Line Treatment) ของอาสาสมัครทีเ่ ป็ น
มะเร็งตับชนิด Hepatocellular Carcinoma ทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดออกได ้ (Unresectable
Hepatocellular Carcinoma) (Protocol No. E7080-G000-304)
การศึกษาในหลายสถาบัน แบบไปข ้างหน ้าและติดตามระยะยาว โดยการลงทะเบียนผู ้ป่ วย
โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ในเอเชีย
่ เพือ
่ งปาก
การศึกษาไปข ้างหน ้าแบบสุม
่ เปรียบเทียบผลของการลดระดับความรุนแรงของเยือ
่ บุชอ
อักเสบด ้วยยาบ ้วนปากเบนไซดามีนไฮโดรคลอไรด์เปรียบเทียบกับยาบ ้วนปากโซเดียมไบ
คาร์บอเนตในผู ้ป่ วยมะเร็งศีรษะและลาคอทีม
่ ารับการรักษาด ้วยการฉายรังสีรว่ มกับการให ้ยาเคมี
บาบัด
การศึกษาไปข ้างหน ้าของการใส่สายยางให ้อาหารทางหน ้าท ้องในผู ้ป่ วยมะเร็งทีศ
่ รี ษะและลาคอที่
ได ้รับการรักษาด ้วยการฉายรังสีรว่ มกับยาเคมีบาบัดเพือ
่ พัฒนางานประจา
การศึกษาไปข ้างหน ้าด ้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาฟิ ลแกรสติม (ลิวโค-พลัส 300)
ี อลที่
เพือ
่ ป้ องกันภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลตา่ ในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิดดีดแ
ี อลบีซแ
ได ้รับรักษาด ้วยยาเคมีบาบัด

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
ผศ. นพ.นิธวิ ช
ั ร์ วัฒนวิจารณ์

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.สุนัย ลีวน
ั แสงทอง

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.จันจิรา เพชรสุขศิร ิ

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

ดร. นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ

ดร. นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ

้ โดยสมาคมกระจกตาแห่งเอเชีย บัญชี การศึกษากระจกตา
การศึกษากระจกตาอักเสบติดเชือ
ศ. พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
้ โดยสมาคมกระจกตาแห่งเอเชีย คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-432459-0)
อักเสบติดเชือ
การศึกษาการเปลีย
่ นแปลงการทางานของกระบังลมและความจุปอดภายหลังการย ้ายเส ้นประสาท
phrenic เพือ
่ ใช ้ในการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารบาดเจ็บของ brachial plexus
การศึกษาการเปลีย
่ นแปลงของการรับรสหลังการผ่าตัดแก ้ไขภาวะอุดกัน
้ ทางเดินหายใจขณะหลับ
การศึกษาการเปลีย
่ นแปลงของทัศนคติและความรู ้เกีย
่ วกับการเจาะข ้อ ภายหลังการเรียนเชิง
ั ้ ปี ท ี่ 6 โรงพยาบาลศิรริ าช
ปฏิบัตก
ิ ารเจาะข ้อเข่าด ้วยหุน
่ ข ้อเข่าในกลุม
่ นั กศึกษาแพทย์ชน

ภาควิชา/หน่วยงาน

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.เปรมยศ เงาเทพพฤฒาราม

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

่ วชาญวิศวกิจ
ผศ. พญ.ปวีณา เชีย

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

939

การศึกษาการเปลีย
่ นแปลงของหมึกเจลบนกระดาษทีถ
่ ก
ู กระตุ ้นด ้วยแสงอัลตราไวโอเลต โดย
วิธก
ี ารถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม

940

การศึกษาการเปลีย
่ นแปลงทางระบบภูมค
ิ ุ ้มกันในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับเลือดระหว่างการผ่าตัดกระดูกสันหลัง รศ.พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951

การศึกษาการเปลีย
่ นแปลงทางอารมณ์และความรุนแรงของตัวโรค ภายหลังการเปลีย
่ นผ่านจาก
่ ารดูแลแบบผู ้ใหญ่ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การดูแลผู ้ป่ วยโรคเอส แอล อี แบบเด็กไปสูก
การศึกษาการเปลีย
่ นแปลงอุบัตก
ิ ารณ์การเกิดกระดูกข ้อสะโพกหักใหม่ภายหลังการรักษาของ
ผู ้ป่ วยกระดูกข ้อสะโพกหักในช่วงเวลา 1 ปี หลังจากการดาเนินโครงการบริบาลต่อเนือ
่ งหลังจาก
กระดูกข ้อสะโพกหักในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาการแพ ้ข ้ามกลุม
่ ของโปรตีนกลีอะดินในแป้ งสาลี และโปรตีนในลูกเดือย
การศึกษาการแสดงออกของแอนติบอดีตอ
่ ม็อก (anti-MOG antibody) ในซีรั่มผู ้ป่ วยกลุม
่ โรค
ปลอกประสาทของระบบประสาทส่วนกลางอักเสบ
การศึกษาการแสดงออกของยีน 14-3-3σ ในผู ้ป่ วยมะเร็งถุงน้ าดี
การศึกษาการแสดงออกของยีนตัวรับสัญญาณโคลิเนอร์จก
ิ ในเม็ดเลือดขาวของผู ้ป่ วยมะเร็งเม็ด
เลือดขาว
่ อ
การศึกษาการใช ้เครือ
่ งมือใหม่ทใี่ ช ้พยากรณ์การแพร่กระจายของมะเร็งเต ้านมไปสูต
่ มน้ าเหลืองที่
ไม่ใช่ตอ
่ มเซนติเนลในผู ้ป่ วย ไทยทีเ่ ป็ นมะเร็งเต ้านม
การศึกษาการใช ้คะแนน SAMe-TT2R2 สาหรับทานายคุณภาพของการรักษาด ้วยยาวาร์ฟารินใน
่ พลิว้ ทีไ่ ม่มโี รคลิน
ผู ้ป่ วยภาวะหัวใจห ้องบนสัน
้ หัวใจ ของประชากรไทยในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาการใช ้ปริมาณอาหารเหลือค ้างในกระเพาะอาหารเพือ
่ ประเมินการให ้อาหารทางสายยาง
ในหอผู ้ป่ วยไอซียอ
ู ายุรศาสตร์
การศึกษาการให ้ยาขับปั สสาวะและผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ในผู ้ป่ วยเอเชียหลังจากการเข ้าพักรักษาใน
โรงพยาบาลอันเนือ
่ งมาจากภาวะหัวใจล ้มเหลว (โครงการวิจัย DiDOSE): การศึกษาแบบย ้อนหลัง,
การศึกษาวิจัยเชิงสังเกตแบบโคฮอร์ต
การศึกษาการกระตุ ้นการเคลือ
่ นไหวโดยเร็วแก่ผู ้ป่ วยสูงอายุเพือ
่ ป้ องกันภาวะมวลกล ้ามเนือ
้ ลดลง
ในหออภิบาลผู ้ป่ วยวิกฤตศัลยกรรม

ภาควิชา/หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ นพ. วิสต
ู ร ฟองศิรไิ พบูลย์ และ
นิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์
น.ส.ธัญญารัตน์ อุปละ
วิสัญญีวท
ิ ยา

ศ. พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์

กุมารเวชศาสตร์

อ. ดร.นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

อ.นพ.เวธิต ดารงกิตติกล
ุ

ศัลยศาสตร์

รศ. ดร. พญ.จิรายุ เอือ
้ วรากุล

อายุรศาสตร์

นพ.รณชัย บุพพันเหรัญ

ศัลยศาสตร์

ิ ฐ์
ผศ. พญ.วรางคณา บุญญพิสฎ

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ภาณุ วฒ
ั น์ พรหมสิน

อายุรศาสตร์

ศ.นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
952
953
954
955
956
957
958

959

960
961
962

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาการก่อภูมแ
ิ พ ้ของโปรตีนของข ้าวกล ้องงอกนึง่ ในเด็กทีม
่ ภ
ี ม
ู แ
ิ พ ้ต่อแป้ งข ้าวสาลี
การศึกษาการจาแนกส่วนประกอบของนิว่ ไตในผู ้ป่ วยด ้วยเครือ
่ งเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์แบบหลอด
เอกซ์เรย์คท
ู่ ม
ี่ พ
ี ลังงานต่างกันเทียบกับการตรวจนิว่ ทางห ้องปฏิบัตก
ิ าร
การศึกษาการดาเนินโรคของอาการแข็งตึงของผิวหนั งและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องในผู ้ป่ วยไทยโรคหนั ง
แข็ง
การศึกษาการดาเนินของโรคมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma ทีไ่ ม่ได ้รับการรักษาใด
เพิม
่ เติมจากการรักษาแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาการตรวจเอกซเรย์คลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า ด ้วยเทคนิค Arterial spin labeling (ASL) และ
้ เนือ
dynamic contrast-enhanced (DCE) ในการช่วยแยกผลชิน
้ ของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก
รวมถึงการทานายผลการรักษาหลังได ้รับการรักษาตามมาตรฐาน
การศึกษาการตรวจแอนติเจน และ แอนติบอดีในผู ้บริจาคเลือด เพือ
่ จัดหาเลือดทีป
่ ลอดภัยให ้
ผู ้ป่ วยทีม
่ แ
ี อนติบอดี
การศึกษาการตรวจหาเอคิวพี-4 แอนติบอดีในซีรั่มผู ้ป่ วยกลุม
่ โรคปลอกประสาทอักเสบ ของระบบ
ประสาทส่วนกลางโดยใช ้เซลล์ AQP4-HEK293 ทีเ่ ตรียมขึน
้ ในโรงพยาบาลศิรริ าช ด ้วยวิธต
ี รวจ
ย ้อมเซลล์ (cell-based assay) และด ้วยเครือ
่ งโฟลซัยโตมิเตอร์
การศึกษาการตอบสนองต่อการให ้ยาเม็ดธาตุเสริมเหล็กในการรักษาผู ้ป่ วยเพศหญิงทีม
่ ภ
ี าวะผม
บางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนทีม
่ รี ะดับเฟอริตน
ิ ในเลือดตา่
การศึกษาการทางานของเส ้นประสาทสมองทีค
่ ม
ุ ใบหน ้า (Facial nerv) ในผู ้ป่ วยเนือ
้ งอกสมองที่
ตาแหน่งก ้านสมอง (Cerebellopontine angle) หลังได ้รับการผ่าตัดเนือ
้ งอก โดยใช ้เครือ
่ งเฝ้ า
ติดตามกระแสไฟฟ้ าทีต
่ อบสนอง แล ้วมีการเปลีย
่ นแปลงของขนาดไฟฟ้ าทีก
่ ระตุ ้นในระหว่างการ
ผ่าตัด
การศึกษาการรักษาเสริมด ้วยยาCRAD00 ในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิดบีเซลล์
้ ในกระแสเลือดระดับรุนแรงเพือ
การศึกษาการรักษาผู ้ป่ วยติดเชือ
่ ให ้บรรลุเป้ าหมายเปรียบเทียบ
ระหว่างการบริหารยานอร์อฟ
ิ ิ เนฟรินในระยะแรกกับแนวทางการรักษาแบบมาตรฐานเดิม

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.ชยวี เมืองจันทร์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ศิวะพร ไชยนุวต
ั ิ

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

นางทองใบ รุง่ เรือง

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

อ.พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ

ตจวิทยา

อ. นพ.ปฤณั ต อิทธิเมธินทร์

ศัลยศาสตร์

Noppadol Siritanratkul, M.D.

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิม
่ พิกล
ุ

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
963

964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาการลดปริมาณการเสียเลือดระหว่างผ่าตัด เปรียบเทียบระหว่างการ ให ้ยาหลอก
(น้ าเกลือนอร์มัล), และให ้ทรานอีซามิค แอซืคสองครัง้ (15 มก./กก และ 15 มก./กก) ในผู ้ป่ วย
ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับอกหรือเอวโดยใส่อป
ุ กรณ์เหล็กดามหรือผ่าตัดกระดูกสันหลังมากกว่า
หรือเ
การศึกษาการลดลงและความสาคัญทางคลินก
ิ ของค่าการทางานของไตในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือด
แดงใหญ่ ในช่องท ้องโป่ งพองทีไ่ ม่มอ
ี าการ ภายหลังได ้รับการรักษาด ้วยการสอดใส่หลอดเลือด
เทียมชนิดหุ ้มด ้วยขดลวดทางขาหนีบ
การศึกษาการวิเคราะห์การเคลือ
่ นไหวในเชิง 3 มิต ิ ของการบริหารร่างกายแบบฤๅษี ดัดตนในท่าที่
เกีย
่ วข ้องกับ ศีรษะ บ่า คอและแขน
การศึกษาการวิเคราะห์คา่ บรรณมิตผ
ิ ลงานวิจัยของจักษุ แพทย์ในสถาบันทีม
่ ก
ี ารฝึ กอบรมสาขา
จักษุ วท
ิ ยาในประเทศไทย
การศึกษาการหายของแผลบริเวณผิวหนั งทีใ่ ห ้เนือ
้ เยือ
่ บางส่วน ในการผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนั ง โดย
เปรียบเทียบการใช ้วัสดุปิดแผลแอลจิเนต กับ แอลจิเนตและระบบสุญญากาศ
การศึกษาการหาลาดับเอ็กโซมในโรคไข ้หวัดใหญ่ - การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมในไข ้หวัด
ใหญ่แบบรุนแรง
การศึกษาขนาดและลักษณะของต่อมหมวกไตปกติโดยใช ้ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาขนาดของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกและท ้องในศพทีม
่ ก
ี ารเสียเลือดมาก
การศึกษาขนาดต่อมหมวกไตทีป
่ กติในประชากรไทยโดยเครือ
่ งเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์
การศึกษาของความชุกของภาวะอ ้วนในเด็กช่วงอายุ 4 เดือน - 5 ปี ทีม
่ ารับบริการทีค
่ ลินก
ิ เด็ก
สุขภาพดีของโรงพยาบาลศิรริ าช และศึกษาพฤติกรรมของผู ้ดูแลในการให ้อาหารแก่เด็ก
การศึกษาขอบเขตการผ่าตัดและปั จจัยอืน
่ ๆ ทีส
่ ัมพันธ์กับระยะเวลาการอยูร่ อดในผู ้ป่ วยโรคเฮปปา
โตบลาสโตมา รพ.ศิรริ าช
การศึกษาข ้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการตัง้ เครือ
่ งช่วยหายใจแบบจากัดแรงดันในช่วงการหายใจ
เข ้ากับการตัง้ เครือ
่ งช่วยหายใจแบบจากัดปริมาตรอากาศ ในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารหายใจล ้มเหลว
การศึกษาข ้อมูลพืน
้ ฐานและลักษณะผู ้ป่ วยเด็กไทยทีแ
่ พ ้โปรตีนในแป้ งสาลีแบบเฉียบพลัน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ.มานี รักษาเกียรติศักดิ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.จิตรลัดดา วะศินรัตน์

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.ปิ ตพ
ิ ล ชูพงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

ั กาเนิดนั กตะ
อ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

รังสีวท
ิ ยา

พญ.อนั ญญา สันติรักษ์พงษ์
รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

นิตเิ วชศาสตร์
รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สน
ุ ทร

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.ทนุวงศ์ เวียรศิลป์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

976

่ การตัง้ ค่าแรงดันบวกทีจ
้ สุดการหายใจออกโดยวิธก
การศึกษาควบคุมแบบสุม
่ ด
ุ สิน
ี ารวัดความดัน
ภายในหลอดอาหารสามารถเพิม
่ การแลกเปลีย
่ นก๊าซออกซิเจนระหว่างการผ่าตัดส่องกล ้องทางนรี
เวช

977

่ มโยงระหว่างอาการแสดงทางกาย กับความบกพร่องด ้านพัฒนาการ สติปัญญา
การศึกษาความเชือ
ผศ. พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย
และอาการทางระบบประสาท ในผู ้ป่ วยเด็กโรค neurofibromatosis type 1 ในโรงพยาบาลศิรริ าช

978
979
980
981
982
983
984

การศึกษาความเทีย
่ งและความตรงของเครือ
่ งมือตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันใน
ผู ้ป่ วยหลังผ่าตัด
การศึกษาความเทีย
่ งและความตรงของแบบสอบถามอาการทางจมูกและไซนั ส ฉบับภาษาไทย ใน
โรคไซนั สอักเสบเรือ
้ รัง
่ ถือของแบบประเมิน Spine Oncology Study Group
การศึกษาความเทีย
่ งตรงและความน่าเชือ
Outcomes Questionnaire 2.0 สาหรับประเมินคุณภาพชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูก
สันหลัง (ฉบับภาษาไทย)
่ ถือของแบบประเมินข ้อมือด ้วยตนเอง ฉบับภาษาไทย
การศึกษาความเทีย
่ งตรงและความน่าเชือ
ในผู ้ป่ วยกระดูกข ้อมือหัก
่ ถือของแบบประเมินค่าสวิส สไปนั ล สเตโนซิส ฉบับ
การศึกษาความเทีย
่ งตรงและความน่าเชือ
ผู ้ป่ วยรายงานตนเอง (ภาคภาษาไทย) ในผู ้ป่ วยโพรงกระดูกไขสันหลังตีบในชาวไทย
่ ถือของแบบสอบถามของสมาคมแพทย์ออร์โธปิ ดก
การศึกษาความเทีย
่ งตรงและความน่าเชือ
ิ ส์
่ มกดทับไขสันหลังชาวไทย
ญีป
่ น
ุ่ ฉบับดัดแปลง(ภาคภาษาไทย) ในผู ้ป่ วยกระดูกคอเสือ
ั ้ ในเด็กและวัยรุน
การศึกษาความเทีย
่ งตรงของแบบคัดกรองโรคสมาธิสน
่ ไทย ในการคัดแยกผู ้ป่ วย
ั ้ ทีม
โรคสมาธิสน
่ โี รคร่วม: การศึกษาแบบเก็บข ้อมูลย ้อนหลัง

อ.นพ.อรรณพ พิรย
ิ ะแพทย์สม

ภาควิชา/หน่วยงาน
วิสัญญีวท
ิ ยา

กุมารเวชศาสตร์

พญ.วนั นวัชญ์ ด่านวรพงศ์

อายุรศาสตร์

พญ.วราลักษณ์ ยั่งสกุล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ.นพ.ปั ญญา ลักษณะพฤกษา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.ปณั ย เลาหประสิทธิพร

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ั วิลาศรัศมี
อ.นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์

อ. นพ.ปั ญญา ลักษณะพฤกษา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวศิรน
ิ ดา จันทร์เพ็ญ

จิตเวชศาสตร์

985

การศึกษาความเทีย
่ งตรงของแบบคัดกรองภาวะโภชนาการสมาคมผู ้ให ้อาหารทางหลอดเลือดดา
ิ ธิ์
รศ.ดร.นพ.สืบวงศ์ จุฑาภิสท
และทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (SPENT Nutrition Screening Tool) ในผู ้ป่ วยนอกรังสีรักษา

ศัลยศาสตร์

986

การศึกษาความเทีย
่ งตรงของการทดสอบหา แอนติบอดี ต่อสารโบทูลน
ิ ั ม ทอกซิน ในผู ้ป่ วยที่
สงสัยภาวะดือ
้ ต่อสาร โบทูลน
ิ ั มทอกซิน

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996

997

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาความเป็ นไปได ้ในการเลาะต่อมน้ าเหลืองเซนติเนล (ต่อมน้ าเหลืองต่อมแรกทีร่ ับการ
ระบายน้ าเหลืองจากก ้อนมะเร็ง)ในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Papillary
การศึกษาความเป็ นไปได ้ในการใช ้ 10 minutes delayed hepatobiliary imaging with 30
degree flip angle Gadoxetic acid enhanced liver MRI ในการตรวจหารอยโรคในตับ เทียบกับ
20 minutes delayed hepatobiliary imaging ทีใ่ ช ้ค่า flip angle ตา่ กว่า
การศึกษาความเป็ นไปได ้ของการรวมการตรวจดีเอ็นเอวิธใี หม่เข ้ากับโครงการควบคุมป้ องกัน
โรคธาลัสซีเมีย - ระยะทีห
่ นึง่ การตรวจสอบความถูกต ้องของการทดสอบ
การศึกษาความเมตตากรุณาต่อตนเองทีส
่ ัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตและความพึงพอใจในชีวต
ิ ของ
ผู ้สูงอายุ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
พญ.ณิชา จิระมงคล

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.พรพิมล เรืองวุฒเิ ลิศ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รองศาสตราจารย์ พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ และ
จิตวิทยาคลินก
ิ
น.ส.ศศกร เทพรักษา

การศึกษาความเหมาะสมของเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการประเมินความปวด ในคนไทยทีม
่ อ
ี าการปวดเรือ
้ รัง อ.นพ.ปราโมทย์ เอือ
้ โสภณ
การศึกษาความแตกต่างของค่า SUVmax ทีต
่ อ
่ มไทรอยด์จากการตรวจ F-18 FDG PET/CT
non-contrast และ F-18 FDG PET/CT with contrast media
การศึกษาความแตกต่างของมุม Hallux valgus ในท่าลงน้ าหนั กและไม่ลงน้ าหนั ก ของผู ้ป่ วยภาวะ
เท ้าปกติและเท ้าแบน
การศึกษาความแตกต่างของลักษณะต่อมน้ าเหลืองในช่องอก ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยวัณโรคต่อมน้ าเหลือง
และ ผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมน้ าเหลือง โดยใช ้เครือ
่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (MDCT) ร่วมกับ
การฉีดสารทึบรังสี (contrast media)
่ งกล ้องร่วมกับการย ้อมสีคริสตัล
การศึกษาความแม่นยาในการแยกชนิดติง่ เนือ
้ ลาไส ้ใหญ่ด ้วยวิธส
ี อ
ไวโอเล็ตหรือการใช ้เทคนิคพิเศษเอ็นบีไอแบบไม่ใช ้กาลังขยาย
การศึกษาความแม่นยาในการหาจาแนกต่อมพาราไทรอยด์ขณะผ่าตัดโดยการใช ้เข็มเจาะต่อม
พาราไทรอยด์เพือ
่ ส่งตรวจฮอร์โมนและการดูด ้วยตาเปล่า โดยใช ้การตรวจเซลล์มาตรฐาน
การศึกษาความแม่นยาของการใช ้ภาพถ่ายทางรังสีคอมพิวเตอร์ของหลอดเลือดแดงในเฟสก่อน
การฉีดสารทึบรังสี ในการวินจ
ิ ฉั ยโรคในกลุม
่ Acute aortic syndrome (Acute aortic dissection,
intramural hematoma and penetrating atherosclerotic ulcer) ในผู ้ป่ วยทีม
่ ารพ.ด ้วยอาการ
ต ้องสงสัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.อภิชญา คล ้ายมนต์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.สุวม
ิ ล วงศ์ลักษณะพิมล

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.วรายุ ปรัชญกุล

อายุรศาสตร์

อ.พญ. ปวีณา พิทักษ์สรุ ชัย

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. พญ.จิตรลัดดา วะศินรัตน์

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

998

การศึกษาความแม่นยาของระบบการให ้คะแนนในการวินจ
ิ ฉั ยแยกโรคระหว่างโรควัณโรคลาไส ้กับ
โรคลาไส ้อักเสบเรือ
้ รังชนิด Crohn’s disease โดยใช ้อาการทางคลินก
ิ ผลการตรวจส่องกล ้อง
่ งท ้อง
ระบบทางเดินอาหาร ผลการตรวจทางพยาธิวท
ิ ยา ผลการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ
และผลการตรวจ Interferon-gamma releasing assayในผู ้ป่ วยไทย

ผศ. นพ.จุลจักร ลิม
่ ศรีวไิ ล

อายุรศาสตร์

999

การศึกษาความไม่เข ้ากันของ PHILOS plate กับ กระดูกต ้นแขนส่วนต ้นในคนเอเชีย

ผศ.นพ.ธีรวุฒ ิ ธรรมวิบล
ู ย์ศรี

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล

กุมารเวชศาสตร์

รศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.ณสุดา ด่านชัยวิจต
ิ ร

รังสีวท
ิ ยา

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกาธรกุล

จักษุ วท
ิ ยา

พญ.ทิพย์ไพลิน ผินจิรพงศ์

นิตเิ วชศาสตร์

ผศ. พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.อรรถพงศ์ วงศ์ววิ ฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

อายุรศาสตร์

1000

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

่ ง
การศึกษาความไว ความจาเพาะของคูม
่ อ
ื ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุม
่ เสีย
(Developmental Assessment for Intervention Manual; DAIM) เทียบกับแบบประเมิน Bayley
่ งที่
Scales of infant and Toddler development, Third edition (Bayley-III) ในเด็กกลุม
่ เสีย
อายุปรับแล ้ว 12 เดือน
ี่ เี ทค เพือ
การศึกษาความไวและความจาเพาะในตรวจหาเลือดในอุจจาระโดยชุดตรวจอีซด
่ การ
ตรวจคัดกรองในการวินจ
ิ ฉั ยมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนั กในคนไทย
การศึกษาความไวและความจาเพาะของการหายไปของภาพสัญญาณคล ้ายหางนกนางแอ่น
(Swallow tail sign) ในผู ้ป่ วยโรคพาร์กน
ิ สันในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
้ ไวรัสไข ้หวัดใหญ่และ
การศึกษาความไวและความจาเพาะของชุดทดสอบคัดกรอง สาหรับเชือ
ไวรัสอาร์เอสวีในผู ้ป่ วยเด็กอายุ 0-15 ปี
้ ของยาหยอดตา 0.01% atropine ทีเ่ ตรียมจากยา
การศึกษาความคงทนและความปราศจากเชือ
หยอดตา 1% atropine ทีผ
่ สมกับ Balanced salt solution หรือ น้ าตาเทียมชนิดทีม
่ ส
ี ารถนอม
ภายหลังเก็บทีอ
่ ณ
ุ หภูมห
ิ ้อง และเก็บในตู ้เย็นนาน 6 เดือน และหลังจากเปิ ดขวดภายใน 1 เดือน
การศึกษาความคลาดเคลือ
่ นของการวินจ
ิ ฉั ยระหว่างการรักษาและการผ่าศพตรวจในกลุม
่ ผู ้เสียชีวต
ิ
จากการบาดเจ็บในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความชุก และความรุนแรงของโรคหืด โรคเยือ
่ บุจมูกและตาอักเสบ จากภูมแ
ิ พ ้และโรค
ผิวหนั งอักเสบจากภูมแ
ิ พ ้ของประชากรเด็กในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560
่ ง ลักษณะทางคลินก
้ ไซโตเมกะโลไวรัส
การศึกษาความชุก ปั จจัยเสีย
ิ และผลการรักษาโรคติดเชือ
ในผู ้ป่ วยปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความชุก ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ และผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ของภาวะมวลกล ้ามเนือ
้ ลดลง
ในผู ้สูงอายุทเี่ ป็ นโรคไตเรือ
้ รัง

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ทางคลินก
ิ ระหว่างลักษณะความผิดปกติทเี่ ล็บในผู ้ป่ วยสะเก็ด
้ ราทีเ่ ล็บ
เงินกับการเกิดโรคเชือ
การศึกษาความชุกและชนิดของแอนติบอดี ต่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงทีต
่ รวจพบในผู ้บริจาค
เลือดและในผู ้ป่ วยของโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งของการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในหอผู ้ป่ วยอภิบาลหนั กอายุ
การศึกษาความชุกและปั จจัยเสีย
รกรรมโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งของการเสียชีวต
การศึกษาความชุกและปั จจัยเสีย
ิ หลังการผ่าตัดในผู ้ป่ วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง
่ งของการติดเชือ
้ บริเวณผ่าตัดภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังใน
การศึกษาความชุกและปั จจัยเสีย
โรงพยาบาลศิรริ าช
่ งของความเจ็บปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงขณะทาหัตถการใน
การศึกษาความชุกและปั จจัยเสีย
ผู ้ป่ วยเด็ก

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

ผศ. ร.อ. พญ.ปาริชาติ เพิม
่ พิกล
ุ

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิิมพิกล
ุ

อายุรศาสตร์

ั ศักดิ์
รศ. นพ.วิทเชษฐ พิชย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ั ศักดิ์
รศ. นพ.วิทเชษฐ พิชย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ.พญ.สหัสา หมั่นดี

วิสัญญีวท
ิ ยา

่ งทีส
การศึกษาความชุกและปั จจัยเสีย
่ ง่ ผลต่อการเกิดไวรัสตับอักเสบซีในผู ้ป่ วยโรคเกล็ดเลือดตา่
อ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์
จากกลไกทางอิมมูน
การศึกษาความชุกและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเกิดการรักษาด ้วยเครือ
่ งกระตุกหัวใจอัตโนมัตช
ิ นิดฝั งใน
ร่างกายอย่างเหมาะสมในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารทางานของหัวใจห ้องซ ้ายลดลงอย่างเรือ
้ รังทีไ่ ด ้รับการใส่
ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์
เครือ
่ งเพือ
่ ป้ องกันการเสียชีวต
ิ เฉียบพลันจากหัวใจระดับปฐมภูมใิ นโรงพยาบาลศิรริ าช

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

1017

การศึกษาความชุกและปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับโรคทางจิตเวชและคุณภาพชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยโรคระบบ
ทางเดินอาหารทางานผิดปกติ

ผศ.ดร.นพ.วรภัทร รัตอาภา

จิตเวชศาสตร์

1018

การศึกษาความชุกและปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการเกิดความดันโลหิตตา่ ขณะฟอกไตทางเส ้นเลือด ใน
ผู ้ป่ วยโรคไตวายเรือ
้ รังทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยการฟอกไตต่อเนือ
่ ง รพ.ศิรริ าช

ผศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

1019

การศึกษาความชุกและปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับความเจ็บป่ วยทางจิตเวชและคุณภาพชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยโรค
สะเก็ดเงิน

อ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์

จิตเวชศาสตร์

พญ.ชุลก
ี ร สิทธิสันติ์

จิตเวชศาสตร์

รศ. พญ.นิธม
ิ า รัตนสิทธิ์

อายุรศาสตร์

1020
1021

้ ปี ท ี่ 4 ของ
การศึกษาความชุกและพฤติกรรมการดืม
่ แอลกอฮอล์ในนั กเรียนระดับมัธยมศึกษาชัน
จังหวัดหนึง่ ในภาคเหนือ
การศึกษาความชุกและลักษณะของผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ นโรคหัวใจแต่กาเนิดในโรงพยาบาลศิรริ าช

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1022
1023
1024
1025
1026
1027

1028

1029
1030
1031
1032

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

้ ราทีเ่ ล็บเท ้าและเท ้าในผู ้ป่ วยนิว้ หัวแม่เท ้า
การศึกษาความชุกและลักษณะทางคลินก
ิ ของการติดเชือ
เก
การศึกษาความชุกและลักษณะทางรังสีวท
ิ ยาของการแพร่กระจายมายังกระดูกอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่กระดูก
สันหลังและอวัยวะภายในของกลุม
่ ผู ้ป่ วยมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกสันหลังและกดทับไขสัน
หลังในผู ้ป่ วยชาวไทย
การศึกษาความชุกและลักษณะภาพการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมน้ าเหลือง
ชนิด diffuse large B-cell lymphoma ทีม
่ ก
ี ารลุกลามมายังไต
การศึกษาความชุกของ Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH) ใน
ผู ้ป่ วยอุบัตเิ หตุเส ้นประสาทไขสันหลังบาดเจ็บ โรงพยาบาลศิรริ าช

ี
อ. พญ.จรัสศรี ฬยาพรรณ

ตจวิทยา

ั วิลาศรัศมี
อ. นอ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.ชนิกานต์ ธิราวิทย์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.ชลเวช ชวศิร ิ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

การศึกษาความชุกของโรคเกล็ดเลือดตา่ MYH-9 ในผู ้ป่ วยเด็กในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผศ.นพ.นั ทธี นาคบุญนา

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.โสมนั ส ถุงสุวรรณ

จักษุ วท
ิ ยา

อ. นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิศ
์ ริ ิ

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ. พนม เกตุมาน

จิตเวชศาสตร์

รศ. นพ.อาศิส อุนนะนั นทน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.อริศรา สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

้ คอรอยด์ ในประชากรไทยทีม
การศึกษาความชุกของโรคเส ้นเลือดโป่ งพองผิดปกติในชัน
่ ก
ี าร
ั ้ คอรอยด์ของตา
วินจ
ิ ฉั ยว่ามีเส ้นเลือดงอกใหม่ผด
ิ ปกติทช
ี่ น
การศึกษาความชุกของโรคสครัปทัยฟั ส โรคมิวรีนทัยฟั ส และโรคเลปโตสไปโรสิส ในผู ้ป่ วยไข ้
เฉียบพลันทีไ่ ม่ทราบสาเหตุทไี่ ด ้รับการตรวจด ้วยชุดการทดสอบ immunofluorescence assay
(IFA) ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช รวมถึงลักษณะทางคลินก
ิ และผลการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารที่
สามารถนามาใช ้แยกโรค
ั ้ และปั จจัยทีเ่ กีย
การศึกษาความชุกของโรคสมาธิสน
่ วข ้อง ของวัยรุน
่ ในศูนย์แรกรับเด็กและ
เยาวชนชายบ ้านเมตตา
การศึกษาความชุกของกระดูกต ้นขาหักชนิดพิเศษทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับยากลุม
่ Bisphosphonates
ในผู ้ป่ วยไทย
การศึกษาความชุกของการเกิดภาวะเลือดออกและการป้ องกันการเกิดภาวะลิม
่ เลือดอุดตัน หลัง
การใช ้ยาต ้านการแข็งตัวของเลือดกลุม
่ non vitamin K antagonists(NOACs) ในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะ
หัวใจเต ้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation ทีไ่ ม่มค
ี วามผิดปกติทล
ี่ น
ิ้ หัวใจในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความชุกของการเกิดภาวะลิม
่ เลือดอุดตันหลอดเลือดดาทีม
่ อ
ี าการ ในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการ
ผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าหรือข ้อสะโพกในโรงพยาบาลศิรริ าช

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1033

การศึกษาความชุกของการใช ้ยาฮอร์โมนเพศในเยาวชนข ้ามเพศ

ผศ.พญ.สุภญ
ิ ญา อินอิว

กุมารเวชศาสตร์

1034

้ ในโรงพยาบาลของประเทศไทยปี 2561
การศึกษาความชุกของการติดเชือ
่ มและลักษณะโครงสร ้างผิดปกติของข ้อสะโพกจากภาพรังสี
การศึกษาความชุกของข ้อสะโพกเสือ
ของผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ระดูกสะโพกด ้านตรงข ้ามหัก
การศึกษาความชุกของความผิดปกติทพ
ี่ บจากการตรวจหัวใจด ้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเพือ
่ ประเมิน
ภาวะหัวใจขาดเลือด
การศึกษาความชุกของบุคลิกภาพแบบตึงเครียด และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการรับรู ้
สมรรถภาพของตนเองกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูง
่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2ในผู ้ทีไ่ ม่ได ้รับการวินจ
การศึกษาความชุกของปั จจัยเสีย
ิ ฉั ยเป็ น
เบาหวานในชุมชนอาเภอพัฒนานิคมและอาเภอโพธิท
์ อง
การศึกษาความชุกของปั ญหาการใช ้ยาอย่างไม่เหมาะสมในประชากรผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุในชุมชน
แห่งหนึง่ ของประเทศไทย
่ งต่อเป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การศึกษาความชุกของผู ้ทีม
่ ค
ี วามเสีย
การศึกษาความชุกของพาราโปรตีนต่อการทางานของเกล็ดเลือดและปั จจัยการแข็งตัวของเลือด
ในผู ้ป่ วยโรคของพลาสมาเซลล์
้ สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรียส ในโพรงจมูกของผู ้ป่ วยโรค จมูก
การศึกษาความชุกของพาหะของเชือ
อักเสบภูมแ
ิ พ ้และประชากรปกติในประเทศไทย
การศึกษาความชุกของภาพถ่ายรังสีไซนั สทีผ
่ ด
ิ ปกติในผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการสงสัยว่าเป็ นโรคไซนั ส
้ แบคทีเรีย
อักเสบเฉียบพลันทีเ่ กิดจากเชือ
การศึกษาความชุกของภาวะกระดูกพรุนทีค
่ ลินก
ิ ตรวจรักษาผู ้ป่ วยโรคกระดูกเมตะบอลิก
การศึกษาความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงเฉพาะช่วงเช ้าและความดันโลหิตโดยเฉลีย
่ ทีบ
่ ้านสูง
ในผู ้ป่ วยโรคความดันโลหิตสูง ทีค
่ ลินก
ิ ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความชุกของมะเร็งลุกลามไปยังต่อมไทรอยด์ในผู ้ป่ วยมะเร็งกล่องเสียง และ/หรือมะเร็ง
คอหอยส่วนล่าง
การศึกษาความชุกของมารดาวัยรุน
่ ทีต
่ งั ้ ครรภ์ซา้ ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ิ ฐ์ เลิศวานิช
ผศ. นพ.พิสฏ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. วรภัทร รัตอาภา และ
จิตวิทยาคลินก
ิ
น.ส.ชญานี วงศ์สรุ ย
ิ นั นท์
นศพ.ชยธร วงศ์ตงั ้ สกุล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นายปฐวี ณ บางช ้าง

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นศพ.จารุดล
ุ ย์ โพธิเ์ จริญ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.พงศกร ตันติลป
ี ิ กร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

นพ.ภูรน
ิ ท์ สุจริ ะกุล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. ดร. นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ. นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ

อายุรศาสตร์

พญ.วรรณิดา จิตต์การุญ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

พญ.กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาความชุกของอาการปวดเนือ
่ งจากพยาธิสภาพระบบประสาทในผู ้ป่ วยปวดหลังเรือ
้ รังชาว
ไทย และผลกระทบต่อคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วย
การศึกษาความซับซ ้อนในการบริหารยาวาร์ฟาริน กับ ระยะเวลาทีค
่ า่ การแข็งตัวของเลือด อยู่
่ พลิว้ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ในช่วงการรักษา ในผู ้ป่ วยโรคหัวใจห ้องบนสัน
การศึกษาความตรงและความเทีย
่ งของแบบวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการกับ
ความปวดฉบับภาษาไทย ในผู ้ป่ วยปวดเรือ
้ รังทีไ่ ม่ใช่ปวดจากมะเร็ง
ี วิ (Clinical COPD
การศึกษาความตรงและความเทีย
่ งของแบบสอบถามคุณภาพชีวต
ิ ซีซค
Questionnaire, CCQ) ฉบับภาษาไทยในผู ้ป่ วยโรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง
การศึกษาความตรงและความเทีย
่ งของแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยโรคผิวหนั งใน
เด็กไทย
การศึกษาความต ้องการด ้านการดูแลของผู ้ดูแลผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึง่ เฉียบพลัน
ในช่วงระยะเวลาก่อนจาหน่ายและ 1 เดือน หลังจาหน่ายจากหอฟื้ นฟูแบบผู ้ป่ วยใน
่ ถือของเครือ
่ มฉบับภาษาไทย
การศึกษาความถูกต ้องและความน่าเชือ
่ งมือคัดกรองผู ้ป่ วยสมองเสือ
โดยระบบคอมพิวเตอร์นาร่อง
การศึกษาความถูกต ้องของเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทม
ี่ ค
ี วามละเอียดสูงในการวินจ
ิ ฉั ยความผิดปกติ
ของหลอดลมและแขนงหลอดลมและการระดับการตีบของหลอดลมในผู ้ป่ วยเด็ก
การศึกษาความถูกต ้องของแบบประเมินความรู ้ความสามารถจากการปฏิบัตงิ านของนั กศึกษา
แพทย์เวชปฏิบัต ิ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
การศึกษาความถูกต ้องของการประเมินความรู ้ความสามารถจากการปฏิบัตงิ านของแพทย์ประจา
บ ้านศัลยศาสตร์
การศึกษาความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัชจลนศาสตร์ของยาโพสซาโคนาโซล (POS)
สูตรฉีดเข ้าหลอดเลือดดา (IV) และสูตรผงแห ้งชนิดผสมก่อนใช ้สาหรับรับประทาน ในอาสาสมัคร
เด็กภูมค
ิ ุ ้มกันบกพร่องทีม
่ เี ม็ดเลือดขาวตา่

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อาจารย์ นายแพทย์ปัญญา ลักษณะพฤกษา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นพ.กฤช กลัน
่ สุภา

อายุรศาสตร์

อ.รอ. พญ.ณั ฏฐา สายเสวย

จิตเวชศาสตร์

รศ.พญ.เบญจมาศ ช่วยชู

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วาณี วิสท
ุ ธิเ์ สรีวงศ์

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.ปิ ยะภัทร เดชพระธรรม

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สุชรี า อมรมหพรรณ

จิตเวชศาสตร์

ผศ. นพ.เกรียงไกร เอีย
่ มสวัสดิกล
ุ

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ศัลยศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ศัลยศาสตร์

รศ.นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

1059

1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาลีโวโดพา-ยาคาร์บโิ ดพาชนิดเจลสาหรับให ้ทาง
ลาไส ้เล็กในผู ้เข ้าร่วมการศึกษาวิจัยทีเ่ ป็ นโรคพาร์กน
ิ สันอย่างรุนแรง (advanced) และมีลักษณะ
ของความแปรปรวนของระบบประสาทสัง่ การกล ้ามเนือ
้ ลาย (motor fluctuation) อย่างรุนแรงทีม
่ ี
การตอบสนองต่อยาลีโวโดพาทัง้ ๆ ทีไ่ ด ้รับการรักษาอย่างดีทส
ี่ ด
ุ ด ้วยยารักษาโรคพาร์กน
ิ สันทีม
่ อ
ี ยู่
แล ้ว โดยเป็ นการศึกษาแบบเปิ ดเผยข ้อมูลเป็ นเวลา 12 เดือน บัญชี Solvay Levodopa คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-423252-3)
การศึกษาความผิดปกติของทางเดินปั สสาวะส่วนล่างในผู ้ป่ วยมะเร็งนรีเวชหลังการฉายรังสีบริเวณ
อุ ้งเชิงกราน
่ ารเปลีย
่ ารรักษาในคลินก
การศึกษาความพร ้อมสูก
่ นผ่านจากการรักษาในคลินก
ิ เด็กสูก
ิ ผู ้ใหญ่ของ
วัยรุน
่ โรคเรือ
้ รังในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความรู ้ ในการปฏิบัตต
ิ ัวของผู ้ป่ วยก่อนได ้รับการเจาะตรวจไขกระดูกทีค
่ ลินก
ิ โรคเลือด
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความรู ้สึกเป็ นภาระ ความซึมเศร ้า และคุณภาพชีวต
ิ ของญาติผู ้ดูแลผู ้ป่ วยบาดเจ็บกระดูก
สันหลัง
่ ถือของแบบสอบถามของสมาคมแพทย์ออโธปิ ดก
การศึกษาความสมเหตุสมผลและความน่าเชือ
ิ ส์
่ มกดทับไขสันหลัง
ญีป
่ นฉบั
ุ่
บดัดแปลงทีแ
่ ปลเป็ นภาษาไทย ในผู ้ป่ วยกระดูกสันหลังบริเวณคอเสือ
ชาวไทย
การศึกษาความสอดคล ้องของค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทวี่ ด
ั ผ่านทางผิวหนั งและค่า
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแดงในทารกเกิดก่อนกาหนด
การศึกษาความสอดคล ้องระหว่างค่า stress index ทีว่ ด
ั โดยวิธม
ี าตรฐานด ้วย mechanical
ventilator software computer program กับค่า stress index ทีไ่ ด ้จากการประมาณด ้วยตาเปล่า

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ภควัฒน์ ระมาตร์

ศัลยศาสตร์

ผศ.พญ.สุภญ
ิ ญา อินอิว

กุมารเวชศาสตร์

นางจิดาภา เก็จพิรฬ
ุ ห์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ชลเวช ชวศิร ิ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ั วิลาศรัศมี
อ.นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.พิมล วงศ์ศริ เิ ดช

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.พูนทรัพย์ วงศ์สรุ เกียรติ์

อายุรศาสตร์

1067

การศึกษาความสัมพันธ์ของ Aortic stiffness ด ้วยวิธค
ี ลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ ากับความผิดปกติของ
Stress cardiac magnetic resonance imaging

รศ.พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

1068

การศึกษาความสัมพันธ์ของ The new intra-articular calcaneal fracture classification กับ
ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ (AOFAS score) ในผู ้ป่ วยกระดูกส ้นเท ้าแตกชนิดเข ้าข ้อทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วย
การผ่าตัด

อ. นพ.ทศ หาญรุง่ โรจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดระหว่างไส ้เลือ
่ นบริเวณแผลผ่าตัดและไส ้เลือ
่ นบริเวณขาหนีบ
การศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดทีเ่ หมาะสมของอุปกรณ์ชว่ ยหายใจเหนือกล่องเสียงเปรียบเทียบ
ระหว่างอายุและน้ าหนั กตัวของเด็กไทย
การศึกษาความสัมพันธ์ของความต ้องการการดูแลแบบประคับประคองระหว่างผู ้ป่ วยมะเร็งศีรษะ
และคอกับผู ้ดูแล
การศึกษาความสัมพันธ์ของน้ ายาต ้านเอนไซม์แคสเปสกับอัตราการรอดของกลุม
่ เซลล์คม
ู ล
ู ัสจาก
เซลล์ไข่ออ
่ นทีถ
่ ก
ู แช่แข็ง (การศึกษานาร่อง)
การศึกษาความสัมพันธ์ของน้ ายาต ้านเอนไซม์แคสเปสกับอัตราการรอดของกลุม
่ เซลล์คม
ู ล
ู ัสจาก
เซลล์ไข่ออ
่ นทีถ
่ ก
ู แช่แข็งจากหญิงผู ้มีบต
ุ รยาก (การศึกษานาร่อง)
การศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยทางพฤติกรรมกับการควบคุมระดับน้ าตาลของผู ้ป่ วยนอก
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนแห่งหนึง่ ของประเทศไทย
การศึกษาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบ MMPI กับภาวะการเกิดปั ญหาสุขภาพจิตในนั กศึกษา
แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาลทีเ่ ข ้าศึกษาในช่วงปี การศึกษา 2543-2550
การศึกษาความสัมพันธ์ของพืน
้ ทีใ่ ต ้กราฟระหว่างความเข ้มข ้นของระดับมัยโคฟี โนลิแอซิดในเลือด
และเวลากับผลของการปลูกถ่ายไตระยะยาวในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยามัยโคฟี โนเลทในขนาดตา่
การศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะฮอร์โมนเพศชายสูง และกลุม
่ อาการทางเมแทบอลิกในสตรีทม
ี่ ี
กลุม
่ อาการถุงน้ ารังไข่หลายใบ
การศึกษาความสัมพันธ์ของมุมข ้อฟาเซ็ตทีก
่ ระดูกสันหลังระดับเอวกับภาวะความผิดปกติของ
กระดูกสันหลังบริเวณเอว
การศึกษาความสัมพันธ์ของมุมระหว่างท่อระบายทรวงอกและปั จจัยอืน
่ ๆ กับการรักษาด ้วยท่อ
ระบายทรวงอกสาเร็จ ในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการบาดเจ็บทรวงอก
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับผลการตรวจ Anti-TSH receptor กับขนาดต่อมไทรอยด์และ
อาการทางคลินก
ิ อืน
่ ๆในผู ้ป่ วย Graves’ disease
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับวิตามินดีในกระแสเลือดกับความรุนแรงของโรคผืน
่ ภูมแ
ิ พ ้ผิวหนั ง
ในเด็กไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. ดร. นพ.วิทรู ชินสว่างวัฒนกุล

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.ฐิตม
ิ า ชินะโชติ

วิสัญญีวท
ิ ยา

นางสาวศุภศิร ิ เชียงตา

ฝ่ ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต
นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

พญ.ชมพูนุช จันทรกระวี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ.พญ.อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นายณั ฐ ลิม
้ พฤติธรรม

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นางสาวจริยา จันตระ

จิตเวชศาสตร์

รศ. นพ.อรรถพงศ์ วงศ์ววิ ฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

พญ.เมธินุช กุย
๋ ฉนวน

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ั ศักดิ์
รศ. นพ.วิทเชษฐ พิชย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ิ ี วราชิต
พญ.พิชญ์สน

ศัลยศาสตร์

พญ.ศุทธิชา ลีลาวัฒนสุข

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.รัตนาวลัย นิตย
ิ ารมย์

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1082

1083
1084

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะจาเพาะทางรังสีทพ
ี่ บในภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก
กับลักษณะจาเพาะทางพยาธิวท
ิ ยาทีใ่ ช ้เกณฑ์ Masaoka staging system และ World Health
Organization (WHO) histological classification ของผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะเนือ
้ งอกในต่อมไทมัส
(thymoma)
การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยา การกลายพันธุข
์ องยีนและลักษณะทางคลินก
ิ
ของผู ้ป่ วยโรคทีต
่ รวจไม่พบฟิ ลาเดลเฟี ยโครโมโซมตามเกณฑ์การวินจ
ิ ฉั ยองค์การอนามัยโลก
(WHO) ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความสัมพันธ์ของสัณฐานก ้านกระดูกสันหลังเทียบกับจุดอ ้างอิงทางกายวิภาคด ้านหลัง
ของกระดูกสันหลังส่วนเอวในคนไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.ภาคภูม ิ ธิราวิทย์

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ปั ญญา ลักษณะพฤกษา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

1085

การศึกษาความสัมพันธ์ของสารชีวเคมีในเลือด ในน้ าลูกตา และในน้ าข ้อเข่ากับระยะเวลาภายหลัง
ตาย

ผศ.พญ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง

นิตเิ วชศาสตร์

1086

การศึกษาความสัมพันธ์ของอายุและเพศต่อตาแหน่งของหางคิว้ ในกลุม
่ ตัวอย่างประชากรในศิรริ าช

ผศ.พญ.สุมาลี หวังวีรวงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

1087

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง แดส 28 อีเอสอาร์ และ แดส 28 ซีอาร์พ ี ในผู ้ป่ วยโรคข ้ออักเสบรู
มาตอยด์ท ี่ รพ.ศิรริ าช

ผศ. พญ.เอมวลี อารมย์ด ี

อายุรศาสตร์

1088

ึ ของยีนเอชแอลเอ-ดีควิ เอวันและพลาทูอาร์วน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโพลีมอร์ฟิซม
ั กับ
่ งทาให ้เกิดโรคไตชนิดเมมเบรนั สทีไ่ ม่ทราบสาเหตุในประชากรไทย
การเป็ นปั จจัยเสีย

ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล

อายุรศาสตร์

นศพ.ชยุต ทัตตากร

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นศพ.ชวิศ หล่อพิมพ์พส
ิ ท
ุ ธิ์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล

อายุรศาสตร์

รศ.พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

1089
1090
1091
1092

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมเบาหวานด ้วยการประเมินทางคลินก
ิ และทาง
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารกับภาวะซึมเศร ้าในกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดืม
่ แอลกอฮอล์และภาวะอ ้วนลงพุง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่อการรักษาด ้วยยาต ้านตัวรับอีจเี อฟกับสัดส่วนใน
การกลายพันธ์ของตัวรับอีจเี อฟในผู ้ป่ วยมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาร์ซโิ นม่าระยะแพร่กระจาย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนาไฟฟ้ าหัวใจห ้องล่างล่าช ้าจากการตรวจคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจกับ
การตรวจพบพังผืดบริเวณผนั งกัน
้ หัวใจห ้องล่างซ ้ายในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารบีบตัวของหัวใจห ้องล่างซ ้าย
ลดลงจากการตรวจคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าหัวใจด ้วยเทคนิค delayed gadolinium enhancement

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอัตโนมัตท
ิ างลบ และกลวิธก
ี ารเผชิญปั ญหาของเยาวชน
ในสถานพินจ
ิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการรับประทานยา และการควบคุมระดับน้ าตาลใน
ผู ้ป่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงและผลของการรักษาโรคสะเก็ดเงินในผู ้ป่ วยโรคอ ้วน
ลงพุงเมือ
่ ประเมินด ้วยแบบประเมิน Simplified Psoriasis Index (SPI) และ Psoriasis Area and
Severity Index (PASI)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความอิม
่ ตัวของออกซิเจนในเนือ
้ เยือ
่ และระดับแลคเตทในเลือดใน
้ ในห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิรริ าช
ผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะช็อกจากการติดเชือ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของการผ่าตัด กับสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษา ของการผ่าตัดใน
ผู ้ป่ วยสูงอายุทก
ี่ ระดูกสะโพกหักในโรงพยาบาลตติยภูม ิ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีชวี้ ด
ั ความรุนแรงของภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันจาก
ลักษณะทีต
่ รวจพบทางเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทัง้ แบบดัง้ เดิมและแบบทีม
่ ก
ี ารปรับปรุง กับความ
รุนแรงของภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีวด
ั ความยืดหยุน
่ ของหลอดเลือดแดง (Cardio-Ankle Vascular
Index ; CAVI) กับความรุนแรงของภาวะทางเดินหายใจอุดกัน
้ ขณะนอนหลับ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช ้ยาต ้านจุลชีพและอุบัตก
ิ ารณ์ของแบคทีเรียดือ
้ ยาณ
รพ.ศิรริ าช
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ทางคลินก
ิ และปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องในการรักษาด ้วยวิธก
ี าร
ผ่าตัด Kasai ในผู ้ป่ วยทารกทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยว่าเป็ นโรคท่อน้ าดีตบ
ี ตัน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ป่ วยทีเ่ กิดปฏิกริ ย
ิ าการแพ ้จากสารไฮยาลูโรนิก แอซิด ทีไ่ ม่ได ้ทา
จากสัตว์ (นาช่า) และปริมาณแอนติบอดีตอ
่ สารนาช่าจากการทดสอบด ้วยวิธอ
ี ไี ลซ่า
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ ปั จจัยด ้านสังคม และการบริการสุขภาพ กับ
ความผิดปกติทางเมตะบอลิกในผู ้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 และในประชากรไทยในเขตชนบท
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดแพพิลลารีทด
ี่ อ
ื้ ต่อการรักษาด ้วยไอโอดีน
ิ พอร์ตเตอร์กับยีนบีราฟกลายพันธุ์ วี600อี
รังสีและการกระจายตัวของโซเดียม-ไอโอไดด์ซม

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

น.ส.เรณุกา ทองเนียม และ รศ.พญ.สุดสบาย จุ
ลกทัพพะ

จิตเวชศาสตร์

นศพ.ชนวีร ์ หิรัญภัทรศิลป์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์

ตจวิทยา

รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม
่ พิกล
ุ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.ปิ ยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

นศพ.กรกฤษณ์ อิม
่ วัฒนา

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ.พญ.ปวีณา พิทักษ์สรุ ชัย

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1105
1106
1107
1108

1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับกรดยูรก
ิ ในเลือดสูงและภาวะอ ้วนลงพุงในสตรีไทยวัยหลัง
หมดระดู
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความขุน
่ ของขีเ้ ทาในน้ าครา่ และผลลัพธ์ของการรักษาทารก
แรกเกิดในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาระยะทีส
่ องของการคลอดกับค่าความเข ้มข ้นเลือดใน
ทารกแรกเกิดทีค
่ ลอดในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจาก Tuberculum Sellae ถึง Anterior communicating
artery กับความกว ้างของ Interoptic Space ในผู ้ป่ วยทีว่ น
ิ จ
ิ ฉั ยเป็ นเนือ
้ งอกสมองหรือเส ้นเลือด
แดงสมองโป่ งพองบริเวณฐานกะโหลกส่วนหน ้า
การศึกษาความสามารถในการทากิจกรรมทีบ
่ นพืน
้ ราบภายหลังได ้รับการผ่าตัดข ้อเข่าเทียมชนิด
่ มชนิดปฐมภูมส
ครึง่ ข ้อ ด ้านใน แบบเคลือ
่ นไหวได ้ในผู ้ป่ วยโรคข ้อเข่าเสือ
ิ ว่ นด ้านในของข ้อเข่า
การศึกษาความสาคัญทางคลินค
ิ ของ antinuclear antibody (ANA) ในโรคimmune
thrombocytopenia (ITP )ในผู ้ป่ วยเด็กโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความหนาแน่นและลักษณะของเส ้นประสาทของกระจกตาด ้วยเครือ
่ งวิเคราะห์กระจกตา
ระดับกล ้องจุลทรรศน์ ในกลุม
่ ประชากรคนไทย
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนต่อการเกิดโรค
หืดในประชากรไทย
การศึกษาความหลายหลายของยีน Inosine Triphosphatase (ITPA) ในผู ้ป่ วยเด็กไทย โรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศิรริ าช ทีม
่ ผ
ี ลข ้างเคียงจากการได ้รับยาเคมีบาบัด
การศึกษาความหลายหลายของยีน nucleoside diphosphate–linked moiety X-type motif 15
(NUDT15)ในผู ้ป่ วยเด็กไทยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศิรริ าช ทีม
่ ี
ผลข ้างเคียงจากการได ้รับยาเคมีบาบัด
การศึกษาค่า apparent diffusion coefficient value และลักษณะของมะเร็งในการตรวจ MR
imaging ก่อนการรักษา เพือ
่ ประเมินระยะและลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยาของมะเร็งปากมดลูก
การศึกษาค่า diffusion-weighted MR imaging ก่อนการรักษามะเร็งปากมดลูกชนิด squamous
cell carcinoma เพือ
่ ประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษาด ้วยวิธก
ี ารฉายแสงและหรือร่วมกับการ
ให ้เคมีบาบัด

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.ธนิฏฐา กองแก ้ว

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมวงษ์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ศิวพร ไชยอาพร

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.ศรัณย์ นั นทอารี

ศัลยศาสตร์

ผศ.นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนา

ศัลยศาสร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

จักษุ วท
ิ ยา

รศ. นพ.ต่อพงษ์ ทองงาม

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.เจษฎา บัวบุญนา

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.เจษฏา บัวบุญนา

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

1117

การศึกษาค่า T1 mapping ก่อนและระหว่างได ้ยา adenosine ในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
การศึกษาค่าการทางานของไตหลังการรักษาผู ้ป่ วยโรค renal cell carcinoma โดยการผ่าตัด แบบ
เอาไตออกทัง้ หมดเทียบกับการผ่าตัดเอาไตออกบางส่วนในผู ้ป่ วยมะเร็งไตระยะ T1
การศึกษาค่าความเค ้น (strain) และอัตราความเค ้น (strain rate) ของหัวใจห ้องล่างขวาโดยใช ้
วิธก
ี ารกาหนดจุดการเคลือ
่ นทีข
่ องวัตถุ (speckle tracking) ในผู ้ป่ วยโรคหัวใจรูหม
์ าติค
การศึกษาค่าตัวชีว้ ด
ั ของคุณภาพเสียงในประชากรไทยปกติ
การศึกษาค่าปกติมม
ุ หิว้ ของข ้อศอกเด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงวัยรุน
่ ,Normal value of carrying
angle in the elbow from birth to adolescents
การศึกษาค่ารักษาพยาบาลผู ้ป่ วยมะเร็งทีพ
่ บบ่อย 5 อันดับแรก ทีเ่ ข ้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิร ิ
ราชในปี พ.ศ. 2554
่ ประกอบการตรวจด ้วยคลืน
การศึกษาคุณค่าของการใช ้เทคนิคภาพเน ้นน้ าหนั กดิฟฟิ วชัน
่
แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช ้สารเหนีย
่ วนาชนิด Gadoxetic acid ในการวินจ
ิ ฉั ยมะเร็งตับชนิด
hepatocellular carcinoma ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีม
่ โี รคตับอักเสบเรือ
้ รังหรือตับแข็ง

1118
1119
1120
1121
1122
1123

1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

การศึกษาคุณภาพของเสียงและลักษณะของกล่องเสียงภายหลังการผ่าตัดรักษามะเร็งกล่องเสียง
ด ้วยวิธก
ี ารตัดกล่องเสียงออกบางส่วน ในแนวระนาบตัง้
การศึกษาคุณภาพของเสียงในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะบาดเจ็บกล่องเสียง ภายหลังการผ่าตัดแก ้ไข
ั ้ ปรีคลินก
การศึกษาคุณภาพชีวต
ิ ของนั กศึกษาแพทย์ชน
ิ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
การศึกษาคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยโรคลมชักในคลินก
ิ โรคลมชัก สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
การศึกษาคุณภาพชีวต
ิ ผู ้ป่ วยโรคฮีโมฟี เลียในประเทศไทย
่ การเรียนรู ้ e-Learning เรือ
การศึกษาคุณภาพสือ
่ ง กรณีผู ้ป่ วยศึกษาวิชากุมารเวชศาสตร์สาหรับ
้ ปี ท ี่ 4
นั กศึกษาแพทย์ ชัน
การศึกษาคุณลักษณะและหน ้าทีข
่ องไมโครพาติเคิลในผู ้ป่ วยธาลัสซีเมียชนิดเบต ้าและ
ฮีโมโกลบินอี
การศึกษาคุณลักษณะทางระบาดวิทยาของผู ้เสียชีวต
ิ จากกลุม
่ อาการเสียชีวต
ิ กะทันหันขณะนอน
หลับในตอนกลางคืนทีไ่ ม่สามารถอธิบายสาเหตุการตายได ้ในศพคนไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ศิรส จิตประไพ

ศัลยศาสตร์

พญ.สกาวรัตน์ กรบงกชมาศ

อายุรศาสตร์

นพ.นฤชิต เลาหไทยมงคล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ศ.ดร.นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลยศาสตร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.สมศรี ลายธีระพงศ์

สถานวิทยามะเร็งศิรริ าช

อ. พญ.วรรณวรางค์ ตรีสมิทธ์

รังสีวท
ิ ยา

รศ.พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

พญ.ปิ่ มอารีย ์ วัฒนโอฬาร
นางสาวพรรณิการ์ พุม
่ จันทร์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

ผศ. นพ.รังสรรค์ ชัยเสวิกล
ุ

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

นายมาโนทย์ ปรีชานั นท์

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

อ. พญ.เจนจิรา กิตติวรภัทร

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

ผศ. พญ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง

นิตเิ วชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาคุณสมบัตก
ิ ารวัดของแบบประเมิน The quality of life in late-stage dementia
(QUALID) ฉบับภาษาไทย ในผู ้ป่ วยระยะท ้าย : การศึกษานาร่องในสถานพยาบาลแห่งหนึง่
การศึกษาคุณสมบัตก
ิ ารวินัจฉั ยของเพทซีทส
ี แกน ในการประเมินผู ้ป่ วยมะเร็งปอดกลุม
่ ทีไ่ ม่ใช่
เซลล์ขนาดเล็กหลังได ้รับการรักษาครบ
การศึกษาคุณสมบัตข
ิ องแบบประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยแบบย่อพิเศษ ฉบับภาษาไทย
การศึกษาคุณสมบัตข
ิ องมาตรวัด The Mental Health Literacy Scale ฉบับภาษาไทย
การศึกษาจากตัวอย่างผู ้ป่ วยเพือ
่ ศึกษาปั จจัยทางด ้านระบาดวิทยาในการเกิดโรคการแพ ้แป้ งสาลี
แบบเฉียบพลันในเด็ก
การศึกษาชนิดไปข ้างหน ้าเพือ
่ ศึกษาคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยโรคลูปัสในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ ไปข ้างหน ้าเปรียบเทียบระยะเวลาถอดท่อหายใจในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
การศึกษาชนิดสุม
สมองภายใต ้การให ้ยาระงับความรู ้สึกทีม
่ ก
ี ารใช ้หรือไม่ได ้ใช ้ดัชนีคลืน
่ ไฟฟ้ าสมองเพือ
่ เป็ นแนวทาง
สาหรับการให ้ยาระงับความรู ้สึก
การศึกษาช่วงเวลาทีร่ ะดับยาวอร์ฟารินอยูใ่ นเป้ าการรักษา ในโรงพยาบาลศิรริ าชและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ล
ต่อช่วงเวลานัน
้

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชรี า ภัทรายุตวรรตน์ และ
จิตวิทยาคลินก
ิ
น.ส.มุทต
ิ า สุขธรรม
่ ววิทย์
รศ. พญ.สุนันทา เชีย

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล
ผศ. พญ.กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์

กุมารเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์

ผศ. พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.อัจฉรา กุลวิสท
ุ ธิ์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

การศึกษาชีวกลศาสตร์เปรียบเทียบความแข็งแรงของการเย็บซ่อมเอ็นกล ้ามเนือ
้ ข ้อไหล่ด ้วยวิธก
ี าร
อาจารย์ นายแพทย์ เอกวิทย์ เกยุราพันธุ์
เย็บผ่านกระดูกแบบใหม่กับวิธก
ี ารใช ้อุปกรณ์ฝังในกระดูก
การศึกษาต ้นทุนการบริบาลหญิงทีม
่ าคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิรริ าช ภายใต ้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ ้วนหน ้า ปี งบประมาณ 2559
การศึกษาต ้นทุนทางตรงของภาวะน้ าตาลตา่ ในผู ้ป่ วยเบาหวาน
การศึกษาตรวจสอบความถูกต ้องของการตรวจแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงทีพ
่ บน ้อย โดยใช ้
column agglutination technique
การศึกษาตรวจสอบความสัมพันธ์ของดัชนีการหายใจเร็วตืน
้ ทีว่ ด
ั ได ้จากเครือ
่ งช่วยหายใจเทียบกับ
การวัดด ้วยวิธม
ี าตรฐานโดยเครือ
่ งสไปโรมีเตอร์ในผู ้ป่ วยทีพ
่ ร ้อมหย่าเครือ
่ งช่วยหายใจ
การศึกษาตัวกาหนดสุขภาพทางสังคม พฤติกรรมการเก็บเห็ด และความคิดเห็นเกีย
่ วกับปั ญหา
เห็ดพิษในประเทศไทยในประชาชนทีเ่ ก็บเห็ด
การศึกษาตาแหน่งทีเ่ หมาะสมในการผ่าตัดเลือ
่ นกระดูกบริเวณคางโดยใช ้ค่าทีว่ เิ คราะห์ได ้จากภาพ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ การศึกษาในร่างอาจารย์ใหญ่

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. ดร. นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

นพ.อนาวิล สงวนแก ้ว

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผศ. ร.อ. พญ.ปาริชาติ เพิม
่ พิกล
ุ

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

ผศ. นพ.นั ฐพล ฤทธิท
์ ยมัย

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ธัญจิรา จิรนั นทกาญจน์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาตาแหน่งอ ้างอิงทางกายวิภาค เพือ
่ การแทงหลอดเลือดผ่านทางผิวหนั งสาหรับทางเข ้า
หลอดเลือดแดงต ้นขา
การศึกษาติดตามผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายเม็ดสีในการรักษาโรคด่างขาว: การศึกษา
ย ้อนหลัง
การศึกษาติดตามระยะยาวในกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย บัญชี การศึกษาติดตามระยะยาว
ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (016-435476-5)
การศึกษาติดตามอุณหภูมก
ิ ายทารกทีม
่ ภ
ี าวะขาดออกซิเจนระยะปริกาเนิดในระหว่างทีไ่ ด ้รับการ
ดูแลอุณหภูมแ
ิ บบปล่อยผ่าน
การศึกษาถึงการเปลีย
่ นแปลงหลังการผ่าตัดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่ชนิดขดลวดหุ ้ม
กราฟต์ สาหรับหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี ายุน ้อย
การศึกษาถึงความปลอดภัยของสารสกัดเปลือกมังคุดในคนปกติ และประสิทธิผลต่อการรู ้ คิดและ
่ มอัลไซเมอร์ระยะแรกถึงปานกลาง
อาการทางจิตประสาทของผู ้ป่ วยภาวะสมองเสือ
การศึกษาถึงปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวต
ิ ภายหลังการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียมในผู ้ป่ วยสูงอายุ
การศึกษาถึงผลการรักษาของผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลมาโดยแยกตามปั จจัยทาง
่ งมาตรฐานหรือความเสีย
่ งสูง ) ในโรงพยาบาลศิรริ าช
พันธุกรรม (ความเสีย
การศึกษาถึงผลขององศาการเคลือ
่ นไหวของการงอข ้อเข่าก่อนออกจากโรงพยาบาลทีม
่ ผ
ี ลต่อ
่ มทีไ่ ด ้รับการ
องศาการเคลือ
่ นไหวของข ้อเข่าภายหลังการผ่าตัดทีเ่ วลา 6 เดือนในผู ้ป่ วยข ้อเข่าเสือ
ผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม
การศึกษาถึงภาวะแทรกซ ้อนทางระบบทางเดินหายใจในผู ้ป่ วยกระดูกต ้นขาส่วนต ้นหักจากมะเร็ง
ทุตย
ิ ภูม ิ (pathologic proximal femur fracture) ทีไ่ ด ้รับการรักษาโดยการผ่าตัดยึดตรึงกระดูก
การศึกษาทดลองเปรียบเทียบผลสาเร็จในรักษาแผลเป็ นนูน ระหว่างการฉีดสารโบทูลน
ิ ั่ม ทอกซิน
เอ และไตรแอมซิโนโลน อะเซโตไนด์
การศึกษาทบทวนวิธก
ี ารรักษาผู ้ป่ วยโรคอารมณ์สองขัว้ ระยะเมเนียทีเ่ ป็ นผู ้ป่ วยใน ของหอผู ้ป่ วย จิต
เวช โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาทะเบียนมะเร็งของโรคจีสต์ในประเทศไทย
การศึกษาทัศนคติตอ
่ การรักษาด ้วยยาฉีดอินซูลน
ิ ของแพทย์และผู ้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม
่ ข
ี ้อ
บ่งชีใ้ นการเริม
่ ยาฉีดอินซูลน
ิ เนือ
่ งจากไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได ้ด ้วยยาชนิดรับประทาน
การศึกษาทางแบคทีเรียวิทยา อาการทางคลินก
ิ และการรักษา BCGosis ในประเทศไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นพ.นรินทร์ สุขะวัชรินทร์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.นฤมล ศิลปอาชา

ตจวิทยา

รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.รัชฎา กิจสมมารถ

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ต ้องพร วรรณะธูป

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผศ.นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.ก ้องเขต เหรียญสุวรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล

ศัลยศาสตร์

พญ.กนกนั นท์ อินทับทิม

จิตเวชศาสตร์

ผศ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ตุลยา สีตสุวรรณ

อายุรศาสตร์

พญ.อรพลิน รินทรวิฑรู ย์

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1162
1163
1164

1165

1166

1167

1168

1169
1170
1171

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาทางคลินก
ิ ชีวเคมี และอณูพันธุศาสตร์ในผู ้ป่ วยไทยทีเ่ ป็ นโรค systemic primary
carnitine deficiency
การศึกษาทางคลินก
ิ และพันธุศาสตร์ของผู ้ป่ วยไทยทีม
่ แ
ี ก ้วตาเคลือ
่ นชนิดเป็ นในครอบครัว
่ การรักษา เพือ
การศึกษาทางคลินก
ิ ระยะที่ 2 แบบปกปิ ดทัง้ 2 ด ้านโดยสุม
่ เปรียบเทียบประสิทธิผล
ความปลอดภัย ความทนต่อการรักษาไข ้หวัดใหญ่ด ้วยยาต ้านไวรัสร่วม 3 ชนิด (อะแมนตาดีน, ไร
บาไวริน, โอเซลทามิเวียร์) (Amantadine, Ribavirin, Oseltamivir) กับยาโอเซลทามิเวียร
การศึกษาทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 ของยาแพมโบรลิซแ
ู มบ (ยาเอ็มเค-3475) เป็ นการรักษาอันดับแรก
ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดสความัสเซลล์บริเวณศีรษะและลาคอทีก
่ ลับเป็ นซา้ /แพร่กระจายมา
จากทีอ
่ น
ื่
การศึกษาทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 เพือ
่ เปรียบเทียบยาแพมโบรลิซแ
ู มบ (MK-3475) กับการดูแลแบบ
ประคับประคองอย่างดีทส
ี่ ด
ุ เมือ
่ ใช ้เป็ นการรักษาลาดับทีส
่ อง ในอาสาสมัครโรคมะเร็งเซลล์ตับ
ระยะลุกลามทีเ่ คยได ้รับการรักษาแบบออกฤทธิท
์ ั่วร่างกายมาก่อน (KEYNOTE-240) (Protocol
NO.MK-3475-240)
การศึกษาทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 เพือ
่ ศึกษาความทนต่อวัคซีนและการกระตุ ้นภูมค
ิ ุ ้มกันของวัคซีนวี
503 หรือวัคซีนฮิวแมนพาพิโลม่าไวรัสชนิดหลายสายพันธุ์ (เอชพีว)ี ทีม
่ ล
ี ักษณะคล ้ายไวรัส ชนิด
แอล 1 ในผู ้ชายอายุ 16 ถึง 26 ปี และผู ้หญิงอายุ 16 ถึง 26 ปี (Protoco No.V503 P
่ เปิ ดเผยการรักษา ของยาแพมโบรลิซแ
การศึกษาทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 แบบสุม
ู มบชนิดเดีย
่ ว
เปรียบเทียบกับยาโดซีแท็กเซล ยาแพคลิแท็กเซล หรือยาไอริโนทีแคน ชนิดเดีย
่ ว ทีเ่ ป็ นตัวเลือก
ของแพทย์ ในอาสาสมัครโรคมะเร็งหลอดอาหารชนิดอะดีโนคาร์ซโิ นมาและชนิดสความัสเซลล์
ระยะลุกลาม/แพร่กระจายทีม
่ ค
ี วามก ้าวหน ้าของโรคหลังจากได ้รับการรักษามาตรฐานอันดับแรก
(KEYNOTE-181)
การศึกษาทางพยาธิวท
ิ ยาการแสดงออกของ COX-2 และ VEGF เพือ
่ ประเมินการพยากรณ์โรคใน
ผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูก การติดตามผลระยะยาวที่ 5 ปี
การศึกษาทางพยาธิวท
ิ ยาของเซลล์เยือ
่ บุหลอดเลือดในผู ้ป่ วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดแอล
ฟ่ า
การศึกษาทางสรีรวิทยาของการให ้ออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูงผ่านทางท่อเปิ ดหลอดลมใน
ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยเครือ
่ งช่วยหายใจ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.นิธวิ ช
ั ร์ วัฒนวิจารณ์

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.มานพ พิทักษ์ ภากร

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ.นพ. วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

อ. นพ.นพดล โสภารัตนไพศาล

อายุรศาสตร์

อ. พญ.จิราพร เสตกรณุกล
ู

รังสีวท
ิ ยา

ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.นพ.นั ฐพล ฤทธิท
์ ยมัย

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1172

้ ราต่อการติดเชือ
้ ราใน
การศึกษาทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารเกีย
่ วกับปฏิกริ ย
ิ าภูมค
ิ ุ ้มกันและการจาแนกเชือ
้ ลึกจากชิน
้ เนือ
ผิวหนั งชัน
้ พาราฟิ น

ผศ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

1173

การศึกษาทีด
่ าเนินการทั่วโลก เพือ
่ ประเมินผู ้ป่ วยโรคลมพิษเรือ
้ รังทีด
่ อ
ื้ ยาต ้านฮิสตามีน จาก
ประเทศในภูมภ
ิ าคเอเชีย-แปซิฟิก, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (อะแวร์-เอเอ็มเอซี): การศึกษา
ชนิดไม่มก
ี ารแทรกแซง เพือ
่ รวบรวมข ้อมูลเกีย
่ วกับการจัดการและผลกระทบทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วย
โรคลมพิษเรือ
้ รังทีด
่ อ
ื้ ต่อการรักษาด ้วยยาต ้านฮิสตามีนชนิดที่ 1 (Protocol No.CIGE025E3401)

ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนั นทน์

ตจวิทยา

รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ.พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.ณั ฐวุฒ พ่วงพันธุง์ าม

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

จิตเวชศาสตร์

รศ.ลลิดา ตันติภม
ู อ
ิ มร

รังสีวท
ิ ยา

1174

1175

1176
1177
1178

่ เรือ
การศึกษาทีม
่ ก
ี ารควบคุมแบบสุม
่ งการให ้ผงถ่านกัมมันต์หลายครัง้ ในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับพิษจาก
ยาเฟนนิโทอินซึง่ มีคา่ ครึง่ เวลาการขจัดยาช ้ากว่าปกติ
่ และควบคุมเรือ
การศึกษานาร่องชนิดสุม
่ งปริมาณและความต ้องการยามอร์ฟีนในระยะหลังผ่าตัด
เปรียบเทียบในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้และไม่ได ้รับยามอร์ฟีนขนาด 0.15 มิลลิกรัมทางช่องน ้าไขสันหลัง
่ งกล ้อง ; The comparison of 0.15 milligram spinal
ในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดปอดโดยวิธส
ี อ
morphine for morphine requirement after video-assisted thoracoscopic surgery. A pilot
randomized control study.
การศึกษานาร่อง : เปรียบเทียบผลลัพธ์การสลายลิม
่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงทีข
่ า ชนิด
เฉียบพลันและกึง่ เฉียบพลัน ด ้วยวิธก
ี ารสลายลิม
่ เลือดทางกลศาสตร์ เทียบกับการฉีดยาละลายลิม
่
เลือดผ่านทางสายสวน
ั ้ ของวัยรุน
การศึกษานาร่อง : ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึ กสติตอ
่ การลดอาการสมาธิสน
่ อายุ
่ งสูงต่อการเป็ นโรคสมาธิสน
ั้
12-18 ปี ทีม
่ ค
ี วามเสีย
การศึกษานาร่อง : ผลกระทบจากการกาหนดความเข ้มรังสีทต
ี่ า่ งกันใน Interstitial Needles ต่อ
การกระจายตัวของปริมาณรังสีในรังสีรักษาระยะใกล ้ด ้วยเทคนิค intracavitary ร่วมกับinterstitial
implantation สาหรับผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูก

1179

ิ โดรมในโรงพยาบาลศิร ิ
การศึกษานาร่อง การกลายพันธุข
์ องยีนในผู ้ป่ วยเด็กไทยทีส
่ งสัยดราเวต์ซน
ผศ.พญ.สรวิศ วีรวรรณ
ราช

กุมารเวชศาสตร์

1180

การศึกษานาร่อง: ผลกระทบจากการวาดรอยโรคระหว่างจากภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และ
ภาพคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า (MRI) ต่อปริมาณรังสีทจ
ี่ ะได ้รับในการรักษาด ้วยรังสีรักษาระยะใกล ้
สาหรับผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูก

รังสีวท
ิ ยา

นายพิชญุตม์ นาคกระแสร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1181
1182

1183

1184

1185
1186
1187
1188

1189
1190

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

การศึกษานาร่องเกีย
่ วกับประสิทธิภาพการรักษาและผลข ้างเคียงของผลิตภัณฑ์ Nailprotex®
ี
อ. พญ.จรัสศรี ฬยาพรรณ
้ ราทีเ่ ล็บ
(เนลโพรเท็ก) ในการรักษาโรคเชือ
การศึกษานาร่องเปรียบเทียบการรักษาในช่วงทีม
่ ก
ี ารกาเริบของโรคนิวโรมัยอิลัยติสออพติกาโดย
การรักษาด ้วยยากลุม
่ สเตียรอยด์ขนาดสูงทางหลอดเลือดดาเปรียบเทียบกับการรักษาด ้วยการฟอก รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์
เลือดดา
การศึกษานาร่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธเี ก็บน้ าลายด ้วยการบ ้วนและไม่บ ้วนน้ าเปล่าก่อน
การเก็บน้ าลาย เพือ
่ ตรวจวัด ระดับคอร์ตซ
ิ อลในน้ าลาย ในขณะทาการกระตุ ้นด ้วยเอซีทเี อช 1
อ. พญ.ปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์
ไมโครกรัม
การศึกษานาร่องเพือ
่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาทากรดอะเซเลอิก 5%
อ.พญ.กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
ั่ 2% ในการรักษาผู ้ป่ วยเพศหญิงทีม
และยาไมน็ อกซิดล
ิ โซลูชน
่ ภ
ี าวะผมบางพันธุกรรมและฮอร์โมน
การศึกษานาร่องเพือ
่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอุปกรณ์พยุงข ้อเท ้าประเภทพลาสติดชนิดมี
ข ้อช่วยกระดกเท ้า (SAGA AFOs) และอุปกรณ์พยุงเท ้าแบบเดิมของผู ้ป่ วย (Prescribed AFOs)
โดยใช ้การวิเคราะห์การเดินแบบสามมิตข
ิ องผู ้ป่ วยเท ้าตก
การศึกษานาร่องเพือ
่ เปรียบเทียบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากศพโดยการ clamp และ ไม่ clamp
เส ้นเลือดบริเวณต ้นขา
้ ไวรัสอีว ี 71 (Hyperimmune plasma to
การศึกษานาร่องเพือ
่ ใช ้พลาสมาทีม
่ แ
ี อนติบอดีสงู ต่อเชือ
้ ไวรัสอีว ี 71 ทีม
EV71) ในการรักษาผู ้ติดเชือ
่ อ
ี าการรุนแรง
การศึกษานาร่องเพือ
่ ศึกษาประสิทธิผลของการออกกาลังกายบนตาราง 9 ช่อง (ก ้าวเต ้น) เทียบ
กับการออกกาลังกายบนสายพานต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและหายใจใน
อาสาสมัครสุขภาพดี
การศึกษานาร่องเพือ
่ หาประสิทธิผลของกลุม
่ บาบัดแบบ Dialectical Behavioral Therapy (DBT)
informed skill training group ในกลุม
่ วัยรุน
่ และผู ้ใหญ่ตอนต ้นทีม
่ พ
ี ฤติกรรมทาร ้ายตัวเอง ทีเ่ ข ้า
มารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษานาร่องเรือ
่ งการเปลีย
่ นแปลงทางพยาธิวท
ิ ยาของผิวหนั ง ภายหลังการใช ้ไหมโพลีแลก
ติก แอซิด เพือ
่ ลดการหย่อนคล ้อยของผิว

ภาควิชา/หน่วยงาน
ตจวิทยา
อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

ตจวิทยา

อ.วสกรณ์ เฉลิมพล

โรงเรียนกายอุปกรณ์สธิ น
ิ ธร

พญ.วีรน
ิ ทร์ วงศ์อาภาเนาวรัตน์

นิตเิ วชศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

จิตเวชศาสตร์

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษานาร่องเรือ
่ งการศึกษาประสิทธิผลในการลดสัดส่วนบริเวณน่อง ด ้วยวิธก
ี ารใช ้พลังงาน
เลเซอร์ไดโอด 1060 นาโนเมตร ในการสลายไขมัน โดยใช ้อุปกรณ์เครือ
่ งเลเซอร์กาจัดไขมันส
คัลพชัวร์
การศึกษานาร่องเรือ
่ งประสิทธิผลในการสลายไขมันบริเวณใต ้คาง ด ้วยวิธก
ี ารใช ้เลเซอร์ไดโอด
1060 นาโนเมตร
การศึกษานาร่องเรือ
่ งประสิทธิผลการรักษาเซลลูไลท์และผิวหนั งหย่อนยานบริเวณหน ้าท ้องด ้วย
เครือ
่ งคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุชนิดหลายขัว้ (Venus Legacy)
การศึกษานาร่องเรือ
่ งประสิทธิผลของกลุม
่ บาบัดแบบเจริญสติตอ
่ ความสามารถของสมองขัน
้ สูงใน
้ ประถมศึกษา
เด็กชัน
การศึกษานาร่องเรือ
่ งประสิทธิภาพการยกกระชับใบหน ้าส่วนกลางด ้วยเครือ
่ งอัลตราซาวด์แบบไม
โครโฟกัสในผู ้ป่ วยไทยทีม
่ ใี บหน ้าหย่อนคล ้อย
การศึกษานาร่องเรือ
่ งประสิทธิภาพการยกกระชับใบหน ้าส่วนบนด ้วยเครือ
่ งอัลตราซาวด์แบบไมโคร
โฟกัสในผู ้ป่ วยไทยทีม
่ ใี บหน ้าหย่อนคล ้อย
การศึกษานาร่องเรือ
่ งผลจากการเอียงอุปกรณ์ประคองเท ้าและข ้อเท ้าในคนไข ้หลอดเลือดสมองที่
มีปัญหาการเดินด ้วยการแอ่นหัวเข่า
การศึกษานาร่องแรงทีก
่ ระทาต่อขาโดยอุปกรณ์พยุงข ้อเท ้าสาหรับกระดูกขาหักในประเภททีใ่ ช ้
การลงน้ าหนั กทีเ่ อ็นสะบ ้าและไม่ใช ้การลงน้ าหนั กทีเ่ อ็นสะบ ้า
การศึกษานาร่องการเปลีย
่ นแปลงความหนาของเส ้นใยประสาทตา ในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
กระดูกสันหลัง โดยใช ้เครือ
่ งตรวจขัว้ ประสาทตา (Optical Coherence Tomography (OCT)
้ เอชไอวี และภูมค
้ เอชไอวี ในเด็กติดเชือ
้ เอชไอวี
การศึกษานาร่องการซ่อนตัวของเชือ
ิ ุ ้มกันต่อเชือ
ทีไ่ ด ้รับยาต ้านไวรัสตัง้ แต่ในช่วงทารก
้ ไข ้เลือดออกเดงกี่ บัญชี U19
การศึกษานาร่องการตรวจเซลล์ในระบบภูมค
ิ ุ ้มกันในผู ้ป่ วยติดเชือ
(016-423022-0)
การศึกษานาร่องการผ่าตัดสร ้างหลอดเลือดแดง-ดา เพือ
่ ใช ้ในการผ่าตัดย ้ายกล ้ามเนือ
้ gracilis ใน
ผู ้ป่ วยเส ้นประสาท brachial plexus บาดเจ็บทีม
่ ป
ี ั ญหาการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง
การศึกษานาร่องการลงทะเบียนผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเต ้านมในประเทศไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

อ. นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

จิตเวชศาสตร์

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

นางสาวปวีณา สุดเดช

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

นางสาวจุฑามาศ พินจ
ิ เลิศสกุล

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

รศ. นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล

จักษุ วท
ิ ยา

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ. ดร. นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษานาร่องการศึกษาเปรียบเทียบ ปริมาณ และ คุณภาพของ เซลล์ต ้นกาเนิดหลอดเลือดที่
ได ้รับการเพาะเลีย
้ ง ในผู ้ป่ วยขาขาดเลือดจากโรคแผ่นไขมันอุดตันในหลอดเลือด และผู ้ป่ วยขา
ขาดเลือดจากสาเหตุอน
ื่
่ รูปภาพในผู ้สูงอายุฉบับภาษาไทย
การศึกษานาร่องของการพัฒนาแบบทดสอบการเรียกชือ
การศึกษานาร่องชุดตรวจอีเล็คซิส เอชไอวี ดูโอ ครัง้ ที่ 2
การศึกษานาร่องถึงผลของการรับประทานอาหารก่อนการบริหารสารเภสัชรังสีตอ
่ ปริมาณสารเภสัช
รังสีสะสมในช่องท ้องส่วนบนทีส
่ ง่ ผลรบกวนการแปลผลภาพตรวจสแกนกล ้ามเนือ
้ หัวใจ
การศึกษานาร่องประสิทธิผลของการใช ้เทคนิค diffusion-weighted MRI เพือ
่ ตรวจหาภาวการณ์
ฉีกขาดของเส ้นเอ็นหัวไหล่
การศึกษานาร่องประสิทธิผลของการให ้ความรู ้เรือ
่ งการสอนการบริหารกล ้ามเนือ
้ ในผู ้ป่ วยโรคข ้อ
่ ม ในชุมชนแห่งหนึง่ ในจังหวัดนครสวรรค์
เข่าเสือ
ี โอลีฟ (Superheal O-live cream) ต่อการรักษา
การศึกษานาร่องประสิทธิผลของครีมซุปเปอร์ฮล
สภาพผิวหน ้า
การศึกษานาร่องประสิทธิภาพของเครือ
่ งคลืน
่ กระแทกในการรักษารอยแผลเป็ นนูน
การศึกษานาร่องประสิทธิภาพของเจลทาเล็บทีม
่ ส
ี ารสกัดของ อาร์ทม
ี เี ซีย อโบรทานูม และ กลี
เซอรีน ในผู ้ทีม
่ ผ
ี วิ เล็บมือผิดปกติ
การศึกษานาร่องผลของโปรแกรมการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมแบบไทยกับการลดลงของน้ าหนั ก
ในช่วงหลังคลอดในผู ้หญิงทีม
่ ป
ี ระวัตเิ บาหวานในขณะตัง้ ครรภ์
่ ชืน
้ ต่อการดูดซึมทางผิวหนั งของยาทา 0.1% ไตร
การศึกษานาร่องผลของการทาครีมให ้ความชุม
แอมซิโนโลนอะเซโทไนด์ รูปแบบครีม
การศึกษานาร่องลักษณะการเปลีย
่ นแปลงสารชีวโมเลกุลในเลือดอาสาสมัครทีม
่ ธี าตุเจ ้าเรือน
ต่างกันหลังได ้รับยาอายุรเวทศิรริ าชตารับเบญจกูล
การศึกษาบทบาทของ Hippo และ Reactive oxygen species signaling pathways รวมทัง้ การ
แสดงออกของยีนอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้องในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
การศึกษาบทบาทของการตรวจพิเศษวัดระดับออกซิเจนทีผ
่ วิ หนั งเพือ
่ ประเมินแนวโน ้มในการเก็บ
รักษาขาในผู ้ป่ วยภาวะขาขาดเลือดเรือ
้ รังระยะวิกฤตหลังการผ่าตัดถ่างขยายหลอดเลือดแดงทีข
่ า

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.จินตนา อาศนะเสน
ผศ. ร.อ. พญ.ปาริชาติ เพิม
่ พิกล
ุ

อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

ผศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.นิตยา เล็กตระกูล

รังสีวท
ิ ยา

นศพ.ธนิสร จันทร์วฒ
ั รังกูล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

ศ. คลินก
ิ นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

รศ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

อ.พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย

ตจวิทยา

รศ. ดร. นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

อ.นพ.ณั ฐวุฒ พ่วงพันธุง์ าม

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาประเมินคะแนน APRI และ FIB-4 ในการวินจ
ิ ฉั ยภาวะพังผืดในตับในผู ้ป่ วยตับอักเสบ
เรือ
้ รังในประเทศไทย
การศึกษาประโยชน์ของการตรวจภาพถ่ายรังสีสมองหลายชนิดการตรวจเพือ
่ ใช ้ในการประเมินและ
วินจ
ิ ฉั ยโรคอัลไซเมอร์ระยะแรกเริม
่ ทัง้ ในกรณีทม
ี่ แ
ี ละปราศจากความผิดปกติอน
ื่ ทางสมองร่วมด ้วย
การศึกษาประโยชน์ของการส่องกล ้องทางเดินหายใจในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการบาดเจ็บจากการสาลัก
ควันไฟ
การศึกษาประโยชน์ของวิธฉ
ี ีดสีอน
ิ โดไซยานีนกรีนทีส
่ ง่ ผลต่อการผ่าตัดต่อทางเดินน้ าเหลืองใน
ผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะแขนบวมจากภาวะทางเดินน้ าเหลืองอุดตัน
การศึกษาประโยชน์ของสูตรการคานวณค่า tryptase ในเลือดเพือ
่ ใช ้วินจ
ิ ฉั ยภาวะแพ ้กุ ้งชนิดรุนแรง
การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช ้ 1% ลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ เป็ นตัวทาละลาย
ิ ลิน จี เปรียบเทียบกับการใช ้น้ าสะอาดปราศจากเชือ
้ เป็ นตัวทาละลาย
ในยา เบนซาทีน เพนิซล
เพือ
่ ลดความปวดในการฉีดยาในผู ้ป่ วยซิฟิลส
ิ ในประเทศไทย
การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษารูขม
ุ ขนกว ้างด ้วยเลเซอร์เออร์เบียมแยค
การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาสหัศธาราต่ออาการปวดเข่า ในผู ้ป่ วยโรคข ้อเข่า
่ ม
เสือ
การศึกษาประสิทธิผลในการช่วยระบายเสมหะของเครือ
่ งช่วยไอด ้วยความดันบวกและลบ
้ ระบบทางเดินหายใจ
เปรียบเทียบกับการทากายภาพบาบัดทรวงอกในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ก
ี ารติดเชือ
ส่วนล่างร่วมกับภาวะหายใจล ้มเหลวเฉียบพลัน (โครงการวิจัยต ้นแบบ)
การศึกษาประสิทธิผลในการรักษาฝ้ าด ้วยคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุสาหรับปรับสภาพผิวเป็ นส่วน ๆ ผ่าน
เข็มอิเลกโทดขนาดเล็ก
การศึกษาประสิทธิผลในการลดไขมันบริเวณเหนือเข่าด ้วยเลเซอร์ไดโอด 1060 นาโนเมตร
้ กลากเทียม และการติดเชือ
้ กลากเทียมร่วมกับกลากแท ้ ในเล็บ
การศึกษาประสิทธิผลการรักษาเชือ
ด ้วยเลเซอร์เอ็นดีแยค 1064 นาโนเมตร, การทายาอะโมโรลฟี น และการใช ้เลเซอร์เอ็นดีแยค
1064 นาโนเมตร ควบคูก
่ ับการทายาอะโมโรลฟี น
่ (Hydradermabrasion) ต่อการรักษา
การศึกษาประสิทธิผลของเครือ
่ งไฮดราเดอร์มาเบรชัน
สภาพผิวของคนไทย
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนั กเรียนทีม
่ ผ
ี ลสัมฤทธิ์
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 4 - 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทางการเรียนตา่ ระดับชัน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.จตุพร ศิรก
ิ ล
ุ

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ

ศัลยศาสตร์

ศ. พญ.อรทัย พิบล
ู โภคานั นท์

กุมารเวชศาสตร์

รศ. ดร. นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ
รองศาสตราจารย์ พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
และ น.ส.ชิดาภา ภักดิแ
์ จ่มใส

ตจวิทยา

ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิม
้ ประยูร

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

ผศ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

ศ. นพ. วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

นางสาวพรสวรรค์ ใหลสุวรรณ

จิตเวชศาสตร์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244

ื่ โครงการ
ชอ
้
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสร ้างเสริมภูมค
ิ ุ ้มกันการติดเกมของนั กเรียนระดับชัน
ประถมศึกษาปี ท ี่ 4-6
การศึกษาประสิทธิผลของการให ้ยาระงับปวดทางช่องเหนือไขสันหลังในโรงพยาบาลศิรริ าช:
การศึกษาแบบเชิงสังเกต
การศึกษาประสิทธิผลของการฉีดยาชาบริเวณข ้อมือในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดบริเวณมือ
การศึกษาประสิทธิผลของการตรวจเวลาคืนกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอย (capillary refill
time) เพือ
่ ประเมินการไหลเวียนของเลือด
การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาสิวด ้วยเครือ
่ งกระตุ ้นความร ้อนด ้วยคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ทีจ
่ าเพาะ
กับต่อมไขมัน
การศึกษาประสิทธิผลของการออกกาลังกายบนตาราง 9 ช่อง (ก ้าวเต ้น) เทียบกับการออกกาลัง
กายบนสายพานต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและหายใจในอาสาสมัครสุขภาพดี
การศึกษาประสิทธิผลของซินไบโอติกส์เพือ
่ ป้ องกันการเข ้ารับการรักษาซา้ ในโรงพยาบาลของ
ผู ้ป่ วยโรคตับแข็งระยะท ้าย
การศึกษาประสิทธิผลของยา methotrexate ในการรักษาผู ้ป่ วยสะเก็ดเงินคนไทยในสถานการณ์
ชีวต
ิ จริง
การศึกษาประสิทธิผลของยาชงหญ ้าดอกขาวในการเลิกบุหรีใ่ นอาสาสมัครทีส
่ บ
ู บุหรี่
การศึกษาประสิทธิผลของอุปกรณ์การรักษาทางกิจกรรมบาบัดทีป
่ ระดิษฐ์เองในผู ้ป่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง
การศึกษาประสิทธิผลจากการใช ้การออกกาลังกายเสมือนจริง ด ้วยเทคโนโลยีจากเครือ
่ งเล่นเกม
นินเทนโด วี (Nintendo Wii) เพือ
่ ฟื้ นฟูสมรรถภาพของผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง,การศึกษา
แบบแบ่งกลุม
่ สหสถาบัน
การศึกษาประสิทธิผลระหว่าง สารสกัดสมุนไพรธรรมชาติและอนุพันธ์ของซิลโิ คน เปรียบเทียบกับ
เจลซิลโิ คนในการลดการเกิดแผลเป็ นนูนในแผลผ่าตัดเปิ ดหน ้าอก
การศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความสามารถต่อการคงใช ้ ฮีรส
ู กาซิลโิ คนเจล ในการ
่ ชนิดปิ ดทัง้ สองด ้าน โดยมีตัวยา
ป้ องกันแผลทีเ่ กิดจากการผ่าตัด:การศึกษาไปข ้างหน ้าแบบสุม
และยาหลอกการศึกษา 634115

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นางสาวปั นณ์นภัส ธนอริยาไพศาล

จิตเวชศาสตร์

ผศ. พญ.มิง่ ขวัญ วงษ์ยงิ่ สิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.ชิตพงศ์ ศิรท
ิ องถาวร

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.ต่อพล วัฒนา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

ศาสตราจารย์ นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล และ
น.ส.สรัญธร พุทธิไพบูลย์

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อ. นพ.สุพจน์ นิม
่ อนงค์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

ตจวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร. ขจี ปิ ลกศิร ิ และ น.ส.นั นท
วัน ประทุมสุวรรณ์

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นางสาวพนินทร กองเกตุใหญ่

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์

อายุรศาสตร์

ั กาเนิดนั กตะ
อ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ. ร.อ.มานพชัย ธรรมคันโธ, ร.น.

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253

1254

1255

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาประสิทธิภาพและความเป็ นไปได ้ในการนาวีดโี อมาใช ้ในการเรียนการสอนเพือ
่ พัฒนา
ทักษะการประเมินตนเองของนั กเรียน
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยแบบย ้อนหลัง ของยาฮีมา-พลัส ในผู ้ป่ วยโรคไตเรือ
้ รังที่
ได ้รับการรักษาด ้วยยาฮีมา-พลัส อย่างต่อเนือ
่ งในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ 308 นาโนเมตร เอ็กไซเมอร์ เลเซอร์ ร่วมกับยา
ฉีดคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เฉพาะที่ เปรียบเทียบกับการใช ้ยาฉีดคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เฉพาะที่ ในการ
รักษาผู ้ป่ วยโรคผมร่วงชนิดมีแผลทีห
่ นั งศีรษะบริเวณด ้านหน ้า
การศึกษาประสิทธิภาพการตรวจมะเร็งเต ้านมด ้วยเครือ
่ งอัลตร ้าซาวนด์ความถีส
่ งู อัตโนมัตใิ นผู ้ป่ วย
หญิงไทย
การศึกษาประสิทธิภาพการระงับปวดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จากการทา direct field block ด ้วย 0.125%
bupivacaine จานวน 40 มล. หลังการผ่าตัดคลอดทีผ
่ ู ้ป่ วยได ้รับยาชาเฉพาะทีใ่ นช่องไขสันหลัง
ร่วมกับมอร์ฟีน
การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาผู ้ป่ วยโรคจมูกอักเสบเรือ
้ รัง ทีร่ ักษาด ้วยยาเต็มทีแ
่ ล ้วไม่ได ้ผล
โดยวิธก
ี ารใช ้คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุรว่ มกับการหัก Inferior Turbinate
การศึกษาประสิทธิภาพของ bilateral inferior petrosal sinus sampling ในการวินจ
ิ ฉั ยโรคคุชชิง่
และการคาดการณ์ตาแหน่งของเนือ
้ งอก
การศึกษาประสิทธิภาพของ EFAST ในการตรวจวินจ
ิ ฉั ยภาวะเลือดออกในช่องอกและภาวะลมรั่ว
ในช่องอกเปรียบเทียบกับการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
้ ราในช่องคลอดทีไ่ ด ้รับการ
การศึกษาประสิทธิภาพของ Gentian violet ในการรักษาการติดเชือ
่
รักษาด ้วยยา fluconazole: การศึกษาแบบสุม
การศึกษาประสิทธิภาพของเครือ
่ งตรวจสัญญาณเส ้นประสาทรีเคอร์เรนท์ลาริงเจียลในการผ่าตัด
ไทรอยด์
โดยประเมินจากระยะเวลาในการค ้นหาเส ้นประสาทและเวลาในการผ่าตัดไทรอยด์
การศึกษาประสิทธิภาพของเครือ
่ งมือคัดกรองภาวะโภชนาการ Nutrition Risk Screening 2002
ในการประเมินภาวะโภชนาการและผลทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นางสาวขวัญเนตร เพิม
่ พูล

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

รศ.นพ. เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง

ตจวิทยา

ศ. ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.ฐิตม
ิ า ชินะโชติ

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. นพ.ปารยะ อาสนะเสน

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ศ. นพ.สุทน
ิ ศรีอัษฎาพร

อายุรศาสตร์

อ. พญ.นิธด
ิ า ณ สงขลา

รังสีวท
ิ ยา

ผศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. พญ.กุสม
ุ า ไชยสูตร

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1256
1257
1258
1259
1260
1261

1262

1263
1264
1265
1266

ื่ โครงการ
ชอ
้ อสุจใิ นผู ้ป่ วยมี
การศึกษาประสิทธิภาพของเจลเทสโทสเตอโรนในการเพิม
่ ความเข ้มข ้นของน้ าเชือ
้ อสุจน
บุตรยากจากภาวะน้ าเชือ
ิ ้อยและมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเลือดตา่ (การศึกษานา
ร่อง)
การศึกษาประสิทธิภาพของโครงการ Catheter Reminder and Evaluation (CaRE) ในการลด
้ ทีส
ระยะเวลาในการคาและป้ องกันการติดเชือ
่ ัมพันธ์กับการคาสายสวน
การศึกษาประสิทธิภาพของการใช ้แนวปฏิบัตส
ิ าหรับการจองเลือดเพือ
่ การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
และการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าและข ้อสะโพกเทียม
การศึกษาประสิทธิภาพของการใช ้ยา deferasirox ในการรักษาภาวะเหล็กเกินในผู ้ป่ วยธาลัสซี
เมียทีเ่ ข ้าโครงการ EXPAP ในโรงพยาบาลศิรริ าช
้
การศึกษาประสิทธิภาพของการใช ้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงทีผ
่ า่ นการปรับอุณหภูมแ
ิ ละความชืน
ทางสายจมูกในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะหายใจลาบากเฉียบพลันในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาประสิทธิภาพของการฉายแสงแอลอีดค
ี วามยาวคลืน
่ 830 นาโนเมตรในการป้ องกันการ
เกิดแผลเป็ นนูนภายหลังการผ่าตัด
การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนรักษาโรคจมูกอักเสบทีเ่ กิดจากภูมแ
ิ พ ้ไรฝุ่ นในผู ้ป่ วยไทย
ด ้วยวิธท
ี างคลินก
ิ และทางวิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน (A study of the efficacy of mite allergen vaccine
among AR Thai patients by clinical and immunological methods) บัญชี IT Project คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-422578-8)
การศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจเวลาคืนกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอยบริเวณปลายนิว้ ใน
การวินจ
ิ ฉั ยภาวะหลอดเลือดบาดเจ็บทีร่ ยางค์สว่ นบน
การศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจเอมอาร์ไอด ้วยสารทึบรังสีชนิด Gadoxetic acid
(Gd-EOB-DTPA) ในการตรวจวินจ
ิ ฉั ยมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma ในผู ้ป่ วยทีม
่ ี
ภาวะตับแข็ง
การศึกษาประสิทธิภาพของการทายาทรานเนซามิค แอซิด ร่วมกับการยิงเลเซอร์เออร์เบียมแย็ก
แบบแบ่งส่วนในการรักษาฝ้ าบริเวณใบหน ้า

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. พญ.อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.สุรน
ิ ทร์ ธนพิพัฒนศิร ิ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิม
้ ประยูร

กุมารเวชศาสตร์

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

ผศ. นพ.พงศกร ตันติลป
ี ิ กร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. นพ.ต่อพล วัฒนา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.ศศิมา เอีย
่ มพันธุ์

ตจวิทยา

การศึกษาประสิทธิภาพของการปรับขนาดยาแวนโคมัยซินด ้วยวิธเี จาะเลือด 2 ครัง้ เปรียบเทียบกับ
ผศ.ดร.พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
้ สแตฟิ โลคอคคัส ออเรียสชนิดดือ
ิ น
วิธเี จาะเลือด 1 ครัง้ ในการรักษาการติดเชือ
้ ต่อยาเมทิซล
ิ

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ ายาสกัดจากอาหารทีเ่ ตรียมจาก lyophilized food (อาหารทีเ่ ตรียม
้ ) ทีร่ ะยะเวลาเก็บรักษา แตกต่างกัน โดย
จากกรรมวิธท
ี าให ้แห ้งด ้วยความเย็นและปราศจากเชือ
การทดสอบผิวหนั งด ้วยวิธส
ี ะกิดและวิธใี ช ้แผ่นทดสอบสารก่อภูมแ
ิ พ้
การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาร์โมลิป และการควบคุมอาหาร ในการควบคุม
่ งตา่ ทีม
ระดับโคเลสเตอรอลในผู ้ป่ วยกลุม
่ ความเสีย
่ ภ
ี าวะไขมันในเลือดสูง
้ ราชนิดรุกรานภายหลังให ้ยา
การศึกษาประสิทธิภาพของยาไอทราโคนาโซลเพือ
่ ป้ องกันการติดเชือ
เคมีบาบัดในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์
การศึกษาประสิทธิภาพของยากลุม
่ statins ขนาดต่าง ๆ ในการลดระดับไขมันสาหรับการป้ องกัน
ระดับปฐมภูมใิ นผู ้ป่ วยไขมันในเลือดผิดปกติชาวไทย
การศึกษาประสิทธิภาพของวิธก
ี ารเตรียมดีเอ็นเอแม่แบบจากเซลล์เดีย
่ วทีเ่ หมาะกับการตรวจ
วินจ
ิ ฉั ยโรคพันธุกรรมยีนเดียวในตัวอ่อนก่อนการฝั งตัว
การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์พยุงข ้อเท ้าชนิดมีข ้อเคลือ
่ นไหวและมีตัวดูดซับแรงกระแทก
ขณะเดินบนพืน
้ ต่างระดับในผู ้ป่ วยอัมพาตครึง่ ซีก
การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินก
ิ ของยาไฮดรอกซียเู รียในผู ้ป่ วยเด็กและวัยรุน
่ โรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียชนิดเบต ้า
การศึกษาประสิทธิภาพระยะยาวของยาโอมาลิซแ
ุ มบในการรักษาผู ้ป่ วยโรคลมพิษเรือ
้ รังชนิด
เกิดขึน
้ เองชาวเอเชีย
การศึกษาปริมาณน้ ายาค ้างท ้องทีเ่ พียงพอต่อการกาจัดของเสียโมเลกุลเล็กในผู ้ป่ วยทีเ่ ริม
่ ล ้างไต
ทางช่องท ้อง
การศึกษาปริมาณรังสีเปรียบเทียบระหว่างวิธฉ
ี ายรังสีสามมิต,ิ วิธก
ี ารฉายรังสีปรับความเข ้มและ
วิธก
ี ารฉายรังสีปรับความเข ้มเชิงปริมาตรในผู ้ป่ วยเด็ก Abdominal Neuroblastoma ทีไ่ ด ้รับการ
ผ่าตัดหมด
การศึกษาปริมาณวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์และปั จจัยการแข็งตัวของเลือดในผลิตภัณฑ์พลาสมา
โรงพยาบาลศิรริ าช
่ งและผลกระทบทางคลินก
้ เอชไอวีตอ
การศึกษาปั จจัยเสีย
ิ ของการปกปิ ดการติดเชือ
่ คูส
่ มรสหรือคู่
นอนของผู ้ป่ วยเอชไอวีทโี่ รงพยาบาลศิรริ าช
่ งของโรคมะเร็งเต ้านมในศูนย์ถันยรักษ์
การศึกษาปั จจัยเสีย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ิ ฏสุนทร
ศ. พญ.นวลอนงค์ วิศษ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร

ศูนย์โรคหัวใจ

อ. พญ.พลอยเพลิน พิกล
ุ สด

อายุรศาสตร์

ผศ. ดร. พญ.มยุร ี หอมสนิท

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. นพ.เรืองศิลป์ เชาวรัตน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ.ณั ฐพงษ์ พลหาญ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

นพ.สุรกานต์ เจนสัจวรรณ์

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนั นทน์

ตจวิทยา

อ. นพ.สุชาย ศรีทพ
ิ ยวรรณ

อายุรศาสตร์

ั รัศมี
นพ.ธีรดนย์ ตรีชย

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสงิ ห์

ศูนย์ถันยรักษ์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292

ื่ โครงการ
ชอ
่ งของการเกิดพิษต่อตับจากยา methotrexate ของผู ้ป่ วยสะเก็ดเงินคนไทย
การศึกษาปั จจัยเสีย
่ งของการติดเชือ
้ ซา้ ในผู ้ป่ วยทีม
้ หลังการผ่าตัดเปลีย
การศึกษาปั จจัยเสีย
่ ภ
ี าวะติดเชือ
่ นข ้อเทียมที่
ได ้รับการรักษาด ้วยวิธก
ี ารผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเทียมซา้
่ งทีส
่ มหน ้าทีก
การศึกษาปั จจัยเสีย
่ ัมพันธ์กับการเสือ
่ ารทางานของไตในผู ้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ใน
โรงพยาบาลอาเภอแห่งหนึง่
การศึกษาปั จจัยและค่าใช ้จ่ายของการผ่าตัดเพือ
่ การฟอกเลือดสาหรับผู ้ป่ วยไตวายเรือ
้ รังของ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ย ้อนหลัง 3 ปี
การศึกษาปั จจัยต ้นทุนชีวต
ิ ทีส
่ ง่ ผลต่อการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน
่
การศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องและความรุนแรงของการเกิดเลือดออกผิดปกติในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคเกร็ด
เลือดตา่ จากกลไกทางระบบภูมค
ิ ุ ้มกัน (immune thrombocytopenia)
การศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเกิดโรคไตวายเรือ
้ รัง ระยะที่ 5 ในผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน
การศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเกิดภาวะสายตาเอียงตามหลังการผ่าตัดกล ้ามเนือ
้ ตาแก ้ไขภาวะ
ตาเหล่
การศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเกิดอาการระคายเคืองทางเดินปั สสาวะส่วนล่าง
การศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความเครียดของนั กเรียนทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางการได ้ยินใน
โรงเรียนแห่งหนึง่ สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
้ เอชไอวีทไี่ ด ้รับ
การศึกษาปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับการเกิดกลุม
่ อาการเมตาบอลิก ในเด็กติดเชือ
ยาต ้านไวรัส โดยมียา Protease Inhibitor (PIs) รวมอยูด
่ ้วย
การศึกษาปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับการเกิดการรั่วซึมแบบที่ 2 จาก inferior mesenteric artery
ภายหลังการรักษาด ้วยการใส่หลอดเลือดเทียมทีม
่ ล
ี วดค้ายัน
การศึกษาปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับการกินยาต ้านไวรัสในบุคากรทางการแพทย์ทไี่ ด ้รับอุบัตเิ หตุ
สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลัง่ ของผู ้ป่ วย ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช: ปี 2554-2558

1293

การศึกษาปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับคุณภาพชีวต
ิ ทีไ่ ม่ดใี นผู ้สูงอายุทม
ี่ ภ
ี าวะบกพร่องการรู ้คิด

1294
1295

การศึกษาปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการรักษาของภาวะมอนเทคเจียทีไ่ ด ้รับการรักษาล่าช ้า
การศึกษาปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการรักษาความผิดรูปของกระดูกในภาวะกระดูกอ่อนทีม
่ ฟ
ี อสเฟตตา่

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

ตจวิทยา

อ. นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นศพ.วีรภัทร พัฒนศรี

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นางสาวสุภาภรณ์ ตันพรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์

นางทัศนีย ์ สุนทราภิรมย์

จิตเวชศาสตร์

อ. พญ.บุณฑริกา สุวรรณวิบล
ู ย์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกาธรกุล

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. นพ.ภควัฒน์ ระมาตร์
อาจารย์ พญ. สิรน
ิ ั ดดา ปั ญญาภาส และ น.ส.
ชรินรัตน์ เรืองสุพันธุ์

ศัลยศาสตร์

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ิ ธิ์
ศ. นพ.ทนงชัย สิรอ
ิ ภิสท

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.อรนิช นาวานุเคราะห์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ศาสตราจารย์ นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย และ
น.ส.อรพรรณ กันยะมี
รศ. พญ.พีระจิตร เอีย
่ มโสภณา
รศ. พญ.พีระจิตร เอีย
่ มโสภณา

จิตเวชศาสตร์

วิทยาการระบาด
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความไม่รว่ มมือในการใช ้ยาควบคุมระดับน้ าตาลของผู ้ป่ วย โรคเบาหวาน
ในตาบลแห่งหนึง่ ในประเทศไทย
การศึกษาปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อผลของการรักษาโรคเส ้นประสาทตาอักเสบฉั บพลันในผู ้ป่ วยโรคนิวโร
มัยอิลัยติส ออปติกา

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
นศพ.โลกเชษฐ์ ธนสุกาญจน์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

การศึกษาปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์และผลของไข ้ทีเ่ กิดขึน
้ ใหม่ในหออภิบาลอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม
่ พิกล
ุ
การศึกษาปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการใช ้ยาตามสัง่ ในผู ้ป่ วยโรคความดันโลหิตสูง บริเวณเขตการ
รับผิดชอบของ โรงพยาบาลแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการถูกงูเขียวหางไหม ้กัด ใน อาเภอสรรคบุร ี จังหวัดชัยนาท ประเทศ
ไทย
การศึกษาปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการทางานผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะช็อกจาก
้ ในกระแสเลือดของโรงพยาบาลศิรริ าช: การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย ้อนหลัง
การติดเชือ
การศึกษาปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการปวดระดับรุนแรงในห ้องพักฟื้ นหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วน
อกและเอว
การศึกษาปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับความสาเร็จของการใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ทอ
่ ช่วยหายใจ
เพือ
่ ป้ องกันการใส่ทอ
่ ช่วยหายใจซา้ ในผู ้ป่ วยหลังถอดท่อช่วยหายใจ
การศึกษาปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์ตอ
่ การเกิดภาวะแทรกซ ้อนทางไตและจอประสาทตาในผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมชน
การศึกษาปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์ตอ
่ ระยะเวลาในการมาโรงพยาบาลของผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน
การศึกษาปั ญหาพฤติกรรม อารมณ์, ความมั่นใจในตนเอง, ความฉลาดทางอารมณ์, การพัฒนา
ทางสติปัญญาของเด็กโรคกล ้ามเนือ
้ ร่วมประสาท และความเครียดในผู ้ดูแล
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 4-6 ทีม
การศึกษาปั ญหาสุขภาพจิตของนั กเรียนชัน
่ ผ
ี ลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
ต่างกัน ในโครงการสุขภาพจิตโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษาผลแทรกซ ้อนจากการใช ้ยาระงับความรู ้สึก ในผู ้ป่ วยหลอดเลือดสมองตีบทีเ่ ข ้ารับการ
รักษาด ้วยวิธล
ี ากลิม
่ เลือดในเส ้นเลือดสมอง
การศึกษาผลแทรกซ ้อนจากการผ่าตัดจากการเพิม
่ ระยะเวลารอการผ่าตัดหลังการทาเคมีบาบัดและ
การฉายรังสีในผู ้ป่ วยมะเร็งเรคตัม

ภาควิชา/หน่วยงาน

อายุรศาสตร์

นศพ.รณกร คงสกนธ์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นศพ.กิตติพศ วงศ์นศ
ิ านาถกุล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผศ. พญ.สุวรรณี ผู ้มีธรรม

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.บุศรา ศิรวิ น
ั สาณฑ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

นศพ.พิชานน วัชรประภาพงศ์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นพ.ธภัทร หว่านณรงค์

อายุรศาสตร์

ั
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวแกมแก ้ว โบษกรนั ฏ

จิตเวชศาสตร์

ผศ. นพ.ภูรพ
ิ งศ์ ทรงอาจ

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.อัฐพร ตระการสง่า

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319

1320
1321

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาผลกระทบของความแปรปรวนของระดับน้ าตาลในเลือดต่ออัตราตายในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะ
้ ในกระแสเลือด
ช็อกจากการติดเชือ
การศึกษาผลกระทบของความผิดปกติในการรับกลิน
่ และรสต่อคุณภาพชีวต
ิ โดยใช ้แบบสอบถาม
คุณภาพชีวต
ิ SF-36 (ฉบับภาษาไทย) ในคนไทย
การศึกษาผลกระทบของวิกฤตการณ์อท
ุ กภัย ๒๕๕๔ ต่อปั ญหาสุขภาพ: การศึกษาระบาดวิทยาใน
ประเทศไทย
การศึกษาผลกระทบของวิธก
ี ารปิ ดกัน
้ หลอดเลือดเลีย
้ งไตในระหว่างการตัดเอาก ้อนเนือ
้ และไต
ออกบางส่วนด ้วยวิธใี ช ้หุน
่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัดต่อผลการผ่าตัดและการทางานของไต : ประสบการณ์ 6
ปี ของโรงพยาบาลศิรริ าช ประเทศไทย
การศึกษาผลการใช ้เลเซอร์เอ็นดีแย็ก ในการรักษาสีผวิ ทีเ่ ข ้มขึน
้ หลังการปลูกถ่ายผิวหนั ง
การศึกษาผลการตอบสนองภูมค
ิ ุ ้มกันและความปลอดภัยของวัคซีนป้ องกันมะเร็งปากมดลูกใน
้ เอชไอวีอายุ 9-24ปี
ผู ้ป่ วยเด็กและวัยรุน
่ หญิงทีต
่ ด
ิ เชือ
การศึกษาผลการผ่าตัดซ่อมแซมลิน
้ หัวใจไมตรัลในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการตรวจหัวใจด ้วยคลืน
่ เสียง
ความถีส
่ งู ผ่านหัวตรวจในหลอดอาหารระหว่างการผ่าตัด
การศึกษาผลการผ่าตัดย ้ายเส ้นประสาท ไปทีเ่ ส ้นประสาท axillary โดยการผ่าตัดเข ้าทางด ้านหน ้า
การศึกษาผลการรักษาและผลข ้างเคียงของยาเคมีบาบัดของชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย
ในผู ้ป่ วยเด็ก โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันที่ รพ. ศิรริ าช
การศึกษาผลการรักษาโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออพติกาในช่วงทีม
่ ก
ี ารกาเริบ โดยการรักษาด ้วยยา
กลุม
่ สเตียรอยด์ขนาดสูงทางหลอดเลือดดาก่อนการเปลีย
่ นถ่ายพลาสมา เปรียบเทียบกับการรักษา
ด ้วยยากลุม
่ สเตียรอยด์ขนาดสูงทางหลอดเลือดดาพร ้อมกับการเปลีย
่ นถ่ายพลาสมา
การศึกษาผลการรักษาในระยะเริม
่ ต ้นและต ้นทุนประสิทธิผลระหว่างยาไซโคลฟอสฟาไมด์ทาง
หลอดเลือดดาขนาดตา่ กับขนาดสูง และผลการรักษาในระยะคงสภาพด ้วยยาอะซาไธโอปรีน ใน
ผู ้ป่ วยเด็กโรคเอสแอลอีทม
ี่ โี รคไตอักเสบลูปัสรุนแรง
การศึกษาผลการรักษาของผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการใช ้เครือ
่ งเติมออกซิเจนในเลือดสาหรับผู ้ป่ วยวิกฤตทีม
่ ี
การทางานของปอดหรือระบบไหลเวียนโลหิตล ้มเหลว

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม
่ พิกล
ุ

อายุรศาสตร์

นางบังอร ปิ่ นแก ้ว

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

นศ.พ.สมาทร ถกลวิบล
ู ย์ และ นายเจนวิทย์ วงศ์
บุญสิน

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์

ศัลยศาสตร์

ั กาเนิดนั กตะ
อ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง กุลกัญญา โชค
ไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.ประเสริฐ สวัสดิว์ ภ
ิ าชัย

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.นั นทวัน ปิ ยะภาณี

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาผลการรักษาด ้วยการผ่าตัดลดการกดทับทางด ้านหลังร่วมกับการใส่โลหะดามยึดโดยไม่
่ มกระดูกสันหลังในผู ้ป่ วยมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวและมีการกด
เชือ
เบียดไขสันหลัง
การศึกษาผลการรักษาด ้วยการรังสีรักษาในมะเร็งเยือ
่ บุโพรงมดลูก กรณีไม่สามารถผ่าตัดได ้
การศึกษาผลการรักษาด ้วยยาลีนาลิโดไมด์รว่ มกับยาบอร์ทโี ซมิปและเด็กซ์ซาเมทาโซน ตามด ้วย
การปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดของตนเอง ในผู ้ป่ วยมะเร็งไขกระดูกมัยอิโลม่ารายใหม่
การศึกษาผลการรักษาด ้วยวิธก
ี ารใช ้หุน
่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัดในระบบทางเดินปั สสาวะส่วนบน จาก
ประสบการณ์โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาผลการรักษาทางคลินก
ิ คุณภาพชีวต
ิ และความคุ ้มค่าคุ ้มทุน ของผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
เพือ
่ เปิ ดทางระบายน้ าจากช่องหน ้าลูกตาไปใต ้เยือ
่ บุตา (Trabeculectomy) เทียบกับการใช ้ยาลด
ความดันตา
การศึกษาผลการรักษานิว่ ไตและผลข ้างเคียงจากการรักษาด ้วยวิธก
ี ารส่องกล ้องเพือ
่ ผ่าตัดผ่าน
ทางท่อไตในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาผลการรักษาผู ้ป่ วย direct carotid cavernous fistula โดยการอุดหลอดเลือด :
ประสบการณ์ 509 ราย ของประเทศไทย
การศึกษาผลการรักษาผู ้ป่ วย Langerhans cell histiocytosis ทีไ่ ด ้รับการรักษาในโรงพยาบาลศิร ิ
ราชในปี พ.ศ. 2546 - 2560
การศึกษาผลการรักษาฝี คัณฑสูตรในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาผลการรักษาระยะกลางด ้วยการผ่าตัด anatomic repair ในผู ้ป่ วย subgroup ของ
Congenitally corrected transposition of the great arteries
ั ้ กลางโดยการผ่าตัดเปลีย
การศึกษาผลการรักษาระยะยาวโรคกระดูกงอกยึดติดกระดูกหูชน
่ น
กระดูกหูด ้วย polyethelene cup-type prosthesis
การศึกษาผลการรักษาหลอดเลือดสมองโป่ งพองแตกโดยวิธก
ี ารผ่าตัดใส่อป
ุ กรณ์ทางการแพทย์
หนีบหลอดเลือดภายในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาผลการรักษาหลังการผ่าตัดท่อไตในผู ้ป่ วยทีม
่ ไี ตระบบคู่
การศึกษาผลการหย่อนกล ้ามเนือ
้ ในระดับมาก เปรียบเทียบกับระดับปานกลาง โดยใช ้ยารอคคูโร
เนียม ในการส่องกล ้องผ่าตัดกล่องเสียง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.ปั ญญา ลักษณะพฤกษา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.พิทยา ด่านกุลชัย

รังสีวท
ิ ยา

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.งามแข เรืองวรเวทย์

จักษุ วท
ิ ยา

อ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.อัญชลี ชูโรจน์

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.ณั ศวีร ์ วัฒนา

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

ิ
รศ. นพ.ถาวร ทรัพย์ทวีสน

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.ศิรพ
ิ ร ลิมป์ วิรย
ิ ะกุล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. นพ.ทวีศักดิ์ เอือ
้ บุญญาวัฒน์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.กิตติพงษ์ พินธุโสภณ

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.มิง่ ขวัญ วงษ์ยงิ่ สิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาผลของ Granulocyte colony stimulating factor ต่อ อัตราการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาว
ตา่ ในคนไข ้โรคมะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma
การศึกษาผลของโปรตีนต่อภาวะโลหิตพลศาสตร์ (hemodynamic) และ ภาวะการเสียสมดุลของ
ระบบไหลเวียนโลหิตภายหลังการเจาะระบายน้ าในท ้องไม่เกิน 5 ลิตร ในผู ้ป่ วยโรคตับแข็ง
การศึกษาผลของกระบวนการเตรียมความพร ้อมเพือ
่ รับการรักษาและการติดตามเพือ
่ ให ้กาลังใจต่อ
สัดส่วนผู ้ป่ วยมะเร็งกลุม
่ ศีรษะและลาคอทีม
่ ารับการรักษาตามแผนการรักษาหลักของแพทย์
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาผลของการCPRผู ้ป่ วยเด็กในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาผลของการเขียนขอบเปลือกตาต่อการเปลีย
่ นแปลงความเสถียรของน้ าตาและการ
เปลีย
่ นแปลงของต่อมไขมันทีเ่ ปลือกตา
การศึกษาผลของการใช ้เอสตราไดออลทางช่องคลอดในสตรีวย
ั หมดประจาเดือนทีม
่ ภ
ี าวะช่อง
คลอดฝ่ อบาง
การศึกษาผลของการใช ้กลุม
่ ยาต ้านเกร็ดเลือดต่ออัตราการเกิดก ้อนเลือดบริเวณผ่าตัดฝั งเครือ
่ ง
ควบคุมไฟฟ้ าหัวใจ
การศึกษาผลของการใช ้งานใบส่งถ่ายภาพรอยโรคผิวหนั งแบบพัฒนาปรับปรุงใหม่
การศึกษาผลของการใช ้วัคซีนพ่นจมูกรักษาโรคจมูกอักเสบภูมแ
ิ พ ้แมลงสาบ
การศึกษาผลของการให ้เครือ
่ งดืม
่ คาร์โบไฮเดรตก่อนผ่าตัด ต่อความสามารถในการเดินหลังผ่าตัด
่
ในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดลาไส ้ใหญ่และทวารหนั ก-การทดลองแบบสุม
การศึกษาผลของการให ้อาหารสาเร็จรูปพลังงานตา่ ทดแทนมือ
้ อาหารต่อการลดน้ าหนั กในผู ้ป่ วย
่ และมีกลุม
โรคอ ้วนทีม
่ ภ
ี าวะอ ้วนลงพุง : การศึกษาเชิงทดลองแบบสุม
่ ควบคุม
การศึกษาผลของการตรวจพบแคลเซียมบริเวณเส ้นเลือดใหญ่สว่ นต ้นจากการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ในช่องอกก่อนการผ่าตัดในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดหัวใจต่อภาวะการเกิด stroke หลัง
การผ่าตัด
การศึกษาผลของการปรับเปลีย
่ นการให ้ยากดภูมค
ิ ุ ้มกันในผู ้ป่ วยผ่าตัดปลูกถ่ายตับต่อเกิดภาวะไต
วายเฉียบพลัน: รายงานเบือ
้ งต ้น
การศึกษาผลของการมัดลวดในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ระดูกแตกร ้าวระหว่างการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อสะโพกเทียม
แบบครึง่ ข ้อชนิดทีไ่ ม่ใช ้ซีเมนต์ในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ระดูกคอสะโพกหัก

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.ณั ศวีร ์ วัฒนา

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ.ศิวะพร ไชยนุวต
ั ิ

อายุรศาสตร์

นางบัญจรัตน์ จันทร์ฟัก

สถานวิทยามะเร็งศิรริ าช

ผศ. นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

จักษุ วท
ิ ยา

รศ.นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทร และพญ.ฐิตม
ิ า จิ
ระสวัสดิ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร

ศูนย์โรคหัวใจ

นายนาราวิญจน์ นาราวรนั นท์
รศ. นพ.พงศกร ตันติลป
ี ิ กร

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. พญ.มิง่ ขวัญ วงษ์ยงิ่ สิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

พญ.กุสม
ุ า ไชยสูตร

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.สมชัย ลิม
้ ศรีจาเริญ

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.อาศิส อุนนะนั นทน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1350

การศึกษาผลของการรักษาโรคปวดกระเพาะปั สสาวะด ้วยวิธก
ี ารใส่ยา ยาลิโดเคน, เฮพาริน และ
ไบคาร์บอเนต ในกระเพาะปั สสาวะ

อ. พญ.ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย

ศัลยศาสตร์

1351

การศึกษาผลของความดันลูกตาทีม
่ ผ
ี ลต่อการคานวณค่าเลนส์เทียมในผู ้ป่ วยโรคต ้อหินมุมเปิ ดและ
ผู ้ป่ วยโรคความดันตาสูง

รศ.นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล

จักษุ วท
ิ ยา

รศ. พญ.นั นทกร ทองแตง

อายุรศาสตร์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
และ น.พ.อนิรต
ุ วรวาท

นิตเิ วชศาสตร์

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางภัทราภรณ์ สมบุศย์

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.มิง่ ขวัญ วงษ์ยงิ่ สิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

ศ. นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

พญ.เพ็ญทิพา เสรีพท
ิ ักษ์กล
ุ

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

ศัลยศาสตร์

อ.พญ.มล.กัญญ์ทอง ทองใหญ่

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. นพ.สุรเชษฎ์ วงศ์วท
ิ ยาพาณิชย์

นิตเิ วชศาสตร์

พญ.เพียงบุญพา เนติธรรมกุล

จิตเวชศาสตร์

1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362

การศึกษาผลของชาชงสมุนไพรรางจืดต่อระดับน้ าตาลในเลือดในอาสาสมัครปกติ (Preliminary
study)
้ คลินก
การศึกษาผลของภูมห
ิ ลังเกีย
่ วกับชนบทและการเรียนชัน
ิ ในพืน
้ ทีช
่ นบทต่อทัศนคติในการ
ปฏิบัตงิ านในพืน
้ ทีช
่ นบทของนั กศึกษาแพทย์
การศึกษาผลของยากาบาเพนติน และพรีกาบาลินสาหรับรักษาอาการปวดร ้าวลงขาเป็ นพักๆซึง่ มี
่ มีกลุม
เหตุจากระบบประสาทในผู ้ป่ วยโรคโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ :การศึกษาแบบสุม
่
ควบคุมด ้วยยาหลอก
การศึกษาผลของยามิดาโซแลมต่อภาวะพุทธิปัญญาในระยะเฉียบพลัน ของผู ้ป่ วยสูงอายุทไี่ ด ้รับ
การรักษาโดยการใช ้คลืน
่ วิทยุจท
ี้ าลายเนือ
้ งอกทีต
่ ับ
การศึกษาผลของวิธก
ี ารระงับความรู ้สึกแบบฉีดยาชาเฉพาะที่ การให ้ยาระงับความรู ้สึกเฉพาะส่วน
่
หรือการดมยาสลบสาหรับการผ่าตัดไส ้เลือ
่ นทีข
่ าหนีบ: การศึกษาแบบสุม
การศึกษาผลข ้างเคียงของการใช ้กระดูกต ้นขาชนิดปลูกถ่ายจากบุคคลอืน
่ ในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการ
ผ่าตัดทางออร์โธปิ ดก
ิ ส์
การศึกษาผลข ้างเคียงระยะยาวจากการฉายรังสีในการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งไส ้ตรงระยะทีย
่ งั ไม่มก
ี าร
ลุกลามเปรียบเทียบระหว่างการฉายรังสีเทคนิคสองมิต ิ กับเทคนิคสามมิตใิ นโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาผลจากการใส่สารช่วยห ้ามเลือดชนิดเจลาตินในรูทเี่ จาะจากผิวหนั งถึงเนือ
้ ไตขณะปิ ด
่
แผลเพือ
่ ลดภาวะเลือดออกภายหลังการส่องกล ้องสลายนิว่ ในไต: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุม
การศึกษาผลตรวจติดตามการรักษาด ้วยเครือ
่ งมือตรวจสมรรถภาพการทรงตัวในโรคเส ้นประสาท
ั ้ ในอักเสบ
การทรงตัวอักเสบและโรคหูชน
การศึกษาผลตรวจติดตามผู ้ป่ วยโรคเลือดภายหลังปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเพือ
่ หาความสัมพันธ์
ระหว่าง รูปแบบ ตาแหน่ง ความถี่ และสัดส่วนของสารพันธุกรรม กับอาการแสดงทางคลินก
ิ
การศึกษาผลต่อการรู ้คิดในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยกระแสไฟฟ้ า

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
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ื่ โครงการ
ชอ
่ มยึดกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ ร่วมกับ
การศึกษาผลทางคลินก
ิ เปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดเชือ
่ มหนึง่ ระดับ
การผ่าตัดลดการกดทับในผู ้ป่ วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลือ
่ นเนือ
่ งจากความเสือ
การศึกษาผลลัพธ์ของการเรียนรู ้เกีย
่ วกับความสามารถในการแปลผลลักษณะเยือ
่ บุผวิ ติง่ เนือ
้ ลาไส ้
ใหญ่โดยการใช ้ Narrow band Imaging (NBI) ของแพทย์ประจาบ ้านต่อยอดระบบทางเดิน
่ งกล ้องทางเดินอาหารภายหลังระยะเวลาการอบรม 30 นาที
อาหาร และ พยาบาลประจาศูนย์สอ
การศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลทางด ้านการพยาบาลของภาวะสับสนเฉียบพลันในผู ้ป่ วยสูงอายุไทย
ทีร่ ับการรักษาในภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ของโรค Takotsubo cardiomyopathyในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดเปลีย
่ นกระจกตาเทียมในโรงพยาบาลศิร ิ
ราช
้ ปี ท ี่ 5หลักสูตร
การศึกษาผลสัมฤทธิด
์ ้านทักษะการตรวจร่างกายทางจักษุ วท
ิ ยา ของนั กศึกษาชัน
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2555 (หลักสูตรเดิม) เปรียบเทียบกับ หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2557 (หลักสูตรใหม่)
การศึกษาผลหลังผ่าตัดในผู ้ป่ วยมะเร็งตับอ่อนกลุม
่ ทีผ
่ า่ ตัดลาบากและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
การศึกษาผู ้ป่ วยโรค Charcot Marie Tooth disease (CMT) เพือ
่ ฐานข ้อมูลนานาชาติในการ
ประเมินและการรักษากลุม
่ โรคกล ้ามเนือ
้ ร่วมประสาท
การศึกษาพยาธิสภาพด ้วยเอ็มอาร์ไอ (ภาพซัสเซบติบต
ิ )ี้ ในผู ้ป่ วยโรคอัลไซเมอร์
การศึกษาพยาธิสภาพร่วมทีเ่ กิดขึน
้ ในผู ้ป่ วยข ้อไหล่หลุด
การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาระดับโมเลกุลของโรคเคแอลเอฟชนิดทีห
่ นึง่ ซึง่ เป็ นรูปแบบใหม่ของโรค
โลหิตจางในผู ้ป่ วยชาวไทย
การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรัฐ
การศึกษาพันธุกรรมและลายนิว้ มือของผู ้ป่ วยโรคจิตเภทและโรคอารมณ์สองขัว้ ในประเทศไทย
การศึกษาพันธุกรรมในผู ้ป่ วยต ้อหินมุมตาปิ ด
การศึกษาภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพือ
่ หาค่าปกติของอีวานอินเดกซ์ (Evans’ index) และขนาด
กะโหลกศีรษะในประชากรไทย
การศึกษาภาพการตรวจภาวะรกเกาะแน่นทะลุกล ้ามเนือ
้ มดลูกออกมาแยกจากภาวะรกเกาะแน่นที่
ผนั งมดลูกชนิดอืน
่ ด ้วยการตรวจเอ็กซเรย์คลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า (เอ็มอาร์ไอ)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ั ศักดิ์
รศ. นพ.วิทเชษฐ พิชย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.วรายุ ปรัชญกุล

อายุรศาสตร์

นางสุทศ
ิ า เรืองรัศมี

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.เมทินี กิตติโพวานนท์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

จักษุ วท
ิ ยา

นางสาวธัญญธร เมธาลักษณ์

จักษุ วท
ิ ยา

อ. นพ.ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล

ศัลยศาสตร์

ั
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์
อ. นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธุ์

รังสีวท
ิ ยา
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

นางฉวีฉัตร โฉลกคงถาวร

ฝ่ ายการพยาบาล

อ. ดร.สุรัสวดี อัศวรัตน์
รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์

รังสีวท
ิ ยา
จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. นพ.ธีรพล วิทธิเวช

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.ชนิกานต์ แก ้วปลัง่

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1379

การศึกษาภาพถ่ายเอกซเรย์ข ้อเข่าเพือ
่ ใช ้ประเมินอายุในประชากรชาวไทย

นพ.สุรศักดิ์ รืน
่ สุข

นิตเิ วชศาสตร์

1380

การศึกษาภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในหญิงทีม
่ โี รคเนือ
้ งอกกล ้ามเนือ
้ มดลูกเปรียบเทียบกับหญิงที่
มีโรคทางนรีเวชอืน
่ ทีม
่ ารับการผ่าตัด

รศ.พญ.สุชาดา อินทวิวฒ
ั น์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.เชาวนั นท์ คาตุ ้ยเครือ

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.วรรณนิภา วัฒโนภาส

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์

ศัลยศาสตร์

ผศ.ดร.พญ. มยุร ี หอมสนิท

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผศ. นพ.สุรชัย ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล

กุมารเวชศาสตร์

ั วิลาศรัศมี
อ. นอ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. ร.ต.ท.นพ.อารีศักดิ์ โชติวจิ ต
ิ ร

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.ชลเวช ชวศิร ิ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.ชลเวช ชวศิร ิ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389

การศึกษาภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติและเกล็ดเลือดตา่ ในการผ่าตัดหัวใจชนิดไม่ซับซ ้อนในรพ.ศิร ิ
ราช
การศึกษาภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดต่อมทอนซิลในช่วงสิบปี ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาภาวะแทรกซ ้อนจากการรักษาด ้วยการผ่าตัดสาหรับมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็ง
บริเวณรอยต่อของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร
การศึกษาภาวะแทรกซ ้อนด ้านเมตาบอลิสม
การศึกษาภาวะแทรกซ ้อนทางระบบประสาทในผู ้ป่ วยเด็กทีไ่ ด ้รับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสต์
่ งในผู ้ป่ วยมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูก
การศึกษาภาวะแทรกซ ้อนระหว่างการผ่าตัดและปั จจัยเสีย
สันหลัง และกดทับไขสันหลังในผู ้ป่ วยชาวไทย
้ แบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่วณ
การศึกษาภาวะกระดูกสันหลังผิดรูปหลังการติดเชือ
ั โรค
การศึกษาภาวะซึมเศร ้า การได ้รับการสนั บสนุนทางสังคม และกลยุทธ์การรับมือกับปั ญหาในผู ้ป่ วย
บาดเจ็บกระดูกสันหลังภายหลังออกจากโรงพยาบาล
การศึกษาภาวะซึมเศร ้าและคุณภาพชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังภายหลังออกจาก
โรงพยาบาล

1390

้ เอชไอวี
การศึกษาภาวะธารงดุลย์ของระบบภูมค
ิ ุ ้มกันในผู ้ติดเชือ

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

1391
1392

การศึกษาภาวะฝ้ าถาวรในผู ้ป่ วยโรคฝ้ าของโรงพยาบาลศิรริ าชในช่วงเวลา 10 ปี
การศึกษาภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร ้าในผู ้ป่ วยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลัง 2 ปี ถงึ ผลหัตถการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดโคโรนารียใ์ นกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีม
่ ี
่ งในการตกเลือดสูง ด ้วยการใช ้ขดลวดเคลือบยาไร ้โพลีเมอร์
ความเสีย

ผศ. พญ.ศศิมา เอีย
่ มพันธุ์
รศ. นพ.ชลเวช ชวศิร ิ

ตจวิทยา
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.ดารัส ตรีสโุ กศล

อายุรศาสตร์

1393

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405

1406
1407

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาย ้อนหลัง 5 ปี เกีย
่ วกับภาวะแทรกซ ้อนและปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ ้อน
ของการใส่สายสวนเส ้นเลือดดาส่วนกลาง (central vein) ในภาควิชาศัลยศาสตร์ในโรงพยาบาลศิ
ริราช
การศึกษาย ้อนหลังเกีย
่ วกับการรักษาโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่หรือมะเร็งทวารหนั กอุดตันใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังเกีย
่ วกับความชุก สาเหตุ และผลลัพธ์การรักษาของภาวะไอเป็ นเลือดรุนแรงใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังเกีย
่ วกับประสิทธิภาพในการบรรเทาความเจ็บปวดเรือ
้ รังของคลินก
ิ ระงับปวด
สาหรับผู ้ป่ วยในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังเกีย
่ วกับผลการรักษาโรคถุงลาไส ้ใหญ่อักเสบเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังเกีย
่ วกับผลการรักษาอาการปวดจากโรคมะเร็งในผู ้ป่ วยนอกทีห
่ น่วยระงับปวด
โรงพยาบาลศิรริ าช
่ มต่อระหว่างลาไส ้ตรงกับช่องคลอดในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังเกีย
่ วกับภาวะรอยเชือ
การศึกษาย ้อนหลังเกีย
่ วกับภาวะรอยต่อลาไส ้รั่วหลังผ่าตัดมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนั ก ใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังเกีย
่ วกับลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาโรคหิดในผู ้ป่ วยทีม
่ าตรวจทีห
่ น่วย
ตรวจโรคผิวหนั ง ภาควิชาตจวิทยา รพ ศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังเกีย
่ วกับลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยาและอาการแสดงของโรคผมร่วงชนิดมีแผลเป็ น
ในประเทศไทย
การศึกษาย ้อนหลังเกีย
่ วกับวิธรี ักษาและผลการรักษาก ้อนไส ้ติง่ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังเปรียบเทียบผลการรักษาในช่วงทีม
่ ก
ี ารกาเริบของโรคนิวโรมัยอิลัยติสออพติกา
ด ้วยยาเมทิลเพรดนิโซโลนทางหลอดเลือดดาเพียงอย่างเดียวเปรียบเทียบกับการรักษาด ้วยยา
เมทิลเพรดนิโซโลนคูก
่ ับการเปลีย
่ นถ่ายพลาสมา
การศึกษาย ้อนหลังเปรียบเทียบระหว่างการสังเกตอาการและการรักษาด ้วยวิธก
ี ารทางรังสีรว่ ม
รักษาในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยเอนโดลีคชนิดทีส
่ องหลังการรักษาหลอดเลือดแดงเอออร์ตาใน
ช่องท ้องโป่ งพองด ้วยการใส่หลอดเลือดเทียมทีม
่ ข
ี ดลวดค้ายัน
้ ของแผลผ่าตัดในผู ้ป่ วยทีส
การศึกษาย ้อนหลังเปรียบเทียบอัตราการติดเชือ
่ ด
ู ดม 30% และ 100%
ออกซิเจนขณะให ้ยาระงับความรู ้สึก

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. ดร.นพ.วิทรู ชินสว่างวัฒนกุล

ศัลยศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.นั ฐพล ฤทธิท
์ ยมัย

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ปราโมทย์ เอือ
้ โสภณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.ปราโมทย์ เอือ
้ โสภณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

รศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

ี
ผศ. พญ.จรัสศรี ฬยาพรรณ

ตจวิทยา

ผศ. พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล

ตจวิทยา

รศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

พญ.ทยานั นท์ ศรีศภ
ุ โอฬาร

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์

รังสีวท
ิ ยา

Professor Benno von Bormann

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาย ้อนหลังเพือ
่ ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการวินจ
ิ ฉั ยมะเร็งระบบโลหิตด ้วยเทคนิคโฟล
ซัยโตเมทรีกับการวินจ
ิ ฉั ยทางคลินก
ิ การตรวจทางพยาธิวท
ิ ยาและผลการรักษาทางคลินก
ิ
การศึกษาย ้อนหลังเรือ
่ งปริมาณเลือดและส่วนประกอบของเลือดทีผ
่ ู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดเปลีย
่ น
ข ้อเข่า ข ้อสะโพก แลกระดูกสันหลังได ้รับ
การศึกษาย ้อนหลังในผู ้ป่ วยมะเร็งเนือ
้ เยือ
่ อ่อนทีส
่ ร ้างกระดูกอ่อนชนิดมิกซอยด์ ในด ้าน
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยา พยาธิวท
ิ ยาภูมค
ิ ุ ้มกัน และ เซลล์พันธุศาสตร์
การศึกษาย ้อนหลังของการผ่าตัดเพือ
่ แบ่งระยะโรคด ้วยวิธก
ี ารผ่าตัดผ่านกล ้องทางนรีเวชในผู ้ป่ วย
โรคมะเร็งเยือ
่ บุโพรงมดลูก: ประสบการณ์ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังของผลการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด extranodal NK/T-cell
lymphoma, nasal type โดยการใช ้ยาเคมีบาบัดสูตร SMILE เป็ นสูตรแรกในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังของผลจากการฉายรังสีบริเวณสมองและไขสันหลังต่อส่วนสูงในเด็กทีเ่ ป็ น
โรคมะเร็งสมอง
การศึกษาย ้อนหลังของผลลัพธ์การใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจผ่านทางอุปกรณ์อน
ื่ แทนท่อช่วยหายใจใน
ผู ้ป่ วยเด็กในหอผู ้ป่ วยกุมารเวชบาบัดวิกฤตโรงพยาบาลศิรริ าช
้ กลากทีเ่ ป็ นสาเหตุในผู ้ป่ วยที่
การศึกษาย ้อนหลังความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินก
ิ และเชือ
้ กลากทีผ
ติดเชือ
่ วิ หนั ง
การศึกษาย ้อนหลังถึงการตอบสนองต่อการใช ้ยา Topotecan ในระยะ Induction ในการรักษา
่ งสูง
ผู ้ป่ วยเด็กในโรงพยาบาลศิรริ าชทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยเป็ นนิวโรบลาสโตมากลุม
่ เสีย
การศึกษาย ้อนหลังถึงประสิทธิภาพของยาบอร์ทโี ซมิบในผู ้ป่ วยหลังปลูกถ่ายไตทีม
่ ภ
ี าวะปฏิเสธ
อวัยวะจากระบบภูมค
ิ ุ ้มกันชนิดแอนติบอดีท
้ เี่ กิดแบบเรือ
้ รัง และดือ
้ ต่อการรักษามาตรฐาน
การศึกษาย ้อนหลังถึงอุบัตก
ิ ารณ์ของการคลอดไหล่ยากในประชากรเอเชีย
การศึกษาย ้อนหลังผลในการระงับปวดระหว่างการระงับความรู ้สึกทั่วไปร่วมกับฉีดยาระงับ
ความรู ้สึกบริเวณช่องระหว่างซีโ่ ครงส่วนต ้น (proximal intercostal space block) เปรียบเทียบกับ
การระงับความรู ้สึกทั่วไปในการผ่าตัดมะเร็งเต ้านม
การศึกษาย ้อนหลังผู ้ป่ วยโรคกระดูกพันธุกรรมในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังห ้าปี ของการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด extranodal NK/T-cell
lymphoma, nasal type โดยใช ้ยาเคมีบาบัดทีม
่ ี L-asperaginase เป็ นส่วนประกอบ เป็ นสูตรแรก
ในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นางสาวอรทัย พรหมสุวช
ิ า

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.จันทนรัศม์ จันทนยิง่ ยง

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.พีรพงศ์ อินทศร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.วริศรา รงค์ทอง

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิม
้ ประยูร

กุมารเวชศาสตร์

ี
ผศ. พญ.จรัสศรี ฬยาพรรณ

ตจวิทยา

รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.นั ฐสิทธิ์ ลาภปริสท
ุ ธิ

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.นั นตสรณ์ สิญจน์บณ
ุ ยะกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. นพ.นิธวิ ช
ั ร์ วัฒนวิจารณ์

กุมารเวชศาสตร์

อ. ดร. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1422
1423

การศึกษาย ้อนหลังอาการแสดงและการรักษาโรคหนั งแข็งเฉพาะที่
การศึกษายาทีก
่ ารใช ้ในการควบคุมอาการผืน
่ ลมพิษเรือ
้ รังในเด็กไทย

ผศ. พญ.นฤมล ศิลปอาชา
ศ. พญ.อรทัย พิบล
ู โภคานั นท์

ตจวิทยา
กุมารเวชศาสตร์

1424

การศึกษายีน HLA DPB *0501 กับการเกิดโรค การดาเนินโรค ความรุนแรงของโรคปลอก
ประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางในโรงพยาบาลศิรริ าช

รศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ตจวิทยา

อ. พญ.สสิธร ศิรโิ ท

อายุรศาสตร์

การศึกษาร่วมระหว่างประเทศเกีย
่ วกับภาพคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าในผู ้ป่ วยโรคนิวโรมัยอิลัยติสออพติกา อ. พญ.สสิธร ศิรโิ ท

อายุรศาสตร์

1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436

การศึกษารวบรวมข ้อมูลย ้อนหลัง 7 ปี เกีย
่ วกับภาวะแทรกซ ้อนจากการฉีด injectable soft-tissue
filler
การศึกษาร่วมระหว่างประเทศเกีย
่ วกับข ้อมูลย ้อนหลังของภาวะเส ้นประสาทตาอักเสบโดยใช ้
ข ้อมูลของจอประสาทตาจากเครือ
่ งสแกนจอตาด ้วยแสงเลเซอร์ในผู ้ป่ วยโรคนิวโรมัยอิลัยติสออพ
ติกา

่
การศึกษาร่วมหลายสถาบันเปรียบเทียบผลการรักษาผืน
่ infantile seborrheic dermatitis แบบสุม
่ ชืน
้ ทีม
ระหว่างผลิตภัณฑ์ให ้ความชุม
่ ส
ี าร MAS064D แบ่งครึง่ ลาตัวและอีกข ้างหนึง่ ทาไฮโดรคอร์ต ิ
โซน
การศึกษาระดับ INR ทีเ่ หมาะสมในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยาวาร์ฟารินหลังการผ่าตัดใส่ลน
ิ้ หัวใจไมทรัล
เทียมชนิดโลหะในมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
การศึกษาระดับเซเลเนียมในพลาสมาของผู ้ป่ วยเนือ
้ งอกกระดูกชนิดปฐมภูม ิ
การศึกษาระดับเมทฮีโมโกลบินในเลือดของผู ้ป่ วยทาลัสซีเมียในประเทศไทย
การศึกษาระดับแลกเตตในเลือดตัง้ ต ้นและระดับการกาจัดแลกเตตในเลือดในผู ้ป่ วยโรคไตวาย
เรือ
้ รังและโรคตับแข็งทีม
่ ภ
ี าวะช็อก เทียบกับผู ้ป่ วยทีไ่ ม่มโี รคไตวายเรือ
้ รังและโรคตับแข็ง
การศึกษาระดับกาลังงานและเวลาทีเ่ หมาะสมของคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุในการจีท
้ าลายเนือ
้ เยือ
่ รก
การศึกษาระดับความสามารถในการแยกแยะกลิน
่ และการบอกชนิดของสารให ้กลิน
่ ในคนไทย
การศึกษาระดับยาเมอโรพีเนมในเลือดและน้ ายาล ้างช่องท ้องโดยการบริหารยาทางช่องท ้องใน
่ งท ้องอักเสบ
ผู ้ป่ วยล ้างไตทางช่องท ้องทีม
่ ภ
ี าวะเยือ
่ บุชอ
การศึกษาระดับยาพอร์พอพอล ในเลือดจากการคานวนด ้วยเครือ
่ งควบคุมการบริหารยาให ้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย

ผศ.พญ.รัตนาวลัย นิตย
ิ ารมย์

กุมารเวชศาสตร์

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

อ. ดร. นพ.โพชฌงค์โชติญาณวงษ์
อ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
อายุรศาสตร์

รศ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

นพ.พรศักดิ์ สถาพรธีระ
นางบังอร ปิ่ นแก ้ว

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. พญ.ทัศน์พรรณ ศรีทองกุล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.สมชาย อมรโยธิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1437
1438
1439
1440
1441

1442

1443

1444

1445

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาระบาดวิทยา ลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยา รวมถึงอาการแสดงทางคลินก
ิ ของมะเร็ง
แพร่กระจายมายังกระดูกสันหลังและกดทับไขสันหลังในผู ้ป่ วยชาวไทย
้ ดือ
้ ดือ
้ เนือ
การศึกษาระบาดวิทยาเชือ
้ ยาและการติดเชือ
้ ยาในผู ้ป่ วยได ้รับการตัดชิน
้ ต่อมลูกหมาก
การศึกษาระบาดวิทยาของโรคเส ้นประสาทตาอักเสบในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุล การพัฒนาเทคนิคในการวินจ
ิ ฉั ยระดับโมเลกุลและการศึกษา
้ ริกเก็ตเซียอืน
พยาธิกาเนิดของดรคสคัปทัยฟั สและโรคติดเชือ
่ ๆในประเทศไทย
การศึกษาระยะเวลาทีน
่ ้ ายาค ้างท ้องมีการกาจัดของเสียโมเลกุลเล็กสูงสุดในผู ้ป่ วยล ้างไตทางช่อง
ท ้อง
่ เปิ ดเผยการรักษา ในผู ้เข ้าร่วมการวิจัย 2 กลุม
การศึกษาระยะที่ 2 แบบสุม
่ เพือ
่ เปรียบเทียบการ
รักษาด ้วยยาแพมโบรลิซแ
ู มบ (MK-3475) ตัวเดียว กับการรักษาด ้วยยาเคมีบาบัดตามมาตรฐาน
ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ชนิดกลับเป็ นซา้ หรือแพร่กระจาย ทีเ่ คยได ้รับการรักษาด ้วยยาก
ลุม
่ แพลทินัมมาก่อน (KEYNOTE-122)
่ ปกปิ ดผู ้สังเกตการณ์และมีกลุม
การศึกษาระยะที่ 2 แบบสุม
่ ควบคุมเพือ
่ ประเมินถึงการกระตุ ้น
ภูมค
ิ ุ ้มกัน และความปลอดภัยของวัคซีนไอกรนชนิดไร ้เซลล์แบบเดีย
่ ว และแบบวัคซีนรวม
บาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร ้เซลล์ทข
ี่ นาดต่าง ๆ หรือวัคซีนบูสท์ทาเจน (Boostagen®) ที่
ผลิตโดยบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จากัด เมือ
่ เทียบกับวัคซีนบูสท์ทริกซ์ (BoostrixTM) ในหญิงวัย
เจริญพันธุท
์ ม
ี่ ส
ี ข
ุ ภาพดี.
่ ทาในหลายศูนย์วจิ ัยทั่วโลก ของยาเมดดิ (MEDI)
การศึกษาระยะที่ 3 แบบเปิ ด โดยวิธก
ี ารสุม
4736 ร่วมกับยาทรีมล
ี ม
ิ แ
ู ม็บ (Tremelimumab) หรือยาเมดดิ (MEDI) 4736 ชนิดเดียว
เปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐาน ในการรักษาเป็ นลาดับแรกสาหรับผู ้ป่ วยโรคมะเร็งศีรษะและ
ลาคอชนิดสควอมัสเซลล์ทก
ี่ ลับเป็ นซา้ หรือมีการแพร่กระจายของโรค
่ เพือ
การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุม
่ ประเมินความปลอดภัย การตอบสนองของภูมค
ิ ุ ้มกัน และ
ประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีว-ี 16/18 L1/AS04 ของบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น ไบโอโลจิคอลล์
โดยการฉีดเข ้ากล ้าม ณ เดือนที่ 0, 1 และ 6 ในผู ้หญิงทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพแข็งแรง อายุ 26 ปี ขน
ึ้ ไป บัญชี
โครงการวิจัยเอชพีว-ี 015 คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-427819-7)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ั วิลาศรัศมี
อ. นอ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี
่ กองแก ้ว
ศ. พญ.วณิชา ชืน

อายุรศาสตร์
จักษุ วท
ิ ยา

ศ.พญ.ยุพน
ิ ศุพท
ุ ธมงคล

อายุรศาสตร์

อ. นพ.สุชาย ศรีทพ
ิ ยวรรณ

อายุรศาสตร์

อ.นพ.นพดล โสภารัตนไพศาล

อายุรศาสตร์

ศ. พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ ..

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.สุรศักดิ์ อังสุวฒ
ั นา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1446

1447

1448

1449
1450
1451
1452

1453

ื่ โครงการ
ชอ
่ ชนิดปกปิ ดทัง้ สองด ้านเพือ
การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุม
่ ศึกษาความปลอดภัย การกระตุ ้นภูมค
ิ ุ ้มกัน
่ ายพันธุ์ กับวัคซีนไข ้หวัด
และความไม่ด ้อยกว่ากัน ของวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ชนิดหน่วยย่อยรวมสีส
ใหญ่ชนิดหน่วยย่อยรวมสามสายพันธุ์ ซึง่ ดาเนินการในหลายสถาบันวิจัย ในผู ้ใหญ่อายุตงั ้ แต่ 18 ปี
ขึน
้ ไป (Protocol no.V130_01)
การศึกษาระยะที่ 3 โดยวิธส
ี ม
ุ่ แบบมียาหลอกควบคุม และปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ทาใน
หลายศูนย์วจิ ัยระหว่างประเทศ เพือ
่ ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาทิคากรีเลอร์
ร่วมกับยาแอสไพริน เปรียบเทียบกับการให ้ยาแอสไพรินชนิดเดียวในการป้ องกันโรคหลอดเลือด
สมองและการเสียชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยทีเ่ กิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันหรือภาวะ
สมองขาดเลือดชัว่ คราว
่ ทาในหลายสถาบัน ของยาเมดดิ (MEDI)
การศึกษาระยะที่ 3 ทั่วโลก แบบเปิ ด โดยวิธก
ี ารสุม
4736 ร่วมกับยาทรีมล
ี ม
ิ แ
ู ม็บ (Tremelimumab) หรือยาเมดดิ (MEDI) 4736 ชนิดเดียว เทียบกับ
การรักษามาตรฐานด ้วยยาเคมีบาบัดกลุม
่ แพลทินัมในทางเลือกการรักษาแรกของผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง
ปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามหรือแพร่กระจาย (Protocol No. D419AC00001)
การศึกษาระยะที่ IIB หลายสถาบันในการเปรียบเทียบ BP-C1 กับยาหลอกสาหรับรักษาผู ้ป่ วย
มะเร็งเต ้านมระยะแพร่กระจาย
การศึกษาระยะยาวด ้านผลการดูแลรักษาและภาวะแทรกซ ้อนจากโรคธาลัสซีเมียในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
การศึกษาริเริม
่ ในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดอักเสบเรือ
้ รังในเด็ก
การศึกษารูปแบบการใช ้ยา antithrombotic และ ระดับ INR ทีเ่ หมาะสมในผู ้ป่ วย Non- valvular
atrial fibrillation ในประเทศไทยแบบสหสถาบัน
การศึกษารูปแบบการกลับเป็ นซา้ ในกลุม
่ คนไข ้มะเร็งเต ้านมในโรงพยาบาลศิรริ าชทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
แบบตัดเต ้านมทิง้ ทัง้ หมดเปรียบกันในกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับการฉายแสงบริเวณเต ้านมและไม่ได ้รับการฉาย
แสงบริเวณเต ้านมภายหลังการผ่าตัดในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านม ระยะทีส
่ องทีม
่ ข
ี นาดเนือ
้ งอกน ้อยกว่า 5
เซนติเมตร( ขนาดเนือ
้ งอกระยะที่ 1 – 2 ) ร่วมกับมีตอ
่ มน้ าเหลืองระยะลุกลามจานวน 1-3 ก ้อน
และกลุม
่ คนไข ้ทีม
่ ข
ี นาดเนือ
้ งอกมากกว่า 5 เซนติเมตรร่วมกับไม่พบมีการกระจายของต่อม
น้ าเหลือง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. พญ.ยุพน
ิ ศุพท
ุ ธมงคล

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. ยงชัย นิละนนท์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ศิรริ ัตน์ จารุวณิช

กุมารเวชศาสตร์

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.กุลธร เทพมงคล

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1454

การศึกษาลักษณะและความแตกต่างของเส ้นเลือดบริเวณ concha ของหู โดยเป็ นการศึกษาใน
อาจารย์ใหญ่เพือ
่ ให ้ได ้ข ้อมูลในการตัดสินใจก่อนทีจ
่ ะนาไปประยุกต์ใช ้ในผู ้ป่ วยได ้อย่างเกิด
ประโยชน์สงู สุด

ั กาเนิดนั กตะ
อ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์

1455

การศึกษาลักษณะและความหนาแน่นของเส ้นประสาทของกระจกตาด ้วยเครือ
่ งวิเคราะห์กระจกตา
ระดับกล ้องจุลทรรศน์ ในกลุม
่ ประชากรคนไทย

อ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

จักษุ วท
ิ ยา

นพ.ทัศพล สิงคาลวณิช

จักษุ วท
ิ ยา

อ. นพ.นั ทธี นาคบุญนา
รศ. พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ

กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.ภาคภูม ิ ธิราวิทย์

รังสีวท
ิ ยา

อ. ดร. นพ.วรภัทร รัตอาภา

จิตเวชศาสตร์

อ. นพ.ชนินทร์ ลา่ ซา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.ปฤณั ต อิทธิเมธินทร์

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.วรายุ ปรัชญกุล

อายุรศาสตร์

พญ.กิตก
ิ านต์ ธนะอุดม

จิตเวชศาสตร์

ผศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467

การศึกษาลักษณะและผลการรักษามะเร็งต่อมน้ าเหลืองบริเวณรอบดวงตาชนิดปฐมภูมใิ น
โรงพยาบาลศิรริ าช ในปี พ.ศ.2547-2560
การศึกษาลักษณะแสดงทางคลินค
ิ ของผู ้ป่ วยเด็กทีเ่ ป็ นโรคฮีโมฟี เลียเอในประเทศไทย
การศึกษาลักษณะการกดนวดไทยแบบราชสานั กบริเวณบ่า
้ เอชไอวีทแ
การศึกษาลักษณะของเชือ
ี่ อบแฝงและการตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันชนิดนิวทรัลไลซ์
่ ในผู ้ป่ วยก่อนและหลังการให ้ยาต ้านไวรัส
เซชัน
้
การศึกษาลักษณะจาเพาะทางรังสีทพ
ี่ บในภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกของผู ้ป่ วยทีต
่ ด
ิ เชือ
ราแอสเปอจิลโลสิสชนิดรุนแรงในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะไข ้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ วขาวตา่
การศึกษาลักษณะทั่วไปและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเกิดอาการขาดสุราและภาวะเพ ้อสับสนของผู ้ป่ วย
ทีต
่ ด
ิ สุราในโรงพยาบาลทั่วไป
การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของสันกระดูกทีก
่ ระดูกต ้นขาส่วนปลายด ้านนอก
การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์และความแปรผันของแขนงหลอดเลือดสมอง middle
cerebral artery ส่วนต ้น
การศึกษาลักษณะทางคลินก
ิ ผลการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารและผลการรักษาของผู ้ป่ วยโรค
Acquired Hemophilia ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาลักษณะทางคลินก
ิ , รังสีวท
ิ ยา และการส่องกล ้อง ของผู ้ป่ วยเนือ
้ งอกลาไส ้เล็กที่
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาลักษณะทางคลินก
ิ และการดาเนินโรคของผู ้ป่ วยโรคอารมณ์สองขัว้ ชนิดที่ 1 ทีม
่ อ
ี าการ
แสดงแรกเป็ นแมเนีย และกลุม
่ ทีม
่ อ
ี าการแสดงแรกเป็ นซึมเศร ้า
การศึกษาลักษณะทางคลินก
ิ และคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจของโรคหัวใจทาโคซูโบเปรียบเทียบกับโรค
กล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST-segment elevation ในโรงพยาบาลศิรริ าช

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484

ื่ โครงการ
ชอ
่ งต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติในผู ้ป่ วยโรคเกร็ดเลือดตา่
การศึกษาลักษณะทางคลินก
ิ และความเสีย
เรือ
้ รังจากกลไกทางระบบภูมค
ิ ุ ้มกันทีไ่ ม่สามารถหยุดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ได ้
่ งของผู ้ป่ วยโรคผืน
การศึกษาลักษณะทางคลินก
ิ และปั จจัยเสีย
่ ผิวหนั งอักเสบบริเวณมือ
การศึกษาลักษณะทางคลินก
ิ และลักษณะทางพันธุกรรมในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะลิม
่ เลือดอุดตันในหลอด
เลือดร่วมกับภาวะขาดโปรตีน ซี โปรตีน เอส หรือแอนติทรอมบิน
การศึกษาลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยโรค Hashimoto encephalopathy ในประเทศไทย
การศึกษาลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยโรคจอตาแพ ้ภูมต
ิ นเอง
การศึกษาลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยในคลินก
ิ ความจา โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยาและอาการแสดงของโรคผมร่วงชนิดไม่มแ
ี ผลเป็ นในคนไทย
การศึกษาลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยาของมะเร็งลาไส ้ใหญ่และลาไส ้ตรงทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดรักษาใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยาของรอยโรคทีผ
่ วิ หนั งในโรคเห่อชนิดที่ 1
การศึกษาลักษณะภาพแมมโมแกรม อัลตราซาวน์ และคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าใน diabetic
mastopathy
การศึกษาลักษณะภาพการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทแ
ี่ สดงความเป็ นก ้อนเนือ
้ งอกไม่ร ้ายของ
เนือ
้ งอกต่อมหมวกไตทีม
่ ไี ขมันน ้อยเป็ นองค์ประกอบ
การศึกษาลักษณะภาพการตรวจคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าสมองในผู ้ป่ วยลูปัสในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
การศึกษาลักษณะภาพทีไ่ ด ้จากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของกล่องเสียงด ้วยภาพมาตรฐาน
ในผู ้ป่ วยมะเร็งกล่องเสียงระยะเริม
่ ต ้นในโรงพยาบาลศิรริ าช
ั ้ ใน ใน
การศึกษาลักษณะภาพทีไ่ ด ้จากการตรวจคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าจาเพาะกับการตรวจช่องหูชน
่ มภายในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะประสาทหูเสือ
การศึกษาลักษณะภาพทีไ่ ด ้จากการตรวจคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าทีจ
่ าเพาะกับการตรวจต่อมพิทอ
ู ท
ิ ารี
ในผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการเพิม
่ สูงผิดปกติของฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือดภายในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาลักษณะภาพวินจ
ิ ฉั ยคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเทคนิค Diffusion weighted และค่า ADC
ประโยชน์ในการทานายมะเร็งตับเติบโตหลังรักษาด ้วยการจีค
้ ลืน
่ วิทยุ
การศึกษาลักษณะอาการทางคลินก
ิ และสาเหตุของโรคผิวหนั งอักเสบชนิดผืน
่ แดงลอกทั่วตัวใน
ผู ้ป่ วยทีร่ ับไว ้รักษาในโรงพยาบาล

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.บุณฑริกา สุวรรณวิบล
ู ย์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์

ตจวิทยา

ผศ. พญ.บุณฑริกา สุวรรณวิบล
ู ย์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
ศ. พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล
รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
ผศ. พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล

อายุรศาสตร์
จักษุ วท
ิ ยา
อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

รศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล

ตจวิทยา

อ. พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.ชนิกานต์ ธิราวิทย์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.ณสุดา ด่านชัยวิจต
ิ ร

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.สิรอ
ิ ร ตริตระการ

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.สิรอ
ิ ร ตริตระการ

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.สิรอ
ิ ร ตริตระการ

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล

ตจวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

1485

การศึกษาวิเคราะห์การสึกกร่อนของข ้อเทียมในประเทศไทย

รศ. นพ.อารีศักดิ์ โชติวจิ ต
ิ ร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

1486

การศึกษาวิเคราะห์คา่ การเดินและความสัมพันธ์ตอ
่ ค่ามุมของอุ ้งเชิงกราน ในคนไทยปกติ

ั วิลาศรัศมี
ผศ.นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

พญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร

อายุรศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์ศริ ส จิตประไพ

ศัลยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุ พล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ.เกษวดี ลาภพระ

กุมารเวชศาสตร์

ั วิลาศรัศมี
อ. นอ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นายแพทย์สช
ุ าย ศรีทพ
ิ ยวรรณ

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

1487

1488

1489

1490
1491
1492

1493

1494

่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย มีกลุม
การศึกษาวิจัย 24 สัปดาห์ แบบสุม
่ คูข
่ นานเป็ นกลุม
่ ควบคุมที่
ได ้รับยาทีม
่ ฤ
ี ทธิใ์ นการรักษา ทาร่วมกันในหลายสถาบัน เพือ
่ ประเมินผลของยาแอลซีแซด696 ต่อ
ระดับเอ็นที-โปรบีเอ็นพี อาการ การออกกาลังกายและความปลอดภัย เมือ
่ เปรียบเทียบกับการ
รักษาทางการแพทย์แบบรายบุคคลของโรคทีม
่ รี ว่ มด ้วยในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะหัวใจล ้มเหลวและมีการ
บีบตัวของหัวใจปกติ
การศึกษาวิจัยเชิงทดลองระยะที่ 4 เพือ
่ ศึกษาความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพชีวต
ิ จากยา
เอลิการ์ด (ELIGARD®) ในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมลูกหมากในเอเชีย
การศึกษาวิจัยเชิงทดลองระยะทีส
่ อง กลุม
่ การรักษาเดียว เพือ
่ ประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของยาเอลทรอมโบแพคร่วมกับยาไซโคลสปอรินในการเป็ นยาทีใ่ ช ้เป็ นทางเลือกแรกใน
การรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ โี รคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่ อทีร่ น
ุ แรง และส่วนขยายเวลาการรักษาทีม
่ ก
ี าร
ติดตามผลจนถึง 60 เดือน :โครงการวิจัยซอร์, ซึง่ เป็ นการศึกษาวิจัยแบบสองส่วน
การศึกษาวิจัยเชิงสังเกตในหลายสถาบันเพือ
่ ประเมินความปลอดภัยของยาดีเฟอราซีร็อกซ์ในการ
รักษาผู ้ป่ วยเด็กทีไ่ ม่พงึ่ พาการให ้เลือดและมีภาวะเหล็กเกิน (Protocol No.CICL670E2422)
้ ในกระแสเลือดจากการ
การศึกษาวิจัยเชิงสังเกตถึงสาเหตุการจัดการ และผลลัพธ์ของภาวะติดเชือ
้ ในชุมชน และภาวะติดเชือ
้ ในกระแสเลือดชนิดรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ติดเชือ
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบภาวะแทรกซ ้อนระหว่าง การผ่าตัดเข ้าทางด ้านหน ้า ด ้านหลังและวิธ ี
ผสมในผู ้ป่ วยมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกสันหลังบริเวณคอส่วนล่าง
การศึกษาวิจัยแบบเปิ ดเผยการรักษา เก็บข ้อมูลไปข ้างหน ้า เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของฮอร์โมนอีรธิ โธรพอยอิตน
ิ สังเคราะห์ (recombinant human erythropoietin) ยา
ฮีมา-พลัส (Hema-Plus) ในการจัดการภาวะโลหิตจางในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการล ้างไตทางช่องท ้อง
(peritoneal dialysis)
การศึกษาวิจัยแบบเปิ ดเผยการรักษาสาหรับผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะกล ้ามเนือ
้ ระยางค์สว่ นบนหดเกร็ง
โดยการใช ้ยาโบท็อกซ์® (BOTOX®)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาวิจัยแบบไม่ปกปิ ดการรักษา ในพหุสถาบัน เพือ
่ ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของยา ดีเฟอราซิร็อกซ์ ในผู ้ป่ วยธาลัสซีเมียชนิดไม่พงึ่ พาการให ้เลือดทีม
่ ภ
ี าวะธาตุเหล็กเกิน
(THETIS) (Protocol no.CICL670E2419)
การศึกษาวิจัยแบบควบคุมด ้วยยาหลอก ปกปิ ดข ้อมูลการรักษาสองด ้านโดยมีระยะการเปิ ดเผย
ข ้อมูลเพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็มอีดไี อ-551 (MEDI-551) ใน
อาสาสมัครวัยผู ้ใหญ่ทม
ี่ ภ
ี าวะไขสันหลังและเส ้นประสาทตาอักเสบ (Neuromyelitis Optica) และ
กลุม
่ อาการของภาวะไขสันหลังและเส ้นประสาทตาอักเสบ (Neuromyelitis Optica Spectrum
Disorders)
การศึกษาวิจัยแบบปกปิ ดการรักษาสาหรับผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะกล ้ามเนือ
้ ระยางค์สว่ นบนหดเกร็งโดย
การใช ้ยาโบท็อกซ์® (BOTOX®)
การศึกษาวิจัยแบบปกปิ ดข ้อมูลการรักษาทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
่ ประเมินความ
ปลอดภัย ความสามารถในการทนต่อยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของการให ้ยา
GSK3389404 ครัง้ เดียวโดยเพิม
่ ขนาดยาและการให ้ยาหลายครัง้ ในอาสาสมัครทีเ่ ป็ นโรคไวรัสตับ
อักเสบบีเรือ
้ รัง
่ เพือ
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ ศึกษาถึงความปลอดภัย, ความทนต่อยา, เภสัชจลนศาสตร์ และฤทธิ์
้ ไวรัสตับอักเสบชนิดบีทไี่ ม่เคย
ในการต ้านไวรัสของการให ้ยาทีเอ็กซ์แอลในอาสาสมัครทีต
่ ด
ิ เชือ
ได ้รับการรักษามาก่อน โดยการศึกษานีป
้ ระกอบด ้วยการศึกษาสองส่วน
่ แบบปกปิ ดข ้อมูลสองทาง ทีม
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ ก
ี ลุม
่ คูข
่ นาน เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยาอะลิโรคูแม็บ (SAR236553/REGN727) เทียบกับยาอีเซทิไมบ์ในผู ้ป่ วยใน
่ งสูงมากเกีย
ทวีปเอเชียทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ วกับโรคหัวใจและหลอดเลือดและมีภาวะคลอเลสเตอรอลใน
เลือดสูงซึง่ ไม่ได ้รับการควบคุมอย่างเพียงพอด ้วยการบาบัดรักษาด ้วยยากลุม
่ สเตติน
่ โดยปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ทีค
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ วบคุมด ้วยยาหลอก ชนิดกลุม
่ คูข
่ นาน
ซึง่ ดาเนินการในหลายศูนย์ เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบริวาราซีแทม
(Brivaracetam) เมือ
่ ให ้เป็ นการรักษาเสริม ในอาสาสมัครชาวเอเชีย (อายุตงั ้ แต่ 16 ปี ถึง 80 ปี )
ทีม
่ อ
ี าการชักเฉพาะทีท
่ อ
ี่ าจมีหรือไม่มก
ี ารชักลามไปทัง้ ตัว (Partial seizures with or without
secondary generalization)”

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.วิปร วิประกษิตและผศ. นพ.นพดล ศิรธิ
นารัตนกุล

กุมารเวชศาสตร์

รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกวรรณ
ิ ฐ์
บุญญพิสฏ

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1502

1503

1504

1505

1506

1507
1508

1509

ื่ โครงการ
ชอ
่ ไปข ้างหน ้า ปกปิ ดทัง้ สองทางเป็ นกลุม
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ คูข
่ นานเพือ
่ แสดงความเท่าเทียมกัน
ทางผลการรักษาของยาอีเพียว (EPIAO) กับยามาตรฐานอีเพร็กซ์ (EPREX) ในอาสาสมัครทีม
่ ี
ภาวะโลหิตจางเนือ
่ งจากโรคไตเรือ
้ รัง (CKD) ทีย
่ งั ไม่ได ้รับการล ้างไต (Pre-dialysis)
่ ควบคุมด ้วยยาหลอกเพือ
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ ประเมินความปลอดภัยและการสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันของ
การให ้ยาโคเลราการ์ด (CHOLERAGARDE®) เพียงครัง้ เดียวในผู ้ใหญ่ในประเทศไทยทีม
่ ผ
ี ลการ
ตรวจเอชไอวีให ้ผลบวก บัญชี CHOLERA คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-421189-4)
่ ปกปิ ดข ้อมูลการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ ประเมินผล
้ ใต ้ผิวหนั ง เพือ
ของยา BI 655064 ทีใ่ ห ้ยาโดยการฉีดเข ้าชัน
่ ดูการตอบสนองของไตหลังจาก
ได ้รับการรักษาผ่านไปเป็ นเวลาหนึง่ ปี ในผู ้ป่ วยโรคไตอักเสบลูปัสในระยะทีม
่ อ
ี าการของโรคกาเริบ
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอก ในศูนย์ศก
ึ ษาวิจัยหลายแห่ง
การศึกษาวิจัยแบบสุม
เพือ
่ ประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และการทนต่อยา BIIB023 ในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคไตอักเสบ
ลูปัส (Lupus Nephritis) (Protocol No. 211LE201)
่ ปกปิ ดข ้อมูลสองทาง มียาหลอกเป็ นกลุม
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ ควบคุมคูข
่ นาน เพือ
่ ประเมินผล
ของยา เอสเออาร์236553/อาร์อจ
ี เี อ็น727 (SAR236553/REGN727) ต่อการเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู ้ป่ วยซึง่ เพิง่ มีกลุม
่ อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(Study code: EFC11570)
่ มีกลุม
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ ควบคุม แบบปกปิ ดสองทางเพือ
่ เปรียบเทียบประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของยาโอเรลโว (โวโคลสปอริน) (23.7 มิลลิกรัม วันละสองครัง้ ) และยาหลอกต่อการ
ตอบสนองของไตในอาสาสมัครทีเ่ ป็ นโรคไตอักเสบลูปัสทีย
่ งั คงมีอาการอยู่
่ ร่วมกันหลายสถาบัน เพือ
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ เปรียบเทียบระหว่างการฉายรังสีแบบเร่ง กับแบบ
ปกติ ในมะเร็งศีรษะและลาคอ ชนิด Squamous cell carcinoma (IAEA-HYPNO trial)
่ โดยมียาหลอกเป็ นกลุม
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ ควบคุม ซึง่ เปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาต่อผู ้สนั บสนุน
การวิจัย เพือ
่ ประเมินความปลอดภัย ความทนต่อยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของการ
ให ้ยาอาร์โอ 7062931 (RO7062931) โดยการฉีดเข ้าใต ้ผิวหนั งครัง้ เดียวแบบเพิม
่ ขนาดยาใน
อาสาสมัครทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพดี และด ้วยยาหลายขนาดซึง่ มีการปรับเปลีย
่ นแบบแผนการให ้ยาในผู ้ป่ วยที่
้ ไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรือ
ติดเชือ
้ รังทีส
่ ามารถควบคุมปริมาณไวรัสได ้

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา ชวนะ
สุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

ผู ้ช่วยศาตราจารย์ แพทย์หญิงรัตนา ชวนะสุนทร
พจน์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.กุลธร เทพมงคล

รังสีวท
ิ ยา

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

1510

1511

1512

1513

1514

1515

ื่ โครงการ
ชอ
่ โดยมียาหลอกเป็ นกลุม
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ ควบคุม ซึง่ เปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาต่อผู ้สนั บสนุน
การวิจัยและปกปิ ดข ้อมูลการรักษาต่อผู ้วิจัยและอาสาสมัคร เพือ
่ ศึกษาความปลอดภัย ความทนต่อ
ยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาอาร์โอ7049389 (RO7049389) ใน (1) ขนาดยา
เดียว (ร่วมกับหรือไม่รว่ มกับอาหาร) และหลายขนาดยา (ร่วมกับยามิดาโซแลม) ในลักษณะทีม
่ ก
ี าร
้ ไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรือ
เพิม
่ ขนาดยาในอาสาสมัครทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพดี (2) ผู ้ป่ วยทีต
่ ด
ิ เชือ
้ รัง
่ ทีด
่ ยาและขับเคลือ
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ าเนินการในศูนย์วจิ ัยหลายแห่ง แบบเปิ ดเผยชือ
่ นด ้วย
เหตุการณ์ทส
ี่ นใจ เพือ
่ ประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและเภสัชจลนศาสตร์ของยาเมซิเท็น
แทน (macitentan) เปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐานในเด็กทีม
่ ภ
ี าวะความดันหลอดเลือดแดง
ปอดสูง (PAH)
่ ระยะที่ 3 พหุสถาบัน ควบคุมด ้วยยาหลอกของการักษาด ้วยยาอะทีโซลิซ ู
การศึกษาวิจัยแบบสุม
แบม (แอนติ-พีด-ี แอล1 แอนติบอดี) เมือ
่ ให ้ร่วมกับยาเอ็นเอบี-แพลิแทกเซล เปรียบเทียบกับการ
ให ้ยาหลอกร่วมกับยาเอ็นเอบี-แพคลิแทกเซลสาหรับผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเต ้านมชนิดทริปเปิ ลเนกาทีฟ
ระยะแพร่กระจายทีไ่ ม่เคยได ้รับการรักษามาก่อน
ิ ม็บ วีโดทินในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งต่อมน้ า
การศึกษาวิจัยในกลุม
่ การรักษากลุม
่ เดียวของยาเบรนทูซแ
เหลืองชนิดฮอดจ์กน
ิ ทีก
่ ลับเป็ นซา้ หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาและไม่เหมาะสมสาหรับการปลูก
ถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดหรือใช ้ยาเคมี (Protocol No. C25007)
การศึกษาวิจัยในระยะ 2/3 พหุสถาบัน เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษา
แบบจาเพาะเจาะจงหลายเป้ าหมายสาหรับผู ้ป่ วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กระยะลุกลามหรือ
แพร่กระจายทีม
่ ก
ี ารกลายพันธุข
์ องเซลล์รา่ งกายทีต
่ รวจพบได ้ในเลือด (บี-ฟาสท์: การตรวจคัด
กรองโดยใช ้ผลการตรวจเลือดเป็ นอย่างแรก)
่ กลุม
การศึกษาวิจัยในระยะที่ 3 แบบสุม
่ การรักษา ปกปิ ดข ้อมูล 2 ทางโดยมีกลุม
่ ควบคุม ทาในพหุ
ิ ซึง่ เป็ นยายับยัง้ พีไอทรีเค (PI3K inhibitor, copanlisib)
สถาบัน เพือ
่ ศึกษาการใช ้ยาโคแพนลิสบ
ชนิดให ้ทางหลอดเลือดดาร่วมกับยาเคมีและภูมค
ิ ุ ้มกันบาบัดมาตรฐานเปรียบเทียบกับยาเคมีและ
ภูมค
ิ ุ ้มกันบาบัดมาตรฐาน ในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารกลับเป็ นซา้ ของโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองนอนฮอด์จกิน
ชนิดค่อยเป็ นค่อยไป (iNHL) – โครโนส-4

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทวีศักดิ์ แทนวันดี อายุรศาสตร์

ิ ฏ์กล
ศ.นพ.กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ

กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล

อายุรศาสตร์

นพ. ปองวุฒ ิ ด่านชัยวิจต
ิ ร

อายุรศาสตร์

อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1516

1517

1518
1519

1520

1521
1522

ื่ โครงการ
ชอ
่ เลือกควบคุมด ้วยยาทีอ
การศึกษาวิจัยในสหสถาบันแบบเปิ ดเผยฉลากยา สุม
่ อกฤทธิจ
์ ริงเป็ นกลุม
่
คูข
่ นานเพือ
่ ประเมินความไม่ด ้อยกว่าของยาดาบิกาแทรนเอทิซเิ ลทเปรียบเทียบกับการรักษา
มาตรฐานสาหรับการรักษาภาวะลิม
่ เลือดอุดตัน ในหลอดเลือดดาในเด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงอายุ
น ้อยกว่า 18 ปี : โครงการวิจัย DIVERSITY (Study no. 1160.106)
การศึกษาวิจัยในหลายสถาบัน แบบเปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาโดยทาการศึกษาวิจัยด ้านเภสัช
จลนศาสตร์ของยาหลายขนาดและศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยามาราวิรอคทีใ่ ห ้
้ ไวรัสเอช
ร่วมกับการรักษาเดิมอย่างเหมาะสมเป็ นเวลานาน 48 สัปดาห์สาหรับการรักษาการติดเชือ
ี าร์ 5-ทรอปิ กในเด็กอายุ 2-18 ปี ทเี่ คยได ้รับการรักษามาก่อน
ไอวี-1 ทีจ
่ ับกับตัวรับซีซอ
(โครงการวิจัยหมายเลข เอ4001031) (An Open-Label, Multicenter, Multiple-Dose
Pharmacokinetic and 48-Week Safety and Efficacy Trial of Maraviroc in Combination
with Optimized Background Therapy for the Treatment of Antiretroviral-Experienced
CCR5-Tropic HIV-1 Infected Children 2-18 Years fo Age (Study A4001031)) บัญชี มาราวิ
รอค (Marairoc) (016-418017-4)
การศึกษาวิจัยในหลายสถาบันเพือ
่ ติดตามการเกิดเนือ
้ งอกของไตทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในอาสาสมัครทีม
่ ี
ภาวะธาตุเหล็กเกินจากการรับเลือดทีไ่ ด ้รับยาดีเฟอริทาโซล (deferitazole) มาแล ้วก่อนหน ้านี้
การศึกษาวิจัยการใช ้ภูมต
ิ ้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบีขนาดตา่ ร่วมกับยาต ้านไวรัสในผู ้ป่ วยหลัง
ผ่าตัดปลูกถ่ายตับเพือ
่ ป้ องกันการกลับเป็ นซา้ ของโรคตับอักเสบชนิดบี
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วย
การศึกษาวิจัยการคงความมีประสิทธิผลต่อเนือ
่ ง แบบสุม
ยาหลอก เปรียบเทียบระหว่างยาอีทาเนอร์เซบท์ทใี่ ห ้ร่วมกับยากลุม
่ ดีมาร์ด กับยากลุม
่ ดีมาร์ดทีใ่ ห ้
เพียงอย่างเดียว ในผู ้เข ้าร่วมโครงการทีเ่ ป็ นโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์ภายหลังจากทีป
่ ระสบ
ผลสาเร็จในการมีการตอบสนองอย่างเพียงพอแล ้วจากยาอีทาเนอร์เซบท์ทใี่ ห ้ร่วมกับยากลุม
่ ดี
มาร์ด (Protocol no. B1801315)
การศึกษาวิจัยความปลอดภัยและความทนได ้ต่อยาส่วนต่อขยายระยะที่ 2 ในศูนย์การศึกษาวิจัย
หลายแห่ง โดยมีการเปิ ดเผยข ้อมูลลาหรับเด็ก วัยรุน
่ และผู ้ใหญ่ ทีม
่ ภ
ี าวะเหล็กเกินจากการถ่าย
เลือดโดยใช ้ยาเอสเอสพี-004184เอคิว (SPD602))
การศึกษาวิจัยความปลอดภัยต่อหัวใจและหลอดเลือด ของยาเซมากลูไทด์ชนิดรับประทานใน
ผู ้ป่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.สมชัย ลิม
้ ศรีจาเริญ

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

อายุรศาสตร์

รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

ศ.นพ. รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1523

1524

1525

1526

1527

1528

1529

ื่ โครงการ
ชอ
ิ
การศึกษาวิจัยชีวสมมูลทางเภสัชจลนศาสตร์เปรียบเทียบยาสามัญกับยาอ ้างอิงด็อกโซรูบซ
ิ น
ไฮโดรคลอไรด์ ทีห
่ อ
่ หุ ้มด ้วยไลโปโซม ในผู ้เข ้าร่วมการศึกษาวิจัยทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยือ
่ บุ
ซึง่ ล ้มเหลวต่อการรักษาด ้วยเคมีบาบัดทีม
่ แ
ี พลตินั่มเป็ นส่วนประกอบ (Protocol No. TOL2649G)
การศึกษาวิจัยด ้านความปลอดภัยแบบเปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาของผู ้เข ้าร่วมโครงการวิจัยทีเ่ ป็ น
โรคมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ใช่เซลล์เล็กทีไ่ ด ้รับยานิโวลูแมบในรูปแบบของยาเดีย
่ วเป็ นการรักษา
ลาดับทีส
่ องในทวีปเอเชีย
การศึกษาวิจัยต่อเนือ
่ งเกีย
่ วกับความปลอดภัย เปิ ดเผยข ้อมูลยา ดาเนินการในพหุสถาบันเพือ
่
้ ทีป
ศึกษาวิจัยยาไลโปโซมอลอะมิกาซินชนิดสูดพ่น (LAI) ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทม
ี่ ก
ี ารติดเชือ
่ อดจาก
้ มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่เชือ
้ วัณโรค (NTM) ทีม
้ มัยโคแบคทีเรียมเอเวีย
เชือ
่ ส
ี าเหตุมาจากเชือ
่ มคอม
เพล็กซ์ (MAC) ซึง่ ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
่ โดยไม่ปกปิ ดการรักษา ในหลายสถาบัน เพือ
การศึกษาวิจัยทางคลินก
ิ ระยะที่ 4 แบบสุม
่ ศึกษา
การรักษาภาวะน้ าตาลในเลือดสูงทีม
่ ส
ี าเหตุจากยาพาซิรโิ อไทด์ โดยการรักษาด ้วยยากลุม
่ อินค
ริตน
ิ หรืออินซูลน
ิ ในผู ้ใหญ่ทป
ี่ ่ วยเป็ นโรคคุชชิง่ หรือโรคอะโครเมกาลี (Protocol No.
CSOM230B2219)
การศึกษาวิจัยทางคลินก
ิ แบบไปข ้างหน ้า ศึกษาต่อเนือ
่ งระยะ 2/3 ในสหสถาบัน ในหลายประเทศ
่ ปกปิ ดข ้อมูลการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยการรักษาจริง มีกลุม
ใช ้การสุม
่ คูข
่ นาน เพือ
่ ประเมิน
ความปลอดภัยและการสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันของ ‘วัคซีนแอลบีวซ
ี ี (วัคซีนซาบินโปลิโอไมอิไลตีส (ชนิด
้ ตาย))’ เปรียบเทียบกับวัคซีนไอโมแวกซ์ ® โปลิโอ (วัคซีนโปลิโอไมอิไลตีส (ชนิดเชือ
้ ตาย))’
เชือ
ในเด็กทารกสุขภาพดี
การศึกษาวิจัยทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาสูตรผสม เอ็ม
้ ไวรัสตับ
เค-3682บี (ยาแกรโซพรีเวียร์/ยารูซาสเวียร์/ยายูไพรฟอสบูเวียร์) ในอาสาสมัครทีต
่ ด
ิ เชือ
อักเสบเรือ
้ รังชนิดซี จีโนไทป์ 3
่ เปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาทาการศึกษาวิจัยในสถาบันวิจัย
การศึกษาวิจัยทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 แบบสุม
หลายแห่งเพือ
่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาอัลเกอรอน (ยาซีเพ็คอินเต
อเฟอรอนอัลฟา-ทูบข
ี องบริษัทร่วมทุนไบโอแคดจากัด ประเทศรัสเซีย ) ทีใ่ ห ้ร่วมกับยาไรบาวิรน
ิ
กับการให ้ยาเพกาซิส (ยาเพ็คอินเตอเฟอรอนอัลฟา-ทูเอของบริษัทเอฟ. ฮอฟมันน์-ลาโรชจากัด
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ร่วมกับยาไรบาวิรน
ิ ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรือ
้ รัง
(Protocol no. BCD-016-3)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิว์ ช
ิ ยา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

แพทย์หญิงจารุวรรณ เอกวัลลภ

อายุรศาสตร์

ผศ.พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

อาจารย์แพทย์หญิงอรศรี วิทวัสมงคล

กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1530

1531

1532

1533

1534

ื่ โครงการ
ชอ
่ ควบคุมด ้วย
การศึกษาวิจัยทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 ในหลายศูนย์การศึกษา ปกปิ ดทัง้ สองฝ่ ายแบบสุม
ยาเปรียบเทียบทีอ
่ อกฤทธิจ
์ ริง เพือ
่ ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาเอ็มเค-1439เอ
้ เอชไอวี-1 ทีย
วันละครัง้ เปรียบเทียบกับยาอะทริพลา™ วันละครัง้ ในผู ้ป่ วยติดเชือ
่ งั ไม่เคยได ้รับ
การรักษามาก่อน
การศึกษาวิจัยทางด ้านเภสัชจลนศาสตร์ / เภสัชพลศาสตร์ ความปลอดภัยและความทนได ้ต่อยา
่ ยาทีใ่ ห ้เพียงครัง้ เดียวในเวลาทีส
ิ้ สุดการ
ของยาดาบิกาแทรน เอทิซเิ ลท เมซิเลท แบบเปิ ดเผยชือ
่ น
รักษามาตรฐานด ้วยยาต ้านการแข็งตัวของเลือดในเด็กกลุม
่ อายุ 2 ปี ถงึ ตา่ กว่า 12 ปี ตามด ้วยกลุม
่
อายุ 1 ปี ถงึ ตา่ กว่า 2 ปี
่ ไม่ปกปิ ดการรักษาเพือ
การศึกษาวิจัยทีท
่ าร่วมหลายสถาบัน แบบสุม
่ ประเมินปริมาณยาทีร่ า่ งกาย
ได ้รับ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยจากการรับประทานยาเซอริทน
ิ บ
ิ ขนาด 450 มิลลิกรัม
ร่วมกับอาหารทีม
่ ไี ขมันตา่ และขนาด 600 มิลลิกรัมร่วมกับอาหารทีม
่ ไี ขมันตา่ เปรียบเทียบกับการ
รับประทานยาเซอริทน
ิ บ
ิ ขนาด 750 มิลลิกรัม ในขณะท ้องว่าง ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่โรคมะเร็งปอดชนิดที่
ไม่ใช่เซลล์เล็กระยะแพร่กระจายทีม
่ ก
ี ารจัดเรียงตัวใหม่ของยีนเอแอลเค (ผลตรวจยีนเอแอลเคเป็ น
บวก
การศึกษาวิจัยนาร่องในระยะที่ 1 บี แบบเปิ ดเผยข ้อมูลการรักษา ให ้ยาหลายครัง้ โดยเพิม
่ ขนาดยา
ทีละขัน
้ เพือ
่ ประเมินความปลอดภัย ประสิทธิผลในเบือ
้ งต ้นและเภสัชจลนศาสตร์ของยาเอพีแอล-2
้ ใต ้ผิวหนั งในอาสาสมัครทีเ่ ป็ นโรค Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
ชนิดฉีดเข ้าทางชัน
(PNH).
การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของยาทาซิกนาในการรักษามะเร็งผิวหนั งขัน
้ รุนแรง: การศึกษาใน
่ สองทางเปิ ดสลาก เพือ
หลายสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุม
่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาทาซิกนา
กับยาดาคาร์บาซีน ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งผิวหนั งทีม
่ ก
ี ารแพร่กระจายและ/หรือ ไม่สามารถ
ผ่าตัดได ้ทีเ่ กิดการเปลีย
่ นแปลงพันธุกรรมของ ซี-คิท (The TEAM Trial (Tasigna Efficacy in
Advanced Melanoma) : A Randomized, Phase lll, Open Label, Multi-center, Two-arm
Study to Compare The Efficacy of Tasigna® versus Dacarbazine (DTIC) in The
Treatment of Patients with Metastatic and/or Inoperable Melanoma Harboring a c-Kit
Mutation) บัญชี เดอะทีม คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-426244-7)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ. วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล

กุมารเวชศาสตร์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วเิ ชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์
นิมต
ิ

อายุรศาสตร์

ศาสตราจารย์นายแพทย์สรุ พล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1535
1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาวิจัยป้ อนเข ้าของยาเอเวอร์โรลิมัส แบบไม่ปกปิ ด ทาในพหุสถาบัน สาหรับผู ้ป่ วยทีเ่ สร็จ
้ จากโครงการวิจัยยาเอเวอร์โรลิมัสก่อนหน ้าทีบ
สิน
่ ริษัทโนวาร์ตส
ี สนั บสนุน และได ้รับการประเมิน
โดยแพทย์ผู ้วิจัยถึงประโยชน์จากการรักษาด ้วยยาเอเวอร์โรลิมัสอย่างต่อเนือ
่ ง
การศึกษาวิจัยภาวะธาตุเหล็กเกินในหัวใจและตับในผู ้ป่ วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเปรียบเทียบ
ระหว่างการตรวจด ้วยคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าหัวใจ 3.0 เทสลา กับ 1.5 เทสลา
การศึกษาวิจัยยา อิมาทินบ
ิ เพิม
่ เติมหลังครบกาหนด ชนิดเปิ ดเผยการรักษา ทาร่วมหลายสถาบัน
้ การเข ้าร่วมในการศึกษาวิจัยยา อิมาทินบ
สาหรับผู ้ป่ วยทีเ่ สร็จสิน
ิ โครงการก่อนของบริษัท โนวาร์
ตีส และแพทย์ผู ้วิจัยพิจารณาว่าผู ้ป่ วยจะได ้รับประโยชน์จากการรักษาต่อด ้วยยา อิมาทินบ
ิ
(Protocol No.CSTI571A2406)
การศึกษาวิจัยยาบิมาโตพรอสต์ชนิดออกฤทธิเ์ นิน
่ (Bimatoprost SR) เปรียบเทียบกับ เลเซอร์
SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคต ้อหินชนิดมุมเปิ ดหรือมีภาวะ
ความดันในลูกตาสูง
่ เปิ ดเผยชือ
่ ยา เพือ
การศึกษาวิจัยร่วมในหลายสถาบัน แบบสุม
่ ศึกษาการใช ้ยา เอส 649266 หรือ
้ รุนแรงซึง่ เกิดจากเชือ
้ แกรมลบทีด
การรักษาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ทีม
่ ส
ี าหรับการรักษาการติดเชือ
่ อ
ื้ ต่อยาคาร์บา
พีเนม
่ เพือ
การศึกษาวิจัยระดับนานาชาติระยะที่ 3 แบบสุม
่ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของยาเอ็นซาลูทาไมด์ (Enzalutamide) เมือ
่ ใช ้ร่วมกับเคมีบาบัดยาแพคลิแท็กเซล
(Paclitaxel) หรือเมือ
่ ใช ้เป็ นการรักษาด ้วยยาชนิดเดียว เปรียบเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแพคลิ
แท็กเซล (Paclitaxel) ในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมระยะลุกลาม ทีม
่ ผ
ี ลตรวจวินจ
ิ ฉั ยเป็ นบวกและผลตรวจ
เป็ นลบต่อตัวรับโปรตีนสามชนิด (Protocol no. MDV3100-20)
การศึกษาวิจัยระยะ 2/3 ทีม
่ ก
ี ารปกปิ ดข ้อมูลหนึง่ ด ้าน (ระยะที่ 1) หรือปกปิ ดข ้อมูลสองด ้าน (ระยะ
่ ในหลายศูนย์วจิ ัยในหลายประเทศ ทีค
ที่ 2) แบบสุม
่ วบคุมด ้วยยาทีม
่ ฤ
ี ทธิร์ ักษาและ มีการเพิม
่
ขนาดยา (ระยะที่ 1) ทดสอบความไม่ด ้อยกว่า (ระยะที่ 2) เพือ
่ ประเมิน ความสามารถในการ
กระตุ ้นการตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันและความปลอดภัยของเอ็มจี 1111 (MG1111) ในเด็กทีม
่ ี
สุขภาพดี
การศึกษาวิจัยระยะที่ 1 เพือ
่ ประเมินความปลอดภัยและเภสัชจลนศาสตร์ของยาราลเทกราเวียร์ใน
้ ไวรัสเอชไอวี-1 ซึง่ มีความเสีย
่ งสูงต่อการติดเชือ
้ ไวรัสเอชไอวี-1 (Protocol
ทารกทีม
่ ก
ี ารสัมผัสเชือ
No. IMPAACT P1110)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ.นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ผศ.พญ. ดารินทร์ สากิยลักษณ์

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ.พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง กุลกัญญา โชคไพบูลย์
กุมารเวชศาสตร์
กิจ

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1543

1544

1545

1546

1547

1548

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 1 เพือ
่ ศึกษาความปลอดภัยและเภสัชจลนศาสตร์ของยามาราวิรอคในทารก
้ ไวรัสเอชไอวี-1 ทีม
่ งต่อการติดเชือ
้ ไวรัสเอชไอวี-1 (IMPAACT 2007)
ทีส
่ ัมผัสเชือ
่ ค
ี วามเสีย
่ เปิ ดฉลาก มีกลุม
การศึกษาวิจัยระยะที่ 1 แบบสุม
่ ควบคุมทีม
่ ฤ
ี ทธิ์ ในการหาขนาดยา เพือ
่ ประเมิน
ความปลอดภัย ความสามารถในการทนต่อยา และการตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันของยาไอเอ็นโอ1800 (INO-1800) เมือ
่ ให ้เพียงชนิดเดียวหรือให ้ร่วมกับยาไอเอ็นโอ-9112 (INO-9112) โดย
่ วิ ในผู ้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบบี
การฉีดเข ้ากล ้ามเนือ
้ ตามด ้วยการใช ้กระแสไฟฟ้ าผลักตัวยาเข ้าสูผ
้ ไวรัสตับอักเสบบี (HBeAg) เป็ นบวกซึง่ ได ้รับการรักษาด ้วยสาร
เรือ
้ รังทีม
่ ผ
ี ลตรวจแอนติเจนต่อเชือ
ทีค
่ ล ้ายคลึงกับนิวคลีโอไซต์/นิวคลีโอไทด์ทเี่ ลือก
การศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 เพือ
่ ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ ความทนต่อยา และความปลอดภัยของการ
ให ้ยาไรฟาเพนตินและยาไอโซไนอะซิดสัปดาห์ละครัง้ ในหญิงตัง้ ครรภ์และหญิงหลังคลอดทีม
่ ก
ี าร
้ วัณโรคแฝง ซึง่ มีการติดเชือ
้ ไวรัสเอชไอวี-1 และไม่มก
้ ไวรัสเอชไอวี-1 (Protocol
ติดเชือ
ี ารติดเชือ
No. IMPAACT P2001)
การศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 แบบเปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาเพือ
่ ศึกษาความปลอดภัย เภสัชจลนศาสตร์
และประสิทธิผลของการเพิม
่ ขนาดยาซีเค-101ชนิดรับประทานในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งชนิดก ้อน
ทึบระยะลุกลาม
ิ มบ เวโดติน และยาเมโธเทรกเซท/
การศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 ของยาเคมีบาบัดสูตรยาเบรนทูซแ
ยาแอล-แอสพาราจิเนส/ยาเดกซาเมธาโซน (บี-เอ็มเอดี) ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด
เอกซ์ตราโนดอล เอ็นเค/ที-เซลล์ (Extranodal NK/T-cell Lymphoma) ทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยเป็ น
ครัง้ แรก
การศึกษาวิจัยระยะที่ 1บี/2บี แบบไม่ปกปิ ด ในพหุสถาบัน เพือ
่ ศึกษายาพาโนบิโนสแตทชนิด
รับประทาน (แอลบีเอช589), ให ้ร่วมกับยา 5-เอซาไซทิดน
ี (ไวดาซา®) ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ นโรค
มัยอีโลดิสพลาสติกซินโดรม (เอ็มดีเอส)โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรือ
้ รังชนิดมัยอีโลโมโนซัยติก (ซี
เอ็มเอ็มแอล) หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน (เอเอ็มแอล) (Protocol No.
CLBH589H2101)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

จักษุ วท
ิ ยา

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง จารุวรรณ เอก
วัลลภ

อายุรศาสตร์

อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันท์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบเปิ ดเผยข ้อมูลยาทีม
่ ก
ี ลุม
่ การรักษาเดียวในศูนย์วจิ ัยหลายแห่ง เพือ
่
ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไอเอ็นซีบ0
ี 54828 (INCB054828) ในอาสาสมัครที่
เป็ นโรคมะเร็งท่อน้ าดีระยะลุกลาม/ระยะแพร่กระจาย หรือไม่สามารถผ่าตัดออกได ้ และมีการสลับ
ตาแหน่งของตัวรับสารกระตุ ้นการเจริญของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ (FGFR2) ในผู ้ทีม
่ ก
ี ารรักษาก่อน
หน ้านีล
้ ้มเหลว
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบไม่ปกปิ ด ไม่มก
ี ลุม
่ ควบคุม ของการใช ้ยาเอเวอร์โรลิมัสร่วมกับยาเล
โทรโซล ในการรักษาโรคมะเร็งเต ้านมระยะแพร่กระจายทีม
่ ต
ี ัวรับเอสโตรเจนเป็ นบวก ในผู ้ป่ วย
หญิงวัยหมดประจาเดือน (Protocol CRAD001Y24135)
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบไม่ปกปิ ดการรักษา, ในพหุสถาบัน, กลุม
่ การทดลองเดียว, เพือ
่
ประเมินความชอบของผู ้ป่ วยต่อยาดีเฟอราซีร็อกซ์สต
ู รตารับใหม่ (ยาเม็ดเคลือบฟิ ลม
์ ) เทียบกับยา
ดีเฟอราซีร็อกซ์ชนิดเม็ดสาหรับกระจายตัวในน้ าทีเ่ ป็ นสูตรตารับอ ้างอิง
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบไม่ปกปิ ดการรักษา, ในพหุสถาบัน, กลุม
่ การทดลองเดียว, เพือ
่
ประเมินความชอบของผู ้ป่ วยต่อยาดีเฟอราซีร็อกซ์สต
ู รตารับใหม่ (ยาเม็ดเคลือบฟิ ลม
์ ) เทียบกับยา
ดีเฟอราซีร็อกซ์ชนิดเม็ดสาหรับกระจายตัวในน้ าทีเ่ ป็ นสูตรตารับอ ้างอิง (Protocol
No.CICL670FIC05)
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบไม่ปกปิ ดการรักษา, ในพหุสถาบัน, กลุม
่ ทดลองเดีย
่ ว, เพือ
่ ประเมิน
ความชบอของผู ้ป่ วยต่อยาดีเฟอราซีร็อกซ์สต
ู รใหม่ (ยาเม็ดเคลือบฟิ ลม
์ ) เทียบกับยาดีเฟอราซี
ร็อกซ์ชนิดเม็ดสาหรับกระจายตัวในน้ าทีเ่ ป็ นสูตรตารับอ ้างอิง
่ และควบคุมด ้วยยาหลอกใน
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบปกปิ ดข ้อมูลสองทาง โดยการสุม
ศูนย์วจิ ัยหลายแห่งเพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาลุสพาเทอเซปต์
(Luspatercept) (ACE-536) เมือ
่ เปรียบเทียบกับยาหลอกในผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ นโรคโลหิตจางธาลัสซี
เมียชนิดเบต ้าทีไ่ ม่พงึ่ พาการรับเลือด (Protocol No. ACE-536-B-THAL-002)
่ ทีม
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบสุม
่ ก
ี ารปกปิ ดข ้อมูลการรักษาทัง้ สองทาง ควบคุมด ้วยยาหลอก
เพือ
่ ประเมินการออกฤทธิต
์ ้านไวรัส ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัช
จลนศาสตร์ของสูตรยาลูมไิ ซตาบีน (เจเอ็นเจ-64041575) ทีใ่ ห ้โดยการรับประทาน ในทารกและ
้ เรสพิราทอรีซน
ิ ไซเทียลไวรัส
เด็กอายุ 28 วัน ถึง 36 เดือนทีเ่ ข ้ารักษาในโรงพยาบาลด ้วยเชือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วเิ ชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วป
ิ ร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล

อายุรศาสตร์

อ.นพ.อาจรบ คูหาภินันท์

อายุรศาสตร์

ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กุลกัญญา โชค
ไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

1556

1557

1558

1559

1560

1561

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในศูนย์วจิ ัยหลายแห่งทั่วโลก แบบเปิ ดเผยข ้อมูลของยาเอนเทรคทินบ
ิ
แบบจัดกลุม
่ ผู ้ป่ วยตามการ แสดงออกของยีนโดยไม่ขน
ึ้ กับชนิดของมะเร็ง (Basket) สาหรับการ
รักษาผู ้ป่ วยมะเร็งชนิดก ้อนระยะแพร่กระจายหรือระยะลุกลามเฉพาะที่ และมีผลการแสดงออกของ
ยีน เอ็นทีอาร์เค1/2/3, อาร์โอเอส1 (NTRK1/2/3, ROS1) หรือ เอแอลเค (ALK) (Protocol No.
RXDX-101-02)
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2/3 เปิ ดเผยฉลากยาดาเนินการในสหสถาบันมีกลุม
่ การรักษาหลายกลุม
่
แบ่งการศึกษาเป็ นสองส่วนเพือ
่ ประเมินเภสัชจลนศาสตร์ (PK) ความปลอดภัย และประสิทธิผล
ิ แทท (ATV/co) หรือยาดารูนาเวียร์ท ี่
ของยาอะทาซานาเวียร์ทเี่ สริมประสิทธิภาพด ้วยยาโคบิซส
ิ แทท (DRV/co) ทีใ่ ห ้ร่วมกับยาพืน
เสริมประสิทธิภาพด ้วยยาโคบิซส
้ ฐาน (BR) ในผู ้ป่ วยเด็กทีต
่ ด
ิ
้ เอชไอวี-1 โดยเคยได ้รับการรักษามาก่อนและสามารถควบคุมปริมาณไวรัสได ้ (Protocol
เชือ
No.GS-US-216-0128)
่ เปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาของยาดินูทซ
ิ มบ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2/3 แบ่งเป็ นสองส่วน แบบสุม
ู แ
และยาไอริโนทีแคนเปรียบเทียบกับยาไอริโนทีแคนสาหรับการรักษาลาดับทีส
่ องในอาสาสมัคร
โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กทีก
่ ลับเป็ นซา้ หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2/3 แบบเปิ ดเผยฉลากยา เพือ
่ ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์, ความปลอดภัย และ
ิ แทท/เอ็ม
การออกฤทธิต
์ ้านไวรัสของสูตรยาเม็ดเดีย
่ วทีป
่ ระกอบด ้วยยาเอลวิทก
ี ราเวียร์/โคบิซส
้ เอชไอวี-1 วัยรุน
ไทรซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรตในผู ้ติดเชือ
่ ทีไ่ ม่เคยได ้รับการ
รักษาด ้วยยาต ้านเรโทรไวรัสมาก่อน (Protocol no.GS-US-236-0112)
่ ยา เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2/3 แบบเปิ ดเผยชือ
่ ศึกษาด ้านเภสัชจลนศาสตร์ ความปลอดภัย
และการออกฤทธิต
์ ้านไวรัสของยาสูตรผสมขนาดยาคงที่ (FDC) ของสูตรยาจีเอส-9883/ยาเอม
้ เอชไอ
ไทรซิทาบีน/ยาทีโนโฟเวียร์ อะลาฟี นาไมด์ (GS-9883/F/TAF) ในวัยรุน
่ และเด็กทีต
่ ด
ิ เชือ
วี-1 ทีส
่ ามารถควบคุมปริมาณไวรัสได ้
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2/3 ในพหุสถาบันดาเนินการ 2 ระยะในหลายกลุม
่ การรักษาแบบเปิ ดเผย
ฉลากยาเพือ
่ ประเมินเภสัชจลนศาสตร์ (พีเค) ความปลอดภัย และฤทธิต
์ ้านไวรัสของยาเอลวิทก
ี รา
เวียร์ (อีวจ
ี )ี ทีใ่ ห ้ร่วมกับสูตรยาพืน
้ ฐาน (บีอาร์) ทีป
่ ระกอบด ้วยยายับยัง้ โปรติเอสทีเ่ สริม
้ เอชไอวี-1 และเคยได ้รับการ
ประสิทธิภาพด ้วยยาริโทนาเวียร์ (พีไอ/อาร์) ในผู ้ป่ วยเด็กทีต
่ ด
ิ เชือ
รักษาด ้วยยาต ้านไวรัสมาก่อน (Protocol no.GS-US-183-0160)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุวรรณ เอก
วัลลภ

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

1562

1563

1564

1565

1566

1567

ื่ โครงการ
ชอ
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองทาง ควบคุมด ้วยยาหลอกเพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2เอ แบบสุม
่ ประเมิน
ความปลอดภัย ประสิทธิผล และเภสัชจลนศาสตร์ของยาเอแอล-3778 เมือ
่ ให ้ร่วมกับยาเพ็ก
อินเตอร์เฟอรอน อัลฟา-2เอ ในอาสาสมัครโรคไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรือ
้ รังซึง่ ไม่เคยได ้รับการ
้ ไวรัสตับอักเสบบี (HBeAg) เป็ นบวก
รักษามาก่อนทีม
่ ผ
ี ลการตรวจแอนติเจนทีเ่ ปลือกหุ ้มของเชือ
(Protocol No. AL-3778-1003)
ึ ษาวิจัยหลายแห่ง ของการรักษาเพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบเปิ ดเผยข ้อมูลยา ในศูนย์ศก
่
ควบคุมโรคด ้วยยาอะวีลแ
ู ม็บ (เอ็มเอสบี0010718ซี) เปรียบเทียบกับการรักษาอย่างต่อเนือ
่ งด ้วย
เคมีบาบัดลาดับแรกในอาสาสมัครทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรือทีร่ อยต่อหลอดอาหารและ
กระเพาะอาหารชนิดอะดีโนคาร์ซโิ นมา ซึง่ มีการลุกลามเฉพาะทีโ่ ดยไม่สามารถผ่าตัดออกได ้ หรือ
ระยะแพร่กระจาย
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบไปข ้างหน ้าในศูนย์วจิ ัยหลายแห่งทีเ่ ปิ ดเผยข ้อมูลยา เพือ
่ ศึกษาความ
ปลอดภัย การตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกัน และประสิทธิผลในการห ้ามเลือดของเพกกิเลตเต็ด แฟค
เตอร์ 8 (บีเอเอ็กซ์ 855) ในผู ้ป่ วยโรคฮีโมฟี เลีย เอ ชนิดรุนแรง (แฟคเตอร์ 8 น ้อยกว่าร ้อยละ 1)
อายุน ้อยกว่า 6 ปี ซึง่ ไม่เคยได ้รับการรักษามาก่อน (PUP)
่ และควบคุมด ้วยยาหลอกใน
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบปกปิ ดข ้อมูลสองทาง โดยการสุม
ศูนย์วจิ ัยหลายแห่ง เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาลุสพาเทอเซปต์
(Luspatercept (เอซีอ-ี 536)) เมือ
่ เปรียบเทียบกับยาหลอกในผู ้ใหญ่ทจ
ี่ าเป็ นต ้องได ้รับเม็ดเลือด
แดงเป็ นประจาเนือ
่ งจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดเบต ้า
่ เชิงเปรียบเทียบ เปิ ดเผยชือ
่ ยา ดาเนินการแบบพหุสถาบันใน
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
หลายประเทศเพือ
่ ประเมินความสามารถในการกระตุ ้นให ้เกิดการตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันและความ
ปลอดภัยของวัคซีนป้ องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน-วัคซีนป้ องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด
(DTaP-IPV) ทีใ่ ห ้ในเด็กทารกสุขภาพดี
่ เปิ ดเผยข ้อมูลการรักษา เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ประเมินประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของการรักษาด ้วยยาอะเล็คทินบ
ิ หลังการผ่าตัดเปรียบเทียบกับการรักษาด ้วยยาเคมี
บาบัดทีม
่ แ
ี พลทินัมเป็ นส่วนประกอบหลังการผ่าตัด ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก
ระยะ 1 บี (เนือ
้ งอกมีขนาดตัง้ แต่ 4 เซนติเมตรขึน
้ ไป) จนถึงระยะ 3 เอ ทีม
่ เี อนไซม์อะนาพลาสติก
ลิมโฟมา ไคเนสเป็ น บวก ซึง่ ได ้รับการผ่าตัดเนือ
้ งอกออกอย่างสมบูรณ์แล ้ว

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์บญ
ุ ชู พงศ์ธนากุล

กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์และศูนย์ธาลัสซีเมีย

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ. กฤติยา กอไพศาล

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1568

1569

1570

1571

1572

ื่ โครงการ
ชอ
่ เปิ ดเผยข ้อมูลยา ควบคุมด ้วยยาทีม
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ฤ
ี ทธิใ์ นการรักษา เพือ
่
เปรียบเทียบยาเอแอลเอ็กซ์เอ็น1210 (ALXN1210) กับยาเอคิวลิซแ
ู มบ (ECULIZUMAB) ใน
ผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทม
ี่ ภ
ี าวะโลหิตจางเนือ
่ งจากเม็ดเลือดแดงแตกในกระแสโลหิตในเวลากลางคืนทาให ้
มีฮโี มโกลบินในปั สสาวะ (PNH) และไม่เคยได ้รับยายับยัง้ คอมพลีเมนต์มาก่อน
่ เปิ ดเผยชือ
่ ยา ดาเนินการในศูนย์วจิ ัยหลายแห่ง เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ เปรียบเทียบ
การให ้ยาอะทิโซลิซแ
ู มบ(แอนติบอดีต ้านพีด-ี แอลวัน) ร่วมกับยาเคมีบาบัดกลุม
่ แอนทราไซคลิน/
กลุม
่ แท็กแซน กับการให ้เคมีบาบัดเพียงอย่างเดียวในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเต ้านมชนิดทริปเปิ้ ลเนกา
ทีฟทีส
่ ามารถผ่าตัดได ้ (Protocol No. BIG 16-05/AFT-27/WO39391)
่ และเปิ ดเผยข ้อมูลการรักษา เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของการเปลีย
่ นไปใช ้ยาสูตรผสมทีม
่ ข
ี นาดยาคงที่ (เอฟดีซ)ี ของยาจีเอส-9883/เอ็มไทร
ซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ อะลาฟี นาไมด์ (จีเอส-9883/เอฟ/ทีเอเอฟ) แทนสูตรเดิมคือยาเอลวิทก
ิ รา
ิ แทท/เอ็มไทรซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ อะลาฟี นาไมด์ (อี/ซี/เอฟ/ทีเอเอฟ) ยา
เวียร์/โคบิซส
ิ แทท/เอ็มไทรซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมาเรต (อี/ซี/เอฟ/ทีด ี
เอลวิทก
ิ ราเวียร์/โคบิซส
เอฟ) หรือยาอะทาซานาเวียร์+ยาริโทนาเวียร์+ยาเอ็มไทรซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟู
้ ไวรัสเอชไอวี-1 ซึง่ มีการกดปริมาณ
มาเรต (เอทีว+
ี อาร์ทวี +
ี เอฟทีซ/ี ทีดเี อฟ) ในผู ้หญิงทีต
่ ด
ิ เชือ
ไวรัสในกระแสเลือด
่ ชนิดเก็บข ้อมูลไปข ้างหน ้า ปกปิ ดสองทาง ควบคุมด ้วยยาหลอก
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
ของการให ้ยาวีจเี อ็กซ์-3100 แบบฉีดเข ้ากล ้ามเนือ
้ ตามด ้วยการนาส่งยาด ้วยกระแสไฟฟ้ าโดยใช ้
CELLECTRA™ 5PSP สาหรับรักษารอยโรคในเยือ
่ บุสแควมัสขัน
้ สูง (High Grade Squamous
้ ไวรัสเอชพีว-ี 16 และ/หรือเอช
Intraepithelial Lesion, HSIL) บริเวณปากมดลูกทีส
่ ัมพันธ์กับเชือ
พีว-ี 18
่ ดาเนินการในหลายศูนย์วจิ ัย มีการเปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาและมี
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
กลุม
่ การรักษาสองกลุม
่ เพือ
่ ประเมินเภสัชจลนศาสตร์ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการให ้
ยาสูตรผสมของยาเพอร์ทซ
ู แ
ู มบและยาทราสทูซแ
ู มบทีม
่ ข
ี นาดยาคงทีร่ ว่ มกับยาเคมีบาบัดแบบฉีด
เข ้าใต ้ผิวหนั งในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมระยะแรกซึง่ มีเฮอร์ทเู ป็ นบวก

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ.นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พรี พงศ์ อินทศร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1573

1574

1575

1576

1577

1578

ื่ โครงการ
ชอ
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย โดยมีกลุม
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ควบคุมในการใช ้ยาพีดอ
ี าร์
001 ร่วมกับยาดาบราฟิ นบ
ิ และยาทราเมทินบ
ิ เปรียบเทียบกับการใช ้ยาหลอก ร่วมกับยาดาบราฟิ
นิบและยาทราเมทินบ
ิ ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งผิวหนั งทีไ่ ม่สามารถรักษาได ้ด ้วยการผ่าตัดมาก่อน หรือ
ในระยะแพร่กระจายทีม
่ ก
ี ารกลายพันธุข
์ องบีราฟ วี600
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยยาหลอก ของยาแอลอีอ ี
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
011หรือยาหลอก ในการให ้ร่วมกับยาทาม็อกซิเฟนและยาโกเซเรลิน หรือยายับยัง้ เอนไซม์อโร
มาเตสในกลุม
่ ทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์(ยากลุม
่ เอ็นเอสเอไอ)และยาโกเซเรลิน ในการรักษาผู ้หญิงวัย
ก่อนหมดประจาเดือนทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งเต ้านมระยะลุกลาม ทีม
่ ผ
ี ลตัวรับฮอร์โมนเป็ นบวกและผลตัวรับ
เฮอร์ทเู ป็ นลบ (Protocol No. CLEE011E2301)
่ ปกปิ ดข ้อมูลการรักษาต่อผู ้สังเกตการณ์ ควบคุมด ้วยวัคซีนหลอก
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
ซึง่ ดาเนินการแบบพหุสถาบันเพือ
่ ประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และความสามารถในการ
กระตุ ้นภูมค
ิ ุ ้มกันของวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุใ์ นรูปแบบอนุภาคขนาดเล็กคล ้าย
ไวรัส (วีแอลพี) ทีผ
่ ลิตจากอนุพันธุข
์ องพืชในผู ้ใหญ่ทม
ี่ อ
ี ายุ 18-64 ปี
่ ปกปิ ดข ้อมูลการรักษาทัง้ สองฝ่ ายของการให ้ยาเคมีบาบัดคาร์
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
โบพลาติน-พาคลิแทคเซล/แนบ-พาคลิแทคเซล ร่วมกับยาแพมโบรลิซแ
ู มบ (ยาเอ็มเค-3475)
หรือไม่มย
ี าแพมโบรลิซแ
ู มบร่วมด ้วย เป็ นการรักษาลาดับแรกในอาสาสมัครโรคมะเร็งปอดทีไ่ ม่ใช่
เซลล์ขนาดเล็ก ชนิดสความัสเซลล์ ระยะแพร่กระจาย (KEYNOTE-407)
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน แบบกลุม
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ คูข
่ นาน ขนาดยาทีส
่ มมูลย์กัน
ดาเนินการแบบพหุสถาบัน เพือ
่ เปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และเภสัชจลนศาสตร์
ของยาเอชดี201 (HD201) กับยาเฮอร์เซปติน (Herceptin®) ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเต ้านมระยะ
เริม
่ ต ้นทีม
่ ต
ี ัวรับเฮอร์ทเู ป็ นบวก (HER2+)
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอก ในศูนย์ศก
ึ ษาวิจัย
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
หลายแห่ง เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาพิโมดิเวียร์รว่ มกับการรักษาทีเ่ ป็ น
้
มาตรฐานการดูแลในผู ้ป่ วยวัยรุน
่ ผู ้ใหญ่ และผู ้สูงอายุทเี่ ข ้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชือ
ไข ้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ (Protocol No. 63623872FLZ3001)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วเิ ชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์
นิมต
ิ

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รองศาสตรจารย์นายแพทย์วเิ ชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ อายุรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์ ศัลยศาสตร์

รศ. ดร. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

1579

1580

1581

1582

1583

1584

ื่ โครงการ
ชอ
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอก ในศูนย์ศก
ึ ษาวิจัย
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
หลายแห่ง เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาพิโมดิเวียร์รว่ มกับการรักษาทีเ่ ป็ น
มาตรฐานการดูแลในอาสาสมัครวัยรุน
่ ผู ้ใหญ่ และผู ้สูงอายุทไี่ ม่ได ้เข ้าพักรักษาในโรงพยาบาลจาก
้ ไข ้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และมีความเสีย
่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ ้อน (Protocol No.
การติดเชือ
63623872FLZ3002)
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอก ดาเนินการใน
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
ศูนย์วจิ ัยหลายแห่งเพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของเจล เอสพีแอล7013
(SPL7013) (VivaGel®-วีวา่ เจล) ในการป้ องกันการกลับเป็ นซา้ ของภาวะช่องคลอดอักเสบจาก
้ แบคทีเรีย
เชือ
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยยาหลอก ซึง่ ดาเนินการใน
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
ศูนย์วจิ ัยหลายแห่งในหลายประเทศ เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไรวาร็อก
่ งของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันทีส
ซาแบนในการลดความเสีย
่ าคัญในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตันแบบมีอาการซึง่ เข ้ารับการผ่าตัดเปิ ดหลอดเลือดทีอ
่ ด
ุ ตันทีบ
่ ริเวณขา
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองฝ่ ายเพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ประเมินความปลอดภัยและ
ิ แทท/เอ็มไทรซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟู
ประสิทธิผลของยาเอลวิทก
ิ ราเวียร์/โคบิซส
มาเรตเปรียบเทียบกับยาอะทาซานาเวียร์ทเี่ สริมประสิทธิภาพด ้วยยาริโทนาเวียร์ซงึ่ ให ้ร่วมกับ
้ เอชไอวี 1 และยังไม่เคย
ยาเอ็มไทรซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมาเรตในผู ้หญิงทีต
่ ด
ิ เชือ
ได ้รับการรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสมาก่อน (Protocol no. GS-US-236-0128)
่ ปกปิ ดทัง้ สองข ้างเพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ เปรียบเทียบยาทีอาร์-701เอฟเอกับยาไลเน
้ แบคทีเรียชนิดแกรมบวกในโรงพยาบาลในผู ้ป่ วยปอดอักเสบทีใ่ ส่
โซลิดสาหรับรักษาภาวะติดเชือ
เครือ
่ งช่วยหายใจ (Protocol No.TR701-132)
่ ทีเ่ ปิ ดเผยข ้อมูลการรักษา เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ เปรียบเทียบการให ้เพคซา-เวค
(Pexa-Vec) (วัคซีนแกรนูโลไซต์ โมโนไซต์ โคโลนีสติมเู ลตติง้ แฟคเตอร์ (GM-CSF) / ไวรัสที่
ถูกทาให ้เอนไซม์ไทมิดน
ี ไคเนสหมดฤทธิ)์ ตามด ้วยการให ้ยาโซราฟิ นบ
ิ (Sorafenib) กับการให ้ยา
โซราฟิ นบ
ิ เพียงชนิดเดียว ในผู ้ป่ วยมะเร็งเซลล์ตับระยะลุกลาม (HCC) ซึง่ ไม่เคยได ้รับการรักษา
แบบทั่วร่างกายมาก่อน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. ดร. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ.นพ.ประมุข มุทริ างกูร

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

1585

1586

1587

1588

1589

ื่ โครงการ
ชอ
่ ทีป
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ กปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยยาหลอกของยาเทอร์
โมด็อกซ์® (ยาไลโซ-เทอร์โมเซนซิทฟ
ี ลิพโปโซมอล -แอลทีแอลดี) ในมะเร็งเซลล์ตับ (เฮชซี
ซี) โดยใช ้การจีท
้ าลายก ้อนมะเร็งด ้วยคลืน
่ วิทยุความถีส
่ งู (อาร์เอฟเอ) แบบมาตรฐานทีใ่ ช ้เวลา
การรักษา ≥ 45 นาทีสาหรับก ้อนมะเร็งเดีย
่ วทีม
่ ข
ี นาด ≥3 ซม. ถึง ≤7 ซม. (Protocol No.
104-13-302)
่ ทีม
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ก
ี ารเปิ ดเผยข ้อมูลยาและดาเนินการในศูนย์วจิ ัยหลายแห่งของ
ยาเอเอสพี 2215 (ASP2215) เปรียบเทียบกับเคมีบาบัดทีใ่ ห ้เมือ
่ ไม่ตอบสนองต่อการรักษาใน
ผู ้ป่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ (AML) ทีก
่ ลับมาเป็ นซา้ หรือดือ
้ ต่อการ
รักษาร่วมกับมีการกลายพันธุข
์ องยีนเอฟแอลที 3
่ ทีม
่ ยา (ผู ้สนั บสนุนการวิจัยได ้รับการปกปิ ดข ้อมูล
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ก
ี ารเปิ ดเผยชือ
การรักษา) ควบคุมด ้วยยาออกฤทธิ์ ดาเนินการในกลุม
่ คูข
่ นาน แบบพหุสถาบัน โดยมีเหตุการณ์ท ี่
สนใจเป็ นตัวขับเคลือ
่ นการดาเนินการศึกษาวิจัยในอาสาสมัครทีไ่ ม่มก
ี ารฟอกไตทีม
่ ภ
ี าวะโลหิต
จางซึง่ สัมพันธ์กับโรคไตเรือ
้ รัง เพือ
่ ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาดาโพรดัสแทท
่ ย่อโครงการวิจัย
(daprodustat) เปรียบเทียบดาร์บโี พอิตน
ิ อัลฟ่ า (darbepoetin alfa) ชือ
(ภาษาไทย) การศึกษาภาวะโลหิตจางในผู ้ป่ วยโรคไตเรือ
้ รัง : การสร ้างเม็ดเลือดแดงผ่านทาง
ยาดาโพรดัสแททซึง่ เป็ นตัวยับยัง้ เอนไซม์โพรลิลไฮดรอกซิเลส (PHI) ชนิดใหม่ โดยไม่ต ้องมี
การฟอกไต
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้านของ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 โดยดาเนินการในศูนย์วจิ ัยหลายแห่งแบบสุม
การใช ้พาลโบซิคลิบ (ตัวยับยัง้ ซีดเี ค 4/6 ชนิดรับประทาน) ร่วมกับเลทโทรโซลเปรียบเทียบกับ
การใช ้ยาหลอกร่วมกับเลทโทรโซลเพือ
่ การรักษามะเร็งเต ้านมระยะลุกลามในสตรีชาวเอเชียหลัง
วัยหมดประจาเดือนทีม
่ อ
ี อ
ี าร์(ER)เป็ นบวกและเฮอร์ทู(HER2)เป็ นลบซึง่ ยังไม่เคยได ้รับการรักษา
มาก่อน (Protocol No. A5481027)
่ แบบปกปิ ดกลุม
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ในหลายศูนย์ ชนิดสุม
่ การรักษาทัง้ สองฝ่ าย โดยควบคุม
ด ้วยตัวเปรียบเทียบทีอ
่ อกฤทธิจ
์ ริง เพือ
่ ประเมินความปลอดภัย ความสามารถในการทนต่อยา และ
ความสามารถในการกระตุ ้นให ้เกิดภูมค
ิ ุ ้มกันของวัคซีน วี114 (V114) เมือ
่ มีการฉีดวัคซีน นิว
้ เอชไอวี
โมแวกซ์ 23 (PNEUMOVAX 23) ให ้ด ้วยในอีกแปดสัปดาห์ตอ
่ มา ในผู ้ใหญ่ทต
ี่ ด
ิ เชือ
(PNEU–WAY)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

อ.ดร.นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ. วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1590

1591

1592

1593

1594

1595

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ในหลายสถาบัน แบบเปิ ดเผยการรักษาไม่มก
ี ลุม
่ ควบคุมเพือ
่ ศึกษา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาคุมกาเนิดเอสเอชที 00658 ไอดีทป
ี่ ระกอบด ้วยยาเอสตรา
ไดออล วาเลอเรท และยาดีโนเจสท์ ผสมกันเป็ น 4 ช่วง สาหรับรับประทาน 28 วัน เป็ นระยะเวลา
13 รอบในอาสาสมัครเพศหญิงทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพแข็งแรง (Protocol no. BAY 86-5027)
่ แบบปกปิ ดการรักษาทัง้ 2 ฝ่ าย โดยควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ชนิดสุม
่
ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการบริหารยา บลิสซิบม
ิ อด ในอาสาสมัครทีเ่ ป็ นโรคซิส
เทมิก ลูปัส อีรท
ิ ม
ี าโตซัส (Protocol No: AN-SLE333)
่ แบบปกปิ ดข ้อมูลทัง้ 2 ฝ่ าย โดยดาเนินการในหลายศูนย์ เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ชนิดสุม
่
เปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย เภสัชจลนศาสตร์ และการตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกัน
ระหว่างยาเอสบี8 (เสนอเป็ นยาชีววัตถุคล ้ายคลึงยาบีวาซิซแ
ู มบ) และยาอวาสติน® ในอาสาสมัคร
โรคมะเร็งปอดทีไ่ ม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กชนิดไม่ใช่เซลล์สความัส ระยะแพร่กระจายหรือกลับเป็ นซา้
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ดาเนินการในหลายสถาบัน แบบสุม
่
เปรียบเทียบยาเอ็มแอลเอ็น 9708 ชนิดรับประทานทีใ่ ห ้ร่วมกับยาลีนาลิโดไมด์และเด๊กซาเมทา
โซน กับยาหลอกทีใ่ ห ้ร่วมกับยาลีนาลิโดไมด์ และเด๊กซาเมทาโซน ในผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ นผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิลมัยอิโลมาทีก
่ ลับมาเป็ นซา้ และ/หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา
่ ควบคุมด ้วยยาหลอกแบบปกปิ ดการรักษาทัง้ สองทาง
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 พหุสถาบัน แบบสุม
ของยาอะทีโซลิซแ
ู มบ (แอนติบอดีตอ
่ พีด-ี แอล1) เมือ
่ ให ้ร่วมกับยาเจมไซตาบีน/ยาคาร์โบพลาติน
เปรียบเทียบกับการรักษาด ้วยยาเจมไซตาบีน/ยาคาร์โบพลาตินเพียงอย่างเดียวในผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง
เซลล์เยือ
่ บุผวิ ของกระเพาะปั สสาวะระยะลุกลามเฉพาะทีห
่ รือระยะแพร่กระจายซึง่ ยังไม่เคยได ้รับ
การรักษามาก่อนและไม่สามารถได ้รับการรักษาด ้วยสูตรยาทีม
่ ย
ี าซิสพลาตินเป็ นส่วนประกอบ
่ ควบคุมด ้วยยาหลอก และปกปิ ดข ้อมูลชนิดรักษาทัง้
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3, พหุสถาบัน แบบสุม
สองด ้าน เพือ
่ ทดสอบการรักษาด ้วยยาไอปาทาเซอร์ทบ
ิ ร่วมกับยาอะบิราเทอโรนร่วมกับยา เพรดนิ
โซน/ยาเพรดนิโซโลน เปรียบเทียบกับการรักษาด ้วยยาหลอกร่วมกับยาอะบิราเทอโรนร่วมกับยาเพ
รดนิโซน/ยาเพรดนิโซโลน ในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายทีด
่ อ
ื้ ต่อวิธก
ี ารรักษาแบบ
ยับยัง้ การสร ้างฮอร์โมน ชนิดทีไ่ ม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน ้อย และยังไม่เคยได ้รับการ
รักษามาก่อน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.สุรศักดิ์ อังสุวฒ
ั นา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ. อัจฉรา กุลวิสท
ุ ธิ

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

รองศาสตรจารย์นายแพทย์วเิ ชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ อายุรศาสตร์

นพ. ปองวุฒ ิ ด่านชัยวิจต
ิ ร

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

ื่ โครงการ
ชอ
่ เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3บี/4 แบบสุม
่ ศึกษาจุดยุตด
ิ ้านความปลอดภัยของยาโทฟาซิทน
ิ บ
ิ
(TOFACITINIB) 2 ขนาดโดยเปรียบเทียบกับยายับยัง้ ทูเมอร์เนโครซิสแฟคเตอร์ (TUMOR
NECROSIS FACTOR, TNF) ในอาสาสมัครทีเ่ ป็ นโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์ (Protocol No.
A3921133)
่ แบบปกปิ ดการรักษาทัง้ 2 ฝ่ าย โดยควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที2
่ /3 ชนิดสุม
่
ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการบริหารยา บลิสซิบม
ิ อด ในอาสาสมัครทีเ่ ป็ นโรคไต
ชนิดไอจีเอ (IgA Nephropathy) (Protocol No: AN-IGN3321)
่ แบบเปิ ดฉลากยา ซึง่ ทาในหลาย
การศึกษาวิจัยระยะทีส
่ อง แบ่งเป็ นสองกลุม
่ การรักษาโดยการสุม
สถาบัน เพือ
่ ประเมินความร่วมมือในการรักษา ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสูตรตารับยาดี
เฟอราซีร็อกซ์ทด
ี่ ข
ี น
ึ้ (ชนิดแกรนูล) ในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะเหล็กเกิน
การศึกษาวิจัยระยะทีส
่ อง แบบเปิ ดฉลากยา หลายกลุม
่ การรักษา ทาร่วมกันในหลายสถาบันของยา
เซอริทน
ิ บ
ิ ในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งชนิดเป็ นก ้อนระยะลุกลามและโรคมะเร็งโลหิตวิทยา ทีม
่ ี
ลักษณะความผิดปกติทางพันธุกรรมของอนาพลาสติก ลิมโฟมา ไคเนส (เอแอลเค)
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ทาร่วมกันในหลายสถาบัน เป็ น
การศึกษาวิจัยระยะทีส
่ าม แบบสุม
ระยะเวลา 48 สัปดาห์ โดยมีชว่ งควบคุมด ้วยยาหลอก 12 สัปดาห์แรก เพือ
่ ประเมินความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของยาโอสิโลโดรสแตท ในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคคุชชิง่ )
การศึกษาวิจัยระยะทีห
่ นึง่ บี/ระยะทีส
่ องของยาเซอริทน
ิ บ
ิ ซึง่ เป็ นยายับยัง้ เอแอลเค ในการให ้ร่วมกับ
ยาแอลอีอ0
ี 11ซึง่ เป็ นยายับยัง้ ซีดเี ค4/6 ในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กทีม
่ ผ
ี ล
ตรวจเอแอลเคเป็ นบวก (Protocol No. CLEE011X2110C)
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ ายของวัคซีน
การศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ทีไ่ ด ้รับการควบคุม แบบสุม
รินโดเพพพิมัท/จีเอ็ม-ซีเอสเอฟร่วมกับยาเทโมโซโลไมด์ทใี่ ห ้ แบบเสริม ในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการ
วินจ
ิ ฉั ยใหม่วา่ เป็ นโรคเนือ
่ งอกกลัยโอบลาสโตมาชนิดทีม
่ อ
ี จ
ี เี อฟอาร์กลายพันธุ์ ประเภท 3 ซึง่
ได ้รับการผ่าตัดออกแล ้ว (การศึกษาวิจัย “แอค โฟร์”)
การศึกษาวิจัยรับช่วงต่อ แบบไม่ปกปิ ด พหุสถาบัน เพือ
่ ศึกษาความปลอดภัยระยะยาวสาหรับ
ผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นทูเบอรัส สเคลอโรซิส (Tuberous sclerosis complex) และมีอาการชักทีม
่ จ
ี ด
ุ กาเนิด
เฉพาะทีแ
่ บบดือ
้ ต่อการรักษา และได ้รับการตัดสินโดยผู ้วิจัยว่าจะได ้รับประโยชน์จากการรักษาด ้วย
้ การศึกษาวิจัยหมายเลข ซีอาร์เอดี001เอ็ม2304 (EXIST-3)
ยาเอเวอโรลิมัสหลังเสร็จสิน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี

อายุรศาสตร์

รศ.พญ. อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. สุรชัย ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1604

1605

1606

1607

1608

1609
1610
1611
1612

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยาย ในศูนย์วจิ ัยหลายแห่ง แบบเปิ ดฉลาก ระยะที่ 3 เพือ
่ ประเมินความ
่ แฟคเตอร์ 8 (rVIII-SingleChain, ซี
ปลอดภัยและประสิทธิผลของยารีคอมบิแนนท์โคแอกกูเลชัน
เอสแอล627) ในอาสาสมัครทีเ่ ป็ นโรคฮีโมฟิ เลีย เอ ขัน
้ รุนแรง (Protocol No. CSL627_3001)
การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยาย พหุสถาบัน แบบเปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาในผู ้ป่ วยทีเ่ คยเข ้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยยาอะทีโซลิซแ
ู มบทีไ่ ด ้รับการสนั บสนุนจากบริษัทเจเนนเทค- และ/หรือ บริษัทเอฟ
ฮอฟฟ์ มันน์-ลาโรช จากัด
การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยายระยะยาว ระดับยา 2 ขนาด แบบกลุม
่ คูข
่ นาน ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน
ึ ษาวิจัยหลายแห่ง เพือ
ในศูนย์ศก
่ ประเมินความปลอดภัย ประสิทธิผล และความสามารถในการ
กระตุ ้นให ้เกิดปฏิกริ ย
ิ าตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกัน (immunogenicity) ระยะยาวของยา BIIB023 ใน
ผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคไตอักเสบลูปัส (Lupus Nephritis) (Protocol No. 211LE202)
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ทาเป็ นกลุม
การศึกษาวิจัยสหสถาบัน ระยะ 2 บี แบบสุม
่ คูข
่ นาน
ควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
่ ศึกษาหาระดับของขนาดยาเจเอ็นเจ–38518168 ในผู ้เข ้าร่วมโครงการที่
เป็ นโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์ ทีม
่ อ
ี าการทัง้ ทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยยาเมโทเทรกเซตร่วมด ้วย
(Protocol no.38518168ARA2002)
่ ทาเป็ นกลุม
การศึกษาวิจัยสาคัญ แบบพหุสถาบัน โดยเปิ ดเผยการรักษา แบบสุม
่ คูข
่ นาน โดยมี
กลุม
่ ควบคุมทีไ่ ด ้รับยาออกฤทธิ์ เพือ
่ ศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัช
้ แบคทีเรียซูโด
จลนศาสตร์ของยามิวเรพาวาดิน (Murepavadin) ทีใ่ ช ้ร่วมกับยาปฏิชวี นะต ้านเชือ
้ แบคทีเรียซูโดโมแนส
โมแนส (Pseudomonas) หนึง่ ชนิด เทียบกับการใช ้ยาปฏิชวี นะต ้านเชือ
(Pseudomonas) สองชนิด ในอาสาสมัครผู ้ใหญ่ ซึง่ เป็ นโรคปอดอักเสบทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเครือ
่ งช่วย
้ ซูโดโมแนส แอรูจโิ นซา
หายใจ ซึง่ ต ้องสงสัยหรือได ้รับการยืนยันแล ้วว่ามีสาเหตุมาจากเชือ
(Pseudomonas Aeruginosa)
่ งทางคลินก
้ ลึกของขาอุด
การศึกษาวิจัยหาปั จจัยเสีย
ิ และผลการรักษาของโรคหลอดเลือดดาชัน
ิ ปี
ตันจากลิม
่ เลือด ในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลศิรริ าช จากประสบการณ์สบ
การศึกษาสมรรถนะการทางานของหัวใจหญิงตัง้ ครรภ์โดยการให ้เดินภายในเวลา 6 นาที
(6-Minute Walk Test; 6-MWT)
การศึกษาสัดส่วนความยาวของกระดูกแขนส่วนต ้น เพือ
่ เป็ นตาแหน่งอ ้างอิงในการตัง้ ความสูงข ้อ
เทียมหัวไหล่ ในการผ่าตัดรักษาผู ้ป่ วยทีก
่ ระดูกต ้นแขนส่วนต ้นหัก
การศึกษาสัดส่วนทางกายภาพของใบหน ้าในสตรีไทยทีม
่ ค
ี วามสวยงาม

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ. จารุวรรณ เอกวัลลภ

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

ศ. คลินก
ิ นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์

อายุรศาสตร์

รศ.ดร.พญ. ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.ประมุข มุทริ างกูร

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.สรวุฒ ิ ชูออ
่ งสกุล

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1613
1614

การศึกษาสาเหตุและลักษณะทางคลินค
ิ ของภาวะยูเวียอักเสบในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาสายพันธุไ์ วรัสตับอักเสบอีชนิดเฉียบพลันและลักษณะของสารพันธุกรรม

ผศ. พญ.ณั ฐพร เทศะวิบล
ุ
รศ. ดร.สุดา ลุยศิรโิ รจนกุล

จักษุ วท
ิ ยา
จุลชีววิทยา

1615

้ ไวรัสตับอักเสบซี และ
การศึกษาสายพันธุข
์ องไวรัสตับอักเสบซี ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยฮีโมฟิ เลียทีต
่ ด
ิ เชือ
ดาเนินโรคในกลุม
่ ประชากรฮีโมฟี เลียเอและบีในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผศ.พญ.ศิวะพร ไชยนุวต
ั ิ

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

กุมารเวชศาสตร์

อาจารย์ ดร. อรอุษา ธรรมเสริมสร ้าง และ น.ส.
่ งฉิน
ณั ฐชยา เซีย

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อ. พญ.นลัท สมภักดี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

จักษุ วท
ิ ยา

ดร.จันทร์เจ ้า ล ้อทองพานิชย์

ศูนย์ความเป็ นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์
ของศิรริ าช

อ. พญ.ชนิกานต์ ธิราวิทย์

รังสีวท
ิ ยา

ศ.พญ.อรทัย พิบล
ู โภคานั นท์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.นั นทนั ช จันทร์เลิศฟ้ า

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.อนั ญญ์ เพฑวณิช

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล

อายุรศาสตร์

1616
1617

1618
1619
1620
1621
1622

1623
1624
1625

การศึกษาสารก่อภูมแ
ิ พ ้ของหญ ้าและวัชพืชทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคจมูกอักเสบภูมแ
ิ พ ้ในคนไทย
การศึกษาสารชีวโมเลกุลและผลต่อการทางานของเอนไซม์ไซโตโครมพี450 (CYP450) ของยา
เม็ด
สหัศธารา ในเซลล์ตับทีเ่ พาะเลีย
้ ง (HepaRG cells)
้ เอชไอวีทม
การศึกษาหญิงตัง้ ครรภ์ตด
ิ เชือ
ี่ ภ
ี าวะการแตกหรือรั่วของถุงน้ าครา่ ก่อนอายุครรภ์ 34
สัปดาห์
การศึกษาหน่วยพันธุกรรมทีส
่ ง่ ผลต่อความไวในการเกิดกลุม
่ อาการสตีเวนส์-จอห์นสันและโรค
ทอกซิกอีปิเดอร์มัลนีโครลัยซิส
การศึกษาหน ้าทีข
่ อง transcription co-activator YAP ในการเจริญของเซลล์เลือดทีส
่ ร ้างจาก
เซลล์ต ้นกาเนิด
การศึกษาหาความแม่นยาของการตรวจหานิว่ ในไตโดยอัลตราซาวด์เทียบกับเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุม
่ มีอาการกับกลุม
่ ไม่มอ
ี าการแสดงของนิว่ ในไต
การศึกษาหาความแม่นยาของน้ ายาสกัดจากแป้ งสาลีทผ
ี่ ลิตขึน
้ เองในการวินจ
ิ ฉั ยการแพ ้แป้ งสาลี
ชนิดเฉียบพลัน
การศึกษาหาความชุกและปั จจัยทีสัมพันธ์กับการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันและภาวะเกลือแร่
โซเดียมในเลือดตา่ ภายหลังได ้รับยาอิมมูโนโกลบูลน
ิ ทางหลอดเลือดดา (Intravenous
immunoglobulin; IVIg)
้ แบคทีเรีย ในผู ้ป่ วยทีม
การศึกษาหาความชุกของเชือ
่ ภ
ี าวะอักเสบเฉียบพลันของโพรงอากาศแม็
กซิลล่า
การศึกษาหาความชุกของกลุม
่ อาการขาอยูไ่ ม่สข
ุ ในผู ้ป่ วยโรคพาร์กน
ิ สันกับกลุม
่ ประชากรผู ้ใหญ่
ทีม
่ ารับบริการในโรงพยาบาลศิรริ าช

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

1626

การศึกษาหาความชุกของอาการเวียนศีรษะและบ ้านหมุนในผู ้ป่ วยโรคปวดศีรษะไมเกรน
การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง highly sensitive cardiac Troponin T (hsTNT) และ SYNTAX
score ร่วมกับผลกระทบทางคลินก
ิ
การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความลึกของการตัดกระดูกหน ้าแข ้งส่วนต ้นกับการใช ้งานข ้อเข่า
ภายหลังการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเทียมแบบบางส่วนด ้านใน
การศึกษาหาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับความรุนแรงของ
โรคธาลัสซีเมียชนิดเบต ้าอีในประเทศไทย
การศึกษาหาชนิดและปริมาณสารช่วยการเจริญเติบโตทีก
่ ระตุ ้นการเคลือ
่ นตัวของเซลล์ต ้นกาเนิด
น้ าครา่
การศึกษาหาปั จจัยการรักษาโดยการผ่าตัดทีม
่ ผ
ี ลต่อการกลับเป็ นซา้ ของเนือ
้ งอก Atypical
meningioma
การศึกษาหาปั จจัยทางคลินก
ิ ทีส
่ ัมพันธ์กับการตรวจพบพังผืดทีไ่ ตอย่างมากจากการตรวจทาง
พยาธิวท
ิ ยา และหาสมการในการทานายโอกาสพบพังผืดในเนือ
้ ไตอย่างมากในผู ้ป่ วยโรคไตทีม
่ ี
พยาธิสภาพเด่นทีโ่ กลเมอรูลัส
การศึกษาหาปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับความลึกของสายสวนหลอดเหลือดดาใหญ่ Internal jugular
ด ้านขวาทีต
่ าแหน่งเหมาะสม ในผู ้ป่ วยเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 18 ปี
การศึกษาหายีนก่อโรคโดยวิธต
ี รวจรหัสพันธุกรรมแบบทัง้ เอ็กโซมเพือ
่ ให ้การวินจ
ิ ฉั ยโรคกล ้ามเนือ
้
อ่อนแรงจากพันธุกรรมในประเทศไทย
การศึกษาหาลาดับพันธุกรรมของยีนทัง้ หมดในผู ้ป่ วยไทยทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคไข
กระดูกชนิดอืน
่

ผศ. นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล

อายุรศาสตร์

พญ.พลอย เพ็งชะตา

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.พัชรพล อุดมเกียรติ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.ฉั ตรี หาญทวีพันธุ์

อายุรศาสตร์

ดร.ทัศนีย ์ เพิม
่ ไทย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.หลักชัย พลวิจต
ิ ร

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.นั ฐสิทธิ์ ลาภปริสท
ุ ธิ

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิม
้ ประยูร

กุมารเวชศาสตร์

ั
รศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

ศ. ดร. พญ.จิรายุ เอือ
้ วรากุล

อายุรศาสตร์

การศึกษาหาวิธก
ี ารทีใ่ ห ้ผลลัพท์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในการผ่าตัดแบบ Z plasty หลายๆตัวต่อเนือ
่ งกัน

รศ.นพ.จงดี อาวเจนพงษ์

ศัลยศาสตร์

พญ.สรินยา บวรภัทรปกรณ์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์

1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639

การศึกษาหาสมการคณิตศาสตร์ทางคลินก
ิ เพือ
่ คาดการณ์การกลับเป็ นซา้ ของโรคมะเร็งต่อม
่ งทางพยาธิวท
ลูกหมากหลังรับการรักษาด ้วยการผ่าตัดในผู ้ป่ วยทีพ
่ บลักษณะเสีย
ิ ยา
การศึกษาหาอัตราการเป็ นมะเร็งเต ้านมและปั จจัยในการทานายการเป็ นมะเร็งเต ้านมในการผิดรูป
ของเนือ
้ เยือ
่ เต ้านมจากแมมโมแกรม
่ งทีท
การศึกษาหาอุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยเสีย
่ าให ้เกิดเบาหวานในผู ้ป่ วยภายหลังการปลูกถ่ายไต

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649

1650

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

การศึกษาองค์ความรู ้การใช ้สมุนไพรของหมอพืน
้ บ ้านในอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร:ี
ึ ษาหมอเทีย
กรณีศก
่ ง ศรีทองคา
การศึกษาองค์ความรู ้การใช ้สมุนไพรพืน
้ บ ้านในการบาบัดอาการผิดสาแดงในอาเภอยางสีสรุ าช
จังหวัดมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
และ น.ส.ชนกนั นท์ ทองคา
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
และ น.ส.หัตถพันธ์ วิปันโส

การศึกษาองค์ความรู ้พืน
้ บ ้านเกีย
่ วกับอาการผิดสาแดงในอาเภอยางสีสรุ าช จังหวัด มหาสารคาม

รองศาสตาจารย์ ดร. นายแพทย์ประวิทย์ อัครเสรี
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
นนท์

การศึกษาอณูพันธุศาสตร์และวิทยาภูมค
ิ ุ ้มกันของผู ้ป่ วยโรคเบาหวานทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยก่อนอายุ
30 ปี ในประเทศไทย
การศึกษาอัตราการเกิดซา้ ในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดแบบตัดเต ้านมออกทัง้ หมด ตัด
เต ้านมแบบอนุรักษ์ผวิ หนั ง และตัดเต ้านมแบบอนุรักษ์ผวิ หนั งร่วมกับหัวนมทัง้ หมด ร่วมกับผ่าตัด
เสริมสร ้างเต ้านมในทันที
้ ในโรงพยาบาลศิรริ าชระหว่างปี พ.ศ.
การศึกษาอัตราการเสียชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยภาวะลิน
้ หัวใจติดเชือ
2550-2556
การศึกษาอัตราการกลับเป็ นซา้ ของโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่ Ib2–IIIb ในยุคของการใช ้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์รว่ มในการวางแผนการรักษา
้ ซา้ ภายหลังการผ่าตัดแก ้ไขใหม่ในการผ่าตัดเปลีย
การศึกษาอัตราการติดเชือ
่ นข ้อเข่าและข ้อ
้ บริเวณข ้อเทียมระหว่างกลุม
้ ก่อโรคและไม่พบเชือ
้
สะโพกเทียมเนือ
่ งจากการติดเชือ
่ ผู ้ป่ วยทีพ
่ บเชือ
ก่อโรค
การศึกษาอัตราการทรุดตัวลงของข ้อสะโพกเทียมแบบครึง่ ข ้อชนิดทีไ่ ม่ใช ้สารยึดตรึงกระดูกใน
ผู ้ป่ วยทีม
่ โี รคกระดูกคอสะโพกหัก
การศึกษาอัตราการรอดชีวต
ิ และปั จจัยในการพยากรณ์โรค ในผู ้ป่ วยมะเร็งแพร่กระจาย มายัง
กระดูกสันหลัง และ กดทับไขสันหลังในผู ้ป่ วยชาวไทย
่ เปิ ดเผยการรักษา เพือ
การศึกษาอัตราการรอดชีวต
ิ โดยรวมระยะที่ 3 แบบสุม
่ เปรียบเทียบยาแพม
โบรลิซแ
ู มบ (ยาเอ็มเค-3475) กับการรักษาด ้วยยาเคมีบาบัดทีม
่ แ
ี พลทินัมเป็ นส่วนประกอบ ใน
อาสาสมัครโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กระยะลุกลามหรือระยะแพร่กระจายทีต
่ รวจพบพี
ดี-แอล1 ทีไ่ ม่เคยได ้รับการรักษามาก่อน (Keynote 042) (Protocol No. MK-3475 PN 042-00 )

แพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนไทยประยุกต์

รศ.นพ.ณั ฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา

อายุรศาสตร์

อ. นพ.วิษณุ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.เมทินี กิตติโพวานนท์

อายุรศาสตร์

พญ.จันทร์จริ า สิทธิพงศ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.อาศิส อุนนะนั นทน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ั วิลาศรัศมี
อ. นอ. นพ.ศิรช
ิ ย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ.นพ. วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666

ื่ โครงการ
ชอ
่ งต่อภาวะตัว
การศึกษาอัตราการส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองทีเ่ กินความจาเป็ นในทารกกลุม
่ เสีย
เหลืองรุนแรงในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาอัตราการหายขาดของโรคมัยแอสทีเนีย กราวิสในผู ้ป่ วยเด็กโรงพยาบาลศิรริ าช
ั ้ ปี ท ี่ 6
การศึกษาอัตราความสาเร็จของการใส่ทอ
่ หลอดลมคอในห ้องฉุ กเฉินโดยนั กศึกษาแพทย์ชน
หลังการทบทวนการทาหัตถการเสมือนจริงก่อนขึน
้ ปฏิบัตงิ าน
การศึกษาอัตราตายในผู ้ป่ วยหัวใจล ้มเหลวทีม
่ ภ
ี าวะบีบตัวของหัวใจดีของโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาอัตราส่วนของความกว ้างหัวใจต่อความกว ้างช่องอก (CTR) จากภาพถ่ายเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ทรวงอก (chest CT) เปรียบเทียบกับภาพถ่ายเอ็กซเรย์ทรวงอก(chest x-ray)ใน
ผู ้ป่ วยทีไ่ ม่มภ
ี าวะหัวใจโต
การศึกษาอาการและอาการแสดงของผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการทางระบบประสาทของผู ้ป่ วยเบเช ้ทใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาอาการแสดง, ลักษณะภาพแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ใน Breast lymphoma
การศึกษาอาการแสดงและการตอบสนองต่อการรักษาของโรคด่างขาวในประชากรไทย
การศึกษาอาการแสดงทางโลหิตวิทยาในผู ้ป่ วยโรคข ้ออักเสบเรือ
้ รังไม่ทราบสาเหตุในเด็ก
้
การศึกษาอาการแสดงลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยาและผลการรักษา ของโรคแกรนูโลมาชนิดติดเชือ
้ ทีส
และไม่ตด
ิ เชือ
่ ัมพันธ์กับการทาหัตถการด ้านความสวยงาม
การศึกษาอาการข ้างเคียงในการใช ้ยา L-asparaginase เพือ
่ รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลันในผู ้ป่ วยเด็กของโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาอุณหภูมต
ิ า่ ทีส
่ ง่ ผลให ้เกิดการสูญเสียการตอบสนองของอินเตอร์เฟอรอนในการต่อต ้าน
้ ไวรัสในเซลล์เพาะเลีย
เชือ
้ งและสัตว์ทดลอง
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ atheromatous plaque ในหลอดเลือดแดงใหญ่สว่ น ascending
(ascending aorta) ในผู ้ป่ วยไทยทีม
่ าผ่าตัดหัวใจ
่ ง สาเหตุของการตายของผู ้ป่ วยทีร่ ับไว ้ในโรงพยาบาล ในระหว่าง
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ ความเสีย
การผ่าตัด 24 ชัว่ โมงและ 30 วันภายหลังการหลังผ่าตัด
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ ความรุนแรงและระยะเวลาของการชาหรือการอ่อนแรงของกล ้ามเนือ
้ ทีเ่ ป็ น
ผลจากการฉีดยาชาบริเวณประสาทฟี เมอรอล

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.ปิ ตพ
ิ ร ศิรพ
ิ ัฒนพิพงษ์

กุมารเวชศาสตร์

ั
อ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.อุษาพรรณ สุรเบญจวงศ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ผศ. พญ.เมทินี กิตติโพวานนท์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.นิศา เมืองแมน

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.จิราพร จิตประไพกุลศาล

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์
ผศ. พญ.นฤมล ศิลปอาชา
อ. พญ.ศิรริ ัตน์ จารุวณิช

รังสีวท
ิ ยา
ตจวิทยา
กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล

ตจวิทยา

ผศ. นพ.นั ทธี นาคบุญนา

กุมารเวชศาสตร์

น.ส.กิตติมา สาคร และ ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอือ
้ ว
รากุล

จุลชีววิทยา

อ. นพ.เชาวนั นท์ คาตุ ้ยเครือ

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.ฐิตม
ิ า ชินะโชติ

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.ฐิตม
ิ า ชินะโชติ

วิสัญญีวท
ิ ยา

่ ง และลักษณะการดาเนินโรคของกลุม
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ ปั จจัยเสีย
่ อาการโลว์แอนทีเรียร์รเี ซคชัน รศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ อัตราการเสียชีวต
ิ และภาวะแทรกซ ้อนในทารก น้ าหนั กน ้อยกว่า 2,500 กรัม
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์เนือ
้ งอกปฐมภูมข
ิ องกระดูกสันหลังในรพ.ศิรริ าช
่ งในการเกิดอาการคลืน
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยเสีย
่ ไส ้และอาเจียนภายหลังการระงับ
ความรู ้สึกในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับภาวะความดันเลือดตา่ ขณะผ่าตัดใส่เครือ
่ งกระตุ ้น
ไฟฟ้ าหัวใจ cardiac resynchronization therapyทีม
่ /ี ไม่ม ี defibrillator ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์และผลลัพธ์ในการรักษาโรคกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียกจากภาวะ
ขดลวดอุดตัน โดยวิธก
ี ารรักษา หลอดเลือดโคโรนารีย ์ ผ่านสายสวน
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์และลักษณะทางคลินก
ิ ของโรคเกร็ดเลือดสูงและโรคไขกระดูกเป็ นพังผืด
โดยอาศัยการกลายพันธุข
์ องยีน JAK2V617F Calreticulin และ MPL
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์โรคมะเร็งทีพ
่ บตามมาในมะเร็งศีรษะและลาคอช่วงเวลา 10 ปี ย ้อนหลังใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
่ งการเกิดน้ าย่อยตับอ่อนรั่วซึมภายหลังการผ่าตัด
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์การเกิด และปั จจัยเสีย
pancreatico-duodenectomy
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ ้อนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการฉีดยาชาบริเวณเส ้นประสาทใน
ผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดกระดูกและข ้อในโรงพยาบาลตติยภูมแ
ิ ห่งหนึง่
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์การเกิดภาวะต่อมหมวกไตบกพร่องในผู ้ป่ วยโรคผมร่วงเป็ นหย่อมทีไ่ ด ้รับการ
รักษาด ้วยยาไตรแอมซิโนโลน อะเซโตไนด์ แบบฉีดเข ้ากล ้ามเนือ
้
้ รุนแรง และผลลัพธ์ของผู ้ป่ วยเด็กโรคเอสแอลอีในโรงพยาบาลศิร ิ
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์การติดเชือ
ราช
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ของแอนติบอดีตอ
่ ฟอสโฟไลปิ ดในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองทีไ่ ด ้รับการ
วินจ
ิ ฉั ยใหม่ในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ.คลินก
ิ นพ.ธราธิป โคละทัต
รศ. นพ.ชลเวช ชวศิร ิ

กุมารเวชศาสตร์
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.ฐิตม
ิ า ชินะโชติ

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.วิวรรณ ทังสุบต
ุ ร

อายุรศาสตร์

อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์

อายุรศาสตร์

พญ.จุฬาลักษณ์ ประเสริฐตระกูล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ั โตวิกกัย
อ. ดร. นพ.ชุตวิ ช
ิ ย

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.อริศรา เอีย
่ มอรุณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย

ตจวิทยา

อ. พญ.นั นทวัน ปิ ยะภาณี

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

อายุรศาสตร์

การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ของการเกิดคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจแบบกลุม
่ อาการไหลตาย โดยทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ น
ิ ฐ์
ผศ. พญ.วรางคณา บุญญพิสฏ
ตาแหน่งของการติดคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจให ้สูงขึน
้ ในผู ้ชายไทย
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ของการเกิดรอยพับและจุดเลือดออกบริเวณผิวหนั งเมือ
่ ใช ้อุปกรณ์รอง และไม่
นางสาวมธุลา ธารีรัตน์
ใช ้อุปกรณ์รองใต ้ผ ้าพันแขนในการวัดความดันเลือดในอาสาสมัคร

อายุรศาสตร์
วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1681
1682

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ของทารกน้ าหนั กตัวน ้อยทีส
่ ามารถเจริญเติบโตได ้ตามเกณฑ์ และปั จจัย
่ งทีม
เสีย
่ ผ
ี ลกระทบต่อการเจริญเติบโต
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ของผู ้ป่ วยแขนขาพิการขาดหายแต่กาเนิดในโรงพยาบาลศิรริ าชระหว่างปี
2548 - 2557

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.นุชชนาฏ ธรรมเนียมดี

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.รัชริน คงคะสุวรรณ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

1683

การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ของภาวะ atheromatous plaque ในหลอดเลือดแดงใหญ่สว่ น ascending
(ascending aorta) ในผู ้ป่ วยไทยทีม
่ าผ่าตัดหัวใจ

อ.นพ.เชาวนั นท์ คาตุ ้ยเครือ

วิสัญญีวท
ิ ยา

1684

การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ของภาวะแพ ้อาหารและการเจริญเติบโตของทารกทีม
่ ภ
ี าวะแพ ้โปรตีนนมวัว
ซึง่ ได ้รับอาหารเสริมตามวัยทีม
่ ส
ี ารก่อภาวะภูมแ
ิ พ ้ตา่

อ. พญ.ชนกานต์ กังวานพรศิร ิ

กุมารเวชศาสตร์

1685

การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ของภาวะโพรงจมูกและไซนั สอักเสบภายหลังการฉายแสงในผู ้ป่ วยมะเร็ง
โพรงหลังจมูก

อ.นพ.เจตน์ ลายองเสถียร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. พญ.พิรา เนือ
่ งตัน

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์
รศ. พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

ตจวิทยา
วิสัญญีวท
ิ ยา

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. ดร. พญ.พรพิมล เรืองวุฒเิ ลิศ

กุมารเวชศาสตร์

1690

การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ความผิดปกติของไขสันหลังแต่กาเนิดชนิดซ่อนเร ้นด ้วยการตรวจคัดกรอง
อัลตร ้าซาวด์ในเด็กทีต
่ รวจพบรอยบุม
๋ ทีห
่ ลัง
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ทเี่ พิม
่ ขึน
้ ของสารก่อภูมแ
ิ พ ้จากชุดทดลองพืน
้ ฐาน
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ภาวะหัวใจหยุดเต ้นระยะระหว่างและหลังผ่าตัดในเด็กทีม
่ ารับการผ่าตัดหัวใจ
้ เอชไอวี และเสริมสร ้างความครอบคลุมของการดูแลรักษาใน
การส่งเสริมการป้ องกันการติดเชือ
วัยรุน
่ ชายทีม
่ เี พศสัมพันธ์กับชายและสวประเภทสอง
การส่งตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารในสตรีตงั ้ ครรภ์ทม
ี่ ารับการรักษาด ้วยอาการเจ็บครรภ์กอ
่ นกาหนด

1691

การสนั บสนุนการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจัยระดับประเทศ

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ

อายุรศาสตร์

1692

การสร ้างเซลล์ต ้นกาเนิดโดยการเหนีย
่ วนาสาหรับศึกษาโรคผมบางพันธุกรรม

ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง

ตจวิทยา

1693

การสร ้างเซลล์ต ้นกาเนิดตัวอ่อนมนุษย์จากตัวอ่อนปกติ ตัวอ่อนทีม
่ ค
ี วามผิดปกติทางพันธุกรรม
และตัวอ่อนทีเ่ กิดจากการกระตุ ้นให ้เจริญเติบโตด ้วยสารเคมี

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

1686
1687
1688
1689

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1694

1695

1696
1697
1698

1699

1700
1701
1702
1703

ื่ โครงการ
ชอ
การสร ้างและการตรวจสอบแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพือ
่ การพยากรณ์การกระจายโรคโดย
้ HPV ในมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามซึง่
ลาดับการแพร่กระจายต่อมน้ าเหลืองและชนิดของเชือ
รักษา โดยการฉายรังสีรว่ มกับเคมีบาบัด ในระยะเวลา 5 ปี
การสร ้างและการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันจากฐานข ้อมูลภายนอกของกฎการทานายทางคลินก
ิ โดยรวม
สมมติฐานเรือ
่ งลาดับของต่อมน้ าเหลืองทีแ
่ พร่กระจาย สาหรับการพยากรณ์การแพร่กระจายของ
มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามทีร่ ักษาโดยการฉายรังสีรว่ มกับเคมีบาบัดในระยะเวลา 5 ปี
การสร ้างโมเดลเพือ
่ ใช ้ในการแยกรอยโรคชนิดทีม
่ ก
ี าเนิดมากจากผนั งลาไส ้ (mural-based
lesions) ออกจากรอยโรคชนิดทีเ่ กิดบนเยือ
่ บุผวิ ลาไส ้ (mucosal lesions) ในผู ้ป่ วยทีม
่ เี ลือดออก
ในลาไส ้เล็ก
การสร ้างความตระหนั กเรือ
่ งหลอดเลือดสมองสาหรับผู ้ป่ วยในโรงพยาบาลศิรริ าช สามารถลด
ระยะเวลา การวินจ
ิ ฉั ยและรักษา โรคหลอดเลือดสมองทีเ่ กิดอาการในโรงพยาบาลศิรริ าช
การสร ้างฐานข ้อมูลอ ้างอิงในประเทศไทยเพือ
่ การวิเคราะห์และแปลผลการดือ
้ ต่อยาต ้านไวรัสของ
้ เอชไอวี
เชือ
่ ยาเป็ นเวลา 14 เดือนของการศึกษาวิจัยการเพิม
การส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิ ดเผยชือ
่ ขนาดยา
เป็ นขัน
้ ๆ แบบกลุม
่ คูข
่ นาน ปกปิ ดทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์ศน
ู ย์เจ็ด (พีแรมพาเนล) เมือ
่ ให ้เป็ นการรักษาเสริมสาหรับ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการทีม
่ อ
ี าการชักเฉพาะส่วนชนิดทีไ่ ม่สามารถควบคุมได ้ด ้วยยากันชักทีใ่ ช ้อยู่ บัญชี
PERAMPANEL E2007-G000-307 FACULTY OF MEDICINE SIRERAJ HOSPITAL (016415747-2)
การส่องกล ้องสายอ่อนประเมินหลอดอาหารภายใต ้การใช ้ยาชาเฉพาะที่ : ประสบการณ์ 7 ปี ใน
คลินก
ิ การกลืน โรงพยาบาลศิรริ าช
การสอดใส่สายสวนทีม
่ บ
ี อลลูนภายในหลอดเลือดแดงใหญ่สว่ นช่องท ้อง เพือ
่ ช่วยในการรักษา
ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่สว่ นช่องท ้องทีโ่ ป่ งพองและแตกเข ้าในช่องท ้องชัว่ คราว : รายงานผู ้ป่ วย
3 ราย
่ งต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุด
การสอนช่วยชีวต
ิ ขัน
้ พืน
้ ฐานด ้วยวีดท
ิ ัศน์สาหรับผู ้ดูแลผู ้ป่ วยเด็กทีเ่ สีย
เต ้น
การสังเกตพฤติกรรม non-technical skill ในพยาบาลส่งเครือ
่ งมือผ่าตัด

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.กุลธร เทพมงคล

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.กุลธร เทพมงคล

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.จุลจักร ลิม
่ ศรีวไิ ล

อายุรศาสตร์

พญ.จุฑากานต์ โชติรัตนะศิร ิ

อายุรศาสตร์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ สุรย
ิ ผล และ
น.ส.อิสริยา เอกพินจ
ิ พิทยา

ชีวสารสนเทศทางการแพทย์

ผศ. นพ.สุรชัย ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล

กุมารเวชศาสตร์

พญ.จุฬาลักษณ์ ประเสริฐตระกูล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. นพ.ชุมพล ว่องวานิช

ศัลยศาสตร์

นางสาวลดาวรรณ อุบล

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาววรรณวิมล คงสุวรรณ

ฝ่ ายการพยาบาล

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

ื่ โครงการ
ชอ
การสารวจแนวทางในการวินจ
ิ ฉั ยและดูแลรักษาอาการปวดหลังแบบอักเสบ และโรคข ้อและข ้อ
กระดูกสันหลังอักเสบของแพทย์ไทย
การสารวจแนวทางการปฏิบัตใิ นการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส ้ใหญ่และไส ้ตรงของแพทย์โดยใช ้
แบบสอบถาม
การสารวจข ้อมูลการนอนพืน
้ ฐาน คุณภาพการนอนและความสัมพันธ์ตอ
่ ภาวะสุขภาพของกลุม
่
ประชากรผู ้ใหญ่ทม
ี่ ารับบริการในโรงพยาบาลศิรริ าช
การสารวจความชุกของการใช ้ยาปฏิชวี นะในโรงพยาบาลตามระบบสารวจขององค์การอนามัยโลก
การสารวจคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยโรคข ้ออักเสบเรือ
้ รังไม่ทราบเหตุในเด็ก
การสารวจทัศนคติของแพทย์เกีย
่ วกับการให ้เลือด
การสารวจทางโภชนาการในหอผู ้ป่ วยไอซียู
การสารวจผู ้ป่ วยบาดเจ็บไขสันหลังในชุมชนประเทศไทย
่ มในผู ้ดูแลผู ้ป่ วย และความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
การสารวจพืน
้ ฐานความรู ้เกีย
่ วกับภาวะสมองเสือ
่ ม
ความเข ้าใจในตัวโรคกับภาวะซึมเศร ้า และภาวะวิตกกังวลในผู ้ดูแลผู ้ป่ วยสูงอายุทม
ี่ ส
ี มองเสือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
่ วชาญวิศวกิจ
ผศ. พญ.ปวีณา เชีย

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล
อ. พญ.ศิรริ ัตน์ จารุวณิช
อ. นพ.กาแหง วัชรักษะ
อ. นพ.ภาณุ วฒ
ั น์ พรหมสิน
พญ.ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์

อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
วิสัญญีวท
ิ ยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

การสารวจภาวะการได ้ยินบกพร่องและโรคหูในเด็กนั กเรียนทางภาคใต ้ของประเทศไทย พ.ศ. 2554 อ. นพ.สมุทร จงวิศาล
การสารวจภาวะการได ้ยินบกพร่องและการทรงตัวผิดปกติในกลุม
่ ผู ้สูงอายุไทย ในจังหวัด
สมุทรสาคร
การสารวจระดับชาติเกีย
่ วกับการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะถุงหุ ้มดูราฉีกขาดโดยไม่ตงั ้ ใจขณะผ่าตัด
บริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวในประเทศไทย
การสารวจสาเหตุทผ
ี่ ู ้ป่ วยระดับ 5 เข ้ารับบริการห ้องแพทย์เวร หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร –ฉุ กเฉิน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การสารวจสุขภาพผู ้สูงอายุในชุมชน
การสารวจอาการแพ ้ฮิสตามินในจากการบริโภคแมลงในประเทศไทย
การสาลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจในผู ้ป่ วยเด็ก-ลักษณะทางคลินก
ิ และแบบแผนการส่ง
ต่อผู ้ป่ วย
การสืบสวนโรคและจัดการผู ้สัมผัสวัณโรคจากบุคลากรทางการแพทย์ทห
ี่ อผู ้ป่ วยเด็กของ
โรงพยาบาลศิรริ าช

ภาควิชา/หน่วยงาน

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. นพ.สมุทร จงวิศาล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ั ศักดิ์
รศ. นพ.วิทเชษฐ์ พิชย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวอุษณีย ์ ฟองศรี

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. พญ.วิไล คุปต์นริ ัตศ
ิ ัยกุล
รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.อาชวินทร์ ตันไพจิตร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. พญ.เกษวดี ลาภพระ

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732

ื่ โครงการ
ชอ
การหา mutation ในยีน Uroporphyrinogen III cosynthase (UROS) ในเด็กหญิงไทยทีเ่ ป็ นโรค
congenital erythropoietic porphyria และสมาชิกในครอบครัว
การหาความถีท
่ ม
ี่ ป
ี ระสิทธภาพของการนวดแบบราชสานั กในการรักษา อาการปวดเข่า
การหาค่าความสอดคล ้องกันในการแปลผล การค ้นหาความผิดปกติ และลักษณะความผิดปกติท ี่
ตรวจพบจากการตรวจเต ้านมด ้วยเครือ
่ งอัลตร ้าซาวนด์ความถีส
่ งู อัตโนมัต ิ (Automated Whole
Breast Ultrasound) เปรียบเทียบกับเครือ
่ งตรวจอัลตร ้าซาวนด์ด ้วยมือ (Handheld Ultrasound)
การหาปริมาณมะเร็งในต่อมน้ าเหลืองเซนติเนลเพือ
่ ทานายสภาวะของต่อมน้ าเหลืองทีไ่ ม่ใช่เซน
ติเนลในมะเร็งเต ้านมระยะเริม
่ ต ้น
่ งของการเกิดภาวะปั สสาวะค ้างในผู ้ป่ วยทีผ
การหาปั จจัยเสีย
่ า่ ตัดแก ้ไขภาวะกระบังลมหย่อน
้ ไวรัสเอชไอวีในเด็ก ทีค
้ ไวรัสเอชไอวีแต่
การหายไปของแอนติบอดีตอ
่ เชือ
่ ลอดจากมารดาติดเชือ
้
ไม่มก
ี ารติดเชือ
การหาลาดับเอ็กโซมทัง้ หมดเพือ
่ การวินจ
ิ ฉั ยทางพันธุกรรมของโรคโลหิตจางแต่กาเนิดใน
ประชากรไทย
การหาสาเหตุทางพันธุกรรมของโรคใหลตายโดยการตรวจรหัสพันธุกรรมชนิด Whole Genome
Sequencing
่ งโรคหลอดเลือดสมองตีบตันในผู ้ป่ วยไทยทีไ่ ด ้รับการวินจ
การหาอัตราการเกิดและปั จจัยเสีย
ิ ฉั ย
Non-valvular atrial fibrillation
การหาอุบัตก
ิ ารณ์การเกิดภาวะสมรรถภาพสมองบกพร่องหลังผ่าตัดระยะเริม
่ ต ้นในผู ้ป่ วยสูงอายุวย
ั
่ งตา่ โดยใช ้ระบบการแพทย์ทางไกล
ปลายหลังการผ่าตัดทีม
่ ค
ี วามเสีย
การออกแบบและพัฒนาเครือ
่ งออกกาลังกายแบบสายพานเดินใต ้น้ าเพือ
่ การออกกาลังกายและ
การบาบัดรักษา
การออกแบบหุน
่ จาลองการฝึ กเจาะเยือ
่ แก ้วหูและใส่ทอ
่ ระบายในผู ้ป่ วยเด็กด ้วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพทางการแพทย์และการพิมพ์ต ้นแบบสามมิต ิ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสงิ ห์

ศูนย์ถันยรักษ์

ศ. ดร. นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์

ศัลยศาสตร์

ั ลีระศิร ิ
ผศ. นพ.พิชย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

Prof.Dr. Vip Viprakasit และ น.ส.จิราภรณ์ กอ
่ จิตร
ชืน

ชีวสารสนเทศทางการแพทย์

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

พญ.ธัญญรัตน์ ชัยพฤกษ์มาลาการ

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.อรุโณทัย ศิรอ
ิ ัศวกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ.พญ.วิไล คุปต์นริ ัตศ
ิ ัยกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒน
ิ ั นท์ แพทย์พท
ิ ักษ์
ั
และ นายกวิน ประตูมณีชย

เทคโนโลยีหน
ุ่ จาลองทางการศึกษา
แพทยศาสตร์

1733

การออกกาลังกายแบบมีแรงต ้านอย่างง่ายในผู ้สูงอายุทม
ี่ ม
ี วลกล ้ามเนือ
้ น ้อย

รศ.พญ.วิไล คุปต์นริ ัตศ
ิ ัยกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

1734

้ cytomegalovirus ในผู ้ป่ วยทีม
้ Human
การอักเสบของยูเวียส่วนหลังจากเชือ
่ ไิ ด ้ติดเชือ
immunodeficiency virus

ผศ. พญ.ณั ฐพร เทศะวิบล
ุ

จักษุ วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743

1744
1745
1746
1747
1748
1749

ื่ โครงการ
ชอ
การอ ้างเหตุในผู ้ป่ วยวัยรุน
่ โลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดพึง่ พาเลือด
การอุดหลอดเลือดก่อนการผ่าตัดเนือ
้ งอกของกระดูกในโรงพยาบาลศิรริ าช
กาลังหักเหแสงของแก ้วตาเทียมทีเ่ หมาะสมสาหรับใส่ในช่องหน ้าถุงหุ ้มเลนส์
กาหนดเวลาเชิงกลยุทธ์ในการรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสเอชไอวี (สตาร์ท)
ขจัดวัณโรคร ้ายจากหัวหินน ้อมราลึกมหาราชันย์ภม
ู พ
ิ ล
ขนาดยาเฮพารินบริหารทางหลอดเลือดดาทีเ่ หมาะสมในผู ้ป่ วยเด็กในช่วงหลังการผ่าตัดทาทาง
่ มระหว่างหลอดเลือดแดงร่างกายกับหลอดเลือดแดงพัลโมนารี ชนิดบลาล็อค-เทาวสิก
เชือ
ดัดแปลง ทีใ่ ช ้หลอดเลือดเทียมขนาดตา่ กว่า 4 มิลลิเมตร ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ข ้อเสนอการจัดสรรไตจากผู ้บริจาคสมองตายวิธใี หม่เพือ
่ ใช ้ไตบริจาคให ้เกิดประโยชน์สงู สุด
ข ้อบ่งชีใ้ นการให ้สารอาหารทางหลอดเลือดดาในผู ้ป่ วยในของภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิ
ริราช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
นางสาวเลอลักษณ์ สุวรรณฑล
รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
รศ. นพ.อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์
รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ
รศ. นพ.นิธพ
ิ ัฒน์ เจียรกุล

กุมารเวชศาสตร์
รังสีวท
ิ ยา
จักษุ วท
ิ ยา
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อายุรศาสตร์

อ. นพ.ธีรพงศ์ โตเจริญโชค

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.นลินี เปรมัษเฐียร

อายุรศาสตร์

อ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน

อายุรศาสตร์

่ มในแพทย์ประจาบ ้าน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ผศ.นพ.รุง่ นิรันดร์ ประดิษฐ์สวุ รรณ
ความเข ้าใจและทัศนคติตอ
่ ภาวะสมองเสือ
่ งของวัยรุน
ความเข ้าใจวินัยการรับประทานยา การตีตรา และพฤติกรรมเสีย
่ ทีเ่ ข ้าร่วมในโครงการ
้ เอชไอวีในทวีปเอเชีย โดยการสัมภาษณ์ผา่ นโปรแกรมเสียงจาก
ฐานข ้อมูลการรักษาเด็กติดเชือ
คอมพิวเตอร์เพือ
่ ตอบคาถามด ้วยตนเอง (โปรแกรมแทปฮอดอคาซี)่ (TA009)
ความเครียด แรงสนั บสนุนทางสังคม และการรับรู ้สุขภาพโดยรวมของผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
ระยะลุกลามแรกรับการวินจ
ิ ฉั ยโรค
ความเทีย
่ งและความตรงของการวัดมุมการหมุนของข ้อสะโพกด ้วยสมาร์ทโฟน เปรียบเทียบกับ
เครือ
่ งวิเคราะห์การเคลือ
่ นไหวสามมิต ิ
ความเทีย
่ งของการประเมินทางเดินหายใจก่อนผ่าตัดระหว่างวิสัญญีแพทย์และนั กศึกษาวิสัญญี
พยาบาล
่ ถือได ้ของแบบสอบถามคัดกรองผู ้ป่ วยเด็กทีม
ความเทีย
่ งตรงและความเชือ
่ ภ
ี าวะหยุดหายใจขณะ
หลับชนิดอุดกัน
้
่ ถือได ้ของแบบสอบถามภาวะเปราะบางอย่างง่าย ฉบับภาษาไทยใน
ความเทีย
่ งตรงและความเชือ
การวินจ
ิ ฉั ยภาวะเปราะบางในผู ้ป่ วยสูงอายุไทยก่อนเข ้ารับการผ่าตัด

ภาควิชา/หน่วยงาน

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์

ฝ่ ายการพยาบาล

ิ ฐ์ เลิศวานิช
รศ. นพ.พิสฏ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวอังศุมาศ หวังดี

วิสัญญีวท
ิ ยา

่ ฉอด
พญ.พิชญนั นท์ ชืน

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1750

่ มั่นของแบบสอบถามประเมินการใช ้งาน การสูญเสียความสามารถ
ความเทีย
่ งตรงและความเชือ
ของแขน และสุขภาพโดยรวมของผู ้ทีม
่ ภ
ี าวะแขนบวมน้ าเหลือง Lymph-ICF-UL ฉบับภาษาไทย

อ.พญ.ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

1751

่ ถือของแบบสอบถาม International Hip Outcome Tool ฉบับ
ความเทีย
่ งตรงและความน่าเชือ
ภาษาไทย (TH-iHOT-33)

ิ ฐ์ เลิศวานิช
รศ.นพ.พิสฏ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

อายุรศาสตร์

อ. นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

กุมารเวชศาสตร์

1752
1753
1754
1755

1756

1757
1758
1759
1760

ความเทีย
่ งตรงในการทานายภาวะแทรกซ ้อนทีเ่ กิดจากเลือดออกผิดปกติหลังการใส่ขดลวดขยาย
่ งเลือดออกผิดปกติ
หลอดเลือดหัวใจในประชากรไทยโดยใช ้เกณฑ์คะแนนความเสีย
(PRECISE-DAPT score)
ความเทีย
่ งตรงของการประเมินผลนั กศึกษาแพทย์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
ความเทีย
่ งตรงของระบบคัดกรองผู ้ป่ วย5ระดับความรุนแรง ทีน
่ ามาใช ้ใหม่ในตึกผู ้ป่ วยนอก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
ความเป็ นไปได ้และความปลอดภัยของเซลล์ต ้นกาเนิดจากไขกระดูก เมือ
่ ฉีดเข ้าวุ ้นตาแก่ผู ้ป่ วย
โรคจอตามีสารสีทถ
ี่ า่ ยทอดทางพันธุกรรม (Phase2)
ความเป็ นไปได ้และปลอดภัยของการตรวจคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจโดยการกระตุ ้นด ้วยยาแอดดิโนซีน
เทียบกับการตรวจทางนิวเคลียร์ด ้วยสารเซสตามิบ ี ในผู ้ป่ วยทีใ่ ส่เครือ
่ งกระตุ ้นหัวใจอิเล็กโทรนิคช
่ แบบมีกลุม
นิดทีเ่ ข ้าเครือ
่ งคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจได ้ : การสุม
่ ควบคุม และการติดตามอาการทางคลินก
ิ
ระยะเวลา 3 ปี
ความเป็ นไปได ้ในการใช ้ Calcification ในการกาหนดตาแหน่งของต่อมลูกหมาก สาหรับการฉาย
รังสีด ้วยภาพนาวิถ ี
่ มระหว่างกระเพาะปั สสาวะและช่องคลอดทีต
ความเป็ นไปได ้การผ่าตัดปิ ดช่องทางเชือ
่ าแหน่ง
เหนือไตรโกน
ความเป็ นจริงและความคาดหวังของพยาบาลบนหอผู ้ป่ วย ต่อคุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของ
นั กศึกษาแพทย์เวชปฏิบัต ิ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ความเศร ้าโศกและคุณภาพชีวต
ิ หลังเหตุการณ์วน
ั ที่ 13 ตุลาคม 2559

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงละอองศรี อัชชนียะสกุล จักษุ วท
ิ ยา

รศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.พิทยา ด่านกุลชัย

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ภควัฒน์ ระมาตร์

ศัลยศาสตร์

นางนภัสสร รุง่ เรือง

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

นางสาวจริยา จันตระ

จิตเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1761

ื่ โครงการ
ชอ
ความเสถียรของ cortisol ในน้ าลายหลังจากการส่งทางไปรษณียโ์ ดยไม่แช่เย็น

1765
1766

่ งในการเกิดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดแดง ขณะใส่ screw เพือ
ความเสีย
่ ยึดตรึงกระดูกหักที่
บริเวณกระดูกทิเบียส่วนต ้นด ้วยโลหะดามกระดูกชนิด narrow locking plate ทางด ้าน medial
่ งของเกษตรกรเลีย
้ ดือ
้ ดือ
ความเสีย
้ งสัตว์ตอ
่ การมีเชือ
้ ยาต ้านจุลชีพในลาไส ้จากเชือ
้ ยาต ้านจุลชีพ
้ ทีอ
ในสัตว์ทเี่ ลีย
้ งและผลกระทบต่อเชือ
่ าศัยอยูใ่ นลาไส ้ของเกษตรกรผู ้เลีย
้ งสัตว์ (ระยะที่ 1)
่ งของการพบมะเร็งทีก
ความเสีย
่ ้อนทีต
่ อ
่ มไทรอยด์: เปรียบเทียบระหว่างระบบการรายงานผลทาง
เซลล์วท
ิ ยาแบบ Non-Bethesda และ Bethesda ในการทาหัตถการเจาะดูดเซลล์ด ้วยเข็มเล็ก
่ งของภาวะอ ้วนต่อการกลับเป็ นซา้ ของโรคเบลานท์
ความเสีย
่ งต่อการเกิดการเสียชีวต
ความเสีย
ิ เฉียบพลันในผู ้ป่ วยไทยทีใ่ ช ้ยาดอมเพอริโดน

1767

่ งต่อสุขภาพจากยาเคมีบาบัดในน้ าทิง้ ของโรงพยาบาล
ความเสีย

1762
1763
1764

1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774

ความเหมาะสมในการส่งตรวจแอนติบอดีตอ
่ ฟอสโฟไลปิ ดตามแนวทางการส่งตรวจของ The
Antiphospholipid Antibodies Subcommittee of the International Society of Thrombosis
and Hemostasis guidelines 2009 ในผู ้ป่ วยของโรงพยาบาลศิรริ าช
ความเหมาะสมของการใช ้ Mobile Application ในการเลือกใช ้ยาต ้านจุลชีพในการรักษาผู ้ป่ วยใน
ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
ความแตกต่างในเรือ
่ งผลการรักษาแบบไม่ผา่ ตัดและการผ่าตัดของกระดูกโหนกแก ้มหัก : การ
ทบทวน 5 ปี
ความแตกต่างของการเตรียมอสุจริ ะหว่างวิธ ี swim up ร่วมกับ zeta methodและ density
ึ ษานาร่อง
gradient centrifugationร่วมกับ zeta method กรณีศก
ความแตกต่างของปริมาตรการบวมรอบรอยโรคของเนือ
้ งอกปฐมภูมใิ นสมองเปรียบเทียบกับเนือ
้
งอกทีก
่ ระจายมายังสมองจากภาพการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
้ เนือ
ความแตกต่างของผลการตรวจทางพยาธิวท
ิ ยาระหว่างการตัดชิน
้ ภายใต ้การส่องกล ้องตรวจ
ปากมดลูกและการตัดปากมดลูกเป็ นรูปกรวย
ความแตกต่างภายในและระหว่างผู ้ตรวจในการประเมินพังผืดในตับด ้วยเครือ
่ งอาร์ฟี่ ในผู ้ป่ วยที่
สงสัยไขมันพอกตับในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีอ
่ ้วนลงพุง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยรัตน์ เพิม
่ พิกล
ุ

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ลิขต
ิ รักษ์ พลเมือง

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

พญ.พีรภาว์ ภัทรพงศานติ์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล
ผศ.นพ.สัชชนะ พุม
่ พฤกษ์
น.ส.จารุวรรณ ขาวพลับ และ ผศ.ดร.ฉลองขวัญ
ตัง้ บรรลือกาล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
อายุรศาสตร์

อ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

รศ. ดร. พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.จตุพร ศิรก
ิ ล
ุ

ศัลยศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.สมสิญจน์ เพ็ชรยิม
้

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

่ ววิทย์
รศ. นพ.พิพัฒน์ เชีย

รังสีวท
ิ ยา

นพ.ศิชฌุพงศ์ หนูทอง

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

นิตเิ วชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1775

1776
1777

1778
1779
1780
1781
1782
1783

ื่ โครงการ
ชอ
ความแม่นยาในการทานายการเป็ นมะเร็งของก ้อนทีต
่ อ
่ มไทรอยด์เป็ นเปอร์เซ็นต์โดยใช ้การวัด
ความยืดหยุน
่ ของก ้อนทีต
่ อ
่ มไทรอยด์ (Elastography) ร่วมกับการใช ้ระบบการรายงานผลอัลตร ้า
ซาวน์ของการตรวจก ้อนทีต
่ อ
่ มไทรอยด์(Thyroid imaging and data system: TIRADS) ของศิร ิ
ราช
ความแม่นยาในการทานายภาวะครรภ์เป็ นพิษ โดยการวิเคราะห์ด ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในสตรี
ตัง้ ครรภ์ชว่ งไตรมาสทีห
่ นึง่ , สองและสาม
ความแม่นยาในการวิเคราะห์ขนาดเส ้นเลือดสมองโป่ งพอง (Aneurysm size) โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างการตรวจหลอดเลือดด ้วยคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า (Vessel wall MRI) และ การตรวจเส ้นเลือด
สมองโดยการฉีดสี (Digital subtraction Angiography)
ความแม่นยาในการวินจ
ิ ฉั ยของการตรวจ F-18 fluorodeoxyglucose positron emission
tomography/ computed tomography ในผู ้ป่ วยมะเร็งไทรอยด์ชนิด differentiated ทีม
่ ค
ี า่ ซีรัม
Tg สูงผิดปกติ แต่ไม่พบรอยโรคจากผลภาพสแกนทัง้ ตัวด ้วยไอโอดีน 131
ความแม่นยาของเกณฑ์คลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจในการวินจ
ิ ฉั ยภาวะหัวใจห ้องล่างซ ้ายโต เปรียบเทียบกับ
การตรวจคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าหัวใจในกลุม
่ คนอ ้วนและกลุม
่ คนไม่อ ้วน
ความแม่นยาของเครือ
่ งวัดค่าบิลริ บ
ู น
ิ ทางผิวหนั งเปรียบเทียบกับค่าบิลริ บ
ู น
ิ ในเลือดของทารกแรก
เกิด
ความแม่นยาของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในการตรวจปริมาณเลือดไปเลีย
้ งกล ้ามเนือ
้ หัวใจด ้วยเครือ
่ ง
่ สองแบบสองหัว
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เจเนอเรชัน
ความแม่นยาของแบบประเมินในการทานายผลการรักษาและความสัมพันธ์ของ MYC, BCL2, BCL6
and p53 protein expression ต่อผลการรักษาในผู ้ป่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Diffuse large B
cell lymphoma ในคนไทย
่ งในการทานายภาวะเลือดออกในสมองภายหลังได ้รับยา
ความแม่นยาของแบบประเมินความเสีย
สลายลิม
่ เลือดในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันในประชากรไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.เฉลิมรัตน์ แก ้วพุด

รังสีวท
ิ ยา

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

พญ.ปุณณาณี วุฒเิ กตุ

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.วิทยา ไชยธีระพันธ์

ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

อ. นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์

อายุรศาสตร์

พญ.อาภากร ซึงถาวร

อายุรศาสตร์

1784

ความแม่นยาของการใช ้การตรวจน้ าตาลในเลือด ณ จุดดุแลผู ้ป่ วย ในการตรวจคัดกรองภาวะ
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์

รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

1785

ความแม่นยาของการใช ้คลืน
่ เสียงความถีส
่ งู ในการตรวจอวัยวะหลายระบบเพือ
่ ช่วยในการวินจ
ิ ฉั ย
ภาวะหัวใจล ้มเหลวเฉียบพลันโดยแพทย์ประจาบ ้านของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ. พญ.ธันยพร นครชัย

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1786

ความแม่นยาของการใช ้คลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจในการวินจ
ิ ฉั ยภาวะห ้องหัวใจโตและห ้องหัวใจหนาตัวใน
ผู ้ป่ วยเด็ก

อ. พญ.ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย

กุมารเวชศาสตร์

1787

ความแม่นยาของการตรวจการนอนหลับชนิดจากัดข ้อมูลในประชากรไทย

รศ.นพ.นิธพ
ิ ัฒน์ เจียรกุล

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.นิธพ
ิ ัฒน์ เจียรกุล

อายุรศาสตร์

นพ.อัศวิน เรืองมงคลเลิศ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

พญ.เพียงบุหลัน ยาปาน

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

รังสีวท
ิ ยา

Assoc. Prof.Pharuhas Chanprapaph, M.D.

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นางสาวบุณยนุช ชัชวานิชกุล

อายุรศาสตร์

1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

ความแม่นยาของการตรวจคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจ การวินจ
ิ ฉั ยภาวะกล ้ามเนือ
้ หัวใจตายและหัวใจห ้องล่าง
ซ ้ายโตใน ผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามผิดปกติของการนาไฟฟ้ าหัวใจห ้องล่างซ ้าย
ความแม่นยาของการตรวจสไปโรเมตรียใ์ นการวินจ
ิ ฉั ยภาวะ restrictive ventilatory defect
ั ้ กลางอักเสบชนิดทีม
ความแม่นยาของการวินจ
ิ ฉั ยโรคหูชน
่ น
ี ้ าขัง ของแพทย์ประจาบ ้านโสต นาสิก
ลาริงซ์ ก่อนและหลังการสอนด ้วย video pneumatic otoendoscopy
ความแม่นยาของความหนาผนั งมดลูกส่วนล่างในสตรีตงั ้ ครรภ์ 18-22 สัปดาห์ เพือ
่ ทานายการ
คลอดก่อนกาหนด
ความแม่นยาของระบบการรายงานผลภาพการตรวจคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า (MRI) ของต่อมลูกหมาก
ชุดที่ 2
ความแม่นยาของสิง่ บ่งชีจ้ ากคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู ในการตรวจคัดกรองทารกทีม
่ โี ครโมโซมผิดปกติ
่ งสูง
ในไตรมาสแรกในสตรีตงั ้ ครรภ์ความเสีย
ความไวและความจาเพาะของการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) ของเครือ
่ ง
BC-6800 Plus ในการคัดกรองภาวะโรคธาลัสซีเมีย

1795

ความกระจุกตัวของโรคตับคัง่ ไขมันทีไ่ ม่ได ้เกิดจากการดืม
่ แอลกอฮอล์ในญาติสายตรงลาดับทีห
่ นึง่
รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
ในครอบครัวของผู ้ป่ วยโรคตับคัง่ ไขมันทีไ่ ม่ได ้เกิดจากการดืม
่ แอลกอฮอล์ชนิดดัชนีมวลกายปกติ

อายุรศาสตร์

1796

ความกลัวการคลอดบุตรและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง ในสตรีตงั ้ ครรภ์

นพ.เมธัส พันธุแ
์ ย ้มมาลี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

1797

ความคงตัวของ semenogelin ในน้ าอสุจแ
ิ ละในคราบอสุจบ
ิ นผ ้าชนิดต่าง ๆ ภายใต ้อุณหภูมต
ิ า่ ง ๆ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
นิตเิ วชศาสตร์
และ น.ส.พชรภรณ์ รักสกุล

1798

ความครอบคลุมในการได ้รับวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่ของผู ้ป่ วยเด็กโรคหืด ในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่

อ. พญ.อรศรี วิทวัสมงคล

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806

1807
1808
1809
1810
1811

ื่ โครงการ
ชอ
ความคลาดเคลือ
่ นของการคะเนการเสียเลือดภายหลังคลอดด ้วยสายตาเปรียบเทียบกับการคะเน
้
การเสียเลือดด ้วยถุงตวงเลือดชนิดรองใต ้ก ้นแบบปลอดเชือ
ความคิดเห็นของนั กศึกษาผู ้ช่วยพยาบาลต่อคุณลักษณะ บทบาทหน ้าทีข
่ องอาจารย์ทป
ี่ รึกษา
โรงเรียนผู ้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
่ มดูเชนทีม
่ ให ้ความรู ้ เกีย
ความคิดเห็นของผู ้ดูแลผู ้ป่ วยเด็กโรคกล ้ามเนือ
้ เสือ
่ ต
ี อ
่ สือ
่ วกับการทา
กายภาพบาบัดทีบ
่ ้าน
ความคิดเห็นของพยาบาลต่อความก ้าวหน ้าในวิชาชีพพยาบาล งานการพยาบาลผู ้ป่ วยพิเศษ
โรงพยาบาลตติยภูม ิ ในกรุงเทพมหานคร
ความคุ ้มค่าของการจัดการฝึ กอบรมวิธป
ี รับพฤติกรรมเด็กเทียบกับการรักษาตามมาตรฐานปกติ
สาหรับเด็กทีม
่ ป
ี ั ญหาพฤติกรรมเมือ
่ ติดตามไปในระยะเวลา 1 ปี
้ ทีส
ความจาเป็ นของการใช ้ยาปฏิชวี นะเพือ
่ ป้ องกันการติดเชือ
่ ัมพันธ์กับการคลอดภายหลังการ
คลอดปกติครบกาหนด
ความจาเป็ นต ้องรับการรักษาตัวในหอผู ้ป่ วยวิกฤติในผู ้ป่ วยเด็กหลังการผ่าตัดแก ้ไขภาวะหัวใจแต่
กาเนิดทีไ่ ม่ซับซ ้อน
ความชุก และการรักษาภาวะกล ้ามเนือ
้ พร่องและภาวะทุพโภชนาการในผู ้ป่ วยสูงอายุมะเร็ง
ทีม
่ าเข ้ารับการผ่าตัด
้ เอชพีวก
่ งสูง ในสตรีทม
ความชุก และชนิดของเชือ
ี ลุม
่ ความเสีย
ี่ ผ
ี ลตรวจเซลล์ปากมดลูกพบเซลล์
ชนิด แอลเอสไอแอล (LSIL) และความสัมพันธ์ตอ
่ การตรวจพบพยาธิสภาพทีม
่ ค
ี วามสาคัญทาง
คลินก
ิ
ความชุก ค่าใช ้จ่าย และปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับการใช ้ยาเกินความจาเป็ นในโรงพยาบาลชุมชน
่ งและการเสียชีวต
ความชุก ปั จจัยเสีย
ิ ของภาวะตับวายเฉียบพลันในผู ้ป่ วยตับแข็งทีม
่ ล
ี ักษณะทาง
คลินก
ิ แย่ลงอย่างรวดเร็ว
่ งและผลของการตัง้ ครรภ์ ของภาวะครรภ์เป็ นพิษรุนแรงทีเ่ กิดก่อนอายุครรภ์ 34
ความชุก ปั จจัยเสีย
สัปดาห์ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุก ลักษณะโรคและการดาเนินโรคทางคลินก
ิ ของ primary biliary cirrhosis ทีม
่ ล
ี ักษณะ
ของ autoimmune hepatitisโรงพยาบาลศิรริ าชระหว่างปี พ.ศ. 2542-2557

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นางประนอม พรมแดง

ฝ่ ายการพยาบาล

ั
รศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ คงตระกูล

ฝ่ ายการพยาบาล

อ. นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

จิตเวชศาสตร์

รศ. นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย ์

ศัลยศาสตร์

รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ.พญ.นิดา จารีมต
ิ ร

สูตศ
ิ าสตร์ นรีเวชวิทยา

นศพ.รัชวิชญ์ เสรฐภักดี

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

พญ.รัฐญ
ิ า เพียรพิเศษ

ฝ่ ายการพยาบาล งานการพยาบาลผู ้ป่ วย
พิเศษ

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825

ื่ โครงการ
ชอ
ความชุก ลักษณะทางคลินก
ิ และการเปลีย
่ นแปลงของพังผืดในตับของผู ้ป่ วยโรคตับคัง่ ไขมันทีม
่ ี
น้ าหนั กตัวปกติ
ความชุกและ ปั จจัยส่งเสริมการรักษาโรค Tubo-ovarian abscess โดยวิธก
ี ารผ่าตัด
้ ไวรัสเอชพีวใี นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ความชุกและการกระจายสายพันธุข
์ องเชือ
เปรียบเทียบระหว่างการเก็บโดยแพทย์และเก็บด ้วยตนเอง
ความชุกและการรักษาภาวะกล ้ามเนือ
้ พร่องและภาวะทุพโภชนาการในผู ้ป่ วยสูงอายุมะเร็ง ทีม
่ าเข ้า
รับการผ่าตัด
้ ไวรัสตับอักเสบซีในผู ้ป่ วยธาลัสซีเมียเมเจอร์และอินเตอร์
ความชุกและความรุนแรงของการติดเชือ
มีเดียร์ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกและความสัมพันธ์ของความผิดปกติของคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจและดัชนีการแข็งตัวของหลอด
เลือดแดง (CAVI) กับชนิดและความรุนแรงของโรคโลหิตจางธาสัสซีเมียโรงพยาบาลศิรริ าช
้ ราทีเ่ ท ้าในนั กเรียนจ่าทหารเรือโรงเรียนชุมพล
ความชุกและความสัมพันธ์ทางคลินก
ิ ของโรคเชือ
ทหารเรือ
ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างความผิดรูปของไขสันหลังชนิด Occult Spinal Dysraphism
กับความผิดรูปของทวารหนั กในทารก
้ เอชพีวก
่ งสูง ในสตรีทม
ความชุกและชนิดของเชือ
ี ลุม
่ ความเสีย
ี่ ผ
ี ลตรวจเซลล์ปากมดลูกพบ
ASC-US ในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งต่อการเกิดโรคไตเรือ
ความชุกและปั จจัยเสีย
้ รังภายหลังการบริจาคไตเพือ
่ ปลูกถ่ายใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
่ งของการเกิดเบาหวานในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการเปลีย
ความชุกและปั จจัยความเสีย
่ นตับ โรงพยาบาลศิร ิ
ราช
ความชุกและปั จจัยทานายการทางานทีไ่ ม่เหมาะสมของเครือ
่ งกระตุกไฟฟ้ าหัวใจอัตโนมัตช
ิ นิด
ถาวร ในผู ้ป่ วยทีร่ อดชีวต
ิ จากภาวะหัวใจหยุดเต ้นในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกและปั จจัยทานายการทางานทีไ่ ม่เหมาะสมของเครือ
่ งกระตุกไฟฟ้ าหัวใจอัตโนมัตช
ิ นิด
ถาวร ในผู ้ป่ วยทีร่ อดชีวต
ิ จากภาวะหัวใจหยุดเต ้นทีม
่ โี ครงสร ้างหัวใจปกติในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเพศสัมพันธ์ทผ
ี่ ด
ิ ปกติในสตรีทฝ
ี่ ั งยาคุมกาเนิดอิมพลานอน
(Implanon)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

นพ.สายัณห์ เลือ
่ งชัยเชวง

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ.พญ.ปั ทมา เชาว์โพธิท
์ อง

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

รศ. นพ.รวิศ เรืองตระกูล

ศัลยศาสตร์

ผศ.พญไอรีน เรืองขจร

สูตศ
ิ าสตร์ นรีเวชวิทยา

อ. พญ.ปี ณด
ิ า สกุลรัตนศักดิ์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

อ. พญ.อริศรา สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์

อ. พญ.อริศรา สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์

พญ.สุธธ
ี ร ทองตัน

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

ื่ โครงการ
ชอ
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่
ความชุกและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการกลัน
่ แกล ้งบนโลกไซเบอร์ในนั กเรียนระดับชัน
1-3
ความชุกและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการตอบสนองต่อการรักษาของผู ้ป่ วยโรคซิฟิลส
ิ ระยะต ้น
ความชุกและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาวะซึมเศร ้าในผู ้ป่ วยทีร่ ักษาอยูใ่ นหอผู ้ป่ วยศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องของภาวะการกลัวการล ้มในผู ้สูงอายุไทย
ความชุกและปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ ้อนทางตาและไตในผู ้ป่ วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในเขตอาเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี
ความชุกและปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับภาวะมวลกล ้ามเนือ
้ น ้อยในผู ้สูงอายุทเี่ ป็ นเบาหวานชนิดที่ 2
ความชุกและปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับภาวะหัวใจห ้องล่างซ ้ายบีบตัวลดลง ในผู ้ป่ วยภาวะไตวาย
ขัน
้ สุดท ้ายทีร่ ักษาด ้วยการล ้างไต
ความชุกและปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการทางานอยูใ่ นระบบรัฐบาลหลังจบการศึกษาของแพทย์ประจา
บ ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกและปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการล ้ม การได ้รับบาดเจ็บและสาเหตุภายนอกของการเจ็บป่ วยและ
การตายในผู ้ป่ วยโรคจิตเวช โรคทางระบบประสาท และผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยาทางจิตประสาทใน
ฐานข ้อมูลผู ้ป่ วยของโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกและปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับภาวะแรงดันเลือดในปอดสูง ในผู ้ป่ วยโรคไตเรือ
้ รังระยะสุดท ้าย
ความชุกและปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับภาวะซึมเศร ้า, ภาวะวิตกกังวล และความคิดฆ่าตัวตายในผู ้ป่ วยโรค
มัยอิลน
ิ ระบบประสาทส่วนกลางในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกและปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับภาวะซึมเศร ้าในวัยรุน
่ ตัง้ ครรภ์ โรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกและผลการดูแลทางยูโรโดยวิธม
ี าตรฐานในเด็กทีม
่ ก
ี ารทางานผิดปกติของทางเดิน
ปั สสาวะส่วนล่าง
ความชุกและผลการรักษาของโรคปอดอักเสบทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริการสุขภาพ ในโรงพยาบาลศิร ิ
ราช
ความชุกและผลการรักษานิว้ ล็อกทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกและผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ของ renal tubular acidosis ชนิดปฐมภูม ิ ในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ าด ้วย
ภาวะเลีย
้ งไม่โตทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล

จิตเวชศาสตร์

ี
ผศ. พญ.จรัสศรี ฬยาพรรณ

ตจวิทยา

นพ.พัลลภัทร น ้อยธิ

จิตเวชศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.นั นทวัช สิทธิรักษ์

จิตเวชศาสตร์

นศพ.วีระกานต์ สินทวีเลิศมงคล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นางสาวบงกช วิรย
ิ ะ

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. พญ.นิธม
ิ า รัตนสิทธิ์

อายุรศาสตร์

นางเรวดี พีรวัฒนฒึก

อายุรศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.นั นทวัช สิทธิรักษ์

จิตเวชศาสตร์

รศ. พญ.นิธม
ิ า รัตนสิทธิ์

อายุรศาสตร์

นพ.ภคิน แก ้วพิจต
ิ ร

จิตเวชศาสตร์

พญ.กุศลาภรณ์ วงษ์นย
ิ ม

จิตเวชศาสตร์

ศ. พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.พูนทรัพย์ วงศ์สรุ เกียรติ์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.อติเรก จิวะพงศ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.อนิรธ
ุ ภัทรากาญจน์

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1842
1843
1844

ื่ โครงการ
ชอ
้ เอชไอวี
ความชุกและลักษณะทางคลินก
ิ ของโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีในผู ้ป่ วยติดเชือ
้ แบคทีเรียทีผ
้ รา Candida ในช่องปากของผู ้ป่ วยสะเก็ดเงินใน
ความชุกของเชือ
่ วิ หนั งและเชือ
ภูมภ
ิ าคเขตร ้อน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

ตจวิทยา

้ แบคทีเรียประจาถิน
ความชุกของเชือ
่ ทีด
่ อ
ื้ ยาปฏิชวี นะในช่องคลอดและทวารหนั กของหญิงตัง้ ครรภ์
อ.พญ.อรศรี วิทวัสมงคล
้ ในทารกแรกเกิด
และผลกระทบต่อการติดเชือ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.เจนจิต ฉายะจินดา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.พงศกร ตันติลป
ี ิ กร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

นางสาวปิ ยนุช สายสุขอนั นต์

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

1852
1853

้ เอชไอวีในช่วงปี พ.ศ. 2547-2560
ความชุกของเซลล์ปากมดลูกผิดปกติในสตรีไทยทีต
่ ด
ิ เชือ
ความชุกของแบคทีเรียดือ
้ ยาต ้านจุลชีพหลายขนานในอุจจาระ ช่องจมูก และช่องปากของผู ้ป่ วยที่
รับไว ้รักษาของผู ้ป่ วยทีร่ ับไว ้รักษาในหอผู ้ป่ วยอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของโรคจมูกอักเสบภูมแ
ิ พ ้เฉพาะทีใ่ นผู ้ป่ วยโรคจมูกอับเสบเรือ
้ รัง
ความชุกของโรคตับคัง่ ไขมันทีไ่ ม่ได ้เกิดจากการดืม
่ แอลกอฮอล์และความสัมพันธ์ของการมีโรค
ตับชนิดนีก
้ ับรูปแบบการรับประทานอาหารในบุคลากรทางการแพทย์
ความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผลทางสูตก
ิ รรมในสตรีตงั ้ ครรภ์ทม
ี่ าคลอดบุตรที่
โรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของโรคปริทันต์และฟั นผุในผู ้ป่ วยโรคลิน
้ หัวใจพิการในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของโรคปวดกล ้ามเนือ
้ และเยือ
่ พังผืดไฟโบรมัยอัลเจียในผู ้ป่ วยกลุม
่ อาการปวดกล ้ามเนือ
้
่ ลเรือ
มัยโอฟาสเชีย
้ รัง
ั ้ ในผู ้ปกครองของผู ้ป่ วยเด็กสมาธิสน
ั ้ ทีม
ความชุกของโรคสมาธิสน
่ ารักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของกระดูกระยางค์หก
ั จากการล ้มในผู ้ป่ วยผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม

พญ.ภาระวี ชโลธร
ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

จิตเวชศาสตร์
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

1854

ความชุกของกลุม
่ อาการไฟโบรมัยอัลเจีย ในผู ้ป่ วยนอกทีเ่ ป็ นโรคซึมเศร ้า โรงพยาบาลศิรริ าช”

อาจารย์ เรือเอก แพทย์หญิงณั ฏฐา สายเสวย

จิตเวชศาสตร์

1855

ความชุกของกลุม
่ อาการถุงน้ ารังไข่หลายใบในรังไข่ของหญิงทีม
่ ป
ี ระวัตเิ ป็ นเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์

รศ. พญ.สุชาดา อินทวิวฒ
ั น์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

1856

ความชุกของกลุม
่ อาการถุงน้ าหลายใบในรังไข่ของหญิงทีม
่ ป
ี ระวัตเิ ป็ นเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์

รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร

สูตศ
ิ าสตร์ นรีเวชวิทยา

1857

ความชุกของกลุม
่ อาการสูงอายุและลักษณะของผู ้ป่ วยสูงอายุทเี่ ข ้ารับการรักษาในคลินก
ิ ผู ้สูงอายุ
โรงพยาบาลศิรริ าช

นางสาวปิ ตพ
ิ ร สิรท
ิ พ
ิ ากร

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

ื่ โครงการ
ชอ
ความชุกของกลุม
่ อาการอ ้วนลงพุงในผู ้ป่ วยโรคข ้ออักเสบสะเก็ดเงินและโรคข ้อกระดูกสันหลัง
อักเสบติดยึดในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของการเกิดเข็มตาขณะเย็บแผลฝี เย็บและทัศนคติในการรายงานอุบัตก
ิ ารณ์ของนั กศึกษา
ั ้ ปี ท ี่ 6
แพทย์ชน
ความชุกของการเกิดซา้ ของภาวะลิม
่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดาในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของการเกิดผลบวกลวงจากการตรวจคัดกรองเบาหวานระหว่างตัง้ ครรภ์และความสัมพันธ์
กับ ภาวะแทรกซ ้อนของการตัง้ ครรภ์
่ พริว้ ซึง่ ตรวจพบจากการใส่เครือ
ความชุกของการเกิดภาวะหัวใจห ้องบนสัน
่ งกระตุ ้นหัวใจและ
ความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะสมองขาดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ความชุกของการเป็ นอัมพาตของเส ้นประสาทใบหน ้าและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเป็ นอัมพาตของ
เส ้นประสาทใบหน ้าหลังการผ่าตัดเนือ
้ งอกของต่อมน้ าลายหน ้าหู
้ ดือ
ความชุกของการใช ้ยาต ้านจุลชีพและเชือ
้ ยาต ้านจุลชีพ ณ จุดหนึง่ ของเวลาในวันหนึง่ ที่
โรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของการได ้รับสารพิษหรือยาเกินขนาดในเด็กทีม
่ รี ายงานไปยังศูนย์พษ
ิ วิทยา
โรงพยาบาลศิรริ าชช่วงระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ.2549-2555)
ความชุกของการตรวจพบก ้อนทีร่ ังไข่จากการตรวจคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู ของสตรีทม
ี่ ารับบริการที่
หน่วยตรวจคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู ทางนรีเวช โรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของการตรวจพบลิม
่ เลือดอุดกัน
้ เฉียบพลันในเส ้นเลือดปอดจากการตรวจเอ็กซ์เรย์
คอมพิวเตอร์
้ Rickettsia felis ในผู ้ป่ วยทีม
ความชุกของการติดเชือ
่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
้ ไวรัสบีเคทีไ่ ตในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการปลูกถ่ายไตร พ.ศิรริ าช
ความชุกของการติดเชือ
ความชุกของการติดสารเสพติด (แอลกอฮอล์และบุหรี)่ ในผู ้ป่ วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไป
ความชุกของการทาร ้ายเด็กตัง้ แต่อายุ 0 – 15 ปี ในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ารับการรักษาในแผนกอุบัตเิ หตุ
ของโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของการนอนหลับผิดปกติในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวการหายใจล ้มเหลวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศิร ิ
ราช
ความชุกของความผิดปกติของฮอร์โมนธัยรอยด์ในผู ้ป่ วยจิตเวชทีไ่ ด ้รับการรักษาแบบผู ้ป่ วยในเป็ น
ครัง้ แรกในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

่ วชาญวิศวกิจ
ผศ. พญ.ปวีณา เชีย

อายุรศาสตร์

อ. พญ.นลินี พาณิชยวัฏ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร

อายุรศาสตร์

พญ.เอือ
้ กานต์ ทนานใหญ่

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.อริศรา สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์

พญ.ชญานิน เรือนแป้ น

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. ดร. พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.นลินี พาณิชยวัฏ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปสาคร
อ. พญ.ปี ณด
ิ า สกุลรัตนศักดิ์
อ. ดร. นพ.วรภัทร รัตอาภา

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
จิตเวชศาสตร์

อ. นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.นั ฐพล ฤทธิท
์ ยมัย

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ศุภโชค สิงหกันต์

จิตเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1874

ความชุกของผลการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารทีผ
่ ด
ิ ปกติในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ าด ้วยอาการไข ้และชัก

ผศ. นพ.สรวิศ วีรวรรณ

กุมารเวชศาสตร์

1875

ความชุกของผู ้ปวยโรคหัวใจล ้มเหลวชนิดบีบตัวน ้อยทีไ่ ด ้ระดับยาดิจต
ิ ัลลิสทีเ่ หมาะสมใน
โรงพยาบาลศิรริ าช

รศ.พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

พญ.ชลิดา เรารุง่ โรจน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ศิรภ
ิ ารดี ดิลกวัฒนา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.ทวีศักดิ์ เอือ
้ บุญญาวัฒน์
รศ. ดร. นพ.ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร

ศัลยศาสตร์
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ไกรวิพร เกียรติสน
ุ ทร
พญ.อภิชญา ปรัชญาชัยพิมล
นพ.วศิน มุตตาวรงค์
นพ.นิรทร ศรีสโุ ข
นพ.วศิน มุตตาวรงค์
พญ.กนกพร สรรพวิทยกุล

อายุรศาสตร์
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
อายุรศาสตร์

1882
1883
1884
1885
1886
1887

่ งสูงต่อการกลับเป็ นซา้ ของโรค
ความชุกของผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูกระยะ IA2-IB ซึง่ มีปัจจัยเสีย
ภายหลังการผ่าตัดมดลูกแบบถอนรากถอนโคนและเลาะต่อมน้ าเหลืองในอุ ้งเชิงกรานสองข ้าง
ความชุกของพังผืดบริเวณสะดือในผู ้ป่ วยทีเ่ คยผ่าตัดช่องท ้องจากการประเมินผ่านการผ่าตัดส่อง
กล ้องทางนรีเวช
ความชุกของภาวะ sinus thrombosis ในผู ้ป่ วยโรค Dural Arteriovenous Fistula
ความชุกของภาวะเบาหวานระหว่างตัง้ ครรภ์ ในสตรีทม
ี่ ารับการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของภาวะแทรกซ ้อนเรือ
้ รังของหลอดเลือดขนาดเล็กในผู ้เป็ นเบาหวาน ทีไ่ ด ้รับการตรวจ
ในคลินก
ิ โรคเบาหวานในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของภาวะไขมันในเลือดสูงและประสิทธิภาพการดูแลรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงในผู ้ป่ วย
ไตวายเรือ
้ รัง ทีค
่ ลินก
ิ ตรวจผู ้ป่ วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
่ มเรือ
ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในผู ้ป่ วยโรคไตเสือ
้ รังชาวไทย
ความชุกของภาวะครรภ์เป็ นพิษในสตรีตงั ้ ครรภ์ทม
ี่ ภ
ี าวะความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ั ้ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของภาวะช่วงห่างระหว่างการตัง้ ครรภ์สน
ความชุกของภาวะซีดและผลลัพธ์ของการตัง้ ครรภ์ของมารดาในระยะคลอด
ความชุกของภาวะซึมเศร ้าหลังคลอดในหญิงตัง้ ครรภ์วย
ั รุน
่ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของภาวะต่อมหมวกไตทางานน ้อยในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ้อนทีต
่ อ
่ มหมวกไตทัง้ สองข ้าง

1888

ความชุกของภาวะทางสุขภาพจิตในผู ้เป็ นเบาหวานเด็กและวัยรุน
่ ในโรงพยาบาลศิรริ าช

อ.พญ.ศันสนีย ์ เรืองสอน

กุมารเวชศาสตร์

1889

่ ง
ความชุกของภาวะน้ าตาลในเลือดตา่ และผลการรักษาในทารกกลุม
่ เสีย

รศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่า

กุมารเวชศาสตร์

1876
1877
1878
1879
1880
1881

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

ื่ โครงการ
ชอ
ความชุกของภาวะน้ าหนั กขึน
้ มากในกลุม
่ วัยรุน
่ ทีใ่ ช ้ยาคุมกาเนิดชนิดฉีด
ความชุกของภาวะพร่องน้ าย่อยตับอ่อนในผู ้ป่ วยตับอ่อนอักเสบเรือ
้ รังและการตอบสนองทางคลินก
ิ
หลังการรับประทานน้ าย่อยตับอ่อนทดแทน
ความชุกของภาวะวิตกกังวลและซึมเศร ้าในผู ้ป่ วยทีม
่ ารักษาภาวะผู ้มีบต
ุ รยากในโรงพยาบาลศิรริ าช
โดยใช ้แบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร ้า Hospital Anxiety and Depression Scale
ฉบับภาษาไทย (Thai HADS)
ความชุกของภาวะสกรูตัดหัวกระดูกต ้นขาภายหลังการยึดตรึงกระดูกสะโพกหักด ้วยแกนดามกระดูก
ชนิด Cephalomedullary nail รุน
่ Natural nail (Zimmer®) และ ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ความชุกของภาวะสูญเสียมวลกล ้ามเนือ
้ ลายและความสามารถในการพยากรณ์โรคในผู ้ป่ วยตับ
แข็งทีร่ อการผ่าตัดเปลีย
่ นตับ
ความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันทีไ่ ม่มอ
ี าการแสดงในผู ้เป็ นเบาหวานทีม
่ ารับ
บริการทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของภาวะอ ้วนในฝ่ ายชายของคูส
่ มรสชาวไทยทีม
่ ภ
ี าวะมีบต
ุ รยาก
ความชุกของมะเร็งไทรอยด์ในผู ้ป่ วย Graves’ disease
ความชุกของระดับอิมมูโนโกลบูลน
ิ อีตอ
่ ส่วนประกอบของไรฝุ่ นและความสัมพันธ์ตอ
่ การแสดงออก
ของโรคภูมแ
ิ พ ้ในคนไทย : การศึกษาแบบสหสถาบัน
ความชุกของรูปแบบระดูผด
ิ ปกติ ของสตรีทใี่ ส่หว่ งอนามัยชนิดทองแดง ณ คลินก
ิ วางแผน
ครอบครัว โรงพยาบาลศิรริ าช
ความชุกของสตรีตงั ้ ครรภ์หมูเ่ ลือด Rh ลบทีม
่ าคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิรริ าช และได ้รับ anti-D
immunoglobulin ครบทัง้ ในระยะก่อนและหลังคลอด

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.พญ.ปรีญาพร จิระกิตติดล
ุ ย์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

อายุรศาสตร์

พญ.วริษฐา สกุลแสงประภา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.ดิเรก ตันติเกตุ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ. นพ.จปรัฐ ปรีชาพานิช
ผศ. นพ.ธาดา คุณาวิศรุต

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
อายุรศาสตร์

รศ. นพ.พงศกร ตันติลป
ี ิ กร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

พญ.ขณิดา บัวขาว

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ธารทิพย์ อุทัยพัฒน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

1901

ความชุกของสายพันธุ์ HPV ในผู ้ป่ วยชายไทยโรคหูดหงอนไก่ ทีม
่ ารับการตรวจทีค
่ ลินก
ิ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สข
ุ ม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

1902

ความชุกของสารภูมต
ิ ้านทานต่อโรคไอกรนและระดับของสารภูมต
ิ ้านทานหลังจากได ้รับวัคซีนคอ
ตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดไม่มเี ซลล์ 1 ครัง้ ในสตรีตงั ้ ครรภ์ไทย

อ. พญ.นลัท สมภักดี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

ื่ โครงการ
ชอ
่ งทีม
ความชุกของหลอดเลือดดาผิดปกติเรือ
้ รัง ตามความรุนแรงทางคลินก
ิ และปั จจัยเสีย
่ ผ
ี ลต่อ
การทาให ้เกิดหลอดเลือดดาบกพร่องเรือ
้ รังในผู ้ป่ วยหลอดเลือดดาผิดปกติเรือ
้ รัง
่ งและอัตราการเสียชีวต
้ แบคทีเรียทีด
ความชุกปั จจัยเสีย
ิ ของโรคท่อน้ าดีอักเสบจากการติดเชือ
่ อ
ื้ ต่อ
ยาปฏิชวี นะกลุม
่ Third-generation cephalosporin
ความชุกสัมพัทธ์ของการเกิด และลักษณะจาเพาะต่างๆจากการตรวจทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
และเอกซเรย์คลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า ใน sclerosing variant ของ well-differentiated liposarcoma
จากผู ้ป่ วยในศิรริ าชพยาบาล
ความตรงและความเทีย
่ งของแบบประเมินสุขภาพผู ้ป่ วย-9 ในการคัดกรองภาวะซึมเศร ้าของผู ้ป่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง
้ ดือ
ความตระหนั ก ทัศนคติ ความรู ้ และพฤติกรรมเกีย
่ วกับการใช ้ยาต ้านจุลชีพและเชือ
้ ยาต ้านจุลชีพ
ึ ษาคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ความต ้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนั บสนุน : กรณีศก
ความถีใ่ นการพบเส ้นเอ็น Extensor hallucis capsularis และการผันแปรของจุดเกาะปลายของ
เส ้นเอ็น Tibialis anterior: การศึกษาในร่างอาจารย์ใหญ่
ความถูกต ้องและการตอบสนองของดัชนีบาร์เธลต่อการประเมินการฟื้ นฟูสมรรถภาพในผู ้ป่ วย
สูงอายุทม
ี่ ภ
ี าวะกระดูกคอสะโพกหัก
่ ถือของแบบสอบถาม Hip dysfunction and osteoarthritis
ความถูกต ้องและความน่าเชือ
outcome for joint replacement score for joint replacement (HOOS JR score) ฉบับ
ภาษาไทย
ความถูกต ้องในการใช ้ BMI และ PSA density ในการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก กลุม
่ ผู ้ป่ วย PSA
ระดับก้ากึง่ (4-10 ng/ml)
ความถูกต ้องในการตรวจวินจ
ิ ฉั ยก่อนผ่าตัดโดยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์, เอกซเรย์คลืน
่
แม่เหล็กไฟฟ้ า, การส่องกล ้องตรวจกระเพาะปั สสาวะ และผลตรวจปั สสาวะในการวินจ
ิ ฉั ยโรค
มะเร็งลาไส ้ใหญ่ทม
ี่ ก
ี ารลุกลามกระเพาะปั สสาวะ
ความถูกต ้องในการประเมินอายุครรภ์ทารกโดยวิธ ี Modified Ballard score ของแพทย์ประจาบ ้าน
สาขากุมารเวชศาสตร์
ความถูกต ้องของ CT scan ในการวินจ
ิ ฉั ยแยกระหว่างมะเร็งและพยาธิสภาพทีไ่ ม่ใช่มะเร็ง ที่
ตาแหน่งแอมพูลลาของวาเตอร์ (Ampulla of Vater)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.กุลนุช ชาญชัยรุจริ า

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.ปิ ยะภัทร เดชพระธรรม

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล
นางสาววัลลีย ์ ศรีประภาภรณ์

อายุรศาสตร์
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

รศ. นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.อาศิส อุนนะนั นทน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.ภควัฒน์ ระมาตร์

ศัลยศาสตร์

พญ.ปาริฉัตร ทรัพย์รงุ่ โรจน์

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.โสภา พงศ์พรทรัพย์

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

ื่ โครงการ
ชอ
ความถูกต ้องของแบบทดสอบฉบับภาษาไทย “การเดิน แขน ขา กระดูกสันหลัง สาหรับเด็ก” เพือ
่
ตรวจคัดกรองความผิดปกติของระบบกล ้ามเนือ
้ กระดูก และข ้อ ในเด็กไทย
ความถูกต ้องของโปรแกรมพยากรณ์โรค “พรีดค
ิ ท์” ในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมของคนไทย
ความถูกต ้องของการแยกมะเร็งตับอ่อนชนิด adenocarcinoma และชนิด neuroendocrine ด ้วย
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท ้อง
ความถูกต ้องของการใช ้ HbA1c ในการวินจ
ิ ฉั ยภาวะความทนน้ าตาลผิดปกติ ในสตรีหลังคลอดที่
เป็ นโรคเบาหวานระหว่างตัง้ ครรภ์
ความถูกต ้องของการตรวจสแกนระบบประสาทส่วนกลางด ้วยเครือ
่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT
scan) และเครือ
่ งสร ้างภาพด ้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า(MRI) ในการวินจ
ิ ฉั ยโรคเนือ
้ งอกของหลอด
เลือดดาในระบบประสาทส่วนกลาง
ความถูกต ้องของการวัดขนาดเส ้นรอบคอในการทานายภาวะใส่ทอ
่ หายใจยากในผู ้ป่ วยอ ้วนทีม
่ ารับ
การผ่าตัดคลอดทางหน ้าท ้อง
ความถูกต ้องของการวินจ
ิ ฉั ยก่อนคลอดของทารกทีม
่ ค
ี วามปกติของโครโมโซมชนิด aneuploidy
ทีพ
่ บได ้บ่อยโดยการใช ้เทคนิค QF-PCR เทียบกับการตรวจแคริโอไทป์ มาตรฐานในหญิงไทย
ตัง้ ครรภ์
ความถูกต ้องของการวินจ
ิ ฉั ยก่อนคลอดของทารกทีม
่ ค
ี วามผิดปกติของโครโมโซมชนิด
aneuploidy ทีพ
่ บได ้บ่อยโดยการใช ้เทคนิค QF-PCR เทียบกับการตรวจแคริโอไทป์ มาตรฐาน
ความถูกต ้องของค่าวิเคราะห์น้ าตาลในน้ าไขสันหลังทารกจากการตรวจด ้วยเครือ
่ งวัดค่าน้ าตาล ณ
จุดตรวจ
ความถูกต ้องของภาพ coronal view ในการแยกระหว่างก ้อนเนือ
้ งอกทีเ่ ป็ นมะเร็งและไม่เป็ นมะเร็ง
โดยใช ้เครือ
่ งอัลตร ้าซาวน์ความถีส
่ งู อัตโนมัต ิ
ความถูกต ้องของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของภาพฝี ในสมองในผู ้ป่ วยภูมค
ิ ุ ้มกันปกติทม
ี่ ก
ี ารติด
้ ในระบบประสาทส่วนกลาง
เชือ
ความถูกต ้องของภาพถ่ายถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จากโรคทางระบบประสาททีพ
่ บบ่อยในผู ้ป่ วย
เอดส์ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
่ ถือของแบบสอบถาม ปั ญหาความผิดปกติของการออกเสียง ฉบับภาษาไทย และ
ความน่าเชือ
เปรียบเทียบระหว่างผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ั ญหาการออกเสียง กับคนปกติ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.ศิรริ ัตน์ จารุวณิช

กุมารเวชศาสตร์

พญ.วราพรรณ นุ่มประสิทธิ์

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.โสภา พงศ์พรทรัพย์

รังสีวท
ิ ยา

นพ.ณั ฐ เกตุมาน

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

่ ววิทย์
รศ. นพ.พิพัฒน์ เชีย

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.อรุโณทัย ศิรอ
ิ ัศวกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ

นิตเิ วชศาสตร์

อ.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ

นิตเิ วชศาสตร์

รศ. พญ.รัชฎา กิจสมมารถ

กุมารเวชศาสตร์

นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสงิ ห์

ศูนย์ถันยรักษ์

่ ววิทย์
รศ. นพ.พิพัฒน์ เชีย

รังสีวท
ิ ยา

่ ววิทย์
รศ. นพ.พิพัฒน์ เชีย

รังสีวท
ิ ยา

พญ.อลีนา สรรค์ธรี ภาพ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

1929

่ ถือของวิธก
ความน่าเชือ
ี ารวัดสัดส่วนความสูงของกระดูกสะบ ้า ในหลากหลายองศาของการงอเข่า
และการทางานของกล ้ามเนือ
้ quadricep

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

1930

ั ้ หลังได ้รับการรักษา 2 ปี :
ความบกพร่องทางหน ้าทีใ่ นผู ้ป่ วยเด็กและวัยรุน
่ โรคสมาธิสน
เปรียบเทียบกับเด็กปกติ

ผศ.พญ.สิรน
ิ ั ดดา ปั ญญาภาส

จิตเวชศาสตร์

ศ.คลินก
ิ นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล
ผศ. นพ.ธาดา คุณาวิศรุต

กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ
ผศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี

กุมารเวชศาสตร์
รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.สิรอ
ิ ร ตริตระการ

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.รวิศ เรืองตระกูล

ศัลยศาสตร์

1931

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

ความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ ้นให ้เกิด ภูมค
ิ ุ ้มกันของ BI 695501 เปรียบเทียบกับ
ยาอะดาลิมแ
ู มบ (adalimumab) ในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์ทย
ี่ งั มีอาการอยู:่
่ ทีป
โครงการวิจัยแบบสุม
่ กปิ ดข ้อมูลการรักษาสองด ้าน มีกลุม
่ คูข
่ นาน ให ้ยาหลายขนาดและ
เปรียบเทียบด ้วยยาทีม
่ ฤ
ี ทธิ์ (Protocol No.1297.2)
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของพาสโคลิซแ
ู ม็บในการยับยัง้ อินเตอร์ลวิ คิน-4 ในผู ้ป่ วยวัณโรค
่ ปิ ด
ปอดทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยยามาตรฐานสาหรับวัณโรคปอด: การทดลองทางคลินก
ิ แบบสุม
ข ้อมูลสองด ้าน มีกลุม
่ ควบคุมทีก
่ น
ิ ยาหลอกและมีการทดสอบความเป็ นไปได ้ของทฤษฎี
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช ้ยา Flecainide เพือ
่ รักษาภาวะหัวใจเต ้นผิดจังหวะ ใน
ผู ้ป่ วยเด็กและผู ้ใหญ่โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ความปลอดภัยของการอยูบ
่ ้าน 5 วันหลังจากได ้ยาเคมีบาบัดสูตร อะราซีขนาดสูง เทียบกับการ
นอนโรงพยาบาลต่อเนือ
่ งในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์
ความปลอดภัยของยาดาบิกาแทรน เอทิซเิ ลทในการป้ องกันการเกิดลิม
่ เลือดอุดตันในเด็ก
ความผิดปกติของไทรอยด์ฮอร์โมนในผู ้ป่ วย Cushing’s syndrome
ความผิดปกติของการทางานของหลอดไตทีไ่ ม่แสดงอาการ ในผู ้ป่ วยไวรัสตับอักเสบบีเรือ
้ รัง ที่
ได ้รับการรักษาด ้วยยากลุม
่ nucleos(t)ide analogs (Tenofovir, Entecavir)
ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในผู ้ป่ วยเด็ก SLE ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ความผิดปกติทพ
ี่ บในเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกของผู ้ป่ วยโรคหนั งแข็งในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความผิดปกติทพ
ี่ บจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของโพรงอากาศข ้างจมูกแบบไม่ฉีดสารทึบรังสี
เพียงพอสาหรับการวินจ
ิ ฉั ยภาวะแทรกซ ้อนของโรคโพรงอากาศข ้างจมูกอักเสบได ้อย่างถูกต ้อง
หรือไม่?
ความผิดปรกติของระบบทางเดินปั สสาวะและอวัยวะเพศในทารกทีม
่ ค
ี วามผิดรูปของทวารหนั ก
ชนิดตา่ และการตรวจพิเศษเพิม
่ เติมของระบบทางเดินปั สสาวะ

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

ื่ โครงการ
ชอ
ความพึงพอใจด ้านการรักษาพยาบาลทีค
่ ลินก
ิ โรคภูมแ
ิ พ ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
่ วามเป็ นสากลของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์แห่ง
ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบัต ิ ในการเข ้าสูค
หนึง่ ในประเทศไทย
ความรู ้ ทัศนคติ และวิธก
ี ารปฏิบัตจิ ริงในการส่งภาพรังสีทรวงอกก่อนการทาหัตถการในกลุม
่ ผู ้ป่ วย
นอกทีม
่ าส่องกล ้องทางเดินอาหารแบบนั ดหมายล่วงหน ้า ของแพทย์ประจาบ ้านและแพทย์ประจา
บ ้านต่อยอด
ความรู ้ วัฒนธรรมและอุปสรรคทางสังคมในกลุม
่ ผู ้อพยพชาวพม่าและลาวในประเทศไทยทีม
่ ต
ี อ
่
การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
ความรู ้เรือ
่ งโรคความดันโลหิตสูงของผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลอาเภอแห่งหนึง่ ใน
ประเทศไทย
ความรู ้และความตระหนั กเกีย
่ วกับอันตรายจากรังสีทางการแพทย์ในบุคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์
ความรู ้ของหญิงตัง้ ครรภ์เกีย
่ วกับน้ าหนั กตัวทีค
่ วรเพิม
่ ขึน
้ ในช่วงตัง้ ครรภ์
่ ม
ความรู ้สึกเป็ นตราบาปของผู ้ดูแลทีเ่ ป็ นสมาชิกครอบครัวผู ้ป่ วยภาวะสมองเสือ
ความลึกทีเ่ หมาะสมในการฝั่ งเข็มกล ้ามเนือ
้ ทราพีเซียสส่วนบน
ความสมเหตุสมผลของการสัง่ ใช ้สารน้ า human albumin solution ในหอผู ้ป่ วยอายุรศาสตร์ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ความสมา่ เสมอและปั จจัยทานายความสมา่ เสมอในการกินยากลุม
่ มีฤทธิก
์ ระตุ ้นในเด็กและวัยรุน
่ ทีม
่ ี
ั้
โรคสมาธิสน
ความสอดคล ้องในการใช ้เครือ
่ งคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู ประเมินดัชนีการเปลีย
่ นแปลงขนาดของหลอด
ั ้ ปี ท ี่ 6 เทียบกับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เลือดดาใหญ่ในช่องท ้อง โดยนั กศึกษาแพทย์ชน
ความสอดคล ้องของการประเมินแบบ 360 องศา ในการประเมินความสามารถทางวิชาชีพของ
แพทย์ประจาบ ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
ความสอดคล ้องของข ้างเด่นของสมองด ้านภาษาด ้วยการตรวจการทางานของสมองด ้วยเอ็มอาร์
ไอโดยใช ้แบบทดสอบภาษาไทย Wada test และ การกระตุ ้นสมองในห ้องผ่าตัด (Awake
surgery with direct cortical brain stimulation)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ิ ฏสุนทร
ศ. พญ.นวลอนงค์ วิศษ

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวชโลธร โอฬารประเสริฐ

งานวิเทศสัมพันธ์

ผศ.พญ.อรุโณทัย ศิรอ
ิ ัศวกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

นศพ.สุจณ
ิ ณา หินทอง

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.เชาวนั นท์ คาตุ ้ยเครือ

วิสัญญีวท
ิ ยา

พญ.วธิรดา กาญจนบรรยงค์
นางสาวปิ ตพ
ิ ร สิรท
ิ พ
ิ ากร
รศ. พญ.กุลนุช ชาญชัยรุจริ า

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รังสีวท
ิ ยา

นพ.วงศกร กัลยพฤกษ์

อายุรศาสตร์

อ.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

จิตเวชศาสตร์

อ. พญ.ธันยพร นครชัย

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.จิตสุภา วงศ์ศรีภม
ู เิ ทศ

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1963
1964
1965
1966
1967

ื่ โครงการ
ชอ
้ เนือ
ความสอดคล ้องระหว่างผลการส่องกล ้องเพือ
่ ดูความผิดปกติของปากมดลูกและผลตรวจชิน
้
ทางพยาธิวท
ิ ยาในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความสัมพันธ์และรูปแบบการตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันของทารกในครรภ์ทต
ี่ รวจพบความผิดปกติ
้ ไวรัสซิก ้า (ปี ท ี่ 1)
ของระบบประสาทและไขสันหลังกับการติดเชือ
ความสัมพันธ์ของ peroneus tendon ระหว่าง lateral wall of calcaneus และ lateral malleolus
ิ พีดแ
ความสัมพันธ์ของไมโครพาติเคิลในภาวะพร่องเอนไซม์จซ
ี ก
ี ละพาหะธาลัสซีเมียในผู ้บริจาค
โลหิตและปฏิกริ ย
ิ าไม่พงึ ประสงค์จากการให ้เลือด
ความสัมพันธ์ของการเกิดแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงเอออร์ตาที่ วินจ
ิ ฉั ยจากเอ็กซเรย์ปอด
กับการเกิดผังผืดของหัวใจทีว่ น
ิ จ
ิ ฉั ยจากเครือ
่ งตรวจหัวใจด ้วยคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าในผู ้ป่ วยหัวใจโค
โรนารี
ความสัมพันธ์ของการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนโปรแลคตินแต่ละชนิดกับความรุนแรงและการ
พยากรณ์โรคมะเร็งเต ้านม
ความสัมพันธ์ของการตายของกล ้ามเนือ
้ แพพิลารี่ (papillary) กับภาวะลิน
้ หัวใจไมตรัลรั่วในผู ้ป่ วย
โรคกล ้ามเนือ
้ หัวใจตายจากการขาดเลือด ( ischemic cardiomyopathy) จากการตรวจเอ็ม.อาร์.
ไอ.หัวใจ
ความสัมพันธ์ของการบีบตัวของหัวใจห ้องล่างขวากับภาวะหัวใจขาดเลือดด ้วยการตรวจคลืน
่
แม่เหล็กไฟฟ้ าหัวใจ
ความสัมพันธ์ของการรับรู ้การรู ้คิดทีล
่ ดลง กับภาวะความบกพร่องเล็กน ้อยของการรู ้คิดในผู ้ป่ วย
่ ม
โรคพาร์กน
ิ สันทีไ่ ม่มภ
ี าวะสมองเสือ
ความสัมพันธ์ของความยืดหยุน
่ ของหลอดเลือดและการตรวจพบแอลบูมน
ิ ในปั สสาวะในผู ้ป่ วยโรค
ความดันโลหิตสูง
ความสัมพันธ์ของค่าความยืดหยุน
่ ของปากมดลูก โดยใช ้คลืน
่ เสียงความถีส
่ งู แบบคลืน
่ เฉือน
(Shear Wave Elastography) กับ อายุครรภ์ ความยาวปากมดลูก ปริมาตรปากมดลูก และการ
ไหลเวียนโลหิตปากมดลูกในสตรีตงั ้ ครรภ์ชว่ งอายุครรภ์ 16-24 สัปดาห์
ความสัมพันธ์ของค่าอุณหภูมท
ิ แ
ี่ ตกต่างระหว่างอุณหภูมส
ิ ว่ นกลางและอุณหภูมส
ิ ว่ นปลายกับ
่ ในผู ้ป่ วยระยะหลังผ่าตัด
อาการหนาวสัน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.มลเพ็ญ ตติยชลวิพธ
ุ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ.นพ.ชยวัฒน์ ผาติหต
ั ถกร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.กุลวรา กิตติสาเรศ

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

อ. ดร. นพ.ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

รศ.พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

พญ.ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.ภูรพ
ิ งศ์ ทรงอาจ

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1968
1969
1970
1971
1972

ื่ โครงการ
ชอ
ความสัมพันธ์ของประวัตก
ิ ารมีเลือดออกและการเลือกใช ้ยาป้ องกันลิม
่ เลือดอุดตันในผู ้ป่ วยทีม
่ ี
ภาวะหัวใจเต ้นผิดจังหวะแบบพริว้ ในโรคหัวใจทีไ่ ม่ใช่โรคลิน
้ หัวใจ
ความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีทผ
ี่ นั งช่องคลอดได ้รับกับผลข ้างเคียงระยะยาวทีเ่ กิดขึน
้ ในการรักษา
ผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามด ้วยรังสีรักษาจากภายนอกและการให ้รังสีระยะใกล ้โดยการใส่
แร่สารกัมมันตภาพรังสี
ความสัมพันธ์ของยา Tenofovir กับการเกิดการทางานทีผ
่ ด
ิ ปกติของไตในการรักษาผู ้ป่ วย
้ เอชไอวีในคลินก
้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิรริ าช
เด็กไทยทีต
่ ด
ิ เชือ
ิ โรคติดเชือ
่ มเรือ
ความสัมพันธ์ของระดับ Indoxyl Sulfate และ Klotho ในผู ้ป่ วยไตเสือ
้ รังระยะที่ 1-5
ความสัมพันธ์ของระดับของภาวะมดลูกหย่อนระหว่างการตรวจภายในท่านอนขึน
้ ขาหยั่งร่วมกับการ
ดึงปากมดลูก กับการตรวจในท่ายืน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

พญ.เพชรรัตน์ หาญอุทัยรัศมี

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.สุพัตรา รุง่ ไมตรี

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.ไกรวิพร เกียรติสน
ุ ทร

อายุรศาสตร์

ั ลีระศิร ิ
ผศ. นพ.พิชย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

1973

ความสัมพันธ์ของระดับอัลบูมน
ิ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงในเลือดกับสารไซโตไคน์ในเลือดของผู ้ป่ วย
อุบัตเิ หตุทม
ี่ ภ
ี าวะวิกฤต

ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน

ศัลยศาสตร์

1974

ความสัมพันธ์ของระยะเวลาการชักกับปริมาณยาระงับความรู ้สึกในผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับการรักษาโดยการ
กระตุ ้นให ้ชัก¬ด ้วยไฟฟ้ า

นางสาวกรนิกา ยานการ

วิสัญญีวท
ิ ยา

1975

ความสัมพันธ์ของสถานะไทรอยด์ฮอร์โมนในผู ้ป่ วยโรคไทรอยด์เป็ นพิษชนิดเกรฟส์ ทีไ่ ม่มภ
ี าวะตา
โปนกับลักษณะผิวตา

อ.พญ.ปณิธ ี เลือ
่ มสาราญ

จักษุ วท
ิ ยา

1976

ความสัมพันธ์ของสมรรถภาพการบีบตัวของหัวใจห ้องล่างขวากับภาวะหัวใจขาดเลือดด ้วยการ
ตรวจคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าหัวใจ

รศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

1977

้ างชีวภาพกับความเสีย
่ งในการเป็ นโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
ความสัมพันธ์ของสารบ่งชีท

รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร

สูตศ
ิ าสตร์ นรีเวชวิทยา

อ. นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ

ศัลยศาสตร์

พญ.วนิชชา วรบุตร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

1978
1979

ความสัมพันธ์ของอายุตอ
่ การกลับเป็ นซา้ ของมะเร็งเต ้านมชนิดลุกลามทีม
่ ี hormone receptor
เป็ นบวก
ความสัมพันธ์ความหนาของผนั งมดลูกส่วนล่างวัดทางหน ้าท ้องกับความยาวของปากมดลูกวัดทาง
ช่องคลอดโดยเครือ
่ งตรวจคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู ในสตรีไทยทีต
่ งั ้ ครรภ์เดีย
่ วในช่วงอายุครรภ์ 16 ถึง
32 สัปดาห์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

ื่ โครงการ
ชอ
ความสัมพันธ์ระหว่าง corrected QT interval และพังผืดในกล ้ามเนือ
้ หัวใจและบริเวณทีเ่ ป็ นด ้วย
การตรวจเอ็ม.อาร์.ไอ. หัวใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนั บสนุน
โรงพยาบาลศิรริ าช
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างกับการเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการอบรมเลีย
้ งดูในวัยรุน
่ สมาธิสน
ั ้ ปี ท ี่ 2 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเข ้าเรียนสายกับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนในนั กศึกษาแพทย์ชน
3 คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ปี การศึกษา 2555
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการอบรมเลีย
้ งดูในวัยรุน
่ สมาธิสน
ความสัมพันธ์ระหว่างการแปรผันทางพันธุกรรมของยีน PNPLA3 rs738409, TM6SF2
rs58542926 และ MBOAT7 rs641738 กับการเพิม
่ ขึน
้ ของพังผืดในตับในผู ้ป่ วยโรคตับคัง่ ไขมันที่
ไม่ได ้เกิดจากการดืม
่ แอลกอฮอล์
ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของฟอสโฟไลเปสเอทูรเี ซปเตอร์ในโกลเมอรูลัสและฟอส
โฟไลเปสเอทูรเี ซปเตอร์แอนติบอดีในกระแสเลือดในผู ้ป่ วยโรคไตเมมเบรนั สทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ
่ หรือเว็บไซต์หาคูก
่ งทางเพศในเยาวชน
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช ้แอพพลิเคชัน
่ ับพฤติกรรมเสีย
กลุม
่ รักเพศเดียวกัน และไบเซ็กชวลในประเทศไทย
้ ไวรัสตับอักเสบซีกับมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิดนอนฮอด์จกินใน
ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชือ
โรงพยาบาลศิรริ าช
ความสัมพันธ์ระหว่างการรู ้คิดบกพร่องกับความรุนแรงของโรค ในผู ้ป่ วยโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนียวของเนือ
้ งอก meningioma, ชนิดของเนือ
้ งอกทางพยาธิวท
ิ ยา
และปริมาณ connective tissue ในเนือ
้ งอก
ความสัมพันธ์ระหว่างความจาปฏิบัตก
ิ ารณ์ ทักษะด ้านการประเมินค่าจานวน และคะแนน
ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนด ้านคณิตศาสตร์ของเด็กทีม
่ โี รคการเรียนรู ้บกพร่องด ้านการคานวณ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพร ้อมในการเรียนรู ้ด ้วยการนาตนเอง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิแ
์ ละ
ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนของนั กศึกษาวิสัญญีพยาบาล

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

นางสาวปรียาดา สันตินย
ิ ม

สานั กงานผู ้อานวยการโรงพยาบาลศิรริ าช

อ.พญ.ฑิฆม
ั พร หอสิร ิ

จิตเวชศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.นั นทวัช สิทธิรักษ์

จิตเวชศาสตร์

อ. พญ.ฑิฆม
ั พร หอสิร ิ

จิตเวชศาสตร์

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

รศ.พญ.บุญยิง่ มานะบริบรู ณ์และนพ.เฉลิมพงศ์
ธัญพิพัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ

ศัลยศาสตร์

อาจารย์ พญ. ฑิฆม
ั พร หอสิร ิ และ นายณั ฐวิท
โพธิประสาท
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. กษณา รักษมณี และ
น.ส.พัชรี โพธิส
์ นธ์

จิตเวชศาสตร์
การศึกษาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

ื่ โครงการ
ชอ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรคกับภาวะอ ้วนลงพุงในผู ้ป่ วยโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์ชาว
ไทย
้ ในกระแสเลือดกับความแปรปรวนของระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของการติดเชือ
น้ าตาลในเลือดซึง่ วัดอย่างต่อเนือ
่ งในผู ้ทีไ่ ม่เป็ นเบาหวาน
ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของภาวะถุงลมโป่ งพองจากการตรวจด ้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ปอดชนิดละเอียดกับสมรรถภาพปอด ของผู ้ป่ วยโรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง และอัตราการรอดชีวต
ิ
ของผู ้ทีไ่ ด ้รับการรักษาแบบประคับประคองเมือ
่ เข ้ารักษาในห ้องฉุ กเฉิน
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าบิลริ บ
ู น
ิ วัดทางผิวหนั งทีไ่ ด ้รับการปกปิ ดและค่าบิลริ บ
ู น
ิ ในเลือดขณะได ้รับ
การรักษาด ้วยการส่องไฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิก
์ ารเคลือ
่ นทีข
่ องโมเลกุลน้ าของไต กับค่าอัตราการกรองของ
ไต
ความสัมพันธ์ระหว่างต ้นทุนทางจิตวิทยากับภาวะผู ้นาในนั กเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนั กตัวทีเ่ พิม
่ ขณะตัง้ ครรภ์ในสตรีทม
ี่ ภ
ี าวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์กับ
อุบัตก
ิ ารณ์ของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในระยะหลังคลอด
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนั กทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ในช่วงไตรมาสทีส
่ องของการตัง้ ครรภ์กับภาวะทารกน้ าหนั ก
ตัวมากเมือ
่ เทียบกับอายุครรภ์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานระหว่างตัง้ ครรภ์กับการเกิดภาวะทารก
น้ าหนั กตัวเกินเกณฑ์ในสตรีตงั ้ ครรภ์ทไี่ ม่มภ
ี าวะเบาหวานระหว่างตัง้ ครรภ์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลของการฝึ กจาลองสถานการณ์การช่วยฟื้ นคืนชีพและประสิทธิภาพการฟื้ น
คืนชีพในผู ้ป่ วยในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การตัง้ ครรภ์และสารชีวเคมีในเซรั่มมารดาทีไ่ ด ้จากการตรวจคัดกรอง
ทารกกลุม
่ อาการดาวน์ในไตรมาสแรกของสตรีตงั ้ ครรภ์ไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างผืน
่ แพ ้ยาทางผิวหนั งชนิดรุนแรงกับ ยีน HLA B 1502 ในผู ้ป่ วยเด็กโรคลมชัก
ในโรงพยาบาลศิรริ าชทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยยาคาร์บามาเซปี น

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.นิธพ
ิ ัฒน์ เจียรกุล

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ทิพา ชาคร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รศ. พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่า

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.ชนิกานต์ ธิราวิทย์

รังสีวท
ิ ยา

นางสาวจีรนั นท์ คันทะสอน

จิตเวชศาสตร์

รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร

สูตศ
ิ าสตร์ นรีเวชวิทยา

พญ.กัณฐิกา วงศ์มณีประทีป

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.ทิพา ชาคร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.ภัทรวรรณ หลิม
่ ศิร ิ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.สรวิศ วีรวรรณ

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ื่ โครงการ
ชอ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพการตรวจวินจ
ิ ฉั ยคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ ากับระยะเวลาการรอดชีวต
ิ (overall
survival) ของผู ้ป่ วยเนือ
้ งอกสมองปฐมภูม ิ Glioblastoma ทีไ่ ด ้รับการรักษาในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความดันโลหิตตา่ ในขณะฟอกเลือดกับความดันหลอดเลือดปอดสูงใน
ผู ้ป่ วยไตวายเรือ
้ รัง
้ Staphylococus aureus กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ MIC ต่อยา vancomycin ของเชือ
้ Staphylococus aureusในกระแสเลือด
ผลการรักษาในผู ้ป่ วยทีต
่ ด
ิ เชือ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ soluble fms-like tyrosine kinase-1(sFlt-1) อิสระในซีรั่มกับปริมาตร
ของรกในไตรมาสแรก
ึ ษานั กกีฬา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับต ้นทุนทางจิตวิทยาและการสนั บสนุนทางสังคม: กรณีศก
พาราลิมปิ กทีมชาติไทย
้ ะเร็ง CA125 ในเลือดภายหลังการผ่าตัดประเมินระยะของโรค
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสารบ่งชีม
กับการตอบสนองต่อการรักษาในผู ้ป่ วยมะเร็งเยือ
่ บุโพรงมดลูกระยะลุกลาม
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาทีเ่ ริม
่ ได ้รับโปรแกรมความรู ้สาหรับผู ้ป่ วยเบาหวานเด็กและวัยรุน
่
หลังได ้รับการวินจ
ิ ฉั ย และการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภาพการตรวจหลอดอาหารด ้วยการกลืนแป้ งแบเรีย
่ มกับการให ้
คะแนนความรุนแรงทางคลินก
ิ ของเอคคาร์ทในโรคอะคาเลเชีย
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการปฎิบัตงิ านกับคะแนนประเมินขณะฝึ กอบรมและคะแนนสอบ
วุฒบ
ิ ัตรในแพทย์ประจาบ ้านอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ความสัมพันธ์ระหว่างหมูเ่ ลือดเอบีโอกับภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
ความสัมพันธ์ระหว่างหมูเ่ ลือดเอบีโอกับภาวะครรภ์เป็ นพิษ
ความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ชว่ ยการหายใจกับอาการไม่สบายบริเวณกล่องเสียง(กลุม
่ อาการเจ็บ
คอ เสียงแหบ) ภายหลังจากการให ้ยาระงับความรู ้สึก
ความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนจากต่อมใต ้สมองต่อคุณภาพน้ าอสุจ ิ
ความสามารถในการแก ้มุมโดยวิธย
ี บ
ุ กระดูกด ้านหน ้าจากการผ่าตัดทางข ้างหลังพร ้อมกับการยึด
่ มกระดูกสันหลัง ในผู ้ป่ วยกระดูกสันหลังคดตัง้ แต่กาหนด
ตรึงโลหะดามกระดูกสันหลังและเชือ
ความสามารถในการใช ้งานของแขนและมือ การนาไปใช ้งานจริง และความพึงพอใจต่อปลอกแขน
ผ ้ายืดชนิดตัดรายบุคคลในกลุม
่ ผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมทีม
่ แ
ี ขนบวมจากน้ าเหลืองคัง่

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.ณิชา พิทักษ์นต
ิ น
ิ ั นท์

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.สาธิต เจนวณิชสถาพร

อายุรศาสตร์

นพ.ชัยยุทธ ศิษย์ธนานั นท์

อายุรศาสตร์

พญ.สุดถวิล มันทะติ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อาจารย์ พญ. ฑิฆม
ั พร หอสิร ิ และ น.ส.รินรดา
กาญจนทิตต์

จิตเวชศาสตร์

พญ.อภิชญา ปรัชญาชัยพิมล

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.สุพช
ิ ชา ปั จมนตรี

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.อภิญญา เจริญศักดิ์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.รังสิมา ทินมณี

อายุรศาสตร์

พญ.กอบพร สภานนท์
พญ.นั นท์หทัย มหาทรัพย์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.ฐิตม
ิ า ชินะโชติ

วิสัญญีวท
ิ ยา

นพ.รณกร ชูแก ้ว

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.กิง่ แก ้ว ปาจรีย ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ความสามารถในการตรวจวินจ
ิ ฉั ยการฉีกขาดของเส ้นเอ็น Subscapularis ด ้วยเครือ
่ งเอกซเรย์คลืน
่
รศ. พญ.นิตยา เล็กตระกูล
แม่เหล็กไฟฟ้ า โดยใช ้แกนตามขวางในท่าหมุนหัวไหล่เข ้าด ้านในของลาตัวและท่าปกติของหัวไหล่
ความสาเร็จในการรักษาโรคไทรอยด์เป็ นพิษ (Graves disease) ด ้วยไอโอดีนรังสีโดยใช ้อัลตรา
ซาวนด์ในการบ่งบอกขนาดไทรอยด์เทียบกับการคลา
ความสาเร็จของโปรแกรมการสอนเพศศึกษาต่อพฤติกรรมทางเพศโดยบุคลากรทางการแพทย์แก่
นั กเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ความสาเร็จของการช่วยชีวต
ิ ทารกในครรภ์เบือ
้ งต ้นเมือ
่ ทารกมีอัตราการเต ้นของหัวใจผิดปกติ
ประเภท NICHD category II
ความสาเร็จของการทาหัตถการเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ในผู ้ป่ วยเด็กไทยโดยไม่ต ้องใช ้การระงับ
ความรู ้สึกในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความสาเร็จของการระงับความรู ้สึกในการส่องกล ้องทางเดินอาหารจากใช ้ยาเฟนตานิลร่วมกับมิดา
โซแลม
ความสาคัญของ ASL ใน AVM protocol
้ ราแอสเปอร์จล
้
ความสาคัญของเชือ
ิ ลัสในสิง่ ส่งตรวจทางเดินหายใจต่อการวินจ
ิ ฉั ยโรคติดเชือ
แอสเปอร์จล
ิ ลัสชนิดรุกรานในปอด
ความสาคัญของเซลล์มะเร็งทีเ่ หลือ ภายหลังการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพือ
่ หวังผลหายขาด
สาหรับมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งบริเวณรอยต่อของหลอดอาหารส่วนปลายกับกระเพาะอาหาร
ความสาคัญของกล ้ามเนือ
้ ทีใ่ ช ้ในการหายใจ ในผู ้ป่ วยนรีเวชวิทยาทีม
่ ารับการระงับความรู ้สึก
เฉพาะส่วนด ้วยการฉีดยาชาเข ้าทางช่องไขสันหลัง
ความสาคัญของมุม Pauwel ต่อการรักษากระดูกหักบริเวณข ้อสะโพกในเด็ก
ความสุขและการรับรู ้การเสริมสร ้างพลังอานาจในงานกับความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่

ภาควิชา/หน่วยงาน
รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.สิรน
ิ าถ สิรน
ิ ทร์วราวงศ์

อายุรศาสตร์

พญ.เนตรวิมล นั นทิวฒ
ั น์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.อสมา กิจศรีเจริญชัย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.สมชาย อมรโยธิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.สายพิณ เมืองแมน

วิสัญญีวท
ิ ยา

ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. ดร. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์

ศัลยศาสตร์

นางลัดดา เพิม
่ ผลประเสริฐ

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.พีระจิตร เอีย
่ มโสภณา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวกฤตยา ใจขาน

ฝ่ ายการพยาบาล

2033

่ มดูเชนในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความหนาแน่นมวลกระดูกของผู ้ป่ วยเด็กโรคกล ้ามเนือ
้ เสือ

ั
ผศ.พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

2034

ค่าใช ้จ่ายและผลการรักษาในการรักษาหลอดเลือดโป่ งพองในสมองโดยวิธก
ี ารใส่ขดลวดอุดเส ้น
เลือดโป่ งพองสมองในโรงพยาบาลศิรริ าช

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ เอือ
้ บุญญาวัฒน์

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2035

่ มดูเชน ใน ร.พ.ศิรริ าช
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ในการรักษาผู ้ป่ วยเด็กโรคกล ้ามเนือ
้ เสือ
ค่าความหนาของผนั งหน ้าท ้องด ้านหน ้าของทารกในครรภ์ระหว่างสตรีตงั ้ ครรภ์ทม
ี่ ภ
ี าวะเบาหวาน
และสตรีตงั ้ ครรภ์ปกติ
่ งของการเป็ นมะเร็งในผู ้ป่ วยทีม
ค่าช่วยทานายในการวินจ
ิ ฉั ยมะเร็งรังไข่โดยใช ้ดัชนีความเสีย
่ ก
ี ้อนที่
รังไข่
ค่าทีร่ ับได ้สาหรับการหมุนใน กระดูกหักเหนือปุ่ มข ้อศอกแบบที่ 3 ของ Gartland
้ ใต ้ผิวหนั งบริเวณหลังคอของทารกในครรภ์ ระดับ PAPP-A และระดับ
ค่าปกติของความหนาของชัน
total beta HCG ในซีรัมของมารดาซึง่ ประเมินด ้วยระบบอัตโนมัตเิ พือ
่ ใช ้ในการคัดกรองทารกกลุม
่
อาการดาวน์ในไตรมาสแรกของการตัง้ ครรภ์
ค่าปกติของสารต่างๆในเลือดมารดาในช่วงไตรมาสทีส
่ องทีต
่ รวจวัดโดยเครือ
่ งวิเคราะห์อัตโนมัต ิ
เพือ
่ การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ในประชากรไทย
่ ถือได ้ของการวัดภาพรังสีข ้อศอกในเด็กไทย
ค่าปรกติและความน่าเชือ
ค่ามาตรฐานของกระดูกกรามล่างในเด็กไทยอายุ 1-18 ปี จากการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ เพือ
่ ใช ้ในการวางแผนผ่าตัดยืดกระดูกกรามล่าง
ค่ามาตรฐานของความแตกต่างของความสูงของกะบังลม 2 ข ้างในภาพรังสีทรวงอกของทารกแรก
เกิด
ค่ามาตรฐานสมรรถภาพปอดและการตอบสนองต่อยาขยายหลอดลมโดยเทคนิค forced
oscillation ในเด็กไทยทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพแข็งแรงอายุ 3-6 ปี
ค่าสายตาหลังการผ่าตัดใส่เลนส์ตาเทียมแบบเย็บตรึงกับผนั งลูกตา ในผู ้ป่ วยทีเ่ กิดภาวะถุงหุ ้ม
เลนส์ตาขาดจากการผ่าตัดต ้อกระจก
ค่าอ ้างอิงสาหรับตัววัดการไหลเวียนของเลือดบริเวณทีต
่ บ
ี แคบของหลอดเลือดแดงใหญ่ของทารก
ไทย ณ อายุครรภ์ 24 ถึง 38 สัปดาห์
คุณค่าในการทานายผลการรักษาของระดับเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ในผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูกระยะ
IVB หรือกลับเป็ นซา้ หรือดือ
้ ต่อการรักษา ทีม
่ ารับยาเคมีบาบัด
คุณค่าของภาพจากการบันทึกหน ้าจอภาพแบบดิจต
ิ อลในการประเมินความผิดปกติระหว่างการ
ตรวจภาพรังสีกระเพาะและท่อทางเดินปั สสาวะในผู ้ป่ วยเด็ก
คุณค่าของภาพถ่ายรังสีทรวงอกในการพยากรณ์ความรุนแรงในเด็กทีป
่ ่ วยเป็ นไข ้หวัดชนิด
influenza (H1N1 2009) ทีเ่ ข ้ารับการรักษาในหอผู ้ป่ วยโรงพยาบาลศิรริ าช

2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ั
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

พญ.สุภาเพ็ญ เลิศวุฒวิ วิ ฒ
ั น์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.พีระจิตร เอีย
่ มโสภณา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.ณั ฐฐิณี ศรีสันติโรจน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.นิศารัตน์ พิทักษ์วช
ั ระ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นพ.อัครรัช วงษ์จริ าษฎร์

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.พิรา เนือ
่ งตัน

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.กนกพร อุดมอิทธิพงศ์

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร

จักษุ วท
ิ ยา

พญ.ศรลดา ธเนศวร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.เกรียงไกร เอีย
่ มสวัสดิกล
ุ

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.เกรียงไกร เอีย
่ มสวัสดิกล
ุ

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2050
2051
2052
2053

ื่ โครงการ
ชอ

คุณภาพการคัดลอกข ้อมูลบันทึกงานระงับความรู ้สึกบนคอมพิวเตอร์
นางสาวสุรย
ี พ
์ ร อยูศ
่ รี
คุณภาพชีวต
ิ และความรู ้เรือ
่ งโรคงูสวัดของผู ้ป่ วยงูสวัดทีม
่ ารับการตรวจทีห
่ น่วยตรวจผิวหนั ง แผนก
ผศ. ดร. นพ.สุขม
ุ เจียมตน
ผู ้ป่ วยนอก โรงพยาบาลศิรริ าช
คุณภาพชีวต
ิ และประสิทธิผลของการผ่าตัดรักษานอนกรนและการหายใจผิดปกติขณะหลับชนิดอุด
ผศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ
กัน
้
่ ม ทีห
คุณภาพชีวต
ิ และภาระการดูแลของผู ้ดูแลผู ้ป่ วยภาวะสมองเสือ
่ น่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลศิรริ าช

2058

คุณภาพชีวต
ิ และภาวะแทรกซ ้อนจากการใช ้เครือ
่ งอัดอากาศแรงดันบวกต่อเนือ
่ งในการรักษาผู ้ป่ วย
ไทยทีม
่ ภ
ี าวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน
้
ึ ษาหออภิบาลผู ้ป่ วยระยะวิกฤต
คุณภาพชีวต
ิ การทางานของพยาบาลระดับปฏิบัตก
ิ าร : กรณีศก
คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้เป็ นเบาหวานทีม
่ แ
ี ผลทีเ่ ท ้าทีค
่ วามรุนแรงระดับต่างๆ
คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนทีม
่ ารับการตรวจทีห
่ น่วยตรวจโรค
ผิวหนั ง แผนกผู ้ป่ วยนอก โรงพยาบาลศิรริ าช
คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยโรคมะเร็งรังไข่ทไี่ ด ้รับเคมีบาบัดในโรงพยาบาลศิรริ าช

2059

คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยโรคลมชักกลุม
่ วัยรุน
่ ในโรงพยาบาลศิรริ าช

2054
2055
2056
2057

2060
2061

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการปวดหลังเรือ
้ รังทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยการทาหัตถการระงับปวด
บริเวณหลัง
คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยธาลัสซีเมียทีม
่ ก
ี ระดูกสันหลังหักยุบ

ภาควิชา/หน่วยงาน
วิสัญญีวท
ิ ยา
ตจวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ.พญ.กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์

จิตเวชศาสตร์

รศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

นางสาวจุฑากาญจน์ บุญนุชอภิรักษ์
รศ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

พยาบาล
อายุรศาสตร์

อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ

ตจวิทยา

พญ.กอบพร สภานนท์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.นพ.สุรชัย ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.ปราณี รัชตามุขยนั นต์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

2062

คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยสายตาเลือนรางและผลการให ้บริการการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น
ในโรงพยาบาลศิรริ าช

อ.พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์

จักษุ วท
ิ ยา

2063

คุณลักษณะของเครือ
่ งมือสาหรับการคัดกรองภาวะทางโภชนาการในผู ้ป่ วยใน

อ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน

อายุรศาสตร์

2064

คุณลักษณะของอาหารทีเ่ หมาะสมสาหรับการกลืนในผู ้ป่ วยหลังผ่าตัดมะเร็งในช่องปาก

ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072

ื่ โครงการ
ชอ
คุณสมบัตข
ิ องแบบสอบถามดัชนีความหวังของเฮิรท
์ รูปแบบภาษาไทยในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง
คุณสมบัตข
ิ องปากมดลูกโดยการใช ้คลืน
่ เสียงความถีส
่ งู สองมิตแ
ิ ละสามมิตใิ นสตรีไทยทีต
่ งั ้ ครรภ์
ในช่วงอายุครรภ์ระหว่าง 18 ถึง 40 สัปดาห์และความสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกาหนด
คุณสมบัตค
ิ วามยืดหยุน
่ ของกระจกตาสัมพันธ์กับอายุในคนไทยปกติ ตรวจวัดโดยใช ้เครือ
่ ง Corvis
ST®
คุณสมบัตด
ิ ้านการวินจ
ิ ฉั ยของแบบประเมิน STOP-Bang และแบบดัดแปลงของ STOP-Bang ใน
การตรวจคัดกรองภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกัน
้ ในคนไทย
คุณสมบัตด
ิ ้านการวินจ
ิ ฉั ยของแบบสอบถาม OSA-18 ต ้นฉบับและแบบดัดแปลงในการคัดกรอง
ผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกัน
้
งานวิจัยเปรียบเทียบระหว่างการใช ้ผ ้าห่มไอร ้อนกับเครือ
่ งอุน
่ น้ าเกลือ ในผู ้ป่ วยนรีเวชทีเ่ ข ้ารับการ
ผ่าตัดส่องกล ้องทางหน ้าท ้อง
้ ก่อนการผ่าตัดสาหรับโรคมะเร็งทวารหนั ก
งานวิจัยนาร่องของการฉายรังสีระยะสัน
งานวิจัยศึกษานาร่องผลของตัวรับแรงกระแทกบริเวณส ้นเท ้าทีท
่ าจากพลาสติกเทอร์โมพลาสติก
โพลียรู เี ทรน (Thermoplastic Polyurethane) ในแผ่นรองเท ้า

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ.พญ.ธนิษฐา ธนาเกียรติภญ
ิ โญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ. นพ.สกิทา ม่วงไหมทอง

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.วิภาวี บูรณพงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

พญ.ปานชนก แก ้วกุล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

นางสาววารุณี บัวแย ้ม

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.วุฒศ
ิ ริ ิ วีรสาร

รังสีวท
ิ ยา

อ.ศศิธร สุขถมยา

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

2073

จิตแพทย์ไทยกับความเหนือ
่ ยล ้าจากการทางาน

รศ.พญ.พรจิรา ปริวช
ั รากุล

จิตเวชศาสตร์

2074

่ มสตาร์การ์ดทในโรงพยาบาลศิรริ าช
จีโนไทป์ ของผู ้ป่ วยโรคจอตาเสือ

อ.นพ.สุภเลิศ ประคุณหังสิต

จักษุ วท
ิ ยา

2075

จุดเด่น และโอกาสพัฒนาของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช ้ยาอย่างสมเหตุผล
ชนิด ลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาของผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอี
ลอยด์ในประเทศไทย : การศึกษาโดยสหสถาบัน
่ น
ชีวกลศาสตร์ของข ้อเข่าในการกระโดดลงสูพ
ื้ ขาเดียวหลายทิศทาง
ชีวต
ิ ทีย
่ งั งอกงามของผู ้ป่ วยวัยเริม
่ เป็ นผู ้ใหญ่ ‘ทีม
่ ภ
ี าวะพึง่ พิงเครือ
่ งช่วยหายใจ’ และการใช ้
‘ประโยชน์จากไลน์’

ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล

อายุรศาสตร์

อ. นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวพัชรินทร์ เนือ
่ งพืช

ฝ่ ายการพยาบาล

2076
2077
2078

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
ื่ โครงการ
ชอ

NO

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

2091

่ โครงการวิจัยการศึกษาอุบัตก
ชือ
ิ ารณ์และลักษณะทางคลินก
ิ ของการกลายพันธุย
์ น
ี Calreticulin ที่
เป็ นสาเหตุของโรคเกร็ดเลือดสูงและโรคไขกระดูกเป็ นพังผืด ทีไ่ ม่มก
ี ารกลายพันธุข
์ องยีน JAK2
้ นิวโมคอคคัสทีก
ซีโรทัยป์ และความไวต่อยาต ้านจุลชีพของเชือ
่ อ
่ โรคแบบรุกรานในส่วนกลางของ
ประเทศไทย พศ. 2555 - 2560
ฐานข ้อมูลเชิงสังเกตเกีย
่ วกับการรักษาเอชไอวีในภูมภ
ิ าคเอเชีย
ฐานข ้อมูลการผ่าตัดมะเร็งลาไส ้ใหญ่และลาไส ้ตรงในโรงพยาบาลศิรริ าช: ผลการรักษาในรอบ 5 ปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554
ทะเบียนผู ้ป่ วยบาดเจ็บของหลอดเลือดแดงใหญ่จากแรงกระแทกของ ATF/AAST
ทัศนคติและประสบการณ์ในการเรียนรู ้ทีค
่ ลินก
ิ ดูแลต่อเนือ
่ งของกุมารแพทย์ และแพทย์ประจาบ ้าน
กุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ทัศนคติและพฤติกรรมของแพทย์, พยาบาล และผู ้ช่วยพยาบาลภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
ตติยภูมแ
ิ ห่งหนึง่ ต่อผู ้ป่ วยโรคอ ้วน
ทัศนคติและพฤติกรรมของแพทย์ประจาบ ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาลต่อผู ้ป่ วยโรคอ ้วนก่อนและหลังการให ้ความรู ้เกีย
่ วกับอคติตอ
่ ผู ้ป่ วยอ ้วน
ทัศนคติของนั กศึกษาแพทย์ตอ
่ การศึกษาเวชจริยศาสตร์ในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
้ ก่อนสัมผัสของบุคลากรผู ้ให ้บริการทางการ
ทัศนคติตอ
่ การให ้ยาต ้านไวรัสเพือ
่ ป้ องกันการติดเชือ
แพทย์ด ้านเอชไอวีในประเทศไทย
ทัศนคติตอ
่ การบริจาคอวัยวะของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงเรียนแพทย์
ทัศนะคติ ความตระหนั กรู ้ และความรู ้ความเข ้าใจของแพทย์ประจาบ ้านอายุรศาสตร์ตอ
่ การดูแล
ป้ องกันโรคและการสร ้างเสริมสุขภาพของตนเอง
นวัตกรรมเพือ
่ ป้ องกันภาวะแผลกดทับบริเวณส ้นเท ้าจากเฝื อก

2092

นั กวิจัยหลังปริญญาเอก

ดร.จุฑามาศ ลิมกุล

อายุรศาสตร์

2093

น้ าคงค ้างในข ้อเท ้า
่ งของการมีน้ าหนั กเพิม
น้ าหนั กทีเ่ ปลีย
่ นแปลงของผู ้ป่ วยจิตเภทและปั จจัยเสีย
่ ขึน
้ ระหว่างรับการ
รักษาในโรงพยาบาลศิรริ าช
น้ าหนั กทีเ่ พิม
่ ระหว่างตัง้ ครรภ์กับอุบัตก
ิ ารณ์ของการเกิดภาวะเบาหวานระหว่างตัง้ ครรภ์ทวี่ น
ิ จ
ิ ฉั ย
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตัง้ ครรภ์

รศ. นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นพ.วิศรัชต์ พฤฒิถาวร

จิตเวชศาสตร์

รศ. นพ.ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090

2094
2095

อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วนั ทปรียา พงษ์สามารถ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.วรมินทร์ เหรียญสุวรรณ

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.ต ้องพร วรรณะธูป

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.สุภญ
ิ ญา อินอิว

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน

อายุรศาสตร์

อ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ศักดา สถิรเรืองชัย

นิตเิ วชศาสตร์

ผศ. นพ.รุจภ
ิ าส สิรจิ ตุภัทร

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.อรรถพงศ์ วงศ์ววิ ฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิศ
์ ริ ิ

อายุรศาสตร์

อ. พญ.พีระจิตร เอีย
่ มโสภณา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2105
2106

บทบาทของ ดี-ไดเมอร์ และลิม
่ เลือดตกค ้าง ในการทานายการเกิดเป็ นซา้ ของโรคหลอดเลือดดา
้ ลึกจากลิม
ของขาอุดตันเฉียบพลันในชัน
่ เลือด หลังจากการหยุดการรักษาด ้วยยาต ้านการแข็งตัว
ของเลือด
บทบาทของเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการประเมินการลุกลามของมะเร็งไปยังหลอดเลือดดาในไต
ของผู ้ป่ วยโรค Renal cell carcinoma
บทบาทของเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของช่องท ้องในการประเมินผู ้ป่ วยมะเร็งของเนือ
้ เยือ
่ ในระบบ
ทางเดินอาหารระยะแพร่กระจายไปตับก่อนและหลังการรักษาด ้วยยาอิมมาตินบ
ิ
บทบาทของการใช ้ยาขยายหลอดเลือดปอดชนิดกิน 2 ชนิดในการรักษาภาวะความดันหลอดเลือด
ปอดสูงในกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
บทบาทของการตรวจ MRI หัวใจแบบครบวงจรในการพยากรณ์โรคในผู ้ป่ วยทีส
่ งสัยโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ, Prognosis value of comprehensive cardiac magnetic resonance imaging in
patients with suspected coronary artery disease
บทบาทของตัวรับฮอร์โมนแอนโดรเจนต่อการพยากรณ์โรคและการดือ
้ ต่อยาต ้านฮอร์โมนในผู ้ป่ วย
มะเร็งเต ้านม
บทบาทของปฏิสัมพันธ์ของเฮอร์ทแ
ู ละวีอจ
ี เี อฟในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมชาวไทย
บทบาทของยาออกซีบวิ ไทนินในการรักษาแบบประคับประคองในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะปั สสาวะไหล
ย ้อนชนิดปฐมภูม ิ
บทบาทของยีน MT1-MMP และ RECK ในการเคลือ
่ นย ้ายเซลล์ต ้นกาเนิดและเซลล์ลวิ คีเมียจาก
่ ระแสเลือด
ไขกระดูกสูก
บริเวณทีป
่ ลอดภัยของการทาผ่าตัดกระดูกแบบเปิ ดเฉียง เปลีย
่ นมุมกระดูกทิเบียส่วนต ้น
ประเภทลายพิมพ์นวิ้ มือของชาวพม่า กัมพูชา และลาว ในประเทศไทย

2107

้ ไซโตเมกะโลไวรัสด ้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพอัตโนมัต ิ
ประเมินการวินจ
ิ ฉั ยจอตาอักเสบจากเชือ

2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104

2108
2109

ประโยชน์ของโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจาปี สาหรับประชาชนทั่วไป ทีม
่ าตรวจสุขภาพ ที่
โรงพยาบาลศิรริ าช
ประโยชน์ของการเจาะน้ าไขสันหลังในผู ้สูงอายุทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงของระดับความรู ้สึกตัวหรือ
สติสัมปชัญญะ (alteredmental status) ในหอผู ้ป่ วยอายุรกรรม โรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.สิทธิพงศ์ ศรีสัจจากุล

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.สิทธิพงศ์ ศรีสัจจากุล

รังสีวท
ิ ยา

ิ ฏ์กล
ศ. นพ.กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

อ. ดร. นพ.ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา

ศัลยศาสตร์

ศ. นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.ธวัชชัย มั่นคงศรีสข
ุ

ศัลยศาสตร์

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์
นางสาววราภรณ์ ตันสมรส

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
นิตเิ วชศาสตร์

ผศ.นพ.ปิ ตพ
ิ ล ชูพงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

นางสาวกนกทิพย์ พัฒผล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. พญ.จินตนา อาศนะเสน

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123

ื่ โครงการ
ชอ
ประโยชน์ของการเลาะต่อมน้ าเหลืองข ้างหลอดเลือดแดงใหญ่ในด ้านอัตราการรอดชีวต
ิ ของผู ้ป่ วย
มะเร็งเยือ
่ บุมดลูกชนิดเอ็นโดเมทริออยด์ (endometrioid)
ประโยชน์ของการใช ้ Revised Trauma Score ในการคัดเลือกผู ้ป่ วยเข ้ารักษาในหอผู ้ป่ วยวิกฤติ
อุบัตเิ หตุ ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
ประโยชน์ของการใช ้การตรวจภาวะปั สสาวะเล็ดขณะไอจามโดยการไอภายหลังการปั สสาวะ (
่ ม
supine empty stress test) เพือ
่ การคาดคะเนภาวะหูรด
ู ท่อปั สสาวะเสือ
ประโยชน์ของการใช ้คลืน
่ เสียงความถีส
่ งู ภายในหลอดลมและอีลาสโตกราฟฟี่ เพือ
่ วินจ
ิ ฉั ยการ
แพร่กระจายของต่อมน้ าเหลืองทรวงอกในผู ้ป่ วยมะเร็งปอด
ประโยชน์ของการใช ้ภาพถ่ายทางรังสีของกะโหลกศีรษะด ้านข ้าง ในการประเมินทางเดินหายใจใน
กลุม
่ ผู ้ป่ วยเด็ก ทีม
่ ภ
ี าวะอุดกัน
้ ทางเดินหายใจส่วนต ้น ขณะนอนหลับ
ี่ บ
ิ ห ้า) เพือ
ประโยชน์ของการตรวจเพทแสกนด ้วยเอฟสิบแปดฟลอเบทาเพียร์ (เอฟสิบแปดเอวีสส
่
่ มจากโรคอัลไซเมอร์ , ผู ้ป่ วยทีม
ประเมินการสะสมของอะมัยลอยด์ในสมองในผู ้ป่ วยสมองเสือ
่ ี
่ มเล็กน ้อยและผู ้สูงอายุปกติ
ความจาเสือ
้ เนือ
ประโยชน์ของการทาอัลตร ้าซาวด์หลังการตัดชิน
้ ไต 8 ชัว่ โมง ในการทานายภาวะแทรกซ ้อนที่
้ เนือ
จะเกิดขึน
้ หลังการทาการตัดชิน
้ ไตในผู ้ป่ วย
ประโยชน์ของการนาแนวทางเวชปฏิบัตส
ิ าหรับโรคกระดูกพรุนโดยมูลนิธโิ รคกระดูกพรุนแห่ง
ประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2559 มาใช ้เพือ
่ การวินจ
ิ ฉั ยโรคกระดูกพรุนในผู ้ป่ วยโรค เอส แอล อี
ประโยชน์ของรังสีรักษาในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมระยะ T1-2 ทีม
่ ก
ี ารกระจายไปยังต่อมน้ าเหลือง
บริเวณรักแร ้ไม่เกิน 3 ต่อม และได ้รับการผ่าตัด mastectomy
ประสบการณ์ 10 ปี ของการทาทางเดินเลือดไปปอดแบบซาโน และแบบโมดิฟายด์บลาล็อค ทอ
สสิก ในการผ่าตัดนอร์วด
ู ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ประสบการณ์ 5 ปี ของการฉีดเลือดเข ้าช่องเหนือเยือ
่ ดูราภายหลังการฉีดยาชาเข ้าช่องน้ าไขสัน
หลังสาหรับการผ่าตัดคลอด ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
ประสบการณ์การใช ้ยาสลายลิม
่ เลือดในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน,
การศึกษาสหสถาบัน
ประสบการณ์การใช ้อุปกรณ์ Amplatzer® vascular plug สาหรับการอุดหลอดเลือดในโรคต่างๆ
ผ่านทางสายสวนหลอดเลือด รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพในโรงพยาบาลศิรริ าช
ประสบการณ์การรักษาโรคหูดหงอนไก่ในคลินก
ิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.ภัทรา วิศาลศิรริ ักษ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.เลิศพงศ์ สมจริต

ศัลยศาสตร์

อ.พญ.ชุตม
ิ น อสัมภินวงศ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.พิชญาภา รุจวิ ช
ิ ชญ์

อายุรศาสตร์

พญ.ศิรวิ รรณ์ เสริมชัยวงศ์

รังสีวท
ิ ยา

รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.อัจฉรา กุลวิสท
ุ ธิ์

อายุรศาสตร์

อ. ดร. นพ.ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย ์

ศัลยศาสตร์

นางลัดดา เพิม
่ ผลประเสริฐ

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.ยงชัย นิละนนท์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.สาธิต โรจน์วช
ั ราภิบาล

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.เจนจิต ฉายะจินดา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139

ื่ โครงการ
ชอ
ประสบการณ์การรักษามะเร็งกระดูก osteosarcoma ในผู ้ป่ วยเด็กโรงพยาบาลศิรริ าช
ประสบการณ์ของแพทย์ประจาบ ้านในการดูแลผู ้ป่ วยเด็กเสียชีวต
ิ
ประสบการณ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดในสมองโป่ งพองด ้วยวิธก
ี ารทางรังสีรว่ มรักษาระบบ
ประสาทในโรงพยาบาลศิรริ าช
ประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ในการเตรียมรับมือและตอบโต ้เหตุการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับ
วัตถุอันตรายในประเทศไทย
ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการบริหารจัดการการดูแลผู ้ป่ วยในวาระสุดท ้ายของชีวต
ิ
ประสบการณ์ชวี ต
ิ และพฤติกรรมการใช ้ยาพ่นสูดในผู ้ป่ วยโรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง
ประสบการณ์ชวี ต
ิ ของผู ้ป่ วยโรคไตวายเรือ
้ รังทีไ่ ด ้รับการปลูกถ่ายไต
ประสบการณ์ทไี่ ด ้ระหว่างการเป็ นผู ้สอน ผู ้ปฏิบัต ิ และผู ้สังเกตการณ์ ในการเรียนการสอนโดยใช ้
สถานการณ์จาลองของแพทย์ประจาบ ้านวิสัญญี : การศึกษานาร่อง
ประสบการณ์ผา่ ตัดผ่านกล ้องเพือ
่ ตัดมดลูก 1,092 ราย ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ิ ปี ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเนือ
ประสบการณ์สบ
้ เยือ
่ อ่อนและมะเร็งกระดูก หลังจากการผ่าตัด
่ อด
มะเร็งทีก
่ ระจายเข ้าสูป
ประสปการณ์การรักษาโรคมะเร็งตับชนิด Hepatoblastoma ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ประสิทธผลของโปรแกรมการลดความรู ้สึกถูกตีตรา (stigma) สาหรับผู ้ปกครองของผู ้ป่ วยโรค
ั้
สมาธิสน
ประสิทธิผล และความคุ ้มค่าจากการรักษาผู ้ป่ วยโรคระบบประสาทด ้วย Human Normal
Immunoglobulin Intravenous ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ประสิทธิผลและความถีท
่ เี่ หมาะสมของการนวดไทยแบบราชสานั กร่วมกับการประคบสมุนไพรใน
การรักษาอาการปวดเข่าจากโรคลมจับโปงแห ้งเข่า
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด ้วยยาอินโนเฮพ® ระยะยาว (6 เดือน) เปรียบเทียบ
กับการต ้านการแข็งตัวของเลือดด ้วยยาต ้านวิตามินเค (ยาวาร์ฟาริน) สาหรับรักษาโรคลิม
่ เลือด
หลุดอุดหลอดเลือดดาเฉียบพลันในผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง (Protocol No.IN 0901 INT)
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาผู ้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรือ
้ รังด ้วยยาต ้านไวรัสดีเอ
เอ (DAAs) ในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร
พญ.ชนิกา เลีย
้ งชีพ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.อัญชลี ชูโรจน์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.ธัญจิรา จิรนั นทกาญจน์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นางสาวสุธารัตน์ กุลรัตนมาศ
นางสาวกนกวรรณ รัตนแสงเลิศ
นางวิไลลักษณ์ บุญวิทยาลิขต
ิ

ฝ่ ายการพยาบาล
อายุรศาสตร์
ฝ่ ายการพยาบาล

ผศ.พญ.ธัชวรรณ จิระติวานนท์

วิสัญญีวท
ิ ยา

ั กุล
อ. นพ.พิสท
ุ ธิ์ ศรีชย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ.สิรน
ิ ั ดดา ปั ญญาภาส

จิตเวชศาสตร์

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

นายอรรคเดช อ่อนสอาด และ รศ.พญ.กมลทิพย์
หาญผดุงกิจ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศ. นพ.ประมุข มุทริ างกูร

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2140
2141

2142

2143
2144
2145
2146

2147

2148
2149
2150

ื่ โครงการ
ชอ
้ แบคทีเรียทีร่ ะบบ
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา เกรซวิท ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคติดเชือ
ปั สสาวะทีม
่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ั ้ ใน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอเอ็ม-111 ในการรักษาภาวะสูญเสียการได ้ยินของหูชน
เฉียบพลัน (Protocol No.AM-111-CL-13-01)
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไตรเมตาซิดน
ี (Trimetazidine) ในผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการเจ็บ
หน ้าอกทีไ่ ด ้รับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน หรือการศึกษาวิจัย ATPCI การ
ึ ษาแบบสุม
่ ปกปิ ดข ้อมูลสองฝ่ าย มีกลุม
ศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ หลายศูนย์ศก
่ การศึกษาแบบ
ึ ษาในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยาเป็ นระยะเวลา 2 ถึง 4 ปี (Protocol
ควบคุมและกลุม
่ ทีใ่ ห ้ยาหลอก ทีศ
่ ก
no.CL3-06790-010)
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบิมาโตพรอสต์ชนิดออกฤทธิเ์ นิน
่ (Bimatoprost SR) ใน
ผู ้ป่ วยต ้อหินชนิดมุมเปิ ด หรือภาวะความดันในลูกตาสูง
ประสิทธิผลและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการรักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่าง หลังการรักษา
ด ้วยวิธก
ี ารอุดหลอดเลือดแดงของลาไส ้ในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ สารวจทั่วประเทศไทย
ประสิทธิผลและปั ญหาการใช ้ยาต ้านไวรัสเอชไอวี การศึกษาแบบสุม
ประสิทธิผลในการรักษาระหว่างยาไซโคลฟอสฟาไมด์ทางหลอดเลือดดาขนาดตา่ และขนาดสูงใน
ระยะเริม
่ ต ้นสาหรับผู ้ป่ วยเด็กโรคเอสแอลอีทม
ี่ โี รคไตอักเสบลูปัสชนิดที่ 3 และ 4
ประสิทธิผลในการลดอาการปวดเฉียบพลันของยาไดโคลฟิ แนค 50 มิลลิกรัม 1 ชัว่ โมงก่อนการ
่
เก็บเนือ
้ เยือ
่ บุโพรงมดลูกในภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก: การศึกษาแบบสุม
เปรียบเทียบกับยาหลอก (โครงการวิจัยนาร่องเพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพการขูดมดลูกแบบแยกส่วนใน
ผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก)
ประสิทธิผลการรักษาโรคเยือ
่ แก ้วหูอักเสบแบบแกร์นูลาร์ด ้วยกรดน้ าส ้มเจือจาง
ประสิทธิผลของแผ่นแปะแคปไซซิน 0.0125% ทีต
่ าแหน่งฝั งเข็มสาหรับการบรรเทาอาการปวดใน
่ ม
ผู ้ป่ วยโรคข ้อเข่าเสือ
ประสิทธิผลของโปรแกรมBrain Maintenance for Medical Doctors (BM-MD) ในการส่งเสริม
ป้ องกันด ้านสุขภาพจิตของแพทย์ประจาบ ้าน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

อ. พญ. มล.กัญญ์ทอง ทองใหญ่

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

ผศ.พ.ญ.ดารินทร์ สากิยลักษณ์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ.พญ.นั นทวัน ปิ ยะภาณี

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.กรกฎ ศิรม
ิ ัย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ.นพ.ศรัญ ประกายรุ ้งทอง

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ. พญ.พรจิรา ปริวช
ั รากุล

จิตเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2151
2152
2153

ื่ โครงการ
ชอ
ประสิทธิผลของโปรแกรมให ้ความรู ้และพัฒนาทักษะการดูแลตนเองเพือ
่ ป้ องกันโรคเบาหวาน
่ ง
สาหรับกลุม
่ เสีย
ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมแบบไทยกับอัตราการเป็ นเบาหวานชนิดที่ 2
ในผู ้หญิงทีม
่ ป
ี ระวัตเิ บาหวานในขณะตัง้ ครรภ์
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้ องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสูดสาลักในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลัน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

นางสาวจิราพร ภูข
่ า

ฝ่ ายการพยาบาล

2154

ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึ กสติสาหรับผู ้ปกครองต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปกครองและเด็ก
ั ้ : การศึกษานาร่อง
สมาธิสน

อ.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

จิตเวชศาสตร์

2155

ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึ กอบรมวิธป
ี รับพฤติกรรมเด็กต่อการรับรู ้ความสามารถตนเอง และ
ั้
การเลีย
้ งดูของผู ้ปกครองเด็กสมาธิสน

รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช

จิตเวชศาสตร์

อ. พญ.สิรน
ิ ั ดดา ปั ญญาภาส

จิตเวชศาสตร์

นางสาวเอ็นดู ธรรมวงษ์การณ์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางสาวปิ ยนุช สายสุขอนั นต์

ฝ่ ายการพยาบาล

อ.พญ.ผกามาส ตันวิจต
ิ ร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ. นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162

ประสิทธิผลของโปรแกรมการลดความรู ้สึกถูกตีตรา (stigma) สาหรับผู ้ปกครองของผู ้ป่ วยโรค
ั้
สมาธิสน
ประสิทธิผลของกายบริหารด ้วยท่าฤๅษีดัดตนต่อการเพิม
่ ความแข็งแรงของกล ้ามเนือ
้ ต ้นขาส่วนค
วอดไดรเซพ ในอาสาสมัครทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพแข็งแรง: การศึกษานาร่อง
ประสิทธิผลของการใช ้แนวทางการรักษาต่อการพัฒนาความเหมาะสมในการสัง่ การรักษาด ้วยการ
กายภาพบาบัดระบบทางเดินหายใจ และกระบวนการดูแลรักษาผู ้ป่ วย ในผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ั ญหาระบบ
ทางเดินหายใจและการระบายเสมหะ ทีน
่ อนรักษาในโรงพยาบาล
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 6 ใน
ประสิทธิผลของการให ้ความรู ้เรือ
่ งการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ตอ
่ นั กเรียนชัน
เขตบางกอกน ้อย
ประสิทธิผลของการฟื้ นฟูผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะกลืนลาบากจากโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในเวช
ปฎิบัต ิ
ประสิทธิผลของการรักษาโรคถุงน้ าดีอักเสบระยะเฉียบพลันด ้วยการระบายถุงน้ าดีโดยการเจาะรู
ผ่านทางผิวหนั ง
ประสิทธิผลของการรักษานิว้ หัวแม่เท ้าเกด ้วยอุปกรณ์แยกนิว้ เท ้าทีท
่ าจากซิลโิ คนประเภทหล่อขึน
้
รูป

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175

ื่ โครงการ
ชอ
่ มต่ออย่างผิดปกติชนิดรุนแรงระหว่างหลอดเลือดแดงและ
ประสิทธิผลของการรักษาภาวะการเชือ
หลอดเลือดดาบริเวณเยือ
่ หุ ้มสมองด ้วยการปิ ดหลอดเลือดดาใหญ่
ประสิทธิผลของการรักษาภาวะหลอดเลือดแดงตีบด ้วยการขยายหลอดเลือดไตผ่านทางผิวหนั งใน
ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการปลูกถ่ายไต
ั้
ประสิทธิผลของกิจกรรมกลุม
่ ผู ้ปกครองในการลดอัตราการกินยาไม่สมา่ เสมอในผู ้ป่ วยเด็กสมาธิสน
ประสิทธิผลของขิงในการป้ องกันเสริมสาหรับการคลืน
่ ไส ้และอาเจียนจากยาเคมีบาบัด: การศึกษา
่ ปกปิ ดสองทาง มีกลุม
แบบสุม
่ ควบคุม แบบไขว ้
ั ้ ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง อาการ และความบกพร่องทาง
ประสิทธิผลของค่ายบาบัดเด็กสมาธิสน
ั้
หน ้าทีข
่ องเด็กสมาธิสน
้ แบคทีเรียกรัมลบทีด
ประสิทธิผลของยา Polymyxin B ในการรักษาการติดเชือ
่ อ
ื้ ต่อยาต ้านจุลชีพ
หลายๆ ขนาน
ประสิทธิผลของยาตารับประสะไพลในการรักษาอาการปวดประจาเดือนชนิดปฐมภูม:ิ การศึกษา
ต่อเนือ
่ ง
ประสิทธิผลของอุปกรณ์หว่ งคล ้องทาขึน
้ เองอย่างง่ายและราคาถูกสาหรับนาสายระบายปั สสาวะใน
ท่อไตออกจากร่างกายและเป็ นการศึกษานาร่อง
่ มสภาพเรือ
ประสิทธิผลต่อการหายของแผลจากโรคหลอดเลือดดาเสือ
้ รัง จากการรักษาโดยวิธก
ี าร
ผ่าตัดหลอดเลือดดาผ่านทางสายสวน
่ วเซอวิเคิล สาหรับ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฉีดยาชาทีก
่ ลุม
่ ประสาทซูเปอร์ฟิเชีย
่ าวะสงบ
การผ่าตัดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ภายใต ้การชักนาสูภ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีด
่ ้วย การขยายหลอด
เลือดในประเทศไทย
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาด ้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูงผ่านทางจมูกในหอ
ผู ้ป่ วยอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศิรริ าช
้ มันโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาไลเนโซลิดในการรักษาโรคติดเชือ
วัณโรค

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ.อัญชลี ชูโรจน์

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์

รังสีวท
ิ ยา

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล

จิตเวชศาสตร์

อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล

อายุรศาสตร์

นางชุตม
ิ า แจ ้งจิตร

ฝ่ ายการพยาบาล

นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย

อายุรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
และ น.ส.ดารัตน์ กัลยานั นฑปรีชา

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

ศัลยศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.สุวม
ิ ล ต่างวิวฒ
ั น์

วิสัญญีวท
ิ ยา

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.นั ฐพล ฤทธิท
์ ยมัย

อายุรศาสตร์

พญ.ยุพน
ิ สุพท
ุ ธมงคล

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

2176

2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188

ื่ โครงการ
ชอ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาลิรากลูไทด์เมือ
่ ใช ้ร่วมกับยาเมทฟอร์มน
ิ เปรียบเทียบกับ
การใช ้ยาเมทฟอร์มน
ิ ชนิดเดียวในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของเด็กและวัยรุน
่ ทีเ่ ป็ น
่ และปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย แบบคูข
โรคเบาหวานชนิดที่ 2การวิจัยแบบสุม
่ นาน ควบคุมด ้วยยา
หลอก ในหลายศูนย์วจิ ัย เป็ นเวลา 26 สัปดาห์ ตามด ้วยส่วนขยายของการศึกษาแบบเปิ ดเผยการ
รักษาเป็ นเวลา 26 สัปดาห์
ประสิทธิภาพและผลข ้างเคียงของการฉีดมอร์ฟีนเข ้าช่องน้ าไขสันหลังร่วมกับการระงับปวดวิธ ี
ผสมผสานในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียมหนึง่ ข ้าง
ประสิทธิภาพและผลข ้างเคียงของการฉีดวัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบบีขนาด 8 ไมโครกรัมเข ้า
้ ผิวหนั งเปรียบเทียบกับการฉีดวัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบบีขนาด 20 ไมโครกรัมเข ้ากล ้ามเนือ
ชัน
้
้ ไวรัสเอชไอวีทม
ี่ ากกว่า 350 เซลล์ตอ
ในผู ้ป่ วยติดเชือ
ี่ เี ม็ดเลือดขาวซีดส
ี ม
่ มิลลิลต
ิ ร
ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู ้ป่ วยโรคจอตาโดยการใช ้โปรแกรมฐานข ้อมูลการฉีดยาเข ้าวุ ้นตา
ประสิทธิภาพในการระงับปวดหลังผ่าตัดของการฉีดยาชารอบข ้อเข่าความเข ้มข ้นต่างกัน และระดับ
ยาชาในเลือดในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่า 2 ข ้าง ภายใต ้การฉีดยาชาเข ้าช่องน้ าไขสัน
หลังร่วมกับการฉีดยาชารอบเส ้นประสาทบริเวณช่องแอดดักเตอร์และการฉีดยาชารอบข ้อเข่า
ประสิทธิภาพการได ้ยินทีด
่ ข
ี น
ึ้ หลังการผ่าตัดนากระดูกโกลนออกและซ่อมแซมด ้วยกระดูกหูเทียม
แบบประดิษฐ์เอง
ประสิทธิภาพการดูแลผู ้เป็ นเบาหวานในคลินก
ิ เบาหวานโรงพยาบาลศิรริ าช
ประสิทธิภาพการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับบาดเจ็บของหลอดเลือดจาก
การทาหัตถการทางการแพทย์ของไต
ประสิทธิภาพของ beta blocker เปรียบเทียบกับการให ้ beta blocker คูก
่ ับ Losartan ในการลด
อัตราการขยายตัวของเส ้นเลือดแดงเอออร์ตาในผู ้ป่ วยเด็กและวัยรุน
่ ทีเ่ ป็ น Marfan syndrome
ประสิทธิภาพของ TG-MET protocol ในการฝึ กทักษะการผ่าตัดผ่านกล ้อง
ประสิทธิภาพของแนวทางการปฏิบัตใิ หม่ในการดึงรัง้ สายสวนปั สสาวะหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
โตผ่านท่อปั สสาวะในผู ้ป่ วยต่อมลูกหมากโต
ประสิทธิภาพของแนวทางการรักษาผู ้ป่ วยภาวะหืดกาเริบเฉียบพลันในห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศิร ิ
ราช
ประสิทธิภาพของแผ่นปิ ดแผลชนิดโฟมพอลิยรู เี ทนทีม
่ ส
ี ว่ นประกอบของอนุภาคนาโนซิลเวอร์และ
สารสกัดใบบัวบกในการรักษาบาดแผลทีม
่ ค
ี วามลึกระดับทีส
่ อง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ์

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.สุวม
ิ ล ต่างวิวฒ
ั น์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.อรนิช นาวานุเคราะห์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผศ. พญ.โสมนั ส ถุงสุวรรณ

จักษุ วท
ิ ยา

อ.พญ.สุกัญญา เดชอาคม

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.ศรัญ ประกายรุ ้งทอง

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

อ. นพ.สาธิต โรจน์วช
ั ราภิบาล

รังสีวท
ิ ยา

พญ.กรรณิการ์ ปิ ตภ
ิ ากร

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ธนั ชพร ใบงาม

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.ธีระพล อมรเวชสุกจิ

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.ณั ฐกานต์ ประพฤติกจิ

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195

2196

2197
2198
2199
2200
2201
2202

ื่ โครงการ
ชอ
ประสิทธิภาพของการเริม
่ รักษาด ้วยยา simvastatin ในผู ้ป่ วยไทยทีม
่ ไี ขมันในเลือดสูงรุนแรง
ประสิทธิภาพของการใช ้ยาอะโทรปี นชนิดน้ าบริหารเข ้าทางใต ้ลิน
้ เพือ
่ ลดปั ญหาการท ้นของน้ าลาย
่ อาพราง 2
ทีค
่ งค ้างในช่องปากจนออกนอกช่องปากในผู ้ป่ วยโรคพาร์กน
ิ สัน: การศึกษาแบบสุม
ทาง เปรียบเทียบระหว่างยาจริงและยาหลอกแบบการไขว ้สลับ
ประสิทธิภาพของการให ้แคลเซียมเสริมก่อนให ้ลูกดูดนมเพือ
่ ป้ องกันการสูญเสียมวลแคลเซียม
จากกระดูกในแม่ทอ
ี่ ยูใ่ นระยะให ้นมบุตร : ระยะที่ 1 – โครงการนาร่อง
ประสิทธิภาพของการฉีดยาชาจากผนั งหน ้าท ้องด ้านในเพือ
่ ลดความปวดหลังการผ่าตัดช่องท ้อง
ในผู ้ป่ วยเด็ก
ประสิทธิภาพของการดูแลมารดาวัยรุน
่ และบุตรทีค
่ ลอดในคลินก
ิ มารดาวัยรุน
่ รพ.ศิรริ าช
ประสิทธิภาพของการนวดใบหน ้าร่วมกับการรักษาด ้วยยาโบทูลน
ิ ั่ มท็อกซินในเวชปฏิบัตใิ นผู ้ป่ วย
่ ทีม
โรคใบหน ้ากระตุกครึง่ ซีกในผู ้ป่ วยชาวไทย: การศึกษาแบบสุม
่ ก
ี ลุม
่ ควบคุม
้ ชัน
้ ลึกระดับหนั งแท ้และชัน
้
ประสิทธิภาพของการนาแนวทางเวชปฏิบัตใิ นการรักษาโรคติดเชือ
ไขมันใต ้ผิวหนั งมาใช ้ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ประสิทธิภาพของการบริหารยาคาร์เบโทซิน 100 ไมโครกรัมฉีดทางหลอดเลือดดา เปรียบเทียบ
กับการบริหารยาออกซิโทซิน 5 ยูนต
ิ ฉีดทางหลอดเลือดดา สาหรับการป้ องกันภาวะตกเลือดหลัง
่ งสูง ;การวิจัยแบบ
คลอดเฉียบพลันภายหลังการคลอดปกติทางช่องคลอดในสตรีตงั ้ ครรภ์ความเสีย
่ เปรียบเทียบกับกลุม
สุม
่ ควบคุม และปกปิ ดสามทาง
ประสิทธิภาพของการระงับความรู ้สึกและภาวะแทรกซ ้อนสาหรับการทาหัตถการถ่างขยายและใส่
ท่อหลอดอาหาร ในผู ้ใหญ่ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ประสิทธิภาพของการรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดโดยการอุดหลอดเลือดแดง
ประสิทธิภาพของการออกกาลังใบหน ้าร่วมกับการรักษาด ้วยยาโบทูลน
ิ ั่มท็อกซินในเวชปฏิบัตใิ น
่ ทีม
ผู ้ป่ วยโรคใบหน ้ากระตุกครึง่ ซีกชาวไทย: การศึกษานาร่องแบบสุม
่ ก
ี ลุม
่ ควบคุม
ประสิทธิภาพของภาวะ SIRS, ภาวะเลือดข ้น และระบบคะแนน BISAP แรกรับในการทานายการ
เกิดโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงในผู ้ป่ วยไทย
้ รุนแรง
ประสิทธิภาพของยา hydrocortisone ในการรักษาผู ้ป่ วยช็อกจากการติดเชือ
ประสิทธิภาพของยาเลซิตน
ิ ในการเพิม
่ ความสามารถในการกาจัดน้ าในผู ้ป่ วยล ้างไตทางช่องท ้อง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.สัชชนะ พุม
่ พฤกษ์

อายุรศาสตร์

อ.น.พ.ปรัชญา ศรีวานิชภูม ิ

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.เสาวภาคย์ ลาภมหาไพศาล

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.สุภญ
ิ ญา อินอิว

กุมารเวชศาสตร์

อ.นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูม ิ

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.รุจภ
ิ าส สิรจิ ตุภัทร

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.สมชาย อมรโยธิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.สาธิต โรจน์วช
ั ราภิบาล

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูม ิ

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่
อ. นพ.สุชาย ศรีทพ
ิ ยวรรณ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217

ื่ โครงการ
ชอ
ประสิทธิภาพของยาไพลแคปซูลและยา loratadine ในการรักษาผู ้ป่ วยเยือ
่ บุโพรงจมูกอักเสบ
ภูมแ
ิ พ้
ประสิทธิภาพของยาไวแซน (Visanne®) ในการช่วยเพิม
่ คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยหญิงอาเซียนทีม
่ ี
อาการเยือ
่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ประสิทธิภาพของยาคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวมแบบรับประทานในการป้ องกันการเกิดถุงน้ าคอร์ปัส
่ มีกลุม
ลูเตียล ภายหลังจากการเก็บไข่ในกระบวนการทาเด็กหลอดแก ้ว, การศึกษาแบบสุม
่ ควบคุม
ประสิทธิภาพของยาต ้านฮีสทามีน 2 ชนิดในการป้ องกันอาการปวดกระดูกจากยาฉีดกระตุ ้นเม็ด
เลือดขาว
้ ในทางเดินปั สสาวะ
ประสิทธิภาพของยาฟอสโฟมัยซินชนิดรับประทานในการรักษาโรคติดเชือ
้ E.coli ชนิดสร ้างเอนไซม์ ESBL ภายหลังจากได ้ยาปฏิชวี นะชนิดฉีด
ส่วนบนทีเ่ กิดจากเชือ
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมสภาพอากาศแบบใหม่ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคจมูกอักเสบภูมแ
ิ พ ้จาก
ไรฝุ่ น
ประสิทธิภาพของสารสกัดน้ ามันเปลือกส ้มต่อการลอกแผ่นเทปติดแผล
ประสิทธิภาพของฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดรับประทานในการป้ องกันภาวะระดูผด
ิ ปกติในผู ้ทีฝ
่ ั งยา
่ ทีม
คุมกาเนิด: การวิจัยแบบสุม
่ ก
ี ลุม
่ ควบคุม
ประสิทธิภาพของฮอร์โมนดีโสเจสเตรลแบบเป็ นรอบในการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะเลือดออกผิดปกติ
่ ปกปิ ดทัง้ สองฝ่ ายและกลุม
จากโพรงมดลูกทีส
่ ัมพันธ์กับภาวะไม่ตกไข่: การศึกษาแบบสุม
่ ทดลอง
ไม่ด ้อยกว่ากลุม
่ เปรียบเทียบ
ประสิทธิศักย์ของแผ่นปิ ดแผลทีเ่ คลือบด ้วยสารสกัดสมุนไพรในการหายของแผลไหม ้
ปริมาณแรงดันของการบีบไล่น้ าเกลือ, ขนาดของเข็มให ้น้ าเกลือและลักษณะบรรจุภัณฑ์น้ าเกลือมี
ผลต่อปริมาณการเกิดฟองอากาศขณะให ้สารน้ าอย่างรวดเร็ว
ปริมาณโปรตีนในนมแม่ทค
ี่ ลอดทารกก่อนกาหนดแต่ละช่วงอายุครรภ์
ปริมาณยา Cisplatin ทีเ่ หมาะสมในการรักษามะเร็งหลังโพรงจมูกทีไ่ ด ้รับยาเคมีบาบัด ร่วมการฉาย
รังสี
ปริมาณรังสีทบ
ี่ ค
ุ ลากรวิสัญญีได ้รับในหัตถการส่องกล ้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ าดี
ปริมาตรและความเป็ นกรดด่างของสารจากกระเพาะอาหารในผู ้ป่ วยนรีเวชทีเ่ ข ้ารับการผ่าตัดส่อง
้ สุดการระงับความรู ้สึกแบบทัง้ ตัว
กล ้องช่วงสิน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลป
ี ิ กร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ.นพ.กิตริ ัตน์ เตชะไตรศักดิ์

สูตศ
ิ าสตร์- นรีเวชวิทยา

ผศ.ดร.นพ.สมสิญจน์ เพ็ชรยิม
้

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.พรพรรณ กู ้มานะชัย

อายุรศาสตร์

อ. นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์

อายุรศาสตร์

พญ.อมรรัตน์ เลอวัตรตระการ

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.ปรีญาพร จิระกิตติดล
ุ ย์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.ฐิตก
ิ ัญญา ดวงรัตน์

วิสัญญีวท
ิ ยา

พญ.พรปรีณัน ชัยวิรย
ิ ะวงศ์

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.จิราพร เสตกรณุกล
ู

รังสีวท
ิ ยา

นางสาวภาวัลย์ สุทนต์

วิสัญญีวท
ิ ยา

นางสาววารุณี บัวแย ้ม

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

2221
2222

ปริมาตรน้ ายาล ้างไตทีเ่ หมาะสมในการขจัดของเสียโมเลกุลเล็กได ้อย่างเพียงพอในผู ้ป่ วยล ้างไต
ทางช่องท ้อง
ปั จจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและการรู ้คิดทีม
่ ผ
ี ลต่อความพึงพอใจในการเรียนและความพึงพอใจ
ในชีวต
ิ ของนั กศึกษาแพทย์ ณ โรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่แห่งหนึง่
่ งและการพยากรณ์โรคของภาวะหัวใจห ้องล่างเต ้นผิดจังหวะในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
ปั จจัยเสีย
หัวใจ
่ งและอุบัตก
้ หลังผ่าตัดปลูกถ่ายตับของโรงพยาบาลศิรริ าช
ปั จจัยเสีย
ิ ารณ์การติดเชือ
่
ปั จจัยเสียงในการเกิดพิษจากยา digoxin ในเด็กไทย, ข ้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่

2223

่ งในการเกิดภาวะสมรรถภาพทางกายถดถอยในผู ้ป่ วยสูงอายุทเี่ ข ้ารับการผ่าตัดในช่องท ้อง อ. พญ.พวงแก ้ว ธิตส
ปั จจัยเสีย
ิ กุลชัย

2218
2219
2220

2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235

่ งในช่วง 6 เดือนก่อนการพยายามฆ่าตัวตายในผู ้ป่ วยทีม
ปั จจัยเสีย
่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
ด ้วยการพยายามฆ่าตัวตาย
่ งในผู ้ป่ วยเด็กทีม
ปั จจัยเสีย
่ โี รคหืดกาเริบรุนแรง
่ งของการเกิดการแพ ้สัมผัสต่อสารหลายชนิด
ปั จจัยเสีย
่ งของการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดเทียมใน 24 ชัว่ โมงแรกของผู ้ป่ วยเด็กทีม
ปั จจัยเสีย
่ ารับ
การผ่าตัด modified Blalock-Taussig shunt ในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งของการเข ้ารับการรักษาใน ICU หลังการผ่าตัดนานกว่า 4 วัน
ปั จจัยเสีย
่ งของการกลับเป็ นซา้ ของโรคหูชน
ั ้ กลางอักเสบในเด็กเพดานโหว่
ปั จจัยเสีย
่ งของการรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสเอชไอวีตอ
่ มในผู ้ป่ วย ณ
ปั จจัยเสีย
่ การเกิดภาวะไตเสือ
โรงพยาบาลศิรริ าช
่ งของภาวะสับสนหลังผ่าตัดภายหลังการผ่าตัดหัวใจ
ปั จจัยเสีย
่ งของภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผู ้ป่ วยอายุ 60 ปี ขน
ปั จจัยเสีย
ึ้ ไป และอายุน ้อยกว่า 60 ปี
่ งต่อการเกิดภาวะเลือดออกในโพรงสมองในทารกเกิดก่อนกาหนดน้ าหนั กตัวน ้อยกว่า
ปั จจัยเสีย
1500 กรัม
่ งต่อการดาเนินของโรคจอตาเสือ
่ มภายหลังการผ่าตัดต ้อกระจก
ปั จจัยเสีย
่ งทีม
ปั จจัยเสีย
่ ผ
ี ลต่อการเกิดโรคไข ้เลือดออกในเด็กอายุ 5 - 15 ปี ในจังหวัดราชบุร ี จังหวัด
ชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุร ี และจังหวัดนครสวรรค์

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.สุชาย ศรีทพ
ิ ยวรรณ

อายุรศาสตร์

นายธนยศ สุมาลย์โรจน์

จิตเวชศาสตร์

อ. นพ.อาจบดินทร์ วินจ
ิ กุล

อายุรศาสตร์

อ. นพ.สมชัย ลิม
้ ศรีจาเริญ
พญ.ฐิตาภา บุญบาเรอ

ศัลยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
วิสัญญีวท
ิ ยา

พญ.สุปริญา สาริบต
ุ ร

จิตเวชศาสตร์

ิ ฏสุนทร
ศ. พญ.นวลอนงค์ วิศษ
พญ.วรนรี วินะยานุวต
ั ค
ิ ณ
ุ

กุมารเวชศาสตร์
ตจวิทยา

อ. พญ.เสาวภาคย์ ลาภมหาไพศาล

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.ฐิตม
ิ า ชินะโชติ
พญ.ชญานิน เรือนแป้ น
รองศาสตราจารย์ นพ. วินัย รัตนสุวรรณ และ
น.ส.เมธาพร บารุงสวัสดิ์
อ. นพ.ภานพ หลิมรัตน์
ผศ. นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา
โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

พญ.ชญานี จงวัฒนากฤต

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์

จักษุ วท
ิ ยา

นศพ.ธีรภัทร ศุกลสกุล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
วิสัญญีวท
ิ ยา
อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254

ื่ โครงการ
ชอ
ปั จจัยแยกโรคข ้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็กทีม
่ อ
ี าการทางระบบข ้อ กล ้ามเนือ
้ และกระดูก
่ งกล ้องรักษานิว่ ในไต
ปั จจัยใดทีม
่ ผ
ี ลต่ออัตราหายของนิว่ หลังการผ่าตัดด ้วยวิธส
ี อ
ปั จจัยใดบ ้างทีอ
่ าจมีผลต่อการโอกาสทีจ
่ ะแตก หรือ แตกซา้ (unstable group; recurrence or
ruptured aneurysm) ในเส ้นเลือดโป่ งพองในศีรษะชนิด saccular หลังได ้รับการรักษาโดยการ
ใช ้ขดลวด โดยการติดตามด ้วย ภาพผนั งเส ้นเลือดจาก เอ็มอาร์ไอ (vessel wall MR Imaging)
ปั จจัยกระตุ ้นการกาเริบของผู ้ป่ วยยูเวียส่วนหน ้าอักเสบเฉียบพลันชนิดเกิดซา้
ปั จจัยการทานายอาการผิดปกติทางระบบประสาทส่วนปลายจากเคมีบาบัดในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยาเคมี
บาบัด
ปั จจัยความสาเร็จในการก่อตัง้ งานสุขภาพจิตโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปั จจัยทางคลินก
ิ และองค์กรทีม
่ ผ
ี ลต่อความล่าช ้าในการให ้ยาปฏิชวี นะในผู ้ป่ วยเด็กโรงพยาบาล ศิร ิ
้ ในกระแสเลือดรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชือ
้ ในกระแสเลือด
ราชทีม
่ ภ
ี าวะติดเชือ
ปั จจัยทางด ้านเวลาและอุณหภูมต
ิ อ
่ การจีร้ กมนุษย์ด ้วยคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ปั จจัยทานายการเกิดกลุม
่ อาการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกายในผู ้ป่ วยหลังผ่าตัดสมอง
ปั จจัยทานายการเกิดภาวะแทรกซ ้อนรุนแรงทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อการฟื้ นฟูผู ้ป่ วยในของผู ้ป่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง
ปั จจัยทานายการเกิดภาวะพิษต่อตับในผู ้ป่ วยภาวะพาราเซตามอลเกินขนาด
ปั จจัยทานายการเลีย
้ งลูกด ้วยนมอย่างเดียว 6 เดือนในมารดาหลังผ่าตัดคลอด
ปั จจัยทานายการฟื้ นตัวด ้านการหายใจของผู ้ป่ วยอุบัตเิ หตุทเี่ ข ้ารับการรักษาในหอผู ้ป่ วยวิกฤต
ปั จจัยทานายความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร ้าของผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมระยะได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยใหม่
ั้
ปั จจัยทานายความสมา่ เสมอในการกินยากลุม
่ มีฤทธิก
์ ระตุ ้นในเด็กและวัยรุน
่ ทีม
่ โี รคสมาธิสน
ปั จจัยทานายคุณภาพชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมะเร็งตับทีร่ ับการรักษาด ้วยการให ้ยาเคมีบาบัดทางสายสวนหลอด
เลือดแดง
ปั จจัยทานายคุณภาพชีวต
ิ ผู ้ป่ วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว
ปั จจัยทานายผลการรักษาหลังผ่าตัดในโรคกล ้ามเนือ
้ คอผิดปกติทเี่ ป็ นซา้ ในเด็ก
ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาวะความดันโลหิตตา่ หลังจากใส่ทอ
่ ช่วยหายใจในห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศิ
ริราช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.ศิรริ ัตน์ จารุวณิช
อ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

กุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ปิ ตพ
ิ ล ชูพงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

นางสาวสุเนตร จิว๋ ปั ญญา

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวจุฑามาศ อึง้ อาพร

จิตเวชศาสตร์

ผศ. นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.นิศารัตน์ ยมาภัย
นางสาวเบญจกาย ตรีถก
ู แบบ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
ฝ่ ายการพยาบาล

รศ.พญ.วิไล คุปต์นริ ัตศ
ิ ัยกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย
รศ. นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ
นางสาวอภิชญา มั่นเกษวิทย์
นางสาวภิญญดา วัฒนานุกจิ
พญ.วริยา อึง่ เส็ง

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
ฝ่ ายการพยาบาล
ฝ่ ายการพยาบาล
จิตเวชศาสตร์

นางสาวอรุณ นิลเลิศ

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวลัดดาวัลย์ หิมคุณ
รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ฝ่ ายการพยาบาล
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.ธันยพร นครชัย

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2255

2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268

ื่ โครงการ
ชอ
ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผู ้ป่ วยสูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลศิรริ าช
ปั จจัยทีค
่ าดคะเนการกลายเป็ นมะเร็งเต ้านมจากการเจริญเพิม
่ ขึน
้ ของเซลล์ทอ
่ น้ านมทีผ
่ ด
ิ ปกติ (อิ
้ เนือ
ทิปปิ คอล ดักตัล ไฮเปอร์เพลเซีย Atypical ductal hyperplasia) ทีไ่ ด ้จากการตัดชิน
้ โดย
้ เนือ
วิธก
ี ารใช ้เข็มเจาะชิน
้ (Core Needle Biopsy)
ปั จจัยทีท
่ าให ้เกิดความล่าช ้าในกระบวนการคัดกรองผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์และผลลัพธ์ของการสร ้างแอนติบอดีตอ
่ อินเตอร์เฟอรอนแกมมาในผู ้ป่ วยติด
้ มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่วณ
เชือ
ั โรค
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับการทีผ
่ ู ้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ได ้ดี
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับความเหนือ
่ ยล ้าของผู ้ดูแลทีเ่ ป็ นญาติผู ้ป่ วยทีส
่ ญ
ู เสียการทางานของ
ระบบประสาทไขสันหลัง
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับความพร ้อมของผู ้ดูแลผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีม
่ ภ
ี าวะกลัน
้ ปั สสาวะ
ไม่อยู่
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับคุณภาพชีวต
ิ ในผู ้สูงอายุทเี่ ป็ นโรคเบาหวาน
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะอุดกัน
้ ทางเดินปั สสาวะทีไ่ ด ้รับการใส่สาย
ระบายปั สสาวะทีก
่ รวยไตผ่านผิวหนั ง
ั ้ ปี ท ี่ 2 ปี การศึกษา
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิท
์ างการศึกษาของนั กศึกษาแพทย์ชน
2555 คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ึ สเปกตรัมในโรงพยาบาลศิรริ าช
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร ้าในผู ้ดูแลผู ้ป่ วยโรคออทิซม
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร ้าของผู ้ป่ วยสูงอายุในคลินก
ิ ผู ้สูงอายุโรงพยาบาลศิรริ าช
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของมารดาเด็กพัฒนาการล่าช ้า ทีม
่ ารับบริการทีค
่ ลินก
ิ
กระตุ ้นพัฒนาการของโรงพยาบาลในภาคใต ้
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเข ้าถึงบริการสุขภาพของผู ้ป่ วยบาดเจ็บจากการจราจร
ทางบก

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.พญ.กิตก
ิ านต์ ธนะอุดม

จิตเวชศาสตร์

พญ.ณิชา จิระมงคล

ศัลยศาสตร์

นางสาวมนั นชยา กองเมืองปั ก

ฝ่ ายการพยาบาล

ศ. พญ.ยุพน
ิ ศุพท
ุ ธมงคล

อายุรศาสตร์

นศพ.ปภานั น มหาพล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นางสาวจุฑามาศ คงกลาง

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวงามทรัพย์ ทองจันทร์

ฝ่ ายการพยาบาล

ศาสตราจารย์ นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย และ
น.ส.วรรณวิไล แสวงทรัพย์

วิทยาการระบาด

นางสาวสุกัญญา คล ้ายชู

ฝ่ ายการพยาบาล

นศพ.พงศกร บุรพัฒน์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

พญ.ศิรวิ รรณ ปิ ยวัฒนเมธา
รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

จิตเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นายศิระปรุฬห์ ทองเทพ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นายณรงค์ กลัน
่ ความดี

ฝ่ ายการพยาบาล

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283

ื่ โครงการ
ชอ
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวต
ิ ในผู ้สูงอายุไทย ข ้อมูลจากการสารวจสุขภาพ
ประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 4
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ตอ
่ การเกิดทารกแรกเกิดน้ าหนั กน ้อยในสตรีตงั ้ ครรภ์ทฝ
ี่ ากครรภ์ในคลินก
ิ
ตัง้ ครรภ์วย
ั รุน
่
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลังจากการผ่าตัดหัวใจทีใ่ ช ้เครือ
่ งปอด และหัวใจ
เทียม
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเกิดการบาดเจ็บต่อริมฝี ปากในผู ้ป่ วยในทีเ่ ข ้ารับการผ่าตัดภายใต ้การดมยาสลบ
และใส่ทอ
่ ช่วยหายใจ
้ หลังการผ่าตัดรักษานิว่ โดยการส่องกล ้องเจาะผ่านทางผิวหนั ง
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเกิดภาวะติดเชือ
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกวิธก
ี ารรักษาของผู ้ป่ วย ในภาวะไอ จาม ปั สสาวะเล็ด
่ มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่เชือ
้ วัณ
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการดาเนินโรค และผลการรักษาผู ้ป่ วยซึง่ ติดเชือ
โรคแบบแพร่กระจาย ซึง่ มีภาวะการสร ้างแอนติบอดีตอ
่ อินเตอร์เฟอรอนแกมมา
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการดาเนินโรคทีแ
่ ย่ลงในผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับการรักษาทีห
่ ้องแพทย์เวร โรงพยาบาลศิร ิ
ราช
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการตัดสินใจตรวจคัดกรองหรือตรวจวินจ
ิ ฉั ยทารกกลุม
่ อาการดาวน์ในสตรีตงั ้ ครรภ์
ทีม
่ อ
ี ายุตงั ้ แต่ 35 ปี
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการพยากรณ์โรคในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะไตวายเฉียบพลัน
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการล ้มในผู ้ป่ วยไทยสูงอายุทม
ี่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลชุมชน
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการหายไปของภาวะหลอดเลือดแดงโป่ งพองชนิด Flow-related aneurysm ใน
่ มต่อกันอย่างผิดปกติในสมอง (Cerebral AVM)
โรคหลอดเลือดเเดงเเละหลอดเลือดดาเชือ
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการอยูร่ อดระยะเวลาของการรอดชีพในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองบริเวณประสาท
ส่วนกลางชนิดปฐมภูม ิ
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความคงทนของกล ้องส่องตรวจท่อไตชนิดโค ้งงอได ้ทีใ่ ช ้ในการทาหัตถการใน
ระบบทางเดินปั สสาวะส่วนบน
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความความล ้มเหลวในการนาไปใช ้ของการผ่าตัดสร ้างหลอดเลือดสาหรับฟอก
เลือดโดยใช ้หลอดเลือดของผู ้ป่ วยโรคไตวายเรือ
้ รังเอง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

อายุรศาสตร์

นางปิ ยาภรณ์ ล่าฟ้ าเริงรณ

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.ฐิตม
ิ า ชินะโชติ

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์
นาวสาวบุษกร ยกกลิน
่

ศัลยศาสตร์
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ.พญ.ยุพน
ิ ศุพท
ุ ธมงคล

อายุรศาสตร์

อ. พญ.วันสิร ิ ชัยสิรน
ิ ทร์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.ปริณดา เราจนานนท์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.หทัยกาญจน์ มาลากร
นศพ.นิพฐ
ิ เจริญงาม

กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.พลอยเพลิน พิกล
ุ สด

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2294

ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความตัง้ ใจทีจ
่ ะลาออกของวิสัญญีพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใน
ึ ษา ภาควิชาวิสัญญีวท
กากับของรัฐ กรณีศก
ิ ยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ม.มหิดล
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อคุณภาพชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยข ้ออักเสบรูมาตอยด์
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อผลการจัดแนวกระดูกสันหลังขณะใส่อป
ุ กรณ์เฝื อกพยุงหลัง หล่อแบบเฉพาะราย
เพือ
่ การรักษาในผู ้ป่ วยวัยรุน
่ กระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุ
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อภาวะขาดวิตามินดีในผู ้ป่ วยสูงอายุ การศึกษาโดยใช ้โรงพยาบาลเป็ นฐาน ณ
โรงพยาบาลศิรริ าช
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อภาวะซึมเศร ้าและวิตกกังวลในผู ้ป่ วยข ้ออักเสบรูมาตอยด์
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อระยะเวลาการชักทีเ่ หมาะสมในการรักษาผู ้ป่ วยด ้วยวิธก
ี ารใช ้กระแสไฟฟ้ า
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่ออัตราการใส่ทอ
่ หลอดลมคอสาเร็จในครัง้ แรกและอัตราการเกิดภาวะแทรกซ ้อนจาก
การใส่ทอ
่ หลอดลมคอทีห
่ ้องฉุ กเฉินของโรงพยาบาลศิรริ าชโดยใช ้การศึกษาแบบย ้อนหลัง 5 ปี
่ งกล ้องรักษานิว่ ในกระเปาะทีไ่ ต
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่ออัตราการหายของนิว่ หลังการผ่าตัดด ้วยวิธส
ี อ
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการตัดสินใจของสตรีตงั ้ ครรภ์ไทยในการตรวจวินจ
ิ ฉั ยโรคเบต ้าธาลัสซีเมีย
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการปรับตัวของญาติผู ้ป่ วยวิกฤติทางศัลยศาสตร์ในบริบทการดูแลแบบ
ประคับประคอง
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อความร่วมมือในการใช ้ยาฉีดอินซูลน
ิ ในผู ้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2

2295

ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อความสามารถในการทาหน ้าทีข
่ องผู ้หญิงทีม
่ ภ
ี าวะหัวใจล ้มเหลว

2296

ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อการใช ้บริการโรงอาหารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อผลลัพธ์ของการรักษาโรคความเจ็บปวดบริเวณใบหน ้าจากเส ้นประสาทสมองคูท
่ ี่ 5
โดยวิธก
ี ารผ่าตัดแก ้ไขภาวะเส ้นเลือดกดทับเส ้นประสาท
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อผลลัพธ์ของการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะหมองรองกระดูกสันหลังอักเสบจากการติด
้ แบคทีเรีย
เชือ
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนของนั กศึกษาผู ้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร ้าและปั ญหาสุขภาพจิตในผู ้ป่ วยโรคอ ้วนชาวไทย
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการแพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลืองในอุ ้งเชิงกรานในมะเร็งเยือ
่ บุมดลูกชนิด
endometrioid

2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293

2297
2298
2299
2300
2301

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นางปาริชาต อภิเดชากุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

อายุรศาสตร์

นางสาววรลักษณ์ ปรากฎมงคล

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

อ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์
รศ. พญ.พรจิรา ปริวช
ั รากุล

อายุรศาสตร์
จิตเวชศาสตร์

อ. พญ.ทิพา ชาคร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ผศ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์
นางสมหมาย วิบล
ู ย์ชาติ

ศัลยศาสตร์
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นางสาวสุพรภัทตรา บุง่ นาม

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวสุปริญญา พรมมาลุน
รศ. ดร. ศิรอ
ิ ร สินธุและรศ. นพ. ดารัส ตรีสโุ กศล
(ทีป
่ รึกษา)
นางสาวภารดี เสาะแสวง

ฝ่ ายการพยาบาล

ผศ. นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.หลักชัย พลวิจต
ิ ร

ศัลยศาสตร์

นางพรพรรณ ศรไสว

ฝ่ ายการพยาบาล

ผศ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน

อายุรศาสตร์

นพ.ประกาศิษฐ์ คะระวานิช

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อายุรศาสตร์
งานบริหารและธุรการ

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317

ื่ โครงการ
ชอ
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการคลอดบุตรน้ าหนั กตา่ กว่าเกณฑ์ในโรงพยาบาลเจ ้าคุณไพบูลย์
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการฉีกขาดของกล ้ามเนือ
้ หูรด
ู ทวารหนั กเนือ
่ งมาจากการคลอดบุตร
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการอุดตันของสายสวนหลอดเลือดดาใหญ่ทใี่ ส่ผา่ นทางหลอดเลือดดาส่วน
ปลายทีผ
่ วิ หนั งในทารกแรกเกิด
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับความแออัดของห ้องฉุกเฉินกุมารเวชศาสตร์ หน่วยตรวจโรคผู ้ป่ วยนอก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับความรุนแรงของความคิดอยากตายในผู ้ป่ วยโรคซึมเศร ้า หน่วยตรวจโรคจิตเวช
ศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
่ ม ในคลินก
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับความรู ้สึกเป็ นภาระของญาติผู ้ดูแลผู ้ป่ วยภาวะสมองเสือ
ิ ผู ้สูงอายุ
ิ ระดับปริญญาตรีชน
ั ้ ปี ท ี่ 1
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและผ่าฟั นอุปสรรคของนิสต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับคุณภาพชีวต
ิ ผู ้ป่ วยแผลไหม ้ทีม
่ าติดตามการรักษาภายหลังจาหน่ายจาก
โรงพยาบาล
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับระดับอาการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ของโรคซึมเศร ้าที่ 6-8 สัปดาห์หลังการรักษา
ปั จจัยพยากรณ์การเกิดเป็ นซา้ ของโรคมิกโซไฟโบรซาร์โคมา (Myxofibrosarcoma) หลังการ
ผ่าตัดรักษา
ปั จจัยพยากรณ์ความสามารถในการเดินหลังจากการรักษาภาวะมะเร็งแพร่กระจายทีก
่ ระดูกต ้นขา
โดยการใช ้แกนดามกระดูก
ปั จจัยร่วมทางคลินก
ิ และพยาธิสภาพทางไตในการทานายโรคไอจีเอเนโฟรพาธี ประสบการณ์ใน
ไทย
ปั จจัยสัมพันธ์ของระดับแมกนีเซียมในเลือดทีต
่ า่ กว่าระดับการรักษาเพือ
่ ใช ้ป้ องกันการชักในสตรี
ตัง้ ครรภ์ครบกาหนดทีม
่ ภ
ี าวะครรภ์เป็ นพิษทีร่ น
ุ แรง
ปั จจัยสาหรับพยากรณ์การมองเห็นหลังผ่าตัดเนือ
้ งอกเยือ
่ หุ ้มสมองบริเวณทางเดินเส ้นประสาทตา
ส่วนหน ้า
ปั ญหาและอุปสรรคทีม
่ ผ
ี ลต่อการทาวิจัย และแนวทางแก ้ไขของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวท
ิ ยา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ปั ญหาด ้านจิตใจและพฤติกรรมในเด็กและวัยรุน
่ ผู ้ลีภ
้ ัยในประเทศไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นศพ.จิรวิทย์ ฉั นชัยรุง่ เจริญ
พญ.วรรวดี ทรัพย์ม ี

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.พิมล วงศ์ศริ เิ ดช

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์

จิตเวชศาสตร์

นางสาวปิ ตพ
ิ ร สิรท
ิ พ
ิ ากร

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นายณั ฐวุฒ ิ ชายชุม และ อ.นพ.ศุภโชค สิงหกันต์ จิตเวชศาสตร์
นางสาวสุมต
ิ รา แป้ นคุ ้มญาติ

ฝ่ ายการพยาบาล

อ. พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์

จิตเวชศาสตร์

อ. นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

่ กองแก ้ว
ศ. พญ.วณิชา ชืน

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. พญ.อรุโณทัย ศิรอ
ิ ัศวกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.ศันสนีย ์ เรืองสอน

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

2318
2319

ปั ญหาทางกระดูกในผู ้ป่ วยโรคกระดูกพันธุกรรม
ปั ญหาทางออร์โธปิ ดกส์ในผู ้ป่ วยโรคซินโดรมในเด็ก

ศ. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์
ศ. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

2320

ปั ญหาสุขภาวะทาเพศของผู ้ปวยหญิงทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยเป็ นโรคหูดหงอนไก่

ผศ.พญ.เจนจิต ฉายะจิตดา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.กิตริ ัตน์ อังกานนท์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ั ลีระศิร ิ
ผศ.นพ.พิชย

สูตศ
ิ าสตร์ นรีเวชวิทยา

พญ.อจลญา เตยะธิต ิ

รังสีวท
ิ ยา

่ วัฒนา
นางสาวประคอง ชืน

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.จิราพร เสตกรณุกล
ู

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.สุภญ
ิ ญา อินอิว

กุมารเวชศาสตร์

ั
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

นางสมพร กิจนุกล
ู

ฝ่ ายการพยาบาล

นายณั ฐพงษ์ พลหาญ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330

ผลเปรียบเทียบการฟื้ นตัวของกล ้ามเนือ
้ งอข ้อศอกภายหลังย ้ายเส ้นประสาทระหว่างใช ้ใยประสาท
บางส่วนของเส ้นประสาท ulnar และ median ในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการบาดเจ็บ brachial plexus ของ
แขนส่วนบน
้ ของต่อมอดีนอยด์ และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเชือ
้ กับลักษณะทาง คลินก
ผลเพาะเชือ
ิ ของ
โรค
้ ของการใส่ยาเฮพารินเข ้ากระเพาะปั สสาวะเพือ
ผลในระยะสัน
่ รักษากลุม
่ อาการปวดเรือ
้ รังใน
่ เปรียบเทียบกลุม
กระเพาะปั สสาวะ การวิจัยแบบสุม
่ ควบคุม และปกปิ ดทางเดียว
ผลกระทบของ 18F-FDG PET/CT scan ต่อการเปลีย
่ นแปลงวิธก
ี ารรักษาในมะเร็งปอดชนิด
non-small cell
้ ถึงผลการตรวจน้ าครา่ ต่อสตรีตงั ้ ครรภ์ทก
ผลกระทบของการให ้ข ้อความอย่างสัน
ี่ าลังรอผลการ
ตรวจน้ าครา่
ผลกระทบของดัชนีทางโลหิตวิทยาเป็ นปั จจัยทานายการพยากรณ์อัตราการรอดชีพของผู ้ป่ วย
มะเร็งหลังโพรงจมูกระยะไม่แพร่กระจาย
ผลกระทบของระบบบันทึกข ้อมูลทางการแพทย์ด ้วยอิเล็คทรอนิกส์ตอ
่ ทัศนคติความสุขในการ
ทางาน และบรรยากาศการเรียนรู ้ของแพทย์ประจาบ ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตติย
ภูมแ
ิ ห่งหนึง่
ผลกระทบทางด ้านร่างกาย ครอบครัว และสังคมในเด็กทีเ่ ป็ นโรคกล ้ามเนือ
้ เจริญผิดเพีย
้ นดูเชน
เทียบกับเด็กปกติ
้ เนือ
ผลการใช ้โปรแกรมการเตรียมความพร ้อมก่อนตัดชิน
้ ต่อมลูกหมากทางทวารหนั กด ้วยเครือ
่ ง
อัลตร ้าซาวด์
ผลการใช ้อุปกรณ์ประคองข ้อเท ้าและฝ่ าเท ้าชนิดมีข ้อเท ้าทีป
่ รับองศาได ้ต่อการเดินขึน
้ และลงทาง
ลาด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

2339
2340
2341
2342
2343

ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู ้ป่ วยทีไ่ ม่มเี นือ
้ งอกชนิดร ้ายแรงทาง
นรีเวชทีม
่ าผ่าตัดผ่านกล ้องทางหน ้าท ้อง
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ทางศัลยศาสตร์ด ้วยกระบวนการทางานเป็ นทีม
ผลการดูแลผู ้ป่ วยด ้วยโปรแกรมเร่งการฟื้ นตัวหลังการผ่าตัดลาไส ้ใหญ่และทวารหนั ก
ผลการตรวจตาด ้วย optical coherence tomography (OCT) และ fluorescein angiography
(FA) ในผู ้ป่ วยโรค central serous chorioretinopathy (CSC)
้ ของระบบสืบพันธุส
้ ไวรัสเอชไอวี
ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกและโรคติดเชือ
์ ตรี ในสตรีทต
ี่ ด
ิ เชือ
ในโรงพยาบาลศิรริ าชช่วงปี พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2554
ผลการติดตามการรักษาผ่านสายสวนเพือ
่ รักษาหลอดเลือดแดงตีบในผู ้ป่ วยปลูกถ่ายไต:
ประสบการณ์ 11ปี ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการติดตามหลังการรักษาโดยการฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลัง (Vertebroplasty) หลายระดับ กับ
1-2 ระดับในผู ้ป่ วยกระดูกสันหลังแตกยุบ
ผลการทดสอบการยับยัง้ ระดับการหลัง่ ซีเปปไทด์ในการวินจ
ิ ฉั ยแยกโรคของภาวะน้ าตาลในเลือด
ตา่ ทีม
่ รี ะดับอินซูลน
ิ ในเลือดสูง
่ ม
ผลการผ่าตัด High tibial osteotomy ต่อการเอียงตัวของข ้อเท ้าในผู ้ป่ วย โรคข ้อเข่าเสือ
ผลการผ่าตัดกล ้ามเนือ
้ Levator ในผู ้ป่ วยเปลือกตาตกทีม
่ ก
ี ารทางานของกล ้ามเนือ
้ Levator ไม่ด ี
ผลการผ่าตัดต่อหลอดเลือดสาหรับฟอกเลือดบริเวณโคนนิว้ หัวแม่มอ
ื
ผลการผ่าตัดตาเหล่แนวนอนทีเ่ กิดตามหลังการมีพยาธิสภาพทีต
่ าซึง่ ทาให ้การมองเห็นลดลง
ผลการผ่าตัดรักษา isthmic spondylolisthesis ในผู ้ป่ วยเด็กและวัยรุน
่

2344

ผลการผ่าตัดรักษาโรคเนือ
้ งอกนิวโรเอนโดไครน์ของตับอ่อนในโรงพยาบาลศิรริ าช

อ.นพ.ประเวชย์ มหาวิทต
ิ วงศ์

ศัลยศาสตร์

2345
2346

ผลการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุในวัยรุน
่ ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
ผลการผ่าตัดรักษาโรคทางเดินน้ าดีโป่ งพองในผู ้ใหญ่ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่สว่ นช่องท ้องโป่ งพองทีย
่ งั ไม่มอ
ี าการโดยการผ่าตัด
ใส่หลอดเลือดเทียมผ่านทางช่องท ้องเปรียบเทียบกับผ่านทางสายสวน
ผลการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจแต่กาเนิดชนิดไม่ซับซ ้อน ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ ของสาขาศัลยศาสตร์หวั ใจ
และทรวงอก ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์
นพ.พลสิทธิ์ แสงเสรีสถิตย์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลยศาสตร์

ั
อ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย ์

ศัลยศาสตร์

2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338

2347
2348

รศ. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ. ดร. นพ.วรุตม์ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ฝ่ ายการพยาบาล งานการพยาบาลสูต ิ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์

จักษุ วท
ิ ยา

อ. พญ.เจนจิต ฉายะจินดา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
ผศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์
อ. นพ.บรรเจิด ประดิษฐ์สข
ุ ถาวร
ผศ. นพ.พิทยา ภมรเวชวรรณ
อ. นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
จักษุ วท
ิ ยา
ศัลยศาสตร์
จักษุ วท
ิ ยา
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวพลารัตน์ อรรจน์สาธิต

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366

ื่ โครงการ
ชอ
ผลการผ่าตัดรักษากระดูกต ้นแขนส่วนปลายหักส่วน lateral condyle ในเด็กในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการผ่าตัดรักษาของผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับบาดเจ็บต่อหลอดเลือดขาทีม
่ รี ะยะเวลาการขาดเลือดนาน
เกินกว่า 6 ชัว่ โมง
ผลการผ่าตัดรักษาด ้วยวิธย
ี ด
ื กระดูกด ้วย Ilizorov ในผู ้ป่ วยโรค fibularhemimelia
ผลการผ่าตัดรักษาภาวะ congenital trigger thumb และ trigger finger ในรพ. ศิรริ าช
ผลการผ่าตัดรักษาภาวะ Slipped capital femoral epiphysis ในเด็ก
ผลการผ่าตัดรักษาภาวะข ้อสะโพกหลุดในผู ้ป่ วย Arthrogryposis
ผลการผ่าตัดรักษาภาวะคอเอียงแต่กาเนิดจากกล ้ามเนือ
้ คอผิดปกติในเด็กโดยวิธ ี bipolar release
ผลการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่เอออตาร์บริเวณทรวงอกต่อช่องท ้องโป่ งพองโดยอาศัยเครือ
่ ง
่ มผ่านทางหลอดเลือดทีข
ปอดหัวใจเทียมเชือ
่ าหนีบ
ผลการยืดกระดูกในเด็กทีม
่ ก
ี ระดูกหน ้าแข ้งโก่งเข ้าในไปทางด ้านหลัง
ผลการรอดชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยมะเร็งตับระยะแพร่กระจายทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยยา Sorafenib
ผลการระงับปวดหลังการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าโดย ฉีดยาชาทีเ่ ส ้นประสาทไซติก ด ้วยยาชาบิวพิวา
เคน ความเข ้มข ้นตา่ ผสมกับเดกซาเมทาโซน ร่วมกับฉีดยาชาเข ้าช่องแอดดักเตอร์ และฉีดยาชา
่ และมีกลุม
รอบข ้อเข่า โดยการทดลองแบบสุม
่ ควบคุม
ผลการรักษา Venous malformation ในช่องปากในเด็ก โดย Nd-YAG laser
ผลการรักษา และปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการรักษาของผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดในสมองโป่ งพองตาแหน่ง
vertebral
ผลการรักษา และภาวะแทรกซ ้อนของผู ้ป่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ด ้รับการตัดม ้ามใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษา และภาวะแทรกซ ้อนจากการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดโดยใช ้อุปกรณ์ปิดผ่าน
ทางสายสวนในโรงพยาบาลศิรริ าช
้ ราทีเ่ ล็บเท ้า ของการติดเชือ
้ ผสมระหว่างกลาก
ผลการรักษา และหลักฐานสนั บสนุนสาหรับโรคเชือ
้ กลากเพียงอย่างเดียว
และกลากเทียม กับการติดเชือ
ผลการรักษา โดยวิธก
ี ารผ่าตัด Valgus osteotomy ในผู ้ป่ วย Coxa vara ในเด็ก
ผลการรักษาเนือ
้ งอกสมองชนิด Glioblastoma 10 ปี ของโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. ดร.นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.บรรเจิด ประดิษฐ์สข
ุ ถาวร

ศัลยศาสตร์

ศ.
ศ.
ศ.
ศ.
ศ.

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ดร.นพ.กมลพร
ดร.นพ.กมลพร
ดร.นพ.กมลพร
ดร.นพ.กมลพร
ดร.นพ.กมลพร

แก ้วพรสวรรค์
แก ้วพรสวรรค์
แก ้วพรสวรรค์
แก ้วพรสวรรค์
แก ้วพรสวรรค์

รศ. นพ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร

ศัลยศาสตร์

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์
อ. พญ.ศิรโิ สภา เตชะวัฒนะวรรณา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.บุศรา ศิรวิ น
ั สาณฑ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.อัครพล มุง่ นิรันดร์

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.อัญชลี ชูโรจน์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.ณั ศวีร ์ วัฒนา

กุมารเวชศาสตร์

ิ ฐ์กล
ศ. นพ.กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ

กุมารเวชศาสตร์

ี
ผศ. พญ.จรัสศรี ฬยาพรรณ

ตจวิทยา

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์
อ. พญ.อชิรญา เตยะธิต ิ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2367

2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380

ื่ โครงการ
ชอ
ผลการรักษาเบือ
้ งต ้นของการรักษาด ้วยการสอดใส่แร่กัมมันตภาพรังสีด ้วยเทคนิคภาพนาวิถ ี ทัง้ มี
การฝั ง และไม่ฝังแร่ ในมะเร็งปากมดลูก ด ้วยใช ้อุปกรณ์เสริม “Siriraj Ring Cap” คูก
่ ับอุปกรณ์
หลัก VarisourceTM Titanium Ring
ผลการรักษาเบือ
้ งต ้นของการรักษาด ้วยรังสีรักษาระยะใกล ้อัตราปริมาณรังสีสงู ร่วมกับการรักษา
ด ้วยการฉายรังสีจากภายนอกและร่วมหรือไม่รว่ มกับการรักษาด ้วยการลดฮอร์โมนแอนโดรเจน ใน
มะเร็งต่อมลูกหมาก ของโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาแบบกลุม
่ การทาจิตบาบัดเพือ
่ ปรับเปลีย
่ นความคิดและพฤติกรรม ในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะ
ปวดเรือ
้ รังในโรงพยาบาลศิรริ าช ทีร่ ะยะเวลา 1 เดือน
ผลการรักษาแผลกดทับโดยใช ้พลาสมาทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ า่
้ เทียบกับการพันขาด ้วยผ ้ายืดชนิด
ผลการรักษาแผลหลอดเลือดดาโดยใช ้วัสดุพันขาชนิดสองชัน
เดียวแบบ ดัง้ เดิม
ผลการรักษาและการกลับมาทางานของช่องปากของภาวะเนือ
้ งอกในช่องปากระยะทีม
่ ก
ี ารลุกลาม
เฉพาะทีท
่ ไี่ ด ้รับการผ่าตัดเนือ
้ งอกออกและผ่าตัดเสริมสร ้างด ้วยวิธก
ี ารทางจุลศัลยกรรม
ผลการรักษาและความปลอดภัยโรคหูดอวัยวะเพศหรือทวารหนั กและผลการแสดงออกของยีน
เปรียบเทียบครีมสารสกัดจากพญายอกับโพโดไฟลินในผู ้ป่ วยชายไทย: การศึกษาเปรียบเทียบการ
่
รักษาในคนเดียวกันแบบสุม
ผลการรักษาและค่าใช ้จ่ายของการบูรณะกระดูกภายหลังผ่าตัดมะเร็งกระดูกรอบหัวเข่า โดยการใช ้
osteochondral allograft และ tumor endoprosthesis
ผลการรักษาและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการพยากรณ์โรคในผู ้ป่ วยมะเร็งของปลอกหุ ้มเส ้นประสาท
ผลการรักษาและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการรักษาโรค soft tissue sarcoma บริเวณแขนขา และลาตัวที่
ยังไม่มก
ี ารแพร่กระจายด ้วยการผ่าตัดและการฉายแสงหลังการผ่าตัดในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาโดยการผ่าตัดเต ้านมทัง้ หมดแบบสงวนผิวหนั งและหัวนม
ผลการรักษาโดยการผ่าตัดตับในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาโดยวิธก
ี ารเลือกตัดเส ้นประสาทส่วนปลายในการรักษาโรคดิสโทเนียทีล
่ าคอ
ผลการรักษาโรคและระบบภูมค
ิ ุ ้มกันของร่างกายในผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามเฉพาะทีท
่ ี่
ได ้รับการรักษาด ้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบาบัด เปรียบเทียบระหว่างผู ้ป่ วยปกติและผู ้ป่ วยทีต
่ ด
ิ
้ เอชไอวีหรือมีภาวะภูมค
้ HIV
เชือ
ิ ุ ้มกันบกพร่องจากผลของการติดเชือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.พิทยา ด่านกุลชัย

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.พิทยา ด่านกุลชัย

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. รอ. พญ.ณั ฎฐา สายเสวย

จิตเวชศาสตร์

ศ.คลินก
ิ . นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

ศัลยศาสตร์

อ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ

ศัลยศาสตร์

รศ.ดร.นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

รศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นพ.ธง นราวิวฒ
ั น์

รังสีวท
ิ ยา

นพ.สิงหา ศรีปรีชาพัฒนะ
รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิรวิ ฒ
ั นอักษร
อ. นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.จันจิรา เพชรสุขศิร ิ

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395

ื่ โครงการ
ชอ
ผลการรักษาโรคไตอักเสบลูปัสในเด็กด ้วยยาไมโครฟี โนเลท โมเฟทิล เปรียบเทียบกับยาไซโคล
ฟอสฟาไมด์ทางหลอดเลือดดา
ผลการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมแ
ิ พ ้ในกลุม
่ ทีม
่ อ
ี าการตลอดเวลาในผู ้ป่ วยเด็กไทย
ผลการรักษาโรคมะเร็งเนือ
้ รกในผู ้ป่ วยซึง่ ได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยตาม FIGO staging system (2000)
และ modified WHO scoring ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาโรคมะเร็งชนิด germ cell tumor ด ้วยยาเคมีบาบัด Cisplatin/Etoposide /Bleomycin
(PEB) ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิดฮอดจ์กน
ิ ในรพ.ศิรริ าช
ผลการรักษาโรคมะเร็งมัยอีโลมาโดยใช ้ยาซัยโคลฟอสฟาไมด์และเดกซามีทาโซน
ผลการรักษาโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนั กด ้วยการผ่าตัดส่องกล ้อง วิธ ี Hand-assisted
Laparoscopic Surgery
่ มต่อกันอย่างผิดปกติตาแหน่ง
ผลการรักษาโรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดาสมองเชือ
Cavernous sinus โดยใช ้วิธส
ี ายสวนอุดหลอดเลือดในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาโรคหูดอวัยวะเพศหรือทวารหนั กเปรียบเทียบครีมสารสกัดจากพญายอกับโพโดไฟลิน
่
ในผู ้ป่ วยชายไทย: การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาในคนเดียวกันแบบสุม
้ (หลังจาก 30 วัน)ของโรคหลอด
ผลการรักษาในช่วงต ้น (ภายใน 30 วันหลังผ่าตัด) และ ระยะสัน
เลือดแดงใหญ่ในช่องท ้องโป่ งพองโดยวิธก
ี ารสวนใส่หลอดเลือดเทียม(EVAR)ระหว่างกลุม
่ ผ่าตัด
ตามตารางนั ดและกลุม
่ ผ่าตัดแบบฉุกเฉิน
ผลการรักษาในผู ้ป่ วยมะเร็งเยือ
่ บุโพรงมดลูกระยะลุกลาม(ระยะทีส
่ ามและสี)่
ผลการรักษาในระยะยาวและความจาเป็ นของการนั ดผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉินในผู ้ป่ วยโรคลาไส ้ใหญ่
โป่ งพองและอักเสบทีป
่ ระสบความสาเร็จจากการรักษาแบบประคับประคอง
่ งว่างหลังใส่ อุปกรณ์ตรึงกระดูก
ผลการรักษากระดูกแข ้งและกระดูกต ้นขาหักต่อไม่ตด
ิ และมีชอ
ภายนอก
ผลการรักษากระดูกต ้นแขนส่วนปลายหักเหนือปุ่ มข ้อในเด็กในกลุม
่ ที่ 2 ของการแบ่งกลุม
่ แบบกา
รทแลนด์
ผลการรักษากระดูกต ้นแขนส่วนปลายหักส่วน lateral condyle ในเด็ก

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.อนิรธ
ุ ภัทรากาญจน์

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.วรรณิกา แสงสุรย
ี ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ

อายุรศาสตร์

อ. พญ.พลอยเพลิน พิกล
ุ สด
อ. พญ.พลอยเพลิน พิกล
ุ สด

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

อ. นพ.อัฐพร ตระการสง่า

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.อัญชลี ชูโรจน์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. ดร. นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

ั
อ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

นพ.เจษฎา วุฒธิ รรมสุข

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.อิสริยา มงคลศุภวาร

ศัลยศาสตร์

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ.ดร.นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ล์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413

ื่ โครงการ
ชอ
ผลการรักษากระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุในวัยรุน
่ ด ้วยวิธก
ี ารใส่อป
ุ กรณ์เฝื อกพลาสติก
พยุงหลัง หล่อแบบเฉพาะตัวคนไข ้
้ พิไธโอสิสทีห
ผลการรักษาการติดเชือ
่ ลอดเลือดแดง ด ้วยการผ่าตัด ร่วมกับการกระตุ ้นภูมค
ิ ุ ้มกัน
้ รา
และการให ้ยาต ้านเชือ
ผลการรักษาการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุโดยใช ้ระบบนาร่องแบบคอมพิวเตอร์
ช่วยขณะผ่าตัด โดยการยึดตรึงโลหะแบบเพดดิคล
ุ าสกรู
ผลการรักษาการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดในกลุม
่ โรคมาร์แฟนซินโดรม
ผลการรักษาการผ่าตัดลิน
้ หัวใจไตรคัสปิ ดหลังผ่าตัดลิน
้ หัวใจไมตรัลในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาของ ชนิดโอเวิรท
์ และ ชนิดไม่โอเวิรท
์ ของภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบ
แพร่กระจายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ผลการรักษาของเครือ
่ งมือในช่องปากชนิดเฉพาะบุคคลในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ชนิดอุดกัน
้ ในคนไทย
ผลการรักษาของโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท ้องโป่ งพองแตกระหว่างกลุม
่ ทีร่ ักษาด ้วยวิธก
ี าร
สวนใส่หลอดเลือดเทียม และกลุม
่ ทีร่ ักษาด ้วยการผ่าตัด
ผลการรักษาของการเปลีย
่ นลิน
้ หัวใจพัลโมนิกด ้วยสายสวนที่ รพ.ศิรริ าช
ผลการรักษาของการดามกระดูกต ้นขาทีห
่ ก
ั ผ่านรอยโรคด ้วย Proximal femoral locking plate
ผลการรักษาของการผ่าตัดจีไ้ ขสันหลังและรากประสาทไขสันหลังสาหรับภาวะกล ้ามเนือ
้ หดเกร็ง
รุนแรง
ผลการรักษาของการผ่าตัดปิ ดช่องคลอดในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาของผู ้ป่ วยภาวะลิน
้ หัวใจพัลโมนารีตบ
ี ตันร่วมกับรูรั่วผนั งกัน
้ หัวใจห ้องล่าง
ผลการรักษาของมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma โดยการผ่าตัดตับ ในผู ้ป่ วยโรคไขมัน
้ ไวรัสตับอักเสบบีอย่างเรือ
เกาะตับเปรียบเทียบกับผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารติดเชือ
้ รัง
ผลการรักษาขาผิดรูปโดยอุปกรณ์ยด
ึ ตรึงกระดูกภายนอก hexagonal fixator
ผลการรักษาขายาวไม่เท่ากันในเด็กด ้วยอุปกรณ์ยด
ื กระดูกอิลซ
ิ าลอฟ
้ และระยะยาวของการรักษาภาวะหลอดเลือดแดงโป่ งพองในช่อง
ผลการรักษาฉุ กเฉินของระยะสัน
ท ้องแตกโดยวิธก
ี ารสอดใส่หลอดเลือดเทียมผ่านทางสายสวน
่ มกดทับเส ้นประสาทด ้วยการผ่าตัดแผลเล็กโดยใช ้กล ้อง
ผลการรักษาช่องกระดูกสันหลังเสือ
microscope

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.อนุวฒ
ั น์ ดวงประทีป

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์
นพ.วรพจน์ ชมศิร ิ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ั
ผศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

ิ ฏ์กล
ศ. นพ.กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ
รศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

กุมารเวชศาสตร์
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ

ศัลยศาสตร์

ั ลีระศิร ิ
ผศ. นพ.พิชย
รศ. พญ.ชดชนก วิจารสรณ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.พีระจิตร เอีย
่ มโสภณา
ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ั
น.ต. รศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.อารีศักดิ์ โชติวจิ ต
ิ ร

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429

ื่ โครงการ
ชอ
ผลการรักษาด ้วยเครือ
่ งอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนือ
่ ง ต่อระดับความดันโลหิตในผู ้ป่ วยโรค
ความดันโลหิตสูง ทีม
่ ภ
ี าวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน
้ ระดับรุนแรง
ผลการรักษาด ้วยยาเคมีบาบัดหลังการผ่าตัดในผู ้ป่ วยมะเร็งเนือ
้ เยือ
่ อ่อนบริเวณแขนขาทีไ่ ด ้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาด ้วยวิธก
ี ารอุดหลอดเลือดของไตผ่านสายสวนในกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับการบาดเจ็บต่อไตใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ผลการรักษาตาเหล่ด ้วยวิธก
ี ารผ่าตัดย ้ายกล ้ามเนือ
้ ตาในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาตามความเป็ นจริงในผู ้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรือ
้ รังทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยยา
เพ็คอินเตอร์เฟอรอน แอลฟ่ า-2บี (Protocol No. MK 4031-387-00)
ผลการรักษาทางคลินก
ิ โดยวิธ ี Intralesional Curettage, Warm Saline Irrigation and
Phenolization ในผู ้ป่ วย Pseudotumor
ั ้ ใต ้ผิวหนั งคล ้ายภาวะไขมันอักเสบชนิดที
ผลการรักษาทางคลินก
ิ ของมะเร็งต่อมน้ าเหลืองทีช
่ น
เซลล์ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาผู ้ป่ วย Morbid Obesityจานวน 100 รายแรกของโรงพยาบาลศิรริ าช ด ้วยการผ่าตัด
Bariatric Surgery
ผลการรักษาผู ้ป่ วยเด็กโรค Ependymoma ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาผู ้ป่ วยเด็กโรค Medulloblastoma ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาผู ้ป่ วยเด็กโรค Neuroblastoma ในประเทศไทย ประสบการณ์ 14 ปี จากโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ผลการรักษาผู ้ป่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียด ้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเม็ดเลือดในประเทศไทย
ผลการรักษาผู ้ป่ วยเปลือกตาตกทุกระดับความรุนแรงด ้วยการผ่าตัดกล ้ามเนือ
้ มุลเลอร์
ผลการรักษาผู ้ป่ วยโรคกล ้ามเนือ
้ เรียบหลอดอาหารไม่คลายทีม
่ ห
ี ลอดอาหารคดโค ้งโดยการตัด
กล ้ามเนือ
้ ผ่านกล ้องส่องทางเดินอาหารส่วนบน
ผลการรักษาผู ้ป่ วยไวรัสตับอักเสบบีเรือ
้ รังที่ รพ ศิรริ าช โดยการใช ้ยาอินเตอร์ฟีรอนเปรียบเทียบ
กับการใช ้ยาต ้านไวรัสชนิดรับประทานเอ็นทีคาเวียร์
่ มและยึด
ผลการรักษาผู ้ป่ วยกระดูกสันหลังคดในผู ้ใหญ่ด ้วยการผ่าตัดระบายช่องไขสันหลัง, เชือ
กระดูกด ้วยเหล็กดามหลายระดับ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.พิทยา ภมรเวชวรรณ

จักษุ วท
ิ ยา

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.วรบุตร ทวีรจ
ุ จนะ

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร
อ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ
ผศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์

กุมารเวชศาสตร์
จักษุ วท
ิ ยา

ิ เทพา
อ. นพ.ชัยณรงค์ พลานุสต

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.อารีศักดิ์ โชติวจิ ต
ิ ร

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2436
2437

ผลการรักษาผู ้ป่ วยกล ้ามเนือ
้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST-elevation โดยใช ้อุปกรณ์แองจิโอเจท
ในการสลายและดูดลิม
่ เลือดออก
ผลการรักษาผู ้ป่ วยด ้วยเครือ
่ งพยุงการทางานของหัวใจและปอดในโรงพยาบาลศิรริ าชในระยะเวลา
10 ปี
ผลการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ แ
ี ผลเป็ นขนาดใหญ่จากการถูกไฟไหม ้ด ้วยการใช ้ผิวหนั งสังเคราะห์จาก
เนือ
้ เยือ
่ หมู
ผลการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะขาขาดเลือดอย่างเฉียบพลันจากลิม
่ เลือดทีม
่ าพบแพทย์เกิน 24 ชัว่ โมง
โดยวิธก
ี ารผ่าตัดขจัดลิม
่ เลือดร่วมกับการให ้ยาละลายลิม
่ เลือด สาหรับผู ้ป่ วยในประเทศไทย
ผลการรักษาผู ้ป่ วยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง ทีศ
่ น
ู ย์ผู ้บาดเจ็บกระดูกสันหลัง รพ.ศิรริ าช
ผลการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-small cell) ระยะลุกลามทีม
่ ก
ี ารกลาย
พันธุข
์ องEpidermal growth factor receptor (EGFR) ชนิดทีพ
่ บได ้น ้อย
ผลการรักษาผู ้ป่ วยหมอนรองกระดูกทับเส ้นประสาทด ้วยการผ่าตัดส่องกล ้อง
้ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาภาวะเบ ้าตาติดเชือ

2438

ผลการรักษาภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต ้นฉั บพลันในโรงพยาบาลศิรริ าช

2430
2431
2432
2433
2434
2435

2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446

้ นอกติดช ้าและไม่ตด
ผลการรักษาภาวะกระดูกข ้อศอกชิน
ิ ในเด็กโดยใช ้การผ่าตัดด ้วยหลักการไม่
่ ย่าง
ทาสีอ
ผลการรักษาภาวะกล ้ามเนือ
้ หลังต ้นขาหดรัง้ โดยการเจาะยืดกล ้ามเนือ
้ หลังต ้นขา ในผู ้ป่ วยสมอง
พิการ
ผลการรักษาภาวะข ้อมือผิดรูปในผู ้ป่ วย AMC โดยวิธย
ี ้ายเส ้นเอ็นและตัดกระดูกข ้อมือส่วนต ้น
ผลการรักษาภาวะข ้อสะโพกหลุดในเด็กอายุมากกว่า 2 ปี
ผลการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงทีด
่ อ
ื้ ต่อการรักษาโดยการทาการจีห
้ ลอดเลือดไตด ้วยคลืน
่ วิทยุ
ความถีต
่ า่ เพือ
่ รักษาภาวะความดันโลหิตสูง ผ่านสายสวนในคนไทย
ผลการรักษาภาวะถุงน้ าดีอักเสบทีม
่ ภ
ี าวะแทรกซ ้อนด ้วยการระบายถุงน้ าดีโดยการเจาะรูผา่ นทาง
ผิวหนั ง
ผลการรักษาภาวะถุงน้ าดีอักเสบระยะเฉียบพลันด ้วยการระบายถุงน้ าดีโดยการเจาะรูผา่ นทางผิวหนั ง
ผลการรักษาภาวะปวดรุนแรงโดยการผ่าตัดจีท
้ างเข ้าของรากประสาทไขสันหลัง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.ดารัส ตรีสโุ กศล

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์

ศัลยศาสตร์

ศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ

ศัลยศาสตร์

รศ. รอ. นพ.ชลเวช ชวศิร ิ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.อารีศักดิ์ โชติวจิ ต
ิ ร
อ. พญ.ปณิธ ี เลือ
่ มสาราญ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
จักษุ วท
ิ ยา

อ.พญ.อวยพร เค ้าสมบัตวิ ฒ
ั นา

อายุรศาสตร์

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.สายชล ว่องตระกูล
ศ. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.จิรวดี ยอดยิง่

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.จิรวดี ยอดยิง่
ผศ. นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ

รังสีวท
ิ ยา
ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462

ื่ โครงการ
ชอ
ผลการรักษาภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด truncus arteriosus ระยะยาวจากประสบการณ์ 20 ปี
โรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารในผู ้ป่ วยสูงอายุทไี่ ด ้รับการรักษาโดยการผ่าตัดและการรักษา
แบบประคับประคอง
ผลการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด ้วยวิธใี ช ้หุน
่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัดจากประสบการณ์มากทีส
่ ด
ุ ของไทยใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาระยะกลางของ patent foramen ovale ด ้วยการปิ ดอุปกรณ์ผา่ นสายสวนตามข ้อบ่งชี้
ต่างๆ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาระยะกลางของโรคคาวาซากิทไี่ ด ้รับการผ่าตัดรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาระยะยาวในผู ้ป่ วยโรคลาไส ้ใหญ่ด ้านขวาโป่ งพองและอักเสบภายหลังประสบ
ความสาเร็จจากการรักษาแบบประคับประคองหรือไม่มก
ี ารตัดลาไส ้
ผลการรักษาระยะยาวในผู ้ป่ วยไดเวอร์ตค
ิ ไุ ลติสเฉียบพลันของลาไส ้ใหญ่สว่ นคดทีไ่ ด ้รับการรักษา
แบบประคับประคองโดย เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างชนิดไม่มล
ี าไส ้ทะลุและมีลาไส ้ทะลุ
ผลการรักษาระยะยาวของโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และลาไส ้ตรง ในผู ้ป่ วยชาวไทย
ผลการรักษาระยะยาวของการใช ้คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุเพือ
่ ลดขนาดเทอร์บเิ นทอันล่างในผู ้ป่ วยโรคเยือ
่
บุจมูกอักเสบเรือ
้ รัง
ผลการรักษาระยะยาวของการรักษาโรค Tetralogy of Fallot โดยการผ่าตัดในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการรักษาสตรีทไี่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยมะเร็งปากมดลูกภายหลังผ่าตัดมดลูกแบบธรรมดา ด ้อยกว่า
สตรีทไี่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยมะเร็งปากมดลูกก่อนผ่าตัดจริงหรือ?
ผลการรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท ้องโป่ งพองโดยวิธก
ี ารผ่าตัดใส่หลอดเลือดเทียมทาง
สายสวนหลอดเลือดในกลุม
่ ผู ้ป่ วยอายุตา่ งกัน
ผลการรักษาหลอดเลือดโป่ งพองแตกในช่องท ้องด ้วยการใส่หลอดเลือดเทียมผ่านทางสายสวน
หลอดเลือดในผู ้ป่ วยทีม
่ ล
ี ักษณะทางกายภาพของหลอดเลือดทีเ่ หมาะสมและไม่เหมาะสม
ผลการรักษาหลอดเลือดดาผิดปกติแต่กาเนิดด ้วยเลเซอร์
ผลการรักษาหลังการผ่าตัดกระเพาะปั สสาวะโดยการส่องกล ้องในผู ้ป่ วยมะเร็งกระเพาะปั สสาวะ
ผลการรักษาอาการชักในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดเนือ
้ งอกสมอง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ.ชดชนก วิจารสรณ์

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.ไชยยงค์ นวลยง

ศัลยศาสตร์

ิ ฎ์กล
ศ. นพ.กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.ประคัลภ์ จันทร์ทอง

กุมารเวชศาสตร์

นพ.ร่มเย็น จิตมุง่ งาน

ศัลยศาสตร์

นพ.ร่มเย็น จิตมุง่ งาน

ศัลยศาสตร์

นพ.ณั ชพล เศรษฐเลาห์

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. นพ.ประคัลภ์ จันทร์ทอง

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. พญ.ไอรีน เรืองขจร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ั
รศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

ั
รศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.อัครพล มุง่ นิรันดร์
อ. นพ.ธีระพล อมรเวชสุกจิ
ผศ. นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477

ื่ โครงการ
ชอ
ผลการรักษาฮีโมฟาโกไซติก ลิมโฟฮีสติโอไซโตสีสในเด็ก ในโรงพยาบาลศิรริ าชโดยใช ้แผนการ
รักษา HLH-2004
ผลการวินจ
ิ ฉั ยมะเร็งตับโดยการใช ้เทคนิค DWI และ Gadoxetic Acid-enhanced MRI
ผลการศึกษาทางคลินก
ิ ของการใช ้ยาสลายลิม
่ เลือดในการรักษาผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรืออุดตันเฉียบพลันของโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลการศึกษาประสิทธิภาพความสมจริงในการฝึ กอบรมทาหัตถการทางศัลยกรรมอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน
ด ้วย Pressurized cadaveric simulation training สาหรับแพทย์ประจาบ ้านศัลยศาสตร์
ผลการหายของนิว่ ภายหลังการรักษาด ้วยวิธก
ี ารส่องกล ้องรักษานิว่ ในไตบริเวณขัว้ ไตด ้านล่าง
ผลของ CYP2C19 จีโนไทป์ ต่อค่าความเป็ นกรด-ด่างในกระเพาะระหว่างการให ้ยาโอมีพราโซล
แบบฉีดเข ้าหลอดเลือดดาในขนาดสูง เทียบกับการให ้ยาในขนาดตา่ ภายในเวลา 24 ชัว่ โมงใน
อาสาสมัครทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพแข็งแรง
ผลของเครือ
่ งดืม
่ นมถั่วเหลืองทีเ่ สริมสเตอรอลจากพืชและใยอาหารอินูลน
ิ ต่อระดับไขมันในเลือด
ในอาสาสมัครชาวไทยทีม
่ โี คเลสเตอรอลสูง (Protocol DMC-SRJ 0001)
ผลของเทคนิคการฉีดยาเฮพารินโมเลกุลตา่ เข ้าใต ้ผิวหนั งต่อการเกิดจ้าเลือดและอาการปวด
ผลของเบาหวานต่อการพยากรณ์โรคผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพลัน
ผลของเลนส์แก ้วตาเทียมชนิดกรองแสงสีฟ้าต่อความสามารถในการแยกแยะความคมชัดในผู ้ป่ วย
ต ้อหิน
ผลของเวลาต่อความคงตัวของวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ในพลาสมาแช่แข็งทีผ
่ า่ นการละลายแล ้ว
และเก็บทีอ
่ ณ
ุ หภูม ิ 2-8 °ซ
ผลของแนวทางการให ้เลือด ต่อปริมาณการใช ้เลือดและผลการรักษา ในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
ใหญ่ทางออร์โธปิ ดก
ิ ส์
ผลของโครงการ Palliative Care ต่อการดูแลรักษาผู ้ป่ วยเด็กในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลของโปรแกรมกลุม
่ การเล่นบาบัดชนิดปรับความคิดและพฤติกรรมต่อความสามารถในการ
ควบคุมตนเองของเด็กตอนปลาย
ผลของโปรแกรมการเตรียมผู ้ดูแลในครอบครัวต่อความรู ้และทักษะในการดูแลผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง
ลาไส ้ใหญ่หลังผ่าตัดในระยะฟื้ นตัวทีบ
่ ้าน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ

กุมารเวชศาสตร์

พญ.สุวรรณี สุรัตนโสภณ

รังสีวท
ิ ยา

พญ.สุปิยา พืน
้ แสน

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ต ้องพร วรรณะธูป

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.วรัชญ์ วรนิสรากุล

ศัลยศาสตร์

รศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์

อายุรศาสตร์

ผศ. ดร. พญ.มยุร ี หอมสนิท

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นางโสมพันธ์ เจือแก ้ว
พญ.ยุวดี พิทักษ์ปฐพี

ฝ่ ายการพยาบาล งานการพยาบาลผ่าตัด
อายุรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ กิจณรงค์

จักษุ วท
ิ ยา

นางสาวพัทรียา พฤกษ์สถาพร

อายุรศาสตร์

รศ. นพ. สุรน
ิ ทร์ ธนพิพัฒนศิร ิ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.กวิวณ
ั ณ์ วีรกุล
รองศาสตราจารย์ นพ. เธียรชัย งามทิพย์วฒ
ั นา
ั
และ น.ส.ญาณิศา เกียรติศริ ช
ิ ย

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวสมจีน ยะหัวฝาย

ฝ่ ายการพยาบาล

จิตวิทยาคลินก
ิ

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493

ื่ โครงการ
ชอ
ผลของโปรแกรมการเตรียมลาไส ้อย่างมีแบบแผน ในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการส่องกล ้องลาไส ้ใหญ่ :
่
การศึกษาแบบสุม
่ สารผ่านเทคโนโลยี ต่อความวิตกกังวลของสมาชิกใน
ผลของโปรแกรมการให ้ข ้อมูลและการสือ
ครอบครัวผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับผ่าตัดทาทางเบีย
่ งหลอดเลือดหัวใจ ในขณะทีผ
่ ู ้ป่ วยรับการรักษาในหอ
ผู ้ป่ วยวิกฤตเฉพาะทางหัวใจและทรวงอก
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการนวดกดจุดสะท ้อนฝ่ าเท ้าต่ออาการปวดข ้อเข่าใน
่ มวัยผู ้ใหญ่
ผู ้ป่ วยโรคข ้อเข่าเสือ
ผลของโปรแกรมการสอนเรือ
่ งยาต่อความรู ้และพฤติกรรมการให ้ยาชนิดรับประทานแก่เด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียวหลังผ่าตัดหัวใจของผู ้ดูแลหลัก
ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายต่ออาการชาในผู ้ป่ วยมะเร็งรังไข่ทไี่ ด ้รับยาเคมีบาบัด
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน และแบบแผนการวางแผนชีวต
ิ ในผู ้รอดชีวต
ิ จาก
มะเร็งเต ้านมในระยะระหว่างการรักษา
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู ้สมรรถนะตนเอง ประสิทธิภาพการให ้
นมทารก และอัตราการเลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่ของมารดาทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท ้าย
ผลของโรคไตเรือ
้ รังต่อการทางานของระบบห ้ามเลือดชนิดปฐมภูม ิ
ผลของกระบวนการการวางแผนจาหน่ายต่อการมาตรวจติดตามของผู ้ป่ วยคลินก
ิ ตรวจโรคฟื้ นฟูหวั ใจ
ผลของกระบวนการถอดท่อทางเดินหายใจเร็วต่อความสาเร็จของการถอดท่อทางเดินหายใจ
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ ้อนและต ้นทุนในผู ้ป่ วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบ Elective
ผลของกระบวนการประเมินความความปลอดภัยในครอบครัวของทารกทีเ่ กิดในโรงพยาบาลศิรริ าช
จากมารดาทีใ่ ช ้สารเมทแอมเฟตามีน
ผลของการเคลือ
่ นไหวของแขนทีม
่ ต
ี อ
่ ลักษณะทางชีวกลศาสตร์ของระยางค์สว่ นล่าง ระหว่างการ
่ น
กระโดดลงสูพ
ื้ ขาเดียว ในนั กกีฬาหญิง
ผลของการเปลีย
่ นอัตราการไหลของน้ ายาฟอกเลือดต่อความเพียงพอของการฟอกเลือดในผู ้ป่ วย
ฟอกเลือดด ้วยเครือ
่ งไตเทียมทีใ่ ช ้ตัวกรองซา้ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลของการเลาะเอ็นด ้านนอกลูกสะบ ้า เพือ
่ ลดอาการปวดบริเวณหน ้าเข่า หลังจากการผ่าตัด
เปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม ทีไ่ ม่ได ้เปลีย
่ นผิวข ้อลูกสะบ ้า
ผลของการเสริมแอสคอบิก 1,000 มิลลิกรัมระหว่างการกระตุ ้นไข่ตอ
่ อัตราการปฏิสนธิ
ผลของการเสริมธาตุเหล็กในเด็กสุขภาพดี

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นางสาวนิษา เรืองกิจอุดม

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวจิรกิตติ์ ดวงจักร์

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวมารยาท เงินดี

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวมัณฑนา ประชุมจิตร

ฝ่ ายการพยาบาล

นางเพลินพิศ ธรรมนิภา

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวกนกวรรณ ปะนาตา

ฝ่ ายการพยาบาล

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
นางสาววารีรัตน์ วานิชกร

ฝ่ ายการพยาบาล งานการพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร์
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางสาวสุภานั น อินนอก

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางวิภารัตน์ ศรีสวุ รรณ์

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.จปรัฐ ปรีชาพานิช
ผศ. พญ.สุรย
ี ล
์ ักษณ์ สุจริตพงศ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร์

นางสาวชูใจ อธิเบญญากุล

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504

ื่ โครงการ
ชอ
้ อสุจ ิ ภายหลังการแช่แข็ง
ผลของการเสริมวิตามินซีและวิตามินอีตอ
่ อัตราการเคลือ
่ นทีข
่ องเชือ
ผลของการใช ้แนวทางปฏิบัตใิ นการส่งตรวจผลการวิเคราะห์กา๊ ซในเลือดตามพยาธิสรีรภาพของ
ผู ้ป่ วย หลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
ผลของการใช ้โปรแกรมกลุม
่ การเล่นบาบัดชนิดปรับความคิดและพฤติกรรมต่อความสามารถในการ
ควบคุมตนเองของเด็กตอนปลาย
ผลของการใช ้กล ้องจุลทรรศน์ดู meiotic spindle ก่อนการฉีดอรุจก
ิ ับอัตราการปฏิสนธิใน
กระบวนการทาเด็กหลอดแก ้ว
ผลของการใช ้คูม
่ อ
ื ดูแลตนเองร่วมกับการรักษาตามปกติ เปรียบเทียบกับการรักษาตามปกติเพียง
อย่างเดียว ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยหลังการรักษามะเร็งเต ้านมทีม
่ ภ
ี าวะแขนบวมน้ าเหลือง
ผลของการใช ้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของผู ้ป่ วยอุบัตเิ หตุรน
ุ แรงในประเทศ
ไทย
ผลของการใช ้ผ ้าคลุมตู ้อบศิรริ าชต่อการลดความสว่าง อัตราหายใจ อัตราหัวใจ และความอิม
่ ตัว
ออกซิเจนในทารกก่อนกาหนด
ผลของการใช ้ผ ้าพันยืดแบบมีกาวในการพยุงผิวหนั งต่อระยะเวลาและคุณภาพของภาพในการ
ั
ตรวจบันทึกภาพหัวใจด ้วยคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู ผ่านผนั งทรวงอกในผู ้ป่ วยทีภ
่ าพไม่ชด
ผลของการใช ้ยา teriparatide ในการรักษาภาวะกระดูกหักไม่ตด
ิ
ผลของการใช ้ยาฉีดคุมกาเนิดโปรเจสตินในสตรีไทยทีเ่ คยเป็ นเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ตอ
่ การเกิด
เบาหวานชนิดที่ 2 ในภายหลัง: การวิจัยเชิงทดลองแบบไม่สม
ุ่ และมีกลุม
่ ควบคุม
ผลของการใช ้รูปแบบการจัดการผู ้ป่ วยรายกรณีรว่ มกับการดูแลแบบประคับประคองผู ้ป่ วยมะเร็ง
ระยะแพร่กระจายต่อจานวนวันนอนและคุณภาพการพยาบาล

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.กิง่ แก ้ว มิง่ สุทธิพร และ ผศ.นพ.จปรัฐ ปรีชา
พานิช

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นางสาวปราณี ทองใส

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. นพ.เธียรชัย งามทิพย์วฒ
ั นา

จิตเวชศาสตร์

รศ. นพ.เรืองศิลป์ เชาวรัตน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.พญ.กิง่ แก ้ว ปาจรีย ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ. นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.นภาภัส โยธคล

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวเกษรี ปั น
้ ลี้

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. นพ.ก ้องเขต เหรียญสุวรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.ปรีญาพร จิระกิตติดล
ุ ย์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นางสาวอัญชัญ โสตถิลักษณ์

ฝ่ ายการพยาบาล

2505

ผลของการใช ้สายรัดอุ ้งเท ้าทีม
่ พ
ี ลาสติกพยุงอุ ้งเท ้าเปรียบเทียบกับสายรัดอุ ้งเท ้าอย่างเดียวในการ
รักษาผู ้ป่ วยโรคพังผืดใต ้ฝ่ าเท ้าอักเสบ

ผศ.นพ.สันติ อัศวพลังชัย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

2506

่ การสอนด ้วยวีดท
ผลของการใช ้สือ
ิ ัศน์ตอ
่ การรับรู ้อาการและการจัดการเบือ
้ งต ้นเมือ
่ มีอาการโรค
หลอดเลือดสมอง ณ ตึกผู ้ป่ วยนอก โรงพยาบาลศิรริ าช

นางสาวนลินนาฏ ธนบุญสุทธิ

ฝ่ ายการพยาบาล

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

2507

ผลของการใช ้หนั งสือการ์ตน
ู ต่อความกลัวการได ้รับยาพ่นแบบฝอยละอองในผู ้ป่ วยเด็กวัยก่อนเรียน นางทัศนีย ์ ไทยนิรันประเสริฐ

ฝ่ ายการพยาบาล

2508

ผลของการใช ้อุปกรณ์พยุงอุ ้งเท ้าร่วมกับการติดเทปบาบัดในการรักษาภาวะพังผืดใต ้ฝ่ าเท ้าอักเสบ

ผศ.นพ.สันติ อัศวพลังชัย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

2509
2510
2511

ผลของการใส่อป
ุ กรณ์พยุงอุ ้งเท ้าด ้านในชนิดทาจากซิลโิ คนในผู ้ป่ วยโรคเอ็นฝ่ าเท ้าอักเสบ
ผลของการให ้การปรึกษาเพือ
่ สร ้างแรงจูงใจต่อการใช ้การคุมกาเนิดระยะยาวในสตรีตงั ้ ครรภ์วย
ั รุน
่
ผลของการให ้ข ้อมูลรูปธรรม-ปรนั ยต่อความวิตกกังวลในผู ้ป่ วยผ่าตัดช่องท ้อง
ผลของการให ้ข ้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการให ้ดูหรือไม่ให ้ดูภาพหัวตรวจและภาพหุน
่ จาลอง
วิธก
ี ารตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดและทางทวารหนั กต่อความวิตกกังวลของผู ้ทีม
่ ารับการ
ตรวจ อัลตราซาวนด์โดยวิธก
ี ารตรวจทางช่องคลอดหรือทางทวารหนั กเป็ นครัง้ แรก
ผลของการให ้ความรู ้เกีย
่ วกับโรคเบาหวานต่อคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2
ผลของการให ้คาแนะนาปรึกษาโดยเภสัชกรในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยาลิเทียม จากหน่วยตรวจจิตเวช
ศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
ผลของการให ้คาปรึกษาทางการแพทย์ผา่ นเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับปรุง
กระบวนการทางานตามบริบทของพืน
้ ทีต
่ อ
่ ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดและทารกเกิดก่อน
กาหนดในเครือข่ายโรงพยาบาลระดับทุตย
ิ ภูมแ
ิ ละตติยภูม ิ

อ. นพ.สันติ อัศวพลังชัย
ผศ. ดร. เอมพร รตินธร
นางศิวพร ถือชาติ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อายุรศาสตร์
ฝ่ ายการพยาบาล งานการพยาบาลผ่าตัด

นางสาวอังคณา เพชรกาฬ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นศพ.ดวงฤทัย ต่อธิตธิ รรม

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ภกญ.อรพรรณ ณั ฐพูลวัฒน์

ฝ่ ายเภสัชกรรม

รศ. นพ.ธราธิป โคละทัต

กุมารเวชศาสตร์

2512
2513
2514
2515

2516

ผลของการให ้ยาแมกนีเซียมต่อปริมาณการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดในผู ้ป่ วยเนือ
้ งอกเยือ
่ หุ ้มสมองที่
เข ้ารับการผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะเพือ
่ นาเนือ
้ งอกออก

รศ.พญ.มานี รักษาเกียรติศักดิ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

2517

ผลของการให ้วิตามินดีเสริมต่อระดับ hs-CRP (เอชเอสซีอาร์พ)ี และค่าทางเมตตาบอลิกใน
่ มีกลุม
หญิงไทยวัยหมดประจาเดือน : การศึกษาแบบสุม
่ เปรียบเทียบ

นพ.วรวัธ บุญญาจันทร์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

2518

ผลของการให ้สารน้ าปริมาณมากเข ้าหลอดเลือดดาในการป้ องกันการเกิดตับอ่อนอักเสบจากการ
ส่องกล ้องตรวจทางเดินท่อน้ าดี

รศ.พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.วิทรู ชินสว่างวัฒนกุล

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.ภควัฒน์ ระมาตร์

ศัลยศาสตร์

2519
2520

่ ทีม
ผลของการให ้สารอาหารไขมันอิมัลชัน
่ น
ี ้ ามันปลาเป็ นส่วนประกอบในผู ้ป่ วยวิกฤตทาง
้
ศัลยศาสตร์ทม
ี่ ภ
ี าวะติดเชือ
ผลของการขยายท่อปั สสาวะในผู ้หญิงวัยกลางคนทีม
่ ก
ี ลุม
่ อาการทางเดินปั สสาวะส่วนล่าง

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2521

ผลของการขาดวิตามินดีกอ
่ นการผ่าตัดต่อภาวะแคลเซียมในเลือดตา่ ในผู ้ป่ วยทีม
่ ฮ
ี อร์โมนพารา
ไทรอยด์ตา่ หลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์ระหว่างทีน
่ อนโรงพยาบาล

2522

ผลของการจัดกิจกรรมโยคะต่อสุขภาวะทางจิตและคุณภาพชีวต
ิ ในวัยรุน
่ ตอนต ้น

2523

ผลของการจัดกิจกรรมกลุม
่ ตามแนวคิดจิตบาบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร ้าใน
ผู ้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ ้านเขาบ่อแก ้ว

2524

ผลของการฉีดยาชาควอดดราตุส ลัมโบรุม เพือ
่ การระงับปวดหลังผ่าตัดในผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้าการผ่าตัด
คลอดบุตร

2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534

ผลของการฉีดสเตียรอยด์ในช่องเหนือไขสันหลังเพือ
่ ระงับปวดในผู ้ป่ วยปวดหลังเรือ
้ รังของคลินก
ิ
ระงับปวดโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลของการตรวจวินจ
ิ ฉั ยด ้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์หรือคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าก่อนเริม
่ การรักษามะเร็ง
ปากมดลูกต่อการเปลีย
่ นแปลงการรักษาด ้วยการฉายรังสีและ/หรือ การให ้ยาเคมีบาบัด
้ ไวรัสเอชไอวีแต่กาเนิด
ผลของการตัง้ ครรภ์ในหญิงทีม
่ ก
ี ารติดเชือ
้ ในกระแสโลหิตภายหลังการใช ้ 4 หลักการปฏิบัตอ
ผลของการติดเชือ
ิ ย่างเคร่งครัดทีส
่ ัมพันธ์กับ
สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลางในหออภิบาลผู ้ป่ วยเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผลของการปรับปรุงกระบวนการการดูแลผู ้ป่ วยในการลดระยะเวลาจากการตัดสินใจผ่าตัดคลอดจน
คลอดในสตรีตงั ้ ครรภ์ทไี่ ด ้รับการผ่าตัดคลอดฉุ กเฉิน
ผลของการผ่าตัดและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะต่อมพารา
ไทรอยด์ทางานมากผิดปกติแบบปฐมภูมแ
ิ ละปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ผลของการผ่าตัดต่อมทอนซิลและอะดินอยด์ตอ
่ คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะหยุดหายใจ
ขณะหลับชนิดอุดกัน
้
ผลของการผ่าตัดตับในผู ้ป่ วยมะเร็งตับชนิดปฐมภูมท
ิ ม
ี่ ก
ี ารลุกลามเข ้าเส ้นเลือดดาใหญ่
ผลของการฝึ กการหายใจโดยใช ้อุปกรณ์ฝึกหายใจด ้วยลูกบอลล์สามลูกทีเ่ รียกว่าอินเซนทีฟสไปโร
เมทรี่ (Incentive spirometry) ต่อการฟื้ นตัวความแข็งแรงของกล ้ามเนือ
้ หายใจในผู ้ป่ วยหลังการ
ผ่าตัดหัวใจบายพาส
ผลของการฝึ กกิจวัตรประจาวันแบบไร ้รอยต่อระหว่างนั กกิจกรรมบาบัดและพยาบาลในผู ้ป่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
รศ. นพ.ณั ฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา

ภาควิชา/หน่วยงาน
อายุรศาสตร์

อาจารย์ พญ. ฑิฆม
ั พร หอสิร ิ และ น.ส.เมธาวี
จิตเวชศาสตร์
แสงสมส่วน
รองศาสตราจารย์ พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ และ
จิตวิทยาคลินก
ิ
น.ส.ธนพร วงศ์สฤ
ุ ทธิ์
ผศ.พญ.ภาวิณี ปางทิพย์อาไพ

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. พญ.สุกัญญา จิระชัยพิทักษ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

พญ.อชิรญา เตยะธิต ิ

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.วนั ทปรียา พงษ์สามารถ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิม
้ ประยูร

กุมารเวชศาสตร์

พญ.จารุพร ธีรกุลวาณิช

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิรวิ ฒ
ั นอักษร

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ. พญ.พวงแก ้ว ธิตส
ิ กุลชัย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ผลของการฝึ กพฤติกรรมการขับถ่ายปั สสาวะและอุจจาระสาหรับเด็กเล็กทีม
่ ป
ี ั ญหาปั สสาวะไหลย ้อน
รศ. นพ.อนิรธ
ุ ภัทรากาญจน์
้ ทางเดินปั สสาวะซา้
ในการป้ องกันภาวะติดเชือ
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. วรภัทร รัตอาภา และ
ผลของการพัฒนาความสามารถในการรู ้คิดในผู ้สูงอายุด ้วยการเล่นเปี ยโน
นายปิ ตเิ ชษฐ์ จิตต์กาแหง
ผลของการระงับความรู ้สึกต่อกระบวนการรับรู ้ในผู ้ป่ วยเด็กเล็ก 0-3 ปี
ผศ. พญ.พิชยา ไวทยะวิญญู
ึ ษานิสต
ิ ชัน
้ ปี รองศาสตราจารย์ ดร. สุชรี า ภัทรายุตวรรตน์ และ
ผลของการระบายสีภาพแมนดาลาต่อความวิตกกังวลและความสนใจ-สมาธิ: กรณีศก
ที่ 1 ในสถานบันอุดมศึกษาแห่งหนึง่ ในกากับของรัฐ
น.ส.นภวรรณ มั่นพรรษา
ผลของการรักษาในระยะหลังผ่าตัดและระยะยาวของการผ่าตัดเปลีย
่ นทางเดินหลอดเลือดผ่านทาง
อ. นพ.สุธค
ี ณิต หัถพรสวรรค์
obturator foramen
ผลของการรักษาผู ้ป่ วยเนือ
้ งอกทีต
่ อ
่ มหมวกไตด ้วยวิธก
ี ารอุดหลอดเลือดแดง ในโรงพยาบาลศิรริ าช รศ. นพ.กฤษฎี ประภาสะวัต
ผลของการรักษาผู ้ป่ วยไวรัสตับอักเสบ บี เรือ
้ รังทีม
่ ี HBeAg เป็ นบวก ด ้วย Pegylated interferon
alfa-2a ร่วมกับ Entecavir เปรียบเทียบกับการได ้รับ Entecavir เพียงอย่างเดียว
ผลของการรักษาวัณโรคปอดในผู ้ป่ วยเบาหวาน
ผลของการสอนการจัดท่าให ้นมลูกโดยการสาธิต (Hands off Technique) ต่อประสิทธิภาพการ
ให ้นมแม่กอ
่ นจาหน่ายกลับบ ้านของมารดาทีค
่ ลอดปกติ
ผลของการอมลูกอมต่อปริมาตรและความเป็ นกรดของน้ าย่อยกระเพาะอาหารในผู ้ป่ วยทีง่ ดน้ าและ
อาหารก่อนมารับการระงับความรู ้สึก
ผลของการออกกาลังกายต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดในผู ้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2
่ มและโรคอัลไซเมอร์ตอ
ผลของกิจกรรมการให ้ความรู ้ในชุมชนเกีย
่ วกับภาวะสมองเสือ
่ ทัศนคติและ
ความรู ้ของผู ้สูงอายุ
ผลของกิจกรรมนั นทนาการต่อความฉลาดทางอารมณ์ และการเห็นคุณค่าแห่งตนของผู ้ป่ วย
สูงอายุและจิตอาสา ในคลินก
ิ ผู ้สูงอายุ โรงพยาบาลศิรริ าช

ภาควิชา/หน่วยงาน
กุมารเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
วิสัญญีวท
ิ ยา
จิตวิทยาคลินก
ิ
ศัลยศาสตร์
รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.นิธพ
ิ ัฒน์ เจียรกุล

อายุรศาสตร์

นางนงนุช เจริญสุระสถล

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. พญ.อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

นศพ.ธนั ตถ์ เอือ
้ วัฒนามงคล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

นางสาวสุภัทรา จันทร์คา

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

2548

ผลของขนาดยาเอสโตรเจนทีใ่ ช ้ในการเตรียมเยือ
่ บุโพรงมดลูกสาหรับใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งต่อ
การยอมรับของเยือ
่ บุโพรงมดลูก

ผศ.ดร.นพ.สมสิญจน์ เพ็ชรยิม
้

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

2549

้ ในกระแส
ผลของความแออัดของประชากรในห ้องฉุ กเฉินต่อการให ้การรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะติดเชือ
้
เลือดรุนแรง และภาวะช็อกจากการติดเชือ

อ. พญ.อุษาพรรณ สุรเบญจวงศ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

2557

2558
2559
2560

2561

ื่ โครงการ
ชอ
ผลของความรู ้ด ้านโภชนาการทีถ
่ ก
ู ต ้องในผู ้สูงอายุในตาบลแห่งหนึง่ ในภาคกลางของประเทศไทย
ต่อภาวะความดันสูง
้ ในกระแสเลือดและได ้รับยากระตุ ้น
ผลของคอติโคสเตียรอยด์ในเด็กทีม
่ ภ
ี าวะช็อกจากการติดเชือ
ความดัน
ผลของค่าสายตาเอียงทีม
่ ผ
ี ลต่อระดับการมองเห็นในผู ้ป่ วยทีผ
่ า่ ตัดเลนส์ตาเทียมชนิดโฟกัสเดียว
ผลของจานวนและตาแหน่งสกรูสว่ นปลายต่อการต ้านแรงบิดหมุนของการดามกระดูกต ้นแขนหัก
ด ้วยแกนโลหะดามกระดูก
้
ผลของช่วงเวลาการหมุนเวียนปฏิบัตงิ านต่อทักษะการเขียนคาสัง่ การรักษาในหอผู ้ป่ วยระยะสัน
ั ้ ปี ท ี่ 6
ของนั กศึกษาแพทย์ชน
ผลของดนตรีไทยต่อการบรรเทาความปวดเฉียบพลันและการฟื้ นฟูสภาพในผู ้ป่ วยช่วง 48 ชัว่ โมง
แรก หลังผ่าตัดเปิ ดช่องท ้อง
ผลของดนตรีขณะผ่าตัดคลอดและช่วงหลังคลอดระยะแรกกับความสาเร็จในการเลีย
้ งลูกด ้วยนม
เพียงอย่างเดียว
ผลของดาพากลิโฟลซินต่อเหตุการณ์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด: การศึกษาแบบปกปิ ดทัง้
สองฝ่ าย โดยวิธส
ี ม
ุ่ ตัวอย่าง ควบคุมด ้วยยาหลอก ทาในหลายสถาบัน เพือ
่ ประเมินผลของยาดา
พากลิโฟลซิน 10 มิลลิกรัม วันละครัง้ ต่ออุบัตก
ิ ารณ์การเสียชีวต
ิ จากโรคระบบหัวใจและหลอด
เลือด การเกิดโรคกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือด หรือการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ใน
ผู ้ป่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Study code: D1693C00001)
ผลของพัฒนาการทางประสาทในผู ้ป่ วยเด็กโรคหัวใจแต่กาเนิดชนิดไม่ซับซ ้อนและรุนแรงปาน
กลางกับการพัฒนาหลังให ้การส่งเสริมพัฒนาการ
ผลของพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารดูดซับแรงกระแทกต่อการทรงตัวของการเดินในผู ้สูงอายุ
ผลของภาวะเบาหวานในขณะตัง้ ครรภ์ตอ
่ ปริมาณธาตุเหล็กและระดับการแสดงออกของโมเลกุลที่
ึ ของธาตุเหล็กในรก เลือดมารดาและเลือดจากสายสะดือทารกแรกเกิด
เกีย
่ วข ้องกับเมตาโบลิซม
ในสตรีตงั ้ ครรภ์เดีย
่ วทีค
่ ลอดครบกาหนด
ผลของภาวะพร่องกล ้ามเนือ
้ ทีว่ น
ิ จ
ิ ฉั ยด ้วยเครือ
่ งวัดมวลกล ้ามเนือ
้ ไบวาร่วมกับการตรวจวัดความ
แข็งแรงของกล ้ามเนือ
้ ต่อผลการรักษาในผู ้ป่ วยหอผู ้ป่ วยวิกฤตศัลยกรรม

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นายวริศ จงกลวัฒนา

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ผศ. พญ.สุวรรณี ผู ้มีธรรม

กุมารเวชศาสตร์

ศ. นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ.นพ.ธีรวุฒ ิ ธรรมวิบล
ู ย์ศรี

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. พญ.รังสิมา ทินมณี

อายุรศาสตร์

ี า
นางสาวพนิชา โพธิส
์ ด

ฝ่ ายการพยาบาล

รศ. พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.สุรย
ี ล
์ ักษณ์ สุจริตพงศ์

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์ฯ

อ.นพ.สกิทา ม่วงไหมทอง

สูตศ
ิ าสตร์ นรีเวชวิทยา

รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570

ื่ โครงการ
ชอ
ผลของยา azathioprine ในผู ้ป่ วยคนไทยทีเ่ ป็ นโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกาสเปคตรัม
ผลของยา ranolazine ในการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการจาก outflow-tract premature ventricular
contractions เมือ
่ เทียบกับ beta-blocker
ผลของยากลุม
่ ยับยัง้ ระบบเรนินแองจิโอเทนซินในโรคมะเร็งกระเพาะปั สสาวะชนิดไม่ลก
ุ ลาม
กล ้ามเนือ
้ ทีม
่ ต
ี อ
่ การกลับเป็ นซา้
ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิรริ าช ตารับยาหอมเบอร์20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับ
ในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)
ผลของยาต ้านเกล็ดเลือด Prasugrel และ Ticagrelor ในผู ้ป่ วยทีต
่ อบสนองไม่ดต
ี อ
่ ยา
Clopidogrel ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
ผลของระดับพลังงานและระยะเวลาของเลเซอร์เอ็นดี แย็ดต่อเนือ
้ รกในแง่จล
ุ กายวิภาคศาสตร์
ผลของระดับอัลบูมน
ิ ต่อระดับคอร์ตซ
ิ อลในเลือดในผู ้ป่ วยทีไ่ ม่ได ้อยูใ่ นภาวะวิกฤต
้ อสุจต
้ อสุจ ิ X และ Y
ผลของระยะเวลางดหลัง่ น้ าเชือ
ิ อ
่ สัดส่วนของเชือ
ผลของฤดูกาลต่อความเสถียรของแผ่นแปะการทดสอบภูมแ
ิ พ ้ผิวหนั งโดยการปิ ดสารทดสอบบน
ผิวหนั งในประเทศไทย (ภูมอ
ิ ากาศเขตร ้อน)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

ิ ฐ์
รศ. พญ.วรางคณา บุญญพิสฏ

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก

จิตเวชศาสตร์

รศ. นพ.ดารัส ตรีสโุ กศล

อายุรศาสตร์

นพ.จุลนั ยน์ ทิศาปราโมทย์กล
ุ
ศ. นพ.สุทน
ิ ศรีอัษฎาพร
รศ. นพ.เรืองศิลป์ เชาวรัตน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
อายุรศาสตร์
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ. พญ.วรัญญา บุญชัย

ตจวิทยา

2571

ผลของวิตามินดีเสริมต่อระดับ hs-CRP และ metabolic indices โดยเปรียบเทียบกับยาหลอกใน
สตรีวย
ั หมดประจาเดือน

รศ.พญ.สุชาดา อินทวิวฒ
ั น์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

2572

ผลของวีดท
ิ ัศน์เรือ
่ งการวางยาสลบต่อระดับความวิตกกังวลของผู ้ปกครองก่อนการรักษาปานแต่
กาเนิดด ้วยเลเซอร์

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

2573

้ ใน
ผลของอนุพันธ์ของวิตามินดีตอ
่ อัตราการเสียชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยนอนโรงพยาบาลทีม
่ ภ
ี าวะติดเชือ
้
กระแสเลือด และ/หรือภาวะช็อกจากการติดเชือ

รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิม
่ พิกล
ุ

อายุรศาสตร์

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

พญ.พัทธมน สิรม
ิ นตราภรณ์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

2574
2575
2576

้ สาหรับทารกทีค
้
ผลข ้างเคียงของยาต ้านไวรัสทีใ่ ช ้เพือ
่ ป้ องกันการติดเชือ
่ ลอดจากมารดาติดเชือ
เอชไอวี
้ ของการฉายรังสีรักษาในห ้องผ่าตัดในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านม
ผลข ้างเคียงระยะสัน
ผลจากการรักษาด ้วยแมกนีเซียมซัลเฟตในหญิงตัง้ ครรภ์ทม
ี่ ภ
ี าวะครรภ์เป็ นพิษและภาวะชักใน
ประเทศไทย

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

2588

ผลต่อการเปลีย
่ นแปลงขนาดยาและความแปรผันของระดับยาในผู ้ป่ วยหลังปลูกถ่ายไตทีไ่ ด ้รับการ
เปลีย
่ นยาจากยาทาโครลิมัสทีบ
่ ริหาร 2 ครัง้ ต่อวันเป็ นยาออกฤทธิน
์ านทีบ
่ ริหารวันละครัง้
ผลต่อการไหลเวียนเลือดของยาพ่นสูด Iloprost และยากิน Sildenafil ในการทดสอบความไวของ
หลอดเลือดแดงปอดต่อยาในผู ้ป่ วยภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง
ผลต่อการหายใจของยา Midazolam ในผู ้ป่ วยโรคเนือ
้ งอกตับทีม
่ ารับการรักษาด ้วยการจีท
้ าลาย
เซลล์มะเร็งด ้วยคลืน
่ วิทยุภายใต ้การให ้ยาระงับความรู ้สึกแบบหลับลึก
ผลทางด ้านสูตก
ิ รรมในสตรีคลอดบุตรทีม
่ ห
ี ด
ู หงอนไก่
ผลบวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการตรวจ PCR ในชายทีม
่ ารับบริการทีค
่ ลินก
ิ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลศิรริ าช
ผลระยะยาวในผู ้ป่ วยทีร่ ับการผ่าตัดหลอดเลือดคาโรติดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ผลระยะยาวของการทาของการผ่าตัดย ้ายรากประสาทครึง่ หนึง่ ของรากประสาทระดับคอที่ 7 ของ
ด ้านปกติมาต่อกับเส ้นประสาททีม
่ ก
ี ารบาดเจ็บ (Hemi-contralateral C7 to median nerve) ต่อ
กาลังกล ้ามเนือ
้ และความรู ้สึกของแขนและมือทีเ่ ลีย
้ งด ้วยรากประสาทของกระดูกสันหลังระดับคอที่
7 ในด ้านทีป
่ กติ (donor site)
ผลระยะยาวของการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และลาไส ้ตรงระยะที่ 1 ถึง 3 ในผู ้ป่ วยอายุ
มากกว่า 80 ปี เปรียบเทียบกับผู ้ป่ วยอายุน ้อยกว่า 80 ปี
ผลลัพท์ของการรักษาแบบอนุรักษ์ เต ้านมในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมชนิดไม่ลก
ุ ลาม
ผลลัพธ์ 1 ปี ภายหลังการผ่าตัดซ่อมแซมอวัยวะอุ ้งเชิงกรานหย่อนบริเวณส่วนยอดผ่านทางช่อง
คลอด
ผลลัพธ์ในการรักษาผู ้ป่ วยหัวใจล ้มเหลว โดยการใช ้เครือ
่ งพยุงหัวใจ เพือ
่ รอการผ่าตัดเปลีย
่ น
หัวใจหรือเพือ
่ รอการฟื้ นตัวของหัวใจ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลลัพธ์การดูแลแม่วย
ั รุน
่ แบบองค์รวมทีห
่ น่วยบริการสุขภาพปฐมภูมโิ รงพยาบาลศิรริ าช

2589

ผลลัพธ์ของการตัง้ ครรภ์ในหญิงตัง้ ครรภ์ทเี่ ป็ นพาหะโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลศิรริ าช

อ.พญ.ธัชจารีย ์ พันธ์ชาลี

สูตศ
ิ าสตร์–นรีเวชวิทยา

2590

ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช ้แผ่นรองใต ้ก ้นพร ้อมถุงวัดปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติสาหรับ
การวินจ
ิ ฉั ยภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน

ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583

2584
2585
2586
2587

อ. นพ.นั ฐสิทธิ์ ลาภปริสท
ุ ธิ

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.สุรย
ี ์ สมประดีกล
ุ

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.สมชาย อมรโยธิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.เจนจิต ฉายะจินดา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. ดร. นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

รศ. นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ

ศัลยศาสตร์

ศ. นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นพ.ร่มเย็น จิตมุง่ งาน

ศัลยศาสตร์

พญ.สุธาวัลย์ สุธาพงศ์

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.พัทยา เฮงรัศมี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.สุภญ
ิ ญา อินอิว

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607

ื่ โครงการ
ชอ
ผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนช่องท ้องโป่ งพองด ้วยการสอดใส่หลอดเลือดเทียม
่ มต่อหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบทัง้ สองข ้าง
ชนิดขาเดียวผ่านทาง สายสวนร่วมกับการผ่าตัดเชือ
ผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนช่องท ้องชนิดใกล ้หลอดเลือดไตโป่ งพองโดย
วิธก
ี ารผ่าตัดแบบเปิ ดเปรียบเทียบกับการรักษาโดยวิธส
ี อดใส่หลอดเลือดเทียมผ่านทางสายสวน
ชนิด fenestrated stent graft และ chimney graft
ผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดอุดตันขัน
้ วิกฤตโดยผ่านสายสวนหลอดเลือด
ผลลัพธ์ของการรักษาด ้วยวิธก
ี ารบริหารยาละลายลิม
่ เลือดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง และ
การรักษาด ้วยวิธก
ี ารผ่าตัด ในภาวะขาขาดเลือดเฉียบพลันขัน
้ คุกคาม
ผลลัพธ์ของผู ้ป่ วย โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท ้องโป่ งพอง ทีท
่ าการผ่าตัดรักษาด ้วยวิธก
ี าร
ใส่สายสวน และใส่ Palmaz stent
ผลลัพธ์ของสตรีตงั ้ ครรภ์ทป
ี่ ่ วยด ้วยโรคหัวใจในโรงพยาบาลศิรริ าช
้
ผลลัพธ์ทางไตในผู ้ป่ วยเด็กโรคไตอักเสบเฉียบพลันทีเ่ กิดตามหลังการติดเชือ
ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ หลังการประเมินทางการตีบทางสรีรวิทยาของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
โดยใช ้วิธ ี ไอเอฟอาร์ กับ การประเมินการตีบด ้วยวิธม
ี าตรฐานในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโร
นารีตบ
ี
ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ เบือ
้ งต ้นของการฉายรังสีรักษาในห ้องผ่าตัดในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านม
ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ในผู ้ป่ วยมะเร็งเยือ
่ บุมดลูกชนิด Serous carcinoma ในโรงพยาบาลศิรริ าช
้ เนือ
ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ของการสังเกตอาการหกชัว่ โมงภายหลังการเจาะชิน
้ ไตในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลลัพธ์อาการทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยโรคไตอักเสบเมมเบรนั สในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลสัมฤทธิแ
์ ละความปลอดภัยจากการใช ้เนือ
้ เยือ
่ กระจกตาและตาขาวบริจาคร่วมในการผ่าตัดใส่
อุปกรณ์ระบายน้ าสาหรับต ้อหิน
ผลสาเร็จของการผ่าตัดหลอดเลือดสาหรับฟอกเลือดในโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลสิง่ ตรวจพบ และปั จจัยทานายการพบรอยโรคจากการส่องกล ้องทางเดินอาหารส่วนบนซา้ ใน
ผู ้ป่ วยกระเพาะอาหารไวแปรปรวน
ผืน
่ แพ ้สัมผัสต่อสารก่อภูมแ
ิ พ ้ในผลิตภัณฑ์เปลีย
่ นสีผม
่ งตา่ เมือ
ผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST segment ยก ทีม
่ ค
ี วามเสีย
่
่ งด ้วย GRACE risk score ภายหลังได ้รับการฉีดสีและถ่างขยายเส ้นเลือด ต ้อง
ประเมินความเสีย
นอนพักรักษาตัวในหออภิบาลผู ้ป่ วยวิกฤตโรคหัวใจหรือไม่

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ั
ผศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

ั
รศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.ชุมพล ว่องวานิช

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.ชุมพล ว่องวานิช

ศัลยศาสตร์

ั
น.ต. ผศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.เมทินี กิตติโพวานนท์
อ. พญ.ธนพร ไชยภักดิ์

อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.กุลธร เทพมงคล
พญ.อภิชญา ปรัชญาชัยพิมล
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

รังสีวท
ิ ยา
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วรัญญา บุญชัย

ตจวิทยา

รศ.พญ.วิวรรณ ทังสุบต
ุ ร

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618

2619

2620
2621
2622

ื่ โครงการ
ชอ
พยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงเลีย
้ งหัวใจในผู ้เสียชีวต
ิ เฉียบพลันจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
่ มเอสเอ็มเอ
พรอธิษฐานสามประการของผู ้ป่ วยโรคกล ้ามเนือ
้ เสือ
พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพกับระดับน้ าตาลในเลือดของผู ้ป่ วยเบาหวาน ชนิดที่ 2
ั ้ ปี ท ี่ 5
พฤติกรรมการเรียนรู ้ด ้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของนั กศึกษาแพทย์ชน
่ และการใช ้เทคโนโลยีในการเข ้าถึงข ้อมูลของผู ้ป่ วยโรค
พฤติกรรมการแสวงหาวิธรี ักษา ความเชือ
สิว
พฤติกรรมการโกนขนบริเวณใบหน ้าและลักษณะผิวหนั งบริเวณทีโ่ กนในผู ้ชาย
พฤติกรรมการใช ้ยาในผู ้ป่ วยเบาหวานชนิดทีส
่ องทีม
่ ภ
ี าวะแทรกซ ้อนทางไต
พฤติกรรมการขอรับความช่วยเหลือด ้านปั ญหาสุขภาพจิตของนั กศึกษาแพทย์
พฤติกรรมการหลีกเลีย
่ งการได ้รับควันบุหรีม
่ อ
ื สองของสตรีทม
ี่ ส
ี มาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่
พฤติกรรมสุขภาพ, ภาวะเครียดจากการทางาน ลักษณะงาน และคุณภาพการนอนของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลตติยภูมข
ิ น
ึ้ สูงแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
พัฒนามาตรต ้นทุนทางจิตวิทยาฉบับเว็บไซด์
พาราไดส์-เอ็มไอ: การศึกษาวิจัยแบบไปข ้างหน ้าของยาเออาร์เอ็นไอ เทียบกับ ยายับยัง้ เอซีอ ี
เพือ
่ ตัดสินความเหนือกว่าในการลดเหตุการณ์ภาวะหัวใจล ้มเหลวหลังการเกิดกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาด
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองด ้าน คูข
เลือด การศึกษาวิจัยระยะทีส
่ าม แบบสุม
่ นานกับกลุม
่ ควบคุมที่
ได ้รับยาออกฤทธิใ์ นพหุสถาบัน เพือ
่ ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแอลซีแซท
่ งสูงหลังการ
696 เปรียบเทียบกับ ยารามิพริล ต่อการเจ็บป่ วยและการเสียชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามเสีย
เกิดโรคกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
พาราชูท: การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินก
ิ ในประสบการณ์จริงของยาพาโซ
พานิบในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งของเซลล์เนือ
้ เยือ
่ ไตระยะลุกลามทีไ่ ด ้รับการรักษาในสถานปฏิบัตก
ิ าร
รักษาในรูปแบบทีแ
่ ตกต่างกัน ; การศึกษาวิจัยเชิงสังเกตไม่มก
ี ารแทรกแซงแบบไปข ้างหน ้า
ภาพทางรังสีของภาวะหลอดเลือดแดงอักเสบจากโรคทายาสึ ในผู ้ป่ วยของโรงพยาบาลศิรริ าช
ตัง้ แต่ปี 2548- พฤษภาคม 2558
ภาพวินจ
ิ ฉั ยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็มอาร์ไอของผู ้ป่ วยโรคเนือ
้ งอกสมองโอลิโกเดนกลัยโอมา
ในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.วิรัชญา ลิม
้ กิตศ
ิ ภ
ุ สิน
ั
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชย
ิ คาพูล
นายวิชต
รศ. นพ.ปฎิภาณ ตุม
่ ทอง

นิตเิ วชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
งานเวชระเบียน
ตจวิทยา

ศ. พญ.วรัญญา บุญชัย

ตจวิทยา

นพ.ธนิศร สุขะกุล
ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
พญ.จินส
ิ สีหร์ า
นางสาวอัชราภรณ์ ประทุมสุวรรณ

ตจวิทยา
อายุรศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวจรรยา ชูหมืน
่ ไวย

ฝ่ ายการพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชรี า ภัทรายุตวรรตน์ และ
จิตวิทยาคลินก
ิ
นายชะพลู สร ้อยสุดารัตน์

รศ.นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร

ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

นายแพทย์ปองวุฒ ิ ด่านชัยวิจต
ิ ร

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.กฤษฎี ประภาสะวัต

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.สิรอ
ิ ร ตริตระการ

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633

ื่ โครงการ
ชอ
ภาพวินจ
ิ ฉั ยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางระบบทางระบบประสาทสามารถบอกส่วนประกอบของลิม
่
เลือดทางพยาธิวท
ิ ยาในหลอดเลือดของสมองและผลการรักษาด ้วยวิธก
ี ารสลายลิม
่ เลือดโดยใช ้วิธ ี
แรงกลได ้หรือไม่
ภาวะเยือ
่ แก ้วหูอักเสบภายในโรงพยาบาลศิรริ าช
้ Cryptococcus Neoforman ในผู ้ป่ วยทีม
ภาวะเยือ
่ หุ ้มสมองอักเสบจากเชือ
่ ค
ี วามผิดปกติของ
CD40 Ligand
่ ลอดเลือดสมองส่วนหลังในผู ้ป่ วยทีม
ภาวะเลือดดาไหลย ้อนเข ้าสูห
่ รี อยรั่วโดยตรงระหว่างหลอด
เลือดแดงคาโรติดกับโพรงหลอดเลือดดาใต ้ฐานสมอง
้ กลางทีต
ภาวะเลือดออกใต ้เยือ
่ หุ ้มสมองชัน
่ รวจไม่พบความผิดปกติจากการฉีดสีตรวจหลอดเลือด
สมองโดยตรง : อุบัตก
ิ ารณ์และสาเหตุทพ
ี่ บได ้ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ภาวะแทรกซ ้อน ความพึงพอใจและคุณภาพชีวต
ิ ภายหลังการผ่าตัดเสริมสร ้างเต ้านมแบบยืดเวลา
ออกไป ในผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับการผ่าตัดเต ้านมออกเนือ
่ งจากมะเร็งเต ้านม ในโรงพยาบาลตติยภูม ิ
ภาวะแทรกซ ้อนของการรักษาเท ้าปุกชนิดไม่ทราบสาเหตุด ้วยวิธก
ี ารเข ้าเฝื อกแบบพอนเซนติและ
การรักษาปฐมภูมด
ิ ้วยวิธก
ี ารผ่าตัด
ภาวะแทรกซ ้อนของมารดาและทารกทีม
่ ภ
ี าวะเบาหวานระหว่างตัง้ ครรภ์ทวี่ น
ิ จ
ิ ฉั ยด ้วยการตรวจ 50g
GCT ≥ 200 mg/dl เปรียบเทียบกับการวินจ
ิ ฉั ยด ้วยเกณฑ์ของ Carpenter and Coustan
ภาวะแทรกซ ้อนจากการให ้มอร์ฟีนเข ้าช่องน้ าไขสันหลังสาหรับการผ่าตัดคลอดในระยะ 5 ปี ณ
โรงพยาบาลศิรริ าช
ภาวะแทรกซ ้อนจากการฉีดสารเติมเต็มหรือสารแปลกปลอมทีเ่ ต ้านมและแนวทางการรักษา
ภาวะแทรกซ ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู ้ป่ วยโรคคาวาซากิทม
ี่ ห
ี ลอดเลือดหัวใจโป่ งพอง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวท
ิ ยา

พญ.ธัญสมร จันทรวิวฒ
ั น์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ผศ. พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.ทวีศักดิ์ เอือ
้ บุญญาวัฒน์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.ภัทรวิทย์ วิทยาสุข

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.วิษณุ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

พญ.สุนส
ิ า กรรณวัฒน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.รวิวณ
ั ณ์ อธิสข
ุ

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.วิษณุ โล่หส
์ ริ วิ ฒ
ั น์
รศ. พญ.ชดชนก วิจารสรณ์

ศัลยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

2634

ภาวะแทรกซ ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุด
กัน
้ ทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยด ้วยการตรวจการนอนหลับ

อ.พญ.ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย

กุมารเวชศาสตร์

2635
2636
2637
2638
2639

ภาวะแทรกซ ้อนระยะต ้นของการใช ้ถุงเต ้านมเทียมในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านม
ภาวะแทรกซ ้อนระยะต ้นของการฉีดไขมันเพือ
่ เสริมสร ้างเต ้านมสาหรับผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านม
ภาวะโภชนาการและผลการตัง้ ครรภ์ในสตรีตงั ้ ครรภ์วย
ั รุน
่ โรงพยาบาลศิรริ าช
ภาวะโรคสงบในโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์ในภาคพืน
้ เอเชียแปซิฟิก
ภาวะไทรอยด์เป็ นพิษในผู ้ป่ วยตัง้ ครรภ์ไข่ปลาอุก

นพ.ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกล
ุ
นพ.ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกล
ุ
พญ.สุภาเพ็ญ เลิศวุฒวิ วิ ฒ
ั น์
รศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์
อ. นพ.ธาดา คุณาวิศรุต

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656

ื่ โครงการ
ชอ
ภาวะกลืนลาบากในผู ้ป่ วยมะเร็งคอหอยและกล่องเสียงระยะลุกลามเฉพาะที่ : ศึกษาผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับ
การฉายรังสีและผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดก่อนมารับการฉายรังสี
้ แทรกซ ้อนในผู ้ป่ วยได ้รับการรักษาด ้วยสารชีวภาพ
ภาวะการติดเชือ
้ ไมโคพลาสมานิวโมเนียและมีเยือ
ภาวะการมีผน
ื่ ขึน
้ จากเชือ
่ บุอักเสบ (Mycoplasma
pneumonia-induced rash and mucositis) ทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยเบือ
้ งต ้นเป็ นสตีเวน จอห์นสัน ซิน
โดรม (Steven Johnson syndrome) : รายงานผู ้ป่ วย 2 รายและการทบทวนวรรณกรรม
ภาวะครรภ์เป็ นพิษต่อความสามารถในการรับสารอาหารของทารกแรกเกิดน้ าหนั กตัวน ้อย:
การศึกษานาร่อง
ภาวะซึมเศร ้าในผู ้ป่ วยเด็กและวัยรุน
่ ทีไ่ ด ้รับการส่งปรึกษาสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุน
่ จากแผนก
ผู ้ป่ วยในโรงพยาบาลศิรริ าชระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554
ภาวะปอดชา้ ภายหลังการกระแทกหน ้าอกในผู ้ป่ วยหนั กโรงพยาบาลศิรริ าช
ภาวะพิษทีเ่ กิดจากการใช ้ยาแก ้ปวดและยาแก ้ไอทีม
่ ข
ี ายทั่วไปเป็ นยาเสพติดเพือ
่ ผ่อนคลายจาก
ข ้อมูลศูนย์พษ
ิ วิทยาศิรริ าชและโรงพยาบาลศิรริ าช
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกัน
้ ในประเทศไทย: ความชุกและความเทีย
่ งตรงของ
แบบสอบถามเบอร์ลน
ิ ฉบับภาษาไทย บัญชี Prevalence OSA คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
(016-430017-2)
ภาวะหัวใจเต ้นผิดจังหวะในผู ้ป่ วยฟอกไตเรือ
้ รังทีม
่ โี รคหัวใจและหลอดเลือด
ภาวะหัวใจห ้องขวาทางานผิดปกติในผู ้ป่ วยทีภ
่ าวะหัวใจห ้องล่างซ ้ายทางานผิดปกติโดยการตรวจ
ด ้วยคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า: ความชุกและปั จจัยพยากรณ์
้ เอชไอวี
ภูมค
ิ ุ ้มกันระยะยาวหลังได ้วัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบบีพน
ื้ ฐาน 3 เข็ม ในเด็กติดเชือ
และการตอบสนองของภูมค
ิ ุ ้มกันหลังได ้รับวัคซีนกระตุ ้นซา้
มะเร็งเต ้านมทีพ
่ บระหว่างช่วงการตรวจคัดกรอง: การจาแนกประเภทและลักษณะภาพทางรังสี
มุมทีเ่ หมาะสมจากการถ่ายภาพรังสีด ้านข ้างของกระดูกหักเหนือข ้อศอกแบบที่ 2 ของ Gartland
มุมผ่าตัดแก ้ไขทีเ่ หมาะสมในการผ่าตัดภาวะขาโก่งในเด็ก
มุมมอง “การตายดี” ของผู ้ป่ วยสูงอายุ ญาติผู ้ป่ วยสูงอายุ นั กศึกษาแพทย์ แพทย์ และพยาบาล
ของโรงพยาบาลศิรริ าช และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
มุมมองของผู ้ใช ้อินเทอร์เน็ ตต่อเหมาะสมของการใช ้เฟซบุก
๊ ของแพทย์และนั กศึกษาแพทย์
ยาทีเ่ ป็ นสาเหตุและอาการแสดงทางผิวหนั งทีเ่ กิดจากการแพ ้ยาในผู ้สูงอายุ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.มณีนาถ เรืองสกุล

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.พรพรรณ กู ้มานะชัย

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล

ตจวิทยา

พญ.กาญจนี อรรถเมธากุล

กุมารเวชศาสตร์

พญ.นภัทร สิทธาโนมัย

จิตเวชศาสตร์

อ. นพ.จตุพร ศิรก
ิ ล
ุ

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ. นพ.ทวี ชาญชัยรุจริ า

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.เกษวดี ลาภพระ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์
ผศ. พญ.พีระจิตร เอีย
่ มโสภณา
ศ. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

รังสีวท
ิ ยา
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

อายุรศาสตร์

พญ.ติยารัชต์ ขยันกิจ
ผศ. พญ.ปภาพิต ตู ้จินดา

จิตเวชศาสตร์
ตจวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671

ื่ โครงการ
ชอ
รอยโรคในทางเดินอาหารโดยการส่องกล ้องสองทางในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
้ นะทางคลินก
เหล็ก ภาวะโลหิตจางทีม
่ ล
ี ักษณะชีแ
ิ ของรอยโรคทางเดินอาหาร และภาวะโลหิตจาง
้ นะใดๆ
ทีไ่ ม่ได ้รับการยืนยันการขาดธาตุเหล็กและไม่มล
ี ักษณะชีแ
รอยโรคทีเ่ หลือ ภายหลังการตัดปากมดลูกเป็ นรูปกรวย ของสตรีทเี่ ป็ นมะเร็งปากมดลูกระยะ
IA-IB1 ในถิน
่ ทีม
่ อ
ี บ
ุ ัตก
ิ ารณ์สงู
ระดับ squamous-cell carcinoma antigenในผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูก : การศึกษาในหญิงไทย
ระดับโทรโพนินทีชนิดความไวสูง ในผู ้ป่ วยโรคไตวายเรือ
้ รังระยะสุดท ้ายทีไ่ ด ้รับการล ้างไตทาง
หลอดเลือด
ระดับของน้ าไขข ้อทีไ่ ด ้จากการปั่ น มีผลต่อ ค่าความไวและค่าความจาเพาะ ของการทดสอบ
้ ในข ้อเข่าเทียม
เอนไซม์ลวิ โคไซต์เอสเทอเรส สาหรับการวินจ
ิ ฉั ยภาวะการติดเชือ
ระดับของพรีอัลบูมน
ิ , ปั จจัยในระบบการแข็งตัวของเลือด และปั จจัยต ้านการแข็งตัวของเลือดตาม
ธรรมชาติในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยแอลแอสพาราจิเนส
่ ม
ระดับคุณภาพชีวต
ิ และความรู ้สึกเป็ นภาระของผู ้ดูแลผู ้ป่ วยภาวะสมองเสือ
ระดับซีรัมโพแทสเซียมและอัตราการเกิดภาวะหัวใจเต ้นผิดจังหวะในกลุม
่ ผู ้ป่ วยวิกฤตอายุรกรรมที่
ไม่มภ
ี าวะกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ระดับสารซีด ี 14 ในการพยากรณ์โรคในผู ้ป่ วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาทีเ่ ข ้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลด ้วยไข ้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิ ลตา่ ภายหลังการได ้รับยาเคมีบาบัด
่ งในการหกล ้มสาหรับผู ้สูงอายุแบบสวมใส่ได ้
ระบบประเมินความเสีย
ระบาดวิทยา สาเหตุ การวินจ
ิ ฉั ย และความสัมพันธ์ทางคลินก
ิ ของ โรคผิวหนั งทีเ่ ท ้า และกลิน
่ อัน
ไม่พงึ ประสงค์ในนั กเรียนจ่าทหารเรือ
้ ในโรงพยาบาลทีส
ระบาดวิทยาและแนวโน ้มการติดเชือ
่ าคัญในผู ้ป่ วยเด็ก โรงพยาบาลศิรริ าช
ระบาดวิทยาและลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยโรคนิวโรมัยอีลัยติสออพติกาสเปกตรัมที่
นอกเหนือจากเส ้นประสาทตาอักเสบและไขสันหลังอักเสบ
ระบาดวิทยาในผู ้ป่ วยเด็กพิการทีม
่ ารับการรักษาที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล ตัง้ แต่ พ.ศ. 2554
ระบาดวิทยาของการใช ้ยา Nitrofurantoin และ Fosfomycin Tromethamine ในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับ
การรักษาโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ไอรีน เรืองขจร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ศิชฌุพงศ์ หนูทอง

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.ฉั ตรกนก ทุมวิภาต

ศูนย์โรคหัวใจ

รศ. นพ.กีรติ เจริญชลวาณิช

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

อายุรศาสตร์

นางดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

รศ. ดร. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

อ. นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

พญ.นุชวดี วันแก ้ว

กุมารเวชศาสตร์

นพ.ณั ฐพล รัตนธรรมสกุล

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.ศรีนวล ชวศิร ิ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686

ื่ โครงการ
ชอ
้ แบคทีเรียจากเสมหะของผู ้ป่ วยโรงพยาบาลศิรริ าชโดยใช ้ระบบ
ระบาดวิทยาของการตรวจพบเชือ
การเฝ้ าระวังการดือ
้ ยาต ้านจุลชีพตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก
้ Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) และการมีเชือ
้
ระบาดวิทยาของการติดเชือ
้ ในผู ้ป่ วยที่
Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ในร่างกายทีย
่ งั ไม่พบว่าติดเชือ
รับไว ้รักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
้ แบคทีเรียดือ
ระบาดวิทยาของการติดเชือ
้ ยาต ้านจุลชีพหลายขนานในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทรี่ ับไว ้รักษาที่
โรงพยาบาลศิรริ าช
้ สเตรปโตคอกคัส กลุม
ระบาดวิทยาของการติดเชือ
่ บี ชนิดรุกรานในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ในโรงพยาบาลศิร ิ
ราช
้ ในลูกตาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมใิ นประเทศไทย
ระบาดวิทยาของการอักเสบติดเชือ
ระบาดวิทยาของผู ้ป่ วยในหอฟื้ นฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลศิรริ าช
้ แบคทีเรียแก
ระบาดวิทยาของภาวะหลอดลมอักเสบทีส
่ ัมพันธ์กับการใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจจากเชือ
รมลบชนิดดือ
้ ต่อยาต ้านจุลชีพหลายขนานในโรงพยาบาลศิรริ าช
ระยะเวลาและตัวชีว้ ด
ั ทีเ่ หมาะสมในการเริม
่ การรักษาทดแทนไตในผู ้ป่ วยวิกฤตทีม
่ ภ
ี าวะไตวาย
เฉียบพลัน
ระยะเวลาและอัตราการเป็ นซา้ ของโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง, มะเร็งลาไส ้ และมะเร็งปอดทีผ
่ ลการ
ตรวจ 18 F- FDG PET/CT ไม่พบรอยโรค
ระยะเวลาในการวินจ
ิ ฉั ยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกาจากอาการเส ้นประสาทตาอักเสบ
ระยะเวลาจากการตัดสินใจจนคลอดในสตรีตงั ้ ครรภ์ทต
ี่ รวจพบการเต ้นของหัวใจทารกผิดปกติขณะ
เจ็บครรภ์คลอด
ระยะเวลาจากการตัดสินใจผ่าตัดคลอดจนคลอดในการผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน
ระยะเวลาตัง้ แต่มเี พศสัมพันธ์กับการเป็ นตัวทานายการตรวจพบตัวอสุจแ
ิ ละสารแอซิดฟอสฟาเทส
บริเวณปากช่องคลอดและภายในช่องคลอดในผู ้เสียหายจากการกระทาชาเรา
้
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมของการทา Recirculation with Ultrafiltration ในการขจัดน้ ายาอบฆ่าเชือ
ตัวกรองเลือด
รายการทะเบียนกลางการรักษาภาวะหัวใจเต ้นพริว้ ด ้วยสายสวนหัวใจไครโอเมดโทรนิค

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นพ.ธีรวัฒน์ นาคสงวน

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ภาคภูม ิ พุม
่ พวง

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ปิ ตพ
ิ ล ชูพงศ์
รศ. พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ

จักษุ วท
ิ ยา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ.ดร.พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.รณิษฐา รัตนะรัต

อายุรศาสตร์

่ ววิทย์
รศ. พญ.สุนันทา เชีย

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

รศ. ดร. นพ.ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.เขมณั ฏฐ์ เขมวรพงศ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.สุพพัต บุญสุข

นิตเิ วชศาสตร์

นางพรรณพนั ช อิทธิพงศ์สกุล

ฝ่ ายการพยาบาล

อ.พญ.อริศรา สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703

ื่ โครงการ
ชอ
รายงานผลการรักษาและผลข ้างเคียงจากการรักษาด ้วยวิธป
ี ลูกถ่ายเส ้นผมเทียมในผู ้ป่ วยภาวะ ผม
บางศีรษะล ้าน
รายงานผู ้ป่ วย: สมองอักเสบทีบ
่ ริเวณลิมบิคเหตุภม
ู ต
ิ ้านตนเองทีจ
่ าเพาะต่อแอลจีไอ1
รายงานผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาการตัง้ ครรภ์ทป
ี่ ากมดลูกและการทบทวนวรรณกรรม
รายงานผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการซีดและเม็ดเลือดขาวตา่ จากการขาดธาตุทองแดงร่วมกับทบทวนบทความ
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
รายงานผู ้ป่ วยผืน
่ แพ ้สัมผัสใบเตยจากการประกอบอาชีพ
รายงานลักษณะผืน
่ ผิวหนั งในผู ้ป่ วยสองรายทีเ่ ป็ น adult onset Still’s disease
้ สปาร์กาโนสิสในผู ้ป่ วย
รายงานอาการทางคลินก
ิ และลักษณะทางโมเลกุลของการติดเชือ
โรงพยาบาลศิรริ าช
รูปแบบเสียงปอดทีบ
่ ันทึกด ้วย Electronic Stethoscope ในผู ้ป่ วยไทย และความสอดคล ้องกับ
ข ้อมูลเสียงปอดมาตรฐานจากต่างประเทศ
่ วชาญเปรียบเทียบกับชุดคาสัง่
รูปแบบการแย่ลงของลานสายตาจากความเห็นของผู ้เชีย
คอมพิวเตอร์ Guided Progression Analysis ในผู ้ป่ วยต ้อหินเรือ
้ รัง
รูปแบบการได ้รับการอบรมเลีย
้ งดูกับความเข ้มแข็งอดทนของนั กเรียนนายเรือ
รูปแบบการสัง่ จ่ายยาจิตเวชของเอเชียในโรคไบโพลาร์
รูปแบบของกระดูก greater tuberosity หักในผู ้ป่ วยหัวไหล่หลุด
รูปแบบของการกลับเป็ นซา้ ของมะเร็งเยือ
่ บุโพรงมดลูกระยะทีส
่ ามและสี่ หลังได ้รับการรักษาโดย
การผ่าตัดและให ้การรักษาเสริมด ้วยการฉายรังสี และ/หรือการรักษาเสริมด ้วยยาเคมีบาบัด
รูปแบบของการปั สสาวะทีพ
่ บในแบบบันทึกการปั สสาวะ ในผู ้ป่ วยหญิงทีม
่ อ
ี าการทางเดินปั สสาวะ
ส่วนล่าง เพือ
่ ทานายผลการรักษาภาวะกระเพาะปั สสาวะไวเกินโดยการใช ้ยากลุม
่ antimuscarinic
่ ระแสเลือด ภายหลังจากการผ่าตัดรักษาในผู ้ป่ วยทีม
รูปแบบของสารพิษทีเ่ ข ้าสูก
่ ภ
ี าวะขาดเลือด
เฉียบพลันในระยะอย่างรุนแรง
ฤทธิต
์ ้านอนุมล
ู อิสระของสารฟี นอลิก แอซิด ต่อการยับยัง้ รังสีอัลตราไวโอเลตเอในการกระตุ ้นการ
เกิดเม็ดสีและ เมททริกซ์ เมทัลโลโปรตีเนส-1 ในเซลล์ผวิ หนั งเซลล์ผวิ หนั งเพาะเลีย
้ ง
้ E.coli สายพันธุท
ฤทธิย
์ บ
ั ยัง้ เชือ
์ ส
ี่ ร ้างเอ็นไซม์ extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)
้ E.coli สาย
ของซีรั่มและปั สสาวะของอาสาสมัครภายหลังรับประทานยาปฏิชวี นะทีม
่ ฤ
ี ทธิต
์ อ
่ เชือ
พันธุท
์ ส
ี่ ร ้างเอ็นไซม์ ESBL

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ

ตจวิทยา

พญ.ทยานั นท์ ศรีศภ
ุ โอฬาร
อ. พญ.นลินี พาณิชยวัฏ

อายุรศาสตร์
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.ฉั ตรี หาญทวีพันธุ์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์
อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ

ตจวิทยา
ตจวิทยา

นพ.อธิรัฐ บุญญาศิร ิ

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม
่ พิกล
ุ

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ดารินทร์ สากิยลักษณ์

จักษุ วท
ิ ยา

นางสาวพรธิดา ไชยหาญ
รศ. พญ.พรจิรา ปริวช
ั รากุล
ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

จิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

พญ.เนตร บุญคุ ้ม

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.ภควัฒน์ ระมาตร์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.สุธค
ี ณิต หัถพรสวรรค์

ศัลยศาสตร์

ผศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช

รังสีวท
ิ ยา

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717

ื่ โครงการ
ชอ
ลักษณะ spectral domain optical coherence tomography ของรูทจ
ี่ ด
ุ ภาพชัดทีม
่ ผ
ี ลต่อ
ความสาเร็จในการผ่าตัด
ลักษณะเฉพาะของผู ้ป่ วยสายตาเลือนรางในคลินก
ิ ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการเห็น ในโรงพยาบาลศิร ิ
ราช: ศึกษาในระยะเวลาสิบปี
ลักษณะเนือ
้ งอกชนิดนิวโลเอนโดครินทีต
่ ับอ่อนของผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรควอนฮิปเปิ ล ลินดาว
ลักษณะเสียงปอดในผู ้ป่ วยก่อน และขณะใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจจากการวิเคราะห์ด ้วยคอมพิวเตอร์
้ ทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของสตรี
ลักษณะและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโรคติดเชือ
้ ทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี โรงพยาบาลศิร ิ
ทีม
่ ารับบริการ ณ คลินก
ิ โรคติดเชือ
ราช
ลักษณะและปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับผลข ้างเคียงทางภูมค
ิ ุ ้มกันจากการรักษามะเร็งด ้วยยากระตุ ้นระบบ
ภูมค
ิ ุ ้มกัน จากสหสถาบัน
ลักษณะการเปลีย
่ นแปลงของจอตา โดยการถ่ายภาพ optical coherence tomography ในผู ้ป่ วย
chloroquine maculopathy
ลักษณะการตรวจพบทางด ้านทรวงอกจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทม
ี่ ค
ี วามละเอียดสูงในผู ้ป่ วย
โรคเอสแอลอี
ลักษณะของกระบวนการคิดและการวิเคราะห์กลุม
่ ย่อยของการบกพร่องของกระบวนการคิดใน
่ มจากโรคพาร์กน
ผู ้ป่ วยดรคพาร์กน
ิ สัน ผู ้ป่ วยสมองเสือ
ิ สัน ผู ้ป่ วยอัลไซเมอร์ และผู ้สูงอายุทม
ี่ ก
ี ารรู ้
คิดปกติ
ลักษณะของผู ้ป่ วยและผลการรักษาโรค anorexia nervosa ในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งในการฆ่าตัวตายสูง ในหอผู ้ป่ วยจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาล
ลักษณะของผู ้ป่ วยจิตเวชทีม
่ ค
ี วามเสีย
ตติยภูม ิ
ลักษณะของภาพคลืน
่ แม่เหล็กไขสันหลังในผู ้ป่ วยโรคมัลติเปิ ลสเคอโรสิส
ลักษณะของสตรีทไี่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทค
ี่ ลินก
ิ 309 ในช่วงปี พ.ศ.
2554-2559
ลักษณะของหัวนมในมารดาวัยรุน
่ เทียบกับมารดาวัยผู ้ใหญ่หลังคลอด และความสาเร็จในการให ้
นมบุตร

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ รอดอนั นต์

จักษุ วท
ิ ยา

อ. พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. นพ.ธาดา คุณาวิศรุต
รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม
่ พิกล
ุ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

ผศ. นพ. รอ.มานพชัย ธรรมคันโธ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

อ.นพ.สุภเลิศ ประคุณหังสิต

จักษุ วท
ิ ยา

รศ. พญ.นิศา เมืองแมน

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

พญ.กวิตา ตรีเมธา

กุมารเวชศาสตร์

อ.รอ.พญ.ณั ฏฐา สายเสวย

จิตเวชศาสตร์

รศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.เจนจิต ฉายะจินดา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.วริน อินทรศิรส
ิ วัสดิ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732

ื่ โครงการ
ชอ
ลักษณะความผิดปกติของคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจชนิด Deep T wave inversion และ Fragmented QRS
complex ทีพ
่ บในภาวะ Hypertrophic cardiomyopathy
้ เซลล์ปมประสาทจอตา และชัน
้ ประสาทจอตา ของผู ้มีภาวะสงสัยเป็ นต ้อหิน
ลักษณะชัน
ลักษณะถุงน้ าในรังไข่ในสตรีวย
ั เจริญพันธุไ์ ทยทีเ่ ป็ นกลุม
่ อาการถุงน้ าหลายใบในรังไข่
ลักษณะทางกายภาพ การวินจ
ิ ฉั ยจาเพาะ และผลการรักษาในผู ้ป่ วยโรคไขสันหลังผิดปกติแต่
กาเนิดทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยล่าช ้า
ลักษณะทางคลินก
ิ และความชุกของการเกิดผืน
่ ผิวหนั งจากยากลุม
่ epidermal growth factor
receptor inhibitors ในการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งคนไทย
ลักษณะทางคลินก
ิ และปั จจัยทางสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ผ
ี ลต่อโรคงูสวัดในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการตรวจทีห
่ น่วย
ตรวจโรคผิวหนั ง โรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาของผู ้ป่ วย thrombotic thrombocytopenic purpura ใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาของผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์
ในประเทศไทย: การศึกษาโดยสหสถาบัน
ลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาสตรีทไี่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยมะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งรังไข่
ในช่วงตัง้ ครรภ์: ประสบการณ์ในช่วงเวลา 10 ปี
้ คริปโตคอคคัสในผู ้ป่ วยทีไ่ ม่ได ้ติดเชือ
้
ลักษณะทางคลินก
ิ การรักษาและผลการรักษาโรคติดเชือ
เอชไอวี ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ ซีโรโลยี ภาพรังสีวน
ิ จ
ิ ฉั ย ลักษณะผลส่องกล ้องของโรคตับอ่อนอักเสบออ
โตอิมมูน
ลักษณะทางคลินก
ิ พยาธิวท
ิ ยา และผลการรักษามะเร็งมดลูกชนิดไลโอไมโอซาร์โคมาในประเทศ
ไทย
ลักษณะทางคลินก
ิ ระบาดวิทยา ในผู ้ป่ วยโรคกลากทีม
่ ารับการรักษาทีห
่ น่วยตรวจโรคผิวหนั ง
้ รา
โรงพยาบาลศิรริ าช และหลักฐานข ้อมูลห ้องปฏิบัตก
ิ ารเชือ
ลักษณะทางคลินก
ิ ลักษณะทางวิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน และพันธุกรรมของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฉียบพลันชนิดโปรมัยอีโลไซต์ในโรงพยาบาลศิรริ าช
้ ทีก
ลักษณะทางคลินก
ิ เชือ
่ อ
่ ให ้เกิดโรค และปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับระดับการมองเห็นหลังการรักษาใน
้
ภาวะเบ ้าตาติดเชือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์
พญ.วิชต
ุ า อุนาโลม

จักษุ วท
ิ ยา
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.อินธิรา ขัมภลิขต
ิ

ศัลยศาสตร์

ผศ. พญ.ปภาพิต ตู ้จินดา

ตจวิทยา

รศ. ดร. นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช

อายุรศาสตร์

พญ.อัจจิมา ตันกุล

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. ดร. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

อายุรศาสตร์

อ. นพ.สมภพ กุลจรัสนนท์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

อ. นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ปณิธ ี เลือ
่ มสาราญ

จักษุ วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748

ื่ โครงการ
ชอ
้ Stenotrophomonas
ลักษณะทางคลินก
ิ และปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับผลลัพธ์ของการรักษาการติดเชือ
maltophilia ในผู ้ป่ วยทีร่ ับการรักษาตัวในโรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาของโรคข ้ออักเสบรีแอคทีฟในผู ้ป่ วยเด็ก
ลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาของทีร่ ะยะเวลา 6 เดือนในผู ้ป่ วยโรคข ้ออักเสบเรือ
้ รังไม่ทราบ
สาเหตุในเด็กในคลินก
ิ โรคข ้อและรูมาติสซั่ม
ลักษณะทางคลินก
ิ และผลลัพธ์ของผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยในระดับ "ยืนยัน" และ "น่าจะเป็ น"
โรคตับอักเสบทีเ่ กิดจากภูมค
ิ ุ ้มกันต่อตนเอง
ลักษณะทางคลินก
ิ และลักษณะทางจุลชีววิทยาของแผลทีเ่ ท ้าในผู ้ป่ วยเบาหวานทีค
่ ลินก
ิ สุขภาพ
เท ้า และห ้องผ่าตัดเล็ก โรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ และสาเหตุของ Budd-Chiari syndrome ในผู ้ป่ วยไทย
ลักษณะทางคลินก
ิ และสารก่อภูมแ
ิ พ ้หลักในการแพ ้แป้ งสาลีชนิดทีเ่ ริม
่ เกิดในผู ้ใหญ่ของประเทศ
ไทย
ลักษณะทางคลินก
ิ และอัตราการเสียชีวต
ิ ของภาวะเลือดเป็ นกรดจากการใช ้ยาเมทฟอร์มน
ิ ในผู ้ป่ วย
เบาหวานชนิดที่ 2
ลักษณะทางคลินก
ิ การดาเนินโรคผิวหนั งอักเสบจากแมลงก ้นกระดกและปั จจัยทางสิง่ แวดล ้อมใน
ผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการรักษาทีห
่ น่วยตรวจโรคผิวหนั ง โรงพยาบาลศิรริ าช: การศึกษาชนิดโคฮอร์ตแบบ
ไปข ้างหน ้า
ลักษณะทางคลินก
ิ ของโรคกล ้ามเนือ
้ อ่อนแรงจากไทรอยด์เป็ นพิษในประชากรไทย
ลักษณะทางคลินก
ิ ของโรคข ้ออักเสบเฉียบพลันจากผลึกเกลือ โมโนโซเดียมยูเรท และ แคลเซียม
ไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรท ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ ของโรคผิวหนั งอักเสบจากแมลงก ้นกระดกในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการตรวจทีห
่ น่วย
ตรวจโรคผิวหนั ง โรงพยาบาลศิรริ าช
้ Cytomegalovirus ในประเทศไทย
ลักษณะทางคลินก
ิ ของโรคม่านตาอักเสบจากเชือ
ลักษณะทางคลินก
ิ ของโรคอีสก
ุ อีใสในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทม
ี่ ารับการตรวจทีห
่ น่วยตรวจโรคผิวหนั ง
โรงพยาบาลศิรริ าช
้ เรสไพราทอรีซน
ิ ไซเทียลไวรัสในผู ้ใหญ่ทโี่ รงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ ของการติดเชือ
้ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ ของตาขาวอักเสบชนิดไม่ตด
ิ เชือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ศิรริ ัตน์ จารุวณิช

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.ศิรริ ัตน์ จารุวณิช

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

พญ.อรนิช นาวานุเคราะห์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.สุพจน์ นิม
่ อนงค์

อายุรศาสตร์

อ.นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.รณิษฐา รัตนะรัต

อายุรศาสตร์

รศ. ดร. นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

อ. นพ.ธาดา คุณาวิศรุต

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ชยวี เมืองจันทร์

อายุรศาสตร์

รศ. ดร. นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

ผศ. นพ.ปิ ตพ
ิ ล ชูพงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

รศ. ดร.นพ.สุขม
ุ เจียมตน

ตจวิทยา

ผศ. นพ.รุจภ
ิ าส สิรจิ ตุภัทร
พญ.สุธาสินี บุญโสภณ

อายุรศาสตร์
จักษุ วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764

ื่ โครงการ
ชอ
ลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยเด็กทีแ
่ พ ้ขนแมวและสุนัขทีม
่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยเบาหวานทีเ่ ข ้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิรริ าชด ้วยภาวะน้ าตาลใน
เลือดตา่
ลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยเพศชายโรคท่อปั สสาวะอักเสบจากหนองในและหนองในเทียม ทีม
่ า
รับการตรวจทีค
่ ลินก
ิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยโรค Leber hereditary optic neuropathy ในประเทศไทย
ลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยโรคสะเก็ดเงินชนิดตุม
่ หนองในประเทศไทย
้ ร่วมกันของโรคเชือ
้ ราทีเ่ ล็บทีม
ลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยทีต
่ ด
ิ เชือ
่ ารับการตรวจทีแ
่ ผนกผู ้ป่ วย
นอก โรงพยาบาลศิรริ าช
้ แบคทีเรียในผู ้ใหญ่ทโี่ รงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ ของภาวะเยือ
่ หุ ้มหัวใจอักเสบจากเชือ
ลักษณะทางคลินก
ิ ของหญิงตัง้ ครรภ์ทม
ี่ ภ
ี าวะหัวใจหยุดเต ้น สาเหตุและผลต่อมารดาและทารก
้ Mycobacterium abscessus ทีแ
ลักษณะทางจุลชีววิทยาของเชือ
่ ยกได ้จากผู ้ป่ วยทีม
่ ี ภูม ิ
ต ้านทานต่อ interferon-gamma
ลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยาของภาวะไตอักเสบลูปัสชนิดโพรลิเฟอเรทิฟ ชนิดผสม และชนิดที่ 5 ต่อ
ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งท ้อง และความสัมพันธ์ทาง
ลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยาของมะเร็งเยือ
่ หุ ้มปอดและมะเร็งเยือ
่ บุชอ
คลินก
ิ
ลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยาของหัวใจในผู ้ป่ วยทีเ่ สียชีวต
ิ อย่างเฉียบพลันด ้วยโรคของหลอดเลือดแดง
หัวใจในงานนิตเิ วชศาสตร์
ลักษณะทีแ
่ สดงออกของเซลล์ผวิ กระจกตาหลังการผ่าตัดด ้วยวิธป
ี ลูกถ่ายเซลล์เนือ
้ เยือ
่ บุปากโดย
เลีย
้ งเซลล์ในห ้องปฏิบัตก
ิ าร (cultivated Oral Mucosal Epithelial Transplantation) ในผู ้ป่ วย
โรคผิวตาชนิดรุนแรงทีไ่ ด ้รับการตรวจติดตามระยะยาว
ลักษณะประชากรและภาวะแทรกซ ้อนทีพ
่ บในผู ้ป่ วยธาลัสซีเมียทีไ่ ม่ต ้องการได ้รับเลือดเป็ นประจา
เปรียบเทียบระหว่างกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการตัดม ้ามและไม่ได ้รับการตัดม ้าม
ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทพ
ี่ บในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะเซาะของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะภาพการตรวจทางรังสีโดยการสวนสารทึบรังสีของโรคลาไส ้ใหญ่โป่ งพองโดยกาเนิดชนิด
total colonic aganglionosis

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. นพ.ปกิต วิชยานนท์

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร

อายุรศาสตร์

ี
อ. พญ.จรัสศรี ฬยาพรรณ

ตจวิทยา

พญ.เบญจพร สิกขมาน
ผศ. พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์

จักษุ วท
ิ ยา
ตจวิทยา

ผศ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

ผศ. นพ.รุจภ
ิ าส สิรจิ ตุภัทร
ผศ. พญ.พัชรียา นิวฒ
ั น์ภม
ู น
ิ ทร์

อายุรศาสตร์
วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ. นพ.ศักดา สถิรเรืองชัย

นิตเิ วชศาสตร์

รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.กฤษฎี ประภาสะวัต

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.ปรียชาต์ ปาจารย์

รังสีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2765

ลักษณะภาพถ่ายทางรังสีของโรคมะเร็งหลอดลมชนิดต่างๆ
ลักษณะภาพทีไ่ ด ้จากตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถใช ้ในการทานายมะเร็งตับชนิดร ้ายแรง
ได ้หรือไม่
ลักษณะอาการแสดงทางคลินก
ิ และผลการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารโดยวิธก
ี ารตรวจนั บเม็ดเลือด
อย่างสมบูรณ์ (CBC) ของผู ้ป่ วยเด็กไทยโรคโฮโมชัยกัสฮีโมโกลบินคอนสแตนสปริงซึง่ มารับการ
รักษาทีภ
่ าควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิรริ าช
่ งของการเพิม
้ โพลีโอมาไวรัสในผู ้ป่ วยที่
ลักษณะอาการทางคลินก
ิ และปั จจัยเสีย
่ จานวนของเชือ
ได ้รับการปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะอาการทางคลินก
ิ ของโรคสมองอักเสบจากการมีแอนติบอดีตอ
่
N-METHYL-D-ASPARTATE (NMDA) RECEPTOR ในเด็กไทย
วันโภชนาการไอซียู
วันสารวจภาวะโภชนาการและการให ้โภชนบาบัดผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ในโรงพยาบาลศิรริ าช
วันสารวจภาวะโภชนาการในหอผู ้ป่ วยไอซียู
วิเคราะห์ตัวแปรของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการวินจ
ิ ฉั ยแยกโรค มะเร็งต่อมหมวกไต กับ
เนือ
้ งอกต่อมหมวกไตชนิด Lipid poor adrenal adenoma และ Pheochromocytoma
วิธก
ี ารตรวจคัดกรองภาวะพัฒนาการผิดปรกติทก
ี่ ม
ุ ารแพทย์ซงึ่ จบการศึกษาจากโรงพยาบาลศิร ิ
ราชนิยมใช ้และปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกวิธใี นการตรวจ
้ ลึกของขาอุดตันฉั บพลัน
ศึกษาเปรียบเทียบความชุกของโรคมะเร็งในผู ้ป่ วยหลอดเลือดดาชัน
ศึกษากายภาพของ inferior cortex ของกระดูกส ้นเท ้า
ศึกษาความชุกของภาวะเลือดแข็งตัวง่ายผิดปกติในผู ้ป่ วยทีม
่ รี อยรั่วโดยตรงระหว่างหลอดเลือด
แดงและหลอดเลือดดาในสมอง
ศึกษาความสัมพันธ์และความแม่นยาของการพยากรณ์โรคระหว่าง GRACE, TIMI, CADILLAC,
PAMI risk scores ในผู ้ป่ วยกล ้ามเนือ
้ หัวใจตาย ชนิดคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจมี ST segment ยก ใน
โรงพยาบาลศิรริ าช ทีไ่ ด ้รับการฉีดสีและสวนหัวใจชนิดฉุกเฉิน (Emergency PCI)
ศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลีย
่ นแปลงความยาวเส ้นเอ็นลูกสะบ ้า และพิสัยการเคลือ
่ นไหวของ
่ มก่อนและหลังการผ่าตัดเปลีย
ข ้อเข่าในผู ้ป่ วยโรคข ้อเข่าเสือ
่ นข ้อเข่าเทียม
่ มทีร่ ักษาด ้วยวิธก
่ มข ้อ
ศึกษาผลการรักษาในการกลับไปทากิจกรรมของโรคข ้อเท ้าเสือ
ี ารผ่าตัดเชือ
เท ้า

2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ.กันยารัตน์ โตธนะรุง่ โรจน์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.อภิญญา เจริญศักดิ์

รังสีวท
ิ ยา

อ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.รุจภ
ิ าส สิรจิ ตุภัทร

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.สรวิศ วีรวรรณ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.ปรียานุช แย ้มวงษ์
รศ. พญ.ปรียานุช แย ้มวงษ์
รศ. พญ.ปรียานุช แย ้มวงษ์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.กอบกุล เมืองสมบูรณ์

รังสีวท
ิ ยา

อ.พญ.สุรย
ี ล
์ ักษณ์ สุจริตพงศ์ Dr.Sureelak
Sutchritpongsa, MD.
อ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์
ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

กุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.ทวีศักดิ์ เอือ
้ บุญญาวัฒน์

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.วิวรรณ ทังสุบต
ุ ร

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2781
2782
2783
2784

ื่ โครงการ
ชอ
ศึกษาผลของโปรแกรมการออกกาลังกายสาหรับผู ้ป่ วยกระดูกต ้นขาส่วนคอหักในผู ้สูงอายุหลัง
ได ้รับการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อสะโพกเทียมชนิดไบโพลาร์
ศึกษาผลของการใช ้ซิงโคลีนครีม ในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารระคายเคืองของผิวหนั งระดับ 2 จากภาวะ
ควบคุมการขับถ่ายไม่ได ้ เปรียบเทียบกับซิงค์เพสท์ผสมวาสลีน
ศึกษาผลของรังสีรักษาต่อการกลืนอาหารในผู ้ป่ วยมะเร็งโพรงหลังจมูก โดยประเมินด ้วยกล ้อง
ส่องผ่านจมูกและคอหอย
ศึกษาลักษณะการกดนวดไทยแบบราชสานั กในคลินก
ิ อายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นางสาวยุพาภรณ์ โรจนกุล

ฝ่ ายการพยาบาล

นพ.ภูทัตต์ ภูอมรกุล

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

น.ส.ศลิตา ประชากิจ และ รศ.พญ.กมลทิพย์
หาญผดุงกิจ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ. นพ.ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

กุมารเวชศาสตร์

2786

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของส่วนโค ้งหลอดเลือดแดงเอออร์ต ้าร์ทส
ี่ ง่ ต่อภาวะแทรกซ ้อนทาง
ระบบประสาท จากกระบวนการรักษาโดยการใส่ขดลวดทีห
่ ลอดเลือดแดงคาโรติก
สถานการณ์การสัมผัสตะกั่วของเด็กไทย

2787

สถิตค
ิ วามสาเร็จในรักษาภาวะกล ้ามเนือ
้ ตามัดด ้านนอกอ่อนแรงด ้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลศิรริ าช รศ. นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกาธรกุล

จักษุ วท
ิ ยา

2788
2789

สภาพผิวและความมันบนใบหน ้าในผู ้ทีเ่ ป็ นสิว
สภาวะทางคลินค
ิ ภายหลังการระบายก๊าซในช่องท ้องในผู ้ป่ วยผ่าตัดถุงน้ าดีผา่ นกล ้อง
สมรรถนะการใช ้งานระยะยาวของข ้อศอกภายหลังการรักษาในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ก
ี ระดูกต ้นแขนด ้าน
นอกหัก
สัดส่วนของการใช ้ทีน
่ ั่งนิรภัยและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้ทีน
่ ั่ งนิรภัย(car-seat) ในเด็กแรกเกิด
ถึง 5 ปี โรงพยาบาลศิรริ าช
สาเหตุ การรักษาและการดาเนินโรคในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ เี ส ้นเลือดดาพอร์ทัลนอกตับอุดตัน
สาเหตุ ลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาของผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะแคลเซียมสะสมทีเ่ นือ
้ ไตและ/
หรือนิว่ ในระบบทางเดินปั สสาวะ
สาเหตุ ลักษณะทางคลินก
ิ การกาหนดเพศ และผลการรักษา ในผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามผิดปกติของ
พัฒนาการของอวัยวะเพศ
สาเหตุและการรักษาภาวะน้ าเหลืองในช่องเยือ
่ หุ ้มปอด ในช่องท ้อง และทางแผลผ่าตัดใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
สาเหตุและลักษณะทางคลินก
ิ ของภาวะหลอดเลือดดาพอร์ทัลอุดตันในผู ้ป่ วยทีไ่ ม่ได ้เป็ นโรคตับ
แข็งหรือมะเร็งตับในประชากรไทย

อ. พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย
นางสาววริศรา ตุวยานนท์

ตจวิทยา
ฝ่ ายการพยาบาล

อ. นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

พญ.มานิตา บุญสง่า

กุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.ประพันธ์ อ่านเปรือ
่ ง

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.นั นทวัน ปิ ยะภาณี

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.จีรันดา สันติประภพ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.ปรียานุช แย ้มวงษ์

อายุรศาสตร์

อ. นพ.สุพจน์ นิม
่ อนงค์

อายุรศาสตร์

2785

2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2797
2798
2799

ื่ โครงการ
ชอ
สาเหตุของภาวะท ้องเสียเรือ
้ รังและประโยชน์ของการวินจ
ิ ฉั ยโรคด ้วยการส่องกล ้องตรวจทางเดิน
้ เนือ
อาหารร่วมกับการตรวจชิน
้ เยือ
่ บุลาไส ้เพือ
่ ใช ้ในการดูแลรักษาผู ้ป่ วยท ้องเสียเรือ
้ รัง
สาเหตุของอาการปวดท ้องด ้านขวาล่างในผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ั ญหาในการวินจ
ิ ฉั ยแยกโรคจากภาวะไส ้ติง่
่ งท ้องแบบฉุ กเฉิน
อักเสบและมารับการตรวจด ้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ
้าของการให
สาเหตุความล่าช
้การรักษาผู ้ป่ วยหัวใจขาดเลือดชนิด ST segment ยกใน
โรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.จุลจักร ลิม
่ ศรีวไิ ล

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.กอบกุล เมืองสมบูรณ์

รังสีวท
ิ ยา

อ. พญ.อภิชญา มั่นสมบูรณ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2800

สาเหตุทางพันธุกรรมของผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามผิดปกติของพัฒนาการของอวัยวะเพศ

อ.นพ.ชนินทร์ ลิม
่ วงศ์

อายุรศาสตร์

2801
2802
2803
2804
2805

สาเหตุทท
ี่ าให ้สตรีไม่เคยได ้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
หน ้าทีข
่ องไตเมือ
่ ติดตามระยะยาว ในเด็กทีป
่ ่ วยเป็ นโรคไตเนโฟรติกชชนิดปฐมภูม ิ
หุน
่ จาลองกระดูกสันหลังคดในเด็กวัยรุน
่ : การศึกษานาร่อง
หุน
่ จาลองตอขาเทียมระดับเหนือเข่าสาหรับการฝึ กหล่อแบบของนั กศึกษากายอุปกรณ์
องค์ประกอบของภาวะผู ้นาเชิงกลยุทธ์ของผู ้ปฏิบัตวิ ช
ิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
อัตราเสียชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยกล ้ามเนือ
้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลืน
่ หัวใจมี ST segment ยก ที่
ได ้รับการทาหัตถการเพือ
่ เปิ ดหลอดเลือดหัวใจช ้ากว่าทีค
่ วรและสาเหตุทช
ี่ ้า
อัตราการเกิดและลักษณะของมะเร็งไทรอยด์ขนาดเล็กชนิดแพพิลลารีในประเทศไทย
อัตราการเกิดความแออัดในห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิรริ าช และ ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง ในช่วง 1 ปี
อัตราการเกิดซา้ บริเวณเดิมของโรคมะเร็งเต ้านมทีร่ ักษาด ้วยการฉายรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด
เปรียบเทียบกับการฉายรังสีรักษาบริเวณเต ้านมทัง้ หมดภายหลังผ่าตัด ในการรักษามะเร็งเต ้านม
ระยะแรกเริม
่
อัตราการเกิดภาวะกระดูกไม่ตด
ิ ในผู ้ป่ วยกระดูกต ้นแขนหักทีไ่ ดัรับการรักษาด ้วยการผ่าตัดยึดตรึง
ด ้วยแกนดามกระดูก
อัตราการเกิดอาการกระเพาะปั สสาวะบีบตัวไวกว่าปกติซา้ หลังหยุดยากลุม
่ แอนตีม
้ ัสคารินก
ิ ใน
ผู ้ป่ วยทีป
่ ระสบความสาเร็จจากการรักษาด ้วยยา
อัตราการเติบโตและการติดตามผลการรักษาในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการใส่ PICC line 500 เส ้นแรก

พญ.ธัญดา เทียมพงศ์
ศ. พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์
นางสาวธันยพร รักบางบูรณ์
นางสาวปวีณา สุดเดช
นางสาวธัชชนั นท์ มโนเพ็ชรเกษม

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร์
โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร
โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร
โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

ผศ. พญ.วิวรรณ ทังสุบต
ุ ร

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
อ. พญ.ทิพา ชาคร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.อลงกต พรหมสาขา ณ สกลนคร

ศัลยศาสตร์

รศ. นพ.ก ้องเขต เหรียญสุวรรณ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ั ลีระศิร ิ
ผศ. นพ.พิชย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.ประเสริฐ สวัสดิว์ ภ
ิ าชัย

วิสัญญีวท
ิ ยา

2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829

ื่ โครงการ
ชอ
อัตราการเปิ ดโล่งของท่อนาอสุจ ิ และ อัตราการตัง้ ครรภ์ของวิธก
ี ารผ่าตัดต่อหมันชาย โดยการใช ้
้ เดียว : ประสบการณ์ของ
กล ้องจุลทรรศน์รว่ มกับการเย็บท่อนาอสุจโิ ดยวิธเี ย็บต่อเนือ
่ งชัน
ศัลยแพทย์หนึง่ คน
อัตราการเสียชีวต
ิ ในระยะยาวของผู ้ป่ วยโรคหัวใจล ้มเหลวในประเทศไทย
อัตราการแพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลือง และผลการรักษาของมะเร็งรังไข่ชนิดเจิมเซลล์
อัตราการโตของมะเร็งทีก
่ ระจายมาทีส
่ มอง และปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
อัตราการใช ้เลือดในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดทางหน ้าท ้องทางนรีเวชในกรณีไม่ฉุกเฉินที่
โรงพยาบาลศิรริ าช
อัตราการใช ้เลือดทีไ่ ด ้รับการจอง และปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการให ้เลือดในผู ้ป่ วยทีม
่ าเข ้ารับการผ่าตัด
มดลูกแบบไม่เร่งด่วนทีโ่ รงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
อัตราการให ้เกล็ดเลือดอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาลศิรริ าช
อัตราการไม่สงั่ ยาคลายกังวลและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการไม่สงั่ ยาคลายกังวลก่อนการผ่าตัดของแพทย์
ประจาบ ้านวิสัญญีวท
ิ ยา
อัตราการกลับเป็ นซา้ ของมะเร็งเยือ
่ บุโพรงมดลูกระยะทีห
่ นึง่ หลังได ้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
เพียงอย่างเดียว
อัตราการกลับมาติดตามรักษาต่อทีห
่ น่วยตรวจโรคผู ้ป่ วยนอกจิตเวชของผู ้ป่ วยต่างแผนก
อัตราการตรวจพบตัวอสุจใิ นผ ้าชนิดต่างๆ ทีแ
่ ช่รว่ มกับผ ้าทีเ่ ปื้ อนคราบอสุจ ิ
อัตราการตัง้ เครือ
่ งช่วยหายใจตามหลักการตัง้ เครือ
่ งช่วยหายใจแบบป้ องกันการบาดเจ็บต่อปอดใน
ผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับการรักษาในหออภิบาลศัลยกรรมและผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้
เครือ
่ งช่วยหายใจ
อัตราการผ่าคลอดตามแบบร็อบสัน (Robson classification) ในโรงพยาบาลศิรริ าช
อัตราการผ่าตัดคลอดแบบฉุ กเฉินระหว่างสตรีทม
ี่ ภ
ี าวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์กับสตรีตงั ้ ครรภ์ปกติ
อัตราการพกพายาอีพเิ นฟรีนชนิดฉีด (epinephrine) ในผู ้ป่ วยเด็กทีแ
่ พ ้อาหารชนิดรุนแรง
อัตราการรอดชีพในผู ้ป่ วยมัลติเพิลมัยอิโลมาหลังได ้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกและปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์
ในโรงพยาบาลศิรริ าช
อัตราการรอดชีวต
ิ และปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่ออัตราการรอดชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมไทมัส ใน
โรงพยาบาลศิรริ าช ช่วงปี พ.ศ. 2540-2556

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. นพ.ธีระพล อมรเวชสุกจิ

ศัลยศาสตร์

ศ. นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์
ผศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร
ผศ. นพ.ธีรพล วิทธิเวช

อายุรศาสตร์
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
ศัลยศาสตร์

พญ.ฐิตม
ิ า จิระสวัสดิ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

พญ.ภัทรา เมตตาสิทธิกร

วิสัญญีวท
ิ ยา

นพ.สมภพ กุลจรัสนนท์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.สนทรรศ บุษราทิจ
นพ.วาโย อัศวรุง่ เรือง

จิตเวชศาสตร์
นิตเิ วชศาสตร์

อ.นพ.อรรณพ พิรย
ิ ะแพทย์สม

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. ดร. นพ. ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร
พญ.รุง่ นภา ไวยนิกรณ์
ผศ. พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837

2838
2839

ื่ โครงการ
ชอ
อัตราการรอดชีวต
ิ ลักษณะทางคลินก
ิ และผลการรักษาในผู ้ป่ วยมะเร็งเยือ
่ บุผวิ รังไข่ชนิด clear cell
จาแนกตามการพบภาวะเยือ
่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดทีใ่ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมแ
ิ ห่งหนึง่ ของ
ประเทศไทย : การศึกษาแบบย ้อนหลัง
อัตราการรอดชีวต
ิ และสาเหตุการตายในผู ้ป่ วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ชนิดแอลฟาและเบต ้า ใน
ประเทศไทย
อัตราการรอดชีวต
ิ ในการรักษาด ้วย ยากระตุ ้น จีเอ็นอาร์เฮช ร่วมกับยาทาม็อกซิเฟ่ น เปรียบเทียบ
กับการให ้ยาเคมีบาบัดอเดียไมซินและไซโครฟอสฟาไมด์ ร่วมกับยาทาม็อกซิเฟ่ นในหญิงวัยก่อน
หมดประจาเดือนทีเ่ ป็ นมะเร็งเต ้านมระยะแรก
อัตราการรอดชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยเด็กทีป
่ ่ วยเป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML ในโรงพยาบาลศิรริ าช
้ เอชไอวีใน
อัตราการรอดชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กน
ิ ทีม
่ ก
ี ารติดเชือ
โรงพยาบาลศิรริ าช
อัตราการรอดชีวต
ิ ของผู ้ป่ วย Hemophagocytic syndrome ในโรงพยาบาลศิรริ าช
อัตราการรอดชีวต
ิ ที่ 5 ปี ของผู ้ป่ วยโรคอะไมลอยโดซิสชนิดทั่วร่างกายในโรงพยาบาลศิรริ าช
้ าหรับผู ้ป่ วยกลุม
่ งและปั จจัยทีม
อัตราการสัง่ จ่ายวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ตามข ้อบ่งชีส
่ เสีย
่ ผ
ี ลต่อ
พฤติกรรมการสัง่ จ่ายวัคซีนไข ้หวัดใหญ่สาหรับผู ้ป่ วยนอกโดยแพทย์ประจาบ ้านภาควิชา
อายุรศาสตร์ ระหว่างเดือน มิถน
ุ ายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2555
อัตราการอยูร่ อด และ ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการอยูร่ อดของผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารแตกของก ้อนมะเร็งเซลล์ตับที่
ได ้รับการรักษาด ้วยวิธอ
ี ด
ุ หลอดเลือดแดงทีไ่ ปเลีย
้ งก ้อนหรือการรักษาด ้วยวิธป
ี ระคับประคอง ณ
โรงพยาบาลศิรริ าช
อัตราการอยูร่ อด และปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการพยากรณ์โรคในผู ้ป่ วยเนือ
้ งอกของอวัยวะต่างๆที่
แพร่กระจายไปทีก
่ ระดูกสันหลัง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.รุจา จรัสสิงห์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.สุรกานต์ เจนสัจวรรณ์

กุมารเวชศาสตร์

นพ.ฐิตก
ิ ร ไกรสรกุล

ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์
ผศ. นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

อ. นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร

รังสีวท
ิ ยา

ั เรืองชัยนิคม
อ. นพ.มนต์ชย

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

2840

้ Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) หลังได ้รับการ
อัตราการอุบัตใิ หม่ของเชือ
รักษาด ้วยยาต ้านจุลชีพในหอผู ้ป่ วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช

อ.นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

อายุรศาสตร์

2841

้ เอชไอวีในคลีนก
อัตราของผู ้ป่ วยเด็กทีต
่ ด
ิ เชือ
ิ เอชไอวี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
้ เอชไอวีเป็ นลบหลังได ้รับการรักษา
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ทีม
่ ผ
ี ลแอนติบอดีตอ
่ เชือ

รศ. พญ.เกษวดี ลาภพระ

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855

ื่ โครงการ
ชอ
อัตราความสาเร็จ และปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความสาเร็จในการใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจด ้วยแรงดันบวกชนิด
ไม่รก
ุ ล้า ในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะหายใจล ้มเหลวเฉียบพลัน ในห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิรริ าช
อัตราความสาเร็จของการเย็บผูกปากมดลูกของสตรีตงั ้ ครรภ์ในรพ.ศิรริ าช
อัตราความสาเร็จของการไม่เกิดภาวะปั สสาวะตกค ้าง เมือ
่ ถอดสายสวนปั สสาวะภายใน 24 ชัว่ โมง
หลังการผ่าตัดทางช่องคลอดทีม
่ ก
ี ารแก ้ไขผนั งช่องคลอดทางด ้านหน ้า
อัตราความสาเร็จทางเทคนิคของการรักษามะเร็งตับโดยการให ้เคมีบาบัดผ่านทางหลอดเลือดแดง
จากนอกตับ
อัตราส่วนของลักษณะแสดงออกทางคลินก
ิ แบบต่างๆ และการดาเนินโรคของผู ้ป่ วยโรคปอดอุดกัน
้
เรือ
้ รังในโรงพยาบาลศิรริ าช
อัตราอุบัตก
ิ ารณ์การเกิดโรคมะเร็งชนิดใหม่ ภายหลังจากการเกิดมะเร็งชนิดแรกของผู ้ป่ วยมะเร็งใน
โรงพยาบาลศิรริ าช ย ้อนหลัง 25 ปี (ปี พ.ศ. 2534 - 2558)
อาการทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยหลังการผ่าตัด tethered cord syndrome
อาการทางจิตเวชในผู ้ป่ วยเด็กโรคเอสแอลอีทไี่ ด ้รับการปรึกษาทางจิตเวชในโรงพยาบาลศิรริ าช
อิทธิพลการรับรู ้โครงสร ้างเป้ าหมายทีม
่ ต
ี อ
่ ผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนั บสนุนสังกัด
มหาวิทยาลัยโดยมีเป้ าหมายเชิงสัมฤทธิแ
์ ละความยึดมั่นผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
อิทธิพลของโรคร่วม ดัชนีมวลกาย และภาวะซึมเศร ้า ต่อการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการ
ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว
อิทธิพลของภาวะผู ้นาเชิงปฏิรป
ู ทีส
่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในการใช ้ระบบสารสนเทศของ
ึ ษาระบบสารสนเทศเพือ
กระบวนการ เปลีย
่ นผ่านระบบ กรณีศก
่ การจัดการโรงพยาบาลศิรริ าช
(eHIS)
อิมค
ิ วิมอดครีมชนิด 5%สาหรับการรักษาหูดหงอนไก่บริเวณรอบทวารหนั กและอวัยวะเพศสตรีและ
้ ในช่องคลอดจากไวรัสเอชพีว ี
การติดเชือ
่ งของหัวใจห ้องล่างเต ้นผิดจังหวะในผู ้ป่ วยโรคหัวใจขาดเลือดทีม
อุบัตก
ิ ารและปั จจัยเสีย
่ ก
ี าร
ทางานของหัวใจห ้องล่างซ ้ายผิดปกติทไี่ ด ้รับการผ่าตัดบายพาสเส ้นเลือดหัวใจโดยไม่ได ้รับการใส่
เครือ
่ งกระตุกหัวใจด ้วยไฟฟ้ าชนิดฝั ง
่ งของการเกิดบาดแผลผ่าตัดติดเชือ
้ บริเวณขาหนีบภายหลังการผ่าตัด
อุบัตก
ิ ารณ์ และปั จจัยเสีย
เปลีย
่ นทางเดินหลอดเลือดแดง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.พญ.ณั ฐกานต์ ประพฤติกจิ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ั ลีระศิร ิ
ผศ. นพ.พิชย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.สาธิต โรจน์วช
ั ราภิบาล

รังสีวท
ิ ยา

รศ. พญ.เบญจมาศ ช่วยชู

อายุรศาสตร์

อ. ดร.นพ.วิทรู ชินสว่างวัฒนกุล

สถานวิทยามะเร็งศิรริ าช

อ. นพ.อัคคพงษ์ นิตส
ิ งิ ห์
รศ. นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ

ศัลยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

นางสาววารุณี ทองดี

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

นางสาวพัชรี บุตรแสนโคตร

ฝ่ ายการพยาบาล

นางสาวรัตนา ปั ดถา

ฝ่ ายสารสนเทศ

ผศ. ร.อ. นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. นพ.ธีรพงศ์ โตเจริญโชค

ศัลยศาสตร์

ศ. นพ.ประมุข มุทริ างกูร

ศัลยศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869

ื่ โครงการ
ชอ
อุบัตก
ิ ารณ์ ความรุนแรง และปั จจัยทีต
่ รวจพบความผิดปกติ ของผลการตรวจวิเคราะห์เคมีของเลือด
การตรวจ complete blood count การถ่ายภาพรังสีปอด คลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจ ในผู ้ป่ วยก่อนได ้รับการ
ระงับความรู ้สึก
่ ง ลักษณะทางคลินก
อุบัตก
ิ ารณ์ ปั จจัยเสีย
ิ และการพยากรณ์โรคของโรคหลอดเลือดสมองในผู ้ป่ วย
วัณโรคเยือ
่ หุ ้มสมอง
อุบัตก
ิ ารณ์เกิดภาวะอุณหภูมก
ิ ายตา่ หลังจากการผ่าตัดหัวใจทีต
่ ้องใช ้เครือ
่ งปอดและหัวใจเทียม
้ ในผู ้ป่ วยติด
อุบัตก
ิ ารณ์และการพยากรณ์โรคของภาวะหัวใจทางานผิดปกติทเี่ กิดจากการติดเชือ
้ รุนแรงและมีภาวะช็อค
เชือ
่ งโรคกระดูกหักในทารกแรกเกิด
อุบัตก
ิ ารณ์และความเสีย
อุบัตก
ิ ารณ์และความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดผืน
่ แพ ้ยาจาก oxcarbazepine กับ ยีนส์ HLA-B*1502
ในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งการเกิดภาวะแทรกซ ้อนระบบทางเดินน้ าดีภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่าย
อุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยเสีย
ตับในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งของการเกิดซา้ ของภาวะน้ าในหูชน
ั ้ กลางหลังจากการผ่าตัดแก ้ไขเพดาน
อุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยเสีย
โหว่
่ งของการเกิดหลอดเลือดดาทีใ่ นช่องท ้องอุดตันในผู ้ป่ วยทีม
อุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยเสีย
่ ผ
ี วิ หนั งแข็ง
่ ม
ผู ้ทีม
่ แ
ี ผลหรือแผลหายจากโรคหลอดเลือดดาเสือ
อุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาวะ agranulocytosis และ leukopenia ในผู ้ป่ วย โรคจิต
เภททีร่ ักษาด ้วยยาโคลซาปี น ณ หน่วยตรวจโรคจิตเวช โรงพยาบาลศิรริ าช และโรงพยาบาลศรี
ธัญญา ระหว่างปี 2551-2556
อุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยทีใ่ ช ้ทานายภาวะหัวใจห ้องล่างเต ้นผิดจังหวะในผู ้ป่ วยทีใ่ ส่เครือ
่ งกระตุ ้นหัวใจ
แบบสองห ้อง (cardiac resynchronization therapy)
อุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วพันกับการเกิดลิม
่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดาจากความร ้อน
ภายหลังการทาลายหลอดเลือดดาด ้วยคลืน
่ วิทยุ
อุบัตก
ิ ารณ์และผลการรักษาสตรีตงั ้ ครรภ์ทม
ี่ อ
ี าการชักจากภาวะพิษแห่งครรภ์ทม
ี่ าคลอดหรือได ้รับ
การผ่าตัดคลอด : การศึกษาย ้อนหลังในระยะเวลา 12 ปี จากหนึง่ หน่วยบริการระดับตติยภูม ิ
อุบัตก
ิ ารณ์และผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วย STEMI ทีม
่ ี Atrial fibrillation

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ.ฐิตม
ิ า ชินะโชติ

วิสัญญีวท
ิ ยา

นพ.พงศธร เรืองรองหิรัญญา

อายุรศาสตร์

อ. นพ.เชาวนั นท์ คาตุ ้ยเครือ

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

ศ. ดร. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

อ. นพ.ปราโมทย์ เอือ
้ โสภณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

พญ.วราพรรณ นุ่มประสิทธิ์

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.พีรศักดิ์ ฉอดตระการกิจ

ศัลยศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

พญ.นพวรรณ ตันศิรม
ิ าศ

จิตเวชศาสตร์

อ. พญ.อริศรา สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์

ผศ. ดร. นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

รศ. พญ.เสาวภาคย์ จาปาทอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.วิวรรณ ทังสุบต
ุ ร

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877

ื่ โครงการ
ชอ
้ ทีม
อุบัตก
ิ ารณ์และลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยติดเชือ
่ อ
ื เนือ
่ งจากได ้รับบาดเจ็บ ซึง่ เข ้ารับการ
รักษาทีแ
่ ผนกศัลยกรรมอุบัตเิ หตุ โรงพยาบาลศิรริ าชในช่วง 5 ปี
อุบัตก
ิ ารณ์การเกิดกระดูกหักในเด็ก ของโรงพยาบาลศิรริ าช
อุบัตก
ิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ ้อนจากการระงับความรู ้สึกในผู ้ป่ วยตัง้ ครรภ์แฝด ทีม
่ าเข ้ารับการ
ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน ้าท ้อง
อุบัตก
ิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ ้อนระบบทางเดินหายใจในผู ้ป่ วย Myasthenia gravis ทีม
่ ารับการ
รักษาโดยวิธผ
ี า่ ตัดต่อมไทมัส ณ ห ้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิรริ าช
อุบัตก
ิ ารณ์การเกิดภาวะโซเดียมผิดปกติในผู ้ป่ วยเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูม ิ
อุบัตก
ิ ารณ์การเต ้นผิดปกติของหัวใจทารกขณะเจ็บครรภ์คลอด
้ ก่อโรคในผู ้ป่ วยเด็กโรคมะเร็งทีม
อุบัตก
ิ ารณ์ของเชือ
่ ภ
ี าวะไข ้ร่วมกับระดับเม็ดเลือดขาวตา่ ทีไ่ ด ้ รับ
การรักษาตามแนวปฏิบัตข
ิ องภาควิชากุมารเวชศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
อุบัตก
ิ ารณ์ของโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ในผู ้ป่ วยไทยทีม
่ ภ
ี าวะกระดูกสะโพกหัก

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.เรวัต ชุณหสุวรรณกุล

ศัลยศาสตร์

ศ. นพ.กมลพร แก ้วพรสวรรค์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.พัชรียา นิวฒ
ั น์ภม
ู น
ิ ทร์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.อภิชาต ศุภธรรมวิทย์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ.พญ.ธนพร ไชยภักดิ์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.กณิษฐา บุญชวน

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.ณั ศวีร ์ วัฒนา

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.วีระศักดิ์ สุทธิพรพลางกูร

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

2878

อุบัตก
ิ ารณ์ของโรคไตวายเรือ
้ รังทีเ่ กิดตามหลังภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันในหออภิบาลผู ้ป่ วยเด็ก
วิกฤติ

ผศ.พญ.นั นทวัน ปิ ยะภาณี

กุมารเวชศาสตร์

2879

อุบัตก
ิ ารณ์ของโรคถุงน้ าในไตชนิดถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นในผู ้ป่ วยหลอดเลือดสมองโป่ งพอง

อ. นพ.หลักชัย พลวิจต
ิ ร

ศัลยศาสตร์

2880

้ แบคทีเรียและไวรัสในน้ าไขสันหลังในผู ้ป่ วยโรคปลอกประสาทอักเสบ
อุบัตก
ิ ารณ์ของการติดเชือ
ชนิดเอ็นเอ็มโอขณะกาเริบในคนไทย

อ.พญ.จิราพร จิตประไพกุลศาล

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ฉั ตรี หาญทวีพันธุ์

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.เสาวภาคย์ จาปาทอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ.พญ.ภาวิณี ปางทิพย์อาไพ

วิสัญญีวท
ิ ยา

2881
2882
2883

อุบัตก
ิ ารณ์ของการหายขาดและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่ออัตราการหายขาดต่อการรักษาแบบทุตย
ิ ภูมใิ น
ผู ้ป่ วย Primary Autoimmune Hemolytic Anemia ในโรงพยาบาลศิรริ าช
อุบัตก
ิ ารณ์ของความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงภายใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังการผ่าตัดทางเดิน
หายใจส่วนบน ในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน
้ , การศึกษาย ้อนหลัง
อุบัตก
ิ ารณ์ของความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงหลังการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพือ
่ ลดความอ ้วน
โดยใช ้วิธก
ี ารระงับความเจ็บปวดโดยการควบคุมการบริหารยาทางเส ้นเลือดด ้วยตนเอง, การศึกษา
ย ้อนหลัง

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2884

รศ. พญ.อริศรา เอีย
่ มอรุณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.อริศรา เอีย
่ มอรุณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ.
รศ.
รศ.
รศ.

วิสัญญีวท
ิ ยา
วิสัญญีวท
ิ ยา
วิสัญญีวท
ิ ยา
วิสัญญีวท
ิ ยา

2893

อุบัตก
ิ ารณ์ของความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงหลังการผ่าตัดข ้อเข่า, การศึกษาย ้อนหลัง
อุบัตก
ิ ารณ์ของความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงหลังการผ่าตัดข ้อเท ้าและเท ้า, การศึกษา
ย ้อนหลัง
อุบัตก
ิ ารณ์ของความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงหลังการผ่าตัดข ้อไหล่, การศึกษาย ้อนหลัง
อุบัตก
ิ ารณ์ของความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงหลังการผ่าตัดข ้อมือและมือ, การศึกษาย ้อนหลัง
อุบัตก
ิ ารณ์ของความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงหลังการผ่าตัดข ้อสะโพก, การศึกษาย ้อนหลัง
อุบัตก
ิ ารณ์ของความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิล, การศึกษาย ้อนหลัง
่ งต่อ
อุบัตก
ิ ารณ์ของทารกน้ าหนั กมากกว่าอายุครรภ์ในไตรมาสทีส
่ ามในสตรีตงั ้ ครรภ์ทม
ี่ ป
ี ั จจัยเสีย
่ ง
เบาหวานแต่มผ
ี ลการตรวจเลือดไม่เป็ นเบาหวานและในสตรีตงั ้ ครรภ์ทไี่ ม่มป
ี ั จจัยเสีย
อุบัตก
ิ ารณ์ของภาวะเลือดออกภายหลังการถอนฟั นในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยาต ้านการเกิดลิม
่ เลือด
อุบัตก
ิ ารณ์ของภาวะความดันโลหิตสูงเรือ
้ รัง 6 สัปดาห์หลังคลอดในหญิงตัง้ ครรภ์ทม
ี่ ภ
ี าวะครรภ์
เป็ นพิษ
อุบัตก
ิ ารณ์ของภาวะร่างกายปฏิเสธไตใหม่ระยะเริม
่ แรกในผู ้ป่ วยเด็กหลังการปลูกถ่ายไต

2894

อุบัตก
ิ ารณ์ของระดับ ADAMTS13 ทีต
่ า่ ในผู ้ป่ วยโรคเอสแอลอีทม
ี่ เี กล็ดเลือดตา่

2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892

2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901

อุบัตก
ิ ารณ์ภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอดในทารกทีเ่ กิดจากมารดาทีม
่ ภ
ี าวะครรภ์เป็ นพิษขัน
้ รุนแรง
ทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดคลอด ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
่ มและความต ้องการของผู ้ดูแลผู ้ป่ วยสมองเสือ
่ ม
อุปสรรคในการดูแลผู ้ป่ วยสมองเสือ
อุปสรรคต่อการสอบเพือ
่ รับใบอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและข ้อเสนอแนะในทัศนะ
ของบัณฑิตแพทย์นานาชาติ
ฮีทช๊อคโปรทีนในเนือ
้ งอกกระดูกชนิดกึง่ ร ้ายและคอร์โดม่า
A STUDY OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF SELF-RATING SCALES FOR ASSESSING
EXPERIENTIAL AVOIDANCE
COMPARATIVE OF INDENTED WRITING IMPRESSION ON GLOSSY PAPER WITH
ELECTROSTATIC DETECTION APPARATUS (ESDA) AND GELATIN LIFTERS
SURVIVAL OF TUBERCULOSIS PATIENTS WITH HIV INFECTIONS AT
BAMRASNARADURA

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

พญ.อริศรา เอีย
่ มอรุณ
พญ.อริศรา เอีย
่ มอรุณ
พญ.อริศรา เอีย
่ มอรุณ
พญ.เสาวภาคย์ จาปาทอง

ภาควิชา/หน่วยงาน

พญ.ธารทิพย์ อุทัยพัฒน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ทันตแพทย์นวิ ฒ
ั น์ พันธ์ไพศาล

สานั กงานผู ้อานวยการโรงพยาบาลศิรริ าช

พญ.นลัท สมภักดี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.ธนพร ไชยภักดิ์

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.เสาวภาคย์ จาปาทอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

นางสาวภูษณิศา ยังอยู่
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. กษณา รักษมณี และ
น.ส.ชนั นยา ห่อเกียรติ
รศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชรี า ภัทรายุตวรรตน์ และ
นายณพล พรรณจิตต์
รองศาสตราจารย์ นพ. วิสต
ู ร ฟองศิรไิ พบูลย์ และ
น.ส.ศรัญญา อุตคุด
รองศาสตราจารย์ นพ. วินัย รัตนสุวรรณ และ
น.ส.ภณศา วงศาศิรภ
ิ ั ทร

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
การศึกษาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
จิตวิทยาคลินก
ิ
นิตเิ วชศาสตร์
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2902

THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF FEAR OF MISSING OUT SCALE (FOMOS): THAI
VERSION

2903

THE ROLE OF DIALOGUE WORKSHOPS ON EMPATHY IN MEDICAL RESIDENTS

2904
2905

2906

2907

เทคนิคการเตรียมสไลด์อย่างง่ายสาหรับการย ้อมสี Papanicolaou ของการตรวจเซลล์วท
ิ ยาของ
ปากมดลูกแบบอิงสารน้ า
้ ทีส
โอกาสตรวจพบการติดเชือ
่ ายเครือ
่ งกระตุ ้นกระตุกหัวใจและลิน
้ หัวใจจากคลืน
่ สะท ้อนเสียง
้ และมานอนรอถอด
หัวใจทางหลอดอาหาร ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยคนไทยทีม
่ เี ครือ
่ งกระตุ ้นหัวใจติดเชือ
สายในโรงพยาบาล
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังการใช ้งานระหว่างถุงเบ ้าอ่อนขาเทียมแบบซิลโิ คนโล
คอสโลคอลเมด (Low Cost Local Made) และถุงซิลโิ คนแบบออตโต บ๊อก ยูนีโอ ยูนีฟอร์ม
(Ottobock® Uneo (Uniform)) ในด ้านการกระจายแรงทีก
่ ระทาต่อตอขาและความทนทานของ
ถุงซิลโิ คน
การแยกส่วนของเนือ
้ ตับแบบอัตโนมัตใิ นผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ริมาณเหล็กเกินโดยใช ้วิธแ
ี บบ K-means ใน
ภาพ R2* จากเครือ
่ ง MRI ขนาด 1.5T

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชรี า ภัทรายุตวรรตน์ และ
จิตวิทยาคลินก
ิ
น.ส.จรินทร์รัตน์ เรืองแจ่ม
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ศัลยศาสตร์
และ พ.ท.หญิงจิตรวีณา มหาคีตะ
ผศ. พญ.ปั ทมา เชาว์โพธิท
์ อง

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

อ. พญ.อริศรา สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์

อ.จุตม
ิ า รัตนคช

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

รศ. ดร.ไพรัช สายวิรณ
ุ พร

รังสีวท
ิ ยา

2908

การใช ้เทคโนโลยีการขึน
้ รูปด ้วยเครือ
่ งพิมพ์สามมิตใิ นการทาปลอกหุ ้มขาเทียมแกนในระดับใต ้เข่า

อจุตม
ิ า รัตนคช

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

2909

การดาเนินโรคและผลการรักษาเนือ
้ งอกต่อมหมวกไตชนิด ฟี โอโครโมไซโตมา ในหญิงตัง้ ครรภ์
การตรวจสอบแนวทาง 2 ขัน
้ ตอนทีใ่ ช ้ the NAFLD fibrosis score และการตรวจวัด liver stiffness
ในการพยากรณ์พังผืดตับระดับรุนแรงในผู ้ป่ วยโรคตับคัง่ ไขมันทีไ่ ม่ได ้เกิดจากการดืม
่ แอลกอฮอล์
การตัง้ ครรภ์ทแ
ี่ ทรกซ ้อนโดยเนือ
้ งอกรังไข่ ผลต่อมารดาและทารกในครรภ์: ข ้อมูล 5 ปี ย ้อนหลัง
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในประเทศไทย
การทดสอบประสิทธิภาพทางคลินก
ิ ของผลิตภัณฑ์บารุงผมทีม
่ ส
ี ว่ นผสมของ กวาวเครือขาว ขิง
อัญชัน ไพล ข ้าวโพด ข ้าวหอมนิล โพรคาพิล และดีเฟนสแคลพ
้ ก่อนสัมผัสเชือ
้ ในวัยรุน
่ ง
การนาร่องการให ้ยาต ้านไวรัสเอชไอวีเพือ
่ ป้ องกันการติดเชือ
่ ทีม
่ ค
ี วามเสีย
้ ไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย
ต่อการติดเชือ
การพัฒนาวิธ ี Real – time PCR สาหรับการตรวจ HLA typing

ผศ. นพ.ธาดา คุณาวิศรุต

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ปั ทมา เชาว์โพธิท
์ อง

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย

ตจวิทยา

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

2910
2911
2912
2913
2914

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
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2919
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2923
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2925
2926

ื่ โครงการ
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ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

การลงทะเบียนผู ้ป่ วยชาวไทยทีเ่ ป็ นโรคพังผืดในปอดชนิดไม่ทราบสาเหตุ
การลงทะเบียนผู ้ป่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ทไี่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยใหม่ และเก็บ
สารพันธุกรรมเพือ
่ ใช ้ตรวจการกลายพันธุข
์ องยีน
้ ในผู ้ป่ วยฉุ กเฉินด ้วยโครงการ SIEM
การลดอัตราการปนเปื้ อนของการเจาะเลือดส่งตรวจเพาะเชือ
Clean Hemoculture

ผศ. นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ทิพา ชาคร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การวิเคราะห์ลักษณะเนือ
้ เยือ
้ หัวใจในผู ้ป่ วยเบาหวานโดยการตรวจด ้วยสนามแม่เหล็ก

ศ.นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนั นทน์

ตจวิทยา

ผศ. นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ.พีระจิตร เอีย
่ มโสภณา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยยาออกฤทธิแ
การวิจัยหลายสถาบัน แบบสุม
์ ละยาหลอก
เพือ
่ ศึกษาประสิทธิผล และความปลอดภัยของยาไลเกลิซแ
ู มบ (คิวจีอ0ี 31) ในการรักษาโรค
ลมพิษเรือ
้ รังทีเ่ กิดขึน
้ เอง (Chronic Spontaneous Urticaria, CSU) ในวัยรุน
่ และผู ้ใหญ่ทไี่ ม่ได ้รับ
การควบคุมทีเ่ พียงพอด ้วยยาต ้านฮิสตามีน ชนิด เอช1 (Protocol No. CQGE031C2302)
การศึกษาเปรียบเทียบการใช ้ยาแก ้ไอและหวัดเพือ
่ การรักษาโรคไข ้หวัดในผู ้ป่ วยเด็กทีอ
่ ายุน ้อยกว่า
6 ปี ทีม
่ าตรวจรักษาทีต
่ ก
ึ ผู ้ป่ วยนอกของโรงพยาบาลศิรริ าช ระหว่างกุมารแพทย์ และแพทย์เวช
ปฏิบัตท
ิ ั่วไป
การศึกษาเปรียบเทียบการระงับปวดทีเ่ ส ้นประสาทระดับขา กับ การฉีดยาชาเฉพาะทีบ
่ ริเวณทีท
่ า
การผ่าตัด ในการระงับอาการปวดภายหลังการผ่าตัดแก ้ไขเส ้นเอ็นกระดูกเท ้าและข ้อเท ้าในเด็ก
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยมะเร็งทีล
่ ามไปกระดูก ระหว่างกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับการรักษา
อาการปวดด ้วยแผนการรักษาแบบสงวนและกลุม
่ ทีใ่ ช ้ยากลุม
่ ฝิ่ นตามคาแนะนาขององค์การอนามัย
โลก
่ งของภาวะยึดตรึงกระดูกล ้มเหลวด ้วยแกนดามกระดูกชนิด
การศึกษาเรือ
่ งปั จจัยเสีย
cephalomedullary nail สาหรับกระดูกหักทีบ
่ ริเวณ trochanter ในผู ้ป่ วยสูงอายุ
่ เปรียบเทียบผลของการให ้ยาต ้านฮีสตามีน 1 และ 2 เปรียบเทียบกับยาหลอก
การศึกษาแบบสุม
เพือ
่ ป้ องกันความดันเลือดตา่ จากการให ้ยาโปรตามีนในคนไข ้ผ่าตัดหัวใจทีต
่ ้องใช ้เครือ
่ งปอดและ
หัวใจเทียม
่ เพือ
การศึกษาแบบสุม
่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให ้สารละลายกลูโคสทางปากเพือ
่ รักษา
ภาวะน้ าตาลในเลือดตา่ ในทารกแรกเกิด
การศึกษาการเกิดภาวะแทรกซ ้อนทางหัวใจทีร่ น
ุ แรงและลักษณะทางคลินก
ิ ในผู ้ป่ วยหัวใจห ้องบน
่ พลิว้ ทีไ่ ม่มอ
สัน
ี าการใน รพ.ศิรริ าช

ผศ.นพ.นั นตสรณ์ สิญจน์บณ
ุ ยะกุล

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ดิเรก ตันติเกตุ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.รัชฎา กิจสมมารถ

กุมารเวชศาสตร์

ิ ฐ์
รศ. พญ.วรางคณา บุญญพิสฏ

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาการทากายภาพบาบัดแก่ผู ้ป่ วยสูงอายุเพือ
่ ป้ องกันภาวะมวลกล ้ามเนือ
้ ลดลงในหอ
อภิบาลผู ้ป่ วยวิกฤตศัลยกรรม
การศึกษาความชุกของการเปลีย
่ นแปลงในระดับพันธุกรรม ในผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65
ปี ขน
ึ้ ไป ทีม
่ ภ
ี าวะซีดโดยไม่ทราบสาเหตุ
การศึกษาความตรงและความเทีย
่ งของแบบสอบถามเกีย
่ วกับคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะ
แพ ้อาหารโดยผู ้ปกครองฉบับภาษาไทย
การศึกษาความสัมพันธ์ของสีอจ
ุ จาระกับระดับบิลริ บ
ู น
ิ ในเลือดในผู ้ป่ วยเด็กโรคทางเดินน้ าดีอด
ุ ตัน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วนเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลล์ตอ
่ ลิมโฟไซต์กับการพยากรณ์
โรคมะเร็งตับ
่ มของไตกับการหย่าเครือ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสือ
่ งช่วยหายใจในผู ้ป่ วยวิกฤต
การศึกษาคุณภาพชีวต
ิ และการวิเคราะห์ต ้นทุนอรรถประโยชน์ในการรักษา โรคมะเร็งแพร่กระจาย
มายังกระดูกสันหลัง ด ้วยวิธก
ี ารผ่าตัดร่วมกับการฉายรังสีรักษาเปรียบเทียบกับการฉายรังสีรักษา
เพียงอย่างเดียว
การศึกษาชนิดของนมทีท
่ ารกน้ าหนั กตัวน ้อยมากได ้รับภายหลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
การศึกษาทัศนคติตอ
่ การเยีย
่ มบ ้านของนั กศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์
การศึกษานาร่องการใช ้เทคโนโลยีการขึน
้ รูปด ้วยเครือ
่ งพิมพ์สามมิตใิ นการทาปลอกหุ ้มขาเทียม
แกนในระดับใต ้เข่า
การศึกษานาร่องผลของแผ่นรองรองเท ้าชนิดเส ้นใยคาร์บอนในการเดินของคนปกติ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวณั ฐธิดา หวัน
่ ท๊อก

ฝ่ ายการพยาบาล

ผศ. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร

อายุรศาสตร์

อ. นพ.ธรรมพร เนาว์รงุ่ โรจน์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ปั ญญา ลักษณะพฤกษา

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

นพ.พงษ์วฒ
ุ ิ ธนะอนั นต์มงคล
นายจตุรภัทร ตันติวงศ์

กุมารเวชศาสตร์
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นางสาวจุตม
ิ า รัตนคช

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

นางสาวศศิธร สุขถมยา

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

2938

การศึกษาประสิทธิภาพของเลเซอร์ IPL ในการรักษาโรคต่อม meibomian gland ทางานผิดปกติ
ในผู ้ป่ วยหลังการผ่าตัดเปลีย
่ นกระจกตา

ผศ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

จักษุ วท
ิ ยา

2939

การศึกษาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม V-RQOL ฉบับภาษาไทยในการวัดการเปลีย
่ นแปลง
ปั ญหาความผิดปกติของการออกเสียงทีม
่ ผ
ี ลต่อคุณภาพชีวต
ิ

ผศ. พญ.ฉั นทิชา โชติกวณิชย์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

2940

การศึกษาประสิทธิภาพของการหล่อแบบขาเทียมระดับใต ้เข่าชนิดกระจายน้ าหนั กทั่วทัง้ เบ ้าโดย
ใช ้ถุงดูดสุญญากาศโพลีสไตรีน

Mr.Kazuhiko Sasaki

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2941
2942
2943
2944
2945
2946

2947

2948
2949
2950
2951
2952
2953

ื่ โครงการ
ชอ
้ ราจากกลากแท ้ทีเ่ ล็บเท ้าและปั จจัยทีเ่ กีย
การศึกษาผลการรักษาของโรคเชือ
่ วข ้อง โดยเน ้นปั จจัย
ด ้านการกระทบกระแทกต่อเล็บเท ้า
การศึกษาผลการรักษาภาวะเหงือ
่ ออกมากผิดปกติบริเวณฝ่ ามือทีไ่ ด ้รับการรักษาโดยวิธก
ี ารเจาะรู
ขนาดเล็กด ้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เพือ
่ ช่วยการซึมผ่านสารโบทูลน
ิ ั่มท็อกซินชนิด เอ:
การศึกษาย ้อนหลัง
้ ทีไ่ ด ้รับยากระตุ ้นความดันในผู ้ป่ วย
การศึกษาผลของคอติโคสเตียรอยด์ตอ
่ ภาวะช็อกจากการติดเชือ
เด็ก: การศึกษานาร่อง
การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวภายหลังการผ่าตัดต่อมหมวกไตในผู ้ป่ วยกลุม
่ primary aldosteronism
ทีเ่ ข ้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาลักษณะของคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจ 12 ลีด ทีส
่ ัมพันธ์กับภาวะน้ าในเยือ
่ หุ ้มหัวใจ
การศึกษาวิจัย ระยะที่ 4 ทาในพหุสถาบัน ด ้วยวิธก
ี ารสังเกต ในผู ้ป่ วยโรคเกล็ดเลือดตา่ เรือ
้ รังที่
ได ้รับการรักษาด ้วย ยาเอลทรอมโบแพก ในตลาดเกิดใหม่ (การศึกษา CITE) (Protocol
No.CETB115BIC02)
ิ แ
การศึกษาวิจัยความปลอดภัยของการให ้ยาไอดารูซซ
ู มบทางหลอดเลือดดาโดยให ้ยาขนาดเดียว
แบบเปิ ดเผยการรักษา ไม่มก
ี ลุม
่ ควบคุม โดยผู ้ป่ วยเด็กทีไ่ ด ้รับคัดเลือกเข ้าร่วมโครงการจะต ้องมา
จากการศึกษาวิจัยทางคลินก
ิ ระยะที่ 2บี/3 ซึง่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการวิจัยกับยาดาบิกาทรานเอทิซ ิ
เลทเพือ
่ การรักษาและการป้ องกันภาวะลิม
่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดาในระดับทุตย
ิ ภูม ิ
่ ด ้วย รีโซลูท ออนนิกซ์
การศึกษาวิจัยออนนิกซ์ วัน; การศึกษาวิจัยทางคลินก
ิ ควบคุมโดยการสุม
่ งสูงต่อภาวะเลือดออก
ใน DAPT หนึง่ เดือน สาหรับผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามเสีย
การศึกษาสัณฐานกระดูกแข ้งของคนไทยจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบ
โลหะดามกระดูกทีเ่ หมาะสมกับกายวิภาค
่ ง การรักษา และผลลัพธ์ ภาวะการติดเชือ
้ รุนแรงในกระแสโลหิต
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ ปั จจัยเสีย
้ ในเด็กตัง้ แต่เริม
และภาวะช็อกจากการติดเชือ
่ วินจ
ิ ฉั ยแบบพหุสถาบัน
การสารวจระดับประเทศถึงประสิทธิผลของอุปกรณ์ล ้างจมูกและความพึงพอใจของผู ้ป่ วยต่อ
อุปกรณ์ล ้างจมูก
ความเครียด วิธก
ี ารเผชิญปั ญหาและการฟื้ นพลังของผู ้ปกครองเด็กโรคบกพร่องทางการเรียนรู ้
ความแม่นยาของ QRS translation จากคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจในการทานายแกนบิดหัวใจเทียบกับ
ภาพรังสีวน
ิ จ
ิ คลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าหัวใจ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.สุมนั ส บุณยะรัตเวช

ตจวิทยา

ศ. นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

ผศ. พญ.สุวรรณี ผู ้มีธรรม

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.ธาดา คุณาวิศรุต

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บญ
ุ ชู พงศ์ธนากุล

กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ. ดารัส ตรีสโุ กศล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ก ้องเขต เหรียญสุวรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.สุวรรณี ผู ้มีธรรม

กุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.ไตรภูม ิ สุวรรณเวช

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

นางสาวพิชชา จันหา

จิตเวชศาสตร์

ศ. พญ.ธนั ญญา บุณยศิรน
ิ ั นท์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2954

ความต ้องการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ความสัมพันธ์ระหว่าง T2 visceral pleural involvement และ positive N2 มีผลกระทบทาง
คลินก
ิ หรือไม่
ดัชนีคา่ มุมบิดงอของหลอดเลือดแดงใหญ่สว่ นต ้นและความยาวของหลอดเลือดแดงใหญ่ใต ้หลอด
เลือดแดงเลีย
้ งไต ในการทานายผลการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่สว่ นช่องท ้องโป่ งพอง ใน
ผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารบิดงอของหลอดเลือดแดงใหญ่สว่ นต ้นขัน
้ รุนแรง ด ้วยวิธก
ี ารสอดใส่หลอดเลือด
เทียมผ่านทางขาหนีบ
ทัศนะของนั กศึกษาทีม
่ ต
ี อ
่ การจัดสภาพแวดล ้อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึง่
บทบาทของ Nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) และโปรตีนทีเ่ กีย
่ วข ้องในระบบต ้าน
่ ต่อความรุนแรงของมะเร็งเต ้านม: การศึกษาแบบย ้อนหลังในชิน
้ เนือ
ออกซิเดชัน
้ มะเร็งเต ้านม
ประสิทธิผลและความเป็ นไปได ้ในการใช ้ Siriraj Concurrent Trigger Tool โดยการกาหนดตัวส่ง
สัญญาณแต่เนิน
่ ๆ เพือ
่ ป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
ประสิทธิผลของหนั งสือเรือ
่ งเล่าประสบการณ์การดูแลผู ้ป่ วยต่อระดับความวิตกกังวล ความเศร ้า
และความพึงพอใจของผู ้ดูแลผู ้ป่ วยทีร่ ับการรักษาแบบประคับประคอง
้ รารุกราน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสามัญวอริโคนาโซลในการรักษาโรคติดเชือ
่ ง ผลการรักษาและความไวต่อยาต ้านเชือ
้ ราของเชือ
้ แคนดิดาทีไ่ ม่ใช่อัลบิแคนในผู ้ป่ วยที่
ปั จจัยเสีย
้ แคนดิดาในกระแสเลือดในโรงพยาบาลศิรริ าช
ติดเชือ
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ของวิธบ
ี าบัดทดแทนไตในผู ้ป่ วยไตวายเรือ
้ รังระยะสุดท ้าย
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการเป็ นครูต ้นแบบสาหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัตห
ิ ลักสูตร กายอุป
กรณศาสตรบัณฑิตของผู ้ทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางด ้านร่างกาย
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการพ่นขยายหลอดลมซา้ ในผู ้ป่ วยเด็กทีห
่ ายใจมีเสยงวีด
้ ทีห
่ น่วยตรวจโรคนอก
กุมารฯ
ึ สเปกตรัมทีร่ ักษาในโรงพยาบาลศิรริ าช
ปั ญหาการนอนและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องในเด็กทีม
่ ภ
ี าวะออทิซม
้ E.coli ของซีรั่มและปั สสาวะของอาสาสมัครภายหลังรับประทานยาต ้นแบบและยา
ฤทธิย
์ บ
ั ยัง้ เชือ
สามัญฟอสโฟมัยซิน
ลักษณะทางคลินก
ิ และการดาเนินโรคของ โรคแอดดิสัน ทีเ่ กิดตามหลังการผ่าตัดเนือ
้ งอกต่อม
หมวกไตชนิด ฟี รโ์ อโครโมไซโตมาทัง้ 2 ข ้าง

2955

2956

2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นางสาวดุษฎี อรรจน์อังกูร

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ

ศัลยศาสตร์

ั
น.ต. รศ. นพ.คามิน ชินศักดิช
์ ย

ศัลยศาสตร์

นางสาวญาดา ฉายแสง

นิตเิ วชศาสตร์

อ. ดร. นพ.ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา

ศัลยศาสตร์

นางสาวจุฬาพร ประสังสิต

ฝ่ ายการพยาบาล

นายวัฒนชัย กลัน
่ กลึง

ศูนย์บริการพิเศษต่างๆ

รศ.นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.ไกรวิพร เกียรติสน
ุ ทร

อายุรศาสตร์

นางสาวพรชนก โพธิบ
์ ัณฑิตย์

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

ศ. พญ.บุญยิง่ มานะบริบรู ณ์

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.จริยา ทะรักษา

กุมารเวชศาสตร์

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ธาดา คุณาวิศรุต

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2969

อัตราการรอดชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยเด็กโรค Wilms’ tumor ในโรงพยาบาลศิรริ าช
อัตราความสาเร็จของการใส่และถอดอุปกรณ์ชว่ ยพยุงในช่องคลอดด ้วยตนเองในผู ้ป่ วยอวัยวะอุ ้ง
เชิงกรานหย่อน
อุบัตก
ิ ารณ์ของการตายและการเกิดภาวะแทรกซ ้อนในผู ้ป่ วยผ่าตัดปอด ผู ้ป่ วยผ่าตัดใส่หลอดเลือด
เทียมชนิดขดลวดหุ ้มกราฟต์ผา่ นทางหลอดเลือดแดงระดับทรวงอกและชนิดขดลวดหุ ้มกราฟต์
ผ่านทางหลอดเลือดแดงในช่องท ้อง, การศึกษาย ้อนหลัง
A COMPARISON STUDY OF CHEMICAL CONSTITUENTS IN SANTALUM ALBUM L. AND
DIOSPYROS DECANDRA LOUR FOR SUBSTITUTION IN THAI HERBAL CHANTALEELA
FORMULA (CLF)
A STUDY OF METABOLIC PROFILE IN DIFFERENT TYPES OF DHAT JAO RUEAN AFTER
THAI HERBAL BENJAKUL FORMULA (BKF) ADMINISTRATION IN HEALTHY
VOLUNTEERS
ACTIVATION OF T AND B CELL SUBSETS AND THEIR DEAD RECEPTOR EXPRESSION
DURING ACUTE DENGUE INFECTION
ALTERATIONS OF FGF SIGNALING, ASPORIN EXPRESSION AND LUNG DEVELOPMENT
IN NEWBORN MICE AFTER RECOVERY FROM HYPEROXIA-INDUCED LUNG INJURY
ANTI-APOPTOTIC ROLE OF PAIRED BOX 4 (PAX4) IN PANCREATIC BETA-CELLS
Bacterial pathogenesis: dissecting the early stages of cellular invasion by the obligate
intracellular bacterium Orientia tsutsugamushi
BIOLOGY OF INTERACTIONS BETWEEN NATURAL KILLER (NK) CELLS AND DENDRITIC
CELLS IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS IN DIABETES
CHARACTERIZATION OF ANTIBODY RESPONSE TO ENTEROVIRUS 71 IN SEROPOSITIVE HEALTHY DONORS BY MICRONRUTRALIZING AND ANTIBODY DEPENDENT
ENHANCEMENT ASSAYS
CHARACTERIZATION OF HBV IN HBsAg NEGATIVE BLOOD DONORS AT SIRIRAJ
HOSPITAL, 2007 - 2011
COMPARATIVE STUDY OF CHEMICAL CONSTUTUENT AND SAFETY OF THAI HERBAL
MEDICATED OIL FORMULA AND TRADITIONAL MEDICATED OIL

2970
2971

2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร

กุมารเวชศาสตร์

ั ลีระศิร ิ
ผศ. นพ.พิชย

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.ศิรล
ิ ักษณ์ สุขสมปอง

วิสัญญีวท
ิ ยา

น.ส.กนกอร วัฒนพรชัยและรศ.ดร.ขจี ปิ ลกศิร ิ

กายวิภาคศาสตร์

น.ส.สุธาทิพย์ มหาเจริญสิรแ
ิ ละรศ.ดร.นพ.ประ
วิทย์ อัครเสรีนนท์
น.ส.SIYU WANGและProf.Dr.Kovit
Pattanapanyasat
น.ส. ศุภส
ิ รา เถาะสุวรรณ และ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ดร.นพ. สรชัย ศรีสม
ุ ะ
ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนั ส

เภสัชวิทยา
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
สรีรวิทยาการแพทย์
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

เภสัชวิทยา

อ.ดร.พญ.จารุภา สูงสถิตานนท์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

น.ส. ลักขณา ดาวดอน และ อาจารย์ ดร.พญ.
ดวงจิต กนิษฐานนท์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ศ.ดร.พญ.รวงผึง้ สุทเธนทร์

จุลชีววิทยา

น.ส.ภูรดา บูรณ์เจริญและผศ.ดร.พญ.พินภัทร
ไตรภัทร

เภสัชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989

ื่ โครงการ
ชอ
COMPARISON OF CYTOKINE PROFILES FROM PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR
CELLS BETWEEN ANTI-EPILEPTIC ALLERGIC PATIENTS AND NON-ALLERGIC PEOPLE
COMPARISON OF QUANTITATIVE DIGITAL PCR AND REAL-TIME RT-PCR DETECTION
TECHNIQUE OF DENGUE VIRUS RNA IN PATIENTS WITH DENGUE FEVER (DF) AND
DENGUE HEMORRHAGIC FEVER (DHF)
DETECTION OF VIRAL RNA BY HYBRIDIZATION CHAIN REACTION AND LATERAL
FLOW IMMUNOASSAY
DETERMINATION OF INFLUENZA NEURAMINIDASE ACTIVITY ON THE RECEPTOR
BINDING PREFERENCES AND PROTECTION AGAINST THE VIRUS INFECTION
Development and Evaluation of Chimetric Antigen Receptor T cells (CAR-T Cells) for
Treatment of Cancers
DEVELOPMENT OF A READY TO USE PCR REAGENT FOR DETECTION OF MDR-TB
DEVELOPMENT OF DNA EXTRACTION DIRECTLY FROM SPUTUM USING
MICROFIUIDIC CHIP
DNA chip for identification of MTB complex and typing M. tuberculosis using DigiTag
platform

2990

้ ไวรัสเดงกี่
Drug repositioning เพือ
่ ต่อต ้านการติดเชือ

2991

EFFECT OF CURCUMA COMOSA EXTRACT TO THE DEVELOPMENT OF CHICK EMBRYO

2992
2993

2994

EFFECT OF THAI HERBAL YAHOM 20 FORMULA (YHF20) TO PREVENT NEURON CELL
DEATH ON CEREBRAL ISCHEMIA IN WISTAR RAT
EFFECTS OF EPIGALLIOCATECHIN GALLATE (EGCG) AND CISSUS QUADRANGULARIS
EXTRACT ON HUMAN ADIPOCYTE LIPOLYSIS AND APOPTOSIS WITH THEIR RELATED
SIGNALING PATHWAYS
EFFICACY OF THAI HERBAL BANTAORIDSIDWANGTHAWAN FORMULA COMPARE
WITH THAI HERBAL RIDSIDWANGMAHAKAN FORMULA IN STAGE 1 AND 2
HEMORRHOID PATIENTS

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นายพงศธร คุ ้มกาธรกุล และ อ.ดร.นพ. ยุทธนา
ศรีนวลประเสริฐ

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

นายปรัชญา หาญเสือเหลืองและอ.ดร.ประพัฒน์
สุรย
ิ ผล

สถานส่งเสริมการวิจัย

น.ส. ฉั ฐสุรย
ี ์ สุขสมัย และ ศาสตราจารย์ ดร.
ธารารัชต์ ธารากุล

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

จุลชีววิทยาการแพทย์

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนั ส

สถานส่งเสริมการวิจัย

ศ.ดร.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ศ.ดร.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

รศ. ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ

จุลชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ถาวรชัย ลิม
้ จินดาพร
และ น.ส.SHILU MALAKAR
น.ส.กัลยาณี สว่างสาลีและรศ.ทพญ.ยาดาฤดี วิร
วุฒ ิ
น.ส.สรัชฌา พัฒนาพลกรสกุลและรศ.ดร.ขจี ปิ
ลกศิร ิ

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
กายวิภาคศาสตร์(กายวิภาคศาสตร์)
กายวิภาคศาสตร์

น.ส.สายไหม ชาตรีและ
Asst.Prof.Dr.Chantacha Sitticharoon

สรีรวิทยาการแพทย์

น.ส.ดรุณี รัตนวงศาเมธากุลและรศ.ดร.นพ.ประ
วิทย์ อัครเสรีนนท์

เภสัชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

2995

Evaluation of Immune response to Zika virus in Thailand

2996

Expression of humanized viral hemagglutinin gene in influenza virus

2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003

3004
3005
3006
3007

Functional studies of malate dehydrogenase 2 (MDH2) and the genetic variants
identified in families with autosomal dominant diabetes
Generation of functional cytotoxic T cells from T-iPSCs derived from peripheral T cells,
iC9-CAR-T cells and CMV-specific T cells
GEOMETRIC MORPHOMETRIC STUDY OF THE SCAPULA IN THAIS
IDENTIFICATION OF GENE CAUSING KIDNEY STONE DISEASE IN NORTHEASTERN
THAI FAMILIES BY LINKAGE ANALYSIS AND EXOME SEQUENCING
IDENTIFICATION OF INTRACELLULARY INDUCIBLE B. PSEUDOMALLEI GENES IN
INFECTED NEUTROPHILS AND PROTEOMICS ANALYSIS OF INFECTED NEUTROPHILS
IDENTIFY TYPE OF ESTROGEN RECEPTORS AND SIGNALING PATHWAYS THAT
ESTROGEN PROTECTS PANCREATIC BATE-CELLS APOPTOSIS FROM HIGH GLUCOSE
Imatinib ป้ องกันการตายของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต ้าจากยาเดกซาเมททาโซน
IN VITRO EVALUATION OF SINGLE DISK SULBACTAM COMBINATION WITH
DIFFERENT ANTIMICROBIAL AGENTS FOR SYNERGISTIC ACTIVITY AGAINST
MULTIDRUG - RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII
INFLUENZA VIRUSES IN WILDLIFE
INTERACTION BETWEEN CYCLIN D1 AND BRCA2 IN CELL CYCLE AND HR-BASED DNA
REPAIR
IN-VITRO STUDY OF ANTI-OXIDATIVE AND ANTI-APOPTOTIC PROPERTIES OF
CURCUMINOID EXTRACT FROM CURCUMA LONGA AGAINST H2O2-INDUCED
CYTOTOXICITY IN SK-N-SH CELL LINE

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล (นั กวิจัย คือ ดร.
วรรณภา สอนใจ)
ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล (นางสาวกุล
กัญญา จิตต์โอบอ ้อม)

ภาควิชา/หน่วยงาน
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

อ.ดร.ประภาพร จึงตระกูล

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ.ดร.เมธิจต
ิ วัฒนพานิช

สถานส่งเสริมการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธา ปิ ยสีลกุล และ นาย
พีรนนท์ ถึงนาค

กายวิภาคศาสตร์

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนั ส

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

น.ส. พธู วิถาทานั ง และ ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย ์
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
กอรปศรีเศรษฐ์
รศ.ดร.พญ.สุวฒ
ั ณี คุปติวฒ
ุ ิ

สรีรวิทยาการแพทย์

รศ.พญ.สุวฒ
ั ณี คุปติวฒ
ุ ิ

สรีรวิทยา

นายวิทรู ธีระกิตติวฒ
ั นา และ ผศ.ดร.นพ. ไอย
ฤทธิ์ ไทยพิสท
ุ ธิกล
ุ

จุลชีววิทยาการแพทย์

ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะและน.ส.วีณา พ่วงปิ่ น

จุลชีววิทยา

Lect.Dr.Siwanon Jirawatnotai
น.ส. SANDEEPA GHIMIRE และ
Lect.Dr.Chinnavuth Vatanashevanopakorn

เภสัชวิทยา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3008
3009

ื่ โครงการ
ชอ
Isolation and characterization of lytic bacteriophages which infect Burkholderia
pseudomallei บัญชี ทุนวิจัย เวลคัมทรัสต์ แบคเทอริโอฟาจ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
(016-427838-3)
MACHANISM OF ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI - INDUCED CELL DEATH IN
ENDOTHELIAL CELL AND RELATIONSHIP WITH TYPE I INTERFERON

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. ดร.สุนีย ์ กอรปศรีเศรษฐ์ (ห ัก Overhead
เฉพาะงวดแรกเท่านน)
ั้

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ.ดร.นพ.วิวท
ิ ย์ ตันติแพทยางกูร

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3014

น.ส.ธันวารัตน์ สุรย
ิ น
ั ต์ และ Prof.Suthat
Fucharoen
ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนั ส (Dr.Gopinathan
Modulation of dengue virus-induced liver injury by natural compounds
Pillai Sreekanth)
MONITORING OF NRF2 ACTIVITY IN LIVE CELLS BY BIOSENSORS FOR STUDYING THE รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. อุไรวรรณ พานิช และ
ROLE OF NRF2 IN UVA INDUCED PHOTOAGING IN CULTURED SKIN CELLS
น.ส.NILAR WIN HTUT
Next-generation smartphone-ready microcapillary dengue diagnostics: building a path
to new technology innovation to reduce the burden of neglected tropical disease in
รศ.ดร.พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์
Thailand and worldwide
PROTOTYPE INTRANASAL THERAPEUTIC VACCINES FOR PET DANDER ALLERGY
ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา

3015

Prunetin ป้ องกันการตายของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต ้าจากยาเดกซาเมททาโซนโดยยับยัง้ p53

รศ.พญ.สุวฒ
ั ณี คุปติวฒ
ุ ิ

สรีรวิทยา

3016

Prunetin ป้ องกันการตายของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต ้าจากยาเดกซาเมททาโซนผ่าน tyrosine
kinase

รศ.พญ.สุวฒ
ั ณี คุปติวฒ
ุ ิ

สรีรวิทยา

รศ. ดร. สพญ.ศุภร ฟุ้ งลัดดา

จุลชีววิทยา

อ. ดร. นพ.นราวุฒ ิ ภาคาพรต

สรีรวิทยา

รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิม
้ จินดาพร

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

น.ส.จรรยา ไกรนอกและProf.Dr.Pa-thai
Yenchitsomanus

ชีวเคมี

3010
3011
3012
3013

3017
3018
3019
3020

MECHANISMS OF INEFFECTIVE ERYTHROPOIESIS IN B-THALASSEMIA / HbE

้ Mycobacterium bovis BCG
Real time PCR สาหรับการตรวจเชือ
Regulation of Amyloid Precursor Protein (BAPP) Processing by the NALCN Cation
Channel
RNA INTERFERENCE MEDIATED INHIBITION OF DENGUE VIRUS - INDUCED
APOPTOSIS IN HepG2 CELLS
RNA-PULSED DENDRITIC ACTIVATE EFFECTOR IMMUNE CELLS AGAINST
CHOLANGIOCARCINOMA CELLS

ชีวเคมี
สถานส่งเสริมการวิจัย
เภสัชวิทยา
ฝ่ ายวิจัย
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
ื่ โครงการ
ชอ

NO
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033

ROLE OF CD40 SIGNALING IN DENGUE VIRUS - MEDIATED APOPTOSIS
ROLE OF COMPLEMENT IN THE INFECTIVITY AND DISTRIBUTION OF DENGUE VIRUS
IN HUMAN CIRCULATING CELLS
ROLE OF MITOPHAGY IN THALASSEMIC ERYTHROCYTE
ROLES OF CELL SURFACE-ASSOCIATED DENGUE NONSTRUCTURAL PROTEIN 1 (NS1)
AND ITS SPECIFIC ANTIBODIES ON COMPLEMENT ACTIVATION IN HEPATOCYTES
ROLES OF ION CHANNEL ALTERATIONS IN HIGH GLUCOSE-INDUCED HUMAN
UMBILICAL VEIN DYSFUNCTION
SEQUENTIAL HETEROLOGOUS HIV-1 ENVELOPE IMMUNIZATION AND THE RESPONSE
TO CONSERVED EPITOPES
SIMPLE LIQUID MICROCULTURE ASSAY FOR DIAGNOSING MULTIDRUG-RESISTANT
TUBERCULOSIS
SPECIES IDENTIFICATION, DRUG SUSCEPTIBILITY AND GENES RELATED TO
CLARITHROMYCIN RESISTANCE OF CLINICAL MYCOBACTERIUM ABSCESSUS
COMPLEX ISOLATES
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF ENGINEERED LYSOSTAPHINLYSOZYME CHIMERAS
STUDY OF CHEMICAL AND DNA PROFILING AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF Crateva
adansonii DC. Subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs AND Crateva religiosa G. Forst.
Study of erythropoiesis in vitro

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
นางSHILPA LEKSHMI LEELA และ
Assoc.Prof.Dr.Thawornchai Limjindaporn
นายสมชาย เทียมเมฆา และ รศ.ดร.พญ. ปนิษฎี
อวิรท
ุ ธ์นันท์
ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์
และ น.ส.พิจต
ิ รา เพชรรัตน์
Asst.Prof.Dr. Wattana Watanapa และ นาย
NYAN HEIN AUNG
น.ส.สุภญ
ิ ญา ผการัตน์สกุลและศ.ดร.นพ.
ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล

ภาควิชา/หน่วยงาน
กายวิภาคศาสตร์
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศ
สรีรวิทยาการแพทย์
จุลชีววิทยาการแพทย์

รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ

จุลชีววิทยา

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศุภร ฟุ้ งลัดดา

จุลชีววิทยา

ศาสตราจารย์ ดร. ชนั นท์ อังศุธนสมบัต ิ และ
นายกิตติพงศ์ สุวรรณะบุณย์
น.ส.พุทธิดา เทพนรรัตน์และรศ.ดร.นพ.ประวิทย์
อัครเสรีนนท์
อ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสง่า

STUDY OF INTESTINAL CARRIAGE OF MULTIDRUG - RESISTANT BACTERIA IN
ิ
HEALTHY POPULATION, HEALTH CARE WORKERS AND ITS ACQUISITION AMONG
รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสน
HOSPITALIZED PATIENTS
STUDY OF THE AURICULAR SURFACE AND DEPRESSION OF SACRUM IN THAIS USING รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธา ปิ ยสีลกุล และ นาย
GEOMETRIC MORPHOMETRIC TECHNIQUE
ปรีดา นั นทากุล

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
เภสัชวิทยา
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา
กายวิภาคศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

STUDY OF THE SHAPE OF PROXIMAL END OF HUMERUS IN THAIS: USING
GEOMETRIC MORPHOMETRICS
STUDY OF TRANSCRIPTIONAL AND POST-TRANSCRIPTIONAL CONTROLS OF
PERIOSTIN EXPRESSION IN CHOLANGIOCARCINOMA-ASSOCIATED FIBROBLASTS
SURVEILLANCE OF HEPATITIS E VIRUS IN THAIS, RODENTS AND PRODUCTS
DERIVED FROM PORKS

รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธา ปิ ยสีลกุล และ
น.ส.พรรณิภา ใจทหาร

กายวิภาคศาสตร์

รศ.ดร.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3037

TB/MDR-TB Research Capacity Building in LMIC in Southeast Asia

รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ

3038

TESTOSTERONE PROTECTS PANCREATIC BETA CELL APOPTOSIS FROM HIGH
GLUCOSE VIA INCREASED TRAIL

3039

THE ANEURYSM OF CORONARY ARTERY IN THAIS : THE CADAVERIC STUDY

น.ส.กนกวรรณ สามล และ
Assoc.Prof.Dr.Suwattanee Kooptiwut
น.ส.ณั ฎฐาพร แก ้วโชติและรศ.สพญ.วาสนา
ผลากรกุล

3034
3035
3036

3044

The development of phage food additive with the aim to control Salmonella in swine
and poultry
THE EFFECT OF A STANDARDIZED EXTRACT OF CENTELLA ASIATICA ECA 233 ON
LEARNING AND MEMORY IN THE NORMAL RAT
THE EFFECTS OF THAI HERBAL SATTAKAVATA FORMULA (SVF) AND ITS
COMPONENTS ON THE ACTIVITIES OF CYTOCHROME P450 ISOENZYMES (CYP3A4,
CYP2C9, CYP2E1, CYP2D6 AND CYP1A2) EXPRESSED IN HEPA RG CELLS CULTURE
THE PARACRINE EFFECTS OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON THE
NEOVASCULARIZATION OF ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS
THE ROLE OF ADAPTOR PROTEIN COMPLEXES IN DENGUE VIRUS INFECTION

3045

Tuberulosis Second line drug susceptibility chip

3040
3041
3042
3043

3046
3047

Using whole genome sequencing to characterise drug resistant Mycobacterium
tuberculosis in Thailand
เครือข่ายเฝ้ าระวังและศึกษาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดือ
้ ยาในโรงพยาบาล และชุมชนตัวอย่าง
ในประเทศไทย

น.ส.สายใหม เสียงใหญ่และรศ.ดร.สุดา ลุยศิร ิ
โรจนกุล

ศ.ดร.สุนีย ์ กอรปศรีเศรษฐ์

จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
สรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

น.ส. ยิง่ รัก บุญดา และ Asst.Prof.Dr. Narawut
สรีรวิทยาการแพทย์
Pakaprot
น.ส.ขวัญนรา นราจีนรณและรศ.ดร.นพ.ประวิทย์
อัครเสรีนนท์

เภสัชวิทยา

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิม
้ จินดาพร

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ผศ.ดร.สพญ.ศุภร ฟุ้ งลัดดา

จุลชีววิทยา

รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ

ฝ่ ายวิจัย

ิ
ศ.นพ.ภัทรชัย กีรติสน

จุลชีววิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056

ื่ โครงการ
ชอ
เครือข่ายวิจัยนานาชาติ เครือข่ายพัฒนายาต ้านไวรัสทีอ
่ อกฤทธิก
์ ว ้าง โปรแกรมวิจัยเรือ
่ ง แนว
ทางการพัฒนายาต ้านไวรัสทีอ
่ อกฤทธิก
์ ว ้าง
เครือข่ายวิจัยนานาชาติ เครือข่ายวิจัยนานาชาติด ้านโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ โปรแกรมวิจัย
เรือ
่ งการศึกษากลไกการเกิดโรคนิว่ ในไตโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ระดับโมเลกุลและเซลล์
้ มาลาเรีย Plasmodium falciparum
เทคนิคทางโฟลไซโตเมตทรีเพือ
่ การเปรียบเทียบการติดเชือ
ในเซลล์เม็ดเลือดแดงหลายกลุม
่
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของเครือ
่ งตรวจปั สสาวะอัตโนมัต ิ UriSed3 กับ UX-2000
และวิธต
ี รวจตะกอนปั สสาวะด ้วยกล ้องจุลทรรศน์
แทคแมนอาเรย์การ์ด สาหรับการตรวจติดตามการดือ
้ ยาในฟาร์มปศุสัตว์
ั ้ ปี ท ี่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
แนวโน ้มการเปลีย
่ นแปลงของภูมห
ิ ลังนั กศึกษาแพทย์ชน
มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปี การศึกษา 2558
แบบสารวจวิธก
ี ารศึกษากายวิภาคสาหรับการผ่าตัดและผลสัมฤทธิ์ ในแพทย์ประจาบ ้านโสต นาสิก
ลางริงซ์วท
ิ ยา
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิท
์ างการเรียนของนั กศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึง่ ในประเทศไทย
แอนติบอดีสายเดีย
่ วของมนุษย์ทม
ี่ ส
ี องแขน ซึง่ จับจาเพาะกับพิม 2 และโมเลกุลซีด ี 22 เพือ
่ ยับยัง้
การเจริญของเซลล์มะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิดดิฟฟิ วส์ลาร์จบีเซลล์

3057

แอสพอรินยับยัง้ สัญญาณทีจเี อฟเบต ้าต่อเซลล์ไฟโบบลาส

3058

3061

กลไกการแปรเปลีย
่ นช่องไอออนของเซลล์บโุ พรงหลอดเลือดดาสายสะดือในภาวะพิษแห่งครรภ์
้
กลไกการทางานของโปรตีนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ signal transduction และพยาธิสภาพของการติดเชือ
ไวรัสเดงกี่
่ มอ๊อกซาเลตบนผิวเซลล์บท
กลไกการยึดเกาะของผลึกแคลเซีย
ุ อ
่ ไตทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นทีแ
่ ละเพิม
่
จานวนของเซลล์
กลไกการออกฤทธิข
์ อง Trigonelline ต่อการป้ องกันการเกิดโรคนิว่ ไต

3062

กลไกของจินเซนโนไซด์อาร์อต
ี อ
่ กระแส SKCa ในเซลล์บโุ พรงหลอดเลือดแดงหัวใจมนุษย์

3059
3060

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล

จุลชีววิทยา

ิ ฎ์ ทองบุญเกิด
ศ.นพ.วิศษ

สถานส่งเสริมการวิจัย

ศ. ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์

สถานส่งเสริมการวิจัย

พญ.สาธิมา ไหลเวชพิทยา

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภร ฟุ้ งลัดดา และ น.ส.สุ
พร ผลวัฒน์

จุลชีววิทยาการแพทย์

ั กุล
นางอรุณี ลีศริ ช
ิ ย

ฝ่ ายการศึกษา

อ. พญ.อนุช ดุรงค์พันธุ

กายวิภาคศาสตร์

นางสาวนุชจรีย ์ หงษ์เหลีย
่ ม
รองศาสตราจารย์ ดร. นิทัศน์ สุขรุง่ และ นาย
คณาทรัพย์ แก ้วฉิม
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสม
ุ ะ และ
น.ส.นิยดา นั นทรัตนพงศ์
ผศ. ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภา

งานบริการการศึกษา

รศ.ดร.สง่า พัฒนากิจสกุล

สถานส่งเสริมการวิจัย

ิ ฎ์ ทองบุญเกิด และ
ศาสตราจารย์ นพ. วิศษ
น.ส.สุภาพร ขาจันทร์
ดร.ปาลีรัตน์ พีระเพ็ญ
อ.นพ.ลือชา บุญทวีกล
ุ

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
สรีรวิทยาการแพทย์
สรีรวิทยา

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศศิรริ าช
สรีรวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071

3072
3073
3074

ื่ โครงการ
ชอ
กลไลระดับโมเลกุลทางพยาธิกาเนิดทีเ่ กิดจากไกลโคโปรตีนชนิดปลดปล่อยของไวรัสอีโบลา
การเก็บตัวอย่างทางคลินก
ิ เพือ
่ ใช ้ในการพัฒนาชุดตรวจวินจ
ิ ฉั ยแบบอีไลซาและอิมมูโนโครมาโทก
ราฟี สาหรับสครับไทฟั สและเลปโตสไปโรซีส
้ เนือ
้ เนือ
การเจาะดูดด ้วยเข็มเล็ก เข็มเจาะตัดชิน
้ และการตัดชิน
้ เพือ
่ การวินจ
ิ ฉั ยพยาธิสภาพของเต ้า
นมในประเทศไทย
การเตรียมเซลล์เยือ
่ บุทางเดินน้ าดีและเซลล์เนือ
้ งอกท่อน้ าดี เพือ
่ สืบค ้นหาแอนตีบ
้ อดีส
้ ายเดีย
่ ว
และโปรตีนทีจ
่ าเพาะกับเนือ
้ งอกน้ าดี
การเปรียบเทียบเครือ
่ งอัตโนมัต ิ ARCHITECT และ AXSYM ในการตรวจวิเคราะห์ระดับยา
Phenytoin, Valproic acid, Paracetamol, Vancomycin, Theophylline, Carbamazepine,
Phenobarbital, Tricyclic antidepressant และ Benzodiazepine ในซีรัมผู ้ป่ วย
การเปรียบเทียบการตรวจวัด CK-MB mass ด ้วยเครือ
่ งวิเคราะห์อัตโนมัต ิ ระหว่าง cobas 8000
Module e602 กับ cobas h 232 POC system
การเปรียบเทียบค่าอรรถประโยชน์และคุณภาพชีวต
ิ ของสตรีทไี่ ด ้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
้ เอชพีวห
มดลูกด ้วยวิธต
ี รวจด ้วยกล ้องขยายทางช่องคลอด และการตรวจหาเชือ
ี ลังจากทีม
่ ผ
ี ลตรวจ
เซลล์ปากมดลูกเป็ นแอสคัสในโรงพยาบาลศิรริ าช
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช ้ระบบการจ่ายยาโดยใช ้เครือ
่ งจ่ายยาอัตโนมัตก
ิ ับการใช ้
แรงงานคน ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการนั บแยกเม็ดเลือดขาวระหว่างเครือ
่ งตรวจอัตโนมัต ิ Beckman
Coulter Unicel DXH800, Beckman Coulter LH 780, Sysmex XE-5000 และ CellaVision?
DM96 กับการนั บด ้วยกล ้องจุลทรรศน์
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ของนั กศึกษาแพทย์ทเี่ ข ้าร่วมโครงการ "การสัมผัสประสบการณ์ตรง
ั ้ ปรีคลินก
ทางคลินก
ิ ของนั กศึกษาแพทย์ชน
ิ ดาเนินการโดย นั กศึกษาแพทย์รน
ุ่ พี"่ กับนั กศึกษา
แพทย์ทไี่ ม่ได ้เข ้าร่วมโครงการ
การเปรียบเทียบผลของแอลฟ่ าธาลัสซีเมีย เบต ้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินผิดปกติ หรือภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กในการตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซีด ้วยเครือ
่ งมือ 3 ชนิด
การเปรียบเทียบผลของแอลฟ่ าธาลัสซีเมีย เบต ้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินผิดปกติ หรือภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีจากการตรวจเครือ
่ งมือ 6 ชนิด

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา และ นายจัส
ลัน เด่นสุมต
ิ ร

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ศ. ดร.วันเพ็ญ ชัยคาภา

ปรสิตวิทยา

ผศ. นพ.ถิรพล บุญญาอรุณเนตร

พยาธิวท
ิ ยา

รศ. ดร. นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

เภสัชวิทยา

นายทิพเนตร เขียววิจต
ิ ร

งานพิษวิทยา

นายพงศธร บัวบังขัง

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

ดร. ภญ.ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ

ฝ่ ายเภสัชกรรม

ภญ.ประภาพร นพรัตยาภรณ์

ฝ่ ายเภสัชกรรม

อ. พญ.ปรีชญา วงษ์กระจ่าง

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

ผศ. ดร. พญ.ฉั นทชา สิทธิจรูญ

สรีรวิทยา

รศ.พญ.บุษฎี ประทุมวินจ
ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

รศ.พญ.บุษฎี ประทุมวินจ
ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

3075

การเปลีย
่ นแปลงการแสดงออกและการทางานของอะดิโพเนกทินในโรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง

3076

การเปลีย
่ นแปลงของเซลล์หลัง่ ปั จจัยเร่งการทาลายในกระเพาะอาหารของหนูทถ
ี่ ก
ู เหนีย
่ วนาให ้
เป็ นเบาหวานด ้วยสาร streptozotocin

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสม
ุ ะ และ
นางศิรพ
ิ ร ศิรพ
ิ ร
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรน
ิ ุช ศรีเจริญเวช และ
น.ส.พิมพ์ชนก ธนเมธี

3077

การเปลีย
่ นแปลงของแอนติบอดีทจ
ี่ าเพาะต่อไวรัสเด็งกีท
่ ช
ี่ ว่ งเวลาดาเนินโรคต่างๆ

รศ.ดร.พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

้ เยือ
การเปลีย
่ นแปลงลักษณะของเซลล์หลัง่ เมือกในชัน
่ บุผวิ กระเพาะอาหารของหนูทถ
ี่ ก
ู เหนีย
่ วนา
ให ้เป็ นเบาหวานด ้วยสาร streptozotocin
้ กล ้ามเนือ
การเปลีย
่ นแปลงลักษณะของกล ้ามเนือ
้ เรียบและระบบประสาทเอนเทอริคในชัน
้ ของ
กระเพาะอาหารในหนูทถ
ี่ ก
ู เหนีย
่ วนาให ้เป็ นเบาหวาน
การเพิม
่ จานวนและลักษณะของซีด ี 4 ทีลม
ิ โฟไซต์ เมือ
่ ถูกกระตุ ้นด ้วยเม็ดแม่เหล็กเคลือบ
แอนติบอดีตอ
่ ซีด ี 3 และ 28 ในหลอดทดลอง
การเพิม
่ ประสิทธิภาพของที-เซลล์ทม
ี่ ต
ี ัวรับแอนติเจนลูกผสมในการทาลายเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี
ด ้วยการใช ้ร่วมกับแอนติบอดีสายเดีย
่ วต่อโปรตีน PD-L1
การเสริมการรับประทานไข่ไก่ในโรงเรียนกับผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กประถมศึกษา
การแยกเพศโดยกระดูกสันหลังส่วนคอในคนไทย
การแลกเปลีย
่ นนั กวิทยาศาสตร์อน
ิ เดีย-ไทย เพือ
่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจาแนกการตอบสนอง
้ ไข ้เลือดออกเดงกีโ่ ดยบีและทีเซลล์
แบบจาเพาะต่อเชือ

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรน
ิ ุช ศรีเจริญเวช และ
น.ส.ธัญญารัตน์ บรรณวงศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรน
ิ ุช ศรีเจริญเวช และ
นายวันชนะ พรหมกระแส

3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088

การแสดงออกและบทบาทของยีนซีเอชอาร์อบ
ี พ
ี ใี นมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ใช่เซลล์เล็ก
การแสดงออกของจีนอะดิโปเนคติน วิสฟาติน และโอเมนตินในเนือ
้ เยือ
่ ไขมันหน ้าท ้องและเนือ
้ เยือ
่
ไขมันของอวัยวะภายในช่องท ้องในคนอ ้วนและคนไม่อ ้วน และความสัมพันธ์กับสารทีส
่ ร ้างจาก
ไขมันและสารเมแทบอลิก
การแสดงออกของยีนในผู ้ป่ วยโรคหูดอวัยวะเพศชายเมือ
่ รักษาด ้วยครีมพญายอเปรียบเทียบโพโด
ไฟลิน
้ ไวรัสเอชไอวี-1
การแสดงออกของยีนทีม
่ ี adenosine สูงเมือ
่ มีการติดเชือ

ภาควิชา/หน่วยงาน
สรีรวิทยาการแพทย์
กายวิภาคศาสตร์
สถานส่งเสริมการวิจัย
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์

รศ. ดร.ณั ฐวัฒน์ อ่อนลมูล

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ. ดร.มุทต
ิ า จุลกิง่

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ. นพ.กรภัทร มยุระสาคร
ผศ.ชญานิษฐ์ มนูญผล

สถานส่งเสริมการวิจัย
กายวิภาคศาสตร์

อ.ดร.ณั ฐวัฒน์ อ่อนลมูล

สถานส่งเสริมการวิจัย

อาจารย์ ดร.นพ. นรวรรธน์ พวงวรินทร์ และ นาย
อธิเศก เรืองประชา

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

อ.ดร.พญ.ฉั นทชา สิทธิจรูญ

สรีรวิทยา

ั
รศ. ดร.เนตรนภิส ธีระวัลย์ชย

ชีวเคมี

ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล และ
น.ส.ธัญพร ศิรห
ิ งษ์ทอง

จุลชีววิทยาการแพทย์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3089
3090
3091

ื่ โครงการ
ชอ

้ อะดีโนไวรัสทีม
การใช ้เชือ
่ ค
ี วามบกพร่องในการเพิม
่ จานวนเป็ นพาหะในการสร ้างอนุภาคที่ คล ้าย
ดร.ศันสนีย น ้อยสคราญ
้ ไวรัสเด็งกีใ่ นระบบเซลล์สัตว์เลีย
เชือ
้ งลูกด ้วยนม
การใช ้ทริกเกอร์ทล
ู ค ้นหาอุบัตก
ิ ารณ์ด ้านยาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของไทย บัญชี การใช ้ทริก
น.ส.วิมล อนั นต์สกุลวัฒน์
เกอร์ทล
ู ทางยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-425022-0)
การใช ้ประโยชน์จากเจลตินโฟมทางเซลล์วท
ิ ยาในการทาเซลล์บล็อค
ผศ. พญ.กาญจนา อมรพิเชษฐ์กล
ู

3092

การกระตุ ้นเซลล์เดนไดรติกทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพในการกระตุ ้นทีลม
ิ โฟไซด์ตอ
่ เซลล์มะเร็งเต ้านมและ
เซลล์ต ้นกาเนิดมะเร็งเต ้านม

3093

้ ข ้ามสายพันธุข
การขนส่งผ่านนิวเคลียสในการติดเชือ
์ องอินฟูเอนซา 10 ไวรัส

3094

การค ้นหาโปรตีนก่อมะเร็งชนิดใหม่โดยอาศัยเครือข่ายปฏิกริ ย
ิ าโปรตีน
การค ้นหาจุลชีพก่อโรคชนิดใหม่ในปอดอักเสบทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ บัญชี การค ้นหาจุลชีพก่อโรค
(016-426446-5)

3095
3096
3097
3098
3099

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

การค ้นหายีนก่อโรคนิว่ ไตด ้วยการหาลาดับนิวคลีโอไทด์ของเอ็กโซมและวิเคราะห์หน ้าทีข
่ อง
โปรตีน
การค ้นหายืนก่อโรคไตผิดปกติในการขับกรดโดยการหาลาดับนิวคลีโอไทด์ของเอ็กโซม
้ เอนเทอโรไวรัส 71
การคัดกรองซีรั่มในอาสาสมัครเพือ
่ ศึกษาความชุกของฤทธิย
์ บ
ั ยัง้ การติดเชือ
และเตรียมความพร ้อมการผลิตอิมมูโนโกลบูลน
ิ ชนิดฉีดเข ้าหลอดเลือดดา
การจัดทาฐานข ้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนไมโทคอนเดรียในประชากรพม่าทีเ่ ดิน
่ ระเทศไทย ทางด่านตรวจคนเข ้าเมืองกาญจนบุร ี
ทางเข ้าสูป

รศ.ดร.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์
น.ส.ขวัญศิร ิ นิลแป้ น และ ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ
เอือ
้ วรากุล
อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

ภาควิชา/หน่วยงาน
สถานส่งเสริมการวิจัย
ฝ่ ายเภสัชกรรม
พยาธิวท
ิ ยา
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
จุลชีววิทยา
เภสัชวิทยา

อ. ดร.ประพัฒน์ สุรย
ิ ผล

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ.ดร.นั ญวรรณ รุง่ โรจน์

สถานส่งเสริมการวิจัย

ดร.นั ญวรรณ รุง่ โรจน์

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ. ดร. นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไ์ ตรเทพ

ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศ

อ. ดร. นพ.ภูม ิ สุขธิตพ
ิ ัฒน์

ชีวเคมี

3100

้ ไวรัสเดงกี่
การจาแนกกลุม
่ ย่อยบีเซลล์ในผู ้ป่ วยโรคติดเชือ

น.ส.ฑิภาพร แซ่องึ้ และ ผศ.ดร.ณั ฐวัฒน์ อ่อนล
มูล

สถานส่งเสริมการวิจัย

3101

การตรวจ mismatch repair proteins ด ้วย immunohistochemistry ใน sebaceous neoplasms

ผศ.พญ.พนิตตา สิทธินามสุวรรณ

พยาธิวท
ิ ยา

3102

่ ร่วมกับการยับยัง้
การตรวจวัดไมโครอาร์เอ็นเอแบบใหม่ โดยวิธโี รลลิงเซอร์เคิลแอมพลิฟิเคชัน
สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ของกราฟี นออกไซด์

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. ธารารัชต์ ธารากุล และ
นายกฤษณะ คูเ่ ทียม

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3103

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

การตรวจวิเคราะห์เพือ
่ หาการกลายพันธุข
์ องยีน EGFR
การตรวจวินจ
ิ ฉั ยทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารของตัวอย่างทีไ่ ด ้รับจากผู ้ป่ วยไข ้เลือดออก เพือ
่ สร ้าง
ฐานข ้อมูลสาหรับการวิจัยพืน
้ ฐานและการประยุกต์ใช ้ บัญชี การตรวจวินจ
ิ ฉั ยทางห ้องปฏิบัตก
ิ าร
ของตัวอย่างทีไ่ ด ้ผู ้ป่ วยไข ้เลือดออก (016-430947-7)
้ ใน
การตรวจสอบการแสดงออกของโปรตีนลดแรงตึงผิวในปอดชนิดเอ บี ซี และดี ในเนือ
้ เยือ
่ ชัน
ของรกและซีรั่มจากเลือดสายสะดือของมนุษย์
การตรวจสอบลักษณะของปั จจัยความสามารถในการก่อโรคของ Mycobacterium bovis BCG ที่
เพาะแยกได ้จากู ้ป่ วย: ลักษณะโคโลนี ระดับ nitrate reductase activity และการผลิตไนอาซิน
(Characterization of Mycobacterium bovis BCG clinical isolates: colony morphology,
level nitrate reductase activity and niacin production)
การตรวจหา Human metapneumovirus antigen จากน้ าล ้างหลังโพรงจมูก ด ้วยวิธ ี
Immunofluorescence assay

อ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

อ. นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

สถานส่งเสริมการวิจัย

ดร. ทัศนีย ์ เพิม
่ ไทย และ น.ส.สุกัญญา ธนดิน
โอภาส

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

ผศ.ดร.สพญ.ศุภร ฟุ้ งลัดดา

จุลชีววิทยา

นางสาวบัวหลัน แก ้วนาพันธ์

จุลชีววิทยา

3108

้ Mycobacterium bovis BCG ในสิง่ ส่งตรวจทางคลินก
การตรวจหาเชือ
ิ ด ้วยวิธ ี real-time PCR

ผศ.ดร.สพญ.ศุภร ฟุ้ งลัดดา

จุลชีววิทยา

3109

การตรวจหาเซลล์มะเร็งโดยอาศัยเทคนิคการขยายสัญญาณการกระเจิงแสงของรามานบนกระดาษ

น.ส.พิมพ์พร ฤกษ์ รงุ่ เรือง และ ศ.ดร.พญ.ธารา
รัชต์ ธารากุล

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

รศ. ดร.สนทนา ศิรต
ิ ันติกร

จุลชีววิทยา

รศ.ดร.พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

สถานส่งเสริมการวิจัย

รศ. ดร. นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

เภสัชวิทยา

รศ. ดร.นิทัศน์ สุขรุง่

สถานส่งเสริมการวิจัย

ดร.มุทต
ิ า จุลกิง่

สถานส่งเสริมการวิจัย

ศ. พญ.ธารารัชต์ ธารากุล

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3104
3105

3106

3107

3110
3111
3112
3113
3114
3115

้ ไวรัสไข ้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009 โดยวิธ ี
การตรวจหาความไวต่อยาโอเซลทามิเวียร์ของเชือ
ทางphenotype ในระยะทีม
่ ก
ี ารระบาดในประเทศไทย
้ ด ้วยเทคนิคไม่
การตรวจหาสารอาร์เอ็นเอ และโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกีใ่ นผู ้ป่ วยสงสัยติดเชือ
รุกล้าจากการใช ้นาลายเป็ นตัวอย่างทดสอบ
การทดลองรักษาโรคมะเร็งปอด โดยการฉีดคืนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดไซโตไคน์ อินดิวซ์ คิลเลอร์
เซลล์ ทีเ่ ตรียมจากอาสาสมัครอืน
่
้ แบคทีเรียสแตฟิ โลค็อกคัส ออเรียส ในการกระตุ ้น
การทดสอบกิจกรรมชีวภาพของสารพิษของเชือ
เซลล์เม็ดเลือดขาว และการลบล ้างกิจกรรมชีวภาพของสารพิษโดยใช ้แอนติบอดี
การทดสอบความเป็ นพิษของ Compound A ต่อเซลล์ผนั งหลอดเลือดและเซลล์เม็ดเลือดขาว
ชนิดนิวเคลียสเดีย
่ ว
การทดสอบความจาเพาะของโมโนโคลนั ลแอนติบอดีตอ
่ โปรตีน Mig-7 โดยการย ้อม เนือ
้ เยือ
่ ทีส
่ ง่
ตรวจทางพยาธิวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

3116

การทดสอบผลของไวรัสเด็งกีท
่ ถ
ี่ ก
ู ปรับสายพันธุต
์ อ
่ การหลัง่ NS1

3117

การทดสอบฤทธิต
์ ้านแบคทีเรียของ SISL1, SISL2, SISL3 และ SISL4
การทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของสถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล
การนาร่องเพือ
่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารจากสมุนไพร (metabolites) ทีต
่ รวจพบในเลือด
ของอาสาสมัครสุขภาพดีหลังกินยาศิรริ าชอายุรเวทตารับห ้าราก (AVS022) กับลักษณะการจับ
กลุม
่ ของเกล็ดเลือดเป็ นรายบุคคล
การนาร่องการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารพันธศุาสตร์ด ้วยเทคนิก next generation sequencing ;
The genetic laboratory study using next generation sequencing technique – the pilot
project
้ วัณโรคและอาการแพ ้ยาหลายชนิด
การนาร่องการศึกษาความสัมพันธ์ของการได ้รับยาต่อต ้านเชือ
ในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นวัณโรค
การประเมินการตรวจนั บ nucleated red blood cells ด ้วยเครือ
่ งวิเคราะห์อัตโนมัต ิ Sysmex®
XN-3000
การประเมินการทางานของเครือ
่ งวัดระดับฮีโมโกลบิน ณ จุดดูแลผู ้ป่ วย
่ ริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ
การประเมินการวัดส่วนยืน
่ อันซิเนทเพือ
่ ใช ้ในการผ่าตัดเข ้าสูบ
การประเมินความคุ ้มค่าของ Iodized oil fluid injection (Lipiodol® Ultra Fluid) สาหรับการ
รักษามะเร็งตับ (Hepatocellularcarcinoma)
การประเมินความถูกต ้องแม่นยาของการตรวจระดับน้ าตาลของเครือ
่ งตรวจระดับน้ าตาล ณ จุดดูแล
ผู ้ป่ วย : Nova StatStrip
การประเมินความถูกต ้องและแม่นยาเครือ
่ งตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด “โคแอคกูเชคโปรทู”
การประเมินคาร์บอนฟุตพริน
้ ท์ในศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิรริ าช
การประเมินทางเซลล์วท
ิ ยาหน ้างานช่วยเพิม
่ ความแม่นยาในการทาอัลตร ้าซาวด์ไทรอยด์นาทาง
หัตถการเจาะดูดด ้วยเข็มเล็กในโรงพยาบาลศิรริ าช
การประเมินประสิทธิภาพและความถูกต ้องในการทา automated mixing study ของเครือ
่ ง
วิเคราะห์อัตโนมัต ิ Coapresta® 2000

3118
3119

3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
น.ส.เกศสิรน
ิ ทร์ สุขอารมย์ และ อ. เกียรติคณ
ุ
นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
ิ
ศ.ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสน

ภาควิชา/หน่วยงาน
สถานส่งเสริมการวิจัย
จุลชีววิทยา

ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์

สถานส่งเสริมการวิจัย

ผศ. พญ.วีรวดี จันทรนิภาพงศ์

เภสัชวิทยา

อ. ดร. นพ.ภูม ิ สุขธิตพ
ิ ัฒน์

ชีวเคมี

อ. ดร. นพ.ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ. นพ.ชัยเจริญ ตันธเนศ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

ผศ. พญ.ปรีชญา วงษ์กระจ่าง
ผศ. พันโทหญิง ดร.สุพน
ิ ชมภูพงษ์

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ
กายวิภาคศาสตร์

ภญ.ศตนั นทน์ มณีออ
่ น

ฝ่ ายเภสัชกรรม

นางสาวนิตยา นภัสรวีรวงศ์

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

ผศ.พญ.ปรีชญา วงษ์กระจ่าง
นางสาวรุง่ ทิวา พงษ์อัคคศิรา

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ
งานวิจัย

อ. พญ.วิภาพัชร วิกกี้ เฉลิมวัย

พยาธิวท
ิ ยา

อ. นพ.ชัยเจริญ ตันธเนศ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3131
3132

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

การประเมินผลการทางานของเซลล์ภม
ู ค
ิ ุ ้มกันทีไ่ ด ้รับการกระตุ ้นให ้มีความสามารถในการทาลาย
ดร. มุทต
ิ า จุลกิง่
เซลล์มะเร็งเพือ
่ ใช ้เป็ นแนวทางในการพัฒนาวิธก
ี ารรักษามะเร็งท่อน้ าดี
การประเมินผลของระบบการขนส่งหลอดบรรจุเลือดโดยระบบท่อลม Tempus® 600 ต่อผลการ
ตรวจ วิเคราะห์ในงานประจาของการทดสอบทางเคมีคลินก
ิ การตรวจนั บเม็ดเลือด และการทดสอบ ผศ. พญ.สุดารัตน์ ปิ โยพีระพงศ์
ระบบการแข็งตัวของเลือด

ภาควิชา/หน่วยงาน
สถานส่งเสริมการวิจัย
พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

3133

การประเมินผลผลิค ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการปรญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา

ปรสิตวิทยา

3134

การประเมินพยาธิสภาพอัลไซเมอร์ในสมองผู ้สูงอายุทไี่ ด ้จากการตรวจศพ
การประเมินยาเหลือใช ้ของผู ้ป่ วยฟอกเลือดด ้วยเครือ
่ งไตเทียมและผู ้ป่ วยล ้างไตทางช่องท ้องของ
หน่วยไตเทียม ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
้ เอชไอวี/เอดส์ด ้วยเครือ
การประเมินวิธก
ี ารตรวจวัดปริมาณ CD4 ทีลม
ิ โฟไซต์ในผู ้ป่ วยโรคติดเชือ
่ ง
ตรวจวัดวิธใี หม่ทถ
ี่ ก
ู ต ้องแม่นยาและราคาถูก
การประเมินวิธก
ี ารตรวจวัดปริมาณ CD4 ทีลม
ิ โฟไซต์ด ้วยเครือ
่ งตรวจวัดแบบ point-of-care ที่
ถูกต ้องแม่นยาและราคาถูก โดยเปรียบเทียบกับห ้องปฏิบัตก
ิ ารต่างประเทศ

่ สุชน
ผศ. พญ.พรสุข ชืน

พยาธิวท
ิ ยา

ภญ.กนกวรรณ เวธน์ภาคิน

ฝ่ ายเภสัชกรรม

ศ. ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์

สถานส่งเสริมการวิจัย

ศ. ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์

สถานส่งเสริมการวิจัย

3138

การประยุกต์ใช ้เทคนิคเอ็นจีเอสในการศึกษาอณู พันธุศาสตร์ของผู ้ป่ วยโรคเบาหวานอายุ 0-18 ปี

อ.ดร.วทิพย์ ตัง้ จิตติโภคิน

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3139

การผลิต monoclonal antibody ทีจ
่ าเพาะต่อไวรัสซิกา และการนาไปประยุกต์ใช ้ในการตรวจ
้ ไวรัส
วิเคราะห์เชือ

ดร.มานิตา สุนทรญาณกิจ

งานวิจัย

ดร.ชุต ิ เหล่าธรรมธร

ศูนย์ความเป็ นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์
ของศิรริ าช

ดร. อุษรา ปั ญญา

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ.ดร.พญ.ดวงจิต กนิษฐานนท์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3135
3136
3137

3140
3141
3142

การผลิตเซลล์ต ้นกาเนิดตัวอ่อนมนุษย์จากตัวอ่อนโรคธาลัสซีเมีย , Derivation of human
embryonic stem cell from thalassemia affected embryos
การผลิตเซลล์ภม
ู ค
ิ ุ ้มกันเด็นไดรติคทีส
่ ามารถโปรแกรมตัวเอง (เซลล์เด็นไดรติคอัจฉริยะ) เพือ
่ ต ้าน
เซลล์มะเร็งท่อน้ าดี
้ เอนเทอโรไวรัส 71
การผลิตและศึกษาคุณลักษณะโปรตีนโครงสร ้าง VP1 ของเชือ

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3143

3144

3145

ื่ โครงการ
ชอ
การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคคล ้ายไวรัสเด็งกี่ ซีโรทัยป์ 4 ทีไ่ ด ้จากระบบเซลล์แมลง
หวี่
้ ไวรัสตับอักเสบซีและการสร ้างฟาจไลบราลีทด
การผลิตแอนติบอดีสาหรับรักษาโรคติดเชือ
ี่ ส
ิ เพลย์
มินบ
ิ อดีหรือนาโนบอดี (Production of therapeutic antibodies for hepatitis C virus infection
and construction of a minibody/nanobody phage display library) บัญชี ศาสตราจารย์วจิ ัย
ดีเด่น-วันเพ็ญ ชัยคาภา (016-422342-7)
การผลิตที-เซลล์ (T-cells) ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพในการทาลายเซลล์มะเร็งอย่างจาเพาะเพือ
่ ใช ้ในการ
รักษาผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านม

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อาจารย์ นพ. ปรีดา มาลาสิทธิ์ และ น.ส.
ลักษณ์ขณา ตรวจนอก

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ศ. ดร.วันเพ็ญ ชัยคาภา

ปรสิตวิทยา

อ.ดร.มุทต
ิ า จุลกิง่

ฝ่ ายวิจัย

รศ.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3146

การพัฒนา primary culture cell libraries และชุด tissue microarray สาหรับการแพทย์แบบ
แม่นยาในโรคมะเร็ง

3147

การพัฒนาNon-Invasive Prenatal Test(NIPT) สาหรับคัดกรองอาการผิดปกติทางพันธุกรรมชนิด
ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุรย
ิ ผล
Trisomy ของทารกในครรภ์มารดา เพือ
่ งานบริการในประชากรไทย

ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศศิรริ าช

3148

้ อุบัตใิ หม่ อุบัตซ
้ ประจาท ้องถิน
การพัฒนาเครือข่ายวิจัยเชือ
ิ า้ และโรคติดเชือ
่

ิ
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสน

จุลชีววิทยา

3149

การพัฒนาเซลล์ท-ี ลิมโฟไซต์ทม
ี่ ต
ี ัวรับแอนติเจนแบบลูกผสม เพือ
่ การรักษาโรคมะเร็ง

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนั ส

สถานส่งเสริมการวิจัย

ิ สุธรรมารักษ์
อ. ดร. นพ.วิชต

ชีวเคมี

อ. นพ.กรภัทร มยุระสาคร

สถานส่งเสริมการวิจัย

ดร.จตุพร สุจจิตร์จล
ู

ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศศิรริ าช

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนั ส

สถานส่งเสริมการวิจัย

3150
3151
3152
3153

การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดค่าการทางานของเอนไซม์ในระบบขนส่งอิเลคตรอนในไมโทคอนเด
รียโดยใช ้ Ceanorhabditis elegans
การพัฒนาและทดสอบความแม่นตรงของแบบสอบถามความถีก
่ ารบริโภคอาหารสาหรับบุคลากร
่ งอ ้วนลงพุง
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลทีม
่ ภ
ี าวะเสีย
การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของที-เซลล์ทม
ี่ ต
ี ัวรับแอนติเจนแบบลูกผสม ชนิดทีจ
่ าเพาะ
ต่อแอนติเจน GD2 สาหรับทาลายเซลล์มะเร็ง
การพัฒนาและประเมินวิธก
ี ารรักษาโรคมะเร็งด ้วยเซลล์ภม
ู ค
ิ ุ ้มกันบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3154
3155
3156

ื่ โครงการ
ชอ
การพัฒนาแอนติบอดีรักษาโรคอุจจาระร่วงติดต่อในสุกร
การพัฒนาโมเดลการควบคุมและการกาจัดพยาธิผล
ิ าเรียโนแพงทีอ
่ าศัยในแหลงระบาดของโรค
เท ้าช ้างใน จ.นราธิวาศ
้ ารตอบสนองต่อการรักษาแบบจาเพาะบุคคล
การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพือ
่ บ่งชีก
ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งปอดชาวไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา

ปรสิตวิทยา

รศ. ดร. สิรจิ ต
ิ วงศ์กาชัย

ปรสิตวิทยา

อ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

3157

้ เอชไอวีดอ
การพัฒนาการตรวจหาเชือ
ื้ ต่อยาต ้านไวรัส ด ้วยวิธ ี next generation sequencing

ผศ.ดร.นพ.นาวิน ห่อทองคา

จุลชีววิทยา

3158

การพัฒนาการมุง่ ทาลายเซลล์มะเร็งจอตาแบบเจาะจง
การพัฒนาการรักษาโรคเกีย
่ วกับคอลลาเจน Ehler Danlos syndrome ด ้วยเทคนิคทางโมเลกุล
ต่อการกลายพันธุข
์ องยีน COL3A1

อ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์
Asst.Prof.Dr. Chalermchai Mitrpant และ
น.ส.ศศิวม
ิ ล อุตมะ
Asst.Prof.Dr. Chalermchai Mitrpant และ
น.ส.จรรยา ไกรนอก

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

3159

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

3160

่ มชนิดที่ 11 ด ้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
การพัฒนาการรักษาโรคจอประสาทตาเสือ

3161

้ วัณโรคดือ
การพัฒนาการวิธ ี Modified multiplex allele-specific PCR สาหรับตรวจหาเชือ
้ ยา
หลายขนาน บัญชี MDRTB คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-427781-6)

รศ. ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ

จุลชีววิทยา

3162

การพัฒนาชาและแคปซูลมีฤทธิต
์ ้านไขมัน ความดัน เบาหวาน จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง

ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา

งานวิจัย

3163

การพัฒนาชุดดีเอ็นเอติดตามสาหรับการตรวจวินจ
ิ ฉั ยระดับโมเลกุลของโรคไตเป็ นถุงน้ าชนิดเอดี
พีเคดี

3164

้ mycoplasma ในเซลล์เพาะเลีย
การพัฒนาชุดตรวจการปนเปื้ อนเชือ
้ ง

น.ส.พัทรียา พฤกษ์สถาพร และ อ.ดร.วรรณา
ทองนพคุณ
อาจารย์ ดร. ปฏิมาพร วงษ์พรหมพิทักษ์ และ
น.ส.ณั ฐวรรณ ขัสเกตุ

3165

้ ยากรณ์โรคและพัฒนาแนว
การพัฒนาชุดตรวจวัดระดับโปรตีนเพอริออสตินในเลือดเพือ
่ บ่งชีพ
ทางการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งลาไส ้ใหญ่ในประชากรไทยแบบมุง่ เป้ า

รศ.พญ.ดร.ชนิตรา ธุวจิตต์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3166

การพัฒนาชุดตรวจวินจ
ิ ฉั ยภาวะภูมแ
ิ พ ้ในสุนัขโดยวิธท
ี างซีโรโลยี

รศ.พญ.อัญชลี ตัง้ ตรงจิตร

ปรสิตวิทยา

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

สถานส่งเสริมการวิจัย
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3167

3168
3169

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

การพัฒนาชุดตรวจสาเร็จรูป (แบบ ELISA และแบบรวดเร็ว) เพือ
่ ตรวจหา antifilarial IgG4 ที่
จาเพาะต่อพยาธิเท ้าช ้างโดยใช ้ recombinant antigen (ปี ท ี่ 1) (Development of a test kits
รศ.ดร.สิรจิ ต
ิ วงศ์กาชัย
(ELISA and lateral flow rapid format) for detection of antifilarial IgG4 using recombinant
antigen)
การพัฒนาชุดตรวจสาเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี เพือ
่ ตรวจการปนเปื้ อนสารก่อภูมแ
ิ พ ้แป้ ง
รศ.นิทัศน์ สุขรุง่
สาลี (กลูเตน) ในอาหารอย่างแม่นยาและรวดเร็ว
้ ซัลโมเมนลลา
การพัฒนาชุดตรวจสาเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี เพือ
่ ตรวจการปนเปื้ อนเชือ
ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคาภา
ในอาหารอย่างแม่นยาและรวดเร็ว

ภาควิชา/หน่วยงาน
ปรสิตวิทยา

สถานส่งเสริมการวิจัย
ปรสิตวิทยา

3170

การพัฒนาชุดตรวจหมูเ่ ลือดแบบครบวงจรด ้วยเทคโนโลยี Lab-on-a-chip

อ.ดร.สมพลนาท สัมปั ตตะวนิช

เภสัชวิทยา

3171

การพัฒนาทีเซลล์ทม
ี่ ต
ี ัวรับแอนติเจนลูกผสมทีจ
่ าเพาะต่อโปรตีนทีแ
่ สดงบนผิวเซลล์มะเร็งตับ
การพัฒนาบริการตรวจสอบฤทธิเ์ ชิงชีวภาพของสารสกัดจากธรรมชาติและยาสมุนไพรด ้วย
เทคโนโลยีโอมิกส์แบบเชิงระบบ
การพัฒนาระบบไมโครฟลูอด
ิ ค
ิ สาหรับตรวจหาไมโครฟิ ลาเรียของพยาธิเท ้าช ้าง
การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายเซลล์เพาะเลีย
้ งจากเยือ
่ บุปาก เพือ
่ การรักษาผู ้ป่ วยภาวะเซลล์ต ้น
กาเนิด เยือ
่ บุผวิ กระจกตาบกพร่องในประเทศไทย
้ วัณโรคและเชือ
้ วัณโรคดือ
การพัฒนาวิธ ี Nucleic Acid Lateral Flow Test สาหรับตรวจหาเชือ
้ ยา
หลายขนาน (Nucleic acid lateral flow test for point of care diagnosis of TB complex)

่ วชาญศิลป์
ดร.ทวีศักดิ์ เชีย

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ.ดร.สมพลนาท สัมปั ตตะวนิช

เภสัชวิทยา

รศ. ดร.สิรจิ ต
ิ วงศ์กาชัย

ปรสิตวิทยา

รศ. ดร.ปั ทมา เอกโพธิ์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ

จุลชีววิทยา

อ.ดร.นพ.กิตพ
ิ งศ์ สุนทราภา

เภสัชวิทยา

รศ. พญ.อัญชลี ตัง้ ตรงจิตร

ปรสิตวิทยา

อ.ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไ์ ตรเทพ

สถานส่งเสริมการวิจัย

3172
3173
3174
3175
3176

3177

3178

การพัฒนาวิธก
ี าร ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพในการเลีย
้ งคิลเลอร์เซลล์ทถ
ี่ ก
ู เหนีย
่ วนาโดยไซโตไคน์ จากหนู
ทดลอง
การพัฒนาวิธก
ี ารจาแนกสายพันธุไ์ รฝุ่ นและชีวภัณฑ์สาหรับรักษาโรคภูมแ
ิ พ ้ไรฝุ่ น (Development
of Assay for Dust Mite Identification and Biological Materials for Treatment of House
Dust Mite Allergy) บัญชี โครงการวิจัยโรคภูมแ
ิ พ ้ไรฝุ่ นและชีวภัณฑ์รักษา คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล (016-426515-2)
้ ไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 ในเซลล์เพาะเลีย
การพัฒนาวิธก
ี ารทดสอบยับยัง้ การติดเชือ
้ งแบบ
ประสิทธิภาพสูง

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3179

การพัฒนาวิธก
ี ารทดสอบหาภูมค
ิ ุ ้มกันชนิดป้ องกัน, ชนิด ADCC และการผลิต monoclonal
antibody ต่อไวรัสซิก ้า สาหรับใช ้ในการตรวจวินจ
ิ ฉั ยและการศึกษาพยาธิกาเนิดของไวรัสซิก ้า

ผศ. ดร.นาวิน ห่อทองคา

จุลชีววิทยา

3180

การพัฒนาวิธก
ี ารรักษาใหม่ด ้วยกลไกต ้านไวรัสของ microvesicle ในทางเดินหายใจ

ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล

จุลชีววิทยา

3181

การพัฒนาวิธต
ี รวจวิเคราะห์ทางอณูพันธุศาสตร์อย่างครอบคลุมสาหรับโรคไตเป็ นถุงน้ าชนิดเอดี
พีเคดีโดยเทคโนโลยีวเิ คราะห์ลาดับเบสขัน
้ สูงแบบเจาะจงเป้ าหมาย

อ.ดร.วรรณา ทองนพคุณ

ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศฯ

อ. ดร.เมธิจต
ิ วัฒนพานิช

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ. นพ.กรภัทร มยุระสาคร

สถานส่งเสริมการวิจัย

รศ. พท.หญิง ดร.สุพน
ิ ชมภูพงษ์

กายวิภาคศาสตร์

ผศ. พันโทหญิง ดร.สุพน
ิ ชมภูพงษ์

กายวิภาคศาสตร์

รศ. ดร. นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

เภสัชวิทยา

ผศ. ดร. นพ.ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์

ชีวเคมี

อ.ดร.พญ.สุวม
ิ ล นิยมในธรรม

เภสัชวิทยา

อ. ดร. นพ. กิตพ
ิ งศ์ สุนทราภา

เภสัชวิทยา

อ. นพ.ชัยเจริญ ตันธเนศ
อ. นพ.ถิรพล บุญญาอรุณเนตร

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ
พยาธิวท
ิ ยา

อ. นพ.กรภัทร มยุระสาคร

สถานส่งเสริมการวิจัย

3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192

การพัฒนาวิธม
ี าตรฐานเพือ
่ สร ้างเซลล์ต ้นกาเนิดอินดิวซ์พลูรโิ พเทนท์เพือ
่ เป็ นเซลล์ต ้นแบบใน
การศึกษากลไกการเกิดโรคและพัฒนายาเฉพาะบุคคล
การพัฒนาอาหารเหลวทางการแพทย์จากวัตถุดบ
ิ ธรรมชาติเพือ
่ เป็ นอาหารเสริมสาเร็จรูปทีใ่ ห ้
สารอาหารสมบูรณ์ สาหรับผู ้สูงอายุและทดสอบความสามารถในการกลืนเพือ
่ ป้ องกันการสาลัก
ของผู ้สูงอายุ โดยประเมินด ้วยกล ้องส่องผ่านจมูกและคอหอย
การพิจารณาทางกายวิภาคของเส ้นประสาทรีเคอร์เรนท์ ลาริงเจียล, หลอดเลือดแดงอินฟี เรีย
ไทรอยด์, เอ็นแบรี่ และตาแหน่งอ ้างอิงสาหรับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ในคนไทย
การพิจารณาลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกสันหลังระดับคอในคนไทย
การยับยัง้ TGF-β signaling ช่วยลดภาวะการกดภูมค
ิ ุ ้มกันทีเ่ กิดจาก regulatory T cells ใน
cytokine-induced killer cells
การยับยัง้ การผลิตคอลลาเจนในเซลล์สร ้างเส ้นใยจากแผลคีลอยด์โดยใช ้อาร์เอ็นเอลูกผสม
ระหว่าง aptamer และ siRNA
การรวบรวมข ้อมูลการกลายพันธุใ์ นมะเร็งเต ้านมชนิด Triple-negative ของคนไทยเพือ
่ พัฒนา
ผลการรักษา”
การรักษาโรคหอบหืดโดยใช ้ไซโตไคน์อน
ิ ดิวซ์คล
ิ เลอร์เซลล์ (Application of cytokine-induced
killer cells to generate a novel effective immunotherapy of asthma)
การรายงานเกล็ดเลือดผิดพลาดจากเครือ
่ งอัตโนมัตใิ นผู ้ป่ วยธาลัสซีเมีย
การรายงานผลการตรวจทางเซลล์วท
ิ ยาต่อมไทรอยด์ในประเทศไทย
ิ ธิการรักษาพยาบาลที่
การลงทะเบียนผู ้ป่ วยเบาหวานและประเมินผลการดูแลผู ้ป่ วยเบาหวานทีม
่ ส
ี ท
หน่วยปฐมภูมข
ิ องโรงพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพถ ้วนหน ้าแบบสหสถาบัน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3193

การวัดระดับยาไมโคฟิ โนลิคเอซิดในเลือด และการทดสอบสมการแบบจากัดจุดเจาะเลือดเพือ
่
ประมาณค่าพืน
้ ทีใ่ ต ้กราฟของระดับยาไมโคฟิ โนลิคเอซิดในเลือดกับเวลาในเด็กไทยทีไ่ ด ้รับการ
ปลูกถ่ายไตทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช

ผศ.พญ.วีรวดี จันทรนิภาพงศ์

3194

การวิเคราะห์ "คัมภีรส
์ รรพลักษณะสรรพคุณและมหาพิกัดในตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕

นายทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม และ รศ.ดร.นพ.ประ
เภสัชวิทยา
วิทย์ อัครเสรีนนท์

3195

การวิเคราะห์การกลายพันธุข
์ องยีน SMN1 ในผู ้ป่ วยโรคทางพันธุกรรมกล ้ามเนือ
้ ฝ่ อลีบจากไขสัน
หลัง(Spinal muscular atrophy : SMA) ชาวไทย

อ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์

กายวิภาคศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชาญวิทย์ ตรีพท
ุ ธรัตน์
และ นายณฐกร นกจันทร์

จุลชีววิทยาการแพทย์

ผศ. พญ.บุษฎี ประทุมวินจ
ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

รศ. พญ.บุษฎี ประทุมวินจ
ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

ศ.ดร.สุนีย ์ กอรปศรีเศรษฐ์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ศ. ดร.สุนีย ์ กอรปศรีเศรษฐ์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ. นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

สถานส่งเสริมการวิจัย

รศ. ดร. พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

สถานส่งเสริมการวิจัย

3203

้ Neisseria gonorrhoeae ดือ
การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของเชือ
้ ยากลุม
่ beta-lactam ในระดับสูง
และวิวฒ
ั นาการของยีน blaTEM-135
การวิเคราะห์ผลเมแทบอไลต์และพันธุกรรมในผู ้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีร่ ป
ู ร่างปกติเทียบกับ
รูปร่างอ ้วน และการตอบสนองต่อยา metformin
การวิเคราะห์ผลเมตาโบโลมิกส์ในผู ้ทีไ่ ม่ได ้เป็ นเบาหวาน และผู ้ทีม
่ ภ
ี าวะก่อนเป็ นเบาหวานทีร่ ป
ู ร่าง
ปกติเทียบกับรูปร่างอ ้วน
้ เบอโคลเดอเรีย สูโดมัลลิไอทีแ
การวิเคราะห์หากลุม
่ ยีนของเชือ
่ สดงออกภายหลังการเข ้าสูเ่ ซลล์
แมคโครเฟจ โดยอาศัยการสร ้าง promoter-trap library และเทคนิค fluorescence activated
cell sorting
้ เบอโคลเดอเรีย สูโดมาลิไอ ทีแ
การวิเคราะห์หายีนของเชือ
่ สดงออกเมือ
่ เข ้าสูเ่ ซลล์เม็ดเลือดขาว
นิวโตรฟิ ลของผู ้ป่ วยเบาหวาน
้ างชีวภาพชนิดใหม่ ทีน
่ ารประยุกต์ใช ้กับ
การวิจัยแบบบูรณาการเพือ
่ ค ้นหาชุดของสารบ่งชีท
่ าไปสูก
การตรวจวินจ
ิ ฉั ย การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการรักษาผู ้ป่ วยไข ้เลือดออกอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Integrative researches for a set of novel biomarkers applicable to
diagnosis, prognosis and treatment of patients with dengue hemorrhagic fever)
การวิจัยแบบบูรณาการเพือ
่ ความเข ้าใจกลไกการเกิดพยาธิสภาพของโรคไข ้เลือดออกและการ
พัฒนาการตรวจวินจ
ิ ฉั ยโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
่ มีกลุม
้ จากแบคทีเรียกรัมลบดือ
การวิจัยแบบสุม
่ ควบคุม การรักษาโรคติดเชือ
้ ยาหลาย ๆ ขนาน

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

สถานส่งเสริมการวิจัย

3204

การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์น้ ายาทดสอบและวัคซีนสารก่อภูมแ
ิ พ้

ผศ.ดร.ณั ฐ มาลัยนวล

ปรสิตวิทยา

3196
3197
3198
3199
3200

3201

3202

เภสัชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213

3214
3215
3216
3217
3218

ื่ โครงการ
ชอ
้ แบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็ นพิษ จากตลาดสู่
การวิจัยต่อยอดด ้านความปลอดภัยของอาหารจากเชือ
โต๊ะอาหาร
้ เอชไอวีในผู ้ติดเชือ
้ เอชไอวีระยะเฉียบพลัน
การศึกษา ADCC antibody epitopes ของเชือ
้ เอชไอวีในผู ้ติดเชือ
้ เอชไอวีระยะแรก
การศึกษา ADCC antibody epitopes ของเชือ
การศึกษาเกณฑ์ทเี่ หมาะสมในการดูผลทางจุลทรรศน์วท
ิ ยาของปั สสาวะและการรายงานผล
อัตโนมัตห
ิ ลังการตรวจด ้วยเครือ
่ งตรวจปั สสาวะอัตโนมัต ิ UX 2000
้ Helicobacter pylori
การศึกษาเชิงโครงสร ้างและหน ้าทีข
่ องโปรตีน TlyA hemolysin จากเชือ
้ ส่วน p33 จากเชือ
้
การศึกษาเชิงโครงสร ้างและหน ้าทีข
่ องโปรตีนสารพิษ VacA และชิน
Helicobater pylori
การศึกษาเบือ
้ งต ้นความชุก ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและการปลดปล่อยไวรัสซิก ้าในน้ าอสุจจ
ิ ากผู ้
ทีม
่ ารับบริการทีห
่ น่วยผู ้มีบต
ุ รยาก โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีรม
์ หาโชตรัตกับข ้อมูลการวินจ
ิ ฉั ยโรคตาม ICD 10
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพเนือ
้ เยือ
่ ต่อมไร ้ท่อจากร่างอาจารย์ใหญ่แบบศพนุ่มโดยวิธ ี Thiel’s
method เทียบกับเนือ
้ เยือ
่ จากร่างอาจารย์แบบ Embalmed method เพือ
่ ใช ้ในการเตรียมสไลด์
สาหรับการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์
การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจ HER2 Gene Amplification ด ้วยเทคนิค Chromogenic In
Situ Hybridization (CISH) และ Dual-color Silver-enhanced In Situ Hybridization (DISH)
กับ Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) ในมะเร็งเต ้านม
การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจระดับ HbA1c โดยการปั่ นตกตะกอนและไม่ปั่นตกตะกอน
การศึกษาเปรียบเทียบสารสาคัญในจันทน์เทศและจันทน์ขาวเพือ
่ การใช ้แทนกันในตารับยาจันทน์
ลีลา
้ รากับความสามารถในการก่อ
การศึกษาเพือ
่ หาความสัมพันธ์ระหว่างประเภททางพันธุกรรมของเชือ
โรค บัญชี โครงการคริปโตหนึง่ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-433973-1)
้
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของยาไอเวอร์เมคติน ในผู ้ป่ วยเด็กติดเชือ
ไวรัสเด็งกี่ (PKIDEN)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา

ปรสิตวิทยา

รศ. ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล
รศ.ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล

จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

อ. พญ.ปรีชญา วงษ์กระจ่าง

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

Asst.Prof.Dr. Gerd Katzenmeier และ น.ส.ณิ
ชกานต์ สมัยนุกล
ุ
Asst.Prof.Dr. Gerd Katzenmeier และ นาย
AUNG KHINE LINN

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ. ดร. นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไ์ ตรเทพ

สถานส่งเสริมการวิจัย

น.ส.เปรมสุดา แจ่มจันทรา และ รศ.ดร.นพ.ประ
วิทย์ อัครเสรีนนท์

เภสัชวิทยา

อ. นพ.ณปกรณ์ แสงฉาย

กายวิภาคศาสตร์

อ. นพ.นรเศรษฐ์ สมานไทย

พยาธิวท
ิ ยา

รศ.พญ. บุษฎี ประทุมวินจ
ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

รศ. ดร.ขจี ปิ ลกศิร ิ

กายวิภาคศาสตร์

อ. ดร. นพ.พบชัย งามสกุลรุง่ โรจน์

จุลชีววิทยา

รศ.ดร.พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

สถานส่งเสริมการวิจัย

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225

3226

3227

3228
3229
3230

ื่ โครงการ
ชอ
่ เปิ ดฉลากเพือ
การศึกษาแบบสุม
่ ศึกษาถึงประสิทธิผลของตารับยาอายุรเวทศิรริ าชสหัศธาราใน
ผู ้ป่ วยทีม
่ โี รคปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลัน
่ สัญญาณในเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีทท
การศึกษาและยับยัง้ สือ
ี่ าให ้ดือ
้ ต่อการรักษาด ้วยเม็ดเลือดขาว
ชนิดไซโตไคน์อน
ิ ดิวคิวซ์ควิ เลอร์
การศึกษาโปรตีนในปั สสาวะทีม
่ ผ
ี ลต่อกระบวนการยึดจับ การเพิม
่ ขนาด และการเกาะกลุม
่ ของผลึก
ชนิดต่างๆทีพ
่ บในปั สสาวะ
การศึกษาโปรตีนไอเอ็นเอสแอลทรี และโปรตีนกลายพันธุ์ ต่อการสร ้างและการทางานของอินซุลน
ิ
้างบรู
การศึกษาโปรตีนของพยาธิเท ้าช
เกีย มาลาไย ทีก
่ ระตุ ้นภูมค
ิ ุ ้มกัน
การศึกษาโปรตีนทีค
่ วบคุมกระบวนการออโตฟาจีและไฟโบรบลาสต์จากมะเร็งในมะเร็งรังไข่เพือ
่
เป็ นเป้ าหมายใหม่ในการรักษาและพยากรณ์โรค
การศึกษากลไกการเกิดภาวะน้ าตาลกลูโคสเป็ นพิษจาก ChREBP (Identification of molecular
mechanisms for ChREBP-mediated glucotoxicity) บัญชี ซีเอชอาร์อบ
ี พ
ี ี คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล (016-427660-8)
่ ารพยากรณ์การตอบสนองของ
การศึกษากลไกการควบคุมเซลล์มะเร็งเพือ
่ ระบุชนิดโปรตีนสูก
มะเร็งท่อน้ าดีตอ
่ ยาต ้านมะเร็งชนิดมุง่ เป้ า (Profiling of protein networks that identify
predictors for cholangiocarcinoma targeted therapy)
การศึกษากลไกทีท
่ าให ้เซลล์ตาย และการกระตุ ้น inflammasome/caspase-1 ในเซลล์เยือ
่ บุ
้ Orientia tsutsugamushi
หลอดเลือดทีต
่ ด
ิ เชือ
้ Neisseria gonorrhoeae ทีด
การศึกษาการเกิดขึน
้ และการแพร่ระบาดระหว่างประเทศของเชือ
่ อ
ื้
ยาปฏิชวี นะทีแ
่ ยกจากโรงพยาบาลศิรริ าช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.
2551-2557
การศึกษาการเคลือ
่ นไหวร่างกายของผู ้ใส่ขาเทียมในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาแบบ
ระยะยาว
้ ไวรัสเดงกีใ่ นการเลีย
การศึกษาการเปลีย
่ นแปลงทางพันธุกรรมของเชือ
้ งอย่างต่อเนือ
่ งในเซลล์
C6/36 และ Vero (Detection of Genetic Variations Associated with Phenotypic Changes
in Dengue Virus driven by Serial Passaging in C6/36 and Vero cells)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ.พญ.สมฤดี ฉั ตรสิรเิ จริญกุล

เภสัชวิทยา

รศ.นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

เภสัชวิทยา

ดร.ศักดิเทพ ไชยฤทธิ์

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ. ดร.ประภาพร จึงตระกูล
ศ. ดร.วันเพ็ญ ชัยคาภา

สถานส่งเสริมการวิจัย
ปรสิตวิทยา

รศ. ดร. พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

เภสัชวิทยา

อ.ดร.นพ.วิวท
ิ ย์ ตันติแพทยางกรู

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

รศ. ดร. นพ.ชาญวิทย์ ตรีพท
ุ ธรัตน์

จุลชีววิทยา

Dr.Gary Guerra

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

้ อินมนู
ดร.ขวัญฤทัย ชิน

งานวิจัย

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243

ื่ โครงการ
ชอ
้ เอชไอวี (HIV) และการดือ
การศึกษาการเปลีย
่ นแปลงสารพันธุกรรมของเชือ
้ ต่อยาต ้านไวรัสใน
้ ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช ในปี พ.ศ.2550-2554
ผู ้ป่ วยทีต
่ ด
ิ เชือ
การศึกษาการแสดงออกและปริมาณของโปรตีนในเซลล์ต ้นกาเนิดเม็ดเลือดแดงของผู ้ป่ วยโพลีไซ
ทีเมีย เวอรา เปรียบเทียบกับคนปกติ โดยการติดฉลากทีโ่ ปรตีนและตรวจสอบโดยใช ้เครือ
่ ง
แมสสเปกโทรมิเตอร์
การศึกษาการแสดงออกของ miRNAs และ lncRNAs ในเลือดของผู ้ป่ วยทีม
่ เี ซลล์ผด
ิ ปกติทป
ี่ าก
มดลูกระยะก่อนเป็ นมะเร็งและผู ้ป่ วยมะเร็งปากมดลูก ; การศึกษานาร่อง
้ HPV
การศึกษาการแสดงออกของโปรตีน BRCA1 ในเนือ
้ เยือ
่ มะเร็งเต ้านมทีม
่ ก
ี ารติดเชือ
การศึกษาการแสดงออกของโปรตีน sodium channel, voltage-gated, type X, alpha subunit
(SCN10A) และโปรตีนอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องในเซลล์ไตของมนุษย์ตอ
่ การเกิดโรคนิว่ ไต (renal stone
disease)
การศึกษาการกระตุ ้นการสร ้างซัยโตไคน์จากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์จากอาสาสมัครที่
ได ้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร APCO สูตรการ์ซเิ นียและไอสิบแปด
การศึกษาการควบคุมการแสดงออกของโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยวิธ ี single cell RNA
sequencing
้ ไวรัสเด็งกีจ
การศึกษาการตอบสนองของระบบภูมค
ิ ุ ้มกันชนิดแอนติบอดีของเด็กทีต
่ ด
ิ เชือ
่ าก
hospital cohorts
้ ไวรัสตับอักเสบบีจาก Cytokine-induced killer cells ที่
การศึกษาการทาลายเซลล์ตับทีต
่ ด
ิ เชือ
เพาะเลีย
้ งกับ dendritic cells ในสภาวะต่างๆ
การศึกษากาหนดมาตรฐานและฤทธิต
์ อ
่ การอักเสบของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิรริ าชสัตทกวาตะ
(AVS064)
การศึกษาขนาดโครงของกล่องเสียงในผู ้ใหญ่คนไทย
การศึกษาข ้อกาหนดมาตรฐานและฤทธิต
์ ้านการอักเสบของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิรริ าชเขียว
เบญจขันธ์ (AVS004)
การศึกษาข ้อกาหนดมาตรฐานของยาสมุนไพรอายุรเวทศิรริ าชเขียวเบญจขันธ์

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. ดร.นาวิน ห่อทองคา

จุลชีววิทยา

อ. ดร. นพ.คงธนะ ตระการสง่า

ชีวเคมี

ศ. พญ.ธารารัชต ิ์ ธารากุล

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

รศ. ดร. พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนั ส

สถานส่งเสริมการวิจัย

ศ. ดร. พญ.ธารารัชต์ ธารากุล

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ. ดร. นพ.คงธนะ ตระการสง่า

ชีวเคมี

รศ. ดร. พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

สถานส่งเสริมการวิจัย

รศ. นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

เภสัชวิทยา

น.ส.ศิรน
ิ ภา ไชยศรี และ รศ.ดร.นพ.ประวิทย์ อัคร
เภสัชวิทยา
เสรีนนท์
รศ. ทพ.ญ.ยาดาฤดี วิรวุฒ ิ
กายวิภาคศาสตร์
น.ส.ทัศนีย ์ ภารพัฒน์ และ ผศ.ดร.พญ.พินภัทร
เภสัชวิทยา
ไตรภัทร
ผศ.ดร.พินภัทร ไตรภัทร

เภสัชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3244
3245
3246
3247
3248
3249

3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาขอบเขตของแอนติบอดีท
้ ต
ี่ อบสนองเมือ
่ กระตุ ้นระบบภูมค
ิ ุ ้มกันซา้ เป็ นระยะด ้วยอิมมูโน
้ HIV-1 สายพันธุท
เจนของเชือ
์ แ
ี่ ตกต่างกัน
การศึกษาความเทีย
่ งตรงของการทดสอบหาแอนติบอดีตอ
่ เอฟซีเอปไซลอนอาร์ 1 อัลฟา ด ้วยวิธ ี
่ ในการวินจ
อีไลซ่า และการทดสอบเบโซฟิ ลแอกติเวชัน
ิ ฉั ยผู ้ป่ วยโรคผืน
่ ลมพิษเรือ
้ รังจากภาวะภูม ิ
ต ้านตนเอง
้ กลุม
การศึกษาความชุกและความไวต่อยาของเชือ
่ มัยโคแบคทีเรียและราทีแ
่ ยกได ้จากสิง่ ส่งตรวจ
จากผู ้ป่ วยของโรงพยาบาลศิรริ าช
้ ราทีแ
การศึกษาความชุกและความไวต่อยาของเชือ
่ ยกได ้จากสิง่ ส่งตรวจจากผู ้ป่ วยของ
โรงพยาบาลศิรริ าช
้ Clostridium difficile จากผู ้ป่ วยที่
การศึกษาความชุกและระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชือ
โรงพยาบาลศิรริ าช
้ จุลชีพทีก
้ ในระบบประสาทส่วนกลางในน้ าไขสันหลังทีไ่ ม่
การศึกษาความชุกของเชือ
่ อ
่ โรคติดเชือ
้ จุลชีพเมือ
้ ด ้วยวิธท
พบเชือ
่ ส่งเพาะเชือ
ี างอณูชวี วิทยาและความสัมพันธ์กับอาการทางคลินก
ิ
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561
การศึกษาความชุกของการผ่าเหล่าของยีน Calreticulin และ ความสัมพันธ์ทางคลินก
ิ ในกลุม
่
ผู ้ป่ วยโรค essential thrombocytemia (ET) and primary myelofibrosis (PMF)
้ ไวรัสไข ้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลศิรริ าชระหว่างปี
การศึกษาความชุกของชนิดและสัปทัย
้ ป์ ของเชือ
พ.ศ. 2556 - 2560
้
การศึกษาความชุกของยีนดือ
้ ยาต ้านจุลชีพในแบคทีเรียทีแ
่ ยกได ้จากชุมชนและภัยจากการติดเชือ
ดือ
้ ยาต ้านจุลชีพหลายขนานจากแหล่งอาหารในชุมชนไทย
การศึกษาความปลอดภัยจากการใช ้ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของฐานข ้อมูลศูนย์เฝ้ าระวัง
ความปลอดภัยด ้านผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพและคลินก
ิ อายุรเวทฯ
การศึกษาความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมกับโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด
differentiated
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับน้ าตาลกลูโคสในน้ าไขสันหลังโดยใช ้เครือ
่ งมือ 3 ชนิด
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทูแอลฟ่ าในเสมหะ กับความไวต่อการไอ
ในมนุษย์

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล

จุลชีววิทยา

อ. ดร. นพ.ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ. ดร. นพ.พบชัย งามสกุลรุง่ โรจน์

จุลชีววิทยา

ผศ. ดร. นพ.พบชัย งามสกุลรุง่ โรจน์

จุลชีววิทยา

ิ
รศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสน

จุลชีววิทยา

ผศ. ดร.นาวิน ห่อทองคา

จุลชีววิทยา

ผศ.ดร.นพ.เฉลิมชัย มิตรพันธ์

ชีวเคมี

นายณั ฐพล ณรงค์

จุลชีววิทยา

ผศ. นพ.ชาญวิทย์ ตรีพท
ุ ธรัตน์

จุลชีววิทยา

่ สกุล และ อ.ดร.พญ.สุวม
น.ส.นาริชาติ ชืน
ิ ล นิยม
เภสัชวิทยา
ในธรรม
อ. ดร.สุรัสวดี อัศวรัตน์

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

รศ.พญ. บุษฎี ประทุมวินจ
ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

พญ.สาวินี จิรย
ิ ะสิน

เภสัชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3257
3258
3259
3260
3261
3262

3263

3264

3265
3266
3267

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจุลพยาธิวท
ิ ยาและข ้อมูลลักษณะทางคลินก
ิ ในผู ้ป่ วย
้ ไวรัสบีเคในไต
ปลูกถ่ายไตทีม
่ ก
ี ารติดเชือ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารจากสมุนไพร (metabolites) ทีต
่ รวจพบในเลือดของ
อาสาสมัครสุขภาพดีหลังกินยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิรริ าชตารับห ้าราก (AVS022) กับลักษณะ
การจับกลุม
่ ของเกล็ดเลือดเป็ นรายบุคคล : โครงการนาร่อง
การศึกษาความสาคัญของถุงทีถ
่ ก
ู ขับออกมาภายนอกเซลล์ (Extracellular vesicles) ต่อการเกิด
โรคนิว่ ไต
การศึกษาคุณลักษณะและหน ้าทีข
่ องเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด memory CD8 T cells ทีจ
่ าเพาะต่อ
้ ไวรัสไข ้เลือดออกเดงกีและมีแนวโน ้มในการป้ องกันการติดเชือ
้ ไวรัสซิกา
เชือ
้ วัณโรคสายพันธุป
้
การศึกษาจีโนมของเชือ
์ ั กกิง่ เพือ
่ ติดตามการกระจายและวิวฒ
ั นาการของเชือ
การศึกษาชนิดและคุณสมบัตท
ิ างชีวเคมีของแบคทีเรียทีแ
่ ยกได ้จากเลือด และไม่สามารถจาแนก
ี่ ์ โดยวิธท
ชนิด/สปี ชส
ี ใี่ ช ้ในงานประจา
่ ข ้ามสลับของ
การศึกษาชีวสมมูลแบบให ้ยาครัง้ เดียว สองช่วงเวลา สองตารับ สองลาดับ แบบสุม
ยาเม็ดวาลซาร์แทน ขนาด 160 มิลลิกรัม ระหว่างผลิตภัณฑ์ทดสอบ และผลิตภัณฑ์อ ้างอิง (ดีโอ
แวน® 160 มิลลิกรัม) ในอาสาสมัครไทยทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพแข็งแรงภายใต ้สภาวะอดอาหาร (Study
Number: BE 005-17)
่ ข ้ามสลับของยาเม็ดแพน
การศึกษาชีวสมมูลแบบให ้ยาครัง้ เดียว สองช่วงเวลา สองลาดับ แบบสุม
โทพลาโซลชนิดแตกตัวในลาไส ้ ขนาด 40 มิลลิกรัม ระหว่างผลิตภัณฑ์ทดสอบและผลิตภัณฑ์
อ ้างอิง (คอนโทรลอค®) ในอาสาสมัครไทยทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพแข็งแรงภายใต ้สภาวะหลังรับประทาน
อาหาร และภายใต ้สภาวะอดอาหาร (Study Number: BE 001-15/1 and Study Number: BE
001-15/2)
่ ข ้ามสลับของ
การศึกษาชีวสมมูลแบบให ้ยาครัง้ เดียว สองตารับ สองช่วงเวลา สองลาดับ แบบสุม
ยาเม็ดซิลอสตาซอลขนาด 50 มิลลิกรัม ระหว่างผลิตภัณฑ์ทดสอบและผลิตภัณฑ์อ ้างอิง (พลี
ทาล® 50) ในอาสาสมัครไทยทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพแข็งแรงภายใต ้สภาวะอดอาหาร (Study Number: BE
003-15)
การศึกษาชีวสมมูลของยา Olanzapine 10 mg
การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดเคลือบฟิ ลม
์ เอนเทคคาเวียร์ ขนาด 1 มิลลิกรัม 2 ตารับ ใน
อาสาสมัครไทยทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพดี ภายใต ้สภาวะงดอาหาร

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.เงินตรา ทันธรานนท์

พยาธิวท
ิ ยา

ผศ.พญ.วีรวดี จันทรนิภาพงศ์

เภสัชวิทยา

ดร.ศักดิเทพ ไชยฤทธิ์

ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศศิรริ าช

อ.ดร.นพ.จตุรงค์ เสวตานนท์

จุลชีววิทยา

รศ. ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ

จุลชีววิทยา

นางสาวสมาพร ยงยอด

จุลชีววิทยา

รศ. พญ.สมฤดี ฉั ตรสิรเิ จริญกุล

เภสัชวิทยา

ผศ. พญ.สมฤดี ฉั ตรสิรเิ จริญกุล

เภสัชวิทยา

รศ. พญ.สมฤดี ฉั ตรสิรเิ จริญกุล

เภสัชวิทยา

Somruedee Chatsiricharoenkul, M.D.

เภสัชวิทยา

อ.ดร.พญ.สุวม
ิ ล นิยมในธรรม

เภสัชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279

3280

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดเคลือบฟิ ลม
์ โรซูวาสแตตินขนาด 20 มิลลิกรัมในอาสาสมัครคนไทย
สุขภาพดี
การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดแพนโทพลาโซล ชนิดแตกตัวในลาไส ้ขนาด 40 มิลลิกรัม ใน
อาสาสมัครไทยทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพแข็งแรง (Study Number: BE 002-11)
การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดไตรเมทาไซดีน ไดไฮโดรคลอไรด์ ขนาด 20 มิลลิกรัม ใน
อาสาสมัครไทยทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพดี ภายใต ้สภาวะงดอาหาร
การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดคาร์วด
ี ล
ิ อล ขนาด 6.25 มิลลิกรัม จานวน 2 เม็ด 2 ตารับ ใน
อาสาสมัครไทยทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพดี ภายใต ้สภาวะงดอาหาร
การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดชนิดเคีย
้ วมอนเทลูคาสท์ โซเดียม ขนาด 5 มิลลิกรัม ในอาสาสมัคร
ไทยทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพดีภายใต ้สภาวะงดอาหาร
การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดชนิดควบคุมการปลดปล่อยแทมซูโลซินขนาด 0.4 มิลลิกรัม ใน
อาสาสมัครคนไทยเพศชายสุขภาพดี (Study No.BE13-005)
การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดดอมเพอริโดน ขนาด 10 มิลลิกรัม 2 ตารับ ในอาสาสมัครไทยทีม
่ ี
สุขภาพดี ภายใต ้สภาวะงดอาหาร
การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดอีโซเมปราโซลขนาด 40 มิลลิกรัมในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี
(Protocol No. BE13-016)
การศึกษาตารับยาสมุนไพรไทยรักษาโรคมะเร็งตับและตับอักเสบเรือ
้ รังในห ้องปฏิบัตก
ิ าร
การศึกษาทบทวนการวินจ
ิ ฉั ยเนือ
้ งอกของต่อมน้ าลายทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดหรือส่งปรึกษาใน
โรงพยาบาลศิรริ าช ตามการจาแนกเนือ
้ งอกขององค์การอนามัยโลกปี ค.ศ. 2017
การศึกษาทางคลินก
ิ เพือ
่ ประเมินประสิทธิภาพในการใช ้เคอร์คม
ู น
ิ อยด์เพือ
่ เสริมการรักษาในผู ้ป่ วย
โรคสะเก็ดเงินชนิดผืน
่ หนา
การศึกษาทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ประเมินการเสริมฤทธิข
์ อง sulbactam ต่อยาต ้านจุลชีพชนิด
้ แบคทีเรีย A. baumannii ทีด
ต่าง ๆ ในการต ้านเชือ
่ อ
ื้ ต่อยาหลายขนานด ้วยแผ่นยาเดียวและการ
้ A. baumannii ทีพ
ตรวจหายีนดือ
้ ยา OXA-23 ของเชือ
่ บในโรงพยาบาลศิรริ าช
้ ไวรัสอีว ี 71 (Hyperimmune plasma
การศึกษานาร่องเพือ
่ เตรียมพลาสมาทีม
่ แ
ี อนติบอดีสงู ต่อเชือ
้ ไวรัสอีว7
to EV71) เพือ
่ จะนาไปใช ้ในการศึกษานาร่องเพือ
่ รักษาผู ้ติดเชือ
ี 1 ทีม
่ อ
ี าการรุนแรงใน
อนาคต

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.พิณพิไล จูทะสมพากร

เภสัชวิทยา

ผศ. พญ.สมฤดี ฉั ตรสิรเิ จริญกุล

เภสัชวิทยา

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วีรวดี จันทรนิภา
พงศ์

เภสัชวิทยา

รศ.พญ.สมฤดี ฉั ตรสิรเิ จริญกุล

เภสัชวิทยา

รศ. พญ.สมฤดี ฉั ตรสิรเิ จริญกุล

เภสัชวิทยา

อ. พญ.พิณพิไล จูทะสมพากร

เภสัชวิทยา

ผศ.พญ. พิณพิไล จูทะสมพากร

เภสัชวิทยา

อ. พญ.วีรวดี จันทรนิภาพงศ์

เภสัชวิทยา

รศ. พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

อ. นพ.ตวงธรรม เอนกภูรธิ นั ง

พยาธิวท
ิ ยา

ผศ.ดร.นพ. ภัทรบุตร มาศรัตน

ชีวเคมี

ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสท
ุ ธิกล
ุ

จุลชีววิทยา

อ. ดร. นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไ์ ตรเทพ

สถานส่งเสริมการวิจัย

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295

ื่ โครงการ
ชอ
้ เอนเทอโรไวรัส
การศึกษานาร่องเพือ
่ ศึกษาการตอบสนองภูมค
ิ ุ ้มกันแบบจาเพาะด ้านเซลล์ตอ
่ เชือ
71 ในอาสาสมัครคนปกติ
การศึกษานาร่องไมโครอาร์เอ็นเอทีค
่ วบคุมกระบวนการออโตฟาจีทเี่ หนีย
่ วนาโดยไฟโบรบลาสต์
จากมะเร็งในการแพร่กระจายของมะเร็งรังไข่เพือ
่ เป็ นเป้ าหมายใหม่ในการรักษา
การศึกษานาร่องถึงผลของยาอายุรเวทศิรริ าชตารับวัฒนะ ต่อเซลล์ระบบภูมค
ิ ุ ้มกันในผู ้สูงอายุ
การศึกษานาร่องสารก่อภูมแ
ิ พ ้จากสุนัข และแมวทีเ่ ป็ นสัตว์เลีย
้ ง ทีค
่ นไทยแพ ้ และการผลิตสารก่อ
ภูมแ
ิ พ ้ทีส
่ าคัญ
การศึกษาบทบาทในการตอบสนองของแอนติบอดีตอ
่ โปรตีน NS1 ทีม
่ ต
ี อ
่ การเกิดพยาธิสภาพของ
โรคไข ้เลือดออกและความเป็ นไปได ้ในการใช ้เพือ
่ ทานายความรุนแรงของโรค
การศึกษาประเภทและระดับความรุนแรงของความคลาดเคลือ
่ นการจ่ายยาผู ้ป่ วยใน ณ
โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึง่
การศึกษาประสิทธิภาพของการวัดปริมาณไกลเคทเตดอัลบูมน
ิ เพือ
่ ใช ้ในการตรวจวิเคราะห์และ
ติดตามผู ้ป่ วยเบาหวานโดยใช ้แอปตาเมอร์ทจ
ี่ าเพาะกับไกลเคทเตดอัลบูมน
ิ
การศึกษาประสิทธิภาพชุดตรวจต ้นแบบในการตรวจวัดปริมาณของสารก่อภูมแ
ิ พ ้ไรฝุ่ นในฝุ่ นบ ้าน
การศึกษาปั ญหาการใช ้ยาในหอผู ้ป่ วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ระดับตติยภูม ิ
ของประเทศไทย: บทบาทการจัดการเรือ
่ งยาของเภสัชกรคลินก
ิ
การศึกษาผลและกลไกการออกฤทธิต
์ อ
่ ระบบการไหลเวียนโลหิตและการขยายหลอดเลือดของ
ยาสหัศธารา ตารับอายุรเวทศิรริ าช ในหนูขาว
ั ้ ปี ท ี่ 3 โดยการ
การศึกษาผลกระทบจากการบริหารจัดการเข ้าห ้องสอบสาหรับนั กศึกษาแพทย์ชน
ประยุกต์ใช ้แนวคิด Lean
การศึกษาผลกระทบด ้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด ้วยการสนั บสนุนการสร ้างงานวิจัยในรูปแบบ
“การพัฒนางานประจาสูง่ านวิจัย (Routine to Research: R2R)” ระยะที่ 1
การศึกษาผลการนาความรู ้ไปใช ้ต่อยอดจากการเรียนวิชาชีวเวชศาสตร์ระดับพืน
้ ฐานโมเลกุลและ
เซลล์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
การศึกษาผลของโปรตีน ezrin ทีท
่ างานร่วมกับไมโตคอนเดรีย ในกระบวนการป้ องกันการเกิด
ภาวะทีเ่ ป็ นพิษจากการเหนีย
่ วนาของแคลเซียมอ๊อกซาเลต
การศึกษาผลของการใช ้หุน
่ จาลองพยาธิวท
ิ ยามะเร็งลาไส ้ใหญ่สาหรับการฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ ้านและผู ้ช่วยพยาธิแพทย์

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. ดร. นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไตรเทพ

สถานส่งเสริมการวิจัย

รศ. ดร. พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ. ดร. พญ.จารุภา สูงสถิตานนท์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ผศ. ดร.นิทัศน์ สุขรุง่

สถานส่งเสริมการวิจัย

ดร.ศันสนีย น ้อยสคราญ

สถานส่งเสริมการวิจัย

ภญ.ชัยวรรณี เกาสายพันธ์

ฝ่ ายเภสัชกรรม

ศ. ดร. พญ.ธารารัชต์ ธารากุล, Prof. Tararaj
Dharakul, M.D., Ph.D.
ผศ. ดร.นิทัศน์ สุขรุง่

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
สถานส่งเสริมการวิจัย

ภญ.จันทร์พร ก ้องวัชรพงศ์

ฝ่ ายเภสัชกรรม

น.ส.สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร และ อ.ดร.
พญ.พินภัทร ไตรภัทร

เภสัชวิทยา

นางนั ทธมน ศรีดาทน

ฝ่ ายการศึกษา

ผศ. พญ.อนั ญญา พงษ์ไพบูลย์

พยาธิวท
ิ ยา

ผศ. ดร. นพ.สรชัย ศรีสม
ุ ะ

สรีรวิทยา

ดร.ศักดิเทพ ไชยฤทธิ์

ฝ่ ายวิจัย

ผศ. พญ.อนั ญญา พงษ์ไพบูลย์

พยาธิวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

3296

การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร APCO ต่อระบบภูมค
ิ ุ ้มกัน

3297

การศึกษาผลของยาฆ่าแมลงไซเพอร์เมทรินต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนไก่

3298

การศึกษาผลของยาตารับ สัตถกวาตะ (SVF) และส่วนประกอบต่อการทางานของเอนไซม์ไซโต
โครม พี 450 ทีแ
่ สดงออกในเซลล์เพาะเลีย
้ ง HepaRG

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวิทย์ อัครเสรี
นนท์

เภสัชวิทยา

3299

การศึกษาผลของยาอายุวฒ
ั นะต่ออายุขัยและสุขภาพของหนอนตัวกลม C. elegans

ิ สุธรรมารักษ์
ผศ.ดร.นพ.วิชต

ชีวเคมี

3300

การศึกษาผลของสารกระตุ ้นการสร ้างฮีโมโกลบินเอฟทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระบวนการควบคุมเหนือ
พันธุกรรมในเซลล์เม็ดเลือดแดงจากคนไข ้เบต ้าธาลัสซีเมีย

3301

การศึกษาผลทีท
่ าให ้เกิดความผิดปกติและก่อให ้เกิดการตายของพาราควอททีม
่ ผ
ี ลต่อตัวอ่อนไก่

อาจารย์ ดร. นที เจียรวิรย
ิ ะไพศาล และ น.ส.พิช
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
ชาภา พงศ์ภัคศุภสิน
นายพรพัฒน์ ศรัทธารัตน์ และ รศ.ดร.ทพญ.จันทิ
กายวิภาคศาสตร์
มา รุง่ เรืองชัย

3302
3303
3304
3305
3306

การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการส่งข ้อมูลทางการแพทย์ทม
ี่ ข
ี ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ป่ วย
ผ่านโปรแกรมส่งข ้อความแบบทันที
ั ้ ปรีคลินก
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนั กศึกษาแพทย์ชน
ิ ปี การศึกษา 2559 คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
้ ไวรัสเด็งกีโ่ ดยเทคนิค ดิจต
ี าร์ (Digital PCR)
การศึกษาพัฒนาการตรวจหาปริมาณเชือ
ิ อล พีซอ
ี าร์ (Real-Time RT-PCR technique) ในผู ้ป่ วยโรคไข ้เลือดออก
เทียบกับ เรียลไทม์ พีซอ
การศึกษามุมมองของนั กศึกษาแพทย์ในคณะแพทย์แห่งหนึง่ ต่อการตีตราผู ้ป่ วยทางจิตเวช
การศึกษายีนก่อโรคเบาหวานในผู ้ป่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ โรคเบาหวานทีม
่ ก
ี ารถ่ายทอด
ในครอบครัวแบบลักษณะยีนเด่นโดยใช ้เทคนิคการวิเคราะห์ลาดับเบสยุคที่ 2

ศ.พญ. ธารารัชต์ ธารากุล
น.ส.มนั สนั นท์ สันติภราดร และ รศ.สพญ.วาสนา
ผลากรกุล

ภาควิชา/หน่วยงาน
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
กายวิภาคศาสตร์

นศพ.ณั ฐสกล บริสท
ุ ธิ์

งานบริการการศึกษา

นางสาวนุชจรีย ์ หงษ์เหลีย
่ ม

ฝ่ ายการศึกษา

รศ. ดร. พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

สถานส่งเสริมการวิจัย

ั วงศ์
นศพ.ปิ ยะฤทธิ์ อิทธิชย

งานบริการการศึกษา

อ. ดร.ประภาพร จึงตระกูล

สถานส่งเสริมการวิจัย

3307

การศึกษายีนทีท
่ าให ้เกิดโรคเบาหวานชนิดโมดี

ศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนั ส และ
น.ส.ชุตม
ิ า เจริญสุข

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3308

การศึกษาระดับเซลล์และโมเลกุลเพือ
่ ผลิตที-เซลล์ทม
ี่ ต
ี ัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมสาหรับรักษา
โรคมะเร็ง

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนั ส

สถานส่งเสริมการวิจัย

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3309
3310

3311

3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาระบาดวิทยาของคริปโตคอคคัสสายพันธุ์ VNIc/M5/ST5 ทีม
่ ค
ี วามจาเพาะต่อผู ้ป่ วยทีไ่ ม่
้ เอชไอวีในประเทศไทย
ติดเชือ
้ ไวรัสก่อโรคมือ เท ้า ปาก (เอนเตอ
การศึกษาระบาดวิทยาทางซีรั่มเพือ
่ ตรวจหาแอนติบอดีตอ
่ เชือ
โรไวรัส 71 จีโนไทป์ บี 5 และ ซี 4 และ ไวรัสค็อกแซคกี เอ 16), ลักษณะทางพันธุกรรม และการ
เฝ้ าระวังการผสมกัน ของยีโนมจากไวรัสต่างสายพันธุ์
การศึกษาระยะที่ 2 แบบเปิ ดเผยการรักษา ของยาทีเอ็มซี 207 เพือ
่ ใช ้เป็ นส่วนหนึง่ ของสูตรยา
้ วัณโรคทีด
รักษาวัณโรคทีด
่ อ
ื้ ยาหลายขนาน (MDR-TB) ในอาสาสมัครทีม
่ ก
ี ารติดเชือ
่ อ
ื้ ต่อยาหลาย
ขนาน (MDR-TB) ทีป
่ อดและมีผลตรวจเสมหะเป็ นบวก บัญชี ทีเอ็มซี 207 คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล (016-418957-6)
่ เพือ
การศึกษาระยะที่ 2/3 แบบสุม
่ เปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไอเวอร์เม
้ ไวรัสเด็งกีท
คตินกับยาหลอก ในการรักษาโรคติดเชือ
่ ัง้ เด็กและผู ้ใหญ่
การศึกษาฤทธิข
์ องสมุนไพรตารับห ้ารากอายุรเวทศิรริ าช ในการต ้านอนุมล
ู อิสระ ต ้านการอักเสบ
และต ้านเกล็ดเลือด บัญชี DBG53-ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร (016-423259-9)
การศึกษาลักษณะของ lymphangiogenesis ในกลุม
่ เนือ
้ งอกมะเร็งทีเ่ ปลือกตาและการพยากรณ์
โรค
การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนือ
้ เยือ
่ หัวใจทีไ่ ด ้จากร่างอาจารย์ใหญ่
การศึกษาลักษณะสมบัตใิ นระดับโมเลกุลและลักษณะทีแ
่ สดงออกของ enterococci ทีด
่ อ
ื้ ต่อ
vancomycin สายพันธุจ
์ ากผู ้ป่ วย
การศึกษาวิเคราะห์โปรตีโอมเชิงลึกในปั สสาวะของมนุษย์
การศึกษาวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตข
ิ องโปรตีนเอ็นเอสวันของไวรัสเด็งกีแ
่ ละปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนอืน
่ ๆ
้ างชีวภาพสาหรับพยากรณ์
ในตัวอย่างเลือดของผู ้ป่ วยโรคไข ้เลือดออกเพือ
่ การค ้นหาตัวบ่งชีท
ความรุนแรงและการวินจ
ิ ฉั ยโรคไข ้เลือดออก
่ เพือ
การศึกษาวิจัยทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 แบบสุม
่ เปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา
้ ไวรัสเด็งกีใ่ นเด็ก
ไอเวอร์เมคตินกับยาหลอก ในการรักษาโรคติดเชือ
่ เพือ
การศึกษาวิจัยทางคลีนก
ิ ระยะที่ 3 แบบสุม
่ เปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา
้ ไวรัสเด็งกีใ่ นผู ้ใหญ่
ไอเวอร์เมคตินกับยาหลอก ในการรักษาโรคติดเชือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.นพ.พบชัย งามสกุลรุง่ โรจน์

จุลชีววิทยา

ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

จุลชีววิทยา

รศ. ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ

จุลชีววิทยา

ผศ. ดร. พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ. ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร

เภสัชวิทยา

ศ. นพ.เจน มโนนุกล
ุ

พยาธิวท
ิ ยา

ผศ. พญ.กรรณิกา ฉั ตรยิง่ มงคล

กายวิภาคศาสตร์

รศ. ดร.อมรรัตน์ ลีลาภรณ์

จุลชีววิทยา

ิ ฎ์ ทองบุญเกิด
ศ. นพ.วิศษ

สถานส่งเสริมการวิจัย

ผศ. ดร. พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

สถานส่งเสริมการวิจัย

รศ. ดร. พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

สถานส่งเสริมการวิจัย

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์ สถานส่งเสริมการวิจัย

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3321
3322
3323

ื่ โครงการ
ชอ
่ ประกอบ ในนั กศึกษา
การศึกษาวิธก
ี ารเรียนการสอนในรูปแบบบรรยายทีใ่ ช ้มิวสิควิดโี อเป็ นสือ
ั ้ ปี ท ี่ 3
แพทย์ชน
การศึกษาสรีรวิทยาโมเลกุลของบทบาทของฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนในเนือ
้ เยือ
่ ไตส่วนนอกของ
หนูโดยวิธม
ี ัลติเพล็กโปรติโอมิกเชิงปริมาณ
้
การศึกษาสหสถาบันในทวีปเอเซียเพือ
่ เฝ้ าระวังการดือ
้ ยาต ้านจุลชีพและชนิดของเชือ
Streptococcus pneumoniae ในผู ้ป่ วยอายุมากกว่า 50 ปี ทรี่ ับไว ้รักษาในโรงพยาบาลด ้วยการติด
้ Streptococcus pneumoniae ชนิดลุกลาม หรือปอดอักเสบ
เชือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ. ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร

เภสัชวิทยา

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ปณภัฏ เอือ
้ วิทยา
และ น.ส.อัฉริยา สุวานิช

สรีรวิทยาการแพทย์

อ. นพ.อธิรัฐ บุญญาศิร ิ

สถานส่งเสริมการวิจัย

3324

การศึกษาหน ้าทีข
่ อง membrane-associated และ cytosolic annexin A1 ในโรคนิว่ ไต

ดร.ปาลีรัตน์ พีระเพ็ญ

ฝ่ ายวิจัย

3325

การศึกษาหน ้าทีข
่ องโปรตีน DENND4C ต่อการหลัง่ โปรตีน และการขนส่งโปรตีนทีท
่ าหน ้าที่
เคลือ
่ นไอออนผ่านผิวเซลล์ในเซลล์เยือ
่ บุผวิ ท่อไตส่วนปลาย และบทบาทต่อการเกิดมะเร็ง

ิ ฎ์ ทองบุญเกิด (เดิม) ดร.เกศรินทร์
ศ.นพ.วิศษ

ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศศิรริ าช

3326

การศึกษาหน ้าทีข
่ องโปรตีน Paired box 4 ในเซลล์เบต ้าของตับอ่อน

ดร.จตุพร สุจจิตร์จล
ู

สถานส่งเสริมการวิจัย

3327

การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของโรคเบาหวาน

อ.ดร.ประภาพร จึงตระกูล

สถานส่งเสริมการวิจัย

นางสาวพลอยลาภ เลิศวิภาภัทร

ฝ่ ายเภสัชกรรม

ผศ. พญ.อนั ญญา พงษ์ไพบูลย์

พยาธิวท
ิ ยา

3331

การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์การสัง่ ยาแพ ้ซา้ ณ โรงพยาบาลศิรริ าชก่อนและหลังมีการเปลีย
่ นแปลงระบบ
เวชระเบียนแบบใหม่
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ของไส ้ติง่ ทีม
่ ค
ี วามผิดปกติทางจุลพยาธิวท
ิ ยาในไส ้ติง่ ทีต
่ รวจไม่พบความ
ผิดปกติทางพยาธิวท
ิ ยามหภาค
การสร ้าง CD19 คาร์ทเี ซลล์จากเซลล์ต ้นกาเนิด iPSCs เพือ
่ การรักษาโรคมะเร็งบีเซลล์แบบ
ภูมค
ิ ุ ้มกันบาบัด
การสร ้างเซลล์ไลน์เม็ดเลือดแดงจากเซลล์ต ้นกาเนิดทีไ่ ด ้จากผู ้ป่ วยโรคธาลัธซีเมีย

3332

การสร ้างเซลล์ไลน์เม็ดเลือดแดงจากผู ้ป่ วยโรคเบต ้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี

อ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสง่า

ชีวเคมี

3333

การสร ้างเซลล์ต ้นกาเนิดอินดิวซ์พลูรโิ พเทนท์จากเซลล์เม็ดเลือดและเซลล์ผวิ หนั งเพือ
่ ใช ้ในการ
สร ้างที-ลิมป์ โฟซัยต์

อ. ดร.เมธิจต
ิ วัฒนพานิช

สถานส่งเสริมการวิจัย

3328
3329
3330

Prof.Dr. Kovit Pattanapanyasat และ น.ส.นุช
นาวรรณ พรหมนคร
อ. ดร. นพ.คงธนะ ตระการสง่า

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
ชีวเคมี

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347

ื่ โครงการ
ชอ
การสร ้างเซลล์ประสาท medium spiny ชนิดเอนเคฟาลินจากเซลล์ต ้นกาเนิดตัวอ่อน
้ ไวรัส Zika
การสร ้างและทดสอบลักษณะของ infectious full length molecular cloneของเชือ
ในช่วงปี ค.ศ.2016
การสร ้างฐานข ้อมูลอ ้างอิงและโปรแกรมเพือ
่ การวิเคราะห์และแปลผลการดือ
้ ต่อยาต ้านไวรัสของ
้ เอชไอวีสาหรับใช ้ในประเทศไทย
เชือ
การสร ้างทีเซลล์ทจ
ี่ าเพาะต่อแอนติเจน pp65 จากเซลล์ต ้นกาเนิด iPSC เพือ
่ การรักษาโรคไวรัส
แบบภูมค
ิ ุ ้มกันบาบัด
การสังเคราะห์รค
ี อมบิแนนต์โปรตีนแฟลกเจลลิน เพือ
่ พัฒนาชุดทดสอบ
Immunochromatography ในการวินจ
ิ ฉั ยโรคเลปโตสไปโรสิส
้ เอชไอวีดอ
การสารวจเชือ
ื้ ยาในเนปาล
การสารวจการปฏิบัตใิ นห ้องปฏิบัตก
ิ ารตรวจการแข็งตัวของเลือดและความพึงพอใจของสมาชิก
โครงการThailand National ExternalQuality Assessment Schemefor Blood Coagulation
การสารวจความต ้องการและความคาดหวังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนั บสนุนเพือ
่ การ
พัฒนาเว็บไซต์โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
การสารวจความต ้องการของผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเต ้านมกับการดูแลผู ้ป่ วยด ้วยการแพทย์บรู ณาการ
การหาต ้นกาเนิดของมะเร็งโดยใช ้ข ้อมูลการติดสีย ้อมทางอิมมูโนฮีสโตเคมี
ข ้อผิดพลาดของการตรวจ bleeding time ในประเทศไทยในปั จจุบัน
้ ลึก
ความไม่เหมาะสมในการส่งตรวจ D-dimer เพือ
่ วินจ
ิ ฉั ยโรคลิม
่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดาชัน
(DVT) ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ความคาดหวังของนั กศึกษาแพทย์ทม
ี่ ต
ี อ
่ กระบวนการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล
ความคาดหวังของนั กศึกษาทีม
่ ต
ี อ
่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ) พ.ศ. 2560

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.นพ.ชินวุธ วัฒนชีวโนปกรณ์

ชีวเคมี

ผศ. ดร.นาวิน ห่อทองคา

จุลชีววิทยา

ผศ. ดร.นาวิน ห่อทองคา

จุลชีววิทยา

Lect.Dr. Methichit Wattanapanitch และ นาย
รัชพงศ์ เนตรศรีทอง

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

รศ.ดร.ปั ทมา เอกโพธิ์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ศ.ดร.พญ.รวงผึง้ สุทเธนทร์

จุลชีววิทยา

นางสาวอัจฉรา จันทรัตน์

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

นางสาวภัทรพร นาคนาเกร็ด

งานบริการการศึกษา

รศ. พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ
ผศ. นพ.ธวัชชัย พงศ์พฤฒิพันธ์
อ. นพ.ชัยเจริญ ตันธเนศ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ
พยาธิวท
ิ ยา
พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

พญ.กาณต์รวี กมลรัตนพิบล
ู

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

นางสาวพรรณิการ์ พุม
่ จันทร์

งานบริการการศึกษา

นางสาวนั ดดา วงษ์วรรณา

ฝ่ ายการศึกษา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361

ื่ โครงการ
ชอ
ความคิดเห็นของนั กศึกษาทีม
่ ต
ี อ
่ การเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2559
ความคุ ้มค่าของยากลุม
่ direct oral anticoagulants เปรียบเทียบกับวอร์ฟารินในผู ้ป่ วย
Non-valvular Atrial Fibrillation ด ้วยสมมุตฐิ านการดูแลตามมาตรฐานในประเทศไทย
ความชุกของโรคไข ้เลือดออกเดงกีท
่ ส
ี่ ง่ ตรวจวินจ
ิ ฉั ยไข ้เลือดออกในหน่วยงานบริการซีโรโลยี
โรงพยาบาลศิรริ าชระหว่างปี ค.ศ. 2012-2016
้ ไวรัสตับอักเสบอีในเลือดคนไทย
ความชุกของการติดเชือ
้ ปรสิตในลาไส ้ของเด็กนั กเรียนในโรงเรียนในจังหวัดสตูล และผลกระทบ
ความชุกของการติดเชือ
้ ปรสิตต่อการเจริญเติบโต
ของการติดเชือ
ความชุกของความแตกต่างในผลการตรวจการทางานของต่อมไทรอยด์ระหว่าง 2 วิธก
ี ารตรวจ
เพือ
่ ตรวจหาสิง่ รบกวนวิธก
ี ารตรวจการทางานของต่อมไทรอยด์เบือ
้ งต ้น
ความชุกของสิง่ รบกวน การส่งตรวจการทางานของต่อมไทรอยด์ ในผู ้ป่ วยทีม
่ ผ
ี ลตรวจการทางาน
ของต่อมไทรอยด์ทไี่ ม่สอดคล ้องกัน ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
ความชุกของออโตแอนติบอดีจาเพาะ ในซีรัมของผู ้ป่ วยทีใ่ ห ้ผลบวกหรือผลก้ากึง่ ในการตรวจ
แอนตินวิ เคลียร์แอนติบอดีทรี่ ะดับการเจือจาง 1:100
ความผิดปกติเซลล์ปากมดลูกในสตรีทเี่ ป็ นหูดหงอนไก่
้ ไวรัสซิก ้า
ความผิดปกติของการเจริญและการพัฒนาระบบประสาทของทารกในครรภ์ทม
ี่ ก
ี ารติดเชือ
ในหนูทดลอง
ความพึงพอใจของผู ้เรียนต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ความร่วมมือในการรับประทานยากดภูมต
ิ ้านทานของผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการปลูกถ่ายตับ ณ
โรงพยาบาลศิรริ าช
ความรู ้ ทัศนคติ และการใช ้ยาจากสมุนไพรในการรักษาผู ้ป่ วยของบัณฑิตแพทย์จบใหม่จากคณะ
แพทยศาสตร์แห่งหนึง่
ความสอดคล ้องกันของผล HER2 ในมะเร็งเต ้านมโดยเทคนิค IHC, FISH และ DISH ระหว่าง
สถาบันในประเทศไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นางสาวสุชรี า วิบล
ู ย์สข
ุ

งานบริการการศึกษา

นพ.พงศกร บุรพัฒน์

เภสัชวิทยา

นางสาวอัญชลี ทองพุฒ

จุลชีววิทยา

รศ. ดร.สุดา ลุยศิรโิ รจนกุล

จุลชีววิทยา

อ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุธ
์ นา สาระสมบัต ิ

ปรสิตวิทยา

ผศ. พญ.บุษฎี ประทุมวินจ
ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

ผศ. พญ.บุษฎี ประทุมวินจ
ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

อ. พญ.เมทินี เตยะธิต ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

อ. พญ.เจนจิต ฉายะจินดา

ชีวเคมี

รศ.ดร.พันโท.ญ.สุพน
ิ ชมภูพงษ์

กายวิภาคศาสตร์

นางสาวพชร แสงแก ้ว

งานบริการการศึกษา

ภก.รัชวัฒน์ พรมราช

ฝ่ ายเภสัชกรรม

นพ.พงศกร บุรพัฒน์

เภสัชวิทยา

อ. นพ.นรเศรษฐ์ สมานไทย

พยาธิวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373

3374

ื่ โครงการ
ชอ
ความสัมพันธ์กันระหว่าง High Fluorescence Lymphocyte Counts (HFLC) จากเครือ
่ งวิเคราะห์
อัตโนมัต ิ Sysmex® XN-3000 และจานวนเม็ดเลือดขาวชนิด Atypical Lymphocyte
ความสัมพันธ์ของการเกิดอันตรกิรย
ิ าระหว่างยากับระดับ INR ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ในผู ้ป่ วยทีใ่ ช ้ยาวาร์ฟาริน
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ความสัมพันธ์ของยีนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระดับวิตามินดีและระดับวิตามินดีในผู ้ป่ วยเบาหวานชนิดที1
่
ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบภูมแ
ิ พ ้ทางผิวหนั งด ้วยวิธส
ี ะกิด และการตรวจหาปริมาณ IgE
ชนิดจาเพาะต่อสารก่อภูมแ
ิ พ ้หลักของแมลงสาบในเลือดในการวินจ
ิ ฉั ยโรคภูมแ
ิ พ ้แมลงสาบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางพันธุกรรมและปั จจัยทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกับพันธุกรรม กับผลการ
ตอบสนองทาคลินก
ิ ของยาโดเนเพซิลในผู ้ป่ วยโรคอัลซไฮเมอร์ชาวไทย
ค่าปกติของการทดสอบประสาทอิสระควบคุมระบบหัวใจหลอดเลือดในคนไทย (รอบกุมภาพันธ์56
รอการรับรอง)
คุณสมบัตใิ นการวัดทางจิตวิทยาของการประเมินการรู ้สารสนเทศด ้วยข ้อสอบปรนั ย ในนั กศึกษา
แพทย์ระดับพรีคลินค
ิ
ชุดตรวจวินจ
ิ ฉั ยโรคสาเร็จรูปจากเซซล์เพาะเลีย
้ งและโปรตีนสังเคราะห์สาหรับผู ้ป่ วยนิวโรมัยอิลัยติ
สออพติกา (เอ็นเอ็มโอ) หรือ โรคเดวิกในผู ้ป่ วยกลุม
่ โรคมัยอิลน
ิ ของโรงพยาบาลศิรริ าช
ทัศนคติตอ
่ การวิจัยการศึกษา ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนั บสนุนการศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทางเดินของ MEDIAN NERVE ในมือ
่ การค ้า
ทาการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) ของยา Valsartan 160 mg Tablet ภายใต ้ชือ
“VIOTAN (Tablets 160 mg
ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของสถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
่ มสภาพ
บทบาทการยับยัง้ ของ nuclear factor erythroid2-related factor2 (Nrf2) ต่อความเสือ
ของผิวหนั งในเซลล์ผวิ หนั ง human melanocytes ทีเ่ พาะเลีย
้ งร่วมกับ human keratinocytes
และในผิวหนั งหนู (The protective role of Nrf2 in skin photoaging in primary human
melanocyte-keratinocyte co-culture and mouse models)

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

นายเชิดศักดิ์ กลิน
่ บัว

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

ภญ.วรวิมล เชิดชูจต
ิ

ฝ่ ายเภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. วทิพย์ ตัง้ จิตติโภคิน และ น.ส.พิช
ชากร อา่ ใจ

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ผศ. ดร.นิทัศน์ สุขรุง่

สถานส่งเสริมการวิจัย

นายฐิตพ
ิ ล เยาวลักษณ์

ฝ่ ายเภสัชกรรม

ผศ .ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภา

สรีรวิทยา

นพ.พงศกร บุรพัฒน์

เภสัชวิทยา

ผศ.ดร.นพ.ปณภัฏ เอือ
้ วิทยา

สรีรวิทยา

นางสาวภัทรพร นาคนาเกร็ด

ฝ่ ายการศึกษา

รศ.นพ.เกรียงไกร อุรโุ สภณ

กายวิภาคศาสตร์

รศ.พญ.สมฤดี ฉั ตรสิรเิ จริญกุล

เภสัชวิทยา

ศ. ดร. โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์

สถานส่งเสริมการวิจัย

รศ.ดร.อุไรวรรณ พานิช

เภสัชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3375

ื่ โครงการ
ชอ
บทบาทของ HMGB1 ต่อการพัฒนาและการตอบสนองต่อเคมีบาบัดของมะเร็งเต ้านม

3379

บทบาทของ N-linked glycosylation site บน hemagglutinin ของไวรัสไข ้หวัดใหญ่ 2009
H1N1 ต่อความไวต่อสารต ้านไวรัสในน้ าล ้างถุงลมปอดและความรุนแรงในการก่อโรค บัญชี ไวรัส
ไข ้หวัดใหญ่ 2009 และน้ าล ้างถุงลมปอด คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (016-428147-5)
บทบาทของ Nrf2 ทีค
่ วบคุมการเพิม
่ จานวน การเจริญและการตอบสนองต่อยาของมะเร็งเต ้านม
ึ ษาด ้วยวิธก
และมะเร็งสมองชนิด glioblastoma ทีศ
่ ก
ี ารปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งในหนู (xenograft
mouse model)
้ Orientia
บทบาทของ Toll-like receptor 8 ในการตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันต่อการติดเชือ
tsutsugamushi
บทบาทของ คิสเปปติน และ อะดิโปเนคตินในระหว่างการทาการปฏิสนธินอกร่างกาย

3380

บทบาทของแอนติบอดีส
้ ายเดีย
่ วต่อโปรตีนเอ็มสองในวงจรชีวต
ิ ของไวรัสไข ้หวัดใหญ่

3376

3377
3378

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์ (น.ส.กมลพร อมรสุภัค)

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล

จุลชีววิทยา

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. พินภัทร ไตรภัทร
และ สพญ.ปวรัชญ์ จันทรเจริญ

เภสัชวิทยา

อาจารย์ ดร.นพ. วิวท
ิ ย์ ตันติแพทยางกูร และ
น.ส.ศรานตา ฟรีออฟ
ผศ. ดร. พญ.ฉั นทชาสิทธิจรูญ
ศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา และ น.ส.
วัชฎาภรณ์ ไชยสุรย
ิ งค์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
สรีรวิทยา
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3382
3383

บทบาทของไซคลิน ดี 1 และเครือข่ายโปรตีนก่อมะเร็งไซคลิน ดี 1 ในการก่อโรคมะเร็งและการ
รักษาแบบมุง่ เป้ า
บทบาทของไมโตฟาจีในกระบวนการสร ้างเม็ดเลือดแดงโรคธาลัสซีเมีย
้ เนือ
บทบาทของการตัดชิน
้ ทีผ
่ วิ หนั งเพือ
่ การวินจ
ิ ฉั ยลิมโฟมาชนิดทีเ่ กิดภายในหลอดเลือด

3384

บทบาทของคิสเปปตินและอะดิโปเนคตินในระบบสืบพันธุข
์ องเพศหญิง

ผศ.ดร. ฉั นทชา สิทธิจรูญ และ นางQIN LIXIAN สรีรวิทยา

3385

้ ไวรัสเด็งกี่
บทบาทของภูมค
ิ ุ ้มกันระบบคอมพลีเมนต์ตอ
่ พยาธิกาเนิดของการติดเชือ
บทบาทของอนุพันธ์ออกซิเจนทีว่ อ
่ งไวต่อลักษณะความเป็ นเซลล์มะเร็งต ้นกาเนิดและการดือ
้ ต่อยา
เคมีบาบัดในมะเร็งต่อมน้ าเหลือง (Role of reactive oxygen species in lymphoma stem cells
and chemotherapeutic resistance)
บทบาททางกาบาของข ้าวกล ้องงอกต่อพิษการกระตุ ้นทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บ: ศึกษาในเซลล์
เพาะเลีย
้ งและสัตว์ทดลอง
้ โรคซึง่ ควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล์
ปฏิสัมพันธ์ของโฮสต์และเชือ
ประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ผู ้มีจต
ิ วิญญาณความเป็ นครูแพทย์

รศ. ดร. พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

สถานส่งเสริมการวิจัย

ดร. สุดจิต ล ้วนพิชญ์พงศ์

งานวิจัย

3381

3386
3387
3388
3389

อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

เภสัชวิทยา

ศ. ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์
อ. พญ.พนิตตา สิทธินามสุวรรณ

สถานส่งเสริมการวิจัย
พยาธิวท
ิ ยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พทญ. สุพน
ิ ชมภูพงษ์ และ
กายวิภาคศาสตร์การแพทย์
น.ส.EVE MON OO
ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนั ส
สถานส่งเสริมการวิจัย
นางสาวพัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร
งานบริการการศึกษา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3390
3391
3392
3393
3394

ื่ โครงการ
ชอ
ั ้ ปรีคลินก
ประสิทธิผลของการเรียนการสอนของนั กศึกษาแพทย์ชน
ิ แบบ microbiology fantasia
ประสิทธิผลของผ ้าชุบคลอเฮ็กซิดน
ี ในการทาความสะอาดร่างกายผู ้ป่ วยในหออภิบาลเพือ
่ ป้ องกัน
้ ดือ
เชือ
้ ยาปฏิชวี นะ
ประสิทธิผลของยาประสะน้ านมตารับอายุรเวทศิรริ าช ในรูปแบบยาต ้มหรือแคปซูลในการเพิม
่ การ
ผลิตน้ านม และความปลอดภัยต่อหนูในระยะให ้น้ านม
่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ
ประสิทธิผลของสือ
่ ง การช่วยเหลือดูแลผู ้ป่ วยทีม
่ ส
ี ายในกระเพาะอาหาร
ของรายวิชา ศรผพ 043 ต่อระดับผลการเรียนของนั กศึกษาโรงเรียนผู ้ช่วยพยาบาล
ประสิทธิภาพของวิธก
ี ารเพิม
่ ปริมาณดีเอ็นเอทัง้ จีโนมในเซลล์เดีย
่ วจานวนน ้อยหรือดีเอ็นเอทีม
่ ี
ปริมาณจากัดสาหรับการตรวจวิเคราะห์ทางอณู พันธุศาสตร์ของโรคไตเป็ นถุงน้ าชนิดเอดีพเี คดี

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
อ. ดร. นพ.พบชัย งามสกุลรุง่ โรจน์

จุลชีววิทยา

อ. นพ.อธิรัฐ บุญญาศิร ิ

สถานส่งเสริมการวิจัย

ผศ.ดร.พินภัทร ไตรภัทร

เภสัชวิทยา

นางสาวจุฑามาศ อยูเ่ จริญ

งานบริการการศึกษา

อาจารย์ ดร. วรรณา ทองนพคุณ และ น.ส.เกศรา
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
สิทธิฤทธิ์

3395

ปริมาณของเซลล์ต ้นกาเนิดในเนือ
้ เยือ
่ ไขมัน และ ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับความแตกต่างของปริมาณ
เซลล์ต ้นกาเนิดในเนือ
้ เยือ
่ ไขมัน

3396

้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 6 นางสาวพชร แสงแก ้ว
ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องต่อการเลือกเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของนั กเรียนชัน

3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403

ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการรายงานอุบัตก
ิ ารณ์การบาดเจ็บจากของมีคมหรือสัมผัสสารคัดหลัง่ ของ
ั ้ คลินก
นั กศึกษาแพทย์ชน
ิ
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนั กศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึง่ ใน
กรุงเทพมหานคร
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู ้ด ้วยการนาตนเองของนั กศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับการตัง้ ครรภ์ในหญิงอายุตา่ กว่า 20 ปี ของโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในภาคกลาง
ของประเทศไทย
ปั จจัยบางประการทีส
่ ง่ ผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนั กเทคนิคการแพทย์
ผลเฉียบพลันของกรดเฟอรูลก
ิ ต่อกระแสแคลเซียมชนิดแอลและการหลัง่ อินซูลน
ิ จากสายเซลล์
เนือ
้ งอกหลัง่ อินซูลน
ิ ของ หนูแรทและเซลล์บต
ี าจากตับอ่อนมนุษย์
ิ ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนไก่
ผลกระทบของยาไรแฟมพิซน

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.ดร.ณั ฐวัฒน์ อ่อนลมูล

สถานส่งเสริมการวิจัย
ฝ่ ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา

นางสาวพิราวรรณ หนูเสน

ฝ่ ายการศึกษา

นางสาวรัชฎาภรณ์ นะมาเส

ฝ่ ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา

นางสาวสุชรี า วิบล
ู ย์สข
ุ

ฝ่ ายการศึกษา

นศพ.ไพรัชช์ ยางกิจวิบล
ู ย์

งานบริการการศึกษา

นายคุณาธิป สุทธิยท
ุ ธ์

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา

สรีรวิทยา

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. วาสนา ผลากรกุล และ
น.ส.เนตรชนก ไชยศรีรัมย์

กายวิภาคศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414

ื่ โครงการ
ชอ
ผลกระทบของยาต ้านไวรัส HIV-1 ต่อความแม่นยาในการสังเคราะห์สารพันธุกรรมของไวรัส และ
การใช ้ coreptors
ผลกระทบทีเ่ กิดจากความแตกต่างของวิธก
ี ารดองเนือ
้ เยือ
่ และการละลายแคลเซียมต่อคุณภาพ
ิ ไู ฮบริไดเซซั่น
การย ้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีและฟลูออเรสเซนซ์อซ
ิ ต
ผลของ adjuvant ในการตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันต่อวัคซีน Pythium insidiosum
ผลของ lipopolysaccharide ต่อการแสดงออกของ hepcidin และโมเลกุลหลักทีท
่ าหน ้าทีใ่ นการ
ขนส่งธาตุเหล็กในหนูธาลัสซีเมียทีม
่ ภ
ี าวะเหล็กเกิน
้ ไวรัสไข ้หวัดใหญ่ในเซลล์ macrophage ของมนุษย์
ผลของ surfactant protein D ต่อการติดเชือ
ผลของเทสโทสเตอโรนต่อการปล่อยไนตริกออกไซด์จากเซลล์บโุ พรงหลอดเลือดแดงโคโรนารี
ของมนุษย์: บทบาทของช่องไอออนโพแทสเซียมและการส่งสัญญาณภายในเซลล์
ผลของเภสัชกรต่อการดูแลผู ้ป่ วยสูงอายุแบบสหสาขาวิชาชีพ ณ คลินก
ิ ผู ้สูงอายุ โรงพยาบาลศิร ิ
ราช
ผลของแอดจูแวนท์ (adjuvant) ในการตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันต่อวัคซีน Pythium insidiosum
ในหลอดทอดลอง
ผลของไมโครพาร์ตเิ คิลทีม
่ ต
ี ้นกาเนิดจากเซลล์ของโฮสต์ตอ
่ การปรับเปลีย
่ นการทางานของเซลล์
้ พลาสโมเดียมฟาสซิพารัม
โมโนไซต์ในการติดเชือ
ผลของการเปลีย
่ นแปลงสมดุลของ hnRNPA1 ไอโซฟอร์ม ต่อกระบวนการ splicing ของยีน
survival motor neuron 2 (SMN2) ในเซลล์สร ้างเส ้นใยจากผู ้ป่ วย spinal muscular
ผลของการแสดงชุดตัวอักษรทีไ่ ม่มค
ี วามหมายทีร่ ะยะข ้างจุดโฟกัส ต่อกระบวนการรู ้จา โดย
ประเมินจากคลืน
่ ไฟฟ้ าสมองทีเ่ กิดจากการมองเห็นและเวลาปฏิกริ ย
ิ า

3415

ผลของการใช ้ leading visual cue ต่อการเพิม
่ visual span ระหว่างการอ่านประโยคต่อ
คลืน
่ ไฟฟ้ าสมองจากการมองเห็นและเวลาปฏิกริ ย
ิ า

3416

้ แบคทีเรียดือ
ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อเชือ
้ ยาและยีนดือ
้ ยาในเนือ
้ ไก่

3417

ผลของการนวดไทยแบบราชสานั กต่อรูปแบบของชีวโมเลกุลและฟี โนไทป์ ของผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการ
ปวดกล ้ามเนือ
้ คอและหลังส่วนบน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล

จุลชีววิทยา

นายสุวฒ
ั ชัย โพธิห
์ ล ้า

พยาธิวท
ิ ยา

อาจารย์ ดร.นพ. วิวท
ิ ย์ ตันติแพทยางกูร และ
น.ส.อัสมา หลงกูนัน
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภัทรบุตร มาศรัตน
่ วธาดา
และ น.ส.บุลภรณ์ เชีย
ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล
อ.ดร.นพ. สันติพงศ์ ชัชวาลวานิช และ น.ส.
KHAING PHYU AUNG

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
จุลชีววิทยา
สรีรวิทยา

ภญ.ทินมณี ทินกร

ฝ่ ายเภสัชกรรม

อ. ดร. นพ.วิวท
ิ ย์ ตันติแพทยางกูร

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต

ปรสิตวิทยา

อ.นพ.เฉลิมชัย มิตรพันธ์

ชีวเคมี

ิ พรชัย
รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชต

สรีรวิทยา

ิ พรชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชต
และ นายMD SHOHAIL KABIR AMIN

สรีรวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชาญวิทย์ ตรีพท
ุ ธรัตน์
และ น.ส.นั ฐรี ธนะวรรณ์
อาจารย์ ดร.นพ. สมพล เทพชุม และ น.ส.แม ้น
มาศ วรรณภูม ิ

จุลชีววิทยาการแพทย์
สรีรวิทยาการแพทย์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3418

ผลของการฝึ กอ่านเร็วโดยการเพิม
่ visual span ของ rapid serial visual presentation ต่อ
คลืน
่ ไฟฟ้ าสมองทีเ่ กิดจากการมองเห็นและเวลาปฏิกริ ย
ิ า

ิ พรชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชต
และ น.ส.กัณฐิกา ลัฎฐิรัญ

สรีรวิทยา

3419

ผลของการฝึ กอ่านเร็วโดยการลดช่วงเวลาในการนาเสนอคาของ rapid serial visual
presentation ต่อคลืน
่ ไฟฟ้ าสมองทีเ่ กิดจากการมองเห็นและเวลาปฏิกริ ย
ิ า

ิ พรชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชต
และ น.ส.รุง่ ฤดี ภัทรสว่างวงศ์

สรีรวิทยา

3420

3421

3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429

ผลของกิจกรรม “พีส
่ อนน ้อง” ทีม
่ ต
ี อ
่ ผลสัมฤทธิท
์ าง การเรียนและแรงจูงใจในการเรียนของ
อ. ดร. นพ.ยอดยิง่ แดงประไพ
ั ้ ปี ท ี่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
นั กศึกษาแพทย์ชน
ผลของข ้าวกล ้องไรซ์เบอร์ร ี่ ต่ออัตราการขนส่งอาหารจากกระเพาะอาหารไปยังลาไส ้ ระดับน้ าตาล
ในเลือด ระดับอินซูลน
ิ ระดับฮอร์โมน glucagon-like peptide-1 และ glucose-dependent
ผศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์
insulinotropic polypeptide ในเลือดหลังมือ
้ อาหาร เปรียบเทียบกับข ้าวขาว ในอาสาสมัครคน
ไทยสุขภาพดี
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. วาสนา ผลากรกุล และ
ผลของยาเมทฟอร์มน
ิ ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนไก่
น.ส.ธิตม
ิ า ดวงสนิท
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. วาสนา ผลากรกุล และ
ผลของยาคลอโรคลินต่อการเจริญของตัวอ่อนไก่
น.ส.อรพรรณ กาหลง
ผลของยาดิลไทอะเซ็มต่อระดับความเข ้มข ้นต่อขนาดยาทาโครลิมัสในผู ้ป่ วยปลูกถ่ายไตชาวไทย
นางสาวธีรดา สุสมบูรณ์
ทีม
่ ก
ี ารแสดงออกของยีน CYP3A5 ทีแ
่ ตกต่างกัน
ผลของยาสหัสธาราในการบรรเทาความบกพร่องของความจาและการตายของเซลล์ประสาทในหนู
แรท หลังเกิดภาวะสมองขาดเลือดเรือ
้ รังจากการชักนาด ้วย 2VO

ผศ.ดร.นพ.นราวุฒ ิ ภาคาพรต

ผลของระบบต ้านอนุมล
ู อิสระต่อการเกิดอะพอนโทซิสและการทาลายของดีเอ็นเอทีถ
่ ก
ู กระตุ ้นด ้วย
รังสีอัลตราไวโอเลตปี โนเมลาโนไซท์ทเี่ ลีย
้ งร่วมกับเคอราติโนไซท์
่ ม
ผลของสารคัดหลัง่ จากเซลล์ต ้นกาเนิดน้ าครา่ ต่อการฟื้ นฟูเนือ
้ เยือ
่ ทีเ่ สียหายจากโรคข ้อเข่าเสือ
้ ปรสิตชนิดพลาสโมเดียม โยอิไลด์
ผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิมในการต่อต ้านการติดเชือ
เซเว่นทีน เอ็กซ์แอล ในหนูทดลอง
้ ปรสิตชนิดพลาสโมเดียม โยอิไลด์
ผลของสารสกัดจากเปลือกมะกรูดในการต่อต ้านการติดเชือ
เซเว่นทีน เอ็กซ์แอล ในหนูทดลอง

น.ส.เสาวณีย ์ เจ๊ะเหยง และ รศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ
พานิช
ดร. ทัศนีย ์ เพิม
่ ไทย และ น.ส.สุพัตรา คล ้ายมุข
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ รุง่ เรือง และ
น.ส.จิรายุ ปั นสุรน
ิ ทร์
ศาสตราจารย์ สพ.ญ. อาภรณ์ จันท์จารุณี และ
น.ส.รสสุคนธ์ เรณุ มาศ

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
ฝ่ ายเภสัชกรรม
สรีรวิทยา
เภสัชวิทยา
ชีวเคมี
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ
้ มาลาเรียชนิดพลาสโมเดียม
ผลของสารสกัดจากรากเจตมูลเพลิงแดง ในการต่อต ้านการติดเชือ
โยอิไลด์ เซเว่นทีน เอ็กซ์ แอล ในหนูทดลอง
้ ปรสิตชนิดพลาสโมเดียม โยอิไลด์
ผลของสารสกัดจากรากสามสิบในการต่อต ้านการติดเชือ
เซเว่นทีน เอ็กซ์แอล ในหนูทดลอง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3432

ผลของสารสกัดพรมมิและเรสเวอราทรอลต่อการเคลือ
่ นไหวของกระเพาะอาหารในหนูเบาหวาน

3433

ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซเี อ 233 ต่อกระบวนการแปรสภาพโปรตีนต ้นกาเนิดเบต ้าเอมี
ลอยด์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ รุง่ เรือง และ
น.ส.สุวม
ิ ล ผ่องภักดี
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ รุง่ เรือง และ
น.ส.เกวรินทร์ เลีย
่ มวิไลรัตน์
นางนิภาพร เมืองจันทร์ และ ผศ.ดร.พญ.เรวิกา
ไชยโกมินทร์
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. นราวุฒ ิ ภาคาพรต
และ น.ส.MEHBUBA NUR PROTHA

3434

ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซเี อ 233 ต่อการเรียนรู ้และความจาในหนูแรททีม
่ ภ
ี าวะปกติ

ผศ.ดร.นพ.นราวุฒ ิ ภาคาพรต

สรีรวิทยา

3435

ผลของสารอีพแ
ิ กลโลคาเทชินแกลเลตและสมุนไพรเพชรสังฆาต ต่อความอ ้วน สารเมแทบอลิก
และเลปตินในเลือด และอัตราการใช ้พลังงานในระยะพัก

ผศ.ดร.พญ.ฉั นทชา สิทธิจรูญ

สรีรวิทยา

3436

ผลของสารอีพแ
ิ กลโลคาเทชินแกลเลตและสารสกัดจากสมุนไพรเพชรสังฆาต ต่อการเปลีย
่ น
ไขมันสีขาวเป็ นไขมันสีน้ าตาล ในเซลล์ไขมันของมนุษย์ รวมถึงการส่งทอดสัญญาณภายในเซลล์

ผศ.ดร.พญ.ฉั นทชา สิทธิจรูญ

สรีวท
ิ ยา

3437

ผลของสารอีพแ
ิ กลโลคาเทชินแกลเลตและสารสกัดจากสมุนไพรเพชรสังฆาต ต่อการสลายไขมัน
และการตายของเซลล์ไขมันของมนุษย์ รวมถึงการส่งทอดสัญญาณภายในเซลล์

ผศ.ดร.พญ.ฉั นทชา สิทธิจรูญ

สรีรวิทยา

3438

ผลทางชีววิทยาของ HbE variant ในการตรวจวัด HbA1c

ผศ. พญ.บุษฎี ประทุมวินจ
ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

3439

ผลิตผลิตภัณฑ์ต ้นแบบในระดับอุตสาหกรรม วัคซีนไรฝุ่ นบริสท
ุ ธิ์

ผศ.ดร.ณั ฐ มาลัยนวล

ปรสิตวิทยา

3440

พยาธิสภาพทีพ
่ บและความคุ ้มค่าของการตัดท่อนาไข่แบบลงหมด (SEE-FIM protocol)

ผศ. พญ.สุชานั น หาญอมรรุง่ เรือง

พยาธิวท
ิ ยา

3441

ฟลูอด
ิ ค
ิ ชิพสาหรับใช ้วินจ
ิ ฉั ยพยาธิในเลือด

รศ.ดร.สิรจิ ต
ิ วงศ์กาชัย

ปรสิตวิทยา

3430
3431

กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
สรีรวิทยา
สรีรวิทยาการแพทย์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3442
3443
3444
3445

ื่ โครงการ
ชอ
้ โรคชนิด
ฟี โนทัยป์ และการทางานของเซลล์ระบบภูมค
ิ ุ ้มกันของร่างกายทีล
่ ้มเหลวในการต่อสู ้เชือ
ต่างๆ
มะเร็งต่อมน้ าเหลืองและความผิดปรกติในการเพิม
่ จานวนของเซลล์ลม
ิ ฟอยด์ทพ
ี่ บโดยบังเอิญใน
สิง่ ส่งตรวจต่อมน้ าเหลืองทีต
่ ัดออกในการผ่าตัดมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ
ระดับความเครียดของเจ ้าหน ้าทีภ
่ าควิชาพยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ คณะแพทย์แห่งหนึง่ ในประเทศไทย
ระบบเฝ้ าติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผู ้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านเครือข่าย
่ สาร
ระบบสือ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์

สถานส่งเสริมการวิจัย

ศ. นพ.สัญญา สุขพณิชนั นท์

พยาธิวท
ิ ยา

นางสาวบงกช เวสารัชกิตติ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

อ. ดร.พรภพ นั ยเนตร

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3446

้ สเตรปโตคอคคัส นิวโมนิอ ี ซีโรทัยป์ 19A ซึง่ ก่อโรคแบบรุกราน
ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชือ
ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2551-2560

อ.ดร.พิรย
ิ าภรณ์ จงตระกูล

จุลชีววิทยา

3447

้ Candida albicans และ Candida tropicalis ทีแ
ระบาดวิทยาโมเลกุลของเชือ
่ ยกได ้จากสิง่ ส่ง
ตรวจในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผศ.ดร.นพ.พบชัย งามสกุลรุง่ โรจน์

จุลชีววิทยา

3448

้ Candida tropicalis ทีแ
ระบาดวิทยาโมเลกุลของเชือ
่ ยกได ้จากสิง่ ส่งตรวจในโรงพยาบาลศิรริ าช

3449

้ ไวรัสโรต ้า เอ จากสิง่ ส่งตรวจ ในโรงพยาบาลศิรริ าช ปี 2559 ถึง
ระบาดวิทยาโมเลกุลของเชือ
2560

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร. พบชัย งามสกุล
จุลชีววิทยาการแพทย์
รุง่ โรจน์ และ นายรัฐพล สว่างแจ ้ง
อาจารย์ ดร. กมล สุวรรณการ และ น.ส.นภภวันต์
จุลชีววิทยาการแพทย์
ณ รังษี

3450

ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลและไฟโลไดนามิคของไวรัสทีก
่ อ
่ โรคทางเดินอาหารในประเทศไทย

อ.ดร.กมล สุวรรณการ

จุลชีววิทยา

3451

รายงานกลุม
่ ผู ้ป่ วยทางเดินอาหารบาดเจ็บจากยาคาลิเมต

เภสัชวิทยา

3452

รูปแบบการตอบสนองของแอนติบอดีตอ
่ เอ็นเอสวันโปรตีนในโรคไข ้เลือดออก

3453

รูปแบบของหลอดเลือดแดง subclavian และแขนงในประชากรไทย
่ มสภาพ
ฤทธ์ป้องกันของ hydrogen sulfide donor ทีอ
่ อกฤทธ์ผา่ น mitochondria ต่อความเสือ
ของผิวหนั งจากรังสียวู เี อผ่านการควบคุม Nrf2 ในเซลล์ผวิ หนั งเพาะเลีย
้ งชนิด fibroblasts และ
ผิวหนั งหนู

นพ.พงศกร บุรพัฒน์
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์ และ
น.ส.พัชนิกา เฮงตระกูล
รศ. ดร.ศิรพ
ิ ร ธิตเิ ลิศเดชา

3454

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. อุไรวรรณ พานิช และ
น.ส.จีรณ
์ พัต โลหะกุล

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
กายวิภาคศาสตร์
เภสัชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3455

ฤทธิใ์ นการต ้านการอักเสบและกดภูมค
ิ ุ ้มกันของฮิสพิดล
ู น
ิ และเนเพตินแบบเดีย
่ วและแบบผสมด ้วย
สัดส่วนทีพ
่ บในธรรมชาติของพืชสมุนไพรไทยเท ้ายายม่อม

อ.ดร.ภญ.เปรมฤทัย ธิตเิ ลิศเดชา

สถานส่งเสริมการวิจัย

3456

ฤทธิข
์ อง diosgenin ต่อการตอบสนองไซโตไคน์กอ
่ การอักเสบกระตุ ้นโดย Naegleria fowleri
lysate ในเซลล์โบโนไซต์มนุษย์

น.ส.ศุภวรรณ แก ้วเชียงหวาง และ รศ.พญ.
สุภัทรา เตียวเจริญ

ปรสิตวิทยา

3457

้ ไวรัสเดงกี่
ฤทธิข
์ อง ควินน
ิ ซัลเฟต ในการลดจานวนไวรัสในเซลล์ทต
ี่ ด
ิ เชือ

รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิม
้ จินดาพร

กายวิภาคศาสตร์

3458

ฤทธิข
์ องยาสมุนไพรตารับอายุรเวทศิรริ าชวัฒนะต่อปริมาณอาหารทีก
่ น
ิ การเคลือ
่ นของอาหารใน
ลาไส ้ และการหดตัวของลาไส ้เล็กส่วนปลายในหนูขาววิสต ้าร์

ผศ.ดร.พินภัทร ไตรภัทร

เภสัชวิทยา

3459

้ ไวรัสเดงกีด
ฤทธิต
์ ้านการติดเชือ
่ ้วยสาร 4-(2-Aminoethyl) benzenesulfonyl fluoride

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ถาวรชัย ลิม
้ จินดาพร
และ น.ส.LIJI SREELATHA

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

รศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช

เภสัชวิทยา

ผศ. นพ.ธวัชชัยพงศ์พฤฒิพันธ์
รศ. ทพ.ญ.ยาดาฤดี วิรวุฒ ิ

พยาธิวท
ิ ยา
กายวิภาคศาสตร์

รศ. ดร. ภญ.กนกวรรณ ติลกสกุลชัย

สรีรวิทยา

รศ. ดร. นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

เภสัชวิทยา

น.ส.ปณิธด
ิ า แซ่เฮง และ รศ.ดร.ขจี ปิ ลกศิร ิ
น.ส.ปิ ยาอร สีรป
ู หมอก และ รศ.ดร.นพ.ประวิทย์
อัครเสรีนนท์

กายวิภาคศาสตร์

3465

ฤทธิป
์ ้ องกันของ hydrogen sulfide donors (AP39 and AP123) ทีอ
่ อกฤทธิผ
์ า่ น mitochondria
ต่อการยับยัง้ matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) จากรังสียวู เี อผ่านการควบคุม Nrf2 ใน
เซลล์เพาะเลีย
้ งชนิด Human dermal fibroblasts และผิวหนั งหนู
ลักษณะทางพยาธิวท
ิ ยาของมะเร็งต่อมน้ าเหลืองและการประยุกต์ใช ้ทางคลินก
ิ
ลักษณะหลอดเลือดแดงโป่ งพองในเอออร์ตา และหลอดเลือดสมองทีย
่ งั ไม่แตกในคนไทย
ศักยภาพของการกระตุ ้นไฟฟ้ าในการป้ องกันความเจ็บปวดหลังเกิดรอยโรคทีเ่ ส ้นประสาท จาก
การบีบรัดเส ้นประสาทไซเอติกในหนูแรท (The therapeutic effect of electrical stimulation in
prevention of neuropathic pain induced by chronic constriction injury of the sciatic
nerve in rats)
ศึกษาผลต ้านการอักเสบของยาสมุนไพรอายุรเวทศิรริ าชตารับยาวัฒนะต่อการแสดงออกของ
COX-2 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวทีถ
่ ก
ู เหนีย
่ วนาให ้เกิดภาวะการอักเสบด ้วยแอลพีเอส : การศึกษานา
ร่อง
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบคัมภีรอ
์ ท
ุ รโรคกับการวินจ
ิ ฉั ยโรคตาม ICD-10

3466

ศึกษาวิเคราะห์ยาสมุนไพรแก ้ไขในตาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับอนุรักษ์

3460
3461
3462
3463

3464

เภสัชวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3467

ศึกษาสัณฐานข ้อต่อรยางค์ลา่ งในคนไทย

รศ. ดร.สิทธา ปิ ยะวินจ
ิ วงศ์

กายวิภาคศาสตร์

3468

ศูนย์ความเป็ นเลิศด ้านการวิจัยฝุ่ นเซลล์และเอ็กโซโซมในโรคต่างๆ

โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์

สถานส่งเสริมการวิจัย

ศ.ดร.พญ.รวงผึง้ สุทเธนทร์

จุลชีววิทยา

นางดวงใจ บุญเลิศ

จุลชีววิทยา

รศ. ดร.ศิรพ
ิ ร ธิตเิ ลิศเดชา

กายวิภาคศาสตร์

อ. นพ.ชนินทร์ ลิม
่ วงศ์

สถานส่งเสริมการวิจัย

ศ. นพ.สัญญา สุขพณิชนั นท์

พยาธิวท
ิ ยา

อ.ดร.ปรีมน ปุณณกิตเิ กษม

ชีวเคมี

3469
3470
3471
3472
3473

ศูนย์ความเป็ นเลิศนาโนเทค-มหาวิทยาลัยมหิดล ด ้านเทคโนโลยีนาโนในการวินจ
ิ ฉั ยและรักษา
มะเร็ง
ี ข
์ องมัยโคแบคทีเรียทีเ่ พาะแยกได ้จากเลือด ในโรงพยาบาลศิรริ าช ค.ศ. 2012 – 2017
สปี ชส
สัณฐานวิทยาของ articular facetsและ intervertebral foramens ของกระดูกสันหลังระดับเอว
ในคนไทย
สาเหตุทางพันธุกรรมของผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามผิดปกติของการพัฒนาทางเพศ
สิง่ ตรวจพบทางพยาธิวท
ิ ยาทีเ่ กิดขึน
้ ก่อนการวินจ
ิ ฉั ยเป็ นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง – การศึกษา
ย ้อนหลังในสถาบันการแพทย์ขนาดใหญ่แห่งหนึง่

3474

อนุภาคนาโนแบบคูจ
่ าเพาะสาหรับการรักษาผนั งหลอดเลือดทีบ
่ าดเจ็บ

3475

้ แบบใหม่ทม
้ มาลาเรียพลาสโม
อิทธิพลของไมโครพาร์ตเิ คิลและการเพาะเลีย
้ งเชือ
ี่ ต
ี อ
่ การติดเชือ
เดียมฟาสซิพารัมของเม็ดเลือดแดง

3476
3477
3478
3479
3480

ศาสตราจารย์ ดร. โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์ และ
น.ส.สินมนั ส วิมลภัตรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรน
ิ ุช ศรีเจริญเวช และ
ALTERED RESPIRATORY PORTION IN THE LUNG OF STREPTOZOTOCIN DIABETIC RAT
น.ส.อมรรัตน์ ชูเกลีย
้ ง
ิ และ น.ส.
ANTIMICROBIAL RESISTANCE SURVEILLANCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภัทรชัย กีรติสน
OF MAJOR DRUG-RESISTANT GRAM-NEGATIVE BACTERIA IN THAILAND
ธิตย
ิ า ยั่งยืน
CHARACTERIZATION OF PUTATIVE ADRENERGIC RECEPTOR (BPSL0806-0807) FOR
ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย ์ กอรปศรีเศรษฐ์ และ
EPINEPHRINE HORMONE AND MOLECULE AGAINST OXIDATIVE STRESS (BPSL2987)
น.ส.ฉั ตรฤทัย หมีไทย
INVOLVED IN SURVIVAL OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI IN MACROPHAGES
DEVELOPMENT OF IN VITRO METHODS TO DETECT NEUTRALIZING ANTIBODY
อาจารย์ ดร.นพ. ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ และ
AGAINST BOTULINUM TOXIN IN SECONDARY THERAPEUTIC FAILURE PATIENTS
น.ส.วรรษชล กันทะวิโร
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PYTHIOSIS AND ITS CAUSATIVE AGENT PYTHIUM
อาจารย์ ดร. พิรย
ิ าภรณ์ จงตระกูล และ นางZIN
INSIDIOSUM
MAR HTUN

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
กายวิภาคศาสตร์การแพทย์
จุลชีววิทยาการแพทย์
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
จุลชีววิทยาการแพทย์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3481

EVALUATION OF THERAPEUTIC EFFICACIES OF TREGITOPE ARGININE KINASE
VACCINES AND BRUGIA MALAYI IMMUNOSUPPRESSIVE PROTEINS IN A MOUSE
MODEL OF ALLERGY CAUSED BY PERIPLANETA AMERICANA

รองศาสตราจารย์ ดร. นิทัศน์ สุขรุง่ และ น.ส.
ปาณธีร ์ ปรางถาวร

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3482

PROTEOME OF WHEAT FLOURS AND THEIR ALLERGENOMEAMONG ATOPIC THAIS

รองศาสตราจารย์ ดร. นิทัศน์ สุขรุง่ และ น.ส.รติ
พร ลีอนั นต์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3483

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPARISON OF THE PROTEOME BETWEEN
POLYCYTHEMIA VERA AND NORMAL ERYTHROBLASTS BY MULTIPLEX TMT LABELING
AND NANO-LC-MS/MS

อาจารย์ ดร.นพ. คงธนะ ตระการสง่า และ นาย
ชาติสยาม ทิพโกมุท

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

3484

ROLE OF HUMAN NATURAL KILLER CELL IN ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI INFECTION

3485

ROLE OF YAP/TAZ TRANSCRIPTION CO-ACTIVATORS IN ERYTHROID
DIFFERENTIATION

3486

THE ROLE OF FATTY ACID METABOLISM IN INFLUENZA A VIRUS INFECTION

3487
3488
3489
3490

3491

การประเมินการใช ้ยาต ้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุม
่ ทีไ่ ม่มฤ
ี ทธิต
์ ้านวิตามินเคและ
ผลลัพธ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ในโรงพยาบาลระดับตติยภูม:ิ การศึกษาเชิงสังเกตแบบสหสถาบันใน
ประเทศไทย
การผลิตโมโนโคลนาลแอนติบอดีของมนุษย์ตอ
่ โมเลกุลอ๊อกซ์ 40 ทีก
่ ระตุ ้นเซลล์ทาหรับใช ้รักษา
มะเร็งด ้วยวิธท
ี างวิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
การพัฒนา Non-invasive Prenatal Test (NIPT) สาหรับคัดกรองอาการผิดปกติทางพันธุกรรม
ชนิด Trisomy ของทารกในครรภ์มารดา เพือ
่ งานบริการในประชากรไทย
ิ ลิน (อะมอกซิซล
ิ ลินไทรไฮเดรต) และคลาวูลานิกแอ
การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดอะมอกซิซล
ซิด (โพแทสเซียมคลาวู ลาเนท) ขนาด 875/125 มิลลิกรัม 2 ตารับ ในอาสาสมัครไทยทีม
่ ี
สุขภาพดี ภายใต ้สภาวะงดอาหาร (Protocol No. BE 003-18)
้ คริปโตคอกคัสนีโอ
ความสัมพันธ์เชิงระบาดวิทยาโมเลกุลกับปั จจัยการก่อความรุนแรงในเชือ
ฟอร์แมน/แกติอ ี้ คอมเพล็กซ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ปั ทมา เอกโพธิ์ และ
น.ส.ณหฤทัย อินต๊ะสิน
ศาสตราจารย์ นพ. สุรพล อิสรไกรศีล และ น.ส.
นาฏยา ดาคา
ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล และ
นายณั ฐวัชร ลิม
้ สุวฒ
ั น์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
จุลชีววิทยา

เภสัชกรหญิง พัณณิตา วัฒนเรืองชัย

ฝ่ ายเภสัชกรรม

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา

ปรสิตวิทยา

ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุรย
ิ ผล

ฝ่ ายวิจัย

อ. ดร. พญ.สุวม
ิ ล นิยมในธรรม

เภสัชวิทยา

ผศ.ดร.นพ.พบชัย งามสกุลรุง่ โรจน์

จุลชีววิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3492
3493
3494
3495

3496

3497

3498

3499

ื่ โครงการ
ชอ
การขึน
้ ทะเบียนการรักษาด ้วยการฟอกโลหิตด ้วยเครือ
่ งล ้างไตเทียมในประเทศไทย (THAI
HEMODIALYSIS REGISTRY)
การจัดการโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามหรือแพร่กระจาย และผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ใน
กลุม
่ ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยยาจีฟิธน
ิ ป
ิ (ไอเรสซ่า) ในสถานบริการพยาบาลระดับตติยภูมใิ น
ประเทศไทย
การศึกษาความชุกของภาวะมีแคลเซียมเกาะในหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท ้องในผู ้ป่ วยโรคไต
เรือ
้ รังชาวไทย
่ ปกปิ ดสองฝ่ ายโดยเปรียบเทียบกับยาหลอกถึงประสิทธิภาพของการ
การศึกษานาร่องแบบสุม
รักษาด ้วยยา DCP ร่วมกับยาแอนทราลิน (anthralin) ในการรักษาโรคผมร่วงหย่อมทั่วศีรษะหรือ
ทั่วร่างกาย
การศึกษาผลของเจลเทสโทสเตอโรนต่อคุณภาพของน้ าอสุจใิ นชายทีม
่ ค
ี วามเข ้มข ้นของตัวอสุจ ิ
ตา่ และมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเลือดตา่

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
รศ. นพ. เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ. วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง

ตจวิทยา

ผศ.พญ.อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

่ เปิ ดเผยข ้อมูลยา ดาเนินการในพหุสถาบันเพือ
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ ศึกษาวิจัยยาไลโปโซมอลอะ
้ ทีป
้ มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่เชือ
้
มิกาซินชนิดสูดพ่น (LAI) ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทม
ี่ ก
ี ารติดเชือ
่ อดจากเชือ
ผศ.พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย
้ มัยโคแบคทีเรียเอเวีย
วัณโรค (NTM) ทีม
่ ส
ี าเหตุมาจากเชือ
่ มคอมเพล็กซ์ (MAC) ซึง่ ไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษา
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน โดยมีการใช ้ยาหลอก ระยะทีส
การศึกษาวิจัยแบบสุม
่ าม ทาในพหุสถาบัน
เพือ
่ ประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการทนต่อยาซีรแ
ี ลกซินเมือ
่ ใช ้ร่วมกับการรักษา
ศ.นพ. รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์
มาตรฐานในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะหัวใจล ้มเหลวเฉียบพลัน
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ 2 ด ้านเพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ในหลายสถาบัน แบบสุม
่ ประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของความปลอดภัยของยาไซแท็กซ์เซ็นแทน โซเดียมทีใ่ ห ้แบบเป็ นยาเดีย
่ ว
เปรียบเทียบกับยาไซแท็กซ์เซ็นแทน โซเดียมทีใ่ ห ้ร่วมกับยาซิลเดนาฟิ ลไซเตรทในผู ้ป่ วยโรค
ความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง และได ้เข ้าร่วมในโครงการวิจัย บี1321001 จนจบ

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ. พญ. สุรย
ี ์ สมประดีกล
ุ

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3500

่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน โดยมียาไม่ออกฤทธิ์
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ในหลายสถาบัน แบบสุม
เป็ นกลุม
่ ควบุคม เพือ
่ ประเมินประสิทธิผล และความปลอดภัยของความปลอดภัยของยาไซแท็กซ์
เซ็นแทนโซเดียม ในผู ้ป่ วยโรคความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง

รศ. พญ. สุรย
ี ์ สมประดีกล
ุ

อายุรศาสตร์

3501

การสนั บสนุนนั กวิจัยหลังปริญญาเอก ปี 2558

รศ. นพ. ณั ฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา (เป็ นทีป
่ รึกษา
ดร.สิรก
ิ ล
ุ กุลานุวฒ
ั น์)

อายุรศาสตร์

3502

ความชุกของฟอสโฟไลเปสเอทูรเี ซบเตอร์แอนติบอดี ในผู ้ป่ วยโรคไตชนิดเมมเบรนั สทีไ่ ม่ทราบ
สาเหตุในประเทศไทย

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

3503

ความรู ้ของผู ้ป่ วยและประชาชนไทยเกีย
่ วกับวิสัญญีแพทย์และงานด ้านการระงับความรู ้สึก

ิ ป์
อ.พญ.นั นท์ ชัยกิตติศล

วิสัญญีวท
ิ ยา

3504

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้ องกันการดือ
้ ยาต ้านจุลชีพในประเทศไทย

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

3505

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้ องกันการดือ
้ ยาต ้านจุลชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2

ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

3506

ผลการรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะความดันหลอดเลือดปอดสูงด ้วยยา Elonza

ิ ฏ์กล
ศ. นพ. กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ

กุมารเวชศาสตร์

3507

ลักษณะการแสดงออกทาง impression cytology ของเซลล์ผวิ กระจกตาหลังการผ่าตัดซ่อมเสริม
ด ้วยวิธ ี simple limbal epithelial transplantation

รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

จักษุ วท
ิ ยา

3508

Innate immune mechanisms in dengue infection

ศ.ดร.โกวิท พัฒนปั ญญาสัตย์

สถานส่งเสริมการวิจัย

3509

Integrated diagnostics platform technology for tropical infectious disease

รศ. ดร. อังคณา ฉายประเสริฐ

จุลชีววิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3510

้ ในเขตร ้อน
การใช ้เทคโนโลยีผสมผสานเพือ
่ วินจ
ิ ฉั ยโรคติดเชือ

รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสิรฐ

จุลชีววิทยา

3511

การวิเคราะห์กลไกทีซ
่ ับซ ้อนระดับเซลล์ของโรคไต

ิ ฎ์ ทองบุญเกิด
ศ.ดร.นพ.วิศษ

สถานส่งเสริมการวิจัย

รศ. ดร. พญ.ปนิษฎี อวิรท
ุ ธ์นันท์

สถานส่งเสริมการวิจัย

ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล

จุลชีววิทยา

3512
3513

การศึกษากลไกของเซลล์เม็ดเลือดแดงและไมโครพาร์ทเิ คิลทีเ่ กิดจากเซลล์เม็ดเลือดแดงในการ
่ ารพัฒนาชุดตรวจหาตัวบ่งชีท
้ างชีวภาพ
ทาให ้เกิดความรุนแรงของดรคไข ้เลือดออก เพือ
่ นาไปสูก
้ ไวรัสเด็งกี่
สาหรับพยากรณ์ความรุนแรงของการติดเชือ
้ ไข ้หวัดใหญ่ 2009 H1N1
การศึกษาการตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันต่อเชือ

3514

้ ไวรัสฮิวแมนเรสไปราทอรีซน
ิ ไซเทียลในผู ้ติดเชือ
้ คนไทย
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชือ
ระหว่างปี ค.ศ.2012-2015

นาวิน ห่อทองคา

จุลชีววิทยา

3515

ผลของสารสกัดพรมมิในการบรรเทาการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทในหนู rat ภายหลังเกิดภาวะ
ชักต่อเนือ
่ ง

ผศ.ดร.นพ.นราวุฒ ิ ภาคาพรต

สรีรวิทยา

3516

่ ทีต
โปรตีนไซคลินดีวน
ั ควบคุมการฟอสโฟรีเลชัน
่ าแหน่งเอสสามสองเก ้าหนึง่ ของโปรตีนบีอาร์ซเี อทู

3517

้ ไวรัสเด็งกี่
บทบาทของเซลล์ NATURAL KILLER (NK) ในการติดเชือ

3518
3519
3520

อ.ดร.ภก. ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย และ น.ส.ชลวรา
เฉลิมรุจน
ิ านั นท์
อ.ดร. จุฑาธิป มงคลทรัพยา และ น.ส.นภัส เต
ชะสาน

A Randomized, open-label, multi-centre study to evaluate patient preference with
subcutaneous administration of rituximab versus intravenous rituximab in previously
ผศ.นพ. นพดล ศิรธิ นารัตนกุล
untreated patients with CD20+ diffuse large B-cell lymphoma or CD20+ follicular nonhodgkin's lymphoma grades 1,2 or 3 A_MO28457
ึ ษาคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล นางสาววัลลีย ์ ศรีประภาภรณ์
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนั บสนุน กรณีศก
การมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมในชีวต
ิ ประจาวันของเด็กสมองพิการทีม
่ ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลศิรริ าช ประเทศไทย และปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความถีข
่ องการมีสว่ นร่วม

อ.พญ.ธีรดา พลอยเพชร

เภสัชวิทยา
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อายุรศาสตร์
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3521

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเลเซอร์เอ็นดีแยกซ์และเลเซอร์ไดโอดเพือ
่ จีท
้ าลายเนือ
้ รกใน
พลังงานและเวลาต่างๆ

3524

่ เพือ
การศึกษาแบบสุม
่ ศึกษาอัตราการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู ้ป่ วยภาวะช็อกเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยน้ าเกลือนอร์มัลซาไลน์กับกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับสารน้ าบาลานซ์ซอลท์
ั่
โซลูชน
่ และปกปิ ดสองทางเทียบกับยาหลอกทีร่ ะยะสองบีเพือ
การศึกษาแบบสุม
่ ประเมินการลบล ้างฤทธิ์
ของยีนต ้นแบบอินเตอร์เฟอรอนและประสิทธิภาพทางการรักษาของอินเตอร์เฟอรอน อัลฟา-ไค
นอยด์ในผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ น โรคลูปัส(เอสแอลอี)
การศึกษาการปฏิบัตต
ิ ามคาแนะนาของแพทย์ของผู ้ป่ วยเด็กทีแ
่ พ ้กุ ้งในโรงพยาบาลศิรริ าช

3525

การศึกษาผลการรักษาของโรคกระดูกนาวิคล
ู า่ ขาดเลือดด ้วยวิธก
ี ารรักษาแบบอนุรักษ์และผ่าตัด

3522

3523

3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532

การศึกษาลักษณะภาพอัลตราซาวด์และความสาคัญทางคลินก
ิ ของก ้อนในต่อมไทรอยด์ทวี่ น
ิ จ
ิ ฉั ย
ไม่ได ้จากหัตถการเจาะดูดด ้วยเข็มเล็ก
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในพหุสถาบันแบบกลุม
่ เดียว ไม่ปกปิ ดการรักษาของ ยาไอเอ็นซี 280 ให ้
โดยการรับประทาน ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ นมะเร็งเซลล์ตับระยะลุกลาม
ความชุกของรอยโรคในทางเดินอาหารโดยการส่องกล ้องสองทางในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะโลหิตจางจาก
้ นะทางคลินก
การขาดธาตุเหล็ก ภาวะโลหิตจางทีม
่ ล
ี ักษณะชีแ
ิ บางประการของรอยโรคทางเดิน
้ นะใดๆ
อาหาร และภาวะโลหิตจางทีไ่ ม่ได ้รับการยืนยันการขาดธาตุเหล็กและไม่มล
ี ักษณะชีแ
คุณภาพชีวต
ิ และความสามารถในการกินอาหารของผู ้ป่ วยหลังการรักษาโรคมะเร็งคอหอยส่วนล่าง
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการปฏิบัตต
ิ ัวในผู ้ป่ วยไตเรือ
้ รังระยะที่ 1-2
ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกต่อต ้นทุนทางจิตวิทยาและภาวะซึมเศร ้าของ
วัยรุน
่ หญิง ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ ้านราชวิถ ี
การพัฒนาชุดตรวจวินจ
ิ ฉั ยสครับไทฟั สในระยะแรกโดยการตรวจหาแอนติเจนจาเพาะ ปี ท ี่ 2

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.พญ.กติกา นวพันธุ์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ.รณิษฐา รัตนะรัต

อายุรศาสตร์

ศ.คลินก
ิ นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.อรทัย พิบล
ู โภคานั นท์

กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

รังสีวท
ิ ยา

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

อายุรศาสตร์

พญ.ปริย ปิ่ นแก ้ว
นางวีลดา พันจันทร์
รศ.นพ. เธียรชัย งามทิพย์วฒ
ั นา และ นาย
สันติภาพ นั นทะสาร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา
ฝ่ ายการพยาบาล

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา

ปรสิตวิทยา

จิตวิทยาคลินก
ิ

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
ื่ โครงการ
ชอ

NO
3533
3534
3535
3536
3537
3538

่
บทบาทของ nulcear factor etythroid2-related factor2 (Nrf2) ทีค
่ วบคุมระบบต ้านออกซิเดชัน
ต่อรังสียวู เี อทีก
่ ระตุ ้น matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) ในเซลล์ HaCaT keratinocyte
เพาะเลีย
้ งและในผิวหนั งของหนู :ฤทธิข
์ องตารับยาอายุเวทศิรริ าชห ้าราก(AVSO22)
การศึกษาแบบแผนการแสดงออกของ microRNA ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของมะเร็งท่อน้ าดีเพือ
่
บ่งชีโ้ มเลกุลเป้ าหมายใหม่ในการรักษา
SINGLE NUCLEOTIDE VARIANTS ANALYSIS OF WHOLE EXONS IN COMPARISON
BETWEEN AFFECTED AND UNAFFECTED LEBER'S HEREDITARY OPTIC NEUROPATHY
WITHIN SINGLE FAMILY
การศึกษาผลของสารคัดหลัง่ จากเซลล์แมคโคฟาจในภาวะน้ าตาลสูงต่อเซลล์ทอ
่ ไตส่วนต ้นของ
มนุษย์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนทีถ
่ ก
ู ควบคุมโดยโปรตีน E6/E7 และ
กระบวนการขับนิวเคลียส ออกจากเซลล์ ในเซลล์ไลน์เม็ดเลือดแดง
การพัฒนาหาแอพตาเมอร์ทจ
ี่ าเพาะต่อมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma สาหรับการ
รักษาแบบจาเพาะต่อเซลล์ มะเร็ง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

น.ส.อัญมณี ชัยประสงค์สข
ุ

เภสัชวิทยา

รศ.ดร.พญ. ชนิตรา ธุวจิตต์ และ น.ส.เพ็ญแข
อุทัยจรัสรัศมี

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

Prof.Dr. Patcharee Lertrit และ นายจตุพร
นครศรี

ชีวเคมี

ิ ฎ์ ทองบุญเกิด และ น.ส.
ศาสตราจารย์ นพ. วิศษ
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
ฐาณิญา แก ้วอาภัย
อ.ดร. คงธนะ ตระการสง่า และ น.ส.ศุทธินี นุกล
ู
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
สุขศิร ิ
รศ.ดร.นพ. ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ และ น.ส.สราญ
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
รัตน์ จันทนา

3539

การแพทย์แบบแม่นยาในโรคมะเร็ง

รศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

อายุรศาสตร์

3540

การประเมินโครงการฝึ กอบรมการปฏิบัตก
ิ ารเปิ ดทางเดินหายใจและช่วยหายใจของนั กศึกษา
วิสัญญีพยาบาล

นางสาวสุภญ
ิ ญา ติวริ ัช

3541

้ ของผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
การประเมินความสามารถในการฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางานระยะสัน
เปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม

ผศ.นพ.อาศิส อุนนะนั นทน์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

3542

การศึกษาแบบริเริม
่ ขัน
้ ที่ 2 ในการลงทะเบียนเพือ
่ ดูการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมในกลุม
่ ประเทศ
เอเชียแปซิฟิก

ผศ. นพ. วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

3543

การศึกษาการกลายพันธุข
์ องยีนก่อมะเร็งในเนือ
้ งอกสมองชนิดกลีโอมา

รศ.นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี

อายุรศาสตร์

3544

การศึกษาข ้อมูลทางคลินก
ิ และความผิดปกติทางพันธุกรรมของผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมชนิด ทริปเปิ ล
เนกาติฟ ในสหสถาบัน

อ.นพ.ชนินทร์ ลิม
่ วงศ์

อายุรศาสตร์

วิสัญญีวท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3545

่ ถือได ้และความแม่นตรงของแบบประเมินอาการวิตกกังวลในเด็กและวัยรุน
การศึกษาความเชือ
่
ฉบับภาษาไทย

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล

จิตเวชศาสตร์

3546

การศึกษาความชุกของการเกิดภาวะหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันในกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคไตวายเรือ
้ รัง
ระยะที่ 3 และ 4

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์

3547

่ มในผู ้สูงอายุ
การศึกษาความชุกของภาวะกล ้ามเนือ
้ พร่องและความสัมพันธ์กับโรคข ้อเข่าเสือ

รศ.พญ.วิไล คุปต์นริ ัตศ
ิ ัยกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

3548

การศึกษาความผิดปกติของใยประสาทในสมองเปรียบเทียบระหว่างกลุม
่ ผู ้ป่ วยกลุม
่ โรคโพรงสมอง
ขยายแบบมีความดันปกติ กับกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคอัลไซเมอร์ และกลุม
่ ตัวอย่างปกติโดยวิธเี อ็มอาร์ไอ
่ เทนเซอร์
ดิฟฟิ วชัน

อ.นพ.ชนน งามสบัต ิ

รังสีวท
ิ ยา

3549

การศึกษาอัตราและสาเหตุของการยกเลิกการผ่าตัดในผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน ใน
โรงพยาบาลศิรริ าช

ผศ.พญ.มิง่ ขวัญ วงษ์ยงิ่ สิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

3550

คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยนอกโรคหลอดเลือดสมอง ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิรริ าช

รศ.พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

3551

ผลของระยะเวลาทีเ่ ปิ ดใช ้อินสุลน
ิ และระดับอุณหภูมท
ิ เี่ ก็บอินสุลน
ิ ทีใ่ ช ้แล ้ว ต่อความคงสภาพของ
อินสุลน
ิ ในปากกาอินสุลน
ิ

รศ.พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

3553

รูปแบบผลเลือดแสดงการทางานของตับทีผ
่ ด
ิ ปกติในผู ้ป่ วยทีเ่ กิดไข ้ฉั บพลันสาเหตุจากโรคเล็ป
้ แบคทีเรียกลุม
โตสไปโรซิสหรือโรคติดเชือ
่ ริกเก็ตเซีย
้ ก่อโรคและความสัมพันธ์ทางคลินค
ลักษณะเชือ
ิ ของโรคกลากทีศ
่ รี ษะในผู ้ใหญ่

3554
3555

3552

รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

พญ.พิมพ์ชยา อุดมพันธุ์

ตจวิทยา

่ มสตาร์การ์ดทในโรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะของผู ้ป่ วยโรคจอตาเสือ

อ.นพ.สุภเลิศ ประคุณหังสิต

จักษุ วท
ิ ยา

เปรียบเทียบคุณภาพของภาพทีไ่ ด ้จากการใช ้ชุดคาสัง่ ตรวจช่องท ้องส่วนบนในเครือ
่ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ โดยการใช ้แบบจาลองแค็ตแฟน

รศ. มลุล ี ตัณฑวิรฬ
ุ ห์ และ นายจงวัฒน์ ชีวกุล

วิทยาศาสตร์รังสี

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3556

ความเครียดในการทางาน กลวิธก
ี ารเผชิญปั ญหาความเครียดและคุณภาพชีวต
ิ การทางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลทั่วไป

3557

การศึกษาวิเคราะห์ยาจากสมุนไพรแก ้ไข ้ในตาราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ฉบับอนุรักษ์

3558

การศึกษาคุณสมบัตข
ิ องมาตรวัดความฉลาดทางสุขภาพจิต (THE MENTAL HEALTH LITERACY
SCALE) ฉบับภาษาไทย

ผศ.พญ. กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์ และ น.ส.นนท
ภรณ์ รักศิลธรรม
รศ.ดร.นพ. ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ และ น.ส.ปิ ยา
อร สีรป
ู หมอก
ผศ.พญ. กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์ และ น.ส.รังสิ
ภรณ์ ศรีเพ็ญ

3559

การพัฒนาระบบปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งในปลาม ้าลาย เพือ
่ คัดกรองหายาต ้านมะเร็งแบบแม่นยา

ผศ.นพ.เฉลิมชัย มิตรพันธ์

ชีวเคมี

3560

ระบบวิเคราะห์และฐานข ้อมูลแบบบูรณาการเพือ
่ การแพทย์แม่นยาสาหรับโรคมะเร็ง

อ.นพ.ภูม ิ สุขธิตพ
ิ ัฒน์

ชีวเคมี

3561

กลไกของผลเฮสเพอเรทินต่อช่องแคลเซียมชนิดแอลในกล ้ามเนือ
้ เรียบหลอดเลือดมนุษย์

3562

การศึกษาฤทธิล
์ ดไขมันของสารสกัดจากมะขามป้ อมและข่า

3563

่ าวะเซลล์
การกาจัดโปรตีนไซคลินดีวน
ั รบกวนสมดุลออกซิเดทีฟ และกระตุ ้นให ้เซลล์มะเร็งเข ้าสูภ
ชรา

3564

ผลของสารสกัดจากออริกาโน่ตอ
่ หนูมาลาเรีย

3565
3566

ผลของยาตารับสหัสธาราต่อความบกพร่องทางด ้านการเรียนรู ้จดจาในภาวะทีม
่ เี ลือดไปเลีย
้ งสมอง
ลดลงเรือ
้ รังในหนู
้ Burkholderia
การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR สาหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ
pseudomallei และ Burkholderia thailandensis ในตัวอย่างดิน

3567

การเปลีย
่ นแปลงทางโครงสร ้างขององคชาติในหนูทเี่ ป็ นเบาหวาน

3568

้ มาลาเรียและการต ้านอนุมล
คุณสมบัตก
ิ ารต ้านเชือ
ู อิสระของสารสกัดจากผักชีในหนูทดลอง
มาลาเรีย

Asst.Prof. Wattana B. Watanapa และ น.ส.
กฤษณา ทิพย์คา
ั และ น.ส.ปรียานุช
รศ.ดร. นภัทรธรา ธีระวัลย์ชย
ห่อมงคล
Lect.Dr. Siwanon Jirawatnotai และ น.ส.พัทธ
มน ลพานุวรรตน์
ผศ.ดร. ธนาภรณ์ รุง่ เรือง และ น.ส.รัตนเพ็ญพร
ข่าขันมะลี
ผศ.ดร.นพ. นราวุฒ ิ ภาคาพรต และ น.ส.ศรุดา คุ
ระเอียด
ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย ์ กอรปศรีเศรษฐ์ และ
น.ส.สุจน
ิ ตนา เจนสมบูรณ์
รศ. ดร. ศิรน
ิ ุช ศรีเจริญเวช และ นายอธิพัฒน์
จันทะวีระ
ผศ.ดร. ธนาภรณ์ รุง่ เรือง และ น.ส.อารียา เจียม
จรรยาสิร ิ

จิตวิทยาคลินก
ิ
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
จิตวิทยาคลินก
ิ

สรีรวิทยาการแพทย์
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
เภสัชวิทยา
กายวิภาคศาสตร์
สรีรวิทยาการแพทย์
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579

3580

ื่ โครงการ
ชอ
เปรียบเทียบภาวะแทรกซ ้อนของมารดาและทารกท่าก ้นอายุครรภ์ครบกาหนดระหว่างการผ่าตัด
คลอดตามนั ดและผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ.พญ.ศนิตรา อนุวฒ
ุ น
ิ าวิน

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

การตรวจภาวะความผิดปกติของโครโมโซมในผู ้ป่ วยโรคเนือ
้ งอกกระดูกไจแอนท์เซลล์
การปรับปรุงผลทางคลินก
ิ ในการรักษาโรคไต ผ่านระบบทะเบียนโรคโกลเมอรูลัสในประเทศไทย
(ปี ท ี่ 2)
การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับเพือ
่ รักษาโรคปลายประสาทอักเสบจากการสะสมของอะมัลลอยด์
ชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรม: ประสบการณ์จากโรงพยาบาลศิรริ าช
่ เปรียบเทียบเพือ
การศึกษาแบบสุม
่ ดูประสิทธิภาพของการพันแผลแบบโมดิฟายด์ โรเบิรท
์ โจนส์
ในการลดการเสียเลือดทีม
่ องไม่เห็นภายหลังการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม

ศ. นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

อายุรศาสตร์

รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิรวิ ฒ
ั นอักษร

ศัลยศาสตร์

อ. นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

้ ไวรัสตับอักเสบอีเรือ
การศึกษาการติดเชือ
้ รัง และลักษณะของสารพันธุกรรม

ผศ.พญ.ศิวะพร ไชยนุวต
ั ิ

อายุรศาสตร์

ศ. นพ.ทศศาสตร์ หาญรุง่ โรจน์

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ

อายุรศาสตร์

อ.นพ.ชนน งามสมบัต ิ

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.บุณฑริกา สุวรรณวิบล
ู ย์

อายุรศาสตร์

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ของโรคอ ้วนและภาวะทุพโภชนาการกับภาวะแทรกซ ้อนหลังการทาผ่าตัด
เปลีย
่ นข ้อเข่าเทียม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายและผลของการรักษาในผู ้ป่ วยมะเร็งเต ้านมใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษานาร่องเปรียบเทียบการเปลีย
่ นแปลงของส่วนแผ่ใยประสาทในผู ้ป่ วยต ้อหินเทียบกับคน
่ เท็นเซอร์เอ็มอาร์ไอ
ปกติด ้วยภาพดิฟฟิ วชัน
การศึกษาประสิทธิภาพของยาเคมีบาบัดร่วมกับการฉายรังสีในผู ้ป่ วยมะเร็งศีรษะและลาคอชนิดที่
ไม่ใช่สแควมัสเซลล์
การศึกษาผลของ แอนตินวิ เคลียร์ แอนติบอดี (เอเอ็นเอ)ทีเ่ ป็ นบวกต่อผลการตอบสนองต่อการ
รักษาด ้วยคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ในผู ้ป่ วยโรคเกล็ดเลือดตา่ จากกลไกอิมมูน
การศึกษาระยะที่ I/II แบบเปิ ดเผยกลุม
่ การรักษาเพือ
่ การประเมินด ้านความปลอดภัย
ความสามารถทนต่อยา เภสัชจลนศาสตร์และความสามารถในการต ้านไวรัสของยาอิทราไวรีนใน
้ เอชไอวี-1 ที่
เด็กและทารกอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือนจนถึงอายุน ้อยกว่า 6 ปี ผู ้ซึง่ ติดเชือ
เคยได ้รับการรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสมาก่อน (พี1090)

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
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ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3581

ความเครียดในการทางาน กลวิธก
ี ารเผชิญปั ญหาความเครียดและคุณภาพชีวต
ิ การทางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลทั่วไป

นางสาวนนทภรณ์ รักศิลธรรม

จิตเวชศาสตร์

3582

ความเห็นพ ้องของการวัดความดันตา ระหว่างการวัดด ้วยเครือ
่ งโกลด์แมน non-contact
scheimpflug ในคนปกติ คนทีม
่ ค
ี วามดันลูกตาสูง และคนทีเ่ ป็ นต ้อหินมุมเปิ ด

อ.พญ.สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยม
ิ้

จักษุ วท
ิ ยา

3583

บทบาทของเครือ
่ งมือแปลผลเลือด ไอสแตท ในการลดระยะเวลาตัง้ แต่ผู ้ป่ วยมาถึงโรงพยาบาลถึง
เวลาทีแ
่ พทย์ตัดสินใจให ้การรักษาในผู ้ป่ วยทีถ
่ ก
ู คัดแยกอยูใ่ นระดับรีบด่วน

อ.พญ.วันสิร ิ ชัยสิรน
ิ ทร์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศ. นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ.ภควัฒน์ ระมาตร์

ศัลยศาสตร์

นพ.สรีราม ตีวารี

อายุรศาสตร์

3584
3585
3586

ประเมินความรู ้สึกของข ้อศอกในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับบาดเจ็บของรากประสาทคอในระดับทีห
่ ้าถึงระดับที่
เจ็ดหลังการผ่าตัดต่อเส ้นประสาท
ประสิทธิผลของการใช ้ไฟฟ้ ากระตุ ้นเส ้นประสาทโพสทีเรียทิเบียลผ่านทางผิวหนั งในผู ้ป่ วยหญิงที่
มีภาวะกระเพาะปั สสาวะบีบตัวไวเกินทีด
่ อ
ื้ ต่อยา
ประสิทธิผลของการสวนหลอดเลือดหัวใจในเส ้นเลือดหัวใจอุดตันเรือ
้ รังทีร่ ะยะเวลาสามปี

3587

่ งท ้องอักเสบจากแบคทีเรียชนิดปฐมภูมใิ น
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อการกลับเป็ นซา้ ของภาวะเยือ
่ บุชอ
ผู ้ป่ วยโรคตับแข็ง

อ.พญ.ชลธิชา เอือ
้ สมหวัง

อายุรศาสตร์

3588

ปั ญหาการดูแลและปั จจัยด ้านรูปแบบการอบรมเลีย
้ งดูทเี่ กีย
่ วข ้องกับการเกิดปั ญหาการดูแลวัยรุน
่
้ เอชไอวีแต่กาเนิดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ติดเชือ

อ.พญ.ศศิธร จันทรทิณ

กุมารเวชศาสตร์

ศ. พญ.พนิดา โกสียรักษ์ วงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

ั สุวฒ
พญ.นิดา วงศ์ชย
ั น์

จักษุ วท
ิ ยา

รศ. พญ.อภิญญา เจริญศักดิ์

รังสีวท
ิ ยา

นางสาวจารุณี ลีธ้ รี ะกุล
รศ.พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ และ นายนฤดล
เอีย
่ มหลัก

ฝ่ ายการพยาบาล

3592

่ มรูปกรวย
ผลทางคลินก
ิ ในการผ่าตัดใส่วงแหวนเสริมกระจกตาในผู ้ป่ วยโรคกระจกตาเสือ
้ ภายหลังการผ่าตัดใส่ทอ
รายงานผู ้ป่ วยตาติดเชือ
่ ระบายน้ าในช่องหน ้าม่านตาจากโรคต ้อหิน ใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทช
ี่ ว่ ยในการแยกเนือ
้ งอกตับอ่อนชนิด neuroendocrine เป็ น
ชนิดร ้ายแรงและชนิดไม่ร ้ายแรง
ศึกษาการถึงระดับการรักษาของซีรั่มแมกนีเซียมในสตรีตงั ้ ครรภ์ทม
ี่ ภ
ี าวะครรภ์เป็ นพิษ

3593

ิ สาขาวิชาจิตวิทยา
ความสัมพันธ์ระหว่างต ้นทุนทางจิตวิทยาและกลวิธก
ี ารเผชิญปั ญหาของนิสต

3589
3590
3591

จิตวิทยาคลินก
ิ
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3594

การปรับปริมาณรังสีอย่างเหมาะสมเพือ
่ ให ้เกิดภาพทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพยอมรับได ้สาหรับโปรโตรคอลการ
่ งท ้อง : ศึกษาในหุน
ตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ชอ
่ จาลอง

รศ. มลุล ี ตัณฑวิรฬ
ุ ห์ และ น.ส.สายใหม เสียง
ใหญ่

วิทยาศาสตร์รังสี

3595

Thailand Cancer Survival Workshop 2017

ผศ.ประพัฒน์ สุรย
ิ ผล

สถานส่งเสริมการวิจัย

3596

้ วัณโรคดือ
้ วัณโรคดือ
การพัฒนาวิธด
ี จิ แ
ิ ท็ก 2 เพือ
่ การตรวจหาเชือ
้ ยาหลายขนานและเชือ
้ ยาเกือบ
ทุกขนานแบบรวดเร็วและจานวนมากพร ้อมๆกัน

รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ

จุลชีววิทยา

3597

การศึกษาภาวะพาหะของแบคทีเรียดือ
้ ยาหลายขนานในทางเดินอาหารของประชากรสุขภาพดี
(บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป) และผู ้ป่ วยในโรงพยาบาล

ิ
รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสน

จุลชีววิทยา

รศ. พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

ผศ. ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภา

สรีรวิทยา

รศ. พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

นางสาวพิราวรรณ หนูเสน
Assoc.Prof.Dr. Chailerd Pichitpornchai และ
นายAUNG SOE MOE
อ.ดร. ชนาธิป เมธีไตรรัตน์ และ นายKHALID
MD ABDULLAH
Asst.Prof.Dr. Chalermchai Mitrpant และ นาง
KHIN KAY ZIN TUN
ิ และ นายพิพัฒน์ ผิว
รศ.ดร.นพ. ภัทรชัย กีรติสน
งาม
ศ.ดร.พญ. ธารารัชต์ ธารากุล และ น.ส.พิมพ์พร
ฤกษ์รงุ่ เรือง

ฝ่ ายการศึกษา

3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606

ความผิดปกติของผลตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารในผู ้ป่ วยเบาหวานโรงพยาบาลศิรริ าช (โครงการย่อย
ที่ 1: ผลกระทบของภาวะซีดและฮีโมโกลบินผิดปกติตอ
่ ผู ้ป่ วยเบาหวานชนิดที1
่ และ 2, โครงการ
ย่อยที่ 2: ผลการควบคุมระดับน้ าตาลและไขมันในผู ้ป่ วยเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล )
ค่าปกติของตัวแปรทางพลศาสตร์ระบบไหลเวียนเลือดในคนไทยทีว่ ด
ั โดยใช ้ฟิ โนมิเตอร์
้ เนือ
ค่าอ ้างอิงของการทดสอบพาราไทรอยด์ฮอร์โมนทีเ่ จาะจากชิน
้ โดยตรงเพือ
่ วินจ
ิ ฉั ยความ
ผิดปกติและการยืนยันตาแหน่งของต่อมพาราไทรอยด์ขณะทาการผ่าตัด
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อการทางานวิจัยของบุคลากรสายสนั บสนุน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ผลของการแสดงคาทีร่ ะยะห่างของการมองเห็นต่างๆ กัน ต่อกระบวนการรู ้จา ประเมินจาก
คลืน
่ ไฟฟ้ าสมองทีเ่ กิดจากการมองเห็นและเวลาปฏิกริ ย
ิ า
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนทีค
่ วบคุมโดยไมโครอาร์เอ็นเอ และ
กระบวนการขับนิวเคลียสออกจากเซลล์ในเซลล์ไลน์เม็ดเลือดแดง
ROLE OF PROTEIN ACETYLATION AS A MODIFIER IN LEBER HEREDITARY OPTIC
NEUROPATHY
การศึกษาเปรียบเทียบภาวะพาหะของแบคทีเรียดือ
้ ยาหลายขนานในทางเดินอาหารของประชากร
ทั่วไป และกลุม
่ ผู ้ป่ วย
การใช ้เทคนิคพืน
้ ผิวขยายสัญญาณการกระเจิงแสงรามานบนกระดาษเพือ
่ ตรวจหาเซลล์มะเร็ง

สรีรวิทยาการแพทย์
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
จุลชีววิทยาการแพทย์
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
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3607

3608

3609

3610
3611
3612
3613
3614
3615

ื่ โครงการ
ชอ
A Phase III, Randomized, Multicenter, Double-Blind, Double-Dummy, Parallel-Group,
Comparative Study to Determine the Efficacy, Safety, and Tolerability of Cetfazidime
Avibactam (CAZ104) Plus Metronidazole Versus Metropenem in the Treatment of
Complicated Intra-Abdominal Infections (cIAIs) in Hospitalized Adults
An 24-Week with possible extension, prospective, multicenter, randomised, doubleblind, controlled, 3-parallel groups, Phase 2b/3 study to compare efficacy and safety of
masitinib at 3 and 6 mg/kg/day to methotrexate, with a randomisation 1 : 1 : 1, in
treatment of patients with active rheumatoid arthritis with inadequate response to 1.
methotrexate or to 2. any DMARD including at least one biologic drug if patients
previously failed methotrexate or to 3. methotrexate in combination with any DMARD
including biologic drugs
An open-label, multicenter, expanded access study of INC424 for patients with primary
myelofibrosis (PMF) or post polycythemia myelofibrosis (PPV MF) or post-essential
thrombocythemia myelofibrosis (PET-ME)
An open-label, randomized, multi-center, Phase III study to compare the safety and
efficacy of TKI258 versus sorafenib as first-line treatment in adult patients with
advanced hepatocellular carcinoma
Cabazitaxel Cohort Compassionate use Program in patients with metastatic hormone
refractory prostate cancer previously treated with a docetaxel-containing regimen
Chronic renal failure (Primary glomerular disease/ nephrosclerosis) ("the Study")

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ.คลินก
ิ นพ.ดรินทร์ โล่สริ วิ ฒ
ั น์

ศัลยศาสตร์

่ วชาญวิศวกิจ
อ.พญ.ปวีณา เชีย

อายุรศาสตร์

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

อ.นพ.สุชาย ศรีทพ
ิ ยวรรณ

อายุรศาสตร์

EPICOR-Asia. Long-term follow-up of antithrombolic managemeny patterns in acute
ศ.นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์
coronary syndrome patients in Asia
Pediatric endophthalmitis from uncommon infectious organism, a case report of 2
Dr.Dovchinjamts Dagvadorj, M.D.
patients
Real World Treatment Outcomes in Patients with Chronic Hepatitis C Receiving Therapy
รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
with Peginterferon alfa-2b

อายุรศาสตร์
จักษุ วท
ิ ยา
อายุรศาสตร์
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ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3616

TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database (TApHOD)

ศ. พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

3617

การใช ้เครือ
่ งอัลตราซาวด์รว่ มกับเครือ
่ งกระตุ ้นไฟฟ้ าเทนส์เปรียบเทียบกับเครือ
่ งอัลตราซาวด์เพียง
่ มทีม
อย่างเดียว ในการรักษาโรคข ้อเข่าเสือ
่ อ
ี าการ

รศ.พญ.วิไล คุปต์นริ ัตศ
ิ ัยกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

3618

้ ดือ
การติดตามและประเมินเชือ
้ ยาในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับต ้านไวรัสเอชไอวี

รศ. นพ. วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันฯ

3619
3620

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ชว่ ยออกแบบและผลิตในกายอุปกรณ์เสริมลาตัวสาหรับคนไข ้กระดูก
นายพิชญะ ระโยธี
สันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุทเี่ กิดในวัยรุน
่
การรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสประสิทธิผลสูงแบบมาตรฐาน ในโครงการวิจัยพรอมมิส (การส่งเสริมการ
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ
รอดชีวต
ิ ของมารดาและทารกทั่วโลก) (โครงการวิจัยหมายเลข 1077HS)

กุมารเวชศาสตร์

3621

การลงทะเบียนโรคโลหิตจางทีเ่ กิดจากการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดง

3622

การวิจัยเพือ
่ ศึกษาผลทางคลินก
ิ เพือ
่ เปรียบเทียบการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์หลักเกีย
่ วกับหัวใจ
และหลอดเลือด ในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดโคโรนารีเ่ ฉียบพลันทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยยาลอสมาพิมอด รศ.นพ.ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล
เปรียบเทียบกับยาหลอก
(พีเอ็ม1116197)

ศูนย์โรคหัวใจ

3623

การวิจัยการส่งต่อวัยรุน
่ เอเชียเข ้าสูร่ ะบบบริการในคลินก
ิ ผู ้ใหญ่

ศ. พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ผศ. นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.รังสรรค์ ชัยเสวิกล
ุ

อายุรศาสตร์

อ.นพ.อาศีส อุนนะนั นทน์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

3624

3625

3626

่ ควบคุมด ้วยยาหลอก เพือ
การวิจัยทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 แบบสุม
่ ศึกษาความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของวัคซีน วี 212 ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ นมะเร็งชนิดก ้อนแข็ง หรือมะเร็งระบบโลหิต
่ ทีค
การวิจัยระยะติดตามผลในระยะยาวแบบสุม
่ วบคุมด ้วยยาออกฤทธิ์ มีการปกปิ ดข ้อมูลสองทาง
ใช ้ยาหลอก 2 ชนิด และดาเนินการในหลายศูนย์เพือ
่ เปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของการใช ้ลาโคซาไมด์ (ในขนาด 200 ถึง 600 มก. ต่อวัน) และเปรียบเทียบกับการใช ้คาร์บามา
เซปี น (ในขนาด 400 ถึง 1200 มก. ต่อวัน) โดยใช ้เป็ นยารักษาเพียงชนิดเดียวในผู ้ป่ วยทีม
่ ี
อาการชัก แบบทีม
่ จ
ี ด
ุ กาเนิดเฉพาะที่ หรืออาการชักแบบเกร็งกระตุกทัง้ ตัว อายุ 16 ปี ขน
ึ้ ไปทีเ่ คย
เข ้าร่วมโครงการ SP0993
่ ของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช ้ยาอะเลนโดรเนต
การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุม
ต ้นแบบและสามัญในการรักษาโรคกระดูกพรุน

ศ.นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3627

การศึกษาเปรียบเทียบผลของเครือ
่ งมือยึดลิน
้ และเครือ
่ งมืออัดอากาศแรงดันบวกต่อเนือ
่ งในการ
รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน
้

รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

3628

่ ทีด
การศึกษาแบบสุม
่ าเนินการทั่วโลก มีการปกปิ ดข ้อมูลสองทาง ควบคุมด ้วยยาหลอก แบบกลุม
่
คูข
่ นาน เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและ ความปลอดภัยของยาอะวาทรอมโบแพก (Avatrombopag)
สาหรับการรักษาผู ้ใหญ่ทม
ี่ ภ
ี าวะเกล็ดเลือดตา่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโรคตับก่อนหัตถการทีเ่ ป็ นทางเลือก

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

3629

่ ปกปิ ดสองฝ่ ายเรือ
การศึกษาแบบสุม
่ งผลของเลเซอร์ความเข ้มสูงต่อการตรวจไฟฟ้ าวินจ
ิ ฉั ยใน
ผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะพังผืดกดทับเส ้นประสาททีข
่ ้อมือ

อ.ดร.นพ.ฉกาจ ผ่องอักษร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศ.นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

อ.พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์

รังสีวท
ิ ยา

รศ. นพ. วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันฯ

รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (เปลีย
่ นหัวหน ้า
โครงการ เดิมคือ ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนา
นนท์)

เวชศาสตร์ป้องกันฯ

อ. นพ.ปราโมทย์ เอือ
้ โสภณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

3630

3631
3632

3633

3634

3635

่ ปกปิ ดทัง้ สองทางแบบคูข
การศึกษาในหลายสถาบัน แบบสุม
่ นาน โดยมียาออกฤทธิเ์ ป็ นกลุม
่
ควบคุม เพือ
่ ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช ้ยา โดยติดตามอัตราป่ วยและอัตรา
ตายในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยยาอะลิสคิเรนอย่างเดียว และยาอะลิสคิเรนร่วมกับยาอินา
ลาพริล เปรียบเทียบกับการรักษาด ้วยยาอินาลาพริลอย่างเดียว ในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะหัวใจล ้มเหลว
เรือ
้ รัง (ระดับ II ถึง IV ตามการแบ่งระดับของสมาคมหัวใจแห่งนิวยอร์ก, NYHA)
การศึกษาความเหมาะสมของการใช ้ยา echinocandins ในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาความแม่นยาในการแยกภาวะทีเ่ ป็ นมะเร็งออกจากภาวะทีไ่ ม่ใช่มะเร็งในก ้อนเนือ
้ เต ้านม
โดยการตรวจด ้วยเครือ
่ งอัลตราซาวด์วด
ั ความแข็งตัวของก ้อนเนือ
้
การศึกษาทางคลินก
ิ แบบปกปิ ดการรักษาเพือ
่ เปรียบเทียบระหว่างการให ้ยาต ้านไวรัสโอเซลทามิ
่ งต่อการเกิดภาวระแทรกซ ้อน
เวียร์กับยาหลอกสาหรับการรักษาไข ้หวัดใหญ่ในผู ้ใหญ่ทม
ี่ ค
ี วามเสีย
ตา่ (IRC004)
่ การรักษาเพือ
การศึกษาทางคลินก
ิ ระยะที่ 2 แบบปกปิ ดการรักษาโดยมีการสุม
่ เปรียบเทียบ
ประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนทานต่อยาระหว่างการให ้ยาต ้านไวรัส 3 ชนิดร่วมกันกับยา
่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ ้อน
โอเซลทามิเวียร์สาหรับการรักษาไข ้หวัดใหญ่ในผู ้ใหญ่ ทีม
่ ค
ี วามเสีย
(IRC003)
การศึกษานาร่องของผลการระงับปวดในระยะยาวหลังจากได ้รับยาลิโดเคนทางหลอดเลือดดาใน
คนไข ้ทีม
่ อ
ี าการปวดจากเส ้นประสาทถูกทาลาย

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3636

3637

3638

3639

3640

3641

3642

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาย ้อนหลังผลการดูแลผู ้ป่ วยเท ้าเบาหวานของคลินก
ิ เท ้าเบาหวาน โรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาร่วมในหลายประเทศ เชิงระบาดวิทยา ในลักษณะกลุม
่ คูข
่ นาน แบบติดตามไปข ้างหน ้า
ในระยะยาวโดยไม่มก
ี ารแทรกแซง เพือ
่ ติดตามความปลอดภัยในการใช ้ยาของผู ้ป่ วยโรคมัลติเพิลส
่ มแข็งจากการอักเสบหรือโรคเอ็มเอส) ทีเ่ พิง่ เริม
เคลอโรซิส (โรคปลอกประสาทเสือ
่ ต ้นการใช ้
ยาฟิ งโกลิมอด วันละครัง้ หรือได ้รับการรักษาด ้วยยาทีป
่ รับเปลีย
่ นการดาเนินโรคชนิดอืน
่ ทีไ่ ด ้รับ
อนุมัต ิ
่ ไม่ทราบการรักษาทัง้ สองทาง ควบคุมด ้วยยาหลอก
การศึกษาระยะที่ 3 ในหลายสถาบันแบบสุม
เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเพอทูซแ
ู มบ เมือ
่ ให ้ร่วมกับยาทราสทูซแ
ู มบ
่ มระหว่างกระเพาะ
และยาเคมีบาบัด
ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งทีจ
่ ด
ุ เชือ
อาหารและหลอดอาหารระยะแพร่กระจายทีม
่ เี ฮอทูเป็ นบวก
่ แบบเปิ ดเผยการรักษา เพือ
การศึกษาระยะที่ 3 ชนิดสุม
่ ประเมินประสิทธิผล และความปลฃอดภัย
ของยาไครโซทินบ
ิ เปรียบเทียบกับยาเพมิเทรกเซด/ยาซิสพลาติน หรือยาเพมิเทรกเซด/ยาคาร์
โบพลาติน ในผู ้ป่ วยชาวเอเชียตะวันออกทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ใช่เซลล์สแควมัส ทีม
่ ก
ี าร
แลกเปลีย
่ นส่วนโครโมโซมต่างคูก
่ ัน หรือการสลับทีข
่ องยีนบนโครโมโซมเดียวกัน ในตาแหน่ง
ของยีน อะนาพลาสติก ลิมโฟมา ไคเนส (เอแอลเค) และยังไม่เคยได ้รับการรักษามาก่อน
การศึกษาระหว่างประเทศแบบสังเกตไปข ้างหน ้าของการตอบสนองระยะยาวต่อการฉีดโบทูลน
ิ ุ่ม
ทอกซิน ชนิดเอ (BoNT-A) ในอาสาสมัครทีท
่ ก
ุ ข์ทรมานด ้วย โรคคอบิดชนิดไม่ทราบสาเหตุ
(Idiopathic Cervical Dystonia, CD) - การศึกษาผลกระทบทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ (Study
Number: Y-79-52120-166)
การศึกษาวิจัยเพือ
่ ติดตามระยะยาว ทาในพหุสถาบัน เพือ
่ ประเมินความยั่งยืนของการตอบสนอง
ทางไวรัสในระยะยาวในผู ้ป่ วยโรคตับอักเสบซีเรือ
้ รังทีร่ ักษาด ้วยยาอะลิสโปริเวียร์
การศึกษาวิจัยแบบเปิ ดฉลากทีด
่ าเนินการในหลายสถาบัน เพือ
่ ประเมินความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของยาเพ็ค-อินทรอนเปรียบเทียบกับยาเพกาซิส ในอาสาสมัครซึง่ เป็ นโรคตับอักเสบบี
ชนิดเรือ
้ รัง ทีม
่ ผ
ี ลตรวจเอชบีอแ
ี อนติเจนเป็ นบวก และอาสาสมัครซึง่ เป็ นโรคตับอักเสบชนิดบี
เรือ
้ รังทีม
่ ผ
ี ลตรวจเอชบีอแ
ี อนติเจนเป็ นลบ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวฒ
ั น์

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3643

3644

3645
3646
3647

3648

3649

3650

ื่ โครงการ
ชอ
่ ยาโดยไม่มก
่ ตัวอย่างในหลายสถาบันเพือ
การศึกษาวิจัยแบบติดตามไปข ้างหน ้า เปิ ดเผยชือ
ี ารสุม
่
ศึกษาความปลอดภัย และความทนต่อยาวอริโคนาโซลทีใ่ ห ้การรักษาเป็ นลาดับแรก เพือ
่ การรักษา
้ ราแอสเปอร์จล
้ ราสาย เช่น สายพันธุซ
โรคติดเชือ
ิ ลัสแบบลุกลามและเชือ
์ โี ดสปอร์เรียม หรือ ฟูซา
เรียม ในเด็ก
่ โดยมีการปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอกเป็ นเวลา 52
การศึกษาวิจัยแบบสุม
สัปดาห์ เพือ
่ ประเมินอาการไม่พงึ ประสงค์ทส
ี่ นใจเป็ นพิเศษในผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ นโรคซิสเต็มมิก ลูปัส อีร ิ
เธอมาโทซัส (Systemic Lupus Erythematosus) ทีก
่ าลังมีผลการตรวจออโตแอนติบอดีเ้ ป็ นบวก
ทีไ่ ด ้รับยาบีลม
ิ แ
ู ม็บ (Belimumab)
การศึกษาวิจัยการรักษาซา้ : การศึกษาระยะที่ 2 แบบปลายเปิ ด ด ้านเดียว ของการรักษาซา้ ด ้วย
ยารูโซลิทน
ิ บ
ิ /แจ็กกาวี่ ในผู ้ป่ วยโรคพังผืดไขกระดูกหลังหยุดการรักษาเนือ
่ งจากไม่ตอบสนองต่อ
ยา และ/หรือ ผลไม่พงึ ประสงค์
่ ควบคุมด ้วย
การศึกษาวิจัยยาเอฟจี-3019 (FG-3019) ระยะที่ 2 ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน แบบสุม
้ ไวรัสตับอักเสบบีเรือ
ยาหลอกในอาสาสมัครทีม
่ พ
ี ังผืดในตับเนือ
่ งจากการติดเชือ
้ รัง
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในพหุสถาบัน แบบกลุม
่ เดียว ไม่ปกปิ ดการรักษาของ ยาไอเอ็นซี280 ให ้
โดยการรับประทาน ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ นมะเร็งเซลล์ตับระยะลุกลาม
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบเปิ ดเผยฉลากยาเพือ
่ ประเมินการเปลีย
่ นจากยาสูตรผสมที่
ประกอบด ้วยยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต ไปใช ้ยาสูตรผสมเม็ดรวมในหนึง่ เม็ด (STR)
ทีป
่ ระกอบด ้วยยาทีโนโฟเวียร์ อะลาฟี นาไมด์ในอาสาสมัครทีม
่ เี อชไอวี-1 เป็ นบวกและสามารถ
้ ไวรัสได ้
ควบคุมเชือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบเปิ ดเผยฉลากยาเพือ
่ ประเมินความปลอดภัยของยาเอลวิทก
ี ราเวียร์/
ิ แทท/เอ็มไทรซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ อะลาฟี นาไมด์สต
โคบิซส
ู รยารวมในหนึง่ เม็ดในผู ้ป่ วยทีม
่ เี อช
ไอวี-1 เป็ นบวกร่วมกับมีภาวะไตบกพร่องเล็กน ้อยถึงปานกลาง
่ ไม่ปกปิ ด พหุสถาบัน เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย
ในผู ้ทีม
่ ภ
ี าวะโพลีไซทีเมีย เวรา ทีด
่ อ
ื้ หรือไม่ทนต่อยาไฮดรอกซียเู รีย: ยาเม็ดไอเอ็นซี424 ยับยัง้ เจ
เอเคเปรียบเทียบกับการรักษาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ทีม
่ อ
ี ยู่

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ. พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ศ.คลินก
ิ นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์

อายุรศาสตร์

ศ.นพ.สุรพล อิศรไกรศีล

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3651

3652

3653

3654

ื่ โครงการ
ชอ
่ ปกปิ ดข ้อมูลการรักษาทัง้ 2 ฝ่ ายเพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ประเมินความปลอดภัยและ
ิ แทท/เอ็มไทรซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ อะลาฟี นาไมด์
ประสิทธิผลของยาเอลวิทก
ี ราเวียร์/โคบิซส
ิ แทท/เอ็มไทรซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟู
เปรียบเทียบกับยาเอลวิทก
ี ราเวียร์/โคบิซส
มาเรตในผู ้ใหญ่ทม
ี่ เี อชไอวี-1 เป็ นบวกและไม่เคยได ้รับการรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสมาก่อน
ึ ษาวิจัยหลายแห่ง แบบสุม
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วย
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ในศูนย์ศก
ยาหลอก เพือ
่ ประเมินผลต่อหัวใจและหลอดเลือดของยาทีเอเค-875 (TAK-875) ขนาด 50
มิลลิกรัม โดยเพิม
่ เข ้าไปในการดูแลรักษาแบบมาตรฐานในผู ้เข ้าร่วมการศึกษาวิจัยทีเ่ ป็ น
่ งหลายประการในการ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และทีเ่ ป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือมีปัจจัยเสีย
เกิดของโรคหัวใจและหลอดเลือด
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองฝ่ าย เพือ
การศึกษาวิจัยระยะทีส
่ าม แบบสุม
่ ประเมินความปลอดภัยและ
ิ าบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมาเรต/จีเอสประสิทธิผลของยาเอลวิทก
ิ ราเวียร์/เอ็มทริซท
9350 เปรียบเทียบกับยาอะทาซานาเวียร์ทเี่ สริมฤทธิด
์ ้วยยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir-Boosted
ิ าบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมาเรต ในผู ้ใหญ่ทต
้
Atazanavirซึง่ ให ้ร่วมกับยาเอ็มทริซท
ี่ ด
ิ เชือ
เอชไอวี-1 ซึง่ ยังไม่เคยได ้รับการรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสมาก่อน
ความชุก สาเหตุและการรักษาภาวะต ้อกระจกแต่กาเนิด: การศึกษาย ้อนหลัง 10 ปี ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในประเทศไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ศ.นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

รศ. นพ. วินัย รัตนสุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกันฯ

ผศ. นพ.พิทยา ภมรเวชวรรณ

จักษุ วท
ิ ยา

3655

ความสอดคล ้องของแบบคัดกรอง Thai ADHD Screening Scales และ Swanson, Nolan, and
ั้
Pelham IV Scale (ฉบับภาษาไทย) ในการคัดกรองเด็กสมาธิสน

อ.พญ.ฑิฆม
ั พร หอสิร ิ

จิตเวชศาสตร์

3656

ความสอดคล ้องของการประเมินผู ้ป่ วย ทางวิสัญญีกอ
่ นผ่าตัด ระหว่างแพทย์ประจาบ ้าน กับ
คณะผู ้วิจัย และความสามารถในการทานายผลของการผ่าตัด

รศ. พญ.ฐิตม
ิ า ชินะโชติ

วิสัญญีวท
ิ ยา

3657

ั ้ ในโดยวัดค่ากระแสไฟฟ้ าจากการตอบสนองของกล ้ามเนือ
ค่าเฉลีย
่ ของระบบการทรงตัวของหูชน
้
ลูกตาต่อเสียงในอาสาสมัครปกติ

อ.พญ.มล.กัญญ์ทอง ทองใหญ่

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

3658

้ ในโรงพยาบาลศิรริ าช
ตาขาวอักเสบชนิดไม่ตด
ิ เชือ

อ.พญ.สุธาสินี บุญโสภณ

จักษุ วท
ิ ยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3659
3660
3661

ื่ โครงการ
ชอ
ประโยชน์ของระดับ Thyroglobulin velocity และ Thyroglobulin doubling time ขณะกด TSH
ในการทานายการกลับเป็ นซา้ ของมะเร็งไทรอยด์ชนิด well-differentiated
ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึ กอบรมการดูแลผู ้ป่ วยทีใ่ ส่สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลางต่อ
ความรู ้ ทัศนคติ และความมั่นใจของพยาบาล
ประสิทธิผลของยาประสะน้ านมตารับอายุรเวทศิรริ าชต่อปริมาตรน้ านมของมารดาในระยะหลัง
คลอดช่วงแรก

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.อภิชญา คล ้ายมนต์

รังสีวท
ิ ยา

่
นางสาวศุจน
ิ ทรา บัวชืน

ฝ่ ายการพยาบาล

อ.ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม

แพทย์แผนไทยประยุกต์

3662

่ มทีม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสายพานใต ้น้ าในการบาบัดรักษาผู ้ป่ วยข ้อเข่าเสือ
่ น
ี ้ าหนั ก
รศ.พญ.วิไล คุปต์นริ ัตศ
ิ ัยกุล
เกิน

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

3663

ผลการฝึ กโดยใช ้หุน
่ ยนต์และกิจกรรมบาบัดกับกิจกรรมบาบัดเพียงอย่างเดียวต่อการฟื้ นตัวของ
่
แขนและมือในผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึง่ เฉียบพลัน : การศึกษาแบบสุม

รศ.พญ.ปิ ยะภัทร เดชพระธรรม

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ. นพ.สุพจน์ นิม
่ อนงค์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.ดร.บุรณี อย่างธารา

กุมารเวชศาสตร์

3664
3665

ภาวะกล ้ามเนือ
้ โครงร่างฝ่ อในการพยากรณ์โรคในผู ้ป่ วยมะเร็งตับทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยการผ่าตัด
่ งในการช่วยหายใจแรงดันบวกการใส่ทอ
ระดับของการช่วยชีวต
ิ ทารกแรกเกิดและปั จจัยเสีย
่ ช่วย
หายใจและการช่วยชีวต
ิ โดยการกดหน ้าอกในห ้องคลอด

3666

วัยรุน
่ ทีถ
่ ก
ู ล่วงละเมิดทางเพศ : เวชปฏิบัตข
ิ องเเพทย์ เเละผลลัพธ์เรือ
่ งติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เเละการตัง้ ครรภ์

รศ.พญ.บุญยิง่ มานะบริบรู ณ์

กุมารเวชศาสตร์

3667

หุน
่ จาลองสาหรับการฝึ กนวดแนวเส ้นพืน
้ ฐานและจุดสัญญาณการนวดไทยแบบราชสานั ก

อ.ดร.ขวัญจีรา วณิชย์ธนารักษ์

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3668

อุบัตก
ิ ารณ์และลักษณะของโรคทางประสาทจักษุ ในโรงพยาบาลศิรริ าช: การศึกษาแบบติดตามไป
ข ้างหน ้า

รศ.นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล

จักษุ วท
ิ ยา

3669

่ งจากการรับสัมผัสสารคาร์บอนิลในธูปชนิดมีควันและไร ้ควันโดยการหายใจ
ความเสีย

ผศ. ดร. ฉลองขวัญ ตัง้ บรรลือกาล และ นายธน
รุจ จันทร์พน
ิ จ
ิ รัตน์

นิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

3670

้ เอชไอวีหนึง่
แนวทางใหม่ในการรักษาโรคติดเชือ

ศ. ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา

ปรสิตวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3671

การใช ้สารสกัดจากขมิน
้ ชันเพือ
่ ขับเหล็ก และต ้านการอักเสบในผู ้ป่ วยโรคเบต ้า-ธาลัสซีเมีย/
ฮีโมโกลบิน อี

รศ.ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์

ชีวเคมี

3672

้ เนือ
การศึกษาการวัดเปอร์เซ็นต์ของปริมาณมะเร็งต่อมลูกหมากในตัวอย่างชิน
้ prostate core
biopsy ในกรณีทม
ี่ ม
ี ะเร็งมากกว่า 1 หย่อมใน core เดียวกัน

อ.พญ.คณาพร ปราชญ์นวิ ฒ
ั น์

พยาธิวท
ิ ยา

3673

ผลของการแสดงคาทีร่ ะยะห่างของการมองเห็นต่างๆ กัน ต่อกระบวนการรู ้จา ประเมินจาก
คลืน
่ ไฟฟ้ าสมองทีเ่ กิดจากการมองเห็นและเวลาปฏิกริ ย
ิ า

ิ พรชัย
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชต

สรีรวิทยา

3674

การเพิม
่ ความสามารถของเซลล์ภม
ู ค
ิ ุ ้มกันในการกาจัดเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี โดยการยับยัง้ ตัวรับ
สัญญาณของอินเตอร์ลวิ คิน-เทนและทีจเี อฟ-เบต ้า

3675

ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซเี อ 233 ต่อการเรียนรู ้และความจาในหนูแรททีม
่ ภ
ี าวะปกติ

3676

การเปรียบเทียบผลการถ่ายภาพด ้วยคลืน
่ สนามแม่เหล็กในช่วงพักผ่อนในผู ้ป่ วยโรคอัลไซเมอร์
และภาวะซึมเศร ้าในผู ้สูงอายุ

3677

3678

3679

ศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนั ส และ
น.ส.จุฑามาศ เทพมาลี
Asst.Prof.Dr. Narawut Pakaprot และ น.ส.ยิง่
รัก บุญดา
ศ.พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์

การวิจัยขยายการรักษา (อีทพ
ี )ี แบบเปิ ดฉลาก ทาร่วมกันในหลายสถาบันของยารักซ์โอลิทน
ิ บ
ิ ใน
ผู ้ป่ วยโรคโพลีไซทีเมีย เวอรา ทีด
่ อ
ื้ หรือไม่สามารถทนต่อยาไฮดรอกซียเู รีย หรือทีไ่ ม่มก
ี ารรักษา
ผศ.นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล
ทางเลือกอยู่
การวิจัยระยะที่ 3 เป็ นการวิจัยแบบเปิ ดซึง่ ทาพร ้อมกันหลายแห่ง เป็ นการวิจัยการใช ้ยาร่วมกัน
ิ มบ(Rituximab) ซัยโคลฟอสฟาไมด์ (Cyclophosphamide) ด๊อกโซรูบซ
ิ
ระหว่าง ริทซ
ู แ
ิ น
(Doxorubicin) แวลเขด (VELCADE) และเพรดนิโซน(Prednisone, VcR-CAP) หรือการใช ้ยา
ิ มบ (Rituximab) ซัยโคลฟอสฟาไมด์ (Cyclophosphamide) ด๊อกโซรูบ ิ
ผศ.นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล
ร่วมกันระหว่าง ริทซ
ู แ
ซิน (Doxorubicin) วินคริสติน (Vincristine) และเพรดนิโซน (Prednisone, R-CHOP) ในผู ้ป่ วย
ใหม่ซงึ่ ได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยว่าเป็ นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองแบบ Mantle cell (Mantle Cell Lymphoma)
ซึง่ ไม่เหมาะสมสาหรับการเปลีย
่ นถ่ายไขกระดูก
การศึกษาแนวโน ้มระดับชาติ และภาวะแทรกซ ้อนของการผ่าตัดโรคมะเร็งแพร่กระจายมายัง
กระดูกสันหลังในประเทศไทย

ั ศักดิ์
รศ.นพ.วิทเชษฐ์ พิชย

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
สรีรวิทยาการแพทย์
รังสีวท
ิ ยา

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3680
3681

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาแบบลงทะเบียนเก็บข ้อมูลอุปกรณ์การแพทย์ทรีโว® รีทรีพเวอร์ สาหรับโรงพยาบาลศิร ิ
ราช
การศึกษาความผิดปกติของใยประสาทในสมองในโรคโพรงสมองขยายแบบมีความดันปกติด ้วย
่ เทนเซอร์เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาในกลุม
วิธเี อ็มอาร์ไอดิฟฟิ วชัน
่ ผู ้ป่ วยตอบสนองและ
ไม่ตอบสนองต่อการใส่ทอ
่ ระบายน้ าไขสันหลัง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์

รังสีวท
ิ ยา

อ.นพ.ชนน งามสมบัต ิ

รังสีวท
ิ ยา

3682

การศึกษาความรู ้สึกเป็ นภาระของผู ้ดูแลเด็กทีเ่ ข ้ารับการรักษาที่ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

รศ.พญ.ศรีนวล ชวศิร ิ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

3683

การศึกษาผลของสถานทีก
่ ับอัตราความสาเร็จในการใส่ทอ
่ ช่วยหายใจในระหว่างสถานการณ์
จาลองการช่วยชีวต
ิ ผู ้ป่ วยหัวใจหยุดเต ้นนอกโรงพยาบาล

อ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รศ. พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล

กุมารเวชศาสตร์

ศ.นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

3684

3685

3686

การศึกษาวิจัยเชิงสารวจ ดาเนินการในหลายประเทศ เพือ
่ ระบุอัตราการยุตก
ิ ารรักษาในผู ้ป่ วย
ิ (อะริเซ็ปท์ [Aricept®]) เป็ นยารักษา
โรคอัลไซเมอร์ทเี่ กิดใหม่ซงึ่ ได ้รับการสัง่ จ่ายยาโดนีพซ
ี ล
ชนิดใหม่ในทวีปเอเชีย
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบไปข ้างหน ้าทีไ่ ม่มก
ี ลุม
่ ควบคุม ในศูนย์วจิ ัยหลายแห่งเพือ
่ ประเมิน
เภสัชจลนศาสตร์ ประสิทธิผล ความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ ้นให ้เกิดปฏิกริ ย
ิ า
ตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันของยาบีเอเอ็กซ์ 855 (BAX 855) (เพ็คกิเลตเต็ท รีคอมบิแนนท์ แฟค
เตอร์ 8 แบบยาวนานเต็มรูปแบบ) ในผู ้ป่ วยเด็กทีเ่ ป็ นโรคฮีโมฟิ เลีย เอ
ชนิดรุนแรงทีเ่ คย
ได ้รับการรักษามาก่อนหน ้านี้
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยยาหลอก
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ในหลายสถาบัน แบบสุม
แบบกลุม
่ คูข
่ นานเพือ
่ ประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนต่อยาโบโคซิซแ
ู ม็บ
(PF-04950615) ในการลดอุบัตก
ิ ารณ์ของเหตุการณ์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบรุนแรงใน
่ งสูง– SPIRE - 2
อาสาสมัครทีม
่ ค
ี วามเสีย

3687

ค่าเฉลีย
่ ของไนตริกซ์ออกไซด์จากโพรงจมูกในผู ้ใหญ่ไทย

อ.นพ.ไตรภูม ิ สุวรรณเวช

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

3688

ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการฝ่ อเหีย
่ วของสมองน ้อยในผู ้ป่ วยโรคลมชัก

ิ ฐ์
รศ. พญ.กนกวรรณ บุญญพิสฏ

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3689
3690
3691

3692

3693
3694
3695
3696
3697

3698

3699

ื่ โครงการ
ชอ
ั ้ ดือ
ผล1ปี ของการเข ้าร่วมโปรแกรมอบรมผู ้ปกครองเพือ
่ ปรับพฤติกรรมเด็กทีม
่ ป
ี ั ญหา สมาธิสน
้
ต่อต ้าน
่ งกล ้องผ่านทางท่อไต
ผลของประสบการณ์การผ่าตัดกับผลการรักษานิว่ ในไตโดยวิธส
ี อ
เภสัชจลนศาสตร์ของยาโพซาโคนาโซลรูปแบบรับประทานชนิดเม็ดแบบออกฤทธิน
์ านในผู ้ป่ วย
้ ราแอสเปอร์จล
ผู ้ใหญ่ชาวไทยโรคปอดอักเสบจากเชือ
ิ ลัส และมิวคอร์
่ ปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยยาหลอก
โซลาร์-1: การศึกษาวิจัยระยะทีส
่ าม แบบสุม
ิ ในการให ้ร่วมกับยาฟุลเวสแตรนท์ สาหรับผู ้ชายและผู ้หญิงวัยหลังหมด
ของยาอัลเพลิสบ
ประจาเดือนทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งเต ้านมระยะลุกลามทีม
่ ผ
ี ลตัวรับฮอร์โมนเป็ น บวกและผลตัวรับเฮอร์ทู
เป็ นล
การแสดงออกของโปรตีนCD44เป็ นตัวพยากรณ์ความรุนแรงของโรคและชีว้ ด
ั ประสิทธิผลของยา
sorafenib ในการรักษามะเร็งตับระยะลุกลาม
้ ไซโตเมกะโลไวรัส เพือ
้ ไซโตเม
การตรวจภูมค
ิ ุ ้มกันด ้านเซลล์ตอ
่ การติดเชือ
่ ทานายการติดเชือ
กะโลไวรัสภายหลัง
้ ราในผู ้ป่ วย
การประเมินต ้นทุนประสิทธิผล และต ้นทุนอรรถประโยชน์ ในการรักษาการติดเชือ
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์
การประเมินสารน้ าในส่วนต่างๆ ของร่างกายและภาวะโภชนาการในผู ้ป่ วยวิกฤตโดยใช ้เครือ
่ งวัด
ื้
ประมาณสารน้ าและมวลเนือ
้ เยอจากความต
้านทานไฟฟฟ้ า (bioelectrical impedance vector
analysis, BIVA)
การวัดปริมาณผังผืดในตับของผู ้ป่ วยไวรัสตับอักเสบบีเรือ
้ รังในผู ้ป่ วยไตวายระยะสุดท ้ายด ้วยเครือ
่ ง
ไฟโบรสแกนในโรงพยาบาลศิรริ าช
การวินจ
ิ ฉั ยแยกโรคระหว่างโรควัณโรคลาไส ้กับโรคลาไส ้อักเสบเรือ
้ รังชนิด Crohn’s disease โดย
โมเดลทีใ่ ช ้อาการทางคลินก
ิ ผลการตรวจส่องกล ้องระบบทางเดินอาหาร ผลการตรวจเอ๊กซเรย์
่ งท ้อง และผลการตรวจ Interferon-gamma releasing assay ซึง่ สร ้างโดยวิธวี ิ
คอมพิวเตอร์ชอ
เคราะ
การศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินโรคของผู ้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรือ
้ รังทีม
่ ป
ี ริมาณไวรัสสูงและ
ผลการตรวจพังพืดมีระดับน ้อยระหว่างผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสและผู ้ป่ วยทีไ่ ม่ได ้รับ
การรักษา

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช

จิตเวชศาสตร์

ผศ. นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์

ศัลยศาสตร์

รศ.นพ. เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

ผศ.พญ. จารุวรรณ เอกวัลลภ

อายุรศาสตร์

อ.พญ. จอมจิตต์ จันทรัศมี

อายุรศาสตร์

อ.นพ. ภาคภูม ิ พุม
่ พวง

อายุรศาสตร์

อ. พญ.พลอยเพลิน พิกล
ุ สด และ รศ.พญ. วรา
ลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ[ผู ้ร่วมวิจัย],

อายุรศาสตร์

รศ.พญ.รณิษฐา รัตนะรัตน

อายุรศาสตร์

ผศ.พญ. ศิวะพร ไชยนุวต
ั ิ

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาเปรียบเทียบการวินจ
ิ ฉั ยก ้อนในปอดทีไ่ ม่เห็นจากหลอดลมด ้วยกล ้องตรวจหลอดลม
ขนาดเล็กและการใช ้ระบบนาทางในหลอดลม
การศึกษาแบคทีเรีย carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii ทีอ
่ าจปนเปื้ อนใน
ภาชนะให ้อาหารเหลวและน้ าผ่านทางสายยางและอาจเกิดขึน
้ ก่อนการติดเิืิ ้อในทางเดินหายใจ
ผู ้ป่ วยทีใ่ ส่ทอ
่ ช่วยหายใจ
่ เปรียบเทียบการรักษาบาบัดทดแทนไตตัง้ แต่ระยะแรกกับเมือ
การศึกษาแบบสุม
่ มีข ้อบ่งชีในผู ้ป่ วย
ไตวายเฉียบพลันระยะที่ 1 และ 2 ทีผ
่ ลทดสอบด ้วยยาฟูโรเซมายด์ให ้ผลบวก
การศึกษาความเป็ นไปได ้ของแนวทางการเฝ้ าระวังโรคหลอดเลือดสมองระหว่างการผ่าตัดอย่างง่าย
่ งทีม
การศึกษาความชุกและปั จจัยเสีย
่ ค
ี วามสัมพันธ์กับภาวะขาดวิตามินบี 1 ในผู ้ป่ วยสูงอายุทม
ี่ ี
ภาวะสับสนเฉียบพลัน
้ ในผู ้ป่ วยในในหออภิบาล
การศึกษาความชุกของการติดเชือ
การศึกษาถึงความปลอดภัยของอิมมูโนโกลบูลน
ิ ทีผ
่ ลิตโดยสภากาชาดไทยในโรคหรือภาวะ
ผิดปกติตา่ ง ๆ
การศึกษาทีเ่ ปิ ดเผยข ้อมูลในหลายศูนย์วจิ ัยเพือ
่ ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา
เอแทค บี ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบ บี เรือ
้ รัง
การศึกษาประสิทธิภาพผลการรักษาของยาเพ็คกิเลตเต็ด อินเตอร์ฟิรอนและไรบาไวรินในผู ้ป่ วย
โรคตับอักเสบเรือ
้ รังจากไวรัสตับอักเสบ ซี สายพันธุ์ 2 และ 3 ตามข ้อบ่งชีใ้ นบัญชียาหลักแห่งชาติ
จ. (2)
การศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเกิดภาวะแทรกซ ้อนหลังจากรักษามะเร็งตับด ้วยวิธก
ี ารให ้ยาเคมี
บาบัดผ่านทางหลอดเลือดแดงตับ
การศึกษาพันธุกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเกิดโรค การดาเนินโรค ความรุนแรงของโรคปลอกประสาท
อักเสบของระบบประสาทส่วนกลางในโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาย ้อนหลังเพือ
่ ดูปัจจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเกิดภาวะแทรกซ ้อนหลังจากรักษามะเร็งตับด ้วย
วิธก
ี ารให ้ยาเคมีบาบัดผ่านทางหลอดเลือดแดงตับ
การศึกษาย ้อนหลังลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ้อนในช่องอก ผลทางพยาธิวท
ิ ยาและปั จจัยที่
ใช ้ทานายโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ.นพ. ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ. ยงค์ รงค์รงุ่ เรือง

อายุรศาสตร์

รศ.พญ. รณิษฐา รัตนะรัต

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. ยงชัย นิละนนท์[อาจารย์ทป
ี่ รึกษา],

อายุรศาสตร์

อ.พญ.ฐิตม
ิ า ว่องวิรย
ิ ะวงศ์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. พูนทรัพย์ วงศ์สรุ เกียรติ์

อายุรศาสตร์

นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ

อายุรศาสตร์

ผศ.พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. มานพ พิทักษ์ ภากร

อายุรศาสตร์

ผศ.พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร

อายุรศาสตร์

อ.นพ. วีรภัทร โอวัฒนาพานิช

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3713

3714

3715

3716

3717

3718

3719

ื่ โครงการ
ชอ
่ ควบคุมด ้วยยาหลอกทาในหลายสถาบัน
การศึกษาระยะที่ 3 แบบปกปิ ดทัง้ สองฝ่ าย โดยวิธก
ี ารสุม
เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโรซาดูสแตท ในการรักษาภาวะโลหิตจางใน
ผู ้ป่ วยโรคไตเรือ
้ รังทีย
่ งั ไม่ได ้ล ้างไต
การศึกษาวิจัยเชิงสารวจดาเนินการในหลายประเทศ เพือ
่ ระบุอัตราการรักษาผู ้ป่ วยในโรคอัลไซ
ิ (อะริเซ็ปท์ {Aricept) เป็ นยารักษาชนิดใหม่ในทวี
เมอร์ทเี่ กิดใหม่ซงึ่ ได ้รับการสัง่ จ่ายยาโนนีพซ
ิ ล
เอเซีย
่ ตัวอย่าง ปกปิ ดข ้อมูลจากทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยยา
การศึกษาวิจัยจากหลายสถาบัน ทาแบบสุม
หลอก โดยการให ้ยาแบบครัง้ เดียวและปรับเพิม
่ ขนาดและการให ้ยาแบบหลายครัง้ และปรับเพิม
่
ขนาด การศึกษาทีท
่ าแบบควบคูก
่ ันและปรับเปลีย
่ นได ้เพือ
่ ศึกษาถึงความปลอดภัยของยาความทน
ต่อยาศึกษา
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอกเพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ประเมินความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลของยาเอส-888711 (ลูซท
ู รอมโบแพค) สาหรับการรักษาภาวะเกล็ด
เลือดตา่ ในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคตับเรือ
้ รังทีท
่ าหัตถการแบบรุกล้าทีไ่ ม่เร่งด่วน (แอล-พลัส 2)
่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอกทีด
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ าเนินการใน
ศูนย์วจิ ัยหลายแห่ง เพือ
่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด ้วยยาเอแซดดี
9291 เปรียบเทียบกับยาหลอก ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กระยะ IB-IIIA
และมี
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ดาเนินการในสถานทีว่ จิ ัยหลายแห่ง แบบเปิ ดเผยข ้อมูลการรักษาของยาเอ
วีลแ
ู มบ (MSB0010718C) เปรียบเทียบกับการรักษาโดยการให ้ยาร่วมกันสองชนิดทีม
่ แ
ี พลทินัม
เป็ นพืน
้ ฐานเป็ นการรักษาขัน
้ แรกสาหรับโรคมะเร็งปอดทีไ่ ม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กระยะที่ 4 ทีม
่ พ
ี ี
การศึกษาวิธก
ี ารตัง้ เครือ
่ งช่วยหายใจในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารหายใจล ้มเหลว เปรียบเทียบระหว่างการใช ้
เครือ
่ งช่วยหายใจแบบจากัดแรงดันในช่วงการหายใจเข ้ากับการใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจตามแบบทีใ่ ช ้
ในปั จจุบันในหออภิบาลผู ้ป่ วยอายุรกรรม

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ.นพ. เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์

รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ

อายุรศาสตร์

ผศ.พญ. จารุวรรณ เอกวัลล

อายุรศาสตร์

ผศ.พญ. จารุวรรณ เอกวัลลภ

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

3720

การศึกษาสารก่อภูมแ
ิ พ ้หลักทีท
่ าให ้เกิดการแพ ้แป้ งสาลีแบบรุนแรงในประชากรไทย

ผศ.พญ.ปั ญจมา ปาจารย์และรศ.นพ. ต่อพงษ์
ทองงาม[ผู ้ร่วมวิจัย],

กุมารเวชศาสตร์

3721

่ งของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู ้ป่ วยทีร่ ับไว ้ในหอผู ้ป่ วย
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยเสีย
เวชบาบัดวิกฤต

รศ.นพ. สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3722

ความชุกของภาวะการคลายตัวของกล ้ามเนือ
้ หัวใจห ้องล่างซ ้ายผิดปกติ และความสัมพันธ์กับ
ปริมาณธาตุเหล็กในกล ้ามเนือ
้ หัวใจโดยการตรวจทางคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าในผู ้ป่ วยธาลัสซีเมียชนิด
รุนแรงทีม
่ ก
ี ารบีบตัวของหัวใจห ้องล่างซ ้ายปกติ

ศ.นพ. รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

3723

่ งการเกิดซา้ ของโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนของอาหารกับความเสีย

ผศ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

อายุรศาสตร์

รศ.พญ. นนทลี เผ่าสวัสดิ์

อายุรศาสตร์

ผศ.พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร

อายุรศาสตร์

อ.นพ. สุพจน์ นิม
่ อนงค์

อายุรศาสตร์

รศ.พญ. เบญจมาศ ช่วยชู

อายุรศาสตร์

รศ.นพ.ต่อพงษ์ ทองงาม

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

รศ.พญ. วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

อายุรศาสตร์

อ.พญ. อริศรา สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์

ิ ฐ์
รศ.พญ. กนกวรรณ บุญญพิสฎ

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ. พรพจน์ เปรมโยธิน

อายุรศาสตร์

ศ.นพ. สุทน
ิ ศรีอัษฎาพร

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ. พรพจน์ เปรมโยธิน

อายุรศาสตร์

3731

ความสัมพันธ์ระหว่างอาการและความรุนแรงของภาวะหลอดลมโป่ งวินจ
ิ ฉั ยจากภาพคอมพิวเตอร์
ทรวงอก
ความสามารถในการวินจ
ิ ฉั ยโรคจากการส่องกล ้องอัลตร ้าซาวน์ผา่ นทางเดินอาหารในผู ้ป่ วยมีทอ
่
ทางเดินน้ าดี ขนาดใหญ่ผด
ิ ปกติทไี่ ม่ทราบการวินจ
ิ ฉั ยจากการตรวจทางรังสีวท
ิ ยา
บทบาทการใช ้ Saccharomyces boulardii และ Bismuth subsalicylate ในการรักษาร่วมใน
้
ผู ้ป่ วยท ้องเสียฉั บพลันทีเ่ กิดในโรงพยาบาล (nosocomial diarrhea) ทีไ่ ม่ได ้เกิดจากการติดเชือ
คลอสตริเดียม ดิฟฟิ ไซล (Clostridium difficile infection) ในหอผู ้ป่ วยอายุรกรรม โรงพยาบาล
ประโยชน์ของอัลฟาฟี โตโปรตีนในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเซลล์ตับ
ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองสาหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอดในผู ้ป่ วยโรคปอดอุด
กัน
้ เรือ
้ รัง
ประสิทธิผลของการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมแ
ิ พ ้ด ้วยยาพ่นจมูกฟลูตค
ิ าโซนฟูโรเอตแบบต่อเนือ
่ ง
ทุกวันเปรียบเทียบกับแบบใช ้ยาตามอาการ
้ รารุกรานในผู ้ป่ วย
ประสิทธิภาพของยาโพซาโคนาโซลชนิดน้ าในการรักษาและป้ องกันโรคติดเชือ
โรงพยาบาลศิรริ าช
่ งและผลลัพธ์ของภาวะสับสนเฉียบพลันหลังการผ่าตัดในผู ้ป่ วยศัลยกรรม
ปั จจัยเสีย

3732

่ ารใส่เครือ
ปั จจัยในการนาไปสูก
่ งกระตุ ้นหัวใจชนิดถาวรภายหลังการผ่าตัดลิน
้ หัวใจ

3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730

3733
3734
3735
3736

ปั จจัยทานายความผิดปกติของการตรวจคลืน
่ ไฟฟ้ าสมองในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะความรับร ้ิูสติทล
ี่ ดลง
ในโรงพยาบาล
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยโรคอ ้วนชาวไทย
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อภาวะวิตามินดีในร่างกาย และ ระดับของ 25-hydroxyvitamin D ในซีรัมของ
ผู ้ป่ วยด ้วยโรคทางอายุรศาสตร์ทม
ี่ อ
ี าการสบายดี
ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับมวลกล ้ามเนือ
้ และการทางานของกล ้ามเนือ
้ ในผู ้ป่ วยโรคอ ้วน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751

ื่ โครงการ
ชอ
ผลการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในระยะยาวและผลแทรกซ ้อนที่
เกิดขึน
้ จาการรักษา
ผลของการให ้วิตามินดีทดแทนต่อระดับ FGF-23 ในผู ้ป่ วยไตวายเรือ
้ รังระยะที่ 3b และ 4 ทีม
่ ก
ี าร
ขาดวิตามินดีและระดับพาราไธรอยด์ฮอร์โมนสูง
ผลของการรักษาภาวะกล ้ามเนือ
้ หัวใจตายเฉียบพลันแบบคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจ เอส ที ยกสูงด ้วยสาย
สวนหลอดเลือดหัวใจจากการติดตามเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ภาวะแทรกซ ้อนทีม
่ เี ลือดออกในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยาต ้านลิม
่ เลือดก่อนใส่เครือ
่ งอิเลกโทรนิกชนิดฝั งใน
ร่างกาย
ภาวะกล ้ามเนือ
้ โครงร่างฝ่ อในการพยากรณ์โรคในผู ้ป่ วยมะเร็งตับระยะกลางทีไ่ ด ้รับการฉีดยาอุด
หลอดเลือดแดงเฮพาติค
้ แบคทีเรียในกระแสเลือดในผู ้ป่ วยของโรงพยาบาลศิรริ าชโดยใช ้ระบบ
ระบาดวิทยาของการติดเชือ
การเฝ้ าระวังตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก
้ มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่เชือ
้ วัณโรคในโรงพยาบาลศิรริ าช
ระบาดวิทยาของผู ้ป่ วยติดเชือ
้ เอชไอวีในประเทศไทย
ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชือ
้ บาร์โทเนลล่าในผู ้ป่ วยลิน
รายงานอาการทางคลินก
ิ และลักษณะ ทางโมเลกุลของการติดเชือ
้ หัวใจ
อักเสบโรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะโรคกล ้ามเนือ
้ หัวใจหนาชนิดไฮเปอร์โทรฟิ คคาร์ดโิ อไมโอพาทีและโรคร่วมทีไ่ ด ้รับการ
วินจ
ิ ฉั ยโดย ภาพคลืน
่ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าหัวใจ
ลักษณะทางคลินก
ิ และผลลัพธ์ของผู ้ป่ วยทีพ
่ บเนือ
้ งอกของต่อมหมวกไตโดยความบังเอิญใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
่ มของโรงพยาบาลศิรริ าช
ลักษณะทางคลินก
ิ ของโรคปอดอักเสบอินเตอร์สติเชีย
ลักษณะอาการและอาการแสดง และผลการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารของผู ้ป่ วยโรคสมองอักเสบ
ชนิด Anti-NMDA-Receptor Encephalitis ในโรงพยาบาลศิรริ าช
่ งที่ ทาให ้เกิดความผิดปกติของตับจากการใช ้ยารักษาภาวะไทรอยด์เป็ นพิษของ
ศึกษาปั จจัยเสีย
ิ ปี
ผู ้ป่ วยในโรงพยาบาลศิรริ าชในช่วงระยะเวลายีส
่ บ
้ กล ้ามเนือ
อัตราการรอดชีวต
ิ โดยรวมของผู ้ป่ วยมะเร็งกระเพาะปั สสาวะทีม
่ ก
ี ารลุกลามในชัน
้ (ระยะที่
2 ถึง 3)ทีไ่ ด ้รับยาเคมีบาบัดก่อนหรือหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลศิรริ าช

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

อ. พญ.พลอยเพลิน พิกล
ุ สดและรศ.พญ. วรา
ลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ[ผู ้ร่วมวิจัย],

อายุรศาสตร์

อ.พญ. ปี ณด
ิ า สกุลรัตนศักดิ์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. ดารัส ตรีสโุ กศล

อายุรศาสตร์

อ.พญ. อริศรา สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์

อ.นพ. สุพจน์ นิม
่ อนงค์

รังสีวท
ิ ยา

ศ.นพ. วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล[ผู ้ร่วมวิจัย], รศ.พญ.
ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์[ผู ้ร่วมวิจัย], ผศ.นพ. รุจ ิ
ภาส สิรจิ ตุภัทร[ผู ้ร่วมวิจัย],
อ.นพ. ภาคภูม ิ พุม
่ พวง
ผศ.นพ. รุจภ
ิ าส สิรจิ ตุภัทร
พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัยและอ.นพ. นราธิป
ชุณหะมณีวฒ
ั น์[ผู ้ร่วมวิจัย],

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

ผศ.นพ. อดิศักดิ์ มณีไสย

อายุรศาสตร์

อ.นพ. ทวีศักดิ์ วรรณชาลี

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ. ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร

อายุรศาสตร์

อ.พญ. จิราพร จิตประไพกุลศาล

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ. ธาดา คุณาวิศรุต

อายุรศาสตร์

อ.พญ. ศิรโิ สภา เตชะวัฒนวรรณา

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761

ื่ โครงการ
ชอ
้ ไวรัสไข ้หวัดใหญ่ และเรสไพราทอรีซน
ิ ไซเทียลไวรัส ในผู ้ป่ วย
อาการทางคลินก
ิ ของการติดเชือ
ผู ้ป่ วยทีน
่ อนรักษาในโรงพยาบาล
้ Streptococcus suis ในโรงพยาบาลศิรริ าชและ
อาการทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารติดเชือ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
การศึกษาแบบสหสถาบันเรือ
่ งการฉีดวัคซีนภูมแ
ิ พ ้ไรฝุ่ น
เพือ
่ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ สาหรับแนวทางการรักษาโรคภูมแ
ิ พ ้ทางจมูกเรือ
้ รังทีม
่ อ
ี าการรุนแรง
ปานกลางหรือรุนแรงมาก
การประเมินโครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการปฏิบัตงิ านด ้านจิตวิทยาคลินก
ิ
การศึกษา Immunohistochemical study ของ p53 และ stratifin เปรียบเทียบระหว่างมะเร็งถุง
น้ าดีชนิด conventional type pancreatobiliary adenocarcinoma และ ICPN with associated
invasive carcinoma ในประเทศไทย
้ ไวรัสของ microparticle ในทางเดินหายใจมนุษย์
การศึกษาความสามารถในการยับยัง้ เชือ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาด ้วยยาต ้านจุลชีพทีเ่ หมาะสมผลลัพธ์ทางคลินก
ิ และ ผลลัพธ์ทาง
้
เศรษฐศาสตร์ของผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะพิษเหตุตด
ิ เชือ
การศึกษาการเปลีย
่ นแปลงของโปรตีนใน exosome ทีห
่ ลัง่ ออกมาจากเซลล์แมคโครฟาจทีถ
่ ก
ู
่ มอ๊อกซาเลตชนิดโมโนไฮเดรตโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์
กระตุ ้นด ้วยผลึกแคลเซีย
การศึกษาเปรียบเทียบและประเมินผลการทดสอบระหว่าง LYMPHOCYTE TRANSFORMATION
TEST และ MULTIPLE CYTOKINE DETECTION ASSAY เพือ
่ ระบุตัวยากันชักทีท
่ าให ้เกิดการแพ ้
ยาแบบรุนแรงในผู ้ป่ วยโรคลมชัก
่ โปรตีนห ้าสิบหกกิโลดาลตั๊นของเชือ
้ Orientia
โคลนนิง่ และการแสดงออกของฟิ วชัน
tsutsugamushi ใน Escherichia coli

3762

้ ไข ้หวัดใหญ่
การปล่อยไมโครพาร์ทเิ คิลจากเซลล์เพาะเลีย
้ ง และฤทธิใ์ นการต ้านเชือ

3763

้ นอกของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala ระยะ
การศึกษาสารไฮโดรคาร์บอนทีผ
่ วิ ชัน
ตัวอ่อน โดยเทคนิคโซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรกชันและแก๊สโครมาโตกราฟี /แมสสเปคโทรเมทรี

3764

การพัฒนาโพลาไรเซซันของเซลล์ทอ
่ ไตโดยการใช ้ปั สสาวะเทียม

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.พญ. เบญจมาศ ช่วยชู

อายุรศาสตร์

อ.พญ. จิราพร จิตประไพกุลศาล

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.พงศกร ตันติลป
ี ิ กรและรศ.นพ.ต่อพงษ์
ทองงาม [ผู ้ร่วมวิจัย]

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

รศ.ดร. สุชรี า ภัทรายุตวรรตน์ และ นายนพพล
ศรีประทุมทอง

จิตวิทยาคลินก
ิ

ผศ.พญ.อนั ญญา พงษ์ไพบูลย์

พยาธิวท
ิ ยา

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล
นางสาวพลอยลาภ เลิศวิภาภัทรและผศ.พญ.
ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย[ผู ้ร่วมวิจัย],
ิ ฎ์ ทองบุญเกิด และ
ศาสตราจารย์ นพ. วิศษ
น.ส.นิลบ
ุ ล สิงห์โต

จุลชีววิทยา

อ.ดร.นพ. ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ และ นาย
พงศธร คุ ้มกาธรกุล
ผศ.ดร.นพ. ไอยฤทธิ์ ไทยพิสท
ุ ธิกล
ุ และ น.ส.
รวีวรรณ แสงศรี
ศ.ดร.นพ. ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล และ นายสหรัฐ
จันทรตรีรัตน์
ผศ.ดร. ณั ฐ มาลัยนวล และ น.ส.อาจารี อัจฉริยะ
ขจร
ิ ฎ์ ทองบุญเกิด และ น.ส.
ศาสตราจารย์ นพ. วิศษ
อารดา วินัยแพทย์

ฝ่ ายเภสัชกรรม
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
จุลชีววิทยาการแพทย์
จุลชีววิทยาการแพทย์
จุลชีววิทยาการแพทย์
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3765

เปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษา myofascial trigger point ของกล ้ามเนือ
้ upper trapezius
รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปวณิช
ด ้วยคลืน
่ ช ้อคชนิดเรเดียลทีร่ ะดับความแรงซึง่ ต่างกัน กับคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

3766

้ อสุจเิ ข ้าในโพรง
การเปรียบเทียบอัตราการตัง้ ครรภ์ระหว่างสตรีทไี่ ด ้รับการรักษาโดยการฉีดน้ าเชือ
มดลูกภายใต ้การใช ้เครือ
่ ง อัลตราซาวน์ระบุตาแหน่งกับวิธม
ี าตรฐาน ในสตรีทเี่ ข ้ารับการรักษาใน
หน่วยผู ้มีบต
ุ รยาก โรงพยาบาลศิรริ าช

พญ.มานิตา จรัญเวชประเสริฐ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

3767

การวิเคราะห์หาระดับโปรตีน sFlt-1 และ PIGF ในเลือดสตรีไทยทีต
่ งั ้ ครรภ์ปกติ

รศ. นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

3768

การวิจัยระยะที่ 3 ทีไ่ ม่ทราบชนิดการรักษาทัง้ สองทาง มีการควบคุมด ้วยการใช ้ยาหลอก และมี
่ เลือกในการศึกษาการใช ้ยาทาร์ซวี า่ (เออร์โลทินบ
การสุม
ิ ) หรือยาหลอกทีใ่ ห ้แบบต่อเนือ
่ ง ร่วมกับ
เจมไซทาบีน/แพลทินัม เพือ
่ เป็ นยาขนานแรกในการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งปอดชนิดทีไ่ ม่ใช่เซลล์
ตัวเล็กระดับ 3 บีหรือ 4 (FASTACT-ll)

ผศ. นพ. วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

3769

การศึกษาการแสดงออกของ NICD โปรตีนและลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยมะเร็งบริเวณศีรษะ
และลาคอทีม
่ ม
ี ะเร็งตาแหน่งทีส
่ องบริเวณหลอดอาหาร

อ.นพ.วรุตม์ พงศาพิชญ์

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

ิ ฐ์ เลิศวานิช
รศ. นพ.พิสฏ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ. วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

3770

3771

การศึกษาความสัมพันธ์ในการวัดกาลังกล ้ามเนือ
้ ควอดริเซ็บส์ของผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดเอ็นไขว ้
หน ้า โดยเครือ
่ งมือแฮนด์เฮลด์ไดนาโมมิเตอร์เทียบกับไอโซไคเนติก ไดนาโมมิเตอร์
่ แบบเปิ ดเผยตัวยา เฟสทีส
การศึกษาระดับภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิค โดยไม่มก
ี ารสุม
่ อง เพือ
่ ประเมิน
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช ้ยาเคมีบาบัดสูตรฟอลฟิ ร ิ ร่วมกับ Cetuximab หรือการ
ใช ้ยาเคมีบาบัดสูตรฟอลฟอกร่วมกับ Cetuximab เพือ
่ ใช ้เป็ นการรักษาอันดับแรก ในผู ้ป่ วย
โรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่สว่ นปลายทีม
่ ก
ี ารกระจายของมะเร็งไปยังส่วนอืน
่ ๆ ของร่างกาย ไม่เคยได ้รับ
การรักษาก่อนหน ้านี้ และมีตัวชีว้ ด
ั มะเร็งเคราสเป็ นชนิดทีย
่ งั คงไว ้ซึง่ ลักษณะดัง้ เดิมทางพันธุกรรม
(An Asia Pacific non-randomized, open-label phase ll study evaluating the safety and
efficacy of FOLFIRI plus cetuximab (Erbitux?) or FOLFOX plus cetuximab as first-line
therapy in subjects with KRAS wild-type metastatic Colorectal cancer)

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3772

่ เลือก ไม่ปกปิ ดการรักษา เพือ
การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุม
่ เปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์
ิ มบ
ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยาทราสทูซแ
ู มบแบบฉีดใต ้ผิวหนั งกับการให ้ยาทราสทูซแ
แบบฉีดทางเส ้นเลือดดาในผู ้ป่ วยหญิงโรคมะเร็งเต ้านมระยะเริม
่ แรกทีม
่ เี ฮอทูเป็ นบวก

ผศ. นพ. วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

3773

การศึกษาวิจัยเชิงสังเกตการณ์ภาวะกระดูกหักในภูมภ
ิ าคเอเชียและลาตินอเมริกา

รศ.นพ.อาศิส อุนนะนั นท์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ. นพ. วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

รศ.พญ.วิวรรณ ทังสุบต
ุ ร

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ. วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ. วิเชียร ศรีมน
ุ น
ิ ทร์นม
ิ ต
ิ

อายุรศาสตร์

รศ.พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ และ น.ส.เรณุ กา
ทองเนียม

จิตวิทยาคลินก
ิ

อ. นพ.ชยวี เมืองจันทร์

อายุรศาสตร์

3774

3775

3776

3777
3778
3779

่ ปกปิ ดทัง้ สองด ้าน ควบคุมด ้วยยาหลอก โดยให ้ร่วมกับยา
การศึกษาวิจัยยาเอเวอร์โรลิมัส แบบสุม
อีแซแมสเทนในการรักษาหญิงวัยหลังหมดประจาเดือนทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งเต ้านมชนิดตัวรับฮอร์โมน
เอสโตรเจนเป็ นบวก ระยะลุกลามเฉพาะที่ หรือระยะแพร่กระจายซึง่ ดือ
้ ต่อยาเลโทรโซลหรือ
ยาอะแนส-โทรโซล (A randomized double-blind, placebo-controlled study of Everolimus
in combination with Exemestane in the treatment of postmenopausal women with
estrogen receptor positive locally advanced or metastatic breast cancer who are
refractory to Letrozole or Anastrozole)
การศึกษาวิจัยยาอะซิลซาร์แทน เมโดโซมิล (Azilsartan Medoxomil) แบบไปข ้างหน ้าในการ
รักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะความดันโลหิตสูงชนิดทีไ่ ม่ทรายสาเหตุ (Essential Hypertension) และ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเอเชีย
่ ปกปิ ดทัง้ สองด ้าน เพือ
การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุม
่ ศึกษาประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยาบีไอบีเอฟ 1120 ชนิดรับประทานทีใ่ ห ้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด ้วยยาพีเม
เทรก เปรียบเทียบกับยาหลอกทีใ่ ห ้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด ้วยยาพีเมเทรกในผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง
ปอดชนิดทีไ่ ม่ได ้เป็ นเซลล์ขนาดเล็กในระยะ 3บี/4 หรือทีก
่ ลับเป็ นซา้ หลังจากล ้มเหลวจากการ
รักษาด ้วยยาเคมีบาบัดทางเลือกแรกไปแล ้ว
่ เปิ ดสลากเพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่ ประเมินประสิทธิภาพและด ้านความปลอดภัยของยา
นิโลตินบ
ิ เปรียบเทียบกับยาอิมาตินบ
ิ ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ ทีเ่ ป็ นมะเร็งเนือ
้ เยือ
่ ระบบทางเดินอาหารทีไ่ ม่
สามารถทาการผ่าตัดได ้ หรือ ระยะทีม
่ ก
ี ารแพร่ กระจาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอัตโนมัต ิ และกลวิธก
ี ารเผชิญปั ญหาของเยาวชนในสถานพินจ
ิ และ
คุ ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
รูปแบบการเปลีย
่ นแปลงของเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิ ลในเลือด และความสัมพันธ์กับ
ภาวะแทรกซ ้อนของอวัยวะต่างๆ ในผู ้ป่ วยโรคหนั งแข็งชาวไทย

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3780

้ เอนเทอโรไวรัส71
การเตรียมสารเพือ
่ ใช ้ในการควบคุมคุณภาพการทดสอบฤทธิส
์ ง่ เสริมการติดเชือ
อ.ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไ์ ตรเทพ
โดยวิธโี ฟลไซโตเมทรี

3781

การแสดงออกของ Biomarkers ทีเ่ ป็ นไปได ้ในมะเร็งตับชนิดทีม
่ ก
ี ารลุกลามเข ้าหลอดเลือด

รศ. ดร.นพ. ยงยุทธ ศิรวิ ฒ
ั นอักษร และ นายกรห
ยก คาดี

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

3782

การค ้นหาโครงข่ายโปรตีนโครงสร ้างทีท
่ าหน ้าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการรั่วของสารน้ า ของเซลล์เยือ
่ บุ
้ ด ้วยไวรัสเดงกี่
หลอดเลือดทีเ่ กิดจากการเหนีย
่ วนาด ้วย TNF-alpha และการติดเชือ

รศ.ดร.สง่า พัฒนากิจสกุล

สถานส่งเสริมการวิจัย

รศ.ดร. สุดา ลุยศิรโิ รจนกุล และ น.ส.สุจต
ิ รา จู
พัฒนาสิน

จุลชีววิทยาการแพทย์

ผศ. นพ. นพดล ศิรธิ นารัตนกุล

อายุรศาสตร์

ศ.นพ.วรพงษ์ มนั สเกียรติ

ตจวิทยา

3783

3784

3785

้ จากการทดสอบแอนติบอดีตอ
ความชุกของการติดเชือ
่ ไวรัสตับอักเสบอีในคนไทย และการเฝ้ าระวัง
้ HEV ในผลิตภัณฑ์/อาหารทีไ่ ด ้จากหมู และหนู
เชือ
A comparative, Randomized, Parallel-Group, multi-center, phase IIIB study to
investigate the efficacy of subcutaneous (SC) rituximab versus intravenous (IV)
rituximab both in combination with chop (R-Chop) in previously untreated patients with
CD20 positive diffuse large B-Cell Lymphoma (DLBCL)
การเปรียบเทียบผลของเพลาส์ดายเลเซอร์ทค
ี่ วามยาวคลืน
่ 585 และ 595 นาโนเมตรต่อการเพิม
่
จานวนของไฟโบรบลาสต์และการแสดงออกของยีนทีส
่ ัมพันธ์กับการเกิดแผลเป็ นในไฟโบรบ
ลาสต์จากแผลเป็ นคีลอยด์ และ แผลเป็ นนูนเกิน

สถานส่งเสริมการวิจัย

3786

การเปรียบเทียบรูปแบบของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอระหว่างเส ้นผมทีไ่ ม่ย ้อมสีกับเส ้นผมทีถ
่ ก
ู ย ้อมสี

รศ.นพ. ชัชวิน ระงับภัย และ น.ส.ธัญชนก รัตน
จันทร์

นิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

3787

การแสดงออกของ programmed cell death ligand 1 ในผู ้ป่ วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยือ
่ บุผวิ คนไทย

ผศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร

สูตศ
ิ าสตร์ นรีเวชวิทยา

รศ.ดร. ขจี ปิ ลกศิร ิ และ น.ส.ปณิธด
ิ า แซ่เฮง

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3788
3789

การศึกษาเปรียบเทียบโรคเกีย
่ วกับทางเดินอาหารในคัมภีรแ
์ พทย์แผนไทยกับ ICD-10-TM และ
ข ้อมูลการวินจ
ิ ฉั ยโรคในคลินก
ิ อายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ศริ ริ าช
การศึกษาค่าเกลือแร่และสารชีวเคมีภายหลังเสียชีวต
ิ จากน้ าวุ ้นลูกตาในศพทีเ่ สียชีวต
ิ ผิดธรรมชาติ
ในประเทศไทย

อ.นพ. อนิรต
ุ วรวาท และ น.ส.กานต์ปริยา ผิวนวล นิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3790

การศึกษาค่าเกลือแร่และสารชีวเคมีภายหลังตายจากน้ าวุ ้นตาในศพทีต
่ ายผิดธรรมชาติในประเทศ
ไทย

อ.นพ.ศักดา สถิรเรืองชัย

นิตเิ วชศาสตร์

3791

การศึกษาค่าอ ้างอิงปริมาตรเนือ
้ สมองโดยวิธเี อ็มอาร์ไอในผู ้สูงอายุปกติในคนไทย

ศ.พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์

รังสีวท
ิ ยา

3792

การศึกษานาร่องการแพ ้ข ้ามกลุม
่ ระหว่างโปรตีนในธัญพืชในผู ้ป่ วยเด็กทีแ
่ พ ้โปรตีนในแป้ งสาลี

ผศ.พญ.ปั ญจมา ปาจารย์

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.นภัทร สิทธาโนมัย

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

3793
3794
3795

การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึ กทักษะทางสังคมในรูปแบบ PEERS® (Programs for
the Education and Enrichment of Relational Skills) ฉบับภาษาไทยในผู ้ป่ วยออทิสติกทีม
่ อ
ี ายุ
ระหว่าง 10- 18 ปี ทีร่ ับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาวิจัยแบบเปิ ดเผยการรักษาสาหรับผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะกล ้ามเนือ
้ ระยางค์สว่ นล่างหดเกร็ง
โดยการใช ้ยาโบท็อกซ์® (BOTOX® )
การศึกษาวิจัยแบบปกปิ ดการรักษาสาหรับผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะกล ้ามเนือ
้ ระยางค์สว่ นล่างหดเกร็ง
โดยการใช ้ยาโบท็อกซ์® (BOTOX®)

3796

การสารวจความมั่นใจของกุมารแพทย์ในการจัดการกับปั ญหาทางจิตเวชเด็กและวัยรุน
่

รศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ

กุมารเวชศาสตร์

3797

้ ในกระแสเลือดจากสายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลางใน
ความแม่นยาในการวินจ
ิ ฉั ยภาวะติดเชือ
ผู ้ป่ วยแผลไหม ้ขนาดใหญ่เมือ
่ ใช ้เกณฑ์ใหม่ทก
ี่ าหนดจากสมาคมแผลไหม ้อเมริกาเทียบกับเกณฑ์
้ และปั จจัยเสีย
่ งในการเกิดภาวะติดเชือ
้ ในกระแสเลือดจากสาย
มาตราฐานจากสมาคมโรคติดเชือ
สวนหลอดเลือดดาส่วนกลางในผู ้ป่ วยแผลไหม ้ขนาดใหญ่

อ.พญ.กุสม
ุ า ชินอรุณชัย

ศัลยศาสตร์

3798

ความแม่นยาของการตรวจภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดด ้วยตาเปล่าของผู ้ปกครอง

รศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่า

กุมารเวชศาสตร์

3799

ความชุกและปั จจัยร่วมในภาวะอ ้วนร่วมกับมวลกล ้ามเนือ
้ พร่องในผู ้สูงอายุในแผนกผู ้ป่ วยนอก
รพ.ศิรริ าช

พญ.พลอย เรืองสินภิญญา

อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
ื่ โครงการ
ชอ

NO

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3800

คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยเด็กโรคกล ้ามเนือ
้ อ่อนแรงเอสเอ็มเอในโรงพยาบาลศิรริ าช

ั
ผศ.พญ.อรณี แสนมณีชย

กุมารเวชศาสตร์

3801

ผลของโปรแกรมการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมแบบไทยกับอัตราการเป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู ้หญิง
ทีม
่ ป
ี ระวัตเิ บาหวานในขณะตัง้ ครรภ์

รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบรู ณ์หริ ัญสาร

สูตศ
ิ าสตร์ นรีเวชวิทยา

3802

ยาปิ เปอราซิลลินทาโซแบคแทมไม่ด ้อยไปกว่ายามีโรพีเนมในการรักษาแบบครอบคลุมในผู ้ป่ วย
โรคเลือดทีม
่ ภ
ี าวะไข ้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวตา่ ในโรงพยาบาลศิรริ าช

รศ.ดร.นพ.เมธี ชยะกุลคีร ี

อายุรศาสตร์

3803

การจัดฝึ กอบรมด ้านการแพทย์แม่นยา

ิ ป์
รศ.ดร.นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขตีศล

เภสัชวิทยา

3804

การแก ้ไขความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ต ้นกาเนิด iPSCs ทีส
่ ร ้างจากผู ้ป่ วยเบต ้าธาลัสซี
เมียด ้วยวิธ ี CRISPR/Cas9

ดร.เมธิจต
ิ วัฒนพานิช

สถานส่งเสริมการวิจัย

3805

้ และยาวในผู ้ป่ วยมะเร็งชาวไทย
การแสดงออกของโปรแลคตินรีเซปเตอร์แบบสัน

3806

้ วัณโรคดือ
การดือ
้ ยาบีดาควิลน
ิ และยาโคลฟาซิมน
ี ในกลุม
่ เชือ
้ ยาหลายขนานทีเ่ พาะได ้จากผู ้ป่ วย

3807

การตรวจหายีนทีถ
่ ก
ู เหนีย
่ วนาด ้วยโคลิสตินใน Acinetobacter baumannii โดยใช ้
Transcriptomics

ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสท
ุ ธิกล
ุ

จุลชีววิทยา

3808

การปรากฏของโปรตีน NCAM ทีส
่ ัมพันธ์กับการเจริญพัฒนาของสมองหนูไมซ์

รศ. ดร. พันโทหญิง สุพน
ิ ชมภูพงษ์ และ นาย
วงศกร ศิรพ
ิ ันธุ์

กายวิภาคศาสตร์

รศ. ดร. อุไรวรรณ โฆษิตานนท์

จุลชีววิทยา

อ.ดร. รัตติยาภรณ์ กัลยา

สถานส่งเสริมการวิจัย

3809
3810

การพัฒนาและการประเมินชุดทดสอบสาหรับการตรวจหาแอนติบอดีตอ
่ เด็งกี/่ เลปโตสไปโรสิส/
สครับไทฟั ส ชนิด igm/IgG ในชุดทดสอบเดียวกัน
การศึกษาเชิงปริมาณของเปปไทด์ทเี่ กิดขึน
้ เมือ
่ เลีย
้ งเซลล์ทอ
่ ไตภายใต ้สภาวะทีม
่ ี TGF-B1 ด ้วย
เทคนิคแมสสเปคโตรเมตรี

อาจารย์ ดร.นพ. ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา และ
น.ส.ขวัญลดา มิตรภักดี
รศ. ดร. ศุภร ฟุ้ งลัดดา และ นายKARCHUNG
TSHERING

กายวิภาคศาสตร์
จุลชีววิทยาการแพทย์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ
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ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3811

การศึกษาโครงสร ้างของสมองส่วน HIPPOCAMPUS ของหนูทถ
ี่ ก
ู เหนีย
่ วนาให ้เป็ นเบาหวานด ้วย
STREPTOZOTOCIN

รศ. ดร. ศิรน
ิ ุช ศรีเจริญเวช และ น.ส.อรอนงค์ มี
อินถา

กายวิภาคศาสตร์

3812

การศึกษาผลของภาวะบกพร่อง medium-chain fatty acyl-CoA dehydrogenase ต่อการ
สังเคราะห์และการทางานของ mitochondrial supercomplex ในหนอนตัวกลม C. elegans

ิ สุธรรมารักษ์
อ.ดร.นพ.วิชต

ชีวเคมี

3813
3814

การศึกษาผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ต ้นกาเนิดเม็ดเลือดแดงและเซลล์สตรอมาชนิด OP9 ต่อ
อ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสง่า
การเพิม
่ จานวนของเซลล์เม็ดเลือดแดงในระบบเพาะเลีย
้ งในห ้องปฏิบัตก
ิ าร
้ ไวรัสแบบ
การศึกษาภูมค
ิ ุ ้มกันของเซลล์เดนไดรติกและปฏิกริยาการจับตัวของอินทีกรินต่อเชือ
Prof.Dr. Kovit Pattanapanyasat และ น.ส.
เฉียบพลันและเรือ
้ รัง
สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร

ชีวเคมี
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3815

การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์ของการเลียนแบบหลอดเลือดในมะเร็งตับอ่อนชนิดต่อมของมนุษย์

อ.นพ.คมกริช จ่างแก ้ว

พยาธิวท
ิ ยา

3816

ความแม่นยาในการวินจ
ิ ฉั ยพยาธิสภาพของเต ้านมจากการเจาะดูดด ้วยเข็มเล็กในโรงพยาบาลศิร ิ
ราช ประเทศไทย

ผศ.นพ.ถิรพล บุญญาอรุญเนตร

พยาธิวท
ิ ยา

3817

บทบาทของตัวรับฮอร์โมนแอนโดรเจนและกลไกการควบคุมในมะเร็งเต ้านมทีไ่ ม่ใช่กลุม
่ ลูมน
ิ ัล

3818

ผลกระทบของเบาหวานต่อโครงสร ้างของ COCHLEA

3819

พัฒนาวิธก
ี ารตรวจหาฮอร์โมน hepcidin ในซีรั่มมนุษย์โดยใช ้เทคนิค LC-MS/MS (Liquid
chromatography/ mass spectrometry)

3820

้ Candida albicans และความสัมพันธ์กับปั จจัยก่อโรค
ระบาดวิทยาโมเลกุลของเชือ

3821

ศึกษาการปรากฏของ GFAP และ S100 ในสมองหนูระยะทารกและหลังคลอด

3822

การใช ้เส ้นรอบคอในการการประเมินวินจ
ิ ฉั ยภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในประชากรไทย

อาจารย์ ดร.นพ. ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา และ
น.ส.วาณี พงษ์ทอง
รศ. ดร. ศิรน
ิ ุช ศรีเจริญเวช และ น.ส.ศศิภา เพียร
ราลึก
ผศ. ดร.พญ. วรพรรณ ศิรวิ ฒ
ั นอักษร และ นาย
อาทิตย์ ศิรธิ รี าเจษฎ์
Asst.Prof.Dr. Popchai Ngamskulrungroj และ
น.ส.LINH THI TRUC PHAM
รศ. ดร. พันโทหญิง สุพน
ิ ชมภูพงษ์ และ น.ส.
พรกนก นิม
่ น ้อย
อ.พญ.ชลธิชา เอือ
้ สมหวัง

กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
จุลชีววิทยาการแพทย์
กายวิภาคศาสตร์
อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
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3823

การใส่สายระบายน้ าไขสันหลังช่วยป้ องกันการเกิดภาวะไขสันหลังขาดเลือดจากการรักษาโรค
่ งสูงต่อการเกิดภาวะไข
หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกด ้วยการใส่สายสวนในผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามเสีย
สันหลังขาดเลือดหรือไม่

รศ. นพ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร

ศัลยศาสตร์

3824

การนาร่องเปรียบเทียบความเข ้มข ้นของยา Ganciclovir ในน้ าจากช่องหน ้าม่านตาหลังจากการ
หยอดตา

ผศ.นพ.ปิ ตพ
ิ ล ชูพงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

3825

การบาดเจ็บบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนั ก ในหญิงคดีถก
ู กระทาทางเพศจากการศึกษาย ้อนหลัง
รอบ 6 ปี ในกรุงเทพมหานคร

อ. นพ.ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์

นิตเิ วชศาสตร์

3826

การพัฒนาระบบบริการการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียและความผิดปกติของฮีโมโกลบินในทารก
แรกเกิดอย่างครบวงจรสาหรับประเทศไทย

รศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

นางสาวนีรนุช ทวีบญ
ุ

รังสีวท
ิ ยา

ผศ. พญ.อัจฉรา กุลวิสท
ุ ธิ์

อายุรศาสตร์

อ. พญ.กุลวรา กิตติสาเรศ

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

ศ.คลินก
ิ นพ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์

อายุรศาสตร์

รศ.ดร. สุวท
ิ ย์ เจริญศักดิ์ และ น.ส.กุลธิดา แสง
คลัง

จิตวิทยาคลินก
ิ

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

อ. พญ.ธัญจิรา จิรนั นทกาญจน์

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

3827
3828
3829

3830

3831
3832
3833

การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคลือ
่ นการฉายรังสีในผู ้ป่ วยมะเร็งทรวงอกและช่องท ้องโดยใช ้
ภาพ Cone-beam computed tomography (CBCT) ในตาแหน่ง isocenter เหนือและใต ้แนว
nipple ของโรงพยาบาลศิรริ าช
การศึกษาเพือ
่ ประเมินและแก ้ไขภาวะพร่องและขาดวิตามิดใี นผู ้ป่ วยโรคเอสแอลอี และศึกษา
ปั จจัยทีท
่ านายภาวะพร่องและขาดวิตามินดีในผู ้ป่ วยเอสแอลอี
การศึกษาเพือ
่ ประเมินการทดสอบความเข ้ากันได ้ด ้วยวิธโี ฟลไซโตเมทรีโดยการย ้อมทีและบีเซลล์
สามสีกอ
่ นผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู ้บริจาคทีม
่ ช
ี วี ต
ิ
่ และมีการปกปิ ดข ้อมูลสองด ้าน ทีศ
ึ ษายาโทฟาซิทน
การศึกษาในระยะที่ 3บี/4 แบบสุม
่ ก
ิ บ
ิ
(TOFACITINIB) ขนาด 5 มก. ร่วมกับและไม่ได ้ร่วมกับยาเมโธเทรกเซต (METHOTREXATE)
เปรียบเทียบกับยาอะดาลิมแ
ู มบ (ADALIMUMAB) ร่วมกับยาเมโธเทรกเซตในอาสาสมัครทีเ่ ป็ น
โรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์ทก
ี่ าลังมีอาการซึง่ มีความรุนแรงระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง
การศึกษากลไกทางจิตของผู ้ป่ วยโรคซึมเศร ้า
้ เอชไอวี ในทารกติดเชือ
้ เอชไอวีชาวไทยทีไ่ ด ้รับยาต ้านไวรัสเร็ว
การศึกษาการซ่อนตัวของเชือ
(ฮีฟแนท209/อาร์ว4
ี 75)
การศึกษาทางด ้านสถิตใิ นผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้ปรึกษามายังศูนย์พษ
ิ วิทยาศิรริ าช โรงพยาบาลศิรริ าช

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
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3834

การศึกษาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของศพ เปรียบเทียบระหว่างกรณีการปิ ดกัน
้ และไม่ปิดกัน
้
Femoral vein

ั วงศ์ชนะภัย
รศ.ดร.นพ.วิชย

นิตเิ วชศาสตร์

3835

่ ปกปิ ดข ้อมูลการรักษาสองด ้านของยา PF-05280586
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
ิ มบ (RITUXIMAB) สาหรับการรักษาลาดับแรกในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ น โรคมะเร็ง
เปรียบเทียบกับยาริทซ
ู แ
ต่อมน้ าเหลืองชนิดฟอลลิคล
ู าทีพ
่ บ CD20 เป็ นบวกในระยะแพร่กระจายตา่

ผศ.นพ.นพดล ศิรธิ นารัตนกุล

อายุรศาสตร์

3836

การศึกษาอัตราการเสียชีวต
ิ และปั จจัยทีม
่ ส
ี ัมพันธ์กับการเสียชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยเอชไอวีทเี่ ข ้ารับการ
รักษาแบบผู ้ป่ วยในทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช ในยุคทีม
่ ก
ี ารใช ้ยาต ้านเอชไอวี

ผศ. พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย

อายุรศาสตร์

3837

ความชุกของการเลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่และปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่ในสตรีทเี่ ป็ น
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์

อาจารย์พญ. นลินี พาณิชยวัฏ

สูตศ
ิ าสตร์ - นรีเวชวิทยา

3838

ท่าทางของศีรษะทีม
่ ผ
ี ลต่อการเปลีย
่ นแปลงค่าความดันลูกตาในผู ้ป่ วยต ้อหินมุมเปิ ด

ผศ.น.ต.พญ.ดารินทร์ สากิยลักษณ์

จักษุ วท
ิ ยา

3839

ิ ฎ์กล
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการตีบซา้ ของหลอดเลือดแดง เอออร์ตาร์หลังการใส่ขดลวดถ่างขยายผ่านสายสวน ศ. นพ.กฤตย์วก
ิ รม ดุรงค์พศ
ิ ษ
ุ
ผลของการรับประทานยาพรีกาบาลิน ก่อนการผ่าตัด ต่อการใช ้มอร์ฟีนใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด
ั
ในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดมดลูกทางหน ้าท ้องทีอ
่ าจตัดรังไข่รว่ มด ้วย ภายใต ้การฉีดยาชาร่วมกับ
อาจารย์ พญ.ฐานิกา เกียรติชย
มอร์ฟีนทางไขสันหลัง
ภาพผนั งหลอดเลือดสมอง ประสพการณ์ระยะแรกในเวชปฏิบัตใิ นโรงพยาบาลศิรริ าช
ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์

3840
3841

กุมารเวชศาสตร์
วิสัญญีวท
ิ ยา
รังสีวท
ิ ยา

3842

ภาวะแทรกซ ้อนหลังการรักษาด ้วยไอโอดีนรังสีในผู ้ป่ วยมะเร็งไทรอยด์ชนิด differentiated ที่
ได ้รับปริมาณรังสีรวมมากกว่า 600 mCi

อาจารย์ พญ.เฉลิมรัตน์ แก ้วพุด

รังสีวท
ิ ยา

3843

การแก ้ไขความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ต ้นกาเนิด iPSCs ทีส
่ ร ้างจากผู ้ป่ วยเบต ้าธาลัสซี
เมียด ้วยวิธ ี CRISPR/Cas9

ดร.เมธิจต
ิ วัฒนพานิช

สถานส่งเสริมการวิจัย

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3850

การค ้นหากลไกการทางานทีเ่ ปลีย
่ นแปลงของเซลล์เยือ
่ บุหลอดเลือดจากปฏิกริ ย
ิ าของ TNF-a
้ ไวรัสเดงกี่
และการติดเชือ
การตอบสนองของภูมค
ิ ุ ้มกันผ่านเซลล์ตอ
่ การปลูกฝี ป้องกันไข ้ทรพิษ
้ ไวรัสเดงกี่
การประเมินวิธก
ี ารตรวจวัดปริมาณ dengue NS1 antigenในพลาสมาของผู ้ป่ วยทีต
่ ด
ิ เชือ
ด ้วยเครือ
่ ง BluBox ร่วมกับVIRO-Track cartridges.
การพัฒนาเซลล์ต ้นกาเนิดโดยการเหนีย
่ วนาสาหรับการศึกษาโรค spinocerebellar ataxia ชนิดที่
3
การศึกษา VIRULENCE FACTORS ทีม
่ บ
ี ทบาทสาคัญต่อการหลีกหนีออกจาก PHAGOSOME
้ Burkholderia pseudomallei
และการสร ้าง ACTIN-BASED MOTILITY ของเชือ
การศึกษาเชิงปริมาณของเปปไทด์ทเี่ กิดขึน
้ เมือ
่ เลีย
้ งเซลล์ทอ
่ ไตภายใต ้สภาวะทีม
่ ี TGF-B1 ด ้วย
เทคนิคแมสสเปคโตรเมตรี
การศึกษาทางพันธุศาสตร์ของกลุม
่ อาการ ทูเบอรัส สเคลอโรซิส คอมเพล็กซ์

3851

้ มาลาเรียของสารสกัดจากผักแพวในสัตว์ทดลอง
การศึกษานาร่องและฤทธิก
์ ารต ้านเชือ

3852

การศึกษาผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ต ้นกาเนิดเม็ดเลือดแดงและเซลล์สตรอมาชนิด OP9 ต่อ
อ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสง่า
การเพิม
่ จานวนของเซลล์เม็ดเลือดแดงในระบบเพาะเลีย
้ งในห ้องปฏิบัตก
ิ าร

ชีวเคมี

3853

ความสัมพันธ์ของการเปลีย
่ นแปลงทางพันธุกรรมของโปรตีน p53 กับปริมาณ miR-34 ในตัวอย่าง
เนือ
้ เยือ
่ จากผู ้ป่ วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ

อ.ดร.ชนาธิป เมธีไตรรัตน์

ชีวเคมี

รศ. พญ.บุษฎี ประทุมวินจ
ิ

พยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ

ั และ น.ส.เจนจิรา เฉลิม
อ.ดร. อรพรรณ ศรีพช
ิ ย
ผศ. ดร. ธนาภรณ์ รุง่ เรือง และ น.ส.วันรุสนี
หวังโส๊ะ

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

พญ.ภัสสร แซ่หลิน

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

นายนพพล ศรีประทุมทอง

จิตเวชศาสตร์

3844
3845
3846
3847
3848
3849

3854
3855
3856
3857
3858

ประโยชน์ของการนาระบบตรวจสอบอัตโนมัตข
ิ องผลการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ ารมาใช ้ใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในประเทศไทย
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความรุนแรงของโรคเบต ้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี
้ เพือ
ผลของการให ้สารสกัดมะระขีน
้ ก (Momordica charantia L.) ระยะก่อนการติดเชือ
่ ชะลอ
้ มาลาเรีย
ภาวะปรสิตในกระแสเลือดในหนูทดลองทีไ่ ด ้รับเชือ
Incidence and Risk Factors of Preterm Premature Rupture of Membranes in Siriraj
Hospital
การประเมินโครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการปฏิบัตงิ านด ้านจิตวิทยาคลินก
ิ

รศ.ดร.สง่า พัฒนากิจสกุล

ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศศิรริ าช

รศ. ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล

จุลชีววิทยา

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ.ดร.นพ. ชินวุธ วัฒนชีวโนปกรณ์ และ น.ส.
อลิศา ฤทธาภัย
ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย ์ กอรปศรีเศรษฐ์ และ
น.ส.วารินทิพย์ ศรีนุ่น

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

อ.ดร. รัตติยาภรณ์ กัลยา

สถานส่งเสริมการวิจัย

อ. ดร. นพ.ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์
ผศ.ดร. ธนาภรณ์ รุง่ เรือง และ นายกษิดส
ิ กาลัง
เก่ง

กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3859
3860

ื่ โครงการ
ชอ
การประเมินความยาวเอ็นสะบ ้าสาหรับการผ่าตัดสร ้างเอ็นไขว ้หน ้าโดยภาพถ่ายรังสีข ้อเข่าแนวหน ้า
หลัง
การประเมินคุณภาพชีวต
ิ และลักษณะจาเพาะของการแพ ้ในผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ไทยทีเ่ ป็ นโรคจมูกอักเสบ
ภูมแ
ิ พ้

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ิ ฐ์ เลิศวานิช
รศ. นพ.พิสฏ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

รศ. นพ.พงศกร ตันติลป
ี ิ กร

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

3861

การลงทะเบียนผู ้ป่ วยเบาหวานในคลินก
ิ เบาหวานโรงพยาบาลศิรริ าช

รศ.พญ.อภิรดี ศรีวจิ ต
ิ รกมล

อายุรศาสตร์

3862

่ ระหว่างการผ่าตัดต่อทางเบีย
การวิจัยเปรียบเทียบแบบสุม
่ งหลอดเลือดหัวใจกับการสอดฝั งขดลวด
เคลือบยา เอเวอโรลิมัสแก่ผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันหลายเส ้น

รศ.นพ.ดารัส ตรีสโุ กศล

อายุรศาสตร์

3863

การวิจัยเพือ
่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช ้ยาอย่างสมเหตุผล

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล

อายุรศาสตร์

3864

การวินจ
ิ ฉั ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงของทารกในครรภ์โดยการตรวจวิเคราะห์สาร
พันธุกรรมของทารกในกระแสโลหิตของมารดา

รศ. นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

3865

การศึกษาการใช ้ยาต ้านการหลัง่ กรด (proton pump inhibitor) อย่างไม่เหมาะสมในผู ้ป่ วยรับไว ้
ในโรงพยาบาล

อ.พญ.ชลธิชา เอือ
้ สมหวัง

อายุรศาสตร์

3866
3867
3868
3869

้ เอชไอวี และภูมค
้ เอชไอวี ในเด็กติดเชือ
้ เอชไอวีทไี่ ด ้รับ
การศึกษาการซ่อนตัวของเชือ
ิ ุ ้มกันต่อเชือ
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ
ยาต ้านไวรัสตัง้ แต่ในช่วงทารก
การศึกษานาร่องเพือ
่ ศึกษาความเป็ นไปได ้ของการใช ้แบบเก็บข ้อมูลต ้นแบบเพือ
่ สัมภาษณ์อัต
ลักษณ์ทางเพศ สาหรับเก็บข ้อมูลเพศเมือ
่ แรกเกิดและการระบุเพศของตนเอง ในเด็กและวัยรุน
่ อายุ ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ
8 – 24 ปี
การศึกษาประโยชน์ของการฉีดสารทึบรังสีทางหลอดเลือดดาต่อการแปลผลภาพการตรวจเพทซี
ผศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ
ทีสแกนในผู ้ป่ วยมะเร็งปอด มะเร็งลาไส ้และมะเร็งต่อมน้ าเหลือง
การศึกษาผลของ Platelet-rich plasma ต่อการเก็บรักษารากผม

ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
รังสีวท
ิ ยา
ตจวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3870
3871

3872

3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880

3881

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาผลของการใช ้เครือ
่ งดืม
่ คาร์โบไฮเดรตก่อนผ่าตัด ต่อความสามารถในการเดินหลังผ่าตัด
่
ในผู ้ป่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดลาไส ้ใหญ่และทวารหนั ก-การทดลองแบบสุม
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารดูดซับแรงกระแทกกับพืน
้ ผิวยาง ต่อ การทรงตัว
การเปลีย
่ นแปลงของระยะเวลาการเคลือ
่ นไหวและแรงปฏิกริ ย
ิ าจากพืน
้ ในการเดินในผู ้สูงอายุ
่ มีการปกปิ ดการรักษาทัง้ สองฝ่ าย ควบคุมด ้วยยาหลอกของยา เอแอลเอสการศึกษาวิจัยแบบสุม
008176 ชนิดรับประทานซึง่ ทาการศึกษาเป็ น 2 ส่วน เพือ
่ ประเมินความปลอดภัย ความทนต่อยา
เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของการให ้ยาทีเ่ พิม
่ ขนาดยาโดยให ้ยาครัง้ เดียว และให ้ยา
้ เรสพิราทอรีซน
ิ ไซ
หลายครัง้ ในเด็กทารกทีเ่ ข ้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนือ
่ งจากการติดเชือ
เทียลไวรัส (อาร์เอสวี)
้ เพือ
่ มสภาพของกระดูกอ่อน
การสร ้างแผ่นเซลล์กระดูกอ่อนหลายชัน
่ รักษาการเสือ
การสารวจความต ้องการและคุณสมบัตท
ิ พ
ี่ งึ ประสงค์ของผู ้ให ้ความรู ้ด ้านเบาหวานในประเทศไทย
ความชุกของภาวะกระดูกสะโพกผิดรูปชนิด Cam จากภาพถ่ายรังสีในผู ้ป่ วยไทยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
เปลีย
่ นข ้อสะโพกเทียม: การศึกษาย ้อนหลัง 15 ปี
ความชุกของลักษณะกายวิภาคของปุ่ มกระดูก anterior inferior iliac spine
ความสัมพันธ์ของการคานวณหาพืน
้ ทีใ่ ต ้กราฟ 24 ชัว่ โมงของยาแวนโคมัยซินในผู ้ป่ วยไทยเฉพาะ
ราย ระหว่างการประมาณค่าจากระดับยา 2 จุด และการประมาณค่าด ้วยวิธส
ี เี่ หลีย
่ มคางหมู
ระดับความเข ้มข ้นของยาเซฟาโซลินในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ารับการผ่าตัด โดยการใช ้เครือ
่ งปอดหัวใจ
เทียม
อุบัตก
ิ ารณ์ความสาเร็จในการถอดท่อหายใจทันทีภายหลังการผ่าตัดเปลีย
่ นถ่ายตับใน
โรงพยาบาลศิรริ าช
การใช ้สารสกัดจากขมิน
้ ชันเพือ
่ ขับเหล็กและต ้านการอักเสบในผู ้ป่ วยโรคเบต ้า-ธารัสซีเมีย/
ฮีโมโกลบิน อี (Iron Chelating and Anti-inflammatory Effects of Curcumin Extract in
β-thalassemia/Hb E Patients
การตรวจหายีนทีถ
่ ก
ู เหนีย
่ วนาด ้วยโคลิสตินใน Acinetobacter baumannii โดยใช ้
Transcriptomics

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ผศ.พญ.มิง่ ขวัญ วงษ์ยงิ่ สิน

วิสัญญีวท
ิ ยา

ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ

กุมารเวชศาสตร์

ศ. นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
รศ. พญ.สุภาวดี ลิขต
ิ มาศกุล

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด
กุมารเวชศาสตร์

ิ ฐ์ เลิศวานิช
รศ. นพ.พิสฏ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ิ ฐ์ เลิศวานิช
รศ. นพ.พิสฏ

ศัลย์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์และกายภาพบาบัด

ผศ.ดร.พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์

ผศ. พญ.เสาวภาคย์ ลาภมหาไพศาล

วิสัญญีวท
ิ ยา

อ. นพ.อภิชาต ศุภธรรมวิทย์

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์

ชีวเคมี

ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสท
ุ ธิกล
ุ

จุลชีววิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3882

การตายของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต ้าจากยาเดกซาเมทาโซนเกีย
่ วข ้องกับ Trail

รศ.พญ.สุวฒ
ั ณี คุปติวฒ
ุ ิ

สรีรวิทยา

3883

้ เอนเทอรโรไวรัส 71 โดยวิธโี ฟลไซโตเมตทรีเพือ
การพัฒนาวิธท
ี ดสอบฤทธิส
์ ง่ เสริมการติดเชือ
่
การคัดกรองสาหรับการเตรียมความพร ้อมสาหรับการเตรียม IVIG

อ. ดร. นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไตรเทพและศ.ดร.
ประเสริฐ เอือ
้ วรากุล (ทีป
่ รึกษา)

จุลชีววิทยา

3884

้ ซิฟิลส
การศึกษาพยาธิสภาพของทารกและรกในทารกตายคลอดทีต
่ ด
ิ เชือ
ิ ในครรภ์ในโรงพยาบาลศิ
อ.พญ.จิตสุภา ตรีทพ
ิ ย์สถิตย์
ริราช

พยาธิวท
ิ ยา

3885

ฤทธิใ์ นการต ้านการอักเสบและกดภูมค
ิ ุ ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตารับทีเ่ หมาะสม
สาหรับส่งผ่านทางผิวหนั ง

ศ.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์ (ทีป
่ รึกษา)

สถานส่งเสริมการวิจัย

3886

่ ถือได ้ของมาตรวัดความปวด BPS และ CPOT ใน
การเปรียบเทียบความแม่นตรงและความเชือ
ผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามรู ้สึกตัวไม่ปกติในหอผู ้ป่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม

อ.พญ.กรุณา วงษ์ตงั ้ มั่น

วิสัญญีวท
ิ ยา

3887

การตอบสนองต่อยาฟี นล
ิ เอฟรีนของกล ้ามเนือ
้ มุลเลอร์ในผู ้ป่ วยเปลือกตาตก

ผศ.รอ.พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์

จักษุ วท
ิ ยา

3888

การทานายประสิทธิภาพยาอ๊อกคาร์บาซีปีนโดยวิธก
ี ารให ้ยาไลโดเคนทางหลอดเลือดดาในผู ้ป่ วย
ปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท

อาจารย์ นายแพทย์ปราโมทย์ เอือ
้ โสภณ

วิสัญญีวท
ิ ยา

รศ. พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. มลุล ี ตัณฑวิรฬ
ุ ห์ และ นายสหัสา เรืองศรี

รังสีวท
ิ ยา

อ.พญ.บุศรา ศิรวิ ณ
ั สาณฑ์

วิสัญญีวท
ิ ยา

3889
3890
3891

การประเมินความไวและความจาเพาะของแบบทดสอบสาร Placental Alpha-Microglobulin-1
(PAMG-1) ในการทานายการคลอดก่อนกาหนด
การประเมินค่าปริมาณรังสีจากการใช ้สารเภสัชรังสีในการตรวจวินจ
ิ ฉั ยทางเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
โรงพยาบาลศิรริ าช
การฟื้ นตืน
่ จากยาระงับความรู ้สึกในผูป
่ ่ วยทีม
่ ารับการผ่าตัดกระดูกคอเปรียบเทียบระหว่างการได ้รับ
กับไม่ได ้รับยาเด๊กซ์เมเดทโธมิดน
ี เป็ นยาเสริมระหว่างการระงับความรู ้สึก

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3892

การยับยัง้ ไข่ตกและการเปลีย
่ นแปลงของฟองไข่ทส
ี่ ัมพันธ์กับการเริม
่ ใช ้ฮอร์โมนรวมคุมกาเนิด
ในช่วงกลางของระยะก่อนตกไข่ระหว่างชนิดทีม
่ ี 2.5 มิลลิกรัมโนเมเจสตรอล อะซีเตทและ 1.5
มิลลิกรัมเอสตราไดออลเป็ นส่วนประกอบ เปรียบเทียบกับชนิดทีม
่ ี 0.075 มิลลิกรัมเจสโตดีนและ
่ ทีม
0.02 มิลลิกรัมเอททินล
ิ เอสตราไดออลเป็ นส่วนประกอบ: การวิจัยแบบสุม
่ ก
ี ลุม
่ ควบคุม

พญ.ธัญดา เทียมพงศ์

3893

การศึกษาเปรียบเทียบระดับอิมมูโนโกลบินอีทจ
ี่ าเพาะต่อสารก่อภูมแ
ิ พ ้ในอาหารและอากาศใน
เด็กไทย โดยการตรวจวิธย
ี โู รอิมมูนและวิธอ
ี ม
ิ มูโนแค็บ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติมา เวศกิจกุล กุมารเวชศาสตร์

3894

การศึกษาความแตกต่างของปริมาณสารเคมีต ้านการอักเสบและสารเคมีกอ
่ การอักเสบในเสมหะ
ระหว่างผู ้ป่ วยโรคหืดทีม
่ ห
ี ลอดลมขนาดเล็กอุดกัน
้ ชนิดทีม
่ แ
ี ละไม่มก
ี ารอักเสบของหลอดลมขนาด
เล็ก

ศ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสวุ รรณ

อายุรศาสตร์

3895

การศึกษาความชุกของการเกิดคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจแบบกลุม
่ อาการ Brugada โดยการเปลีย
่ น
ตาแหน่งของการติดคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจให ้สูงขึน
้ ในผู ้ชาย

ิ ฐ์
ผศ.พญ.วรางคณา บุญญพิสฏ

อายุรศาสตร์

3896

การศึกษานาร่องประสิทธิภาพของการฉายแสงอาทิตย์เทียมชนิดอัลตราไวโอเลต เอ วัน ในการ
รักษาโรคสะเก็ดเงิน

ผศ. พญ.นฤมล ศิลปอาชา

ตจวิทยา

3897

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฉายแสงอาทิตย์เทียมอัลตราไวโอเลต เอ วัน
ในโรคสะเก็ดเงิน: ประเมินผลโดยอาการทางคลินก
ิ และพยาธิวท
ิ ยา

ผศ.พญ.นฤมล ศิลปอาชา

ตจวิทยา

ผศ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

อายุรศาสตร์

ิ ฐ์
ผศ. พญ.วรางคณา บุญญพิสฏ

อายุรศาสตร์

3898
3899

่ ปกปิ ดข ้อมูลทัง้ สองด ้านของยา PF 06439535 ร่วมกับยาพาค
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
ลิแทกเซล-คาร์โบพลาติน และยาเบวาซิซแ
ู มบร่วมกับยาพาคลิแทกเซล-คาร์โบพลาตินเป็ นวิธก
ี าร
รักษาลาดับแรกในผู ้ป่ วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก และไม่ใช่ชนิดสแควร์มัสเซลล์ในระยะ
ลุกลาม
การศึกษาหาความผิดปกติทางพันธุกรรมทีเ่ ป็ นเหตุของการเสียชีวต
ิ เฉียบพลันไม่ทราบโดยสาเหตุ

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

3900

การหาปริมาณมะเร็งในต่อมน้ าเหลืองเซนติเนลเพือ
่ ทานายสภาวะของต่อมน้ าเหลืองทีไ่ ม่ใช่เซน
ติเนลในมะเร็งเต ้านมระยะเริม
่ ต ้น

อ.ดร.นพ.ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา

ศัลยศาสตร์

3901

่ งต่อโรคซิฟิลส
ความชุกและปั จจัยเสีย
ิ แต่กาเนิด

พญ.ชนาภรณ์ โมกขมรรคกุล

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

กุมารเวชศาสตร์

คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยผืน
่ แพ ้สัมผัส
ประสบการณ์การรักษารกเกาะแน่นในโรงพยาบาลศิรริ าช
ประสิทธิผลการใช ้ถุงเท ้าเสริมอุ ้งเท ้าภายในบ ้าน ในการลดอาการปวดในผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ั ญหาเรือ
่ งเส ้น
่ ม การศึกษาไปข ้างหน ้าแบบสุม
่
เอ็นกล ้ามเนือ
้ พยุงอุ ้งเท ้าเสือ
ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความท ้อถอยทางการเรียนของนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐแห่งหนึง่

รศ. พญ.วรัญญา บุญชัย
ผศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

ตจวิทยา
สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาวะปากแห ้งในผู ้ป่ วยไทย

อ.พญ.วรรณนิภา วัฒโนภาส

โสต นาสิก ลาริงซ์วท
ิ ยา

อ. พญ.เพียงพร ศักดิศ
์ ริ วิ ฒ
ุ โฒ

จักษุ วท
ิ ยา

ผศ. นพ.ปิ ตพ
ิ ล ชูวงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

ความชุกของภาวะขาดวิตามินบี 1 ในเด็กอ ้วนชาวไทย

3903
3904

3906
3907
3908
3909

ภาควิชา/หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล เด่นทรัพย์
สุนทร

3902

3905

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ผลการรักษาและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการมองเห็นในผู ้ป่ วยเด็กทีไ่ ด ้รับบาดเจ็บทางตาแบบมีบาดแผล
ทะลุในโรงพยาบาลศิรริ าช
้ ของจอตาจากเชือ
้ เริมในผู ้ป่ วยโรงพยาบาลศิรริ าช
ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ของโรคติดเชือ

รศ.ดร. สุชรี า ภัทรายุตวรรตน์ และ น.ส.สุชานั นท์
จิตวิทยาคลินก
ิ
เกิดผล

3910

ระดับความเข ้มข ้นของยาเซฟาโซลินในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ารับการผ่าตัด โดยการใช ้เครือ
่ งปอดหัวใจ
เทียม

ผศ.พญ.เสาวภาคย์ ลาภมหาไพศาล

วิสัญญีวท
ิ ยา

3911

้ ซิฟิลส
ลักษณะของหญิงวัยรุน
่ ตัง้ ครรภ์ทต
ี่ ด
ิ เชือ
ิ ในโรงพยาบาลศิรริ าช

อ. พญ.ธัชจารีย ์ พันธ์ชาลี

สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา

3912

ลักษณะทางคลินก
ิ และภาวะแทรกซ ้อนในผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ภ
ี าวะ schizencephaly

รศ.นพ.สุรชัย ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล

กุมารเวชศาสตร์

APTAMER - MEDIATED DELIVERY OF THERAPEUTIC MOLECULES FOR CANCER
TREATMENT
GENISTEIN PROTECTS AGAINST GLUCOCORTICOID - INDUCED PANCREATIC B-CELL
APOPTOSIS
MECHANISM OF GINSENOSIDE Re EFFECT ON SKCa CURRENT IN HUMAN CORONARY
ARTERY ENDOTHELIAL CELL

Assoc.Prof.Dr. Chatchawan Srisawat และ
นายธีระพงศ์ โพธิเ์ อีย
่ ม
Assoc.Prof.Dr. Suwattanee Kooptiwut และ
น.ส.กาญจนา สุขศรี
Lect. Luecha Boontaveekul และ นายกิตณ
ิ ัฐ
รอดทองดี

3913
3914
3915

ชีวเคมี
สรีรวิทยาการแพทย์
สรีรวิทยาการแพทย์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3916

กลไกการเพิม
่ การเรียนรู ้และความทรงจาโดยสารสกัดพรมมิในหนูแรท

ผศ.ดร.นพ.นราวุฒ ิ ภาคาพรต

สรีรวิทยา

3917

้ เอนเทอโร
การเตรียมสารควบคุมเพือ
่ ใช ้ในการควบคุมคุณภาพการทดสอบฤทธิย
์ บ
ั ยัง้ การติดเชือ
ไวรัส71โดยวิธโี ฟลไซโตเมทรี

อ.ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไ์ ตรเทพ

สถานส่งเสริมการวิจัย

3918
3919
3920
3921
3922

การเพิม
่ ประสิทธิภาพการย ้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีและฟลูออเรสเซนต์อน
ิ ซิตไู ฮบริไดเซซั่นสาหรับไข
กระดูก
การแยกและศึกษาคุณสมบัตข
ิ องแบคเทอริโอเฟจทีจ
่ าเพาะต่อ Salmonella enterica subspecies
enterica สาหรับประยุกต์ใช ้เป็ น Biocontrol agent
การตรวจหายีนทีถ
่ ก
ู เหนีย
่ วนาด ้วย colistin ใน Acinetobacter baumannii โดยใช ้
Transcriptomics
การประยุกต์ใช ้การเพิม
่ จานวนของแบคเทอริโอเฟจและเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี สาหรับ
้ non-typhoidal Salmonella อย่างรวดเร็ว
การตรวหาเชือ
การผลิตแอนติบอดีสายเดีย
่ วของมนุษย์ทจ
ี่ ับจาเพาะกับโปรตีนเอ็มสองและ/ หรือเอ็นเอสหนึง่ ของ
ไวรัสไข ้หวัดใหญ่แบบจีเอ็มพี

ผศ.นพ. ธวัชชัย พงศ์พฤฒิพันธ์ และ นายสุวฒ
ั
ชัย โพธิห
์ ล ้า
Prof.Dr. Sunee Korbsrisate และ น.ส.ปรีดา
โพธิถ
์ าวร
ผศ.ดร.นพ. ไอยฤทธิ์ ไทยพิสท
ุ ธิกล
ุ และ นายชู
ศีล บุญสุวรรณสกุล
ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย ์ กอรปศรีเศรษฐ์ และ
นายอนุชา แสงวิมาน

พยาธิวท
ิ ยา
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน
จุลชีววิทยาการแพทย์
วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา

ปรสิตวิทยา

ศาสตราจารย์ ดร. ธารารัชต์ ธารากุล และ นาย
วชิร สายสุข

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3923

การพัฒนาเทคนิคในการตรวจเดนกีไวรัสในปั สสาวะ

3924

การพัฒนาโมเดลการควบคุมและกาจัดพยาธิฟิลาเรียในแมวทีอ
่ าศัยในแหล่งระบาดของโรคเท ้าช ้าง
รศ.ดร.สิรจิ ต
ิ วงศ์กาชัย
ในจังหวัดนราธิวาส

3925

การพัฒนาการทดสอบการกระตุ ้นเบโซฟิ ลโดยวิธโี ฟลว์ไซโตเมทรี

อาจารย์ ดร.พญ. ดวงจิต กนิษฐานนท์ และ น.ส.
ลักขณา ดาวดอน

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3926

การพัฒนาระบบค ้นหายาต ้านไวรัสเดงกีจ
่ ากไลบรารีข
่ องยาทีผ
่ า่ นการรับรองแล ้วจาก US FDA

รศ.ดร.ถาวรชัย ลิม
้ จินดาพร

ศูนย์วจิ ัยเป็ นเลิศศิรริ าช

3927

การพัฒนาวิธต
ี รวจวินจ
ิ ฉั ยระดับโมเลกุลอย่างครอบคลุมสาหรับโรคไตเป็ นถุงน้ าชนิดเอดีพเี คดีด ้วย
เทคโนโลยีวเิ คราะห์ลาดับเบสยุคใหม่แบบมุง่ เป้ าหมายจาเพาะ

อาจารย์ ดร. วรรณา ทองนพคุณ และ น.ส.รัชดา
พร ชะนะญาติ

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

ปรสิตวิทยา

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

3928

การวิเคราะห์การกลายพันธุข
์ องยีน TEK ในผู ้ป่ วยโรคความผิดปกติของหลอดเลือดดาชาวไทย

3929

การศึกษาการกลายพันธุข
์ องยีน TSC2 ของกลุม
่ อาการทูเบอรัส สเคลโรซิส คอมเพล็กซ์ ในผู ้ป่ วย
ชาวไทย

3930

การศึกษาประสิทธิภาพของยาสมุนไพรตารับอายุรเวทศิรริ าชยาหอมเบอร์ 20 ในการป้ องกันการ
ตายของเซลล์ประสาทในภาวะสมองขาดเลือดในหนูขาววิสตาร์

3931
3932
3933
3934

การศึกษาผลกระทบของน้ ายาละลายแคลเซียมออกจากกระดูกทีม
่ ผ
ี ลต่อฮอร์โมนรีเซบเตอร์
(hormonal receptors) และ เฮอร์ทน
ู วิ (HER-2/neu) ด ้วยวิธเี ทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมี
(immunohistochemistry) ในเนือ
้ เยือ
่ มะเร็งเต ้านม
การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในครอบครัวชาวไทยทีม
่ ถ
ี า่ ยทอดแบบ
autosomal dominant โดยใช ้เทคนิค Exome Sequencing
ั ้ ปี ท ี่ 6 ต่อการจัดสอบประมวลความรอบรู ้ ภาคปฏิบัต ิ ปี
ความพึงพอใจของนั กศึกษาแพทย์ชน
การศึกษา 2559
้ ไวรัสชิวาเมนโพลีโอมา (JC และ BK) ในผู ้ป่ วยทีเ่ ปลีย
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชือ
่ น
ถ่ายอวัยวะทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย
อ.ดร. เบญจพร พานิชเจริญ และ น.ส.ภุมรินทร์
ทิพประมวล
อาจารย์ ดร.นพ. ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์ และ น.ส.
ปุณยอาภา ศรีคริ น
ิ ทร์

ภาควิชา/หน่วยงาน
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์

รศ.ดร.ขจี ปิ ลกศิร ิ

กายวิภาคศาสตร์

ผศ.พญ. พนิตตา สิทธินามสุวรรณ และ นางลัค
กุล ยานากิฮาระ

พยาธิวท
ิ ยา

ดร.วทิพย์ ตัง้ จิตติโภคิน

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

นางสาวอลิษา แคล ้วเครือ

ฝ่ ายการศึกษา

ผศ.ดร. นาวิน ห่อทองคา และ น.ส.พรสุข ร่ม
พุฒตาล

จุลชีววิทยาการแพทย์

รศ.พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์

พยาธวิทยาคลินก
ิ

3935

้ เนือ
ค่าอ ้างอิงของการทดสอบพาราไทรอยด์ฮอร์โมนทีเ่ จาะจากชิน
้ โดยตรงเพือ
่ วินจ
ิ ฉั ยความ
ผิดปกติของต่อมพาราไทรอยด์

3936

ยาอายุวฒ
ั นะมีผลต่ออายุขัยและสุขภาพของซีอล
ิ แ
ิ กนส์

3937

การเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายเบือ
้ งต ้นทีส
่ ัมพันธ์ตอ
่ การเจ็บป่ วยจากความร ้อนระดับปานกลางถึง
รุนแรง ในหลักสูตรการฝึ กทหารของกองทัพเรือ

3938

การแสดงออกของโปรตีนCD44เป็ นตัวพยากรณ์ความรุนแรงของโรคและชีว้ ด
ั ประสิทธิผลของ ยา
sorafenib ในการรักษามะเร็งตับระยะลุกลาม

อ.พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี

อายุรศาสตร์

3939

การตรวจหาอิมมูโนโกลบุลน
ิ จีและคอมพลีเมนต์ C3d บนผิวเม็ดเลือดแดงโดยใช ้โฟลไซโทเมทรี
ในผู ้ป่ วยฮีโมลัยติคอะนีเมียจากกลไกออโตอิมมูนทีใ่ ห ้ผลการทดสอบคูมบส์เป็ นลบ

ศ.นพ. วันชัย วนะชิวนาวิน[หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

ิ สุธรรมารักษ์
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. วิชต
และ น.ส.กนกกร พิทยากรภักดี
รองศาสตราจารย์ นพ. สัมมน โฉมฉาย และ
น.ต.หญิงศุภกาญจน์ ผิวเกษแก ้ว

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949

3950

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

การตอบสนองของวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในผู ้ป่ วยไวรัสตับอักเสบเรือ
้ รังทีม
่ ี เอสแอนติเจนเป็ นลบ
การนาร่องเปรียบเทียบความเข ้มข ้นของยาแกนซิโคลเวียร์ (ganciclovir) ระหว่างยาหยอดตาชนิด
น้ า และชนิดเจล ในน้ าจากช่องหน ้าม่านตาหลังจากการหยอดตา

รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี[หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ปิ ตพ
ิ ล ชูพงศ์

จักษุ วท
ิ ยา

การวัดความหนาของพังผืดใต ้ฝ่ าเท ้าในคนไทย โดยการใช ้คลืน
่ อัลตราซาวน์

รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และกายภาพบาบัด

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของภาวะทีพ
่ บบ่อยทีเ่ ป็ นเหตุของการเป็ นภาวะพึง่ พิงในผู ้สูงอายุ
ไทย
การวินจ
ิ ฉั ยโรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รังโดยการตรวจวัดความต ้านทานของหลอดลม (Impulse
oscillometry system)
่ พลิว้
การศึกษาความแตกต่างของปริมาณไมโครพาทิเคิลในผู ้ป่ วยโรคหัวใจเต ้นผิดจังหวะ ชนิดสัน
้ างชีวภาพใน
กับคนปกติ และความสัมพันธ์ของไมโครพาทิเคิลกับลักษณะทางคลินก
ิ และตัวบ่งชีท
่ พลิว้
โรคหัวใจเต ้นผิดจังหวะ ชนิดสัน
้ ราคริปโตคอคคัสในผู ้ป่ วยทีไ่ ม่ได ้ติดเชือ
้ เอช
การศึกษาความผิดปกติของภูมค
ิ ุ ้มกันในผู ้ป่ วยติดเชือ
ไอวีในโรงพยาบาลศิรริ าช

รศ.พญ. วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ[หัวหน ้า
โครงการ],

อายุรศาสตร์

รศ.พญ. เบญจมาศ ช่วยชู[หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

ศ.นพ. รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์ [หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. เมธี ชยะกุลคีร[ี หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

อ.นพ.ณั ฐวุฒ ิ เสริมสาธนสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

การศึกษานาร่องการรักษาภาวะขาขาดเลือดเรือ
้ รังขัน
้ วิกฤตด ้วยการฉีดโมโนนิวเคลียร์เซลล์ท ี่
ได ้มาจากผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการกระตุ ้นด ้วย ยากระตุ ้นการสร ้างเม็ดเลือดขาว
การศึกษาผลของกรดไขมันโอเมก ้า-3 และยาสเตตินต่อการเกิด oxidation ของอนุภาคไขมันทีม
่ ี
apoB เป็ นส่วนประกอบ
การศึกษาระดับค่า Indoleamine 2, 3 dioxygenase (IDO) ในการทานาย vascular events ใน
อนาคตในคนไข ้ทีม
่ ารับการทา coronary angiogram
การศึกษาวิจัยติดตามผลในระยะยาว เพือ
่ ประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัส และ/
หรือแบบแผนการดือ
้ ยาของไวรัส ของอาสาสมัครโรคไวรัสตับอักเสบซีเรือ
้ รัง ทีเ่ คยได ้รับการรักษา
ด ้วยยาเอ็มเค-5172 ในการวิจัยทางคลินก
ิ ก่อนหน ้านี้

รศ. พญ.นั นทกร ทองแตง
อายุรศาสตร์
ศ.นพ. กิตติพงศ์ มณีโชติสวุ รรณ[ผู ้ร่วมวิจัย],
รศ.นพ. ณั ฐวุฒ ิ วงษ์ประภารัตน์[หัวหน ้า
อายุรศาสตร์
โครงการ],
รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี[หัวหน ้าโครงการ],
รศ.นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา[ผู ้ร่วมวิจัย], ผศ.
อายุรศาสตร์
พญ. ศิวะพร ไชยนุวต
ั [ิ ผู ้ร่วมวิจัย], รศ.นพ. วัชร
ศักดิ์ โชติยะปุตตะ[ผู ้ร่วมวิจัย], อ.นพ. สุพจน์ นิม
่
อนงค์[ผู ้ร่วมวิจัย],

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3951

3952

3953

ื่ โครงการ
ชอ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ดาเนินการในสถาบันวิจัยหลายแห่งและมีกลุม
่ การรักษาเพียงกลุม
่ เดียว
เพือ
่ พิสจ
ู น์กลไกการออกฤทธิข
์ องยา โดยศึกษาความปลอดภัย ความทนต่อยา ประสิทธิผล เภสัช
จลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของยาไบโตเปอร์ตน
ิ (อาร์โอ4917838) ในผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ นโรค
เบต ้าธาลัสซีเมียชนิดไม่พงึ่ พาเลือด
่ ปกปิ ดทัง้ สองทาง ควบคุมด ้วยยาหลอก ทาในพหุสถาบัน เพือ
การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม
่
ศึกษาประสิทธิภาพ (รวมถึงผลยับยัง้ ความเสียหายของโครงสร ้าง) ความปลอดภัย, และความทน
ได ้ต่อยาจนถึง 2 ปี ของยาเซคูคน
ิ ูแมบ (150 มิลลิกรัม และ 300 มิลลิกรัม) รูปแบบกระบอกฉีดยา
พร ้อม
การศึกษาหน ้าทีข
่ องยีนทีม
่ ค
ี วามแปรผันสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานชนิดโมดีและ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในคนไทย

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

ศ.นายแพทย์วป
ิ ร วิประกษิต

กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ. อัจฉรา กุลวิสท
ุ ธิ[์ หัวหน ้าโครงการ],
่ วชาญวิศวกิจ[ผู ้ร่วมวิจัย], อ.
รศ.พญ. ปวีณา เชีย
นพ. ชยวี เมืองจันทร์[ผู ้ร่วมวิจัย],

อายุรศาสตร์

รศ. นพ.ณั ฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา

อายุรศาสตร์

3954

การศึกษาหาค่าอ ้างอิงของ serum free light chains ratio ของผู ้ป่ วยโรคไตเรือ
้ รังในคนไทย

ผศ.นพ. ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์[หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

3955

การหาค่าความไว ความจาเพาะและเปรียบเทียบความแตกต่าง Alpha-Synuclein,
InflammatoryBiomarkers และรอยโรค cerebral microbleeds ระหว่างกลุม
่ alpha
synucleinopathies (DLB. PD, PDD), และโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer disease) และคนปกติ
ของโรงพยาบาลศิรริ าช ประเทศไทย

รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์[หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

3956

ความแตกต่างระหว่างผู ้ป่ วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับทีม
่ แ
ี ละไม่มอ
ี าการปวดศีรษะ

รศ.นพ. วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล[หัวหน ้า
โครงการ],

อายุรศาสตร์

ผศ.นพ. พรพจน์ เปรมโยธิน[หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

3957
3958
3959

3960

ความแปรผันของยีนทีส
่ ัมพันธ์กับโรคอ ้วนในกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคอ ้วนทีเ่ ข ้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิร ิ
ราช
ความชุกและความสัมพันธ์ของการนอนหลับทีผ
่ ด
ิ ปกติและระดับความรุนแรงของพังผืดในผู ้ป่ วย
โรคตับคัง่ ไขมันทีไ่ ม่ได ้เกิดจากการดืม
่ แอลกอฮอล์
ความชุกของภาวะการคลายตัวของกล ้ามเนือ
้ หัวใจห ้องล่างซ ้ายผิดปกติ และความสัมพันธ์กับ
ปริมาณธาตุเหล็กในกล ้ามเนือ
้ หัวใจโดยการตรวจทางคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าในผู ้ป่ วยธาลัสซีเมียชนิด
รุนแรงทีม
่ ก
ี ารบีบตัวของหัวใจห ้องล่างซ ้ายปกติ
ความสัมพันธ์ระหว่างการแปรผันทางพันธุกรรมของยีน PNPLA3 rs738409, TM6SF2
rs58542926 และ MBOAT7 rs641738 กับการเกิดโรคตับคัง่ ไขมันทีไ่ ม่ได ้เกิดจากการดืม
่
แอลกอฮอล์ในผู ้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรือ
้ รัง

รศ.นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา[หัวหน ้า
อายุรศาสตร์
โครงการ], ผศ.พญ. ศิวะพร ไชยนุวต
ั [ิ ผู ้ร่วมวิจัย],
ศ.นพ.รุง่ โรจน์ กฤตยพงษ์

อายุรศาสตร์

รศ.นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา[หัวหน ้าโครงการ], อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3961
3962
3963
3964

ื่ โครงการ
ชอ
ความสาคัญของโรคตับคัง่ ไขมันทีไ่ ม่ได ้เกิดจากการดืม
่ แอลกอฮอล์เพือ
่ การพยากรณ์โรคระยะยาว
ในผู ้ป่ วยไวรัสตับอักเสบบีเรือ
้ รัง
ความสาคัญของภาวะไขมันสะสมในตับทีไ่ ม่ได ้เกิดจากการดืม
่ แอลกอฮอล์ตอ
่ การตรวจพบความ
ผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจทีป
่ ระเมินจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู ้ป่ วยทีส
่ งสัยโรค
หลอดเลือดหัวใจ
คุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยนอกโรคหลอดเลือดสมอง ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิรริ าช
้ างชีวภาพสาหรับการวินจ
ตัวบ่งชีท
ิ ฉั ยและประเมินความรุนแรงของโรคเนือ
้ เยือ
่ ปอดอักเสบทีเ่ กิด
จากโรคผิวหนั งแข็ง

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา[หัวหน ้า
อายุรศาสตร์
โครงการ], ผศ.พญ. ศิวะพร ไชยนุวต
ั [ิ ผู ้ร่วมวิจัย],
รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

อายุรศาสตร์

รศ. พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อ.นพ. ชยวี เมืองจันทร์[ผู ้ร่วมวิจัย], ผศ.นพ. ศุภ
อายุรศาสตร์
ฤกษ์ ดิษยบุตร[หัวหน ้าโครงการ],
รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี[ผู ้ร่วมวิจัย], รศ.นพ.
พูลชัย จรัสเจริญวิทยา[หัวหน ้าโครงการ], ผศ.
อายุรศาสตร์
พญ. ศิวะพร ไชยนุวต
ั [ิ ผู ้ร่วมวิจัย], รศ.นพ. วัชร
ศักดิ์ โชติยะปุตตะ[ผู ้ร่วมวิจัย], อ.นพ. สุพจน์ นิม
่
อนงค์[ผู ้ร่วมวิจัย],

3965

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาผู ้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรือ
้ งรังด ้วยยากลุม
่ Direct
Acting Antivirals ในประเทศไทย : การวิจัยในชีวต
ิ จริงแบบพหุสถาบัน

3966

้ เนือ
ประสิทธิภาพของยา Desmopressin Acetate ในการลดภาวะเลือดออกภายหลังการตรวจชิน
้
ไต ในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารทางานของไตผิดปกติรน
ุ แรง (การศึกษานาร่อง)

ผศ.พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบล
ู ย์[ผู ้ร่วมวิจัย],

อายุรศาสตร์

3967

ปั จจัยกระตุ ้นการกาเริบของโรคไมแอสทีเนียกราวิส

ิ ฐ์[หัวหน ้า
รศ.พญ. กนกวรรณ บุญญพิสฎ
โครงการ],

อายุรศาสตร์

3969

ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวาร
หนั กในประเทศไทยด ้วยวิธก
ี ารใช ้เครือ
่ งมือทดลองแบบทางเลือก
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อสมรรถภาพทางร่างกายในผู ้ป่ วยโรคอ ้วน

3970

ปั จจัยทีส
่ ัมพันธ์กับภาวะการยอมรับของผู ้ป่ วยต่ออาการของโรคในผู ้ป่ วยโรคข ้ออักเสบรูมาตอยด์

3968

3971
3972

ผลของการกาหนดอาหารเพือ
่ ใช ้ในการรักษาอาการอืดแน่นท ้อง ในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะทางเดินอาหาร
แปรปรวน
ผู ้ป่ วยเด็กในคลินก
ิ โรคข ้อและรูมาติสซั่มในภาคพืน
้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ผศ.พญ. พจมาน พิศาลประภา[หัวหน ้าโครงการ], อายุรศาสตร์
ผศ.นพ. พรพจน์ เปรมโยธิน[หัวหน ้าโครงการ],
อายุรศาสตร์
รศ.พญ.วันรัชดา คัชมาตย์, รศ.พญ.ปวีณา
่ วชาญวิศวกิจ, ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสท
เชีย
ุ ธิ,์
อายุรศาสตร์
ผศ.พญ.เอมวลี อารมย์ด,ี อ.นพ.ชยวี เมืองจันทร์,
พญ.เบญญาภา สรรพอุดม
ผศ.พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร[หัวหน ้าโครงการ], อายุรศาสตร์
อ. พญ.ศิรริ ัตน์ จารุวณิช

กุมารเวชศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

รศ.นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา[ผู ้ร่วมวิจัย], ผศ.
พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร[ผู ้ร่วมวิจัย], ผศ.นพ.
อายุรศาสตร์
จุลจักร ลิม
่ ศรีวไิ ล[หัวหน ้าโครงการ], อ.พญ.
อวยพร เค ้าสมบัตวิ ฒ
ั นา[ผู ้ร่วมวิจัย],
ศ.นพ. วิษณุ ธรรมลิขต
ิ กุล[ผู ้ร่วมวิจัย], ผศ.นพ.
อายุรศาสตร์
รุจภ
ิ าส สิรจิ ตุภัทร[หัวหน ้าโครงการ],
รศ.นพ. มานพ พิทักษ์ ภากร[ผู ้ร่วมวิจัย], ผศ.พญ.
กฤติยา กอไพศาล[หัวหน ้าโครงการ], อ.นพ.
อายุรศาสตร์
ลักษมันต์ ธรรมลิขต
ิ กุล[ผู ้ร่วมวิจัย],

3973

ภาวะท ้องเสียรุนแรงแบบเรือ
้ รังในผู ้ป่ วยทีใ่ ช ้ยาเมเฟนามิคแอซิดระยะเวลานาน

3974

้ แบคทีเรียจากปั สสาวะของผู ้ป่ วยโรงพยาบาลศิรริ าชโดยใช ้ระบบ
ระบาดวิทยาของการตรวจพบเชือ
เฝ้ าระวังการดือ
้ ยาต ้านจุลชีพตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก

3975

รูปแบบทางพันธุกรรมของผู ้ป่ วยมะเร็งลาไส ้ใหญ่ในประเทศไทย

3976

ลักษณะทางคลินก
ิ และลักษณะทางจุลพยาธิวท
ิ ยาของผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะตับอักเสบจากยาใน
โรงพยาบาลศิรริ าช

3977

สาเหตุของการเกิดภาวะกาเริบเฉียบพลันในผู ้ป่ วยโรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รังทีจ
่ าเป็ นต ้องได ้รับการรักษา รศ.พญ. เบญจมาศ ช่วยชู[ผู ้ร่วมวิจัย], ผศ.นพ.
ในโรงพยาบาล
อนุภพ จิตต์เมือง[หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

3978

อัตราการเสียชีวต
ิ ในโรงพยาบาลของผู ้ป่ วยกล ้ามเนือ
้ หัวใจตายชนิดทีม
่ เี อสทียกร่วมกับช็อกเหตุ
หัวใจทีไ่ ด ้รับการบันทึกภาพหลอดเลือดหัวใจด ้วยรังสีฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลศิรริ าช

รศ.พญ. วิวรรณ ทังสุบต
ุ ร[หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

3979

อุบัตก
ิ ารณ์การเสียชีวต
ิ ภายในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดแก ้ไขภาวะเลือดเซาะผนั งหลอดเลือด
แดงใหญ่ชนิดเอ แบบเฉียบพลันและเรือ
้ รัง

ผศ.พญ.เสาวภาคย์ ลาภมหาไพศาล

วิสัญญีวท
ิ ยา

อุบัตก
ิ ารณ์ของภาวะหายใจไม่สัมพันธ์กับเครือ
่ งช่วยหายใจในผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะการหายใจลาบาก
เฉียบพลันระยะแรก
การประเมินกระบวนการสร ้าง anti-CD3/28 expanded CD4+ T cell สาหรับการพัฒนาวิธก
ี าร
้ เอชไอวี (Evaluation of anti-CD3/28 expanded CD4+
รักษาด ้วยภูมค
ิ ุ ้มกันในผู ้ป่ วยโรคติดเชือ
T cell production strategy for a development of an immune based therapy in HIV-1
infected patients)

รศ.นพ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา[ผู ้ร่วมวิจัย], ผศ.นพ.
นั ฐพล ฤทธิท
์ ยมัย[หัวหน ้าโครงการ],

อายุรศาสตร์

ผศ. ดร.ณั ฐวัฒน์ อ่อนลมูล

งานกลุม
่ วิจัยและเครือข่ายวิจัย (สถาน
ส่งเสริมฯ)

การผลิต T-cells ทีม
่ ต
ี ัวรับแอนติเจนลูกผสมทีจ
่ าเพาะต่อโปรตีนบนผิวเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี

อ.มุทต
ิ า จุลกิง่

งานกลุม
่ วิจัยและเครือข่ายวิจัย (สถาน
ส่งเสริมฯ)

3980

3981

3982

รศ.นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา[หัวหน ้าโครงการ], อายุรศาสตร์

โครงการวิจ ัย ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการ
ชอ

ผูว้ จ
ิ ัย/คณะผูว้ จ
ิ ัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

3984

การผลิตแอนติบอดีสายเดีย
่ วของมนุษย์ทจ
ี่ ับจาเพาะกับโปรตีนเอ็มสองและ/ หรือเอ็นเอสหนึง่ ของ
ไวรัสไข ้หวัดใหญ่แบบจีเอ็มพี
การพัฒนาระบบค ้นหายาต ้านไวรัสเดงกีจ
่ ากไลบรารีข
่ องยาทีผ
่ า่ นการรับรองแล ้วจาก US FDA

3985

การศึกษาข ้อกาหนดมาตรฐานของยาจากสมุนไพรตารับสัตถกวาตะ

รศ.ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

เภสัชวิทยา

3986

การศึกษาผลขององค์ประกอบของแบคทีเรียและโปรตีนทีห
่ ลัง่ ออกมาจาก Escherichia coli ต่อ
การสร ้างผลึกแคลเซียมอ๊อกซาเลท

อาจารย์ ดร. รัตติยาภรณ์ กัลยา และ น.ส.อร
พรรณ นฤพันธาวาทย์

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3987

การศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของเอ็กโซมเพือ
่ ค ้นหายีนก่อโรคไตผิดปกติในการขับกรด

ผศ. ดร.นั ญวรรณ รุง่ โรจน์

งานกลุม
่ วิจัยและเครือข่ายวิจัย (สถาน
ส่งเสริมฯ)

3988

การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในครอบครัวชาวไทยทีม
่ ถ
ี า่ ยทอดแบบ
autosomal dominant โดยใช ้เทคนิค Exome Sequencing

ดร.วทิพย์ ตัง้ จิตติโภคิน

วิทยาภูมค
ิ ุ ้มกัน

3989

ความสัมพันธ์ของการผ่าเหล่าของยีนส์ embB ทีม
่ ผ
ี ลต่อการดือ
้ ยาของ ethambutol กับ
้ วัณโรค ในประเทศไทย
genotype ของเชือ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พบชัย งาม
สกุลรุง่ โรจน์

จุลชีววิทยา

3990

ระบบไบโอเซนเซอร์สาหรับศึกษากลไกการเกิดโรคทีส
่ าคัญและการพัฒนายาใหม่

อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

เภสัชวิทยา

3983

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. วันเพ็ญ ชัยคาภา

ปรสิตวิทยา

รศ.ดร.ถาวรชัย ลิม
้ จินดาพร

กายวิภาคศาสตร์

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

1

Course on Image-Guided Adaptive Brachytherapy (IGABT)in Cervical Cancer
Division fo Radiation Onclogy

9 ต.ค. 60

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช

1

1

2

การประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ ง "การฉีดยาโบทูลน
ิ ั่ ม
ท็อกซิน รักษาภาวะกล ้ามเนือ
้ ... " ครัง้ ที1
่ /2561

19 ต.ค. 60

ห ้องประชุม 308-309 อาคารศรีสวรินทิรา

1

57

โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูง รุน
่ ที่ 1 สาหรับพยาบาลภายนอกคณะ 9 ต.ค. 60
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ พืน
้ ฐาน สาหรับพยาบาลของการไฟฟ้ า
17 ต.ค. 60
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
โครงการอบรมผู ้ตรวจสอบการติดตัง้ ระบบก๊าซทางการแพทย์ตาม NFPA99 (ASSE
17 ต.ค. 60
6020 Medical Gas System Inspector Certification Program)

้ 10 ตึกอดุลยเดชวิกรม
ศูนย์ SiMSET ชัน

1

437

้ 10 ตึกอดุลยเดชวิกรม
ศูนย์ SiMSET ชัน

1

53

้ 10 ตึกอดุลยเดชวิกรม
ศูนย์ SiMSET ชัน

1

38

3
4
5
6

SEA PCI OPTIMISATION WORKSHOP

8 ต.ค. 60

ห ้องปฎิบัตก
ิ ารตรวจสวนหัวใจ
้ 3 อาคารศูนย์โรคหัวใจ
ชัน

1

30

7

โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารรักษาผู ้ป่ วยทืม
่ ภ
ี าวะหัวใจหลอดเลือดตีบ(Calcified
Vessel) โดยการรักษาด ้วย Rotablator (Rotablator Workshop)

14 ต.ค. 60

ห ้องปฎิบัตก
ิ ารตรวจสวนหัวใจ
้ 3 อาคารศูนย์โรคหัวใจ
ชัน

1

16

8

ฝึ กอบรมทักษะการใส่สายสวนสาหรับฟอกเลือด

11 ต.ค. 60

1

30

9

โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Training Endovascular

18 ต.ค. 60

1

10

10

โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Endovascular Trining Course

31 ต.ค. 60

1

10

11

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop'University cadaveric Course"

3 ต.ค. 60

1

25

12

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop'SRS Workshop"

20 ต.ค. 60

1

24

13

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"JAPAN-PRESTIGE LP"

25 ต.ค. 60

1

29

14
15

Teaching doctor-patient communication
่ ระชาชน "ฉี่ไม่พงุ่ มุง่ สู ้ ต่อมลูกหมากโต"
โครงการเผยแพร่ความรู ้สูป

18-20 ต.ค. 60
6 ต.ค. 60

้ 4
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการ SiTEC ชัน
อาคารศรีสวรินทิรา
้ 12 ตึกสยามมินทร์
ห ้องประชุมอุดมฯ ชัน
้ 13
ห ้องประชุมสาขาวิชาศลัยศาสตร์หลอดเลือด ชัน
ตึกสยามินทร์
้ 5 ตึกอดุลยเดชวิกรม
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ชัน
้ 4 อาคาร
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการ SiTEC ชัน
ศรีสวรินทิรา
้ 4 อาคาร
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการ SiTEC ชัน
ศรีสวรินทิรา
ห ้องประชุมศิษย์เก่า
หอผู ้ป่ วย/หน่วยตรวจ

1
1

76
112

16

พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช

1 - 31 ต.ค.60

พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช

10

11,421

1

343

6
1

74
85

17
18
19

ประชุมวิชาการคุณภาพ Quality conference ครัง้ ที่ 6/2560 เรือ
่ ง Siriraj KM: เรียนรู ้
่ วามปลอดภัยด ้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool
ความต่าง สร ้างความรู ้ สูค
รับดูงาน หน่วยงานภายนอกคณะฯ
วิทยากรสอน Lean คณะเวชศาสตร์เขตร ้อน ม.มหิดล

18-ต.ค.-60
ต.ค.-60
31-ต.ค.-60
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ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ
้ 7
ตึกสยามินทร์ ชัน
ในคณะฯ
คณะเวชศาสตร์เขตร ้อน ม.มหิดล

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
20
21
22
23
24
25

26

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
รับศึกษาดูงาน จาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
้ ปี ท ี่ 2
ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักศึกษาแพทย์ ชัน
สัปดาห์เภสัชกรรม
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ (ศิร ิ
ราชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)
- อาสาสมัครเก็บข ้อมูลโครงการฯ ลงชุมชนวัดเพลงวิปัสสนา
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่
โครงการสร ้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนั กเรียนชัน
3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)
- อาสาสมัครเก็บข ้อมูลโครงการฯ ลงชุมชนวัดอัมพวา
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)
- อาสาสมัครเก็บข ้อมูลโครงการฯ ลงชุมชนเคหะ สน. บางกอกน ้อย

ว ัน/เดือน/ปี

้ 7
ห ้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์ ชัน

1

13

18-ต.ค.-60
18-ต.ค.-60

้ 12
หอกีฬาศิรริ าชสัมพันธ์ ชัน
โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

1
1

196
21

1

145

01-ต.ค.-60

โรงพยาบาลศิรริ าช

1

126

5 - 7 ต.ค.60

ชุมชนวัดอัมพวา

1

386

08-ต.ค.-60

ชุมชนเคหะ สน. บางกอกน ้อย

1

121

ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ
้ 5
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

17

1

20

1
1

25
200

1

300

1

50

1

75

31 ต.ค. 60

28

้ การพยาบาลผู ้ป่ วย Cardiac Imaging for Nurses
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
(หลักสูตร 4 วัน)

1 พ.ย. 60

31
32
33
34
35

ชุมชนวัดเพลงวิปัสสนา

2 - 10 ต.ค.60

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Kanto Trauma approach course"

International ESRA Cadaveric Workshop ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ าร iClass Anatomy Cadaver Workshop
Siriraj Pediatric Annual Conference 2017 : Moving Forward to the Excellent
Child Health
"Set up an allergy clinic in general practive"
2017 International DIRFloortime Conference A Pathway to Understanding
and Enganging a Child with..
The International Rhinology Update Course ครัง้ ที่ 24 1.เพือ
่ เพิม
่ พูนความรู ้
ความสามารถของโสต ศอ นาสิกแพทย์ในการตรวจวิฉจ
ิ ฉั ยและรักษาโรคจมูกไซนัสที่
พบบ่อย
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ พืน
้ ฐาน สาหรับบุคลากรทั่วไปภายนอก
คณะ

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

2 ต.ค. 60

27

29
30

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

2 พ.ย. 60
6 พ.ย. 60
7 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60

ห ้องประชุมหม่อมหลวงบัว กิตย
ิ ากร
้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน
้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน
้ 1 อาคารศรีสว
ห ้องประชุมราชปนั ดดาสิรน
ิ ทิรา ชัน
รินทิรา
้ 4
ห ้องบรรยาย 414 และ ตึกศรีสวรินทิรา ชัน
The Chatrium Hotel Bangkok Riverside ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

9 พ.ย. 60

้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน

1

60

10 พ.ย. 60

้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

30
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

36

การประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารใช ้งานโปรแกรม Expert in Instantaneous wave Free Ratio
12 พ.ย. 60
ในประเทศไทย Expert in Instantaneous wave Free Ratio (iFR) In Thailand

37

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารผ่าตัดผ่านกล ้องทางนรีเวชวิทยา สาหรับแพทย์และพยาบาล
รุน
่ ที่ 4 ประจาปี 2560

13 พ.ย. 60

38

"Cancer Survival Workshop 2017"

13 พ.ย. 60

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 14th Asia-Pacific Conference on Diabetic Limb
Problems
อบรมเชิงปฎิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง Clinical visit at the center of excellence and a hand-on
workshop
International Annual Short Course: Ultrasound-guided peripheral nerve block
workshop
การประชุมวิชาการ Basic Siriraj Adult Reconstructive Surgery Course (ASAR
2017)
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ ง การฝึ กทักษะการผ่าตัดหูใน Temporal Bone
ครัง้ ที่ 38
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Hip&Knee Recon arthroplasty
Course"
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารหลักสูตร"ทักษะการให ้คาปรึกษา แนะนา เพือ
่ ควบคุม
ป้ องกัน โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย"
SOFT CADAVERIC WORKSHOP: TECHNIQUES IN DEEP BRAIN STIUMLATION
โครงการจัดงานปาฐกถาเกียรติยศ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ปาฐกถาสุด แสง
วิเชียร ประจาปี 2560
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ ง “Lyft Day”
The 48th Anniversary of Department of Parasitology, Siriraj Hospital
International Conference: Towards the New Realm of Parasitology and
Engineered Antibodies Research"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ ง "การกู ้ชีพแก่ผู ้สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ"
Toxicological and Hazmat Life Support - Asia Pacific Edition 2017 (THLS-AP
2017)

17 พ.ย. 60

สถานทีจ
่ ัด
้ 3
ห ้องตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชัน
ศูนย์ฝึกอนรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล ้องไทย
เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ภาควิชาสูตศ
ิ าสตร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
้ 12
(SiMR) ชัน
ห ้องประชุมราชปนั ดดาสิรน
ิ ทิรา
้ 1 อาคารศรีสวรินทิรา
ชัน

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

1

25

1

6

1

50

1

400

19 พ.ย. 60

้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน

1

4

20 พ.ย. 60

้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน

1

26

20 พ.ย. 60

้ 7
ห ้องประชุม 7006 ตึกสยามินทร์ ชัน

1

72

21 พ.ย. 60

้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน

1

10

21 พ.ย. 60

้ 1
ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชัน

1

15

21 พ.ย. 60

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

10

22 พ.ย. 60

้ 2
ห ้องประชุม ตึกอานันทรา ชัน

1

28

22 พ.ย. 60

้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน

1

40

22 พ.ย. 60

้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

300

22 พ.ย. 60

ภายนอกคณะฯ

1

400

23 พ.ย. 60

ห ้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
้ 12
ธันวาคม 2550 (SiMR) ชัน

1

140

23 พ.ย. 60

้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

60
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
โครงการฝึ กอบมรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารรักษาผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดเรือ
้ งรัง
(CTO PCI WORKSHOP)
จัดอบรมประชุมวิชาการเรือ
่ ง Siriraj Endovascular Aneurysum Treatment
(Intemediate)
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง Clinical visit at the center of excellence and a
hands-on workshop
่ การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การจัดทาสือ
Essential Skills for Clinical Teachers
โครงการ Pearls in Medical Education ครัง้ ที่ 6 Transformative Learning : How
to do it? การเรียนรู ้เพือ
่ การเปลีย
่ นแปลง : เขากากับอย่างไร?
ความรู ้พืน
้ ฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์
Essential Skills for Clinical Teachers Online Course
้ การพยาบาลผู ้ป่ วยCardiac Imaging for Nurse
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจาปี 2560 เรือ
่ ง “Value-Based
Management Leading Siriraj to High Performance Organization : การจัดการ
่ งค์กรสมรรถนะสูง”
คุณค่าศิรริ าชสูอ
รับดูงาน หน่วยงานภายนอกคณะฯ

65

สัมมนา เรือ
่ ง การติดตามผลการดาเนินการ Siriraj Initiatives for Performance
Excellence (SiIPEx)

66

Lean Clinic โครงการขนส่งสิง่ ส่งตรวจ ภาควิชาพยาธิวท
ิ ยา

67
68
69
70
71

Lean Clinic โครงการ Lean Nursing Document
ฝ่ ายการพยาบาล
Lean Clinic โครงการ Lean งานการพยาบาลรังสีวท
ิ ยา
ิ จุฬาฯ
Lean Clinic ความก ้าวหน ้าโครงการร่วมกับนิสต
รับศึกษาดูงาน จาก สถาบันพระปกเกล ้า
กิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ KM Tool เครือ
่ งมือยกระดับความรู ้เพือ
่ พัฒนางาน (งานการ
พยาบาลผู ้ป่ วยพิเศษ)
มหกรรมสุขภาพ

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

23 พ.ย. 60

้ 3
ห ้องตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชัน

1

6

25 พ.ย. 60

้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน

1

20

26 พ.ย. 60

้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน

1

2

2-3 พ.ย. 60
6-7 พ.ย. 60

ห ้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา
ห ้องประชุม 1514 อาคาร 100 ปี พระศรีฯ

1
1

128
50

8 พ.ย. 60

ห ้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา

1

101

9-11 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
6 - 9 พ.ย60
1 - 30 พ.ย.60

ห ้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา

1
1
1
12

173
3
13
8,108

ห ้องประชุมหม่อมหลวงบัว
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช

9 -10 พ.ย.60

ห ้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรี
้ 15
นครินทร์ ชัน

1

1,180

พ.ย.-60

ในคณะฯ

10

128

้ 12
ห ้องโถงจัดแสดง อาคาร SIMR ชัน

1

18 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60
02-พ.ย.-60

้ 2 ห ้องเล็ก
ตึกอานวยการ ชัน

23-พ.ย.-60

15 พ.ย.60

้ 8
ห ้องประชุมสถิตนิมานการ ตึกอดุลย์ ชัน
ห ้องประชุม AB ฝ่ ายการพยาบาล
้ 2
ตึก 84 ปี ชัน
้ 6
ห ้องประชุมเล็ก ตึก 72 ปี ชัน
้ 8
ห ้องประชุมสถิตนิมานการ ตึกอดุลย์ ชัน
้ 2
ห ้องประชุม D204 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

27 พ.ย.60
6 - 7 พ.ย.60

22 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60
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1

65
48
15
21

1

25

1
1
1

5
4
25

ั้ 7
ห ้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์ชน

1

48

โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

1

632

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

38
57
84
69

1

543

้ 10
ห ้องประชุม 2 ตึกสยามินทร์ ชัน

1

2

2 ต.ค. 60

ห ้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
้ 15
นครินทร์ ชัน

1

140

17 ต.ค. 60

้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุยเดชวิกรม ชัน

1

17

1 พ.ย. 60

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

40

6 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1
1

2
15

30 พ.ย. 60

้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุยเดชวิกรม ชัน

1

54

1

40

1

30

1

30

6 - 7 พ.ย.60
13-พ.ย.-60
14-พ.ย.-60
27 - 28 พ.ย.60

1 ต.ค. 60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ งการเรียนรู ้แบบ Active learning

25-26.พ.ย.60

1 ธ.ค. 60

85

โครงการเลีย
้ งเด็กยุคไทยแลนค์ 4.0 อย่างไร ให ้ฉลาด อารมณ์ด ี มีสข
ุ ภาพแข็งแรง

1 ธ.ค. 60

86

Transesophageal echocardiography workshop

2 ธ.ค. 60

87
88
89
90
91

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"MDT Japan BKP training cadaver
workshop"
ฝึ กอบรมเรือ
่ ง Childhood Immunization จาก National Healthcare Group
Polyclinic จากประเทศสิงคโปร์
โครงการประชุมเชิงปฎิบัต ิ 5th Intervention Pain Forum
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"MDT SEA Tumor Trauma Crouse"
เรือ
่ ง Thai chapter of CT Advances (Powered by GE Healtthcare)

้ 2
ห ้องจุฬาภรณ์ สยามินทร์ ชัน
้ 7
รพ.ศิรริ าช ปิ ยมหาราชการุณย์ ชัน
ศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ปี
โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

1
1
1
1

โครงการ Stress Management - training for the trainers รุน
่ ที่ 2
ทดสอบสมรรถภาพนั กศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันเบาหวานโลก
วันโรคหลอดเลือดสมองโลก
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)
- อาสาสมัครเก็บข ้อมูลโครงการฯ ลงชุมชนวัดเพลงวิปัสสนา
้ ทักษะการตรวจหัวใจด ้วยคลืน
อบรมระยะสัน
่ ความถีส
่ งู ผ่านทางหลอดอาหารระหว่าง
และหลังผ่าตัด สาหรับแพทย์ชาวไทย รุน
่ ที่ 2

โครงการอบรมผู ้ตรวจสอบการติดตัง้ ระบบก๊าซทางการแพทย์ตาม NFPA99 (ASSE
6020 Medical Gas System Inspector Certification Program)
Laser Surgery in Urology 1. เพือ
่ ทบทวนความเกีย
่ วกับการส่องกล ้องระบบทางเดิน
ปั สสาวะ และการผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโดยใช ้เลเซอร์
หลักสูตร Short course training in skin laser surgery
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Trauma approach Course"
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูง สาหรับพยาบาลในเครือ
โรงพยาบาลปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์
หลักสูตรฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตก
ิ ารบาบัด
ทดแทนไต

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

ชุมชนวัดไชยทิศ

ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาลฯ
้ 11
ตึก 84 ปี ชัน
ศูนย์รับเลีย
้ งและพัฒนาเด็กศิรริ าช อาคารหอพัก
้ 1 ตึกปฐมภูม ิ
พยาบาล ชัน
ห ้องประชุมหม่อมหลวงบัว กิตย
ิ ากร ตึกศูนย์โรคหัวใจ
้ 15
ชัน

2 ธ.ค. 60

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

25

4 ธ.ค. 60

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

3

6 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60

้ 4
ห ้องผ่าตัด ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน
้ 1 ตึก SiMR
ห ้องประชุม 101 ชัน

1
1
1

20
25
45
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials
ั ญีศริ ริ าชประจาปี 2560 "7th Asia Anesthesia Forum & 6th
ประชุมวิชาการวิสญ
Annual Siriraj Conference"
ประชุมวิชาการ เรือ
่ ง Siriraj Child Psychiatry and Pediatrics 1st Annual
Conference
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตเิ รือ
่ ง Pain management
ั ญีศริ ริ าช ประจาปี 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารวิสญ
ฝึ กอบรมหลักสูตร Training on Quality Assurance and Accreditation Process in
Health Professional Education Institutes
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Peripheral Intervention Workshop
การประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการรักษาผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (PCI) ด ้วยวิธก
ี ารใช ้
สายสวนผ่านทางข ้อมือที Sheathless guiding Catheterization for Trans radial
approach
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารนานาชาติ เรือ
่ ง “2017 Facial Rejuvenation
Symposium”
การเรียนรู ้แบบ Active learning
โครงการดนตรีจต
ิ อาสา พาใจเป็ นสุข ครัง้ ที่ 2
โครงการประชุมวิชาการ เรือ
่ ง ระบบสุขภาพระดับปฐมภูม ิ
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
ประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality conference) ประจาปี 2560 เรือ
่ ง "สร ้างคุณค่า จาก
การจัดการข ้อมูล : Value creation from big data management"
รับดูงาน หน่วยงานภายนอกคณะฯ
การเข ้าร่วมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ กระบวนการนาองค์กรระดับภาควิชา สถาน ศูนย์ และ
โรงเรียน
การอบรม “การใช ้ผลลัพธ์ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา” สาหรับ
หน่วยงานทางคลินก
ิ ครัง้ ที่ 1
ประชุมความก ้าวหน ้าโครงการ Lean "Rapid Improvement Event" กลุม
่ Lean
Facilitator
ประชุมความก ้าวหน ้าโครงการ Lean "Rapid Improvement Event" กลุม
่ Lean
Facilitator
Lean Clinic โครงการ Electronic Nursing Document

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

12 ธ.ค. 60

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

10

15 ธ.ค. 60

้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

300

1

200

1
1

30
190

16 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60

ห ้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
้ 15
นครินทร์ ชัน
ั ญีวท
้ 10
ห ้องประชุมภาควิชาวิสญ
ิ ยา ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุยเดชวิกรม ชัน

18 ธ.ค. 60

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

6

19 ธ.ค. 60

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

10

21 ธ.ค. 60

ห ้องปฏิบัตก
ิ ารตรวจสวนหัวใจ อาคารศูนย์โรคหัวใจ
้ 3
ชัน

1

8

22 ธ.ค. 60

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

20

18 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60
6 ธค. 60
1 - 31 ธ.ค.60

ห ้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ
หอผู ้ป่ วย
ห ้องประชุมงานบริการสุขภาพปฐมภูม ิ
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช

1
1
1
10

85
16
46
7,423

27-ธ.ค.-60

้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินชัน

1

298

พ.ย.-60

ในคณะฯ

12

151

8 ธ.ค 60

้ 12
ณ ห ้องโถงจัดแสดง อาคาร SIMR ชัน

1

29

25-ธ.ค.-60

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

62

ธ.ค.-60

ห ้อง 204 อาคารศรีสวรินทิรา

1

38

ธ.ค.-60

ห ้อง 203 อาคารศรีสวรินทิรา

1

44

ธ.ค.-60

้ 2
ห ้องประชุม AB ฝ่ ายการพยาบาล ตึก 84 ปี ชัน

1

18

15 ธ.ค. 60
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
112
113
114
115
116
117
118

119

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

สอน เรือ
่ ง พลังการบริหารจัดการข ้อมูล (Powerful Information Management)
สาหรับหน่วยงานทางคลินก
ิ
สอน เรือ
่ ง Control Chart งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ ายการพยาบาล
ประชุมความก ้าวหน ้าโครงการ Lean "Rapid Improvement Event" กลุม
่ Lean
Facilitator
กิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ CoP of CoP
การแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ สาหรับบุคลากรงานการพยาบาลผู ้ป่ วยพิเศษ ฝ่ ายการพยาบาล
การแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ สาหรับบุคลากรงานการพยาบาลผู ้ป่ วยพิเศษ ฝ่ ายการพยาบาล
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ "การออกกาลังกายเพือ
่ การควบคุมน้ าหนั ก"
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)
- อาสาสมัครเก็บข ้อมูลโครงการฯ ลงชุมชน
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Online
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน E-Public Health Library
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Website คณะฯ
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Social Media ได ้แก่
Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็ นต ้น
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Application
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Channel
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านจอ LCD/LED รอบทางเดิน
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทางโทรทัศน์
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทางวิทยุ
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทาง นสพ. นิตยสาร วารสาร
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านโปสเตอร์ตด
ิ บอร์ด
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านวารสารภายในคณะฯ
่ อิเล็กทรอนิกส์ และสือ
่ อนไลน์ ได ้แก่ เสียง
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านทางสือ
ตามสาย /LineGroup/E-mail

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

ธ.ค.-60

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

50

ธ.ค.-60

้ 2 ฝ่ ายการพยาบาล
ห ้องประชุม AB ชัน

1

50

ธ.ค.-60

ห ้อง 203 อาคารศรีสวรินทิรา

1

37

14 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60
22-ธ.ค.-60

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ อาคารสยามินทร์ ชัน
้ 13
ห ้องประชุม 1317 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน
้ 13
ห ้องประชุม 1317 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน
้ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชัน

1
1
1
1

72
21
22
20

16 - 17 ธ.ค.60

ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่ งขวา)
ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่ งซ ้าย)
ชุมชนหลังตลาดนครหลวง
ชุมชนจรัญ 31 รวมใจ
ชุมชนสายใต ้เก่า

1

657

1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60
1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60
1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

788
12
254

1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

237

1
1
1
1
1
1
1
1

ธ.ค.60
ธ.ค.60
ธ.ค.60
ธ.ค.60
ธ.ค.60
ธ.ค.60
ธ.ค.60
ธ.ค.60

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

40
40
72
84
76
151
205
135

1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

316

ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค.-

31
31
31
31
31
31
31
31

ิ้ ไตรมาสที่ 1
รวมทัง้ สน
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0

38,234

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิ เรือ
่ ง การจัดทาข ้อสอบ MCQ และ OSCE สาหรับวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูง รุน
่ ที่ 2 สาหรับพยาบาลภายนอกคณะ
ฝึ กอบรมหลักสูตร Anticoagulants International Training Program ราชอาณาจักร
ภูฏาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"JAPAN-PRESTIGRE LP training"

5

Meet the Experts in Dermatology: Interesting Issues of the 21st Century

11 ม.ค. 61

6

9th Siriraj Cardiovascular Conference 2018
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric WorkshopOsaka University Knee and Shoulder
Surgical Skills Bangkok
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Renaissance System Experience for
Surgeons"
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Zimmer Biomet China
Institute-Extremities course"
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"East Japan region course "
Cardiac MRI workshop 2018
จัดประชุมเสริมสาหรับ Prince Mahidol Award Conference 2018
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง "การประยุกต์ใช ้ Simulation ทางการแพทย์ สาหรับ
อาจารย์แพทย์ ในการประชุมวิชาการ Prince Mahidol Award Youth Program
Conference 2018"
โครงการจัดงานปาฐกถาเกียรติยศ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ปาฐกถารางวัล
สมเด็จเจ ้าฟ้ ามหิดล ประจาปี 2560
พืน
้ ฐานการวิจัยการศึกษา (Introduction to Education Research)”
โครงการ Pearls in Medical Education ครัง้ ที่ 1 Medical students’ attitudes
toward rural practice ทัศนคติของนั กศึกษาแพทย์ตอ
่ การทางานในชนบท
การจัดทาข ้อสอบ MCQ และ OSCE สาหรับวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
การอบรมพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาผ่านระบบ Online
หลักสูตรฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตก
ิ ารบาบัด
ทดแทนไตรุน
่ ที่ 5
้ การพยาบาลจักษุ วท
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
ิ ยา รุน
่ ที่ 5
โครงการอบรม Safety in Contrast Medium:Role of Radiology Nurse รุน
่ ที2
่

12 ม.ค. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ห ้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีคริ
้ 15
นทร์ ชัน
โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จ.เพชรบุร ี

15 ม.ค. 61

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน

1

40

19 ม.ค. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

32

22 ม.ค. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

30

23 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
29 ม.ค. 61

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน
้
ห ้องประชุมวีกจิ วีรานุวต
ั ติ์ ตึกอัษฎางค์ ชัน 3-4
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช

1
1
1

15
100
200

30 ม.ค. 61

้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน

1

60

30 ม.ค. 61

้ 1
ห ้องประชุมราชปนั ดดา อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

400

4-5 ม.ค. 61

้ 3A
ห ้องบรรยาย 3A01 ตึกศรีสวรินทิรา ชัน

1

47

10-ม.ค.-61

้ 3A
ห ้องบรรยาย 3A01 ตึกศรีสวรินทิรา ชัน

1

51

18-19 ม.ค. 61
28 พ.ย.-29 ม.ค.61

้ 3A
ห ้องบรรยาย 3A01 ตึกศรีสวรินทิรา ชัน
shee.si.mahidol.ac.th/online

1
1

52
40

8 ม.ค.- 16 พ.ย 61

ณ ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาลฯ

1

28

15 - 26 ม.ค 61
11 - 12 ม.ค 61

ณ ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาลฯ
ณ ห ้องประชุม 201

1
1

13
27

1
2
3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1 ม.ค. 61

ห ้องบรรยาย 3A01
้ 3A
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน

8 ม.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช

1

1

10 ม.ค. 61

1

12

1

100

1

300

1 ธ.ค. 60
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1
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
โครงการศิรริ าชเพือ
่ สังคม เรือ
่ ง รังสีในชีวต
ิ ประจาวัน (Radiation in Daily Life)
โครงการวันเด็ก เสริมความรู ้เติมสุขภาวะ ครัง้ ที่ 2
โครงการปี ใหม่และวันเด็กเพือ
่ ผู ้ป่ วยเด็ก โรงพยาบาลศิรริ าช
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
ประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality conference) ครัง้ ที่ 1/2561 เรือ
่ ง “จากงานประจาสู่
นวัตกรรม เพือ
่ ศิรริ าชเป็ นเลิศและยั่งยืน”
รับดูงาน หน่วยงานภายนอกคณะฯ
อบรบเรือ
่ ง การประเมินตนเองตามเกณฑ์ TQA ตามบริบทศิรริ าช
หมวด 4
อบรบเรือ
่ ง การประเมินตนเองตามเกณฑ์ TQA ตามบริบทศิรริ าช
หมวด 3
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานทางคลินก
ิ ครัง้ ที่ 2
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานทางคลินก
ิ ครัง้ ที่ 3
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานทางคลินก
ิ ครัง้ ที่ 4
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานทางคลินก
ิ ครัง้ ที่ 5
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานทางคลินก
ิ ครัง้ ที่ 6
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานทางคลินก
ิ ครัง้ ที่ 7
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานทางคลินก
ิ ครัง้ ที่ 8
อบรมเรือ
่ ง การประเมินตนเองตามมาตรฐาน Advanced HA
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
สานั กงานภาควิชา
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานทางคลินก
ิ สังกัดภาควิชา
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานสนั บสนุน ครัง้ ที่ 1

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

17 ม.ค. 61
13 ม.ค. 61
11 - 20 ม.ค. 61
1 - 31 ม.ค.61

ห ้องประชุมจุฬาภรณ์
ชุมชนวันวิเศษ
ห ้องประชุมประสงค์ ตู ้จินดา
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช

1
1
1
10

76
163
147
7,338

11-ม.ค.-61

้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินชัน

1

299

ม.ค.-61

ในคณะฯ

9

177

29-ม.ค.-61

้ G
ห ้องประชุมสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน

1

204

31-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

204

03-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

67

04-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

64

05-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

81

10-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

55

11-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

44

12-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

75

12-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

44

15-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

102

17-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

97

18-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

100

23-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

47
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คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

NO

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

47
48
49
50
51

อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานสนั บสนุน ครัง้ ที่ 2
อบรม เรือ
่ ง การใช ้ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ สร ้างโอกาสและคุณค่าในงานประจา สาหรับ
หน่วยงานสนั บสนุน ครัง้ ที่ 3
สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานทางคลินก
ิ
สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานทางคลินก
ิ
สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานทางคลินก
ิ
Lean Clinic นาเสนอความก ้าวหน ้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบงานร่วมกับ
โรงพยาบาลศิรริ าช
สอน Logic Model งานการพยาบาลพิเศษ
สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานทางคลินก
ิ
สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานทางคลินก
ิ
สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานทางคลินก
ิ
สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานทางคลินก
ิ

52

สอน Control Chart

15-ม.ค.-61

ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์

1

102

53

สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานสนับสนุน

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

97

54

วิทยากร โครงการ From strategic planning to process & performance excellence

17-ม.ค.-61
18-19 ม.ค.61

เดอะไทด์รส
ี อร์ท บางแสน จ.ชลบุร ี

1

254

55
56
57

สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานทางคลินก
ิ
สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานสนับสนุน
สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานสนับสนุน
กิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ KM Tool เครือ
่ งมือยกระดับความรู ้เพือ
่ พัฒนางาน
(กลุม
่ ชุมชนนั กปฏิบัต:ิ CoP)
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบ ฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)
้ ในหลักสูตร "Basic Endoscopy Course"
ฝึ กอบรมระยะสัน
้ การพยาบาลจักษุ วท
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
ิ ยา (หลักสูตร 10 วัน)
หลักสูตร Short course training in skin laser surgery

18-ม.ค.-61
23-ม.ค.-61
30-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 1
ห ้องประชุมสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน

1
1
1

100
47
46

26 ม.ค. 61

้ 2
ห ้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริ ริ าช ชัน

1

38

18-22 ม.ค.61

เซ็นทรัลปิ่ นเกล ้า

1

897

24-25 ม.ค.61

โรงเรียนสตรีวด
ั ระฆัง

1

1,667

13 พ.ย. 60
26 ธ.ค. 60
8 ม.ค. 61

้ 3-4
ห ้องประชุมวีกจิ วีรานุวต
ั ติ์ ตึกอัษฎางค์ ชัน
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช

1
1
1

1
25
1

41
42
43
44
45
46

58
59
60
61
62
63

26-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

60

30-ม.ค.-61

้ G
ห ้องประชุมสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน

1

46

03-ม.ค.-61
04-ม.ค.-61
05-ม.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1
1
1

67
64
81

08-ม.ค.-61

้ 2
ห ้อง PK 1 ตึกอัษฎางค์ ชัน

1

18

09-ม.ค.-61
10-ม.ค.-61
11-ม.ค.-61
12-ม.ค.-61
12-ม.ค.-61

้ 11
ห ้องประชุมตึก 84 ปี ชัน
้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 2
ห ้อง 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ 2
ห ้อง 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1
1
1
1
1

28
55
44
75
44
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"East Japan region Chiba Univ &
Ibaragi Univ Joint Course"
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูง รุน
่ ที่ 3 สาหรับพยาบาลภายนอกคณะ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารนานาชาติ เรือ
่ ง “2018, 4th GALAA Pre-congress in
Bangkok”
โครงการฝึ กอบรมวิทยากรเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ พืน
้ ฐานและผู ้ช่วยสอนการ
ช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูง สาหรับพยาบาลภายนอกคณะ
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารผ่าตัดผ่านกล ้องทางนรีเวชวิทยาสาหรับแพทย์และ
พยาบาล รุน
่ ที่ 1 ประจาปี 2561
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials
The Present and Future of Transfusion Medicine
การประชุมวิชาการ "101 ปี อายุรศาสตร์ศริ ริ าช" (101st Anniversary of Siriraj
Internal Medicine) Theory to Clinical Practice
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Chugoku region Yamaguchi Univ
Arthroplasty Course"
The Third Abbas's Advanced Course in Basic and Clinical Immunology
ฝึ กอบรมดูงาน จากประเทศบังคลาเทศ
Research Presentation and Proposal Development in Immunology Workshop
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"MDT OLIF Course"
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric TOSSM Cadaveric Workshop for Sports
Medicine Fellows 2018"
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Wrist and Elbow Arthroscopic
Cadaveric Workshop"
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ ง "Advanced FESS Surgical Approaches and
Technologies Course" (SAT)
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ ง "Pre course Advanced FESS Surgical
Approaches and Technologies Course" (SAT)
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials
โครงการอบรมผู ้ดูแลระบบแก๊สทางการแพทย์ รุน
่ ที่ 1 สาหรับช่างเทคนิค หรือผู ้ดูแล
ระบบแก๊สทางการแพทย์ภายนอกคณะ ปี งบประมาณ 2561

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

31 ม.ค. 61

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน

1

20

1 ก.พ. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

54

2 ก.พ. 61

้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน

1

12

5 ก.พ. 61

้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน

1

8

5 ก.พ. 61

้ 3-4
ห ้องประชุมวีกจิ วีรานุวต
ั ติ์ ตึกอัษฎางค์ ชัน

1

6

6 ก.พ. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช

1

10

6 ก.พ. 61

โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่ นเกล ้า

1

250

6 ก.พ. 61

้ 1
ห ้องประชุมราชปนั ดดา อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

700

6 ก.พ. 61

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน

1

15

8 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61
10 ก.พ. 61
11 ก.พ. 61

้ 7
ห ้องประชุมอาทิตยาทรกิตติคณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
้ 7
ห ้องประชุม 7005 ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1
1
1
1

200
20
40
30

12 ก.พ. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

20

17 ก.พ. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

13

19 ก.พ. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

25

20 ก.พ. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

25

20 ก.พ. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช

1

10

20 ก.พ. 61

้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน

1

20
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NO

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

83

ฝึ กอบรมในหัวข ้อ Short-Training Program in Flow Cytometry System สาธารณรัฐ
20 ก.พ. 61
แห่งสหภาพเมียนมาร์

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช

1

1

84

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Kansai region Trauma Approach
Course"

21 ก.พ. 61

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน

1

16

85

ประชุมวิชาการประจาปี The 7th Siriraj Neuroscience Annual Conference
(7th SNAC)

22 ก.พ. 61

้ 3-4
ห ้องประชุมวีกจิ วีรานุวต
ั ติ์ ตึกอัษฎางค์ ชัน

1

150

15-16 ก.พ. 61

ห ้องประชุมศิษย์เก่า
shee.si.mahidol.ac.th/online

1
1
1
1

48
23
23
24

1

12

้ 11
ณ ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาลฯ ตึก 84 ปี ชัน
้ 11
ณ ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาลฯ ตึก 84 ปี ชัน
ณ ห ้องประชุม 7008

1
1
1
1
1

11
11
21
31
43

ณ ห ้องประชุมจุฬาภรณ์

1

12

10

3,697

1

305

1

178

1

249

1

74

86
87
88
89

Essential skills for clinical teachers
การอบรมพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาผ่านระบบ Online

90

้ : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน

91
92
93
94
95

โครงการOpen House:การส่งเสริมและแก ้ไขปั ญหาการเลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่ ครัง้ ที1่
หลักสูตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลผู ้ป่ วยแผลไหม ้
หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์
หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร : การพยาบาลผู ้ป่ วยใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจ
โครงการฝึ กอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู ้ป่ วย รุน
่ ที่ 3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร : การพยาบาลผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ป
ี ั ญหาวิกฤตระบบหายใจ
ครัง้ ที่ 1
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
ประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality conference) ครัง้ ที่ 2/2561 เรือ
่ ง “Lean อย่างไรให ้
ไร ้รอยตะเข็บ”

15 ก.พ.61

99

อบรม เรือ
่ ง "เทคนิคและการเยีย
่ มสารวจภายใน ประจาปี 2561"

05-ก.พ.-61

100

้ จงเกณฑ์พจิ ารณาตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจาปี 2560
ประชุมชีแ
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง "แนวทางการจัดทา TOR และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
้ น้ ายาในกลุม
เพือ
่ การจัดซือ
่ การทดสอบทีใ่ ช ้เครือ
่ งตรวจการวิเคราะห์อัตโนมัตท
ิ เี่ ป็ น
เครือ
่ งตัง้ ของบริษัทผู ้ขายน้ ายา"

15-ก.พ.-61

ห ้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์
้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาธร กิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน

15-ก.พ.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

96
97
98

101

หลักสูตรฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวท
ิ ยา รุน
่ ที่ 4
โครงการฝึ กอบรมติดอาวุธผู ้บริหารมือใหม่ รุน
่ ที่ 12

30 ม.ค.-27 ก.พ.61
5 ก.พ.-25 พ.ค. 61
2 ก.พ.-30 มี.ค.61
5 - 16 ก.พ.61
5 - 9 ก.พ.61
12 - 23 ก.พ.61
26 - 28 ก.พ.61
6 ก.พ.61
21 - 23 ก.พ.61
1 - 28 ก.พ.61
20-ก.พ.-61
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้ 2
ณ ห ้องประชุม 201อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ 2
ณ ห ้องประชุม 202 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ณ ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาลฯ
้ 11
ตึก 84 ปี ชัน
ณ หอผู ้ป่ วยงานการพยาบาลกุมาร
ณ หอผู ้ป่ วยอุบัตเิ หตุ 3

พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
้ 1
ห ้องประชุมราชปนั ดดาสิรน
ิ ทร อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
การแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้การบริหารจัดการทีเ่ ป็ นเลิศ ครัง้ ที่ 2/2561 “จัดการกระบวนการ
อย่างไร ให ้ได ้ผล(ลัพธ์)ดีและได ้ใจ
ประชุมทบทวนเอกสารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารภาควิชาทางคลินก
ิ
ประชุมทบทวนเอกสารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารภาควิชาทางคลินก
ิ
รับศึกษาดูงาน

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

21-ก.พ.-61

้ 3
ณ ห ้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

82

22-ก.พ.-61

้ 2
ห ้องประชุม B202 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

43

23-ก.พ.-61

้ 2
ห ้องประชุม C203 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

43

15
1
1
1
1
1
1
1
1
1

354
36
80
110
100
30
294
42
60
31

1

26

1
1

3,034
14

1

205

1

1,022

1-28 ก.พ.61

ภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ

สอน Powerful Information Management สาหรับหน่วยงานสนับสนุน
สอน UM
สอน Lean
สอน Control chart
วิทยากรงานการพยาบาลรังสี เรือ
่ ง "สารสนเทศเพือ
่ พัฒนาคุณภาพการบริการทางรังสี"
Lean อย่างไรให ้ไร ้รอยตะเข็บ
สอน Control Chart
สอน Control Chart
กิจกรรมอบรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ “ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj”

1 ก.พ. 61
5 ก.พ. 61
5 ก.พ. 61
6 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
7 ก.พ. 61

115

รับศึกษาดูงาน จาก บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)

18 ก.พ. 61

116
117

งานวิง่ 101 ปี อายุรศาสตร์
โครงการสร ้างเสริมสุขภาพตามแบบฉบับ วป.สัญจร
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)

11-ก.พ.-61
28-ก.พ.-61

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล บางกอกน ้อย
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ์ จ.ชลบุร ี
โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง
้ 6
ห ้องคอมพิวเตอร์ 621 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ 1
ห ้องประชุมราชปนั ดดาสิรน
ิ ธร อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ห ้องประชุมทับทิม สถาบันบาราศนราดูร
โรงพยาบาลกลาง
้ 2
ห ้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริ ริ าช ชัน
ห ้องประชุมปาลวัฒน์วไิ ชย 1 (627)
้ 6
ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน
ลานพลับพลาสยามินทราศิรริ าชานุสรณีย ์
ห ้อง 1514 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์

20-ก.พ.-61

โรงเรียนสวนอนั นต์

118

จานวน
ครงั้

ชุมชนสันติสข
ุ
ชุมชนเหนือวัดสิงหไกรสร
ชุมชนซอยบ ้านช่างหล่อ
ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทรายกาวาส

119

โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)

24 - 25 ก.พ.61

120
121

โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
ประชุมวิชาการ SEA OCT Workshop 2018

27 - 28 ก.พ.61
3 มี.ค. 61

หน่วยปฐมภูมศ
ิ ริ ริ าช
้ 7
ห ้องประชุม วปรอ 333 อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชัน

1
1

118
15

122

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Kansai region Trauma Approach
Course"

4 มี.ค. 61

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

30
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

125

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Spineart Academy Carvical &
Lumbar Degenerative"
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Kansai region Trauma Approach
Course"
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ฝึ กสอนส่วนบุคคล รุน
่ ที่ 17

126

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"MDT Trauma course"

123
124

127
128
129

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"3rd Brachial Plexus Cadaveric
Dissection Course"
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ พืน
้ ฐาน สาหรับบุคลากรของบริษัท
จัดหางาน มาย์โฮมเซอร์วส
ิ จากัด
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารและงานประชุมวิชาการประจาปี 2561

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด
ศูนย์อบรมทักษะหัตถการทารการแพทย์ศริ ริ าช SiTEC
้ 4
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

65

10 มี.ค. 61

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

16

11 มี.ค. 61

้ 8
ห ้องประชุม 8009 ตึกสยามินทร์ ชัน
ศูนย์อบรมทักษะหัตถการทารการแพทย์ศริ ริ าช SiTEC
้ 4
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ศูนย์อบรมทักษะหัตถการทารการแพทย์ศริ ริ าช SiTEC
้ 4
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กทักษะระบบจาลอง SiMSET ตึก
้ 10
อดุลยเดชวิกรม ชัน
้ 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ห ้องประชุมตรีเพ็ชร ชัน
ศรีนครินทร์
ศูนย์อบรมทักษะหัตถการทารการแพทย์ศริ ริ าช SiTEC
้ 4
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ 8
ห ้องประชุมสถิตนิมานการ ตึกอดุยเดชวิกรม ชัน
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

25

1

30

1

80

1

30

1

700

1

40

1
1
1

50
40
14

11 มี.ค. 61
14 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61

137
138

"Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)"

30 มี.ค. 61

139

โครงการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัต ิ 2018
้ หลักสูตร Training Short Course in Pathology สาหรับพยาธิ
การฝึ กอบรมระยะสัน
แพทย์จากประเทศเมียนมา

31 มี.ค. 61

ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กทักษะระบบจาลอง SiMSET ตึก
้ 10
อดุลยเดชวิกรม ชัน
โรงแรมแม่น้ ารามาต ้าพลาซ่า บางกอกริเวอร์ไซต์
ห ้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวามคม 2550
้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามมินทร์ ชัน

31 มี.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

131
132
133
134

135
136

140

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

9 มี.ค. 61

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"MDT SEA Fundamental Principles
Spine Surgery"
ประสาทพยาธิวท
ิ ยาน่ารู ้
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง 11th ATEP VATS Lobectomy Workshop
Thai Traditional Medicine & Teaching and Learning of Anatomy in Thailand
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ ง "การประยุกต์ใช ้ Simulation สาหรับการจัดการเรียน
การสอนทางคลินก
ิ สาหรับ สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิม
่ เพือ
่ ชาวชนบท
(สบพช.)"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ ง "การสร ้างทีมบริหารจัดการทรัพยากรเพือ
่ สนั บสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด ้วย Simulation สาหรับสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิม
่ เพือ
่ ชาวชนบท (สบพช.)"
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารนานาชาติเรือ
่ ง “Multimodality Approaches in
Aesthetic Practice”
โครงการประชุมวิชาการ Menopause Academic Conferecne 2018

130

จานวน
ครงั้

18 มี.ค. 61
18 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61

ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กทักษะระบบจาลอง SiMSET ตึก
้ 10
อดุลยเดชวิกรม ชัน

1

32

23 มี.ค. 61

ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กทักษะระบบจาลอง SiMSET ตึก
้ 10
อดุลยเดชวิกรม ชัน

1

24

1

50

1

500

1

80

1

300

1

5

25 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
141
142

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
โครงการอบรม ทักษะการตรวจหัวใจด ้วยคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู ผ่านทางหลอดอาหาร
ระหว่างและหลังผ่าตัด รุน
่ ที่ 1
้ ทักษะการตรวจหัวใจด ้วยคลืน
อบรมระยะสัน
่ ความถีส
่ งู ผ่านทางหลอดอาหารระหว่าง
และหลังผ่าตัดของแพทย์ตา่ งชาติ

ว ัน/เดือน/ปี

้ 10
ห ้องประชุม 2 ตึกสยามินทร์ ชัน

1

2

31 มี.ค. 61

้ 10
ห ้องประชุม 2 ตึกสยามินทร์ ชัน

1

1

1

54

1

23

31 มี.ค. 61

ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กทักษะระบบจาลอง SiMSET ตึก
้ 10
อดุลยเดชวิกรม ชัน
้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

14-16 มี.ค. 61

ห ้องบรรยาย A301 อาคารศรีสวรินทิรา

1

168

28 ก.พ. - 28 มี.ค.

shee.si.mahidol.ac.th/online

1

26

21-มี.ค.-61

ห ้องบรรยาย A301 อาคารศรีสวรินทิรา

1

50

20 มี.ค 61

ณ หอผู ้ป่ วยเด็กวิกฤต
ณ หอห ้องประชุมฝ่ ายฯ
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

1
1
10
1

3
23
6,241
172

้ 3
ห ้องประชุม 4 และ 5 ตึกอานวยการ ชัน

1

74

้ 2
ห ้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

199

้ G
ห ้องประชุมสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน

1

54

ภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ
้ 6
ห ้องคอมพิวเตอร์ 603 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ห ้อง 1514 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์
ห ้อง 1514 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์

16
1
1
1

167
35
12
22

ห ้องประชุมสายออกบัตร พุทธมณฑลสาย 7

1

70

คณะฯ
ชุมชนตรอกวังหลัง+วัดระฆัง

1
1

101
1,376

หน่วยปฐมภูมศ
ิ ริ ริ าช

1

146

โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูง รุน
่ ที่ 4 สาหรับพยาบาลภายนอกคณะ 31 มี.ค. 61

144

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"DPS Hip Cadaver Course"
้ คลินก
การวัดและประเมินผลนักศึกษาชัน
ิ (Assessment workshop for clinical
teachers)
การอบรมพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาผ่านระบบ Online
โครงการ Pearls in medical education เรือ
่ ง สอนความเป็ นวิชาชีพแพทย์ให ้แก่
นั กศึกษายุคศตวรรษที่ 21 อย่างไรจึงจะดี
โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ครัง้ ที่ 2

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

31 มี.ค. 61

143

145

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

19 -22 มี.ค 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร : เพิม
่ ประสิทธิภาพการดูแลผู ้ป่ วยวิกฤตทางการหายใจ
1 - 31 มี.ค.61
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
14-16 มี.ค.61
ประชุมวิชาการ HA National Forum ครัง้ ที่ 19 theme "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม"
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง แนวทางการจัดทา TOR และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
้ น้ ายาในกลุม
22-มี.ค.-61
เพือ
่ การจัดซือ
่ การทดสอบทีใ่ ช ้เครือ
่ งตรวจวิเคราะห์อัตโนมัตท
ิ เี่ ป็ นเครือ
่ ง
ตัง้ ของบริษัทผู ้ขายน้ ายา" ครัง้ ที่ 2
่ ารปฏิบัตใิ นระบบงานสาคัญเพือ
อบรมสาหรับผู ้เยีย
่ มสารวจภายใน “จากนโยบายสูก
่ การเยีย
่ 23-มี
มสารวจภายใน”
.ค.-61
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2559 เรือ
่ ง "ข ้อกาหนด
30-มี.ค.-61
ของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ
่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ EdPEx/TQA"
รับศึกษาดูงาน
1-31 มี.ค.61
วิทยากร เรือ
่ ง การทบทวนข ้อมูลทีค
่ วรพัฒนาจากผู ้ป่ วยโรคไตเรือ
้ รังในโรงพยาบาลศิรริ าช02-มี.ค.-61
โครงการสร ้างเสริมสุขภาพตามแบบฉบับ วป.สัญจร
21-มี.ค.-61
โครงการ Stress Management-Motivation Refreshing
23-มี.ค.-61
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู ้รับบริการสถานพยาบาลธนาคารแห่งประเทศไทย "การ
29-มี.ค.-61
ป้ องกันและการฟื้ นฟูอาการบาดเจ็บจากการทางาน"
15 - 16 มี.ค.61
อบรมอาสาลงพืน
้ ทีช
่ ม
ุ ชนตรอกวังหลัง+วัดระฆัง
17-18.มี.ค.61
ลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนตรอกวังหลัง+ชุมชนวัดระฆัง
6-8,13-14,20,22,27 มี.ค.
ลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลหน่วยปฐมภูมศ
ิ ริ ริ าช
61
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

อบรมอาสาลงพืน
้ ทีช
่ ม
ุ ชนบุปผาสวรรค์
ลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนบุปผาสวรรค์
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Online
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน E-Public Health Library
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Website คณะฯ
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Social Media ได ้แก่
Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็ นต ้น
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Application
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Channel
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านจอ LCD/LED รอบทางเดิน
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทางโทรทัศน์
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทางวิทยุ
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทาง นสพ. นิตยสาร วารสาร
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านโปสเตอร์ตด
ิ บอร์ด
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านวารสารภายในคณะฯ
่ อิเล็กทรอนิกส์ และสือ
่ อนไลน์ ได ้แก่ เสียง
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านทางสือ
ตามสาย /LineGroup/E-mail

สถานทีจ
่ ัด

30-มี.ค.-61
31-มี.ค.-61
1 ม.ค. - 31 มี.ค.61
1 ม.ค. - 31 มี.ค.61
1 ม.ค. - 31 มี.ค.61

คณะฯ
ชุมชนบุปผาสวรรค์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

619
12
247

1 ม.ค. - 31 มี.ค.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

254

1
1
1
1
1
1
1
1

มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

48
19
81
64
110
132
178
138

1 ม.ค. - 31 มี.ค.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

285

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.

-

31
31
31
31
31
31
31
31

5
6
7
8

หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลผู ้ป่ วยแผลไหม ้ รุน
่ ที่ 4
้ การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
โครงการฝึ กอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู ้ป่ วย
้ เภสัชวิทยาคลินก
โครงการอบรมระยะสัน
ิ (หลักสูตรพิเศษ)
้ เชิงปฏิบัตก
โครงการอบรมระยะสัน
ิ าร เรือ
่ ง "การขับเคลือนงานประจาสูง่ านวิจัย Routine
to Research (R2R) สาหรับองค์กร"
ขออนุมัตใิ นหลักการจัดโครงการประชุมวิชาการ 101 ปี ศัลยศาสตร์ "Surgical
Innovation"
้ เชิงปฏิบัตก
โครงการอบรมระยะสัน
ิ าร เรือ
่ ง "การขับเคลือ
่ นงานประจาสูง่ านวิจัย Routine
To Research (R2R) สาหรับองค์"
้ นานาชาติ(Adolescent Idiopathic Scoliosis Short
กาารจัดอบรมวิชาการระยะสัน
Course:Concept Sobernheim)

1
1

2,415

ิ้ ไตรมาสที่ 2
รวมทัง้ สน
1
2
3
4

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)
32
319

38,539

3 ม.ค. 61
3 ม.ค. 61
3 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1
1
1
1

12
21
60
2

28 มี.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

6

29 มี.ค. 61

้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

500

1

20

1

15

2 เม.ย. 61
2 เม.ย. 61
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
้ 12
(SiMR) ชัน
โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ ธิ ร คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
โครงการปาฐกถาเกียรติยศ "ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ" ประจาปี 2560
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop "Zimmer Biomet Japan Neck
Fracture Bioskill course"
การบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง หมาบ ้า อย่าบ ้าตอบ
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"APAC-EM Anthem and Ligament
Balancing Intructional course"
้ สาหรับนั กศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาด ้านผดุงครรภ์ จาก Health
การฝึ กอบรมระยะสัน
polytechnic of Semarang
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Peripheral Intervention Workshop
ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง" Hilterapia : The excellence in use of high intensity
laser therapy"
Essential skills for clinical teachers Online course
Pearls in medical education Online course
Advances in competency-based assessment
้ : การพยาบาลผู ้ป่ วยส่องกล ้องระบบทางเดินอาหาร พืน
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
้ ฐาน
้ :การพยาบาลผู ้ป่ วยส่องกล ้องระบบทางเดินอาหารขัน
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
้ สูง
หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร : การพยาบาลผู ้ป่ วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสัน
หลัง (หลักสูตร10วัน)
่ ระชาชน ครัง้ ที่ 4 เรือ
โครงการเผยแพร่ความรู ้สูป
่ ง โรคผืน
่ ภูมแ
ิ พ ้ผิวหนั ง
โครงการส่งเสริมความรู ้ในผู ้สูงอายุ ครัง้ ที่ 3
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
การอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Root couse analysis (RCA)
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2559 เรือ
่ ง "ข ้อกาหนด
ของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ
่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ EdPEx/TQA"
การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครัง้ ที่ 3/2561 เรือ
่ ง "สร ้างเสริม
สุขภาพ มิใช่เรือ
่ งไกลตัว...นะออเจ ้า"
รับศึกษาดูงาน
จัดแนะแนววิธก
ี ารเขียนบทคัดย่อนวัตกรรม Lean และนวัตกรรม UMเพือ
่ ส่งเสนอรับ
รางวัลโครงการติดดาวประจาปี 2560

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

4 เม.ย. 61

้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

300

4 เม.ย. 61

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

30

11 เม.ย. 61

้ 3A
ห ้องราชปนั ดดาสิรน
ิ ธร อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

400

17 เม.ย. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

10

23 เม.ย. 61

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

30

23 เม.ย. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

79

24 เม.ย. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

10

30 เม.ย. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

50

30 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
24-25 เม.ย. 61
30เม.ย.-20 ก.ค.61
30 เม.ย-17 ส.ค.61

shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
้ 3A อาคารศรีสวรินทิรา
ห ้องบรรยาย 3A01 ชัน
้ 11
ณ ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาล ตึก 84 ปี ชัน
้ 11
ณ ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาล ตึก 84 ปี ชัน

1
1
1
1
1

5
9
111
14
9

23 เม.ย.-4 พ.ค.61

ณ ห ้องบรรยาย 201

1

15

27-เม.ย.-61
18-เม.ย.-61
1 - 30 เม.ย.61
21-เม.ย.-61

ห ้องประชุม 7009
ห ้องประชุม 7008
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
้ 6
SiMSET ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1
1
10
1

117
49
4,247
36

11-เม.ย.-61

้ G
ห ้องประชุมสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน

1

51

19-เม.ย.-61

้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

150

1-30 เม.ย.61

ภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ
้ 2,
ห ้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน
ห ้องประชุมผู ้ช่วยฯ งานพัฒนาคุณภาพ

8

71

1

60

4,11 เม.ย.61
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

31

สอนคณะพยาบาลฯ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและ
หลอดเลือดและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู ้ป่ วยมะเร็ง

9 เม.ย. 61

32

วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง "Lean Management in High Value Nursing Service"

26 เม.ย. 61

33
34
35
36

กิจกรรมสร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ
โครงการสร ้างเสริมสุขภาพตามแบบฉบับ วป.สัญจร
Quality Conference เรือ
่ ง "สร ้างเสริมสุขภาพ มิใช่เรือ
่ งไกลตัว...นะออเจ ้า"
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานวันพระราชทานกาเนิด รพ.ศิรริ าช

4 เม.ย. 61

37

อบรมอาสาสมัครลงพืน
้ ทีช
่ ม
ุ ชนวัดยางสุทธาราม

38
39
40
41
42

โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
โครงการจัดการประเมินและสอบเพือ
่ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัตก
ิ ารฉุกเฉินการแพทย์
โครงการจัดการประเมินและสอบเพือ
่ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัตก
ิ ารฉุกเฉินการแพทย์
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"APAC Oxford Partial Knee
Intructional and Bioskill course"
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials 1. เพือ
่ เสริมความรู ้และทักษะในการรักษาโรคหลอดเลือดด ้วยวิธ ี
Endovascular surgery for AAA แก่แพทย์

สถานทีจ
่ ัด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

1

75

1

300

4,11,18 เม.ย.61
19-เม.ย.-61
23-24 เม.ย.61

ห ้องประชุมโรงแรมปรินซ์ พาเลซ
กรุงเทพมหานคร
วัดอมรินทราราม
ห ้อง 1514 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
้ 7
ห ้องอาทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ สยามินทร์ ชัน
โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

1
1
1
1

149
50
150
28

20 เม.ย. 61

ห ้องประชุมงานกิจกรรมเพือ
่ สังคม

1

16

1

378

21 เม.ย. 61

ชุมชนวัดยางสุทธาราม

4 พ.ค. 61
4 พ.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1
1

142
320

5 พ.ค. 61

้ 5
ศูนย์เนือ
้ เยือ
่ ชีวภาพฯ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

73

9 พ.ค. 61

ศูนย์อบรมทักษะหัตถการทารการแพทย์ศริ ริ าช SiTEC
้ 4
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

10

43

โครงการอบรม Medical Gas System for Supervisor and Director course รุน
่ ที่ 1

10 พ.ค. 61

1

16

44

ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารรักษาหลอดเลือดตีบร่วมทางแยกชนิดซับซ ้อนด ้วยการฝั งขดลวด
ทางแยกพิเศษ (Dedicated Stent Implantation STENTYS Bifurcation) หัวข ้อ The
Special One Stent Workshop

ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กทักษะระบบจาลอง SiMSET ตึก
้ 10
อดุลยเดชวิกรม ชัน

10 พ.ค. 61

ห ้องปฎิบัตก
ิ ารตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ
้ 3
ชัน

1

10

45

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารผ่าตัดผ่านกล ้องทางนรีเวชวิทยาสาหรับแพทย์และพยาบาล
รุน
่ ที่ 2 ประจาปี 2561

11 พ.ค. 61

1

9

1

20

1

8

1

10

1

25

47

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารนานาชาติ เรือ
่ ง "Cadaver and Hands-on Workshop
for fillers Injection”
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารรักษาหลอดเลือดดาขอด

48

โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Endovascular Training course)

16 พ.ค. 61

49

จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"MDT Maszor User Training"

18 พ.ค. 61

46

11 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61
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ศูนย์ฝึกอนรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล ้องไทย เยอรมัน
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ภาควิชาสูตศ
ิ าสตร์
ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กทักษะระบบจาลอง SiMSET ตึก
้ 10
อดุลยเดชวิกรม ชัน
้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน
ห ้องประชุมสาขาวิชาศลัยศาสตร์หลอดเลือด ตึกสยามิ
้ 13
นทร์ ชัน
้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

ประชุมเชิงปฏิบัต ิ เรือ
่ ง สถิตท
ิ จ
ี่ าเป็ นสาหรับการวิจัยทางคลินก
ิ
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"MIS AL-Supine Approach THA
Bioskill course"

18 พ.ค. 61

้ 6
ห ้องประชุม 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

50

19 พ.ค. 61

้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน

1

25

1st Annual MRI Meeting By Siriraj

19 พ.ค. 61

้ 3
ห ้องประชุม อวย เกตุสงิ ห์ ชัน
ตึกศรีสวรินทิรา

1

200

โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ น
ิ ธร

1

50

้ 12 ตึก SiMR
ห ้องประชุม ชัน

1

50

25 พ.ค. 61

ห ้องประชุมภาควิชาปรสิตวิทยา
้ 7
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

50

26 พ.ค. 61

้ 4 อาคารศรีสวรินทิรา
ศูนย์ SiTEC ชัน

1

60

27 พ.ค. 61

้ 4
ห ้องประชุมวีกจิ วีรานุวต
ั ิ์ ตึกอัษฎางค์ ชัน

1

150

28 พ.ค. 61

้ 4
ห ้องประชุมวีกจิ วีรานุวต
ั ิ์ ตึกอัษฎางค์ ชัน

1

100

29 พ.ค. 61

้ 3 ตึกศรีสวรินทิรา
ห ้องประชุม อวย เกตุสงิ ห์ ชัน

1

200

31 พ.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

30

31 พ.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

40

31 พ.ค. 61

้ 3A
ห ้องราชปนั ดดาสิรน
ิ ธร อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

500

30 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
21-22 พ.ค. 61
23-24 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61
24-25 พ.ค.61
7-18 พ.ค.61

shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
1
shee.si.mahidol.ac.th/online
้ 12
ห ้องอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชัน
้ 12
ห ้องอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชัน
้ 3A อาคารศรีสวรินทิรา
ห ้องบรรยาย 3A01 ชัน
1
ณ ห ้องประชุมจุฬาภรณ์
1
ณ ห ้องประชุมสานักงานสูต ิ
1

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 และประชุมวิชาการหัวข ้อเรือ
่ ง From IQC to
21 พ.ค. 61
CQI
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย "R2R Facilitator
23 พ.ค. 61
Advanced Course" รุน
่ ที่ 5
การเพิม
่ พูนความรู ้และทักษะการวินจ
ิ ฉั ยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารนานาชาติ เรือ
่ ง “3rd iClass Anatomy Cadaver Course
Program”
้ เรือ
การอบรมระยะสัน
่ ง Management of Infectious Diseases: From Theory to
Reality
การอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การใช ้ยาต ้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล: จากมาตรฐาน
Rational Drug Use Hospital (RDU)
โครงการการประชุม 9th Asian Master Class on Aging 2018
หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดก
ิ ส์ (หลักสูตร 10
วัน)
หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลผู ้ป่ วยใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจ (หลักสูตร 3
วัน)
การประชุมการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ครัง้ ที่ 2: การแพทย์แผนไทยในสังคมยุค
นวัตกรรม (The 2 nd National Conference in Thai Traditional Medicine:Thai
Traditional Medicine in an Innovative Society)”
Essential skills for clinical teachers Online course
Advanced skills for clinical teachers Online course
Pearls in medical education Online course
Delivering a great academic lecture
Essential Skills for Clinical Teachers
Pearls in medical education
้ ในห ้องผ่าตัด
โครงการอบรม เรือ
่ ง การควบคุมการแพร่กระจายเชือ
้ การพยาบาลนรีเวชก ้าวหน ้า
โครงการฝึ กอบรมระยะสัน
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7
4
40
32
48
67
45
8

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

้ การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
14-18 พ.ค. 61
(5 วัน)
้ การส่งเสริมและกระตุ ้นพัฒนาการเด็ก
21-25 พ.ค.61
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
1-31 พ.ค.61
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
11-พ.ค.-61
อบรม เรือ
่ ง “การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห ้องปฏิบัตก
ิ าร"
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารด ้านการพัฒนาคุณภาพ เรือ
่ ง "การสร ้าง Safety culture ด ้วย
21-พ.ค.-61
Situation & decision making"
่ ง
การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครัง้ ที่ 4/2561 เรือ
่ ง ความเสีย
30-พ.ค.-61
่ เสียงภาพลักษณ์องค์กร สะท ้อนความไว ้วางใจ : Reputation Risk
ด ้านชือ
รับศึกษาดูงาน
1-30 พ.ค.61
รับศึกษาดูงาน Lean บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCG)
รับศึกษาดูงาน Lean สถาบันเพิม
่ ผลผลิตแห่งชาติ (กระทรวงดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจและ
สังคม)
รับศึกษาดูงาน จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
โครงการสร ้างเสริมสุขภาพตามแบบฉบับ วป.สัญจร
กิจกรรมรณรงค์วน
ั งดสูบบุหรีโ่ ลก ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ิ าราม
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนวัดดุสต
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนวัดสุวรรณาราม
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนตรอกข ้าวเม่า
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนสันติชนสงเคราะห์
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

ณ ห ้องประชุมศูนย์โรคหัวใจ 15

1

15

ณ ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาลฯ
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
้ 3A
ห ้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1
10
1

14
4,355
133

้ 2
ห ้องประชุม 201 - 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

117

้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

204

07-พ.ค.-61

้ 6
ห ้องประชุม 627 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

20
1

339
30

31-พ.ค.-61

้ 2
ห ้องประชุม 204 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

40

18 พ.ค. 61
2,9,16,23,30 พ.ค.61
31-พ.ค.-61

้ 2
ณ ห ้องประชุม 204 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ห ้อง 1514 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ลานพระราชานุสาวรียฯ์ และศาลาศิรริ าช ๑๐๐ปี

1
5
1

22
33
335

4 พ.ค. 61

ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์

1

156

6 เม.ย. 61

ิ าราม
ชุมชนวัดดุสต

1

90

6 เม.ย. 61

ิ าราม
ชุมชนวัดดุสต

1

408

15 พ.ค. 61

โรงเรียนสตรีวด
ั ระฆัง

1

113

26 เม.ย. 61

ชุมชนวัดสุวรรณาราม

1

11

19 เม.ย. 61

ชุมชนวัดสุวรรณาราม

1

280

26 เม.ย. 61

ชุมชนตรอกข ้าวเม่า

1

8

26 เม.ย. 61

ชุมชนตรอกข ้าวเม่า

1

281

27 เม.ย. 61

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์

1

7

27 เม.ย. 61

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์

1

202
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ภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
93
94
95

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย "R2R Facilitator
Advanced Course" รุน
่ ที่ 5
้ นานาชาติ(Adolescent Idiopathic Scoliosis Short
กาารจัดอบรมวิชาการระยะสัน
Course:Concept Sobernheim)

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

31 พ.ค. 61

กรมการขนส่งทหารเรือ

1

184

8 มิ.ย. 61

้ 1 ตึก SiMR
ห ้องประชุม 101 และ 102 ชัน

1

50

10 มิ.ย. 61

โรงเรียนกานอุปกรณ์ศริ น
ิ ธร

1

18

96

้ การพยาบาลนรีเวชก ้าวหน ้า
โครงการฝึ กอบรมระยะสัน

13 มิ.ย. 61

ห ้องประชุมสานักงานการพยาบาลสูตศ
ิ าสตร์-นรีเวช
้ 9
วิทยาฝ่ ายการพยาบาล ตึกจุฑาธุช ชัน

1

30

97

หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลผู ้ป่ วยโรคระบบประสาท สมอง และไขสัน
หลัง (หลักสูตร 15 วัน)

15 มิ.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

35

98

้ การพยาบาลสูตศ
โครงการฝึ กอบรมระยะสัน
ิ าสตร์ทันยุค

15 มิ.ย. 61

1

30

99

โครงการปาฐกถาเกียรติยศ "ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ" ประจาปี 2560
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"Zimmer Biomet Japan Neck
Fracture Bioskill course"
การบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง หมาบ ้า อย่าบ ้าตอบ
้ ในห ้อผ่าตัด
โครงการอบรม : เรือ
่ ง การควบคุมและป้ องกันการแพร่กระจายเชือ
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials
โครงการ Advanced Skills for Clinical Teachers รุน
่ 1
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"APAC-EM Anthem and Ligament
Balancing Intructional course"
้ สาหรับนั กศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาด ้านผดุงครรภ์ จาก Health
การฝึ กอบรมระยะสัน
polytechnic of Semarang
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Peripheral Intervention Workshop
ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง" Hilterapia : The excellence in use of high intensity
laser therapy"
้ การพยาบาลผู ้ป่ วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่าย
หลักสูตรการฝึ กอบรมระยะสัน
ไม่ได ้ รุน
่ ที่ 18
การประชุมการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ครัง้ ที่ 2: การแพทย์แผนไทยในสังคมยุค
นวัตกรรม (The 2 nd National Conference in Thai Traditional Medicine:Thai
Traditional Medicine in an Innovative Society)”

15 มิ.ย. 61

1

300

1

30

1
1

166
140

1

10

1

40

1

30

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

17 มิ.ย. 61
17 มิ.ย. 61
18 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61

ห ้องประชุมสานักงานการพยาบาลสูตศ
ิ าสตร์-นรีเวช
้ 9
วิทยาฝ่ ายการพยาบาล ตึกจุฑาธุช ชัน
้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช
้ 4
SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ 1
ห ้องประชุม ราชปนั ดดาสิรน
ิ ธร อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ห ้องประชุมภายในคณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช
้ 4
SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ 3A
ห ้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช
้ 4
SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

22 มิ.ย. 61

ห ้องประชุมสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

1

79

23 มิ.ย. 61

้ 10
ห ้องบรรยาย L-2 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช
้ 4
SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

10

1

50

27 มิ.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

24

29 มิ.ย. 61

้ 1
ห ้องประชุม ราชปนั ดดาสิรน
ิ ธร อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

500

23 มิ.ย. 61
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

NO
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

้ การเตรียมความพร ้อมการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
ผู ้ป่ วยผ่าตัด
้ การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"APAC Oxford Partial Knee
Intructional and Bioskill course"
โครงการอบรม Medical Gas System for Supervisor and Director course รุน
่ ที่ 1
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารผ่าตัดผ่านกล ้องทางนรีเวชวิทยาสาหรับแพทย์และพยาบาล
รุน
่ ที่ 2 ประจาปี 2561
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials 1. เพือ
่ เสริมความรู ้และทักษะในการรักษาโรคหลอดเลือดด ้วยวิธ ี
Endovascular surgery for AAA แก่แพทย์
Essential skills for clinical teachers Online course
Advanced skills for clinical teachers Online course
Pearls in medical education Online course
การเรียนรู ้แบบ Active Learning Online course
Effecitve Preclinical Teaching

ว ัน/เดือน/ปี

ห ้องประชุมภายในคณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

50

29 มิ.ย. 61

1

20

1

73

30 มิ.ย. 61

้ 3
ห ้องประชุม AClLC-SC อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชัน
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช
้ 4
SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุยเดชวิกรม ชัน

1

16

30 มิ.ย. 61

ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล ้องไทย-เยอรมัน

1

9

30 มิ.ย. 61

ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช
้ 4
SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

10
10
1
43
6
3
110
62
29
9
20
9

30 มิ.ย. 61

29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
26-27 มิ.ย. 61
21-22 มิ.ย. 61
18 มิ.ย.-6 ก.ค. 61
4-15 มิ.ย 61
11 - 22 มิ.ย61
18 มิ.ย 2561

shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
ห ้องบรรยาย 3A01
ห ้องประชุมราชปนั ดดา
ห ้องบรรยาย 201
ห ้องประชุม 310
ห ้องประชุม สนง.สูตฯิ
ห ้องประชุมเฉิดฉลอง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11-29 มิ.ย61

ห ้องประชุม 7008

1

14

18 มิ.ย. -20 ก.ค.61

ห ้องบรรยาย 308

1

8

1-30 มิ.ย.61

พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ
้ 7
ตึกสยามินทร์ ชัน
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ
้ 7
ตึกสยามินทร์ ชัน
ภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ

10

5,191

1

222

1

156

5

152

130
131

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครัง้ ที่ 5/2561 เรือ
่ ง LO…OK!

14-มิ.ย.-61

132

่ งทางห ้องปฏิบัตก
อบรม เรือ
่ ง “การบริหารความเสีย
ิ าร"

27-มิ.ย.-61

133

รับศึกษาดูงาน

1-30 มิ.ย61

129

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

29 มิ.ย. 61

การพัฒนาข ้อสอบปรนั ยเพือ
่ ประเมินความรู ้ทางการแพทย์
โครงการประชุมวิชาการประจาปี ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช
้ การพยาบาลผู ้ป่ วยมะเร็งทีไ่ ด ้รับยาเคมีบาบัด
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
้ การพยาบาลผู ้ป่ วยมะเร็งศีรษะและคอ
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
้ การพยาบาลสูตศ
โครงการฝึ กอบรมระยะสัน
ิ าสตร์ทันยุค
โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู ้ป่ วยนอกเด็ก ครัง้ ที่ 2
หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร:การพยาบาลผู ้ป่ วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสัน
หลัง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลผู ้ป่ วยบาบัดทดแทนไตทีไ่ ด ้รับการล ้างทาง
ช่องท ้อง(CAPD)
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช

128

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
จัดอบรมหลักสูตร “แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช ้ในบริการสุขภาพ” (HA502)
ร่วมกับ สรพ.
วิทยากรคณะพยาบาลฯ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่
วิทยากร รพ.ปทุมธานี โครงการ "Lean ลดความแออัด
ขจัดความสูญเปล่าให ้กับผู ้รับบริการ"
กิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ KM Tool เครือ
่ งมือยกระดับความรู ้เพือ
่ พัฒนางาน (KM Tool
สนั บสนุน รุน
่ ที่ 1)
โครงการสร ้างเสริมสุขภาพตามแบบฉบับ วป.สัญจร
หลักสูตรผู ้ฝึ กสอนส่วนบุคคล รุน
่ ที่ 18
โครงการปั จฉิมนิเทศผู ้เกษี ยณฯ รุน
่ ที่ 1
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนวัดโพธิเ์ รียง
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนวัดดงมูลเหล็ก
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

ว ัน/เดือน/ปี

โรงแรมนารายณ์และโรงพยาบาลศิรริ าช

1

91

16 มิ.ย. 61

1

23

1

60

1

39

6,13 มิ.ย.61
12 พ.ค. - 17 มิ.ย.61
27 - 29 มิ.ย.61

้ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล บางกอกน ้อย
ห ้อง 507 ชัน
้ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
ห ้องประชุมรัตตอุบล ชัน
พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ณ ห ้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์
้ 2
ศิรริ าช ชัน
ห ้องบรรยายฟ้ าใส
้ 8
ห ้อง 8009 สยามินทร์ ชัน
เทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน

1
1
1

35
16
62

1 มิ.ย. 61

ชุมชนวัดอมรทายิการาม

1

159

3 มิ.ย. 61

ชุมชนวัดโพธิเ์ รียง

1

123

3 มิ.ย. 61

ชุมชนวัดโพธิเ์ รียง

1

275

4 มิ.ย. 61

ชุมชนซอยสุดสาคร

1

152

7 มิ.ย. 61

กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ

1

127

9 มิ.ย. 61

ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก

1

148

9 มิ.ย. 61

ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก

1

355

1

31

1

267

14-15 มิ.ย.61
15 มิ.ย. 61

ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนพรพิพัฒน์/
ซอยสุดสาคร(รอบ2)/อมรทายิการวาส(รอบ2)

10 มิ.ย. 61

149

โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

10 มิ.ย. 61

151
152

โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนวัดบางขุนนนท์
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

5-8 มิ.ย.61

148

150

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

ชุมชนพรพิพัฒน์/
ซอยสุดสาคร(รอบ2)/
อมรทายิการวาส(รอบ2)
ชุมชนพรพิพัฒน์/
ซอยสุดสาคร(รอบ2)
/อมรทายิการวาส(รอบ2)

14 มิ.ย. 61

กรมสวัสดิการทหารเรือ

1

78

16 มิ.ย. 61

ชุมชนวัดบางขุนนนท์

1

36

16 มิ.ย. 61

ชุมชนวัดบางขุนนนท์

1

262
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนวัดครุฑ
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล) ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Online
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน E-Public Health Library
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Website คณะฯ
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Social Media ได ้แก่
Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็ นต ้น
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Application
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Channel
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านจอ LCD/LED รอบทางเดิน
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทางโทรทัศน์
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทางวิทยุ
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทาง นสพ. นิตยสาร วารสาร
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านโปสเตอร์ตด
ิ บอร์ด
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านวารสารภายในคณะฯ
่ อิเล็กทรอนิกส์ และสือ
่ อนไลน์ ได ้แก่ เสียง
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านทางสือ
ตามสาย /LineGroup/E-mail

สถานทีจ
่ ัด

2

โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารหลักสูตร "ทักษะการให ้คาปรึกษา แนะนา เพือ
่ ควบคุม
ป้ องกัน โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
จัดอบรมการประชุมวิชาการ เรือ
่ ง "Siriraj Endovascular Aneurysum Treatment
(Basic)"

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

20 มิ.ย. 61

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

1

102

21 มิ.ย. 61

กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ

1

142

23 มิ.ย. 61

ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

1

43

23 มิ.ย. 61

ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

1

214

24 มิ.ย. 61

ชุมชนวัดครุฑ

1

39

24 มิ.ย. 61

ชุมชนวัดครุฑ

1

284

1 เม.ย. - 30 มิ.ย.61
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.61
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

573
12
254

1 เม.ย. - 30 มิ.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

290

1
1
1
1
1
1
1
1

มิ.ย.61
มิ.ย.61
มิ.ย.61
มิ.ย.61
มิ.ย.61
มิ.ย.61
มิ.ย.61
มิ.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

59
6
113
68
114
134
187
168

1 เม.ย. - 30 มิ.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

246

เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.

-

30
30
30
30
30
30
30
30

2,439

ิ้ ไตรมาสที่ 3
รวมทัง้ สน
1

จานวน
ครงั้

28,339

1 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

28

1 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

20
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"TKA-THA Vietnam Bioskill
Workshop"
โครงการอบรม Medical Gas System for Supervisor and Director course รุน
่ ที่ 2
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ17th Asian Network for Clinical Laboratory
Standardization and Harmonization (ANCLS) International Congressและ Thai
Society of Clinical Pathology Annual Scientific
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ17th Asian Network for Clinical Laboratory
Standardization and Harmonization (ANCLS) International Congressและ Thai
Society of Clinical Pathology Annual Scientific
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ17th Asian Network for Clinical Laboratory
Standardization and Harmonization (ANCLS) International Congressและ Thai
Society of Clinical Pathology Annual Scientific
ประชุมวิชาการเรือ
่ ง 1st Orthogeriatrics for health care professionals
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"ZBI Primary Hip & Knee Bio-Skill
course"
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"APAC Surgical Skills course"
อบรมเพือ
่ เพิม
่ พูนความรู ้และการจัดการดูแลผู ้เป็ นเบาหวาน ประจาปี 2561 (Update
diabetes management and Holistic care 2018)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง "ศิลปะบาบัดเพือ
่ พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง
:Level2 รุน
่ ที 4
้ ในห ้อผ่าตัด
โครงการอบรม : เรือ
่ ง การควบคุมและป้ องกันการแพร่กระจายเชือ
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"East japan region course"
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials
Siriraj Heart Failure Preceptorship Program
โครงการหลักสูตรฝึ กอบรมพีเ่ ลีย
้ งเด็ก รุน
่ ที่ 27
Adavanced and innovative clinical features with ECG Quantitative Analysis:
Review EMG Course 2018
อบรมหลักสูตรใบประกาศนียบัตรผู ้ฝึ กสอนส่วนบุคคลสาหรับผู ้สูงอายุ รุน
่ ที่ 1
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"East japan region course"
โครงการฝึ กอบรมทักษะในการผ่าตัดเสริมเต ้านมโดยใช ้ซิลโิ คน Breast augmentation
Cadaveric Hand-on Workshop และแจ ้งค่าใช ้จ่ายสาหรับการดาเนินงาน

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

3 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

40

6 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

16

6 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

200

6 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

200

6 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

200

6 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

350

8 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

20

13 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

50

13 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

120

13 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

40

14 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1
1

105
49

18 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

10

19 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1
1

15
20

20 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

40

22 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1
1

25
15

26 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

150
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูงในเด็ก รุน
่ ที่ 1 สาหรับแพทย์และ
พยาบาลภายนอกคณะ
Intercountry Meeting to Review Implementation of National Action Plans on
Antimicrobial Resistance (AMR) สาหรับประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก
ภาคพืน
้ เอเชียตะวันออก-ใต ้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารนานาชาติ เรือ
่ ง "European College of Aesthetic
Medicine and Surgery"
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ พืน
้ ฐาน สาหรับบุคลากรของบริษัท
โชลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จากัด
่ วชาญด ้านโรคติดเชือ
้ Clinical Microbiology
หลักสูตรจุลชีววิทยาคลินก
ิ สาหรับผู ้เชีย
for Infectious Disease Practitioners
หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลผู ้ป่ วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสัน
หลัง (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูง รุน
่ ที่ 6 สาหรับพยาบาลภายนอกคณะ
Advanced Skills for Clinical Teachers
Advanced Skills for Clinical Teachers Online Course
Effective Preclinical Teaching Online Course
Essential skills for clinical teachers Online Course
การเรียนรู ้แบบ Active Learning Online Course
Pearls in medical education Online Course
Pearls in Medical Education ครัง้ ที่ 4 Test-enhanced learning in a medical
school การใช ้การสอบส่งเสริมการเรียนรู ้ในโรงเรียนแพทย์
้ การพยาบาลผู ้ป่ วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได ้
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
รุน
่ ที่ 18
้ : เตรียมความพร ้อมการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาล
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
ผู ้ป่ วยผ่าตัด
้ การพยาบาลผู ้ป่ วยทีใ่ ส่ Cardiac Device (หลักสูตร 5 วัน)
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร : การพยาบาลผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ป
ี ั ญหาวิกฤตระบบหายใจ ครัง้
ที่ 2
โครงการOpen House :การส่งเสริมและแก ้ไขปั ญหาการเลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่ ครัง้ ที2่
้ การพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนั ง รุน
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
่ ที่ 3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร : การให ้คาปรึกษาเพือ
่ การเยียวยาผู ้ป่ วยและญาติ

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

26 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

40

27 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

70

28 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

15

30 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

54

31 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

24

31 ก.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

14

31
18
31
31
31
31
31

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ห ้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online

1
1
1
1
1
1
1

54
33
3
33
14
16
104

11 ก.ค. 2561

ห ้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา

1

58

9 ก.ค - 8 ก.ย.61

ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาลฯ

1

19

9 ก.ค - 31 ส.ค.61

ห ้องประชุมฝ่ ายการพยาบาลฯ

1

20

17 - 20 ก.ค. 2561

้ 15
ห ้องประชุมศูนย์โรคหัวใจ ชัน

1

14

18-20 ก.ค.61

ห ้องบรรยาย 201

1

26

26 ก.ค. 61
16 - 26 ก.ค.61
2 - 6 ก.ค. 61

ณ หอผู ้ป่ วยเด็ก
ห ้องบรรยาย 203
ห ้องบรรยาย 201

1
1
1

8
8
19

ก.ค. 61
- 19 ก.ค. 2561
ก.ค. 2561
ก.ค. 2561
ก.ค. 2561
ก.ค. 2561
ก.ค. 2561
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร : เพิม
่ ประสิทธิภาพการดูผู ้ป่ วยวิกฤตทางหัวใจและหลอด
เลือด
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
การอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารด ้านการพัฒนาคุณภาพ สาหรับบุคลากรทางคลินก
ิ รุน
่ ที่
8/2561
การอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารด ้านการพัฒนาคุณภาพ สาหรับบุคลากรทางคลินก
ิ รุน
่ ที่
9/2561
รับศึกษาดูงานภายนอก
Lean Clinic (ภ.ศัลย์ฯ)
วิทยากร วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ ง "Workshop of Lean
Application"
Lean Clinic (งานทันตกรรม)
วิทยากร รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ ง "การประยุกต์ใช ้แนวคิด Lean
ในการบริการสุขภาพ"
กิจกรรม KM Delivery ให ้ความรู ้ด ้านการจัดการความรู ้ กับฝ่ ายการศึกษา
กิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ KM Tool เครือ
่ งมือยกระดับความรู ้เพือ
่ พัฒนางาน (KM Tool
สนั บสนุน รุน
่ ที่ 2)
กิจกรรม KM Delivery ให ้ความรู ้ด ้านการจัดการความรู ้ กับซ่อมบารุง
โครงการสร ้างเสริมสุขภาพตามแบบฉบับ วป.สัญจร
โครงการสุขกาย สบายทรัพย์ (To be Healthy & Wealthy Life)
โครงการปั จฉิมนิเทศผู ้เกษี ยณฯ รุน
่ ที่ 2
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ฝึ กสอนส่วนบุคคลสาหรับผู ้สูงอายุ รุน
่ ที่ 1
Happy Healthy สุขภาพดีสร ้างได ้
"Healthy Lifestyle Run 2018"
งานประมงน ้อมเกล ้า ครัง้ ที่ 30
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนวัดใหม่ยายแป้ น
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

ว ัน/เดือน/ปี
2 - 13 ก.ค. 61

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

ห ้องบรรยาย 201

1

31

พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช

10

5,152

9 ก.ค. 61

้ 2
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

128

23 ก.ค. 61

้ 2
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

115

1 ก.ค. 61
2,5,7,8 ก.ค.61

ภายในคณะฯ
14
267
้ 13ห ้องประชุมภาควิชา ตึก1สยามินทร์ ชัน
้ 13โรงแรมเมธาวลั
ห ้องประชุมภาควิชา ตึกสยามินทร์ ชัน
85 ย จ.เพชรบ

4 ก.ค. 61

ห ้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ ศาลายา

1

60

13 ก.ค. 61

้ 6
ห ้องประชุมงานทันตกรรม ตึก OPD ชัน

1

45

19 ก.ค. 61

้ 8 อาคาร 6 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
ห ้องประชุมเสลา ชัน
1

11 ก.ค. 61

้ 6
ห ้องประชุมพุกกะเวส 1 ตึกอดุลเดชวิกรม ชัน

1

6

20 ก.ค. 61

้ 2
ณ ห ้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริ ริ าช ชัน

1

25

23 ก.ค. 61
4,11,25 ก.ค.61
4 ก.ค. 61
11-13 ก.ค.61
14-22 ก.ค.61
18,25 ก.ค.61
29 ก.ค. 61

้ 3
ห ้องประชุมงานซ่อมบารุง ตึกชลพัฒนา ชัน
1
25
้ 7, ห ้อง 1514 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีน3ครินทร์ ชัน
้ 15, ห ้อง 309 อาคารศรี
หอพักพยาบาล 3 ชัน
157 สวรินทิร
ศาลาศิรริ าช 100 ปี
1
100
เทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน
1
38
้ 8
ห ้อง 8009 ตึกสยามินทร์ ชัน
1
13
้ G
ห ้องสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน
2
120
สวนหลวง ร.9
1
4,000

29 มิ.ย. - 8 ก.ค.61

ศูนย์การค ้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต

1

24,747

22 ก.ค. 61

ชุมชนวัดใหม่ยายแป้ น

1

258

22 ก.ค. 61

ชุมชนวัดใหม่ยายแป้ น

1

53

26 ก.ค. 61

กรมยุทธการทหารเรือ

1

33
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60

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

65

โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารทางกายภาพบาบัด "Kinematic linkage limbalance and
functional correction technique in spinal dysfunction"
การจัดประชุม International Symposium on Neuroscience and Global Health
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"MDT APAC Sagittal Balance course"
Thai Chapter of CT Advances 1/2 (Powered by GE Healthcare)
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารผ่าตัดผ่านกล ้องทางนรีเวชวิทยาสาหรับแพทย์และพยาบาล
รุน
่ ที่ 3 ประจาปี การศึกษา 2561
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"SICOT Comprehensive Shouder
Course with cadaveric"
โครงการอบรม Advanced Endovascular Procedures in Complex
Thoraco-abdominal Aortic Diseases
โครงการอบรมผู ้ดูแลระบบแก๊สทางการแพทย์ รุน
่ ที่ 3 สาหรับช่างเทคนิค หรือผู ้ดูแล
ระบบแก๊สทางการแพทย์ภายนอกคณะ ปี งบประมาณ 2561
ประชุมวิชาการ เรือ
่ ง First hour in Emergency Room 2018
The 1st NCNP-Siriraj Muscle School
โครงการฝึ กอบรมผู ้สอนการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูงระหว่างการผ่าตัดในผู ้ป่ วยเด็ก (Pediatric
Perioperative Life Support ASPA 2018: Instructor Course)
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"ASEAN Arthroscopy Solutions 2018"
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง Essential Laboratory Testing in Medical Investigations
โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2561 ภาควิชาจักษุ วท
ิ ยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล เรือ
่ ง Light in the Darkness
โครงการฝึ กอบรมเรือ
่ ง Aggression Management in elderly (Training for the
Trainer)
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop Hip Arthroplasty and ORIF for Hip
Fracture Bioskill course
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูง สาหรับแพทย์และพยาบาล และ
โครงการฟื้ นฟูทักษะการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ สูงสาหรับแพทย์
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ความรู ้เบือ
้ งต ้นสาหรับผู ้ช่วยนักกายภาพบาบัด รุน
่ ที่ 1

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

1 ส.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

2,500

1 ส.ค. 61

โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพ

1

80

1 ส.ค. 61
2 ส.ค. 61
3 ส.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
1
้ 4
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช SiTEC อาคารศรี
1
สวรินทิรา ชัน
้ 1 ตึก SiMR
ห ้องประชุม 101 และ 102 ชัน
1

80
40
45

6 ส.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

10

6 ส.ค. 61

้ 4
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช SiTEC อาคารศรี
1
สวรินทิรา ชัน

40

10 ส.ค. 61

้ 6
ห ้องประชุมปาลวัฒน์วไิ ชย 2 ตึกอดุยเดชวิกรม ชัน

50

14 ส.ค. 61

้ 10
ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กทักษะระบบจาลอง SiMSET ตึกอดุลยเดชวิกรม1ชัน

14 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61

โรงแรม ปริ๊ นซ์ พาเลช กรุงเทพฯ
้ 8
ห ้องประชุมสถิตนิมานการ ตึกอดุยเดชวิกรม ชัน

17 ส.ค. 61

้ 10
ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กทักษะระบบจาลอง SiMSET ตึกอดุลยเดชวิกรม1ชัน

45

20 ส.ค. 61

้ 4
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช SiTEC อาคารศรี
1
สวรินทิรา ชัน

50

21 ส.ค. 61

้ 4
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช SiTEC อาคารศรี
1
สวรินทิรา ชัน

10

23 ส.ค. 61

โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพ

1

150

23 ส.ค. 61

้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน

1

250

24 ส.ค. 61

้ 1 ตึก SiMR
ห ้องประชุม 101 และ 102 ชัน

1

50

26 ส.ค. 61

้ 4
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศริ ริ าชราช SiTEC อาคารศรี
1
สวรินทิรา ชัน

17

27 ส.ค. 61

้ 10
ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กทักษะระบบจาลอง SiMSET ตึกอดุลยเดชวิกรม1ชัน

72

28 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61

้ 7
ห ้องประชุมบรรยายวิจต
ิ รไชยพร 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน
้
ห ้องประชุมสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิมพรเกียรติ ชัน 1

50
60
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1

1

1
1

1
1

20
350
50

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials
Coaching and mentoring roles of medical teachers
Essential Skills for Clinical Teachers (ครัง้ ที่ 3/2561)
Essential skills for clinical teachers Online Course
Effective Preclinical Teaching Online Course
การเรียนรู ้แบบ Active Learning Online Course
Pearls in medical education Online Course
หลักสูตรฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู ้ป่ วยวิกฤต รุน
่ ที่ 33
หลักสูตรฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง รุน
่ ที่ 3
หลักสูตรฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัตวิ ก
ิ ฤตทารกแรกเกิดรุน
่ ที่ 3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง NCPR for nurse
หลักสูตรฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตฉ
ิ ุกเฉิน รุน
่ ที่ 3
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
ประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference)
ครัง้ ที่ 6/2561
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารด ้านการพัฒนาคุณภาพ สาหรับบุคลากรทางคลินก
ิ รุน
่ ที่ 10/2561
รับดูงานภายนอกคณะฯ
วิทยากรคณะพยาบาลฯ
วิทยากร เรือ
่ ง Control chart โรงพยาบาลพระนั่งเกล ้า
Lean clinic ภาควิชาสูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เรือ
่ ง "การประยุกต์ใช ้แนวคิด Lean
ในการพัฒนาคุณภาพงาน"
วิทยากรคณะพยาบาลฯ เรือ
่ ง "เศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพ ระบบทรัพยากร ค่าใช ้จ่ายใน
ระบบสุขภาพ"
Lean Clinic งานทันตกรรม
Slimness with Lean
รับศึกษาดูงาน Lean บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
จัดอบรมหลักสูตร “แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช ้ในบริการสุขภาพ” (HA502)
ร่วมกับ สรพ.
รับศึกษาดูงาน จาก กรมแพทย์ทหารเรือ

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

29 ส.ค. 61

้ 7
ห ้องประชุม 8018 ตึกสยามินทร์ ชัน

1

30

16 - 17 ส.ค. 61
22 - 23 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61
1 ส.ค. -23 พ.ย 61

้ 3A
ห ้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ห ้องสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
ณ ห ้องบรรยาย 201 อาคารศรีศวรินทิรา

1
1
1
1
1
1
1

80
60
2
6
6
27
45

1 ส.ค. -23 พ.ย 61

ณ ห ้องบรรยาย 203 อาคารศรีศวรินทิรา

1

31

1 ส.ค. -23 พ.ย 61
16 - 17 ส.ค.61
1 ส.ค. - 30 พ.ย. 61

ณ ห ้องบรรยาย 204 อาคารศรีศวรินทิรา
้ 9
ณ ห ้องประชุมสานักงานสูตศ
ิ าสตร์ฯ ตึกอัษฏางค์ ชัน
ณ ห ้องบรรยาย 202 อาคารศรีศวรินทิรา
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช

1
1
1
10

30
30
44
9,712

16 ส.ค. 61

้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสย. ชัน

1

331

20 ส.ค. 61
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
7 ส.ค. 61

้ 2
202 - 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
ภายในคณะฯ
้ 2
ห ้องบรรยาย 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
โรงพยาบาลพระนั่ งเกล ้า

1
16
1
1

83
422
66
100

9,23 ส.ค.61

้ 3
ห ้องบรรยายสรรค์-สมพร ศรีเพ็ญ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนคริ
1นทร์ ชัน

115

9 ส.ค. 61

้ 11 คณะพยาบาลฯ
ห ้องเรียน 1110 ชัน

1

121

10 , 24 ส.ค.61
16/8/2561
23 ส.ค. 61

้ 6
ห ้องประชุมงานทันตกรรม ตึกผู ้ป่ วยนอก ชัน
้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 7
ห ้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์ ชัน

1
1
1

60
331
54

28-31 ส.ค.61

โรงแรมนารายณ์+โรงพยาบาลศิรริ าช

1

97

1 ส.ค. 61

้ 61
ณ ห ้องประชุมปาลวัฒน์วไิ ชย 1 (627) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

29
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

115

กิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ KM Tool เครือ
่ งมือยกระดับความรู ้เพือ
่ พัฒนางาน (KM Tool
คลินก
ิ )
โครงการสร ้างเสริมสุขภาพตามแบบฉบับ วป.สัญจร
กิจกรรมภาคประชาชน
โครงการอบรม Stress Management รุน
่ ที่ 3
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

116

โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

24 ส.ค. 61

้ 2
ณ ห ้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริ ริ าช ชัน

8,15,22,29
31 ก.ค.-5 ส.ค.2561
6-7 ส.ค.61

้ 3, อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั4
้ 15, ห ้องจุฬาภรณ์
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
น
ศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ปี
1
้ 2
ห ้องจุฬาภรณ์ สยามินทร์ ชัน
1

285
95
32

2 ส.ค. 61

ิ าราม
โรงเรียนมัธยมวัดดุสต

1

767

2 ส.ค. 61

กรมส่งกาลังบารุงทหารเรือ

1

14

ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนชุมชนวัดมะลิ 2
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

4 ส.ค. 61

ชุมชนวัดมะลิ 2

1

17

4 ส.ค. 61

ชุมชนวัดมะลิ 2

1

278

5 ส.ค. 61

ชุมชนคลองล่าง

1

14

120

ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนชุมชนคลองล่าง
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

5 ส.ค. 61

ชุมชนคลองล่าง

1

224

121

โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

16 ส.ค. 61

สานักปลัดบัญชีทหารเรือ

1

81

19 ส.ค. 16

่
ชุมชนชวนชืน

1

11

19 ส.ค. 16

่
ชุมชนชวนชืน

1

132

111
112
113
114

117
118
119

122

1

35

123

ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนชุมชนคลองล่าง
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

124

โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

23 ส.ค. 61

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

1

1,386

125

โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

27 ส.ค. 61

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

1

589
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
โครงการอบรมการใช ้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง รุน
่ ที่
1 - 4 สาหรับผู ้ใช ้งานภายนอกคณะ ปี งบประมาณ 2561
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular
Essentials
"สนุกกับงานวิจัยด ้วย Microsoft Excel 2013 เบือ
้ งต ้น"
โครงการอบรม Medical Gas System for Supervisor and Director course รุน
่ ที่ 3
โครงการฝึ กอบรมวิทยากรเพือ
่ การอบรมผู ้ปกครองถึงวิธก
ี ารปรับพฤติกรรมเด็ก
(Training for the teainers of parent management training program)
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"East japan region course"
"Cloud computing pipeline for Exome sequencing"
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร Siriraj Endovascular Training Course
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารรักษาหลอดเลือดดาขอด
ประชุมวิชาการ เรือ
่ ง Siriraj Child Psychiatry and Pediatrics Annual Conference
Asean Rotablator Workshop
หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลผู ้ป่ วยบาบัดทดแทนไตทีไ่ ด ้รับการล ้าง
ทางช่องทอ (CAPD)
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการช่วยกู ้ชีพทารกแรกเกิด
จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารCadaveric Workshop"East japan region course"
8th Annual Siriraj-Johns Hopkins Cytopathology Course
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ฝึ กสอนส่วนบุคคล รุน
่ ที่ 19
ปาฐกกถาเทิดพระเกียรติเนือ
่ งใน"วันมหิดล" ประจาปี 2561
Basic Urodynamics for Urological Doctors and Nurses
โครงการ Essential Skills for Clinical Teachers รุน
่ 3
Short Course Training in Dermatopathology For Dr. Mai Phi Long
หลักสูตร Short course training in skin laser surgery
โครงการเทคนิคการให ้รหัส ICD-10, ICD-9-CM และ ICD-O ฉบับมืออาชีพ
Open House : ระบบบริหารจัดการผู ้ป่ วยนอกเด็ก ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช
(รุน
่ ที่ 2)
Open House:การส่งเสริมและแก ้ไขปั ญหาการเลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่ ฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิรริ าช (ครัง้ ที่ 1)

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

5 ก.ย. 61

้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1

120

5 ก.ย. 61

้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

10

6 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61

้ 6
ห ้องคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ 10
ศูนย์ SiMSET ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

1
1

80
16

7 ก.ย. 61

้ 2
ห ้องประชุม ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริ ริ าช ชัน

1

48

9 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61

้ 5
ห ้องประชุม Orthopaedic learning Center ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั1น
้ 3
ห ้องประชุม 304-305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
1 2550 ( SiMR) ชัน
ห ้องผ่าตัด Hybrid สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
1
ห ้องประชุมสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
1
้
ห ้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชัน 151
้ 3 1
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชัน

15 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

15
16
18
23
24
25
28
28
28
28

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ห ้องประชุม Orthopaedic learning Center ตึกอดุลยเดชวิกรม
ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
้ 8
ห ้อง 8009 ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน
้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ G
ห ้องประชุมสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน
ภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ห ้องอบรมคอมพิวเตอร์ 623

ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

1
1
้ 5
ชั1น
1
1
1
1
1
1
1
1

24
30
10
6
200
10
17
30
20
50
25
300
30
40
1
3
80

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

9

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

10
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
Open House:การส่งเสริมและแก ้ไขปั ญหาการเลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่ ฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิรริ าช (ครัง้ ที่ 2)
Open House : ระบบบริหารจัดการทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ครัง้ ที่ 2
้ การส่งเสริมและกระตุ ้นพัฒนาการเด็ก (5 วัน)
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ป
ี ั ญหาวิกฤตระบบหายใจ ครัง้ ที่
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การพยาบาลผู ้ป่ วยเด็กทีม
่ ป
ี ั ญหาวิกฤตระบบหายใจ ครัง้ ที่
2
โครงการประชุมวิชาการประจาปี ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช
โครงการฝึ กอบรม Safety in Contrast Medium : Role of Radiology Nurse รุน
่ ที่ 3
โครงการฝึ กอบรมติดอาวุธผู ้บริหารมือใหม่ รุน
่ ที่ 12
้ การพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนั ง (หลักสูตร 10
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
วัน)
้ การพยาบาลผู ้ป่ วยทีใ่ ส่ Cardiac Device (หลักสูตร 5 วัน)
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
้ การพยาบาลผู ้ป่ วยมะเร็งทีไ่ ด ้รับยาเคมีบาบัด (หลักสูตร 10
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
วัน)
้ การพยาบาลผู ้ป่ วยมะเร็งศีรษะและคอ
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
้ การพยาบาลผู ้ป่ วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่าย
หลักสูตรการฝึ กอบรมระยะสัน
ไม่ได ้ รุน
่ ที่ 18
้ การเตรียมความพร ้อมการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล
หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน
ผู ้ป่ วยผ่าตัด
้ ในหลักสูตร "ERCP Endoscopy Course"
ฝึ กอบรมระยะสัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง "การฝึ กทักษะการผ่าตัดทางจักษุ ด ้วย Eye
Simulator" (สาหรับบุคลากรภายนอกคณะฯ) ประจาปี 2560
TB/MDR-TB Research Capacity Building in LMIC in Southeast Asia.
ั ญีพยาบาล เรือ
โครงการอบรมวิสญ
่ งการดูแลผู ้ป่ วยผ่าตัดโรคระบบประสาท
การประชุมฟื้ นฟูวช
ิ าการ เรือ
่ ง "Smart Neuro-Rehab Smart Thailand 4.0"
อบรมหลักสูตรใบประกาศนียบัตรผู ้ฝึ กสอนส่วนบุคคลสาหรับผู ้สูงอายุ รุน
่ ที่ 2
Advanced Skills for Clinical Teachers
Pearls in Medical Education : Assessment of medical communication skills
่ สารทางการแพทย์)
(แนวทางการประเมินทักษะการสือ
Effective Preclinical Teaching Online course

ว ัน/เดือน/ปี

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

28 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61

้ 5
ห ้องประชุม Orthopaedic learning Center ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั1น
ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
1

3
22

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

23

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

34

28 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1
1
1

312
37
54

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

11

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

21

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

59

28 ก.ย. 61

้ 3
ห ้องประชุม 310 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชัน

1

18

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

24

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

50

28 ก.ย. 61

ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

1

1

30 ก.ย. 61

้ 14
ห ้องเรียน 14049 ภาควิชาจักษุ วท
ิ ยา ตึกสยามินทร์ ชัน

1

2

30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61
13-14 ก.ย.61

้ 9 ( SiMR)
ห ้องประชุมฝ่ ายวิจัย 902 ชัน
้ 4
ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
้ G
ห ้องประชุมสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน
ห ้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ห ้องประชุม 1514 อาคาร 100 ปี พระศรีฯ

1
1
1
1
1

10
5
120
25
22

12 ก.ย. 61

้ 3A
ห ้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

1

63

24 ก.ย. 61

shee.si.mahidol.ac.th/online

1

1
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โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ
Essential skills for clinical teachers Online course
การเรียนรู ้แบบ Active Learning Online course
Pearls in medical education Online Course
การยกระดับทักษะการทาวิจัยทางการศึกษาขัน
้ ต ้น
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
อบรม เรือ
่ ง จริยธรรมและพฤติกรรมการให ้บริการทีเ่ ลิศ
อบรม เรือ
่ ง ข ้อกาหนดมาตรฐานห ้องปฏิบัตก
ิ าร และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน
ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190
การอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารพัฒนาคุณภาพ "Situation swareness & decision making"
งานมหกรรมคุณภาพ (Quality fair) ประจาปี 2561
รับดูงานภายนอกคณะฯ
Lean Clinic งานทันตกรรม
Lean Clinic งานทันตกรรม (ติดตามประเมินผลครัง้ ที่ 1)
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง ความรู ้โลจิสติกส์ในโรงพยาบาล (Hospital Logistics and
Supply Chain Management)"
Lean clinic ภาควิชาสูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เรือ
่ ง "การประยุกต์ใช ้แนวคิด Lean
ในการพัฒนาคุณภาพงาน"
วิทยากร Lean หลักสูตรฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัต ิ
ฉุกเฉิน รุน
่ ที่ 3
โครงการสร ้างเสริมสุขภาพตามแบบฉบับ วป.สัญจร
โครงการอบรมผู ้ฝึ กสอนส่วนบุคคล รุน
่ ที่ 19
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู ้รับบริการสถานพยาบาลธนาคารแห่งประเทศไทย "การ
ป้ องกันและการฟื้ นฟูอาการบาดเจ็บจากการทางาน" ครัง้ ที่ 2
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการของงานวัน
อนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ าคู คลอง แห่งชาติ(คลองบางกอกน ้อย)ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนวัดมะลิ2, ชุมชนหมูบ
่ ้านปั ทมอร, ชุมชนหัว
ถนน(วัดแก ้ว)
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ

ว ัน/เดือน/ปี
24 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
3 - 4 ก.ย. 61

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

12 ก.ย. 61

shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
shee.si.mahidol.ac.th/online
ห ้องประชุม 434 ตึกอดุลยเดชวิกรม
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชพิมข
ุ สถานและ พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
้ 7
ห ้องประชุมอทิตยาทรกิตค
ิ ณ
ุ ตึกสยามินทร์ ชัน

1
1
1
1
9
1

2
2
16
14
8,580
176

19 ก.ย. 61

้ G
ห ้องประชุมสิรน
ิ ธร อาคารเฉลิพระเกียรติ ชัน

1

157

17 ก.ย. 61
6-7 ก.ย. 61
1 ก.ย. 18

้ 2
ห ้องประชุม202-203อาคารศรีวรินทิรา ชัน
้ 1
ห ้องประชุมราชปนั ดดา อาคารศรีวรินทิรา ชัน
ภายในคณะฯ

1
1
13

67
1,323
135

1 , 28 ก.ย.61

้ 6
รร.เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรห
ี ้องประชุมงานทันตกรรม 1ตึกผู ้ป่ วยนอก ชัน

60

11 - 12 ก.ย.61

้ 13
ห ้องพงศ์สร ้อยเพ็ชร อาคารอดุลยเดชวิกรม ชัน

60

20 ก.ย. 61

้ 3
ห ้องบรรยายสรรค์-สมพร ศรีเพ็ญ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนคริ
1นทร์ ชัน

21 ก.ย. 61

้ 2
ห ้อง 204 อาคารศรีสวรินทิรา ชัน

15,12,19 ก.ย.61
18 ส.ค.-23 ก.ย.2561

้ 3, อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั3
้ 15
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน
น
้ 8
ห ้อง 8009 สยามินทร์ ชัน
1

27 ก.ย. 61

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1

41

1 ก.ย. 61

สวนสิรน
ิ ธราพฤกษาพรรณ

1

27

6 ก.ย. 61

กรมพลาธิการทหารเรือ

1

103

22 ก.ย. 61

ชุมชนวัดมะลิ2, ชุมชนหมูบ
่ ้านปั ทมอร, ชุมชนหัวถนน(วัดแก ้ว)

1

10

22 ก.ย. 61

ชุมชนวัดมะลิ2, ชุมชนหมูบ
่ ้านปั ทมอร, ชุมชนหัวถนน(วัดแก ้ว)

1

224
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1

1

115
50
123
18

โครงการด้านบริการวิชาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

ื่ โครงการบริการวิชาการ
ชอ

ว ัน/เดือน/ปี

ศูนย์อาสาสมัครการลงพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลชุมชนวัดรวกสุทธาราม
โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร ้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านระบบฐานข ้อมูลสุขภาพ
(ศิรริ าชสานสองวัย-บางกอกน ้อยโมเดล)ภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Online
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน E-Public Health Library
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Website คณะฯ
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Social Media ได ้แก่
Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็ นต ้น
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Application
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่าน Siriraj Channel
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านจอ LCD/LED รอบทางเดิน
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทางโทรทัศน์
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทางวิทยุ
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการทาง นสพ. นิตยสาร วารสาร
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านโปสเตอร์ตด
ิ บอร์ด
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านวารสารภายในคณะฯ
่ อิเล็กทรอนิกส์ และสือ
่ อนไลน์ ได ้แก่ เสียง
การเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการผ่านทางสือ
ตามสาย /LineGroup/E-mail

สถานทีจ
่ ัด

จานวน
ครงั้

จานวน
ผูร้ ับบริการ
(คน)

29 ก.ย. 61

ชุมชนวัดรวกสุทธาราม

1

11

29 ก.ย. 61

ชุมชนวัดรวกสุทธาราม

1

364

1 ก.ค. - 30 ก.ย.61
1 ก.ค. - 30 ก.ย.61
1 ก.ค. - 30 ก.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

501
13
269

1 ก.ค. - 30 ก.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

482

1
1
1
1
1
1
1
1

ก.ย.61
ก.ย.61
ก.ย.61
ก.ย.61
ก.ย.61
ก.ย.61
ก.ย.61
ก.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

135
13
110
91
130
142
186
189

1 ก.ค. - 30 ก.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

260

ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.

-

30
30
30
30
30
30
30
30

ิ้ ไตรมาสที่ 4
รวมทัง้ สน

Page 356 of 360

2,790

71,540

ิ ปว ัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการทานุบารุงศล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการทานุบารุงศล
ิ ปว ัฒนธรรม
ชอ

Q1

สถานทีจ
่ ัด

1

กิจกรรม "ศิรริ าชปฏิบัตบ
ิ ช
ู า ถวายแด่พระมหากษั ตราธิราช และผู ้ทรงมีคณ
ุ ูปการต่อ
แผ่นดินไทย ประจาปี 2561"

ห ้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
้ 15
ชัน

2

บรรยายธรรมโดย พญ.อมรา มลิลา

้ 13
ห ้อง 1306 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน

3

ทาบุญวันเกิดประจาเดือนของบุคลากรภายในคณะฯ

4

Q2

Q3

Q4

316

167

129

214

25

36

39

32

้ 1
ห ้องสันติภม
ู ิ อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน

166

179

124

130

คลินก
ิ เจริญสติ สาหรับบุคคลทั่วไป

้ 1
ห ้องสันติภม
ู ิ อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน

179

197

203

230

5

บรรยายธรรม เรือ
่ งการบริหารจิต

้ 1
ห ้องสันติภม
ู ิ อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน

117

136

162

133

6

บรรยายธรรม เรือ
่ งคาถาธรรมบท

้ 7 , ห ้องสันติภม
ห ้อง 7006 ตึกสยามินทร์ ชัน
ู ิ
้ 1
ชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน

109

152

183

227

7

บรรยายธรรม เรือ
่ งมงคลธรรม มงคลชีวต
ิ

้ 1
ห ้องสันติภม
ู ิ อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน

215

253

237

318

8

คลินก
ิ เจริญสติ สาหรับบุคลากร

้ 1
ห ้องสันติภม
ู ิ อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน

189

205

200

233

9

ดูแลพระภิกษุ สงฆ์อาพาธทีม
่ ารับการตรวจรักษาที่ ร.พ.ศิรริ าช

รพ.ศิรริ าช

19

14

17

17

10

จัดพิธบ
ี าเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ

้ 1
ห ้องสันติภม
ู ิ อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน

62

66

525

11

สวดมนต์ทก
ุ วันขึน
้ และแรม 14/15 คา่

้ 1
ห ้องสันติภม
ู ิ อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน

12

พิธบ
ี าเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

้ 2
ณ ห ้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน

13

งานพิธศ
ี ริ ะกรานพระภูบาลนวมินทร์

ภายในคณะฯ

14

กฐินพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

15

พิธรี ว่ มถวายดอกไม ้จันทน์ พระราชพิธถ
ี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

ภายในคณะฯ
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อาคาร

9

-

-

-

600

-

-

-

12,000

-

-

-

300

-

-

-

36,000

-

-

-

ิ ปว ัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการทานุบารุงศล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการทานุบารุงศล
ิ ปว ัฒนธรรม
ชอ

สถานทีจ
่ ัด

Q1

Q2

Q3

Q4

16

งานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์
- อาสาสมัครจัดภัตตาหารและประเคนภัตตาหารเช ้า

โรงพยาบาลศิรริ าช

274

-

-

-

17

กิจกรรมร่วมทาความดี ด ้วยหัวใจ
- อาสาสมัครบาเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

โรงพยาบาลศิรริ าช

39

-

-

-

18

งานพระราชพิธถ
ี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอ
ดุลยเดช

โรงพยาบาลศิรริ าช

326

-

-

-

19

โครงการพัฒนาจิตเพือ
่ ให ้เกิดปั ญญาและสันติสข
ุ ครัง้ ที่ 30

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัตธิ รรมศิรริ าช อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม

43

-

-

-

20

ชมนิทรรศการงานพระราชพิธถ
ี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ มณฑลท ้องสนามหลวง

1,751

-

-

-

21

กิจกรรมพับผ ้าก๊อส Packing ทดแทนผ ้าก๊อส 3X3
- อาสาสมัคร กิจกรรมพับผ ้าก๊อส Packing ทดแทนผ ้าก๊อส 3X3

โรงพยาบาลศิรริ าช

26

-

-

-

22

พิธบ
ี าเพ็ญกุศลอุทศ
ิ ถวายกรมพระราชวังบวรสถานพิมข
ุ เนือ
่ งในโอกาสครบรอบวัน
เสด็จทิวงคต

ศาลาพิศาลพัฒนกิจ วัดอมรินทราราม วรวิหาร เขตบางกอก
น ้อย กรุงเทพฯ

100

-

-

-

23

สัปดาห์ "เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย"

ณ ศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ปี

3,276

-

-

-

24

พิธท
ี าบุญตักบาตรถวายเป็ นพระราชกุศล เนือ
่ งในวันคล ้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

300

-

-

-

25

พิธท
ี าบุญตักบาตรเนือ
่ งในศุภมงคลสมัยขึน
้ ปี ใหม่

ณ ลานพระราชานุสาวรียส
์ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม สมเด็จพระบรมราชชนก

500

-

-

-

26

พิธต
ี ้อนรับผู ้ทีไ่ ด ้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ ามหิดล ประจาปี 2560

ภายในคณะฯ

-

300

-

-

27

อาสาสมัครใส่ซองส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2561

โรงพยาบาลศิรริ าช

-

26

-

-

28

อาสาสมัครพัฒนาคูคลอง กิจกรรมเราทาความดีด ้วยหัวใจ ณ คลองบางขุนนนท์
ด ้านหลังสานั กงานประปาสาขาบางกอกน ้อย

ณ คลองบางขุนนนท์ ด ้านหลังสานั กงานประปาสาขาบางกอก
น ้อย

-

28

-

-

29

สัปดาห์ปฏิบัตธิ รรมวันมาฆบูชา

-

2,323

-

-

ลานพระราชานุสาวรียส
์ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม สมเด็จพระบรมราชชนก

ศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ปี
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ิ ปว ัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการทานุบารุงศล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO

ื่ โครงการทานุบารุงศล
ิ ปว ัฒนธรรม
ชอ

สถานทีจ
่ ัด

Q1

Q2

Q3

Q4

30

โครงการพัฒนาจิตเพือ
่ ให ้เกิดปั ญญาและสันติสข
ุ ครัง้ ที3
่ 1

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัตธิ รรมศิรริ าช
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

-

36

-

-

31

อาสาสมัครทาความสะอาดตลาดวังหลัง
ณ ถนนวังหลัง เขตบางกอกน ้อย

ถนนวังหลัง

-

159

-

-

32

กิจกรรมปรับภูมท
ิ ัศน์คลองทรงเทวดา

คลองทรงเทวดา ชุมชนประร่วมใจ และชุมชนตรอกไผ่-วัดบาง
เสาธง ถนนจรัญฯ 25

-

200

-

-

33

โครงการ "ค่ายคุณธรรมเยาวชนบางกอกน ้อย ครัง้ ที่ 6"

อาคารโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม วัดอมรินทรารามวรวิหาร เขต
บางกอกน ้อย กรุงเทพฯ

-

-

149

-

34

โครงการ “ศิรริ าชสงกรานต์ กตเวทิตาต่ออาจารย์ สืบสานมงคลธรรม”

ศาลา ๑๐๐ ปี ศิรริ าช

-

-

700

-

35

่ สานมงคลธรรม"
“ศิรริ าชสงกรานต์ กตเวทิตาต่ออาจารย์ สืบ

ภายในคณะฯ

-

-

467

-

36

"ศิรริ าช 130 ปี 130 โครงการ ทางานเพือ
่ แผ่นดิน"

ภายในคณะฯ

-

-

3,300

-

37

สัปดาห์ปฏิบัตธิ รรมวันวิสาขบูชา

ศาลา ๑๐๐ ปี ศิรริ าช

-

-

3,031

-

38

โครงการอุปสมบทหมูน
่ ั กศึกษาแพทย์ ประจาปี 2561

วัดป่ าบ ้านเพิม
่ อ.นายูง จ.อุดรธานี

-

-

60

-

39

โครงการพัฒนาจิตผ่องใส ก ้าวไกลด ้วยปั ญญา รุน
่ ที่ 24

หอประชุมราชแพทยาลัย

-

-

67

-

40

กิจกรรมปรับภูมท
ิ ัศน์คลองวัดไชยทิศ (ฝั่ งหมูบ
่ ้านจรัญฯวิลา่ ) ครัง้ ที่ 2

วัดไชยทิศ

-

-

134

-

41

สัปดาห์ปฏิบัตธิ รรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข ้าพรรษา

ศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ปี

-

-

-

2,698

42

พิธถ
ี วายเทียนวันเข ้าพรรษา

วัดอมรินทรารามวรวิหาร

-

-

-

100

43

พิธท
ี าบุญตักบาตรเนือ
่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ภายในคณะฯ

-

-

-

500

44

กิจกรรมดนตรีอาสา กลุม
่ ขับร ้องด ้วยใจให ้ด ้วยรัก

ศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ปี

-

-

-

49
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ิ ปว ัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการทานุบารุงศล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมหิดล
NO
45

ื่ โครงการทานุบารุงศล
ิ ปว ัฒนธรรม
ชอ

สถานทีจ
่ ัด
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Q1

Q2
-

Q3
-

Q4
-

78

46

โครงการปฏิบัตธิ รรมกับพระภาวนาเขมคุณ วิ. ครัง้ ที่ 8
พิ
ธที ำบุญตักบำตรเนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินนี ำถ ในรัชกำลที่ ๙ เมือ่ วันที่ 10 สิงหำคม 2561

ภำยในคณะฯ

47

กิจกรรมดนตรีอาสา กลุม
่ ขับร ้องด ้วยใจให ้ด ้วยรัก ครัง้ ที่ 2

ศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ปี

-

-

-

40

48

กิจกรรมดนตรีอาสา "ฟั งเพลงชิลๆ รอคิวไม่นาน" รายการ HOTWAVE

้ 1
ตึกสยามินทร์ ชัน

-

-

-

77

49

โครงการปฏิบัตธิ รรมกับพระภาวนาเขมคุณ วิ. ครัง้ ที่ 8

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

50

รายการพิเศษทางโทรทัศน์ เนือ
่ งในวันมหิดล 2561 (15 กันยายน 2561 ณ ททบ.5)

สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

300

51

พิธอ
ี อกรับบริจาควันขายใหญ่ ( 21 กันยายน 2561)

ภายในคณะฯ

100

52

พิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะเนือ
่ งในวันมหิดล (24 กันยายน 2561)

ภายในคณะฯ

6,000

53

กิจกรรมวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ าคู คลอง แห่งชาติ(คลองบางกอกน ้อย)ประจาปี 2561หน่
วยงำนด
ำเนินกำรภำยในงำนกิจกรรมเพื่อสังคมภำยนอกกองทัพเรือ/กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่งคงภำยในกรุงเทพมหำนคร/กองร้
อ
สวนสิ
รน
ิ ธราพฤกษาพรรณ
295

54

กิจกรรมดนตรีอาสา กลุม
่ ขับร ้องด ้วยใจให ้ด ้วยรัก ครัง้ ที่ 3

500

40

ศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ปี

ิ้
รวมทัง้ สน

30

56,879
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4,473

9,268

12,866

