
ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A1 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาอตัราการรอดชีวิต
ในผูป่้วยเน้ืองอกในกระเพาะอาหาร (GIST) 
หลงัจากไดรั้บการผา่ตดัในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้153 ราย

น ามาปรับใชใ้นการรักษาทางคลินิกต่อไปใน
อนาคต

A2 โครงการวิจยั เร่ือง พยาธิสภาพทางกระจกตาใน
คนไขท่ี้มีภาวะหลบัตาไม่สนิทในโรงพยาบาลราช
วิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้86 ราย

ไดข้อ้มูลพ้ืนฐานอนัจะน าไปสู่การประเมิน
ปัญหา และวางแผนการป้องกนัหรือรักษาใน
ผูป่้วยแต่ละรายไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป

A3 โครงการวิจยั เร่ือง ผลลพัธ์ของการตั้งครรภใ์น
หญิงตั้งครรภท่ี์ติดเช้ือเอชไอวี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้225 ราย

เพ่ือเป็นขอ้มูลในการป้องกนัและรักษาภาวะ
หญิงตั้งครรภท่ี์ติดเช้ือเอชไอวี  จะมีผลเสียต่อ
การตั้งครรภแ์ละการคลอดต่อไป

A4 โครงการวิจยั เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการ
ตรวจการท างานของหลอดอาหารกบัอาการของ
ผูป่้วยอะคาเลเซียหลงัจากการผา่ตดักลา้มเน้ือ
หลอดอาหารดว้ยการผา่ตดัโดยการส่องกลอ้งผา่น
ทางช่องทอ้งหรือการส่องกลอ้งผา่นทางปาก

8,500 ไม่ประสงคเ์บิก รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้40 ราย

เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการผา่ตดัให้
เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย

แบบรายงานผลการด าเนนิการตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบัิติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 4  งานวจิัยฯ (เงินอุดหนุน)



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A5 โครงการวิจยั เร่ือง การใชย้าเมทฟอร์มินและผล
การรอดชีวิตในผูป่้วยมะเร็งรังไข่ท่ีเป็นเบาหวาน

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้192 ราย

1. เพ่ือทราบอตัราการรอดชีวิตในผูป่้วยมะเร็ง
รังไขท่ี่เป็นเบาหวาน
2. เพ่ือทราบปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการรอดชีวิต
ในผูป่้วยมะเร็งรังไขท่ี่เป็นเบาหวาน
 3. เพ่ือทราบผลของการใช ้metformin ใน
ผูป่้วยมะเร็งรังไขท่ี่เป็นเบาหวาน
 4. เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ใน
การวางแผนรักษาและป้องกนัการเกิดมะเร็ง
รังไขไ่ด้
 5. เพ่ือเป็นสถิติของหน่วยงานมะเร็งนรีเวช
วิทยาโรงพยาบาลราชวิถี
6.  เพ่ือส่งตีพิมพใ์นวารสารการแพทย์
เผยแพร่ความรู้ต่อไป

A6 โครงการวิจยั เร่ือง ศึกษาเปรียบเทียบความ
เปล่ียนแปลงดา้นการแขง็ตวัของหลอดเลือดส่วน
ปลายระหวา่งผูป่้วยท่ีไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้ง
เทียบกบัการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมในผูป่้วย
โรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย

21,150 21,150 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้130 ราย

1. ทราบการเปล่ียนแปลงของหลอดเลือดใน
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยและไดรั้บ
การบ าบดัทนแทนไตดว้ยการท า hemodialysis
 และperitoneal dialysis
2. น าผลการเปล่ียนแปลงของหลอดเลือดท่ี
พบมาเปรียบเทียบระหวา่ง การท า 
hemodialysis และperitoneal dialysis เพ่ือ
น าไปใชใ้นการพิจาณาเลือกวิธีการบ าบดั
ทดแทนไตในกลุ่มผูป่้วยท่ีมีปัจจยัเส่ียงสูงต่อ
การผิดปกติของหลอดเลือด



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A7 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบ
ระหวา่งการฉีดยาบูปิวาเคนเขา้เยือ่บุช่องทอ้งและ
ชั้นไขมนัใตผิ้วหนงักบัยาไดโคลฟีแนคฉีดเขา้
กลา้มเน้ือเพ่ือลดอาการปวดหลงัผา่ตดัในผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการผา่ทอ้งท าคลอด

50,800 50,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้60 ราย

1. เพ่ือทราบประสิทธิภาพระหวา่งยาบูปิวา
เคนและยาไดโคลฟีแนคในการลดความ
เจบ็ปวดหลงัการผา่ทอ้งท าคลอด 
2. เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัต่างๆ
ต่อไปในอนาคต

A8 โครงการวิจยั เร่ือง ภาวะโภชนาการในผูป่้วย
ศลัยกรรมโรงพยาบาลราชวิถี โดยใชแ้บบ
ประเมินภาวะโภชนาการโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้222 ราย

น าไปใชใ้นการตรวจคดักรองภาวะทุพ
โภชนาการและประเมินภาวะโภชนาการใน
กลุ่มผูป่้วยท่ีมีความชุกมากในผูป่้วยท่ีรักษา
ในโรงพยาบาล เพ่ือให้ไดก้ารวินิจฉัยและ
รักษาภาวะทุพโภชนาการของผูป่้วยได้
รวดเร็วและสามารถพยากรณ์ระยะเวลาการ
รักษาภายในโรงพยาบาลไดใ้นแต่ละระดบั
ของภาวะทุพโภชนาการ

A9 โครงการวิจย เร่ือง การศึกษาความชุกของภาวะ
ซีดจากการขาดธาตุเหล็กในผูป่้วยหวัใจลม้เหลว

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้142 ราย

รูปเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
1. เพ่ือให้ทราบถึงความชุกของภาวะขาดธาตุ
เหลก็ในผูป่้วยหวัใจลม้เหลว ในโรงพยาบาล
ราชวิถี
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธก์บั
การเกิดภาวะขาดธาตุเหลก็ในผูป่้วยหวัใจ
ลม้เหลว ในโรงพยาบาลราชวิถี
3. เพ่ือกระตุน้ให้แพทยไ์ดต้ระหนกัถึงภาวะ
ขาดธาตุเหลก็ และให้ความส าคญักบัภาวะ
ขาดธาตุเหลก็ท่ีเกิดกบัผูป่้วยกลุ่มน้ีได้



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A10 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาผลกระทบของผู ้
บริจาคไตสูงอายตุ่อผลลพัธ์ในผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
ปลูกถ่ายไตในประเทศไทย

79,900 79,900            รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้1,290  ราย

สามารถหาแนวทางในการดูแลและคดัเลือก
ไตจากผูบ้ริจาคไตสูงอายท่ีุมีภาวะสมองตาย
ให้เหมาะสมกบัผูรั้บไตเพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท าให้ไตท่ีไดรั้บ
บริจาคมีอตัราการรอดของไต (graft survival)
 นานท่ีสุด และอตัราการรอดชีวิต (patient 
survival) ดีข้ึน 

A11 โครงการวิจยั เร่ือง ความลึกท่ีเหมาะสมของการ
กดหนา้อกในประชากรไทย โดยการประเมินผล
จากเอกซเรยค์อมพิวเตอร์

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้400 ราย

ทราบขนาดปัญหา สาเหตุต่างๆท่ีท าให้เกิด
ภาวะหลบัตาไม่สนิทของผูป่้วยท่ีเขา้รับการ
รักษาใน รพ ราชวิถี  ลกัษณะพยาธิสภาพของ
กระจกตาและภาวะแทรกซ้อนท่ีพบในแต่ละ
กลุ่มสาเหตุ รวมทั้งการรักษาต่างๆท่ีผูป่้วยแต่
ละกลุ่มไดรั้บ ท าให้ไดข้อ้มูลพ้ืนฐานอนัจะ
น าไปสู่การประเมินปัญหา และวางแผนการ
ป้องกนัหรือรักษาในผูป่้วยแต่ละรายไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อไป

A13 โครงการวิจยั เร่ือง ลกัษณะอลัตราซาวน์ของ
ภาวะปอดไม่ขยายในผูป่้วยท่ีมีน ้าในเยือ่หุ้มปอด
อนัเกิดจากมะเร็ง

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้50 ราย

ผลการวิจยัการอลัตราซาวดใ์นทรวงอกอาจใช้
เป็นเคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัยท่ีเช่ือถือได้
และประหยดัคา่ใชจ่้ายในสถานการณ์เช่นน้ี 
การศึกษาน้ีอาจจะเป็นขอ้มูลเสนอขั้นตอน
การรักษาท่ีช่วยให้ผูป่้วยท่ีมีการไหลเวียนของ
เยือ่หุ้มปอด สามารถดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน
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A14 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการผา่ตดัผา่นกลอ้งกบัการผา่ตดั
เปิดหนา้ทอ้ง...

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้60 ราย

น าผลการศึกษาไปปรับใชใ้นการรักษาผูป่้วย
มะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูก

A15 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาสาเหตุของผูป่้วย
ท่ีมาผา่ตดัเอาดวงตาออกท่ีโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้172 ตา

ทราบสาเหตุหลกัของการผา่ตดัเอาดวงตาออก
 ของผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ราชวิถี และเปรียบเทียบกบัสาเหตุอ่ืนๆ 
รวมทั้งอธิบายพยาธิสภาพและผลการรักษา
หลงัผา่ตดัเอาดวงตาออก และพิจารณา
แนวโนม้ของโรคกลุ่มท่ีเป็นกระจกตาติดเช้ือ
เพ่ือช่วยในการวางแผนการรักษา ท าให้แพทย์
เฝ้าระวงัและวางแผนการรักษาตั้งแต่ระยะ
เร่ิมแรก เพ่ือลดโอกาสและภาวะแทรกซ้อน
ของการผา่ตดัเอาดวงตาออก

A16 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาการท านายการเกิด
ภาวะไส้ส่ิงอกัเสบแบบแทรกซอ้นจากการตรวจ
ค่าความสมบูรณ์ของเลือด...

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้486 ราย

สามารถใช ้CBC ในการตรวจ จะช่วยลด
คา่ใชจ่้ายในการรักษาโดยเฉพาะการส่งตรวจ
ทางรังสีวินิจฉัยในการแยกผูป่้วย และช่วยให้
การผา่ตดัรักษาเป็นไปอยา่งรวดเร็วข้ึน  
การศึกษาน้ีจะมีปะโยชน์ในการเลือกการ
รักษาแบบ non operative โดยใชร่้วมกบัการ
ประเมินตรวจร่างกาย และการตรวจทางรังสี
ในอนาคตต่อไป



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A17 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาผลการรักษาดา้น
ความสวยงามของเตา้นมและความพึงพอใจใน
ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม...

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้30 ราย

สามารถใช ้CBC ในการตรวจ จะช่วยลด
คา่ใชจ่้ายในการรักษาโดยเฉพาะการส่งตรวจ
ทางรังสีวินิจฉัยในการแยกผูป่้วย และช่วยให้
การผา่ตดัรักษาเป็นไปอยา่งรวดเร็วข้ึน  
การศึกษาน้ีจะมีปะโยชน์ในการเลือกการ
รักษาแบบ non operative โดยใชร่้วมกบัการ
ประเมินตรวจร่างกาย และการตรวจทางรังสี
ในอนาคตต่อไป

A18 โครงการวิจยั เร่ือง อตัราการผา่ตดัผูป่้วยมะเร็งตบั
ในโรงพยาบาลราชวิถี ระหวา่ง พ.ศ.2556 - 2558

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้643 ราย

สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลใน การ
ให้ค  าแนะน าเพ่ือการตดัสินใจผา่ตดั ส าหรับ
ผูป่้วยท่ีมารับการรักษา
และเป็นขอ้มูลในการคดักรอง, ให้ค  าแนะน า
แก่ผูป่้วย, รวมถึงการป้องกนัการเกิดโรค ได้
ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่างๆของผูป่้วยมะเร็ง
ตบัท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลราชวิถี 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาหรือท าวิจยัใน
อนาคต 



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A19 โครงการวิจยั เร่ือง ศึกษาความชุกของ low ankle 
brachial index ในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี ๒ ท่ีมีไต
วายเร้ือรังระยะท่ี 3 - 5 ในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้120 ราย

การลดลงของอตัราส่วนระหวา่งความดนัซิส
โตลิคของขอ้เทา้กบัแขน ในผูป่้วยไตวาย
เร้ือรังระยะท่ี 3-5ท่ีเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ใน
โรงพยาบาลราชวิถีจะเป็นปัจจยัท่ีสามารถ
เป็นตวับ่งช้ีการเกิดภาวะหลอดเลือดแขง็ตวัได้
 ในผูป่้วยในผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะท่ี 3-5ท่ี
เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ียงัไม่มีอาการแสดง
ได ้เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนั 

A20 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาอุบติัการณ์การเกิดรู
ร่ัวจากรอยเช่ือมต่อตบัอ่อนกบัล าไส้เล็กส่วนเจ
จูนมัท่ีใชก้าว...

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้100 ราย

สามารถป้องกนัและลดอตัราการ ร่ัวจากตบั
อ่อน (pancreatic fistula)  จึงเป็นโอกาสอนัดี
ท่ีจะศึกษาถึงผลท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ เพ่ือ
น าไปพฒันาวิธีการผา่ตดั  รวมทั้งยงัสามารถ
ลดการเกิดภาวะการร่ัวจากตบัอ่อน(pancreatic
 fistula) ในการผา่ตดัwhipple operation ซ่ึง
เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาเร่ืองคุณภาพชีวิตของผูป่้วย อตัราการ
ตายท่ีเพ่ิมข้ึน



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A21 โครงการวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบคะแนน Harris
 Hip Score และ Short form-36 หลงัการผา่ตดั
เปล่ียนขอ้สะโพกเทียมระหวา่งกลุ่มท่ี mechanical 
axis  3° ...

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้56 ราย

แพทยอ์อโธดิกส์เขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง
ทางกายวิภาคและคุณภาพชีวิตหลงัการผา่ตดั 
น าไปสู่การตระหนกัถึงความส าคญัในการจดั
กายวิภาคของขาในการผา่ตดัเปล่ียนขอ้
สะโพกเทียมให้เหมาะสม (restore alignment 
of lower extremity) ส่งผลต่อการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ซ่ึงจะช่วยแกไ้ขปัญหาดา้น
สาธารณสุข และเศรษฐกิจของชาติได้

A22 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาผลพยาธิวิทยาของ
ไส้ต่ิงในการผา่ตดัเน้ืองอกรังไข่ชนิดมิวซิน

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้160 ราย

วางแนวทางในการผา่ตดักอ้นท่ีรังไขช่นิดมิว
ซินในทางนรีเวชต่อไป

A23 โครงการวิจยั เร่ือง อตัราในการผา่ตดั ในผูป่้วย
มะเร็งท่อน ้าดี ภายในโรงพยาบาลราชวิถี ระหวา่ง
 พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้354 ราย

น ามาพิจารณาหรือคดักรองผูป่้วยไดเ้ร็วยิง่ข้ึน
 และน ามาพิจารณาการผา่ตดัหรือไม่ผา่ตดั
ผูป่้วยเพ่ือคุณภาพชีวิตของผูป่้วยท่ีดีข้ึน



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A24 โครงการวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบระดบั HbA1c 
ในผูป่้วยท่ีมี hsCRP สูงหรือ hsCRP ต ่าในผูป่้วยท่ี
มีน ้าหนกัเกินเพศชาย

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้33 ราย

การศึกษาน้ีมุ่งหวงัเพ่ือท่ีจะศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของ Mechanical axisก่อนและ
หลงัการผา่ตดัเปล่ียนขอ้สะโพกเทียม และผล
ของการเปล่ียนแปลงMechanical axisต่อ
คุณภาพชีวิตของผูป่้วย ซ่ึงผลของการศึกษาน้ี
จะท าให้แพทยอ์อโธดิกส์เขา้ใจถึงการ
เปล่ียนแปลงทางกายวิภาคและคุณภาพชีวิต
หลงัการผา่ตดั น าไปสู่การตระหนกัถึง
ความส าคญัในการจดักายวิภาคของขาในการ
ผา่ตดัเปล่ียนขอ้สะโพกเทียมให้เหมาะสม 
(restore alignment of lower extremity) ส่งผล
ต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงจะช่วยแกไ้ข
ปัญหาดา้นสาธารณสุข และเศรษฐกิจของชาติ
ได้A25 โครงการวิจยั เร่ือง ประสิทธิผลของระยะเวลาท่ี

เร่ิมยาต่อผลลพัธ์ของยา Enoxaparin ในการรักษา
ผูป่้วย Non ST Elevate Myocardial Infarction 
(NSTEMI) ในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้120 ราย

1. เพ่ือศึกษาหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
เร่ิมให้ยา Enoxaparin ท่ีสามารถลดอตัราการ
ตายของภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดแบบ 
NSTEMI ในผูป่้วยท่ีมารับการตรวจของ
โรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือประโยชน์ในการ
รักษาต่อไปในอนาคต
2. เพ่ือศึกษาหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
เร่ิมให้ยา  Enoxaparin ท่ีสามารถลด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ไดน้อ้ยลง
3. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน ในการศึกษาวิจยั
ต่อไปในอนาคต



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A26 โครงการวิจยั เร่ือง ความชุกและปัจจยัเส่ียงของ
การเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดใน
กลุ่มหญิงตั้งครรภท่ี์อายมุากกวา่หรือเท่ากบั 35 ปี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้2,700 ราย

ทราบถึงความชุกของการเกิดภาวะทารกแรก
เกิดขาดออกซิเจนในกลุ่มมารดาท่ีมีอายุ
มากกวา่หรือเท่ากบั 35 ปี และทราบปัจจยัท่ีมี
ความเส่ียงต่อการเกิดภาวะทารกแรกเกิดขาด
ออกซิเจนในกลุ่มมารดาท่ีมีอายมุากกวา่หรือ
เท่ากบั 35 ปี รวมถึงวางแผนการจดัการ
ทรัพยากรในการป้องกนัและควบคุมการเกิด
ภาวะทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน และ
น าไปสู่การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาขอ้เท็จจริง 
ในปัจจยัเส่ียงของภาวะน้ีมากข้ึน

A27 โครงการวิจยั เร่ือง ผลของการรักษาโรคหินปูน
เกาะกระดูกหูดว้ยวิธีการผา่ตดัในโรงพยาบาลราช
วิถี ระหวา่ง พ.ศ.2554 - 2559

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้100 ราย

ทราบขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วยโรคหินปูนเกาะ
กระดูกหูท่ีพบใน รพ.ราชวิถี ตลอดจนขอ้มูล
การรักษาดว้ยการผา่ตดั ผลของการผา่ตดั 
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดหลงัการผา่ตดั และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผา่ตดั อนัจะน าไปสู่การ
วางแผนการรักษาต่อไปในอนาคต 



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A28 โครงการวิจยั เร่ือง เปรียบเทียบการรักษาระหวา่ง
การเปล่ียนกระดูกขอ้เทียมและมดัลวดกบัโลหะ
ยดึตรึงท่ีใส่ในโพรงกระดูกตน้ขาในผูป่้วยสูงอายุ
ท่ีมีกระดูกอินเตอร์โทรแคนเทอริคหกัแบบไม่
เสถียร

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้44 ราย

ทราบถึงการท างานและอาการของผูป่้วย 
(functional and clinical outcome) ระหวา่งการ
เปล่ียนกระดูกขอ้เทียมและมดัลวด (Cemented
 non-calcar hemiarthroplasty with cerclage 
wire) กบัการยดึกระดูกดว้ยท่อเหลก็
(cephalomedullary nail) วา่มีผลต่างกนั
หรือไม่ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชใ้น
ผูป่้วยกระดูกตน้ขาหกัท่ีมีภาวะ
กระดูกพรุน (intertrochanteric fracture with 
osteoporosis bone)

A29 โครงการวิจยั เร่ือง คุณภาพชีวิตผูป่้วยกอ้นท่ีต่อม
ไทรอยดห์ลงัการผา่ตดัเปรียบเทียบระหวา่งการ
ผา่ตดัไทรอยดแ์บบแผลเปิด กบัการผา่ตดัไทรอยด์
ดว้ยกลอ้ง (Open and endoscopic thyroidectomy 
for solitary thyroid nodule) ในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้50 ราย

ทราบคุณภาพชีวิตของผูป่้วยกอ้นท่ีต่อม
ไทรอยดห์ลงัการผา่ตดัไทรอยดเ์ปรียบเทียบ
ระหวา่งการผา่ตดัไทรอยดแ์บบแผลเปิด กบั
การผา่ตดัไทรอยดด์ว้ยกลอ้ง (open and 
endoscopic thyroidectomy for thyroid cancer)
 โดยผลลพัธข์องงานวิจยั จะเป็นประโยชน์
ในการเลือกวิธีการรักษา วา่จะเลือกผา่ตดั
แบบแผลเปิด หรือผา่ตดัดว้ยกลอ้ง เพ่ือให้เกิด
คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดแก่ผูป่้วย ต่อไป 



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A30 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาอตัราของโรคตบั
อ่อนอกัเสบเฉียบพลนัท่ีเป็นซ ้าในโรงพยาบาลราช
วิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้290 ราย

สามารถน าผลการศึกษาอตัราการกลบัมาเป็น
ซ ้า และธรรมชาติของโรค ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการเป็นซ ้า มาเป็นแนวทางป้องกนัสาเหตุ
ของตบัอ่อนอกัเสบและปัจจยัท่ีท  าให้กลบัมา
เป็นซ ้าของผูป่้วยตบัอ่อนอกัเสบ

A31 โครงการวิจยั เร่ือง ผลของการผา่ตดัเพ่ือลด
น ้าหนกัในผูป่้วยโรคอว้นในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้28 ราย

สามารถบอกผลของการผา่ตดัเพ่ือลดน ้าหนกั
ในการรักษาโรคอว้นและสามารถบอก
ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบในผูป่้วยหลงัจากท า
การผา่ตดัได ้เพ่ือบ่งบอกถึงประโยชน์และ
ประสิทธิภาพของการผา่ตดั รวมถึงวิธีการ
ผา่ตดัท่ีไดเ้กิดผลดีท่ีสุดและมี
ภาวะแทรกซ้อนนอ้ยท่ีสุด อีกทั้งเพ่ือเกบ็เป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อไปใน
อนาคต



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A32 โครงการวิจยั เร่ือง การเหน็บยาไมโซพรอสตอล
ทางทวารหนกัก่อนการผา่ตดัเน้ืองอกมดลูก เพ่ือ
ลดการเสียเลือดจากการผา่ตดั : การศึกษา
เปรียบเทียบกบัยาหลอก

30,540              21,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้13 ราย

1. เพ่ือให้ทราบถึงผลของการใชย้า 
Misoprostol ต่อการเสียเลือดระหวา่งผา่ตดั 
2. เพ่ือให้ทราบผลต่อการผา่ตดัอ่ืน ไดแ้ก่ 
ระยะเวลาการผา่ตดั, การเปล่ียนแผนการผา่ตดั
 และผลหลงั การผา่ตดั ไดแ้ก่ การไดรั้บเลือด 
และภาวะแทรกซ้อนจากการใชย้า
3. ศึกษาผลเสียท่ีเกิดจากการใชย้า Misoprostol
 ก่อนผา่ตดัเน้ืองอกมดลูก
4. เพ่ือน าผลวิจยัไปใชอ้า้งอิง เพ่ือพฒันาการ
เตรียมผูป่้วยก่อนการผา่ตดัเน้ืองอกมดลูก
ต่อไป

ไม่ประสงคเ์บิก 9,040 บาท

A33 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาความแม่นย  าของ 
Human Epididymis Protein 4 และ Cancer 
Antigen 125 ในการติดตามการตอบสนองต่อยา
เคมีบ าบดัในผูป่้วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยือ่บุผิว

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้112 ราย

น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวินิจฉัย
ภาวะด้ือยาเคมีบ าบดั และการตอบสนองของ
โรคต่อยาเคมีบ าบดัไดต้ั้งแต่ระยะเวลาเน่ินๆ 
ในกลุ่มมะเร็งเยือ่บุผิวรังไข ่เพ่ือน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการตรวจติดตามผูป่้วยอยา่งมี
ประสิทธิภาพ



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A34 โครงการวิจยั เร่ือง อตัรารอดชีพของผูป่้วยมะเร็ง
รังไข่ชนิดเยือ่บุผิวท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาเคมี
บ าบดัคร้ังท่ีสองหลงัมีการกลบัเป็นซ ้า

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได2้24 ราย

 1. กระตุน้ให้เกิดการเฝ้าระวงัทางสุขภาพ
ของผูป่้วยและญาติ ให้มารับการตรวจสุขภาพ
ในระยะแรกของ มะเร็งรังไข่
2. เป็นขอ้มูลในการรักษาผูป่้วย เพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนรักษาผูป่้วยโรคมะเร็ง
รังไขท่ี่ไดรั้บการรักษา ดว้ยยาเคมีบ าบดัคร้ัง
ท่ีสอง หลงัมีการกลบัเป็นซ ้า เป็นแนวทางใน
การวางแผนเพ่ือป้องกนัและควบคุม 
โรคมะเร็งรังไขช่นิดเยือ่บุผิวในประเทศไทย

A35 โครงการวิจยั เร่ือง ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการเกิดรก
เกาะต ่าในหญิงตั้งครรภเ์ด่ียวครรภแ์รกและ
ผลลพัธ์การตั้งครรภ์

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้234 ราย

ทราบปัจจยัเส่ียงท่ีพบบ่อยในหญิงท่ีมีภาวะรก
เกาะต ่าในครรภเ์ด่ียวเพ่ือไวใ้ชท้  านายความ
เส่ียงของการเกิดภาวะรกเกาะต ่าในหญิง
ตั้งครรภร์ายหน่ึง ตลอดจนสามารใชข้อ้มูล
ผลลพัธก์ารตั้งครรภม์าเป็นตวัช่วยให้
ค  าปรึกษาและวางแผนเตรียมการก่อนคลอด
ให้กบัหญิงท่ามีภาวะรกเกาะต ่าได้

A36 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาลกัษณะการกลบั
เป็นซ ้าของโรคมะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูกใน
โรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้68 ราย

ทราบถึงรูปแบบของการกลบัเป็นซ ้าของ
มะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูกวา่มีการกลบัเป็นซ ้า
มากในระยะใด และการกลบัเป็นซ ้านั้นพบ
ในลกัษณะใด เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวาง
แผนการตรวจติดตาม และให้ค  าแนะน า
อาการแก่ผูป่้วยในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงต่อ
การกลบัเป็นซ ้าของโรค ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมอตัรา
การรอดชีวิตให้แก่ผูป่้วยได ้



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A37 โครงการวิจยั เร่ือง ความชุกและปัจจยัเส่ียงต่อการ
ร่ัวของโปรตีนอลับูมินในปัสสาวะในผูติ้ดเช้ือเอช
ไอวี

43,700 11,700 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้80 ราย

ทราบความชุกและปัจจยัเส่ียงท่ีมีความเก่ียว
ของภาวะโปรตีนอลับูมินร่ัวในปัสสาวะ ในผู ้
ติดเช้ือ      เอชไอวี อนัจะน าไปสู่การวาง
แผนการควบคุมปัจจยัเส่ียงดงักล่าว เพ่ือ
น าไปสู่การชะลอและลดอุบติัการณ์ของโรค
ไตวายเร้ือรังของกลุ่มผูป่้วยเอชไอวีได้

ไม่ประสงคเ์บิก 32,000 บาท

A38 โครงการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของภาวะ
หลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตนัในผูป่้วยมะเร็งนรี
เวชท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้310 ราย

 ทราบปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและความชุกของ
ภาวะหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตนัในผูป่้วย
มะเร็งนรีเวชท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาล
ราชวิถี เพ่ือให้เห็นถึงความส าคญัของปัญหา 
และสามารถวางแนวทางป้องกนัไดใ้นผูป่้วย
ท่ีมีความเส่ียง

A39 โครงการวิจยั เร่ือง ความชุกและปัจจยัเส่ียงท่ี
สมัพนัธ์ต่อการตรวจพบพงัผืดในช่องทอ้ง
ระหวา่งผา่ตดัของผูป่้วยนรีเวช

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได2้50ราย

 ทราบความชุกของภาวะพงัผืดในช่องทอ้ง
ของการผา่ตดัทางนรีเวช ในโรงพยาบาลราช
วิถี 
- ทราบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธต่์อการพบ
พงัผืดในช่องทอ้งของผูป่้วยผา่ตดัทางนรีเวช 
- สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบประเมิน
ความเส่ียงโอกาสการพบพงัผืดในช่องทอ้ง
ก่อนการผา่ตดั ใชว้างแผนก่อนการผา่ตดัได ้
และน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับแจง้ความเส่ียง
ให้ผูป่้วยทราบก่อนการผา่ตดั(informed 
consent)
 



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A40 โครงการวิจยั เร่ือง การผา่ตดั Neproureterectomy 
ในผูป่้วยมะเร็งทางเดินปัสสาวะส่วนบนใน
โรงพยาบาลราชวิถี ในระยะเวลา 8 ปี ท่ีผา่นมา

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้60 ราย

ทราบถึงขอ้มูลในการผา่ตดัทั้ง การผา่ตดัแบบ
ส่องกลอ้ง (Laparoscopic 
nephroureterectomy) และ การผา่ตดัแบบเปิด 
(radical nephroureterectomy) สามารถ
เปรียบเทียบ วนัในการนอนโรงพยาบาล การ
ขอยาแกป้วด, ระยะเวลาในการผา่ตดั, 
ระยะเวลาในการงดน ้างดอาหาร, ปริมาณ
เฉล่ียของการเสียเลือดในห้องผา่ตดั, ปริมาณ
ของการให้เลือด, เวลาเฉล่ียในการใส่สาย
สวนปัสสาวะ, Pathologic staging เพ่ือใชใ้น
การแนะน าผูป่้วยก่อนการผา่ตดัทั้ง 2 แบบ 
และใชใ้นการเลือกผูป่้วยในการผา่ตดัทั้ง 2 
แบบ

A41 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาสดัส่วนและปัจจยัท่ี
มีความสมัพนัธ์กบัผูป่้วยท่ีเขา้รับการบริการท่ีห้อง
ฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี นานมากกวา่ 4 ชัว่โมง

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้ 2,930  ราย

ใชเ้ป็นขอ้มูลในการสะทอ้นคุณภาพ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงพฒันาการบริการผูป่้วยและ
เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อไป

A42 โครงการวิจยั เร่ือง ผลการรักษาและปัจจยัท่ี
สมัพนัธ์กบัความส าเร็จในการปิดท่อเจาะคอ
ภายในการผา่ตดั 3 คร้ัง ของผูป่้วยหลอดลมตีบ
จากพงัผืดโรงพยาบาลราชวิถี ในช่วงมกราคม 
พ.ศ.2552 - มกราคม พ.ศ.2559

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได4้0ราย

ไดท้ราบถึงขอ้มูลพ้ืนฐานและปัจจยัของ
ผูป่้วยหลอดลมตีบจากพงัผืดท่ีปิดท่อเจาะคอ
ไดส้ าเร็จ ซ่ึงจะน าไปสู่การวางแผนการรักษา
ต่อไป 



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A43 โครงการวิจยั เร่ือง ความสมัพนัธ์ของความแออดั
ในห้องฉุกเฉินต่ออตัราการเสียชีวิตของผูป่้วยท่ีมี
ภาวะพิษเหตุติดเช้ือหรือช็อกเหตุพิษติดเช้ือท่ีมา
รักษาท่ีห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้827  ราย

เพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันาการบริการผูป่้วย
และเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อไป

A44 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษา Modified HEART 
risk score โดยใช ้high sense troponin - T ใน
ผูป่้วยท่ีมีอาการแน่นหนา้อก สงสยักลา้มเน้ือ
หวัใจขาดเลือดแบบ NSTE - ACS ท่ีมาห้อง
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้850  ราย

สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปรณรงคเ์พ่ือลด
โอกาสเกิดโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดใน
อนาคตได้



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A45 โครงการวิจยั เร่ือง การรับประทานยาพาราเซตา
มอลก่อนการเจาะน ้าคร ่ าเพ่ือลดอาการปวดของ
มารดา : การศึกษาทดลองแบบสุ่มและปกปิดสอง
ทางโดยมีกลุ่มควบคุม

9,000 9,000 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได2้40ราย

เพ่ือให้ทราบวา่ยาพาราเซตามอล ซ่ึงเป็นยา
สามญัประจ าบา้น และมีการรับรองเป็นการ
ทัว่ไปวา่มีความปลอดภยัส าหรับหญิงตั้งครรภ์
 สามารถช่วยลดความปวดจากการเจาะน ้าคร ่ า
ไดห้รือไม่ หากรับประทานยาก่อนการเจาะ
น ้าคร ่ า โดยหากพบวา่ยาพาราเซตามอล
สามารถช่วยลดอาการปวดจากการเจาะ
น ้าคร ่ าได ้กจ็ะเป็นประโยชน์ในการแนะน า
คนไขไ้ม่ให้เกิดความวิตกกงัวลในการเจาะ
น ้าคร ่ า ซ่ึงความวิตกกงัวลน้ี จะเป็นปัจจยัท่ีท  า
ให้การเจาะน ้าคร ่ าเป็นไปอยา่งยากล าบาก อาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อนกบัคนไขไ้ด ้หากคนไขมี้
ความวิตกกงัวลลดลง กย็อ่มเป็นประโยชน์
กบัทั้งคนไขแ้ละทารกในครรภ์
- ลดการใชย้าบรรเทาปวดชนิดอ่ืน หรือการ
ลดปวดดว้ยวิธีอ่ืน
- เพ่ือน าผลการศึกษาไปใชอ้า้งอิง เพ่ือใชใ้น
การให้ค  าแนะน าผูป่้วยก่อนการเจาะน ้าคร ่ า

A46 โครงการวิจยั เร่ือง การกระจายของลกัษณะผิดขอ้
เข่าเทียมท่ีขนานกบัพ้ืนโลกและผิวขอ้เข่าเทียมไม่
ขนานกบัพ้ืนโลกหลงัการผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่า
เทียมบางส่วนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยผา่ตดั

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้64 ราย

พฒันาวิธีการผา่ตดัท่ีเหมาะสมในการรักษา
ผูป่้วยโรคขอ้เขา่เส่ือมท่ีตอ้งการผา่ตดัเปล่ียน
ผิวขอ้เขา่เทียมบางส่วน โดยใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยผา่ตดั เพ่ือให้ผูป่้วยมีผลการรักษาท่ีดีหลงั
การผา่ตดั ซ่ึงจะแกปั้ญหาทางสาธารณสุขและ
เศรษฐกิจของชาติได้



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A47 โครงการวิจยั เร่ือง ประสิทธิผลของยา 
bethanechol chloride และ early bladder training 
ในการป้องกนั bladder dysfunction ภายหลงัการ
ผา่ตดัมดลูกแบบถอนรากถอนโคนในผูป่้วย
มะเร็งปากมดลูกระยะ IB และ IIA: การศึกษา
ทดลองหลายปัจจยัแบบสุ่มควบคุมไม่ปกปิด

32,140 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้64 ราย

1. ผลการศึกษาน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
และแนวทางปฏิบติัในการถอดสายสวน
ปัสสาวะในผูป่้วยมะเร็งปากมดลูกระยะ IB 
และ IIA ท่ีรักษาดว้ยการผา่ตดัมดลูกแบบ
ถอนรากถอนโคน
2. เพ่ือเป็นสถิติของหน่วยงานมะเร็งนรีเวช
วิทยาโรงพยาบาลราชวิถี
3. เพ่ือส่งตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทย์
เผยแพร่ความรู้ต่อไป

ไม่ประสงคเ์บิก 23,640 บาท

A48 โครงการวิจยั เร่ือง ผลการรักษาภาวะสูญเสียการ
ไดย้นิชนิดประสาทหูเส่ือมเฉียบพลนัโดยไม่
ทราบสาเหตุดว้ยยาสเตียรอยดช์นิดรับประทานใน
โรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้60 ราย

รูปเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์                           
                                                     

A49 โครงการวิจยั เร่ือง คุณลกัษณะของผูป่้วยท่ี
กลบัมาท าการผา่ตดัเปล่ียนล้ินหวัใจพลัโมนารีใน
ผูป่้วย หลงัการผา่ตดัรักษาโรค TOF

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้35 ราย

เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงแนวทางการรักษา
ผูป่้วยท่ีมีโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิดชนิด TOF 
ในโรงพยาบาลราชวิถี



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A50 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาอตัราการเกิดซ ้าและ
ลกัษณะกลุ่มผูป่้วยโรคเน้ืองอกหลอดเลือดหลงั
โพรงจมูกท่ีเขา้รับการผา่ตดัในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้30 ราย

เป็นพ้ืนฐานความรู้ในการต่อยอดพฒันาการ
รักษาเพ่ือลดอตัราการเกิดซ ้าของโรคต่อไป

A51 โครงการวิจยั เร่ือง ผลการผา่ตดัเปล่ียนล้ินหวัใจ
ไตรคสัปิดของผูป่้วยท่ีไดรั้บผา่ตดัในโรงพยาบาล
ราชวิถี ในช่วงปี พ.ศ.2554 ถึง 2558

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้48 ราย

น าผลการวิจยัมาปรับปรุงแผนการรักษาให้
เหมาะสมกบัผูป่้วยมากข้ึน

A52 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาความแม่นย  าของผล
ตรวจช้ินเน้ือทางเซลลวิ์ทยาจากการใชเ้ขม็ขนาด
เล็กในการเจาะตรวจช้ินเน้ือของกอ้นต่อมน ้าลาย
พาโรติดท่ีไดรั้บการผา่ตดั โดยเทียบกบัผลทาง
พยาธิวิทยาหลงัการผา่ตดัในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้47 ราย

เพ่ือวางแผนการรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม ซ่ึงอาจลดความเส่ียงในการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลงัการผา่ตดั

A53 โครงการวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบการใช้
ภาพถ่ายตดัขวางดว้ยแสงเลเซอร์ (OCT) และ
ภาพถ่ายฉีดสี (FFA and ICG) ในการประเมิน
ขนาดของรอยโรคจอประสาทตาเส่ือม

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้40  ตา

สามารถใชภ้าพถ่าย OCT อาจจะเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงในผูป่้วยกลุ่มน้ีในการก าหนดคา่
 GLD ท่ีแม่นย  าไม่แพก้ารใชภ้าพถ่ายแบบฉีดสี
 FFA&ICG



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A54 โครงการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการ
เกิดทุพลภาพ ของผูป่้วยเลือดออกในสมองชนิด
เกิดข้ึนเองท่ีโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้78 ราย

 1. เพ่ือทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะทุพลภาพ
ของผูป่้วยเลือดออกในสมองโดยประเมินโดย
 modified    
Rankin Scale
 2. เพ่ือเป็นขอ้มูลท านายพยากรณ์โรคใน
ผูป่้วยเลือดออกในสมอง
 3. เพ่ือเป็นขอ้มูลในการส่ือสารและร่วมกนั
วางแผนกบัญาติในการรักษาผูป่้วยเลือดออก
ในสมอง   
ท่ีห้องฉุกเฉิน

A55 โครงการวิจยั เร่ือง คุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรค
กระดูกสนัหลงัคดโดยไม่ทราบสาเหตุในวยัรุ่นท่ี
รับการรักษาดว้ยวิธีผา่ตดัโดยใชแ้ละไม่ใช้
เคร่ืองมือติดตามการท างานของระบบประสาท
ขณะผา่ตดั

8,500 0 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้182 ราย

รูปเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
 1. เป็นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลคุณภาพ
ชีวิตดา้นสุขภาพของผูป่้วยดว้ยโรค AIS ของ
คนไทย
2. ผลการศึกษาซ่ึงเป็นการวดัคุณภาพชีวิตใน
รูปของอรรถประโยชน์ (Utility) เป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานท่ีส าคญัส าหรับใชใ้นการประเมิน
ความคุม้คา่ทางการแพทย ์และพิจารณาแนว
ทางการใชเ้คร่ืองติดตามระบบประสาทขณะ
ผา่ตดัในผูป่้วยท่ีจะผา่ตดัในรายต่อๆไป   
 3. ผลการศึกษาน าไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใน
การวางแผนเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตดา้น
สุขภาพของผูป่้วยโรค AIS ไดต่้อไป



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A56 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาการรอดชีพและ
จ านวนปีท่ีสูญเสียไปก่อนวยัอนัควรของผูป่้วย
โรคมะเร็งปอดชนิด Non-small cell ใน
โรงพยาบาลราชวิถี

8,500 0 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้210 ราย

1. ทราบจ านวนปีท่ีสูญเสียไปก่อนวยัอนัควร 
(Expected years of life loss) ของผูป่้วย
โรคมะเร็ง
          ปอดชนิด Non-small cell จ าแนกตาม
ระยะของโรค เพศและช่วงอายขุองผูป่้วย
2. ทราบอตัราการรอดชีพ (Survival outcome)
 ของผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนิด Non-small cell 
3. ทราบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธต่์อการรอดชีพ
 (Clinical prognostic factors) ของผูป่้วย
โรคมะเร็ง
                ปอดชนิดNon-small cell ระยะท่ี 
IIIB และระยะท่ี IV ท่ีไดรั้บการรักษาโดยยา
เคมีบ าบดั 



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A57 โครงการวิจยั เร่ือง อุบติัการณ์และปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเป็นมะเร็งรังไข่ในเน้ืองอกรังไข่
ชนิด mature cystic teratoma ในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้880 ราย

1. เพ่ือทราบอุบติัการณ์การกลายเป็นมะเร็งรัง
ไขภ่ายหลงัการเป็นเน้ืองอกชนิด Mature 
cystic teratoma 
2. เพ่ือทราบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด
มะเร็งรังไขภ่ายหลงัการเป็นเน้ืองอกชนิด 
Mature cystic teratoma 
3. เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ใน
การวางแผนรักษามะเร็งรังไขภ่ายหลงัการเป็น
เน้ืองอกชนิด Mature cystic teratoma 
4. เพ่ือเป็นสถิติของหน่วยงานมะเร็งนรีเวช
วิทยาโรงพยาบาลราชวิถี
5. เพ่ือส่งตีพิมพใ์นวารสารการแพทยเ์ผยแพร่
ความรู้ต่อไป

A58 โครงการวิจยั เร่ือง อตัราการรอดของไตและ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรอดของไตในผูป่้วยปลูกถ่าย
ไตในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้208 ราย

ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของไตท่ี
ไดรั้บการปลูกถ่าย และอตัราการรอดของของ
ไตหลงัจากรับการปลูกถ่าย



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A59 โครงการวิจยั เร่ือง ความผิดปกติทางโรคไตท่ีไม่
สมัพนัธ์กบัเบาหวานในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี ๒ 
โดยการใชเ้คร่ืองอลัตร้าซาวดใ์นโรงพยาบาลราช
วิถี

8,500 0 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้400 ราย

รูปเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ทราบถึงสาเหตุของความผิดปกติของโรคไต
ในผูป่้วยเบาหวาน และทราบถึง
ความสัมพนัธท่ี์เก่ียวขอ้งในการเกิดความ
ผิดปกติดงักล่าว เพ่ือท่ีชะลอการด าเนินโรค
ไปสู่ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย

A60 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาอาการแสดงทาง
คลินิกและผลการรักษาของผูป่้วยโรคขอ้ติดเช้ือ
ในโรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้151 ราย

รูปเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ทราบถึงสาเหตุของความผิดปกติของโรคไต
ในผูป่้วยเบาหวาน และทราบถึง
ความสัมพนัธท่ี์เก่ียวขอ้งในการเกิดความ
ผิดปกติดงักล่าว เพ่ือท่ีชะลอการด าเนินโรค
ไปสู่ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย

A61 โครงการวิจยั เร่ือง ปัจจยัพยากรณ์การรอดชีพของ
โรคมะเร็งในช่องปาก โดยใชร้ะดบัแคลเซียมใน
เลือด

8,500 0 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้200 ราย

1)  เป็นขอ้มูลสนบัสนุนความสมเหตุสมผล
ในการเลือกใชย้าตามแนวบญัชียาหลกั
แห่งชาติ  และแนวทางเวชปฏิบติัใน
โรงพยาบาลราชวิถี
2)  เพ่ือท านายภาระงานบริบาลเภสัชกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองจากอนัตรกิริยาระหวา่งยา ซ่ึงเป็น
ภาระงานท่ียงัไม่ระบุโครงสร้างงานท่ีชดัเจน
ในระบบยา



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A62 โครงการวิจยั เร่ือง อตัราการมาโรงพยาบาลชา้
ของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ต่อความล่าชา้ในการเขา้รับบริการ
ของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลนัใน
โรงพยาบาลราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้520 ราย

ทราบถึงปัจจยัท่ีท  าให้ผูป่้วยโรคเส้นเลือด
สมองตีบระยะเฉียบพลนัในกรุงเทพมหานคร
 ใชเ้วลาในการมาถึงโรงพยาบาล เพ่ือเป็นการ
ให้ความรู้ การรณรงคก์ารใชบ้ริการ
รถพยาบาล ช่วยลดเวลาท่ีผูป่้วยใชน้บัตั้งแต่มี
อาการจนมาถึงโรงพยาบาล ลงได ้ซ่ึงจะท า
ให้ผูป่้วยมีโอกาสไดรั้บยา rt-PA มากข้ึน

A63 โครงการวิจยั เร่ือง ความคงทนของการใช ้RV-PA
 homograft ในต าแหน่งพลัโมนารีของการผา่ตดั
ผูป่้วยเด็กโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิดในโรงพยาบาล
ราชวิถี

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้ 127 ราย

ทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเส่ือมสภาพของ 
RV-PA homograft ท่ีจะน าไปสู่การผา่ตดั
เปล่ียน homograftทดแทนในต าแหน่ง 
pulmonic position ของโรคหวัใจพิการแต่
ก าเนิดแบบซบัซ้อน

A64 โครงการวิจยั เร่ือง ภาพทางรังสีคอมพิวเตอร์ช่อง
ทอ้งและสารชีวเคมี HE4 ก่อนการผา่ตดั ท  านาย
ผลการผา่ตดัเพ่ือลดขนาดของกอ้นมะเร็งให้เหลือ
ขนาดท่ีเหมาะสมในผูป่้วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยือ่บุ
ผิวระยะลุกลาม

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้145 ราย

ผลการศึกษาน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน เพ่ือ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการตรวจและวาง
แผนการรักษาผูป่้วยมะเร็งรังไขช่นิดเยือ่บุผิว
อยา่งมีประสิทธิภาพา

A65 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบค่าการ
พยากรณ์ในผูป่้วยโรคเลือดออกในทางเดินอาหาร
ส่วนตน้ท่ีกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ราชวิถี ระหวา่งค่าพยากรณ์ Glasgow - Blatchford
 และ Complete Rockell score

8,500 8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้214 ราย

ทราบถึงผลประสิทธิภาพ ความเหมาะสม 
และความไว/ความจ าเพาะ ของคา่ระบบการ
พยากรณ์โรค Glasgow-Blatchford score และ
 complete Rockell score ในผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
วินิจฉัยวา่เป็นโรคเลือดออกในทางเดิน
อาหารส่วนตน้ ท่ีเขา้รับการรักษาท่ีกลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A66 โครงการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับไว้
รักษาในโรงพยาบาล ของผูป่้วยท่ีมีภาวะหวัใจ
ห้องบนสัน่พร้ิวร่วมกบัภาวะหวัใจเตน้เร็ว ใน
โรงพยาบาลราชวิถี

8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้330 ราย

สามารถน ามาวางแผนการรักษาและการ
ตดัสินใจรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล รวมถึง
การป้องกนัไม่ให้เกิดปัจจยันั้นๆข้ึน เพ่ือลด
อตัราการนอนโรงพยาบาลของผูป่้วยภาวะน้ีลง

A67 โครงการวิจยั เร่ือง การท างานของหวัใจทารกใน
ครรภแ์ละผลลพัธ์ท่ีไม่พึงประสงคข์องทารกแรก
เกิดในสตรีตั้งครรภท่ี์มีภาวะถุงน ้าคร ่ าแตกก่อน
ก าหนด

87,000 0 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้50 ราย

เป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้น
การตรวจและวางแผนการรักษาผูป่้วยมะเร็ง
รังไขช่นิดเยือ่บุผิวอยา่งมีประสิทธิภาพา

A68 โครงการวิจยั เร่ือง ค่ามาตรฐานความเร็วและ
ความตา้นทานของหลอดเลือดแดงท่ีไปเล้ียงตบั
ของทารกในช่วงอายคุรรภ ์23 - 24 สปัดาห์ ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

74,500 0 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้50 ราย

น าไปใชเ้ป็นคา่อา้งอิงและศึกษาวิจยัต่อยอด
ในกรณีท่ีพบภาวะทารกเติบโตชา้ในครรภใ์น
อนาคต

A69 โครงการวิจยั เร่ือง ผลของการป่ันจกัรยานเพ่ือ
การออกก าลงักายต่อสุขภาพทางเพศในชาย

8,500 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้375 ราย

1. ทราบผลกระทบของการป่ันจกัรยานเพ่ือ
การออกก าลงักายต่อสุขภาพเพศชาย 
ตลอดจนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธร์ะหวา่งการ
ป่ันจกัรยานกบัปัญหาสุขภาพเพศชาย 
2. เพ่ือแนะน าชนิดจกัรยาน การปรับตั้ง 
ท่าทางในการป่ัน และระยะเวลาในการป่ัน
จกัรยานท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงต่อ
สุขภาพเพศชาย



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A70 โครงการวิจยั เร่ือง ผลของการให้ Pregabalin 100
 mg เทียบกบั Pregabalin 150 mg ก่อนระงบั
ความรู้สึกต่อความปวดระยะเฉียบพลนัหลงัผา่ตดั
เตา้นม การศึกษาแบบสุ่มทดลองเปรียบเทียบ
ระหวา่งกลุ่ม

14,290 0 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้60 ราย

พฒันาการดูแลรักษาภาวะความเจบ็ปวดท่ีดี 
และป้องกนัหรือลดอุบติัการณ์ในการเกิด
ภาวะความปวดเร้ือรังภายหลงัการผา่ตดัเตา้นม

A71 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ของ
วิธีการวดัมุมระหวา่งปากมดลูกกบัมดลูกดว้ยคล่ืน
เสียงความถ่ีสูงทางหนา้ทอ้งและทางช่องคลอด 
ในช่วงอายคุรรภ ์16 - 24 สปัดาห์

7,500 0 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้256 ราย

1. ทราบประสิทธิภาพของการวดัมุมระหวา่ง
ปากมดลูกกบัมดลูกดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง
ทั้งวิธีการวดัทางหนา้ทอ้งและทางช่องคลอด 
ซ่ึงหากมีประสิทธิภาพและมีความสัมพนัธใ์น
การตรวจวดัใกลเ้คียงกนั อาจมีความเป็นไป
ไดท่ี้จะพฒันาวิธีการตรวจเป็นวิธีมาตรฐาน
ในอนาคต 
2. เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรทาง
การแพทยซ่ึ์งสามารถน าขอ้มูลงานวิจยัไป
ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือพฒันาการป้องกนัการ
คลอดก่อนก าหนดในอนาคต

A72 โครงการวิจยั เร่ือง ความเส่ียงสะสมท่ีระยะเวลา 3
 ปี ในการตรวจพบรอยโรคขั้นสูง (CIN2+) 
ส าหรับสตรีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี ท่ีมีผลการตรวจเซลล์
วิทยาปากมดลูกพบเซลลผิ์ดปกติในโรงพยาบาล
ราชวิถี

8,500 0 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้440 ราย

รูปเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ทราบคา่ความเส่ียงสะสมในการเกิดเป็นรอย
โรคขั้นสูงในสตรีอายนุอ้ยเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานในการก าหนด แนวทางการให้การ
รักษา การตรวจติดตาม และการให้ค  าแนะน า
แก่ผูป่้วย



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน

ผลการวิเคราะห์ 

ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา

A73 โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาภาวะติดเช้ือทางเดิน
ปัสสาวะในผูป่้วยท่ีแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลราชวิถี

8,500 0 รูปเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล
อาสาสมคัรได ้326 ราย

1. ไดท้ราบเช้ือก่อโรคท่ีพบบ่อยในผูป่้วยติด
เช้ือทางเดินปัสสาวะ ในห้องฉุกเฉิน รพ.ราช
วิถี 
 2. ไดว้างแผนการรักษาโดยใชย้าปฏิชีวนะท่ี
ถูกตอ้งและครอบคลุมเช้ือในการติดเช้ือ
ทางเดินปัสสาวะท่ี
พบในห้องฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี 


