
ล ำดับท่ี EC_ID ช่ือ-สกุล ช่ือโครงกำรไทย ช่ือโครงกำรอังกฤษ

1 01-61-03 ว. พญ.พิมพิมล อยู่ประเสริฐ อุบัติการณ์และชนิดของภาวะความดันหลอดเลือด
ปอดสูงในผู้ป่วยฟอกเลือดท่ีเข้าคิวเพ่ือรอรับการ
ปลูกถ่ายไต

Prevalence and Characteristics of 
Pulmonary Hypertension in Transplant-
Waitlisted Maintenance Hemodialysis 
Patients   

2 01-61-04 ว. นพ.ทินกฤต ศศิประภา การศึกษาผลการรักษาระหว่างผลของยาซิลเดนา
ฟิลร่วมกับไนไตร์ทชนิดละอองฝอยสูดหายใจ
เปรียบเทียบกับผลของการใช้ยาซิลเดนาฟิลในผู้ป่วย
โรคธาลัสซีเมียท่ีมีความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง

Comparison of combination of inhaled 
nebulized nitrite and oral sildenafil versus 
oral   sildenafil alone in treatment of beta 
thalassemia patients with pulmonary 
hypertension

3 01-61-06 ว. ผช.นพ.กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ ความแตกต่างของลักษณะความผิดปกติหลอดเลือด
ฝอยท่ีขอบเล็บจากกล้องขยายแบบพกพาระหว่าง
โรคผิวหนังและกล้ามเน้ืออักเสบ โรคลูปัส และโรค
หนังแข็ง

A comparative study of abnormal 
dermatoscopic finding of nail fold 
capillaries between dermatomyositis, 
systemic lupus erythematosus and systemic 
sclerosis  

ภำควิชำอำยุรศำสตร์ โครงกำร Full board สุ่มตรวจ  24 โครงกำร (โครงกำร ว. 20  โครงกำรและโครงกำร ท. 4 โครงกำร)



4 01-61-14 ท. อ.นพ.พิชัย  จันทร์ศรีวงศ์ การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยายและเฝ้าติดตามระยะ
ยาว พหุสถาบัน แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาใน
ผู้ป่วยท่ีเคยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยยาอะทีโซลิซูแมบ
 ท่ีได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเจเนนเทคและ/
หรือบริษัทเอฟ ฮอฟฟ์มันน์-ลา โรชจ ากัด

An Open-label, Multicenter Extension and 
Long-term Observational study  in  Patients  
Previously  Enrolled  in  a  
Genentech−and/or 
F. Hoffmann-La Roche Ltd. − sponsored 
Atezolizumab study

5 01-61-52 ว. พญ.น้ าใส ภู่เกียรติ อุบัติการณ์และปัจจัยเส่ียงของการเกิดภาวะ
หลอดลมฝอยอักเสบหลังได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก

Incidence and risk factor of bronchiolitis 
obliterans after hematopoietic stem cell 
transplantation

6 02-61-09 ว. พญ.เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ การศึกษาเพ่ือดูผลของการใช้น้ ายาฟอกเลือดท่ีมี
แมกนีเซียมสูงต่อการชะลอการเพ่ิมข้ึนของแค
ลเซ่ียมในหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยไตวายเร้ือรังท่ี
ได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

High Magnesium Dialysate Retard The 
Progression of Coronary Artery Calcification 
in Chronic Hemodialysis Patient ( MIRACAL 
study)

7 02-61-23 ท. ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ประสิทธิผลและความปลอดภัยของอาหารสูตร
เบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2

Efficacy and Safety of Diabetes Specific 
Formula in Patients with Type 2 Diabetes 
Mellitus.



8 02-61-54 ว. นพ.ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์ การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยา quetiapine 
เพ่ือป้องกันภาวะสับสนของผู้ป่วยสูงอายุแผนกอายุ
กรรมท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล

Efficacy of Quetiapine for Delirium 
Prevention in the Hospitalized Elderly 
Medical Patients: A Randomized Controlled 
Trial

9 04-61-19 ว. พญ.นิศา วรสูต ผลของการฝึกการเขียนลายมือต่อทักษะการใช้งาน
กล้ามเน้ือมือในผู้ป่วยพาร์กินสัน

Effects of Handwriting Exercise on 
Functional Outcome in Parkinson’s Disease 
Patients: A Randomized Controlled Trial 

10 05-61-43 ว. นพ.ธเนศ จิราวัฒน์วรากุล ความชุกของการขาดวิตามินบีหน่ึงในผู้ป่วยภาวะ
หัวใจล้มเหลวท่ีมาห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดี

Prevalence of Thiamine deficiency of Heart 
Failure Patients Ramathibodi Emergency 
department

11 06-61-01 ว. นพ.กฤษนัย กัลปะ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแก๊สไนตริกออกไซด์
ในลมหายใจออก และการควบคุมโรคหืดท้ังท่ีมีและ
ไม่มีโรคเย่ือบุโพรงจมูกอักเสบ

Fractional concentration of exhaled nitric 
oxide and asthma control status in Thai 
adult asthmatic patients with and without 
allergic rhinitis

12 06-61-15 ท. ผศ.พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยายแบบเปิดเผยข้อมูลการ
รักษาเพ่ือประเมินความปลอดภัยในระยะยาวของ
ยานินเทดานิบในผู้ป่วยท่ีเป็น ‘โรคหนังแข็งร่วมกับ
ภาวะเน้ือเย่ือปอดอักเสบ’ (SSc-ILD)

An open-label extension trial to assess the 
long term safety of nintedanib in patients 
with ‘Systemic Sclerosis associated 
Interstitial Lung Disease’ (SSc-ILD)



13 06-61-41 ว. พญ.สมฤทัย มาตุภูมานนท์ ผลของการใช้ข้อก าหนดมาตรฐานเพ่ือวินิจฉัยและ
ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด
(Sepsis) ในหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมโรงพยาบาล
รามาธิบดี

The Impact of Implementation of Sepsis 
Protocol for Early Identification and 
Management in Sepsis Patients Who 
Admitted in General Medical Wards in 
Ramathibodi Hospital

14 06-61-42 ว. นพ.พลากร สุภาพวานิช ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันช่วงเช้า (CDLM) กับความรุนแรงของโรค
ปอดอุดก้ันเร้ือรังของชาวไทย

The Capacity of Daily Living during the 
Morning (CDLM) and association with 
symptoms and exercise tolerance in Thai 
COPD patients

15 07-61-06 ว. รศ.นพ.วาสนภ  วชิรมน   การศึกษาผลของการทาครีมกันแดดชนิดไมโครไนซ์
ผสมกรดซาลิซัยลิคในผู้ป่วยสิว

Effects of micronized-particle sunscreen 
with salicylic acid as an adjunctive 
treatment for acne vulgaris

16 08-61-04 ว. รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาแผลตัดช้ินเน้ือ
ชนิดพันช์ด้วยยาปฏิชีวนะชนิดทาและสารข้ีผ้ึงปิโตร
ลาตัม

A Comparative Study of Antibiotic Ointment 
and Petroleum-based Ointment for Punch 
Biopsy Wound Care 

17 10-61-18 ท. อ.นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ การศึกษาซีเล็ก – ผลของยาเซมากลูไทด์ต่อหัวใจ
และหลอดเลือดในผู้ท่ีมีน้ าหนักตัวเกินหรือมีภาวะ
อ้วน

SELECT - Semaglutide effects on 
cardiovascular outcomes in people with 
overweight or obesity



18 10-61-50 ว. นพ.สนัฐชา อาภาคัพภะกุล การศึกษาผลกระทบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน
จากการใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าฝัง
ใน หัวใจ

Effect of electroMagnetic Interference from 
smartPHone On cardiac implaNtable 
Electronic device. (EMI-PHONE study)

19 10-61-51 ว. นพ.ปัณณวัฒน์ มงคลรัตนกูล ระบาดวิทยาของภาวะไวรัสบีเคในปัสสาวะ ในเลือด
เเละภาวะไตเส่ือมจากการติดเช้ือไวรัสบีเคในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีหลังปลูกถ่ายไต

Epidemiology of BK viruria, BK viremia and 
BK virus-associated nephropathy during 1 
year after kidney transplantation 

20 10-61-54 ว. รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของเกราะ
ป้องกันช้ันผิวหนังในผู้ป่วยสิวกับประชากรท่ัวไป

Skin barrier function in acne vulgaris versus 
normal controls: a population-based study

21 11-61-54 ว. นพ.พัชรพล ชูวงศ์โกมล ขนาดของช้ินเน้ือท่ีใหญ่ข้ึน มีผลต่อการวินิจฉัย
ภาวะติดเช้ือแบคทีเรีย H. pylori ด้วยวิธี rapid 
urease test ท่ีดีข้ึนหรือไม่

Does the larger size of endoscopic biopsy 
improve the diagnosis of H. pylori infection 
by   rapid urease test?

22 11-61-59 ว. ผศ พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร การศึกษาผลของการใช้คาเฟอีนในการลด
ผลข้างเคียงของยา Methotrexate ในผู้ป่วยสะเก็ด
เงินหรือข้ออักเสบจากสะเก็ดเงิน

The effect of caffeine consumption on 
methotrexate intolerance in patients with 
psoriasis or psoriatic arthritis: A randomized 
controlled trial



23 12-61-05 ว. นพ.สุขุม เตชะสกุลเจริญ การศีกษาเปรียบเทียบระหว่างสายสวนหัวใจขนาด 
ส่ีฟรานซ์ชนิดไม่มีชีทกับสายสวนหัวใจขนาดหกฟ
รานซ์แบบมีชีธในผู้ป่วยท่ีมารับการฉีดสีวินิจฉัยเส้น
เลือดโคโรนารี

Comparison of sheathless 4F and 
conventional 6F transradial approach for 
diagnostic coronary angiography

24 12-61-51 ว. นพ.เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล การศึกษาคุณลักษณะทางกลศาสตร์ของปอด, การ
หายใจต้านเคร่ือง, และภาวะการจ ากัดของกระแส
ลมในผู้ป่วยท่ีต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

Lung Mechanics, Asynchronies, and Flow 
Limitation in Assisted Invasive Mechanical 
VENTilation (MAFAI VENT project)

25 12-61-44 ว. พญ.กุณฑิกา ลาภเลิศสกุล ความสัมพันธ์ของดัชนีมวลกายกับการเกิดภาวะ
อ้วนหายใจต่ าในผู้ป่วยโรคนอนกรนและหยุดหายใจ
ขณะหลับชาวไทย

Correlation of BMI and Obesity 
Hypoventilation Syndrome in Thai 
Obstructive Sleep Apnea Patients


