
































ที่ ประเ

ภท

ทุน

ประเภ

ทโค

รงการ

เลขรับที่ เลขที่ทุนวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ภาควิชา /สังกัด ระยะเวล

า

งบประมาณ

อนุมัติ (บาท)

มติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ  คร้ังที่ 12/2562  วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

อ.พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ อายุรศาสตร์

อ.นพ.คมกฤต เรืองฤทธิ์ชาญกุล พยาธิวิทยา

พญ.รัตนาวดี เตียวเจริญ อายุรศาสตร์

รศ.สุพีชา วิทยเลิศปัญญา เภสัชวิทยา

ร้อยโทหญิงวฤตดา ปุกมณี เภสัชวิทยา

ศ.ดร.นพ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น เภสัชวิทยา

รศ.ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม คณะแพทยศาสตร์ รพ.

รามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน นิติเวชศาสตร์

น.ส.ศุภราภรณ์ ชูชื่น นิติเวชศาสตร์

อ.นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์ จิตเวชศาสตร์

กระเษียร ปัญญาคําเลิศ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นสพ.ปณชัย นิมิตรปัญญา นิสิตแพทย์ ปี 6

อ.นพ.กิตติศักด์ิ กุลวิชิต จักษุวิทยา

ผศ.พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์ บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก

, หลักสูตรเวชศาสตร์

คลินิก นานาชาติ

ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต กุมารเวชศาสตร์

พญ.รชต บุญกรองศักด์ิ กุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ อายุรศาสตร์

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์l อายุรศาสตร์

พญ.ขวัญเนตร อินทรวงษ์โชติ อายุรศาสตร์

อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ เวชศาสตร์ป้องกันและ

น.ส.สังวาลย์ พงษ์ศร บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท,

 หลักสูตรการวิจัยและ

การจัดการด้านสุขภาพ,

อ.พญ.สุมาลี ฮ่ันตระกูล กุมารเวชศาสตร์

พญ. นันทินี สายหยุดทอง กุมารเวชศาสตร์

RA62/109

RA62/104

RA62/106

RA62/107

RA62/108

RA62/101

RA62/102

24 1

23 1 B 2562-121 การศึกษาภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลและผู้ป่วยล้างไต

ทางช่องท้องในประเทศไทย

11,000

1 ปี

B 2562-129 ความร่วมมือในการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

แรงดันบวก ในเด็กที่เป็นโรคหยุดหายใจขณะ

หลับจากการอุดกั้น

1 ปี 3

 เดือน

 80,000

70,000

RA62/10520

1 ปี 150,000

22 1 B 2562-120 การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในโรค

พยาบาลหลังจากดําเนินการตามแนวทางการ

รักษาเม่ือผลรวมสารน้ําทั้งหมดหลังจากเข้า

รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเป็นบวกมากกว่า 4

 ลิตร

21 1 B 2562-117 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยา

ระหว่าง Intranasal spray midazolam กับ

 Rectal diazepam ในการหยุดชักเบื้องต้น

โดยผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

1 ปี 1

 เดือน

1 B 2562-113 การศึกษานําร่องและทดสอบความเหมาะสม 

ต่อการวัดระดับอรรถประโยชน์ในกลุ่ม

ประชากรโรคเบาหวานขึ้นตา โรคต้อกระจก 

และจอตาเส่ือม

1 ปี

150,000

45,000

149,500

19 1 B 2562-108 ภาวะซึมเศร้าของสตรีข้ามเพศหลังได้รับการ

ผ่าตัดแปลงเพศในคลินิกบุคคลข้ามเพศ 

สภากาชาดไทย

1 ปี

18 1 B 2562-107 การวิเคราะห์ดีเอ็นเอเมทิเลชั่นด้วยอนุภาค

แม่เหล็ก และอนุภาคนาโนทอง เพื่อใช้ในการ

ระบุเลือด

1 ปีRA62/103

150,000

17 1 B 2562-105 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทาง

พันธุกรรม CYP2D6 ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ

ยาไพรมาควินในประชากรทหารไทยบริเวณ

ชายแดนไทย-กัมพูชา

2 ปี 150,000

16 1 B 2562-103 อุบัติการณ์และปัจจัยทีส่งผลต่อการกระจาย

ของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กไปสมองใน

คนไข้ทีมีการกลายพันธุ์ของอีจีเอฟอาร์

1 ปี 6

 เดือน
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ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน อายุรศาสตร์

นพ.วรวัฒน์ จําปาเงิน อายุรศาสตร์

อ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช อายุรศาสตร์

นพ.กานต์เดชพงศ์ ศรีธัญรัตน์ อายุรศาสตร์

นายบุญเสริม แก้วกําเหนิดพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

นพ. พลพรรณ ไวทยางกูร จุลชีววิทยา 

อ.ดร.สมหญิง   ธัมวาสร จุลชีววิทยา

อ.ดร.พญ.รังสิมา เหรียญตระกูล จุลชีววิทยา

น.ส.ปัณจณา เส็งประเสริฐ ผู้วิจัยร่วม ที่ 3

ดร. นวพร วรศิลป์ชัย จุลชีววิทยา

รศ.ดร.อริยา จินดามพร จุลชีววิทยา

อ.นพ.นิติพงศ์ เพิ่มพลัง จุลชีววิทยา

ศ.ดร.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์ อายุรศาสตร์

นางสาว พรทิพย์ เมฆฉาย อายุรศาสตร์

อ.นพ. คมศักด์ิ ศรีลัญฉกร กุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย กุมารเวชศาสตร์

นางสุภาพ อรุณภาคมงคล กุมารเวชศาสตร์

ศ.นพ. พิสิฐ ต้ังกิจวานิชย์ ชีวเคมี

ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล คณะสหเวชศาสตร์

อ.พญ.สุนิสา แสงทองจรัสกุล วิสัญญีวิทยา

อ.นพ.วรชัย แซ่พัว วิสัญญีวิทยา

พญ.โสภิตนภา ธนสิทธิบูรณ์ วิสัญญีวิทยา

อ.ดร.อ.ดร. ปิยนุช วงศ์อนันต์ เภสัชวิทยา

ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ คณะวิทยาศาสตร์

น.ส.สาวินี จันทร์วิจิตร เภสัชวิทยา

RA62/116

RA62/117

RA62/118

RA62/113

RA62/110

RA62/111

RA62/112

384,800

33 2 B 2562-110 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารอนุพันธ์ของ 

mansonone G ต่อเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่

และลําไส้ตรงของมนุษย์

1 ปี 400,000

32 2

400,000

31 2 B 2562-100 100 ปี จุฬาลงกรณ์ต่อกรโรคตับและ

โรคหัวใจ: การศึกษาโรคไวรัสตับอักเสบบี 

ไวรัสตับอักเสบซี ความเส่ียงต่อการเกิด

โรคหัวใจ และ โรคไขมันแทรกตับในบุคลากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย

1 ปีRA62/115

B 2562-101 ระยะเวลารักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตของ

ผู้ป่วยสูงอายุหลังการผ่าตัดสมองแบบไม่

เร่งด่วนเม่ือให้สารน้ําตามการเปล่ียนแปลง

ของปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจตามการ

หายใจ

2 ปี

400,000RA62/114

28

1 ปี 400,000

30 2 B 2562-084 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับสารชี้วัด

ทางชีวภาพในเลือดและปัสสาวะของการ

พัฒนาเข้าสู่วัยรุ่น

29 2 B 2562-097 การศึกษาโรคของเกล็ดเลือดโดยการสร้าง

เซลล์หลายศักยภาพจากเซลล์ตัวแก่
1 ปี

2 B 2562-079 ความไวรับของจุลชีพคล้ายเชื้อรา, พิเธียม 

อินซิดิโอซุ่ม, ต่อยาปฏิชีวนะต้านเชื้อ

แบคทีเรียและยาปฏิชีวนะต้านเชื้อปรสิต

1 ปี

150,000

400,000

400,000

27 2 B 2562-060 การเปล่ียนแปลงของไซโตคายน์จากการ

กระตุ้นเซลล์กระดูกอ่อนด้วยแบคทีเรียโพร

ไบโอติกส์

2 ปี

72,000

26 1 B 2562-134 การศึกษาประสิทธิภาพของการวิเคราะห์

ภาพดิจิตอลในการจําแนกสีอุจจาระในผู้ป่วย

ที่มีภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน

2 ปี

25 1 B 2562-131 การใช้ระบบติดตามทางไกลในการรักษาด้วย

เคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวกต่อเนื่องในผู้ป่วย

ชาวเอเชียที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจาก

การอุดกั้น

1 ปี 6

 เดือน
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