
ล ำดับท่ี EC_ID ช่ือ-สกุล ช่ือโครงกำรไทย ช่ือโครงกำรอังกฤษ

1 02-61-55 ว. พญ.สุภัจรีย์ จันทร์วิทัน ภาวะโซเดียมต่่าในเลือดในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งท่ี
ได้รับยาเคมีบ่าบัด เปรียบเทียบระหว่างการได้รับ
สารน ่าชนิด isotonic และ hypotonic

Hyponatremia in children undergoing 
chemotherapy for malignancy: A 
comparison between hyper-hydration with 
isotonic versus hypotonic solution

2 03-61-36 ว. พญ. กรชนก  จินดารัตน์ การสูญเสียโปรตีนทางล่าไส้ของผู้ป่วยเด็กท่ีมีภาวะ
ความดันสูงในหลอดเลือดด่าพอร์ทอล

Gastrointestinal Protein Loss in Children  
with Portal Hypertension

3 03-61-42 ว. อ.ดร. พญ.เดือนธิดา ทรงเดช การจัดท่าเกณฑ์จัดระดับความรุนแรงของ
โรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินเอช

Development of a scoring system for 
classification of HbH disease severity

4 04-61-02 ว. อ.พญ.ฉัตรสุดา ธ่ารงศักด์ิ การศึกษาอาการซนสมาธิสั นในเด็กวัยเรียนท่ีมี
อาการเย่ือบุโพรงจมูกอักเสบบ่อยครั ง

Attention Deficit and Hyperactive 
Symptoms in School Aged Children with 
Frequent Rhinitis

ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์  โครงกำร Full board  สุ่มตรวจ 17 โครงกำร (โครงกำร ว .16 โครงกำรและโครงกำร ท. 1 โครงกำร)



5 04-61-04 ว. อ.ดร. พญ.เดือนธิดา ทรงเดช การพัฒนาชุดตรวจท่ีใช้บ่งชี ภาวะพร่องเอนไซม์จี
ซิกพีดีแบบรุนแรงและแบบปานกลาง ได้อย่าง
แม่นย่า

Development of a diagnostic test for 
accurate detection of severe and 
intermediate G6PD deficiency

6 04-61-21 ว. รศ.นพ.พรเทพ ต่ันเผ่าพงษ์ ระดับวิตามินเอในทารกท่ีมีภาวะการอักเสบของ
ล่าไส้ตรงและล่าไส้ใหญ่จากการแพ้โปรตีนนมวัว

Vitamin A status in infants with cow’s milk 
protein induced proctocolitis

7 04-61-23 ว. รศ.พญ.นงนุช สิระชัยนันท์ แบบสอบถามโรคเลือดออกง่ายฉบับภาษาไทยแบบ
โปรแกรมส่าเร็จรูปในการคัดกรองโรคเลือดออกง่าย
ด้วยตนเองในเด็กนักเรียน

A self-evaluation Thai version of pediatric 
bleeding questionnaire application for the 
screening of bleeding disorder in school 
aged children



8 05-61-18 ท. ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล การวิจัยในหลายสถาบัน แบบเปิดการรักษาเพ่ือ
ประเมินความปลอดภัย ความทนต่อยา เภสัช
จลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของยาแอลซีแซด
696 ตามด้วยการวิจัยระยะเวลา 52 สัปดาห์ แบบ
สุ่ม ปกปิดการรักษาทั งสองฝ่าย คู่ขนานกับกลุ่ม
ควบคุมท่ีได้รับยาท่ีมีฤทธ์ิในการรักษา เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแอลซีแซด
696 เม่ือเทียบกับยาอีนาลาพริลในผู้ป่วยเด็กท่ีมี
อายุตั งแต่ 1 เดือน ถึง น้อยกว่า 18 ปี ท่ีมีภาวะ
หัวใจล้มเหลวเน่ืองจากหัวใจห้องล่างซ้ายท่างาน
ผิดปกติ

Multicenter, open-label, study to evaluate 
safety, tolerability, pharmacokinetics and, 
pharmacodynamics of LCZ696 followed by 
a 52-week randomized, double-blind, 
parallel group, active-controlled study to 
evaluate the efficacy and safety of LCZ696 
compared with enalapril in pediatric 
patients from1 month to < 18 years of age 
with heart failure due to systemic left 
ventricle systolic dysfunction.

9 07-61-17 ว. ศ.พญ.อ่าไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ิ การศึกษาเก่ียวกับการรักษาและผลลัพธ์ของการ
รักษาโรคในกลุ่มความผิดปกติโดยก่าเนิด 
เปรียบเทียบระหว่างประเทศรายได้มวลรวมต่่า 
ปานกลาง และรายได้สูง : การวิจัยร่วมนานาชาติ

Management and outcomes of congenital 
anomalies in Low-, Middle- and High-
Income Countries: A multi-centre, 
International, Prospective Cohort Study



10 09-61-10 ว. อ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา การเปล่ียนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันแบบจ่าเพาะท่ี
สัมพันธ์กับการติดเชื อไวรัสท่ีพบบ่อย และการ
ปฏิเสธอวัยวะท่ีปลูกถ่ายในผู้ป่วยเด็กท่ีรับการปลูก
ถ่ายอวัยวะ

Changes of adaptive immunity associated 
with the common viral infections and graft 
rejection in pediatric solid organ 
transplantation

11 10-61-07 ว. อ.พญ.โสภิดา บุญสาธร การติดเชื อในกระแสเลือดจากเชื อแบคทีเรียชนิดไม่
พ่ึงออกซิเจนในผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก

Anaerobic blood cultures in post stem cell 
transplant patients

12 10-61-31 ว. พญ.วัชราภรณ์ เลิศบุญญาฤทธ์ิ การศึกษาเพ่ือหาปัจจัยบ่งชี ในผู้ป่วยโรคทูเบอรัส 
สเคลอโรซิสท่ีมีอาการชักท่ีไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยยา ในโรงพยาบาลรามาธิบดี

Clinical Predictors of Intractable Seizures in 
the Patients with Tuberous Sclerosis 
Complex (TSC)

13 10-61-49 ว. พญ.ศิริมา เกษสุวรรณ การทดลองแบบสุ่มท่ีมีกลุ่มควบคุมในการให้ยา 
metoclopramide เพ่ือเพ่ิมโอกาสส่าเร็จในการใส่
สายยางให้อาหารทางล่าไส้เล็กส่วนต้นในผู้ป่วย
วิกฤตเด็ก

Intravenous metoclopramide to improve 
the success rate of blind bedside post-
pyloric placement of feeding tube in 
pediatric critically ill patients: A 
randomized, double-blind, placebo-
controlled study



14 10-61-52 ว. ผศ.นพ.อุษณรัสม์ิ อนุรัฐพันธ์ การพัฒนาการผลิต การขยายจานวน และการ
ทดสอบการทางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ไซ
โตทอกซิก ทีเซลล์ เพ่ือใช้ในรักษาการติดเชื อไวรัส
ด้วยวิธีเซลล์บาบัดในผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ

The study of production, expansion and 
evaluation of the functions of cytotoxic T 
cells for the cellular treatment of viral 
infections in patients after solid organ 
transplantation

15 11-61-04 ว. ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร การตรวจด้วย clinical exome sequencing เพ่ือ
การวินิจฉัยเฉพาะโรคทางต่อมไร้ท่อท่ีส่งทอดทาง
พันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม

Clinical exome sequencing in refining 
inherited endocrine and genetic diseases

16 12-61-03 ว. พญ.กฤติญา ชัยโชติจินดา การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันไวรัส
ตับอักเสบบีในผู้ป่วยเด็กหลังได้รับการรักษาด้วย
การปลูกถ่ายไขกระดูก

Immune respond of hepatitis B vaccine 
after hematopoietic stem cell transplant in 
pediatric patients

17 12-61-04 ว. พญ.กชกร สิทธินามสุวรรณ ระดับคิสเปปตินในเลือดในเด็กอ้วนและ
ความสัมพันธ์ของระดับคิสเปปตินกับสมดุลกลูโคส

Serum kisspeptin in obese children and its 
relation to glucose metabolism


