


รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล



ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตท่ี 1:  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ

วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพระดับสูงให้มีคุณภำพ มีควำมพร้อมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและมีควำมสำมำรถในกำรหำองค์ควำมรู้ในระดับสำกล

กิจกรรม  1) จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 1,304         1,332              12                  21                  793                                506 

2. จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ คน 1,329         1,426              56                  5                    1                                  1,364 

3. จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ คน 3,529         3,560              3,565              3,521              2,712                            3,560 

ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร

วัตถุประสงค์  เพ่ือบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนในระดับสำกลและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

กิจกรรม  1) เผยแพร่ควำมรู้และบริกำรวิชำกำร 

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนงำนเผยแพร่ควำมรู้และบริกำรวิชำกำร คร้ัง 7,812         11,055            2,560              2,731              2,665                            3,099 

2. จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรบริกำรเผยแพร่ควำมรู้บริกำรวิชำกำร คน 151,665     151,724           32,032            35,771            26,458                        57,463 

3. จ ำนวนกำรให้บริกำรชันสูตรพลิกศพ ศพ/ปี 3,200         7,688              1,924              1,907              2,008                            1,849 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน

รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 4 ) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน
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รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 4 ) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์  เพ่ือท ำนุบ ำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในกำรสร้ำงเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและกำรธ ำรงไว้ซ่ึงควำมเจริญงอกงำมทำงสังคม

กิจกรรม  1) ส่งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทุนทำงสังคมและทุนทำงวัฒนธรรม

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนโครงกำรศิลปวัฒนธรรม โครงกำร 38             107                27                  13                  30                                    37 

2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร คน 39,165       58,392            32,755            5,003              9,771                          10,863 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี

ผลผลิตท่ี 1 :  โครงกำรเร่งรัดผลิตบัณฑิตสำขำวิชำท่ีขำดแคลน

วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตบัณฑิตสำขำวิชำท่ีขำดแคลน ให้มีคุณภำพ มีควำมพร้อม สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

กิจกรรม  1) จัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำท่ีขำดแคลน

ระยะเวลำด ำเนินกำร : ปีงบประมำณ 2547 – 2556 (นักศึกษำรุ่นสุดท้ำยจบกำรศึกษำปี 2562)

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 84             83                  -                 -                 83                                    -   

2. จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ คน - 1                    84                  84                  1                                        1 

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
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รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 4 ) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลผลิตท่ี 2 :  โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม

วัตถุประสงค์   เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงของกำรขำดแคลนแพทย์และพยำบำล โดยเพ่ิมกำรผลิตให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประเทศ

กิจกรรม  1) เร่งรัดกำรเรียนกำรสอนสำขำแพทยศำสตร์

ระยะเวลำด ำเนินกำร :  ปีงบประมำณ 2549 – 2560 (นักศึกษำรุ่นสุดท้ำยจบกำรศึกษำปี 2566)

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 48             48                  -                 -                 48                                    -   

2. จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ คน 528           528                576                576                528                                528 

ผลผลิตท่ี 3 :  โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์   เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงของกำรขำดแคลนแพทย์ โดยเพ่ิมกำรผลิตให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประเทศ

กิจกรรม  1) เร่งรัดกำรเรียนกำรสอนสำขำแพทยศำสตร์

ระยะเวลำด ำเนินกำร : อยู่ระหว่ำง กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เสนอโครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ คน 132           132                -                 -                 -                                 132 

2. จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ คน 264           264                132                132                132                                264 

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
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รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 4 ) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลผลิตท่ี 4 :  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข

วัตถุประสงค์  เพ่ือรองรับกำรผลิตและฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำแพทย์ พยำบำล บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขและเพ่ิมศักยภำพกำรวิจัยด้ำนกำรแพทย์ ให้บริกำรรักษำพยำบำลอย่ำงเป็นระบบ

มีคุณภำพมำตรฐำนตลอดจนเป็นศูนย์กลำงสุขภำพในภูมิภำคเอเชีย

กิจกรรม  1) พัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4
1. จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 3,954,799   4,129,312        1,018,775        1,018,909        1,017,890        1,073,738        

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 3,000,000   3,100,528        777,853           768,898           767,405                     786,372 

โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์ 611,599     633,957           147,072           154,253           156,771                     175,861 

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 343,200     394,827           93,850            95,758            93,714                      111,505 

2. จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 106,197     109,351           26,602            26,943            26,930            28,876            

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 85,000       85,526            21,029            21,160            21,044                        22,293 

โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์ 18,897       19,764            4,555              4,871              4,903                            5,435 

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 2,300         4,061              1,018              912                983                              1,148 

3. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฏิบัติงำน คน 5,324         6,046              2,774              1,909              341                1,022              

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 5,024         5,267              2,713              1,545              267                                742 

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 300           779                61                  364                74                                  280 

4. จ ำนวนงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรรักษำพยำบำล งำน 53             39                  13                  10                  7                    9                    

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 48             37                  13                  10                  5                                        9 

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 5               2                    -                 -                 2                                      -   

ผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
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รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 4 ) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ผลผลิตท่ี 1 :  โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้เกิดกำรขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองกำรพัฒนำทิศทำงประเทศ

กิจกรรม  1) วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนโครงกำรวิจัยใหม่ โครงกำร 720           774                167                211                213                                183 

2. จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร โครงกำร 2,000         3,389              3,087              3,216              3,342                            3,389 

3. จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีแล้วเสร็จ โครงกำร 260           383                76                  81                  85                                  141 

ผลผลิตท่ี 2 :  โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ

วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ให้สอดคล้องกับศักยภำพทันต่อกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ

กิจกรรม  1) วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนโครงกำรวิจัยใหม่ โครงกำร 140           142                28                  41                  39                                    34 

2. จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร โครงกำร 500           565                537                535                555                                565 

3. จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีแล้วเสร็จ โครงกำร 80             131                29                  39                  36                                    27 

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
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รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 4 ) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน

แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ผลผลิตท่ี 1 :  โครงกำรพัฒนำระบบดูแลสุขภำพของผู้สูงอำยุ

วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำอบรม กำรบริกำรวิชำกำร กำรวิจัย ด้ำนเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ ส ำหรับบุคลำกรทำงสุขภำพทุกระดับให้กับประเทศ

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

กำรก่อสร้ำงศูนย์วิทยำกำรเวชศำสตร์ผูสู้งอำยุ ระดับชำติ 

(พ้ืนท่ีสมุทรสำคร) แล้วเสร็จ (สะสม)
ร้อยละ 30 5                    -                 -                 -                                     5 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

ผลผลิตท่ี 1 :  โครงกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร และเมืองปริมณฑล

วัตถุประสงค์  เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขของเครือข่ำยกำรให้บริกำรสุขภำพในเขต 5 จ ำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ รำชบุรี สุพรรณบรี นครปฐม กำญจนบุรี สมุทรสงครำม

สมุทรสำคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (สะสม) ของกำรก่อสร้ำง

อำคำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก
ร้อยละ 40 27                  10                  12                  16                                    27 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
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1

A COMPARATIVE STUDY BETWEEN QUANTITATIVE ANALYSIS IN [F-18] FDG 

BRAIN PET/CT SCAN USING TWO DIFFERENT SOFTWARE PACKAGES IN THE 

DIAGNOSIS OF ALZHEIMER’ S DISEASE

รศ. พญ. ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ และ นางมณีรัตน ์จับ

จติต์
วทิยาศาสตรรั์งสี

2

A follow-up study to evaluate the long-term post treatment effects or 

peginterferon alfa-2a (PEG-IFN) in patients with HBeAg positive chronic hepatitis B 

from the original study WV 19432 (Neptune) 

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์ แทนวนัดี อายรุศาสตร์

3

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)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์ แทนวนัดี อายรุศาสตร์

4

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 

partial-onset seizures

อ.นพ.สรวศิ วรีวรรณ กมุารเวชศาสตร์

5

A REVIEW OF FACTORS ASSOCIATED SELF-DETERMINATION AND SELF-

REGULATION THEORY THAT ENCOURAGE CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL 

LEARNERS ON MOOCS

ผศ. นพ. ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ และ นายคณุาธปิ สทุธยิทุธ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

6

A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF COURT-TYPE THAI TRADITIONAL MASSAGE 

AND METABOLOMIC PROFILES ALTERATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL 

NEUROPATHIC PAIN

อ. ดร. สกุกส์ลลิ บรูณะทรัพยข์จร และ น.ส.อังคณา อภชิาติ

วรกจิ
แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7 ABO (Aorta Balloon Occlusion) Trauma Registry อ. พญ.ตอ้งพร วรรณะธปู ศัลยศาสตร์

8
Acquired demyelinating diseases of the central nervous system ในผูป่้วยเด็กที่

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

9 Agreement for the performance of a clinical trial_BAY 86-5207/91774 Assist.Prof.Manopchai Thamkhantho,M.D. สตูศิาสตร-์นรเีวช

10
Artificial Intelligence in Chest Radiology: Efficacy of CAD in detection of pulmonary 

nodules on chest radiograph
รศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี รังสวีทิยา

11 ASEAN Medical School Network ศ.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา ศัลยศาสตร์

12
Bacterial pneumonia score ส าหรับการวนิจิฉัยการเกดิภาวะปอดอักเสบจากเชือ้ 

Mycoplasma pneumonia ในเด็ก
ผศ. พญ.จันทมิา รองวริยิะพานชิ รังสวีทิยา

13 BAY86-5207_9 1773 Assoc.Prof.Surasak Angsuwathana, M.D. สตูศิาสตร-์นรเีวช

14 BIT225 in HIV_BIT225-004 Assoc.Prof.Wanai Ratanasuwan เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

15 Clinical Study Agreement_CINC424B2301 Prof.Surapol lssaragrisil,M.D. อายรุศาสตร์

16 Clinical Trial Agreement_CL3-20098-078 Prof.Suwit Charoensak,M.D. จติเวชศาสตร์

17 Clnical Study Agreement_AB06012 Prof.Praveena Chiowchawisawakit อายรุศาสตร์

18
COMPARATIVE OF INDENTED WRITING IMPRESSION ON GLOSSY PAPER WITH 

ELECTROSTATIC DETECTION APPARATUS (ESDA) AND GELATIN LIFTERS
รศ. นพ. วสิตูร ฟองศริไิพบลูย ์และ น.ส.ศรัญญา อตุคดุ นติเิวชศาสตร์

19
COMPARISON OF CHEMICAL PROFILES OF THAI HERBAL PRASANAMNOM 

FORMULA (PNF) IN DIFFERENT PREPARATIONS
อ. ดร. สกุกส์ลลิ บรูณะทรัพยข์จร และ น.ส.นรศิรา เนตรลอืชา การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

20
COMPARISON OF CHEMICAL PROFILES OF TURMERIC RHIZOMES AT VARIOUS 

STAGES OF GROWTH
อ. ดร.ภญ. ณัชกร ล ้าเลศิกจิ และ น.ส.พัชยา ปันทะรส การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

21
Comparison of Planar Multiple gated Acquisition (MUGA) and Echocardiography in 

the Evaluation of Chemotherapy Related Cardiotoxicity
รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

22
COMPARISON OF THE USE AND SATISFACTION BETWEEN UCBL AND HIGH 

PROFILE FOOT ORTHOSIS IN CHILDREN WITH FLEXIBLE FLAT FOOT
รศ. พญ. กลุภา ศรสีวสัดิ ์และ นายธนา เจรญิวทิยว์รกลุ กายอปุกรณ์

23
Contrast-Enhanced Dual-Energy CT Material Attenuation Analysis เพือ่ชว่ยแยกโรค

ในผูป่้วยทีม่รีอยโรค hypoattenuating lesion ขนาดเล็กในตับ
รศ. พญ.รณษิฐา ทองดี รังสวีทิยา

24 Donor Specific anti- HLA Antibody ในผูป่้วยหลังปลกูถ่ายไต ในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.นลนิ ีเปรมัษเฐยีร อายรุศาสตร์

25
DOSIMETRY FOR LINAC BY ELECTRON SPIN RESONANCE SPECTROSCOPY OF 

ALANINE
อ. ดร. นวลเพ็ญ ด ารงกจิอดุม และ นายพรชยั แชม่ตา วทิยาศาสตรรั์งสี

26 Driving Pressure กับการรอดชวีติในกลุม่ผูป่้วยวกิฤตทางอายรุกรรมทีใ่ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ รศ. นพ.ไชยรัตน ์เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

27
Effect of Phytosterol and addeb soy Drink on Serum Lipid in Thai-

Hypercholesterolemic Volunteers
Dr.mayuree  Homsanit เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

28
EFFECT OF POSITIVE PSYCHOLOGY ACTIVITIES ON PSYCHOLOGICAL CAPITAL 

AND DEPRESSION AMONG FEMALE ADOLESCENTS IN RAJVITHI HOME FOR GIRL
นายสนัตภิาพ นันทะสารและรศ.นพ.เธยีรชยั งามทพิยว์ฒันา จติวทิยาคลนิกิ

29
EFFECT OF THE COURT-TYPE THAI TRADITIONAL MASSAGE ON TYPE 2 DIABETIC 

PATIENTS WITH PERIPHERAL NEUROPATHY
รศ. พญ. กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ และ น.ส.ชลุติา มามาก แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

30
EFFICACY OF THAI HERBAL ANTI-COLD 78 FORMULA (ACF78) IN REDUCTION OF 

NASAL SYMPTOMS IN PATIENTS WITH PERSISTENT ALLERGIC RHINITIS

รศ. ดร.นพ. ประวทิย ์อัครเสรนีนท ์และ 

น.ส.บัณฑติา กังวานสกล
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

31
EVALUATION OF MEASLES SURVEILLANCE SYSTEM ACCORDING TO MEASLES 

ELIMINATION GOAL, NARATHIWAT PROVINCE, 2017-2018
รศ. นพ. วนัิย รัตนสวุรรณ และ นางรสุมานรีา ขวญัเกดิ วทิยาการระบาด

32
Evaluation of Multimodakity Imaging in the assessment and diagnosis of early 

stage alzheimer disease with and without comorbidities
รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

33
EVALUATION OF MULTIMODALITY IMAGING IN THE ASSESSMENT AND 

DIAGNOSIS OF EARLY STAGE ALZHEIMER DISEASE WITH AND WITHOUT 
รศ. พญ.ธัญญลักษณ์  เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

34
Evaluation of overall survival and recurrence in post TACE or RFA treatment in 

patient with or without HIV infection
ผศ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา

35
Evaluation of Zimmer® iASSISTTM Knee versus Conventional Instrumentation in 

Total Knee Arthroplasty
รศ.นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

36

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

ผศ.นพ.สมัมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

37 Feasibility study part of A3L49 study ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

38

Frontoethmoidal Encephalomeningocele Correction by Medial Orbital Composite-

Unit Translocation (M.O.C.U.T) Technique; A 25 years’ Experience of Siriraj 

Hospital.

อ. นพ.สรจุ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ ศัลยศาสตร์

39 Hip Fracture_(CZOL446HTH06) Saranatra Waikakul, M.D, อายรุศาสตร์
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40 HLA-B subtype ทีพ่บในผูป่้วยไทยทีเ่ป็นโรคขอ้และกระดกูสนัหลังอักเสบตดิยดึ รศ.พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

41 HLA-B subtypes distribution among patients with Ankylosing spondylitis in Thailand รศ.พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

42
Immunogenicity of a live attenuated chimeric JE vaccine (IMOJEV®) as a booster 

dose after a primary vaccination with CD JEVAX in Thai children
ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

43 IMPAACT YEAR 4 ศ. พญ.กลุกัญญา  โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

44
Improving Radiotherapy Treatment Planning for Patients with Nasopharyngeal 

Carcinoma in LMI
อ.พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

45 In Vitro Activity of Antibiotics against XDR Acinetobacter baumannii ศ.นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

46 INC424_CINC424A2401 Prof.Surapol Issaragrisil อายรุศาสตร์

47
INCREASING THE EFFICIENCY OF LOW TEMPLATE DNA (LT-DNA) ANALYSIS IN 

SEMINAL FLUID SPECIMEN
นายเอกชยั ผาสขุและรศ.นพ.ชชัวนิ ระงับภัย นติเิวชศาสตร์

48
INTELLIGENCE QUOTIENT PROFILE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 

SPECIFIC LEARNING DISORDER
อ. พญ. ฑฆิัมพร หอสริ ิและ น.ส.วรศิรา มจ่ัีนเพชร จติเวชศาสตร์

49 Intratympanic Methylprednisolone ในผูป่้วยประสาทหดูับฉับพลัน. อ. พญ.ศริพิร ลมิป์วริยิะกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

50 ivabradine_(CL3-16257-083) Associate Pro.Charn Sriratanasathvorn ส านักงานศนูยโ์รคหัวใจฯ

51 IVF/ICSI_(EMR700623-523) Associate Pro.Roungsin Choavaratana สตูศิาสตรน์รเีวชวทิยา

52

Locally Advanced Breast Cancer Neoadjuvant Chemotherapy Assessment : A 

Prospective Comparative Effectiveness Study of MRI Versus Whole Body PET/CT 

Versus Dedicated Breast PET

พญ.เบญจาภา เขยีวหวาน รังสวีทิยา

53 MIRCERA_(NH19707) Assoc.Prof.Anirut Pattaragarn กมุารเวชศาสตร์

54 MK-0431_PN083 Assoc.Prof.Jeerunda Santip,M.D. กมุารเวชศาสตร์

55
MODELING HEMOLYTIC ANEMIA USING KLF1 MUTATED ISOGENIC INDUCED 

PLURIPOTENT STEM CELLS
น.ส.ภรณ์ทพิย ์โพธรัิชตแ์ละศ.นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

56 Mucosta_REB-ESO-2012 ver.1.0 Assoc.Prof.Somchai Leelakusolvong, M.D. อายรุศาสตร์

57 Naturalistic Evaluation_MK0431-415-00 professor.Wannee  Nitiyanant,M.D. อายรุศาสตร์

58
Neuropathic pain following brachial plexus injury in adult patients: a retrospective 

review 
Dr.Asish Subedi, M.D. วสิญัญวีทิยา

59 Nomograms oh nuchal_377/2555 Assoc.Prof.Nattinee Srisantiros, M.D. สตูศิาสตรฯ์

60 Normative values of second-trimester_Si413-2012 Assoc,Prof.Nisarat Pitakwatchara pil,MD. สตูศิาสตรฯ์

61 NYHA Class II-IV_CSPP100F2301 Prof.Rungroj Krittayaphong M.D. อายรุศาสตร์

62
Ofatumumab versus Rituximab Salvage Chemoimmunotherapy followed by ASCT in 

Relapsed or Refractory DLBCL : OMB110913
Noppadol  Siritanratkul, M.D. อายรุศาสตร์

63

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

รศ.นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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64

OPTIMIS – ศกึษาผลของการรักษา ผูป่้วย โรคมะเร็งตับ ( HCC ) ดว้ยวธิกีารใหเ้คมบี าบัด

ทางหลอดเลอืดแดง ( TACE ) ซึง่อาจตามดว้ยการใหย้า โซราฟีนบิ (Sorafenib) หรอืไมใ่หก็้

ได ้รวมทัง้การศกึษาระยะเวลาในการเริม่ใหย้า โซราฟีนบิ (Sorafenib) (Protocol No.16560)

ผศ. นพ.วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

65 Otamixaban/XPR0673A_TAO study_EFC6204 Dr.Nattawut  Wonpraparut, M.D. อายรุศาสตร์

66 PALO_N๐ _(EMR700623-527) Associate Professor Roungsin Choavaratana สตูศิาสตรน์รเีวชวทิยา

67
PREVALENCE AND FACTORS INFLUENCING DEPRESSION AMONG LOWER 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SUPHANBURI
ผศ. พญ. สรินัิดดา ปัญญาภาส และ น.ส.กลุภัทรา นวกลุ จติวทิยาคลนิกิ

68
PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND PSYCHIATRIC HEALTH CONDITIONS AMONG 

HOMELESS RESIDING IN SHELTERS IN BANGKOK

รศ. นพ. เธยีรชยั งามทพิยว์ฒันา และ 

นายกฤตภาส เธยีรววิฒันนุ์กลู
จติวทิยาคลนิกิ

69 Pyruvate Kinase Deficiency (PKD) Natural History Study รศ.ดร.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

70 RATIONAL Study_NIS-PLA-XXX-2011/1 Dr.Keerati Chareancholvanich ศัลยศาสตร ์ออโธปิดกิส์

71
RELATIONSHIP OF MENTAL HEALTH LITERACY AND MENTAL HEALTH STATUS IN 

MEDICAL STUDENTS
ผศ. พญ. กอบหทัย สทิธริณฤทธิ ์และ นายณัฐชนน สนัดี จติวทิยาคลนิกิ

72 RESOLUTE Asia_Zotarolimus Dr.Damras Tresukosol อายรุศาสตร์

73

RETRO: A Retrospective, multicEnter charT Review to collect dOsing information of 

PAH background medication in subjects who participated in the AC-055-302 

(SERAPHIN) double-blind randomized study

ศ.นายแพทยก์ฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ  กมุารเวชศาสตร์

74 RO 4877533 Tocilizumab(NA25220) Asst.Prof.Ajchara Koolvisoot อายรุศาสตร์

75 S.pneumoniae isolates_WS2030646 Assist.Prof.Wanatpreeya Phongsamart กมุารเวชศาสตร์

76 SAVOR Study (D1680C00003)
Prof.Dr.Wannee Nitiyanant M.D. และ 

Assoc.Prof.Chunhakasem  Chotinaiwattarakul, M.D.
ส านักงานศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จฯ

77 SELF-EFFICACY FOR INFORMATION LITERACY IN NURSING STUDENTS ผศ. ดร. วรวรรณ วาณชิยเ์จรญิชยั และ น.ส.ปัทมา กสุมุาลย์ การพยาบาล

78

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

ศ.นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฎก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

79 Sifalimumab_CD-IA-MEDI-545-1067 Assoc.Prof.Surasak Nilganuwong, M.D. อายรุศาสตร์

80
STORAGE TIME AND TEMPERATURE AFFECTING DRY SEMINAL STAIN DETECTION 

ON VARIOUS FABRICS

น.ส. ถลัชนันท ์ วทิยะเสถยีรกลุ และ ผศ. พญ. สภุาวรรณ 

เศรษฐบรรจง
นติวิทิยาศาสตร์

81
STRESS AND DEPRESSION AMONG STUDENTS' PARENTS IN PREPARATION FOR 

UNIVERSITY ADMISSION

รศ. พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ และ น.ส.นาถวณีา ด ารง

พพัิฒนส์กลุ
จติวทิยาคลนิกิ

82 Stress perfusion imaging in children อ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

83 Study BPCAN_CAN-02-001 Prof.Peera Buranakitjaroen, M.D. อายรุศาสตร์

84

STUDY OF METABOLOMICS PROFILE OF THAI HERBAL YAHOM 20 FORMULA 

(YHF20) IN BLOOD FROM PARTICIPANTS AFTER PLACEBO, LORAZEPAM AND 

YHF20 ADMINISTRATION

อ. ดร. อรอษุา ธรรมเสรมิสรา้ง และ น.ส.รณดิา บญุรักษ์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตม์หาบัณฑติ
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

85
STUDY OF STABILITY OF SEMINAL ACID PHOSPHATASE IN COTTON SWAB OF 

DIFFERENT STORAGE TIME
อ. นพ. อนริตุ วรวาท และ น.ส.จติตมิา สารบิตุร นติวิทิยาศาสตร์

86
Survival of Non-Small Cell Lung Cancer Patients With Unexpected N2 After 

Complete Resection: Should Aggressive Invasive Mediastinal Staging be performed?
ผศ. นพ.ปณุณฤกษ์ ทองเจรญิ ศัลยศาสตร์

87
SURVIVAL OF TUBERCULOSIS PATIENTS WITH HIV INFECTIONS AT 

BAMRASNARADURA
รศ. นพ. วนัิย รัตนสวุรรณ และ น.ส.ภณศา วงศาศริภัิทร เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

88

THA ANALYTICAL STUDY OF MEDICINES AND HERBAL MEDICINES USED IN THE 

TREATMENT OF PARALYSIS IN THE TEXTBOOK OF THAI TRADITIONAL MEDICINE 

(CONSERVATIVE EDITION)

น.ส. สภุาพร  เหงกระโทก และ 

รศ. พญ. กมลทพิย ์ หาญผดงุกจิ
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

89
THE ANALYTICAL STUDY OF HERBAL USE IN ROKNITHAN SCRIPTURE 

[PHRAYAWICHAYATHIBBORDI (KLOM) VERSION]

รศ. ดร.นพ. ประวทิย ์อัครเสรนีนท ์และ น.ส.ชตุวิรรณ ไชย

ชนะ
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

90
THE DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF THE PUBLIC-

MINDEDNESS INVENTORY IN SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK
รศ. ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน ์และ น.ส.สกุานดา รัศมภัีค จติวทิยาคลนิกิ

91
THE EFFECTS OF BUDDHISM BIBLIOTHERAPY TO ENHANCE THE QUALITY OF 

LIFE IN COGNITIVE AND AFFECTIVE OF THE TERMINALLY ILL PATIENTS
น.ส.มทุติา สขุธรรมและรศ.ดร.สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ จติวทิยาคลนิกิ

92
THE MEDIATING ROLE OF SELF-COMPASSION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN 

ATTACHMENT STYLES AND DEPRESSION AMONG MEDICAL STUDENTS

ผศ. พญ. กอบหทัย สทิธริณฤทธิ ์และ 

น.ส.ชนมธ์นสิา ววิฒันว์รายศ
จติวทิยาคลนิกิ

93
The patient and treatment characteristics and impact on Thai patients' well-being 

associated with controlled ovarian stimulation in real life practice
Assoc. Prof.Roungsin Choavaratana, M.D. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

94
The PIAF Trial on Arterial 18F-FDG PET Imaging in Patients with History of 

Myocardial Infarction and Elevated Inflammatory Status 
อ.นพ.จักรมเีดช เศรษฐนันท์ รังสวีทิยา

95
THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF FEAR OF MISSING OUT SCALE (FOMOS): 

THAI VERSION
รศ. ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน ์และ น.ส.จรนิทรรั์ตน ์เรอืงแจม่ จติวทิยาคลนิกิ

96

THE RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED PERSONAL AND ORGANIZATIONAL 

FACTORS AND THE STATE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL OF ELEMENTARY 

TEACHERS

ผศ. พญ. กอบหทัย สทิธริณฤทธิ ์และ น.ส.พชิชาพร สทิธิ

โชค
จติวทิยาคลนิกิ

97 THE ROLE OF DIALOGUE WORKSHOPS ON EMPATHY IN MEDICAL RESIDENTS
รศ. ดร.นพ. เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน ์และ 

พ.ท.หญงิจติรวณีา มหาคตีะ
ศัลยศาสตร์

98
The study of Botulinum toxin A effects in decreasing wound contraction (การศกึษา

ผลของสารโบทลูนุ่ิม ท็อกซนิ-เอ ชว่ยในการลดการหดรัง้ตัวของบาดแผล)
ศ.คลนิกิ นพ.อภรัิกษ์  ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์

99

THE STUDY OF COURT-TYPE THAI TRADITIONAL MASSAGE ON PSYCHOLOGICAL 

AND BIOCHEMICAL EFFECTS, AND QUALITY OF LIFE IN PARTICIPANTS WITH 

OCCUPATIONAL STRESS

รศ. พญ. กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ และ นายธรรมณพรรธ ดวงดี การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

100
THE STUDY OF MASSAGE PRESSURE FOR COURT-TYPE THAI TRADITIONAL 

MASSAGE OF MAJOR SIGNAL POINTS ON THE FACE
รศ. ดร. ขจ ีปิลกศริ ิและ นายศภุกติติ ์วศิภุกาญจน์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

101
THE STUDY OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE INVENTORY OF 

STATEMENTS ABOUT SELF-INJURY (ISAS) THAI VERSION
รศ. พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ และ นายศภุณัฐ รอดหลง จติวทิยา

Page 12 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

102
The study of the lateral brow position of the population in Siriraj hospital during 

2016-2018 related to age and gender
ผศ. พญ.สมุาล ีหวงัวรีวงศ์ จักษุวทิยา

103
THE SYSTEMATIC REVIEW OF DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER ON ADULT 

2011-2018
รศ. นพ. เธยีรชยั งามทพิยว์ฒันา และ นายเฉลมิพล เทศพันธุ์ จติวทิยาคลนิกิ

104
THE SYSTEMATIC REVIEW OF EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND 

REPROCESSING (EMDR) EFFICACY IN THE TREATMENT OF TRAUMA IN ADULTS
อ. ดร. ธนยศ สมุาลยโ์รจน ์และ น.ส.รักษิณา พรมทองบญุ จติวทิยาคลนิกิ

105

THE TARGETED METABOLOMICS IN DIFFERENT TYPES OF DHAT CHAO RUEAN 

AFTER THAI HERBAL BENJAKUL FORMULA (BKF) ADMINISTRATION IN HEALTHY 

VOLUNTEERS

อ. ดร. สกุกส์ลลิ บรูณะทรัพยข์จร และ 

น.ส.เบญญทพิย ์ตระกลูศลิป์
แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

106
THREE DIMENSIONAL MOTION ANALYSIS OF "HERMIT DOING BODY 

CONTORTION" IN LOWER EXTREMITIES
ศ. นพ. อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ และ นายณัฐพงศ ์นลิคปุต์ แพทยแ์ผนไทยประยกุตม์หาบัณฑติ

107
THREE DIMENSIONAL MOTION ANALYSIS OF HERMIT DOING BODY CONTORTION 

IN HEAD, SHOULDERS, NECK AND ARMS
นายธนภักษ์ เชาวนพ์รีะพงศแ์ละรศ.นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

108 Vaccine Induced Immunity in the Young and Aged รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

109 Vanderbilt-Emory-Cornell-Duke Consortium for Global Health Fellows (VECDor) รศ.ดร.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

110
เก็บและวเิคราะหข์อ้มลูการรักษาผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวและไขกระดกูสรา้งเม็ดเลอืด

ผดิปกตดิว้ยการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิในผูใ้หญ่
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

111
เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรช์นดิสองพลังงานในการตรวจพบการคงเหลอืของมะเร็งตับ

ภายหลังจากรักษาดว้ยการใหย้าเคมบี าบัดทางสายสวนเสน้เลอืดตับในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.อภญิญา เจรญิศักดิ์ รังสวีทิยา

112 เครือ่งมอืผา่ตัดอโุมงคข์อ้มอื รศ.นพ.วทิเชษฐ พชิยัศักดิ์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

113
เครือ่งสแกนสามมติคิณุภาพสงูส าหรับการใชง้านทางการแพทย ์ภายใต ้โครงการการพัฒนา

เทคโนโลยภีาครัฐและตลาดภาครัฐ ส าหรับวสิาหกจิเริม่ตน้
รศ. นพ.จงด ีอาวเจนพงษ์ ศัลยศาสตร์

114
เจตคตแิละความตัง้ใจในการเตรยีมตัวกอ่นการเกษียณอายกุารท างานของบคุลากรคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
รศ. พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ และ น.ส.อธษิฐาน โมทอง จติเวชศาสตร์

115
เชือ้แบคทเีรยีทีด่ ือ้ตอ่ยาตา้นจลุชพีอยา่งกวา้งขวางในผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลศริริาช ตัง้แต่

 พ.ศ. 2554 - 2560
รศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

116
เดกซเ์มดโิทมดินีความเขม้ขน้ทีต่ า่และสงูมผีลตอ่ความคงทีข่องระบบไหลเวยีนโลหติในการ

ผา่ตัดเนือ้งอกตอ่มพทิอูทิาร ีโดยการเขา้ทางกระดกูสฟีนอยด์
ผศ.พญ.สายพณิ เมอืงแมน วสิญัญวีทิยา

117
เทคนคิการเตรยีมสไลดอ์ยา่งงา่ยส าหรับการยอ้มส ีPapanicolaou ของการตรวจเซลลว์ทิยา

ของปากมดลกูแบบองิสารน ้า
ผศ. พญ.ปัทมา เชาวโ์พธิท์อง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

118
เทคนคิการดามกระดกูปลกูถ่ายเอกพันธุ ์(Allograft) ดว้ยโลหะแผน่ดามกระดกูเพือ่ลดการหัก

ของกระดกู: การรายงานผลเบือ้งตน้
ศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

119 เทคนคิการวดั calcaneal Varus angle จากภาพถ่าย x-ray axial view ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

120
เปรยีบเทยีบการใชค้ะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและคะแนนพัฒนาการในการประเมนิการ

เรยีนรูข้องนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่5
รศ. นพ.ปฎภิาณ ตุม่ทอง ตจวทิยา

121
เปรยีบเทยีบการใชย้าชาเฉพาะทีด่ว้ยวธิกีารพน่กับการสดูฝอยละออง ในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการท า

หัตถการสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารสว่นตน้
นางสาวพาพริณุ นอ้ยตาแสง วสิญัญวีทิยา
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122
เปรยีบเทยีบการดามกระดกูไฮทเิบยีออสเตโอโตมีด่ว้ยแผน่ดามโลหะรปูตัวททีีล็่อคหัวสกลู

ไดก้ับแผน่โลหะดามกระดกูโทโมฟิก
ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

123

เปรยีบเทยีบความชดัของภาพอัตราซาวนดข์องกลุม่เสน้ประสาทตรงสว่นเอว (lumbar 

plexus) เมือ่ใชเ้ทคนคิการหาภาพทีแ่ตกตา่งกัน 2 วธิ ีไดแ้ก ่เทคนคิแชมล็อค (Shamrock) 

และเทคนคิพารามเิดยีน ทรานเวริส์สแกน (Paramedian Transverse Scan)

ผศ. พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิญัญวีทิยา

124

เปรยีบเทยีบคา่ระยะหา่งของกระดกูอโครเมยีนและกระดกูฮวิเมอรัสรปูรา่งกระดกูอโครเมยีน

และกระดกูงอกทีต่ าแหน่งกระดกูอโครเมยีน ระหวา่งภาพการตรวจเอกซเรยแ์บบดัง้เดมิและ

เอกซเรยค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าขอ้หัวไหลใ่นผูป่้วยทีม่พียาธสิภาพขอ้หัวไหล่

รศ. พญ.นติยา เล็กตระกลู รังสวีทิยา

125

เปรยีบเทยีบคณุสมบัตทิางกายภาพและโครงสรา้งของวสัดปิุดแผล ชนดิ modified Centella 

and Alovera Extract Polyester containing wound Dressing (SI-Herb dressing) ใน

ดา้นความสามารถในการดดูซมึ ความสามารถในการระบาย และความยดึตดิแผล เมือ่เทยีบกับ

 วสัดปิุดแผลชนดิอืน่ๆ, การศกึษาน ารอ่ง

ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

126
เปรยีบเทยีบตัวชีว้ดัทางชวีภาพในน ้าจากหอ้งหนา้ลกูตาของผูป่้วยยเูวยีอักเสบกับผูป่้วยตอ้

กระจก
ผศ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

127

เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการผา่ตัดยดืเอ็นดา้นหลังเขา่เพือ่แกไ้ขขอ้เขา่งอผดิรปูระหวา่งแบบ

หลังผา่ตัดแลว้ยดึขอ้เขา่แลว้มมุเขา่เหลอื 0 – 5 องศา กับ หลังยดืแลว้มมุเขา่เหลอื 10 - 20 

องศา ในผูป่้วยสมองพกิารทีเ่ดนิได ้: ทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ

รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

128
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการระงับปวดหลังผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมสองขา้งระหวา่งเทคนคิ

การใสส่ายใหย้าชาตลอดเวลาในชอ่งเหนอืไขสนัหลังและการฉีดยาชาในชอ่งแอดดักเตอร์
ผศ. พญ.สวุมิล ตา่งววิฒัน์ วสิญัญวีทิยา

129

เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการระงับปวดหลังไดรั้บการเปลีย่นจากมอรฟี์นเป็นเมทาโดน 

ระหวา่งวธิ ีเปลีย่นทันท ีและ เปลีย่นภายในสามวนั ในผูป่้วยในทีม่คีวามปวดจากมะเร็งใน

โรงพยาบาลศริริาช :การศกึษาทางคลนิกิแบบสุม่

ผศ.พญ.ปราณี รัชตามขุยนันต์ วสิญัญวีทิยา

130

เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของขอ้เขา่เทยีมโพลเีซ็นทรกิ(3R20) กับขอ้เขา่เทยีมไฮดรอลกิ 

โพลเีซ็นทรกิ (3R60) ทีส่ง่ผลตอ่การลดอาการหลังแอน่ขณะเดนิของผูป่้วยตัดขาระดับเหนอื

เขา่

นางสาวจตุมิา รัตนคช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

131 เปรยีบเทยีบผลการตรวจหาอสจุริะหวา่งวธิใีชส้ารละลายกับวธิป่ัีนตะกอน พญ.ศทุธนิ ีคดิสขุ นติเิวชศาสตร์

132
เปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดรักษาภาวะทอ่น ้าตาอดุตันแบบปฐมภมู ิโดยวธิกีารผา่ตัดเปิดทาง

เชือ่มระหวา่งถุงน ้าตาและโพรงจมกู แบบใสท่อ่ซลิโิคนกับแบบไมใ่สท่อ่ซลิโิคน ใน รพ.ศริริาช
ผศ. พญ.สมุาล ีหวงัวรีวงศ์ จักษุวทิยา

133

เปรยีบเทยีบผลการรักษาโดยการผา่ตัดชองกลุม่ทีม่คีวามแน่นหนาของจ านวนเพดดคิลุาสกรู

นอ้ยกับกลุม่ทีท่ีม่คีวามแน่นหนาของจ านวนเพดดคิลุาสกรมูากในกระดกูสนัหลังคดโดยไม่

ทราบสาเหตุ

รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

134 เปรยีบเทยีบผลการรักษาผูป่้วยวกิฤตในหอผูป่้วยหนักวกิฤต ิและหอผูป่้วยสามัญ รศ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์

135
เปรยีบเทยีบผลของการใชโ้ปรแกรมกายภาพบ าบัดทีบ่า้นกับโปรแกรมกายภาพบ าบัดทีบ่า้น 

และเทคนคิวอยตาในเด็กทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชน
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

136
เปรยีบเทยีบผลของการผา่ตัดรักษานิว่ในไตโดยวธิสีอ่งกลอ้งผา่นทางทอ่ไตกับวธิสีอ่งกลอ้ง

ผา่นรเูจาะทีผ่วิหนังเพือ่รักษานิว่ในไตทมีขีนาดมากกวา่ 2 เซนตเิมตร
ผศ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

137
เปรยีบเทยีบผลของการรักษาโดยวธิขีองพอนเซตแิละการผา่ตัดในโรคเทา้ปกุแตก่ าเนดิโดย

ไมท่ราบสาเหตุ
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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138

เปรยีบเทยีบผลลัพธก์ารสลายลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดแดงทีข่า ชนดิเฉียบพลันและกึง่

เฉียบพลัน ดว้ยวธิกีารสลายลิม่เลอืดทางกลศาสตร ์เทยีบกับการฉีดยาละลายลิม่เลอืดผา่น

ทางสายสวน

อ. นพ.ณัฐวฒุ พว่งพันธุง์าม ศัลยศาสตร์

139

เปรยีบเทยีบรังสคีณติ ระหวา่งพลังงาน 6 เมกะโวลเตจ, 10 เมกะโวลเตจ และผสม 6 กับ 10 

เมกะโวลเตจ ดว้ยเทคนคิการฉายรังสแีบบปรับความเขม้ในการฉายรังสบีรเิวณตอ่มน ้าเหลอืง

บรเิวณเชงิกรานและขาหนบีส าหรับมะเร็งทวารหนักและมะเร็งปากมดลกู: การศกึษาน ารอ่ง

นพ.ปองภพ ตันตาปกลุ รังสวีทิยา

140 เปรยีบเทยีบลักษณะทางรังสทีีแ่สดงลักษณะของมะเร็งกระดกูออ่นและเนือ้งอกกระดกูออ่น ผศ. พญ.กลุนุช ชาญชยัรจุริา รังสวีทิยา

141
เปรยีบเทยีบอบุัตกิารณ์ ความลม้เหลวในการระงับปวดของสายทีใ่สไ่วท้างชอ่งเหนอืไขสนั

หลัง เมือ่ใชว้ธิกีารตามขอ้ก าหนดแนะน าและวธิกีารทีใ่ชก้ันอยูใ่นปัจจบุัน
ผศ.พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิญัญวีทิยา

142 เภสชัจลนศาสตรแ์ละความปลอดภัยของยาราลเทกราเวยีรใ์นทารกแรกเกดิ ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

143
เภสชัจลศาสตรแ์ละเภสชัพันธศุาสตรข์องยา oxycodone แบบรับประทานในผูป่้วยเด็กทีม่า

รับการผา่ตัด
อ.พญ.พัชร ี ศรสีวสัดิ์ วสิญัญวีทิยา

144 เภสชัพันธศุาสตรข์องโรคเบาหวานชนดิทีส่อง รศ.นพ.ณัฐเชษฐ ์เปลง่วทิยา อายรุศาสตร์

145 เยือ่หุม้สมองและไขส้มองอักเสบในเด็กในโรงพยาบาลศริริาช พศ. 2547-2556 ผศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

146 เห็ดพษิในประเทศไทย อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

147
เอกซเรยค์อมพวิเตอรช์นดิ perfusion, สามารถบอกพยากรณ์โรคของมะเร็งหลังโพรงจมกูได ้

หรอืไม่
รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

148 แนวโนม้ของผลการทดสอบภมูแิพโ้ดยวธิสีกดิในเด็กไทย ใน พ.ศ.2550-2555 ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

149
แนวโนม้คา่การท างานของไตทีม่คีวามสมัพันธต์อ่ภาวะไตวายเรือ้รังในผูป่้วยลิน้อดุกัน้ทอ่

ปัสสาวะสว่นหลัง
อ. นพ.กติตพิงษ์ พนิธโุสภณ ศัลยศาสตร์

150 แนวทางการปฏบิัตใินการดแูลตนเองของผูป่้วยภายหลังผา่ตัดเปลีย่นหัวใจ นางสาวอษุณีย ์เพ็ชรออ่น ฝ่ายการพยาบาล

151
แนวทางการประเมนิผลแบบมุง่ผลสมัฤทธิข์องงบประมาณรายจา่ยงบลงทนุ กรณีศกึษา งาน

สถาปัตยกรรมและวศิวกรรม คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
นางสาวปาณศิา ใจโลกา ฝ่ายนโยบายและแผน

152
แนวทางการพัฒนาขอ้มลูจ าเป็น ในการบันทกึเวชระเบยีน หน่วยตรวจโรคฉุกเฉนิ 

โรงพยาบาลศริริาช
นายสทิธกิารณ์ พวงไต ้ งานเวชระเบยีน

153
แนวทางปฏบิัตขิองทันตแพทยใ์นการท าหัตถการทางทันตกรรมในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาตา้นการ

แข็งตัวของเลอืด
ทพญ.วภิาภรณ์ โชคชยัวรกลุ งานทันตกรรม

154
แนวทางระดับนานาชาตวิา่ดว้ยการสัง่จา่ยยาอนุพันธม์อรฟี์นภายหลังการผา่ตัดศัลยศาสตร์

ฉุกเฉนิท่ัวไปทีพ่บไดบ้อ่ย
อ. นพ.ณภคดล นพคณุสมบรูณ์ ศัลยศาสตร์

155
แบบจ าลองการสอ่งกลอ้งใสบ่อลลนูในหลอดลมและเอาบอลลนูออกจากหลอดลมเพือ่รักษา

ทารกในครรภท์ีเ่ป็นโรคไสเ้ลือ่นกะบังลม
อ.พญ.กตกิา นวพันธุ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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156

แผนงานการวจัิยเพือ่พัฒนาการดแูลรักษาผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออพตกิา ทีม่อีาการ

ก าเรบิเฉียบพลัน

โครงการยอ่ย:

1. การเปรยีบเทยีบการแสดงออกของไมโครอารเ์อ็นเอในเลอืดครบจากผูป่้วยโรคนวิโรมัยอิ

ลัยตสิ ออพตกิาทีม่อีาการก าเรบิเฉียบพลัน ทีต่อบสนองและไมต่อบสนองตอ่การรักษาดว้ยส

เตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด า // 

2. การศกึษาระดับซยัโตไคนแ์ละวติามนิดใีนเลอืดของผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออพตกิา ที่

ไดรั้บการรักษาดว้ยยากลุม่สเตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด า เปรยีบเทยีบกับการรักษา

ดว้ยการเปลีย่นถ่ายพลาสมา // 

3. การเปรยีบเทยีบการรักษาในชว่งทีม่กีารก าเรบิของโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออพตกิา โดยการ

รักษาดว้ยยากลุม่สเตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด า เปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยการ

เปลีย่นถ่ายพลาสมา

รศ.พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

157
แผนผังท านายการมองเห็นของผูป่้วยหลังไดรั้บบาดเจ็บทางตาทีม่บีาดแผลทะลใุนประเทศ

ไทย
ผศ. นพ.จักรพงศ ์นะมาตร์ จักษุวทิยา

158 แอนตบิอดสีายเดีย่วของมนุษยต์อ่โปรตนีวพี ี4 ของเชือ้เอนเทอโรไวรัส 71 ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา และ น.ส.สรัิชชา พันทอง วทิยาภมูคิุม้กัน

159 โปรแกรมการสอนในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดท าทางเบีย่งหลอดเลอืดแดงโคโรนารี่ นางอนุสรา มั่นศลิป์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

160
โมโนโคลนอลแอนตบิอดีช้นดิใหมใ่นบทบาทของสารภมูติา้นทานจ าเพาะชนดิยอ่ยตอ่ดเีอ็น

สายคูใ่นผูป่้วยเอสแอลอแีละโรคไตอักเสบลปัูสในคนไทย
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

161

โรคตับคั่งไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอล ์กับความเสีย่งตอ่ภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะ

 และ Patatin-like phospholipase domain containing 3 variant: การศกึษาดว้ยการสุม่

แบบเมนเดล

รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

162 โรคตาอักเสบซมิพาเธตคิออฟธาลเมยีในโรงพยาบาลระดับตตยิภมูปิระเทศไทย อ. พญ.สธุาสนิ ีบญุโสภณ จักษุวทิยา

163
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธแ์ละผลทางสตูกิรรมในหญงิตัง้ครรภไ์มไ่ดฝ้ากครรภท์ีม่าคลอดที่

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวปฐมาภรณ์ เตยีงลัดดาวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล

164 โรคทางจติประสาทในผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหมใ่นประชากรไทย รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

165

โรคพยาธแิคปปิลลาเรยีในล าไสใ้นปัจจบุัน ลักษณะทางคลนิคิและประโยชนข์องการตรวจคน้

เพิม่เตมิโดยการตรวจล าไสเ้ล็กโดยวธิตีา่งๆ ทัง้การสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารและ

ภาพถ่ายรังสี

อ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

166 โรคลมชกัในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองในโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.ศรัทธาวธุ วงษ์เวยีงจันทร์ อายรุศาสตร์

167 โรคสมองอักเสบชนดิ Anti-NMDA-receptor ในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลศริริาช พญ.กนกพรรณ ฤทธิม์นตรี กมุารเวชศาสตร์

168
โอกาศส าเร็จของการดัดดงึกระดกูใหเ้ขา้ทีโ่ดยไมเ่ปิดแผลผา่ตัด และตรงึกระดกูดว้ยโลหะ 

ในผูป่้วยกระดกูตน้แขนสว่นปลายดา้นนอกหัก
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

169
โอกาสในการวนิจิฉัยภาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารโดยใชก้ารสอ่งกลอ้งล าไสเ้ล็กแบบดัน ใน

ผูป่้วยทีม่าดว้ยถ่ายด าและไมพ่บสาเหตจุากการสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารสว่นบน
ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

170

โอกาสการเป็นมะเร็งในแตล่ะกลุม่ของระบบการรายงานผลอัลตรา้ซาวนข์องการตรวจกอ้นที่

ตอ่มไทรอยด(์Thyroid imaging and data system)ของศริริาชเปรยีบเทีย่บกับระบบการ

รายงานผลของ Eleonora และคณะ

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

171

โอกาสตรวจพบการตดิเชือ้ทีส่ายเครือ่งกระตุน้กระตกุหัวใจและลิน้หัวใจจากคลืน่สะทอ้นเสยีง

หัวใจทางหลอดอาหาร ในกลุม่ผูป่้วยคนไทยทีม่เีครือ่งกระตุน้หัวใจตดิเชือ้และมานอนรอถอด

สายในโรงพยาบาล

อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

172
กรณีศกึษาการขอใบรับรองแพทยเ์พิม่ของผูป่้วยทีห่อ้งตรวจผูป่้วยนอกแผนกนติเิวชคลนิกิ 

โรงพยาบาลศริริาช
พญ.ศทุธนิ ีคดิสขุ นติเิวชศาสตร์

173 กระดกูตาตุม่นอกและในของขอ้เทา้หักแฝง วนิจิฉัยดว้ยภาพเอกซเรย ์mortise ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

174

กระบวนการใหค้ าปรกึษาแกผู่ป่้วยและญาตขิองผูป่้วยทีเ่ป็นโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุ

ตันเฉียบพลัน ทีม่ขีอ้บง่ชีข้องการใหย้าสลายลิม่เลอืดและหรอืรว่มกับการใสส่ายสวนหลอด

เลอืด

นพ.โฆษิต ตัง้ธ ารงธนวฒัน์ อายรุศาสตร์

175
กราฟการเจรญิเตบิโตของเด็กไทยทีเ่ป็นโรคพันธกุรรม Turner syndrome และ 22q11 

deletion syndrome
ผศ. พญ.อัจฉรา เสถยีรกจิการชยั กมุารเวชศาสตร์

176

กษณะทางระบาดวทิยา และผลการรักษาในผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รังในประเทศไทย 

การศกึษาโดยสหสถาบัน ระยะที ่2: ความเกีย่วเนือ่งของลักษณะความแตกตา่งทาง

พันธกุรรมของยนีเกีย่วเนือ่งกับเมตาบอลซิมึของวติามนิด ีไอแอล 28 เบตา้ ไอพ-ีเท็น ไอทพีี

เอ กับผลการรักษาทางคลนีกิ และ การตอบสนองตอ่การรักษาของโรคไวรัสตับอักเสบบี

เรือ้รังทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยเพ็คกเีลตเต็ดอนิเตอรเ์ฟียรอนดอ์ัลฟ่าทเูอ

อ. นพ.วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

177 กายวภิาคของเสน้ประสาทเพือ่การผา่ตัด Selective Neurectomy for Calf Hypertrophy ศ. คลนิกิ นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์

178 การเก็บเนือ้เยือ่จากเซลลม์ะเร็งของผูป่้วยทางโลหติวทิยาเพือ่เพาะเลีย้งเป็นเซลลต์อ่เนือ่ง อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

179 การเก็บขอ้มลูแบบลงทะเบยีนระดับประเทศในผูป่้วยโรคไขกระดกูฝ่อในประเทศไทย ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

180 การเก็บขอ้มลูจากเวชระเบยีนเกีย่วกับโรคทีห่ายาก ผศ.พญ.อัจฉรา เสถยีรกจิการชยั กมุารเวชศาสตร์

181

การเก็บขอ้มลูจากเวชระเบยีนแบบไปขา้งหนา้ในศนูยศ์กึษาวจัิยหลายแหง่ในระดับนานาชาติ

ของผูป่้วยผูช้ายและผูห้ญงิทีเ่พิง่ไดรั้บการตรวจวนิจิฉัยวา่มภีาวะจังหวะการเตน้ของหัวใจผดิ

จังหวะชนดิเอเตรยีลฟิบบรลิเลชัน่ (Atrial Fibrillation) (Protocol no.TRI08888)

ผศ. พญ.วรางคณา บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์

182

การเก็บขอ้มลูตน้ทนุและคณุภาพชวีติของผูป่้วยมะเร็งทวารหนัก” ภายใตโ้ครงการวจัิยการ

วเิคราะหต์น้ทนุอรรถประโยชนข์องการตรวจคัดกรองมะเร็งทวารหนักในกลุม่ชายทีม่ี

เพศสมัพันธก์ับชาย

รศ. พญ.วฒุศิริ ิวรีสาร รังสวีทิยา

183
การเก็บขอ้มลูผูป่้วยลิน้หัวใจเอออรต์กิตบีทีไ่ดรั้บการรักษาผา่นสายสวนเปลีย่นลิน้หัวใจเพือ่

ศกึษาอัตราการเสยีชวีติที ่30 วนั และปัจจัยท านาย
รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

184 การเก็บตัวอยา่งเลอืดเพือ่ประเมนิตัวบง่ชีท้างชวีภาพส าหรับโรคมะเร็งเซลลต์ับ รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

185 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเรือ้รังแบบมัยอลีอยด์ นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์

186
การเก็บสิง่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารในโรคกลากทีห่นังศรีษะ วธิแีปรงบนศรีษะเทยีบกับ

วธิกีารเก็บสิง่สง่ตรวจมาตรฐาน
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

187 การเกดิกระดกูขึน้มาแทนทีโ่พรงกระดกูขนาดใหญไ่ดเ้อง โดยไมไ่ดท้ าการรักษา รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

188
การเกดิทารกแรกเกดิน ้าหนักตัวนอ้ย ในมารดาวยัรุน่ทีน่ ้าหนักตัวทีเ่พิม่ข ึน้นอ้ยระหวา่ง

ตัง้ครรภ”์ ศกึษาในกลุม่มารดาวยัรุน่ทีม่าคลอดในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.ศรัณยา วเิชยีรกัลยารัตน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

189
การเกดิภาวะกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืดหลังการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงโคโรนารเีชือ่มตอ่

เขา้หลอดเลอืดด า
นพ.เฉลมิศักดิ ์กจิวนชิประเสรฐิ กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

190
การเกดิลิม่เลอืดในหัวใจหอ้งลา่งซา้ยในผูป่้วยทีม่หีัวใจหอ้งลา่งซา้ยบบีตัวนอ้ย: ความชกุ 

ปัจจัยพยากรณ์ และพยากรณ์โรค โดยการตรวจ เอ็ม.อาร.์ไอ. หัวใจ
รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

191
การเขา้ถงึยาโดลทูกิราเวยีรแ์บบเปิดเผยการรักษาส าหรับเด็กและวยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอวชีนดิ

ที ่1 ซึง่เขา้รว่มการศกึษาวจัิย IMPAACT P1093 จนเสร็จสมบรูณ์
ศ.แพทยห์ญงิกลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

192
การเคลอืบกระบอกฉีดยาดว้ยอะดรนีาลนีกอ่นฉีดวคัซนีภมูแิพ ้ท าใหข้นาดของผืน่ขนาดใหญท่ี่

เกดิจากปฏกิริยิาเฉพาะทีล่ดลงไดห้รอืไม่
ศ. พญ.อรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

193 การเคีย้วหมากฝร่ังในการรักษาภาวะน ้าขังในหชูัน้กลางในคนไทย อ.พญ.กนกรัตน ์สวุรรณสทิธิ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

194

การเตรยีมปากมดลกูกอ่นการเก็บเนือ้เยือ่บโุพรงมดลกูในภาวะเลอืดออกผดิปกตจิากโพรง

มดลกูดว้ยยาไมโสพรอสตอล 200 ไมโครกรัม อมใตล้ิน้: การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบกับ

ยาหลอก (โครงการวจัิยน ารอ่ง เพือ่ปรับปรงุคณุภาพการขดูมดลกูแบบแยกสว่นในผูป่้วยทีม่ี

ภาวะเลอืดออกผดิปกตจิากโพรงมดลกู)

รศ. นพ.กรกฎ ศริมิัย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

195
การเปรยีบเทยีบ ความรู ้ทัศนคต ิพฤตกิรรมดแูลสขุภาพของผูป่้วยเบาหวาน ชนดิที ่2 

ระหวา่งผูป่้วยทีค่วบคมุระดับน ้าตาลในเลอืดไดด้ ีและผูป่้วยทีค่วบคมุไดไ้มด่ี
นศพ.วรัชยา วลัยลักษณาภรณ์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

196
การเปรยีบเทยีบเชงิปรมิาณถงึประสทิธผิลของการฉีดยา subtenon triamcinoloneขนาด 20

 มลิลกิรัม กับยาหยอดตา 0.1% dexamethasone เพือ่ลดการอักเสบหลังผา่ตัดตอ้กระจก
อ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

197 การเปรยีบเทยีบเชือ้ประจ าถิน่ในล าไสค้นไทยระหวา่งผูป่้วยโรคอว้นกับกลุม่น ้าหนักปกติ ผศ. นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

198
การเปรยีบเทยีบเทคนคิการตรวจวนิจิฉัยรอยแผลเป็นทีห่ัวใจโดยการตรวจหัวใจดว้ย

สนามแมเ่หล็กโดยวธิมีาตรฐานและวธิใีหม่
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

199

การเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตและผลภายหลังการผา่ตัดระหวา่งการผา่ตัด lobectomy และ 

lung-sparing resection ในผูป่้วย Congenital pulmonary airway malformation (CPAM)

 และชว่งอายทุีเ่หมาะสมในการผา่ตัด

ผศ. นพ.มนวฒัน ์เงนิฉ ่า ศัลยศาสตร์

200

การเปรยีบเทยีบการใชย้าเหน็บทางชอ่งคลอดดคีลอลเินยีมคอลไรดแ์ละยาเหน็บทางชอ่ง

คลอดโครไตรมาโซลในการรักษาโรคเชือ้ราในชอ่งคลอด : การศกึษาไปขา้งหนา้แบบสุม่

ปกปิดทัง้สองฝ่ายเปรยีบเทยีบระหวา่งยาสองชนดิ โดยประเมนิประสทิธภิาพ ผลขา้งเคยีง 

และความพงึพอใจระหวา่งยาสองชนดินี้

ผศ. นพ.มานพชยั ธรรมคันโธ Assist. Prof.Manopchai 

Thamkhantho, M.D.
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

201

การเปรยีบเทยีบการใชย้าอฟีีดนีรว่มกับยาพอรพ์อฟอลกับการใชย้าพอรพ์อฟอลเพยีงอยา่ง

เดยีว ในการเปลีย่นแปลงของระบบการไหลเวยีนเลอืด ในผูป่้วยทีม่ารับการสอ่งกลอ้งล าไส ้

ใหญโ่ดยการใหย้าระงับความรูส้กึในระดับหลับลกึ

รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิญัญวีทิยา

202
การเปรยีบเทยีบการใสท่อ่ชว่ยหายใจบนพืน้ราบกับระดับเปลระหวา่งสถานการณ์จ าลองการ

ชว่ยชวีติผูป่้วยหัวใจหยดุเตน้นอกโรงพยาบาล
อ. นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

203
การเปรยีบเทยีบการดแูลรักษาเด็กอาย ุ0-3ปี ทีม่ไีขโ้ดยไมท่ราบสาเหต ุโดยแพทยป์ระจ า

บา้นกมุารเวชศาสตร ์และแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาอืน่
อ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

204
การเปรยีบเทยีบการตดิตามผูส้มัผัสโรคแบบเขม้ขน้สองวธิใีนผูป่้วยหญงิไทยทีเ่ป็นโรคตดิตอ่

ทางเพศสมัพันธ์
อ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

205
การเปรยีบเทยีบการนับเรตคิวิโลไซตจ์ากเครือ่งนับเม็ดเลอืดอัตโนมัต ิและเครือ่งโฟลไซโตร

มเิตอร์
นางสาวบณุยนุช ชชัวานชิกลุ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

206

การเปรยีบเทยีบการประเมนิการท างานของหัวใจหอ้งลา่งโดยวธิถี่ายภาพทางเวชศาสตร์

นวิเคลยีร ์แบบสองมติ ิสามมติแิละการตรวจเอ็คโคหัวใจ ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีไ่ดรั้บยา

รักษามะเร็งทีม่คีวามเป็นพษิตอ่ หัวใจ

ผศ. พญ.เบญจาภา เขยีวหวาน รังสวีทิยา

207
การเปรยีบเทยีบการรักษาดว้ยเครือ่งใหอ้อกซเิจนอัตราการไหลสงูผา่นทางจมกูกับการรักษา

ดว้ยออกซเิจนตามปกตใินผูป่้วยทีม่อีาการเหนือ่ยเฉียบพลันทีห่อ้งฉุกเฉนิ
รศ. นพ.แจม่ศักดิ ์ไชยคนุา อายรุศาสตร์

208

การเปรยีบเทยีบการวดัคา่ความหนากระจกตาของกลุม่ผูป่้วยทีม่กีระจกตาผดิปกต ิโดย

เครือ่งอัลตราซาวดว์ดัความหนากระจกตา, เครือ่งมอืถ่ายภาพสองมติขิองกระจกตา และ

ดา้นหนา้ลกูตาดว้ยแสงเลเซอร,์ เครือ่งมอืถ่ายภาพสองมติสิเปคตรอลโดเมน ของกระจกตา 

และ เครือ่งมอืถ่ายภาพพืน้ผวิกระจกตา

รศ. พญ.อังคณา เมธไีตรรัตน์ จักษุวทิยา

209
การเปรยีบเทยีบก าลังในการงอขอ้ศอกของผูป่้วยบาดเจ็บขา่ยประสาทแขนเบรเคยีล หลัง

ไดรั้บการรักษาโดยการผา่ตัดยา้ยเสน้ประสาท เทยีบกับการผา่ตัดยา้ยกลา้มเนือ้จากขา
อ. นพ.รุง่ศักดิ ์ล ิม่ทองแทง่ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

210

การเปรยีบเทยีบความแมน่ย าในการวนิจิฉัยโรคของเครือ่งตรวจการนอนหลับชนดิพกพาระดับ

ที3่กับเครือ่งมอืตรวจการนอนหลับชนดิมาตรฐานในโรงพยาบาลในการวนิจิฉัยภาวะหยดุ

หายใจขณะหลับจากการอดุกัน้ในผูป่้วยเด็ก

ผศ.นพ.อาชวนิทร ์ ตันไพจติร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

211
การเปรยีบเทยีบความชกุและผลลัพธท์างคลนิกิของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะทพุโภชนาการโดยใช ้

เกณฑก์ารวนิจิฉัยทีต่า่งกันในคลนิกิผูส้งูอาย ุโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ชโลบล เฉลมิศรี เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

212
การเปรยีบเทยีบความหนาตรงกลางกระจกตาและความดันตาโดยใชเ้ครือ่งNT 530P, 

NT-4000,Pentacamและเครือ่ง OCT visante tm
นางสาวประเทอืงศร ีชอ้นพมิาย จักษุวทิยา

213
การเปรยีบเทยีบคา่ prothrombin time ratio และactivated partial thromboplastin time 

ratio ชว่ยในการหาสาเหตขุอง coagulopathy ไดห้รอืไม่
อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

214

การเปรยีบเทยีบคา่ค านวณปรมิาณรังสขีองการวางแผนการรักษาจากเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์

(CT simulation) กับคา่ค านวณปรมิาณรังสโีดยใชภ้าพเสมอืนเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีส่รา้ง

จากภาพเอกซเรยบ์นเตยีงฉายรังส ี(on board Cone Beam CT) ในผูป่้วยมะเร็งหลังโพรง

จมกูทีรั่บการรักษาดว้ยการฉายรังสสีามมติแิปรความเขม้

รศ. พญ.จันจริา เพชรสขุศริิ รังสวีทิยา

215
การเปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติของผูป่้วยมะเร็งทวารหนักทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเปิดทวารเทยีมที่

หนา้ทอ้งกับผูท้ีรั่บการตอ่ทวารหนัก
ผศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

216
การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและอัตราการใชง้านอยา่งตอ่เนือ่งของ CPAP ชนดิตดิตัง้บนศรีษะ

กับชนดิดัง้เดมิในการรักษาภาวะหยดุหายใจขณะหลับชนดิอดุกัน้
ผศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

217 การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของเทา้เทยีม 3 ชนดิ : การศกึษาน ารอ่ง นางสาวธันยพร รักบางบรูณ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

218
การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลระหวา่งยาสมนุไพรบรรเทารดิสดีวงทวารกับยาไมโครไนซพ์วิริ

ไฟดฟ์ลาโวนอยดแ์ฟรกชัน่ ในผูป่้วยโรครดิสดีวงทวารภายในระยะที ่1 และ 2
รศ. ดร. นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

219

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการเชือ่มขอ้กระดกูสนัหลังดว้ยกระดกูเชงิกรานกับสาร

กระตุน้การสรา้งกระดกู (rhBMP-2) ในการผา่ตัดทางดา้นหนา้และดา้นขา้งเพือ่เชือ่มขอ้

กระดกูสนัหลัง

รศ. นพ.วรีะศักดิ ์สทุธพิรพลางกรู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

220
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการเรยีนการสอน Confusion Assessment Method-ICU 

(CAM-ICU) โดยการเรยีนผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสก์ับการเรยีนการสอนตามปกติ
ผศ. พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิญัญวีทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

221

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแรงดันบวกทีม่กีารควบคมุปรมิาตร

อากาศกับการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแรงดันบวกแบบควบคมุดว้ยความดัน ในผูป่้วยถุงลมโป่ง

พองทีม่อีาการก าเรบิฉับพลัน

อ. นพ.โชค ลิม้สวุฒัน์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

222

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของผา้ยดืพันขาทีม่สีญัลักษณ์ชว่ยบอกระดับความดัน กับผา้ยดื

พันขาแบบปกตใินการพันขาใหไ้ดค้วามดันทีเ่หมาะสมในผูป่้วยภาวะหลอดเลอืดด าบกพรอ่ง

เรือ้รัง

ผศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

223

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของมาตรการลดไขเ้มือ่ใชย้าพาราเซตามอล (GPO) ชนดิ

รับประทาน เทยีบกับชนดิใหท้างทวารหนัก(Poro Suppo) ในผูป่้วยเด็กทีม่ไีขส้งู บัญช ีPoro 

Suppo Project คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-421404-6)

รศ. พญ.จฬุธดิา  โฉมฉาย กมุารเวชศาสตร์

224

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาฆา่เชือ้ราโพซาโคนาโซล และฟลโูคนาโซล ในการ

ป้องกันการตดิเชือ้ราแบบลกุลามในผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืดใน

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่

รศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

225

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาชาแบบพน่ (10% Lidocaine spray) ในการลดความ

เจ็บปวดขณะใสห่ว่งคมุก าเนดิชนดิมทีองแดงในสตรทีีไ่มเ่คยคลอดบตุรทางชอ่งคลอด: การ

ทดลองแบบสุม่และปกปิดสองทางกับยาหลอก

อ. พญ.นลนิ ีพาณชิยวฏั สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

226

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาระหวา่ง พาราเซตามอลและเฟนทานลิทีใ่หท้างหลอด

เลอืดด า ภายใตก้ารระงับความรูส้กึในระดับหลับลกึดว้ยพอรพ์อฟอล ส าหรับการสอ่งกลอ้ง

ล าไสใ้หญ่

รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิญัญวีทิยา

227

การเปรยีบเทยีบผลการตรวจการตดิเชือ้เอชพวีสีายพันธุก์ลุม่เสีย่งสงูดว้ยระบบโคบาส 4800 

ระหวา่งการเก็บรักษาเซลลด์ว้ยน ้ายารักษาสภาพเซลลป์ากมดลกูของโรงพยาบาลศริริาชกับ

น ้ายาพรเีซริฟ์ซทิ

ผศ. นพ.ออรพล ใจชืน่ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

228
การเปรยีบเทยีบผลการตัง้ครรภโ์ดยการฉีดน ้าอสจุเิขา้ในโพรงมดลกูจากน ้าเชือ้ของสามแีละ

น ้าเชือ้ของผูบ้รจิาคในผูป่้วยทีม่ารับการรักษาภาวะมบีตุรยาก ณ โรงพยาบาลศริริาช
พญ.อัจจมิา ตันกลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

229
การเปรยีบเทยีบผลการท างานของอปุกรณ์ 2 ชนดิส าหรับใหอ้อกซเิจน (ทอ่จมกูกับหนา้กาก)

 หลังการใหย้าระงับความรูส้กึ
รศ. พญ.มาน ีรักษาเกยีรตศิักดิ์ วสิญัญวีทิยา

230
การเปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดบรเิวณทวารหนักโดยการฉีดยาชารอบทวารหนักระหวา่งผูป่้วย

นอกและผูป่้วยใน
นพ.วรตุม ์บญุนธิ ิ ศัลยศาสตร์

231

การเปรยีบเทยีบผลการรักษาในกลุม่ผูป่้วยทีม่ภีาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พริว้กับกลุม่ทีไ่มม่ภีาวะ

หัวใจหอ้งบนสัน่พริว้ ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการใชอ้ปุกรณ์ลากลิม่เลอืดในผูป่้วยโรคหลอด

เลอืดสมองอดุตันเฉียบพลัน

รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

232

การเปรยีบเทยีบผลการรักษาของผูป่้วยหลอดเลอืดแดงใหญช่อ่งทอ้งโป่งพองทีม่อีาการแต่

ไมม่กีารแตกกับผูป่้วยทีม่กีารแตก ดว้ยการรักษาโดยวธิกีารผา่ตัดแบบใสห่ลอดเลอืดเทยีม

ผา่นทางสายสวนในโรงพยาบาลศริริาช

น.ต. ผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

233
การเปรยีบเทยีบผลการรักษาดว้ยการผา่ตัดแบบใสส่ายสวนทางหลอดเลอืดในผูป่้วยหลอด

เลอืดแดงใหญช่อ่งทอ้งโป่งพองทีม่อีาการแตไ่มม่กีารแตกกับผูป่้วยทีไ่มม่อีาการเมือ่รักษา
นาวาอากาศตร ีผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

234
การเปรยีบเทยีบผลการรักษาดว้ยวธิกีารฉายรังสแีละวธิกีารฉายรังสรีว่มกับการรักษาดว้ย

ฮอรโ์มนภายหลังการผา่ตัดตอ่มลกูหมากในผูป่้วยมะเร็งตอ่มลกูหมากทีม่คีวามเสีย่งสงู
อ. นพ.วรัชญ ์วรนสิรากลุ ศัลยศาสตร์
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235
การเปรยีบเทยีบผลการรักษามะเร็งล าใสเ้ร็คตัมสว่นปลายระหวา่งการผา่ตัดผา่น ทางหนา้ทอ้ง

และการผา่ตัดแบบรกุล ้านอ้ย
อ. นพ.อัฐพร ตระการสงา่ ศัลยศาสตร์

236

การเปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแบบใหค้วามดันบวกคงทีโ่ดยไม่

ตอ้งใสท่อ่ชว่ยหายใจและการใหอ้อกซเิจนบ าบัดในผูป่้วยถูกแรงกระแทกบรเิวณทรวงอกจาก

อบุัตเิหตุ

ผศ.นพ.จตพุร ศริกิลุ ศัลยศาสตร์

237

การเปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งการใชย้า bevacizumab ตอ่เนือ่ง กับการเปลีย่นยาเป็น 

aflibercept ในภาวะจดุภาพชดับวมจากโรคเบาหวานจอตาทีต่อบสนองไมด่ตีอ่การเริม่รักษา

ดว้ยยา bevacizumab

ผศ. พญ.โสมนัส ถุงสวุรรณ จักษุวทิยา

238
การเปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งการผา่ตัดกลา้มเนือ้หลอดอาหารโดยวธิสีอ่งกลอ้งทาง

หนา้ทอ้งและวธิกีารสอ่งกลอ้งผา่นทางปากในผูป่้วยโรคอะคาเลเซยี
อ. นพ.ชยัณรงค ์พลานุสติเทพา ศัลยศาสตร์

239
การเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหร์ะหวา่งเครือ่งอัตโนมัต ิIndiko Plus และ Cobas e411 ใน

การตรวจวเิคราะหร์ะดับยา Cyclosporine และ Everolimus ในเลอืดผูป่้วย
นายทพิเนตร เขยีววจิติร งานพษิวทิยา

240
การเปรยีบเทยีบผลของโปรแกรมการบรหิารแขนและขอ้ไหลแ่บบเดมิและแบบปรับปรงุตอ่

ภาวะแทรกซอ้นหลังผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีไ่ดรั้บการผา่ตัด
นางสาวสชุาดา สงวนพรรค ฝ่ายการพยาบาล

241
การเปรยีบเทยีบผลของการใชน้ ้าเกลอืความเขม้ขน้สงู (ไฮเปอรโ์ทนกิ) กับน ้าเกลอืความ

เขม้ขน้ปกตชินดิพน่จมกู เพือ่บรรเทาอาการคัดจมกูระยะสัน้ในผูป่้วยโรคจมกูอักเสบจากภมูแิพ ้
อ.นพ.ไตรภมู ิสวุรรณเวช โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

242
การเปรยีบเทยีบผลของการค านวณคา่ปรมิาณเหล็กในตับระหวา่งการค านวณโดยรวมและไม่

รวมหลอดเลอืดในตับจากภาพ MRI
รศ. ดร.ไพรัช สายวริณุพร รังสวีทิยา

243
การเปรยีบเทยีบผลของการค านวณคา่ปรมิาณเหล็กในตับระหวา่งวธิกีารแบบ R2* กับ R2 บน

เครือ่ง MRI ขนาด 1.5T
รศ. ดร.ไพรัช สายวริณุพร รังสวีทิยา

244

การเปรยีบเทยีบผลของสารละลาย 5% อัลบมูนิ และสารละลาย 4% เจโลฟิวซนิในการรักษา

ภาวะขาดสารน ้าในผูป่้วยตดิเชือ้รนุแรงทีม่ภีาวะช็อคทีเ่ขา้รับการรักษาในหออภบิาลผูป่้วย

วกิฤตศัลยกรรม

ศ. พญ.สณีุรัตน ์คงเสรพีงศ์ วสิญัญวีทิยา

245

การเปรยีบเทยีบผลของอนิซลูนิทีเ่ก็บไวท้ีอ่ณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลา 21 วนั

ตอ่ระดับน ้าตาลเฉลีย่ทีว่ดัดว้ยการตรวจระดับน ้าตาลอยา่งตอ่เนือ่งเป็นเวลา 7 วนัมคีวามเทา่

เทยีมกับผลของอนิซลูนิทีเ่ปิดใชใ้หมใ่นการลดระดับน ้าตาลในเลอืด

รศ.พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

246
การเปรยีบเทยีบผลลัพธก์ารตัง้ครรภแ์ละความเสีย่งชว่งปรกิ าเนดิระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยี

ชว่ยการเจรญิพันธุว์ธิเีด็กหลอดแกว้กับการตัง้ครรภป์กตขิองโรงพยาบาลศริริาช
พญ.พรพรรณ พะลัง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

247

การเปรยีบเทยีบผลลัพธข์องการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงสว่นชอ่งทอ้งโป่งพองทีส่ว่นตน้

ของหลอดเลอืดมกีารบดิงอรนุแรงกับประเภททีไ่มม่กีารบดิงอรนุแรงดว้ยการสอดใสห่ลอด

เลอืดเทยีมทางขาหนบี

ผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

248
การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิของวยัรุน่และเยาวชนกอ่นและหลังการไดรั้บ

ความรูเ้รือ่งสารเสพตดิ
ผศ.พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

249
การเปรยีบเทยีบพัฒนาการดา้นภาษาทีอ่าย ุ18 เดอืน ระหวา่งกลุม่ ทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการ

อา่นกับกลุม่ท่ัวไปในเด็กเกดิกอ่นก าหนดทีอ่ายคุรรภ ์28-32 สปัดาห์
ผศ. พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ กมุารเวชศาสตร์

250

การเปรยีบเทยีบภาพเอมอารไ์อของชอ่งประสาทสมองคูท่ี ่8 ระหวา่งภาพท ี2ทีม่คีวาม

ละเอยีดสงูกับภาพหลังฉีดสารปรับความเปรยีบตา่งในผูป่้วยทีม่อีาการสญูเสยีการไดย้นิจาก

พยาธสิภาพของประสาทการรับเสยีง

ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ รังสวีทิยา
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251
การเปรยีบเทยีบภาพทางรังสจีากการรักษาภาวะกระดกูสน้เทา้หักแบบเปิดแผลเล็กดว้ยการ

ยดึสกรเูพยีงอยา่งเดยีวกับการยดึดว้ยสกรแูละแผน่โลหะยดึตรงึกระดกูแบบล็อคขนาดเล็ก
อ. นพ.ทศ หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

252
การเปรยีบเทยีบภาวะแข็งตัวของหลอดเลอืดแดงระหวา่งกลุม่ผูป่้วยกอ่นและกลุม่ผูป่้วยหลัง

ปลกูถ่ายไต
รศ. นพ.อรรถพงศ ์วงศว์วิฒัน์ อายรุศาสตร์

253
การเปรยีบเทยีบภาวะน ้าเหลอืงคั่งใตแ้ผลผา่ตัดภายหลังการผา่ตัดมะเร็งเตา้นมระหวา่งกลุม่ที่

ใส ่และไมใ่สส่ายระบาย
ศ. ดร. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

254

การเปรยีบเทยีบยาพราซเูกรล (Prasugrel) และยาโคลพโิดเกรล (Clopidogrel) ในผูเ้ขา้รว่ม

การศกึษาวจัิยทีเ่ป็นโรคหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลัน (ACS) ทีม่ภีาวะเจ็บเคน้อกชนดิไมค่งที ่

(unstable angina) เป็นโรคกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืดชนดิ non-ST-segment elevation 

myocardial infraction (UA/NSTEM) ทีเ่ขา้รับการรักษาดว้ยยาการศกึษาวจัิยไทรโลจี ้

(TRILOGY) บัญช ีTRILOGY คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-423164-0)

ศ. นพ.รุง่โรจน ์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

255
การเปรยีบเทยีบระดับธาตทุองแดงในเลอืดของผูป่้วยโรคเนือ้งอกของตอ่มไทรอยดช์นดิ

แปปิลลารีก่ับ กลุม่อา้งองิ ในหญงิไทยอาย ุมากกวา่ 18 ปี
รศ.พญ.จรีะสขุ จงกลวฒันา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

256
การเปรยีบเทยีบระยะเวลาระหวา่งระยะเวลารักษาในรายงานชนัสตูรกับระยะเวลารักษาจรงิใน

ผูบ้าดเจ็บจากกระดกูจมกูหัก
นพ.ชยัธวชั หาญคณุากร นติเิวชศาสตร์

257

การเปรยีบเทยีบระหวา่ง การใหย้ากนิ ramosetron กับยาหลอกกอ่นผา่ตัด เพือ่ป้องกันอาการ

คลืน่ไสอ้าเจยีนและอาการคันหลังจากไดรั้บยา morphine ทางน ้าไขสนัหลังในผูป่้วยทีม่ารับ

การผา่ตัดทางนรเีวช

อ. พญ.สรุสวด ีวงัน ้าทพิย์ วสิญัญวีทิยา

258
การเปรยีบเทยีบระหวา่งความขุน่ของซรัีมกับระดับไตรกลเีซอไรดใ์นเลอืดในทารกแรกเกดิที่

ไดรั้บสารอาหารทางหลอดเลอืดด า
รศ. พญ.โสภาพรรณ เงนิฉ ่า กมุารเวชศาสตร์

259
การเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิของวณัโรคตอ่มน ้าเหลอืงทีค่อเพือ่ใชใ้นการแยกจาก

โรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง ตอ่มน ้าเหลอืงอักเสบ และมะเร็งชนดิแพรก่ระจาย
ศ. ดร. พญ.จริาย ุเอือ้วรากลุ อายรุศาสตร์

260
การเปรยีบเทยีบลักษณะทีพ่บจากภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอก ของผูป่้วยวณัโรคทีไ่มม่ี

การตดิเชือ้เอชไอว ีระหวา่งกลุม่ทีม่กีารดือ้ยาหลายขนานตัง้แตแ่รก และกลุม่ไวตอ่ยา
ผศ. พญ.สวุมิล วงศล์ักษณะพมิล รังสวีทิยา

261
การเปรยีบเทยีบลักษณะทีพ่บจากภาพเอ็กซเรยรั์งสทีรวงอกของผูป่้วยวณัโรคระหวา่งกลุม่ทีม่ี

การตดิเชือ้ และกลุม่ทีไ่มม่กีารตดิเชือ้เอชไอวี
ผศ. พญ.สวุมิล วงศล์ักษณะพมิล รังสวีทิยา

262

การเปรยีบเทยีบลักษณะภาพทางรังสวีทิยาจากเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรข์องหลอดเลอืดหลังการ

รักษาดว้ยวธิ ีEndovascular aneurysm repair (EVAR) ในการเกดิ Persistent และ 

transient type II endoleak

รศ. พญ.จติรลัดดา วะศนิรัตน์ รังสวีทิยา

263
การเปรยีบเทยีบลายนิว้มอืระหวา่งชัน้หนังแทแ้ละชัน้หนังก าพรา้เพือ่การพสิจูนเ์อกลักษณ์

บคุคล
นพ.อธคิม ใจกลา้ นติเิวชศาสตร์

264
การเปรยีบเทยีบวธิกีารแยกเซลลท์ารกเพศชายในครรภจ์ากเลอืดสตรตีัง้ครรภเ์ดีย่วระหวา่ง

วธิกีารใชข้นาดของเซลลแ์ละวธิกีารแยกเซลลโ์ดยแอนตบิอดี
อ. นพ.สกทิา มว่งไหมทอง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

265 การเปรยีบเทยีบวธิกีารตรวจหาเซลลม์ะเร็งระบบทางเดนิอาหารในกระแสเลอืด อ. ดร. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

266
การเปรยีบเทยีบศักยภาพของชดุน ้ายา Identifiler® Plus และ GlobalFiler® Express ใน

การตรวจวเิคราะห ์Chimerism หลังการปลกูถ่ายไขกระดกู
นางสาวสลสิา สารพัฒน์ นติเิวชศาสตร์
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267

การเปรยีบเทยีบอัตราการปฏสินธขิองไขอ่อ่นหนูหลังไดรั้บการแชแ่ข็งกอ่นและหลังการ

เพาะเลีย้งภายนอกรา่งกาย (Comparison of fertilization rate of mouse oocytes vitrified

 before and after in vitro maturation)

ผศ. นพ.จปรัฐ  ปรชีาพานชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

268

การเปรยีบเทยีบอัตราความส าเร็จของการสลายนิว่ในผูป่้วยทีเ่ป็นนิว่ในทอ่ไตสว่นบนระหวา่ง

การสอ่งกลอ้งเพือ่สลายนิว่ในทอ่ไต (URSL) และการสลายนิว่โดยใชค้ลืน่เสยีงจากภายนอก

รา่งกาย (ESWL)

อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

269
การเปรยีบเทยีบอบุัตกิารณ์การเกดิเบาหวานภายหลังการตดิตาม 5 ปีในผูป่้วยโรคถุงน ้ารังไข่

หลายใบในกลุม่ทีม่นี ้าหนักอยูใ่นเกณฑป์กต ิและกลุม่ทีม่นี ้าหนักเกนิเกณ์หรอือว้น
อ. พญ.ปณชิา จันทราพานชิกลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

270 การเปลีย่นแปลงของ การตรวจนับเรตคิโูลไซต ์(Reticulocyte count) หลังการไดรั้บเลอืด ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

271
การเปลีย่นแปลงของเลอืดทีไ่ปเลีย้งสมองในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดเลีย้งสมองตบีตัน ตรวจวดั

ดว้ยการใช ้fMRI โดยใชก้ารสดูดมกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นตัวกระตุน้
รพ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

272
การเปลีย่นแปลงของกระบวนการคดิและคณุภาพชวีติ หลังจากการผา่ตัดรักษา ในผูป่้วยทีม่ี

อาการของสมองขาดเลอืดจากหลอดเลอืดแดงทีค่อตบี
อ. นพ.สธุคีณติ หัถพรสวรรค์ ศัลยศาสตร์

273
การเปลีย่นแปลงของการท างานของกะบังลมระหวา่งการทดสอบการหายใจเองโดยปราศจาก

เครือ่งชว่ยหายใจ
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

274 การเปลีย่นแปลงของการยิม้และผวิหนังบรเิวณใบหนา้ในแตล่ะชว่งอายุ ผศ. พญ.ศศมิา เอีย่มพันธุ์ ตจวทิยา

275
การเปลีย่นแปลงของขนาดและคณุภาพของ supraspinatus tendon ระหวา่งกอ่นและหลัง

การผา่ตัด ในผูป่้วยภาวะเอ็นฉีกขาด
รศ. พญ.นติยา เล็กตระกลู รังสวีทิยา

276

การเปลีย่นแปลงของความดันโลหติภายหลังจากไดรั้บยาชาเฉพาะทีท่างหลอดเลอืดเทยีบ

กับการไดรั้บยาชาผา่นสายชอ่งไขสนัหลังเพือ่ระงับปวดในผูป่้วยผา่ตัดล าไสใ้หญ ่: การศกึษา

แบบสุม่ควบคมุไปขา้งหนา้

รศ.นพ.ปฏภิาณ ตุม่ทอง วสิญัญวีทิยา

277
การเปลีย่นแปลงของผวิหนา้ลกูตาหลังเปลีย่นยาหยอดตาจาก Prostaglandins ชนดิตา่งๆมา

เป็น Tafluprost และ Preservative-free Tafluprost ในผูป่้วยโรคตอ้หนิ
รศ. พญ.งามแข เรอืงวรเวทย์ จักษุวทิยา

278
การเปลีย่นแปลงของหลอดเลอืดแดงใหญแ่ละหลอดเลอืดเทยีมภายหลังการใสห่ลอดเลอืด

เทยีมชนดิขดลวดหุม้กราฟตใ์นโรคหลอด เลอืดแดงใหญใ่นชอ่งอกโป่งพอง
รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

279
การเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาของระบบการหายใจในผูป่้วยโรคอว้นภายหลังจากการผา่ตัด

ลดน ้าหนัก
รศ. พญ.เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

280
การเปลีย่นแปลงพัฒนาการทารกเกดิกอ่นก าหนดหรอืน ้าหนักตัวนอ้ย เมือ่ตดิตามตัง้แตอ่าย ุ1

 ปีนับตัง้แตอ่ายคุรรภค์รบ 40 สปัดาหไ์ปจนกระท่ังอายจุรงิ 2 ปี
อ. พญ.พัฏ โรจนม์หามงคล กมุารเวชศาสตร์

281
การเปลีย่นแปลงระดับ 25-hydroxyvitamin D ในซรัีมของผูท้ีไ่ดรั้บวติามนิด ี2 เสรมิจาก

แนวทางปฏบิัตขิองออรโ์ธปิดกิสศ์ริริาช
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

282

การเปลีย่นยากดภมูคิุม้กันจากกลุม่ calcineurin inhibitors (CNI) เป็นยากลุม่ mammalian 

target of rapamycin (mTOR) inhibitors ในผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บการปลกูถ่ายไตใน

โรงพยาบาลศริริาช

อ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

283
การเผาผลาญกลโูคสในผูป่้วยเด็กและวยัรุน่อายรุะหวา่ง 12-20 ปีทีเ่ป็นธาลัสซเีมยีชนดิ

ฮโีมโกลบนิเอ็ช
รศ. พญ.ไพรัลยา นาควชัระ กมุารเวชศาสตร์

284
การเพิม่ขึน้ของน ้าหนักตัวในผูป่้วยโรคจติเภททีไ่ดรั้บการรักษาดว้ย haloperidol เปรยีบเทยีบ

กับ risperidone ในหน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกจติเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
นพ.ดนุพล สรรวานชิ จติเวชศาสตร์
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285
การเพิม่ความส าเร็จของการใสห่นา้กากครอบกลอ่งเสยีงโปรซลีโดยการน าดว้ยทอ่หลอด

อาหาร
ผศ. พญ.อรวรรณ พงศร์ววีรรณ วสิญัญวีทิยา

286

การเพิม่จ านวนผูป่้วย ทีป่ราศจากอาการไมส่บายบรเิวณล าคอและกลอ่งเสยีง ภายหลังการ

ระงับความรูส้กึแบบท่ัวไปทีช่ว่ยหายใจดว้ยหนา้กากครอบกลอ่งเสยีง โดยใชเ้บนไซดามนี

ไฮโดรคลอไรดพ์น่บรเิวณกระเปาะลมของหนา้กากครอบกลอ่งเสยีง

อ. นพ.สถติย ์ชยัรัตนวานชิ วสิญัญวีทิยา

287 การเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวเิคราะหด์เีอ็นเอปรมิาณนอ้ยในน ้าอสจุิ นายเอกชยั ผาสขุ นติเิวชศาสตร์

288
การเรยีนการสอนการใสส่ายสวนหลอดเลอืดด าชว่ยลดภาวะแทรกซอ้นของการใสส่ายสวน

หลอดเลอืดด าใหญใ่นหอผูป่้วยเวชบ าบัดวกิฤต
ผศ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์

289
การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐาน: การสง่เสรมิการบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาพในโรงพยาบาลศิ

รริาช
อ. ดร. พญ.ภัทรวลัย ตลงึจติร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

290 การเรยีนรูใ้นการฉีดยาชาในชอ่งฟาสเชยีอลิเิอกา้โดยใชเ้ครือ่งอัลตราซาวด์ อ. นพ.ชพูงศ ์ลว้นศรตีสิกลุ วสิญัญวีทิยา

291

การเรยีนรูทั้กษะการใสท่อ่หายใจของนักศกึษาแพทยด์ว้ยอปุกรณ์ใสท่อ่ชว่ยหายใจแบบวดิโีอ 

(videolaryngoscope) ชนดิตา่งๆ เปรยีบเทยีบกับ อปุกรณ์ใสท่อ่ชว่ยหายใจแบบมาตรฐาน 

(direct laryngoscope)

พญ.ภณนยีา นิม่ปญุญก าพงษ์ วสิญัญวีทิยา

292
การเลาะหลอดเลอืดด าซาฟีนัสส าหรับการผา่ตัดท าทางเบีย่งหลอดเลอืดแดงโคโรนารโีดยวธิี

เปิดแผลเป็นชว่งเปรยีบเทยีบกับการเปิดแผลยาว
อ. นพ.เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ศัลยศาสตร์

293

การเลอืกผูป่้วยเสน้เลอืดในสมองขาดเลอืดทีรั่กษาทางรังสรีว่มรักษาระหวา่งการถ่ายภาพ

เอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มอง, การถ่ายภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรห์ลอดเลอืดสมอง, การ

ถ่ายภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มองตรวจการแพรก่ระจายของเลอืด

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

294 การเสพสารแอมเฟตามนิและผลกระทบตอ่การตัง้ครรภ์ ผศ. นพ.มานพชยั ธรรมคันโธ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

295
การเสยีชวีติ และความพกิารรนุแรงในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตันเฉียบพลันทีม่ี

อาการนอ้ย
พญ.รับพร ทักษิณวราจาร อายรุศาสตร์

296
การแบง่สว่นภาพโทนสเีทาของเอกซเรยค์อมพวิเตอรด์ว้ยเทคนคิการผสมผสานความเขม้และ

การไลร่ะดับสี
ศ. นพ.ทนงชยั สริอิภสิทิธิ์ รังสวีทิยา

297 การแปลและวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงของแบบสอบถามส าหรับผูใ้ชก้ายอปุกรณ์ฉบับภาษาไทย นางสาวชลธชิา แชม่ขนุทด โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

298 การแพทยแ์บบแมน่ย าในโรคมะเร็ง รศ.นพ.มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์

299 การแพรร่ะบาดของเชือ้ Parvovirus B19 ในบคุลากรทางการแพทยใ์นหอผูป่้วยเด็ก พญ.สาธดิา สงัเกตุ กมุารเวชศาสตร์

300

การแยกความแตกตา่งของภาพทีแ่สดงจากภาพตัดขวางทางคอมพวิเตอรแ์ละภาพจากคลืน่

แมเ่หล็กไฟฟ้าของกอ้นเนือ้งอกไตชนดิทีม่เีนือ้เยือ่ไขมัน-กลา้มเนือ้-เสน้เลอืด แตม่สีดัสว่น

ของไขมันอยูน่อ้ย กับมะเร็งเนือ้เยือ่ไตชนดิใส

ผศ. พญ.รณษิฐา ทองดี รังสวีทิยา

301

การแยกความแตกตา่งระหวา่งเนือ้งอกของตอ่มหมวกไตชนดิไมร่า้ยทีม่ไีขมันเป็น

สว่นประกอบนอ้ยและเนือ้งอกของตอ่มหมวกไตทีเ่กดิจากการกระจายมาของมะเร็งในผูป่้วยที่

เป็นโรคมะเร็งนอกตอ่มหมวกไตโดยใชล้ักษณะจากภาพถ่ายเอกซเรยค์อมพวิเตอร์

อ. นพ.ทวศีักดิ ์วรรณชาลี อายรุศาสตร์

302
การแยกสว่นของเนือ้ตับแบบอัตโนมัตใินผูป่้วยทีม่ปีรมิาณเหล็กเกนิโดยใชว้ธิแีบบ K-means 

ในภาพ R2* จากเครือ่ง MRI ขนาด 1.5T
รศ. ดร.ไพรัช สายวริณุพร รังสวีทิยา

303
การแยกสว่นของหลอดเลอืดจากเนือ้ตับแบบกึง่อัตโนมัตใินผูป่้วยทีม่ปีรมิาณเหล็กเกนิโดยใช ้

วธิแีบบ fuzzy c-mean
ดร.ไพรัช สายวริณุพร รังสวีทิยา
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304
การแยกสว่นของหลอดเลอืดจากเนือ้ตับแบบอัตโนมัตในผูป่้วยทีม่ปีรมิาณเหล็กเกนิโดยใชว้ธิี

แบบ fuzzy c-mean ในภาพ R2 จากเครือ่ง MRI ขนาด 1.5T
รศ. ดร.ไพรัช สายวริณุพร รังสวีทิยา

305 การแสดงออกของโปรตนี CDX-2 ในการพยากรณ์โรคผูป่้วยมะเร็งล าไสใ้หญ่ ผศ. พญ.กฤตยิา กอไพศาล อายรุศาสตร์

306

การแสดงออกของโปรตนีลดแรงตงึผวิชนดิเอ ชนดิบ ีชนดิซ ีและชนดิด ีในเนือ้เยือ่ชัน้ในของ

รก ซร่ัีมเลอืดสายสะดอืมนุษยท์ีไ่ดจ้ากมารดาทีม่อีายคุรรภค์รบก าหนดคลอด และน ้าคร า่ชว่ง

การตัง้ครรภไ์ตรมาส 2

ดร.ทัศนยี ์ เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

307 การใช ้F-18 FDG PET/CT ส าหรับการถ่ายภาพผูป่้วยวณัโรคนอกปอด ศ. พญ.ภาวนา ภสูวุรรณ รังสวีทิยา

308
การใช ้HbA1c ในการตรวจคัดกรองและวนิจิฉัยภาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภแ์ละ

ความสมัพันธก์ับการเกดิภาวะแทรกซอ้นของการตัง้ครรภ์
รศ.ดร.นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

309

การใช ้Magnetic Resonance Spectroscopy และ Perfusion Magnetic Resonance 

imagingในการศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบความผดิปกต ิบรเิวณขอบของเนือ้งอกสมองกลุม่ 

Malignant brain glioma ทีม่ภีาพความผดิปกตจิาก T1W with gadolinium และ 

FLAIR/T2W MRI Image ในการพยากรณ์การเป็นซ า้ของเนือ้งอกภายหลังรับการผา่ตัดรักษา

ผศ. นพ.ธรีพล วทิธเิวช ศัลยศาสตร์

310 การใช ้smartphone ขณะใหก้ารระงับความรูส้กึของแพทยป์ระจ าบา้นวสิญัญวีทิยา ผศ. พญ.กษณา รักษมณี วสิญัญวีทิยา

311
การใชเ้ครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าชนดิฝังในรา่งกายแบบตน้ทนุต า่ส าหรับผูป่้วยพารก์นิสนัทีเ่คยผา่ตัด

ฝังตัวกระตุน้ในสมองแลว้
ผศ. นพ.ศรัณย ์นันทอารี ศัลยศาสตร์

312
การใชเ้ซลลต์น้ก าเนดิมเีซ็นไคมจ์ากน ้าคร า่มนุษยร์ว่มกับไฮโดรเจลจากพอลเีอทลีนีไกลคอล 

ในการรักษาขอ้เขา่บาดเจ็บในกระตา่ย
รศ.นพ.สภัุกด ีจลุวจิติรพงษ์ สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

313
การใชเ้ซลลป์ากมดลกูของมนุษยเ์ป็นเนือ้เยือ่ตัง้ตน้ส าหรับการตรวจหาแอนตบิอดใีนกระแส

เลอืดของผูป่้วยโรคตุม่น ้าพองใสเพมฟิกัส
ผศ. พญ.ปภาพติ ตูจ้นิดา ตจวทิยา

314
การใชเ้ทคนคิ next generation sequencing ในการตรวจกรองเชือ้เอชไอวลีกูผสมใน

การศกึษาระบาดวทิยาโมเลกลุของเชือ้เอชไอวใีนประเทศไทย
ผศ.นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

315
การใชเ้ทคนคิการท าผา่ตัด Inquino-intrapelvic ส าหรับท า reduction และ fixationกระดกู

เบา้สะโพกหัก
ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

316 การใชเ้สยีงดนตรคีวามถีเ่ฉพาะตัวเพือ่บ าบัดผูป่้วยทีม่เีสยีงดังในหู พญ.เกศรนิ กติตวิรรณวงศ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

317
การใชเ้อกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นการประเมนิการผา่ตัดไดใ้นมะเร็งตับออ่นชนดิ 

adenocarcinoma
รศ. พญ.โสภา พงศพ์รทรัพย์ รังสวีทิยา

318
การใชเ้อ็กซเรยค์อมพวิเตอรช์อ่งอกทีม่คีวามละเอยีดสงูและการตรวจสมรรถภาพปอดในการ

วนิจิฉัยภาวะแทรกซอ้นในปอดทีเ่กดิจากโรคทางระบบตา่งๆ ในรา่งกาย ของโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ปรยีชาต ์ปาจารย์ รังสวีทิยา

319
การใชเ้อนไซมโ์ทรโปนนิทคีวามไวสงูในการวนิจิฉัยโรคกลา้มเนือ้หัวใจตายเฉียบพลันใน

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. นพ.ฉัตรกนก ทมุวภิาต ศนูยโ์รคหัวใจ

320
การใชแ้บบประเมนิคะแนน Patient-Generated Subjective Global Assessment เพือ่

ประเมนิหาความชกุของภาวะทพุโภชนาการในผูป่้วยมะเร็งนรเีวช
พญ.ชมพนุูช จันทรกระวี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

321
การใชแ้บบสอบถาม Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) เพือ่คัดกรอง

ภาวะซมึเศรา้ ในผูป่้วยทีม่อีาการปวดจากมะเร็ง
อ.พญ.สรัุสวด ีวงัน าทพิย์ วสิญัญวีทิยา

322 การใชไ้ซโตไคนเ์พือ่เป็นดัชนชีีว้ดัถงึความรนุแรงทางคลนิกิในผูป่้วยโรคลปัูสชาวไทย Assist. Prof.Praveena Chiowchanwisawakit, M.D. อายรุศาสตร์
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323

การใชค้ะแนน Alberta Stroke Program Early CT จาก เอกซเ์รยค์อมพวิเตอรห์ลอดเลอืด

สมอง เพือ่ท านายบรเิวณสมองขาดเลอืดของผูป่้วยภาวะหลอดเลอืดสมองตบีหลังการรักษา

ดว้ยวธิทีางรังสรีว่มรักษา เปรยีบเทยีบกับการใชค้ะแนน Alberta Stroke Program Early CT 

จาก เอกซเ์รยค์อมพวิเตอรส์มอง

อ. นพ.บญุฤกษ์ แสงเพชรงาม รังสวีทิยา

324
การใชค้า่แรงตา้นหลอดเลอืดแดงปอดทารกในครรภเ์พือ่ท านายการเกดิภาวะหายใจเร็ว

ชัว่คราวของทารกแรกเกดิในหญงิตัง้ครรภท์ีไ่ดรั้บการผา่ตัดคลอดบตุร
พญ.ธนาภา เรขาวศนิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

325
การใชค้า่ของการเปลีย่นแปลงของแรงดันชพีจร (pulse pressure variation, PPV) เป็น

แนวทางการใหส้ารน ้าแบบมเีป้าหมายระหวา่งการผา่ตัดการะดกูสนัหลังทีซ่บัซอ้น
อ.พญ.กรณุา วงษ์ตัง้มั่น วสิญัญวีทิยา

326
การใชต้ัวชีว้ดัทางภาวะโภชนากอ่นผา่ตัดเพือ่ตดิตามการฟ้ืนตัวหลังผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็ง

กระเพาะปัสสาวะทีเ่ขา้รับการผา่ตัดน ากระเพาะปัสสาวะออกทัง้หมด
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

327
การใชท้ะเบยีนผูป่้วยกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลันชนดิคลืน่ไฟฟ้าหัวใจม ีST segment

 ยก ในโรงพยาบาลศริริาช เพือ่พัฒนาคณุภาพการดแูลผูป่้วย
ผศ. พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

328 การใชน้ ้าหนักปอดในการวนิจิฉัยสาเหตกุารตายจากการจมน ้า ร.ท. นพ.พชิญก์ติก ์เกา้เอีย้น นติเิวชศาสตร์

329
การใชบ้รกิารการแพทยท์างเลอืกและการแพทยผ์สมผสานของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองใน

โรงพยาบาลศริริาช ประเทศไทย
รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

330
การใชภ้าพเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นการแยกมะเร็งล าไลใ้หญช่นดิ mucinous และ 

non-mucinous adenocarcinoma
ศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภสิารธนรักษ์ รังสวีทิยา

331 การใชภ้าพรังสทีรวงอกดา้นขา้งเพือ่วนิจิฉัยภาวะหัวใจหอ้งลา่งซา้ยโต รศ. พญ.กันยารัตน ์โตธนะรุง่โรจน์ รังสวีทิยา

332
การใชภ้าพรังสหีลอดเลอืดสมองจากการตรวจทางรังสรีว่มรักษาเพือ่ประเมนิบรเิวณของเนือ้

สมองทีม่กีารขาดเลอืด
รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

333
การใชย้าปฏชิวีนะตามแนวทางเวชปฏบิัตใินการรักษาผูป่้วยเบาหวานทีม่กีารตดิเชือ้ทีเ่ทา้ใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.พรพรรณ กูม้านะชยั อายรุศาสตร์

334
การใชย้าปฏชิวีนะตามแนวทางเวชปฏบิัตกิารป้องกันการตดิเชือ้ในผูป่้วยทีม่แีผลสดจาก

อบุัตเิหตุ
อ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

335 การใชย้าอฟีาไวเรนซต์อ่ในผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีเ่คยมผีืน่แพจ้ากยาอฟีาไวเรนซ์ อ. นพ.พรีะวงษ์ วรีารักษ์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

336

การใชว้ธิแีปลผลตรวจโทรโปนนิท ีที ่0 และ 1 ชัว่โมงเทยีบกับวธิแีปลผลตรวจโทรโปนนิท ีที่

 0 และ 3 ชัว่โมง เพือ่คัดแยกผูป่้วยทีเ่ขา้ไดแ้ละเขา้ไมไ่ดก้ับภาวะกลา้มเนือ้หัวใจตาย

เฉียบพลันในหอ้งฉุกเฉนิ

อ. พญ.อรลักษณ์ มากดี เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

337 การใชห้ลัก 5A’s ในการรักษาผูป่้วยตดิบหุรีโ่ดยแพทยป์ระจ าบา้นในโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.ปเนต ผูก้ฤตยาคามี จติเวชศาสตร์

338 การใชอ้ัตราสว่นแอล ด ีเอช ตอ่ เอช ด ีแอล ในการวนิจิฉัยแยกโรคไขเ้รือ้รัง ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

339 การใชอ้ปุกรณ์เสรมิยซูบีแีอลในผูป่้วยเทา้แบนทีค่ลนิกิสขุภาพเทา้ โรงพยาบาลศริริาช ผศ.พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

340 การใชอ้ปุกรณ์พลาสมาในการป้องกันภาวะแทรกซอ้นทางผวิหนังจากการฉายรังสี ศ. คลนิกิ นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์

341 การใชฮ้อรโ์มนทดแทนและปัญหาสขุภาพระยะยาวของสตรทีีห่มดระดจูากการผา่ตัด รศ. ดร. นพ.กติรัิตน ์เตชะไตรศักดิ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

342
การใสล่ ิน้หัวใจเทยีมวนัีสพวีาลว์ ทางสายสวนในต าแหน่งลิน้หัวใจพัลโมนกิในผูป่้วยทีม่ภีาวะ

ตบีแคบ และ/ หรอืร่ัวของเสน้เลอืดหัวใจขา้งขวาแบบดัง้เดมิ
ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฎก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

343
การใสส่ายสวนปัสสาวะในผูป่้วยกระดกูสะโพกหักกอ่นผา่ตัดใสโ่ลหะยดึตรงึกระดกูสมควรท า

หรอืไม ่: การศกึษาไปขา้งหนา้แบบสุม่เปรยีบเทยีบ
รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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344
การใหเ้ลอืดและการตรวจความเขา้กันไดก้อ่นการใหเ้ลอืดในผูป่้วยโรคมัลตเิพลิมัยอโิลมาที่

รับการรักษาดว้ยยาดาราทมูแูมบ
อ. พญ.กลุวรา กติตสิาเรศ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

345 การใหแ้กส๊ไนตรกิออกไซดผ์า่นปอดเทยีมระหวา่งผา่ตัดแกไ้ขเสน้เลอืดหัวใจสลับในทารก อ. นพ.สวุกิรม ลอว์ กมุารเวชศาสตร์

346
การใหโ้ปรแกรมกายภาพบ าบัดทีบ่า้นกับผูด้แูลเด็กโรคกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชน: ความรู ้ความ

เขา้ใจ ความพงึพอใจ ปัญหาและอปุสรรค
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

347
การใหก้ารรักษาโดยเปลีย่นจากยาเอฟฟาไวเรนเป็นยาไรพไิวรนิในวยัรุน่ไทยทีม่เีชือ้เอชไอวทีี่

ไวรัสถูกกดอยา่งดี
รศ.พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

348
การใหค้วามรูด้ว้ยการสง่ขอ้ความสัน้ทางโทรศัพทเ์พือ่สง่เสรมิสขุภาพชอ่งปากในเด็กทีม่ารับ

บรกิารทีโ่รงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.กรมกิา วนิจิกลุ กมุารเวชศาสตร์

349 การใหค้วามรูป้ระชาชนเกีย่วกับการตรวจคัดกรองโรคเนือ้งอกล าไสใ้หญแ่ละทวารหนัก ผศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

350
การใหบ้รกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการเห็นในคลนิกิฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการเห็น 

โรงพยาบาลศริริาช
นางณัชชา จันทรว์ราภา จักษุวทิยา

351
การใหย้าระงับความรูส้กึผา่นทางชอ่งน ้าไขสนัหลังมผีลกระทบตอ่การออกแรงไอในผูป่้วยที่

เขา้รับการผา่ตัดคลอดในภาวะปกตอิยา่งไร?
ศ.ดร.นพ.พงศธ์ารา วจิติเวชไพศาล วสิญัญวีทิยา

352 การกระท าผดิซ า้ในระยะเวลา 1 ปี ของกลุม่เยาวชนทีถู่กคมุประพฤตใินคดยีาเสพตดิ นพ.จตภัุทร คณุสงค์ จติเวชศาสตร์

353

การก าจัดไวรัสตับอับเสบบแีอนตเิจน (HBsAg seroclearance) ในผูป่้วยไวรัสตับอักเสบบี

เรือ้รังกลุม่ทีต่รวจไมพ่บอแีอนตเิจน (HBeAg negative) และไมม่ภีาวะตับแข็ง ในผูท้ีห่ยดุยา

ทโีนโฟเวยีร ์(tenofovir) หรอื เอนทคีาเวยีร ์(entecavir)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

354
การขยายมาตรการสนับสนุนและสง่เสรมิการใชย้าตา้นจลุชพีอยา่งเหมาะสมในโรงพยาบาลใน

ประเทศไทย (ชดุโครงการควบคมุและป้องกันการดือ้ยาตา้นจลุชพีในประเทศไทย ระยะที ่4)
รศ.ดร.พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

355 การขาดวติามนิซใีนเด็กทีม่ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.นฤมล เดน่ทรัพยส์นุทร กมุารเวชศาสตร์

356 การขาดวติามนิบ1ี ในผูป่้วยเด็กโรคหัวใจทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาขับปัสสาวะ รศ. พญ.นฤมล เดน่ทรัพยส์นุทร กมุารเวชศาสตร์

357 การขึน้ทะเบยีน SYMPLICITY ท่ัวโลก รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

358

การขึน้ทะเบยีนผูป่้วยเอเชยีทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลันชนดิ ST ยกสงู ซึง่

ไดรั้บการขยายหลอดเลอืดหัวใจแลว้ใสข่ดลวดค ้ายันไบโอฟรดีอมชนดิเคลอืบยาไบโอลมิัสเอ9 รศ.นพ.ชณุหเกษม  โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

359 การขึน้ทะเบยีนมะเร็งเซลลต์ับในเอเชยี (การขึน้ทะเบยีน AHCC - AHCC 08) อ.นายแพทยส์พุจน ์นิม่อนงค์ อายรุศาสตร์

360 การคลังเก็บเนือ้เยือ่และสารน ้าในรา่งกายส าหรับการวจัิย คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ศ. ดร. พญ.รวงผึง้ สทุเธนทร์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

361
การควบคมุความดันโลหติในผูป่้วยชาวเอเชยีทีเ่ป็นโรคความดันโลหติสงูโดยการศกึษาแบบ

สงัเกตการณ์ในชว่งเวลาทีก่ าหนด
ศ. นพ.พรีะ บรูณะกจิเจรญิ อายรุศาสตร์

362
การควบคมุความดันโลหติทีบ่า้น โดยใชแ้อปพลเิคชนับนโทรศัพทม์อืถอืในผูป่้วยทีม่ภีาวะ

ความดันโลหติสงูหลังเกดิโรคหลอดเลอืดสมองเฉียบพลัน
นางสาวสพุรรณี สขุสะอาด ฝ่ายการพยาบาล

363
การคัดเลอืกอสจุทิีม่กีารแตกหักของสารพันธกุรรมนอ้ยในกลุม่ชายทีม่อีสจุเิคลือ่นทีผ่ดิปกต ิ

โดยใชว้ธิ ีdensity gradient centrifugation และ magnetic-activated cell sorting
ผศ.นพ.พทัิกษ์  เลาหเ์กรกิเกยีรติ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

364
การคัดกรองผูป่้วยเบาหวานทีม่กีารเปลีย่นแปลงของจอตาโดยการทดสอบการมองเห็นสชีนดิ

 HRR pseudoisochromatic plate
นพ.เดชาทร อาสนทอง จักษุวทิยา
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365
การคัดกรองภาวะทางโภชนาการในผูส้งูอายทุีเ่ขา้รับการรักษาในคลนิกิผูส้งูอาย ุ

โรงพยาบาลศริริาช
พญ.ชโลบล เฉลมิศรี อายรุศาสตร์

366 การคาดการณ์การเกดิภาวะสบัสนเฉียบพลันในผูป่้วยหลังผา่ตัดทีเ่ขา้รับการรักษาในหออภบิาล รศ.พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิญัญวีทิยา

367 การคาดการณ์ผลการรักษากระดกูทอ่นแขนสว่นกลางหักโดยใช ้cast index นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

368

การค านวณปรมิาณรังสทีีใ่ชใ้นการรักษาดว้ยวธิ ีSelective internal radiotherapy จากการ

เปรยีบเทยีบ lung shunt fraction ระหวา่งภาพ planar และภาพ SPECT/CT เพือ่ใชใ้นการ

วางแผนการรักษา hepatocellular carcinoma ดว้ย Y-90 microspheres

นางสาวนุชรยี ์พลูเอยีด รังสวีทิยา

369 การงดเวน้การผา่ตัด flat epithelial atypia (FEA) ตามผลภาพถ่ายทางรังสดีว้ยระบบ BIRADS อ. พญ.วราพรรณ นุ่มประสทิธิ์ ศัลยศาสตร์

370

การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมผูป้กครองเพือ่ลดปัญหาการตดิเกมในเด็กนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่4 ถงึชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3 บัญช ีอบรมผูป้กครองเพือ่แกไ้ขภาวะเด็กตดิเกม 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-432282-3)

รศ. นพ.ชาญวทิย ์ พรนภดล จติเวชศาสตร์

371 การจัดกลุม่ของกระดกู intertrochanteric ของกระดกูตน้ขาหักแบบใหม่ ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

372 การจัดกลุม่ของกระดกูดสิทอลเรเดยีสหักแบบใหม ่และการคดิคะแนนของกระดกูหัก ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

373
การจัดกลุม่ความแรงตามความแรงของยาลดไขมัน ซมิวาสเตตนิขนาด 20 มลิลกิรัมใน

ประชากรไทย
อ. นพ.อาจบดนิทร ์วนิจิกลุ อายรุศาสตร์

374 การจัดท าทะเบยีนผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้งรังในโรงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. พญ.เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

375 การจัดท าทะเบยีนผูป่้วยโรคสมองเสือ่มในระดับสหสถาบัน อ. พญ.จนิตนา อาศนะเสน อายรุศาสตร์

376 การจ าแนกความเสีย่งของผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะ acute respiratory distress syndrome ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์

377
การจีห้ัวใจดว้ยคลืน่วทิยใุนการรักษาโรคใหลตาย: การทดลองทางคลนิกิแบบแบง่กลุม่ไป

ขา้งหนา้จากสหสถาบัน
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

378
การฉายรังสเีฉพาะทีท่างหลอดลมในผูป่้วยหลอดลมอดุกัน้ทีส่าเหตจุากโรคไมร่นุแนง 

รายงานผูป่้วยสองราย
รศ. นพ.แจม่ศักดิ ์ไชยคนุา อายรุศาสตร์

379
การฉีดมอรฟี์นขนาด 0.05 มลิลกิรัมทางชอ่งไขสนัหลังมปีระสทิธภิาพในการควบคมุอาการ

ปวดภายหลังการผา่ตัดตอ่มลกูหมากโดยใชว้ธิสีอ่งกลอ้ง
ผศ. พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิญัญวีทิยา

380
การชดุวจัิยเด็กและวยัรุน่เบาหวาน : การลงทะเบยีน ปัจจัยทางพันธกุรรม/ภมูคิุม้กัน และ

ความหนาแน่นของกระดกู
รศ.พญ.จรัีนดา สนัตปิระภพ กมุารเวชศาสตร์

381 การด าเนนิโรคและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเสยีชวีติของผูป่้วยโรคลิน้หัวใจไตรคัสปิดเกาะต า่ รศ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

382 การด าเนนิโรคและผลระยะยาวของโรคหชูัน้กลางอักเสบชนดิทีม่นี ้าขังในกลุม่เด็กเพดานโหว่ พญ.ปัณรส ีบณุยบตุร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

383 การด าเนนิโรคของภาวะแพกุ้ง้ในคนไทย ศ. แพทยห์ญงิอรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

384 การด าเนนิโรคของภาวะซดีไมท่ราบสาเหตใุนผูป่้วยอายตุัง้แต ่65 ปีขึน้ไปทีโ่รงพยาบาลศริริาช อ. นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์

385 การด าเนนิโรคทางคลนิกิของภาวะผืน่ทีห่นา้จากไรขน อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์ ตจวทิยา

386
การด าเนนิโรคลักษณะทางคลนิกิ และปัจจัยทางสิง่แวดลอ้มของโรคงสูวดัในผูป่้วย ทีม่ารับ

การตรวจทีห่น่วยตรวจโรคผวิหนัง โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

387
การด าเนนิโรคลักษณะทางคลนิกิและปัจจัยทางสิง่แวดลอ้มของโรคสกุใสในผูใ้หญท่ีม่ารับ

การตรวจทีห่น่วยตรวจโรคผวิหนัง โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

388
การดแูลและระงับความรูส้กึทางวสิญัญวีทิยาแกผู่ป่้วยทีม่เีนือ้งอกทีต่ับระหวา่งการท าหัตถการ

กระตุน้ดว้ยไฟฟ้ากระแสตรงผา่นทางผวิหนัง: การรายงานผูป่้วย
พญ.ศริรัิตน ์รัตนอาภา วสิญัญวีทิยา

389 การดแูลผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะช็อกจากการตดิเชือ้: ผลตอ่การท างานผดิปกตขิองอวยัวะ ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์
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390
การดแูลผูป่้วยมะเร็งเพือ่การรอดชพีหลังสิน้สดุการรักษาในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก: การศกึษา

แบบแผนการบรกิารนานาชาติ
ดร.ผอ่งพักตร ์พทิยพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล

391

การดลูักษณะการชดัเจนเพิม่ขึน้ (enhancement) ในการสง่ตรวจเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรใ์น

เวลาตา่งๆกันบรเิวณล าคอและทรวงอกสว่นตน้ (4DCT Scan of parathyroid) เพือ่ตรวจหา

ต าแหน่งพาราไทรอยดก์อ่นการผา่ตัดในผูป่้วยทีม่ภีาวะพาราไทรอยดฮ์อรโ์มนสงู

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

392
การตรวจเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวชนดิเมทและสารอนิเตอรเ์ฟียรอนในเลอืดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการวนิจิฉัยภาวะวณัโรคกระดกูสนัหลัง
อ.นพ.มนตช์ยั เรอืงชยันคิม ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

393
การตรวจคัดกรองภาวะสายตาขีเ้กยีจและวดัสายตาประกอบแวน่เด็กนักเรยีนชัน้ประถม ศกึษา

ปีที ่1 โรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตบางกอกนอ้ย
ผศ. นพ.พทิยา ภมรเวชวรรณ จักษุวทิยา

394 การตรวจคา่เบีย่งเบนในการมองภาพแนวตัง้กอ่นและหลังผา่ตัดเอากระดกูโกลนออกทัง้หมด พญ.นธิติา สตัตรัตนไ์พจติร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

395
การตรวจคา่เบีย่งเบนสมับรูณ์ในการมองภาพแนวตัง้กอ่นและหลังรักษาในผูป่้วยเวยีนศรีษะ

บา้นหมนุจากตะกอนหนิปนูในหชูัน้ใน
นพ.ไมเคลิ เป โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

396
การตรวจชนดิและความหลากหลายของเชือ้แบคทเีรยี (microbiota) ในอจุจาระใน

อาสาสมัครคนไทยกอ่นและหลังรับประทานนมทีม่เีชือ้ Lactobacillus casei Shirota (LcS)
รศ. นพ.สถาพร มานัสสถติย์ อายรุศาสตร์

397 การตรวจชิน้เนือ้ในผูป่้วยเด็กทีม่อีาการกลา้มเนือ้ออ่นแรงเรือ้รัง ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

398

การตรวจดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งูในระยะคลอดเพือ่เปรยีบเทยีบการเคลือ่นลงของศรีษะทารก

ระหวา่งสตรตีัง้ครรภแ์รกทีค่ลอดบตุรทางชอ่งคลอด กับทีค่ลอดบตุรโดยการผา่ตัดใน

โรงพยาบาลศริริาช

พญ.ภัทรณีิ บญุญาภสิมภาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

399
การตรวจตอ่มน ้าเหลอืงเซนตเินล จ าเป็นในมะเร็งเตา้นมทีเ่กดิในทอ่น ้านมชนดิไมล่กุลาม 

(ductal carcinoma in situ)ทีไ่ดจ้ากการตรวจจากใชเ้ข็มเจาะหรอืไม่
นพ.อัครรัช วงษ์จริาษฎร์ ศัลยศาสตร์

400

การตรวจตดิตามการกลายเป็นมะเร็งตับของกอ้นเนือ้งอกตับชนดิทีม่เีลอืดมาเลีย้งนอ้ยจาก

การตรวจดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าดว้ยสารชนดิ Gadoxetic acid รว่มกับการตรวจแบบดฟิฟิวชัน่

 (DWI) ในผูป่้วยโรคตับเรือ้รัง

ผศ. พญ.วรรณวรางค ์ตรีสมทิธ์ รังสวีทิยา

401
การตรวจประเมนิทางการแพทยใ์นการท าแมมโมแกรมของศนูยต์รวจเตา้นมแหง่หนึง่ใน

กรงุเทพ
นพ.ธรรมนติย ์อังศสุงิห์ ศนูยถั์นยรักษ์

402
การตรวจพบการตบีตันของหลอดเลอืดแดงหัวใจ ในผูป่้วยทีต่รวจไมพ่บหนิปนูทีผ่นังจากการ

ตรวจวดัดว้ยเอกซเรยค์อมพวิเตอร์
ศ. นพ.ทนงชยั สริอิภสิทิธิ์ รังสวีทิยา

403 การตรวจพบตัวอสจุใินผูถู้กกระท าช าเราหญงิ อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

404
การตรวจพบตัวอสจุบิรเิวณ ชอ่งปาก ทวารหนักและล าไสใ้หญส่ว่นปลายในผูป่้วยคดขีม่ขนื

กระท าช าเรา
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

405
การตรวจพบสารโพสเตสสเปซฟิิคเอนตเิจนและสารเซมโินเจลนิในกรณีทีต่รวจพบตัวอสจุใิน

ผูป่้วยถูกกระท าช าเราหญงิ
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

406
การตรวจระบทุีม่าทางพันธกุรรมของเซลลเ์ยือ่บผุวิกระจกตาหลังการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิ

เยือ่บผุวิกระจกตาโดยวธิผีา่ตัดปลกูถ่ายโดยตรงและวธิเีพาะเลีย้งกอ่นการปลกูถ่าย
ผศ.พญ.สขุศร ีโชตกิวณชิย์ จักษุวทิยา

407
การตรวจวดัปรมิาณรังสนีวิตรอนของเครือ่งเรง่อนุภาคพลังงานสงู TRUEBEAM LINAC ดว้ย

แผน่พอลเิมอร ์CR-39
อ. ดร. นวลเพ็ญ ด ารงกจิอดุม และ น.ส.วนัทสาฬ ์ชุม่มิ วทิยาศาสตรรั์งสี

408 การตรวจวนิจิฉัยทางพันธศุาสตรด์ว้ยการถอดรหัสพันธกุรรมทัง้จโีนมหรอืเอ็กโซม รศ. นพ.มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์
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409
การตรวจสอบความถูกตอ้งของการฉายรังสผีูป่้วยมะเร็งตอ่มลกูหมากในเทคนคิรังสสีามมติิ

ปรับความเขม้ Rapid Arc ดว้ยภาพจาก on-board imager
นายสธุ ีเดชะวงศส์วุรรณ รังสวีทิยา

410
การตรวจสอบความถูกตอ้งของการตรวจหมูเ่ลอืดดว้ยน ้ายาตรวจหมูเ่ลอืด NOVACLONETM 

Anti-Mia Murine Monoclonal IgG Typing Reagent
อ. พญ.กลุวรา กติตสิาเรศ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

411

การตรวจสอบสภาพปลอดเชือ้ของนวตักรรมเครือ่งอัดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์ าหรับเตรยีม

พืน้ผวิขอ้กระดกูกอ่นการใสซ่เีมนต ์ในการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม , Sterility verification of

 innovative pressurized carbondioxide lavage for surfaces preparation in cemented 

arthroplasty

รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

412
การตรวจสารอนิเตอรเ์ฟียรอนในเลอืดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการวนิจิฉัยภาวะวณัโรคกระดกู

สนัหลัง
อ. นพ.มนตช์ยั เรอืงชยันคิม ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

413
การตรวจหาเชือ้ราชนดิแคนดดิาในเลอืดอยา่งรวดเร็วโดยวธิปีฏกิริยิาลกูโซโ่พลเีมอเรสแบบ

บอกปรมิาณ
ผศ. ดร. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

414
การตรวจหาเซลลม์ะเร็งในกระแสเลอืดในผูป่้วยทีส่งสยัวา่เป็นมะเร็งตอ่มลกูหมากดว้ย

เทคโนโลย ีHGMS
นพ.บรรณสทิธิ ์ไชยประสทิธิ์ ศัลยศาสตร์

415 การตรวจหาการกลายพันธุข์องยนีในผูป่้วยโรคจอตาเสือ่มทีถ่่ายทอดทางพันธกุรรม ศ. พญ.ละอองศร ีอัชชนยีะสกลุ จักษุวทิยา

416

การตรวจหาคา่เฉลีย่มวลกลา้มเนือ้ของประชากรไทยวยัหนุ่มสาวทีม่สีขุภาพดแีละการหา

ความสมัพันธร์ะหวา่งเครือ่งมอืตรวจมวลกลา้มเนือ้สามชนดิทีใ่ชว้ธิกีารวเิคราะหแ์บบไบ

โออเิลคตรคิัลอมิพดีานซ์

ศ. นพ.ประเสรฐิ อัสสนัตชยั เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

417 การตรวจหายนีแอลฟ่าธาลัสซเีมยีในกรณีทีม่ฮีโีมโกลบนิเอสองนอ้ยกวา่ 2 เปอรเ์ซ็นต์ นางสาวณัฏฐฤิทัย จันทรโ์พธิ์ อายรุศาสตร์

418
การตรวจหาระดับgranulysinในน ้าตาและผวิหนังผูป่้วยกลุม่แพย้ารนุแรงชนดิ Stevens 

Johnson syndrome และ toxic epidermal necrolysis
ศ. พญ.พนดิา โกสยีรักษ์วงศ์ จักษุวทิยา

419 การตรวจหาลักษณะทางพันธกุรรมของหมูเ่ลอืด Rh DEL ของคนไทย อ. พญ.เจนจริา กติตวิรภัทร เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

420
การตรวจหาสาเหตขุองภาวะ nonspherocytic hemolytic anemia (CNSHA) ในสมาชกิ 2 

ครอบครัวของผูป่้วย G6PD Bangkok และ G6PD Bangkok-Noi
ผศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

421
การตรวจหาสารพันธกุรรมของไวรัสเอชพวีจีากชิน้เนือ้ทางพยาธวิทิยาของโรคมะเร็งจอตาใน

เด็ก
ศ. พญ.ละอองศร ีอัชชนยีะสกลุ จักษุวทิยา

422
การตระหนักถงึโรคไขสนัหลังไมปิ่ดทางดา้นหลังและการรักษาทีเ่หมาะสมจะใหผ้ลลัพธท์ีด่ ี

หลังการผา่ตัด
อ. พญ.อนิธริา ขัมภลขิติ ศัลยศาสตร์

423 การตอบสนองของเนือ้งอกกระดกูชนดิ chordoma ตอ่คาแฟอนีและการท าลายดว้ยความรอ้น อ. นพ.ระพนิทร ์พมิลศานติ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

424
การตอบสนองของประชาชนตอ่การน าเสนอของสือ่และความรูเ้กีย่วกับแมงมมุพษิในประเทศ

ไทย
อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

425

การตอบสนองของระดับภมูคิุม้กันตอ่ความแรงของวคัซนีทีแ่ตกตา่งกัน: การศกึษาวคัซนี

ป้องกันโรคพษิสนัุขบา้ชนดิเซลลเ์พาะเลีย้งโดยการฉีดเขา้ในผวิหนังในอาสาสมัครสขุภาพด ี

(BGT002)

อ. นพ.จตพุร ศริกิลุ ศัลยศาสตร์

426

การตอบสนองทางภมูคิุม้กันหลังการใหโ้ภชนบ าบัด ดว้ยสารอาหารทีม่ ีกลตูามนี ในผูป่้วย

มะเร็งในทางเดนิอาหารทีม่คีวามเสีย่งสงูในการเกดิปัญหาโภชนาการทีเ่ขา้รับการผา่ตัดใหญ่

ในชอ่งทอ้ง

อ. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์
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427
การตัง้ครรภท์ีแ่ทรกซอ้นโดยเนือ้งอกรังไข ่ผลตอ่มารดาและทารกในครรภ:์ ขอ้มลู 5 ปี

ยอ้นหลังของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ในประเทศไทย
ผศ. พญ.ปัทมา เชาวโ์พธิท์อง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

428
การตดิเชือ้ในกระดกูและขอ้ชนดิเฉียบพลันในผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลระดับสงูกวา่ตตยิภมูใิน

ประเทศไทย
อ. พญ.อรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์

429 การตดิเชือ้ซลัโมเนลลาในผูป่้วยเด็กทีโ่รงพยาบาลศริริาช ระหวา่งปี 2554-2558 รศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

430
การตดิเชือ้มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชเ่ชือ้วณัโรคของผูป่้วยเด็กและผูใ้หญต่อนตน้ใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

431 การตดิเชือ้รนุแรงภายหลังการผา่ตัดหัวใจในผูป่้วยเด็กทีโ่รงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

432
การตดิตามเนือ้งอกทางนรเีวช ในสตรไีทยทีเ่ป็นมะเร็งเตา้นม โดยการศกึษาแบบสงัเกต

ตดิตามเป็นระยะเวลา 10 ปี
ศ. พญ.มณี รัตนไชยานนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

433
การตดิตามเฝ้าระวงัการใชย้าเรมสมิา (อนิฟลซิแิมบ 100 มลิลกิรัม, โมโนโคลนอลแอนตบิอดี)้

 หลังการออกสูต่ลาดในประเทศไทย เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลจากการใชย้า
ผศ.พญ.อัจฉรา กลุวสิทุธ์ อายรุศาสตร์

434
การตดิตามประสทิธผิลและความปลอดภัยของการใชย้าโคลสิตนิในการรักษาผูป่้วยตดิเชือ้ที่

โรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

435
การตดิตามผลการรักษา โรคเทา้ปกุโดยวธิกีารผา่ตัดในผูป่้วยอาโทรไกรโพซสี มัลตเิพล็กซ ์

คอนเจนติา
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

436 การตดิตามผลการรักษาทีร่ะยะเวลาอยา่งเหมาะสมของผูห้ญงิทีป่่วยเป็นโรคซฟิิลสิ พญ.ปภานัน ยนิดอีารมณ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

437

การตดิตามผลระยะยาวของการศกึษาวจัิย 64041575RSV2004 เพือ่ประเมนิผลกระทบจาก

ยาลมูไิซตาบนี (JNJ-64041575) ตอ่อบุัตกิารณ์การเกดิโรคหดืและ/หรอืภาวะการหายใจมี

เสยีงหวดี ในทารกและเด็กทีม่ปีระวตักิารตดิเชือ้ไวรัสเรสไพราทอรซีนิไซเทยีล

ศ. แพทยห์ญงิ กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

438
การตดิตามผูป่้วยทีม่โีรคหลอดเลอืดหัวใจตบีรว่มกับภาวะการบบีตัวของหัวใจผดิปกติ

แบบสหสถาบัน
ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

439
การตดิตามระดับ INR ทีเ่หมาะสมในผูป่้วย valvular atrial fibrillation และผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดใสล่ ิน้หัวใจเทยีมในประเทศไทย
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

440
การถ่ายภาพมา้มดว้ยวธิทีีจ่ าเพาะคอืใชเ้ม็ดเลอืดแดงซึง่ถูกท าใหค้ณุสมบัตเิปลีย่นไป – 

ประสบการณ์ทีส่าขาวชิาเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์โรงพยาบาลศริริาช พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2557
นางสาวนภาพร โตจนิดา รังสวีทิยา

441

การทดลองแบบสุม่เปรยีบเทยีบระหวา่งการใหค้วามรูใ้นการดแูลตนเองดา้นเบาหวานตอ่การ

ควบคมุระดับน ้าตาล และการใหค้วามรูใ้นการดแูลตนเองดา้นเบาหวานตอ่การควบคมุระดับ

น ้าตาลรว่มกับการสมัภาษณ์เพือ่สรา้งแรงจงูใจในเด็กและวยัรุน่ทีเ่ป็นเบาหวานชนดิที ่1

อ. พญ.อรสดุา เลศิบรรณพงษ์ กมุารเวชศาสตร์

442

การทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยา 

0.25% เดสออกซเิมทาโซนครมี (ทอพ็อกซี®่) เปรยีบเทยีบ กับยา 0.25% เดสออกซเิมทา

โซนครมี (ทอปิคอรท์®) ในการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงนิทีห่นังศรีษะ

รศ. พญ.ชนษิฎา วงษ์ประภารัตน์ ตจวทิยา

443
การทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาไบมา

โทพรอสในการรักษาโรคดา่งขาว
ผศ.พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

444
การทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของยาไตรแอมซโินโลน อะเซ

โตไนด ์แบบฉีดเขา้กลา้มเนือ้ ในการรักษาผูป่้วยโรคผมรว่งเป็นหยอ่ม
ผศ. พญ.สเุพ็ญญา วโรทัย ตจวทิยา
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445
การทดสอบการใชต้ัวชีว้ดัทางคลนิกิของศริริาิช เพือ่วนิจิฉัยโรคหลอดเลอืดด าในชัน้ลกึของ

ขาอดุตัน
อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

446

การทดสอบการความแมน่ย าของการใชเ้ทคนกิซพัพอรต์เวคเตอรแ์มชชนี(Support Vector 

Machine) ในการวนิจิฉัยผูป่้วยโรคอัลไซเมอร ์(Alzheimer’s disease) โดยใชป้รมิาตรสมอง

ทีไ่ดจ้ากการตรวจดว้ยเครือ่งสรา้งภาพดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า ในโรงพยาบาลศริริาช

รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

447

การทดสอบความเทีย่ง (Reliability) และความตรง (Validity) ของแบบประเมนิคณุภาพชวีติ

ในผูป่้วยเด็กโรคกลา้ม เนือ้รว่มประสาทและโรคกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชนจากแบบประเมนิ 

Pediatric Quality of Life InventoryTM 3.0 Neuromuscular Module และ Pediatric 

Quality of Life InventoryTM 3.0 Duchenne Muscular Dystrophy Module ฉบับ

ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

448

การทดสอบความเทีย่ง, ความตรง และการแบง่ระดับคะแนนของแบบสอบถามการประเมนิ

คณุภาพชวีติของผูป่้วยทีม่ผีืน่แองจโิออดีมีา (Angioedema Quality of Life Questionnaire:

 AE-QoL) ฉบับภาษาไทย

ศ. พญ.กนกวลัย กลุทนันทน์ ตจวทิยา

449
การทดสอบความเทีย่งตรงและความถูกตอ้งของแบบสอบถามการประเมนิความผดิปกติ

ในชว่งการนอนหลับส าหรับผูป่้วย พารก์นิสนั PDSS-2 ฉบับภาษาไทย
ผศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

450 การทดสอบความเทีย่งตรงของแอพพลเิคชัน่ทดสอบการวดัระดับการมองเห็น “ชดัเจน” รศ.นพ.ณัฐวฒุ ิรอดอนันต์ จักษุวทิยา

451

การทดสอบความแมน่ย าของการใชเ้ทคนคิ Convolutional Neural Network (CNN) ในการ

วนิจิฉัยผูป่้วยโรคอัลไซเมอร ์(Alzheimers disease) โดยใชป้รมิาตรสมองทีไ่ดจ้ากการตรวจ

ดว้ยเครือ่งสรา้งภาพดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า ในโรงพยาบาลศริริาช

รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

452
การทดสอบความแมน่ย าของดัชนภีาวะถดถอยทางสรรีวทิยา และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษา

ภาวะขาขาดเลอืดเรือ้รังขัน้วกิฤตในผูป่้วยไทย
รศ. นพ.เฉนยีน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์

453
การทดสอบความถูกตอ้งของแบบการประเมนิอาการผูป่้วยโรคพารก์นิสนั ฉบับปรับปรงุใน

รปูแบบภาษาไทย
นพ.อภชิาต ิพศิาลพงศ์ อายรุศาสตร์

454
การทดสอบคณุภาพของแบบสอบถาม Simplified Psoriasis Index (SPI) ฉบับภาษาไทยใน

ผูป่้วยสะเก็ดเงนิ
ผศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจนม์นตรี ตจวทิยา

455
การทดสอบคณุสมบัตขิองเทา้เทยีมไดนามกิสเ์อสเพส (S-Pace) และเทา้ทยีมไดนามกิสอ์อส

เซอร ์แวรีเ่ฟล็กซ ์(Ossur Vari-Flex) ในผูท้ีถู่กตัดขาระดับใตเ้ขา่
นางสาวธันยพร รักบางบรูณ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

456
การทดสอบคณุสมบัตขิองการวดัเชงิจติวทิยาของแบบสอบถามอาการขับปัสสาวะผดิปกติ

ส าหรับเด็กไทย
อ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

457
การทดสอบทางชวีสารส าหรับภาวะไมท่นตอ่กลโูคสในสตรวียัเจรญิพันธุไ์ทยทีเ่ป็น กลุม่

อาการถุงน ้ารังไขห่ลายใบ
รศ.พญ.ธันยารัตน ์วงศว์นานุรักษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

458
การทดสอบประสทิธภิาพการป้องกันน ้าของเทปกาวปิดแผลระหวา่งการรักษาธาราบ าบัดใน

อาสาสมัครสขุภาพดี
รศ. พญ.ศรนีวล ชวศริิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

459
การทดสอบประสทิธภิาพการระงับปวดดว้ยการฉีดยาชาทีเ่สน้ประสาทคอสว่นตืน้ เปรยีบเทยีบ

กับการฉีดยาชาเฉพาะทีเ่พือ่การใสส่ายลา้งไตแบบชัว่คราวทีล่ าคอ โดยการศกึษาแบบสุม่
รศ.พญ.อรวรรณ พงศร์ววีรรณ วสิญัญวีทิยา

460
การทดสอบประสทิธภิาพทางคลนิกิของผลติภัณฑบ์ ารงุผมทีม่สีว่นผสมของ กวาวเครอืขาว 

ขงิ อัญชนั ไพล ขา้วโพด ขา้วหอมนลิ โพรคาพลิ และดเีฟนสแคลพ
ผศ.พญ.สเุพ็ญญา วโรทัย ตจวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

461

การทดสอบประสทิธศิักยท์างคลนิกิของแผน่ปิดแผลทีเ่คลอืบดว้ยสารสกัดสมนุไพรรว่มกับซลิ

เวอรซ์ลัฟาไดอะซนีครมี เปรยีบเทยีบกับการใชส้ารซลิเวอรซ์ลัฟาไดอะซนีครมีเพยีงชนดิเดยีว

 ในการหายของแผลไหม ้

ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

462

การทดสอบฤทธิต์า้นการอักเสบของสารสกัดจากเปลอืกตน้เปลา้ใหญ ่เปลา้นอ้ย และเปลา้

เลอืด ตอ่เซลลโ์มโนไซทข์องคนทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการอักเสบดว้ยเม็ดเลอืดแดงตดิเชือ้พลาสโม

เดยีมฟัลซปิาร่ัม

ดร.ปฐมาวรรณ ฉมิมา ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

463
การทบทวนงานวจัิยอยา่งเป็นระบบและการวเิคราะหแ์บบเมตา้เพือ่เปรยีบเทยีบ

ภาวะแทรกซอ้นตอ่ตับของยาตา้นการอักเสบทีไ่มใ่ชส่เตยีรอยด์
ผศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

464 การทบทวนภาพเอ็มอารไ์อของมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงในระบบประสาท อ. พญ.ศริวิรรณ ปิยพทิยานันต์ รังสวีทิยา

465
การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบเรือ่งการน ายาเกา่และการรักษามุง่เป้าทีย่นีกอ่โรคเพือ่

การรักษาโรคกลา้มเนือ้รว่มประสาท
รศ.พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

466
การทบทวนวรรณกรรมอยา่งมรีะบบและการวเิคราะหแ์บบเมตา้เรือ่งผลขา้งเคยีงตอ่การท างาน

ของไตเมือ่รับประทานยาตา้นไวรัสเพือ่การรักษาการตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบชนดิบอียา่งเรือ้รัง
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

467 การทะเบยีนผูป่้วยโรคทเูบอรรั์สสเคลอโรซสิคอมเพล็กซใ์นผูป่้วยเด็กไทย ผศ. นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

468
การท างานของกลา้มเนือ้หัวใจตรวจโดยคลืน่เสยีงสะทอ้นความถีส่งูในผูป่้วยเด็กทีม่ี

เครือ่งกระตุน้การเตน้ของหัวใจชนดิถาวร ทีโ่รงพยาบาลศริริาช
พญ.จริณัฏ พวงแกว้ กมุารเวชศาสตร์

469 การท างานของหัวใจทารกในครรภท์ีม่นี ้าหนักต า่กวา่เกณฑป์กติ พญ.ศภุางค ์เชวงเศรษฐกลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

470
การท างานผดิปกตขิองทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่งและผลการดแูลทางยโูรโดยวธิมีาตรฐานใน

เด็ก
ศ.พญ.อัจฉรา สมับณุณานนท์ กมุารเวชศาสตร์

471
การท างานผดิปกตขิองทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่งและผลการดแูลทางยโูรโดยวธิมีาตรฐานใน

เด็กทีม่โีรคปัสสาวะไหลยอ้นกลับชนดิปฐมภมูิ
ผศ.พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

472 การท านายโอกาสส าเร็จในการปิดชอ่งเยือ่หุม้ปอดดว้ย Talc โดยใชค้า่ C-Reactive Protein รศ. นพ.แจม่ศักดิ ์ไชยคนุา อายรุศาสตร์

473
การท านายการบรรลวุตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้นจากคะแนนการสอบ

สมัภาษณ์
รศ. นพ.นธิพัิฒน ์เจยีรกลุ อายรุศาสตร์

474
การท านายการบาดเจ็บของหลอดเลอืดแดงใหญบ่รเิวณทรวงอกจากแรงกระแทกโดยใช ้

ปัจจัยทางคลนิคิรว่มกับภาพรังสทีรวงอก
อ. นพ. บรรเจดิ ประดษิฐส์ขุถาวร ศัลยศาสตร์

475
การท านายการอยูร่อดของผูป่้วยเนือ้งอกสมองไกลโอมาชนดิรา้ยแรงดว้ยคา่พารามเิตอรจ์าก

ภาพการตรวจเอ็มอารไ์อในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ศริวิรรณ ปิยพทิยานันต์ รังสวีทิยา

476
การท านายความส าเร็จของการรักษาดว้ยออกซเิจนชนดิอัตราการไหลสงูในผูป่้วยฉุกเฉนิทีม่ี

ภาวะหายใจลม้เหลวชนดิพรอ่งออกซเิจนโดยใชด้ัชน ีROX
อ. พญ.ณัฐกานต ์ประพฤตกิจิ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

477
การท านายผลลัพธต์อ่ระบบหัวใจและหลอดเลอืดโดยใช ้สดัสว่นขนาดของหลอดเลอืดแดง

ปอดกับหลอดเลอืดแดงใหญจ่ากการตรวจหัวใจดว้ยภาพคลืน่สะทอ้นในสนามแมเ่หล็ก
ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

478 การท านายภาวะครรภเ์ป็นพษิในสตรตีัง้ครรภไ์ตรมาสทีห่นึง่และการป้องกันภาวะครรภเ์ป็นพษิ รศ. นพ.ตวงสทิธิ ์วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

479
การท านายภาวะทารกแรกเกดิน ้าหนักนอ้ยจากปรมิาตรรกและดัชนหีลอดเลอืดรกในไตรมาสที่

สองดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งูสามมติิ
พญ.เพชรรัตน ์ป่ินประชานันท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

480
การนารอ่งเพือ่การศกึษาความสมัพันธข์องการปรากฏของโปรตนีโคลโธทีไ่ต กับ ระดับที่

สามารถถูกตรวจพบไดใ้นเลอืดและปัสสาวะ
อ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์
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481
การน าแนวทางการดแูลผูป่้วยโดยไมใ่ชย้ามาปฏบิัตสิามารถลดอบุัตกิารณ์ภาวะสบัสน

เฉียบพลันภายหลังการผา่ตัดในผูป่้วยสงูอายทุีเ่ขา้รักษาตัวในหออภบิาลศัลยกรรมได ้
อ.นพ.อรรณพ พริยิะแพทยส์ม วสิญัญวีทิยา

482
การน ารอ่งโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หค้วามรูเ้รือ่งการป้องกันอบุัตภัิยในบา้นแกผู่ด้แูลเด็กปฐมวยั

ในคลนิกิดแูลสขุภาพเด็กตอ่เนือ่ง
อ. พญ.กรมกิา วนิจิกลุ กมุารเวชศาสตร์

483
การน ารอ่งการใหย้าตา้นไวรัสเอชไอวเีพือ่ป้องกันการตดิเชือ้กอ่นสมัผัสเชือ้ในวยัรุน่ทีม่คีวาม

เสีย่งตอ่การตดิเชือ้ไวรัสเอชไอวใีนประเทศไทย
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

484
การบวมน ้าของหชูัน้ในทีต่รวจพบจากภาพเอ็มอารโ์ดยวธิฉีีดสารทบึรังสเีขา้โพรงหชูัน้กลางใน

ผูป่้วยโรคมเีนยีรแ์ละความสมัพันธก์ับอาการทางคลนิกิ
อ. พญ. มล.กัญญท์อง ทองใหญ่ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

485
การบาดเจ็บใหมบ่รเิวณอวยัวะเพศและทวารหนักของเด็กหญงิคดขีม่ขนืกระท าช าเรา

เปรยีบเทยีบกับกรณียนิยอม
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

486
การบาดเจ็บใหมบ่รเิวณอวยัวะเพศและทวารหนักของหญงิวยัผูใ้หญค่ดขีม่ขนืกระท าช าเรา

เปรยีบเทยีบกับกรณียนิยอม
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

487
การบาดเจ็บใหมบ่รเิวณอวยัวะเพศและทวารหนักของหญงิวยัหมดประจ าเดอืนคดขีม่ขนื

กระท าช าเรา
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

488 การบาดเจ็บของ brachial plexus ในเด็กแรกเกดิทีไ่ดรั้บการรักษาในโรงพยาบาลศริริาช ศ. นพ.ภานุพันธ ์ทรงเจรญิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

489 การบาดเจ็บทางกระดกูสนัหลังกับการตายจากอบุัตเิหตจุราจรทางบก พญ.นจิชา รทุธพชิยัรักษ์ นติเิวชศาสตร์

490
การบรูณาการการรักษาทาง Pedorthic รว่มกับทมีสหสาขาในการรักษาผูป่้วยในคลนิกิเทา้

เบาหวาน โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวชลธชิา แชม่ขนุทด โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

491
การปฏบิัตติามแนวทางก าหนดการดแูลสขุภาพเด็กไทยในการตรวจคัดกรองภาวะซดีโดย

แพทยป์ระจ าบา้นสาขากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.สปุระพัฒน ์สนใจพาณชิย์ กมุารเวชศาสตร์

492 การประเมนิโครงการฝึกอบรมการตรวจสอบเครือ่งใหย้าดมสลบกอ่นการใชง้าน นางอัญชนา เพ็ชรทองค า วสิญัญวีทิยา

493
การประเมนิกลา้มเนือ้ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากโรคกลา้มเนือ้ทีถ่่ายทอดทางพันธกุรรมโดยการ

สรา้งภาพดว้ยเรโซแนนซแ์มเ่หล็ก: รายงานผูป่้วยใน 1 ครอบครัว
รศ. พญ.กนกวรรณ บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์

494
การประเมนิกอ้นทีปี่กมดลกูโดย ADNEX model เพือ่ท านายความเสีย่งของมะเร็งรังไขก่อ่น

ผา่ตัด ในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.วชิชา ปณุยกนก สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

495 การประเมนิกอ้นทีปี่กมดลกูดว้ยคะแนน ADNEX เพือ่ท านายมะเร็งรังไข ่ในโรงพยาบาลศริริาช รศ.นพ.ประสงค ์ตันมหาสมทุร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

496
การประเมนิการเปลีย่นแปลงของพืน้ผวิดา้นหลังของกระจกตาหลังการผา่ตัด Femtosecond 

LASIK โดยอปุกรณ์พเิศษส าหรับการตรวจกระจกตา Orbscan®
อ. พญ.สขุศร ีโชตกิวณชิย์ จักษุวทิยา

497
การประเมนิการดแูลรักษาเบือ้งตน้ของผูป่้วยทีเ่รยีกใชบ้รกิารของระบบการแพทยฉุ์กเฉนิเพือ่

น าสง่ โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

498

การประเมนิการตรวจอมิมโูนโกลบลูนิจ ี(IgG) ทีต่า้นตอ่โปรตนีทีไ่มใ่ชโ่ครงสรา้ง (NS1) ของ

เชือ้ไวรัสเดงก ีดว้ยวธิ ีELISA หลังจากไดรั้บวคัซนีป้องกันโรคไขส้มองอักเสบเจอใีนตัวอยา่ง

ทีเ่ก็บไดจ้ากการศกึษาวจัิยวคัซนีใน JEC07

ศ.พญ. กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

499 การประเมนิการวนิจิฉัยโรคเชือ้ราในผวิหนังชัน้ตืน้ของแพทย ์และนักวทิยาศาสตร์ นางสาวลลติา มัฏฐาพันธ์ ตจวทิยา

500
การประเมนิขนาดของตอ่มอดนีอยดใ์นเด็กโดยใชก้ารสอ่งกลอ้งแบบออ่น หักงอไดป้ระเมนิ

หลังโพรงจมกู เปรยีบเทยีบกับภาพรังสกีะโหลกศรีษะดา้นขา้ง และผลการตรวจในหอ้งผา่ตัด
อ. พญ.วรรณนภิา วฒัโนภาส โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
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501

การประเมนิความเหมาะสมแนวทางการสง่ตรวจพเิศษทางรังสดีกูระเพาะปัสสาวะและทอ่

ทางเดนิปัสสาวะ ในผูป่้วยเด็กอาย ุ2 เดอืนถงึ 5 ปีทีม่ไีขแ้ละตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะเป็นครัง้

แรกในโรงพยาบาลศริริาช

ผศ. พญ.จันทมิา รองวริยิะพานชิ รังสวีทิยา

502

การประเมนิความแมน่ย าในการแบง่ระดับการโตผดิปกตขิองตอ่มอดนีอยดใ์นผูป่้วยเด็ก ดว้ย

ภาพถ่ายรังสดีา้นขา้งกะโหลกศรีษะ (lateral skull film) หรอืภาพดา้นขา้งของเนือ้เยือ่ทีล่ าคอ

 (lateral neck soft tissue technique)เทยีบกับการสอ่งกลอ้งทางโพรงจมกูในหอ้งผา่ตัด 

(direct nasopharyngoscopy)

อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

503
การประเมนิความแมน่ย าของการตรวจหาแบคทเีรยีกรุป๊ เอ สเตรปโตคอกคัส ชนดิทราบผล

รวดเร็วในผูป่้วยนอกอาการหวดั-เจ็บคอทีม่ารักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

504

การประเมนิความความพงึพอใจของผูใ้ชต้อ่คณุลักษณะผูส้ าเร็จการศกึษา หลักสตูร

ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล ปี

การศกึษา 2557

นางอมรรัตน ์จวบสมัย ฝ่ายการพยาบาล

505
การประเมนิความคุม้คา่ของการเตรยีมยาฉีดพรอ้มใชโ้ดยฝ่ายเภสชักรรมเปรยีบเทยีบกับวธิี

เตรยีมยาฉีดเฉพาะรายโดยพยาบาลทีห่อ
ภญ.ประภาพร นพรัตยาภรณ์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

506 การประเมนิความคุม้คา่ดา้นเศรษฐศาสตรข์องยากลุม่ SGLT-2 inhibitors ในการรักษาผูป่้วย รศ. พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

507
การประเมนิความคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตรข์องการใชย้า infliximab ในผูป่้วยโรคล าไสอ้ักเสบ

เรือ้รังในประเทศไทย
ผศ. พญ.พจมาน พศิาลประภา อายรุศาสตร์

508
การประเมนิความถูกตอ้งของการใชฐ้านขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสข์องรพ.ในการสบืคน้หาโรคตดิ

เชือ้ และการใชย้าตา้นจลุชพีของผูป่้วยอายรุกรรมสามัญ รพ.ศริริาช
ผศ. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

509

การประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลเชงิเปรยีบเทยีบระหวา่งยาแดพโตมัยซนิ

เปรยีบเทยีบกับการดแูลรักษาแบบมาตรฐานในผูป่้วยเด็กอายสุองถงึสบิเจ็ดปีทีต่ดิเชือ้

แบคทเีรยีในกระแสเลอืดโดยมสีาเหตจุากเชือ้สตาฟิโลค็อกคัส ออเรยีส

ผศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

510
การประเมนิความผดิปกตขิองการนอนหลับในผูป่้วยโรคพารก์นิสนัเปรยีบเทยีบระหวา่งการซกั

ประวตัแิละการใชแ้บบสอบถาม
อ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

511
การประเมนิความรูใ้นการวนิจิฉัย และการใหก้ารดแูลรักษาโรคผวิหนังทีเ่ป็นปัญหาส าหรับ

แพทยท์ีไ่มใ่ชต่จแพทย ์ในการอบรมโรคผวิหนังระยะสัน้
อ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

512
การประเมนิความรูค้วามเขา้ใจและทัศนคตขิองแพทยท่ั์วไปเกีย่วกับภาวะพษิและการใชย้า

ตา้นพษิทีพ่บไดบ้อ่ยในประเทศไทย
พญ.จรยิา ภดูศิชนิภัทร เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

513
การประเมนิความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมเกีย่วกับการเก็บรักษายาอนิซลูนิแบบปากกาใน

ผูป่้วยเบาหวาน
รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

514
การประเมนิคา่ความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืดในโรคธาลัสซเีมยีและความผดิปกตขิองฮโีมโกลบนิ

โดยการใชเ้ครือ่งมอืชนดิใหม ่(The cobas m511 integrated hematology analyzer)
ศ. ดร. นพ. วปิร วปิรกระษิต กมุารเวชศาสตร์

515
การประเมนิคา่ปรมิาณรังส ีจากการใชส้ารเภสชัรังสใีนการตรวจวนิจิฉัยทางเวชศาสตรน์วิเคลยีร์

 โรงพยาบาลศริริาช
รศ.มลลุ ีตัณฑวริฬุห์ รังสวีทิยา

516 การประเมนิคา่ปรมิาณรังสขีองบคุลากรทางรังสทีีป่ฎบิัตงิานในศนูยไ์ซโคลตรอนศริริาช นางสาวพรพรรณ เจยีมวฒุศิักดิ์ รังสวีทิยา

517
การประเมนิคา่รักษาพยาบาลส าหรับโรคเบาหวาน ไขมันในเลอืดผดิปกต ิและความดันโลหติ

สงูในผูป่้วยนอกทีใ่ชส้ทิธสิวสัดกิารขา้ราชการของกรมบัญชกีลาง
ผศ. ดร. พญ.มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

518
การประเมนิคา่สมัประสทิธกิารแพรก่ระจายของโมเลกลุน ้าเพือ่ใชแ้ยกภาวะมะเร็งตอ่ม

ลกูหมากจากภาวะทีไ่มใ่ชม่ะเร็งตอ่มลกูหมาก
อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา

519
การประเมนิคา่สมัประสทิธกิารแพรก่ระจายของโมเลกลุน ้าเพือ่ใชแ้ยกระหวา่งมะเร็งตอ่ม

ลกูหมากทีม่คีวามรนุแรงสงูและต า่ โดยใชก้ารตรวจคลืน่สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าขนาด 3 เทสลา่
อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา

520
การประเมนิคณุภาพชวีติ กอ่นและหลังการผา่ตัดปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิเยือ่บผุวิกระจกตาใน

กลุม่ผูป่้วยโรคผวิตารนุแรง
รศ. พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

521
การประเมนิคณุภาพชวีติและลักษณะจ าเพาะของการแพใ้นผูป่้วยผูใ้หญไ่ทยทีเ่ป็นโรคจมกู

อักเสบภมูแิพ ้
Dr.Puspalal Katel, M.D. โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

522
การประเมนิชนดิของขวดและจกุนมตอ่พฤตกิรรมการดดูของทารกเมือ่จ าเป็นตอ้งมกีารสลับ

ระหวา่งการดดูจากเตา้นมมารดาและจากขวดนม: การศกึษาวจัิยแบบสุม่และมกีลุม่เปรยีบเทยีบ
รศ. นพ.พฤหัส จันทรป์ระภาพ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

523
การประเมนิชดุตรวจ ViroTrack Acute Dengue NS1 Ag ในการวนิจิฉัยโรคตดิเชือ้ไวรัสเด็งกี่

ในประเทศไทย
ศ.พญ.ยพุนิ ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

524 การประเมนิตนเองสามารถเพิม่ศักยภาพของนักศกึษาวสิญัญพียาบาลไทยไดห้รอืไม่ นางสาวนุชนาถ สกลุพาเจรญิ วสิญัญวีทิยา

525
การประเมนิตน้ทนุ-ประสทิธผิล และตน้ทนุ-อรรถประโยชน ์ของการคัดกรองเบาหวานชนดิที ่2

 ในประชากรไทย
อ. พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

526

การประเมนิทัศนคตขิองนสิติแพทยเ์ชงิเปรยีบเทยีบระหวา่งการเรยีนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

และ การเรยีนรูผ้า่นการสมัผัสประสบการณ์ทางคลนิกิตัง้แตร่ะยะเริม่แรก ตอ่ความพรอ้มในการ

เรยีนชัน้คลนิกิ

ผศ. พญ.กษณา รักษมณี วสิญัญวีทิยา

527
การประเมนิประสทิธผิลและตน้ทนุของการรักษาโรคมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวารหนักดว้ยวธิี

ตา่งๆ ในประเทศไทย
ผศ. พญ.พจมาน พศิาลประภา อายรุศาสตร์

528
การประเมนิประสทิธผิลของการรณรงคเ์พือ่แกปั้ญหาการตัง้ครรภใ์นหญงิวยัรุน่โดย

โรงพยาบาลอ าเภอแหง่หนึง่ในจังหวดัภาคกลาง
นางสาวสทัุตตา บญุกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

529
การประเมนิประสทิธภิาพของเครือ่งมอืวเิคราะหล์ักษณะของฮโีมโกลบนิในโรคธาลัสซเีมยี

โดยหลักการ Mobile microchip electrophoresis platform
ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

530
การประเมนิประสทิธภิาพของแผน่ปิดแผล URGOSTART® ในการรักษาแผลเบาหวานบรเิวณ

เทา้ชนดิปลายประสาทเสือ่มรว่มกับขาดเลอืดเรือ้รัง
ศ. นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์

531
การประเมนิประสทิธภิาพของการใชแ้นวทางการรักษา ภาวะการตดิเชือ้รนุแรงในกระแสโลหติ

และภาวะช็อกจากการตดิเชือ้ในเด็กที ่แบบพหสุถาบัน
ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

532

การประเมนิประสทิธภิาพของการตรวจรนิเน่ (Rinne test) ดว้ยสอ้มเสยีงอลมูเินยีมความถี ่

256 เฮริตซ ์(Hz) และ 512 เฮริตซ ์(Hz) ในหน่วยตรวจโรคห ูคอ จมกู ภาควชิาโสต นาสกิ 

ลารงิซว์ทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

พญ.พัชราพร ผลพรไพบลูย์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

533
การประเมนิประสทิธภิาพของหุ่นจ าลองตอขาระดับเหนอืเขา่ในการฝึกทักษะการหลอ่แบบท า

เบา้ขาเทยีมระดับเหนอืเขา่ส าหรับนักศกึษากายอปุกรณ์
นางสาวปวณีา สดุเดช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

534
การประเมนิปรมิาณสารน ้าในปอดดว้ยวธิคีลืน่เสยีงความถีส่งู(อัลตราซาวดป์อด)เพือ่ใชใ้นการ

ท านายอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสยีชวีติในผูป่้วยฟอกเลอืด
รศ. นพ.ทว ีชาญชยัรจุริา อายรุศาสตร์

535
การประเมนิผลโครงการการดแูลแบบองคร์วมแกว่ยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอวสี าหรับโรงพยาบาล 

(ชือ่ยอ่โครงการแฮปป้ีทนี 2 และการประเมนิผลโครงการ)
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

536
การประเมนิผลการตรวจควอนตเิฟอรอนทบีใีนผูป่้วยเด็กและวยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอวซี ึง่มภีาวะ

ฟ้ืนตัวของระบบภมูคิุม้กันจากการไดรั้บยาตา้นไวรัสในประเทศไทย
ผศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

537 การประเมนิผลการผา่ตัดจลุศัลยกรรมยา้ยเนือ้เยือ่ ในโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

538
การประเมนิผลการรักษาและ ศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่ผลการรักษา ในผูป่้วยหลังเขา้รับการ

ผา่ตัดขอ้เขา่เทยีมทัง้ขอ้ ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

539
การประเมนิผลการรักษาดว้ยกลุม่บ าบัดโดยใชว้ธิกีารบ าบัดทางความคดิและพฤตกิรรมใน

ผูป่้วยทีม่ภีาวะปวดเรือ้รัง
รศ.พญ.ศริรัิตน ์คปุตวิฒุิ จติเวชศาสตร์

540
การประเมนิผลทางคลนิกิของยา Glyco-P? แบบฉีดเขา้หลอดเลอืดด าในผูป่้วยทีม่ารับ 

บรกิารทางวสิญัญี
อ. นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั วสิญัญวีทิยา

541
การประเมนิภาพเอกซเรยช์อ่งทอ้งที2่4ชัว่โมงหลังจากไดรั้บการตรวจล าไสใ้หญด่ว้ยการสวน

แป้งทางทวารหนัก เพือ่การวนิจิฉัยโรคล าไสไ้มม่ปีมประสาท
อ. พญ.พริา เนือ่งตัน รังสวีทิยา

542
การประเมนิภาวะแทรกซอ้นเรือ้รังในผูเ้ป็นเบาหวานทีค่ลนิกิเฉพาะโรคเบาหวาน ภาควชิา

อายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ระววีรรณ เลศิวฒันารักษ์ อายรุศาสตร์

543
การประเมนิภาวะแทรกซอ้นทางหลอดเลอืดเล็กในผูป่้วยเบาหวานระดับปฐมภมูทิีม่สีทิธกิาร

รักษาพยาบาลทีห่น่วยปฐมภมูใินระดับชมุชนตามหลักประกันสขุภาพถว้นหนา้แบบสหสถาบัน
กรภัทร มยรุะสาคร ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

544
การประเมนิภาวะการกลนืผดิปกตใินผูป่้วยโรคมะเร็งกลอ่งเสยีงระยะตน้ทีไ่ดรั้บการรักษาโดย

การผา่ตัดกลอ่งเสยีงออกบางสว่นในแนวระนาบตัง้
พญ.นวมณฑ ์พลเสน โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

545
การประเมนิภาวะระดับน ้าตาลในเลอืดต า่ตามความเป็นจรงิในผูป่้วยโรคเบาหวาน (การศกึษา 

NEEDS)
ศ.เกยีรตคิณุ พญ.วรรณี นธิยิานันท์ อายรุศาสตร์

546 การประเมนิภาวะสบูบหุรีม่อืสองโดยแพทย:์ การศกึษาแบบส ารวจยอ้นหลัง ผศ. นพ.สนทรรศ บษุราทจิ จติเวชศาสตร์

547

การประเมนิภาวะหลอดเลอืดแดงไตตบีหลังการปลกูถ่ายไต: เปรยีบเทยีบระหวา่งการตรวจ

ดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู Doppler และการตรวจดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า กับการตรวจดว้ยการ

ฉีดสารทบึรังสเีขา้หลอดเลอืดแดง

รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

548
การประเมนิระดับไขมันสะสมในชอ่งทอ้งโดยเครือ่งไบโออเิลกตรคิอลอมิพแีดนซใ์นผูต้ดิเชือ้

เอชไอวทีีไ่ดรั้บยาตา้นไวรัส HAART
พญ.ถริจติ บญุแสน อายรุศาสตร์

549
การประเมนิระยะเวลาของการเริม่หดตัวระหวา่งหัวใจหอ้งบนและหัวใจหอ้งลา่งของทารกใน

ครรภโ์ดยใชค้ลืน่เสยีงดอปเพลอรส์ามวธิี
พญ.กมลวรรณ์ กลการประเสรฐิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

550

การประเมนิลักษณะของภาพเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอกเพือ่ใชใ้นการแยกเนือ้งอกไทโม

มาชนดิลกุลามออกนอกแคปซลูออกจากเนือ้งอกไทโมมาชนดิไมล่กุลาม และหาปัจจัยที่

ท านายการกลับเป็นซ า้และอัตราการอยูร่อดภายหลังการผา่ตัด

รศ. พญ.กันยารัตน ์โตธนะรุง่โรจน์ รังสวีทิยา

551
การประเมนิลักษณะของหัวใจทารกในครรภท์ีเ่ป็นโรคฮโีมโกลบนิบารต์ดว้ยวธิ ีspeckle 

tracking
ผศ.พญ.ศนติรา อนุวฒุนิาวนิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

552 การประเมนิอายกุระดกูของเด็กไทยทีโ่รงพยาบาลศริริาชโดยวธิขีอง Greulich and Pyle ผศ. พญ.จันทมิา รองวริยิะพานชิ รังสวีทิยา

553
การประมาณระยะเวลาการผา่ตัดในแตล่ะโรค ของภาควชิาศัลยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล ดว้ยวธิกีารทางสถติแิบบจดุและแบบชว่ง
นางสาวสภุาภรณ์ ตันพรพทัิกษ์ ศัลยศาสตร์

554
การประมาณระยะทีเ่หมาะสมและขนาดยาสะสม BP-C1 ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะ

แพรก่ระจาย: การศกึษาระยะที ่IC ขนาดและผลของยา
ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

555

การประยกุตใ์ชโ้มเดลการจ าลองสถานการณ์เพือ่วเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบการออกตรวจ

ผูป่้วยของแพทยป์ระจ าบา้น ภาควชิาโสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา คณะแพทยส์าสตรศ์ริริาช

พยาบาล

นายณัฐพล งามยิง่ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

556
การประยกุตใ์ชร้ะบบ CatalystTM ในการตรวจสอบต าแหน่งการฉายรังสผีูป่้วยมะเร็งเตา้นม

ดา้นซา้ยดว้ยเทคนคิ deep inspiration breath hold
นางสาวสวรรยา สวุรรณดี รังสวีทิยา

557
การประยกุตใ์ชร้ะบบวางแผนการรักษาทางรังสแีบบจัดฐานความรูด้ว้ย RapidPlanTM ใน

ผูป่้วยมะเร็งตอ่มลกูหมาก
นางสาวกนกกาญจน ์กกึกอ้ง รังสวีทิยา

558
การประสานความรว่มมอืโดยสหสาขาเพือ่การดแูลผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้รว่มประสาท 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
รศ.นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

559
การประสานรายการยาเพือ่ตรวจจับการไดรั้บยาทีไ่มเ่หมาะสมในผูป่้วยสงูอายทุีไ่ดรั้บยาหลาย

ขนาน
นพ.ภวนิท ์ฐานสิโร อายรุศาสตร์

560 การปรับแกส้ภีาพถ่ายรอยโรคผวิหนังดว้ยการควบคมุสมดลุสเีทาโดยใชแ้ผน่สมีาตรฐาน นายวศิษิฏ ์สมบัตถิาวรกลุ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

561
การปรับปรงุผลทางคลนิกิในการรักษาโรคไต ผา่นระบบทะเบยีนโรคโกลเมอรลูัสในประเทศ

ไทย (ตอ่เนือ่งปีที ่3)
ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

562

การปรับรปูของกระดกูสนัหลังระดับอกภายหลังการผา่ตัดแกไ้ขเฉพาะแนวกระดกูสนัหลังสว่น

เอว ในผูป่้วยกระดกูสนัหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตทุีก่ระดกูสนัหลังระดับอกมกีารคดตัวมาก

รว่มดว้ยแตน่อ้ยกวา่การคดตัวของกระดกูสนัหลังระดับเอว

อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

563 การปรับวธิวีดัคา่ QT interval ทีเ่หมาะสมส าหรับ QT nomogram ใหง้า่ยขึน้ ผศ. นพ.สมัมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

564
การป้องกันสมาชกิในครัวเรอืนจากการสมัผัสกับผูต้ดิเชือ้วณัโรคทีด่ือ้ตอ่ยารักษาวณัโรค

หลายชนดิรายใหม ่(โครงการฟีนกิซ ์เอ็มดอีาร-์ทบี)ี
ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

565 การป่ันจักรยานของคนพกิารขาขาดในกรงุเทพประเทศไทย อ.จฑุามณี ปุ่ นศริิ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

566 การผลติเนือ้เยือ่กระดกูออ่นจากเซลลต์น้ก าเนดิเพือ่การรักษาโรคขอ้เขา่เสือ่ม ผศ. นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

567
การผสมยาชาในสเตยีรอยดแ์บบฉีดท าใหผ้ลการรักษาแผลเป็นนูนคลีอยดด์ขี ึน้หรอืลดลง

หรอืไม่
อ. นพ.สทิธโิชค ทวปีระดษิฐผ์ล ศัลยศาสตร์

568 การผา่ตัดเปลีย่นหลอดเลอืดแดงใหญทั่ง้หมด โดยใชห้ลอดเลอืดเทยีมทีป่ระกอบภายนอก รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

569 การผา่ตัดตอ่มน ้าลายผา่นกลอ้ง: ประสบการณ์ศริริาช ผศ. นพ.ภาวนิ เกษกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

570 การผา่ตัดท าหลอดอาหารทดแทนในเด็ก : ประสบการณ์ 10 ปี ในสถาบัน ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ศัลยศาสตร์

571
การผา่ตัดสอ่งกลอ้งล าไสใ้หญผ่า่นหนึง่แผล เปรยีบเทยีบกับการผา่ตัดสอ่งกลอ้งล าไสใ้หญ่

แบบใชม้อืชว่ย และ ชนดิมาตรฐาน
รศ. นพ.ธวชัชยั อัครวพิธุ ศัลยศาสตร์

572
การพน่ละอองฝอยกับการบรหิารยาทางหลอดเลอืดด าดว้ยยาเฟนทานลิ (Fentanyl) เพือ่ลด

อาการปวดหลังผา่ตัดตอ่มทอนซลิ การศกึษาแบบสุม่ ปกปิดทัง้สองดา้น
นางสาวชนติดา ปานทับทมิ วสิญัญวีทิยา

573
การพบเสน้ประสาทตาอักเสบในผูป่้วยโรคมัลตเิพลิสเคลอโรสสิและนวิโรมัยอลิัยตสิออพตกิา

ของโรงพยาบาลศริริาช
พญ.จนิดาภา ศรขีจร อายรุศาสตร์

574
การพยากรณ์โรคและผลการรักษาโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตันในผูป่้วยทีม่อีายุ

มากกวา่หรอืเทา่กับ 80 ปี
พญ.ญาดา ศรธี ารงสวสัดิ์ อายรุศาสตร์

575

การพยากรณ์โรคดว้ยการตรวจภาวะหลอดเลอืดแดงแข็งตงึจากคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจ 

นอกเหนอืจากการตรวจการขาดเลอืดของหัวใจเพยีงอยา่งเดยีวในผูป่้วยทีม่อีาการสงสยั

โรคหัวใจขาดเลอืด

รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์
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576
การพยากรณ์โอกาสการลม้เหลวแบบการกระจายในมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลาม: กฏการ

ท านายทางคลนิกิ, การศกึษาน ารอ่ง ณ โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา

577

การพยากรณ์การตอบสนองตอ่การรักษาผูป่้วยสมองเสือ่มจากโรคอัลไซเมอรโ์ดยใช ้การตรวจ

เพทสแกนดว้ยสารเภสชัรังสเีอฟสบิแปดฟลอเบทาเพยีรแ์ละเอฟสบิแปดฟลดูอีอกซกิลโูคส 

และการวดัปรมิาตรสมองโดยการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า

รศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

578

การพยากรณ์การรกุล ้าของมะเร็งปอดชนดิเซลลข์นาดไมเ่ล็กไปยังเยือ่หุม้ปอดชัน้ในโดย

กอ้นมะเร็งไมไ่ดอ้ยูช่ดิเยือ่หุม้ปอด จากการตรวจพบเสน้ทีห่นายืน่ออกมาจากกอ้นมะเร็งไปยัง

เยือ่หุม้ปอดในการตรวจเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรข์องทรวงอกในผูป่้วยโรงพยาบาลศริริาช

ผศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี รังสวีทิยา

579
การพยากรณ์ความเสีย่งของการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางหลอดเลอืดหัวใจโคโรนารใีนผูป่้วย

เด็กไทยทีเ่ป็นโรคคาวาซากโิดยการวดัระดับเอนไซมเ์อ็นทโีปรบเีอ็นพใีนกระแสเลอืด
ผศ.นพ.ประคัลภ ์จันทรท์อง กมุารเวชศาสตร์

580
การพยากรณ์ความเสีย่งของการเกดิภาวะชกัทีค่วบคมุไดย้ากในเด็กไทยทีเ่ป็นโรคลมชกั

เฉพาะที่
ผศ. นพ.สรวศิ วรีวรรณ กมุารเวชศาสตร์

581
การพยากรณ์จากผลคะแนนจากพยาธวิทิยารว่มกับขอ้มลูทางคลนิกิในการท านายโอกาสกลับ

เป็นซ า้ของมะเร็งเตา้นมชนดิฮอรโ์มนเป็นบวกระยะตน้หลังการรักษาดว้ยการผา่ตัด
ผศ. พญ.ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

582

การพยากรณ์จ านวนผูป่้วยมารับบรกิารผา่ตัด ของภาควชิาศัลยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล ลว่งหนา้ 3 ปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2562-2564 ดว้ยวธิกีาร

วเิคราะหอ์นุกรมเวลา (Time series analysis)

นางสาวสภุาภรณ์ ตันพรพทัิกษ์ ศัลยศาสตร์

583
การพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นายจตรุภัทร ตันตวิงศ์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

584
การพยากรณ์ภาวะโรคสมองขาดเลอืดในกลุม่ผูป่้วยหลอดเลอืดสมองสว่นหนา้ทีผ่า่นการ

รักษาภายในหลอดเลอืดดว้ยคา่ Permeability surface product (PS)
รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

585
การพยากรณ์ระยะปลอดโรคในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีโ่รคยังไมแ่พรก่ระจายไปตอ่มน ้าเหลอืง 

และ มคีา่ Human Epidermal Receptors (HER)2 เป็นบวก
ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

586
การพยงุชพีดว้ยเครือ่ง ECMO ในทารกทีเ่ป็นโรคหัวใจพกิารแตก่ าเนดิ: ประสบการณ์ระยะ

เริม่แรกของ โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. นพ.เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ศัลยศาสตร์

587 การพัฒนา inhouse real-time PCR ส าหรับการตรวจ HLA typing รศ. พญ. ศศจิติ เวชแพศย ์และ น.ส.จริาภรณ์ ประเสรฐิสงัข์ วทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหติ

588 การพัฒนาเซลลเ์พชฌฆาตส าหรับการรักษามะเร็งดว้ยภมูคิุม้กันบ าบัด ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

589
การพัฒนาเทคโนโลยกีารตรวจเซลลม์ะเร็งในกระแสเลอืดเพือ่ท านายการแพรก่ระจายของ

โรคมะเร็งระบบทางเดนิอาหาร
อ.ดร.นพ.วทิรู ชนิสวา่งพัฒนกลุ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

590
การพัฒนาเพือ่การแยกเฉพาะสว่นแบบอัตโนมัตขิองหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้โป่งพองใน

ชอ่งทอ้งดว้ยเทคนคิทีก่า้วหนา้หลากหลายวธิี
ศ. นพ.ทนงชยั สริอิภสิทิธิ์ รังสวีทิยา

591
การพัฒนาแกนโลหะใสใ่นโพรงกระดกูเพือ่ดามกระดกูตน้ขาสว่นตน้ แบบสัน้ (Short 

Cephalomedullary Nail)
รศ.นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

592 การพัฒนาแนวทางการวจัิยโรคสครัปทัยฟัสและดรคตดิเชือ้รกิเก็ตเซยีอืน่ๆในประเทศไทย ศ.พญ.ยพุนิ  ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

593 การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะโภชนาการส าหรับผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง ผศ. พญ.เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

594 การพัฒนาแบบจ าลองเพือ่ฝึกฝนการใสท่อ่ระบายน ้าส าหรับทารกในครรภ์ ผศ.พญ.นศิารัตน ์พทัิกษ์วชัระ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

595
การพัฒนาแบบทดสอบคัดกรองปัญหาดา้นพฤตกิรรม อารมณ์และจติใจสาหรับ ผูป่้วยสมอง

เสือ่มฉบับภาษาไทย
ศ. นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม
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596 การพัฒนาแบบประเมนิความสามารถในการท าหนา้ทีใ่นผูป่้วยจติเวชเด็กและวยัรุน่ ผศ.นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

597 การพัฒนาแบบประเมนิพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยเด็กวยัรุน่โรคเอสแอลอี นางสาวทรงศริ ิคลา้ยคลงึ ฝ่ายการพยาบาล

598 การพัฒนาแบบประเมนิพฤตกิรรมกา้วรา้วในผูป่้วยจติเวช รศ. ดร. พญ.สนัุนทา ฉันทกาญจน์ จติเวชศาสตร์

599
การพัฒนาแบบวดัทนุทางจติวทิยาส าหรับนักศกึษาคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

มหาวทิยาลัยมหดิล โดยใชว้ธิวีเิคราะหห์ลายลักษณะหลากวธิี
นายอทิธพิล พงษ์พรรณรวม โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

600
การพัฒนาแบบสอบถามเพือ่วดัความพงึพอใจของผูป่้วยตอ่การบรกิารระงับความรูส้กึแบบ

ท่ัวไปส าหรับคนไทย
รศ. นพ.ปฏภิาณ ตุม่ทอง วสิญัญวีทิยา

601

การพัฒนาและตรวจสอบความแมน่ย าของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพยากรณ์การตอบสนองตอ่การ

ใสท่อ่ระบายทางเดนิน ้าดโีดยการสอ่งกลอ้งในผูป่้วยทีม่กีารอดุตันของทางเดนิน ้าดจีาก

โรคมะเร็งทีไ่มส่ามารถรักษาไดด้ว้ยการผา่ตัด

รศ. พญ.นนทล ีเผา่สวสัดิ์ อายรุศาสตร์

602
การพัฒนาและประเมนิความเทีย่งตรงของแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ภาวะใสท่อ่หายใจ

ยากในผูป่้วยอว้น
ผศ. พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิญัญวีทิยา

603
การพัฒนาและประสทิธผิลของแอพพลเิคชัน่บนโทรศัพทเ์คลือ่นทีส่ าหรับการดแูลตนเองของ

ผูป่้วยบาดเจ็บไขสนัหลังทีใ่ชก้ารสวนปัสสาวะเป็นครัง้คราว
รศ.พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

604 การพัฒนาโปรแกรมแยกสว่นเนือ้ตับจากการวดัปรมิาณเหล็กในตับ รศ. ดร.ไพรัช สายวริณุพร รังสวีทิยา

605 การพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่จ าแนกรปูแบบความผดิปกตขิองลานสายตา ผศ. พญ.ดารนิทร ์สากยิลักษณ์ จักษุวทิยา

606 การพัฒนาโปรแกรมสอนเทคนคิการปรับพฤตกิรรมเด็กส าหรับผูป้กครองผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต รศ.นพ.ชาญวทิย ์พรนภดล จติเวชศาสตร์

607
การพัฒนากระบวนการดแูลผูป่้วยมะเร็ง แผนกผูป่้วยนอก ภาควชิา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา 

ดว้ยเวชระเบยีนอเิล็กทรอนกิสแ์ละแนวคดิลนี
พญ.ปฐมา กติตสิวุรรณ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

608
การพัฒนาการตรวจวนิจิฉัยกลุม่โรคพันธกุรรมทีส่ าคัญดว้ยเทคนคิการอา่นรหัสดเีอ็นเอของ

กลุม่ยนีกอ่โรคจ านวนมากในปฏกิริยิาเดยีวกัน
อ.นพ.ชนนิทร ์ลิม่วงศ์ อายรุศาสตร์

609
การพัฒนาการทดสอบ Methemoglobin Reduction โดยการใช ้Flow cytometry ส าหรับ

การวนิจิฉัยภาวะพรอ่งเอนไซม ์G6PD ในประชากรไทย
ศ. นพ.วนัชยั วนะชวินาวนิ อายรุศาสตร์

610
การพัฒนาการประเมนิผล T2* ในผูป่้วยทีม่ปีรมิาณเหล็กเกนิโดยใชก้ารแยกขอ้มลูภาพแบบ 

1D และ 2D fuzzy c-mean
รศ. ดร.ไพรัช สายวริณุพร รังสวีทิยา

611 การพัฒนาการประเมนิผลทักษะการรูส้ารสนเทศในนักศกึษาแพทย ์: การศกึษาน ารอ่ง นพ.โลกเชษฐ ์ธนสกุาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

612
การพัฒนาการผลติวคัซนีโรคภมูแิพจ้ากเรณูสูเ่ชงิพาณชิย ์บัญช ีการผลติวคัซนีโรคภมูแิพเ้รณู

 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-430564-3)
ศ. พญ.ฉววีรรณ  บนุนาค โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

613

การพัฒนาการรักษาผูป่้วยภาวะเซลลต์น้ก าเนดิเยือ่บผุวิกระจกตาบกพรอ่งดว้ยวธิกีารผา่ตัด

ปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิเยือ่บผุวิกระจกตาโดยใชเ้ซลลป์รมิาณนอ้ยและไมอ่าศัยการ

เพาะเลีย้ง เพือ่เป็นแนวทางในการรักษาผูป่้วยภาวะนีอ้ยา่งครบวงจรในประเทศไทย

รศ.พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

614 การพัฒนาการศกึษาส าหรับบคุลากรสาธารณสขุทีเ่หมาะสมในศตวรรษที ่21 ศ. พญ.วณชิา ชืน่กองแกว้ จักษุวทิยา

615 การพัฒนาขอ้สะโพกเทยีมแบบฝังในส าหรับผูส้งูอาย ุ(Hip Joint) รศ.นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

616
การพัฒนาคลังเซลลม์ะเร็งเพาะเลีย้งและฐานขอ้มลูประกอบเชงิโอมกิส ์สูก่ารพัฒนาการ

รักษามะเร็งแบบแมน่ย า
ศ. ดร. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

617
การพัฒนาคลังเซลลม์ะเร็งเพาะเลีย้งของระบบทางเดนิอาหารเพือ่สรา้งฐานขอ้มลูประกอบเชงิ

โอมกิสส์ูก่ารพัฒนาการรักษามะเร็งระบบทางเดนิอาหารแบบแมน่ย า
อ. ดร. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์
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618
การพัฒนาคณุภาพการดแูลผูป่้วยวณัโรคดือ้ยาหลายขนาน โดยใชร้ะบบทะเบยีนวณัโรคแบบ

อเิล็กทรอนกิส์
รศ. พญ.ณสกิาญจน ์อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

619
การพัฒนาชดุตรวจเพือ่การวนิจิฉัยโรคปอดอักเสบจากเชือ้นวิโมซสีตสิเบือ้งตน้ดว้ยวธี ีdroplet

 digital polymerase chain reaction
อ.นพ.อนุภพ จติตเ์มอืง อายรุศาสตร์

620
การพัฒนาชดุอมิมวิโนโครมาโทกราฟีส าหรับตรวจหาไวรัสไขห้วดัใหญช่นดิเอ และจ าแนก

ซบัทัยป์ เอช-5 และ เอช-9 ของไวรัสไขห้วดันก
ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

621

การพัฒนาซร่ัีมจากเลอืดสายสะดอืของทารกแรกเกดิเป็นซร่ัีมพรอ้มใชส้ าหรับงานวจัิยและ

งานตรวจวนิจิฉัย ปีที ่2 (Development of serum from umbilical cord blood for research

 and diagnostic analysis, Phase ll)

ดร.ทัศนยี ์ เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

622
การพัฒนาตน้แบบอปุกรณ์พยงุสน้เทา้และฝ่าเทา้ชนดิส าเร็จรปูทีเ่หมาะสมส าหรับผูท้ีม่อีุง้เทา้

สงู อุง้เทา้ปกต ิและอุง้เทา้แบน
ผศ. พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

623
การพัฒนาตัวชีว้ดัสมรรถนะของผูช้ว่ยพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล คณะแทยศาสตร์

ศริาชพยาบาล
นางกัญญาภัค ศรสีขุโกศลนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด

624 การพัฒนามาตรวดับนฐานแนวคดิพทุธศาสนา
อ. นพ. ศภุโชค สงิหกันต ์และ นายปญุญากรณ์ วรีะ

พงษานันท์
จติวทิยาคลนิกิ

625
การพัฒนาระบบและเครอืขา่ยบรบิาลรักษาเบาหวาน ชนดิที ่1 และเบาหวานในเด็กและวยัรุน่ 

ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2559
รศ.พญ.สภุาวด ีลขิติมาศกลุ กมุารเวชศาสตร์

626 การพัฒนาระบบการหลอ่แบบส าหรับอปุกรณ์เสรมิระดับล าตัว: โครงการศกึษาน ารอ่ง นางสาวพาขวญั นวลนิม่ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

627
การพัฒนาระบบคอมพวิเตอรช์ว่ยออกแบบและผลติทีน่ั่งหลอ่แบบเฉพาะรายส าหรับคนไข ้

กลา้มเนือ้ออ่นแรง
นางสาวขวญัเนตร เพิม่พลู โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

628
การพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ (ศริริาชสาน

สองวยั : บางกอกนอ้ยโมเดล)
รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

629
การพัฒนาระบบทะเบยีนขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสข์องผูป่้วยภาวะภมูคิุม้กันบกพรอ่งชนดิทีเ่กดิ

จากแอนตบิอดีต้อ่อนิเตอรเ์ฟอรอนแกมมา่
รศ. พญ.ณสกิาญจน ์อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

630
การพัฒนารปูแบบการประเมนิ โครงการฝึกอบรมตอ่เนือ่งส าหรับพยาบาลวชิาชพี: การ

ประยกุตใ์ชแ้นวคดิความเชือ่มโยงสอดคลอ้ง
นางสาวภัทราภรณ์ สกุาญจนาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาล

631 การพัฒนาวธิ ีReal – time PCR ส าหรับการตรวจ HLA typing นางสาวจริาภรณ์ ประเสรฐิสงัข์ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

632
การพัฒนาวธิกีารตรวจหาสารเคมกี าจัดศัตรพูชื 35 ชนดิ ในพลาสมา่ ดว้ยวธิโีซลดิเฟสไมโคร

เอ็กแทรคทช์ัน่ แกส๊โครมาโตกราฟฟ่ี แมสสเป็กโตมติตรี้
อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

633
การพัฒนาวธิอีัลตรา้เพอรฟ์อแมนซล์คิวดิโครมาโตกราฟีทีม่โีฟโตไดโอดแอรเ์รย ์เป็นเครือ่ง

ตรวจวดัเพือ่ใชใ้นการตรวจวดัระดับยาเดกซาเมทาโซน ในพลาสมาของมนุษย์
ผศ. นพ.ธรีะ กลลดาเรอืงไกร เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

634 การพัฒนาสือ่การสอนเพือ่ป้องกันและควบคมุโรคอว้นในเด็ก นางสาวหทัยชนก ตริพงศพ์ร กมุารเวชศาสตร์

635
การพัฒนาสูก่ารเป็นพยาบาลหัวหนา้เวรศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยรัฐแหง่หนึง่

ในกรงุเทพ
นางพวงยพุา ยิม้เจรญิ ฝ่ายการพยาบาล

636
การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละความสามารถทางคลนิกิของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6 ในภาวะ

ฉุกเฉนิทางสตูกิรรมโดยการเรยีนการสอนผา่นสถานการณ์จ าลอง
นางสาวอนันตพร นมรักษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

637 การพัฒนาอปุกรณ์จัดแนวขาเทยีมชนดิแกนในอยา่งงา่ย อ.คาซฮูโิกะ ซาซากิ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร
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638
การพจิารณารับรองโครงการของคณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในคน คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล
ผศ. ดร.ศรวีมิล มโนเชีย่วพนิจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

639

การฟ้ืนตัวของประสาทรับความรูส้กึในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บขา่ยประสาทแขน หลังจาก

รักษาดว้ยการผา่ตัดโดยการยา้ยรากประสาทคอที ่7 ดา้นตรงขา้มไปตอ่กับเสน้ประสาทมเีดยีน

 เป็นเวลา 4 ปีขึน้ไป

ศ. นพ.ภานุพันธ ์ทรงเจรญิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

640
การฟ้ืนตืน่จากยาระงับความรูส้กึในผูป่่วยทีม่ารับการผา่ตัดกระดกูคอเปรยีบเทยีบระหวา่งการ

ไดรั้บกับไมไ่ดรั้บยาเดก๊ซเ์มเดทโธมดินีเป็นยาเสรมิระหวา่งการระงับความรูส้กึ
อ.พญ.บศุรา ศริวิณัสาณฑ์ วสิญัญวีทิยา

641
การฟ้ืนฟสูภาพผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองไทย บัญช ีการฟ้ืนฟสูภาพผูส้งูอาย ุคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-430712-4)
รศ. พญ.วไิล  คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

642 การมว้นตัวไมส่มบรูณ์ของฮปิโปแคมปัสในผูป่้วยทีม่อีาการชกัและไมม่อีาการชกั ผศ. พญ.ณสดุา ดา่นชยัวจิติร รังสวีทิยา

643
การยา้ยกลา้มเนือ้ gracilis เพือ่ท าหนา้ทีเ่หยยีดขอ้ศอกส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บบาดเจ็บของ

เสน้ประสาท brachial plexus ทกุเสน้และมารับการรักษาชา้: วธิกีารผา่ตัดแบบศริริาช-1
ศ. นพ.ภานุพันธ ์ทรงเจรญิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

644
การยา้ยกลา้มเนือ้ gracilis เพือ่ท าหนา้ทีเ่หยยีดขอ้ศอกส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บบาดเจ็บของ

เสน้ประสาท brachial plexus ทกุเสน้และมารับการรักษาชา้: วธิกีารผา่ตัดแบบศริริาช-2
ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

645 การยดึตรงึกระดกูหักลม้เหลวในประเทศไทย ผศ. นพ.ดเิรก ตันตเิกตุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

646
การรว่มมอืจัดท าเว็บไซตด์แูลป้องกันเด็กตดิเกม ระยะที ่2 (ตอ่เนือ่ง) บัญช ีเด็กไทยไมต่ดิ

เกม คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-430129-1)
รศ. นพ.ปรชีา  สนุทรานันท์ วสิญัญวีทิยา

647
การระงับความรูส้กึและผลสบืเนือ่งภายหัลงการผา่ตัดของทารกแรกเกดิทีม่ารับการผา่ตัด

แกไ้ขโรคหลอดอาหารอดุตันและ/หรอืมชีอ่งตอ่ระหวา่งหลอดอาหารกับหลอดลม
อ. พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิญัญวีทิยา

648
การระงับความรูส้กึในผูป่้วยทีม่าเขา้รับการสอ่งกลอ้งเพือ่ผา่ตัดทารกตัวออ่น และอบุัตกิารณ์

การเกดิภาวะแทรกซอ้น
ผศ. พญ.พัชรยีา นวิฒันภ์มูนิทร์ วสิญัญวีทิยา

649

การระงับความรูส้กึดว้ยแกส๊ซโีวฟลเูรน (sevoflurane) ผา่นหนา้กากครอบปาก และจมกู

ส าหรับ ใหอ้อกซเิจน เปรยีบเทยีบกับการใหย้าโปรโพฟอล (propofol) ทางหลอดเลอืดด า 

ในผูป่้วยเด็กอาย ุ1-6 ปีทีม่ารับการตรวจเอ็กซเรยภ์าพคลืน่สะทอ้น ในสนามแมเ่หล็ก (MRI) 

ทีโ่รงพยาบาลศริริาชในเวลาราชการ

อ. นพ.ศภุชยั พลูสรรพสทิธิ์ วสิญัญวีทิยา

650 การระงับปวดในผูป่้วยอบุัตเิหตุ อ. พญ.ปราณี รัชตามขุยนันต์ วสิญัญวีทิยา

651
การระบอุปุสรรคในการตรวจคัดกรองความยาวของปากมดลกูเป็นสากลส าหรับการป้องกันการ

คลอดกอ่นก าหนด: การวจัิยเชงิปฏบิัตกิาร
รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบลูย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

652
การรักษา Hemangioma และ Kasabach - Merrit syndrome ในผูป่้วยเด็กทีโ่รงพยาบาลศริิ

ราช ศกึษายอ้นหลัง 10 ปี
ผศ. นพ.เจษฎา บัวบญุน า กมุารเวชศาสตร์

653 การรักษาเทา้ปกุชนดิไมท่ราบสาเหตดุว้ยวธิกีารดัดและเขา้เฝือกแบบพอนเซนติ รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

654
การรักษาเนือ้งอกหลอดเลอืดทีผ่วิหนังดว้ยการทายา 0.5% timolol maleate eye drop 

เทยีบกับการทา placebo solution ในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.รัตนาวลัย จันทร กมุารเวชศาสตร์

655
การรักษาแบบเขม้ขน้โดยเร็วในทารกทีต่ดิเชือ้เอชไอวเีพือ่ใหเ้ชือ้เอชไอวอียูใ่นภาวะสงบ การ

ศกึษาวจัิยระยะที ่I/II เพือ่พสิจูนแ์นวคดิ (Protocol No.IMPAACT P1115)
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

656 การรักษาแผลหลอดเลอืดด าโดยวสัดพัุนแผลแบบสองชัน้, รายงานผูป่้วย 8 ราย อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

657
การรักษาและเขา้ถงึยาบลีมิแูม็บอยา่งตอ่เนือ่ง ในประเทศทีย่ังไมไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน

ผลติภัณฑ์
ศ.คลนิกิ นพ.สรุศักดิ ์นลิกานุวงศ์ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

658
การรักษาโดยวธิกีารเปลีย่นถ่ายพลาสมา ในผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองระบบประสาท ใน

โรงพยาบาลศริริาช พศ. 2547-2556
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

659

การรักษาโรคไสต้ิง่แตกทะล ุดว้ยการใสส่ายระบายผา่นทางผวิหนัง โดยใชเ้ครือ่งอัลตรา้ซาวด์

 หรอืเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์เพือ่ชว่ยในการน าทาง ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่

หนึง่ : ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับผลลัพธท์ีด่ ี

รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

660 การรักษาโรคปานแดงระยางคโ์ตหลอดเลอืดขอดดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีส่งู อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

661
การรักษาใหห้ายขาดเปรยีบเทยีบกับการใหเ้คมบี าบัดทางเสน้เลอืดเพยีงอยา่งเดยีวในผูป่้วย

มะเร็งตับระยะกลางตามค าแนะน าของคลนิกิมะเร็งตับบารเ์ซโลนา
อ. นพ.สปุรชีา อัสวกาญน์ ศัลยศาสตร์

662 การรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะหลังคดโดยการตัดกระดกูซีโ่ครงในแงเ่ทคนกิ และ ประสบการณ์ ผศ. นพ.วรีะศักดิ ์สทุธพิรพลางกรู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

663

การรักษาผูป่้วยธาลัสซเีมยีชนดิพึง่พาเลอืดทีม่ภีาวะเหล็กเกนิในตับอยา่งรนุแรง และไม่

ตอบสนองตอ่ยาขับเหล็กตามมาตรฐาน ดว้ยการใหย้าดเีฟอรร์าซริอ๊กรว่มกับยาดเีฟอรร์อ๊กซา

มนี เป็นระยะเวลา 1 ปี

พญ.ชญามน ทักษ์ประดษิฐ์ กมุารเวชศาสตร์

664
การรักษาผูป่้วยภาวะช็อกดว้ยการใหส้ารละลายครสิตัลลอยดเ์ปรยีบเทยีบกับการให ้

สารละลายคอลลอยดร์ว่มกับสารละลายครสิตัลลอยด์
ผศ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์

665
การรักษาผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิลมิฟอยดแ์ละมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่ดรั้บการรักษา

ดว้ยการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิในผูใ้หญโ่ดยใชย้าบซูลัแฟนรว่มกับเมลฟาแลนใน รพ.ศริริาช
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

666
การรักษาผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูชนดิสมอลเซลลน์วิโรเอ็นโดครนี: ประสบการณ์ 10 ปี ใน

โรงพยาบาลศริริาช
นพ.สมชาต ิสนุทราภริมย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

667 การรักษาผูป่้วยมะเร็งรังไขช่นดิเยือ่บผุวิ ดว้ยยาเคมบี าบัดแบบผูป่้วยนอก พญ.สริ ีลิม้เทยีมเจรญิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

668
การรักษาภาวะขาขาดเลอืดขัน้วกิฤตจิากโรคเบาหวานโดยการใชเ้ซลลต์น้ก าเนดิ ระยะที ่1 

(ปีที ่1)
รศ.นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

669
การรักษาภาวะตาขา่ยโผลใ่นชอ่งคลอดภายหลังการผา่ตัดซอ่มแซมอวยัวะอุง้เชงิกรานหยอ่น 

โดยวธิปีระคับประคองและวธิกีารผา่ตัดแบบผูป่้วยนอก
พญ.ชตุมิน อสมัภนิวงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

670
การรักษาภาวะทอ่ลมและหลอดลมอักเสบตดิเชือ้แบคทเีรยีแกรมลบทีส่มัพันธก์ับเครือ่งชว่ย

หายใจดว้ยยาโคลสิตนิชนดิพน่เขา้ทอ่ลม
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

671
การรักษามะเร็งตับดว้ยวธิ ีIrreversible electroporation: ผลการรักษาเบือ้งตน้และ

ภาวะแทรกซอ้น
ผศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี รังสวีทิยา

672
การรักษามะเร็งหลอดอาหารชนดิสแควมัสเซลลร์ะยะเริม่แรกดว้ยการผา่ตัดลอกผวิเยือ่บุ

หลอดอาหาร โดยการสอ่งกลอ้งในผูป่้วยไทยจ านวน 10 ราย
นพ.กตินัิทธ ์ทมิอดุม ศัลยศาสตร์

673 การรับรูค้วามเป็นองคก์รพยาบาลสมรรถนะสงูของพยาบาลโรงพยาบาลศริริาช นางสาวดษุณีย ์ยศทอง ฝ่ายการพยาบาล

674 การรับรูค้วามสามารถของตนเองดา้นการรูส้ารสนเทศของนักศกึษาพยาบาล ผศ. นพ.สปุระพัฒน ์สนใจพาณชิย์ กมุารเวชศาสตร์

675
การรับรูค้วามสามารถดา้นทักษะการสือ่สารและใหค้ าปรกึษาของแพทยป์ระจ าบา้นสาขากมุาร

เวชศาสตร์
ผศ. นพ.สปุระพัฒน ์สนใจพาณชิย์ กมุารเวชศาสตร์

676
การรับรูจ้รยิธรรมวชิาชพีพยาบาลและวฒันธรรมองคก์รของพยาบาลในโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัย
นางสาวภาสวนี ์เทพกาล ฝ่ายการพยาบาล

677
การรับรูต้ าแหน่งของขอ้ศอกในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บของแขนงเสน้ประสาทแขนชนดิที่

แขนงประสาทมกีารบาดเจ็บทัง้หมดหลังการผา่ตัดยา้ยกลา้มเนือ้
ศ. นพ.ภานุพันธ ์ทรงเจรญิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

678

การรายงานผลการรักษาระยะยาวในผูป่้วยเฉพาะรายทีไ่ดรั้บการผา่ตัดยา้ยเสน้ประสาทอัลนา

ทัง้เสน้จากขา้งตรงขา้มมายังเสน้ประสาทมเีดยีนของขา้งทีไ่ดรั้บบาดเจ็บตอ่ขา่ยประสาทเบร

เคยีลชนดิทัง้หมดจากอบุัตเิหตุ

ศ. นพ.ภานุพันธ ์ทรงเจรญิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

679 การลงทะเบยีนและตดิตามไปขา้งหนา้ของผูม้ภีาวะกอ่นเป็นเบาหวานทีม่คีวามเสีย่งสงู ผศ.นพ.วรีชยั ศรวีณชิชากร อายรุศาสตร์

680
การลงทะเบยีนการตรวจสขุภาพส าหรับการศกึษาปัจจัยเสีย่งของโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง 

(โครงการศริริาชเฮลท)์
ผศ.นพ.ยทุธนา อดุมพร  งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

681
การลงทะเบยีนขดลวดไบโอแมทรกิสแ์อลฟา (ขดลวดค ้ายันผนังหลอดเลอืดหัวใจโคบอลท์

โครเมยีม เคลอืบยาตา้นการตบีซ า้ไบโอลมิัส เอ-9) หลังขึน้ทะเบยีนยา
รศ.นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

682 การลงทะเบยีนขอ้มลูผูป่้วยโรคลมพษิเรือ้รังใน CURE (Chronic urticaria registry) ศ. พญ.กนกวลัย กลุทนันทน์ ตจวทิยา

683
การลงทะเบยีนฐานขอ้มลูโรคระดับสากล เพือ่เก็บขอ้มลูอาการแสดง, การรักษา และ

ผลการรักษาในผูป่้วยโรคทเูบอรัส สเคลอโรซสิ คอมเพล็กซ ์– ทโีอเอสซเีอ
ผศ. นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

684

การลงทะเบยีนผูต้ดิเชือ้ HIV และผูป่้วยเอดสเ์พือ่การศกึษาไปขา้งหนา้เกีย่วกับธรรมชาตขิอง

การตดิเชือ้และ การตอบสนองในดา้นสมองและจติใจ ดา้นเมตะบอลกิ และดา้นเชือ้ไวรัสและ

ภมูคิุม้กัน (การศกึษาชารป์เพนนิง่)

รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

685

การลงทะเบยีนผูต้ดิเชือ้ HIV และผูป่้วยเอดสเ์พือ่การศกึษาไปขา้งหนา้เกีย่วกับธรรมชาตขิอง

การตดิเชือ้และ การตอบสนองในดา้นสมองและจติใจ ดา้นเมตะบอลกิ และดา้นเชือ้ไวรัสและ

ภมูคิุม้กัน (การศกึษาชารป์เพนนิง่): การศกึษาภาวะแทรกซอ้นทางดา้นวติามนิดแีละมวล

กระดกู

ผศ.ดร.พญ. มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

686 การลงทะเบยีนผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดช์าวไทย รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

687
การลงทะเบยีนผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวลมิโฟไซตช์นดิเรือ้รังในประเทศไทย: การศกึษา

โดยสหสถาบัน
อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

688

การลงทะเบยีนผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอดุตันทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการใชอ้ปุกรณ์ลากลิม่

เลอืดของบรษัิทเมดโทรนกิหลังวางตลาด เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูจรงิในภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้

รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

689 การลงทะเบยีนผูป่้วยชาวไทยทีเ่ป็นโรคพังผดืในปอดชนดิไมท่ราบสาเหตุ ผศ. นพ.ศภุฤกษ์ ดษิยบตุร อายรุศาสตร์

690
การลงทะเบยีนผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดล าไสใ้หญแ่ละทวารหนักภายใตโ้ปรแกรมสง่เสรมิการ

ฟ้ืนตัวหลังผา่ตัด
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

691
การลงทะเบยีนผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิมัยอลีอยดท์ีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยใหม ่

และเก็บสารพันธกุรรมเพือ่ใชต้รวจการกลายพันธุข์องยนี
อ. นพ.วรีภัทร โอวฒันาพานชิ อายรุศาสตร์

692
การลงทะเบยีนผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิลมิฟอยดท์ีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยใหม ่และ

เก็บสารพันธกุรรมเพือ่ใชต้รวจการกลายพันธุข์องยนี
ผศ. นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

693

การลงทะเบยีนภาคสนามดา้นการตา้นการแข็งตัวของเลอืดท่ัวโลกทีส่งัเกตการณ์การรักษา

และผลการรักษาในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาเหตกุารณ์ลิม่เลอืดอดุตันหลอดเลอืดด า (Venous 

Thromboembolic Event) ในความเป็นจรงิ

ศ.นพ.ประมขุ มทุริางกรู อายรุศาสตร์

694

การลงทะเบยีนหลังวางตลาดในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยเครือ่งมอื

ผา่ตัดลิม่เลอืดในหลอดเลอืดสมองของบรษัิทเมดโทรนกิ เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูจรงิในภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

รศ.พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา
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695
การลดวนันอนโรงพยาบาลโดยใชเ้กณฑป์รับเปลีย่นยาตา้นจลุชพีและเกณฑจ์ าหน่ายกลับ

บา้นตัง้แตแ่รกเริม่
รศ.พญ.ณสกิาญจน ์อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

696 การลดอัตราการตดิเชือ้หลังผา่ตัดตอ้กระจกดว้ยการฉีดยา cefuroxime เขา้ชอ่งหนา้มา่นตา รศ. นพ.อดศิักดิ ์ตรนีวรัตน์ จักษุวทิยา

697
การลดอัตราการปนเป้ือนของการเจาะเลอืดสง่ตรวจเพาะเชือ้ในผูป่้วยฉุกเฉนิดว้ยโครงการ 

SIEM Clean Hemoculture
อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

698 การวดัการเคลือ่นทีข่องขอ้ดสิตอลเรดโิออัลน่าหลดุในกระดกูหักแบบกาเลยีซี่ ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

699
การวดัขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางปกตขิองหลอดเลอืดแดงใหญเ่อออรต์าทีใ่ชอ้า้งองิในผูใ้หญ่

คนไทยทีไ่มม่อีาการภายในโรงพยาบาลศริริาชทีไ่ดรั้บการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอร์
รศ. นพ.กฤษฎ ีประภาสะวตั รังสวีทิยา

700
การวดัขนาดของเสน้ประสาทตาโดยใชก้ารตรวจเอกซเรยค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในเด็ก ใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ณสดุา ดา่นชยัวจิติร รังสวีทิยา

701
การวดัขนาดของลิน้เอออรต์กิและหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นตน้โดยใชเ้ครือ่งตรวจคลืน่เสยีง

ความถีส่งูผา่นทางหลอดอาหารในผูใ้หญท่ีเ่ขา้รับการผา่ตัดหัวใจ
ผศ. พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิญัญวีทิยา

702

การวดัความไวและความจ าเพาะของเครือ่งมอื การวนิจิฉัยโรคนวิโรมัยอไิลตสิ ออพตกิา

สเปกตรัม (Neuromyelitis optica spectrum) โดยการใช ้International consensus 

diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders ฉบับ 2015 

เปรยีบเทยีบกับ Revised diagnostic criteria for neuromyelitis optica ฉบับทบทวน 2006

 และ ในผูป่้วยคนไทยทีเ่ป็นโรคนวิโรมัยอไิลตสิ ออพตกิา

รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

703
การวดัความดันภายในลกูตาสามารถใชท้ดแทนการวดัความดันภายในกะโหลกศรีษะดว้ย

วธิกีารดัง้เดมิไดห้รอืไม่
อ. นพ.ปฤณัต อทิธเิมธนิทร์ ศัลยศาสตร์

704 การวดัความยาวโพรงจมกูในผูป่้วยเด็กไทยโดยใชก้ลอ้งสอ่งจมกูชนดิแข็ง รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

705
การวดัดัชนนี ้าตาลของขนมขบเคีย้วซึง่มโีปรตนีสงู มสีารฟินอลกิเป็นสว่นประกอบ และมี

คณุสมบัตใินการตา้นอนุมลูอสิระ
ผศ. นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

706
การวดัปรมิาณของ mesenchymal stem cells ในเลอืดจากสายสะดอืทารกแรกคลอด และ

ศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับปรมิาณเซลลท์ีแ่ยกได ้
รศ. นพ.สภัุกด ีจลุวจิติรพงษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

707
การวดัมวลกลา้มเนือ้หัวใจหอ้งลา่งซา้ยโดยการตรวจคลืน่เสยีงสะทอ้นหัวใจ ดว้ยวธิวีดัใน

แนวราบ 2 มติ ิและเทคนคิการตัดภาพหัวใจหอ้งลา่งซา้ย ณ จดุใดจดุหนึง่
รศ. พญ.นธิมิา รัตนสทิธิ์ อายรุศาสตร์

708
การวดัมมุยืน่ออกของบรเิวณเมตาไฟซสิของกระดกูแขง้สว่นตน้ในการวนิจิฉัยโรคเบลาต ์

Langenskiold stage II : การศกึษาน ารอ่ง
อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

709
การวดัรอยโรคในไขสนัหลังในผูป่้วยกลุม่โรคนวิโรมัยอลิัยตสิออพตกิา (neuromyelitis 

optica spectrum disorder) ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

710
การวดัระดับความคดิเห็นของนักศกึษาแพทยช์ัน้คลนิกิทีม่ตีอ่บรรยากาศทางการศกึษาใน

ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์ของคณะแพทยแ์หง่หนึง่ในประเทศไทย
อ. นพ.สปุระพัฒน ์สนใจพาณชิย์ กมุารเวชศาสตร์

711
การวเิคราะหแ์บบแผนทางพันธกุรรมของเด็กกลุม่อาการดาวนด์ว้ยเทคนคิการตรวจ multiplex

 microsatellite polymerase chain reaction บนโครโมโซมคูท่ี ่21
อ. นพ.ชยัรัตน ์มานะเสถยีรกจิ นติเิวชศาสตร์

712

การวเิคราะหแ์บบยอ้นหลังเพือ่ตรวจสอบประสทิธผิลและความปลอดภัยของ แอนตี-้ไทโม

ไซตโ์กลบลุนิของกระตา่ย (rabbit anti-thymocyte globulin (ATG)) ในการบ าบัดรักษาโดย

การกดภมูคิุม้กันเพือ่การรักษาภาวะไขกระดกูฝ่อ (aplastic anemia) (Protocol no. 

THYMOR06711)

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์
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713

การวเิคราะหแ์บบยอ้นหลังถงึความปลอดภัย ประสทิธผิล และคา่ใชจ้า่ยของการระดมให ้

เซลลต์น้ก าเนดิใหอ้อกมาอยูใ่นกระแสโลหติดว้ยยาเคมบี าบัดในผูป่้วยทีม่แีผนการรักษาปลกู

ถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดโลหติทีไ่ดม้าจากตัวผูป่้วยเอง (ซคีอม) Study number: MOZ24512

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

714
การวเิคราะหแ์ละการตรวจหาพลาสมดิของแบคทเีรยีเอนเตอโรแบคทเีรยีซดีือ้ยาคารบ์าพี

เนมสแ์ละโคลสิตนิทีพ่บในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(ระยะที ่1)
ศ.นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

715
การวเิคราะหโ์ปรตโีอมเปรยีบเทยีบระหวา่งบรเิวณทีม่ผีมรว่งเป็นหยอ่มและบรเิวณปกตใิน

ผูป่้วยโรคผมรว่งเป็นหยอ่มชนดิ alopecia areata
พญ.กัณหช์ลติ ถนอมกติติ ตจวทิยา

716
การวเิคราะหโ์ปรตโีอมเพือ่หาโปรตนีทีเ่ป็นแอนตเิจนทีผ่วิหนังชัน้ก าพรา้และหนังแทท้ีท่ า

ปฏกิริยิากับเลอืดของผูป่้วยสะเก็ดเงนิ
ผศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจนม์นตรี ตจวทิยา

717 การวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวแบบสามมติ ิของขอ้สะโพก ในทา่น่ังลักษณะตา่งๆ ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

718
การวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวในเชงิ 3 มติ ิของการบรหิารรา่งกายแบบฤๅษีดัดตนในทา่ที่

เกีย่วขอ้งกับหลังและขา
ศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

719
การวเิคราะหก์ารแสดงออกของยนีและปรมิาณโปรตนีลดแรงตงึผวิ ในเนือ้เยือ่ชัน้ในของรก 

ซร่ัีมจากเลอืดสายสะดอืทารกแรกคลอด และน ้าคร า่ชว่งการตัง้ครรภ ์16-24 สปัดาห์
ดร.ทัศนยี ์เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

720
การวเิคราะหก์ารกลายพันธุใ์นเอ็กซอนของยนีเคแอลเอฟหนึง่ทีก่อ่ใหเ้กดิโรคเคแอลเอฟซึง่

เป็นโรคโลหติจางทางพันธกุรรมชนดิใหมข่องโลกทีพ่บในประชากรไทย
รศ.ดร.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

721
การวเิคราะหข์อ้มลูยอ้นหลังและไปขา้งหนา้ของโครงการวนิจิฉัยและรักษาโรคของทารกใน

ครรภ ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
รศ. นพ.ตวงสทิธิ ์วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

722 การวเิคราะหค์ณุภาพของการวดัความหนาของบรเิวณโปรง่แสงดา้นหลังคอของทารก พญ.นลัท สมภักดี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

723 การวเิคราะหต์น้ทนุ-ประสทิธผิลของการใชว้คัซนีเพือ่ป้องกันโรคงสูวดัในประเทศไทย อ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

724

การวเิคราะหต์น้ทนุอรรถประโยชนใ์นการคัดกรองการเกดิภมูคิุม้กันตอ่ตา้นแอนตเิจนบนผวิเม็ด

เลอืดขาวทีม่คีวามจ าเพาะตอ่ผูบ้รจิาคไตของผูป่้วยภายหลังการปลกูถ่ายไตในโรงพยาบาลศริิ

ราช

อ. พญ.นลนิ ีเปรมัษเฐยีร อายรุศาสตร์

725
การวเิคราะหต์น้ทนุอรรถประโยชนข์องการฟอกเลอืดผา่นเยือ่บชุอ่งทอ้งแบบตอ่เนือ่งและการ

ฟอกเลอืดผา่นเยือ่บชุอ่งทอ้งโดยใชเ้ครือ่งชว่ยในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

726

การวเิคราะหต์ัวแปรของการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องกอ้นเนือ้งอกไตทีต่รวจพบโดย

บังเอญิ เพือ่หาความสมัพันธก์ับเนือ้งอกไตธรรมดาชนดิ lipid poor angiomyolipoma หรอื 

มะเร็งไตปฐมภมูชินดิ renal cell carcinoma

รศ. พญ.กอบกลุ เมอืงสมบรูณ์ รังสวีทิยา

727
การวเิคราะหท์างคลนิคิของมะเร็งบรเิวณรอยตอ่ระหวา่งหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร, 

ผลลัพธข์องการผา่ตัดรักษาในแตล่ะต าแหน่งของมะเร็งบรเิวณนี้
ผศ. นพ.อัษฎา เมธเศรษฐ ศัลยศาสตร์

728

การวเิคราะหบ์ทความแสดงประสบการณ์ทางเวชจรยิศาสตรข์องแพทยป์ระจ าบา้นทีผ่า่น

โครงการเพิม่พนูทักษะดา้นจรยิธรรมทางการแพทย ์ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 ปี

การศกึษา 2556 – 2558

อ. นพ.ศักดา สถริเรอืงชยั นติเิวชศาสตร์

729

การวเิคราะหผ์ลของการพัฒนาการเกีย่วกับการใชม้อืและแขนบนทีน่ั่งตัดเฉพาะบคุคลในกลุม่

ผูป่้วยเด็กสมองพกิารทีม่รีะดับความสามารถ 3 และ 4 ตามการแบง่แบบระบบการจ าแนกระดับ

ความสามารถดา้นการเคลือ่นไหวส าหรับเด็กสมองพกิาร

นายธนธัช จรัสรุง่โอฬาร โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

730
การวเิคราะหผ์ลลัพธข์องการผา่ตัดชอ่งทอ้งเพือ่รักษาอาการบาดเจ็บของตับและความจ าเป็น

ในการใชก้ารสวนอดุหลอดเลอืดแดงทีต่ับ
ผศ. นพ.กฤษณ์ แกว้โรจน์ ศัลยศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

731
การวเิคราะหภ์าวะคา่สายตาเอยีงทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ลเซอรใ์นการลงแผลผา่ตัดตอ้กระจก 

ดว้ยวธิเีฟมโตเซคคันดเ์ลเซอร์
ศ. นพ.สบง ศรวีรรณบรูณ์ จักษุวทิยา

732
การวเิคราะหม์ลูคา่ความสญูเสยีทางออ้มของผูป่้วยสงูอายทุีม่าเขา้รับการประเมนิและเตรยีม

ความพรอ้มกอ่นการผา่ตัดทีโ่รงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิญัญวีทิยา

733

การวเิคราะหย์นืยันสารพันธกุรรมของผูรั้บบรจิาคเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืดดว้ยเทคนคิการตรวจ

 mitochondrial DNA polymorphism ภายหลังการปลกูถ่ายไขกระดกู/เซลลต์น้ก าเนดิเม็ด

เลอืด , Confirmatory chimerism analysis using mitochondrial DNA polymorphism 

after HLA-match unrelated hematopoietic stem cell transplantationเม็ดเลอืด

อ.นพ.ชยัรัตน ์มานะเสถยีรกจิ นติเิวชศาสตร์

734 การวเิคราะหล์ักษณะเนือ้เยือ้หัวใจในผูป่้วยเบาหวานโดยการตรวจดว้ยสนามแมเ่หล็ก ศ.นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

735

การวเิคราะหว์วิฒันาการของไวรัสไขห้วดัใหญใ่นผูต้ดิ เชือ้ และการเปลีย่นแปลงทาง

แอนตเิจนของสิง่สง่ตรวจจากโครงการ SEA001 (การศกึษาวจัิยแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ

ของยาโอเซลทามเิวยีรข์นาดมาตรฐานและขนาดสงู) โดยเทคโนโลยเีอ็นจเีอสและวธิทีาง

ซร่ัีมวทิยา

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

736

การวเิคราะหส์ถานการณ์และแบบแผนการรักษามะเร็งหลังโพรงจมกูดว้ยรังสรัีกษาในระดับ

นานาชาตสิ าหรับกลุม่ประเทศรายไดต้ า่ถงึปานกลาง เพือ่เพิม่ผลการรักษาโดยการพัฒนา

คณุภาพการวางแผนการรักษาดว้ยรังสี

ผศ. พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

737

การวเิคราะหส์าเหตขุองนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิานติ ิวทิยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยหนึง่ของรัฐทีส่ าเร็จการศกึษาชา้

กวา่ระยะเวลาทีก่ าหนด

นางสาวอสิรยี ์ศศธิรโรจนชยั นติเิวชศาสตร์

738
การวเิคราะหอ์ัตราความส าเร็จของการใหบ้รกิารกายอปุกรณ์ ณ โรงพยาบาลศริริาช ภายหลัง

ไดรั้บการรับรอง ISO 9001:2008
รศ. ดร. พญ.นศิารัตน ์โอภาสเกยีรตกิลุ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

739

การวจัิย 1.1 ปัจจัยกอ่นผา่ตัดทีส่ามารถพยากรณ์โอกาสการเป็นมะเร็ง ของกอ้นทีปี่กมดลกู 

โครงการวจัิย 1.2 เปรยีบเทยีบ Siriraj ovarian scoring index กับ RMI, IOTA และ ROMA 

เพือ่พยากรณ์โอกาสการเป็นมะเร็ง ของกอ้นทีปี่กมดลกู

ผศ. พญ.ไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

740
การวจัิยเชงิสงัเกตแบบไปขา้งหนา้ของการรักษาภาวะไขมันในเลอืดสงู ในผูป่้วยชาวเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใตท้ีเ่พิง่ประสบภาวะหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลัน
นายแพทยณั์ฐวฒุ ิ วงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

741

การวจัิยเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและความปลอดภัย ระหวา่งการใชห้ลอดเลอืดแดงเรเดยี

ลจากแขนทัง้สองขา้ง กับ การใชห้ลอดเลอืดแดงเรเดยีลจากแขนขา้งเดยีว เป็นหลอดเลอืด

ส าหรับบายพาสหลอดเลอืดหัวใจ

รศ. นพ.ถาวร ทรัพยท์วสีนิ ศัลยศาสตร์

742

การวจัิยเพือ่การส ารวจคณุลักษณะทางคลนิกิและการตอบสนองทางคลนิกิตอ่การรักษาดว้ย

ยาโบทลูน่ัิมท็อกซนิในเวชปฏบิัตใินผูป่้วยโรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกีทีม่แีละไมม่อีาการแสดง

ของกลา้มเนือ้หนา้ผากหดเกร็ง ในผูป่้วยชาวไทย

อ.นพ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์

743

การวจัิยเพือ่การส ารวจลักษณะและการตอบสนองทางคลนิกิตอ่การรักษาดว้ยยาโบทลูน่ัิมท็

อกซนิในเวชปฏบิัตขิองผูป่้วยโรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกีทีม่แีละไมม่อีาการแสดงของบารบ์นิส

กีช้นดิที ่2 ในผูป่้วยชาวไทย

อ. นพ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์

744
การวจัิยเพือ่ศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาทรานเนซามกิเอซดิในการลด

อบุัตกิารการเกดิรอยคล ้าหลังการรักษากระแดดดว้ยเลเซอรช์นดิควิสวทิชเ์อ็นดแียก
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา
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745

การวจัิยเพือ่ศกึษาผลทางคลนิกิของยาดาลาพลาดบิ เทยีบกับยาหลอกในอาสาสมัครทีม่โีรค

หลอดเลอืดหัวใจโคโรนารชีนดิเรือ้รังโดยเปรยีบเทยีบการเกดิอาการไมพ่งึประสงคห์ลัก ของ

การเป็นโรคหัวใจ Major Adverse Cardiovascular Events (MECE) บัญช ีสเตเบลติ ีคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-419846-0)

รศ. นพ.ชณุหเกษม  โชตนัิยวตัรกลุ ศนูยโ์รคหัวใจฯ

746

การวจัิยเสรมิแบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาเพือ่ยดืเวลาในการบ าบัดรักษาดว้ยยาโบซทูนิบิ

ส าหรับผูป่้วยทีเ่ป็นมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเรือ้รังชนดิไมอลิอยด ์ซึง่เคยเขา้รว่มในโครงการวจัิยยา

โบซทูนิบิ B1871006 หรอื B1871008 มากอ่นแลว้ (Protocol no.B1871040)

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

747

การวจัิยแบบไปขา้งหนา้จากหลายสถาบันเพือ่เปรยีบเทยีบผลการรักษาหลอดเลอืดหัวใจตบี

ตรงทางแยก โดยการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดแขนงกอ่นแลว้ตามดว้ยการใสข่ดลวดทีห่ลอด

เลอืดหลัก เปรยีบเทยีบกับการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดหลักกอ่น

รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

748

การวจัิยแบบไมแ่ทรกแซงการรักษาตามปกต ิเพือ่ศกึษาการใชย้าอด็ีอกซาแบน (edoxaban) 

ในเวชปฏบิัตท่ัิวไป ส าหรับผูป่้วยทีม่ภีาวะหัวใจหอ้งบนเตน้ผดิจังหวะทีม่ไิดม้สีาเหตมุาจากลิน้

หัวใจ (non valvular atrial fibrillation)    ในประเทศไทย (ETNA-AF-Thailand)

รศ.นพ.ยงชยั นลิะนนท์ อายรุศาสตร์

749

การวจัิยแบบกลุม่คูข่นาน ทีค่วบคมุดว้ยยาหลอก โดยปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ชนดิสุม่ ซึง่

ด าเนนิการในหลายศนูย ์ทีศ่กึษายาอัสทคีนูิแมบ (Ustekinumab) ในอาสาสมัครทีเ่ป็น

โรคลปัูสในระยะแสดงอาการ (Active Systemic Lupus Erythematosus)

ศ.คลนิกินายแพทยส์รุศักดิ ์นลิกานุวงศ์ อายรุศาสตร์

750

การวจัิยแบบสุม่ ปกปิดการรักษา ควบคมุดว้ยยาหลอก ในพหสุถาบัน ของยาเซคคูนูิแมบชนดิ

ฉีดเขา้ใตผ้วิหนัง เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพหลังใหก้ารรักษา 12 สปัดาห ์และประเมนิความ

ปลอดภัย ความทนตอ่ยา และประสทิธภิาพในระยะยาวจนถงึ 1 ปี ในอาสาสมัครโรคสะเก็ด

เงนิชนดิผืน่หนาเฉพาะที ่ปานกลางถงึรนุแรง ซึง่มหีรอืไมม่โีรคขอ้อักเสบสะเก็ดเงนิ

รศ. พญ.ชนษิฎา วงษ์ประภารัตน์ ตจวทิยา

751

การวจัิยแบบสุม่ ปกปิดการรักษาจากทัง้อาสาสมัครและผูว้จัิย คูข่นานกับกลุม่ควบคมุทีไ่ดรั้บ

ยาหลอกเพือ่ประเมนิเภสชัพลศาสตร ์เภสชัจลนศาสตร ์ความปลอดภัย ความทนตอ่ยา และ

ประสทิธผิลทางคลนิกิเบือ้งตน้ของยาวเีอวาย736 และยาซเีอฟแซท533 ในอาสาสมัครโรค

เอสแอลอ ี(Protocol No. CVAY736X2208)

ผศ. พญ.อัจฉรา กลุวสิทุธิ์ อายรุศาสตร์

752
การวจัิยแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุศกึษาประสทิธภิาพการใชย้าทาซลิโิคนเจล ในผลการ

ป้องกันแผลเป็นนูนหลังไฟลวก
ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

753

การวจัิยแบบสุม่ในหลายศนูยว์จัิยแบบเปิดเผยผลติภัณฑร์ะยะทีส่ามเพือ่เปรยีบเทยีบการ

รักษาดว้ยทราสทซูแูมบรว่มกับเพอรท์ซูแูมบรว่มกับแท็กเซนหลังจากไดรั้บแอนทราซยัคลนิ

กับการรักษาดว้ยทราสทซูแูมบเอ็มแทนซนีรว่มกับเพอรท์ซูแูมบหลังจากไดรั้บแอนทรา

ซยัคลนิหลังการผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะเริม่ตน้ทีผ่า่ตัดไดท้ีม่ผีลตรวจเฮอรท์เูป็นบวก 

(Protocol no.BO28407)

อ. พญ.ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

754
การวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยกีารตรวจเพทสแกนเพือ่ประเมนิการสะสมของอะมัยลอยดใ์น

สมองในผูป่้วยสมองเสือ่มจากโรคอัลไซเมอร์
รศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

755 การวจัิยและพัฒนาการควบคมุและป้องกันการดือ้ยาตา้นจลุชพีในประเทศไทย ระยะที ่3 ศ. นพ.วษิณุ  ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์
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756

การวจัิยในหลายสถาบัน แบบเปิดการรักษาเพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความทนตอ่ยา เภสชั

จลนศาสตร ์และเภสชัพลศาสตรข์องยาแอลซแีซด696 ตามดว้ยการวจัิยระยะเวลา 52 

สปัดาห ์แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย คูข่นานกับกลุม่ควบคมุทีไ่ดรั้บยาทีม่ฤีทธิใ์นการ

รักษา เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาแอลซแีซด696 เมือ่เทยีบกับยาอี

นาลาพรลิในผูป่้วยเด็กทีม่อีายตุัง้แต ่1 เดอืน ถงึ นอ้ยกวา่ 18 ปี ทีม่ภีาวะหัวใจลม้เหลว

เนือ่งจากหัวใจหอ้งลา่งซา้ยท างานผดิปกติ

ศ.นพ.กฤตยว์กิรม  ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

757

การวจัิยในหลายสถาบันเพือ่ประเมนิความปลอดภัยและความทนตอ่ยาระยะยาวของยาแซค

ควิบทิรลิ/ยาวาลซารแ์ทน แบบเปิดเผยการรักษา ในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหัวใจลม้เหลว 

เนือ่งจากหัวใจหอ้งลา่งซา้ยท างานผดิปกต ิทีไ่ดเ้สร็จสิน้การวจัิยซแีอลซแีซด696บ2ี319

ศ.นพ.กฤตยว์กิรม  ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

758

การวจัิยไปขา้งหนา้แบบสุม่เปรยีบเทยีบผลการใชข้ดลวดไบโอฟรดีอมเคลอืบยาไบโอลมิัส

เอ-9 กับขดลวดปกตกิารเ์ซลลใ์นผูป่้วยทีเ่สีย่งตอ่ภาวะเลอืดออกผดิปกต ิ(Protocol No. 

12EU01)

รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

759

การวจัิยไปขา้งหนา้จากหลากหลายสถาบันเพือ่เปรยีบเทยีบผลการรักษาหลอดเลอืดหัวใจตบี

ตรงทางแยก โดยการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดแขนงกอ่นแลว้ตามดว้ยการใสข่ดลวดทีห่ลอด

เลอืดหลัก เปรยีบเทยีบกับการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดหลักกอ่น

นพ. ด ารัส ตรสีโุกศล  อายรุศาสตร์

760
การวจัิยความคุม้ทนุและประสทิธภิาพของการสือ่สารดว้ยระบบจดหมายเวยีนอเิล็กทรอนกิส์

เทยีบกับการสง่จดหมายกระดาษภายในภาควชิาตจวทิยา
นางจติตมิา หอมเทยีน ตจวทิยา

761

การวจัิยซอร,์ ซึง่เป็นการศกึษาวจัิยแบบสองสว่น: การศกึษาวจัิยเชงิทดลองระยะทีส่อง กลุม่

การรักษาเดยีว เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาเอลทรอมโบแพครว่มกับ

ยาไซโคลสปอรนิในการเป็นยาทีใ่ชเ้ป็นทางเลอืกแรกในการรักษาผูป่้วยทีม่โีรคโลหติจางจาก

ไขกระดกูฝ่อทีร่นุแรง และสว่นขยายเวลาการรักษาทีม่กีารตดิตามผลจนถงึ 60 เดอืน 

(Protocol No. CETB115E2403)

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

762
การวจัิยตน้ทนุและประสทิธภิาพของการสือ่สารดว้ยระบบโทรศัพทอ์ัตโนมัตเิทยีบกับการ

สือ่สารดว้ยโทรศัพทส์ายตรง ของหน่วยตรวจโรคผวิหนัง ตกึผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวอารยา กจิเลศิผล ตจวทิยา

763

การวจัิยทางคลนิกิแบบมกีลุม่เปรยีบเทยีบในหลายประเทศระยะที ่3 เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพ

 (การตอบสนองภมูคิุม้กัน) และความปลอดภัยของ เอ็นบพี6ี07-ควิไอว ี(0.5 มล.) (วคัซนี

ไขห้วดัใหญแ่บบใชก้ารเพาะเซลลเ์ชือ้ตายชนดิสีส่ายพันธุ)์ ในเด็กทีม่อีาย ุ6 ถงึ 35 เดอืน

แพทยห์ญงิสพัุตรา รุง่ไมตรี กมุารเวชศาสตร์

764

การวจัิยทางคลนิกิแบบสุม่ ระยะที ่4 เพือ่ประเมนิการตอบสนองทางไวรัสวทิยาและเภสชั

จลนศาสตรข์องสตูรยาทีม่ปีระสทิธภิาพแตกตา่งกัน 3 สตูรในหญงิทีต่ดิเชือ้เอชไอวทีีเ่ร ิม่สตูร

ยาตา้นไวรัสเมือ่มอีายคุรรภร์ะหวา่ง 28-36 สปัดาห ์เพือ่ป้องกันการถ่ายทอดเชือ้จากมารดาสู่

ทารก (IMPAACT P1081)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

765

การวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 แบบสุม่ มกีลุม่ควบคมุ เพือ่ศกึษายาแพมโบรลซิแูมบทัง้ทีใ่ห ้

รว่มกับหรอืไมใ่หร้ว่มกับเคมบี าบัดสตูรผสมทีม่แีพลตนัิมเป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน  

เปรยีบเทยีบกับเคมบี าบัดในอาสาสมัครทีเ่ป็นมะเร็งเยือ่บทุางเดนิปัสสาวะระยะลกุลามหรอื

ระยะแพรก่ระจาย

รศ.นพ.วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

766

การวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 ในหลายสถานศกึษา มกีารปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย แบบสุม่ 

ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของยาเอ็มเค-0431เอ (ยา

เม็ดสตูรผสมทีม่ยีาซติากลปิตนิและยาเมทฟอรม์นิในขนาดคงที)่ ในผูป่้วยเด็กทีเ่ป็น

โรคเบาหวานชนดิที ่2 (Protocol MK-0431A PN 170-00)

รศ. พญ.จรัีนดา สนัตปิระภพ กมุารเวชศาสตร์

767
การวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 การใหย้าไรฟาเพนตนิ/ไอโซไนอะซดิระยะสัน้เป็นพเิศษ เพือ่

ป้องกันการเป็นวณัโรคระยะทีแ่สดงอาการในผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีม่กีารตดิเชือ้วณัโรคระยะแฝง
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

768 การวจัิยน ารอ่ง การส ารวจการใชร้ะบบการรายงานคา่วกิฤตของระดับยา Vancomycin นางสาวสภุาวด ีภักดนุีกลูกจิจา ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

769
การวจัิยน ารอ่ง: การเปรยีบเทยีบพลาสตกิดามหลังทีม่รีแูบบชอ่งเปิดทีแ่ตกตา่งกันในผูป่้วย

กระดกูสนัหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตทุีเ่กดิในวยัรุน่
Ms.Anna Ignas Mella โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

770

การวจัิยน ารอ่งเกีย่วกับการตรวจความไวและความจ าเพาะของการวนิจิฉัย/การตรวจหาเชือ้ 

Neoscytalidium dimidiatum จากตัวอยา่งขยุผวิหนังและเล็บโดยวธิปีฏกิริยิาลกูโซพ่อลเิมอ

เรส

ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

771

การวจัิยน ารอ่งเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัยของคา่พลังงานที่

แตกตา่งกันในการรักษาฝ้าดว้ยเลเซอรค์วิสวทิช ์เอ็นด ีแย็ก (Q-switched Nd:YAG) 1,064 

นาโนเมตร พลังงานต า่

อ. พญ.ศศมิา เอีย่มพันธุ์ ตจวทิยา

772

การวจัิยน ารอ่งเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการรักษาริว้รอยบรเิวณรอ่งแกม้ดว้ยโอ

โตโลกัสไพโบรบลาสต ์(autologous fibroblast) และสารเตมิเต็มชนดิไฮยาลโูรนกิ แอซดิ 

(hyaluronic  acid)

รศ.พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

773
การวจัิยน ารอ่งเพือ่ศกึษาประสทิธผิลในการรักษาความหยอ่นยานของผวิบรเิวณล าคอดว้ย

คลืน่ความถีว่ทิยสุ าหรับปรับสภาพผวิเป็นสว่นๆ ผา่นเข็มอเิลกโทดขนาดนาโน
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

774
การวจัิยน ารอ่งเรือ่งการศกึษาประสทิธผิลของเครือ่งสง่พลังงานความรอ้นเพือ่รักษาริว้รอยรอบ

ดวงตา
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

775
การวจัิยน ารอ่งการศกึษาประสทิธภิาพของการทายาทรานเนซามคิ แอซดิ รว่มกับการยงิ

เลเซอรแ์ฟรชนันอล ทเูลีย่ม 1927 นาโนเมตร ในการรักษาฝ้าบรเิวณใบหนา้
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

776 การวจัิยประสทิธผิลของอปุกรณ์ชว่ยฝึกฝนทักษะการฉีดยาเขา้ชัน้ผวิหนังแท ้ รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

777

การวจัิยยาเอซาไซทดินีรว่มกับการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืด เพือ่รักษาโรคไขกระดกู

เสือ่มเอ็มดเีอสชนดิรนุแรงหรอืโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันชนดิมัยอลิอยดใ์นผูป่้วย

สงูอายุ

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

778
การวจัิยระบาดวทิยาในพหสุถาบัน ทีจ่ดุเวลาใดเวลาหนึง่ เพือ่ระบลุักษณะความชกุ และการ

กระจายตัวของระดับไลโปโปรตนี (เอ) ในกลุม่ผูป่้วย ทีย่นืยันวา่เป็นโรคหัวใจ และหลอดเลอืด
ศ.นพ. รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

779

การวจัิยระยะเวลา 6 สปัดาห ์ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิ

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาบรนิโซลามายด ์1% / ยาบรโิมนดินี 0.2% เมือ่ใชเ้ป็น

การรักษาเสรมิกับยาทราโวพรอสต ์0.004% เพือ่ลดความดันภายในลกูตาของผูป่้วยโรคตอ้

หนิทีม่คีวามดันตาปกติ

รศ. พญ. งามแข เรอืงวรเวทย์ จักษุวทิยา

780

การวจัิยระยะที ่1/2 เพือ่ประเมนิความปลอดภัย เภสชัจลนศาสตร ์และความทนตอ่ยาอะบาคา

เวยีร/์โดรเูทกราเวยีร/์ลามวิดูนี ในรปูแบบยาเม็ดทีใ่หแ้ตกตัวกอ่นรับประทานและยาเม็ดทีอ่อก

ฤทธิทั์นท ีในเด็กอายนุอ้ยกวา่ 12 ปีทีต่ดิเชือ้เอชไอว-ี1

ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

781

การวจัิยระยะที ่1/2 เพือ่ศกึษาการใหย้า S 49076 ดว้ยวธิรัีบประทานรว่มกับยาจฟิีทนิบิใน

ผูป่้วยมะเร็งปอดชนดิไมใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กระยะลกุลามทีม่กีารกลายพันธุข์องยนีอจีเีอฟอาร ์

(EGFR) ซึง่โรคลกุลามหลังจากไดรั้บการรักษาดว้ยยายับยัง้อจีเีอฟอารไ์ทโรซนีไคเนส”

นายแพทยป์องวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

782

การวจัิยระยะที ่1/2 ดา้นเภสชัจลนศาสตร ์ความปลอดภัยและความทนตอ่ยาโดราวรินี (เอ็มเค

 -1439) และ ยาโดราวรินี/ลามวิดูนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซพรอกซลิ ฟมูาเรต (เอ็มเค-1439 เอ) 

ในเด็กและวยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอว-ี1 (IMPAACT 2014)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

783

การวจัิยระยะที ่1/2 ดา้นเภสชัจลนศาสตร ์ความปลอดภัยและความทนตอ่ยาอะบาคาเวยีร/์โด

ลทูกิราเวยีร/์ลามวิดูนีชนดิเม็ดละลายน ้าและชนดิออกฤทธิทั์นทใีนเด็กทีต่ดิเชือ้เอชไอว-ี1 ที่

มอีายนุอ้ยกวา่ 12 ปี (Protocol No. IMPAACT 2019)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

784

การวจัิยระยะที ่2 แบบสุม่ ท าในหลายสถาบัน แบบไมป่กปิดการรักษา เพือ่ประเมนิความ

ปลอดภัยและประสทิธผิลของยาไรโบซคิลบิ ขนาด 400 มลิลกิรัม รว่มกับยาทีม่ฤีทธิย์ับยัง้

เอนไซมอ์ะโรมาเทส ชนดิไมใ่ชส่เตยีรอยด ์ส าหรับการรักษาสตรวียักอ่นและหลังหมด

ประจ าเดอืนซึง่เป็นโรคมะเร็งเตา้นม ในระยะลกุลามซึง่มผีลบวกตอ่ตัวรับฮอรโ์มน และมผีล

ลบตอ่เฮอรท์ ู(HER2) ทีไ่มเ่คยไดรั้บการรักษาส าหรับโรคในระยะลกุลามมากอ่น (Protocol 

No. CLEE011A2207)

อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล อายรุศาสตร์

785

การวจัิยระยะที ่2 แบบสุม่เขา้กลุม่ เปิดฉลาก เพิม่ขนาดยาตามล าดับและใชย้าหลายขนาด

เพือ่ศกึษาความปลอดภัย ความทนตอ่ยา เภสชัจลนศาสตร ์และฤทธิใ์นการตา้นไวรัสของยา

ซเีอ็มเอก๊ซ1์57 ในอาสาสมัครทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบชนดิบี

รศ.นพ. ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

786

การวจัิยระยะที ่2 ซึง่ศกึษาหาขนาดยาทีเ่หมาะสม แบบปกปิดผูส้งัเกตการณ์ ชนดิสุม่ โดย

ควบคมุดว้ยสารทีม่ฤีทธิจ์รงิ ในทารกสขุภาพด ีเพือ่ประเมนิความปลอดภัย การเกดิปฏกิริยิา

ของวคัซนี และความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิภมูคิุม้กันของวคัซนีป้องกันโรคโปลโิอชนดิ

เชือ้ตายชนดิรวม 3 สายพันธุ ์ทีใ่ชส้ายพันธุซ์าบนิ (Sabin Strains) เป็นหลัก ใน 3 ระดับ

ขนาดยา เปรยีบเทยีบกับวคัซนีป้องกันโรคโปลโิอชนดิเชือ้ตายสายพันธุซ์อลก์แบบมาตรฐาน

ดัง้เดมิ (Conventional Salk IPV) ในตารางเวลาการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กันโรคทีอ่าย ุ6, 10 และ

 14 สปัดาห ์และใหร้ว่มกันกับวคัซนีป้องกันโรคคอตบี บาดทะยัก ไอกรนชนดิทัง้เซลล ์ฮโิมฟิ

ลสุ อนิฟลเูอนซา ชนดิบ ีตับอักเสบบ ีนวิโมคอคคัสชนดิคอนจเูกต และไวรัสโรตา้

ศ.แพทยห์ญงิ กลุกัคตญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

787

การวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้นโดยมกีลุม่ควบคมุทีไ่ดรั้บยาหลอกและยา

ทีม่ฤีทธิ ์ซ ึง่ด าเนนิการในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของการให ้

ยาฟิลโกทนิบิรว่มกับยาเมโธเทรกเซดนาน 52 สปัดาห ์ในอาสาสมัครทีก่ าลังมอีาการของโรค

ขอ้อักเสบรมูาตอยดร์ะดับปานกลางถงึรนุแรง ซึง่ตอบสนองตอ่ยาเมโธเทรกเซดไดไ้มด่พีอ

รศ.พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

788

การวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่และปกปิดขอ้มลูทัง้สองฝ่าย เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของโมเลกลุ AZD9291 เปรยีบเทยีบกับ Epidermal Growth Factor Receptor 

Tyrosine Kinase Inhibitor ทีใ่ชเ้ป็นยาขนานแรกและเป็นมาตรฐานการดแูลรักษาผูป่้วย

มะเร็งปอดชนดิทีไ่มไ่ดเ้ป็นเซลลเ์ล็กทีม่กีารลกุลามหรอืแพรก่ระจายเฉพาะทีแ่ละพบการผา่

เหลา่ของยนีส ์Epidermal Growth Factor Receptor (Protocol No. D5160C00007)

ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

789

การวจัิยระยะที ่3 ชนดิสุม่ แบบเปิดเผยกลุม่การรักษา ซึง่ด าเนนิการระดับนานาชาต ิในหลาย

ศนูยก์ารศกึษา เพือ่ศกึษาวจัิยยาแพมโบรลซิแูมบ เปรยีบเทยีบกับยาโดซแีท็กเซล ใน

อาสาสมัครโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กทีเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น

รศ.นพ.วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

790

การวจัิยระยะที ่3 ดา้นประสทิธผิลทางไวรัสวทิยาและความปลอดภัยของสตูรการรักษาดว้ยยา

ตา้นไวรัสทีม่ยีาโดลเูทกราเวยีรเ์ป็นองคป์ระกอบ เปรยีบเทยีบกับสตูรยาทีม่ยีาอฟีาวเีรนซเ์ป็น

องคป์ระกอบในหญงิตัง้ครรภท์ีต่ดิเชือ้เอชไอ ว-ี1 และทารก (Protocol No. IMPAACT 2010)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

791

การวจัิยระยะที ่4 แบบเปิดฉลาก ท ารว่มกันในหลายสถาบัน ส าหรับผูป่้วยทีเ่สร็จสิน้จากการ

ศกึษาวจัิยของยารโูซลทินิบิ (ยาไอเอ็นซ4ี24) ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิทโนวารต์สีทีท่ า

ในท่ัวโลกหรอื บรษัิทอนิไซทม์ากอ่น และไดรั้บการตัดสนิโดยผูว้จัิยวา่จะไดรั้บประโยชนจ์าก

การรักษาตอ่ไป (การวจัิยรับชว่งตอ่)

ศ.นายแพทยส์รุพล  อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

792

การวจัิยระยะที ่4 แบบสุม่ตัวอยา่ง ปกปิดทัง้สองกลุม่มกีลุม่ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิ

ความปลอดภัยของการใหย้าไอโซไนอาซดิทันท(ีโดยเริม่ยาในระหวา่งตัง้ครรภ)์เปรยีบเทยีบ

กับการชะลอ(โดยเริม่ยาในระยะหลังคลอด) การใหย้าไอเอ็นเอชเพือ่เป็นการป้องกันวณัโรค

ในหญงิทีต่ดิเชือ้เอชไอวใีนพืน้ทีท่ีม่อีัตราการเกดิวณัโรคสงู (Protocol No. IMPAACT P1078)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

793

การวจัิยรับชว่งตอ่ ระยะที ่4 แบบเปิดฉลาก ท ารว่มกันในหลายสถาบัน ส าหรับผูป่้วยทีเ่สร็จสิน้

จากการศกึษาวจัิยของยารโูซลทินิบิ (ยาไอเอ็นซ4ี24) ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิทโนวาร์

ตสีทีท่ าในท่ัวโลกหรอืบรษัิทอนิไซทม์ากอ่น และไดรั้บการตัดสนิโดยผูว้จัิยวา่จะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการรักษาตอ่ไป (Protocol No.CINC424A2X01B)

ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

794

การวจัิยรับชว่งตอ่ของยานโิลตนิบิ แบบเปิดฉลากยา ท ารว่มกันในหลายสถาบัน ส าหรับผูป่้วย

ทีเ่สร็จสิน้จากการศกึษาวจัิยของยานโิลตนิบิทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิทโนวารต์สีกอ่น

หนา้นีแ้ละไดรั้บการวนิจิฉัยโดยผูว้จัิยวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากการรักษาดว้ยยานโิลตนิบิตอ่ไป 

(Protocol No. CAMN107A2409)

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

795 การวจัิยรปูแบบการสัง่จา่ยยาจติเวชของเอเชยี: ยาปรับสภาพอารมณ์ รศ. พญ.พรจริา ปรวิชัรากลุ จติเวชศาสตร์

796
การวจัิยศกึษาการใชส้ารไอโซซลัแฟนบลเูพือ่หาต าแหน่งทอ่น ้าเหลอืงในผูป่้วยโรคบวม

น ้าเหลอืงส าหรับการผา่ตัดตอ่หลอดเลอืดด ากับทอ่น ้าเหลอืง
อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

797
การวจัิยศกึษาตดิตามผลของการผา่ตัดเชือ่มตอ่หลอดเลอืดด าเขา้กับทอ่น ้าเหลอืงในผูป่้วย 

ทีม่กีารคั่งของน ้าเหลอืงใตผ้วิหนังบรเิวณแขน
อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

798 การวจัิยศกึษาสมดลุทา่ทางในผูป่้วยภาวะโพรงสมองคั่งน ้าชนดิความดันปกติ อ. นพ.เอกวฒุ ิจันแกว้ ศัลยศาสตร์

799

การวจัิยศกึษาหาความแตกตา่งของการทรงตัว และการประเมนิคณุภาพชวีติ ในผูป่้วยโรคโรค

น ้าคั่งในโพรงสมองทีค่วามดันปกตโิดยไมม่สีาเหต ุหลังจากการผา่ตัดใสส่ายระบายโพรงน ้า

ในสมอง

อ. นพ.เอกวฒุ ิจันแกว้ ศัลยศาสตร์

800

การวจัิยสว่นตอ่ขยายระยะยาว ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ซึง่ด าเนนิการในหลายสถาบัน เพือ่

ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของการใหย้าฟิลโกทนิบิในอาสาสมัครทีก่ าลังมอีาการ

ของโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด์

รศ.แพทยห์ญงิปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

801

การวจัิยหลัก ความแมน่ย าของภาพเอ็กซเรยแ์ละคลืน่ไฟฟ้าหัวใจในการวนิจิฉัยหัวใจหอ้งบน

ซา้ย และขวาโต เมือ่เทยีบกับการวดัจากคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจ // โครงการวจัิยยอ่ยเรือ่ง 

ความแมน่ย าของการวนิจิฉัยภาวะหัวใจหอ้งบนซา้ยโตจากการตรวจคลืน่หัวใจเมือ่เทยีบกับ

การตรวจดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในกลุม่ผูป่้วยโรคความดันโลหติสงู

ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

802

การวจัิยหลายสถาบัน แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาออกฤทธิแ์ละยา

หลอกเพือ่ศกึษาประสทิธผิล และความปลอดภัยของยาไลเกลซิแูมบ (ควิจอี0ี31) ในการ

รักษาโรคลมพษิเรือ้รังทีเ่กดิขึน้เอง (Chronic Spontaneous Urticria, CSU) ในวยัรุน่และ

ผูใ้หญท่ีไ่มไ่ดรั้บการควบคมุทีเ่พยีงพอดว้ยยาตา้นฮสิตามนี ชนดิ เอช1

ศ. พญ. กนกวลัย กลุทนันทน์ ตจวทิยา

803

การวนิจิฉัยแยกโรค polypoidal choroidal vasculopathy ออกจาก age-related macular 

degeneration โดยใชเ้ครือ่งมอื spectral domain optical coherence tomography และ 

angiography

ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิรอดอนันต์ จักษุวทิยา

804
การวนิจิฉัยแยกภาวะทอ้งเสยีในโรงพยาบาลทีม่ลี าไสอ้ักเสบออกจากภาวะทอ้งเสยีใน

โรงพยาบาลทีไ่มม่ลี าไสอ้ักเสบโดยการตรวจระดับ calprotectin ในอจุจาระ
ผศ.นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

805
การวนิจิฉัยและการจ าแนกความรนุแรงของเบาหวานขึน้จอตาดว้ยโปรแกรมวเิคราะหภ์าพ

อัตโนมัติ
ผศ. พญ.ณัฐพร เทศะวบิลุ จักษุวทิยา

806
การวนิจิฉัยโรคโลหติจางจากการขาดธาตเุหล็กโดย CBC พารามเิตอร ์ของเครือ่ง BC-6800 

Plus
นางสาวบณุยนุช ชชัวานชิกลุ อายรุศาสตร์

807
การวนิจิฉัยโรคตอ้หนิเบือ้งตน้ส าหรับจักษุแพทยท่ั์วไปโดยใชข้อ้มลูรายงานจากเครือ่งตรวจ

วเิคราะหภ์าพตัดขวางจอประสาทตาและภาพถ่ายจอประสาทตา
ผศ. พญ.ดารนิทร ์สากยิลักษณ์ จักษุวทิยา

808

การวนิจิฉัยในระยะที ่3  แบบสุม่กลุม่การรักษา ปกปิดขอ้มลู 2 ทาง โดยมกีลุม่ควบคมุ ท าใน

พหสุถาบัน เพือ่ศกึษาการใชย้าโคแพนลสิบิซึง่เป็นยายับยัง้พไีอทรเีค (PI3K inhibitor, 

copanlisib) ชนดิใหท้างหลอดเลอืดด ารว่มกับยาเคมแีละภมูคิุม้กันบ าบัดมาตรฐาน

เปรยีบเทยีบกับยาเคมแีละภมูคิุม้กันบ าบัดมาตรฐาน ในผูป่้วยทีม่กีารกลับเป็นซ า้ของ

โรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงนอนฮอดก์นิชนดิคอ่ยเป็นคอ่ยไป (iNHL)-โครโรส-4

อ.นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

809
การวนิจิฉัยกอ่นคลอดของทารกทีม่คีวามผดิปกตขิองโครโมโซมชนดิ aneuploidy ทีพ่บได ้

บอ่ยโดยการใชเ้ทคนคิ QF-PCR เทยีบกับการตรวจแครโิอไทป์มาตรฐานในหญงิไทยตัง้ครรภ์
อ. นพ.ชยัรัตน ์มานะเสถยีรกจิ นติเิวชศาสตร์

810
การวนิจิฉัยทีล่า่ชา้ในผูป่้วยทีม่กีารบาดเจ็บของล าไสเ้ล็กสว่นดโูอดน่ัีม จากประสบการณ์ 10 

ปีทีโ่รงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ณัฏฐดิา โอวฒันาพานชิ อายรุศาสตร์

811
การวนิจิฉัยพังผดืในตับโดยวธิกีารวดัความยดืหยุน่ของตับและมา้มดว้ยเครือ่งอารฟ่ี์ในผูป่้วย

โรคตับอักเสบเรือ้รัง
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

812
การวนิจิฉัยองคก์ารเพือ่พัฒนาองคก์ารอยา่งเป็นระบบ กรณีศกึษาโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย

แหง่หนึง่ของรัฐ
นางสาวอรปทมุ ศรงีาม ฝ่ายนโยบายและแผน

813 การศกึษา KIR, ligand ของ KIR และ MICA ในผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิมัยอโิลมา รศ. พญ. ศศจิติ เวชแพศย ์และ น.ส.อภริด ีธรีนวกรรม วทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหติ

814

การศกึษา NK cytotoxic activity และ ADCC activity รวมถงึ HIV ADCC epitopes ในผูต้ดิ

เชือ้เอชไอวปีระเภท immunological non-responder เทยีบกับ immunological responder

 กอ่นและหลัง            การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเพือ่ใชเ้ป็นตัวบง่ชีค้วามกา้วหนา้ของโรค

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

815

การศกึษาเกีย่วกับการกระจายตัวของมะเร็งทีต่อ่มไทรอยดช์นดิแพพลิลารใีนผูป่้วยทีต่อ่ม

น ้าเหลอืงขา้งคอโต ไปยังตอ่มน ้าเหลอืงทีค่อระดับตา่งๆ เพือ่พจิารณาชนดิการตัดตอ่ม

น ้าเหลอืงขา้งคอ

พญ.ษรนิทร ์รุง่มณี โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

816 การศกึษาเกีย่วกับการปฏบิัตติามมาตรฐานการรักษาผูต้ดิบหุรีข่องแพทยโ์รงพยาบาลศริริาช อ. นพ.สนทรรศ บษุราทจิ จติเวชศาสตร์

817

การศกึษาเกีย่วกับการรักษาและผลลัพธข์องการรักษาโรคในกลุม่ความผดิปกตโิดยก าเนดิ 

เปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศรายไดม้วลรวมต า่ ปานกลาง และรายไดส้งู : การวจัิยรว่ม

นานาชาติ

ผศ. นพ.มนวฒัน ์เงนิฉ ่า ศัลยศาสตร์

818 การศกึษาเกีย่วกับความหลากหลายของอาหารของผูส้งูอายไุทย อ. พญ.ชโลบล เฉลมิศรี เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

819
การศกึษาเกีย่วกับต ารับการรักษากลิน่ไมพ่งึประสงคท์ีเ่ทา้ดว้ยยาทาเบนซอยด ์เปอรอ์อกไซด์

ในพลทหารเรอื ฐานทัพเรอื เขตบางกอกนอ้ย
ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

820
การศกึษาเกีย่วกับระดับความเขม้ของรังสทีีเ่หมาะสมส าหรับใชใ้นการรักษากลุม่ผูป่้วย

โรคมะเร็งหลอดอาหาร ระยะทีไ่มส่ามารถท าการผา่ตัดไดใ้นโรงพยาบาลศริริาช
นพ.พรีวฒุ ินธการกจิกลุ รังสวีทิยา

821

การศกึษาเชงิบรูณาการของการตอบสนองและผลกระทบภายหลังการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส

ในผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีทางดา้นระดับไขมัน, ภาวะดือ้ตอ่อนิซลูนิ, และความหนาของผนังหลอด

เลอืดแดงคาโรตดิ จากการศกึษาไปขา้งหนา้เกีย่วกับธรรมชาตขิองการตดิเชือ้และ การ

ตอบสนองในดา้นสมองและจติใจ ดา้นเมตะบอลกิ และดา้นเชือ้ไวรัสและภมูคิุม้กัน 

(การศกึษาชารป์เพนนิง่)

ผศ.ดร.พญ. มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

822
การศกึษาเชงิบรูณาการของการตอบสนองและผลกระทบภายหลังการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส

ในผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีทางดา้นสมองและจติใจ เชือ้ไวรัส และระบบภมูคิุม้กัน
รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

823
การศกึษาเชงิพรรณนาของการใหย้าระงับความรูส้กึและภาวะแทรกซอ้นส าหรับการผา่ตัด 

awake craniotomy ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สายพณิ เมอืงแมน วสิญัญวีทิยา

824
การศกึษาเชงิพรรณนาผูป่้วย BCGosis ในเด็กไทยภายหลังการไดรั้บวคัซนี BCG ที ่

โรงพยาบาลศริริาชในชว่งปี พ.ศ.2550 ถงึ พ.ศ.2559
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

825
การศกึษาเชงิพันธศุาสตรร์ะดับโมเลกลุและการวเิคราะหร์ะดับโปรตนีแบบบรูณาการของ

มะเร็งบรเิวณศรีษะและล าคอทีม่มีะเร็งต าแหน่งทีส่อง
อ. นพ.วรตุม ์พงศาพชิญ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

826
การศกึษาเชงิสงัเกตการณ์ของยา Zanidip ในผูป่้วยชาวไทยทีม่ภีาวะความดันโลหติสงู 

(การศกึษา ZAP-IT)
รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

827
การศกึษาเชงิส ารวจความเห็นของหัวหนา้กลุม่หรอืหน่วยงานวสิญัญ ีทีม่ตีอ่ศนูยป์ระเมนิ และ

การเตรยีมความพรอ้มผูป่้วยกอ่นผา่ตัดและกอ่นการรับไวใ้นโรงพยาบาล ในประเทศไทย
รศ. พญ.ศริพิร ปิตมิานะอารี วสิญัญวีทิยา

828 การศกึษาเชงิส ารวจความสามารถในการบรหิารเวลาของนักศกึษาวสิญัญพียาบาล นางสาวสจุติรา บ ารงุสวสัดิ์ วสิญัญวีทิยา

829 การศกึษาเชงิส ารวจภาวะเครยีดในนักศกึษาวสิญัญพียาบาล นางสาวสภุาพร เหลา่ทวสีขุ วสิญัญวีทิยา

830 การศกึษาเชงิส ารวจภาวะเครยีดในบคุลากรทางวสิญัญวีทิยา ศ.นพ.พงศธ์ารา  วจิติเวชไพศาล วสิญัญวีทิยา

831 การศกึษาเชือ้ประจ าถิน่ในโรคภมูแิพท้างเดนิหายใจ รศ. นพ.พงศกร ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

832
การศกึษาเซลลจ์ากกระดกูออ่นจากภาวะขอ้เขา่เสือ่มและการกระตุน้ฟ้ืนฟเูซลลเ์หลา่นัน้ใน

สภาวะแวดลอ้มตา่งๆ
ดร.ทัศนยี ์เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

833

การศกึษาเบือ้งตน้เกีย่วกับความถูกตอ้งแมน่ย าของการวดัปรมิาณไขมันสะสมในตับโดยใช ้

การถ่ายภาพสนามแมเ่หล็กความเขม้สงูเมือ่เปรยีบเทยีบกับผลการตรวจชิน้เนือ้ในผูป่้วยโรค

ไขมันเกาะตับ

รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

834

การศกึษาเบือ้งตน้เกีย่วกับประสทิธผิลของยา เบราโพรส โซเดยีม ในการรักษาผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดแดงของขาอดุกัน้รนุแรง ทีไ่มส่ามารถผา่ตัดรักษาได ้(Protocol 

No.BPS-CLI-12-01)

ศ. นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์

835
การศกึษาเบือ้งตน้ถงึประสทิธภิาพการตรวจสมองดว้ยเครือ่ง ?-tronic Tomography ในผูป่้วย

โรคหลอดเลอืดสมอง
ศ. นพ.นพินธ ์พวงวรนิทร์ อายรุศาสตร์

836

การศกึษาเปรยีญเทยีบวธิกีารวดัความตบีของหลอดเลอืดโคโรนาร ีโดยวธิ ีiFR 

(instantaneous wave free ratio) กับวธิมีาตรฐาน FFR (fractional flow reserve) ในผูป่้วย

โรคหลอดเลอืดหัวใจโคโรนาร ีทีเ่ขา้มารับการรักษาที ่รพ. ศริริาช

รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

837
การศกึษาเปรยีบเทยีบ caudal epidural block กับ peripheral nerve block ในการระงับ

อาการปวดหลังการผา่ตัดแกไ้ขเสน้เอ็นกระดกูระยางคล์า่งในเด็ก
อ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

838

การศกึษาเปรยีบเทยีบ การใชภ้าพถ่ายทางรังสขีองสารทบึแสงบรเิวณหลอดอาหารตาม

ชว่งเวลา เทยีบกับการใชค้ะแนนเอ็ดคาด เพือ่ดกูารตอบสมองตอ่การรักษาโรคอะคาราเซยี

โดยการผา่ตัดสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารสว่นบนตัดกลา้มเนือ้หรูดูสว่นลา่งของหลอดอาหาร

อ. นพ.ชยัณรงค ์พลานุสติเทพา ศัลยศาสตร์

839

การศกึษาเปรยีบเทยีบ ปรมิาณ และ คณุภาพของ เซลลต์น้ก าเนดิหลอดเลอืดทีไ่ดรั้บการ

เพาะเลีย้ง ในผูป่้วยขาขาดเลอืดจากโรคแผน่ไขมันอดุตันในหลอดเลอืด และ ผูป่้วยขาขาด

เลอืดจากสาเหตอุืน่

ผศ.ดร.นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

840

การศกึษาเปรยีบเทยีบ ปรมิาณคอลาเจน ชนดิที ่1 และ 3 บรเิวณ เนือ้เยือ่เกีย่วพันของผนัง

หนา้ทอ้งชัน้ลกึบรเิวณขาหนบี และ เนือ้เยือ่เกีย่วพันหุม้กลา้มเนือ้หนา้ทอ้งสว่นกลาง ในผูใ้หญ่

เพศชายทีป่่วยไสเ้ลือ่นขาหนบี

อ. ดร. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์

841

การศกึษาเปรยีบเทยีบ ปรมิาตรและคา่ความเป็นกรดดา่งของน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหาร 

ระหวา่งการเตรยีมล าไสแ้บบรับประทานยาระบายครัง้เดยีวกับแบบแบง่สว่น ในผูป่้วยทีเ่ขา้รับ

การสอ่งกลอ้งตรวจทางเดนิอาหารสว่นตน้และล าไสใ้หญ่

นางอารยา องคเ์อีย่ม วสิญัญวีทิยา

842
การศกึษาเปรยีบเทยีบเครือ่งอัดอากาศแรงดันบวกชนดิตอ่เนือ่งแบบปรับอัตโนมัตทัิง้ 3 รุน่ ใน

โรคหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุกัน้
รศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

843
การศกึษาเปรยีบเทยีบเภสชัจลนศาสตรข์องยามัยโคฟีโนเลต โมฟีทลิระหวา่งรปูแบบยา

สามัญ (Generic form) กับยาตน้แบบ (Original form)ในผูป่้วยหลังปลกูถ่ายไต
อ. พญ.นลนิ ีเปรมัษเฐยีร อายรุศาสตร์

844
การศกึษาเปรยีบเทยีบแบบไปขา้งหนา้ของการท าและไมท่ าการตัดเนือ้เยือ่อักเสบภายในขอ้

เขา่ เกีย่วกับการเสยีเลอืดในการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เทยีมแบบทัง้หมด
อ. นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

845

การศกึษาเปรยีบเทยีบโรคระบบขับถ่ายอจุจาระและการรักษาในคัมภรีจ์ลนสงัคหะ คัมภรีธ์าตุ

บรรจบในต าราแพทยศ์าสตรส์งเคราะหฉ์บับบอนุรักษ์กับการวนิจิฉัยโรคตาม ICD 10 TM ของ

ผูป่้วยในคลนิกิอายรุเวทแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ศริริาช

นางสาวศรินิภา ไชยศรี แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

846
การศกึษาเปรยีบเทยีบโอกาสตรวจพบอสจุดิว้ยวธิ ีvaginal swab เปรยีบเทยีบกับ bed side 

smear slide ในผูป่้วยคดคีวามผดิทางเพศ
อ. นพ. ศักดา สถริเรอืงชยั นติเิวชศาสตร์

847
การศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนการเพิม่จ านวนเซลลต์น้ก าเนดิจากไขกระดกูโดยกระบวนการ

เพาะเลีย้งปกตดิว้ยมอืและใชร้ะบบการเลีย้งเซลลแ์บบอัตโนมัติ
อ. ดร. นพ.โพชฌงค ์โชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

848
การศกึษาเปรยีบเทยีบกลุม่ผูป่้วย ลักษณะทางคลนิกิ และผลลัพธข์องการรักษา ระหวา่งขอ้

อักเสบจากการตดิเชือ้ Streptococcus agalactiae กับขอ้อักเสบจากการตดิเชือ้ชนดิอืน่
นพ.สถาพร มณี อายรุศาสตร์
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849

การศกึษาเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตและระดับกรดอะมโินชนดิตา่งๆ ในเลอืดของทารกแพ ้

โปรตนีนมววัทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยนมกรดอะมโินทีผ่ลติขึน้ใหมแ่ละนมกรดอะมโินจาก

ตา่งประเทศ

รศ.พญ.นฤมล เดน่ทรัพยส์นุทร กมุารเวชศาสตร์

850

การศกึษาเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของฮโีมโกลบนิระหวา่งการผา่ตัดยดึตรงึกระดกู

สะโพกดว้ยแผน่โลหะดามกระดกูโดยวธิบีาดเจ็บนอ้ย และการผา่ตัดยดึตรงึกระดกูสะโพกดว้ย

แกนโลหะดามกระดกูโดยวธิบีาดเจ็บนอ้ย

รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

851
การศกึษาเปรยีบเทยีบการแพรผ่า่นผนังล าไส ้โดยวดัระดับสดัสว่นแลคตโูลสตอ่แมนนทิอล 

ในปัสสาวะ ระหวา่งผูป่้วยกลุม่โรคทอ้งอดื โรคล าไสอ้ักเสบ และกลุม่อาสาสมัครสขุภาพดี
ผศ. พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

852 การศกึษาเปรยีบเทยีบการใชแ้ละไมใ่ช ้อปุกรณ์หา้มเลอืดในการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

853

การศกึษาเปรยีบเทยีบการใชง้านของขาและการเดนิระหวา่งผูป่้วยทีรั่กษาดว้ยการผา่ตัดเก็บ

ระยางคโ์ดยวธิบีรูณาการดว้ยการปลกูถ่ายกระดกูตนเองกับวธิบีรูณาการดว้ยขอ้เทยีมในผูป่้วย

มะเร็งกระดกูบรเิวณรอบเขา่

อ.พญ.จันทนรัศม ์จันทนยิง่ยง ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

854

การศกึษาเปรยีบเทยีบการใชย้าแกไ้อและหวดัเพือ่การรักษาโรคไขห้วดัในผูป่้วยเด็กทีอ่ายุ

นอ้ยกวา่ 6 ปี ทีม่าตรวจรักษาทีต่กึผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลศริริาช ระหวา่งกมุารแพทย ์

และแพทยเ์วชปฏบิัตท่ัิวไป

ผศ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

855

การศกึษาเปรยีบเทยีบการใชย้ากระตุน้เม็ดเลอืดขาวในขนาดมาตรฐานและขนาดสงูเพือ่เพิม่

จ านวนเม็ดเลอืดขาวในผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันแบบมัยอลีอยดใ์นระยะ

โรคสงบทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัดดว้ยไซตาราบนี

อ. นพ.เอกพล อัจฉรยิะประสทิธิ์ อายรุศาสตร์

856

การศกึษาเปรยีบเทยีบการใหข้อ้มลูแนวแกนคา่สายตา และผลลัพธท์างคลนิกิ ระหวา่ง ระบบ

การวดัแบบเดมิดว้ยมอื กับระบบการวดัแบบใหมด่ว้ยระบบภาพดจิติอล ในการใสเ่ลนสต์า

เทยีมแกส้ายตาเอยีง

ศ. นพ.สบง ศรวีรรณบรูณ์ จักษุวทิยา

857
การศกึษาเปรยีบเทยีบการดแูลภาวะหัวใจหยดุเตน้นอกโรงพยาบาลในประเทศไทยในผูป่้วย

สงูอายเุทยีบกับผูป่้วยทีม่อีายนุอ้ยกวา่
อ.นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

858
การศกึษาเปรยีบเทยีบการท างานของเซลลข์นหชูัน้นอกในผูป่้วยทีไ่ดรั้บเคมบี าบัดทีม่ผีลตอ่

หทูีไ่ดรั้บการรักษาโดย N-acetylcysteine
พญ.เกศรนิ กติตวิรรณวงศ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

859
การศกึษาเปรยีบเทยีบการประเมนิภาวะโภชนาการในผูป่้วยวกิฤตทางอายรุกรรมทีม่รีะบบ

หายใจลม้เหลวกับความสมัพันธข์องภาวะทพุโภชนาการและการเสยีชวีติ
ผศ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์

860
การศกึษาเปรยีบเทยีบการผา่ตัดไสเ้ลือ่นขาหนบีแบบลกิเคนสไตนโ์ดยการใชก้าวทาง

การแพทยแ์ละวธิเีย็บดว้ยไหม
อ. นพ.ชยัณรงค ์พลานุสติเทพา ศัลยศาสตร์

861
การศกึษาเปรยีบเทยีบการพบเชือ้ราทีเ่ล็บในผูป่้วยโรคสะเก็ดเงนิทีเ่ล็บทีไ่ดรั้บการรักษาโดย

ยาทาหรอืสารฉีดชวีภาพ
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

862
การศกึษาเปรยีบเทยีบการฟ้ืนฟคูวามสามารถการท างานระยะสัน้ระหวา่งผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมรุน่ Attune กับขอ้เขา่เทยีมรุน่ PFC Sigma
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

863

การศกึษาเปรยีบเทยีบการรอดชวีติระหวา่งการรักษาดว้ยรังสรัีกษารว่มสมัยภายหลังการผา่ตัด 

เทยีบกับการสงัเกตการณ์ในผูป่้วยมะเร็งปอดทีไ่ดรั้บการผา่ตัดตอ่มน ้าเหลอืงอยา่งสมบรูณ์ใน

กลุม่ทีม่ตีอ่มน ้าเหลอืงกลางชอ่งอกและ/หรอืผูป่้วยทกุกลุม่ทีไ่ดรั้บการผา่ตัดตอ่มน ้าเหลอืงที่

ไมส่มบรูณ์

พญ.ฑติวิรรณ ประชานุกลู รังสวีทิยา
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864
การศกึษาเปรยีบเทยีบการระงับปวดแผลผา่ตัดสขีา้งระหวา่งการใหย้าชาผา่นสายใหย้าบรเิวณ

ชัน้กลา้มเนือ้ กับการใหย้าชาทางชอ่งเหนอืไขสนัหลัง
อ. นพ.ศริส จติประไพ ศัลยศาสตร์

865

การศกึษาเปรยีบเทยีบการระงับปวดทีเ่สน้ประสาทระดับขา กับ การฉีดยาชาเฉพาะทีบ่รเิวณที่

ท าการผา่ตัด ในการระงับอาการปวดภายหลังการผา่ตัดแกไ้ขเสน้เอ็นกระดกูเทา้และขอ้เทา้ใน

เด็ก

รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

866
การศกึษาเปรยีบเทยีบการรักษาแผลไฟไหมร้ะดับที ่2ของเจลทาแผลโพลเีฮกซะนายดเ์บตา

อนี กับครมีซลิเวอรซ์ลัฟาไดอะซนี
พญ.ศรตุา วฒันพลอย ศัลยศาสตร์

867
การศกึษาเปรยีบเทยีบขนาดยาทีใ่ชใ้นกรณีฉุกเฉนิโดยใชเ้ทปบรอสโลวแ์ละกราฟมาตราฐาน

การเจรญิเตบิโตของเด็กไทยเทยีบกับขนาดยาทีไ่ดจ้ากน ้าหนักจรงิ
อ.นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

868
การศกึษาเปรยีบเทยีบขนาดยาอะมโินฟิลลนิตามสมการทางเภสชัจลนศาสตรแ์ละยาตาม

ขนาดมาตรฐานเดมิในทารกเกดิกอ่นก าหนดทีม่ภีาวะหยดุหายใจ
รศ. พญ.โสภาพรรณ เงนิฉ ่า กมุารเวชศาสตร์

869
การศกึษาเปรยีบเทยีบของการใชย้า บพูวิาเคนผสม คโีตโรแลค เทยีบกับการใช ้บพูวิาเคน 

เพยีงอยา่งเดยีวในการการลดอาการปวดแผลหลังจากกาผา่ตัดกระดกูสนัหลัง
อ. นพ.เอกพจนก์อ่วฒุกิลุรังษี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

870

การศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของ อาการทางคลนิกิ ลักษณะของน ้าในชอ่งทอ้ง

(ascites) และลักษณะเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรช์อ่งทอ้ง(CT abdomen)ทีพ่บระหวา่งวณัโรค

เยือ่บชุอ่งทอ้ง(Tuberculous peritonitis) และ มะเร็งเยือ่บชุอ่งทอ้ง(Peritoneal 

carcinomatosis)

อ. พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

871

การศกึษาเปรยีบเทยีบความแมน่ย าระหวา่งการวางต าแหน่งของขอ้เขา่เทยีม ระหวา่งการใช ้

คอมพวิเตอรช์ว่ยผา่ตัดชนดิทีใ่ชเ้ครอืขา่ยไรส้าย กับเครือ่งมอืมาตรฐานในการผา่ตัดเปลีย่นขอ้

เขา่เทยีม

รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

872

การศกึษาเปรยีบเทยีบความแรงของน ้ายาสกัดสารกอ่ภมูแิพจ้ากแมลงสาบอเมรกิัน สนัุข แมว 

ไรฝุ่ น และเชือ้รา ทีผ่ลติจากศริริาชกับน ้ายาสกัดสารกอ่ภมูแิพจ้ากตา่งประเทศโดยการ

ทดสอบผวิหนังโดยวธิสีะกดิ

ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

873

การศกึษาเปรยีบเทยีบความถูกตอ้งของการใชแ้บบประเมนิภาวะหยดุหายใจขณะหลับ-

5(OSA-5) แบบประเมนิภาวะหยดุหายใจขณะหลับ- 18 ฉบับดัดแปลง(modified OSA-18) 

และแบบคัดกรองผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับ(pediatric OSA screening tool) 

ในการคัดกรองภาวะหยดุหายใจขณะหลับในเด็ก

อ. นพ.ปราการ ตอวเิชยีร กมุารเวชศาสตร์

874
การศกึษาเปรยีบเทยีบความน่าเชือ่ถอืในการวดัพสิยัการเคลือ่นไหวของขอ้มอืของอปุกรณ์

ตรวจจับการเคลือ่นไหวกับไมว้ดัมมุ
อ. นพ.ตอ่พล วฒันา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

875

การศกึษาเปรยีบเทยีบความรว่มมอืในการใชย้าและความสะดวกสบายระหวา่งยาสตูรผสม 

(แกนฟอรต์) กับยาสตูรเดีย่ว (ลมูแิกนและทมิอพทอล) ในผูป่้วยตอ้หนิ บัญช ีงานวจัิยตอ้หนิ 2

 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-428034-8)

รศ. พญ.งามแข  เรอืงวรเวทย์ จักษุวทิยา

876

การศกึษาเปรยีบเทยีบความสมัพันธร์ะหวา่งดัชนมีวลกายและอัตราสว่นของความยาวเสน้รอบ

เอวตอ่ความยาวเสน้รอบสะโพก กับภาวะดือ้ตอ่อนิซลูนิในสตรไีทยวยัเจรญิพันธุท์ีเ่ป็นโรค

กลุม่อาการถุงน ้ารังไข่

พญ.วรางคณา อภวิฒันเสวี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

877

การศกึษาเปรยีบเทยีบความสามารถในการใชง้านขอ้มอืระหวา่งการใสเ่ฝือกหลังผา่ตัดและ

ไมไ่ดใ้สเ่ฝือกหลังผา่ตัด ในผูป่้วยกระดกูหักบรเิวณขอ้มอืทีไ่ดรั้บการผา่ตัดดามกระดกูดว้ย

แผน่โลหะดามกระดกูชนดิมล็ีอค

อ. นพ.ปณัย เลาหประสทิธพิร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

878
การศกึษาเปรยีบเทยีบความหลากหลายในการจ าแนกชนดิของ subsolid lung nodule ขนาด

เล็ก ในภาพการตรวจเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอก
อ. นพ.ภาคภมู ิธริาวทิย์ รังสวีทิยา

879
การศกึษาเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยทางการแพทยใ์นการดแูลผูป่้วย palliative care ในหอผูป่้วย 

palliative care กับ หอผูป่้วยท่ัวไป
พญ.ประถมาภรณ์ จันทรท์อง ศนูยบ์รกิารพเิศษตา่งๆ

880
การศกึษาเปรยีบเทยีบคา่ความชกุของโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง วนิจิฉัยโดยใชค้า่ fifth percentile

 กับ fixed ratio เป็น lower limit of normal ในการตรวจสมรรถภาพปอด
รศ. นพ.วนัชยั เดชสมฤทธิฤ์ทัย อายรุศาสตร์

881

การศกึษาเปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติของผูป่้วยมะเร็งทีล่ามไปกระดกู ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดรั้บการ

รักษาอาการปวดดว้ยแผนการรักษาแบบสงวนและกลุม่ทีใ่ชย้ากลุม่ฝ่ินตามค าแนะน าของ

องคก์ารอนามัยโลก

 ผศ.นพ.นันตสรณ์ สญิจนบ์ณุยะกลุ วสิญัญวีทิยา

882
การศกึษาเปรยีบเทยีบคณุสมบัตพิลาสตกิทีใ่ชใ้นงาน ดา้นกายอปุกรณ์ระหวา่งพลาสตกิแผน่

ชนดิผลติภายในประเทศกับน าเขา้จากตา่งประเทศ
อ.ธนธัช จรัสรุง่โอฬาร โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

883

การศกึษาเปรยีบเทยีบจลนศาสตร ์และชวีกลศาสตรใ์นผูป่้วยกอ่น และหลังเปลีย่นขอ้เขา่

เทยีม ระหวา่งการผา่โดยใชอ้ปุกรณ์กระดกูตน้ขาเทยีมแบบหลายรัศม ีและแบบรัศมี

เปลีย่นแปลงทลีะนอ้ย : การศกึษาน ารอ่ง

รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

884

การศกึษาเปรยีบเทยีบจ านวนต าแหน่งรอยตอ่ระหวา่งทอ่น ้าเหลอืงและเสน้เลอืดด าระหวา่ง 3 

ต าแหน่งและมากกวา่ 3 ต าแหน่งทีม่ผีลตอ่ผลลัพธใ์นผูป่้วยโรคบวมน ้าเหลอืงในผูป่้วยมะเร็ง

เตา้นม

อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

885
การศกึษาเปรยีบเทยีบดัชนบีง่ชีก้ารดืม่แอลกอฮอล ์(alcohol biomarkers) ในเสน้ผมของศพ

ผูเ้สยีชวีติระหวา่งกลุม่ประชากร 2 เชือ้ชาติ
อ. นพ.พรียทุธ เฟ่ืองฟุ้ ง นติเิวชศาสตร์

886

การศกึษาเปรยีบเทยีบตน้ทนุและประสทิธผิลของการท าการเปลีย่นลิน้หัวใจ pulmonary 

ทางสายสวนดว้ยอปุกรณ์ Melody? Transcatheter pulmonary Valve และการผา่ตัดเปลีย่น

ลิน้หัวใจ pulmonary valve ในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

887
การศกึษาเปรยีบเทยีบทักษะสมองเชงิบรหิาร ระหวา่งเด็กทารกคลอดกอ่นก าหนดและครบ

ก าหนด ในชว่งปฐมวยั
ผศ. พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ กมุารเวชศาสตร์

888

การศกึษาเปรยีบเทยีบทางเภสชัจลนศาสตร ์(Pharmacokinetic Study) ของยา 

Mycophenolate Mofetil Capsule 250 mg ภายใตช้ือ่การคา้ Immucept 250 ของผูว้า่จา้ง

กับยาตน้แบบภาตใตช้ือ่การคา้ CellceptÒ -อง Roche S.p.A., Repubkic of Italy

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

889

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของเครือ่งเลเซอรพ์โิควนิาททีีม่คีวามยาวคลืน่ 532 และ 

1,064 นาโนเมตร เทยีบกับเลเซอรค์วิสวทิซเ์อ็นดแียก ทีม่คีวามยาวคลืน่ 532 และ 1,064 นา

โนเมตร ในการรักษาภาวะผดิปกตขิองเม็ดสี

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

890

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการตรวจล าไสเ้ล็กโดยการกลนืกลอ้งแคปซลู 

(Wireless capsule Endoscopy) และการถ่ายเอก๊ซเรยค์อมพวิเตอรล์ าไสเ้ล็ก (CT 

enterography) ในการตรวจคน้ผูป่้วยเลอืดออกทางเดนิอาหารชนดิ Obscure 

gastrointestinal bleeding

ผศ.นพ.สพุจน ์พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

891
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการนวดไทยแบบราชส านักกับการท าอัลตรา้ซาวดใ์น

ผูป่้วยโรคลมปลายปัตคาดสญัญาณ 4 หลัง
รศ. พญ. กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ และ นายณัฐพล วชัรสริกิลุ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

892
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของยา Risperidone แบบสุม่ในการลดอัตราการเกดิ 

postoperative delirium ในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดโรคของหลอดเลอืด
รศ.พญ.อรวรรณ พงศร์ววีรรณ วสิญัญวีทิยา
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893
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ(แบบสุม่และปกปิดสองทางกับยาหลอก)ของยา 

Etoricoxib 120 มลิลกิรัม ในการลดการเจ็บปวดขณะใสห่ว่งอนามัยคมุก าเนดิ
ผศ. นพ.มานพชยั ธรรมคันโธ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

894

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการใชย้าเฟนทานลิหยดทางจมกู 

กับการใชย้าเด็กซเ์มเดโทมดินีหยดทางจมกู เพือ่ลดความวติกกังวลกอ่นเขา้หอ้งผา่ตัดของ

ผูป่้วยเด็กทีม่ารับการผา่ตัดแบบผูป่้วยนอก (รปูแบบการทดลองเพือ่ทดสอบความไมด่อ้ยกวา่ 

แบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ)

รศ. พญ.นัยนา อรณุพฤกษากลุ วสิญัญวีทิยา

895
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและภาวะแทรกซอ้นของการใชย้าเจนตามัยซนิและ

น ้าเกลอืลา้งจมกูในผูป่้วยไซนัสอักเสบเรือ้รังและไซนัสอักเสบทีก่ลับเป็นซ า้
ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

896
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการใหค้วามรูเ้กีย่วกับโรคกระดกูพรนุแบบสอนบรรยาย

และแบบวดิโีอในผูส้งูอายุ
อ. ดร. นพ.โพชฌงค ์โชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

897
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการลดบวมของยา เอสซนิในผูป่้วยหลังบาดเจ็บกระดกู

ขอ้มอืสว่นปลายหัก
ผศ. นพ.ลขิติ รักษ์พลเมอืง ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

898
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการเรยีนการสอน Confusion Assessment Method ICU 

(CAM - ICU) โดยการเรยีนผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์บบเดมิกับแบบปรับปรงุใหม่
นางสาวพาพริณุ นอ้ยตาแสง วสิญัญวีทิยา

899
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการระงับปวดระหวา่ง Amitriptyline และ Mianserin ใน

ผูป่้วยปวดหลังเรือ้รัง
ศ. คลนิกิ พญ.วรรณา ศรโีรจนกลุ วสิญัญวีทิยา

900

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใชแ้คลเซยีมคารบ์อเนตรว่มกับแมกนเีซยีม

คารบ์อเนตกับการใชแ้คลเซยีมคารบ์อเนตอยา่งเดยีวในการลดระดับฟอสเฟตในเลอืดส าหรับ

ผูป่้วยไตวายเรือ้รังระยะสดุทา้ยทีไ่ดรั้บการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม

อ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

901
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการระงับปวดเสน้ประสาทรอบขอ้เขา่ในผูป่้วยขอ้เขา่

เสือ่มเรือ้รัง โดยใชภ้าพถ่ายรังส ีและคลืน่เสยีงความถีส่งูน าทาง
ผศ. นพ.ปราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิญัญวีทิยา

902 การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของครมีเคลอืบผวิในผืน่ผวิหนังอักเสบทีม่อื รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

903
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยา ertapenem และยากลุม่ carbapenem ชนดิอืน่ๆ

ในการรักษาการตดิเชือ้แบคทเีรยีกรัมลบชนดิสรา้งเอนไซม ์ESBL ในกระแสโลหติ
ผศ. ดร. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

904

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาเคตามนี-เฟนตานลิ เทยีบกับเฟนตานลิในการ

ระงับปวดและท าใหอ้ยูใ่นภาวะสงบในผูป่้วยหลังผา่ตัดทีต่อ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจในหอ

อภบิาลศัลยกรรม

อ.พญ.กรณุา วงษ์ตัง้มั่น วสิญัญวีทิยา

905

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหวา่งสารสกัดสมนุไพรธรรมชาตแิละอนุพันธข์อง

ซลิโิคน เทยีบกับ สารสกัดสมนุไพรธรรมชาต ิอนุพันธข์องซลิโิคนและสารกันแดด ในการ

รักษารอยแผลเป็น donor จากการปลกูถ่ายผวิหนัง

ศ.คลนิกิ. นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์

906

การศกึษาเปรยีบเทยีบปรมิาณเลอืดทีผู่ป่้วยสญูเสยีทัง้หมด ระหวา่งการรักษาโดยใชก้ารควา้น

โพรงกระดกูสว่นตน้เพยีงสว่นเดยีว และ การใชก้ารควา้นโพรงกระดกูทัง้สว่นตน้และสว่นกลาง

 ในผูป่้วยทีม่กีารหักของกระดกูอนิเตอรโ์ทรแคนเทอรแ์บบไมม่ั่นคง และไดรั้บการรักษาดว้ย

การใสเ่หล็กดามในโพรงกระดกูตน้ขา

รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

907

การศกึษาเปรยีบเทยีบปรมิาณรังส ีและผลขา้งเคยีงแบบเฉียบพลันระหวา่งการรักษาแบบ 

3-dimensional conformal radiotherapy และ volumetric modulated arc therapy ใน

ผูป่้วยมะเร็งทางนรเีวชวทิยา

ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

908

การศกึษาเปรยีบเทยีบปรมิาณรังสตีอ่ศัลยแพทยใ์นการผา่ตัดบรเิวณขอ้ไหล ่ระหวา่งเครือ่ง 

C-arm image intensifier แบบ conventional C-arm และ mini C-arm โดยใชร้า่งอาจารย์

ใหญ่

ผศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

909

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลกระทบของยาเม็ดคมุก าเนดิชนดิรับประทานแบบฮอรโ์มนรวม      

กับฮอรโ์มนเดีย่วโปรเจสโตรเจน  ตอ่ความชกุของการเปลีย่นสมดลุของแบคทเีรยีในชอ่ง

คลอดโดยใช ้Nugent score : การศกึษาแบบสุม่

รศ.นพ.มานพชยั ธรรมคันโธ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

910
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการทดสอบการนอนหลับกอ่นและหลังการรักษาโรคหยดุหายใจ

ขณะหลับจากการอดุกัน้ดว้ยการผา่ตัดกระดกูใบหนา้และล าคอ
พญ.กัญญรัตน ์ค าเพราะ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

911
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการทดสอบผวิหนังโดยวธิสีะกดิของสารควบคมุทีเ่ป็นบวก 

(Histamine) ทีค่วามเขม้ขน้ 1, 2.5, 5, และ 10 มลิลกิรัมตอ่มลิลลิติร
ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

912
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดกระดกูสนัหลังทีย่ดึกระดกูเชงิกรานดว้ย S2 alar-iliac กับ 

iliac screw แบบดัง้เดมิ
อ. นพ.เอกพจน ์กอ่วฒุกิลุรังษี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

913
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดภาวะเลอืดเซาะผนังหลอดเลอืดแดงใหญช่นดิเอ โดยการ

ใชอ้ัลตรา้ซาวดน์ าทางใสส่ายรับเลอืดโดยตรงทีห่ลอดเลอืดแดงใหญข่าขึน้
รศ. นพ.ปรัญญา สากยิลักษณ์ ศัลยศาสตร์

914
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดรักษาแขนคอกในเด็กระหวา่ง การผา่ตัดปิดมมุความโกง่

แบบดัดแปลงกับผา่ตัดแบบโดมสองชัน้
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

915

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดรักษาภาวะคอเอยีงแตก่ าเนดิจากกลา้มเนือ้คอผดิปกตใิน

เด็กโดยวธิกีารผา่ตัดยดืกลา้มเนือ้คอ 2 ต าแหน่ง (bipolar release) กับการผา่ตัดยดื

กลา้มเนือ้คอ 1 ต าแหน่ง (unipolar release)

รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

916

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการระงับความรูส้กึหลังผา่ตัดระหวา่งการระงับความรูส้กึดว้ยการฉีด

ยาชาทีเ่สน้ประสาทดา้นหลังเขา่ (ปอบปลเิตยีล ไซตคิ) หรอืการฉีดยาคโีตโรแลค เฉพาะที ่

ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเทา้และขอ้เทา้ โดยไดรั้บการระงับความรูส้กึรว่มกับ การฉีดยาชา

เขา้ทางชอ่งไขสนัหลัง, การศกึษาแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ

รศ. นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

917
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาเบือ้งตน้ และคา่ใชจ้า่ยในการรักษาโรคของล าไสใ้หญ่

ระหวา่งวธิผีา่ตัดผา่นกลอ้งโดยใชม้อืชว่ย กับวธิกีารผา่ตัดแบบเปิดปกติ
อ. นพ.อัฐพร ตระการสงา่ ศัลยศาสตร์

918
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาโรคเปอรต์ีร่ะหวา่งการผา่ตัดกระดกูตน้ขาสว่นตน้ใหโ้กง

เขา้ในกับการผา่ตัดกระดกูเชงิกรานแบบซอลเตอรก์ารวจัิยเชงิสุม่ทดลอง
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

919
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาในผูป่้วยเด็กเบาหวานชนดิทีห่นึง่ ในกลุม่ทีบ่รหิารอนิซลูนิ

แบบ Basal-bolus และแบบ Modified conventional
รศ. พญ.สภุาวด ีลขิติมาศกลุ กมุารเวชศาสตร์

920
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาของแผน่ปิดแผลเคลอืบสารสกัดสมนุไพรสตูรทีม่แีรเ่งนิ

กับแผน่ปิดแผลมาตรฐานในแผลถลอกจากอบุัตเิหตุ
อ. พญ.กสุมุา ชนิอรณุชยั ศัลยศาสตร์

921
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาของการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมบางสว่นระหวา่งการใช ้

หุ่นยนตช์ว่ยผา่ตัดและการใชเ้ครือ่งมอืผา่ตัดแบบมาตรฐาน
รศ. นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

922
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาของครมีซลิเวอรซ์ลัฟาไดอาซนีความเขม้ขน้ 1 

เปอรเ์ซนตท์ีม่แีละไมม่กีารเพิม่แรส่งักะสเีป็นสว่นประกอบในการหายของแผลไหม ้
พญ.กสุมุา ชนิอรณุชยั ศัลยศาสตร์

923
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาขอสะโพกหลดุในเด็กอาย ุ2-8 ปี ระหวา่งการดงึขาและ

การไมด่งึขากอ่นผา่ตัด
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

924
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาดว้ยการใชส้ายสวนหลอดเลอืดและการผา่ตัดเปิดเสน้

เลอืดเพือ่แกไ้ขภาวะหลอดเลอืดลา้งไตเทยีมอดุตัน
อ. นพ.ณัฐวฒุ พว่งพันธุง์าม ศัลยศาสตร์

925
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษานิว้หัวแมเ่ทา้เกระดับปานกลางถงึระดับรนุแรงดว้ยการ

ผา่ตัดเชือ่มขอ้หัวแมเ่ทา้กับการรักษาโดยการผา่ตัดแกไ้ขแนวกระดกูหัวแมเ่ทา้สว่นตน้
รศ. นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

926
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาภาวะเปลอืกตาตกโดยวธิกีารผา่ตัดกลา้มเนือ้มลุเลอรใ์น

ภาวะเปลอืกตาตกแตล่ะระดับความรนุแรง
ผศ. พญ.กนกรัตน ์พรพาณชิย์ จักษุวทิยา

927

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาภาวะเลอืดคั่งคา้งในชอ่งเยือ่หุม้ปอดภายหลังการเกดิ

อบุัตเิหตดุว้ยวธิกีารใสส่ารละลายไฟบรนิเขา้ไปในชอ่งอกและการผา่ตัดทางศัลยศาสตรท์รวง

อกโดยใชก้ลอ้งวดิทัีศนใ์นโรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2560

ผศ. นพ.เลศิพงศ ์สมจรติ ศัลยศาสตร์

928

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งการรักษาโดยการใสห่ลอดเลอืดเทยีมในหลอด

เลอืดแดงใหญใ่นชอ่งอกรว่มกับการรักษาดว้ยยา กับการรักษาดว้ยยาเพยีงอยา่งเดยีว ใน

ผูป่้วยทีม่ภีาวะหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นลงฉีกขาดอยา่งเฉียบพลันทีย่ังไมม่ภีาวะแทรกซอ้น

ผศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

929
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณในการตรวจเพทซทีสีแกนของสมองดว้ยสาร

เภสชัรังส ี[F-18] FDG ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์2 ชนดิในการวเิคราะหโ์รคสมองเสือ่ม
รศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

930

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการอา่นภาพถ่ายคัดกรองเบาหวานจอตาทีถ่่ายโดยไมข่ยายรมูา่นตา

ระหวา่งพยาบาลหน่วยปฐมภมูแิละจักษุแพทยจ์อตาในผูป่้วยเบาหวานทีห่น่วยปฐมภมู ิ

โรงพยาบาลศริริาช

อ. ดร. นพ.นพศักดิ ์ผาสขุกจิวฒันา จักษุวทิยา

931
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการอา่นภาพถ่ายจอตาของผูป่้วยเบาหวานไทย ระหวา่งจักษุแพทย์

จอตาและปัญญาประดษิฐ์
รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิรอดอนันต์ จักษุวทิยา

932
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแรงดันบวกระหวา่ง T-piece 

resuscitator และ self-inflating bag ในการชว่ยกูช้พีทารกแรกเกดิน ้าหนักนอ้ยมาก
พญ.กฤตยา นครชยั กมุารเวชศาสตร์

933

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการใหย้านอนหลับชนดิลอราซแีพมกับยาหลอกตอ่อาการเจ็บ

แน่นหนา้อก อาการสบัสน และคลืน่หัวใจเตม้ผดิจังหวะในผูป่้วยกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืด

เฉียบพลัน

นางสาวเสาวนยี ์เนาวพาณชิ ฝ่ายการพยาบาล

934

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการทดสอบภมูแิพผ้วิหนังโดยวธิสีะกดิ (skin prick test) และ

วธิฉีีดเขา้ชัน้ผวิหนัง (Intradermal skin test) ดว้ยน ้ายาสกัดสารกอ่ภมูแิพจ้ากแมลงทีผ่ลติ

ในประเทศและน าเขา้จากตา่งประเทศ

ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

935
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการผา่ตัดใสส่ายลา้งไตทางหนา้ทอ้งโดยวธิสีอ่งกลอ้งและ

ผา่ตัดเปิดหนา้ทอ้งในผูป่้วยไตวายระยะสดุทา้ยในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.วรบตุร ทวรีจุจนะ ศัลยศาสตร์

936

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการผา่ตัดรักษาโรคตอ้หนิระหวา่ง วธิใีสท่อ่ระบายน ้าส าหรับตอ้

หนิชนดิอาเม็ด (Ahmed glaucoma drainage device) และวธิมีาตรฐาน (trabeculectomy) 

ในผูป่้วยตอ้หนิชาวเอเชยีทีย่ังไมเ่คยไดรั้บการผา่ตัดตอ้หนิมากอ่น

รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

937

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการรักษาหลังการผา่ตัดกระดกูสนัหลัง ในโรคมะเร็งระยะ

กระจายมาทีก่ระดกูสนัหลังรว่มกับมกีารกดเบยีดเสน้ประสาทหรอืไขสนัหลังระหวา่งมะเร็งที่

กระจายมาทีก่ระดกูไขสนัหลังชนดิทีท่ราบแหลง่มะเร็งตน้ก าเนดิกับมะเร็งทีก่ระจายมาที่

กระดกูไขสนัหลังชนดิทีย่ังไมท่ราบแหลง่มะเร็งตน้ก าเนดิ

อ. นพ.มนตช์ยั เรอืงชยันคิม ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

938
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของจ านวนครัง้ในการลดไขมันทีต่น้ขาดา้นในแบบเปรยีบเทยีบขา

แตล่ะขา้ง โดยใชเ้ครือ่งสลายไขมันดว้ยความเย็นและเครือ่งก าเนดิคลืน่กระแทกชนดิเรเดยีล
อ. พญ.ธัญญา เตชะพเิชฐวนชิ ตจวทิยา
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939

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลขา้งเคยีงในสตรวียัเจรญิพันธุร์ะหวา่งการบรหิารการคมุก าเนดิ

รปูแบบชนดิฝังยา1หลอดใตผ้วิหนัง (Implanon)และการคมุก าเนดิรปูแบบชนดิฉีดเขา้

กลา้มเนือ้ (DMPA)

รศ.นพ.มานพชยั ธรรมคันโธ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

940
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลขา้งเคยีงของการรักษาในชว่งทีม่กีารก าเรบิของโรคนวิโรมัยอลิัยติ

สออพตกิาดว้ยเมทลิเพรดนโิซโลนเขา้เสน้เลอืดเปรยีบเทยีบกับการแลกเปลีย่นพลาสมา
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

941

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลขา้งเคยีงทีเ่กดิจากปรมิาณรังสทีีใ่ชใ้นการฉายรังสเีฉพาะที ่

ตามหลังการฉายรังสทัีง้เตา้นมแบบทีใ่ชป้รมิาณรังสมีากขึน้ จ านวนครัง้นอ้ยลง ในผูป่้วยมะเร็ง

เตา้นมระยะแรกเริม่

นพ.ณปกรณ์ สภุากาญจน์ รังสวีทิยา

942

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลขา้งเคยีงระยะเฉียบพลันทีผ่วิหนังจากการฉายรังสบีรเิวณเชงิกราน

ในผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลามเฉพาะทีร่ะหวา่งการใชส้ามเอ็มคาวลิอนโนสตงิแบริ

เออรฟิ์ลม์และซลิเวอรซ์ลัฟาไดอะซนีครมีระหวา่งการฉายรังสี

อ. พญ.วรศิรา รงคท์อง รังสวีทิยา

943
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลลัพธข์องการรักษาผูป่้วยมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกูระหวา่งการผา่ตัด

ผา่นกลอ้งกับการผา่ตัดแบบเปิดหนา้ทอ้ง
พญ.จดิาภา ส าราญ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

944
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลลัพธท์างไตในผูป่้วยเด็กโรคไตอักเสบไอจเีอส และไตอักเสบฮน๊ีอค 

เชอรไ์ร เพอพรูา
อ. พญ.ธนพร ไชยภักดิ์ กมุารเวชศาสตร์

945
การศกึษาเปรยีบเทยีบพัฒนาการในเด็กทารกเกดิกอ่นก าหนดระยะทา้ย ระหวา่งอายคุรรภน์อ้ย

กวา่ 35 สปัดาห ์และมากกวา่หรอืเทา่กับ 35 สปัดาห ์ทีอ่ายปุรับแลว้ 1 ปี ใน รพ.ศริริาช
อ. พญ.พัฏ โรจนม์หามงคล กมุารเวชศาสตร์

946
การศกึษาเปรยีบเทยีบภาวะหายใจล าบากในทารกเกดิกอ่นก าหนดมากระหวา่งทารกทีเ่กดิ

จากการตัง้ครรภแ์ฝดกับทารกครรภเ์ดีย่วในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.ลลติตา กลุวทิย์ กมุารเวชศาสตร์

947
การศกึษาเปรยีบเทยีบมมุในการตัดปลายกระดกูตน้ขา ดว้ยเครือ่งมอืวดัในแนวแกนกระดกู ใน

การผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

948
การศกึษาเปรยีบเทยีบยอ้นหลังจ านวนตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่ดจ้ากการผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวช

กับการผา่ตัดผา่นทางหนา้ทอ้งในผูป่้วยโรคมะเร็งปากมดลกูและมะเร็งเยือ่บมุดลกู
รศ. นพ.กรกฎ ศริมิัย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

949 การศกึษาเปรยีบเทยีบระดับวติามนิดใีนผูป่้วยกระดกูแขนสว่นปลายหักในวยัหมดประจ าเดอืน ผศ. นพ.ระพนิทร ์พมิลศานติ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

950
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่ง แดส 28 (4) ซอีารพ์ ีและ แดส 28 (3) ซอีารพ์ ีในการแยก

ระดับความรนุแรงในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด์
ผศ. พญ.เอมวล ีอารมยด์ี อายรุศาสตร์

951
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการใชย้าไรแฟ็กซมินิ ปรยีบเทยีบกับยาแลคทโูลสในการรักษา

 อาการทางสมองจากโรคตับ
ผศ.นพ.วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

952

การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการใหย้าโพรโปฟอลรว่มกับยาเฟนตานลิและ ยาโพรโปฟอล

อยา่งเดยีวในการระงับความรูส้กึทางหลอดเลอืดด าในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการตัดตรวจชิน้เนือ้ตอ่ม

ลกูหมากผา่นทางทวารหนักดว้ยเครือ่งอัลตราซาวด์

อ. พญ.นพนันท ์ชยักติตศิลิป์ วสิญัญวีทิยา

953

การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการตรวจดว้ยไมส้ะแปททลูา่-ไมพั้นส าล ีและไมส้ะแปททลูา่-

แปรงปากมดลกูในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูโดยวธิตีรวจดว้ยเซลลว์ทิยาอาศัย

ของเหลวโดยศริริาชเทคนคิ

รศ.นพ.พรีพงศ ์อนิทศร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

954
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการสอ่งกลอ้งดว้ยการใชอ้ัลตราซาวดร์ว่มกับการใชฟ้ลโูอโรส

โคป กับการใชอ้ัลตราซาวดอ์ยา่งเดยีวในผูป่้วยทีม่รีอยโรคในปอด
รศ. นพ.แจม่ศักดิ ์ไชยคนุา อายรุศาสตร์

955
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งยาทาครอลมิสุ (TC) และมัยโคฟีโนเลท โมฟีตลิ (MMF) ใน

การรักษาโรคไตอักเสบลปัูส(LN) ใหโ้รคเขา้สูร่ะยะสงบ
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์
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956

การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งอัตราสว่นของโปรตนีตอ่ครเีอทนินีในปัสสาวะในชว่งตืน่นอน

ตอนเชา้ครัง้แรกกับระดับโปรตนีในปัสสาวะ 24 ชัว่โมงในสตรตีัง้ครรภโ์ดยการเก็บตัวอยา่ง

แบบไปขา้งหนา้

พญ.พมิพช์นก ปรยิเอกสตุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

957

การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะของการนอนหลับทีป่ระเมนิจากอปุกรณ์เทคโนโลยชีนดิสวมใส่

เปรยีบเทยีบกับการทดสอบการนอนหลับประเภท polysomnography ในผูป่้วยทีม่คีวาม

ผดิปกตขิองการหลับ

รศ.นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

958
การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาของผูป่้วยวณัโรคระบบประสาท

สว่นกลางระหวา่งผูป่้วยทีไ่มพ่บภาวะภมูคิุม้กันบกพรอ่งและผูป่้วยทีม่ภีาวะภมูคิุม้กันบกพรอ่ง
อ. นพ.อนุภพ จติตเ์มอืง อายรุศาสตร์

959
การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิของโรคตดิเชือ้ไวรัสซกิากับโรคอืน่ๆทีม่าดว้ยผืน่

ชนดิกระจาย
ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

960
การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิของมะเร็งกระเพาะอาหาร กับมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงที่

กระเพาะอาหารในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

961
การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิระหวา่งกลุม่ขอ้อักเสบตดิเชือ้ทีข่อ้สเตอรโ์นคลาวคิู

ลา่ร ์และกลุม่ขอ้อักเสบตดิเชือ้อืน่ทีไ่มใ่ชข่อ้สเตอรโ์นคลาวคิลูา่ร์
ผศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

962

การศกึษาเปรยีบเทยีบวธิกีารเพาะเชือ้น ้าในชอ่งทอ้งระหวา่งขวดปลอดเชือ้ตามวธิปีกตแิละ

การใชข้วดเพาะเชือ้จากเลอืด ในผูป่้วยโรคตับแข็งทอ้งมานทีม่โีรคเยือ่บชุอ่งทอ้งอักเสบแบบ

ปฐมภมูิ

ผศ. พญ.ศวิะพร ไชยนุวตั ิ อายรุศาสตร์

963
การศกึษาเปรยีบเทยีบวธิกีารสอนชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานส าหรับผูด้แูลผูป่้วยเด็กทีเ่สีย่งตอ่การ

เกดิภาวะหัวใจหยดุเตน้
นางสาวลดาวรรณ อบุล ฝ่ายการพยาบาล

964

การศกึษาเปรยีบเทยีบหลักสตูรหรอืโครงการการฝึกอบรมทางดา้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอายใุน

ประเทศไทยและญีปุ่่ น (เฉพาะทางดา้นแพทยศาสตรศกึษา): ความเหมอืน ความแตกตา่ง 

และแนวคดิเพือ่การพัฒนาหลักสตูรหรอืโครงการการฝึกอบรมดา้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอายขุอง

ประเทศไทย

อ. นพ. สมบรูณ์ อนิทลาภาพร เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

965

การศกึษาเปรยีบเทยีบอัตราการเกดิการหลดุซ า้ภายหลังการผา่ตัดของภาวะความไมม่ั่นคง

ของขอ้ไหล ่ระหวา่งการพจิารณารักษาดว้ยวธิเีดมิทีไ่มใ่ชก้ารพจิารณาการกรอ่นของกระดกู 

และวธิใีหมท่ีพ่จิารณาตามแนวทางการรักษาทีพ่จิารณาการกรอ่นของกระดกู

อ. นพ.เอกวทิย ์เกยรุาพันธุ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

966

การศกึษาเปรยีบเทยีบอัตราการตดิเชือ้ภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมในกลุม่ผูป่้วยที่

ไดรั้บยาปฏชิวีนะหลังผา่ตัดเป็นเวลา 24 ชม. กับกลุม่ทีไ่ดรั้บยาปฏชิวีนะหลังผา่ตัดมากกวา่ 

24 ชม.

รศ.นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

967
การศกึษาเปรยีบเทยีบอัตราการรอดชวีติของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะตน้ทีม่ตีัวรับฮอรโ์มน 

HER2 เป็นบวก ระหวา่งผูท้ีไ่ดรั้บและไมไ่ดรั้บยาตา้น HER2 (Trastuzumab)
อ. ดร. นพ.ดลุยพัฒน ์สงวนรักษา ศัลยศาสตร์

968

การศกึษาเปรยีบเทยีบอัตราความส าเร็จของการปิดแผลปลกูถ่ายผวิหนังโดยเทคนคิ

สญูญากาศและผา้กอ๊ซ เปรยีบเทยีบกับเทคนคิสญูญากาศและโฟมด าโดยการศกึษาแบบสุม่

ปกปิดทางเดยีว

ศ. คลนิกิ นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์

969
การศกึษาเปรยีบเทยีบอบุัตกิารณ์การเกดิภาวะอณุหภมูกิายต า่ โดยใชแ้นวทางปฏบิัตแิบบ

จ าเพาะเจาะจงในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดตอ่มลกูหมากผา่นทางกลอ้ง
นางกลุวรา คปุรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล
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970

การศกึษาเปรยีบเทยีบอบุัตกิารณ์ภาวะสบัสนหลังผา่ตัดในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดเปลีย่นขอ้

เขา่เทยีม ภายใตก้ารระงับความรูส้กึเฉพาะสว่นรว่มกับการให ้fentanyl หรอื 

fentanyl-dexmedetomidine หรอื fentanyl-propofol รว่มในระหวา่งผา่ตัด

อ. พญ.พัชร ีศรสีวสัดิ์ วสิญัญวีทิยา

971
การศกึษาเปรยีบความแตกตา่งของการรักษาโดยยาหนึง่ชนดิและสองชนดิรว่มกันในผูป่้วยไอ

เซนเมนเกอร์
ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฎก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

972
การศกึษาเปรยีบประสทิธผิลการฉีดยาชาทีต่ าแหน่งเสน้ประสาทอัลนากับการฉีดยาชาที่

บรเิวณโคนนิว้ ในการท าหัตถการบรเิวณนิว้กอ้ย
อ. นพ.ชติพงศ ์ศริทิองถาวร ศัลยศาสตร์

973
การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบการใหย้าโอฟาทมูแูมบเสรมิยาฟลูดาราบนิรว่มกับยาไซโคลฟอส

ฟามายดก์ับการใหย้าฟลดูาราบนิรว่มกับยาไซโคลฟอสฟามายด์
Noppadol  Siritanratkul, M.D. อายรุศาสตร์

974
การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบการท างานของตับทีผ่ดิปกตใินผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรัสเดงกี ่กับผูป่้วย

โรคเลปโตสไปโรซสิ และโรคสครับไทฟัส
อ. พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

975
การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบความพอเพยีงของการฟอกเลอืดโดยการใชเ้ข็มชนดิพลาสตกิกับ

เข็มชนดิโลหะแทงเสน้เลอืดส าหรับการฟอกเลอืด: การศกึษาน ารอ่งในประเทศไทย
อ. นพ.สกุจิ รักษาสขุ อายรุศาสตร์

976

การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบความหนาระหวา่ง ชัน้เนือ้เยือ่ของขาบรเิวณน่องดา้นใน, ชัน้

เนือ้เยือ่ตรงตน้ขาบรเิวณดา้นขา้ง และ เนือ้เยือ่ตรงบรเิวณขาหนบี ดว้ยเครือ่งตรวจคลืน่เสยีง

ความถีส่งู

อ. นพ.ณัฐวฒุ ิอัครานุชาต ศัลยศาสตร์

977
การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของสายน าสญัญาณคลืน่ไฟฟ้าหัวใจจากภายในหอ้ง

หัวใจ ชนดิท าเองกับระบบทีใ่ชท้างการคา้ยีห่อ้ Certodyne®
ผศ. นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั วสิญัญวีทิยา

978
การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบผลของการใชเ้ครือ่งเลีย้งตัวออ่น time-lapse monitoring system

 และเครือ่งเลีย้งตัวออ่นแบบดัง้เดมิตอ่ผลของการตัง้ครรภใ์นการท าเด็กหลอดแกว้
พญ.ภัทราพร ชรีะอารี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

979
การศกึษาเพือ่เพิม่คณุภาพการดแูลผูป่้วยสงูอายทุีม่ภีาวะเปราะบางโดยทมีสหสาขาวชิาชพี 

รว่มกับการใชก้ารแพทยท์างไกล การดแูลจากโรงพยาบาลเชือ่มสูช่มุชนในเขตเมอืง
อ. พญ.ปทมุพร สรุอรณุสมัฤทธิ์ อายรุศาสตร์

980 การศกึษาเพือ่ดปูระสทิธภิาพของการฉีดยาทีก่ระจกตาในผูป่้วยกระจกตาอักเสบตดิเชือ้รา รศ. พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

981
การศกึษาเพือ่ดผูลลัพธข์องการดแูลผูป่้วยสงูอายกุระดกูสะโพกหักทีเ่ขา้รับการรักษาที่

โรงพยาบาลศริริาชหลังมรีะบบการดแูลผูป่้วยกระดกูสะโพกหักแบบเรง่ดว่น
รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

982

การศกึษาเพือ่ประเมนิความปลอดภัย การทนตอ่ยา เภสชัจลนศาสตรแ์ละฤทธิก์ารตา้นเชือ้

ไวรัสของยาผสมรโิทนาเวยีกับยาดาโนพรเีวยี รว่มกับยาเพกอนิเตอรเ์ฟอรอนอัลฟา-2 เอ และ

ยาไรบาไวรนิ ในผูป่้วยเอเชยีทีเ่ป็นโรคไวรัสตับอักเสบซแีบบเรือ้รัง ทีเ่กดิจากไวรัสจโีนไทป์ 1

 และไมเ่คยไดรั้บการรักษา ทัง้มแีละไมม่ภีาวะตับแข็งรว่มดว้ย (Protocol no.YV28218)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

983

การศกึษาเพือ่ประเมนิคณุภาพและความคมชดัของภาพหลอดเลอืดหัวใจ (coronary artery)

 จากเครือ่งสแกนคอมพวิเตอรห์ัวใจ 256 สไลดเ์ปรยีบเทยีบระหวา่งการใชป้รมิาณสารทบึรังสี

ขนาดต า่และปรมิาณสารทบึรังสขีนาดมาตรฐานในโรงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.วทิยา ไชยธรีะพันธ์ ศนูยโ์รคหัวใจ

984
การศกึษาเพือ่ประเมนิผลลัพธร์ะยะยาวหลังการผา่ตัดใสท่อ่หลอดเลอืดเทยีมระหวา่งหัวใจ

หอ้งขวาลา่งและหลอดเลอืดแดงไปปอดในผูป่้วยโรคหัวใจพกิารแตก่ าเนดิ
อ. นพ.ธรีพงศ ์โตเจรญิโชค ศัลยศาสตร์

985
การศกึษาเพือ่ระบกุารแจกแจงรปูแบบของโรคความดันโลหติสงูในเอเชยี โดยการวดัระดับ

ความดันโลหติทีบ่า้น
ศ.นพพรีะ บรูณะกจิเจรญิ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

986
การศกึษาเพือ่ลดเวลาในกระบวนการรักษาดว้ยยาสลายลิม่เลอืดโดยใชช้อ่งทางเรง่ดว่นสา

หรับผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอดุกัน้ระยะเฉียบพลัน
นางรจนา ภักดวีงศ์ ฝ่ายการพยาบาล

987
การศกึษาเพือ่ลดปรมิาณรังสทีีผู่ป่้วยไดรั้บจากการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องชอ่งทอ้งที่

โรงพยาบาลศริริาช
ศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภสิารธนรักษ์ รังสวีทิยา

988
การศกึษาเพือ่ลดปรมิาณรังสทีีผู่ป่้วยไดรั้บจากการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องชอ่งทอ้งที่

โรงพยาบาลศริริาช ระยะที ่2
ศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภสิารธนรักษ์ รังสวีทิยา

989
การศกึษาเพือ่หาเกณฑก์ารวนิจิฉัยผูป่้วยโพรงสมองคั่งน ้าชนดิความดันปกต ิโดยใช ้

แบบทดสอบทางปรชิานปัญญา (TMSE, MOCA) ภาคภาษาไทย
ผศ. นพ.ธรีพล วทิธเิวช ศัลยศาสตร์

990
การศกึษาเพือ่หาความสมัพันธข์องโรคน ้าคั่งในโพรงสมองกับภาวะทพุพลภาพและอัตราการ

ตายในผูป่้วยสงูอายทุีป่ระสบภาวะกระดกูสะโพกหัก
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์

991

การศกึษาเพือ่หาชนดิของวตัถุดบิจากตัวไรฝุ่ นทีเ่หมาะสมในการใชท้ าการทดสอบผืน่ภมูแิพ ้

ผวิหนังแบบแปะ ในผูป่้วยโรคผืน่ภมูแิพผ้วิหนังและผูป่้วยผืน่แพส้มัผัสทีไ่มเ่ป็นโรคภมูแิพ ้

ผวิหนัง

รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

992

การศกึษาเภสชัจลนศาสตรแ์ละความปลอดภัยของยา tenofovir ทีอ่ยูใ่นสตูรยาตา้นไวรัสเอช

ไอว ีทีก่นิวนัละครัง้ในเด็กตดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ดรั้บยาตา้นไวรัสสตูรพืน้ฐานและควบคมุปรมิาณ

ไวรัสไดแ้ลว้ บัญช ีทดีเีอฟ (016-428084-3)

ศ. พญ.กลุกัญญา  โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

993

การศกึษาเรือ่ง MRI หัวใจ - การประเมนิทางคลนิกิในเรือ่งความปลอดภัย และประสทิธภิาพ

ของระบบ MRI Conditional Pacing ของ SJM ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการตรวจหัวใจดว้ย Magnetic

 Resonance Imaging (MRI)

ผศ. นพ.สชัชนะ พุม่พฤกษ์ อายรุศาสตร์

994

การศกึษาเรือ่งความปลอดภัยและประสทิธภิาพการรักษาภาวะแผลเป็นนูน โดยการใชเ้ครือ่ง

ก าเนดิความรอ้น ปรับสภาพผวิเป็นสว่นๆ ชนดิมแีผล เพือ่สง่ผา่นตัวยาไตรแอมซโินโลน อะซิ

โทไนด์

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

995
การศกึษาเรือ่งประสทิธผิลการรักษาไขมันสว่นเกนิบรเิวณหนา้ทอ้ง ดว้ยคลืน่ความถีว่ทิยแุบบ

จ าเพาะ (เครือ่งแวนควชิ Vanquish Selective RF™)
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

996 การศกึษาเรือ่งประสทิธผิลการรักษาภาวะหยอ่นตัวของชอ่งคลอดดว้ยเลเซอรเ์ออรเ์บยีมแยค ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ชาตจวทิยา

997
การศกึษาเรือ่งประสทิธภิาพการกระชบัรขูมุขนบรเิวณใบหนา้ดว้ยเครือ่งอัลตราซาวดแ์บบไม

โครโฟกัสในผูป่้วยไทยทีม่รีขูมุขนขนาดใหญ่
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

998
การศกึษาเรือ่งประสทิธภิาพของเคตามนีขนาดต า่ทางหลอดเลอืดด าอยา่งตอ่เนือ่งรว่มกับการ

บรหิารยามอรฟี์นทางชอ่งไขสนัหลังตอ่การระงับปวดหลังผา่ตัดในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดปอด
รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา

999
การศกึษาเรือ่งปัจจัยเสีย่งของภาวะยดึตรงึกระดกูลม้เหลวดว้ยแกนดามกระดกูชนดิ 

cephalomedullary nail ส าหรับกระดกูหักทีบ่รเิวณ trochanter ในผูป่้วยสงูอายุ
ผศ. นพ.ดเิรก ตันตเิกตุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1000
การศกึษาเรือ่งปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการหายของแผลเทา้เบาหวานชนดิปลายประสาทเสือ่ม

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.กลุภา ศรสีวสัดิ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1001
การศกึษาเวลาการคนืกลับของเลอืดในหลอดเลอืดฝอยบรเิวณปลายนิว้เทา้และเทา้ใน

อาสาสมัครสขุภาพดแีละผูป่้วยโรคเทา้เบาหวาน
อ.นพ.ตอ่พล วฒันา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1002
การศกึษาเสน้เลอืดและโครงสรา้งของจดุภาพชดัทีจ่อตาในผูป่้วยในโรคจอตาอักเสบจากเชือ้ 

cytomegalovirus ทีไ่ดรั้บการรักษาโดยการฉีดยา ganciclovir เขา้น ้าวุน้ตา
อ.ดร.นพ.นพศักดิ ์ผาสขุกจิวฒันา จักษุวทิยา
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1003
การศกึษาแนวทางการคัดแยกผูป่้วยทีส่งสยัภาวะกลา้มเนือ้หัวใจตายเฉียบพลันในหอ้งฉุกเฉนิ

รว่มกับการตรวจโทรโปนนิ ท ีความไวสงูที ่0 และ 1 ชัว่โมง
อ. พญ.อรลักษณ์ เรอืงสมบรูณ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

1004
การศกึษาแนวทางการปฏบิัตใินการใหส้ารอาหารแกผู่ป่้วยในหอผูป่้วยหนักศัลยกรรม 

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิญัญวีทิยา

1005
การศกึษาแนวทางการอบรมเลีย้งดแูละปัญหาการดแูลวยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอวแีตก่ าเนดิใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ศศธิร จันทรทณิ กมุารเวชศาสตร์

1006
การศกึษาแบบ case series ของการใชย้า Trihexyphenidyl เพือ่ผอ่นคลายในเด็กและวยัรุน่

ไทย
นพ.เฉลมิพงศ ์ธัญพพัิฒน์ กมุารเวชศาสตร์

1007

การศกึษาแบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาทีม่กีลุม่การรักษาเดยีว เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและ

ประสทิธผิลในสปัดาหท์ี ่48 ของแบบแผนการรักษาดว้ยยา 2 ชนดิคอืยาโดลทูกิราเวยีร/์ลา

มวิดูนี (DTG/3TC) ซึง่เป็นยาสตูรผสมขนาดคงที ่ในวยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอว-ี1 ซึง่ไมเ่คยไดรั้บ

การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส (ART) มากอ่น และมอีาย ุ12 ปี ถงึนอ้ยกวา่ 18 ปี ทีม่นี ้าหนัก

อยา่งนอ้ย 40 กโิลกรัม

ผศ.แพทยห์ญงิ อรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์

1008

การศกึษาแบบเปิดระยะที ่3 บ ีในหลายสถาบัน เพือ่ตดิตามผลทางนรเีวชในกลุม่ยอ่ยของ

อาสาสมัครในโครงการศกึษา 580299/008 ทีม่ผีลการตรวจเซลลว์ทิยาของปากมดลกู 

(cervical cytology) เป็นปกตแิละมผีลบวกตอ่ไวรัสเอชพวีชีนดิทีก่อ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง 

(oncogenic HPV) หรอือาสาสมัครทีต่ัง้ครรภ ์ณ การมาพบผูว้จัิยครัง้สดุทา้ย (ครัง้ที ่10 

เดอืนที ่48) ของโครงการศกึษา 580299/008 บัญช ีโครงการวจัิย เอชพวี-ี052 คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-422419-8)

รศ. นพ.สรุศักดิ ์ อังสวุฒันา สตูศิาสตรฯ์

1009

การศกึษาแบบแบง่เป็น 3 กลุม่ มกีารสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้ 2 ดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่

ศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัยของเอเวอโรลมิัสในชว่งระดับยาต า่สดุ 2 ชว่ง ในการ

รักษาเสรมิส าหรับผูป่้วยทีเ่ป็นทเูบอรัส สเคลอโรซสิ (Tuberous sclerosis complex) ซึง่มี

อาการชกัทีม่จีดุก าเนดิเฉพาะทีแ่บบดือ้ตอ่การรักษา (Protocol No.CRAD001M2304)

ผศ. นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

1010
การศกึษาแบบไขวก้ลุม่เรือ่งการเปิดหลอดเลอืดด าในนักศกึษาวสิญัญพียาบาล โดย

เปรยีบเทยีบระหวา่งการสอนดว้ยวดีทัีศนแ์ละการสอนเชงิปฏบิัตกิาร
นางสาวอภพิร เจรญิศรี วสิญัญวีทิยา

1011
การศกึษาแบบไขวก้ารทดสอบความเชีย่วชาญภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารในนักศกึษา

วสิญัญพียาบาล
นางสาวพัชชา หอ่ตระกลู วสิญัญวีทิยา

1012

การศกึษาแบบไปขา้งหนา้เพือ่ตดิตามความปลอดภัยในกลุม่ผูป่้วยการรักษากลุม่เดยีวทีไ่ดรั้บ

ยาดาบกิาแทรน เอทซิเิลท (dabigatran etexilate) แบบเปิดเผยการรักษาส าหรับการป้องกัน

ในระดับทตุยิภมูขิองภาวะลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดดาในผูป่้วยเด็กอายตุัง้แต ่0 ปีถงึนอ้ย

กวา่ 18 ปี

ผศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1013
การศกึษาแบบไปขา้งหนา้ของการแบง่กลุม่ผูป่้วยโรคขอ้และกระดกูสนัหลังอักเสบชนดิขอ้

แกนของรา่งกายเดน่
รศ. พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

1014
การศกึษาแบบไปขา้งหนา้ของอาการปวดหลังการไดรั้บยามอรฟี์นทางชอ่งไขสนัหลังในการ

ผา่ตัดคลอดบตุรทางหนา้ทอ้งและปัจจัยทีม่ผีลตอ่อาการปวดระดับปานกลางถงึรนุแรง
ผศ. พญ.พัชรยีา นวิฒันภ์มูนิทร์ วสิญัญวีทิยา
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1015

การศกึษาแบบไมท่ราบการรักษาทัง้ 2 ฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก ลักษณะกลุม่คูข่นาน ใน

หลายสถาบัน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาพรกีาบาลนิทีใ่ชเ้ป็นการรักษา

เสรมิในเด็กอาย ุ1 เดอืน ถงึอาย ุ<4 ปี ทีม่อีาการชกัเกดิขึน้เฉพาะที ่(Protocol No. 

A0081042)

ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1016
การศกึษาแบบกึง่ทดลองถงึประสทิธผิลของแนวทางการรักษาภาวะสบัสนเฉียบพลันภายหลัง

การผา่ตัดดว้ยยาในผูป่้วยสงูอายทุีเ่ขา้รับการรักษาในหออภบิาลศัลยกรรม
อ. นพ.อรรณพ พริยิะแพทยส์ม วสิญัญวีทิยา

1017

การศกึษาแบบคูข่นาน ควบคมุดว้ยยาหลอก โดยวธิสีุม่ตัวอยา่ง และปกปิดการรักษาทัง้สอง

ฝ่าย เป็นเวลา 24 สปัดาห ์ในหลายศนูยว์จัิย เพือ่ประเมนิผลของการใชย้าแซกซากลปิตนิ 

และการใชย้าซติากลปิตนิ ในผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 ทีม่ภีาวะหัวใจลม้เหลว

ผศ.นพ.อดศิักดิ ์มณีไสย อายรุศาสตร์

1018
การศกึษาแบบจ าลองทางคลนิกิเพือ่ท านายการแพรก่ระจายของมะเร็งหลังโพรงจมกูทีรั่กษา

โดยการฉายรังสแีบบแปรความเขม้ทางรังส ี(IMRT)
ผศ. พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

1019
การศกึษาแบบทบทวนกรณีผูป่้วยยอ้นหลังส าหรับกลุม่อาการพษิฮสิตามนีจากการบรโิภค

แมลงจากฐานขอ้มลูศนูยพ์ษิวทิยาศริริาช
รศ. นพ.สมัมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1020
การศกึษาแบบน ารอ่ง การท างานของตอ่มไธรอยดใ์นผูป่้วยหลังการท าแผลโดยใช ้

สารประกอบไอโอดนี
อ. นพ.สรจุ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ ศัลยศาสตร์

1021
การศกึษาแบบพหสุถาบัน ความเสีย่งของผูป่้วยเด็กโรคกลา้มเนือ้หัวใจหนาทีต่รวจพบ

แผลเป็นทีก่ลา้มเนือ้หัวใจ โดยการตรวจหัวใจดว้ยคลืน่แมเ่หล็ก
ผศ. พญ.ปวณีา จงึสมประสงค์ กมุารเวชศาสตร์

1022

การศกึษาแบบพหสุถาบัน ระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยการรักษาดว้ยยาโบซทูนิบิเปรยีบเทยีบ

กับยาอมิาทนิบินผูป่้วยผูใ้หญท่ีเ่พิง่ไดรั้บการวนิจิฉัยใหมว่า่เป็นมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเรือ้รัง

มัยอลีอยดร์ะยะเรือ้รัง

ศ.นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1023
การศกึษาแบบสลับวธิใีนการเรยีนการสอนแบบใชหุ้่นจ าลองชว่ยสอนแสดงและการใชปั้ญหา

เป็นฐานในการเรยีนตามแนวทางปฎบิัตกิารจัดการภาวะทางเดนิหายใจยาก
นางปารชิาต อภเิดชากลุ วสิญัญวีทิยา

1024
การศกึษาแบบสงัเกตไปขา้งหนา้ เพือ่ประเมนิการเปลีย่นแปลงคณุภาพชวีติของผูด้แูล

ผูส้งูอายทุีม่โีรคกระดกูขอ้สะโพกหักจากโรคกระดกูพรนุ
รศ.นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1025

การศกึษาแบบสงัเกตการณ์ยอ้นหลัง ในหลายศนูยว์จัิยจากหลายประเทศ เพือ่ใหท้ราบถงึ

ลักษณะของผูป่้วย ภาระโรค รปูแบบการรักษา และการด าเนนิไปของผูป่้วยทีเ่ป็นโรคมะเร็ง

ปอดชนดิเซลลไ์มเ่ล็กในระยะที ่3 (การศกึษาคนิเดิล้)

ผศ. พญ. กฤตยิา กอไพศาล อายรุศาสตร์

1026

การศกึษาแบบสุม่ เป็นกลุม่คูข่นาน แบบเปิดเผยกลุม่การรักษา ในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิ

ความปลอดภัย และ ประสทิธภิาพของยาไวลาพรซิาน (vilaprisan) ในอาสาสมัครทีม่เีนือ้งอก

มดลกู โดยเปรยีบเทยีบกับการดแูลรักษาตามมาตรฐาน

รศ. นายแพทยส์รุศักดิ ์อังสวุฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1027
การศกึษาแบบสุม่ เปรยีบเทยีบระหวา่งการใชอ้ปุกรณ์หา้มเลอืด และไมใ่ชอ้ปุกรณ์หา้มเลอืด

ในการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมครึง่เดยีว
รศ. นพ.พัชรพล อดุมเกยีรติ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1028

การศกึษาแบบสุม่ ระหวา่งเด็กสแลนโซพราโซล ( Dexlansoprazole) กับการเพิม่ โอมพีรา

โซล (Omeprazole) วนัละ 2 ครัง้ ในการรักษาโรคกรดไหลยอ้นทีไ่มม่รีอยอักเสบในหลอด

อาหารทีไ่มต่อบสนองตอ่ยาลดกรดขนาดมาตรฐาน

รศ. นพ.สมชาย ลลีากศุลวงศ์ อายรุศาสตร์

1029
การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบการทา LIQUID PARAFFIN กับ CREAM BASE ตอ่การสญูเสยี

น ้า ในผูป่้วยโรคสะเก็ดเงนิ
น.ส.ชตุมิา ชรุ ีและ ผศ.ดร.นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1030

การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบผลของการใหย้าตา้นฮสีตามนี 1 และ 2 เปรยีบเทยีบกับยา

หลอกเพือ่ป้องกันความดันเลอืดต า่จากการใหย้าโปรตามนีในคนไขผ้า่ตัดหัวใจทีต่อ้งใช ้

เครือ่งปอดและหัวใจเทยีม

รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา

1031
การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบระหวา่งการใหว้ติามนิ D2ขนาดสงูกับการใหว้ติามนิD2ขนาดต า่

 ในผูป่้วยขอ้สะโพกหักจากโรคกระดกูพรนุ
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1032
การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใหส้ารละลายกลโูคสทางปากเพือ่

รักษาภาวะน ้าตาลในเลอืดต า่ในทารกแรกเกดิ
รศ. พญ.รัชฎา กจิสมมารถ กมุารเวชศาสตร์

1033
การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการประคบเย็นภายหลังผา่ตัดเปลีย่นขอ้

เขา่เทยีมดว้ยอปุกรณ์ประคบเย็นชนดิเคลือ่นทีไ่ด,้ เจลประคบเย็นชนดิอยูก่ับที ่และไครโอคัฟ
ศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1034
การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการผสมอะดรนีาลนีในยาฉีดรอบขอ้เขา่ 

ระหวา่งผา่ตัด ในการลดอาการปวดภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1035

การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการลดริว้รอยทีใ่บหนา้หลังการใช ้

อปุกรณ์ฉายแสงแอลอดี ี(LED) ทีค่วามยาวคลืน่ 637 และ 854 นาโนเมตรส าหรับใชใ้นบา้น 

เทยีบกับกลุม่ควบคมุ

รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1036

การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งการผา่ตัดถุงน ้าดรีว่มกับเปิดทอ่น ้าดี

ผา่นกลอ้งในรอบเดยีวกันกับการสอ่งกลอ้งฉีดสทีอ่น ้าดเีพือ่น านิว่ทอ่น ้าดอีอกแลว้ตามดว้ย

การผา่ตัดถุงน ้าดผีา่นกลอ้งในผูป่้วยทีม่นีิว่ทอ่น ้าดี

ศ. ดร. นพ.ธวชัชยั อัครวพิธุ ศัลยศาสตร์

1037
การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการใชช้ามะขามป้อมกับการอมวติามนิซตีอ่

อบุัตกิารณ์ภาวะตอ่มน ้าลายอักเสบในผูป่้วยทีไ่ดรั้บไอโอดนีรังส-ี131
นางสาวพรรณราย อดุมกาญจน์ ฝ่ายการพยาบาล

1038
การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการรักษาฟ้ืนฟแูบบมุง่เป้าหมายกับแบบดัง้เดมิตอ่

พัฒนาการของกลา้มเนือ้มัดใหญใ่นผูป่้วยเด็กโรคสมองพกิาร
ผศ. พญ.ธรีดา พลอยเพชร เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1039
การศกึษาแบบสุม่เพือ่ดผูลของชนดิของการออกก าลังกายตอ่ปรมิาณไขมันในตับและคา่ทาง

เมตะบอลกิตา่งๆในผูป่้วยโรคตับคั่งไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากแอลกอฮอล์
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

1040

การศกึษาแบบสุม่เพือ่ศกึษาผลการระงับปวดหลังการผา่ตัดปอดผา่นกลอ้ง เมือ่บรหิารยาเค

ตามนีขนาดต า่ทางหลอดเลอืดด าอยา่งตอ่เนือ่ง รว่มกับการบรหิารยาชาทางชอ่ง 

paravertebral ในระหวา่งการผา่ตัด

รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา

1041
การศกึษาแบบสุม่เรือ่งผลของการออกก าลังกายทีบ่า้น 12 สปัดาหต์อ่สมรรถภาพทางกายเชงิ

แอโรบกิ มวลกลา้มเนือ้และคณุภาพชวีติในผูป่้วยโรคตับแข็ง
รศ.นพ.วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

1042

การศกึษาแบบสุม่แบบปกปิดของการใชย้า olanzapine หรอื aprepitant รว่มกับการใหย้า 

ondansetron และ dexamethasone เพือ่ป้องกันการอาเจยีนในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ย

ยาเคมบี าบัดชนดิทีเ่สีย่งสงูตอ่การคลืน่ไสอ้าเจยีน

รศ.พญ.ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

1043
การศกึษาแบบสุม่และกลุม่ควบคมุเพือ่เปรยีบเทยีบผลการรักษาหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่

เทยีมรว่มกับการตัดกระดกูลกูสะบา้ดา้นนอกออกและการผา่ตัดแบบธรรมดา
ผศ. นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1044

การศกึษาแบบสุม่และมกีลุม่เปรยีบเทยีบผลของทา่บรหิารขอ้เขา่ทีบ่า้นส าหรับผูป่้วยขอ้เขา่

เสือ่มปฐมภมู ิเปรยีบเทยีบกับการรักษาตามปกตทิีแ่ผนกผูป่้วยนอก ภาควชิาศัลยศาสตรอ์อร์

โธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัดในผูป่้วยขอ้เขา่เสือ่มปฐมภมูิ

รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1045

การศกึษาแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการรักษาสวิดว้ยโฟโตไ้ดนา

มกิ โดยใช ้5-อะมโินลวีลูนิกิรปูแบบสเปรย ์รว่มกับแสงไอพแีอลและการรักษาดว้ยแสงไอพี

แอลเพยีงอยา่งเดยีว

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1046

การศกึษาแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการรักษาสวิดว้ยโฟโตได

นามกิรว่มกับผลติภัณฑท์ีป่ระกอบดว้ยไลโคชาลโคน เอ, แอล-คารน์ทินีและเดคานไีดออล 

เปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยโฟโตไดนามกิเพยีงอยา่งเดยีว

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1047

การศกึษาแบบสุม่โดยแบง่ครึง่ใบหนา้เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการใชเ้ครือ่งเลเซอรพ์ิ

โคเซคคั่นอเล็กซานไดรท ์755 นาโนเมตรควบคูก่ับโฟกัสเลนสอ์ารเ์รย ์เทยีบกับกลุม่ทีไ่มใ่ช ้

โฟกัสเลนสอ์ารเ์รยใ์นการรักษาฝ้า

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1048

การศกึษาแบบสุม่โดยแบง่ครึง่ใบหนา้เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและความปลอดภัยของ

การใชเ้ครือ่งเลเซอรพ์โิคเซคคั่นอเล็กซานไดรท ์755 นาโนเมตรรว่มกับการทายาไฮโดรควิ

โนน 2% ในการรักษาฝ้า เทยีบกับกลุม่ควบคมุซึง่ทายาไฮโดรควโินน 2% เพยีงอยา่งเดยีว

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1049

การศกึษาแบบสุม่โดยมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบความสวยงามและความพงึพอใจของแผล

ผา่ตัดดว้ยเทคนคิการเย็บปิดแผลผา่ตัดขอ้เขา่เทยีมชนดิปฐมภมูริะหวา่งวธิกีารใชล้วดเย็บตรงึ

ผวิหนังกับวธิกีารเย็บแบบสอยชัน้ใตผ้วิหนัง

รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1050
การศกึษาแบบสุม่โดยมกีลุม่ควบคมุเพือ่ประเมนิประสทิธผิลของการใหเ้มทลิบสีบิสอง ตอ่การ

เปลีย่นแปลงขนาดของผวิหนังบรเิวณทีม่อีาการชาภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
รศ.นพ.อาศสิ อนุนะนันท์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1051

การศกึษาแบบสุม่ในการใหส้ารน ้าแบบมเีป้าหมายโดยการใชค้า่ของการเปลีย่นแปลงของ

แรงดันชพีจร ( pulse pressure variation, PPV) เป็นแนวทาง เทยีบกับการใหส้ารน ้าแบบ

ปกต ิในการผา่ตัดกระดกูสนัหลังทีซ่บัซอ้น

อ. พญ.กรณุา วงษ์ตัง้มั่น วสิญัญวีทิยา

1052

การศกึษาแบบสุม่ของการใชย้าอะดรนีาลนีแพ็คแผลผา่ตัดเปรยีบเทยีบกับกลุม่ควบคมุเพือ่

หยดุเลอืดในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดใสเ่ครือ่งกระตุน้/ กระตกุไฟฟ้าหัวใจชนดิฝังในรา่งกายใน

โรงพยาบาลศริริาช

อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

1053
การศกึษาแบบสุม่ขา้มกลุม่เปรยีบเทยีบเครือ่งอัดอากาศแรงดันบวกชนดิตอ่เนือ่งแบบปรับ

อัตโนมัตทัิง้ 3 รุน่ ในโรคหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุกัน้
รศ.นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1054
การศกึษาแบบสุม่ขา้มกลุม่เปรยีบเทยีบผลของการใหอ้อกซเิจนอัตราการไหลสงูกับการให ้

ออกซเิจนแบบปกตใินผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังทีม่ขีอ้บง่ชีใ้นการใหอ้อกซเิจนระยะยาว
ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

1055
การศกึษาแบบสุม่ตัวอยา่งและมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบการยกกระชบัใบหนา้ดว้ยการฉีด อนิ

โคโบทลูน่ัิมท็อกซนิ เอ และน ้าเกลอื ในชัน้ใตผ้วิหนัง
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1056
การศกึษาแบบสุม่ตัวอยา่งและมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบการยกกระชบัใบหนา้ดว้ยการฉีดโบ

ทลูน่ัิมท็อกซนิ เอ และน ้าเกลอื ในชัน้ใตผ้วิหนัง
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1057
การศกึษาแบบสุม่ตัวอยา่งและมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบการรักษาผืน่ลปัูสเรือ้รังชนดิดสี

คอยดด์ว้ยเลเซอรพั์ลสด์ายและยาทาสเตยีรอยดเ์ฉพาะที่
ผศ. พญ.ปภาพติ ตูจ้นิดา ตจวทิยา

1058

การศกึษาแบบสุม่ตัวอยา่งโดยการศกึษาขา้มกลุม่แบบเปิดสองฝ่ายเพือ่เปรยีบเทยีบ

ประสทิธภิาพการรักษาทางคลนิกิของผลติภัณฑ ์0.005% ลาทาโนพรอสท ์กับ ซาลาแทน® 

ในการรักษาผูป่้วยความดันในลกูตาสงูและตอ้หนิปฐมภมูชินดิมมุเปิด (Protocol No. 

PRT/CR-Latanoprost/2012/01)

รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1059
การศกึษาแบบสุม่ทางคลนิกิถงึผลการรักษาดว้ยการใหส้าร กลตูามนีทางทางเดนิอาหารใน

ผูป่้วยแผลไหม ้
ศ. นายแพทยพ์รพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

1060
การศกึษาแบบสุม่ทางคลนิกิถงึผลการรักษาดว้ยการใหส้ารกลตูามนีทางทางเดนิอาหารใน

ผูป่้วยแผลไหม ้(Protocol No: Clinical trials.gov ID # NCT00985205)
ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

1061

การศกึษาแบบสุม่ทีม่กีลุม่ควบคมุเพือ่เปรยีบเทยีบจ านวนครัง้ของการใหย้าทรานนซีามกิแบบ

ฉีดเขา้ทางหลอดเลอืดด า ในการลดอัตราการใหเ้ลอืดทดแทนภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นหัว

กระดกูฟีเมอรใ์นผูป่้วยสงูอายทุีม่ภีาวะคอกระดกูสะโพกหัก

ผศ. นพ.จตรุงค ์พรรัตนมณีวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1062

การศกึษาแบบสุม่ปกปิดเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหวา่งสารใหค้วามชุม่ชืน้ทีม่สีว่นผสมของ

เซราไมด,์สารไกลโคโปรตนีจากเห็ดชากะและตน้โกลเดนรทูกับยา1% ไฮโดรคอรต์โิซนครมี

ในการรักษาโรคผวิหนังอักเสบ

รศ.พญ.ปภาพติ ตูจ้นิดา ตจวทิยา

1063

การศกึษาแบบสุม่ปกปิดเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหวา่งสารใหค้วามชุม่ชืน้ทีม่สีว่นผสมของ

ซมิซทิฟีและลโิคคาลโคน เอ กับ 0.02% ไตรแอมซโินโลน อะเซโทไนดค์รมี ในผูท้ีม่ภีาวะ

ผืน่ผวิหนังอักเสบบรเิวณใบหนา้

รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

1064

การศกึษาแบบสุม่ปกปิดถงึประสทิธผิลในการลดการกลับเป็นซ า้ของสวิดว้ยผลติภัณฑท์ีม่สีาร

สกัดของ licochalcone A, decanediol, L-carnitine และ salicylic acid หลังการรักษาสวิใน

ผูป่้วยไทย

ศ.แพทยห์ญงิ กนกวลัย กลุทนันทน์  ตจวทิยา

1065
การศกึษาแบบสุม่ปกปิดผูป้ระเมนิถงึประสทิธภิาพของครมีใหค้วามชุม่ชืน้ และครมีปกป้องผวิ 

ในคนไขผ้ืน่ผวิหนังอักเสบเรือ้รังทีม่อื
รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

1066
การศกึษาแบบสุม่มกีลุม่ควบคมุตอ่ประสทิธผิลของยาต ารับประสะไพลในการรักษาอาการ

ปวดประจ าเดอืนชนดิปฐมภมู:ิ การศกึษาตอ่เนือ่ง
อ. พญ.ปณชิา จันทราพานชิกลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1067

การศกึษาแบบสุม่ระยะที ่3 แบบไมป่กปิดการรักษา ท าในหลายศนูยว์จัิยของยาเมดด4ิ736 

(MEDI4736) รว่มกับยาทรมีลีมิแูม็บ (Tremelimumab) หรอืยาเมดด4ิ736 (MEDI4736) 

ชนดิเดยีว เปรยีบเทยีบกับการรักษามาตรฐานดว้ยยาเคมบี าบัดกลุม่แพลทนัิม ในการรักษา

เป็นล าดับแรกส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิเซลลไ์มเ่ล็กระยะลกุลามในเอเชยีแปซฟิิก

รศ.นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1068
การศกึษาแบบสุม่ระยะทีส่ามเปรยีบเทยีบการรักษาอาการปวดดว้ยแผนการรักษาแบบสงวน

การใชย้ากลุม่อนุพันธุฝ่ิ์นกับแบบ WHO เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ในผูป่้วยมะเร็งทีล่ามไปกระดกู
ผศ.นพ.นันตสรณ์  สญิจนบ์ณุยะกลุ วสิญัญวีทิยา

1069
การศกึษาโครงสรา้งองคป์ระกอบและคณุภาพแบบวดับคุลกิภาพ HEXACO-PI-R ฉบับ

ภาษาไทยและความสมัพันธร์ะหวา่งบคุลกิภาพแบบ 6 มติแิละบคุลกิภาพแบบ 5 องคป์ระกอบ
นางสาวพณดิา โยมะบตุร จติเวชศาสตร์

1070
การศกึษาโคฮอรท์แบบไปขา้งหนา้ในพหสุถาบันเพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธภิาพ

ของขอ้เขา่เทยีม ANTHEM™ ในผูป่้วยหลังผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่
รศ. นายแพทยก์รีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์

1071

การศกึษาโดยสหสถาบันเพือ่ศกึษาความผดิปกตขิองยนี ทอีทีที,ู เอเอสเอ็กซแ์อลวนั, ไอดี

เอชวนั, ไอดเีอชท,ู พเีอชเอฟซกิซ,์ ซอีบีพีเีอ, เอฟแอลททีร-ีไอทดี,ี เอ็นพเีอ็มวนั, ซเีคไอท,ี

 ดับบลวิทวีนั, อารย์เูอ็นเอ็กซว์นั, เอ็มแอลแอล และ ดเีอ็นเอ็มททีรเีอ ในผูป่้วยผูใ้หญไ่ทยที่

ไดรั้บการวนิจิฉัยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิมัยอลิอยด์

นพ.วรีภัทร โอวฒันาพานชิ อายรุศาสตร์

1072
การศกึษาโมเลกลุพืน้ฐานและความสมัพันธข์องความแตกตา่งระหวา่งพยาธสิรรีวทิยาระดับ

โมเลกลุและอาการทางคลนิกิในโรคธาลัสซเีมยีและฮโีมโกลบนิผดิปกตใินผูป่้วยชาวไทย
รศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1073 การศกึษาโรคพันธกุรรม Williams syndrome ในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลศริริาช พญ.ภัทธรีา เศรษฐบตุร กมุารเวชศาสตร์
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1074
การศกึษาโรคพันธกุรรมเมตาบอลกิของกรดอนิทรยีท์ีต่รวจพบโดย Gas chromatography -

 mass spectrometry (GC-MS) ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.นธิวิชัร ์วฒันวจิารณ์ กมุารเวชศาสตร์

1075
การศกึษาในผูป่้วยวณัโรคดือ้ยาหลายขนาน และผูส้มัผัสโรครว่มบา้นกับผูป่้วย: ความเป็นไป

ไดเ้ชงิปฏบิัตกิารเพือ่ใหข้อ้มลูการออกแบบการศกึษาวจัิยฟีนกิซ์
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1076

การศกึษาในระยะที ่1บ ีแบบเปิดเผยการรักษา ด าเนนิการในหลายศนูยว์จัิย เพือ่ประเมนิ

ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการใชย้าเดอรว์าลแูม็บรว่มกับยารักษามะเร็งแบบใหม ่

โดยมหีรอืไมม่ยีาเคมบี าบัดรว่มดว้ย ในการรักษาเป็นล าดับแรกส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งปอด

ชนดิเซลลไ์มเ่ล็กในระยะทีส่ ี ่(การศกึษาแมคเจลแลน)

อ.นพ.ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

1077

การศกึษาในระยะที ่3 แบบสุม่ ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูการรักษาและด าเนนิการในหลายศนูยว์จัิยเพือ่

เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเลนวาทนิบิ (Lenvatinib) เปรยีบเทยีบกับ

ยาโซราฟีนบิ (Sorafenib) ในการรักษาทางเลอืกแรก (First-Line Treatment) ของ

อาสาสมัครทีเ่ป็นมะเร็งตับชนดิ Hepatocellular Carcinoma ทีไ่มส่ามารถผา่ตัดออกได ้

(Unresectable Hepatocellular Carcinoma) (Protocol No. E7080-G000-304)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1078
การศกึษาในหลายสถาบัน แบบไปขา้งหนา้และตดิตามระยะยาว โดยการลงทะเบยีนผูป่้วย

โรคมะเร็งตอ่มลกูหมาก ในเอเชยี
รศ.นพ.สนัุย ลวีนัแสงทอง ศัลยศาสตร์

1079

การศกึษาในหอ้งปฏบิัตกิารถงึผลการตา้นจลุชพีของถุงเทา้เคลอืบอนุภาคนาโนซงิคอ์อกไซด์

ในสะเก็ดขยุเชือ้ราทีเ่ทา้ เปรยีบเทยีบกับถุงเทา้โรยแป้งโคลไตรมาโซลและถุงเทา้ทีม่สีารทัง้

สองชนดิ

ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1080

การศกึษาไปขา้งหนา้แบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการลดระดับความรนุแรงของเยือ่บชุอ่ง

ปากอักเสบดว้ยยาบว้นปากเบนไซดามนีไฮโดรคลอไรดเ์ปรยีบเทยีบกับยาบว้นปาก

โซเดยีมไบคารบ์อเนตในผูป่้วยมะเร็งศรีษะและล าคอทีม่ารับการรักษาดว้ยการฉายรังสรีว่มกับ

การใหย้าเคมบี าบัด

รศ. พญ.จันจริา เพชรสขุศริิ รังสวีทิยา

1081
การศกึษาไปขา้งหนา้ของการใสส่ายยางใหอ้าหารทางหนา้ทอ้งในผูป่้วยมะเร็งทีศ่รีษะและ

ล าคอทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการฉายรังสรีว่มกับยาเคมบี าบัดเพือ่พัฒนางานประจ า
อ. พญ.ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

1082

การศกึษาไปขา้งหนา้ดา้นประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาฟิลแกรสตมิ (ลวิโค-พลัส 

300) เพือ่ป้องกันภาวะเม็ดเลอืดขาวนวิโทรฟิลต า่ในผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิดดีแีอลบี

ซแีอลทีไ่ดรั้บรักษาดว้ยยาเคมบี าบัด

ดร. นพ. ศภุชยั  เอกวฒันกจิ ดร. นพ. ศภุชยั  เอกวฒันกจิ

1083
การศกึษาไมโครไบโอมในจมกูของผูป่้วยเด็กทีเ่ป็นโรคเยือ่บจุมกูอักเสบจากภมูแิพแ้ละเยือ่บุ

จมกูอักเสบทีไ่มไ่ดเ้กดิจากภมูแิพเ้ทยีบกับเด็กปกตกิอ่นวยัเรยีน
ศ.พญ.อรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

1084

การศกึษากระจกตาอักเสบตดิเชือ้โดยสมาคมกระจกตาแหง่เอเชยี บัญช ีการศกึษากระจกตา

อักเสบตดิเชือ้โดยสมาคมกระจกตาแหง่เอเชยี คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

(016-432459-0)

ศ. พญ.พนดิา  โกสยีรักษ์วงศ์ จักษุวทิยา

1085
การศกึษาการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางหัวใจทีร่นุแรงและลักษณะทางคลนิกิในผูป่้วยหัวใจ

หอ้งบนสัน่พลิว้ทีไ่มม่อีาการใน รพ.ศริริาช
รศ. พญ.วรางคณา บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์

1086
การศกึษาการเคลือ่นไหวรา่งกายของผูใ้สข่าเทยีมในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมรกิา

แบบระยะยาว
ดร. แกรี ่เกอรา่ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร
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1087
การศกึษาการเปลีย่นแปลงการท างานของกระบังลมและความจปุอดภายหลังการยา้ย

เสน้ประสาท phrenic เพือ่ใชใ้นการรักษาผูป่้วยทีม่กีารบาดเจ็บของ brachial plexus
ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1088
การศกึษาการเปลีย่นแปลงของการรับรสหลังการผา่ตัดแกไ้ขภาวะอดุกัน้ทางเดนิหายใจขณะ

หลับ
อ. นพ.เปรมยศ เงาเทพพฤฒาราม โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1089
การศกึษาการเปลีย่นแปลงของทัศนคตแิละความรูเ้กีย่วกับการเจาะขอ้ ภายหลังการเรยีนเชงิ

ปฏบิัตกิารเจาะขอ้เขา่ดว้ยหุ่นขอ้เขา่ในกลุม่นักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6 โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

1090
การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางระบาดวทิยาของอาการและอาการแสดงของผูป่้วยตดิเชือ้เอช

ไอวรีายใหมก่อ่นและหลังโครงการใหย้าตา้นโดยไมค่ านงึถงึระดับซดีสีี่
อ. พญ.ภัทรจติ ภัทโรดม เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1091

การศกึษาการเปลีย่นแปลงอบุัตกิารณ์การเกดิกระดกูขอ้สะโพกหักใหมภ่ายหลังการรักษาของ

ผูป่้วยกระดกูขอ้สะโพกหักในชว่งเวลา 1 ปี หลังจากการด าเนนิโครงการบรบิาลตอ่เนือ่ง

หลังจากกระดกูขอ้สะโพกหักในโรงพยาบาลศริริาช

อ. ดร.นพ.โพชฌงค ์โชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1092
การศกึษาการแกไ้ขการแอน่โคง้ของกระดกูสนัหลังระดับเอวหลังการผา่ตัดเชือ่ม ขอ้กระดกู

ในผูป่้วยโรคกระดกูสนัหลังเคลือ่น
รศ. นพ.วรีะศักดิ ์สทุธพิรพลางกรู ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1093 การศกึษาการแพข้า้มกลุม่ของโปรตนีกลอีะดนิในแป้งสาล ีและโปรตนีในลกูเดอืย อ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

1094

การศกึษาการแสดงออกของ Nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) และโปรตนีที่

เกีย่วขอ้งในระบบตา้นออกซเิดชัน่ตอ่ความรนุแรงของมะเร็งเตา้นม: การศกึษาแบบยอ้นหลัง

ในชิน้เนือ้มะเร็งเตา้นม

อ.ดร.นพ.ดลุยพัฒน ์สงวนรักษา ศัลยศาสตร์

1095
การศกึษาการแสดงออกของยนีตัวรับสญัญาณโคลเินอรจ์กิในเม็ดเลอืดขาวของผูป่้วยมะเร็ง

เม็ดเลอืดขาว
รศ. ดร. พญ.จริาย ุเอือ้วรากลุ อายรุศาสตร์

1096
การศกึษาการใชเ้ครือ่งนวดหนา้ประจไุฟฟ้าแบบพกพาเพือ่การกระตุน้การน าสารวติามนิซลีง

ในชัน้ผวิหนังเทยีบกับกลุม่ควบคมุ โดยแบง่ครึง่ใบหนา้
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1097
การศกึษาการใชเ้ครือ่งมอืใหมท่ีใ่ชพ้ยากรณ์การแพรก่ระจายของมะเร็งเตา้นมไปสูต่อ่ม

น ้าเหลอืงทีไ่มใ่ชต่อ่มเซนตเินลในผูป่้วย ไทยทีเ่ป็นมะเร็งเตา้นม
นพ.รณชยั บพุพันเหรัญ ศัลยศาสตร์

1098
การศกึษาการใชค้ะแนน SAMe-TT2R2 ส าหรับท านายคณุภาพของการรักษาดว้ยยาวารฟ์ารนิ

ในผูป่้วยภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ทีไ่มม่โีรคลิน้หัวใจ ของประชากรไทยในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.วรางคณา บญุญพสิฎิฐ์ อายรุศาสตร์

1099
การศกึษาการใชป้รมิาณอาหารเหลอืคา้งในกระเพาะอาหารเพือ่ประเมนิการใหอ้าหารทางสาย

ยางในหอผูป่้วยไอซยีอูายรุศาสตร์
อ. นพ.ภาณุวฒัน ์พรหมสนิ อายรุศาสตร์

1100

การศกึษาการใหย้าขับปัสสาวะและผลลัพธท์างคลนิกิในผูป่้วยเอเชยีหลังจากการเขา้พักรักษา

ในโรงพยาบาลอันเนือ่งมาจากภาวะหัวใจลม้เหลว (โครงการวจัิย DiDOSE): การศกึษาแบบ

ยอ้นหลัง, การศกึษาวจัิยเชงิสงัเกตแบบโคฮอรต์

ศ.นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1101
การศกึษาการกระตุน้การเคลือ่นไหวโดยเร็วแกผู่ป่้วยสงูอายเุพือ่ป้องกันภาวะมวลกลา้มเนือ้

ลดลงในหออภบิาลผูป่้วยวกิฤตศัลยกรรม
รศ. พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิญัญวีทิยา

1102 การศกึษาการกอ่ภมูแิพข้องโปรตนีของขา้วกลอ้งงอกนึง่ในเด็กทีม่ภีมูแิพต้อ่แป้งขา้วสาลี ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

1103 การศกึษาการคงอยูข่องครมีกันแดดของบคุคลทีท่ างานกลางแจง้ ผศ. พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

1104
การศกึษาการงอกของผมผา่นกลไกกระตุน้โกรธแฟคเตอรจ์ากเกล็ดเลอืดโดยการใชย้าไม

นอกซดิลิชนดิทา
ผศ. พญ.สเุพ็ญญา วโรทัย ตจวทิยา
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1105
การศกึษาการจ าแนกสว่นประกอบของนิว่ไตในผูป่้วยดว้ยเครือ่งเอกซเ์รยค์อมพวิเตอรแ์บบ

หลอดเอกซเ์รยค์ูท่ีม่พีลังงานตา่งกันเทยีบกับการตรวจนิว่ทางหอ้งปฏบิัตกิาร
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

1106
การศกึษาการด าเนนิโรคของภาวะกอ่นเป็นเบาหวานไปเป็นโรคเบาหวานชนดิที ่2 และปัจจัย

เสีย่งของการเกดิโรค
รศ. พญ.ระววีรรณ เลศิวฒันารักษ์ อายรุศาสตร์

1107
การศกึษาการด าเนนิโรคของอาการแข็งตงึของผวิหนังและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในผูป่้วยไทยโรค

หนังแข็ง
อ. นพ.ชยว ีเมอืงจันทร์ อายรุศาสตร์

1108
การศกึษาการด าเนนิของโรคมะเร็งตับชนดิ Hepatocellular carcinoma ทีไ่มไ่ดรั้บการรักษา

ใดเพิม่เตมิจากการรักษาแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ศวิะพร ไชยนุวตั ิ อายรุศาสตร์

1109

การศกึษาการตรวจเอกซเรยค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า ดว้ยเทคนคิ Arterial spin labeling (ASL) 

และ dynamic contrast-enhanced (DCE) ในการชว่ยแยกผลชิน้เนือ้ของโรคมะเร็งหลัง

โพรงจมกู รวมถงึการท านายผลการรักษาหลังไดรั้บการรักษาตามมาตรฐาน

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

1110
การศกึษาการตรวจแอนตเิจน และ แอนตบิอดใีนผูบ้รจิาคเลอืด เพือ่จัดหาเลอืดทีป่ลอดภัยให ้

ผูป่้วยทีม่แีอนตบิอดี
นางทองใบ รุง่เรอืง เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

1111
การศกึษาการตอบสนองตอ่การใหย้าเม็ดธาตเุสรมิเหล็กในการรักษาผูป่้วยเพศหญงิทีม่ภีาวะ

ผมบางจากพันธกุรรมและฮอรโ์มนทีม่รีะดับเฟอรตินิในเลอืดต า่
อ.พญ.ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ตจวทิยา

1112
การศกึษาการท ากายภาพบ าบัดแกผู่ป่้วยสงูอายเุพือ่ป้องกันภาวะมวลกลา้มเนือ้ลดลงในหอ

อภบิาลผูป่้วยวกิฤตศัลยกรรม
รศ.พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิญัญวีทิยา

1113
การศกึษาการบาดเจ็บบรเิวณทรวงอกในศพทีต่ายผดิธรรมชาตริะหวา่งศพทีไ่ดรั้บและไมไ่ด ้

รับการชว่ยฟ้ืนคนืชพี
พญ.รศิรา รัชนศีริภิาพ นติเิวชศาสตร์

1114
การศกึษาการปรับขนาดยาแคลเซยีมคารบ์อเนตดว้ยตนเองเพือ่ควบคมุระดับฟอสฟอรัสใน

เลอืดของผูป่้วยเด็กโรคไตเรือ้รัง
รศ. นพ.อนริธุ ภัทรากาญจน์ กมุารเวชศาสตร์

1115
การศกึษาการพยากรณ์การตอบสนองตอ่การใหเ้คมบี าบัดหลังผา่ตัดมะเร็งเตา้นมโดยใช ้

สมการของมาคี
ศ. ดร. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

1116 การศกึษาการยกกระชบัใบหนา้สว่นกลางและลา่งดว้ยไหมกา้งปลาชนดิทีล่ะลายได ้ รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1117 การศกึษาการรักษาเสรมิดว้ยยาCRAD00 ในผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิบเีซลล์ Noppadol  Siritanratkul, M.D. อายรุศาสตร์

1118

การศกึษาการรักษาผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดระดับรนุแรงเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย

เปรยีบเทยีบระหวา่งการบรหิารยานอรอ์ฟิิเนฟรนิในระยะแรกกับแนวทางการรักษาแบบ

มาตรฐานเดมิ

รศ.นพ.ไชยรัตน ์เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

1119

การศกึษาการลดปรมิาณการเสยีเลอืดระหวา่งผา่ตัด เปรยีบเทยีบระหวา่งการ ใหย้าหลอก 

(น ้าเกลอืนอรม์ัล), และใหท้รานอซีามคิ แอซคืสองครัง้ (15 มก./กก และ 15 มก./กก) ใน

ผูป่้วยผา่ตัดกระดกูสนัหลังระดับอกหรอืเอวโดยใสอ่ปุกรณ์เหล็กดามหรอืผา่ตัดกระดกูสนัหลัง

มากกวา่หรอืเ

รศ. พญ.มาน ีรักษาเกยีรตศิักดิ์ วสิญัญวีทิยา

1120

การศกึษาการลดลงและความส าคัญทางคลนิกิของคา่การท างานของไตในผูป่้วยโรคหลอด

เลอืดแดงใหญ ่ในชอ่งทอ้งโป่งพองทีไ่มม่อีาการ ภายหลังไดรั้บการรักษาดว้ยการสอดใส่

หลอดเลอืดเทยีมชนดิหุม้ดว้ยขดลวดทางขาหนบี

รศ. พญ.จติรลัดดา วะศนิรัตน์ รังสวีทิยา

1121
การศกึษาการวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวในเชงิ 3 มติ ิของการบรหิารรา่งกายแบบฤๅษีดัดตนใน

ทา่ทีเ่กีย่วขอ้งกับ ศรีษะ บา่ คอและแขน
ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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1122
การศกึษาการหายของแผลบรเิวณผวิหนังทีใ่หเ้นือ้เยือ่บางสว่น ในการผา่ตัดปลกูถ่ายผวิหนัง 

โดยเปรยีบเทยีบการใชว้สัดปิุดแผลแอลจเินต กับ แอลจเินตและระบบสญุญากาศ
อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

1123
การศกึษาการหาล าดับเอ็กโซมในโรคไขห้วดัใหญ ่- การศกึษาลักษณะทางพันธกุรรมใน

ไขห้วดัใหญแ่บบรนุแรง
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1124
การศกึษาขนาดและลักษณะของตอ่มหมวกไตปกตโิดยใชภ้าพถ่ายเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์น

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.วรรณวรางค ์ตรีสมทิธ์ รังสวีทิยา

1125
การศกึษาขนาดของมมุบรเิวณเมตาไฟซสิของกระดกูทเิบยีในโรคเบลา้ทท์ีม่กีารเกดิโรคซ า้; 

การศกึษาน ารอ่ง
รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1126
การศกึษาขนาดของมมุบรเิวณเมตาไฟซสิของกระดกูทเิบยีในโรคเบลา้ทร์ะยะที ่2 เพือ่

ท านายการเกดิโรคซ า้
รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1127 การศกึษาขนาดตอ่มหมวกไตทีป่กตใินประชากรไทยโดยเครือ่งเอกซเ์รยค์อมพวิเตอร์ รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

1128
การศกึษาของความชกุของภาวะอว้นในเด็กชว่งอาย ุ4 เดอืน - 5 ปี ทีม่ารับบรกิารทีค่ลนิกิเด็ก

สขุภาพดขีองโรงพยาบาลศริริาช และศกึษาพฤตกิรรมของผูด้แูลในการใหอ้าหารแกเ่ด็ก
รศ. พญ.นฤมล เดน่ทรัพยส์นุทร กมุารเวชศาสตร์

1129
การศกึษาขอบเขตการผา่ตัดและปัจจัยอืน่ๆ ทีส่มัพันธก์ับระยะเวลาการอยูร่อดในผูป่้วยโรค

เฮปปาโตบลาสโตมา รพ.ศริริาช
ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ศัลยศาสตร์

1130
การศกึษาขอบขา่ยการเก็บขอ้มลูสากลเพือ่ใชป้ระเมนิการสง่ตอ่วยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอว-ีการ

ทดสอบน ารอ่งการเก็บขอ้มลู
ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1131

การศกึษาขอ้มลูเปรยีบเทยีบระหวา่งการตัง้เครือ่งชว่ยหายใจแบบจ ากัดแรงดันในชว่งการ

หายใจเขา้กับการตัง้เครือ่งชว่ยหายใจแบบจ ากัดปรมิาตรอากาศ ในผูป่้วยทีม่กีารหายใจ

ลม้เหลว

อ. นพ.ทนุวงศ ์เวยีรศลิป์ อายรุศาสตร์

1132
การศกึษาขอ้มลูแบบแผนทางชวีโมเลกลุของยาสมนุไพรอายรุเวทศริริาช ต ารับยาหอมเบอร ์

20 (AVS020) ในเลอืดของอาสาสมัครทีไ่ดรั้บยาหลอก ยาลอราซแีพม และยาหอมเบอร ์20
รศ.ดร.นพ.เธยีรชยั งามทพิยว์ฒันา จติเวชศาสตร์

1133
การศกึษาขอ้มลูแบบยอ้นหลังอัตราการเสยีชวีติและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเสยีชวีติของ

ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. พญ.เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

1134 การศกึษาขอ้มลูทางระบาดวทิยาของผูป่้วยทีใ่สต่าเทยีม ในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.พมิพข์วญั จารอุ าพรพรรณ จักษุวทิยา

1135 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและลักษณะผูป่้วยเด็กไทยทีแ่พโ้ปรตนีในแป้งสาลแีบบเฉียบพลัน ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

1136

การศกึษาความเชือ่มโยงระหวา่งอาการแสดงทางกาย กับความบกพรอ่งดา้นพัฒนาการ 

สตปัิญญาและอาการทางระบบประสาท ในผูป่้วยเด็กโรค neurofibromatosis type 1 ใน

โรงพยาบาลศริริาช

ผศ. พญ.อัจฉรา เสถยีรกจิการชยั กมุารเวชศาสตร์

1137
การศกึษาความเทีย่งและความตรงของเครือ่งมอืตรวจคัดกรองโรคหลอดเลอืดสมอง

เฉียบพลันในผูป่้วยหลังผา่ตัด
พญ.วนันวชัญ ์ดา่นวรพงศ์ อายรุศาสตร์

1138
การศกึษาความเทีย่งและความตรงของแบบสอบถามอาการทางจมกูและไซนัส ฉบับ

ภาษาไทย ในโรคไซนัสอักเสบเรือ้รัง
พญ.วราลักษณ์ ยั่งสกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1139

การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบประเมนิ Spine Oncology Study 

Group Outcomes Questionnaire 2.0 ส าหรับประเมนิคณุภาพชวีติผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจาย

มายังกระดกูสนัหลัง (ฉบับภาษาไทย)

ผศ.นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1140

การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบประเมนิ คณุภาพชวีติในภาวะบวม

น ้าเหลอืง ฉบับภาษาไทยในผูป่้วยทีม่ภีาวะทางเดนิน ้าเหลอืงอดุตันของแขนจากการรักษา

มะเร็งเตา้นม

อ. นพ.ณัชชา ยอดระบ า ศัลยศาสตร์

1141

การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบประเมนิ คณุภาพชวีติในภาวะบวม

น ้าเหลอืง ฉบับภาษาไทยในผูป่้วยทีม่ภีาวะทางเดนิน ้าเหลอืงอดุตันของขาจากการผา่ตัด

บรเิวณชอ่งทอ้งและตอ่มน ้าเหลอืงบรเิวณขา

อ. นพ.ณัชชา ยอดระบ า ศัลยศาสตร์

1142
การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบประเมนิขอ้มอืดว้ยตนเอง ฉบับ

ภาษาไทย ในผูป่้วยกระดกูขอ้มอืหัก
อ. นพ.ปณัย เลาหประสทิธพิร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1143
การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถามของสมาคมแพทยอ์อรโ์ธปิ

ดกิสญ์ีปุ่่ น ฉบับดัดแปลง(ภาคภาษาไทย) ในผูป่้วยกระดกูคอเสือ่มกดทับไขสนัหลังชาวไทย
อ. นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1144
การศกึษาความเทีย่งตรงของแบบคัดกรองโรคสมาธสิัน้ในเด็กและวยัรุน่ไทย ในการคัดแยก

ผูป่้วยโรคสมาธสิัน้ทีม่โีรครว่ม: การศกึษาแบบเก็บขอ้มลูยอ้นหลัง
นางสาวศรินิดา จันทรเ์พ็ญ จติเวชศาสตร์

1145

การศกึษาความเทีย่งตรงของแบบคัดกรองภาวะโภชนาการสมาคมผูใ้หอ้าหารทางหลอด

เลอืดด าและทางเดนิอาหารแหง่ประเทศไทย (SPENT Nutrition Screening Tool) ในผูป่้วย

นอกรังสรัีกษา

รศ.ดร.นพ.สบืวงศ ์จฑุาภสิทิธิ์ ศัลยศาสตร์

1146
การศกึษาความเทีย่งตรงของการทดสอบหา แอนตบิอด ีตอ่สารโบทลูนัิม ทอกซนิ ในผูป่้วยที่

สงสยัภาวะดือ้ตอ่สาร โบทลูนัิมทอกซนิ
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา อายรุศาสตร์

1147
การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเลาะตอ่มน ้าเหลอืงเซนตเินล (ตอ่มน ้าเหลอืงตอ่มแรกทีรั่บ

การระบายน ้าเหลอืงจากกอ้นมะเร็ง)ในผูป่้วยมะเร็งตอ่มไทรอยดช์นดิ Papillary
พญ.ณชิา จริะมงคล ศัลยศาสตร์

1148

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใช ้10 minutes delayed hepatobiliary imaging with 30 

degree flip angle Gadoxetic acid enhanced liver MRI ในการตรวจหารอยโรคในตับ 

เทยีบกับ 20 minutes delayed hepatobiliary imaging ทีใ่ชค้า่ flip angle ต า่กวา่

ผศ. พญ.วรรณวรางค ์ตรีสมทิธ์ รังสวีทิยา

1149

การศกึษาความเป็นไปไดข้องการใชย้าในกลุม่ยาทีเ่ป็นอนุพันธเ์ฮพารนิโมเลกลุขนาดเล็ก

เปรยีบเทยีบกับการรักษาตามมาตรฐานในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดด าจอตาอดุตัน : การศกึษาไล

รคิ

รศ. นพ.ยงชยั นลิะนนท์ อายรุศาสตร์

1150
การศกึษาความเป็นไปไดข้องการรวมการตรวจดเีอ็นเอวธิใีหมเ่ขา้กับโครงการควบคมุป้องกัน

โรคธาลัสซเีมยี - ระยะทีห่นึง่ การตรวจสอบความถูกตอ้งของการทดสอบ
รศ. พญ.พรพมิล เรอืงวฒุเิลศิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1151
การศกึษาความเปลีย่นแปลงของมมุดา้นขา้งระหวา่งตน้แขนและกระดกูเคปิเทลลาของ

ขอ้ศอกในอายตุา่งๆ ในเด็ก
รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1152
การศกึษาความเหมาะสมของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิความปวด ในคนไทยทีม่อีาการปวด

เรือ้รัง
อ.นพ.ปราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิญัญวีทิยา

1153
การศกึษาความแตกตา่งของคา่ SUVmax ทีต่อ่มไทรอยดจ์ากการตรวจ F-18 FDG PET/CT 

non-contrast และ F-18 FDG PET/CT with contrast media
อ. พญ.อภชิญา คลา้ยมนต์ รังสวีทิยา

1154
การศกึษาความแตกตา่งของมมุ Hallux valgus ในทา่ลงน ้าหนักและไมล่งน ้าหนัก ของผูป่้วย

ภาวะเทา้ปกตแิละเทา้แบน
รศ. นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1155

การศกึษาความแตกตา่งของลักษณะตอ่มน ้าเหลอืงในชอ่งอก ในกลุม่ผูป่้วยวณัโรคตอ่ม

น ้าเหลอืง และ ผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง โดยใชเ้ครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเร็วสงู 

(MDCT) รว่มกับการฉีดสารทบึรังส ี(contrast media)

อ. พญ.สวุมิล วงศล์ักษณะพมิล รังสวีทิยา
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NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1156
การศกึษาความแมน่ย าในการแยกชนดิติง่เนือ้ล าไสใ้หญด่ว้ยวธิสีอ่งกลอ้งรว่มกับการยอ้มสี

ครสิตัลไวโอเล็ตหรอืการใชเ้ทคนคิพเิศษเอ็นบไีอแบบไมใ่ชก้ าลังขยาย
อ. นพ.วราย ุปรัชญกลุ อายรุศาสตร์

1157

การศกึษาความแมน่ย าของการใชภ้าพถ่ายทางรังสคีอมพวิเตอรข์องหลอดเลอืดแดงในเฟส

กอ่นการฉีดสารทบึรังส ีในการวนิจิฉัยโรคในกลุม่ Acute aortic syndrome (Acute aortic 

dissection, intramural hematoma and penetrating atherosclerotic ulcer) ในผูป่้วย

ทีม่ารพ.ดว้ยอาการตอ้งสงสยั

ผศ. พญ.จติรลัดดา วะศนิรัตน์ รังสวีทิยา

1158
การศกึษาความแมน่ย าของการตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูรว่มกับการใชเ้ข็มเล็กเจาะดดูเพือ่

ตรวจทางเซลลว์ทิยาของตอ่มน ้าเหลอืงทีรั่กแรใ้นผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นม
รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

1159

การศกึษาความแมน่ย าของระบบการใหค้ะแนนในการวนิจิฉัยแยกโรคระหวา่งโรควณัโรคล าไส ้

กับโรคล าไสอ้ักเสบเรือ้รังชนดิ Crohn’s disease โดยใชอ้าการทางคลนิกิ ผลการตรวจสอ่ง

กลอ้งระบบทางเดนิอาหาร ผลการตรวจทางพยาธวิทิยา ผลการตรวจเอ็กซเรยค์อมพวิเตอร์

ชอ่งทอ้ง และผลการตรวจ Interferon-gamma releasing assayในผูป่้วยไทย

ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

1160

การศกึษาความไว ความจ าเพาะของคูม่อืประเมนิและสง่เสรมิพัฒนาการเด็กกลุม่เสีย่ง 

(Developmental Assessment for Intervention Manual; DAIM) เทยีบกับแบบประเมนิ 

Bayley Scales of infant and Toddler development, Third edition (Bayley-III) ในเด็ก

กลุม่เสีย่งทีอ่ายปุรับแลว้ 12 เดอืน

อ. พญ.พัฏ โรจนม์หามงคล กมุารเวชศาสตร์

1161
การศกึษาความไวและความจ าเพาะในตรวจหาเลอืดในอจุจาระโดยชดุตรวจอซีีด่เีทค เพือ่การ

ตรวจคัดกรองในการวนิจิฉัยมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวารหนักในคนไทย
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1162
การศกึษาความไวและความจ าเพาะของการหายไปของภาพสญัญาณคลา้ยหางนกนางแอน่ 

(Swallow tail sign) ในผูป่้วยโรคพารก์นิสนัในโรงพยาบาลของมหาวทิยาลัย
รศ. พญ.ณสดุา ดา่นชยัวจิติร รังสวีทิยา

1163
การศกึษาความไวและความจ าเพาะของชดุทดสอบ อมิมนูเมด เอเอฟไอ ในการวนิจิฉัยโรค

สครัปทัยฟัสและโรคเลปโตสไปโรสสี
นางสาวเสาวลักษณ์ ศลิปสาคร อายรุศาสตร์

1164
การศกึษาความไวและความจ าเพาะของชดุทดสอบคัดกรอง ส าหรับเชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญแ่ละ

ไวรัสอารเ์อสวใีนผูป่้วยเด็กอาย ุ0-15 ปี
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1165

การศกึษาความคงทนและความปราศจากเชือ้ของยาหยอดตา 0.01% atropine ทีเ่ตรยีมจาก

ยาหยอดตา 1% atropine ทีผ่สมกับ Balanced salt solution หรอื น ้าตาเทยีมชนดิทีม่สีาร

ถนอมภายหลังเก็บทีอ่ณุหภมูหิอ้ง และเก็บในตูเ้ย็นนาน 6 เดอืน และหลังจากเปิดขวดภายใน

 1 เดอืน

รศ.นพ.ธรรมนูญ สรุชาตกิ าธรกลุ จักษุวทิยา

1166
การศกึษาความคลาดเคลือ่นของการวนิจิฉัยระหวา่งการรักษาและการผา่ศพตรวจในกลุม่

ผูเ้สยีชวีติจากการบาดเจ็บในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.ทพิยไ์พลนิ ผนิจริพงศ์ นติเิวชศาสตร์

1167
การศกึษาความชกุ และความรนุแรงของโรคหดื โรคเยือ่บจุมกูและตาอักเสบ จากภมูแิพแ้ละ

โรคผวิหนังอักเสบจากภมูแิพข้องประชากรเด็กในกรงุเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560
ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

1168
การศกึษาความชกุ ปัจจัยเสีย่ง ลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาโรคตดิเชือ้ไซโตเมกะโล

ไวรัสในผูป่้วยปลกูถ่ายไตในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.อรรถพงศ ์วงศว์วิฒัน์ อายรุศาสตร์

1169
การศกึษาความชกุ ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง และความสมัพันธก์ับความบกพรอ่งทางหนา้ที ่ของกลุม่

อาการขาอยูไ่มส่ขุในเด็กและวยัรุน่โรคสมาธสิัน้
ผศ.พญ.ฑฆิัมพร หอสริิ จติเวชศาสตร์

1170
การศกึษาความชกุ ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธ ์และผลลัพธท์างคลนิกิของภาวะมวลกลา้มเนือ้

ลดลงในผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคไตเรือ้รัง
รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์
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1171
การศกึษาความชกุและความสมัพันธท์างคลนิกิระหวา่งลักษณะความผดิปกตทิีเ่ล็บในผูป่้วย

สะเก็ดเงนิกับการเกดิโรคเชือ้ราทีเ่ล็บ
อ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1172
การศกึษาความชกุและความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะหัวใจหอ้งลา่งซา้ยท างานผดิปกตใินระดับ

กอ่นอาการทางคลนิกิและความรนุแรงของโรคในผูป่้วยโรคหนังแข็งในประเทศไทย
อ. พญ.ศรสีกลุ จริกาญจนากร อายรุศาสตร์

1173
การศกึษาความชกุและชนดิของแอนตบิอด ีตอ่แอนตเิจนบนเม็ดเลอืดแดงทีต่รวจพบในผู ้

บรจิาคเลอืดและในผูป่้วยของโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. ร.อ. พญ.ปารชิาต ิเพิม่พกิลุ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

1174
การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งของการเกดิภาวะสบัสนเฉียบพลันในหอผูป่้วยอภบิาลหนัก

อายรุกรรมโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ไชยรัตน ์เพ�ิิมพกิลุ อายรุศาสตร์

1175 การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งของการเสยีชวีติหลังการผา่ตัดในผูป่้วยผา่ตัดกระดกูสนัหลัง รศ. นพ.วทิเชษฐ พชิยัศักดิ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1176
การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งของการตดิเชือ้บรเิวณผา่ตัดภายหลังการผา่ตัดกระดกูสนั

หลังในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.วทิเชษฐ พชิยัศักดิ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1177
การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งของความเจ็บปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงขณะท าหัตถการ

ในผูป่้วยเด็ก
ผศ.พญ.สหัสา หมั่นดี วสิญัญวีทิยา

1178
การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งทีส่ง่ผลตอ่การเกดิไวรัสตับอักเสบซใีนผูป่้วยโรคเกล็ด

เลอืดต า่จากกลไกทางอมิมนู
อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1179

การศกึษาความชกุและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิการรักษาดว้ยเครือ่งกระตกุหัวใจอัตโนมัตชินดิ

ฝังในรา่งกายอยา่งเหมาะสมในผูป่้วยทีม่กีารท างานของหัวใจหอ้งซา้ยลดลงอยา่งเรือ้รังที่

ไดรั้บการใสเ่ครือ่งเพือ่ป้องกันการเสยีชวีติเฉียบพลันจากหัวใจระดับปฐมภมูใินโรงพยาบาลศริิ

ราช

ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1180
การศกึษาความชกุและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการเกดิความดันโลหติต า่ขณะฟอกไตทางเสน้เลอืด

 ในผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รังทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการฟอกไตตอ่เนือ่ง รพ.ศริริาช
ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1181
การศกึษาความชกุและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับความเจ็บป่วยทางจติเวชและคณุภาพชวีติในผูป่้วย

โรคสะเก็ดเงนิ
อ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

1182
การศกึษาความชกุและพฤตกิรรมการดืม่แอลกอฮอลใ์นนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาชัน้ปีที ่4 

ของจังหวดัหนึง่ในภาคเหนอื
พญ.ชลุกีร สทิธสินัติ์ จติเวชศาสตร์

1183
การศกึษาความชกุและลักษณะของผูป่้วยผูใ้หญท่ีเ่ป็นโรคหัวใจแตก่ าเนดิในโรงพยาบาลศริิ

ราช
รศ. พญ.นธิมิา รัตนสทิธิ์ อายรุศาสตร์

1184
การศกึษาความชกุและลักษณะทางคลนิกิของการตดิเชือ้ราทีเ่ล็บเทา้และเทา้ในผูป่้วยนิว้หัว

แมเ่ทา้เก
อ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

1185

การศกึษาความชกุและลักษณะทางรังสวีทิยาของการแพรก่ระจายมายังกระดกูอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช่

กระดกูสนัหลังและอวยัวะภายในของกลุม่ผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจายมายังกระดกูสนัหลังและกด

ทับไขสนัหลังในผูป่้วยชาวไทย

อ. นอ. นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1186
การศกึษาความชกุและลักษณะภาพการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นผูป่้วยมะเร็งตอ่ม

น ้าเหลอืงชนดิ diffuse large B-cell lymphoma ทีม่กีารลกุลามมายังไต
อ. พญ.ชนกิานต ์ธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1187
การศกึษาความชกุของ Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH) ใน

ผูป่้วยอบุัตเิหตเุสน้ประสาทไขสนัหลังบาดเจ็บ โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1188
การศกึษาความชกุของเชือ้ไวรัสชคินุกนุยา เชือ้ไวรัสแดงก ีและเชือ้ไวรัสซกิาโดยใชช้ดุตรวจ 

cobas® CHIKV/DENV และ cobas® Zika for use on the cobas® 6800/8800 System
อ. นพ.วโิรจน ์จงกลวฒันา เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด
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1189
การศกึษาความชกุของแอนตบิอดตีอ่เม็ดเลอืดแดงในหญงิตัง้ครรภ ์และการเกดิภาวะการ

ท าลายเม็ดเลอืดแดงในทารกในครรภแ์ละทารกแรกเกดิ
อ. พญ.กลุวรา กติตสิาเรศ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

1190
การศกึษาความชกุของโรคเสน้เลอืดโป่งพองผดิปกตใินชัน้คอรอยด ์ในประชากรไทยทีม่กีาร

วนิจิฉัยวา่มเีสน้เลอืดงอกใหมผ่ดิปกตทิีช่ัน้คอรอยดข์องตา
อ. พญ.โสมนัส ถุงสวุรรณ จักษุวทิยา

1191

การศกึษาความชกุของโรคสครัปทัยฟัส โรคมวิรนีทัยฟัส และโรคเลปโตสไปโรสสิ ในผูป่้วย

ไขเ้ฉียบพลันทีไ่มท่ราบสาเหตทุีไ่ดรั้บการตรวจดว้ยชดุการทดสอบ immunofluorescence 

assay (IFA) ทีโ่รงพยาบาลศริริาช รวมถงึลักษณะทางคลนิกิและผลการตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิารทีส่ามารถน ามาใชแ้ยกโรค

อ. นพ.ชยัวฒัน ์วชริศักดิศ์ริ ิ อายรุศาสตร์

1192
การศกึษาความชกุของโรคสมาธสิัน้ และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ของวยัรุน่ในศนูยแ์รกรับเด็กและ

เยาวชนชายบา้นเมตตา
ผศ.นพ. พนม เกตมุาน จติเวชศาสตร์

1193
การศกึษาความชกุของกระดกูตน้ขาหักชนดิพเิศษทีม่คีวามสมัพันธก์ับยากลุม่ 

Bisphosphonates ในผูป่้วยไทย
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1194

การศกึษาความชกุของการเกดิภาวะเลอืดออกและการป้องกันการเกดิภาวะลิม่เลอืดอดุตัน 

หลังการใชย้าตา้นการแข็งตัวของเลอืดกลุม่ non vitamin K antagonists(NOACs) ในผูป่้วย

ทีม่ภีาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะชนดิ atrial fibrillation ทีไ่มม่คีวามผดิปกตทิีล่ ิน้หัวใจใน

โรงพยาบาลศริริาช

อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

1195
การศกึษาความชกุของการเกดิภาวะลิม่เลอืดอดุตันหลอดเลอืดด าทีม่อีาการ ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บ

การผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่หรอืขอ้สะโพกในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1196
การศกึษาความชกุของการเปลีย่นแปลงในระดับพันธกุรรม ในผูป่้วยทีม่อีายมุากกวา่หรอื

เทา่กับ 65 ปีขึน้ไป ทีม่ภีาวะซดีโดยไมท่ราบสาเหตุ
อ. นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์

1197

การศกึษาความชกุของการมรีะดับยามัยโคฟีโนเลตโดยการวเิคราะหจ์ากพืน้ทีใ่ตก้ราฟใน

ชว่งแรกอยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสมหลังใหย้าปรมิาณสงูในชว่งแรกหลังปลกูถ่ายในผูป่้วยปลกู

ถ่ายไต

ผศ. นพ.นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธิ อายรุศาสตร์

1198
การศกึษาความชกุของขอ้สะโพกเสือ่มและลักษณะโครงสรา้งผดิปกตขิองขอ้สะโพกจาก

ภาพรังสขีองผูป่้วยทีม่กีระดกูสะโพกดา้นตรงขา้มหัก
ผศ. นพ.พสิฏิฐ ์เลศิวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1199
การศกึษาความชกุของความผดิปกตทิีพ่บจากการตรวจหัวใจดว้ยสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าเพือ่

ประเมนิภาวะหัวใจขาดเลอืด
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1200
การศกึษาความชกุของปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิโรคเบาหวานชนดิที ่2ในผูท้ีไ่มไ่ดรั้บการวนิจิฉัย

เป็นเบาหวานในชมุชนอ าเภอพัฒนานคิมและอ าเภอโพธิท์อง
นศพ.ชยธร วงศต์ัง้สกลุ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1201
การศกึษาความชกุของปัญหาการใชย้าอยา่งไมเ่หมาะสมในประชากรผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายใุน

ชมุชนแหง่หนึง่ของประเทศไทย
นายปฐว ีณ บางชา้ง เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1202 การศกึษาความชกุของผูท้ีม่คีวามเสีย่งตอ่เป็นโรคเบาหวานชนดิที ่2 นศพ.จารดุลุย ์โพธิเ์จรญิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1203
การศกึษาความชกุของพาราโปรตนีตอ่การท างานของเกล็ดเลอืดและปัจจัยการแข็งตัวของ

เลอืดในผูป่้วยโรคของพลาสมาเซลล์
ผศ. นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

1204
การศกึษาความชกุของพาหะของเชือ้สแตปฟิโลคอคคัส ออเรยีส ในโพรงจมกูของผูป่้วยโรค 

จมกูอักเสบภมูแิพแ้ละประชากรปกตใินประเทศไทย
รศ. นพ.พงศกร ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1205
การศกึษาความชกุของภาพถ่ายรังสไีซนัสทีผ่ดิปกตใินผูป่้วยทีม่อีาการสงสยัวา่เป็นโรคไซนัส

อักเสบเฉียบพลันทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยี
นพ.ภรูนิท ์สจุริะกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1206 การศกึษาความชกุของภาวะกระดกูพรนุทีค่ลนิกิตรวจรักษาผูป่้วยโรคกระดกูเมตะบอลกิ อ. ดร. นพ.โพชฌงค ์โชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1207

การศกึษาความชกุของภาวะตดิเกมและสือ่สงัคมออนไลน ์และความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะตดิ

เกมและสือ่สงัคมออนไลนก์ับภาวะซมึเศรา้ ภาวะเครยีด โรคความผดิปกตใินการกนิ และ

คณุภาพการนอนในนักศกึษาแพทย์

ผศ. นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

1208
การศกึษาความชกุของมะเร็งลกุลามไปยังตอ่มไทรอยดใ์นผูป่้วยมะเร็งกลอ่งเสยีง และ/หรอื

มะเร็งคอหอยสว่นลา่ง
พญ.วรรณดิา จติตก์ารญุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1209 การศกึษาความชกุของมารดาวยัรุน่ทีต่ัง้ครรภซ์ า้ทีโ่รงพยาบาลศริริาช พญ.กนกวรณุ วฒันนรัินตร์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1210

การศกึษาความชกุของระดับความสามารถในการท ากจิกรรม (K-level)ของคนพกิารขาขาด

ระดับเหนอืเขา่ทีใ่ชข้อ้เขา่ชนดิแกนเดีย่วและล็อกไดข้ณะลงน ้าหนักหรอืขอ้เขา่ชนดิหลายจดุ

หมนุในคลนิกิกายอปุกรณ์ในประเทศไทย

อ.ปวณีา สดุเดช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1211
การศกึษาความชกุของรายงานผลการตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูตอ่มไทรอยดท์ีไ่มส่มบรูณ์ตาม

ระบบ ACR TI-RADS ของโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ณสดุา ดา่นชยัวจิติร รังสวีทิยา

1212
การศกึษาความซบัซอ้นในการบรหิารยาวารฟ์ารนิ กับ ระยะเวลาทีค่า่การแข็งตัวของเลอืด อยู่

ในชว่งการรักษา ในผูป่้วยโรคหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ ในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.กฤช กลั่นสภุา อายรุศาสตร์

1213
การศกึษาความตรงและความเทีย่งของแบบวดัการรับรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการ

กับความปวดฉบับภาษาไทย ในผูป่้วยปวดเรือ้รังทีไ่มใ่ชป่วดจากมะเร็ง
อ.รอ. พญ.ณัฏฐา สายเสวย จติเวชศาสตร์

1214
การศกึษาความตรงและความเทีย่งของแบบสอบถามเกีย่วกับคณุภาพชวีติของผูป่้วยเด็กทีม่ี

ภาวะแพอ้าหารโดยผูป้กครองฉบับภาษาไทย
ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

1215
การศกึษาความตรงและความเทีย่งของแบบสอบถามคณุภาพชวีติซซีคีวิ (Clinical COPD 

Questionnaire, CCQ) ฉบับภาษาไทยในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง
รศ.พญ.เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

1216
การศกึษาความตรงและความเทีย่งของแบบสอบถามวดัคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคผวิหนังใน

เด็กไทย
รศ. พญ.วาณี วสิทุธิเ์สรวีงศ์ กมุารเวชศาสตร์

1217
การศกึษาความตอ้งการดา้นการดแูลของผูด้แูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะกึง่เฉียบพลัน

ในชว่งระยะเวลากอ่นจ าหน่ายและ 1 เดอืน หลังจ าหน่ายจากหอฟ้ืนฟแูบบผูป่้วยใน
รศ. พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1218
การศกึษาความถูกตอ้งและความน่าเชือ่ถอืของเครือ่งมอืคัดกรองผูป่้วยสมองเสือ่มฉบับ

ภาษาไทยโดยระบบคอมพวิเตอรน์ ารอ่ง
พญ.สชุรีา อมรมหพรรณ จติเวชศาสตร์

1219
การศกึษาความถูกตอ้งของเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีม่คีวามละเอยีดสงูในการวนิจิฉัยความ

ผดิปกตขิองหลอดลมและแขนงหลอดลมและการระดับการตบีของหลอดลมในผูป่้วยเด็ก
ผศ. นพ.เกรยีงไกร เอีย่มสวสัดกิลุ รังสวีทิยา

1220
การศกึษาความถูกตอ้งของแบบประเมนิความรูค้วามสามารถจากการปฏบิัตงิานของนักศกึษา

แพทยเ์วชปฏบิัต ิคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ผศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

1221
การศกึษาความถูกตอ้งของการประเมนิความรูค้วามสามารถจากการปฏบิัตงิานของแพทย์

ประจ าบา้นศัลยศาสตร์
ผศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

1222
การศกึษาความปลอดภัย และประสทิธภิาพของการรักษามะเร็งตับในต าแหน่งใกลห้ัวใจโดย

วธิจีีด้ว้ยความรอ้น
ผศ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา

1223

การศกึษาความปลอดภัย ความทนตอ่ยา และเภสชัจลนศาสตรข์องยาโพสซาโคนาโซล 

(POS) สตูรฉีดเขา้หลอดเลอืดด า (IV) และสตูรผงแหง้ชนดิผสมกอ่นใชส้ าหรับรับประทาน 

ในอาสาสมัครเด็กภมูคิุม้กันบกพรอ่งทีม่เีม็ดเลอืดขาวต า่

รศ.นพ. บญุช ู พงศธ์นากลุ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1224

การศกึษาความปลอดภัยและประสทิธผิลของยาลโีวโดพา-ยาคารบ์โิดพาชนดิเจลส าหรับให ้

ทางล าไสเ้ล็กในผูเ้ขา้รว่มการศกึษาวจัิยทีเ่ป็นโรคพารก์นิสนัอยา่งรนุแรง (advanced) และมี

ลักษณะของความแปรปรวนของระบบประสาทสัง่การกลา้มเนือ้ลาย (motor fluctuation) 

อยา่งรนุแรงทีม่กีารตอบสนองตอ่ยาลโีวโดพาทัง้ๆ ทีไ่ดรั้บการรักษาอยา่งดทีีส่ดุดว้ยยารักษา

โรคพารก์นิสนัทีม่อียูแ่ลว้ โดยเป็นการศกึษาแบบเปิดเผยขอ้มลูเป็นเวลา 12 เดอืน บัญช ี

Solvay Levodopa คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-423252-3)

ศ. นพ.นพินธ ์ พวงวรนิทร์ อายรุศาสตร์

1225
การศกึษาความปลอดภัยในการใชว้สัดปิุดแผลผสมสารสกัดจากใบบัวบก วา่นหางจรเข ้และ

ประจเุงนิในอาสาสมัครสขุภาพดี
ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

1226
การศกึษาความผดิปกตขิองทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่งในผูป่้วยมะเร็งนรเีวชหลังการฉายรังสี

บรเิวณอุง้เชงิกราน
ผศ. นพ.ภควฒัน ์ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

1227
การศกึษาความรู ้ในการปฏบิัตติัวของผูป่้วยกอ่นไดรั้บการเจาะตรวจไขกระดกูทีค่ลนิกิโรค

เลอืด โรงพยาบาลศริริาช
นางจดิาภา เก็จพริฬุห์ อายรุศาสตร์

1228
การศกึษาความรูส้กึเป็นภาระ ความซมึเศรา้ และคณุภาพชวีติของญาตผิูด้แูลผูป่้วยบาดเจ็บ

กระดกูสนัหลัง
รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1229

การศกึษาความสมเหตสุมผลและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถามของสมาคมแพทยอ์อโธปิ

ดกิสญ์ีปุ่่ นฉบับดัดแปลงทีแ่ปลเป็นภาษาไทย ในผูป่้วยกระดกูสนัหลังบรเิวณคอเสือ่มกดทับ

ไขสนัหลังชาวไทย

อ.นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1230
การศกึษาความสอดคลอ้งของคา่คารบ์อนไดออกไซดท์ีว่ดัผา่นทางผวิหนังและคา่

คารบ์อนไดออกไซดใ์นเลอืดแดงในทารกเกดิกอ่นก าหนด
รศ. พญ.พมิล วงศศ์ริเิดช กมุารเวชศาสตร์

1231

การศกึษาความสมัพันธข์อง epitope mismatch ตอ่การท านายการเกดิภมูคิุม้กันตอ่ตา้น

แอนตเิจนบนผวิเม็ดเลอืดขาวทีม่คีวามจ าเพาะตอ่ผูบ้รจิาคไตและอัตราการรอดของไตใน

ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการปลกูถ่ายไตในโรงพยาบาลศริริาช

อ. พญ.ปีณดิา สกลุรัตนศักดิ์ อายรุศาสตร์

1232

การศกึษาความสมัพันธข์อง The new intra-articular calcaneal fracture classification กับ

 ผลลัพธท์างคลนิกิ (AOFAS score) ในผูป่้วยกระดกูสน้เทา้แตกชนดิเขา้ขอ้ทีไ่ดรั้บการรักษา

ดว้ยการผา่ตัด

อ. นพ.ทศ หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1233
การศกึษาความสมัพันธข์อง ปรมิาตรใขมันรอบหัวใจ กับความผดิปกตขิอง ตรวจคลืน่

แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจ
ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1234
การศกึษาความสมัพันธข์องการเกดิระหวา่งไสเ้ลือ่นบรเิวณแผลผา่ตัดและไสเ้ลือ่นบรเิวณขา

หนบี
อ. ดร. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์

1235
การศกึษาความสมัพันธข์องการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสกับผลลัพธท์างคลนิกิของผูต้ดิเชือ้เอช

ไอวใีนโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.อรนชิ นาวานุเคราะห์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1236
การศกึษาความสมัพันธข์องขนาดทีเ่หมาะสมของอปุกรณ์ชว่ยหายใจเหนอืกลอ่งเสยีง

เปรยีบเทยีบระหวา่งอายแุละน ้าหนักตัวของเด็กไทย
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิญัญวีทิยา

1237
การศกึษาความสมัพันธข์องความตอ้งการการดแูลแบบประคับประคองระหวา่งผูป่้วยมะเร็ง

ศรีษะและคอกับผูด้แูล
นางสาวศภุศริ ิเชยีงตา

ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต 

นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1238
การศกึษาความสมัพันธข์องน ้ายาตา้นเอนไซมแ์คสเปสกับอัตราการรอดของกลุม่เซลลค์มูลูัส

จากเซลลไ์ขอ่อ่นทีถู่กแชแ่ข็ง (การศกึษาน ารอ่ง)
พญ.ชมพนุูช จันทรกระวี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1239
การศกึษาความสมัพันธข์องน ้ายาตา้นเอนไซมแ์คสเปสกับอัตราการรอดของกลุม่เซลลค์มูลูัส

จากเซลลไ์ขอ่อ่นทีถู่กแชแ่ข็งจากหญงิผูม้บีตุรยาก (การศกึษาน ารอ่ง)
ผศ.พญ.อสิรนิทร ์ธนบณุยวฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1240
การศกึษาความสมัพันธข์องปัจจัยทางพฤตกิรรมกับการควบคมุระดับน ้าตาลของผูป่้วยนอก

โรคเบาหวานชนดิที ่2 ในชมุชนแหง่หนึง่ของประเทศไทย
นายณัฐ ลิม้พฤตธิรรม เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1241
การศกึษาความสมัพันธข์องผลการทดสอบ MMPI กับภาวะการเกดิปัญหาสขุภาพจติใน

นักศกึษาแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาลทีเ่ขา้ศกึษาในชว่งปีการศกึษา 2543-2550
นางสาวจรยิา จันตระ จติเวชศาสตร์

1242
การศกึษาความสมัพันธข์องภาวะฮอรโ์มนเพศชายสงู และกลุม่อาการทางเมแทบอลกิในสตรี

ทีม่กีลุม่อาการถุงน ้ารังไขห่ลายใบ
พญ.เมธนุิช กุย๋ฉนวน สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1243
การศกึษาความสมัพันธข์องมมุขอ้ฟาเซ็ตทีก่ระดกูสนัหลังระดับเอวกับภาวะความผดิปกตขิอง

กระดกูสนัหลังบรเิวณเอว
รศ. นพ.วทิเชษฐ พชิยัศักดิ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1244
การศกึษาความสมัพันธข์องมมุระหวา่งทอ่ระบายทรวงอกและปัจจัยอืน่ๆ กับการรักษาดว้ยทอ่

ระบายทรวงอกส าเร็จ ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บทรวงอก
พญ.พชิญส์นิ ีวราชติ ศัลยศาสตร์

1245
การศกึษาความสมัพันธข์องระดับผลการตรวจ Anti-TSH receptor กับขนาดตอ่มไทรอยด์

และอาการทางคลนิกิอืน่ๆในผูป่้วย Graves’ disease
พญ.ศทุธชิา ลลีาวฒันสขุ อายรุศาสตร์

1246
การศกึษาความสมัพันธข์องระดับวติามนิดใีนกระแสเลอืดกับความรนุแรงของโรคผืน่ภมูแิพ ้

ผวิหนังในเด็กไทย
ผศ. พญ.รัตนาวลัย นติยิารมย์ กมุารเวชศาสตร์

1247

การศกึษาความสมัพันธข์องลักษณะจ าเพาะทางรังสทีีพ่บในภาพเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรท์รวง

อกกับลักษณะจ าเพาะทางพยาธวิทิยาทีใ่ชเ้กณฑ ์Masaoka staging system และ World 

Health Organization (WHO) histological classification ของผูป่้วยทีม่ภีาวะเนือ้งอกใน

ตอ่มไทมัส (thymoma)

อ. นพ.ภาคภมู ิธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1248

การศกึษาความสมัพันธข์องลักษณะทางพยาธวิทิยา การกลายพันธุข์องยนีและลักษณะทาง

คลนิกิของผูป่้วยโรคทีต่รวจไมพ่บฟิลาเดลเฟียโครโมโซมตามเกณฑก์ารวนิจิฉัยองคก์าร

อนามัยโลก (WHO) ในโรงพยาบาลศริริาช

ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

1249
การศกึษาความสมัพันธข์องสณัฐานกา้นกระดกูสนัหลังเทยีบกับจดุอา้งองิทางกายวภิาค

ดา้นหลังของกระดกูสนัหลังสว่นเอวในคนไทย
อ. นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1250
การศกึษาความสมัพันธข์องสารชวีเคมใีนเลอืด ในน ้าลกูตา และในน ้าขอ้เขา่กับระยะเวลา

ภายหลังตาย
ผศ.พญ.สภุาวรรณ เศรษฐบรรจง นติเิวชศาสตร์

1251
การศกึษาความสมัพันธข์องสอีจุจาระกับระดับบลิริบูนิในเลอืดในผูป่้วยเด็กโรคทางเดนิน ้าดี

อดุตัน
นางสาวณัฐธดิา หวัน่ท๊อก ฝ่ายการพยาบาล

1252
การศกึษาความสมัพันธข์องอายแุละเพศตอ่ต าแหน่งของหางคิว้ในกลุม่ตัวอยา่งประชากรในศิ

รริาช
ผศ.พญ.สมุาล ีหวงัวรีวงศ์ จักษุวทิยา

1253
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่ง แดส 28 อเีอสอาร ์และ แดส 28 ซอีารพ์ ีในผูป่้วยโรคขอ้

อักเสบรมูาตอยดท์ี ่รพ.ศริริาช
ผศ. พญ.เอมวล ีอารมยด์ี อายรุศาสตร์

1254
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่ง อัตราสว่นเม็ดเลอืดขาวนวิโทรฟิลลต์อ่ลมิโฟไซตก์ับการ

พยากรณ์โรคมะเร็งตับ
ผศ. พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

1255
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งโพลมีอรฟิ์ซมึของยนีเอชแอลเอ-ดคีวิเอวนัและพลาทอูารว์นั 

กับการเป็นปัจจัยเสีย่งท าใหเ้กดิโรคไตชนดิเมมเบรนัสทีไ่มท่ราบสาเหตใุนประชากรไทย
ศ.นพ.ชยัรัตน ์ฉายากลุ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1256

การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งการเกดิโรคผมรว่งแบบเป็นแผลเป็น ชนดิฟรอนทอลไฟโบรส

ซิง่ (frontal fibrosing alopecia) และการใชผ้ลติภัณฑด์แูลผวิหนา้ในประชากรไทยโดยใช ้

แบบสอบถาม

อ. พญ.กัณหช์ลติ ถนอมกติติ ตจวทิยา

1257
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งการควบคมุเบาหวานดว้ยการประเมนิทางคลนิกิและทาง

หอ้งปฏบิัตกิารกับภาวะซมึเศรา้ในกลุม่ผูป่้วยโรคเบาหวาน
นศพ.ชยตุ ทัตตากร เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1258 การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งการดืม่แอลกอฮอลแ์ละภาวะอว้นลงพงุ นศพ.ชวศิ หลอ่พมิพพ์สิทุธิ์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1259
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งการตอบสนองตอ่การรักษาดว้ยยาตา้นตัวรับอจีเีอฟกับสดัสว่น

ในการกลายพันธข์องตัวรับอจีเีอฟในผูป่้วยมะเร็งปอดชนดิอะดโีนคารซ์โินมา่ระยะแพรก่ระจาย
อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล อายรุศาสตร์

1260
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งความเครยีดกับความเมตตากรณุาตอ่ตนเองของนักเรยีนชัน้

มัธยมศกึษาปีที ่4-5 ในเขตกรงุเทพมหานคร
ผศ.นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

1261
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิอัตโนมัตทิางลบ และกลวธิกีารเผชญิปัญหาของ

เยาวชนในสถานพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรงุเทพมหานคร
น.ส.เรณุกา ทองเนยีม และ รศ.พญ.สดุสบาย จลุกทัพพะ จติเวชศาสตร์

1262
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งความดันในหัวใจหอ้งลา่งขวากับความรนุแรงของลิน้หัวใจพัล

โมนารร่ัีวหลังผา่ตัดแกไ้ขโรคหัวใจพกิารแตก่ าเนดิชนดิเขยีวเตตราโลย ีออฟ ฟาโลต์
อ. นพ.ธรีพงศ ์โตเจรญิโชค ศัลยศาสตร์

1263
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งความรว่มมอืในการรับประทานยา และการควบคมุระดับน ้าตาล

ในผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2
นศพ.ชนวรี ์หรัิญภัทรศลิป์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1264

การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งความรนุแรงและผลของการรักษาโรคสะเก็ดเงนิในผูป่้วยโรค

อว้นลงพงุเมือ่ประเมนิดว้ยแบบประเมนิ Simplified Psoriasis Index (SPI) และ Psoriasis 

Area and Severity Index (PASI)

รศ. พญ.ชนษิฎา วงษ์ประภารัตน์ ตจวทิยา

1265 การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งความสงูของ ควิอารเ์อส (QRS amplitude) และกลา้มเนือ้ ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1266
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งความอิม่ตัวของออกซเิจนในเนือ้เยือ่และระดับแลคเตทใน

เลอืดในผูป่้วยทีม่ภีาวะช็อกจากการตดิเชือ้ในหอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ไชยรัตน ์เพิม่พกิลุ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

1267
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งชนดิของการผา่ตัด กับสทิธกิารเบกิจา่ยคา่รักษา ของการ

ผา่ตัดในผูป่้วยสงูอายทุีก่ระดกูสะโพกหักในโรงพยาบาลตตยิภมูิ
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1268

การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งดรรชนชีีว้ดัความรนุแรงของภาวะตับออ่นอักเสบเฉียบพลันจาก

ลักษณะทีต่รวจพบทางเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรทั์ง้แบบดัง้เดมิและแบบทีม่กีารปรับปรงุ กับความ

รนุแรงของภาวะตับออ่นอักเสบเฉียบพลัน

รศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภสิารธนรักษ์ รังสวีทิยา

1269
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งดัชนวีดัความยดืหยุน่ของหลอดเลอืดแดง (Cardio-Ankle 

Vascular Index ; CAVI) กับความรนุแรงของภาวะทางเดนิหายใจอดุกัน้ขณะนอนหลับ
ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1270
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งปรมิาณการใชย้าตา้นจลุชพีและอบุัตกิารณ์ของแบคทเีรยีดือ้

ยาณ รพ.ศริริาช
ผศ. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1271
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งผลลัพธท์างคลนิกิและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการรักษาดว้ย

วธิกีารผา่ตัด Kasai ในผูป่้วยทารกทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยวา่เป็นโรคทอ่น ้าดตีบีตัน
ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ศัลยศาสตร์

1272
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งผูป่้วยทีเ่กดิปฏกิริยิาการแพจ้ากสารไฮยาลโูรนกิ แอซดิ ที่

ไมไ่ดท้ าจากสตัว ์(นาชา่) และปรมิาณแอนตบิอดตีอ่สารนาชา่จากการทดสอบดว้ยวธิอีไีลซา่
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1273
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งพฤตกิรรมสขุภาพ ปัจจัยดา้นสงัคม และการบรกิารสขุภาพ กับ

ความผดิปกตทิางเมตะบอลกิในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 และในประชากรไทยในเขตชนบท
นศพ.กรกฤษณ์ อิม่วฒันา เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม
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1274
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งระดับ acetone ในลมหายใจ และระดับคโีตนชนดิ 

betahydroxybutarate ในเลอืด
ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

1275
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งระดับกรดยรูกิในเลอืดสงูและภาวะอว้นลงพงุในสตรไีทยวยั

หลังหมดระดู
พญ.ธนฏิฐา กองแกว้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1276
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งระดับความเสือ่มของไตกับการหยา่เครือ่งชว่ยหายใจในผูป่้วย

วกิฤต
อ. นพ.ธรรมพร เนาวร์ุง่โรจน์ อายรุศาสตร์

1277
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งระดับความขุน่ของขีเ้ทาในน ้าคร า่และผลลัพธข์องการรักษา

ทารกแรกเกดิในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.ณรงคฤ์ทธิ ์ธรรมวงษ์ กมุารเวชศาสตร์

1278
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งระยะเวลาระยะทีส่องของการคลอดกับคา่ความเขม้ขน้เลอืดใน

ทารกแรกเกดิทีค่ลอดในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.ศวิพร ไชยอ าพร กมุารเวชศาสตร์

1279

การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งระยะทางจาก Tuberculum Sellae ถงึ Anterior 

communicating artery กับความกวา้งของ Interoptic Space ในผูป่้วยทีว่นิจิฉัยเป็นเนือ้

งอกสมองหรอืเสน้เลอืดแดงสมองโป่งพองบรเิวณฐานกะโหลกสว่นหนา้

ผศ. นพ.ศรัณย ์นันทอารี ศัลยศาสตร์

1280
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งลักษณะของแอนตฟิอสโฟลปิิดแอนตบิอดแีละผลลัพธข์อง

การตัง้ครรภใ์นสตรทีีม่ผีลการตรวจ แอนตฟิอสโฟลปิิด แอนตบิอดเีป็นบวก
ผศ. พญ.บณุฑรกิา สวุรรณวบิลูย์ อายรุศาสตร์

1281

การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งสารจากสมนุไพร (metabolites) ทีต่รวจพบในเลอืดของ

อาสาสมัครสขุภาพดหีลังกนิยาจากสมนุไพรต ารับสหัสธารา (HSF) กับลักษณะการจับกลุม่

ของเกล็ดเลอืดเป็นรายบคุคล

อ.ดร.สกุกส์ลลิ บรูณะทรัพยข์จร สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1282

การศกึษาความสามารถในการท ากจิกรรมทีบ่นพืน้ราบภายหลังไดรั้บการผา่ตัดขอ้เขา่เทยีม

ชนดิครึง่ขอ้ ดา้นใน แบบเคลือ่นไหวไดใ้นผูป่้วยโรคขอ้เขา่เสือ่มชนดิปฐมภมูสิว่นดา้นในของ

ขอ้เขา่

ผศ.นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยศาสรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1283
การศกึษาความส าคัญของปัจจัยดา้นจติใจ สงัคม และการรับรูก้ารเจ็บป่วยของผูป่้วยวยัรุน่ ทีม่ี

ตอ่ความรว่มมอืในการรักษาและ ความรนุแรงของโรคหอบหดื
ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

1284
การศกึษาความส าคัญทางคลนิคิของ antinuclear antibody (ANA) ในโรคimmune 

thrombocytopenia (ITP )ในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1285
การศกึษาความหนาแน่นและลักษณะของเสน้ประสาทของกระจกตาดว้ยเครือ่งวเิคราะห์

กระจกตาระดับกลอ้งจลุทรรศน ์ในกลุม่ประชากรคนไทย
อ. พญ.ชารนัีนท ์จริภาไพศาล จักษุวทิยา

1286

การศกึษาความหลายหลายของยนี Inosine Triphosphatase (ITPA) ในผูป่้วยเด็กไทย 

โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศริริาช ทีม่ผีลขา้งเคยีงจากการไดรั้บยาเคมี

บ าบัด

ผศ. นพ.เจษฎา บัวบญุน า กมุารเวชศาสตร์

1287

การศกึษาความหลายหลายของยนี nucleoside diphosphate–linked moiety X-type motif

 15 (NUDT15)ในผูป่้วยเด็กไทยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศริริาช ทีม่ี

ผลขา้งเคยีงจากการไดรั้บยาเคมบี าบัด

ผศ. นพ.เจษฏา บัวบญุน า กมุารเวชศาสตร์

1288
การศกึษาคา่ apparent diffusion coefficient value และลักษณะของมะเร็งในการตรวจ MR 

imaging กอ่นการรักษา เพือ่ประเมนิระยะและลักษณะทางพยาธวิทิยาของมะเร็งปากมดลกู
อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา

1289

การศกึษาคา่ diffusion-weighted MR imaging กอ่นการรักษามะเร็งปากมดลกูชนดิ 

squamous cell carcinoma เพือ่ประเมนิผลการตอบสนองตอ่การรักษาดว้ยวธิกีารฉายแสง

และหรอืรว่มกับการใหเ้คมบี าบัด

อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา
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1290 การศกึษาคา่ T1 mapping กอ่นและระหวา่งไดย้า adenosine ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหัวใจ ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1291
การศกึษาคา่การท างานของไตหลังการรักษาผูป่้วยโรค renal cell carcinoma โดยการผา่ตัด

 แบบเอาไตออกทัง้หมดเทยีบกับการผา่ตัดเอาไตออกบางสว่นในผูป่้วยมะเร็งไตระยะ T1
อ. นพ.ศริส จติประไพ ศัลยศาสตร์

1292
การศกึษาคา่ความเคน้ (strain) และอัตราความเคน้ (strain rate) ของหัวใจหอ้งลา่งขวาโดย

ใชว้ธิกีารก าหนดจดุการเคลือ่นทีข่องวตัถุ (speckle tracking) ในผูป่้วยโรคหัวใจรหูม์าตคิ
พญ.สกาวรัตน ์กรบงกชมาศ อายรุศาสตร์

1293 การศกึษาคา่ตัวชีว้ดัของคณุภาพเสยีงในประชากรไทยปกติ นพ.นฤชติ เลาหไทยมงคล โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1294
การศกึษาคา่รักษาพยาบาลผูป่้วยมะเร็งทีพ่บบอ่ย 5 อันดับแรก ทีเ่ขา้รับการรักษาที่

โรงพยาบาลศริริาชในปี พ.ศ. 2554
อ. พญ.สมศร ีลายธรีะพงศ์ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

1295
การศกึษาคา่สายตาของผูป่้วยทีไ่ดรั้บการใสเ่ลนสต์าเทยีมทีร่อ่งหนา้ถุงหุม้เลนสจ์ากภาวะถุง

หุม้เลนสด์า้นหลังขาดจากการผา่ตัด
รศ. นพ.อดศิักดิ ์ตรนีวรัตน์ จักษุวทิยา

1296

การศกึษาคณุคา่ของการใชเ้ทคนคิภาพเนน้น ้าหนักดฟิฟิวชัน่ประกอบการตรวจดว้ยคลืน่

แมเ่หล็กไฟฟ้าโดยใชส้ารเหนีย่วน าชนดิ Gadoxetic acid ในการวนิจิฉัยมะเร็งตับชนดิ 

hepatocellular carcinoma ในกลุม่ผูป่้วยทีม่โีรคตับอักเสบเรือ้รังหรอืตับแข็ง

อ. พญ.วรรณวรางค ์ตรสีมทิธ์ รังสวีทิยา

1297
การศกึษาคณุคา่ของภาพเอกซเรยท์รวงอกดา้นขา้งในการตรวจคัดกรองการแพรก่ระจายไป

ปอดในผูป่้วยมะเร็งกระดกูชนดิออสทโีอซารโ์คมา่
อ. พญ.พริา เนือ่งตัน รังสวีทิยา

1298
การศกึษาคณุภาพของเสยีงและลักษณะของกลอ่งเสยีงภายหลังการผา่ตัดรักษามะเร็งกลอ่ง

เสยีงดว้ยวธิกีารตัดกลอ่งเสยีงออกบางสว่น ในแนวระนาบตัง้
รศ.พญ.จรีะสขุ จงกลวฒันา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1299 การศกึษาคณุภาพของเสยีงในผูป่้วยทีม่ภีาวะบาดเจ็บกลอ่งเสยีง ภายหลังการผา่ตัดแกไ้ข พญ.ป่ิมอารยี ์วฒันโอฬาร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1300

การศกึษาคณุภาพชวีติและการวเิคราะหต์น้ทนุอรรถประโยชนใ์นการรักษา โรคมะเร็ง

แพรก่ระจายมายังกระดกูสนัหลัง ดว้ยวธิกีารผา่ตัดรว่มกับการฉายรังสรัีกษาเปรยีบเทยีบกับ

การฉายรังสรัีกษาเพยีงอยา่งเดยีว

ผศ. นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1301 การศกึษาคณุภาพชวีติและประเมนิภาวะซมึเศรา้ในผูป่้วยโรคดา่งขาวสญัชาตไิทย ผศ. พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

1302 การศกึษาคณุภาพชวีติของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล นางสาวพรรณกิาร ์พุม่จันทร์ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

1303
การศกึษาคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคลมชกัในคลนิกิโรคลมชกั สาขาวชิาประสาทวทิยา 

ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ผศ. นพ.รังสรรค ์ชยัเสวกิลุ อายรุศาสตร์

1304 การศกึษาคณุภาพชวีติผูป่้วยโรคฮโีมฟีเลยีในประเทศไทย อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1305 การศกึษาคณุภาพชวีติผูป่้วยมะเร็งทางเดนิอาหารทีเ่ขา้รับการรักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. นพ.อัษฎา เมธเศรษฐ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

1306
การศกึษาคณุภาพสือ่การเรยีนรู ้e-Learning เรือ่ง กรณีผูป่้วยศกึษาวชิากมุารเวชศาสตร์

ส าหรับนักศกึษาแพทย ์ชัน้ปีที ่4
นายมาโนทย ์ปรชีานันท์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

1307
การศกึษาคณุลักษณะทางระบาดวทิยาของผูเ้สยีชวีติจากกลุม่อาการเสยีชวีติกะทันหันขณะ

นอนหลับในตอนกลางคนืทีไ่มส่ามารถอธบิายสาเหตกุารตายไดใ้นศพคนไทย
ผศ. พญ.สภุาวรรณ เศรษฐบรรจง นติเิวชศาสตร์

1308
การศกึษาคณุสมบัตกิารวดัของแบบสอบถามการนอนหลับ Richard-Campbell Sleep 

Questionaire ฉบับภาษาไทย
อ.พญ.กรณุา วงษ์ตัง้มั่น วสิญัญวีทิยา

1309
การศกึษาคณุสมบัตกิารวดัทางจติวทิยาของมาตรประเมนิตนเองส าหรับวดัการหลกีเลีย่ง

ประสบการณ์
รศ. ดร.สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ จติเวชศาสตร์

1310
การศกึษาคณุสมบัตกิารวดัทางจติวทิยาของมาตรวดัการกลัวตกกระแสสงัคมออนไลนฉ์บับ

ภาษาไทย
รศ. ดร.สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ จติเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1311
การศกึษาคณุสมบัตกิารวนัิจฉัยของเพทซทีสีแกน ในการประเมนิผูป่้วยมะเร็งปอดกลุม่ทีไ่มใ่ช่

เซลลข์นาดเล็กหลังไดรั้บการรักษาครบ
รศ. พญ.สนัุนทา เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

1312
การศกึษาคณุสมบัตขิองแบบประเมนิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยัแบบยอ่พเิศษฉบับภาษาไทย 

(ฉบับปรับปรงุ)
อ. พญ.พัฏ โรจนม์หามงคล กมุารเวชศาสตร์

1313 การศกึษาคณุสมบัตขิองมาตรวดั The Mental Health Literacy Scale ฉบับภาษาไทย ผศ. พญ.กอบหทัย สทิธริณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

1314 การศกึษาชนดิไปขา้งหนา้เพือ่ศกึษาคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคลปัูสในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.อัจฉรา กลุวสิทุธิ์ อายรุศาสตร์

1315 การศกึษาชนดิของนมทีท่ารกน ้าหนักตัวนอ้ยมากไดรั้บภายหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล นพ.พงษ์วฒุ ิธนะอนันตม์งคล กมุารเวชศาสตร์

1316

การศกึษาชนดิสุม่ไปขา้งหนา้เปรยีบเทยีบระยะเวลาถอดทอ่หายใจในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

สมองภายใตก้ารใหย้าระงับความรูส้กึทีม่กีารใชห้รอืไมไ่ดใ้ชด้ัชนคีลืน่ไฟฟ้าสมองเพือ่เป็น

แนวทางส าหรับการใหย้าระงับความรูส้กึ

รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา

1317
การศกึษาชว่งเวลาทีร่ะดับยาวอรฟ์ารนิอยูใ่นเป้าการรักษา ในโรงพยาบาลศริริาชและปัจจัยที่

มผีลตอ่ชว่งเวลานัน้
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1318
การศกึษาชวีกลศาสตรเ์ปรยีบเทยีบความแข็งแรงของการเย็บซอ่มเอ็นกลา้มเนือ้ขอ้ไหลด่ว้ย

วธิกีารเย็บผา่นกระดกูแบบใหมก่ับวธิกีารใชอ้ปุกรณ์ฝังในกระดกู
อ. นายแพทย ์เอกวทิย ์เกยรุาพันธุ์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1319
การศกึษาซเีล็ก – ผลของยาเซมากลไูทดต์อ่หัวใจและหลอดเลอืดในผูท้ีม่นี ้าหนักตัวเกนิหรอื

มภีาวะอว้น
แพทยห์ญงิอรศิรา  สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

1320
การศกึษาตน้ทนุการบรบิาลหญงิทีม่าคลอดบตุรในโรงพยาบาลศริริาช ภายใตร้ะบบ

หลักประกันสขุภาพถว้นหนา้ ปีงบประมาณ 2559
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

1321 การศกึษาตน้ทนุทางตรงของภาวะน ้าตาลต า่ในผูป่้วยเบาหวาน นพ.อนาวลิ สงวนแกว้ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1322
การศกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งของการตรวจแอนตเิจนของเม็ดเลอืดแดงทีพ่บนอ้ย โดยใช ้

column agglutination technique
ผศ. ร.อ. พญ.ปารชิาต ิเพิม่พกิลุ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

1323
การศกึษาตรวจสอบความสมัพันธข์องดัชนกีารหายใจเร็วตืน้ทีว่ดัไดจ้ากเครือ่งชว่ยหายใจ

เทยีบกับการวดัดว้ยวธิมีาตรฐานโดยเครือ่งสไปโรมเีตอรใ์นผูป่้วยทีพ่รอ้มหยา่เครือ่งชว่ยหายใจ
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

1324
การศกึษาตัวก าหนดสขุภาพทางสงัคม พฤตกิรรมการเก็บเห็ด และความคดิเห็นเกีย่วกับปัญหา

เห็ดพษิในประเทศไทยในประชาชนทีเ่ก็บเห็ด
อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1325
การศกึษาต าแหน่งทีเ่หมาะสมในการผา่ตัดเลือ่นกระดกูบรเิวณคางโดยใชค้า่ทีว่เิคราะหไ์ด ้

จากภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรแ์ละการศกึษาในรา่งอาจารยใ์หญ่
อ.นพ.พรีศักดิ ์ฉอตระการกจิ ศัลยศาสตร์

1326
การศกึษาตดิตามผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดปลกูถ่ายเม็ดสใีนการรักษาโรคดา่งขาว: การศกึษา

ยอ้นหลัง
ผศ. พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

1327
การศกึษาตดิตามระยะยาวในกลุม่ผูป่้วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยี บัญช ีการศกึษาตดิตาม

ระยะยาวในกลุม่ผูป่้วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยี (016-435476-5)
รศ. ดร. นพ.วปิร  วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1328
การศกึษาตดิตามอณุหภมูกิายทารกทีม่ภีาวะขาดออกซเิจนระยะปรกิ าเนดิในระหวา่งทีไ่ดรั้บ

การดแูลอณุหภมูแิบบปลอ่ยผา่น
รศ. พญ.รัชฎา กจิสมมารถ กมุารเวชศาสตร์

1329
การศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงหลังการผา่ตัดใสส่ายสวนหลอดเลอืดแดงใหญช่นดิขดลวดหุม้

กราฟต ์ส าหรับหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งอกในกลุม่ผูป่้วยทีม่อีายนุอ้ย
พญ.ตอ้งพร วรรณะธปู ศัลยศาสตร์

1330
การศกึษาถงึความปลอดภัยของสารสกัดเปลอืกมังคดุในคนปกต ิและประสทิธผิลตอ่การรู ้คดิ

และอาการทางจติประสาทของผูป่้วยภาวะสมองเสือ่มอัลไซเมอรร์ะยะแรกถงึปานกลาง
ผศ. นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม
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1331
การศกึษาถงึปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมในผูป่้วย

สงูอายุ
ผศ.นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1332
การศกึษาถงึผลการรักษาของการผา่ตัดเสรมิสรา้งทางจลุศัลยกรรมดว้ยกระดกูขาบรเิวณหนา้

แขง้ ในชว่ง10 ปี ยอ้นหลัง ของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
อ. นพ.ณัฐวฒุ ิอัครานุชาต ศัลยศาสตร์

1333
การศกึษาถงึผลการรักษาของผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิมัยอโีลมาโดยแยกตามปัจจัย

ทางพันธกุรรม (ความเสีย่งมาตรฐานหรอืความเสีย่งสงู) ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1334
การศกึษาถงึผลของผา่ตัดเสรมิสรา้งทางจลุศัลยกรรม เพือ่รักษาแผลหรอืรอยโรคบรเิวณเทา้ 

ในชว่ง 10 ปี ยอ้นหลัง ของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
อ. นพ.ณัฐวฒุ ิอัครานุชาต ศัลยศาสตร์

1335

การศกึษาถงึผลขององศาการเคลือ่นไหวของการงอขอ้เขา่กอ่นออกจากโรงพยาบาลทีม่ผีล

ตอ่องศาการเคลือ่นไหวของขอ้เขา่ภายหลังการผา่ตัดทีเ่วลา 6 เดอืนในผูป่้วยขอ้เขา่เสือ่มที่

ไดรั้บการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม

ผศ. นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1336

การศกึษาถงึภาวะแทรกซอ้นทางระบบทางเดนิหายใจในผูป่้วยกระดกูตน้ขาสว่นตน้หักจาก

มะเร็งทตุยิภมู ิ(pathologic proximal femur fracture) ทีไ่ดรั้บการรักษาโดยการผา่ตัดยดึ

ตรงึกระดกู

รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1337
การศกึษาทดลองเปรยีบเทยีบผลส าเร็จในรักษาแผลเป็นนูน ระหวา่งการฉีดสารโบทลูน่ัิม 

ทอกซนิ เอ และไตรแอมซโินโลน อะเซโตไนด์
อ. นพ.สทิธโิชค ทวปีระดษิฐผ์ล ศัลยศาสตร์

1338
การศกึษาทบทวนวธิกีารรักษาผูป่้วยโรคอารมณ์สองขัว้ระยะเมเนยีทีเ่ป็นผูป่้วยใน ของหอ

ผูป่้วย จติเวช โรงพยาบาลศริริาช
พญ.กนกนันท ์อนิทับทมิ จติเวชศาสตร์

1339 การศกึษาทะเบยีนมะเร็งของโรคจสีตใ์นประเทศไทย ผศ. พญ.ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

1340 การศกึษาทางแบคทเีรยีวทิยา อาการทางคลนิกิ และการรักษา BCGosis ในประเทศไทย พญ.อรพลนิ รนิทรวฑิรูย์ ศัลยศาสตร์

1341
การศกึษาทางคลนิกิ ชวีเคม ีและอณูพันธศุาสตรใ์นผูป่้วยไทยทีเ่ป็นโรค systemic primary 

carnitine deficiency
ผศ. นพ.นธิวิชัร ์วฒันวจิารณ์ กมุารเวชศาสตร์

1342 การศกึษาทางคลนิกิและพันธศุาสตรข์องผูป่้วยไทยทีม่แีกว้ตาเคลือ่นชนดิเป็นในครอบครัว รศ. นพ.มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์

1343

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่2 แบบปกปิดทัง้ 2 ดา้นโดยสุม่การรักษา เพือ่เปรยีบเทยีบ

ประสทิธผิล ความปลอดภัย ความทนตอ่การรักษาไขห้วดัใหญด่ว้ยยาตา้นไวรัสรว่ม 3 ชนดิ 

(อะแมนตาดนี, ไรบาไวรนิ, โอเซลทามเิวยีร)์ (Amantadine, Ribavirin, Oseltamivir) กับยา

โอเซลทามเิวยีร

รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1344

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่3 เพือ่เปรยีบเทยีบยาแพมโบรลซิแูมบ (MK-3475) กับการดแูล

แบบประคับประคองอยา่งดทีีส่ดุ เมือ่ใชเ้ป็นการรักษาล าดับทีส่อง ในอาสาสมัครโรคมะเร็ง

เซลลต์ับระยะลกุลามทีเ่คยไดรั้บการรักษาแบบออกฤทธิท่ั์วรา่งกายมากอ่น (KEYNOTE-240) 

(Protocol NO.MK-3475-240)

รศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1345

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่3 เพือ่ศกึษาความทนตอ่วคัซนีและการกระตุน้ภมูคิุม้กันของวคัซนี

ว ี503 หรอืวคัซนีฮวิแมนพาพโิลมา่ไวรัสชนดิหลายสายพันธุ ์(เอชพวี)ี ทีม่ลีักษณะคลา้ยไวรัส

 ชนดิ แอล 1 ในผูช้ายอาย ุ16 ถงึ 26 ปี และผูห้ญงิอาย ุ16 ถงึ 26 ปี (Protoco No.V503 P

ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

1346
การศกึษาทางพยาธวิทิยาเพือ่วเิคราะหผ์ลของการใชเ้ครือ่งสลายไขมันดว้ยความเย็นรว่มกับ

เครือ่งก าเนดิคลืน่กระแทกในการลดไขมันบรเิวณหนา้ทอ้ง
อ. พญ.ธัญญา เตชะพเิชฐวนชิ ตจวทิยา
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1347
การศกึษาทางพยาธวิทิยาการแสดงออกของ COX-2 และ VEGF เพือ่ประเมนิการพยากรณ์

โรคในผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู การตดิตามผลระยะยาวที ่5 ปี
อ. พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

1348
การศกึษาทางพยาธวิทิยาของเซลลเ์ยือ่บหุลอดเลอืดในผูป่้วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยีชนดิ

แอลฟ่า
ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1349
การศกึษาทางพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นของพชืสมนุไพรทีใ่ชต้ามองคค์วามรูแ้พทยแ์ผนไทยใน

บรเิวณอทุยานแหง่ชาตเิขือ่นศรนีครนิทร ์จังหวดักาญจนบรุ ีประเทศไทย
รศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ สถานแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1350
การศกึษาทางระบาดวทิยาแบบไปขา้งหนา้ของผลลัพธข์องการตัง้ครรภแ์ละเหตกุารณ์ทีส่นใจ

ในหญงิตัง้ครรภ ์ทารกแรกเกดิ และเด็กทารก (เพบน)ิ
แพทยห์ญงิ กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1351

การศกึษาทางระบาดวทิยาแบบไปขา้งหนา้ของหญงิมคีรรภท์ีม่อีายคุรรภร์ะหวา่ง 24 – 27 

สปัดาห ์เพือ่อธบิายถงึผลลัพธข์องการตัง้ครรภแ์ละเหตกุารณ์ทีส่นใจทีเ่กดิขึน้ในมารดาและ

ทารกแรกเกดิ รวมทัง้เพือ่ศกึษาถงึอบุัตกิารณ์เกีย่วกับการตดิเชือ้ไวรัสอารเ์อสวใีนระบบ

ทางเดนิหายใจสว่นลา่งและการเขา้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทีเ่กดิจากเชือ้ไวรัสอารเ์อสวใีน

เด็กทารก (Protocol No. 207636 (EPI-RSV-008 BOD))

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1352
การศกึษาทางสรรีวทิยาของการใหอ้อกซเิจนชนดิอัตราการไหลสงูผา่นทางทอ่เปิดหลอดลม

ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยเครือ่งชว่ยหายใจ
ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

1353
การศกึษาทางหอ้งปฏบิัตกิารเกีย่วกับปฏกิริยิาภมูคิุม้กันและการจ าแนกเชือ้ราตอ่การตดิเชือ้รา

ในผวิหนังชัน้ลกึจากชิน้เนือ้พาราฟิน
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1354

การศกึษาทีด่ าเนนิการท่ัวโลก เพือ่ประเมนิผูป่้วยโรคลมพษิเรือ้รังทีด่ ือ้ยาตา้นฮสิตามนี จาก

ประเทศในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก, ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา (อะแวร-์เอเอ็มเอซ)ี: 

การศกึษาชนดิไมม่กีารแทรกแซง เพือ่รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับการจัดการและผลกระทบทาง

คลนิกิของผูป่้วยโรคลมพษิเรือ้รังทีด่ ือ้ตอ่การรักษาดว้ยยาตา้นฮสิตามนีชนดิที ่1 (Protocol 

No.CIGE025E3401)

ศ. พญ.กนกวลัย กลุทนันทน์ ตจวทิยา

1355
การศกึษาทีม่กีารควบคมุแบบสุม่เรือ่งการใหผ้งถ่านกัมมันตห์ลายครัง้ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บพษิจาก

ยาเฟนนโิทอนิซึง่มคีา่ครึง่เวลาการขจัดยาชา้กวา่ปกติ
รศ. นพ.สมัมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1356

การศกึษานารอ่งชนดิสุม่และควบคมุเรือ่งปรมิาณและความตอ้งการยามอรฟี์นในระยะหลัง

ผา่ตัดเปรยีบเทยีบในกลุม่ผูป่้วยทีไ่ดแ้ละไมไ่ดรั้บยามอรฟี์นขนาด 0.15 มลิลกิรัมทางชอ่งนา้

ไขสนัหลังในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดปอดโดยวธิสีอ่งกลอ้ง ; The comparison of 0.15 

milligram spinal morphine for morphine requirement after video-assisted 

thoracoscopic surgery. A pilot randomized control study.

รศ.พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา

1357

การศกึษาน ารอ่ง : เปรยีบเทยีบผลลัพธก์ารสลายลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดแดงทีข่า ชนดิ

เฉียบพลันและกึง่เฉียบพลัน ดว้ยวธิกีารสลายลิม่เลอืดทางกลศาสตร ์เทยีบกับการฉีดยา

ละลายลิม่เลอืดผา่นทางสายสวน

อ. นพ.ณัฐวฒุ พว่งพันธุง์าม ศัลยศาสตร์

1358
การศกึษาน ารอ่ง : ประสทิธผิลของโปรแกรมการฝึกสตติอ่การลดอาการสมาธสิัน้ของวยัรุน่

อาย ุ12-18 ปี ทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การเป็นโรคสมาธสิัน้
อ. นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

1359

การศกึษาน ารอ่ง : ผลกระทบจากการก าหนดความเขม้รังสทีีต่า่งกันใน Interstitial Needles 

ตอ่การกระจายตัวของปรมิาณรังสใีนรังสรัีกษาระยะใกลด้ว้ยเทคนคิ intracavitary รว่มกับ

interstitial implantation ส าหรับผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู

รศ.ลลดิา ตันตภิมูอิมร รังสวีทิยา
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1360

การศกึษาน ารอ่ง: ผลกระทบจากการวาดรอยโรคระหวา่งจากภาพเอ็กซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT) 

และภาพคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (MRI) ตอ่ปรมิาณรังสทีีจ่ะไดรั้บในการรักษาดว้ยรังสรัีกษา

ระยะใกลส้ าหรับผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู

นายพชิญตุม ์นาคกระแสร์ รังสวีทิยา

1361
การศกึษาน ารอ่งเกีย่วกับประสทิธภิาพการรักษาและผลขา้งเคยีงของผลติภัณฑ ์Nailprotex®

 (เนลโพรเท็ก) ในการรักษาโรคเชือ้ราทีเ่ล็บ
อ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

1362

การศกึษาน ารอ่งเปรยีบเทยีบการรักษาในชว่งทีม่กีารก าเรบิของโรคนวิโรมัยอลิัยตสิออพตกิา

โดยการรักษาดว้ยยากลุม่สเตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด าเปรยีบเทยีบกับการรักษา

ดว้ยการฟอกเลอืดด า

รศ.พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

1363
การศกึษาน ารอ่งเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาทาแอมโฟเทอรซินิบใีน 30% ไดเมททลิ

ซลัโฟไซด ์กับ ยาทา 30% ไดเมททลิซลัโฟไซดใ์นการรักษาโรคเชือ้รากลากเทยีมทีเ่ล็บ
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1364

การศกึษาน ารอ่งเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของวธิเีก็บน ้าลายดว้ยการบว้นและไมบ่ว้นน ้าเปลา่

กอ่นการเก็บน ้าลาย เพือ่ตรวจวดั ระดับคอรต์ซิอลในน ้าลาย ในขณะท าการกระตุน้ดว้ยเอซทีี

เอช 1 ไมโครกรัม

อ. พญ.ปวณีา ชณุหโรจนฤ์ทธิ์ อายรุศาสตร์

1365

การศกึษาน ารอ่งเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาทากรดอะเซเลอกิ 

5% และยาไมน็อกซดิลิโซลชูัน่ 2% ในการรักษาผูป่้วยเพศหญงิทีม่ภีาวะผมบางพันธกุรรม

และฮอรโ์มน

อ.พญ.กัณหช์ลติ ถนอมกติติ ตจวทิยา

1366

การศกึษาน ารอ่งเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใหอ้อกซเิจนในอัตราการไหลสงูผา่น

ทางจมกูกับการรักษาแบบมาตรฐาน ในผูป่้วยฉุกเฉนิทีม่ภีาวะหดืก าเรบิเฉียบพลันรว่มกับภาวะ

พรอ่งออกซเิจน

อ. พญ.อรลักษณ์ เรอืงสมบรูณ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

1367

การศกึษาน ารอ่งเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหวา่งอปุกรณ์พยงุขอ้เทา้ประเภทพลาสตดิ

ชนดิมขีอ้ชว่ยกระดกเทา้ (SAGA AFOs) และอปุกรณ์พยงุเทา้แบบเดมิของผูป่้วย (Prescribed

 AFOs) โดยใชก้ารวเิคราะหก์ารเดนิแบบสามมติขิองผูป่้วยเทา้ตก

อ.วสกรณ์ เฉลมิพล โรงเรยีนกายอปุกรณ์สธินิธร

1368
การศกึษาน ารอ่งเพือ่เปรยีบเทยีบระดับแอลกอฮอลใ์นเลอืดจากศพโดยการ clamp และ ไม ่

clamp เสน้เลอืดบรเิวณตน้ขา
พญ.วรีนิทร ์วงศอ์าภาเนาวรัตน์ นติเิวชศาสตร์

1369
การศกึษาน ารอ่งเพือ่ใชพ้ลาสมาทีม่แีอนตบิอดสีงูตอ่เชือ้ไวรัสอวี ี71 (Hyperimmune 

plasma to EV71) ในการรักษาผูต้ดิเชือ้ไวรัสอวี ี71 ทีม่อีาการรนุแรง
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1370

การศกึษาน ารอ่งเพือ่ศกึษาประสทิธผิลของการออกก าลังกายบนตาราง 9 ชอ่ง (กา้วเตน้) 

เทยีบกับการออกก าลังกายบนสายพานตอ่ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลอืดและหายใจใน

อาสาสมัครสขุภาพดี

ศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1371

การศกึษาน ารอ่งเพือ่หาประสทิธผิลของกลุม่บ าบัดแบบ Dialectical Behavioral Therapy 

(DBT) informed skill training group ในกลุม่วยัรุน่และผูใ้หญต่อนตน้ทีม่พีฤตกิรรมท ารา้ย

ตัวเอง ทีเ่ขา้มารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

1372
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางพยาธวิทิยาของผวิหนัง ภายหลังการใชไ้หมโพลี

แลกตกิ แอซดิ เพือ่ลดการหยอ่นคลอ้ยของผวิ
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1373

การศกึษาน ารอ่งเรือ่งการศกึษาประสทิธผิลในการลดสดัสว่นบรเิวณน่อง ดว้ยวธิกีารใช ้

พลังงานเลเซอรไ์ดโอด 1060 นาโนเมตร ในการสลายไขมัน โดยใชอ้ปุกรณ์เครือ่งเลเซอร์

ก าจัดไขมันสคัลพชวัร์

รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา
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1374
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งความปลอดภัยและประสทิธภิาพการรักษาภาวะรขูมุขนกวา้ง โดยใช ้

เครือ่งเลเซอรพ์โิควนิาท ีความยาวคลืน่ 1064 นาโนเมตรผา่นเลนสโ์ฟกัสขนาดเล็ก
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1375
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธผิลในการสลายไขมันบรเิวณใตค้าง ดว้ยวธิกีารใช ้

เลเซอรไ์ดโอด 1060 นาโนเมตร
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1376
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธภิาพการยกกระชบัใบหนา้สว่นกลางดว้ยเครือ่งอัลตราซาวดแ์บบ

ไมโครโฟกัสในผูป่้วยไทยทีม่ใีบหนา้หยอ่นคลอ้ย
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1377
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธภิาพการยกกระชบัใบหนา้สว่นบนดว้ยเครือ่งอัลตราซาวดแ์บบ

ไมโครโฟกัสในผูป่้วยไทยทีม่ใีบหนา้หยอ่นคลอ้ย
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1378
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธภิาพของการรักษาภาวะรอยแตกลายบนหนา้ทอ้งดว้ย

เครือ่งเลเซอรพ์โิคเซคคั่น 1064 นาโนเมตรโดยใชไ้มโครเลนสอ์ารเ์รย์
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1379
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งผลจากการเอยีงอปุกรณ์ประคองเทา้และขอ้เทา้ในคนไขห้ลอดเลอืด

สมองทีม่ปัีญหาการเดนิดว้ยการแอน่หัวเขา่
นางสาวปวณีา สดุเดช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1380
การศกึษาน ารอ่งการเปรยีบเทยีบการกระจายแรงกดในเบา้ขาเทยีมระดับใตเ้ขา่ขณะยนืและ

เดนิในคนไขต้ัดขาระดับใตเ้ขา่ทีม่คีวามยาวของเนือ้บรเิวณปลายตอขาแตกตา่งกัน
นางสาวศรินิทพิย ์แกว้ทพิย์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1381
การศกึษาน ารอ่งการเปลีย่นแปลงความหนาของเสน้ใยประสาทตา ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

กระดกูสนัหลัง โดยใชเ้ครือ่งตรวจขัว้ประสาทตา (Optical Coherence Tomography (OCT)
รศ. นพ.นพินธ ์จริภาไพศาล จักษุวทิยา

1382
การศกึษาน ารอ่งการซอ่นตัวของเชือ้เอชไอว ีและภมูคิุม้กันตอ่เชือ้เอชไอว ีในเด็กตดิเชือ้เอช

ไอวทีีไ่ดรั้บยาตา้นไวรัสตัง้แตใ่นชว่งทารก
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1383
การศกึษาน ารอ่งการตรวจเซลลใ์นระบบภมูคิุม้กันในผูป่้วยตดิเชือ้ไขเ้ลอืดออกเดงกี ่บัญช ี

U19 (016-423022-0)
ศ. พญ.กลุกัญญา  โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1384

การศกึษาน ารอ่งการผา่ตัดสรา้งหลอดเลอืดแดง-ด า เพือ่ใชใ้นการผา่ตัดยา้ยกลา้มเนือ้ 

gracilis ในผูป่้วยเสน้ประสาท brachial plexus บาดเจ็บทีม่ปัีญหาการไหลเวยีนของหลอด

เลอืดแดง

ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1385 การศกึษาน ารอ่งการลงทะเบยีนผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมในประเทศไทย ศ. ดร. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

1386

การศกึษาน ารอ่งการศกึษาเปรยีบเทยีบ ปรมิาณ และ คณุภาพของ เซลลต์น้ก าเนดิหลอด

เลอืดทีไ่ดรั้บการเพาะเลีย้ง ในผูป่้วยขาขาดเลอืดจากโรคแผน่ไขมันอดุตันในหลอดเลอืด 

และผูป่้วยขาขาดเลอืดจากสาเหตอุืน่

ผศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

1387 การศกึษาน ารอ่งของการพัฒนาแบบทดสอบการเรยีกชือ่รปูภาพในผูส้งูอายฉุบับภาษาไทย อ. พญ.จนิตนา อาศนะเสน อายรุศาสตร์

1388 การศกึษาน ารอ่งชดุตรวจอเีล็คซสิ เอชไอว ีดโูอ ครัง้ที ่2 ผศ. ร.อ. พญ.ปารชิาต ิเพิม่พกิลุ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

1389
การศกึษาน ารอ่งถงึผลของการรับประทานอาหารกอ่นการบรหิารสารเภสชัรังสตีอ่ปรมิาณสาร

เภสชัรังสสีะสมในชอ่งทอ้งสว่นบนทีส่ง่ผลรบกวนการแปลผลภาพตรวจสแกนกลา้มเนือ้หัวใจ
ผศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

1390
การศกึษาน ารอ่งประสทิธผิลของการใชเ้ทคนคิ diffusion-weighted MRI เพือ่ตรวจหา

ภาวการณ์ฉีกขาดของเสน้เอ็นหัวไหล่
รศ. พญ.นติยา เล็กตระกลู รังสวีทิยา

1391
การศกึษาน ารอ่งประสทิธผิลของการใหค้วามรูเ้รือ่งการสอนการบรหิารกลา้มเนือ้ในผูป่้วยโรค

ขอ้เขา่เสือ่ม ในชมุชนแหง่หนึง่ในจังหวดันครสวรรค์
นศพ.ธนสิร จันทรว์ฒัรังกลู เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1392
การศกึษาน ารอ่งประสทิธผิลของครมีซปุเปอรฮ์ลี โอลฟี (Superheal O-live cream) ตอ่การ

รักษาสภาพผวิหนา้
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1393 การศกึษาน ารอ่งประสทิธภิาพของเครือ่งคลืน่กระแทกในการรักษารอยแผลเป็นนูน ศ. คลนิกิ นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1394
การศกึษาน ารอ่งประสทิธภิาพของเจลทาเล็บทีม่สีารสกัดของ อารท์มีเีซยี อโบรทานูม และ 

กลเีซอรนี ในผูท้ีม่ผีวิเล็บมอืผดิปกติ
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1395 การศกึษาน ารอ่งผลของแผน่รองรองเทา้ชนดิเสน้ใยคารบ์อนในการเดนิของคนปกติ นางสาวศศธิร สขุถมยา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1396
การศกึษาน ารอ่งผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมแบบไทยกับการลดลงของน ้าหนัก

ในชว่งหลังคลอดในผูห้ญงิทีม่ปีระวตัเิบาหวานในขณะตัง้ครรภ์
รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

1397
การศกึษาน ารอ่งผลของการทาครมีใหค้วามชุม่ชืน้ตอ่การดดูซมึทางผวิหนังของยาทา 0.1% 

ไตรแอมซโินโลนอะเซโทไนด ์รปูแบบครมี
อ.พญ.สเุพ็ญญา วโรทัย ตจวทิยา

1398
การศกึษาน ารอ่งลักษณะการเปลีย่นแปลงสารชวีโมเลกลุในเลอืดอาสาสมัครทีม่ธีาตเุจา้เรอืน

ตา่งกันหลังไดรั้บยาอายรุเวทศริริาชต ารับเบญจกลู
รศ. ดร. นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1399
การศกึษาบทบาทของ Hippo และ Reactive oxygen species signaling pathways รวมทัง้

 การแสดงออกของยนีอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในเซลลม์ะเร็งเม็ดเลอืดขาว
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1400
การศกึษาบทบาทของโปรตนี YAP และ TAZ ใน Hippo pathway ตอ่การสรา้งเซลลเ์ม็ด

เลอืดแดงจากเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืด
ศ.เกยีรตคิณุ นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1401

การศกึษาบทบาทของการตรวจพเิศษวดัระดับออกซเิจนทีผ่วิหนังเพือ่ประเมนิแนวโนม้ในการ

เก็บรักษาขาในผูป่้วยภาวะขาขาดเลอืดเรือ้รังระยะวกิฤตหลังการผา่ตัดถ่างขยายหลอดเลอืด

แดงทีข่า

อ.นพ.ณัฐวฒุ พว่งพันธุง์าม ศัลยศาสตร์

1402
การศกึษาปกปิดทัง้สองทางแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาเหน็บชอ่งคลอดชนดิ

เม็ดเดยีว Sertaconazole และ Clotrimazole ในการรักษาโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอด
รศ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1403
การศกึษาประเมนิสมรรถภาพในการท ากจิวตัรประจ าวนั คณุภาพชวีติ และภาวะซมึเศรา้ใน

ผูส้งูอายภุายหลังการเกดิกระดกูหักจากโรคกระดกูพรนุทีร่ะยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1404

การศกึษาประโยชนข์องการตรวจภาพถ่ายรังสสีมองหลายชนดิการตรวจเพือ่ใชใ้นการประเมนิ

และวนิจิฉัยโรคอัลไซเมอรร์ะยะแรกเริม่ทัง้ในกรณีทีม่แีละปราศจากความผดิปกตอิืน่ทางสมอง

รว่มดว้ย

รศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

1405
การศกึษาประโยชนข์องการสอ่งกลอ้งทางเดนิหายใจในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บจากการ

ส าลักควนัไฟ
อ. นพ.จตพุร ศริกิลุ ศัลยศาสตร์

1406
การศกึษาประโยชนข์องวธิฉีีดสอีนิโดไซยานนีกรนีทีส่ง่ผลตอ่การผา่ตัดตอ่ทางเดนิน ้าเหลอืง

ในผูป่้วยทีม่ภีาวะแขนบวมจากภาวะทางเดนิน ้าเหลอืงอดุตัน
อ. นพ.พรีศักดิ ์ฉอตระการกจิ ศัลยศาสตร์

1407
การศกึษาประโยชนข์องสตูรการค านวณคา่ tryptase ในเลอืดเพือ่ใชว้นิจิฉัยภาวะแพกุ้ง้ชนดิ

รนุแรง
ศ. พญ.อรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

1408

การศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัยในการใช ้1% ลโิดเคน ไฮโดรคลอไรด ์เป็นตัวท า

ละลายในยา เบนซาทนี เพนซิลิลนิ จ ีเปรยีบเทยีบกับการใชน้ ้าสะอาดปราศจากเชือ้เป็นตัว

ท าละลาย เพือ่ลดความปวดในการฉีดยาในผูป่้วยซฟิิลสิในประเทศไทย

รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

1409 การศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัยของการรักษารขูมุขนกวา้งดว้ยเลเซอรเ์ออรเ์บยีมแยค ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1410
การศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาสหัศธาราตอ่อาการปวดเขา่ ในผูป่้วยโรคขอ้

เขา่เสือ่ม

รศ. พญ. กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ และ น.ส.ชดิาภา ภักดิ์

แจม่ใส
เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1411
การศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาสหัสธาราเปรยีบเทยีบกับยาไดโคลฟีแนคตอ่

อาการปวดเขา่ในผูป่้วยโรคขอ้เขา่เสือ่มแบบสุม่
รศ.พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
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1412

การศกึษาประสทิธผิลในการชว่ยระบายเสมหะของเครือ่งชว่ยไอดว้ยความดันบวกและลบ 

เปรยีบเทยีบกับการท ากายภาพบ าบัดทรวงอกในผูป่้วยเด็กทีม่กีารตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ

สว่นลา่งรว่มกับภาวะหายใจลม้เหลวเฉียบพลัน (โครงการวจัิยตน้แบบ)

ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

1413
การศกึษาประสทิธผิลในการรักษาฝ้าดว้ยคลืน่ความถีว่ทิยสุ าหรับปรับสภาพผวิเป็นสว่น ๆ ผา่น

เข็มอเิลกโทดขนาดเล็ก
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1414 การศกึษาประสทิธผิลในการลดไขมันบรเิวณเหนอืเขา่ดว้ยเลเซอรไ์ดโอด 1060 นาโนเมตร รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1415

การศกึษาประสทิธผิลการรักษาเชือ้กลากเทยีม และการตดิเชือ้กลากเทยีมรว่มกับกลากแท ้ใน

เล็บ ดว้ยเลเซอรเ์อ็นดแียค 1064 นาโนเมตร, การทายาอะโมโรลฟีน และการใชเ้ลเซอรเ์อ็น

ดแียค 1064 นาโนเมตร ควบคูก่ับการทายาอะโมโรลฟีน

ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1416
การศกึษาประสทิธผิลของ เครือ่งนวดยกกระชบัผวิหนา้ไรส้ายระบบคลืน่วทิยแุละคลืน่ไฟฟ้า

กระแสต า่ โดยท าการศกึษาเพยีงครึง่หนา้
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1417
การศกึษาประสทิธผิลของเครือ่งไฮดราเดอรม์าเบรชัน่ (Hydradermabrasion) ตอ่การรักษา

สภาพผวิของคนไทย
ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1418
การศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมเสรมิสรา้งการเห็นคณุคา่ในตนเองของนักเรยีนทีม่ี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต า่ระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 - 6 ในโรงเรยีนสงักัดกรงุเทพมหานคร
นางสาวพรสวรรค ์ใหลสวุรรณ จติเวชศาสตร์

1419
การศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมสรา้งเสรมิภมูคิุม้กันการตดิเกมของนักเรยีนระดับชัน้

ประถมศกึษาปีที ่4-6
นางสาวปันณ์นภัส ธนอรยิาไพศาล จติเวชศาสตร์

1420
การศกึษาประสทิธผิลของการใชแ้สงเลเซอรพ์ลังงานต า่ ในการรักษาแผลในบรเิวณเทา้อัน

เกดิจากโรคเบาหวาน
รศ.นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

1421
การศกึษาประสทิธผิลของการใหย้าระงับปวดทางชอ่งเหนอืไขสนัหลังในโรงพยาบาลศริริาช: 

การศกึษาแบบเชงิสงัเกต
ผศ. พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิญัญวีทิยา

1422 การศกึษาประสทิธผิลของการฉีดยาชาบรเิวณขอ้มอืในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดบรเิวณมอื อ. นพ.ชติพงศ ์ศริทิองถาวร ศัลยศาสตร์

1423
การศกึษาประสทิธผิลของการฉีดยาชาบรเิวณขอ้มอืดว้ยการใชเ้ครือ่งอัลตรา้ซาวดเ์ขา้ชว่ยใน

ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดบรเิวณมอืจากอบุัตเิหตุ
อ. นพ.ชติพงศ ์ศริทิองถาวร ศัลยศาสตร์

1424
การศกึษาประสทิธผิลของการตรวจเวลาคนืกลับของเลอืดในหลอดเลอืดฝอย (capillary refill

 time) เพือ่ประเมนิการไหลเวยีนของเลอืด
อ. นพ.ตอ่พล วฒันา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1425
การศกึษาประสทิธผิลของการรักษาสวิดว้ยเครือ่งกระตุน้ความรอ้นดว้ยคลืน่ความถีว่ทิย ุที่

จ าเพาะกับตอ่มไขมัน
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1426

การศกึษาประสทิธผิลของการออกก าลังกายบนตาราง 9 ชอ่ง (กา้วเตน้) เทยีบกับการออก

ก าลังกายบนสายพานตอ่ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลอืดและหายใจในอาสาสมัคร

สขุภาพดี

ศ. นพ. อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ และ น.ส.สรัญธร พทุธไิพบลูย์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1427
การศกึษาประสทิธผิลของยา methotrexate ในการรักษาผูป่้วยสะเก็ดเงนิคนไทยใน

สถานการณ์ชวีติจรงิ
ผศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจนม์นตรี ตจวทิยา

1428
การศกึษาประสทิธผิลของยาไรบาไวรนิชนดิรับประทานในผูป่้วยทีม่อีาการเจ็บป่วยทางระบบ

หายใจฉับพลันทีส่มัพันธก์ับการตดิเชือ้ ไวรัส RSV
รศ. นพ.พนูทรัพย ์วงศส์รุเกยีรติ อายรุศาสตร์

1429 การศกึษาประสทิธผิลของยาชงหญา้ดอกขาวในการเลกิบหุรีใ่นอาสาสมัครทีส่บูบหุรี่ รศ. ดร. ขจ ีปิลกศริ ิและ น.ส.นันทวนั ประทมุสวุรรณ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์
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1430

การศกึษาประสทิธผิลจากการใชก้ารออกก าลังกายเสมอืนจรงิ ดว้ยเทคโนโลยจีาก

เครือ่งเลน่เกมนนิเทนโด ว ี(Nintendo Wii) เพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

สมอง,การศกึษาแบบแบง่กลุม่สหสถาบัน

รศ. นพ.ยงชยั นลิะนนท์ อายรุศาสตร์

1431
การศกึษาประสทิธผิลระหวา่ง สารสกัดสมนุไพรธรรมชาตแิละอนุพันธข์องซลิโิคน 

เปรยีบเทยีบกับ เจลซลิโิคนในการลดการเกดิแผลเป็นนูนในแผลผา่ตัดเปิดหนา้อก
อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

1432
การศกึษาประสทิธภิาพ และ ความปลอดภัย ของการใชท้อ่พลาสตกิขนาด 7 เฟรน้ช ์ในการ

ระบายถุงน ้าตับออ่นทีเ่กดิจากตับออ่นอักเสบ
รศ. พญ.นนทล ีเผา่สวสัดิ์ อายรุศาสตร์

1433

การศกึษาประสทิธภิาพ ความปลอดภัยและความสามารถตอ่การคงใช ้ฮรีสูกาซลิโิคนเจล ใน

การป้องกันแผลทีเ่กดิจากการผา่ตัด:การศกึษาไปขา้งหนา้แบบสุม่ชนดิปิดทัง้สองดา้น โดยมี

ตัวยาและยาหลอกการศกึษา 634115

ผศ. นพ. ร.อ.มานพชยั ธรรมคันโธ, ร.น. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1434
การศกึษาประสทิธภิาพเครือ่งอัดอากาศแรงดันบวกชนดิตอ่เนือ่งอัตโนมัต ิเพือ่หาระดับแรงดัน

บวกเริม่ตน้ในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับ
อ. พญ.วนัขวญั อรรฆยกลุ กมุารเวชศาสตร์

1435
การศกึษาประสทิธภิาพและความเป็นไปไดใ้นการน าวดีโีอมาใชใ้นการเรยีนการสอนเพือ่

พัฒนาทักษะการประเมนิตนเองของนักเรยีน
นางสาวขวญัเนตร เพิม่พลู โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1436

การศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของ 308 นาโนเมตร เอ็กไซเมอร ์เลเซอร ์รว่มกับ

ยาฉีดคอรต์โิคสเตยีรอยดเ์ฉพาะที ่เปรยีบเทยีบกับการใชย้าฉีดคอรต์โิคสเตยีรอยดเ์ฉพาะที ่

ในการรักษาผูป่้วยโรคผมรว่งชนดิมแีผลทีห่นังศรีษะบรเิวณดา้นหนา้

ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ตจวทิยา

1437
การศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของโมโนนวิเคลยีเซลลป์ระสทิธภิาพสงูใน

สตัวท์ดลองทีม่ภีาวะขาขาดเลอืด
รศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

1438

การศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการลดขนาดยา tenofovir disoproxil 

fumarate ในผูป่้วยไวรัสตับอักเสบชนดิบเีรือ้รังทีม่ผีลขา้งเคยีงทางไตจากการไดรั้บยา 

tenofovir disoproxil fumarate

อ. นพ.สพุจน ์นิม่อนงค์ อายรุศาสตร์

1439

การศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาไตรแอมซโินโลน อะเซโทไนด ์ชนดิฉีดเขา้

กลา้มเนือ้ และ ยาเดกซาเมทาโซนชนดิรับประทานในขนาดต า่ ส าหรับผูป่้วยดา่งขาวระยะ

ลกุลาม

อ. พญ.ชญาดา ชยับตุร ตจวทิยา

1440

การศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาทโีนโฟเวยีรป์รับขนาดยาตามการท างาน

ของไต กับสตูรยาตา้นไวรัสทีม่ยีาอะบาคาเวยีร ์ในผูป่้วยตดิเชือ้ เอช ไอ ว ีทีม่อีัตราการ

ท างานของไตลดลง

ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

1441

การศกึษาประสทิธภิาพในการป้องกันมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิ diffuse large B cell กลับเป็น

ซ า้ในระบบประสาท ระหวา่งการใหย้า methotrexate ทางไขสนัหลังและทางเสน้เลอืดด า

ของผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1442

การศกึษาประสทิธภิาพการระงับปวดทีเ่พิม่ข ึน้จากการท า direct field block ดว้ย 0.125% 

bupivacaine จ านวน 40 มล. หลังการผา่ตัดคลอดทีผู่ป่้วยไดรั้บยาชาเฉพาะทีใ่นชอ่งไขสนั

หลัง รว่มกับมอรฟี์น

รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิญัญวีทิยา

1443

การศกึษาประสทิธภิาพการระงับปวดหลังผา่ตัดเปลีย่นขอ้สะโพกเทยีมดว้ยการฉีดยาชาใต ้

ฟาสเชยีอไิลเอกา้ทีร่ะดับเหนอือนิไกวนอลลกิาเมนทโ์ดยใชอ้ัลตราซาวดแ์ละการฉีดมอรฟี์น

เขา้ชอ่งไขสนัหลัง

รศ.พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิญัญวีทิยา
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1444
การศกึษาประสทิธภิาพการรักษาผูป่้วยโรคจมกูอักเสบเรือ้รัง ทีรั่กษาดว้ยยาเต็มทีแ่ลว้ไม่

ไดผ้ล โดยวธิกีารใชค้ลืน่ความถีว่ทิยรุว่มกับการหัก Inferior Turbinate
รศ. นพ.ปารยะ อาสนะเสน โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1445
การศกึษาประสทิธภิาพการรักษาผูป่้วยภาวะทางเดนิน ้าเหลอืงอดุกัน้ดว้ยวธิกีารตอ่ทางเดนิ

น ้าเหลอืงเขา้สูห่ลอดเลอืดด าขนาดเล็กในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ณัชชา ยอดระบ า ศัลยศาสตร์

1446
การศกึษาประสทิธภิาพของ bilateral inferior petrosal sinus sampling ในการวนิจิฉัยโรค

คชุชิง่และการคาดการณ์ต าแหน่งของเนือ้งอก
ศ. นพ.สทุนิ ศรอีัษฎาพร อายรุศาสตร์

1447
การศกึษาประสทิธภิาพของ EFAST ในการตรวจวนิจิฉัยภาวะเลอืดออกในชอ่งอกและภาวะลม

ร่ัวในชอ่งอกเปรยีบเทยีบกับการตรวจเอกซเรยท์รวงอก
อ. พญ.นธิดิา ณ สงขลา รังสวีทิยา

1448
การศกึษาประสทิธภิาพของ Gentian violet ในการรักษาการตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดทีไ่ดรั้บ

การรักษาดว้ยยา fluconazole: การศกึษาแบบสุม่
ผศ.พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1449

การศกึษาประสทิธภิาพของเครือ่งตรวจสญัญาณเสน้ประสาทรเีคอรเ์รนทล์ารงิเจยีลในการ

ผา่ตัดไทรอยด ์     

โดยประเมนิจากระยะเวลาในการคน้หาเสน้ประสาทและเวลาในการผา่ตัดไทรอยด์
รศ.พญ.จรีะสขุ  จงกลวฒันา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1450
การศกึษาประสทิธภิาพของเครือ่งมอืคัดกรองภาวะโภชนาการ Nutrition Risk Screening 

2002 ในการประเมนิภาวะโภชนาการและผลทางคลนิกิของผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.กสุมุา ไชยสตูร อายรุศาสตร์

1451

การศกึษาประสทิธภิาพของเจลเทสโทสเตอโรนในการเพิม่ความเขม้ขน้ของน ้าเชือ้อสจุใิน

ผูป่้วยมบีตุรยากจากภาวะน ้าเชือ้อสจุนิอ้ยและมรีะดับฮอรโ์มนเทสโทสเตอโรนในเลอืดต า่ 

(การศกึษาน ารอ่ง)

ผศ. พญ.อสิรนิทร ์ธนบณุยวฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1452
การศกึษาประสทิธภิาพของเลเซอร ์IPL ในการรักษาโรคตอ่ม meibomian gland ท างาน

ผดิปกตใินผูป่้วยหลังการผา่ตัดเปลีย่นกระจกตา
ผศ.พญ.ชารนัีนท ์จริภาไพศาล จักษุวทิยา

1453
การศกึษาประสทิธภิาพของแบบสอบถาม V-RQOL ฉบับภาษาไทยในการวดัการเปลีย่นแปลง

ปัญหาความผดิปกตขิองการออกเสยีงทีม่ผีลตอ่คณุภาพชวีติ
ผศ. พญ.ฉันทชิา โชตกิวณชิย์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1454
การศกึษาประสทิธภิาพของโครงการ Catheter Reminder and Evaluation (CaRE) ในการ

ลดระยะเวลาในการคาและป้องกันการตดิเชือ้ทีส่มัพันธก์ับการคาสายสวน
ผศ. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1455
การศกึษาประสทิธภิาพของการใชแ้นวปฏบิัตสิ าหรับการจองเลอืดเพือ่การผา่ตัดกระดกูสนัหลัง

 และการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่และขอ้สะโพกเทยีม
รศ. นพ.สรุนิทร ์ธนพพัิฒนศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1456
การศกึษาประสทิธภิาพของการใชย้า deferasirox ในการรักษาภาวะเหล็กเกนิในผูป่้วยธาลัสซี

เมยีทีเ่ขา้โครงการ EXPAP ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1457
การศกึษาประสทิธภิาพของการใชอ้อกซเิจนอัตราการไหลสงูทีผ่า่นการปรับอณุหภมูแิละ

ความชืน้ทางสายจมกูในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหายใจล าบากเฉียบพลันในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

1458
การศกึษาประสทิธภิาพของการฉายแสงแอลอดีคีวามยาวคลืน่ 830 นาโนเมตรในการป้องกัน

การเกดิแผลเป็นนูนภายหลังการผา่ตัด
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1459

การศกึษาประสทิธภิาพของการฉีดวคัซนีรักษาโรคจมกูอักเสบทีเ่กดิจากภมูแิพไ้รฝุ่ นในผูป่้วย

ไทยดว้ยวธิทีางคลนิกิและทางวทิยาภมูคิุม้กัน (A study of the efficacy of mite allergen 

vaccine among AR Thai patients by clinical and immunological methods) บัญช ีIT 

Project คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-422578-8)

ผศ. นพ.พงศกร  ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
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1460
การศกึษาประสทิธภิาพของการตรวจเวลาคนืกลับของเลอืดในหลอดเลอืดฝอยบรเิวณปลาย

นิว้ในการวนิจิฉัยภาวะหลอดเลอืดบาดเจ็บทีร่ยางคส์ว่นบน
อ. นพ.ตอ่พล วฒันา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1461

การศกึษาประสทิธภิาพของการตรวจเอมอารไ์อดว้ยสารทบึรังสชีนดิ Gadoxetic acid 

(Gd-EOB-DTPA) ในการตรวจวนิจิฉัยมะเร็งตับชนดิ hepatocellular carcinoma ในผูป่้วยทีม่ี

ภาวะตับแข็ง

อ. พญ.วรรณวรางค ์ตรีสมทิธ์ รังสวีทิยา

1462
การศกึษาประสทิธภิาพของการทายาทรานเนซามคิ แอซดิ รว่มกับการยงิเลเซอรเ์ออรเ์บยีม

แย็ก แบบแบง่สว่นในการรักษาฝ้าบรเิวณใบหนา้
อ. พญ.ศศมิา เอีย่มพันธุ์ ตจวทิยา

1463

การศกึษาประสทิธภิาพของการปรับขนาดยาแวนโคมัยซนิดว้ยวธิเีจาะเลอืด 2 ครัง้ 

เปรยีบเทยีบกับวธิเีจาะเลอืด 1 ครัง้ในการรักษาการตดิเชือ้สแตฟิโลคอคคัส ออเรยีสชนดิดือ้

ตอ่ยาเมทซิลินิ

ผศ.ดร.พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1464

การศกึษาประสทิธภิาพของการระงับความรูส้กึดว้ยการใหย้าชาทีเ่สน้ประสาทบรเิวณหลังเขา่

ส าหรับการผา่ตัดดว้ยหัตถการทางรังสผีา่นหลอดเลอืดขาในผูป่้วยภาวะขาขาดเลอืดเรือ้รังใน

ขัน้วกิฤติ

ผศ.พญ.ธัชวรรณ จริะตวิานนท์ วสิญัญวีทิยา

1465
การศกึษาประสทิธภิาพของการหลอ่แบบขาเทยีมระดับใตเ้ขา่ชนดิกระจายน ้าหนักท่ัวทัง้เบา้

โดยใชถุ้งดดูสญุญากาศโพลสีไตรนี
Mr.Kazuhiko Sasaki โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1466

การศกึษาประสทิธภิาพของถุงเทา้เคลอืบ ZnO-NPs ในการป้องกันการเกดิกลิน่อันไมพ่งึ

ประสงคข์องเทา้และประสทิธภิาพของยาทาเบนซอยด ์เปอรอ์อกไซดใ์นการรักษากลิน่อันไม่

พงึประสงคข์องเทา้

ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1467

การศกึษาประสทิธภิาพของน ้ายาสกัดจากอาหารทีเ่ตรยีมจาก lyophilized food (อาหารที่

เตรยีมจากกรรมวธิที าใหแ้หง้ดว้ยความเย็นและปราศจากเชือ้) ทีร่ะยะเวลาเก็บรักษา แตกตา่ง

กัน โดยการทดสอบผวิหนังดว้ยวธิสีะกดิและวธิใีชแ้ผน่ทดสอบสารกอ่ภมูแิพ ้

ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

1468
การศกึษาประสทิธภิาพของผลติภัณฑ ์อเีซอรร์า่ ออยเมนท®์ ในการใหค้วามชุม่ชืน้แกผ่วิหนัง

ในผูป่้วยทีม่ภีาวะ ผวิแหง้
ศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

1469
การศกึษาประสทิธภิาพของผลติภัณฑเ์สรมิอาหารอารโ์มลปิ และการควบคมุอาหาร ในการ

ควบคมุระดับโคเลสเตอรอลในผูป่้วยกลุม่ความเสีย่งต า่ทีม่ภีาวะไขมันในเลอืดสงู
รศ. นพ.ชาญ ศรรัีตนสถาวร ศนูยโ์รคหัวใจ

1470
การศกึษาประสทิธภิาพของพลังงานพลาสมาเย็นในการฟ้ืนฟสูภาพผวิและลดริว้รอยบนใบหนา้

ในคนไทย
อ. พญ.วรางคณา ตันอารยี์ ศัลยศาสตร์

1471
การศกึษาประสทิธภิาพของยาเออรโ์กแคลซเิฟอรอลในการลดแอลบมูนิในปัสสาวะในผูป่้วย

เบาหวานชนดิทีส่องทีม่ภีาวะขาดวติามนิด,ี การทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ
ผศ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

1472
การศกึษาประสทิธภิาพของยาไอทราโคนาโซลเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้ราชนดิรกุรานภายหลัง

ใหย้าเคมบี าบัดในผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิมัยอลีอยด์
อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

1473
การศกึษาประสทิธภิาพของยากลุม่ statins ขนาดตา่ง ๆ ในการลดระดับไขมันส าหรับการ

ป้องกันระดับปฐมภมูใินผูป่้วยไขมันในเลอืดผดิปกตชิาวไทย
ผศ. ดร. พญ.มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1474
การศกึษาประสทิธภิาพของวธิกีารเตรยีมดเีอ็นเอแมแ่บบจากเซลลเ์ดีย่วทีเ่หมาะกับการตรวจ

วนิจิฉัยโรคพันธกุรรมยนีเดยีวในตัวออ่นกอ่นการฝังตัว
รศ. นพ.เรอืงศลิป์ เชาวรัตน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1475
การศกึษาประสทิธภิาพทางคลนิกิของยาไฮดรอกซยีเูรยีในผูป่้วยเด็กและวยัรุน่โรคโลหติ

จางธาลัสซเีมยีชนดิเบตา้
นพ.สรุกานต ์เจนสจัวรรณ์ กมุารเวชศาสตร์
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1476
การศกึษาประสทิธภิาพระยะยาวของยาโอมาลซิแุมบในการรักษาผูป่้วยโรคลมพษิเรือ้รังชนดิ

เกดิขึน้เองชาวเอเชยี
ศ. พญ.กนกวลัย กลุทนันทน์ ตจวทิยา

1477
การศกึษาปรมิาณน ้ายาคา้งทอ้งทีเ่พยีงพอตอ่การก าจัดของเสยีโมเลกลุเล็กในผูป่้วยทีเ่ร ิม่ลา้ง

ไตทางชอ่งทอ้ง
อ. นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

1478

การศกึษาปรมิาณรังสเีปรยีบเทยีบระหวา่งวธิฉีายรังสสีามมติ,ิ วธิกีารฉายรังสปีรับความเขม้

และวธิกีารฉายรังสปีรับความเขม้เชงิปรมิาตรในผูป่้วยเด็ก Abdominal Neuroblastoma ที่

ไดรั้บการผา่ตัดหมด

นพ.ธรีดนย ์ตรชียัรัศมี รังสวีทิยา

1479
การศกึษาปรมิาณวอนวลิลแิบรนดแ์ฟคเตอรแ์ละปัจจัยการแข็งตัวของเลอืดในผลติภัณฑ์

พลาสมาโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

1480
การศกึษาปัจจัย และอัตราการบาดเจ็บของเสน้ประสาทเสยีงในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดตอ่ม

ไทรอยด์
ศ. ดร. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

1481
การศกึษาปัจจัยเพือ่การพยากรณ์ภาวะหายใจลม้เหลวภายใน 24 ชัว่โมงแรกเกดิของทารก

อายคุรรภต์ัง้แต ่34 สปัดาหเ์ป็นตน้ไป
อ. ดร. พญ.บรุณี อยา่งธารา กมุารเวชศาสตร์

1482
การศกึษาปัจจัยเสีย่งและเครือ่งมอืการพยากรณ์ รปูแบบทีผ่ดิปกตขิองการลดลงของความดัน

โลหติในชว่งกลางคนืในผูป่้วยโรคความดันโลหติสงู
อ. นพ.ชวลติ โชตเิรอืงนภา อายรุศาสตร์

1483
การศกึษาปัจจัยเสีย่งและผลกระทบทางคลนิกิของการปกปิดการตดิเชือ้เอชไอวตีอ่คูส่มรส

หรอืคูน่อนของผูป่้วยเอชไอวทีีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1484
การศกึษาปัจจัยเสีย่งและลักษณะทางเอกซเรยค์อมพวิเตอรเ์พือ่จ าแนกมะเร็งของเนือ้เยือ่ไต

ชนดิ papillary type 1 และ type 2 ในประชากรไทย
ผศ. พญ.นธิดิา ณ สงขลา รังสวีทิยา

1485 การศกึษาปัจจัยเสีย่งของโรคมะเร็งเตา้นมในศนูยถั์นยรักษ์ นพ.ธรรมนติย ์อังศสุงิห์ ศนูยถั์นยรักษ์

1486
การศกึษาปัจจัยเสีย่งของการเกดิพษิตอ่ตับจากยา methotrexate ของผูป่้วยสะเก็ดเงนิคน

ไทย
ผศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจนม์นตรี ตจวทิยา

1487
การศกึษาปัจจัยเสีย่งของการกลับเป็นซ า้ของการตดิเชือ้ไซโตเมกะโลไวรัสทีจ่อตาในผูป่้วยที่

ไมม่กีารตดิเชือ้เอชไอวี
อ.พญ.สธุาสนิ ีบญุโสภณ จักษุวทิยา

1488
การศกึษาปัจจัยเสีย่งของการตดิเชือ้ซ า้ในผูป่้วยทีม่ภีาวะตดิเชือ้หลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้

เทยีมทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยวธิกีารผา่ตัดเปลีย่นขอ้เทยีมซ า้
อ. นพ.จตรุงค ์พรรัตนมณีวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1489 การศกึษาปัจจัยเสีย่งทางพันธกุรรมของผูป่้วยเด็กทีต่ดิเชือ้กลุม่วณัโรค (ปีที ่1) รศ.พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

1490
การศกึษาปัจจัยเสีย่งทีส่มัพันธก์ับการเสือ่มหนา้ทีก่ารท างานของไตในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่

2 ในโรงพยาบาลอ าเภอแหง่หนึง่
นศพ.วรีภัทร พัฒนศรี เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1491

การศกึษาปัจจัยและคา่ใชจ้า่ยของการผา่ตัดเพือ่การฟอกเลอืดส าหรับผูป่้วยไตวายเรือ้รังของ

สาขาวชิาศัลยศาสตรห์ลอดเลอืด ภาควชิาศัลยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล ยอ้นหลัง 3 ปี

นางสาวสภุาภรณ์ ตันพรพทัิกษ์ ศัลยศาสตร์

1492
การศกึษาปัจจัยในการพจิารณาเจาะระบายน ้าปัสสาวะเพือ่เพิม่การท างานของไต ในผูป่้วยทีม่ี

ไตบวมน ้าทัง้สองขา้งจากโรคมะเร็ง
ผศ. นพ.ภควฒัน ์ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

1493 การศกึษาปัจจัยตน้ทนุชวีติทีส่ง่ผลตอ่การตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ นางทัศนยี ์สนุทราภริมย์ จติเวชศาสตร์

1494
การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งและความรนุแรงของการเกดิเลอืดออกผดิปกตใินผูป่้วยทีเ่ป็นโรค

เกร็ดเลอืดต า่จากกลไกทางระบบภมูคิุม้กัน (immune thrombocytopenia)
อ. พญ.บณุฑรกิา สวุรรณวบิลูย์ อายรุศาสตร์

1495 การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิโรคไตวายเรือ้รัง ระยะที ่5 ในผูป่้วยโรคเบาหวาน รศ. นพ.เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์
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1496
การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิภาวะสายตาเอยีงตามหลังการผา่ตัดกลา้มเนือ้ตาแกไ้ข

ภาวะตาเหล่
รศ. นพ.ธรรมนูญ สรุชาตกิ าธรกลุ จักษุวทิยา

1497 การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิอาการระคายเคอืงทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่ง ผศ. นพ.ภควฒัน ์ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

1498
การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการกดเจ็บบรเิวณขอ้นิว้สว่นตน้ของผูป่้วยนิว้ล็อค และผลลัพธ์

หลังการผา่ตัด
อ.นพ.ตอ่พล วฒันา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1499
การศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับการเกดิกลุม่อาการเมตาบอลกิ ในเด็กตดิเชือ้เอชไอวทีี่

ไดรั้บยาตา้นไวรัส โดยมยีา Protease Inhibitor (PIs) รวมอยูด่ว้ย
ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1500
การศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับการเกดิการร่ัวซมึแบบที ่2 จาก inferior mesenteric 

artery ภายหลังการรักษาดว้ยการใสห่ลอดเลอืดเทยีมทีม่ลีวดค ้ายัน
ศ. นพ.ทนงชยั สริอิภสิทิธิ์ รังสวีทิยา

1501
การศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับการกนิยาตา้นไวรัสในบคุากรทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บ

อบุัตเิหตสุมัผัสเลอืดหรอืสารคัดหลั่งของผูป่้วย ทีโ่รงพยาบาลศริริาช: ปี 2554-2558
อ. พญ.อรนชิ นาวานุเคราะห์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1502 การศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับคณุภาพชวีติทีไ่มด่ใีนผูส้งูอายทุีม่ภีาวะบกพรอ่งการรูค้ดิ ศ. นพ. ประเสรฐิ อัสสนัตชยั และ น.ส.อรพรรณ กันยะมี วทิยาการระบาด

1503
การศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับผลของการรักษาในผูป่้วยทีม่ภีาวะขาขาดเลอืดเรือ้รังขัน้

วกิฤตทีไ่ดรั้บการรักษาโดยวธิกีารผา่ตัดเปิดและเย็บตอ่หลอดเลอืดในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ชมุพล วอ่งวานชิ ศัลยศาสตร์

1504
การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การมเีซลลม์ะเร็งแพรก่ระจายในชอ่งทอ้งในผูป่้วยมะเร็งกระเพาะ

อาหารและมะเร็งรอยตอ่หลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร
อ. นพ.ธรรมวฒัน ์ปรคนธรรพ์ ศัลยศาสตร์

1505 การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาของภาวะมอนเทคเจยีทีไ่ดรั้บการรักษาลา่ชา้ รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1506 การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาความผดิรปูของกระดกูในภาวะกระดกูออ่นทีม่ฟีอสเฟตต า่ รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1507
การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความไมร่ว่มมอืในการใชย้าควบคมุระดับน ้าตาลของผูป่้วย 

โรคเบาหวานในต าบลแหง่หนึง่ในประเทศไทย
นศพ.โลกเชษฐ ์ธนสกุาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1508
การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่ผลของการรักษาโรคเสน้ประสาทตาอักเสบฉับพลันในผูป่้วยโรค

นวิโรมัยอลิัยตสิ ออปตกิา
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

1509
การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่อัตราการเสยีชวีติใน 30 วนั ภายหลังการรักษาภาวะหลอดเลอืดแดง

โป่งพองแตกเฉียบพลัน : การศกึษาในผูป่้วย 140 ราย จากโรงพยาบาลระดับตตยิภมูิ
น.ต. รศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

1510
การศกึษาปัจจัยทีส่มัพันธแ์ละผลของไขท้ีเ่กดิขึน้ใหมใ่นหออภบิาลอายรุศาสตร ์

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ไชยรัตน ์เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

1511 การศกึษาปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการเสยีชวีติในทารกแรกเกดิทมีภีาวะความดันเลอืดในปอดสงู รศ. พญ.พมิล วงศศ์ริเิดช กมุารเวชศาสตร์

1512
การศกึษาปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการใชย้าตามสัง่ในผูป่้วยโรคความดันโลหติสงู บรเิวณเขตการ

รับผดิชอบของ โรงพยาบาลแมว่งกจั์งหวดันครสวรรค์
นศพ.รณกร คงสกนธ์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1513
การศกึษาปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการถูกงเูขยีวหางไหมก้ัด ใน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท 

ประเทศไทย
นศพ.กติตพิศ วงศน์ศิานาถกลุ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1514

การศกึษาปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการท างานผดิปกตขิองอวยัวะตา่งๆ ในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะช็อก

จากการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดของโรงพยาบาลศริริาช: การศกึษาจากเหตไุปหาผลแบบ

ยอ้นหลัง

ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์

1515
การศกึษาปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการปวดระดับรนุแรงในหอ้งพักฟ้ืนหลังการผา่ตัดกระดกูสนัหลัง

สว่นอกและเอว
ผศ. พญ.บศุรา ศริวินัสาณฑ์ วสิญัญวีทิยา

1516
การศกึษาปัจจัยทีส่มัพันธก์ับความส าเร็จของการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจชนดิไมใ่สท่อ่ชว่ยหายใจ

เพือ่ป้องกันการใสท่อ่ชว่ยหายใจซ า้ ในผูป่้วยหลังถอดทอ่ชว่ยหายใจ
อ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์
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1517
การศกึษาปัจจัยทีส่มัพันธก์ับผลลัพธท์างคลนิกิของวธิกีารผา่ตัด Kasai ในผูป่้วยทารกทีไ่ดรั้บ

การวนิจิฉัยวา่เป็นโรคทอ่น ้าดตีบีตัน
ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ศัลยศาสตร์

1518
การศกึษาปัจจัยทีส่มัพันธต์อ่การเกดิภาวะแทรกซอ้นทางไตและจอประสาทตาในผูป่้วย

โรคเบาหวานชนดิที ่2 ในโรงพยาบาลชมุชน
นศพ.พชิานน วชัรประภาพงศ์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1519
การศกึษาปัจจัยทีส่มัพันธต์อ่ระยะเวลาในการมาโรงพยาบาลของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง

เฉียบพลัน
นพ.ธภัทร หวา่นณรงค์ อายรุศาสตร์

1520
การศกึษาปัญหาพฤตกิรรม อารมณ์, ความมั่นใจในตนเอง, ความฉลาดทางอารมณ์, การ

พัฒนาทางสตปัิญญาของเด็กโรคกลา้มเนือ้รว่มประสาท และความเครยีดในผูด้แูล
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1521
การศกึษาปัญหาสขุภาพจติของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ตา่งกัน ในโครงการสขุภาพจติโรงเรยีนสงักัดกรงุเทพมหานคร
นางสาวแกมแกว้ โบษกรนัฏ จติเวชศาสตร์

1522
การศกึษาผลแทรกซอ้นจากการใชย้าระงับความรูส้กึ ในผูป่้วยหลอดเลอืดสมองตบีทีเ่ขา้รับ

การรักษาดว้ยวธิลีากลิม่เลอืดในเสน้เลอืดสมอง
ผศ. นพ.ภรูพิงศ ์ทรงอาจ วสิญัญวีทิยา

1523
การศกึษาผลแทรกซอ้นจากการผา่ตัดจากการเพิม่ระยะเวลารอการผา่ตัดหลังการท าเคมี

บ าบัดและการฉายรังสใีนผูป่้วยมะเร็งเรคตัม
ผศ. นพ.อัฐพร ตระการสงา่ ศัลยศาสตร์

1524
การศกึษาผลกระทบของความแปรปรวนของระดับน ้าตาลในเลอืดตอ่อัตราตายในผูป่้วยทีม่ี

ภาวะช็อกจากการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด
รศ. นพ.ไชยรัตน ์เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

1525
การศกึษาผลกระทบของความผดิปกตใินการรับกลิน่และรสตอ่คณุภาพชวีติโดยใช ้

แบบสอบถาม คณุภาพชวีติ SF-36 (ฉบับภาษาไทย) ในคนไทย
นางบังอร ป่ินแกว้ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1526
การศกึษาผลกระทบของวกิฤตการณ์อทุกภัย ๒๕๕๔ ตอ่ปัญหาสขุภาพ: การศกึษาระบาด

วทิยาในประเทศไทย
นศ.พ.สมาทร ถกลวบิลูย ์และ นายเจนวทิย ์วงศบ์ญุสนิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1527

การศกึษาผลกระทบของวธิกีารปิดกัน้หลอดเลอืดเลีย้งไตในระหวา่งการตัดเอากอ้นเนือ้และ

ไตออกบางสว่นดว้ยวธิใีชหุ้่นยนตช์ว่ยผา่ตัดตอ่ผลการผา่ตัดและการท างานของไต : 

ประสบการณ์ 6 ปี ของโรงพยาบาลศริริาช ประเทศไทย

รศ. นพ.ธวชัชยั ทวมีั่นคงทรัพย์ ศัลยศาสตร์

1528 การศกึษาผลการใชเ้ลเซอรเ์อ็นดแีย็ก ในการรักษาสผีวิทีเ่ขม้ขึน้หลังการปลกูถ่ายผวิหนัง อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

1529
การศกึษาผลการดแูลรักษาผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดรักษาโรคทางเดนิอาหารสว่นตน้ตามแนว

ทางการดแูลรักษาและสง่เสรมิการฟ้ืนตัวหลังผา่ตัด
อ. นพ.ธรรมวฒัน ์ปรคนธรรพ์ ศัลยศาสตร์

1530
การศกึษาผลการตอบสนองภมูคิุม้กันและความปลอดภัยของวคัซนีป้องกันมะเร็งปากมดลกูใน

ผูป่้วยเด็กและวยัรุน่หญงิทีต่ดิเชือ้เอชไอวอีาย ุ9-24ปี
ศ.แพทยห์ญงิ กลุกัญญา  โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1531
การศกึษาผลการผา่ตัดซอ่มแซมลิน้หัวใจไมตรัลในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการตรวจหัวใจดว้ยคลืน่เสยีง

ความถีส่งูผา่นหัวตรวจในหลอดอาหารระหวา่งการผา่ตัด
อ. นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั วสิญัญวีทิยา

1532

การศกึษาผลการผา่ตัดดว้ยวธิกีารเปลีย่นหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นตน้รว่มกับสว่นโคง้

เปรยีบเทยีบกับวธิกีารเปลีย่นหลอดเลอืด แดงใหญเ่ฉพาะสว่นตน้ในภาวะหลอดเลอืดแดง

ใหญป่รแิตกเฉียบพลันชนดิ สแตนฟอรด์ เอ

รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

1533
การศกึษาผลการผา่ตัดยา้ยเสน้ประสาท ไปทีเ่สน้ประสาท axillary โดยการผา่ตัดเขา้

ทางดา้นหนา้
ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1534
การศกึษาผลการรักษาและผลขา้งเคยีงของยาเคมบี าบัดของชมรมโรคมะเร็งเด็กแหง่ประเทศ

ไทยในผูป่้วยเด็ก โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันที ่รพ. ศริริาช
ผศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์
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1535

การศกึษาผลการรักษาโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออพตกิาในชว่งทีม่กีารก าเรบิ โดยการรักษาดว้ย

ยา กลุม่สเตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด ากอ่นการเปลีย่นถ่ายพลาสมา เปรยีบเทยีบกับ

การรักษาดว้ยยากลุม่สเตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด าพรอ้มกับการเปลีย่นถ่ายพลาสมา

รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

1536

การศกึษาผลการรักษาในระยะเริม่ตน้และตน้ทนุประสทิธผิลระหวา่งยาไซโคลฟอสฟาไมด์

ทางหลอดเลอืดด าขนาดต า่ กับขนาดสงู และผลการรักษาในระยะคงสภาพดว้ยยาอะซาไธ

โอปรนี ในผูป่้วยเด็กโรคเอสแอลอทีีม่โีรคไตอักเสบลปัูสรนุแรง

อ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

1537
การศกึษาผลการรักษาของโรคเชือ้ราจากกลากแทท้ีเ่ล็บเทา้และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเนน้

ปัจจัยดา้นการกระทบกระแทกตอ่เล็บเทา้
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1538
การศกึษาผลการรักษาของผูป่้วยทีไ่ดรั้บการใชเ้ครือ่งเตมิออกซเิจนในเลอืดส าหรับผูป่้วย

วกิฤตทีม่กีารท างานของปอดหรอืระบบไหลเวยีนโลหติลม้เหลว
รศ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์

1539

การศกึษาผลการรักษาดว้ยการผา่ตัดลดการกดทับทางดา้นหลังรว่มกับการใสโ่ลหะดามยดึ

โดยไมเ่ชือ่มกระดกูสนัหลังในผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจายมายังกระดกูสนัหลังสว่นอกและเอวและ

มกีารกดเบยีดไขสนัหลัง

อ. นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1540
การศกึษาผลการรักษาดว้ยยาลนีาลโิดไมดร์ว่มกับยาบอรท์โีซมปิและเด็กซซ์าเมทาโซน ตาม

ดว้ยการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิของตนเอง ในผูป่้วยมะเร็งไขกระดกูมัยอโิลมา่รายใหม่
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1541
การศกึษาผลการรักษาดว้ยวธิกีารใชหุ้่นยนตช์ว่ยผา่ตัดในระบบทางเดนิปัสสาวะสว่นบน จาก

ประสบการณ์โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ธวชัชยั ทวมีั่นคงทรัพย์ ศัลยศาสตร์

1542
การศกึษาผลการรักษานิว่ไตและผลขา้งเคยีงจากการรักษาดว้ยวธิกีารสอ่งกลอ้งเพือ่ผา่ตัด

ผา่นทางทอ่ไตในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

1543
การศกึษาผลการรักษาผูป่้วย direct carotid cavernous fistula โดยการอดุหลอดเลอืด : 

ประสบการณ์ 509 ราย ของประเทศไทย
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

1544
การศกึษาผลการรักษาผูป่้วย Langerhans cell histiocytosis ทีไ่ดรั้บการรักษาใน

โรงพยาบาลศริริาชในปี พ.ศ. 2546 - 2560
ผศ. พญ.ณัศวรี ์วฒันา กมุารเวชศาสตร์

1545 การศกึษาผลการรักษาฝีคัณฑสตูรในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1546

การศกึษาผลการรักษาภาวะเหงือ่ออกมากผดิปกตบิรเิวณฝ่ามอืทีไ่ดรั้บการรักษาโดยวธิกีาร

เจาะรขูนาดเล็กดว้ยเลเซอรค์ารบ์อนไดออกไซดเ์พือ่ชว่ยการซมึผา่นสารโบทลูน่ัิมท็อกซนิ

ชนดิ เอ: การศกึษายอ้นหลัง

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1547
การศกึษาผลการรักษาระยะกลางดว้ยการผา่ตัด anatomic repair ในผูป่้วย subgroup ของ 

Congenitally corrected transposition of the great arteries
รศ. นพ.ถาวร ทรัพยท์วสีนิ ศัลยศาสตร์

1548
การศกึษาผลการรักษาระยะยาวโรคกระดกูงอกยดึตดิกระดกูหชูัน้กลางโดยการผา่ตัดเปลีย่น

กระดกูหดูว้ย polyethelene cup-type prosthesis
อ. พญ.ศริพิร ลมิป์วริยิะกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1549
การศกึษาผลการรักษาหลอดเลอืดสมองโป่งพองแตกโดยวธิกีารผา่ตัดใสอ่ปุกรณ์ทางการ

แพทยห์นบีหลอดเลอืดภายในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์

1550 การศกึษาผลการรักษาหลังการผา่ตัดทอ่ไตในผูป่้วยทีม่ไีตระบบคู่ อ. นพ.กติตพิงษ์ พนิธโุสภณ ศัลยศาสตร์

1551
การศกึษาผลการหยอ่นกลา้มเนือ้ในระดับมาก เปรยีบเทยีบกับระดับปานกลาง โดยใชย้ารอคคู

โรเนยีม ในการสอ่งกลอ้งผา่ตัดกลอ่งเสยีง
ผศ. พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิญัญวีทิยา

1552
การศกึษาผลของ Granulocyte colony stimulating factor ตอ่ อัตราการเกดิภาวะเม็ดเลอืด

ขาวต า่ ในคนไขโ้รคมะเร็งกระดกูชนดิ Osteosarcoma
อ. พญ.ณัศวรี ์วฒันา กมุารเวชศาสตร์
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1553

การศกึษาผลของกระบวนการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รับการรักษาและการตดิตามเพือ่ให ้

ก าลังใจตอ่สดัสว่นผูป่้วยมะเร็งกลุม่ศรีษะและล าคอทีม่ารับการรักษาตามแผนการรักษาหลัก

ของแพทยโ์รงพยาบาลศริริาช

นางบัญจรัตน ์จันทรฟั์ก สถานวทิยามะเร็งศริริาช

1554 การศกึษาผลของการCPRผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

1555
การศกึษาผลของการใชโ้พรไบโอตกิสโ์ดยวธิบีรหิารยาทางชอ่งคลอดแบบสุม่และมกีลุม่

ควบคมุ ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการยา้ยตัวออ่นในรอบละลาย
รศ.พญ.อสิรนิทร ์ธนบณุยวฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1556
การศกึษาผลของการใชก้ลุม่ยาตา้นเกร็ดเลอืดตอ่อัตราการเกดิกอ้นเลอืดบรเิวณผา่ตัดฝัง

เครือ่งควบคมุไฟฟ้าหัวใจ
รศ. นพ.ชาญ ศรรัีตนสถาวร ศนูยโ์รคหัวใจ

1557 การศกึษาผลของการใชง้านใบสง่ถ่ายภาพรอยโรคผวิหนังแบบพัฒนาปรับปรงุใหม่ นายนาราวญิจน ์นาราวรนันท์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

1558 การศกึษาผลของการใชว้คัซนีพน่จมกูรักษาโรคจมกูอักเสบภมูแิพแ้มลงสาบ รศ. นพ.พงศกร ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1559
การศกึษาผลของการใหเ้ครือ่งดืม่คารโ์บไฮเดรตกอ่นผา่ตัด ตอ่ความสามารถในการเดนิหลัง

ผา่ตัด ในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดล าไสใ้หญแ่ละทวารหนัก-การทดลองแบบสุม่
ผศ. พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิญัญวีทิยา

1560
การศกึษาผลของการใหอ้าหารส าเร็จรปูพลังงานต า่ทดแทนมือ้อาหารตอ่การลดน ้าหนักใน

ผูป่้วยโรคอว้นทีม่ภีาวะอว้นลงพงุ : การศกึษาเชงิทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ
พญ.กสุมุา ไชยสตูร อายรุศาสตร์

1561

การศกึษาผลของการตรวจพบแคลเซยีมบรเิวณเสน้เลอืดใหญส่ว่นตน้จากการตรวจเอกซเรย์

คอมพวิเตอรใ์นชอ่งอกกอ่นการผา่ตัดในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดหัวใจตอ่ภาวะการเกดิ stroke 

หลังการผา่ตัด

รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

1562
การศกึษาผลของการปรับเปลีย่นการใหย้ากดภมูคิุม้กันในผูป่้วยผา่ตัดปลกูถ่ายตับตอ่เกดิภาวะ

ไตวายเฉียบพลัน: รายงานเบือ้งตน้
อ. นพ.สมชยั ลิม้ศรจี าเรญิ ศัลยศาสตร์

1563

การศกึษาผลของการผา่ตัดตอ้กระจกใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมชนดิทีม่รีะยะชดัหลายระยะทีม่ผีล

ตอ่การ วเิคราะหค์วามหนาของชัน้แกงเกลีย่นเซล (ganglion cell analysis) ดว้ยเครือ่งออฟ

ตเิคลโคเฮยีเรนโทโมกราฟฟ่ี (optical coherence tomography)

รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

1564
การศกึษาผลของการฟังดนตรตีอ่ระดับความวติกกังวลกอ่นผา่ตัดในผูป่้วยทีม่าเขา้รับการ

ผา่ตัดปลกูถ่ายเสน้ผม
รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ตจวทิยา

1565

การศกึษาผลของการระงับปวดในการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมแบบสุม่เปรยีบเทยีบระหวา่ง

วธิกีารระงับปวดแบบมาตรฐานและการระงับปวดแบบมาตรฐานรว่มกับการฉีดยาชาบรเิวณ

ชอ่งวา่งระหวา่งหลอดเลอืดแดงขาพับและเยือ่หุม้ขอ้ดา้นหลังของขอ้เขา่ในผูป่้วยผา่ตัด

เปลีย่นขอ้เขา่เทยีม

ผศ.นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1566
การศกึษาผลของการรักษาโรคปวดกระเพาะปัสสาวะดว้ยวธิกีารใสย่า ยาลโิดเคน, เฮพารนิ 

และ ไบคารบ์อเนต ในกระเพาะปัสสาวะ
อ. พญ.ชลัยรัชฎ ์สขุอวยชยั ศัลยศาสตร์

1567
การศกึษาผลของคอตโิคสเตยีรอยดต์อ่ภาวะช็อกจากการตดิเชือ้ทีไ่ดรั้บยากระตุน้ความดันใน

ผูป่้วยเด็ก: การศกึษาน ารอ่ง
ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์

1568
การศกึษาผลของชาชงสมนุไพรรางจดืตอ่ระดับน ้าตาลในเลอืดในอาสาสมัครปกต ิ

(Preliminary study)
รศ. พญ.นันทกร ทองแตง อายรุศาสตร์

1569
การศกึษาผลของยาเซมากลไูทดเ์ปรยีบเทยีบกับยาหลอกตอ่การด าเนนิไปของภาวะไตเสือ่ม

ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคเบาหวานชนดิที ่2 และโรคไตเรือ้รัง (หน่วยไต)- การศกึษา โฟลว์
ผศ.พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1570

การศกึษาผลของยาเซมากลไูทดเ์ปรยีบเทยีบกับยาหลอกตอ่การด าเนนิไปของภาวะไตเสือ่ม

ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคเบาหวานชนดิที ่2 และโรคไตเรือ้รัง (หน่วยตอ่มไรท้อ่) (Protocol No.

 NN9535-4321) – โฟลว์

รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

1571

การศกึษาผลของยากาบาเพนตนิ และพรกีาบาลนิส าหรับรักษาอาการปวดรา้วลงขาเป็นพักๆ

ซึง่มเีหตจุากระบบประสาทในผูป่้วยโรคโพรงกระดกูสนัหลังสว่นเอวตบีแคบ :การศกึษาแบบ

สุม่ มกีลุม่ควบคมุดว้ยยาหลอก

รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1572
การศกึษาผลของยามดิาโซแลมตอ่ภาวะพทุธปัิญญาในระยะเฉียบพลัน ของผูป่้วยสงูอายทุี่

ไดรั้บการรักษาโดยการใชค้ลืน่วทิยจุีท้ าลายเนือ้งอกทีต่ับ
นางภัทราภรณ์ สมบศุย์ วสิญัญวีทิยา

1573
การศกึษาผลของวธิกีารระงับความรูส้กึแบบฉีดยาชาเฉพาะที ่การใหย้าระงับความรูส้กึเฉพาะ

สว่น หรอืการดมยาสลบส าหรับการผา่ตัดไสเ้ลือ่นทีข่าหนบี: การศกึษาแบบสุม่
ผศ. พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิญัญวีทิยา

1574
การศกึษาผลขา้งเคยีงของการใชก้ระดกูตน้ขาชนดิปลกูถ่ายจากบคุคลอืน่ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดทางออรโ์ธปิดกิส์
ศ. นพ.สารเนตร ์ไวคกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1575

การศกึษาผลจากการใสส่ารชว่ยหา้มเลอืดชนดิเจลาตนิในรทูีเ่จาะจากผวิหนังถงึเนือ้ไตขณะ

ปิดแผลเพือ่ลดภาวะเลอืดออกภายหลังการสอ่งกลอ้งสลายนิว่ในไต: การวจัิยเชงิทดลองแบบ

สุม่

อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

1576
การศกึษาผลตรวจตดิตามการรักษาดว้ยเครือ่งมอืตรวจสมรรถภาพการทรงตัวในโรค

เสน้ประสาทการทรงตัวอักเสบและโรคหชูัน้ในอักเสบ
อ.พญ.มล.กัญญท์อง ทองใหญ่ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1577

การศกึษาผลตรวจตดิตามผูป่้วยโรคเลอืดภายหลังปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิเพือ่หา

ความสมัพันธร์ะหวา่ง รปูแบบ ต าแหน่ง ความถี ่และสดัสว่นของสารพันธกุรรม กับอาการ

แสดงทางคลนิกิ

อ. นพ.สรุเชษฎ ์วงศว์ทิยาพาณชิย์ นติเิวชศาสตร์

1578 การศกึษาผลตอ่การรูค้ดิในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยกระแสไฟฟ้า พญ.เพยีงบญุพา เนตธิรรมกลุ จติเวชศาสตร์

1579

การศกึษาผลทางคลนิกิเปรยีบเทยีบระหวา่งการผา่ตัดเชือ่มยดึกระดกูสนัหลังชนดิตา่ง ๆ 

รว่มกับการผา่ตัดลดการกดทับในผูป่้วยกระดกูสนัหลังสว่นเอวเคลือ่นเนือ่งจากความเสือ่มหนึง่

ระดับ

รศ. นพ.วทิเชษฐ พชิยัศักดิ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1580
การศกึษาผลทางคลนิกิที ่1 ปี ของผูป่้วยทีม่หีนิปนูสะสมบรเิวณผนังหลอดเลอืดหัวใจ ที่

ไดรั้บการรักษาดว้ยวธิหีัวกรอหนิปนู (Rotational atherectomy)
นพ.กรกฏ โตวชริาภรณ์ ศนูยโ์รคหัวใจ

1581

การศกึษาผลลัพธข์องการเรยีนรูเ้กีย่วกับความสามารถในการแปลผลลักษณะเยือ่บผุวิติง่เนือ้

ล าไสใ้หญโ่ดยการใช ้Narrow band Imaging (NBI) ของแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดระบบ

ทางเดนิอาหาร และ พยาบาลประจ าศนูยส์อ่งกลอ้งทางเดนิอาหารภายหลังระยะเวลาการ

อบรม 30 นาที

อ. นพ.วราย ุปรัชญกลุ อายรุศาสตร์

1582
การศกึษาผลลัพธข์องการดแูลทางดา้นการพยาบาลของภาวะสบัสนเฉียบพลันในผูป่้วย

สงูอายไุทย ทีรั่บการรักษาในภาควชิาอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
นางสทุศิา เรอืงรัศมี อายรุศาสตร์

1583
การศกึษาผลลัพธข์องการวเิคราะหต์น้ทนุและประสทิธผิลของการรักษาดว้ยหัตถการระงับ

ปวดอยา่งซบัซอ้นในประเทศไทย
ผศ. นพ.นันตสรณ์ สญิจนบ์ณุยะกลุ วสิญัญวีทิยา

1584 การศกึษาผลลัพธท์างคลนิกิของโรค Takotsubo cardiomyopathyในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.เมทนิ ีกติตโิพวานนท์ อายรุศาสตร์

1585
การศกึษาผลลัพธท์างคลนิกิของผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเปลีย่นกระจกตาเทยีมใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1586
การศกึษาผลลัพธร์ะยะยาวภายหลังการผา่ตัดตอ่มหมวกไตในผูป่้วยกลุม่ primary 

aldosteronism ทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

1587 การศกึษาผลลัพธห์ลังการผา่ตัดแกไ้ขภาวะเพดานโหวข่องโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.สรจุ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ ศัลยศาสตร์

1588

การศกึษาผลสมัฤทธิด์า้นทักษะการตรวจรา่งกายทางจักษุวทิยา ของนักศกึษาชัน้ปีที ่5

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ ฉบับ พ.ศ. 2555 (หลักสตูรเดมิ) เปรยีบเทยีบกับ หลักสตูร

แพทยศาสตรบัณฑติ ฉบับ พ.ศ. 2557 (หลักสตูรใหม)่

นางสาวธัญญธร เมธาลักษณ์ จักษุวทิยา

1589 การศกึษาผลหลังผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งตับออ่นกลุม่ทีผ่า่ตัดล าบากและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง อ. นพ.ประวฒัน ์โฆสติะมงคล ศัลยศาสตร์

1590
การศกึษาผูป่้วยโรค Charcot Marie Tooth disease (CMT) เพือ่ฐานขอ้มลูนานาชาตใินการ

ประเมนิและการรักษากลุม่โรคกลา้มเนือ้รว่มประสาท
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1591
การศกึษาผูป่้วยโรคเนือ้งอก Sacrococcygeal teratoma ทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลศริิ

ราชภายในระยะเวลา 18 ปี
ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ศัลยศาสตร์

1592
การศกึษาผูป่้วยทีแ่พป้ลาและสตัวท์ะเลเปลอืกแข็ง ดว้ยการตรวจสว่นประกอบยอ่ยของสาร

กอ่ภมูแิพ ้
ผศ.พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

1593
การศกึษาพยาธสิภาพภาวะโพรงเยือ่หุม้ปอดมอีากาศทีส่มัพันธก์ับประจ าเดอืน, สาเหตหุลัก

จากชอ่งโหวก่ระบังลม ไมใ่ชเ่ยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผดิทีใ่นทรวงอก
ผศ. นพ.ปณุณฤกษ์ ทองเจรญิ ศัลยศาสตร์

1594 การศกึษาพยาธสิภาพรว่มทีเ่กดิขึน้ในผูป่้วยขอ้ไหลห่ลดุ อ. นพ.เอกวทิย ์เกยรุาพันธุ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1595
การศกึษาพยาธสิรรีวทิยาระดับโมเลกลุของโรคเคแอลเอฟชนดิทีห่นึง่ ซึง่เป็นรปูแบบใหม่

ของโรคโลหติจางในผูป่้วยชาวไทย
รศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1596
การศกึษาพฤตกิรรมการรับประทานอาหาร (Dietary pattern) และความสมัพันธต์อ่ความ

รนุแรงของโรคสะเก็ดเงนิ
พญ.กวนิา องิคไพโรจน์ ตจวทิยา

1597
การศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างานของพยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยของรัฐ
นางฉวฉัีตร โฉลกคงถาวร ฝ่ายการพยาบาล

1598 การศกึษาพันธกุรรมและลายนิว้มอืของผูป่้วยโรคจติเภทและโรคอารมณ์สองขัว้ในประเทศไทย อ. ดร.สรัุสวด ีอัศวรัตน์ รังสวีทิยา

1599 การศกึษาพันธกุรรมในผูป่้วยตอ้หนิมมุตาปิด รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

1600
การศกึษาพันธกุรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิโรค การด าเนนิโรค ความรนุแรงของโรคปลอก

ประสาทอักเสบของระบบประสาทสว่นกลางในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.จริาพร จติประไพกลุศาล อายรุศาสตร์

1601
การศกึษาภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรเ์พือ่หาคา่ปกตขิองอวีานอนิเดกซ ์(Evans’ index) และ

ขนาดกะโหลกศรีษะในประชากรไทย
ผศ. นพ.ธรีพล วทิธเิวช ศัลยศาสตร์

1602

การศกึษาภาพเอมอารไ์อสมองของผูป่้วยน ้าเกนิในโพรงสมอง กอ่นและหลังการรักษาดว้ยวธิ ี

การผา่ตัดฝังทอ่ระบายน ้าจากโพรงสมองเขา้สูช่อ่งทอ้งและจากชอ่งไขสนัหลังเขา้สูช่อ่งทอ้ง 

โดยการประเมนิเลอืดไปเลีย้งสมอง จากการตรวจภาพเอมอาารไ์อชนดิ arterial spin labeling

 (ASL) เปรยีบเทยีบกับวธิมีาตรฐาน DSC

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

1603
การศกึษาภาพการตรวจภาวะรกเกาะแน่นทะลกุลา้มเนือ้มดลกูออกมาแยกจากภาวะรกเกาะ

แน่นทีผ่นังมดลกูชนดิอืน่ดว้ยการตรวจเอ็กซเรยค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (เอ็มอารไ์อ)
อ. พญ.ชนกิานต ์แกว้ปลั่ง รังสวีทิยา

1604 การศกึษาภาพถ่ายเอกซเรยข์อ้เขา่เพือ่ใชป้ระเมนิอายใุนประชากรชาวไทย นพ.สรุศักดิ ์รืน่สขุ นติเิวชศาสตร์

1605
การศกึษาภาวะ hemolytic disease of the fetus and newborn ในเด็กอายนุอ้ยกวา่ 7 วนั

และความสมัพันธก์ับระดับ ความแรงงของ lgG ABO antibodies ของมารดา
อ. ดร. พญ.เจนจริา กติตวิรภัทร เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1606
การศกึษาภาวะเมตาบอลกิซนิโดรมในหญงิทีม่โีรคเนือ้งอกกลา้มเนือ้มดลกูเปรยีบเทยีบกับ

หญงิทีม่โีรคทางนรเีวชอืน่ทีม่ารับการผา่ตัด
รศ.พญ.สชุาดา อนิทววิฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1607
การศกึษาภาวะเลอืดแข็งตัวผดิปกตแิละเกล็ดเลอืดต า่ในการผา่ตัดหัวใจชนดิไมซ่บัซอ้นใน

รพ.ศริริาช
อ. นพ.เชาวนันท ์ค าตุย้เครอื วสิญัญวีทิยา

1608 การศกึษาภาวะเลอืดออกหลังผา่ตัดตอ่มทอนซลิในชว่งสบิปีในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.วรรณนภิา วฒัโนภาส โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1609
การศกึษาภาวะแทรกซอ้นจากการรักษาดว้ยการผา่ตัดส าหรับมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็ง

บรเิวณรอยตอ่ของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร
อ. นพ.ธรรมวฒัน ์ปรคนธรรพ์ ศัลยศาสตร์

1610 การศกึษาภาวะแทรกซอ้นดา้นเมตาบอลสิม ผศ.ดร.พญ. มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1611
การศกึษาภาวะแทรกซอ้นทางระบบประสาทในผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลอืด

ขาวเฉียบพลันชนดิลมิโฟบลาสต์
ผศ. นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

1612
การศกึษาภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการผา่ตัดและปัจจัยเสีย่งในผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจายมายัง

กระดกูสนัหลัง และกดทับไขสนัหลังในผูป่้วยชาวไทย
อ. นอ. นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1613 การศกึษาภาวะกระดกูสนัหลังผดิรปูหลังการตดิเชือ้แบคทเีรยีทีไ่มใ่ชว่ณัโรค รศ. ร.ต.ท.นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1614
การศกึษาภาวะการนอนหลับไมต่อ่เนือ่ง และภาวะผดิปกตขิองนาฬกิาชวีติ ในผูป่้วยทีม่โีรค

หยดุหายใจขณะนอนหลับจากการอดุกัน้ ดว้ยอปุกรณ์แอคตกิราฟฟี
รศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

1615
การศกึษาภาวะซมึเศรา้ การไดรั้บการสนับสนุนทางสงัคม และกลยทุธก์ารรับมอืกับปัญหาใน

ผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสนัหลังภายหลังออกจากโรงพยาบาล
รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1616
การศกึษาภาวะซมึเศรา้และคณุภาพชวีติในผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสนัหลังภายหลังออกจาก

โรงพยาบาล
รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1617 การศกึษาภาวะธ ารงดลุยข์องระบบภมูคิุม้กันในผูต้ดิเชือ้เอชไอวี รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1618 การศกึษาภาวะฝ้าถาวรในผูป่้วยโรคฝ้าของโรงพยาบาลศริริาชในชว่งเวลา 10 ปี ผศ. พญ.ศศมิา เอีย่มพันธุ์ ตจวทิยา

1619 การศกึษาภาวะวติกกังวลและภาวะซมึเศรา้ในผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสนัหลัง โรงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1620

การศกึษายอ้นหลัง 5 ปี เกีย่วกับภาวะแทรกซอ้นและปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับ

ภาวะแทรกซอ้นของการใสส่ายสวนเสน้เลอืดด าสว่นกลาง (central vein) ในภาควชิา

ศัลยศาสตรใ์นโรงพยาบาลศริริาช

อ. ดร.นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์

1621
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับการรักษาโรคมะเร็งล าไสใ้หญห่รอืมะเร็งทวารหนักอดุตันใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1622
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับความชกุ สาเหต ุและผลลัพธก์ารรักษาของภาวะไอเป็นเลอืด

รนุแรงในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

1623
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับประสทิธภิาพในการบรรเทาความเจ็บปวดเรือ้รังของคลนิกิระงับ

ปวดส าหรับผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ปราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิญัญวีทิยา

1624
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับผลการรักษาโรคถุงล าไสใ้หญอ่ักเสบเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลศริิ

ราช
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1625
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับผลการรักษาอาการปวดจากโรคมะเร็งในผูป่้วยนอกทีห่น่วยระงับ

ปวด โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ปราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิญัญวีทิยา

1626
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับภาวะรอยเชือ่มตอ่ระหวา่งล าไสต้รงกับชอ่งคลอดในโรงพยาบาลศิ

รริาช
ผศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1627
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับภาวะรอยตอ่ล าไสร่ั้วหลังผา่ตัดมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวารหนัก ใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1628
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาโรคหดิในผูป่้วยทีม่าตรวจที่

หน่วยตรวจโรคผวิหนัง ภาควชิาตจวทิยา รพ ศริริาช
ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

1629
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับลักษณะทางพยาธวิทิยาและอาการแสดงของโรคผมรว่งชนดิมี

แผลเป็นในประเทศไทย
ผศ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา

1630 การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับวธิรัีกษาและผลการรักษากอ้นไสต้ิง่ในโรงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1631

การศกึษายอ้นหลังเปรยีบเทยีบผลการรักษาในชว่งทีม่กีารก าเรบิของโรคนวิโรมัยอลิัยติ

สออพตกิาดว้ยยาเมทลิเพรดนโิซโลนทางหลอดเลอืดด าเพยีงอยา่งเดยีวเปรยีบเทยีบกับการ

รักษาดว้ยยาเมทลิเพรดนโิซโลนคูก่ับการเปลีย่นถ่ายพลาสมา

พญ.ทยานันท ์ศรศีภุโอฬาร อายรุศาสตร์

1632

การศกึษายอ้นหลังเปรยีบเทยีบระหวา่งการสงัเกตอาการและการรักษาดว้ยวธิกีารทางรังสรีว่ม

รักษาในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเอนโดลคีชนดิทีส่องหลังการรักษาหลอดเลอืดแดงเอออรต์า

ในชอ่งทอ้งโป่งพองดว้ยการใสห่ลอดเลอืดเทยีมทีม่ขีดลวดค ้ายัน

ผศ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา

1633
การศกึษายอ้นหลังเปรยีบเทยีบอัตราการตดิเชือ้ของแผลผา่ตัดในผูป่้วยทีส่ดูดม 30% และ 

100% ออกซเิจนขณะใหย้าระงับความรูส้กึ
Professor Benno von Bormann วสิญัญวีทิยา

1634
การศกึษายอ้นหลังเพือ่ประเมนิการใชเ้ลอืดและองคป์ระกอบของเลอืดในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการ

ผา่ตัดหลอดเลอืดแดงเอออตา้กอ่นมกีารใช ้Thromboelastography (TEG)
ผศ. นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั วสิญัญวีทิยา

1635
การศกึษายอ้นหลังเพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของการใชเ้ครือ่งเลเซอรพ์โิค

เซคคั่น 670 นาโนเมตรในการรักษารอยโรคสผีวิผดิปกตใินชาวเอเชยี
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1636
การศกึษายอ้นหลังเพือ่ประเมนิความสมัพันธร์ะหวา่งการวนิจิฉัยมะเร็งระบบโลหติดว้ยเทคนคิ

โฟลซยัโตเมทรกีับการวนิจิฉัยทางคลนิกิ การตรวจทางพยาธวิทิยาและผลการรักษาทางคลนิกิ
นางสาวอรทัย พรหมสวุชิา อายรุศาสตร์

1637
การศกึษายอ้นหลังเรือ่งความสมัพันธข์องโรคตับอักเสบบแีละซกีับความรนุแรงของโรคสะเก็ด

เงนิ
รศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจนม์นตรี ตจวทิยา

1638
การศกึษายอ้นหลังเรือ่งปรมิาณเลอืดและสว่นประกอบของเลอืดทีผู่ป่้วยทีม่ารับการผา่ตัด

เปลีย่นขอ้เขา่ ขอ้สะโพก แลกระดกูสนัหลังไดรั้บ
รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา

1639
การศกึษายอ้นหลังเรือ่งลักษณะทางคลนิกิ และการตอบสนองตอ่การรักษาในผูป่้วยมัยโคซสิ

ฟังกอยดสิ โรงพยาบาลศริริาช พ.ศ.2556-2560
อ. พญ.มนัสมน ชยัรัชนบีลูย์ ตจวทิยา

1640
การศกึษายอ้นหลังในผูป่้วยมะเร็งเนือ้เยือ่ออ่นทีส่รา้งกระดกูออ่นชนดิมกิซอยด ์ในดา้น

ความสมัพันธข์องลักษณะทางพยาธวิทิยา พยาธวิทิยาภมูคิุม้กัน และ เซลลพั์นธศุาสตร์
อ. พญ.จันทนรัศม ์จันทนยิง่ยง ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1641
การศกึษายอ้นหลังการใชเ้ครือ่งกระตุน้เสน้ประสาทผา่นทางผวิหนังในรยางคด์า้นตรงขา้มกับ

ทีม่อีาการปวดภายหลังการตัดแขนหรอืขา
นางจันทรร์ะว ีเหลา่รจุสิวสัดิ์ วสิญัญวีทิยา

1642
การศกึษายอ้นหลังของการผา่ตัดเพือ่แบง่ระยะโรคดว้ยวธิกีารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชใน

ผูป่้วยโรคมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกู: ประสบการณ์ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.พรีพงศ ์อนิทศร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1643

การศกึษายอ้นหลังของผลการรักษาผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิ extranodal NK/T-cell 

lymphoma, nasal type โดยการใชย้าเคมบี าบัดสตูร SMILE เป็นสตูรแรกในโรงพยาบาลศริิ

ราช

อ. นพ.เอกพล อัจฉรยิะประสทิธิ์ อายรุศาสตร์

1644
การศกึษายอ้นหลังของผลจากการฉายรังสบีรเิวณสมองและไขสนัหลังตอ่สว่นสงูในเด็กทีเ่ป็น

โรคมะเร็งสมอง
อ. พญ.วรศิรา รงคท์อง รังสวีทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1645
การศกึษายอ้นหลังของผลลัพธก์ารใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจผา่นทางอปุกรณ์อืน่แทนทอ่ชว่ย

หายใจในผูป่้วยเด็กในหอผูป่้วยกมุารเวชบ าบัดวกิฤตโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

1646
การศกึษายอ้นหลังความสมัพันธร์ะหวา่งลักษณะทางคลนิกิและเชือ้กลากทีเ่ป็นสาเหตใุน

ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้กลากทีผ่วิหนัง
ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

1647
การศกึษายอ้นหลังถงึการตอบสนองตอ่การใชย้า Topotecan ในระยะ Induction ในการ

รักษาผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลศริริาชทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเป็นนวิโรบลาสโตมากลุม่เสีย่งสงู
รศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

1648 การศกึษายอ้นหลังถงึอบุัตกิารณ์ของการคลอดไหลย่ากในประชากรเอเชยี รศ. นพ.ตวงสทิธิ ์วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1649

การศกึษายอ้นหลังทางคลนิกิหลังการรักษาผา่นสายสวนหลอดเลอืดโคโรนารยีใ์นกลุม่ผูป่้วย

ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยขดลวดแบบยอ่ยสลาย (Bioresorbable vascular scaffold stent 

implantation)

รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

1650

การศกึษายอ้นหลังผลในการระงับปวดระหวา่งการระงับความรูส้กึท่ัวไปรว่มกับฉีดยาระงับ

ความรูส้กึบรเิวณชอ่งระหวา่งซีโ่ครงสว่นตน้ (proximal intercostal space block) 

เปรยีบเทยีบกับการระงับความรูส้กึท่ัวไปในการผา่ตัดมะเร็งเตา้นม

ผศ. นพ.นันตสรณ์ สญิจนบ์ณุยะกลุ วสิญัญวีทิยา

1651 การศกึษายอ้นหลังผูป่้วยโรคกระดกูพันธกุรรมในภาควชิากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.นธิวิชัร ์วฒันวจิารณ์ กมุารเวชศาสตร์

1652
การศกึษายอ้นหลังระยะยาวเพือ่ตดิตามขอ้มลูการด าเนนิโรคของผูป่้วยโรคพรอ่งเอนไซมไ์พรู

เวทไคเนสในประเทศไทย
ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1653

การศกึษายอ้นหลังหา้ปีของการรักษาผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิ extranodal NK/T-cell 

lymphoma, nasal type โดยใชย้าเคมบี าบัดทีม่ ีL-asperaginase เป็นสว่นประกอบ เป็นสตูร

แรกในโรงพยาบาลศริริาช

อ. ดร. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1654 การศกึษายอ้นหลังอาการแสดงและการรักษาโรคหนังแข็งเฉพาะที่ ผศ. พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

1655 การศกึษายาทีก่ารใชใ้นการควบคมุอาการผืน่ลมพษิเรือ้รังในเด็กไทย ศ. พญ.อรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

1656
การศกึษายนี HLA DPB *0501 กับการเกดิโรค การด าเนนิโรค ความรนุแรงของโรคปลอก

ประสาทอักเสบของระบบประสาทสว่นกลางในโรงพยาบาลศริริาช
รศ.นพ.มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์

1657
การศกึษารวบรวมขอ้มลูยอ้นหลัง 7 ปี เกีย่วกับภาวะแทรกซอ้นจากการฉีด injectable 

soft-tissue filler
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1658

การศกึษารว่มระหวา่งประเทศเกีย่วกับขอ้มลูยอ้นหลังของภาวะเสน้ประสาทตาอักเสบโดยใช ้

ขอ้มลูของจอประสาทตาจากเครือ่งสแกนจอตาดว้ยแสงเลเซอรใ์นผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลิัยติ

สออพตกิา

อ. พญ.สสธิร ศริโิท อายรุศาสตร์

1659
การศกึษารว่มระหวา่งประเทศเกีย่วกับภาพคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลิัยติ

สออพตกิา
อ. พญ.สสธิร ศริโิท อายรุศาสตร์

1660

การศกึษารว่มหลายสถาบันเปรยีบเทยีบผลการรักษาผืน่ infantile seborrheic dermatitis 

แบบสุม่ระหวา่งผลติภัณฑใ์หค้วามชุม่ชืน้ทีม่สีาร MAS064D แบง่ครึง่ล าตัวและอกีขา้งหนึง่ทา

ไฮโดรคอรต์โิซน

ผศ.พญ.รัตนาวลัย  นติยิารมย์ กมุารเวชศาสตร์

1661
การศกึษาระดับ INR ทีเ่หมาะสมในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาวารฟ์ารนิหลังการผา่ตัดใสล่ ิน้หัวใจไมทรัล

เทยีมชนดิโลหะในมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1662 การศกึษาระดับเซเลเนยีมในพลาสมาของผูป่้วยเนือ้งอกกระดกูชนดิปฐมภมูิ อ. ดร. นพ.โพชฌงคโ์ชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1663 การศกึษาระดับเมทฮโีมโกลบนิในเลอืดของผูป่้วยทาลัสซเีมยีในประเทศไทย อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1664
การศกึษาระดับแลกเตตในเลอืดตัง้ตน้และระดับการก าจัดแลกเตตในเลอืดในผูป่้วยโรคไตวาย

เรือ้รังและโรคตับแข็งทีม่ภีาวะช็อก เทยีบกับผูป่้วยทีไ่มม่โีรคไตวายเรือ้รังและโรคตับแข็ง
รศ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์

1665 การศกึษาระดับก าลังงานและเวลาทีเ่หมาะสมของคลืน่ความถีว่ทิยใุนการจีท้ าลายเนือ้เยือ่รก นพ.พรศักดิ ์สถาพรธรีะ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1666 การศกึษาระดับความสามารถในการแยกแยะกลิน่และการบอกชนดิของสารใหก้ลิน่ในคนไทย นางบังอร ป่ินแกว้ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1667
การศกึษาระดับยาเมอโรพเีนมในเลอืดและน ้ายาลา้งชอ่งทอ้งโดยการบรหิารยาทางชอ่งทอ้ง

ในผูป่้วยลา้งไตทางชอ่งทอ้งทีม่ภีาวะเยือ่บชุอ่งทอ้งอักเสบ
อ. พญ.ทัศนพ์รรณ ศรทีองกลุ อายรุศาสตร์

1668
การศกึษาระดับยาพอรพ์อพอล ในเลอืดจากการค านวนดว้ยเครือ่งควบคมุการบรหิารยาให ้

เป็นไปตามเป้าหมาย
รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิญัญวีทิยา

1669
การศกึษาระบบยดึเบา้สญุญากาศแบบใหมใ่นผูพ้กิารขาขาดระดับใตเ้ขา่ ทีใ่สข่าเทยีมส าหรับ

วิง่ : กรณีศกึษา
Mr.Hoan Le โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1670
การศกึษาระบาดวทิยา ลักษณะทางพยาธวิทิยา รวมถงึอาการแสดงทางคลนิกิของมะเร็ง

แพรก่ระจายมายังกระดกูสนัหลังและกดทับไขสนัหลังในผูป่้วยชาวไทย
อ. นอ. นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1671
การศกึษาระบาดวทิยาเชือ้ดือ้ยาและการตดิเชือ้ดือ้ยาในผูป่้วยไดรั้บการตัดชิน้เนือ้ตอ่ม

ลกูหมาก
ผศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

1672 การศกึษาระบาดวทิยาของโรคเสน้ประสาทตาอักเสบในโรงพยาบาลศริริาช ศ. พญ.วณชิา ชืน่กองแกว้ จักษุวทิยา

1673
การศกึษาระบาดวทิยาระดับโมเลกลุ การพัฒนาเทคนคิในการวนิจิฉัยระดับโมเลกลุและ

การศกึษาพยาธกิ าเนดิของดรคสคัปทัยฟัสและโรคตดิเชือ้รกิเก็ตเซยีอืน่ๆในประเทศไทย
ศ.พญ.ยพุนิ  ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

1674
การศกึษาระบาดวทิยาระดับโมเลกลุของเชือ้ไวรัสฮวิแมนเรสไปราทอรซีนิไซเทยีลในผูต้ดิ

เชือ้คนไทยระหวา่งปี พ.ศ.2559 ถงึ 2561
ผศ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

1675
การศกึษาระยะเวลาความคงทนของประสทิธผิลของการยกกระชบัใบหนา้ดว้ยสารโบทลูนัิม

ทอกซนิ ชนดิ เอ
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1676

การศกึษาระยะที ่2 แบบสุม่ ปกปิดผูส้งัเกตการณ์ และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ประเมนิถงึการกระตุน้

ภมูคิุม้กัน และความปลอดภัยของวคัซนีไอกรนชนดิไรเ้ซลลแ์บบเดีย่ว และแบบวคัซนีรวม

บาดทะยัก-คอตบี-ไอกรนชนดิไรเ้ซลลท์ีข่นาดตา่งๆ หรอืวคัซนีบสูทท์าเจน (Boostagen®) 

ทีผ่ลติโดย บรษัิท ไบโอเนท-เอเชยี จากัด เมือ่เทยีบกับวคัซนีบสูทท์รกิซ ์(BoostrixTM) ใน

หญงิตัง้ครรภท์ีม่สีขุภาพดี

ศ. พญ. กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1677

การศกึษาระยะที ่2 แบบสุม่ ปกปิดผูส้งัเกตการณ์และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ประเมนิถงึการกระตุน้

ภมูคิุม้กัน และความปลอดภัยของวคัซนีไอกรนชนดิไรเ้ซลลแ์บบเดีย่ว และแบบวคัซนีรวม

บาดทะยัก-คอตบี-ไอกรนชนดิไรเ้ซลลท์ีข่นาดตา่ง ๆ หรอืวคัซนีบสูทท์าเจน (Boostagen®) 

ทีผ่ลติโดยบรษัิทไบโอเนท-เอเชยี จ ากัด เมือ่เทยีบกับวคัซนีบสูทท์รกิซ ์(BoostrixTM) ใน

หญงิวยัเจรญิพันธุท์ีม่สีขุภาพด.ี

ศ. พญ. กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ.. กมุารเวชศาสตร์

1678

การศกึษาระยะที ่3 แบบปกปิดกลุม่การรักษาทัง้สองฝ่าย ทีม่ ี2 กลุม่การรักษา เพือ่ประเมนิ

ความปลอดภัยและประสทิธผิลของยาเพมโบรลซิแูมบ (เอ็มเค-3475) เทยีบกับยาหลอก เมือ่

ใหเ้ป็นการรักษาเสรมิหลังการผา่ตัดในผูเ้ขา้รว่มการวจัิยทีเ่ป็นโรคมะเร็งเซลลต์ับและมกีาร

ตอบสนองทางรังสวีทิยาแบบสมบรูณ์หลังจากการผา่ตัดเอากอ้นมะเร็งออกหรอืการจีท้ าลาย

กอ้นมะเร็ง (KEYNOTE-937)

ผศ.พญ.กฤตยิา กอไพศาล อายศุาสตร์
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1679

การศกึษาระยะที ่3 แบบสุม่ เพือ่ประเมนิความปลอดภัย การตอบสนองของภมูคิุม้กัน และ

ประสทิธผิลของวคัซนีเอชพวี-ี16/18 L1/AS04 ของบรษัิท แกล็กโซสมทิไคลน์ ไบโอโลจิ

คอลล ์โดยการฉีดเขา้กลา้ม ณ เดอืนที ่0, 1 และ 6 ในผูห้ญงิทีม่สีขุภาพแข็งแรง อาย ุ26 ปี

ขึน้ไป บัญช ีโครงการวจัิยเอชพวี-ี015 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-427819-7)

รศ. นพ.สรุศักดิ ์ อังสวุฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1680

การศกึษาระยะที ่3 แบบสุม่ชนดิปกปิดทัง้สองดา้นเพือ่ศกึษาความปลอดภัย การกระตุน้

ภมูคิุม้กัน และความไมด่อ้ยกวา่กัน ของวคัซนีไขห้วดัใหญช่นดิหน่วยยอ่ยรวมสีส่ายพันธุ ์กับ

วคัซนีไขห้วดัใหญช่นดิหน่วยยอ่ยรวมสามสายพันธุ ์ซ ึง่ดาเนนิการในหลายสถาบันวจัิย ใน

ผูใ้หญอ่ายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป (Protocol no.V130_01)

ศ. พญ.ยพุนิ ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

1681

การศกึษาระยะที ่3 โดยวธิกีารสุม่ แบบปกปิดทัง้สองฝ่ายและควบคมุดว้ยยาหลอก ท าใน

หลายสถาบันท่ัวโลก ของยาออสเิมอรท์นิบิทีใ่หเ้ป็นการรักษาแบบตอ่เนือ่งในผูป่้วยโรคมะเร็ง

ปอดชนดิเซลลไ์มเ่ล็กระยะลกุลามเฉพาะทีซ่ ึง่ไมส่ามารถรักษาไดด้ว้ยการผา่ตัด (ระยะที ่3) 

และมผีลการกลายพันธุข์องเอพเิดอรม์อลโกรทแฟคเตอรร์เีซ็ปเตอรเ์ป็นบวก โดยโรคไม่

ลกุลามหลังจากไดรั้บการรักษาหลักดว้ยการใหย้าเคมบี าบัดกลุม่แพลทนัิมรว่มกับการฉายรังส ี

(การศกึษาลอรา่)

นายแพทยน์พดล โสภารัตนาไพศาล อายรุศาสตร์

1682

การศกึษาระยะที ่3 โดยวธิสีุม่ แบบมยีาหลอกควบคมุ และปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ท าใน

หลายศนูยว์จัิยระหวา่งประเทศ เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาทคิากรี

เลอร ์ รว่มกับยาแอสไพรนิ เปรยีบเทยีบกับการใหย้าแอสไพรนิชนดิเดยีวในการป้องกันโรค

หลอดเลอืดสมองและการเสยีชวีติในผูป่้วยทีเ่กดิภาวะหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตัน

เฉียบพลันหรอืภาวะสมองขาดเลอืดชัว่คราว

รศ.นพ. ยงชยั นลิะนนท์ อายรุศาสตร์

1683

การศกึษาระยะที ่3 ท่ัวโลก แบบเปิด โดยวธิกีารสุม่ ท าในหลายสถาบัน ของยาเมดด ิ(MEDI)

 4736 รว่มกับยาทรมีลีมิแูม็บ (Tremelimumab) หรอืยาเมดด ิ(MEDI) 4736 ชนดิเดยีว 

เทยีบกับการรักษามาตรฐานดว้ยยาเคมบี าบัดกลุม่แพลทนัิมในทางเลอืกการรักษาแรกของ

ผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิเซลลไ์มเ่ล็กระยะลกุลามหรอืแพรก่ระจาย (Protocol No. 

D419AC00001)

รศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1684
การศกึษาระยะที ่IIB หลายสถาบันในการเปรยีบเทยีบ BP-C1 กับยาหลอกส าหรับรักษาผูป่้วย

มะเร็งเตา้นมระยะแพรก่ระจาย
ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1685
การศกึษาระยะยาวแบบไปขา้งหนา้ในประเทศไทยเกีย่วกับรปูแบบการใชแ้ละการจัดเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์บหุรี ่และสารเสพตดิของผูป้กครองในนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
ผศ. นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

1686
การศกึษาระยะยาวดา้นผลการดแูลรักษาและภาวะแทรกซอ้นจากโรคธาลัสซเีมยีในผูป่้วย

ผูใ้หญโ่รคโลหติจางธาลัสซเีมยี
นพ.ศภุชยั เอกวฒันกจิ อายรุศาสตร์

1687 การศกึษารเิริม่ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดอักเสบเรือ้รังในเด็ก อ. พญ.ศริรัิตน ์จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

1688
การศกึษารปูแบบการใชย้า antithrombotic และ ระดับ INR ทีเ่หมาะสมในผูป่้วย Non- 

valvular atrial fibrillation ในประเทศไทยแบบสหสถาบัน
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์
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1689

การศกึษารปูแบบการกลับเป็นซ า้ในกลุม่คนไขม้ะเร็งเตา้นมในโรงพยาบาลศริริาชทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดแบบตัดเตา้นมทิง้ทัง้หมดเปรยีบกันในกลุม่ทีไ่ดรั้บการฉายแสงบรเิวณเตา้นมและไมไ่ด ้

รับการฉายแสงบรเิวณเตา้นมภายหลังการผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ระยะทีส่องทีม่ขีนาด

เนือ้งอกนอ้ยกวา่ 5 เซนตเิมตร( ขนาดเนือ้งอกระยะที ่1 – 2 ) รว่มกับมตีอ่มน ้าเหลอืงระยะ

ลกุลามจ านวน 1-3 กอ้น และกลุม่คนไขท้ีม่ขีนาดเนือ้งอกมากกวา่ 5 เซนตเิมตรรว่มกับไมพ่บ

มกีารกระจายของตอ่มน ้าเหลอืง

อ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา

1690

การศกึษาลักษณะและความแตกตา่งของเสน้เลอืดบรเิวณ concha ของห ูโดยเป็นการศกึษา

ในอาจารยใ์หญเ่พือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในการตัดสนิใจกอ่นทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชใ้นผูป่้วยไดอ้ยา่ง

เกดิประโยชนส์งูสดุ

อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

1691
การศกึษาลักษณะและผลการรักษามะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงบรเิวณรอบดวงตาชนดิปฐมภมูใิน

โรงพยาบาลศริริาช ในปี พ.ศ.2547-2560
นพ.ทัศพล สงิคาลวณชิ จักษุวทิยา

1692 การศกึษาลักษณะแสดงทางคลนิคิของผูป่้วยเด็กทีเ่ป็นโรคฮโีมฟีเลยีเอในประเทศไทย อ. นพ.นัทธ ีนาคบญุน า กมุารเวชศาสตร์

1693 การศกึษาลักษณะการกดนวดไทยแบบราชส านักบรเิวณบา่ รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1694
การศกึษาลักษณะของเชือ้เอชไอวทีีแ่อบแฝงและการตอบสนองทางภมูคิุม้กันชนดิ

นวิทรัลไลซเ์ซชัน่ในผูป่้วยกอ่นและหลังการใหย้าตา้นไวรัส
รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1695 การศกึษาลักษณะของคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ 12 ลดี ทีส่มัพันธก์ับภาวะน ้าในเยือ่หุม้หัวใจ ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1696
การศกึษาลักษณะของภาพทางรังสวีทิยาจากเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรข์องหลอดเลอืดในภาวะ

หลอดเลอืดแดงชอ่งทอ้ง โป่งพองทีเ่กดิจากการตดิเชือ้
รศ. พญ.จติรลัดดา วะศนิรัตน์ รังสวีทิยา

1697

การศกึษาลักษณะจ าเพาะทางรังสทีีพ่บในภาพเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอกของผูป่้วยทีต่ดิ

เชือ้ราแอสเปอจลิโลสสิชนดิรนุแรงในกลุม่ผูป่้วยทีม่ภีาวะไขร้ว่มกับเม็ดเลอืดขาวชนดินวิโทร

ฟิวขาวต า่

อ. นพ.ภาคภมู ิธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1698
การศกึษาลักษณะท่ัวไปและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิอาการขาดสรุาและภาวะเพอ้สบัสนของ

ผูป่้วยทีต่ดิสรุาในโรงพยาบาลท่ัวไป
อ. ดร. นพ.วรภัทร รัตอาภา จติเวชศาสตร์

1699 การศกึษาลักษณะทางกายวภิาคของสนักระดกูทีก่ระดกูตน้ขาสว่นปลายดา้นนอก อ. นพ.ชนนิทร ์ล า่ซ า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1700
การศกึษาลักษณะทางกายวภิาคศาสตรแ์ละความแปรผันของแขนงหลอดเลอืดสมอง middle 

cerebral artery สว่นตน้
อ. นพ.ปฤณัต อทิธเิมธนิทร์ ศัลยศาสตร์

1701
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิ ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารและผลการรักษาของผูป่้วยโรค 

Acquired Hemophilia ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

1702
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิ, รังสวีทิยา และการสอ่งกลอ้ง ของผูป่้วยเนือ้งอกล าไสเ้ล็กที่

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.วราย ุปรัชญกลุ อายรุศาสตร์

1703
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและการด าเนนิโรคของผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หัวใจหนาใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ศรสีกลุ จริกาญจนากร อายรุศาสตร์

1704
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและการด าเนนิโรคของผูป่้วยโรคอารมณ์สองขัว้ชนดิที ่1 ทีม่ี

อาการแสดงแรกเป็นแมเนยี และกลุม่ทีม่อีาการแสดงแรกเป็นซมึเศรา้
พญ.กติกิานต ์ธนะอดุม จติเวชศาสตร์

1705
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและคลืน่ไฟฟ้าหัวใจของโรคหัวใจทาโคซโูบเปรยีบเทยีบกับโรค

กลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลันชนดิ ST-segment elevation ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

1706
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและความเสีย่งตอ่การเกดิเลอืดออกผดิปกตใินผูป่้วยโรคเกร็ด

เลอืดต า่เรือ้รังจากกลไกทางระบบภมูคิุม้กันทีไ่มส่ามารถหยดุยาคอรต์โิคสเตยีรอยดไ์ด ้
อ. พญ.บณุฑรกิา สวุรรณวบิลูย์ อายรุศาสตร์
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1707 การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและปัจจัยเสีย่งของผูป่้วยโรคผืน่ผวิหนังอักเสบบรเิวณมอื อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์ ตจวทิยา

1708
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและลักษณะทางพันธกุรรมในผูป่้วยทีม่ภีาวะลิม่เลอืดอดุตันใน

หลอดเลอืดรว่มกับภาวะขาดโปรตนี ซ ีโปรตนี เอส หรอืแอนตทิรอมบนิ
ผศ. พญ.บณุฑรกิา สวุรรณวบิลูย์ อายรุศาสตร์

1709 การศกึษาลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยโรค Hashimoto encephalopathy ในประเทศไทย รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

1710 การศกึษาลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยโรคจอตาแพภ้มูตินเอง ศ. พญ.ละอองศร ีอัชชนยีะสกลุ จักษุวทิยา

1711 การศกึษาลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยในคลนิกิความจ า โรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

1712
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยทีแ่พย้าแบบแอนาฟิแล็กซสิในชว่งปรหิัตถการในคน

ไทย
อ. นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์ อายรุศาสตร์

1713 การศกึษาลักษณะทางพยาธวิทิยาและอาการแสดงของโรคผมรว่งชนดิไมม่แีผลเป็นในคนไทย ผศ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา

1714
การศกึษาลักษณะทางพยาธวิทิยาของมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รงทีไ่ดรั้บการผา่ตัดรักษา

ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1715 การศกึษาลักษณะทางพยาธวิทิยาของรอยโรคทีผ่วิหนังในโรคเหอ่ชนดิที ่1 อ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา

1716
การศกึษาลักษณะพฤตกิรรมทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การลดความเสีย่งของโรคหลอดเลอืดหัวใจใน

ผูป่้วยโรคความดันโลหติสงู
ศ.เกยีรตคิณุ นพ.พรีะ บรูณะกจิเจรญิ อายรุศาสตร์

1717
การศกึษาลักษณะภาพแมมโมแกรม อัลตราซาวน ์และคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าใน diabetic 

mastopathy
อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา

1718
การศกึษาลักษณะภาพการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีแ่สดงความเป็นกอ้นเนือ้งอกไมร่า้ย

ของเนือ้งอกตอ่มหมวกไตทีม่ไีขมันนอ้ยเป็นองคป์ระกอบ
อ. พญ.ชนกิานต ์ธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1719
การศกึษาลักษณะภาพการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าสมองในผูป่้วยลปัูสในโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
รศ. พญ.ณสดุา ดา่นชยัวจิติร รังสวีทิยา

1720
การศกึษาลักษณะภาพทีไ่ดจ้ากการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องกลอ่งเสยีงดว้ยภาพ

มาตรฐาน ในผูป่้วยมะเร็งกลอ่งเสยีงระยะเริม่ตน้ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

1721
การศกึษาลักษณะภาพทีไ่ดจ้ากการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าจ าเพาะกับการตรวจชอ่งหชูัน้ใน 

ในผูป่้วยทีม่ภีาวะประสาทหเูสือ่มภายในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

1722

การศกึษาลักษณะภาพทีไ่ดจ้ากการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าทีจ่ าเพาะกับการตรวจตอ่มพทิอู ิ

ทาร ีในผูป่้วยทีม่อีาการเพิม่สงูผดิปกตขิองฮอรโ์มนโปรแลคตนิในเลอืดภายในโรงพยาบาลศริิ

ราช

อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

1723
การศกึษาลักษณะภาพวนิจิฉัยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าเทคนคิ Diffusion weighted และคา่ ADC

ประโยชนใ์นการท านายมะเร็งตับเตบิโตหลังรักษาดว้ยการจีค้ลืน่วทิยุ
ผศ. พญ.วรรณวรางค ์ตรีสมทิธ์ รังสวีทิยา

1724
การศกึษาลักษณะรปูรา่งของกระดกูอะโครเมีย่นของผูป่้วยหลังรับการผา่ตัดสอ่งกลอ้งเพือ่ลด

การกดทับของชอ่งใตก้ระดกูอะโครเมีย่นและเย็บซอ่มเอ็นขอ้ไหลข่าด
อ. นพ.เอกวทิย ์เกยรุาพันธุ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1725 การศกึษาลักษณะอาการแสดงทางคลนิกิและการวนิจิฉัยภาวะออทซิมึในเด็ก ผศ. พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ กมุารเวชศาสตร์

1726
การศกึษาวเิคราะหก์ารเดนิของผูป่้วยเนือ้งอกกระดกูทีไ่ดรั้บการผา่ตัดกระดกูสนัหลังสว่น

กระเบนเหน็บ
ผศ.พญ.จันทนรัศม ์จันทนยิง่ยง ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1727 การศกึษาวเิคราะหก์ารสกึกรอ่นของขอ้เทยีมในประเทศไทย รศ. นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1728 การศกึษาวเิคราะหค์า่การเดนิและความสมัพันธต์อ่คา่มมุของอุง้เชงิกราน ในคนไทยปกติ ผศ.นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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1729
การศกึษาวเิคราะหป์รมิาณโปรตนีทีก่ระตุน้การเจรญิของเซลลผ์วิกระจกตาในพลาสมาทีม่เีกร็ด

เลอืดเทยีบกับในซร่ัีมทีน่ ามาใชห้ยอดตา
อ.พญ.ปณตศม เงา่ยธุากร จักษุวทิยา

1730

การศกึษาวจัิย 24 สปัดาห ์แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย มกีลุม่คูข่นานเป็นกลุม่

ควบคมุทีไ่ดรั้บยาทีม่ฤีทธิใ์นการรักษา ท ารว่มกันในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิผลของยาแอล

ซแีซด696 ตอ่ระดับเอ็นท-ีโปรบเีอ็นพ ีอาการ การออกก าลังกายและความปลอดภัย เมือ่

เปรยีบเทยีบกับการรักษาทางการแพทยแ์บบรายบคุคลของโรคทีม่รีว่มดว้ยในผูป่้วยทีม่ภีาวะ

หัวใจลม้เหลวและมกีารบบีตัวของหัวใจปกติ

พญ.ศรสีกลุ จริกาญจนากร อายรุศาสตร์

1731
การศกึษาวจัิย ระยะที ่4 ท าในพหสุถาบัน ดว้ยวธิกีารสงัเกต ในผูป่้วยโรคเกล็ดเลอืดต า่เรือ้รัง

ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาเอลทรอมโบแพก ในตลาดเกดิใหม ่(การศกึษา CITE)
ศ.นายแพทยส์รุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1732
การศกึษาวจัิยเชงิทดลองระยะที ่4 เพือ่ศกึษาความปลอดภัย ประสทิธผิล และคณุภาพชวีติ 

จากยาเอลกิารด์ (ELIGARD®) ในผูป่้วยมะเร็งตอ่มลกูหมากในเอเชยี
อ. นายแพทยศ์ริส จติประไพ ศัลยศาสตร์

1733

การศกึษาวจัิยเชงิทดลองระยะทีส่อง กลุม่การรักษาเดยีว เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและความ

ปลอดภัยของยาเอลทรอมโบแพครว่มกับยาไซโคลสปอรนิในการเป็นยาทีใ่ชเ้ป็นทางเลอืก

แรกในการรักษาผูป่้วยทีม่โีรคโลหติจางจากไขกระดกูฝ่อทีร่นุแรง และสว่นขยายเวลาการ

รักษาทีม่กีารตดิตามผลจนถงึ 60 เดอืน :โครงการวจัิยซอร,์ ซึง่เป็นการศกึษาวจัิยแบบสองสว่น

ศ. นายแพทยส์รุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1734

การศกึษาวจัิยเชงิสงัเกตในหลายสถาบันเพือ่ประเมนิความปลอดภัยของยาดเีฟอราซร็ีอกซใ์น

การรักษาผูป่้วยเด็กทีไ่มพ่ึง่พาการใหเ้ลอืดและมภีาวะเหล็กเกนิ (Protocol 

No.CICL670E2422)

รศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1735
การศกึษาวจัิยเชงิสงัเกตถงึสาเหตกุารจัดการ และผลลัพธข์องภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืด

จากการตดิเชือ้ในชมุชน และภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดชนดิรนุแรงในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
ผศ.พญ.เกษวด ี ลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

1736
การศกึษาวจัิยเปรยีบเทยีบภาวะแทรกซอ้นระหวา่ง การผา่ตัดเขา้ทางดา้นหนา้ ดา้นหลังและ

วธิผีสมในผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจายมายังกระดกูสนัหลังบรเิวณคอสว่นลา่ง
อ. นอ. นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1737

การศกึษาวจัิยแบบเปิดเผยการรักษา เก็บขอ้มลูไปขา้งหนา้ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของฮอรโ์มนอรีธิโธรพอยอตินิสงัเคราะห ์(recombinant human erythropoietin) 

ยาฮมีา-พลัส (Hema-Plus) ในการจัดการภาวะโลหติจางในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการลา้งไตทางชอ่ง

ทอ้ง (peritoneal dialysis)

นายแพทยส์ชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

1738
การศกึษาวจัิยแบบเปิดเผยการรักษาส าหรับผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้ระยางคส์ว่นบนหด

เกร็งโดยการใชย้าโบท็อกซ®์ (BOTOX®)
ผศ.นพ.วษิณุ กัมทรทพิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1739

การศกึษาวจัิยแบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษา เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของ 

AG-348 ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่ภีาวะพรอ่งไพรเูวท ไคเนส (PYRUVATE KINASE (PK)) ซึง่ตอ้ง

มกีารถ่ายเลอืดเป็นประจ า

ศ. ดร. นายแพทยว์ปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1740

การศกึษาวจัิยแบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษา เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของ 

AG-348 ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่ภีาวะพรอ่งไพรเูวท ไคเนส (PYRUVATE KINASE (PK)) ซึง่ตอ้ง

มกีารรับเลอืดเป็นประจ า (Protocol No. AG348-C-007)

ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์
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1741

การศกึษาวจัิยแบบเปิดฉลากยาระยะ 2เอ ในทารกทีต่ดิเชือ้ไวรัสเรสไพราทอรซีนิซเิชยีลใน

ทางเดนิหายใจสว่นลา่ง ตามดว้ยสว่นของการศกึษาวจัิยแบบปกปิดขอ้มลูทัง้สองฝ่าย และมี

การควบคมุดว้ยยาหลอกเพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความสามารถทนตอ่ยา เภสชัจลนศาสตร์

 และฤทธิต์า้นไวรัสของยาอารว์ ี521 (REVIRAL 1) (Protocol No. REVC003)

รศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

1742

การศกึษาวจัิยแบบไมป่กปิดการรักษา ในพหสุถาบัน เพือ่ศกึษาประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของยา ดเีฟอราซร็ิอกซ ์ในผูป่้วยธาลัสซเีมยีชนดิไมพ่ึง่พาการใหเ้ลอืดทีม่ภีาวะธาตุ

เหล็กเกนิ (THETIS) (Protocol no.CICL670E2419)

รศ. นพ.วปิร วปิระกษิตและผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ กมุารเวชศาสตร์

1743
การศกึษาวจัิยแบบปกปิดการรักษาส าหรับผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้ระยางคส์ว่นบนหดเกร็ง

โดยการใชย้าโบท็อกซ®์ (BOTOX®)
ผศ.นพ.วษิณุ กัมทรทพิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1744

การศกึษาวจัิยแบบปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิความ

ปลอดภัย ความสามารถในการทนตอ่ยา เภสชัจลนศาสตร ์และเภสชัพลศาสตรข์องการใหย้า 

GSK3389404 ครัง้เดยีวโดยเพิม่ขนาดยาและการใหย้าหลายครัง้ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรค

ไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รัง

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1745

การศกึษาวจัิยแบบปกปิดสองทาง แบบสุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอก โดยการใหย้าหนึง่ขนาด

และหลายขนาดเพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความสามารถในการทนไดต้อ่ยา และเภสชั

จลนศาสตรข์องยา AB-506 ซึง่เป็นสารยับยัง้แคปซดิของเชือ้ไวรัสตับอักเสบบใีนอาสาสมัคร

สขุภาพแข็งแรงและในอาสาสมัครทีม่กีารตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบชีนดิเรือ้รังทีม่ผีลการตรวจ

พบดเีอ็นเอของเชือ้ไวรัสตับอักเสบบ ี(HBV-DNA+)

รศ.นายแพทย ์ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1746
การศกึษาวจัิยแบบยอ้นหลัง ในผูป่้วยเสน้เลอืดสมองโป่งพองแบบคอกวา้ง ทีไ่ดรั้บการรักษา

โดยวธิกีารใสข่ดลวดแบบไมใ่ชอ้ปุกรณ์เสรมิ ณ โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ภัทรวทิย ์วทิยาสขุ รังสวีทิยา

1747
การศกึษาวจัิยแบบยอ้นหลังในระยะเวลา 5 ปี ในผูป่้วยเสน้เลอืดสมอง vertebrobasilar อดุ

ตันทีไ่ดรั้บการรักษาโดยวธิกีารสวนเปิดหลอดเลอืด ณ โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

1748

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ เปิดเผยชือ่ยา ด าเนนิการในกลุม่คูข่นานในหลายสถาบันของยาแอลเจ

พซี-ี401 เพือ่การรักษาภาวะเหล็กเกนิทีก่ลา้มเนือ้หัวใจในผูป่้วยผูใ้หญท่ีเ่ป็นโรคเบตา้ธาลัสซี

เมยีชนดิทีต่อ้งพึง่พาเลอืด

ศ.ดร.นายแพทยว์ปิร  วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1749

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ เพือ่ศกึษาถงึความปลอดภัย, ความทนตอ่ยา, เภสชัจลนศาสตร ์และ

ฤทธิใ์นการตา้นไวรัสของการใหย้าทเีอ็กซแ์อลในอาสาสมัครทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบชนดิบทีี่

ไมเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น โดยการศกึษานีป้ระกอบดว้ยการศกึษาสองสว่น

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1750

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ แบบปกปิดขอ้มลูสองทาง ทีม่กีลุม่คูข่นาน เพือ่ประเมนิประสทิธผิล

และความปลอดภัยของยาอะลโิรคแูม็บ (SAR236553/REGN727) เทยีบกับยาอเีซทไิมบใ์น

ผูป่้วยในทวปีเอเชยีทีม่คีวามเสีย่งสงูมากเกีย่วกับโรคหัวใจและหลอดเลอืดและมภีาวะคลอ

เลสเตอรอลในเลอืดสงูซึง่ไมไ่ดรั้บการควบคมุอยา่งเพยีงพอดว้ยการบ าบัดรักษาดว้ยยากลุม่ส

เตตนิ

รศ.นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

1751

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ โดยปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ทีค่วบคมุดว้ยยาหลอก ชนดิกลุม่

คูข่นาน ซึง่ด าเนนิการในหลายศนูย ์เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาบรวิา

ราซแีทม (Brivaracetam) เมือ่ใหเ้ป็นการรักษาเสรมิ ในอาสาสมัครชาวเอเชยี (อายตุัง้แต ่16

 ปี ถงึ 80 ปี) ทีม่อีาการชกัเฉพาะทีท่ีอ่าจมหีรอืไมม่กีารชกัลามไปทัง้ตัว (Partial seizures 

with or without secondary generalization)”

รศ.แพทยห์ญงิกนกวรรณ  บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1752

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอกเพือ่ประเมนิความปลอดภัยและการสรา้งภมูคิุม้กัน

ของการใหย้าโคเลราการด์ (CHOLERAGARDE®) เพยีงครัง้เดยีวในผูใ้หญใ่นประเทศไทยที่

มผีลการตรวจเอชไอวใีหผ้ลบวก บัญช ีCHOLERA คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

(016-421189-4)

รศ. นพ.วนัิย  รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1753

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่

ประเมนิผลของยา BI 655064 ทีใ่หย้าโดยการฉีดเขา้ชัน้ใตผ้วิหนัง เพือ่ดกูารตอบสนองของ

ไตหลังจากไดรั้บการรักษาผา่นไปเป็นเวลาหนึง่ปีในผูป่้วยโรคไตอักเสบลปัูสในระยะทีม่ี

อาการของโรคก าเรบิ

ผศ.แพทยห์ญงิรัตนา  ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

1754

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก ในศนูยศ์กึษาวจัิยหลาย

แหง่ เพือ่ประเมนิประสทิธผิล ความปลอดภัย และการทนตอ่ยา BIIB023 ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรค

ไตอักเสบลปัูส (Lupus Nephritis) (Protocol No. 211LE201)

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

1755

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูสองทาง มยีาหลอกเป็นกลุม่ควบคมุคูข่นาน เพือ่

ประเมนิผลของยา เอสเออาร2์36553/อารอ์จีเีอ็น727 (SAR236553/REGN727) ตอ่การเกดิ

อาการไมพ่งึประสงคข์องโรคหัวใจและหลอดเลอืดในผูป่้วยซึง่เพิง่มกีลุม่อาการหัวใจขาด

เลอืดเฉียบพลัน (Study code: EFC11570)

ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

1756

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ มกีลุม่ควบคมุ แบบปกปิดสองทางเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและ

ความปลอดภัยของยาโอเรลโว (โวโคลสปอรนิ) (23.7 มลิลกิรัม วนัละสองครัง้) และยา

หลอกตอ่การตอบสนองของไตในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคไตอักเสบลปัูสทีย่ังคงมอีาการอยู่

ผูช้ว่ยศาตราจารย ์แพทยห์ญงิรัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

1757
การศกึษาวจัิยแบบสุม่ รว่มกันหลายสถาบัน เพือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งการฉายรังสแีบบเรง่ กับ

แบบปกต ิในมะเร็งศรีษะและล าคอ ชนดิ Squamous cell carcinoma (IAEA-HYPNO trial)
อ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา

1758

การศกึษาวจัิยแบบสุม่โดยมยีาหลอกเป็นกลุม่ควบคมุ ซึง่เปิดเผยขอ้มลูการรักษาตอ่

ผูส้นับสนุนการวจัิย เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความทนตอ่ยา เภสชัจลนศาสตรแ์ละเภสชั

พลศาสตรข์องการใหย้าอารโ์อ 7062931 (RO7062931) โดยการฉีดเขา้ใตผ้วิหนังครัง้เดยีว

แบบเพิม่ขนาดยาในอาสาสมัครทีม่สีขุภาพด ีและดว้ยยาหลายขนาดซึง่มกีารปรับเปลีย่นแบบ

แผนการใหย้าในผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบชีนดิเรือ้รังทีส่ามารถควบคมุปรมิาณไวรัสได ้

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1759

การศกึษาวจัิยแบบสุม่โดยมยีาหลอกเป็นกลุม่ควบคมุ ซึง่เปิดเผยขอ้มลูการรักษาตอ่

ผูส้นับสนุนการวจัิยและปกปิดขอ้มลูการรักษาตอ่ผูว้จัิยและอาสาสมัคร เพือ่ศกึษาความ

ปลอดภัย ความทนตอ่ยา เภสชัจลนศาสตรแ์ละเภสชัพลศาสตรข์องยาอารโ์อ7049389 

(RO7049389) ใน (1) ขนาดยาเดยีว (รว่มกับหรอืไมร่ว่มกับอาหาร) และหลายขนาดยา 

(รว่มกับยามดิาโซแลม) ในลักษณะทีม่กีารเพิม่ขนาดยาในอาสาสมัครทีม่สีขุภาพด ี(2) ผูป่้วย

ทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบชีนดิเรือ้รัง

รศ.  นายแพทย ์ทวศีักดิ ์ แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1760

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ทีด่ าเนนิการในศนูยว์จัิยหลายแหง่ แบบเปิดเผยชือ่ยาและขับเคลือ่น

ดว้ยเหตกุารณ์ทีส่นใจ เพือ่ประเมนิประสทิธผิล ความปลอดภัยและเภสชัจลนศาสตรข์องยาเม

ซเิท็นแทน (macitentan) เปรยีบเทยีบกับการรักษามาตรฐานในเด็กทีม่ภีาวะความดันหลอด

เลอืดแดงปอดสงู (PAH)

ศ.นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1761

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ทีป่กปิดการรักษาตอ่ผูส้งัเกตการณ์ และมสีว่นเปิดเผยขอ้มลูการรักษา 

เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความทนตอ่ยา เภสชัจลนศาสตร ์และเภสชัพลศาสตรข์องการให ้

ยาอารโ์อ 7191863 (RO7191863) โดยการฉีดเขา้ใตผ้วิหนังดว้ยยาหลายขนาดและแบบ

แผนการรักษาตา่งๆ กัน ในผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบชีนดิเรือ้รังทีส่ามารถควบคมุ

ปรมิาณไวรัสได ้

รศ.นพ. ทวศีักดิ ์ แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1762

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ระยะที ่3 พหสุถาบัน ควบคมุดว้ยยาหลอกของการักษาดว้ยยาอะทโีซ

ลซิแูบม (แอนต-ิพดี-ีแอล1 แอนตบิอด)ี เมือ่ใหร้ว่มกับยาเอ็นเอบ-ีแพลแิทกเซล เปรยีบเทยีบ

กับการใหย้าหลอกรว่มกับยาเอ็นเอบ-ีแพคลแิทกเซลส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมชนดิทรปิ

เปิลเนกาทฟีระยะแพรก่ระจายทีไ่มเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น

รศ.นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1763

การศกึษาวจัิยในกลุม่การรักษากลุม่เดยีวของยาเบรนทซูแิม็บ วโีดทนิในผูป่้วยโรคมะเร็งตอ่ม

น ้าเหลอืงชนดิฮอดจก์นิทีก่ลับเป็นซ า้หรอืไมต่อบสนองตอ่การรักษาและไมเ่หมาะสมส าหรับ

การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิหรอืใชย้าเคม ี(Protocol No. C25007)

ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

1764

การศกึษาวจัิยในพหสุถาบัน แบบเปิดเผยชือ่ยา ศกึษาในสองชว่งการรักษาแบบไขวก้ลุม่ 

โดยท าการศกึษาในผูป่้วยเพือ่ประเมนิความปลอดภัยของยา ความทนตอ่ยา คา่เภสชั

จลนศาสตร ์และความสามารถในการขับธาตเุหล็กของยาดเีอสท-ี0509 (ยาดเีฟอราซร็ีอกซ)์ 

ชนดิเม็ด ในผูป่้วยธาลัสซเีมยีทีม่กีารตอบสนองไมเ่พยีงพอ ตอ่การรักษาดว้ยการใชย้าขับธาตุ

เหล็กตามมาตรฐาน

ศ.ดร.นพ. วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1765

การศกึษาวจัิยในระยะที ่3 แบบสุม่กลุม่การรักษา ปกปิดขอ้มลู 2 ทางโดยมกีลุม่ควบคมุ ท า

ในพหสุถาบัน เพือ่ศกึษาการใชย้าโคแพนลสิบิซึง่เป็นยายับยัง้พไีอทรเีค (PI3K inhibitor, 

copanlisib) ชนดิใหท้างหลอดเลอืดด ารว่มกับยาเคมแีละภมูคิุม้กันบ าบัดมาตรฐาน

เปรยีบเทยีบกับยาเคมแีละภมูคิุม้กันบ าบัดมาตรฐาน ในผูป่้วยทีม่กีารกลับเป็นซ า้ของ

โรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงนอนฮอดจ์กนิชนดิคอ่ยเป็นคอ่ยไป (iNHL) – โครโนส-4

อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1766

การศกึษาวจัิยในสหสถาบันแบบเปิดเผยฉลากยา สุม่เลอืกควบคมุดว้ยยาทีอ่อกฤทธิจ์รงิเป็น

กลุม่คูข่นานเพือ่ประเมนิความไมด่อ้ยกวา่ของยาดาบกิาแทรนเอทซิเิลทเปรยีบเทยีบกับการ

รักษามาตรฐานสาหรับการรักษาภาวะลิม่เลอืดอดุตัน ในหลอดเลอืดดาในเด็กตัง้แตแ่รกเกดิ

จนถงึอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี: โครงการวจัิย DIVERSITY (Study no. 1160.106)

ผศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1767

การศกึษาวจัิยในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาโดยท าการศกึษาวจัิยดา้นเภสชั

จลนศาสตรข์องยาหลายขนาดและศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยามาราวริอคที่

ใหร้ว่มกับการรักษาเดมิอยา่งเหมาะสมเป็นเวลานาน 48 สปัดาหส์ าหรับการรักษาการตดิเชือ้

ไวรัสเอชไอว-ี1 ทีจั่บกับตัวรับซซีอีาร ์5-ทรอปิกในเด็กอาย ุ2-18 ปีทีเ่คยไดรั้บการรักษามา

กอ่น (โครงการวจัิยหมายเลข 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)) บัญช ีมาราวริอค (Marairoc) (016-418017-4)

ศ. พญ.กลุกัญญา  โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1768

การศกึษาวจัิยในหลายสถาบันเพือ่ตดิตามการเกดิเนือ้งอกของไตทีอ่าจเกดิขึน้ในอาสาสมัคร

ทีม่ภีาวะธาตเุหล็กเกนิจากการรับเลอืดทีไ่ดรั้บยาดเีฟอรทิาโซล (deferitazole) มาแลว้กอ่น

หนา้นี้

รศ.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1769

การศกึษาวจัิยการเพิม่ขนาดยาภายในผูป่้วย ระยะทีส่อง แบบเปิดเผยชือ่ยา ไมม่กีลุม่ควบคมุ 

เพือ่อธบิายลักษณะทางเภสชัจลนศาสตรห์ลังการบรหิารยาเอลทรอมโบแพกโดยวธิี

รับประทานในผูป่้วยเด็กทีเ่ป็นโรคโลหติจางจากไขกระดกูฝ่อทีร่นุแรงทีไ่มต่อบสนองตอ่การ

รักษา ทีก่ลับเป็นซ า้ หรอืทีไ่มเ่คยไดรั้บการรักษา หรอืโรคโลหติจางจากไขกระดกูฝ่อทีก่ลับ

เป็นใหม่

รศ.นพ. บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1770
การศกึษาวจัิยการใชภ้มูติา้นทานไวรัสตับอักเสบชนดิบขีนาดต า่รว่มกับยาตา้นไวรัสในผูป่้วย

หลังผา่ตัดปลกูถ่ายตับเพือ่ป้องกันการกลับเป็นซ า้ของโรคตับอักเสบชนดิบี
อ. นพ.สมชยั ลิม้ศรจี าเรญิ ศัลยศาสตร์

1771

การศกึษาวจัิยการคงความมปีระสทิธผิลตอ่เนือ่ง แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุ

ดว้ยยาหลอก เปรยีบเทยีบระหวา่งยาอทีาเนอรเ์ซบทท์ีใ่หร้ว่มกับยากลุม่ดมีารด์ กับยากลุม่ดี

มารด์ทีใ่หเ้พยีงอยา่งเดยีว ในผูเ้ขา้รว่มโครงการทีเ่ป็นโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดภ์ายหลังจากที่

ประสบผลส าเร็จในการมกีารตอบสนองอยา่งเพยีงพอแลว้จากยาอทีาเนอรเ์ซบทท์ีใ่หร้ว่มกับ

ยากลุม่ดมีารด์ (Protocol no. B1801315)

ผศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

1772

การศกึษาวจัิยควบคมุโรคเชงิส ารวจเพือ่ประเมนิผลของยา BI 655064 ในผูป่้วยโรคไต

อักเสบลปัูสผูท้ีม่กีารตอบสนองอยา่งมนัียส าคัญเมือ่ส ิน้สดุโครงการวจัิย 1293.10 หรอื

หลังจากไดรั้บการรักษาดว้ยยาในขนาดสงูเพือ่ใหโ้รคสงบอยา่งรวดเร็วนอกโครงการวจัิย 

1293.10

ผศ. พญ. รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

1773

การศกึษาวจัิยความปลอดภัยและความทนไดต้อ่ยาสว่นตอ่ขยายระยะที ่2 ในศนูยก์าร

ศกึษาวจัิยหลายแหง่ โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูล าหรับเด็ก วยัรุน่ และผูใ้หญ ่ทีม่ภีาวะเหล็กเกนิ

จากการถ่ายเลอืดโดยใชย้าเอสเอสพ-ี004184เอควิ (SPD602))

รศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1774

การศกึษาวจัิยความปลอดภัยของการใหย้าไอดารซูซิแูมบทางหลอดเลอืดด าโดยใหย้าขนาด

เดยีว  แบบเปิดเผยการรักษา ไมม่กีลุม่ควบคมุ โดยผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บคัดเลอืกเขา้รว่ม

โครงการจะตอ้งมาจากการศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่2บ/ี3 ซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนนิการวจัิยกับ

ยาดาบกิาทรานเอทซิเิลทเพือ่การรักษาและการป้องกันภาวะลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดด า

ในระดับทตุยิภมู ิ

รศ. นายแพทยบ์ญุช ู พงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1775

การศกึษาวจัิยชวีสมมลูทางเภสชัจลนศาสตรเ์ปรยีบเทยีบยาสามัญกับยาอา้งองิด็อกโซรบูซินิ 

ไฮโดรคลอไรด ์ทีห่อ่หุม้ดว้ยไลโปโซม ในผูเ้ขา้รว่มการศกึษาวจัิยทีเ่ป็นโรคมะเร็งรังไขช่นดิ

เยือ่บซุ ึง่ลม้เหลวตอ่การรักษาดว้ยเคมบี าบัดทีม่แีพลตน่ัิมเป็นสว่นประกอบ (Protocol No. 

TOL2649G)

ผศ. พญ.สวุนติย ์ธรีะศักดิว์ชิยา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1776

การศกึษาวจัิยดา้นความปลอดภัยแบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาของผูเ้ขา้รว่มโครงการวจัิยที่

เป็นโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็กทีไ่ดรั้บยานโิวลแูมบในรปูแบบของยาเดีย่วเป็นการ

รักษาล าดับทีส่องในทวปีเอเชยี

แพทยห์ญงิจารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

1777

การศกึษาวจัิยตอ่เนือ่งแบบสุม่ มกีลุม่ควบคมุ แบบปกปิดสองทางเพือ่เปรยีบเทยีบความ

ปลอดภัยและประสทิธผิลในระยะยาวของยาโอเรลโว (โวโคลสปอรนิ) (23.7 มลิลกิรัม วนัละ

สองครัง้) กับยาหลอกในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคไตอักเสบลปัูส

ผศ. พญ. รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

1778

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิ ระยะที ่4 แบบสุม่ โดยไมป่กปิดการรักษา ในหลายสถาบัน เพือ่

ศกึษาการรักษาภาวะน ้าตาลในเลอืดสงูทีม่สีาเหตจุากยาพาซริโิอไทด ์โดยการรักษาดว้ยยาก

ลุม่อนิครตินิหรอือนิซลูนิ ในผูใ้หญท่ีป่่วยเป็นโรคคชุชิง่หรอืโรคอะโครเมกาล ี(Protocol No. 

CSOM230B2219)

รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1779

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิแบบไปขา้งหนา้ ศกึษาตอ่เนือ่งระยะ 2/3 ในสหสถาบัน ในหลาย

ประเทศ ใชก้ารสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยการรักษาจรงิ มกีลุม่คูข่นาน

 เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและการสรา้งภมูคิุม้กันของ ‘วคัซนีแอลบวีซี ี(วคัซนีซาบนิโปลโิอ

ไมอไิลตสี (ชนดิเชือ้ตาย))’ เปรยีบเทยีบกับวคัซนีไอโมแวกซ ์® โปลโิอ (วคัซนีโปลโิอไมอิ

ไลตสี (ชนดิเชือ้ตาย))’ ในเด็กทารกสขุภาพดี

อ.แพทยห์ญงิอรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์

1780

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิแบบขา้มกลุม่ 3 ทาง ด าเนนิการในพหสุถาบันเพือ่ประเมนิ

ประสทิธภิาพของถุงยางอนามัยทีท่ าจากยางธรรมชาตทิีม่คีวามหนาแตกตา่งกันในคูรั่ก

สขุภาพดทีีม่คีวามสมัพันธแ์บบผัวเดยีว-เมยีเดยีว

รศ.นายแพทย ์สรุศักดิ ์อังสวุฒันา สตูศิาสตร ์และนรเีวชวทิยา

1781

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาสตูรผสม 

เอ็มเค-3682บ ี(ยาแกรโซพรเีวยีร/์ยารซูาสเวยีร/์ยายไูพรฟอสบเูวยีร)์ ในอาสาสมัครทีต่ดิเชือ้

ไวรัสตับอักเสบเรือ้รังชนดิซ ีจโีนไทป์ 3

รศ.นพ. ทวศีักดิ ์ แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1782

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 แบบสุม่เปิดเผยขอ้มลูการรักษาท าการศกึษาวจัิยใน

สถาบันวจัิยหลายแหง่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาอัลเกอรอน 

(ยาซเีพ็คอนิเตอเฟอรอนอัลฟา-ทบูขีองบรษัิทรว่มทนุไบโอแคดจ ากัด ประเทศรัสเซยี) ทีใ่ห ้

รว่มกับยาไรบาวรินิกับการใหย้าเพกาซสิ (ยาเพ็คอนิเตอเฟอรอนอัลฟา-ทเูอของบรษัิทเอฟ. 

ฮอฟมันน-์ลาโรชจ ากัด ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ รว่มกับยาไรบาวรินิในการรักษาผูป่้วยโรค

ไวรัสตับอักเสบซเีรือ้รัง (Protocol no. BCD-016-3)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1783

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 ในหลายศนูย ์ชนดิสุม่ แบบปกปิดกลุม่การรักษาทัง้สองฝ่าย

 โดยควบคมุดว้ยตัวเปรยีบเทยีบทีม่ฤีทธิรั์กษา เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิล

ของการใหย้าเลนวาทนิบิ (อ7ี080/เอ็มเค-7902) รว่มกับยาแพมโบรลซิแูมบ (เอ็มเค-3475) 

เทยีบกับการใหย้าเลนวาทนิบิ ในการรักษาล าดับแรกของผูเ้ขา้รว่มการวจัิยทีเ่ป็นโรคมะเร็ง

เซลลต์ับระยะลกุลาม (LEAP-002)

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1784

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 ในหลายศนูยก์ารศกึษา ปกปิดทัง้สองฝ่ายแบบสุม่ ควบคมุ

ดว้ยยาเปรยีบเทยีบทีอ่อกฤทธิจ์รงิ เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของยาเอ็มเค-

1439เอ วนัละครัง้ เปรยีบเทยีบกับยาอะทรพิลา™ วนัละครัง้ ในผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอว-ี1 ทีย่ัง

ไมเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น

รศ. นพ. วนัิย  รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1785

การศกึษาวจัิยทางดา้นเภสชัจลนศาสตร ์/ เภสชัพลศาสตร ์ความปลอดภัยและความทนไดต้อ่

ยาของยาดาบกิาแทรน เอทซิเิลท เมซเิลท แบบเปิดเผยชือ่ยาทีใ่หเ้พยีงครัง้เดยีวในเวลาที่

ส ิน้สดุการรักษามาตรฐานดว้ยยาตา้นการแข็งตัวของเลอืดในเด็กกลุม่อาย ุ2 ปีถงึต า่กวา่ 12 ปี

 ตามดว้ยกลุม่อาย ุ1 ปีถงึต า่กวา่ 2 ปี

ผศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1786

การศกึษาวจัิยทีท่ ารว่มหลายสถาบัน แบบสุม่ ไมป่กปิดการรักษาเพือ่ประเมนิปรมิาณยาที่

รา่งกายไดรั้บ ประสทิธภิาพ และความปลอดภัยจากการรับประทานยาเซอรทินิบิขนาด 450 

มลิลกิรัมรว่มกับอาหารทีม่ไีขมันต า่และขนาด 600 มลิลกิรัมรว่มกับอาหารทีม่ไีขมันต า่ 

เปรยีบเทยีบกับการรับประทานยาเซอรทินิบิขนาด 750 มลิลกิรัม ในขณะทอ้งวา่ง ในผูป่้วย

ผูใ้หญโ่รคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็กระยะแพรก่ระจายทีม่กีารจัดเรยีงตัวใหมข่องยนีเอ

แอลเค (ผลตรวจยนีเอแอลเคเป็นบวก

รศ.นายแพทยว์เิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1787

การศกึษาวจัิยน ารอ่งในระยะที ่1 บ ีแบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษา ใหย้าหลายครัง้โดยเพิม่

ขนาดยาทลีะขัน้เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ประสทิธผิลในเบือ้งตน้และเภสชัจลนศาสตรข์อง

ยาเอพแีอล-2 ชนดิฉีดเขา้ทางชัน้ใตผ้วิหนังในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรค Paroxysmal Nocturnal

 Hemoglobinuria (PNH).

ศ.นายแพทยส์รุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1788

การศกึษาวจัิยประสทิธภิาพของยาทาซกินาในการรักษามะเร็งผวิหนังขัน้รนุแรง: การศกึษาใน

หลายสถาบัน ระยะที ่3 แบบสุม่สองทางเปิดสลาก เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาทา

ซกินากับยาดาคารบ์าซนี ในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งผวิหนังทีม่กีารแพรก่ระจายและ/หรอื ไม่

สามารถผา่ตัดไดท้ีเ่กดิการเปลีย่นแปลงพันธกุรรมของ ซ-ีคทิ (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) บัญช ีเดอะทมี คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล (016-426244-7)

ผศ. นพ.วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1789

การศกึษาวจัิยป้อนเขา้ของยาเอเวอรโ์รลมิัส แบบไมป่กปิด ท าในพหสุถาบัน ส าหรับผูป่้วยที่

เสร็จสิน้จากโครงการวจัิยยาเอเวอรโ์รลมิัสกอ่นหนา้ทีบ่รษัิทโนวารต์สีสนับสนุน และไดรั้บการ

ประเมนิโดยแพทยผ์ูว้จัิยถงึประโยชนจ์ากการรักษาดว้ยยาเอเวอรโ์รลมิัสอยา่งตอ่เนือ่ง

ผศ.นพ.วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1790
การศกึษาวจัิยภาวะธาตเุหล็กเกนิในหัวใจและตับในผูป่้วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยี

เปรยีบเทยีบระหวา่งการตรวจดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจ 3.0 เทสลา กับ 1.5 เทสลา
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1791

การศกึษาวจัิยยา อมิาทนิบิ เพิม่เตมิหลังครบก าหนด ชนดิเปิดเผยการรักษา ท ารว่มหลาย

สถาบัน ส าหรับผูป่้วยทีเ่สร็จสิน้การเขา้รว่มในการศกึษาวจัิยยา อมิาทนิบิ โครงการกอ่นของ

บรษัิท โนวารต์สี และแพทยผ์ูว้จัิยพจิารณาวา่ผูป่้วยจะไดรั้บประโยชนจ์ากการรักษาตอ่ดว้ยยา

 อมิาทนิบิ (Protocol No.CSTI571A2406)

ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1792

การศกึษาวจัิยยาบมิาโตพรอสตช์นดิออกฤทธิเ์นิน่ (Bimatoprost SR) เปรยีบเทยีบกับ 

เลเซอร ์SLT  (Selective Laser Trabeculoplasty) ในการรักษาผูป่้วยโรคตอ้หนิชนดิมมุเปิด

หรอืมภีาวะความดันในลกูตาสงู

ผศ.พญ. ดารนิทร ์สากยิลักษณ์ จักษุวทิยา

1793

การศกึษาวจัิยระดับนานาชาตริะยะที ่3 แบบสุม่ เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของยาเอ็นซาลทูาไมด ์(Enzalutamide) เมือ่ใชร้ว่มกับเคมบี าบัดยาแพคลแิท็กเซล 

(Paclitaxel) หรอืเมือ่ใชเ้ป็นการรักษาดว้ยยาชนดิเดยีว เปรยีบเทยีบกับยาหลอกรว่มกับยา

แพคลแิท็กเซล (Paclitaxel) ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะลกุลาม ทีม่ผีลตรวจวนิจิฉัยเป็นบวก

และผลตรวจเป็นลบตอ่ตัวรับโปรตนีสามชนดิ (Protocol no. MDV3100-20)

รศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1794

การศกึษาวจัิยระยะ 2/3 ทีม่กีารปกปิดขอ้มลูหนึง่ดา้น (ระยะที ่1) หรอืปกปิดขอ้มลูสองดา้น 

(ระยะที ่2) แบบสุม่ในหลายศนูยว์จัิยในหลายประเทศ ทีค่วบคมุดว้ยยาทีม่ฤีทธิรั์กษาและ มี

การเพิม่ขนาดยา (ระยะที ่1) ทดสอบความไมด่อ้ยกวา่ (ระยะที ่2) เพือ่ประเมนิ ความสามารถ

ในการกระตุน้การตอบสนองทางภมูคิุม้กันและความปลอดภัยของเอ็มจ ี1111 (MG1111) ใน

เด็กทีม่สีขุภาพดี

ศ.แพทยห์ญงิ กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1795

การศกึษาวจัิยระยะ 3 แบบสุม่ทีค่วบคมุดว้ยยาหลอกและปกปิดขอ้มลูสองทาง เพือ่ประเมนิ

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเพมโบรลซิแูมบรว่มกับยาเคมบี าบัดสองชนดิทีม่พีืน้ฐาน

เป็นแพลตนัิมทีม่หีรอืไมม่ยีาคานาคนูิแมบรว่มดว้ยเป็นรักษาขัน้แรกส าหรับอาสาสมัครซึง่เป็น

มะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กแบบสความัสและไมใ่ชส่ความัสในระยะลกุลาม

เฉพาะทีห่รอืระยะแพรก่ระจาย (CANOPY-1)

อ.นพ.ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

1796

การศกึษาวจัิยระยะที ่½ ของยาเคมบี าบัดสตูรยาเบรนทซูแิมบเวโดตนิ และยาเมโธเทรก

เซท/ยาแอล-แอสพาราจเินส/ยาเดกซาเมธาโซน (บ-ีเอ็มเอด)ี ในผูป่้วยโรคมะเร็งตอ่ม

น ้าเหลอืงชนดิเอกซต์ราโนดอล เอ็นเค/ท-ีเซลล ์(Extranodal NK/T-cell Lymphoma) ที่

ไดรั้บการวนิจิฉัยเป็นครัง้แรก

อ.ดร.นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1797

การศกึษาวจัิยระยะที ่1 เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและเภสชัจลนศาสตรข์องยาราลเทกรา

เวยีรใ์นทารกทีม่กีารสมัผัสเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 ซึง่มคีวามเสีย่งสงูตอ่การตดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี

1 (Protocol No. IMPAACT P1110)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1798

การศกึษาวจัิยระยะที ่1 เพือ่ศกึษาความปลอดภัยและเภสชัจลนศาสตรข์องยามาราวริอคใน

ทารกทีส่มัผัสเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 (IMPAACT 

2007)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ จักษุวทิยา

1799

การศกึษาวจัิยระยะที ่1/2 เพือ่ศกึษาเภสชัจลนศาสตร ์ความทนตอ่ยา และความปลอดภัย

ของการใหย้าไรฟาเพนตนิและยาไอโซไนอะซดิสปัดาหล์ะครัง้ในหญงิตัง้ครรภแ์ละหญงิหลัง

คลอดทีม่กีารตดิเชือ้วณัโรคแฝง ซึง่มกีารตดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 และไมม่กีารตดิเชือ้ไวรัสเอช

ไอว-ี1 (Protocol No. IMPAACT P2001)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1800

การศกึษาวจัิยระยะที ่1/2 แบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาเพือ่ศกึษาความปลอดภัย เภสชั

จลนศาสตร ์และประสทิธผิลของการเพิม่ขนาดยาซเีค-101ชนดิรับประทานในผูป่้วยทีเ่ป็น

โรคมะเร็งชนดิกอ้นทบึระยะลกุลาม

ผศ.แพทยห์ญงิ จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

1801

การศกึษาวจัิยระยะที ่1/2 ของยาเคมบี าบัดสตูรยาเบรนทซูแิมบ เวโดตนิ และยาเมโธเทรก

เซท/ยาแอล-แอสพาราจเินส/ยาเดกซาเมธาโซน (บ-ีเอ็มเอด)ี ในผูป่้วยโรคมะเร็งตอ่ม

น ้าเหลอืงชนดิเอกซต์ราโนดอล เอ็นเค/ท-ีเซลล ์(Extranodal NK/T-cell Lymphoma) ที่

ไดรั้บการวนิจิฉัยเป็นครัง้แรก

อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินท์ อายรุศาสตร์

1802

การศกึษาวจัิยระยะที ่1/2 ด าเนนิการแบบสุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอกเพือ่ประเมนิความปลอดภัย

 ความสามารถในการทนไดต้อ่ยา เภสชัจลนศาสตร ์และการออกฤทธิต์า้นไวรัสของยา 

VIR-2218

รศ.นพ. ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1803

การศกึษาวจัิยระยะที ่1/2 ทีด่ าเนนิการในสองสว่น เพือ่ศกึษาความปลอดภัย ความสามารถใน

การทนตอ่ยา เภสชัจลนศาสตร ์และการออกฤทธิข์องยาเค0706 (K0706) ซึง่เป็นยายับยัง้

เอนไซมไ์ทโรซนีไคเนส (TKI) ชนดิใหม ่ในอาสาสมัครทีม่สีขุภาพดแีละในอาสาสมัครทีเ่ป็น

โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเรือ้รังชนดิมัยอลิอยด ์(CML) หรอืโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลัน

ชนดิลมิฟอยดท์ีม่ผีลตรวจฟิลาเดลเฟียโครโมโซมเป็นบวก (Ph+ ALL) (Protocol No. 

CLR_15_03)

อ. นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์
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โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1804

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบเปิดเผยขอ้มลูยาทีม่กีลุม่การรักษาเดยีวในศนูยว์จัิยหลายแหง่ 

เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาไอเอ็นซบี0ี54828 (INCB054828) ใน

อาสาสมัครทีเ่ป็นโรคมะเร็งทอ่น ้าดรีะยะลกุลาม/ระยะแพรก่ระจาย หรอืไมส่ามารถผา่ตัดออก

ได ้และมกีารสลับต าแหน่งของตัวรับสารกระตุน้การเจรญิของเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์(FGFR2) 

ในผูท้ีม่กีารรักษากอ่นหนา้นีล้ม้เหลว

รศ.นายแพทยว์เิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ  อายรุศาสตร์

1805

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบไมป่กปิด ไมม่กีลุม่ควบคมุ ของการใชย้าเอเวอรโ์รลมิัสรว่มกับ

ยาเลโทรโซล ในการรักษาโรคมะเร็งเตา้นมระยะแพรก่ระจายทีม่ตีัวรับเอสโตรเจนเป็นบวก ใน

ผูป่้วยหญงิวยัหมดประจ าเดอืน (Protocol CRAD001Y24135)

ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1806

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบไมป่กปิดการรักษา, ในพหสุถาบัน, กลุม่การทดลองเดยีว, เพือ่

ประเมนิความชอบของผูป่้วยตอ่ยาดเีฟอราซร็ีอกซส์ตูรต ารับใหม ่(ยาเม็ดเคลอืบฟิลม์) เทยีบ

กับยาดเีฟอราซร็ีอกซช์นดิเม็ดส าหรับกระจายตัวในน ้าทีเ่ป็นสตูรต ารับอา้งองิ

ศ. นายแพทยว์ปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1807

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบไมป่กปิดการรักษา, ในพหสุถาบัน, กลุม่การทดลองเดยีว, เพือ่

ประเมนิความชอบของผูป่้วยตอ่ยาดเีฟอราซร็ีอกซส์ตูรต ารับใหม ่(ยาเม็ดเคลอืบฟิลม์) เทยีบ

กับยาดเีฟอราซร็ีอกซช์นดิเม็ดส าหรับกระจายตัวในน ้าทีเ่ป็นสตูรต ารับอา้งองิ (Protocol 

No.CICL670FIC05)

ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

1808

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบไมป่กปิดการรักษา, ในพหสุถาบัน, กลุม่ทดลองเดีย่ว, เพือ่

ประเมนิความชบอของผูป่้วยตอ่ยาดเีฟอราซร็ีอกซส์ตูรใหม ่(ยาเม็ดเคลอืบฟิลม์) เทยีบกับยาดี

เฟอราซร็ีอกซช์นดิเม็ดส าหรับกระจายตัวในน ้าทีเ่ป็นสตูรต ารับอา้งองิ

อ.นพ.อาจรบ คหูาภนัินท์ อายรุศาสตร์

1809

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบควบคมุดว้ยยาหลอก มกีารสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองทาง ท า

ในพหสุถาบัน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยามโิดสะทัวรนิ บรหิารดว้ยวธิี

รับประทานวนัละ 2 ครัง้ เมือ่ใหเ้ป็นการรักษาผสมรว่มกับ การใชย้าดอโนรบูซินิ / ยาไซตา

ราบนีเป็นการรักษาน า, การใชย้าไซตาราบนีขนาดสงูเป็นการรักษาหลังโรคสงบ และการใชย้า

มโิดสะทัวรนิเป็นยาเดีย่วส าหรับการรักษาตอ่เนือ่ง ในผูป่้วยซึง่ถูกวนิจิฉัยใหมว่า่เป็นโรคมะเร็ง

เม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันแบบไมอลีอยด ์(เอเอ็มแอล) ทีม่เีอฟแอลท-ี3 กลายพันธุ์

ศ.นายแพทยส์รุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1810

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบปกปิดขอ้มลูสองทาง โดยการสุม่ และควบคมุดว้ยยาหลอกใน

ศนูยว์จัิยหลายแหง่เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาลสุพาเทอเซปต ์

(Luspatercept) (ACE-536) เมือ่เปรยีบเทยีบกับยาหลอกในผูใ้หญท่ีเ่ป็นโรคโลหติจางธาลัส

ซเีมยีชนดิเบตา้ทีไ่มพ่ึง่พาการรับเลอืด (Protocol No. ACE-536-B-THAL-002)

ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1811

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบสุม่ทีม่กีารปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองทาง ควบคมุดว้ยยา

หลอก เพือ่ประเมนิการออกฤทธิต์า้นไวรัส ผลลัพธท์างคลนิกิ ความปลอดภัย ความทนตอ่ยา 

และเภสชัจลนศาสตรข์องสตูรยาลมูไิซตาบนี (เจเอ็นเจ-64041575) ทีใ่หโ้ดยการรับประทาน 

ในทารกและเด็กอาย ุ28 วนั ถงึ 36 เดอืนทีเ่ขา้รักษาในโรงพยาบาลดว้ยเชือ้เรสพริาทอรซีนิ

ไซเทยีลไวรัส

ศ. แพทยห์ญงิ กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

Page 117 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1812

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 ในศนูยว์จัิยหลายแหง่ท่ัวโลก แบบเปิดเผยขอ้มลูของยาเอนเทรคทนิบิ

 แบบจัดกลุม่ผูป่้วยตามการ แสดงออกของยนีโดยไมข่ ึน้กับชนดิของมะเร็ง (Basket) ส าหรับ

การรักษาผูป่้วยมะเร็งชนดิกอ้นระยะแพรก่ระจายหรอืระยะลกุลามเฉพาะที ่และมผีลการ

แสดงออกของยนี เอ็นทอีารเ์ค1/2/3, อารโ์อเอส1 (NTRK1/2/3, ROS1) หรอื เอแอลเค 

(ALK) (Protocol No. RXDX-101-02)

อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล อายรุศาสตร์

1813

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 ของยาพทีจี-ี300 (PTG-300) ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคเบตา้ธาลัสซี

เมยีชนดิทีไ่มพ่ึง่พาการรับเลอืด (NTD) และชนดิทีพ่ ึง่พาการรับเลอืด (TD) รว่มกับภาวะ

โลหติจางเรือ้รัง

ศ.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1814

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 เปิดเผยฉลากยาด าเนนิการในสหสถาบันมกีลุม่การรักษาหลายกลุม่

 แบง่การศกึษาเป็นสองสว่นเพือ่ประเมนิเภสชัจลนศาสตร ์(PK) ความปลอดภัย และ

ประสทิธผิลของยาอะทาซานาเวยีรท์ีเ่สรมิประสทิธภิาพดว้ยยาโคบซิสิแทท (ATV/co) หรอื

ยาดารนูาเวยีรท์ีเ่สรมิประสทิธภิาพดว้ยยาโคบซิสิแทท (DRV/co) ทีใ่หร้ว่มกับยาพืน้ฐาน (BR)

 ในผูป่้วยเด็กทีต่ดิเชือ้เอชไอว-ี1 โดยเคยไดรั้บการรักษามากอ่นและสามารถควบคมุปรมิาณ

ไวรัสได ้(Protocol No.GS-US-216-0128)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1815

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 แบง่เป็นสองสว่น แบบสุม่ เปิดเผยขอ้มลูการรักษาของยาดนูิทซู ิ

แมบและยาไอรโินทแีคนเปรยีบเทยีบกับยาไอรโินทแีคนส าหรับการรักษาล าดับทีส่องใน

อาสาสมัครโรคมะเร็งปอดชนดิเซลลข์นาดเล็กทีก่ลับเป็นซ า้หรอืไมต่อบสนองตอ่การรักษา

ผศ.แพทยห์ญงิจารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

1816

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 แบบเปิดเผยฉลากยา เพือ่ศกึษาเภสชัจลนศาสตร,์ ความปลอดภัย 

และการออกฤทธิต์า้นไวรัสของสตูรยาเม็ดเดีย่วทีป่ระกอบดว้ยยาเอลวทิกีราเวยีร/์โคบซิสิ

แทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซพรอกซลิ ฟมูาเรตในผูต้ดิเชือ้เอชไอว-ี1 วยัรุน่ทีไ่ม่

เคยไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นเรโทรไวรัสมากอ่น (Protocol no.GS-US-236-0112)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1817

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 แบบเปิดเผยชือ่ยา เพือ่ศกึษาดา้นเภสชัจลนศาสตร ์ความปลอดภัย

 และการออกฤทธิต์า้นไวรัสของยาสตูรผสมขนาดยาคงที ่(FDC) ของสตูรยาจเีอส-9883/ยา

เอมไทรซทิาบนี/ยาทโีนโฟเวยีร ์อะลาฟีนาไมด ์(GS-9883/F/TAF) ในวยัรุน่และเด็กทีต่ดิเชือ้

เอชไอว-ี1 ทีส่ามารถควบคมุปรมิาณไวรัสได ้

ศ. พญ.  กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1818

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 ในพหสุถาบันด าเนนิการ 2 ระยะในหลายกลุม่การรักษาแบบ

เปิดเผยฉลากยาเพือ่ประเมนิเภสชัจลนศาสตร ์(พเีค) ความปลอดภัย และฤทธิต์า้นไวรัสของ

ยาเอลวทิกีราเวยีร ์(อวีจี)ี ทีใ่หร้ว่มกับสตูรยาพืน้ฐาน (บอีาร)์ ทีป่ระกอบดว้ยยายับยัง้โปรติ

เอสทีเ่สรมิประสทิธภิาพดว้ยยารโิทนาเวยีร ์(พไีอ/อาร)์ ในผูป่้วยเด็กทีต่ดิเชือ้เอชไอว-ี1 และ

เคยไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสมากอ่น (Protocol no.GS-US-183-0160)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1819

การศกึษาวจัิยระยะที ่2เอ แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองทาง ควบคมุดว้ยยาหลอกเพือ่

ประเมนิความปลอดภัย ประสทิธผิล และเภสชัจลนศาสตรข์องยาเอแอล-3778 เมือ่ใหร้ว่มกับ

ยาเพ็กอนิเตอรเ์ฟอรอน อัลฟา-2เอ ในอาสาสมัครโรคไวรัสตับอักเสบบชีนดิเรือ้รังซึง่ไมเ่คย

ไดรั้บการรักษามากอ่นทีม่ผีลการตรวจแอนตเิจนทีเ่ปลอืกหุม้ของเชือ้ไวรัสตับอักเสบบ ี

(HBeAg) เป็นบวก (Protocol No. AL-3778-1003)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์
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NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1820

การศกึษาวจัิยระยะที ่2เอ แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาบางสว่น ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่

ประเมนิประสทิธผิล ความปลอดภัย และเภสชัจลนศาสตรข์องการรักษาดว้ยยา 

JNJ-56136379 แบบเป็นการรักษาดว้ยยาชนดิเดยีวทีม่กีารใหย้าหลายครัง้และแบบเป็นการ

รักษาทีใ่หร้ว่มกับยากลุม่นวิคลโิอไซด ์(นวิคลโิอไทด)์ อะนาล็อก ในอาสาสมัครทีม่กีารตดิ

เชือ้ไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รัง

รศ.นายแพทย ์ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1821

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบเปิดเผยขอ้มลูยา ในศนูยศ์กึษาวจัิยหลายแหง่ ของการรักษาเพือ่

ควบคมุโรคดว้ยยาอะวลีแูม็บ (เอ็มเอสบ0ี010718ซ)ี เปรยีบเทยีบกับการรักษาอยา่งตอ่เนือ่ง

ดว้ยเคมบี าบัดล าดับแรกในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรอืทีร่อยตอ่หลอด

อาหารและกระเพาะอาหารชนดิอะดโีนคารซ์โินมา ซึง่มกีารลกุลามเฉพาะทีโ่ดยไมส่ามารถ

ผา่ตัดออกได ้หรอืระยะแพรก่ระจาย

รศ.นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1822

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบไปขา้งหนา้ในศนูยว์จัิยหลายแหง่ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูยา เพือ่ศกึษา

ความปลอดภัย การตอบสนองทางภมูคิุม้กัน และประสทิธผิลในการหา้มเลอืดของเพกกเิลต

เต็ด แฟคเตอร ์8 (บเีอเอ็กซ ์855) ในผูป่้วยโรคฮโีมฟีเลยี เอ ชนดิรนุแรง (แฟคเตอร ์8 นอ้ย

กวา่รอ้ยละ 1) อายนุอ้ยกวา่ 6 ปี ซึง่ไมเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น (PUP)

รศ.นายแพทยบ์ญุช ู พงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1823

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น เปรยีบเทยีบกับยาหลอก โดยมรีะยะ

การถอนตัวแบบสุม่เป็นเวลา 6 สปัดาห ์เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของยารลีา

มอรล์นิ รวมระยะเวลา 46 สปัดาหใ์นผูป่้วยทีม่ภีาวะกระเพาะอาหารท างานลดลงเนือ่งจาก

โรคเบาหวาน

รศ. นายแพทยส์มชาย ลลีากศุลวงศ์ อายรุศาสตร์

1824

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบปกปิดขอ้มลูสองทาง โดยการสุม่  และควบคมุดว้ยยาหลอกใน

ศนูยว์จัิยหลายแหง่  เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาลสุพาเทอเซปต ์

(Luspatercept (เอซอี-ี536)) เมือ่เปรยีบเทยีบกับยาหลอกในผูใ้หญท่ีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บเม็ด

เลอืดแดงเป็นประจ าเนือ่งจากโรคโลหติจางธาลัสซเีมยีชนดิเบตา้

รศ.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตรแ์ละศนูยธ์าลัสซเีมยี

1825

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ เชงิเปรยีบเทยีบ เปิดเผยชือ่ยา ด าเนนิการแบบพหสุถาบันใน

หลายประเทศเพือ่ประเมนิความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิการตอบสนองทางภมูคิุม้กันและ

ความปลอดภัยของวคัซนีป้องกันโรคคอตบี บาดทะยัก ไอกรน-วคัซนีป้องกันโรคโปลโิอชนดิ

ฉีด (DTaP-IPV) ทีใ่หใ้นเด็กทารกสขุภาพดี

ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1826

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยขอ้มลูการรักษา  เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของการรักษาดว้ยยาอะเล็คทนิบิหลังการผา่ตัดเปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยยาเคมี

บ าบัดทีม่แีพลทนัิมเป็นสว่นประกอบหลังการผา่ตัด ในผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิไมใ่ชเ่ซลล์

เล็กระยะ 1 บ ี(เนือ้งอกมขีนาดตัง้แต ่4 เซนตเิมตรขึน้ไป) จนถงึระยะ  3 เอ ทีม่เีอนไซมอ์ะ

นาพลาสตกิ ลมิโฟมา ไคเนสเป็น บวก ซึง่ไดรั้บการผา่ตัดเนือ้งอกออกอยา่งสมบรูณ์แลว้

ผศ.พญ. กฤตยิา   กอไพศาล อายรุศาสตร์

1827

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยขอ้มลูยา ควบคมุดว้ยยาทีม่ฤีทธิใ์นการรักษา เพือ่

เปรยีบเทยีบยาเอแอลเอ็กซเ์อ็น1210 (ALXN1210) กับยาเอควิลซิแูมบ (ECULIZUMAB) ใน

ผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่ภีาวะโลหติจางเนือ่งจากเม็ดเลอืดแดงแตกในกระแสโลหติในเวลากลางคนืท า

ใหม้ฮีโีมโกลบนิในปัสสาวะ (PNH) และไมเ่คยไดรั้บยายับยัง้คอมพลเีมนตม์ากอ่น

ศ.นพ.วนัชยั วนะชวินาวนิ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1828

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยชือ่ยา ด าเนนิการในศนูยว์จัิยหลายแหง่ เพือ่

เปรยีบเทยีบการใหย้าอะทโิซลซิแูมบ(แอนตบิอดตีา้นพดี-ีแอลวนั) รว่มกับยาเคมบี าบัดกลุม่

แอนทราไซคลนิ/กลุม่แท็กแซน กับการใหเ้คมบี าบัดเพยีงอยา่งเดยีวในผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้

นมชนดิทรปิเป้ิลเนกาทฟีทีส่ามารถผา่ตัดได ้

รศ. แพทยห์ญงิศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

1829

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ โดยปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและ

ประสทิธผิลของยารลีามอรล์นิเมือ่เปรยีบเทยีบกับยาหลอก เป็นระยะเวลา 52 สปัดาห ์ใน

ผูป่้วยทีม่ภีาวะกระเพาะอาหารทางานลดลงเนือ่งจากโรคเบาหวาน

รศ.นพ. สมชาย ลลีากศุลวงศ์ อายรุศาสตร์

1830

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ชนดิเก็บขอ้มลูไปขา้งหนา้ ปกปิดสองทาง ควบคมุดว้ยยา

หลอก ของการใหย้าวจีเีอ็กซ-์3100 แบบฉีดเขา้กลา้มเนือ้ตามดว้ยการน าสง่ยาดว้ย

กระแสไฟฟ้าโดยใช ้CELLECTRA™ 5PSP ส าหรับรักษารอยโรคในเยือ่บสุแควมัสขัน้สงู (High

 Grade Squamous Intraepithelial Lesion, HSIL) บรเิวณปากมดลกูทีส่มัพันธก์ับเชือ้ไวรัส

เอชพวี-ี16 และ/หรอืเอชพวี-ี18

รศ.นายแพทยพ์รีพงศ ์อนิทศร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1831

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ด าเนนิการในหลายศนูยว์จัิย มกีารเปิดเผยขอ้มลูการรักษา

และมกีลุม่การรักษาสองกลุม่ เพือ่ประเมนิเภสชัจลนศาสตร ์ประสทิธผิลและความปลอดภัย

ของการใหย้าสตูรผสมของยาเพอรท์ซูแูมบและยาทราสทซูแูมบทีม่ขีนาดยาคงทีร่ว่มกับยา

เคมบี าบัดแบบฉีดเขา้ใตผ้วิหนังในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะแรกซึง่มเีฮอรท์เูป็นบวก

รศ.พญ.ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

1832

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย โดยมกีลุม่ควบคมุในการใชย้าพี

ดอีาร0์01 รว่มกับยาดาบราฟินบิและยาทราเมทนิบิ เปรยีบเทยีบกับการใชย้าหลอก รว่มกับยา

ดาบราฟินบิและยาทราเมทนิบิ ในผูป่้วยโรคมะเร็งผวิหนังทีไ่มส่ามารถรักษาไดด้ว้ยการผา่ตัด

มากอ่น หรอืในระยะแพรก่ระจายทีม่กีารกลายพันธุข์องบรีาฟ ว6ี00

รศ.นายแพทยว์เิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1833

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก ของยา

แอลออี0ี11หรอืยาหลอก ในการใหร้ว่มกับยาทาม็อกซเิฟนและยาโกเซเรลนิ หรอืยายับยัง้

เอนไซมอ์โรมาเตสในกลุม่ทีไ่มใ่ชส่เตยีรอยด(์ยากลุม่เอ็นเอสเอไอ)และยาโกเซเรลนิ ในการ

รักษาผูห้ญงิวยักอ่นหมดประจ าเดอืนทีเ่ป็นโรคมะเร็งเตา้นมระยะลกุลาม ทีม่ผีลตัวรับฮอรโ์มน

เป็นบวกและผลตัวรับเฮอรท์เูป็นลบ (Protocol No. CLEE011E2301)

ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1834

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูในผูส้งัเกตการณ์ ด าเนนิการในหลายประเทศใน

กลุม่คูข่นานทีค่วบคมุดว้ยวคัซนีเปรยีบเทยีบซึง่ไมใ่ชว่คัซนีป้องกันไขห้วดัใหญ ่ในเด็กอาย ุ

6-35 เดอืน เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของวคัซนีป้องกันไขห้วดัใหญช่นดิสี่

สายพันธุท์ีอ่ยูใ่นระหวา่งการวจัิยของบรษัิทแอบ๊บอต

ผศ. แพทยห์ญงิอรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์

1835

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาตอ่ผูส้งัเกตการณ์ ควบคมุดว้ยวคัซนี

หลอกซึง่ด าเนนิการแบบพหสุถาบันเพือ่ประเมนิประสทิธผิล ความปลอดภัย และความสามารถ

ในการกระตุน้ภมูคิุม้กันของวคัซนีป้องกันไขห้วดัใหญช่นดิ 4 สายพันธุใ์นรปูแบบอนุภาคขนาด

เล็กคลา้ยไวรัส (วแีอลพ)ี ทีผ่ลติจากอนุพันธุข์องพชืในผูใ้หญท่ีม่อีาย ุ18-64 ปี

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1836

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองฝ่ายของการใหย้าเคมบี าบัด

คารโ์บพลาตนิ-พาคลแิทคเซล/แนบ-พาคลแิทคเซล รว่มกับยาแพมโบรลซิแูมบ (ยาเอ็มเค-

3475) หรอืไมม่ยีาแพมโบรลซิแูมบรว่มดว้ย เป็นการรักษาล าดับแรกในอาสาสมัครโรคมะเร็ง

ปอดทีไ่มใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็ก ชนดิสความัสเซลล ์ระยะแพรก่ระจาย (KEYNOTE-407)

รองศาสตรจารยน์ายแพทยว์เิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1837

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น  แบบกลุม่คูข่นาน  ขนาดยาที่

สมมลูยก์ัน ด าเนนิการแบบพหสุถาบัน เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิล ความปลอดภัย และเภสชั

จลนศาสตรข์องยาเอชด2ี01 (HD201) กับยาเฮอรเ์ซปตนิ (Herceptin®) ในผูป่้วยโรคมะเร็ง

เตา้นมระยะเริม่ตน้ทีม่ตีัวรับเฮอรท์เูป็นบวก (HER2+)

ศ. ดร.นายแพทยพ์รชยั   โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

1838

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น เปรยีบเทยีบกับยาหลอกเป็น

ระยะเวลา 12 สปัดาหเ์พือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของยารลีามอรล์นิในผูป่้วยที่

มภีาวะกระเพาะอาหารทางานลดลงเนือ่งจากโรคเบาหวาน

รศ. นายแพทยส์มชาย ลลีากศุลวงศ์ อายรุศาสตร์

1839

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและ

ประสทิธผิลของยาสตูรผสมขนาดยาคงทีส่ตูรยาบคิเทกราเวยีร/์ยาเอมไทรซทิาบนี/ยาทโีนโฟ

เวยีร ์อะลาฟีนาไมด ์เปรยีบเทยีบกับยาโดลทูกิราเวยีร ์+ ยาเอมไทรซทิาบนี/ยาทโีนโฟเวยีร ์

ไดโซโพรซลิ ฟมูาเรต ในผูใ้หญท่ีม่กีารตดิเชือ้เอชไอวชีนดิที ่1 รว่มกับตับอักเสบบซี ึง่ไมเ่คย

ไมไ่ดรั้บการรักษามากอ่น

รศ. นพ. วนัิย  รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1840

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก ในศนูย์

ศกึษาวจัิยหลายแหง่ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาพโิมดเิวยีรร์ว่มกับการ

รักษาทีเ่ป็นมาตรฐานการดแูลในผูป่้วยวยัรุน่ ผูใ้หญ ่และผูส้งูอายทุีเ่ขา้พักรักษาใน

โรงพยาบาลจากการตดิเชือ้ไขห้วดัใหญส่ายพันธุ ์เอ

รศ. ดร. นายแพทยเ์มธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

1841

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก ในศนูย์

ศกึษาวจัิยหลายแหง่ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาพโิมดเิวยีรร์ว่มกับการ

รักษาทีเ่ป็นมาตรฐานการดแูลในอาสาสมัครวยัรุน่ ผูใ้หญ ่และผูส้งูอายทุีไ่มไ่ดเ้ขา้พักรักษาใน

โรงพยาบาลจากการตดิเชือ้ไขห้วดัใหญส่ายพันธุ ์เอ และมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิ

ภาวะแทรกซอ้น

รศ. ดร. นายแพทยเ์มธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

1842

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก ด าเนนิการใน

ศนูยว์จัิยหลายแหง่เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของเจล เอสพแีอล7013 

(SPL7013) (VivaGel®-ววีา่เจล) ในการป้องกันการกลับเป็นซ า้ของภาวะชอ่งคลอดอักเสบ

จากเชือ้แบคทเีรยี

ผศ. นพ.มานพชยั ธรรมคันโธ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1843

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอกของยาคาโบ

แซนทนิบิ (เอกซแ์อล184) ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคมะเร็งตอ่มไทรอยดช์นดิจับกนิแรรั่งสี

ไอโอดนีทีไ่มต่อบสนองตอ่การรักษาดว้ยสารกัมมันตรังสไีอโอดนี ซึง่มกีารลกุลามของโรค

หลังจากทีไ่ดรั้บการรักษาแบบจ าเพาะตอ่ปัจจัยทีก่ระตุน้การเจรญิเตบิโตของการสรา้งหลอด

เลอืดใหม ่(วอีจีเีอฟอาร)์ มากอ่น (Protocol No. XL184-311)

อ. นพ.ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

1844

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ด าเนนิการในหลายศนูยว์จัิย 

ควบคมุดว้ยยาหลอก ของยาอะทโีซลซิแูมบ (แอนต-ิพดี-ีแอล 1 แอนตบิอด)ี ทีเ่ป็นการรักษา

เสรมิหลังการรักษาเฉพาะทีเ่พือ่ใหห้ายขาด ในผูป่้วยโรคมะเร็งบรเิวณศรีษะและล าคอชนดิ

เซลลส์ความัสแบบลกุลามเฉพาะทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงูทีโ่รคจะกลับมาเป็นซ า้

นายแพทยน์พดล โสภารัตนไพศาล อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1845

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก ซึง่ด าเนนิการ

ในศนูยว์จัิยหลายแหง่ในหลายประเทศ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาไร

วาร็อกซาแบนในการลดความเสีย่งของการเกดิภาวะหลอดเลอืดอดุตันทีส่ าคัญในผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดแดงสว่นปลายอดุตันแบบมอีาการซึง่เขา้รับการผา่ตัดเปิดหลอดเลอืดทีอ่ดุตันที่

บรเิวณขา

ศ.นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์

1846

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองฝ่ายเพือ่ประเมนิความปลอดภัยและ

ประสทิธผิลของยาเอลวทิกิราเวยีร/์โคบซิสิแทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซโพรซลิ

 ฟมูาเรตเปรยีบเทยีบกับยาอะทาซานาเวยีรท์ีเ่สรมิประสทิธภิาพดว้ยยารโิทนาเวยีรซ์ ึง่ให ้

รว่มกับยาเอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซโพรซลิ ฟมูาเรตในผูห้ญงิทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี1 

และยังไมเ่คยไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสมากอ่น (Protocol no. GS-US-236-0128)

รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1847

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่เปิดเผยชือ่ยาชนดิมกีลุม่ควบคมุ เพือ่ศกึษาประสทิธผิลและ

ความปลอดภัยของการรักษาแบบใชย้าชนดิเดยีวดว้ยยายบู-ี421 (UB-421) เพือ่ใชท้ดแทน

การรักษาดว้ยยาตา้นรโีทรไวรัสขนาดยาคงทีใ่นผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 (HIV-1)

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1848

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ทีแ่พทยแ์ละผูป่้วยไมท่ราบชนดิของยาควบคมุดว้ยยาหลอก

เพือ่ศกึษา ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเอทาลเูรนในผูป่้ วยทีเ่ป็นโรคกลา้มเนือ้

เจรญิผดิเพีย้นดเูชนทีม่กีารกลายพันธุแ์บบนัน เซนส ์(NONSENSE MUTATION)และ

การศกึษาวจัิยสว่นตอ่ขยายแบบเปิดเผยการรักษา

รศ.พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1849

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ทีป่กปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอกของยา

เทอรโ์มด็อกซ®์ (ยาไลโซ-เทอรโ์มเซนซทิฟี ลพิโปโซมอล -แอลทแีอลด)ี ในมะเร็งเซลลต์ับ

 (เฮชซซี)ี โดยใชก้ารจีท้ าลายกอ้นมะเร็งดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีส่งู (อารเ์อฟเอ) แบบมาตรฐาน

ทีใ่ชเ้วลาการรักษา ≥ 45 นาทสี าหรับกอ้นมะเร็งเดีย่วทีม่ขีนาด ≥3 ซม. ถงึ ≤7 ซม. 

(Protocol No. 104-13-302)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1850

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูยาและด าเนนิการในศนูยว์จัิยหลายแหง่

ของยาเอเอสพ ี2215 (ASP2215) เปรยีบเทยีบกับเคมบี าบัดทีใ่หเ้มือ่ไมต่อบสนองตอ่การ

รักษาในผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันแบบไมอลีอยด ์(AML) ทีก่ลับมาเป็นซ า้หรอื

ดือ้ตอ่การรักษารว่มกับมกีารกลายพันธุข์องยนีเอฟแอลท ี3

อ.ดร.นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1851

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ทีม่กีารเปิดเผยชือ่ยา (ผูส้นับสนุนการวจัิยไดรั้บการปกปิด

ขอ้มลูการรักษา) ควบคมุดว้ยยาออกฤทธิ ์ด าเนนิการในกลุม่คูข่นาน แบบพหสุถาบัน โดยมี

เหตกุารณ์ทีส่นใจเป็นตัวขับเคลือ่นการด าเนนิการศกึษาวจัิยในอาสาสมัครทีไ่มม่กีารฟอกไตที่

มภีาวะโลหติจางซึง่สมัพันธก์ับโรคไตเรือ้รัง เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของ

ยาดาโพรดัสแทท (daprodustat) เปรยีบเทยีบดารบ์โีพอตินิอัลฟ่า (darbepoetin alfa) ชือ่

ยอ่โครงการวจัิย  (ภาษาไทย) การศกึษาภาวะโลหติจางในผูป่้วยโรคไตเรือ้รัง: การสรา้งเม็ด

เลอืดแดงผา่นทางยาดาโพรดัสแททซึง่เป็นตัวยับยัง้เอนไซมโ์พรลลิไฮดรอกซเิลส (PHI) 

ชนดิใหม ่โดยไมต่อ้งมกีารฟอกไต

รศ.นพ.เกรยีงศักดิ ์ วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1852

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 โดยด าเนนิการในศนูยว์จัิยหลายแหง่แบบสุม่ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น

ของการใชพ้าลโบซคิลบิ (ตัวยับยัง้ซดีเีค 4/6 ชนดิรับประทาน) รว่มกับเลทโทรโซล

เปรยีบเทยีบกับการใชย้าหลอกรว่มกับเลทโทรโซลเพือ่การรักษามะเร็งเตา้นมระยะลกุลามใน

สตรชีาวเอเชยีหลังวยัหมดประจ าเดอืนทีม่อีอีาร(์ER)เป็นบวกและเฮอรท์(ูHER2)เป็นลบซึง่ยัง

ไมเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น (Protocol No. A5481027)

ผศ. พญ.ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

1853

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายศนูย ์ชนดิสุม่ แบบปกปิดกลุม่การรักษาทัง้สองฝ่าย เพือ่

ประเมนิความสามารถในการสบัเปลีย่นกันไดข้องวคัซนี ว1ี14 (V114) และ เพรฟนาร ์13™ 

(Prevnar 13™) ในดา้นความปลอดภัย ความสามารถในการทนตอ่ยา และความสามารถใน

การกระตุน้ใหเ้กดิภมูคิุม้กัน ในทารกสขุภาพด(ีPNEU-DIRECTION)

รศ.พญ. วนัทปรยีา  พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

1854

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายศนูย ์ชนดิสุม่ แบบปกปิดกลุม่การรักษาทัง้สองฝ่าย โดย

ควบคมุดว้ยตัวเปรยีบเทยีบทีอ่อกฤทธิจ์รงิ เพือ่ประเมนิความปลอดภัย และความสามารถใน

การทนตอ่ยาได ้ของวคัซนี ว1ี14 (V114) ในทารกสขุภาพด ี(PNEU-LINK)

รศ.พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

1855

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายศนูย ์ชนดิสุม่ แบบปกปิดกลุม่การรักษาทัง้สองฝ่าย โดย

ควบคมุดว้ยตัวเปรยีบเทยีบทีอ่อกฤทธิจ์รงิ เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความสามารถในการ

ทนตอ่ยา และความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิภมูคิุม้กันของวคัซนี ว1ี14 (V114) เมือ่มกีาร

ฉีดวคัซนี นวิโมแวกซ ์23 (PNEUMOVAX 23) ใหด้ว้ยในอกีแปดสปัดาหต์อ่มา ในผูใ้หญท่ีต่ดิ

เชือ้เอชไอว ี(PNEU–WAY)

รศ. นพ. วนัิย  รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1856

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายศนูย ์ชนดิสุม่ แบบปกปิดทัง้สองฝ่าย โดยควบคมุดว้ยตัว

เปรยีบเทยีบทีอ่อกฤทธิจ์รงิ เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความสามารถในการทนตอ่ยาได ้และ

ความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิภมูคิุม้กันของวคัซนีว1ี14 ในสตูรการใหว้คัซนีในทารกเด็ก 

และวยัรุน่สขุภาพดทีีย่ังไมไ่ดรั้บวคัซนีป้องกันการตดิเชือ้นวิโมคอคคัสชนดิคอนจเูกตตาม

ก าหนด (PNEU-PLAN)

พญ.สพัุตรา รุง่ไมตรี กมุารเวชศาสตร์

1857

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายศนูย ์ชนดิสุม่ แบบปกปิดทัง้สองฝ่าย โดยควบคมุดว้ยตัว

เปรยีบเทยีบทีอ่อกฤทธิจ์รงิ เพือ่ประเมนิความปลอดภัยความสามารถในการทนตอ่ยาไดแ้ละ

ความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิภมูคิุม้กันของสตูรการใหว้คัซนี ว1ี14 (V114) แบบ 4 ครัง้ 

ในทารกสขุภาพด ี(PNEU-PED)

ผศ.พญ.อรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์

1858

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยการรักษาไมม่กีลุม่ควบคมุเพือ่ศกึษา

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาคมุก าเนดิเอสเอชท ี00658 ไอดทีีป่ระกอบดว้ยยาเอสต

ราไดออล วาเลอเรท และยาดโีนเจสท ์ผสมกันเป็น 4 ชว่ง ส าหรับรับประทาน 28 วนั เป็น

ระยะเวลา 13 รอบในอาสาสมัครเพศหญงิทีม่สีขุภาพแข็งแรง (Protocol no. BAY 86-5027)

รศ. นพ.สรุศักดิ ์อังสวุฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1859

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ชนดิสุม่ แบบปกปิดการรักษาทัง้ 2 ฝ่าย โดยควบคมุดว้ยยาหลอก 

เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของการบรหิารยา บลสิซบิมิอด ในอาสาสมัครที่

เป็นโรคซสิเทมกิ ลปัูส อรีทิมีาโตซสั (Protocol No: AN-SLE333)

ผศ. พญ. อัจฉรา กลุวสิทุธิ อายรุศาสตร์

1860

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ด าเนนิการในหลายสถาบัน แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย เพือ่

เปรยีบเทยีบยาเอ็มแอลเอ็น 9708 ชนดิรับประทานทีใ่หร้ว่มกับยาลนีาลโิดไมดแ์ละเดก๊ซาเม

ทาโซน กับยาหลอกทีใ่หร้ว่มกับยาลนีาลโิดไมด ์และเดก๊ซาเมทาโซน ในผูใ้หญท่ีเ่ป็นผูป่้วย

โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิมัลตเิพลิมัยอโิลมาทีก่ลับมาเป็นซ า้ และ/หรอืไมต่อบสนองตอ่

การรักษา

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1861

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 พหสุถาบัน แบบสุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอกแบบปกปิดการรักษาทัง้สอง

ทางของยาอะทโีซลซิแูมบ (แอนตบิอดตีอ่พดี-ีแอล1) เมือ่ใหร้ว่มกับยาเจมไซตาบนี/ยาคาร์

โบพลาตนิเปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยยาเจมไซตาบนี/ยาคารโ์บพลาตนิเพยีงอยา่งเดยีวใน

ผูป่้วยโรคมะเร็งเซลลเ์ยือ่บผุวิของกระเพาะปัสสาวะระยะลกุลามเฉพาะทีห่รอืระยะ

แพรก่ระจายซึง่ยังไมเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่นและไมส่ามารถไดรั้บการรักษาดว้ยสตูรยาทีม่ี

ยาซสิพลาตนิเป็นสว่นประกอบ

รองศาสตรจารยน์ายแพทยว์เิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1862

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 พหสุถาบัน แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองฝ่ายเพือ่ศกึษา

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยารซีาฟังกนิส าหรับฉีดเปรยีบเทยีบกับยาแคสโปฟังกนิ

ชนดิใหท้างหลอดเลอืดด าตามดว้ยการปรับลดเป็นยาฟลโูคนาโซลชนดิรับประทานทีเ่ป็น

ทางเลอืกในการรักษาอาสาสมัครทีต่ดิเชือ้ราแคนดดิาในกระแสเลอืดและ/หรอืเชือ้ราแคนดิ

ดาชนดิลกุลาม (โครงการวจัิย ReSTORE) (Protocol No. CD101.IV.3.05)

รศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

1863

การศกึษาวจัิยระยะที ่3, พหสุถาบัน แบบสุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอก และปกปิดขอ้มลูชนดิ

รักษาทัง้สองดา้น เพือ่ทดสอบการรักษาดว้ยยาไอปาทาเซอรท์บิรว่มกับยาอะบริาเทอโรน

รว่มกับยา เพรดนโิซน/ยาเพรดนโิซโลน เปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยยาหลอกรว่มกับยาอะบิ

ราเทอโรนรว่มกับยาเพรดนโิซน/ยาเพรดนโิซโลน ในผูป่้วยมะเร็งตอ่มลกูหมากระยะ

แพรก่ระจายทีด่ือ้ตอ่วธิกีารรักษาแบบยับยัง้การสรา้งฮอรโ์มน ชนดิทีไ่มแ่สดงอาการหรอืมี

อาการเพยีงเล็กนอ้ย และยังไมเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น

นพ. ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

1864

การศกึษาวจัิยระยะที ่3บ/ี4 แบบสุม่ เพือ่ศกึษาจดุยตุดิา้นความปลอดภัยของยาโทฟาซทินิบิ 

(TOFACITINIB) 2 ขนาดโดยเปรยีบเทยีบกับยายับยัง้ทเูมอรเ์นโครซสิแฟคเตอร ์(TUMOR 

NECROSIS FACTOR, TNF) ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด ์(Protocol No. 

A3921133)

ผศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

1865

การศกึษาวจัิยระยะทีส่อง แบง่เป็นสองกลุม่การรักษาโดยการสุม่ แบบเปิดฉลากยา ซึง่ท าใน

หลายสถาบัน เพือ่ประเมนิความรว่มมอืในการรักษา ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของสตูร

ต ารับยาดเีฟอราซร็ีอกซท์ีด่ขี ึน้(ชนดิแกรนูล) ในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะเหล็กเกนิ

รศ.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1866

การศกึษาวจัิยระยะทีห่นึง่บ/ีระยะทีส่องของยาเซอรทินิบิซึง่เป็นยายับยัง้เอแอลเค ในการให ้

รว่มกับ ยาแอลออี0ี11ซึง่เป็นยายับยัง้ซดีเีค4/6 ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคมะเร็งปอดชนดิเซลลไ์ม่

เล็กทีม่ผีลตรวจเอแอลเคเป็นบวก (Protocol No. CLEE011X2110C)

รศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1867

การศกึษาวจัิยระหวา่งประเทศ ทีไ่ดรั้บการควบคมุ แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่ายของ

วคัซนีรนิโดเพพพมิัท/จเีอ็ม-ซเีอสเอฟรว่มกับยาเทโมโซโลไมดท์ีใ่ห ้แบบเสรมิ ในผูป่้วยที่

ไดรั้บการวนิจิฉัยใหมว่า่เป็นโรคเนือ่งอกกลัยโอบลาสโตมาชนดิทีม่อีจีเีอฟอารก์ลายพันธุ ์

ประเภท 3 ซึง่ไดรั้บการผา่ตัดออกแลว้ (การศกึษาวจัิย “แอค โฟร”์)

รศ. นพ.สทิธิ ์สาธรสเุมธี อายรุศาสตร์

1868

การศกึษาวจัิยรับชว่งตอ่ แบบเปิดเผยชือ่ยา ท ารว่มกันในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิความ

ปลอดภัย ระยะยาวในผูป่้วยกลุม่อาการคชุชิง่ทีเ่กดิจากรา่งกายสรา้งเองทีเ่สร็จสิน้จากการ

ศกึษาวจัิยยาโอสโิลโดรสแตท (แอลซไีอ699) ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิทโนวารต์สีกอ่น

หนา้นี ้และไดรั้บการตัดสนิโดยผูว้จัิยวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากการรักษาดว้ยยาโอสโิลโด

รสแตทตอ่ไป

รศ.แพทยห์ญงิอภริด ี ศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1869

การศกึษาวจัิยรับชว่งตอ่ แบบไมป่กปิด พหสุถาบัน เพือ่ศกึษาความปลอดภัยระยะยาวส าหรับ

ผูป่้วยทีเ่ป็นทเูบอรัส สเคลอโรซสิ (Tuberous sclerosis complex) และมอีาการชกัทีม่จีดุ

ก าเนดิเฉพาะทีแ่บบดือ้ตอ่การรักษา และไดรั้บการตัดสนิโดยผูว้จัิยวา่จะไดรั้บประโยชนจ์าก

การรักษาดว้ยยาเอเวอโรลมิัสหลังเสร็จสิน้การศกึษาวจัิยหมายเลข ซอีารเ์อด0ี01เอ็ม2304 

(EXIST-3)

รศ.นพ. สรุชยั  ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

1870

การศกึษาวจัิยสว่นตอ่ขยาย ในศนูยว์จัิยหลายแหง่ แบบเปิดฉลาก ระยะที ่3 เพือ่ประเมนิ

ความปลอดภัยและประสทิธผิลของยารคีอมบแินนทโ์คแอกกเูลชัน่แฟคเตอร ์8 

(rVIII-SingleChain, ซเีอสแอล627) ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคฮโีมฟิเลยี เอ ขัน้รนุแรง 

(Protocol No. CSL627_3001)

ผศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1871

การศกึษาวจัิยสว่นตอ่ขยาย พหสุถาบัน แบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาในผูป่้วยทีเ่คยเขา้รว่ม

การศกึษาวจัิยยาอะทโีซลซิแูมบทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิทเจเนนเทค- และ/หรอื บรษัิท

เอฟ ฮอฟฟ์มันน-์ลาโรช จ ากัด

ผศ.พญ. จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

1872

การศกึษาวจัิยสว่นตอ่ขยายแบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษา ไมม่กีารสุม่เลอืกอาสาสมัคร 

ด าเนนิการในพหสุถาบัน เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลในระยะยาวของยาเอพี

แอล-2 ในการรักษาโรค Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)

ศ. นายแพทยส์รุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1873

การศกึษาวจัิยสว่นตอ่ขยายระยะยาว ระดับยา 2 ขนาด แบบกลุม่คูข่นาน ปกปิดขอ้มลูทัง้สอง

ดา้น ในศนูยศ์กึษาวจัิยหลายแหง่ เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ประสทิธผิล และความสามารถ

ในการกระตุน้ใหเ้กดิปฏกิริยิาตอบสนองทางภมูคิุม้กัน (immunogenicity) ระยะยาวของยา 

BIIB023 ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคไตอักเสบลปัูส (Lupus Nephritis) (Protocol No. 211LE202)

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

1874

การศกึษาวจัิยสหสถาบัน ระยะ 2 บ ีแบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ท าเป็นกลุม่คูข่นาน 

ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ศกึษาหาระดับของขนาดยาเจเอ็นเจ–38518168 ในผูเ้ขา้รว่ม

โครงการทีเ่ป็นโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด ์ทีม่อีาการทัง้ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาเมโทเทรกเซต

รว่มดว้ย (Protocol no.38518168ARA2002)

ศ. คลนิกิ นพ.สรุศักดิ ์นลิกานุวงศ์ อายรุศาสตร์

1875

การศกึษาวจัิยส าคัญ แบบพหสุถาบัน โดยเปิดเผยการรักษา แบบสุม่ ท าเป็นกลุม่คูข่นาน 

โดยมกีลุม่ควบคมุทีไ่ดรั้บยาออกฤทธิ ์เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพ ความปลอดภัย ความทนตอ่ยา

 และเภสชัจลนศาสตรข์องยามวิเรพาวาดนิ (Murepavadin) ทีใ่ชร้ว่มกับยาปฏชิวีนะตา้นเชือ้

แบคทเีรยีซโูดโมแนส (Pseudomonas) หนึง่ชนดิ เทยีบกับการใชย้าปฏชิวีนะตา้นเชือ้

แบคทเีรยีซโูดโมแนส (Pseudomonas) สองชนดิ ในอาสาสมัครผูใ้หญ ่ซึง่เป็นโรคปอด

อักเสบทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งชว่ยหายใจ ซึง่ตอ้งสงสยัหรอืไดรั้บการยนืยันแลว้วา่มสีาเหตมุา

จากเชือ้ซโูดโมแนส แอรจูโินซา (Pseudomonas Aeruginosa)

รศ.ดร.พญ. ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1876
การศกึษาวจัิยหาปัจจัยเสีย่งทางคลนิกิและผลการรักษาของโรคหลอดเลอืดด าชัน้ลกึของขา

อดุตันจากลิม่เลอืด ในผูป่้วยทีม่ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลศริริาช จากประสบการณ์สบิปี
ศ. นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์

1877
การศกึษาวจัิยออนนกิซ ์วนั; การศกึษาวจัิยทางคลนิกิ ควบคมุโดยการสุม่ดว้ย รโีซลทู ออน

นกิซ ์ใน DAPT หนึง่เดอืน ส าหรับผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่ภาวะเลอืดออก
รศ.นพ. ด ารัส  ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

1878
การศกึษาวธิกีารรักษาหลมุสวิดว้ยเครือ่งเลเซอรพ์โิควนิาททีีม่คีวามยาวคลืน่ 1,064 นาโน

เมตร เปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยคลืน่วทิยสุง่พลังงานเป็นสว่นๆ
อ. พญ.ธัญญา เตชะพเิชฐวนชิ ตจวทิยา
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1879
การศกึษาสมรรถนะการท างานของหัวใจหญงิตัง้ครรภโ์ดยการใหเ้ดนิภายในเวลา 6 นาท ี

(6-Minute Walk Test; 6-MWT)
รศ. นพ.พฤหัส จันทรป์ระภาพ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1880

การศกึษาสหสถาบันเรือ่งความชกุของภาวะเปราะบาง รว่มกับการรูค้ดิบกพรอ่งเล็กนอ้ยใน

ผูส้งูอาย ุทีเ่ขา้รับบรกิารตรวจโรคในแผนกผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลในเขตกรงุเทพฯ และ

ปรมิณฑล

นพ.ภาณุวฒัก ์วอ่งตระกลูเรอืง อายรุศาสตร์

1881
การศกึษาสณัฐานกระดกูแขง้ของคนไทยจากภาพถ่ายเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ าหรับออกแบบ

โลหะดามกระดกูทีเ่หมาะสมกับกายวภิาค
รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1882
การศกึษาสดัสว่นความยาวของกระดกูแขนสว่นตน้ เพือ่เป็นต าแหน่งอา้งองิในการตัง้ความสงู

ขอ้เทยีมหัวไหล ่ในการผา่ตัดรักษาผูป่้วยทีก่ระดกูตน้แขนสว่นตน้หัก
ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1883 การศกึษาสดัสว่นทางกายภาพของใบหนา้ในสตรไีทยทีม่คีวามสวยงาม ผศ. นพ.สรวฒุ ิชอูอ่งสกลุ ศัลยศาสตร์

1884 การศกึษาสาเหตแุละลักษณะทางคลนิคิของภาวะยเูวยีอักเสบในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.ณัฐพร เทศะวบิลุ จักษุวทิยา

1885 การศกึษาสายพันธุไ์วรัสตับอักเสบอชีนดิเฉียบพลันและลักษณะของสารพันธกุรรม รศ. ดร.สดุา ลยุศริโิรจนกลุ จลุชวีวทิยา

1886
การศกึษาสายพันธุข์องไวรัสตับอักเสบซ ีในกลุม่ผูป่้วยฮโีมฟิเลยีทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบซ ี

และด าเนนิโรคในกลุม่ประชากรฮโีมฟีเลยีเอและบใีนโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ.ศวิะพร ไชยนุวตั ิ อายรุศาสตร์

1887
การศกึษาสารกอ่ภมูแิพใ้นผูป่้วยทีส่งสยัภาวะผืน่แพส้มัผัสบรเิวณหนังศรีษะจากการใชย้าทา

ไมน็อกซดิลิ
อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ตจวทิยา

1888 การศกึษาสารกอ่ภมูแิพข้องหญา้และวชัพชืทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคจมกูอักเสบภมูแิพใ้นคนไทย อ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

1889
การศกึษาสารชวีโมเลกลุ ฤทธิท์างภัชวทิยา และภมูคิุม้กัน ในอาสาสมัครผูส้งูอายทุีไ่ดรั้บยา

อายรุเวทศริริาช ต ารับวฒันะ
รศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ สถานแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1890

การศกึษาสารชวีโมเลกลุและผลตอ่การท างานของเอนไซมไ์ซโตโครมพ4ี50 (CYP450) ของ

ยาเม็ด

สหัศธารา ในเซลลต์ับทีเ่พาะเลีย้ง (HepaRG cells)
อ. ดร. อรอษุา ธรรมเสรมิสรา้ง และ น.ส.ณัฐชยา เซีย่งฉนิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1891
การศกึษาหญงิตัง้ครรภต์ดิเชือ้เอชไอวทีีม่ภีาวะการแตกหรอืร่ัวของถุงน ้าคร า่กอ่นอายคุรรภ ์

34สปัดาห์
อ. พญ.นลัท สมภักดี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1892
การศกึษาหน่วยพันธกุรรมทีส่ง่ผลตอ่ความไวในการเกดิกลุม่อาการสตเีวนส-์จอหน์สนัและ

โรคทอกซกิอปิีเดอรม์ัลนโีครลัยซสิ
รศ. พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

1893
การศกึษาหนา้ทีข่อง transcription co-activator YAP ในการเจรญิของเซลลเ์ลอืดทีส่รา้ง

จากเซลลต์น้ก าเนดิ
ดร.จันทรเ์จา้ ลอ้ทองพานชิย์

ศนูยค์วามเป็นเลศิทางงานวจัิยสเต็มเซลลข์องศริิ

ราช

1894 การศกึษาหาความเทีย่งตรงของแบบทดสอบการเรยีนรูค้ าฉบับภาษาไทยในผูป่้วยสมองเสือ่ม รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

1895
การศกึษาหาความแปรปรวนของระดับยาทาโครลมิัสในผูป่้วยหลังปลกูถ่ายไตและผลตอ่อัตรา

การเกดิการตอ่ตา้นไตทีป่ลกูถ่ายและ อัตราการอยูร่อดของไตทีป่ลกูถ่าย
อ. นพ.นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธิ อายรุศาสตร์

1896
การศกึษาหาความแมน่ย าของการตรวจหานิว่ในไตโดยอัลตราซาวดเ์ทยีบกับเอกซเรย์

คอมพวิเตอร ์โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่มอีาการกับกลุม่ไมม่อีาการแสดงของนิว่ในไต
อ. พญ.ชนกิานต ์ธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1897
การศกึษาหาความแมน่ย าของน ้ายาสกัดจากแป้งสาลทีีผ่ลติขึน้เองในการวนิจิฉัยการแพแ้ป้ง

สาลชีนดิเฉียบพลัน
ศ.พญ.อรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์
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1898

การศกึษาหาความชกุและปัจจัยทสีมัพันธก์ับการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลันและภาวะเกลอืแร่

โซเดยีมในเลอืดต า่ภายหลังไดรั้บยาอมิมโูนโกลบลูนิทางหลอดเลอืดด า (Intravenous 

immunoglobulin; IVIg)

พญ.นันทนัช จันทรเ์ลศิฟ้า อายรุศาสตร์

1899
การศกึษาหาความชกุของเชือ้แบคทเีรยี ในผูป่้วยทีม่ภีาวะอักเสบเฉียบพลันของโพรงอากาศ

แม็กซลิลา่
ผศ. นพ.อนัญญ ์เพฑวณชิ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1900
การศกึษาหาความชกุของกลุม่อาการขาอยูไ่มส่ขุในผูป่้วยโรคพารก์นิสนักับกลุม่ประชากร

ผูใ้หญท่ีม่ารับบรกิารในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

1901 การศกึษาหาความชกุของอาการเวยีนศรีษะและบา้นหมนุในผูป่้วยโรคปวดศรีษะไมเกรน ผศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

1902
การศกึษาหาความสมัพันธร์ะหวา่ง highly sensitive cardiac Troponin T (hsTNT) และ 

SYNTAX score รว่มกับผลกระทบทางคลนิกิ
พญ.พลอย เพ็งชะตา อายรุศาสตร์

1903

การศกึษาหาความสมัพันธร์ะหวา่งการตดิเชือ้เอชไพโลไร (Helicobacter pylori) และภาวะ

กระเพาะอักเสบเรือ้รังชนดิทีเ่ยือ่บกุระเพาะมลีักษณะบางลง ในการเกดิโรคมะเร็งกระเพาะ

อาหาร

รศ. ดร. นพ.อัษฎา เมธเศรษฐ ศัลยศาสตร์

1904
การศกึษาหาความสมัพันธร์ะหวา่งความลกึของการตัดกระดกูหนา้แขง้สว่นตน้กับการใชง้านขอ้

เขา่ ภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เทยีมแบบบางสว่นดา้นใน
รศ. นพ.พัชรพล อดุมเกยีรติ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1905
การศกึษาหาความหลากหลายทางพันธกุรรมของยนีทีม่คีวามสมัพันธก์ับความรนุแรงของ

โรคธาลัสซเีมยีชนดิเบตา้อใีนประเทศไทย
อ. พญ.ฉัตร ีหาญทวพัีนธุ์ อายรุศาสตร์

1906
การศกึษาหาชนดิและปรมิาณสารชว่ยการเจรญิเตบิโตทีก่ระตุน้การเคลือ่นตัวของเซลลต์น้

ก าเนดิน ้าคร า่
ดร.ทัศนยี ์เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1907
การศกึษาหาปัจจัยการรักษาโดยการผา่ตัดทีม่ผีลตอ่การกลับเป็นซ า้ของเนือ้งอก Atypical 

meningioma
อ. นพ.หลักชยั พลวจิติร ศัลยศาสตร์

1908

การศกึษาหาปัจจัยทางคลนิกิทีส่มัพันธก์ับการตรวจพบพังผดืทีไ่ตอยา่งมากจากการตรวจทาง

พยาธวิทิยา และหาสมการในการท านายโอกาสพบพังผดืในเนือ้ไตอยา่งมากในผูป่้วยโรคไตที่

มพียาธสิภาพเดน่ทีโ่กลเมอรลูัส

อ. นพ.นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธิ อายรุศาสตร์

1909
การศกึษาหาปัจจัยทีส่มัพันธก์ับความลกึของสายสวนหลอดเหลอืดด าใหญ ่Internal jugular

 ดา้นขวาทีต่ าแหน่งเหมาะสม ในผูป่้วยเด็กอาย ุ1 เดอืน ถงึ 18 ปี
ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

1910
การศกึษาหายนีกอ่โรคโดยวธิตีรวจรหัสพันธกุรรมแบบทัง้เอ็กโซมเพือ่ใหก้ารวนิจิฉัยโรค

กลา้มเนือ้ออ่นแรงจากพันธกุรรมในประเทศไทย
รศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1911
การศกึษาหาล าดับพันธกุรรมของยนีทัง้หมดในผูป่้วยไทยทีเ่ป็นโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวและ

โรคไขกระดกูชนดิอืน่
ศ. ดร. พญ.จริาย ุเอือ้วรากลุ อายรุศาสตร์

1912
การศกึษาหาสมการคณติศาสตรท์างคลนิกิเพือ่คาดการณ์การกลับเป็นซ า้ของโรคมะเร็งตอ่ม

ลกูหมากหลังรับการรักษาดว้ยการผา่ตัดในผูป่้วยทีพ่บลักษณะเสีย่งทางพยาธวิทิยา
พญ.สรนิยา บวรภัทรปกรณ์ รังสวีทิยา

1913
การศกึษาหาอัตราการเป็นมะเร็งเตา้นมและปัจจัยในการท านายการเป็นมะเร็งเตา้นมในการผดิ

รปูของเนือ้เยือ่เตา้นมจากแมมโมแกรม
อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา

1914 การศกึษาหาอบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิเบาหวานในผูป่้วยภายหลังการปลกูถ่ายไต รศ. นพ.เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

1915
การศกึษาองคค์วามรูก้ารใชส้มนุไพรของหมอพืน้บา้นในอ าเภอนายายอาม จังหวดัจันทบรุ:ี 

กรณีศกึษาหมอเทีย่ง ศรทีองค า
รศ. ดร.นพ. ประวทิย ์อัครเสรนีนท ์และ น.ส.ชนกนันท ์ทองค า แพทยแ์ผนไทยประยกุต์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1916
การศกึษาองคค์วามรูก้ารใชส้มนุไพรพืน้บา้นในการบ าบัดอาการผดิส าแดงในอ าเภอยางสสีรุาช

 จังหวดัมหาสารคาม
รศ. ดร.นพ. ประวทิย ์อัครเสรนีนท ์และ น.ส.หัตถพันธ ์วปัินโส แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1917
การศกึษาองคค์วามรูพ้ืน้บา้นเกีย่วกับอาการผดิส าแดงในอ าเภอยางสสีรุาช จังหวดั 

มหาสารคาม
รองศาสตาจารย ์ดร. นายแพทยป์ระวทิย ์อัครเสรนีนท์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1918 การศกึษาองคป์ระกอบทางเคมขีองเหงา้ขมิน้ชนัทีก่ารเจรญิเตบิโตระยะตา่งๆ อ.ดร.ณัชกร ล ้าเลศิกจิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1919
การศกึษาอัตราเกดิเลอืดออกในผูป่้วยเด็กโรคฮโีมฟีเลยีเอและบ ีทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการให ้

แฟกเตอรป้์องกันขนาดต า่ใน โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.นัทธ ีนาคบญุน า กมุารเวชศาสตร์

1920

การศกึษาอัตราและระยะเวลาของการฟ้ืนตัวของภาวะตอ่มหมวกไตบกพรอ่งในผูป่้วยมะเร็ง

ตอ่มน ้าเหลอืงชนดิ Diffuse Large B cell หลังจากไดรั้บการรักษาดว้ยยาเคมบี าบัดทีม่สี

เตยีรอยดข์นาดสงูเป็นสว่นประกอบ

อ. พญ.สรินิาถ สรินิทรว์ราวงศ์ อายรุศาสตร์

1921

การศกึษาอัตราการเกดิซ า้ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีไ่ดรั้บการผา่ตัดแบบตัดเตา้นมออกทัง้หมด 

ตัดเตา้นมแบบอนุรักษ์ผวิหนัง และตัดเตา้นมแบบอนุรักษ์ผวิหนังรว่มกับหัวนมทัง้หมด รว่มกับ

ผา่ตัดเสรมิสรา้งเตา้นมในทันที

อ. นพ.วษิณุ โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1922

การศกึษาอัตราการเกดิภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันจากสารทบึรังสใีนผูป่้วยภาวะกลา้มเนือ้

หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลันชนดิเอสทยีก ภายหลังไดรั้บการตรวจรักษาดว้ยการตรวจสวนหัวใจ

และ/หรอืขยายหลอดเลอืดหัวใจแบบเรง่ดว่น

นายศวิะ บตุรศรี ฝ่ายการพยาบาล

1923
การศกึษาอัตราการเสยีชวีติของผูป่้วยภาวะลิน้หัวใจตดิเชือ้ในโรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี 

พ.ศ. 2550-2556
ผศ. พญ.เมทนิ ีกติตโิพวานนท์ อายรุศาสตร์

1924
การศกึษาอัตราการกลับเป็นซ า้และผลของการรักษาเนือ้งอกเตา้นมชนดิฟิลโลด (Phyllodes 

tumor)
อ. นพ.พงษ์เทพ พศิาลธรุกจิ ศัลยศาสตร์

1925
การศกึษาอัตราการกลับเป็นซ า้ของโรคมะเร็งปากมดลกูระยะที ่Ib2–IIIb ในยคุของการใช ้

เอกซเรยค์อมพวิเตอรร์ว่มในการวางแผนการรักษา
พญ.จันทรจ์ริา สทิธพิงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1926

การศกึษาอัตราการตดิเชือ้ซ า้ภายหลังการผา่ตัดแกไ้ขใหมใ่นการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่และขอ้

สะโพกเทยีมเนือ่งจากการตดิเชือ้บรเิวณขอ้เทยีมระหวา่งกลุม่ผูป่้วยทีพ่บเชือ้กอ่โรคและไมพ่บ

เชือ้กอ่โรค

ผศ. นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1927
การศกึษาอัตราการทรดุตัวลงของขอ้สะโพกเทยีมแบบครึง่ขอ้ชนดิทีไ่มใ่ชส้ารยดึตรงึกระดกู

ในผูป่้วยทีม่โีรคกระดกูคอสะโพกหัก
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1928
การศกึษาอัตราการรอดชพีของผูป่้วยวณัโรคทีม่กีารตดิเชือ้ไวรัสเอช ไอ ว/ีเอดสร์ว่มดว้ยที่

นอนรักษาตัว ณ สถาบันบ าราศนราดรู
นางสาวภณศา วงศาศริภัิทร เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1929
การศกึษาอัตราการรอดชวีติและปัจจัยในการพยากรณ์โรค ในผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจาย มายัง

กระดกูสนัหลัง และ กดทับไขสนัหลังในผูป่้วยชาวไทย
อ. นอ. นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1930

การศกึษาอัตราการรอดชวีติโดยรวมระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยการรักษา เพือ่เปรยีบเทยีบ

ยาแพมโบรลซิแูมบ (ยาเอ็มเค-3475) กับการรักษาดว้ยยาเคมบี าบัดทีม่แีพลทนัิมเป็น

สว่นประกอบ ในอาสาสมัครโรคมะเร็งปอดชนดิไมใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กระยะลกุลามหรอืระยะ

แพรก่ระจายทีต่รวจพบพดี-ีแอล1 ทีไ่มเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น (Keynote 042) (Protocol

 No. MK-3475 PN 042-00 )

ผศ.นพ. วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1931
การศกึษาอัตราการลดลงของการไหลเวยีนโลหติในผูป่้วยหัวใจลม้เหลวชนดิทีไ่มม่กีารบบีตัว

ของหัวใจหอ้งลา่งซา้ยลดลง
ศ.นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1932 การศกึษาอัตราการหายขาดของโรคมัยแอสทเีนยี กราวสิในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1933
การศกึษาอัตราความส าเร็จของการใสท่อ่หลอดลมคอในหอ้งฉุกเฉนิโดยนักศกึษาแพทยช์ัน้ปี

ที ่6 หลังการทบทวนการท าหัตถการเสมอืนจรงิกอ่นขึน้ปฏบิัตงิาน
อ. พญ.อษุาพรรณ สรุเบญจวงศ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

1934 การศกึษาอัตราตายในผูป่้วยหัวใจลม้เหลวทีม่ภีาวะบบีตัวของหัวใจดขีองโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.เมทนิ ีกติตโิพวานนท์ อายรุศาสตร์

1935

การศกึษาอัตราสว่นของความกวา้งหัวใจตอ่ความกวา้งชอ่งอก (CTR) จากภาพถ่ายเอ็กซเรย์

คอมพวิเตอรท์รวงอก (chest CT) เปรยีบเทยีบกับภาพถ่ายเอ็กซเรยท์รวงอก(chest x-ray)ใน

ผูป่้วยทีไ่มม่ภีาวะหัวใจโต

รศ. พญ.นศิา เมอืงแมน รังสวีทิยา

1936

การศกึษาอัตราสว่นความสมัพันธใ์นแนวตัง้ของกระดกูสนัหลังสว่นคอในผูป่้วย Rheumatoid 

Arthritis ทีม่ภีาวะ Basilar Invagination และไมม่ภีาวะ Basilar Invagination และผูป่้วย

ท่ัวไป

ผศ. นพ.มนตช์ยั เรอืงชยันคิม ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1937
การศกึษาอาการและอาการแสดงของผูป่้วยทีม่อีาการทางระบบประสาทของผูป่้วยเบเชท้ใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.จริาพร จติประไพกลุศาล อายรุศาสตร์

1938 การศกึษาอาการแสดง, ลักษณะภาพแมมโมแกรมและอัลตราซาวนใ์น Breast lymphoma รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

1939 การศกึษาอาการแสดงและการตอบสนองตอ่การรักษาของโรคดา่งขาวในประชากรไทย ผศ. พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

1940 การศกึษาอาการแสดงทางโลหติวทิยาในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบเรือ้รังไมท่ราบสาเหตใุนเด็ก อ. พญ.ศริรัิตน ์จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

1941
การศกึษาอาการแสดงลักษณะทางพยาธวิทิยาและผลการรักษา ของโรคแกรนูโลมาชนดิตดิ

เชือ้และไมต่ดิเชือ้ทีส่มัพันธก์ับการท าหัตถการดา้นความสวยงาม
ผศ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา

1942
การศกึษาอาการขา้งเคยีงในการใชย้า L-asparaginase เพือ่รักษามะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิ

เฉียบพลันในผูป่้วยเด็กของโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.นัทธ ีนาคบญุน า กมุารเวชศาสตร์

1943
การศกึษาอณุหภมูติ า่ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีการตอบสนองของอนิเตอรเ์ฟอรอนในการ

ตอ่ตา้นเชือ้ไวรัสในเซลลเ์พาะเลีย้งและสตัวท์ดลอง
น.ส.กติตมิา สาคร และ ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

1944
การศกึษาอบุัตกิารณ์ atheromatous plaque ในหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่น ascending 

(ascending aorta) ในผูป่้วยไทยทีม่าผา่ตัดหัวใจ
อ. นพ.เชาวนันท ์ค าตุย้เครอื วสิญัญวีทิยา

1945
การศกึษาอบุัตกิารณ์ ความเสีย่ง สาเหตขุองการตายของผูป่้วยทีรั่บไวใ้นโรงพยาบาล ใน

ระหวา่งการผา่ตัด 24 ชัว่โมงและ 30 วนัภายหลังการหลังผา่ตัด
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิญัญวีทิยา

1946
การศกึษาอบุัตกิารณ์ ความรนุแรงและระยะเวลาของการชาหรอืการออ่นแรงของกลา้มเนือ้ที่

เป็นผลจากการฉีดยาชาบรเิวณประสาทฟีเมอรอล
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิญัญวีทิยา

1947
การศกึษาอบุัตกิารณ์ ปัจจัยเสีย่ง และลักษณะการด าเนนิโรคของกลุม่อาการโลวแ์อนทเีรยีรร์ี

เซคชนั
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1948
การศกึษาอบุัตกิารณ์ อัตราการเสยีชวีติและภาวะแทรกซอ้นในทารก น ้าหนักนอ้ยกวา่ 2,500 

กรัม
ศ.คลนิกิ นพ.ธราธปิ โคละทัต กมุารเวชศาสตร์

1949 การศกึษาอบุัตกิารณ์เนือ้งอกปฐมภมูขิองกระดกูสนัหลังในรพ.ศริริาช รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1950
การศกึษาอบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งในการเกดิอาการคลืน่ไสแ้ละอาเจยีนภายหลังการระงับ

ความรูส้กึในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิญัญวีทิยา

1951

การศกึษาอบุัตกิารณ์และปัจจัยทีส่มัพันธก์ับภาวะความดันเลอืดต า่ขณะผา่ตัดใสเ่ครือ่งกระตุน้

ไฟฟ้าหัวใจ cardiac resynchronization therapyทีม่/ีไมม่ ีdefibrillator ในโรงพยาบาลศริิ

ราช

รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1952
การศกึษาอบุัตกิารณ์และผลลัพธใ์นการรักษาโรคกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืดชนดิเอสทยีกจาก

ภาวะขดลวดอดุตัน โดยวธิกีารรักษา หลอดเลอืดโคโรนารยี ์ผา่นสายสวน
รศ. พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

1953
การศกึษาอบุัตกิารณ์และผลลัพธท์างคลนิกิของภาวะไตวายเฉียบพลันในผูป่้วยทีม่ปีระวตั ิ

ไดรั้บยาตา้นการอักเสบทีไ่มใ่ชส่เตยีรอยดใ์น รพ.ศริริาช
อ. นพ.สกุจิ รักษาสขุ อายรุศาสตร์

1954

การศกึษาอบุัตกิารณ์และลักษณะทางคลนิกิของโรคเม็ดเลอืดแดงสงูผดิปกต ิโรคเกล็ดเลอืด

สงูผดิปกต ิโรคพังผดืไขกระดกูชนดิปฐมภมูทัิง้ระยะกอ่นมพัีงผดืและหลังมพัีงผดื และโรค

พังผดืไขกระดกูชนดิทตุยิภมูทิีเ่กดิตามหลังโรคเกล็ดเลอืดสงูและโรคเม็ดเลอืดแดงสงูผดิปกติ

 โดยอาศัยการกลายพันธุข์องยนี JAK2V617F, Calreticulin และ MPL

อ. ดร. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1955
การศกึษาอบุัตกิารณ์โรคมะเร็งทีพ่บตามมาในมะเร็งศรีษะและล าคอชว่งเวลา 10 ปี ยอ้นหลัง

ในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.จฬุาลักษณ์ ประเสรฐิตระกลู โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1956
การศกึษาอบุัตกิารณ์การเกดิ และปัจจัยเสีย่งการเกดิน ้ายอ่ยตับออ่นร่ัวซมึภายหลังการผา่ตัด 

pancreatico-duodenectomy
อ. ดร. นพ.ชตุวิชิยั โตวกิกัย ศัลยศาสตร์

1957
การศกึษาอบุัตกิารณ์การเกดิภาวะแทรกซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกับการฉีดยาชาบรเิวณเสน้ประสาท

ในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดกระดกูและขอ้ในโรงพยาบาลตตยิภมูแิหง่หนึง่
รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิญัญวีทิยา

1958
การศกึษาอบุัตกิารณ์การเกดิภาวะตอ่มหมวกไตบกพรอ่งในผูป่้วยโรคผมรว่งเป็นหยอ่มทีไ่ดรั้บ

การรักษาดว้ยยาไตรแอมซโินโลน อะเซโตไนด ์แบบฉีดเขา้กลา้มเนือ้
ผศ. พญ.สเุพ็ญญา วโรทัย ตจวทิยา

1959

การศกึษาอบุัตกิารณ์การเป็นมะเร็งจากการตรวจพบโดยบังเอญิของกอ้นทีต่อ่มหมวกไตสอง

ขา้งในประชากรไทยทีไ่มเ่ป็นมะเร็งหรอือาการสงสยัมะเร็งโดยเครือ่งเอกซเ์รยค์อมพวิเตอร ์

เพือ่ดคูวามจ าเป็นในการตรวจตดิตาม

รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

1960
การศกึษาอบุัตกิารณ์การตดิเชือ้รนุแรง และผลลัพธข์องผูป่้วยเด็กโรคเอสแอลอใีน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

1961
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของการเกดิรอยพับและจดุเลอืดออกบรเิวณผวิหนังเมือ่ใชอ้ปุกรณ์รอง 

และไมใ่ชอ้ปุกรณ์รองใตผ้า้พันแขนในการวดัความดันเลอืดในอาสาสมัคร
นางสาวมธลุา ธารรัีตน์ วสิญัญวีทิยา

1962
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของทารกน ้าหนักตัวนอ้ยทีส่ามารถเจรญิเตบิโตไดต้ามเกณฑ ์และปัจจัย

เสีย่งทีม่ผีลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโต
พญ.นุชชนาฏ ธรรมเนยีมดี กมุารเวชศาสตร์

1963
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของผูป่้วยแขนขาพกิารขาดหายแตก่ าเนดิในโรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี

 2548 - 2557
อ. พญ.รัชรนิ คงคะสวุรรณ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1964
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของภาวะ atheromatous plaque ในหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่น 

ascending (ascending aorta) ในผูป่้วยไทยทีม่าผา่ตัดหัวใจ
อ.นพ.เชาวนันท ์ค าตุย้เครอื วสิญัญวีทิยา

1965
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของภาวะแพอ้าหารและการเจรญิเตบิโตของทารกทีม่ภีาวะแพโ้ปรตนี

นมววัซึง่ไดรั้บอาหารเสรมิตามวยัทีม่สีารกอ่ภาวะภมูแิพต้ า่
อ. พญ.ชนกานต ์กังวานพรศริิ กมุารเวชศาสตร์

1966
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของภาวะโพรงจมกูและไซนัสอักเสบภายหลังการฉายแสงในผูป่้วยมะเร็ง

โพรงหลังจมกู
อ.นพ.เจตน ์ล ายองเสถยีร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1967
การศกึษาอบุัตกิารณ์ความผดิปกตขิองไขสนัหลังแตก่ าเนดิชนดิซอ่นเรน้ดว้ยการตรวจคัด

กรองอัลตรา้ซาวดใ์นเด็กทีต่รวจพบรอยบุม๋ทีห่ลัง
อ. พญ.พริา เนือ่งตัน รังสวีทิยา

1968 การศกึษาอบุัตกิารณ์ทีเ่พิม่ข ึน้ของสารกอ่ภมูแิพจ้ากชดุทดลองพืน้ฐาน อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์ ตจวทิยา

1969
การศกึษาอบุัตกิารณ์ภาวะแทรกซอ้นทางหัวใจทีร่นุแรงทีเ่กดิขึน้ในผูป่้วยหลังมาเขา้รับการ

ผา่ตัดเปิดหลอดเลอืดแดงใหญท่ีค่อ
อ.นพ.อภชิาต ศภุธรรมวทิย์ วสิญัญวีทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1970

การศกึษาอบุัตกิารณ์ภาวะตอ่มหมวกไตบกพรอ่งในผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิ Diffuse 

Large B-cell หลังไดรั้บการรักษาดว้ยาเคมบี าบัดรอบที ่5 ซึง่มสีเตยีรอยดข์นาดสงูเป็น

สว่นประกอบ

อ. พญ.สรินิาถ สรินิทรว์ราวงศ์ อายรุศาสตร์

1971
การศกึษาอบุัตกิารณ์ภาวะหัวใจหยดุเตน้ระยะระหวา่งและหลังผา่ตัดในเด็กทีม่ารับการผา่ตัด

หัวใจ
รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา

1972
การสง่เสรมิการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอว ีและเสรมิสรา้งความครอบคลมุของการดแูลรักษา

ในวยัรุน่ชายทีม่เีพศสมัพันธก์ับชายและสวประเภทสอง
ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1973 การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารในสตรตีัง้ครรภท์ีม่ารับการรักษาดว้ยอาการเจ็บครรภก์อ่นก าหนด รศ. ดร. พญ.พรพมิล เรอืงวฒุเิลศิ กมุารเวชศาสตร์

1974 การสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสูง่านวจัิยระดับประเทศ รศ.นพ.เชดิชยั นพมณีจ ารัสเลศิ อายรุศาสตร์

1975
การสรา้งเซลลเ์ดอรม์ัลแปปิลาจากเซลลต์น้ก าเนดิโดยการเหนีย่วน าส าหรับศกึษาโรคผมบาง

ทางพันธกุรรม
รศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง ตจวทิยา

1976 การสรา้งเซลลต์น้ก าเนดิโดยการเหนีย่วน าส าหรับศกึษาโรคผมบางพันธกุรรม ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ตจวทิยา

1977
การสรา้งเซลลต์น้ก าเนดิตัวออ่นมนุษยจ์ากตัวออ่นปกต ิตัวออ่นทีม่คีวามผดิปกตทิางพันธกุรรม

 และตัวออ่นทีเ่กดิจากการกระตุน้ใหเ้จรญิเตบิโตดว้ยสารเคมี
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1978 การสรา้งเนือ้เยือ่กระดกูออ่นส าหรับการรักษาบาดแผลกระดกูออ่นผวิขอ้ ผศ. นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1979

การสรา้งและการตรวจสอบแบบจ าลองทางคณติศาสตรเ์พือ่การพยากรณ์การกระจายโรคโดย

ล าดับการแพรก่ระจายตอ่มน ้าเหลอืงและชนดิของเชือ้ HPV ในมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลาม

ซึง่รักษา โดยการฉายรังสรีว่มกับเคมบี าบัด ในระยะเวลา 5 ปี

ผศ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา

1980

การสรา้งและการพสิจูนย์นืยันจากฐานขอ้มลูภายนอกของกฎการท านายทางคลนิกิโดยรวม

สมมตฐิานเรือ่งล าดับของตอ่มน ้าเหลอืงทีแ่พรก่ระจาย ส าหรับการพยากรณ์การแพรก่ระจาย

ของมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลามทีรั่กษาโดยการฉายรังสรีว่มกับเคมบี าบัดในระยะเวลา 5 ปี

อ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา

1981

การสรา้งโมเดลเพือ่ใชใ้นการแยกรอยโรคชนดิทีม่กี าเนดิมากจากผนังล าไส ้(mural-based 

lesions) ออกจากรอยโรคชนดิทีเ่กดิบนเยือ่บผุวิล าไส ้(mucosal lesions) ในผูป่้วยทีม่ี

เลอืดออกในล าไสเ้ล็ก

ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

1982
การสรา้งความตระหนักเรือ่งหลอดเลอืดสมองส าหรับผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาช สามารถลด

ระยะเวลา การวนิจิฉัยและรักษา โรคหลอดเลอืดสมองทีเ่กดิอาการในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.จฑุากานต ์โชตรัิตนะศริิ อายรุศาสตร์

1983

การสว่นขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชือ่ยาเป็นเวลา 14 เดอืนของการศกึษาวจัิยการเพิม่ขนาด

ยาเป็นขัน้ๆ แบบกลุม่คูข่นาน ปกปิดทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิ

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาอสีองศนูยศ์นูยเ์จ็ด (พแีรมพาเนล) เมือ่ใหเ้ป็นการรักษา

เสรมิส าหรับผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่อีาการชกัเฉพาะสว่นชนดิทีไ่มส่ามารถควบคมุไดด้ว้ยยากัน

ชกัทีใ่ชอ้ยู ่บัญช ีPERAMPANEL E2007-G000-307 FACULTY OF MEDICINE SIRERAJ 

HOSPITAL (016-415747-2)

ผศ. นพ.สรุชยั  ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

1984
การสอ่งกลอ้งสายออ่นประเมนิหลอดอาหารภายใตก้ารใชย้าชาเฉพาะที ่: ประสบการณ์ 7 ปี 

ในคลนิกิการกลนื โรงพยาบาลศริริาช
พญ.จฬุาลักษณ์ ประเสรฐิตระกลู โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1985

การสอดใสส่ายสวนทีม่บีอลลนูภายในหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นชอ่งทอ้ง เพือ่ชว่ยในการ

รักษาภาวะหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นชอ่งทอ้งทีโ่ป่งพองและแตกเขา้ในชอ่งทอ้งชัว่คราว : 

รายงานผูป่้วย 3 ราย

ผศ. นพ.ชมุพล วอ่งวานชิ ศัลยศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1986
การสอนชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานดว้ยวดีทัิศนส์ าหรับผูด้แูลผูป่้วยเด็กทีเ่สีย่งตอ่การเกดิภาวะหัวใจ

หยดุเตน้
นางสาวลดาวรรณ อบุล ฝ่ายการพยาบาล

1987 การสงัเกตพฤตกิรรม non-technical skill ในพยาบาลสง่เครือ่งมอืผา่ตัด นางสาววรรณวมิล คงสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล

1988
การส ารวจเพือ่ศกึษาการใชบ้รกิารการแพทยแ์ผนโบราณและการแพทยท์างเลอืกในการรักษา

โรคล าไสอ้ักเสบเรือ้รังในทวปีเอเชยี
ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

1989
การส ารวจแนวทางในการวนิจิฉัยและดแูลรักษาอาการปวดหลังแบบอักเสบ และโรคขอ้และ

ขอ้กระดกูสนัหลังอักเสบของแพทยไ์ทย
ผศ. พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

1990
การส ารวจแนวทางการปฏบิัตใินการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละไสต้รงของแพทยโ์ดย

ใชแ้บบสอบถาม
รศ. พญ.นนทล ีเผา่สวสัดิ์ อายรุศาสตร์

1991
การส ารวจขอ้มลูการนอนพืน้ฐาน คณุภาพการนอนและความสมัพันธต์อ่ภาวะสขุภาพของกลุม่

ประชากรผูใ้หญท่ีม่ารับบรกิารในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

1992
การส ารวจความชกุของการใชย้าปฏชิวีนะในโรงพยาบาลตามระบบส ารวจขององคก์ารอนามัย

โลก
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

1993 การส ารวจคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคขอ้อักเสบเรือ้รังไมท่ราบเหตใุนเด็ก อ. พญ.ศริรัิตน ์จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

1994 การส ารวจชนดิของเห็ดและพฤตกิรรมของคนเก็บเห็ดป่าในประเทศไทย ผศ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1995 การส ารวจทัศนคตขิองแพทยเ์กีย่วกับการใหเ้ลอืด อ. นพ.ก าแหง วชัรักษะ วสิญัญวีทิยา

1996 การส ารวจทางโภชนาการในหอผูป่้วยไอซยีู อ. นพ.ภาณุวฒัน ์พรหมสนิ อายรุศาสตร์

1997 การส ารวจผูป่้วยบาดเจ็บไขสนัหลังในชมุชนประเทศไทย พญ.ชยาภรณ์ โชตญิาณวงษ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1998

การส ารวจพืน้ฐานความรูเ้กีย่วกับภาวะสมองเสือ่มในผูด้แูลผูป่้วย และความสมัพันธร์ะหวา่ง

ความรูค้วามเขา้ใจในตัวโรคกับภาวะซมึเศรา้ และภาวะวติกกังวลในผูด้แูลผูป่้วยสงูอายทุีม่ ี

สมองเสือ่ม

ผศ. นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

1999
การส ารวจภาวะการไดย้นิบกพรอ่งและโรคหใูนเด็กนักเรยีนทางภาคใตข้องประเทศไทย พ.ศ. 

2554
อ. นพ.สมทุร จงวศิาล โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2000
การส ารวจภาวะการไดย้นิบกพรอ่งและการทรงตัวผดิปกตใินกลุม่ผูส้งูอายไุทย ในจังหวดั

สมทุรสาคร
อ. นพ.สมทุร จงวศิาล โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2001
การส ารวจระดับชาตเิกีย่วกับการรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะถุงหุม้ดรูาฉีกขาดโดยไมต่ัง้ใจขณะผา่ตัด

บรเิวณกระดกูสนัหลังสว่นเอวในประเทศไทย
รศ. นพ.วทิเชษฐ ์พชิยัศักดิ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2002
การส ารวจระดับประเทศถงึประสทิธผิลของอปุกรณ์ลา้งจมกูและความพงึพอใจของผูป่้วยตอ่

อปุกรณ์ลา้งจมกู
อ. นพ.ไตรภมู ิสวุรรณเวช โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2003
การส ารวจสาเหตทุีผู่ป่้วยระดับ 5 เขา้รับบรกิารหอ้งแพทยเ์วร หน่วยตรวจโรคแพทยเ์วร –

ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวอษุณีย ์ฟองศรี ฝ่ายการพยาบาล

2004 การส ารวจสขุภาพผูส้งูอายใุนชมุชน รศ. พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2005 การส ารวจอาการแพฮ้สิตามนิในจากการบรโิภคแมลงในประเทศไทย รศ. นพ.สมัมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2006
การส าลักวตัถุแปลกปลอมในทางเดนิหายใจในผูป่้วยเด็ก-ลักษณะทางคลนิกิและแบบ

แผนการสง่ตอ่ผูป่้วย
อ. นพ.อาชวนิทร ์ตันไพจติร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2007
การสบืสวนโรคและจัดการผูส้มัผัสวณัโรคจากบคุลากรทางการแพทยท์ีห่อผูป่้วยเด็กของ

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2008
การหยดุใชผ้ลติภัณฑท์างผวิหนังทีม่สีว่นผสมของแป้งสาลใีนผูท้ีแ่พแ้ป้งสาลมีผีลตอ่การ

ลดลงของระดับการแพแ้ป้งสาลหีรอืไม่
ผศ.พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

2009
การหา mutation ในยนี Uroporphyrinogen III cosynthase (UROS) ในเด็กหญงิไทยที่

เป็นโรค congenital erythropoietic porphyria และสมาชกิในครอบครัว
ผศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

2010 การหาเทคนคิทีเ่หมาะสมส าหรับการใชเ้ลเซอรจ์ีท้ าลายเนือ้เยือ่ในการรักษาทารกในครรภ์ รศ.พญ.นศิารัตน ์(พทัิกษ์วชัระ) ยมาภัย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2011 การหาความถีท่ีม่ปีระสทิธภาพของการนวดแบบราชส านักในการรักษา อาการปวดเขา่ รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2012

การหาคา่ความสอดคลอ้งกันในการแปลผล การคน้หาความผดิปกต ิและลักษณะความ

ผดิปกตทิีต่รวจพบจากการตรวจเตา้นมดว้ยเครือ่งอัลตรา้ซาวนดค์วามถีส่งูอัตโนมัต ิ

(Automated Whole Breast Ultrasound) เปรยีบเทยีบกับเครือ่งตรวจอัลตรา้ซาวนดด์ว้ยมอื 

(Handheld Ultrasound)

นพ.ธรรมนติย ์อังศสุงิห์ ศนูยถั์นยรักษ์

2013
การหาปรมิาณมะเร็งในตอ่มน ้าเหลอืงเซนตเินลเพือ่ท านายสภาวะของตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่มใ่ช่

เซนตเินลในมะเร็งเตา้นมระยะเริม่ตน้
ศ. ดร. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

2014 การหาปัจจัยเสีย่งของการเกดิภาวะปัสสาวะคา้งในผูป่้วยทีผ่า่ตัดแกไ้ขภาวะกระบังลมหยอ่น ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2015
การหายไปของแอนตบิอดตีอ่เชือ้ไวรัสเอชไอวใีนเด็ก ทีค่ลอดจากมารดาตดิเชือ้ไวรัสเอชไอวี

แตไ่มม่กีารตดิเชือ้
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

2016
การหาสาเหตทุางพันธกุรรมของโรคใหลตายโดยการตรวจรหัสพันธกุรรมชนดิ Whole 

Genome Sequencing
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

2017
การหาอัตราการเกดิและปัจจัยเสีย่งโรคหลอดเลอืดสมองตบีตันในผูป่้วยไทยทีไ่ดรั้บการ

วนิจิฉัย Non-valvular atrial fibrillation
พญ.ธัญญรัตน ์ชยัพฤกษ์มาลาการ อายรุศาสตร์

2018
การหาอบุัตกิารณ์การเกดิภาวะสมรรถภาพสมองบกพรอ่งหลังผา่ตัดระยะเริม่ตน้ในผูป่้วย

สงูอายวุยัปลายหลังการผา่ตัดทีม่คีวามเสีย่งต า่โดยใชร้ะบบการแพทยท์างไกล
รศ. พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิญัญวีทิยา

2019
การออกแบบและพัฒนาเครือ่งออกก าลังกายแบบสายพานเดนิใตน้ ้าเพือ่การออกก าลังกาย

และการบ าบัดรักษา
รศ.พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2020
การออกแบบและพัฒนารถเข็นไฟฟ้าอเนกประสงคส์ าหรับเด็กพกิารทางสมองและเด็ก 

กลา้มเนือ้ออ่นแรง
รศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

2021
การออกแบบหุ่นจ าลองการฝึกเจาะเยือ่แกว้หแูละใสท่อ่ระบายในผูป่้วยเด็กดว้ยเทคโนโลยี

การประมวลผลภาพทางการแพทยแ์ละการพมิพต์น้แบบสามมติิ
ผศ. ดร. พฒุนัินท ์แพทยพ์ทัิกษ์ และ นายกวนิ ประตมูณีชยั เทคโนโลยหีุ่นจ าลองทางการศกึษาแพทยศาสตร์

2022 การออกก าลังกายแบบมแีรงตา้นอยา่งงา่ยในผูส้งูอายทุีม่มีวลกลา้มเนือ้นอ้ย รศ.พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2023
การอักเสบของยเูวยีสว่นหลังจากเชือ้ cytomegalovirus ในผูป่้วยทีม่ไิดต้ดิเชือ้ Human 

immunodeficiency virus
ผศ. พญ.ณัฐพร เทศะวบิลุ จักษุวทิยา

2024 การอา้งเหตใุนผูป่้วยวยัรุน่โลหติจางธาลัสซเีมยีชนดิพึง่พาเลอืด นางสาวเลอลักษณ์ สวุรรณฑล กมุารเวชศาสตร์

2025 การอดุหลอดเลอืดกอ่นการผา่ตัดเนือ้งอกของกระดกูในโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

2026
การอดุหลอดเลอืดสายสะดอืดว้ยเครือ่งไบโพลา่รโ์ดยใชพ้ลังงานและเวลาตา่งๆ ทีอ่ายคุรรภ ์

18 ถงึ 23 สปัดาห ์ภายนอกรา่งกาย
พญ.เมธาว ีอฬุารวงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2027 ก าลังหักเหแสงของแกว้ตาเทยีมทีเ่หมาะสมส าหรับใสใ่นชอ่งหนา้ถุงหุม้เลนส์ รศ. นพ.อดศิักดิ ์ตรนีวรัตน์ จักษุวทิยา

2028 ก าหนดเวลาเชงิกลยทุธใ์นการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเอชไอว ี(สตารท์) รศ. นพ.วนัิย  รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2029 ขจัดวณัโรครา้ยจากหัวหนินอ้มร าลกึมหาราชนัยภ์มูพิล รศ. นพ.นธิพัิฒน ์เจยีรกลุ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2030

ขนาดยาเฮพารนิบรหิารทางหลอดเลอืดด าทีเ่หมาะสมในผูป่้วยเด็กในชว่งหลังการผา่ตัด

ท าทางเชือ่มระหวา่งหลอดเลอืดแดงรา่งกายกับหลอดเลอืดแดงพัลโมนาร ีชนดิบลาล็อค-

เทาวสกิดัดแปลง ทีใ่ชห้ลอดเลอืดเทยีมขนาดต า่กวา่ 4 มลิลเิมตร ในโรงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.ธรีพงศ ์โตเจรญิโชค ศัลยศาสตร์

2031 ขอ้เสนอการจัดสรรไตจากผูบ้รจิาคสมองตายวธิใีหมเ่พือ่ใชไ้ตบรจิาคใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ อ. พญ.นลนิ ีเปรมัษเฐยีร อายรุศาสตร์

2032 ขอ้บง่ชีแ้ละผลลัพธข์องการใสท่อ่ชว่ยหายใจของทารกแรกเกดิในโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.รัชฎา กจิสมมารถ กมุารเวชศาสตร์

2033
ขอ้บง่ชีใ้นการใหส้ารอาหารทางหลอดเลอืดด าในผูป่้วยในของภาควชิาอายรุศาสตร ์

โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

2034
ขอ้มลูอาการและการรักษาผูป่้วยรอยโรคแตก่ าเนดิกลุม่หลอดเลอืดชนดิ slow-flow vascular

 malformation ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ.รัตนาวลัย นติยิารมย์ กมุารเวชศาสตร์

2035

ความเกีย่วขอ้งระหวา่งกลโูคสเมตาบอลซิมึและยาเม็ดคมุก าเนดิชนดิฮอรโ์มนรวมหรอืยาเม็ด

โพรเจสทนิชนดิรับประทานเป็นรอบๆ ในสตรไีทยทีเ่ป็นกลุม่อาการถุงน ้ารังไขห่ลายใบ: 

การศกึษาแบบสงัเกตระยะเวลา 3 ปี

พญ.อธภัิทร ์นวลละออง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2036
ความเขา้ใจและทัศนคตติอ่ภาวะสมองเสือ่มในแพทยป์ระจ าบา้น คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล
ผศ.นพ.รุง่นรัินดร ์ประดษิฐส์วุรรณ อายรุศาสตร์

2037

ความเขา้ใจวนัิยการรับประทานยา การตตีรา และพฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุน่ทีเ่ขา้รว่มใน

โครงการฐานขอ้มลูการรักษาเด็กตดิเชือ้เอชไอวใีนทวปีเอเชยี โดยการสมัภาษณ์ผา่น

โปรแกรมเสยีงจากคอมพวิเตอรเ์พือ่ตอบคาถามดว้ยตนเอง (โปรแกรมแทปฮอดอคาซี)่ 

(TA009)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

2038
ความเครยีด แรงสนับสนุนทางสงัคม และการรับรูส้ขุภาพโดยรวมของผูป่้วยมะเร็งตอ่ม

ลกูหมากระยะลกุลามแรกรับการวนิจิฉัยโรค
ดร.ผอ่งพักตร ์พทิยพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล

2039
ความเทีย่งและความตรงของการวดัมมุการหมนุของขอ้สะโพกดว้ยสมารท์โฟน เปรยีบเทยีบ

กับเครือ่งวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวสามมติิ
รศ. นพ.พสิฏิฐ ์เลศิวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2040
ความเทีย่งของการประเมนิทางเดนิหายใจกอ่นผา่ตัดระหวา่งวสิญัญแีพทยแ์ละนักศกึษา

วสิญัญพียาบาล
นางสาวอังศมุาศ หวงัดี วสิญัญวีทิยา

2041
ความเทีย่งตรงและความเชือ่ถอืไดข้องแบบสอบถามคัดกรองผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหยดุหายใจ

ขณะหลับชนดิอดุกัน้
พญ.พชิญนันท ์ชืน่ฉอด โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2042
ความเทีย่งตรงและความเชือ่ถอืไดข้องแบบสอบถามพฤตกิรรมหลังจากนอนโรงพยาบาล 

ฉบับภาษาไทย
อ.พญ.ฐานกิา เกยีรตชิยั วสิญัญวีทิยา

2043
ความเทีย่งตรงและความเชือ่ถอืไดข้องแบบสอบถามภาวะเปราะบางอยา่งงา่ย ฉบับภาษาไทย

ในการวนิจิฉัยภาวะเปราะบางในผูป่้วยสงูอายไุทยกอ่นเขา้รับการผา่ตัด
รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

2044

ความเทีย่งตรงและความเชือ่มั่นของแบบสอบถามประเมนิการใชง้าน การสญูเสยี

ความสามารถของแขน และสขุภาพโดยรวมของผูท้ีม่ภีาวะแขนบวมน ้าเหลอืง Lymph-ICF-UL

 ฉบับภาษาไทย

อ.พญ.ชยาภรณ์ โชตญิาณวงษ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2045
ความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม International Hip Outcome Tool 

ฉบับภาษาไทย (TH-iHOT-33)
รศ.นพ.พสิฏิฐ ์เลศิวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2046

ความเทีย่งตรงในการท านายภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิจากเลอืดออกผดิปกตหิลังการใสข่ดลวด

ขยายหลอดเลอืดหัวใจในประชากรไทยโดยใชเ้กณฑค์ะแนนความเสีย่งเลอืดออกผดิปกต ิ

(PRECISE-DAPT score)

รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

Page 134 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2047 ความเทีย่งตรงของการประเมนิผลนักศกึษาแพทยข์องภาควชิาอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

2048
ความเทีย่งตรงของระบบคัดกรองผูป่้วย5ระดับความรนุแรง ทีน่ ามาใชใ้หมใ่นตกึผูป่้วยนอก 

ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

2049
ความเป็นไปไดแ้ละความปลอดภัยของเซลลต์น้ก าเนดิจากไขกระดกู เมือ่ฉีดเขา้วุน้ตาแก่

ผูป่้วยโรคจอตามสีารสทีีถ่่ายทอดทางพันธกุรรม (Phase2)
ศ. แพทยห์ญงิละอองศร ีอัชชนยีะสกลุ จักษุวทิยา

2050
ความเป็นไปไดใ้นการใช ้Calcification ในการก าหนดต าแหน่งของตอ่มลกูหมาก ส าหรับการ

ฉายรังสดีว้ยภาพน าวถิี
อ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

2051
ความเป็นไปไดก้ารผา่ตัดปิดชอ่งทางเชือ่มระหวา่งกระเพาะปัสสาวะและชอ่งคลอดทีต่ าแหน่ง

เหนอืไตรโกน
ผศ. นพ.ภควฒัน ์ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

2052
ความเป็นจรงิและความคาดหวงัของพยาบาลบนหอผูป่้วย ตอ่คณุลักษณะทีพ่งึประสงคข์อง

นักศกึษาแพทยเ์วชปฏบิัต ิคณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลัยแหง่หนึง่
นางนภัสสร รุง่เรอืง คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

2053 ความเศรา้โศกและคณุภาพชวีติหลังเหตกุารณ์วนัที ่13 ตลุาคม 2559 นางสาวจรยิา จันตระ จติเวชศาสตร์

2054
ความเสีย่งในการเกดิการบาดเจ็บตอ่หลอดเลอืดแดง ขณะใส ่screw เพือ่ยดึตรงึกระดกูหักที่

บรเิวณกระดกูทเิบยีสว่นตน้ดว้ยโลหะดามกระดกูชนดิ narrow locking plate ทางดา้น medial
อ. นพ.ลขิติ รักษ์พลเมอืง ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2055
ความเสีย่งของเกษตรกรเลีย้งสตัวต์อ่การมเีชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพีในล าไสจ้ากเชือ้ดือ้ยาตา้นจลุ

ชพีในสตัวท์ีเ่ลีย้งและผลกระทบตอ่เชือ้ทีอ่าศัยอยูใ่นล าไสข้องเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว ์(ระยะที ่1)
ศ.นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

2056 ความเสีย่งของโรคอว้นตอ่การกลับเป็นซ า้ของโรคเบลานท:์ การศกึษาน ารอ่ง อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2057

ความเสีย่งของการพบมะเร็งทีก่อ้นทีต่อ่มไทรอยด:์ เปรยีบเทยีบระหวา่งระบบการรายงานผล

ทางเซลลว์ทิยาแบบ Non-Bethesda และ Bethesda ในการท าหัตถการเจาะดดูเซลลด์ว้ย

เข็มเล็ก

พญ.พรีภาว ์ภัทรพงศานติ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2058 ความเสีย่งของภาวะอว้นตอ่การกลับเป็นซ า้ของโรคเบลานท์ อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2059 ความเสีย่งตอ่สขุภาพจากยาเคมบี าบัดในน ้าทิง้ของโรงพยาบาล
น.ส.จารวุรรณ ขาวพลับ และ ผศ.ดร.ฉลองขวญั ตัง้บรรลอื

กาล
นติเิวชศาสตร์

2060

ความเหมาะสมในการสง่ตรวจแอนตบิอดตีอ่ฟอสโฟไลปิดตามแนวทางการสง่ตรวจของ The 

Antiphospholipid Antibodies Subcommittee of the International Society of 

Thrombosis and Hemostasis guidelines 2009 ในผูป่้วยของโรงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2061
ความแตกตา่งในเรือ่งผลการรักษาแบบไมผ่า่ตัดและการผา่ตัดของกระดกูโหนกแกม้หัก : 

การทบทวน 5 ปี
อ. นพ.จตพุร ศริกิลุ ศัลยศาสตร์

2062
ความแตกตา่งของการเตรยีมอสจุริะหวา่งวธิ ีswim up รว่มกับ zeta methodและ density 

gradient centrifugationรว่มกับ zeta method กรณีศกึษาน ารอ่ง
ผศ. ดร. นพ.สมสญิจน ์เพ็ชรยิม้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2063
ความแตกตา่งของปรมิาตรการบวมรอบรอยโรคของเนือ้งอกปฐมภมูใินสมองเปรยีบเทยีบกับ

เนือ้งอกทีก่ระจายมายังสมองจากภาพการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอร์
รศ. นพ.พพัิฒน ์เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

2064
ความแตกตา่งของผลการตรวจทางพยาธวิทิยาระหวา่งการตัดชิน้เนือ้ภายใตก้ารสอ่งกลอ้ง

ตรวจปากมดลกูและการตัดปากมดลกูเป็นรปูกรวย
นพ.ศชิฌพุงศ ์หนูทอง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2065
ความแตกตา่งภายในและระหวา่งผูต้รวจในการประเมนิพังผดืในตับดว้ยเครือ่งอารฟ่ี์ ในผูป่้วย

ทีส่งสยัไขมันพอกตับในกลุม่ผูป่้วยทีอ่ว้นลงพงุ
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

Page 135 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2066

ความแมน่ย าในการท านายการเป็นมะเร็งของกอ้นทีต่อ่มไทรอยดเ์ป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยใชก้ารวดั

ความยดืหยุน่ของกอ้นทีต่อ่มไทรอยด ์(Elastography) รว่มกับการใชร้ะบบการรายงาน

ผลอัลตรา้ซาวนข์องการตรวจกอ้นทีต่อ่มไทรอยด(์Thyroid imaging and data system: 

TIRADS) ของศริริาช

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

2067
ความแมน่ย าในการท านายภาวะครรภเ์ป็นพษิ โดยการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ใน

สตรตีัง้ครรภช์ว่งไตรมาสทีห่นึง่, สองและสาม
รศ.นพ.ตวงสทิธิ ์วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2068

ความแมน่ย าในการวเิคราะหข์นาดเสน้เลอืดสมองโป่งพอง (Aneurysm size) โดยการ

เปรยีบเทยีบระหวา่งการตรวจหลอดเลอืดดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (Vessel wall MRI) และ 

การตรวจเสน้เลอืดสมองโดยการฉีดส ี(Digital subtraction Angiography)

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

2069

ความแมน่ย าในการวนิจิฉัยของการตรวจ F-18 fluorodeoxyglucose positron emission 

tomography/ computed tomography ในผูป่้วยมะเร็งไทรอยดช์นดิ differentiated ทีม่คีา่

ซรัีม Tg สงูผดิปกต ิแตไ่มพ่บรอยโรคจากผลภาพสแกนทัง้ตัวดว้ยไอโอดนี 131

อ. พญ.เฉลมิรัตน ์แกว้พดุ รังสวีทิยา

2070
ความแมน่ย าในการวนิจิฉัยตอ่มน ้าเหลอืงทรวงอกโตโดยการใชอ้ลีาสโตกราฟฟีเและฮสิโตแก

รม
นพ.สรายทุธ เอีย่มสอาด อายรุศาสตร์

2071

ความแมน่ย าของ contrast-enhanced computerize tomography ในการวนิจิฉัย small (≤ 

3 cm.) hepatocellular carcinoma and intrahepatic cholangiocarcinoma โดยพจิารณา

จาก enhancement pattern

รศ. พญ.รณษิฐา ทองดี รังสวีทิยา

2072
ความแมน่ย าของ QRS translation จากคลืน่ไฟฟ้าหัวใจในการท านายแกนบดิหัวใจเทยีบกับ

ภาพรังสวีนิจิคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจ
ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2073
ความแมน่ย าของเกณฑค์ลืน่ไฟฟ้าหัวใจในการวนิจิฉัยภาวะหัวใจหอ้งลา่งซา้ยโต 

เปรยีบเทยีบกับการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจในกลุม่คนอว้นและกลุม่คนไมอ่ว้น
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

2074
ความแมน่ย าของเครือ่งวดัคา่บลิริบูนิทางผวิหนังเปรยีบเทยีบกับคา่บลิริบูนิในเลอืดของทารก

แรกเกดิ
พญ.ปณุณาณี วฒุเิกตุ กมุารเวชศาสตร์

2075
ความแมน่ย าของเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรใ์นการตรวจปรมิาณเลอืดไปเลีย้งกลา้มเนือ้หัวใจดว้ย

เครือ่งเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรเ์จเนอเรชัน่สองแบบสองหัว
อ. นพ.วทิยา ไชยธรีะพันธ์ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนินีาถ

2076

ความแมน่ย าของแบบประเมนิในการท านายผลการรักษาและความสมัพันธข์อง MYC, BCL2, 

BCL6 and p53 protein expression ตอ่ผลการรักษาในผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิ 

Diffuse large B cell lymphoma ในคนไทย

อ. นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์

2077
ความแมน่ย าของแบบประเมนิความเสีย่งในการท านายภาวะเลอืดออกในสมองภายหลังไดรั้บ

ยาสลายลิม่เลอืดในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตันเฉียบพลันในประชากรไทย
พญ.อาภากร ซงึถาวร อายรุศาสตร์

2078
ความแมน่ย าของการใชค้ลืน่เสยีงความถีส่งูในการตรวจอวยัวะหลายระบบเพือ่ชว่ยในการ

วนิจิฉัยภาวะหัวใจลม้เหลวเฉียบพลันโดยแพทยป์ระจ าบา้นของภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉนิ
อ. พญ.ธันยพร นครชยั เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2079
ความแมน่ย าของการใชค้ลืน่ไฟฟ้าหัวใจในการวนิจิฉัยภาวะหอ้งหัวใจโตและหอ้งหัวใจหนาตัว

ในผูป่้วยเด็ก
อ. พญ.ศภุลัคน ์กาญจนอทัุย กมุารเวชศาสตร์

2080 ความแมน่ย าของการตรวจการนอนหลับชนดิจ ากัดขอ้มลูในประชากรไทย รศ.นพ.นธิพัิฒน ์เจยีรกลุ อายรุศาสตร์

2081
ความแมน่ย าของการตรวจคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ การวนิจิฉัยภาวะกลา้มเนือ้หัวใจตายและหัวใจหอ้ง

ลา่งซา้ยโตใน ผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองการน าไฟฟ้าหัวใจหอ้งลา่งซา้ย
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

2082 ความแมน่ย าของการตรวจสไปโรเมตรยีใ์นการวนิจิฉัยภาวะ restrictive ventilatory defect รศ. นพ.นธิพัิฒน ์เจยีรกลุ อายรุศาสตร์
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2083

ความแมน่ย าของการน าขอ้แนะน าของสมาคมตรวจดว้ยกลอ้งสอ่งขยายทางชอ่งคลอดและ

พยาธวิทิยาของปากมดลกูแหง่สหรัฐอเมรกิา (The American Society for Colposcopy and

 Cervical Pathology, ASCCP) มาใชใ้นสตรไีทยทีต่รวจพบเซลลป์ากมดลกูผดิปกตชินดิ

รนุแรงนอ้ย (เอเอสซ-ียเูอส (ASC-US) และแอลเอสไอแอล (LSIL)

รศ.พญ.ไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2084
ความแมน่ย าของการวนิจิฉัยโรคหชูัน้กลางอักเสบชนดิทีม่นี ้าขัง ของแพทยป์ระจ าบา้นโสต 

นาสกิ ลารงิซ ์กอ่นและหลังการสอนดว้ย video pneumatic otoendoscopy
นพ.อัศวนิ เรอืงมงคลเลศิ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2085
ความแมน่ย าของความหนาผนังมดลกูสว่นลา่งในสตรตีัง้ครรภ ์18-22 สปัดาห ์เพือ่ท านายการ

คลอดกอ่นก าหนด
พญ.เพยีงบหุลัน ยาปาน สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2086 ความแมน่ย าของชดุค าถามเรือ่งผลกระทบของโรคขอ้อักเสบสะเก็ดเงนิภาษาไทย รศ.พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

2087
ความแมน่ย าของระบบการรายงานผลภาพการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (MRI) ของตอ่ม

ลกูหมาก ชดุที ่2
รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

2088
ความแมน่ย าของสิง่บง่ชีจ้ากคลืน่เสยีงความถีส่งูในการตรวจคัดกรองทารกทีม่โีครโมโซม

ผดิปกตใินไตรมาสแรกในสตรตีัง้ครรภค์วามเสีย่งสงู
Assoc. Prof.Pharuhas Chanprapaph, M.D. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2089
ความไวและความจ าเพาะของการตรวจวเิคราะหค์วามสมบรูณ์ของเม็ดเลอืดแดง (CBC) ของ

เครือ่ง BC-6800 Plus ในการคัดกรองภาวะโรคธาลัสซเีมยี
นางสาวบณุยนุช ชชัวานชิกลุ อายรุศาสตร์

2090 ความกลัวการคลอดบตุรและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ในสตรตีัง้ครรภ์ นพ.เมธัส พันธุแ์ยม้มาลี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2091
ความคงตัวของ semenogelin ในน ้าอสจุแิละในคราบอสจุบินผา้ชนดิตา่ง ๆ ภายใตอ้ณุหภมูิ

ตา่ง ๆ
ผศ. พญ. สภุาวรรณ เศรษฐบรรจง และ น.ส.พชรภรณ์ รักสกลุ นติเิวชศาสตร์

2092
ความครอบคลมุในการไดรั้บวคัซนีป้องกันไขห้วดัใหญข่องผูป่้วยเด็กโรคหดื ในโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. พญ.อรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์

2093
ความคลาดเคลือ่นของการคะเนการเสยีเลอืดภายหลังคลอดดว้ยสายตาเปรยีบเทยีบกับการ

คะเนการเสยีเลอืดดว้ยถุงตวงเลอืดชนดิรองใตก้น้แบบปลอดเชือ้
อ. นพ.ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2094
ความคดิเห็นของนักศกึษาผูช้ว่ยพยาบาลตอ่คณุลักษณะ บทบาทหนา้ทีข่องอาจารยท์ีป่รกึษา

 โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นางประนอม พรมแดง ฝ่ายการพยาบาล

2095
ความคดิเห็นของผูด้แูลผูป่้วยเด็กโรคกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชนทีม่ตีอ่สือ่ใหค้วามรู ้เกีย่วกับการท า

กายภาพบ าบัดทีบ่า้น
รศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

2096
ความคดิเห็นของพยาบาลตอ่ความกา้วหนา้ในวชิาชพีพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ 

โรงพยาบาลตตยิภมู ิในกรงุเทพมหานคร
นางสาวจารวุรรณ คงตระกลู ฝ่ายการพยาบาล

2097
ความคุม้คา่ของการจัดการฝึกอบรมวธิปีรับพฤตกิรรมเด็กเทยีบกับการรักษาตามมาตรฐานปกติ

ส าหรับเด็กทีม่ปัีญหาพฤตกิรรมเมือ่ตดิตามไปในระยะเวลา 1 ปี
อ. นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

2098
ความจ าเป็นของการใชย้าปฏชิวีนะเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้ทีส่มัพันธก์ับการคลอดภายหลังการ

คลอดปกตคิรบก าหนด
รศ. นพ.วทิยา ถฐิาพันธ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2099
ความจ าเป็นของการผา่ตัดแบบไมฉุ่กเฉนิในผูป่้วยทีม่เีลอืดออกจากกระเปาะล าไสใ้หญโ่ป่ง

พองและการวเิคราะหปั์จจัยเสีย่งของการเกดิเลอืดออกซ า้
พญ.อสิรยิา มงคลศภุวาร ศัลยศาสตร์

2100
ความจ าเป็นตอ้งรับการรักษาตัวในหอผูป่้วยวกิฤตใินผูป่้วยเด็กหลังการผา่ตัดแกไ้ขภาวะหัวใจ

แตก่ าเนดิทีไ่มซ่บัซอ้น
อ. นพ.เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ศัลยศาสตร์
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2101

ความชกุ และการรักษาภาวะกลา้มเนือ้พรอ่งและภาวะทพุโภชนาการในผูป่้วยสงูอายมุะเร็ง

ทีม่าเขา้รับการผา่ตัด รศ.พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิญัญวีทิยา

2102
ความชกุ และความเสีย่งตอ่การเกดิภาวะบกพรอ่งของสมรรถนะทางสมอง ในผูป่้วยเด็กโรคไต

เรือ้รัง
ผศ. พญ.ธนพร ไชยภักดิ์ กมุารเวชศาสตร์

2103

ความชกุ และชนดิของเชือ้เอชพวีกีลุม่ความเสีย่งสงู ในสตรทีีม่ผีลตรวจเซลลป์ากมดลกูพบ

เซลลช์นดิ แอลเอสไอแอล (LSIL) และความสมัพันธต์อ่การตรวจพบพยาธสิภาพทีม่ี

ความส าคัญทางคลนิกิ

อ.พญ.นดิา จารมีติร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

2104
ความชกุ คา่ใชจ้า่ย และปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับการใชย้าเกนิความจ าเป็นในโรงพยาบาล

ชมุชน
นศพ.รัชวชิญ ์เสรฐภักดี เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2105
ความชกุ ปัจจัยเสีย่งและการเสยีชวีติของภาวะตับวายเฉียบพลันในผูป่้วยตับแข็งทีม่ลีักษณะ

ทางคลนิกิแยล่งอยา่งรวดเร็ว
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

2106
ความชกุ ปัจจัยเสีย่งและผลของการตัง้ครรภ ์ของภาวะครรภเ์ป็นพษิรนุแรงทีเ่กดิกอ่นอายคุรรภ์

 34 สปัดาห ์ในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.รัฐญิา เพยีรพเิศษ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ

2107
ความชกุ ลักษณะโรคและการด าเนนิโรคทางคลนิกิของ primary biliary cirrhosis ทีม่ี

ลักษณะของ autoimmune hepatitisโรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี พ.ศ. 2542-2557
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

2108
ความชกุ ลักษณะทางคลนิกิและการเปลีย่นแปลงของพังผดืในตับของผูป่้วยโรคตับคั่งไขมัน

ทีม่นี ้าหนักตัวปกติ
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

2109 ความชกุ, ปัจจัยเสีย่งและการรักษาภาวะลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดด าชัน้ลกึในหญงิตัง้ครรภ์ ผศ. พญ.บณุฑรกิา สวุรรณวบิลูย์ อายรุศาสตร์

2110 ความชกุและ ปัจจัยสง่เสรมิการรักษาโรค Tubo-ovarian abscess โดยวธิกีารผา่ตัด นพ.สายัณห ์เลือ่งชยัเชวง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2111
ความชกุและการกระจายสายพันธุข์องเชือ้ไวรัสเอชพวีใีนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู 

เปรยีบเทยีบระหวา่งการเก็บโดยแพทยแ์ละเก็บดว้ยตนเอง
อ.พญ.ปัทมา เชาวโ์พธิท์อง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2112
ความชกุและการพยากรณ์โรคของภาวะลิน้หัวใจไตรคัสปิดร่ัวรนุแรงในคนไขท้ีม่ภีาวะหัวใจ

หอ้งบนสัน่พลิว้
รศ. พญ.นธิมิา รัตนสทิธิ์ อายรุศาสตร์

2113
ความชกุและการรักษาภาวะกลา้มเนือ้พรอ่งและภาวะทพุโภชนาการในผูป่้วยสงูอายมุะเร็ง ทีม่า

เขา้รับการผา่ตัด
รศ. พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิญัญวีทิยา

2114
ความชกุและความรนุแรงของการตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบซใีนผูป่้วยธาลัสซเีมยีเมเจอรแ์ละ

อนิเตอรม์เีดยีรใ์นโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

2115

ความชกุและความสมัพันธข์องความผดิปกตขิองคลืน่ไฟฟ้าหัวใจและดัชนกีารแข็งตัวของ

หลอดเลอืดแดง (CAVI) กับชนดิและความรนุแรงของโรคโลหติจางธาสสัซเีมยีโรงพยาบาลศิ

รริาช

ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2116
ความชกุและความสมัพันธท์างคลนิกิของโรคเชือ้ราทีเ่ทา้ในนักเรยีนจา่ทหารเรอืโรงเรยีนชมุ

พลทหารเรอื
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

2117
ความชกุและความสมัพันธร์ะหวา่งความผดิรปูของไขสนัหลังชนดิ Occult Spinal 

Dysraphism กับความผดิรปูของทวารหนักในทารก
รศ. นพ.รวศิ เรอืงตระกลู ศัลยศาสตร์

2118
ความชกุและชนดิของเชือ้เอชพวีกีลุม่ความเสีย่งสงู ในสตรทีีม่ผีลตรวจเซลลป์ากมดลกูพบ 

ASC-US ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

Page 138 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2119
ความชกุและปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิโรคไตเรือ้รังภายหลังการบรจิาคไตเพือ่ปลกูถ่ายใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ปีณดิา สกลุรัตนศักดิ์ อายรุศาสตร์

2120
ความชกุและปัจจัยความเสีย่งของการเกดิเบาหวานในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการเปลีย่นตับ 

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

2121
ความชกุและปัจจัยท านายการท างานทีไ่มเ่หมาะสมของเครือ่งกระตกุไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

ชนดิถาวร ในผูป่้วยทีร่อดชวีติจากภาวะหัวใจหยดุเตน้ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

2122

ความชกุและปัจจัยท านายการท างานทีไ่มเ่หมาะสมของเครือ่งกระตกุไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

ชนดิถาวร ในผูป่้วยทีร่อดชวีติจากภาวะหัวใจหยดุเตน้ทีม่โีครงสรา้งหัวใจปกตใินโรงพยาบาลศิ

รริาช

อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

2123
ความชกุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับเพศสมัพันธท์ีผ่ดิปกตใินสตรทีีฝั่งยาคมุก าเนดิอมิพลานอน 

(Implanon)
พญ.สธุธีร ทองตัน สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2124 ความชกุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการตอบสนองตอ่การรักษาของผูป่้วยโรคซฟิิลสิระยะตน้ ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

2125
ความชกุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับภาวะซมึเศรา้ในผูป่้วยทีรั่กษาอยูใ่นหอผูป่้วยศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลศริริาช
นพ.พัลลภัทร นอ้ยธิ จติเวชศาสตร์

2126 ความชกุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งของภาวะการกลัวการลม้ในผูส้งูอายไุทย ผศ. ดร. นพ.นันทวชั สทิธรัิกษ์ จติเวชศาสตร์

2127
ความชกุและปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางตาและไตในผูป่้วย

เบาหวานชนดิที ่2 ในเขตอ าเภอ ทา่มว่ง จังหวดักาญจนบรุี
นศพ.วรีะกานต ์สนิทวเีลศิมงคล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2128
ความชกุและปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับภาวะมวลกลา้มเนือ้นอ้ยในผูส้งูอายทุีเ่ป็นเบาหวาน

ชนดิที ่2
นางสาวบงกช วริยิะ ฝ่ายการพยาบาล

2129
ความชกุและปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับภาวะหัวใจหอ้งลา่งซา้ยบบีตัวลดลง ในผูป่้วยภาวะไต

วายขัน้สดุทา้ยทีรั่กษาดว้ยการลา้งไต
รศ. พญ.นธิมิา รัตนสทิธิ์ อายรุศาสตร์

2130
ความชกุและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับโรคซมึเศรา้และภาวะวติกกังวลในผูป่้วยโรคขอ้และกระดกูสนั

หลังอักเสบ
รศ. พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

2131
ความชกุและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการท างานอยูใ่นระบบรัฐบาลหลังจบการศกึษาของแพทย์

ประจ าบา้นอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
นางเรวด ีพรีวฒันฒกึ อายรุศาสตร์

2132

ความชกุและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการลม้ การไดรั้บบาดเจ็บและสาเหตภุายนอกของการเจ็บป่วย

และการตายในผูป่้วยโรคจติเวช โรคทางระบบประสาท และผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาทางจติประสาท

ในฐานขอ้มลูผูป่้วยของโรงพยาบาลศริริาช

ผศ. ดร. นพ.นันทวชั สทิธรัิกษ์ จติเวชศาสตร์

2133
ความชกุและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับผลการรักษาทีด่ใีนผูป่้วยเด็กและวยัรุน่ทีม่ภีาวะไมย่อมไป

โรงเรยีนของ โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
ผศ. พญ.สรินัิดดา ปัญญาภาส จติเวชศาสตร์

2134 ความชกุและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่ตัง้ครรภ ์โรงพยาบาลศริริาช พญ.กศุลาภรณ์ วงษ์นยิม จติเวชศาสตร์

2135
ความชกุและผลการดแูลทางยโูรโดยวธิมีาตรฐานในเด็กทีม่กีารท างานผดิปกตขิองทางเดนิ

ปัสสาวะสว่นลา่ง
ศ. พญ.อัจฉรา สมับณุณานนท์ กมุารเวชศาสตร์

2136
ความชกุและผลการรักษาของโรคปอดอักเสบทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรกิารสขุภาพ ใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.พนูทรัพย ์วงศส์รุเกยีรติ์ อายรุศาสตร์

2137 ความชกุและผลการรักษานิว้ล็อกทีโ่รงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.อตเิรก จวิะพงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2138
ความชกุและผลลัพธท์างคลนิกิของ renal tubular acidosis ชนดิปฐมภมู ิในผูป่้วยเด็กทีม่า

ดว้ยภาวะเลีย้งไมโ่ตทีโ่รงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.อนริธุ ภัทรากาญจน์ กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2139
ความชกุและลักษณะของพฤตกิรรมการท ารา้ยตัวเองในนักเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลายใน

กรงุเทพมหานคร
ผศ.นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

2140 ความชกุและลักษณะทางคลนิกิของโรคไวรัสตับอักเสบบแีละซใีนผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวี ผศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2141
ความชกุและลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยทีถู่กงพูษิตอ่ระบบเลอืดกัดทีก่ารแข็งตัวของเลอืด

แบบขา้งเตยีงปกตใินครัง้แรก แตผ่ดิปกตใินภายหลัง
อ. พญ.ณัฏฐดิา โอวฒันาพานชิ ศัลยศาสตร์

2142
ความชกุของเชือ้แบคทเีรยีทีผ่วิหนังและเชือ้รา Candida ในชอ่งปากของผูป่้วยสะเก็ดเงนิใน

ภมูภิาคเขตรอ้น
ผศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจนม์นตรี ตจวทิยา

2143
ความชกุของเชือ้แบคทเีรยีประจ าถิน่ทีด่ ือ้ยาปฏชิวีนะในชอ่งคลอดและทวารหนักของหญงิ

ตัง้ครรภ ์และผลกระทบตอ่การตดิเชือ้ในทารกแรกเกดิ
อ.พญ.อรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์

2144
ความชกุของเชือ้กอ่โรคของน ้าหรอืหนองในชอ่งเยือ่หุม้ปอดจากการตดิเชือ้ของผูป่้วยเด็กใน

โรงพยาบาลศริริาชปี 2552-2561
รศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

2145
ความชกุของแบคทเีรยีดือ้ยาตา้นจลุชพีหลายขนานในอจุจาระ ชอ่งจมกู และชอ่งปากของ

ผูป่้วยทีรั่บไวรั้กษาของผูป่้วยทีรั่บไวรั้กษาในหอผูป่้วยอายรุศาสตรท่ั์วไป โรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

2146 ความชกุของแอนตบิอดตีอ่ HLA ในผูบ้รจิาคเลอืดชาวไทย รศ. พญ.ศศจิติ เวชแพศย์ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

2147 ความชกุของโรคจมกูอักเสบภมูแิพเ้ฉพาะทีใ่นผูป่้วยโรคจมกูอับเสบเรือ้รัง รศ. นพ.พงศกร ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2148
ความชกุของโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธแ์ละผลทางสตูกิรรมในสตรตีัง้ครรภท์ีม่าคลอดบตุรที่

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวปิยนุช สายสขุอนันต์ ฝ่ายการพยาบาล

2149 ความชกุของโรคปรทัินตแ์ละฟันผใุนผูป่้วยโรคลิน้หัวใจพกิารในโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2150
ความชกุของโรคปวดกลา้มเนือ้และเยือ่พังผดืไฟโบรมัยอัลเจยีในผูป่้วยกลุม่อาการปวด

กลา้มเนือ้มัยโอฟาสเชีย่ลเรือ้รัง
รศ. นพ.ประดษิฐ ์ประทปีะวณชิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2151
ความชกุของโรคพารก์นิสนัระยะทา้ยในผูป่้วยโรคพารก์นิสนัไทยโดยใชข้อ้ตกลงนยิามของ

โรคพารก์นิสนัระยะทา้ยจากการศกึษา CEPA: การศกึษาในหนึง่สถาบันวจัิย
ผศ. นพ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์

2152 ความชกุของโรคสมาธสิัน้ในผูป้กครองของผูป่้วยเด็กสมาธสิัน้ทีม่ารักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช พญ.ภาระว ีชโลธร จติเวชศาสตร์

2153 ความชกุของกระดกูระยางคห์ักจากการลม้ในผูป่้วยผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2154
ความชกุของกลุม่อาการถุงน ้ารังไขห่ลายใบในรังไขข่องหญงิทีม่ปีระวตัเิป็นเบาหวานขณะ

ตัง้ครรภ์
รศ. พญ.สชุาดา อนิทววิฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2155 ความชกุของกลุม่อาการถุงน ้าหลายใบในรังไขข่องหญงิทีม่ปีระวตัเิป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ รศ.ดร.นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

2156
ความชกุของกลุม่อาการอว้นลงพงุในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบสะเก็ดเงนิและโรคขอ้กระดกูสนัหลัง

อักเสบตดิยดึในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

2157
ความชกุของการเกดิเข็มต าขณะเย็บแผลฝีเย็บและทัศนคตใินการรายงานอบุัตกิารณ์ของ

นักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6
อ. พญ.นลนิ ีพาณชิยวฏั สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2158 ความชกุของการเกดิซ า้ของภาวะลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดด าในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร อายรุศาสตร์

2159
ความชกุของการเกดิผลบวกลวงจากการตรวจคัดกรองเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภแ์ละ

ความสมัพันธก์ับ ภาวะแทรกซอ้นของการตัง้ครรภ์
พญ.เอือ้กานต ์ทนานใหญ่ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2160
ความชกุของการเกดิภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พริว้ซ ึง่ตรวจพบจากการใสเ่ครือ่งกระตุน้หัวใจและ

ความสมัพันธก์ับการเกดิภาวะสมองขาดเลอืดในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

2161
ความชกุของการเป็นอัมพาตของเสน้ประสาทใบหนา้และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเป็นอัมพาตของ 

เสน้ประสาทใบหนา้หลังการผา่ตัดเนือ้งอกของตอ่มน ้าลายหนา้หู
พญ.ชญานนิ เรอืนแป้น โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
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2162
ความชกุของการใชย้าตา้นจลุชพีและเชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพี ณ จดุหนึง่ของเวลาในวนัหนึง่ที่

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

2163
ความชกุของการใชย้ามากเกนิจ าเป็นในผูส้งูอายทุีเ่ขา้รับการผา่ตัดและความสมัพันธก์ับการ

เกดิภาวะการสญูเสยี หนา้ทีก่ารรับรูก้ารเขา้ใจหลังผา่ตัด
รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

2164
ความชกุของการใหเ้ลอืดในสตรทีีไ่ดรั้บการผา่ตัดมดลกูทางหนา้ทอ้งทีส่มัพันธก์ับภาวะเยือ่บุ

มดลกูเจรญิผดิทีใ่นโรงพยาบาลศริริาช
พญ.กติตยิา จันทะปิดตา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2165
ความชกุของการไดรั้บสารพษิหรอืยาเกนิขนาดในเด็กทีม่รีายงานไปยังศนูยพ์ษิวทิยา 

โรงพยาบาลศริริาชชว่งระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ.2549-2555)
อ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

2166
ความชกุของการตรวจพบกอ้นทีรั่งไขจ่ากการตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูของสตรทีีม่ารับบรกิาร

ทีห่น่วยตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูทางนรเีวช โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.นลนิ ีพาณชิยวฏั สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2167
ความชกุของการตรวจพบลิม่เลอืดอดุกัน้เฉียบพลันในเสน้เลอืดปอดจากการตรวจเอ็กซเ์รย์

คอมพวิเตอร์
ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2168 ความชกุของการตดิเชือ้ Rickettsia felis ในผูป่้วยทีม่ารับบรกิารทีโ่รงพยาบาลศริริาช นางสาวเสาวลักษณ์ ศลิปสาคร อายรุศาสตร์

2169 ความชกุของการตดิเชือ้ไวรัสบเีคทีไ่ตในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการปลกูถ่ายไตร พ.ศริริาช อ. พญ.ปีณดิา สกลุรัตนศักดิ์ อายรุศาสตร์

2170 ความชกุของการตดิสารเสพตดิ (แอลกอฮอลแ์ละบหุรี)่ ในผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลท่ัวไป อ. ดร. นพ.วรภัทร รัตอาภา จติเวชศาสตร์

2171
ความชกุของการท ารา้ยเด็กตัง้แตอ่าย ุ0 – 15 ปี ในผูป่้วยเด็กทีม่ารับการรักษาในแผนก

อบุัตเิหตขุองโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2172
ความชกุของการมเีชือ้แบคทเีรยีกลุม่เอ็นเทอรโ์รแบคทเีรยีซทีีด่ ือ้ยาตา้นจลุชพีกลุม่คารบ์าเพ

เนมในอจุจาระของผูป่้วยทีรั่บไวรั้กษาในหอผูป่้วยอายรุศาสตรโ์รงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.วลัยพร วงัจนิดา อายรุศาสตร์

2173
ความชกุของความผดิปกตขิองฮอรโ์มนธัยรอยดใ์นผูป่้วยจติเวชทีไ่ดรั้บการรักษาแบบผูป่้วยใน

เป็นครัง้แรกในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ศภุโชค สงิหกันต์ จติเวชศาสตร์

2174
ความชกุของตอ่มน ้าเหลอืงแพรก่ระจายสว่นกลางทีค่อ ในผูป่้วยมะเร็งตอ่มไทรอยด ์Papillary

 ทีไ่ดรั้บการตรวจพบผลบวกของตอ่มน ้าเหลอืงสว่นกลางทีค่อจากการอัลตราซาวน์
ผศ. นพ.ไพบลูย ์สรุยีพ์งษ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2175 ความชกุของผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทีผ่ดิปกตใินผูป่้วยเด็กทีม่าดว้ยอาการไขแ้ละชกั ผศ. นพ.สรวศิ วรีวรรณ กมุารเวชศาสตร์

2176

ความชกุของผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูระยะ IA2-IB ซึง่มปัีจจัยเสีย่งสงูตอ่การกลับเป็นซ า้ของ

โรคภายหลังการผา่ตัดมดลกูแบบถอนรากถอนโคนและเลาะตอ่มน ้าเหลอืงในอุง้เชงิกรานสอง

ขา้ง

พญ.ชลดิา เรารุง่โรจน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2177
ความชกุของพังผดืบรเิวณสะดอืในผูป่้วยทีเ่คยผา่ตัดชอ่งทอ้งจากการประเมนิผา่นการผา่ตัด

สอ่งกลอ้งทางนรเีวช
พญ.ศริภิารด ีดลิกวฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2178 ความชกุของภาวะ sinus thrombosis ในผูป่้วยโรค Dural Arteriovenous Fistula อ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์

2179
ความชกุของภาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภจ์ากการตรวจคัดกรองสตรตีัง้ครรภท์กุรายทีม่าฝาก

ครรภท์ีโ่รงพยาบาลศริริาช
พญ.กนกวรณุ วฒันนรัินตร์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2180 ความชกุของภาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภ ์ในสตรทีีม่ารับการฝากครรภใ์นโรงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2181
ความชกุของภาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภท์ีว่นิจิฉัยกอ่น 24 สปัดาห ์ในสตรทีีม่ารับการฝาก

ครรภใ์นโรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2182
ความชกุของภาวะแทรกซอ้นเรือ้รังของหลอดเลอืดขนาดเล็กในผูเ้ป็นเบาหวาน ทีไ่ดรั้บการ

ตรวจในคลนิกิโรคเบาหวานในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ระววีรรณ เลศิวฒันารักษ์ อายรุศาสตร์
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2183
ความชกุของภาวะไขมันในเลอืดสงูและประสทิธภิาพการดแูลรักษาภาวะไขมันในเลอืดสงูใน

ผูป่้วยไตวายเรือ้รัง ทีค่ลนิกิตรวจผูป่้วยนอก ภาควชิาอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

2184 ความชกุของภาวะขาดวติามนิดใีนผูป่้วยโรคไตเสือ่มเรือ้รังชาวไทย อ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

2185
ความชกุของภาวะครรภเ์ป็นพษิในสตรตีัง้ครรภท์ีม่ภีาวะความดันโลหติสงู ในโรงพยาบาลศริิ

ราช
พญ.อภชิญา ปรัชญาชยัพมิล สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2186 ความชกุของภาวะชว่งหา่งระหวา่งการตัง้ครรภส์ัน้ในโรงพยาบาลศริริาช นพ.วศนิ มตุตาวรงค์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2187 ความชกุของภาวะซดีและผลลัพธข์องการตัง้ครรภข์องมารดาในระยะคลอด นพ.นริทร ศรสีโุข สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2188 ความชกุของภาวะซมึเศรา้หลังคลอดในหญงิตัง้ครรภว์ยัรุน่ในโรงพยาบาลศริริาช นพ.วศนิ มตุตาวรงค์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2189 ความชกุของภาวะตอ่มหมวกไตท างานนอ้ยในผูป่้วยทีม่กีอ้นทีต่อ่มหมวกไตทัง้สองขา้ง พญ.กนกพร สรรพวทิยกลุ อายรุศาสตร์

2190
ความชกุของภาวะทางโภชนาการชนดิตา่งๆ ในผูป่้วยทีม่คีวามรูค้ดิถดถอยชนดิสมองเสือ่มอัล

ไซเมอรแ์ละสมองเสือ่มจากหลอดเลอืดสมองในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

2191 ความชกุของภาวะทางสขุภาพจติในผูเ้ป็นเบาหวานเด็กและวยัรุน่ในโรงพยาบาลศริริาช อ.พญ.ศันสนยี ์เรอืงสอน กมุารเวชศาสตร์

2192 ความชกุของภาวะน ้าตาลในเลอืดต า่และผลการรักษาในทารกกลุม่เสีย่ง รศ.พญ.โสภาพรรณ เงนิฉ ่า กมุารเวชศาสตร์

2193
ความชกุของภาวะพรอ่งน ้ายอ่ยตับออ่นในผูป่้วยตับออ่นอักเสบเรือ้รังและการตอบสนองทาง

คลนิกิหลังการรับประทานน ้ายอ่ยตับออ่นทดแทน
รศ.นพ.สพุจน ์พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

2194

ความชกุของภาวะวติกกังวลและซมึเศรา้ในผูป่้วยทีม่ารักษาภาวะผูม้บีตุรยากในโรงพยาบาลศิ

รริาช โดยใชแ้บบวดัอาการวติกกังวลและอาการซมึเศรา้ Hospital Anxiety and Depression 

Scale ฉบับภาษาไทย (Thai HADS)

พญ.วรษิฐา สกลุแสงประภา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2195
ความชกุของภาวะสกรตูัดหัวกระดกูตน้ขาภายหลังการยดึตรงึกระดกูสะโพกหักดว้ยแกนดาม

กระดกู ชนดิ Cephalomedullary nail รุน่ Natural nail (Zimmer®) และ ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง
ผศ. นพ.ดเิรก ตันตเิกตุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2196
ความชกุของภาวะสญูเสยีมวลกลา้มเนือ้ลายและความสามารถในการพยากรณ์โรคในผูป่้วย

ตับแข็งทีร่อการผา่ตัดเปลีย่นตับ
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

2197
ความชกุของภาวะหลอดเลอืดแดงสว่นปลายตบีตันทีไ่มม่อีาการแสดงในผูเ้ป็นเบาหวานทีม่า

รับบรกิารทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2198
ความชกุของภาวะหัวใจหอ้งลา่งซา้ยคลายตัวผดิปกตใินผูป่้วยโรคอว้นทีม่ารับการผา่ตัดลด

ขนาดกระเพาะอาหาร
อ.นพ.อภชิาต ศภุธรรมวทิย์ วสิญัญวีทิยา

2199 ความชกุของภาวะอว้นในฝ่ายชายของคูส่มรสชาวไทยทีม่ภีาวะมบีตุรยาก ผศ. นพ.จปรัฐ ปรชีาพานชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2200
ความชกุของระดับอมิมโูนโกลบลูนิอตีอ่สว่นประกอบของไรฝุ่ นและความสมัพันธต์อ่การ

แสดงออกของโรคภมูแิพใ้นคนไทย : การศกึษาแบบสหสถาบัน
รศ. นพ.พงศกร ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2201
ความชกุของรปูแบบระดผูดิปกต ิของสตรทีีใ่สห่ว่งอนามัยชนดิทองแดง ณ คลนิกิวางแผน

ครอบครัว โรงพยาบาลศริริาช
พญ.ขณดิา บัวขาว สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2202
ความชกุของสตรตีัง้ครรภห์มูเ่ลอืด Rh ลบทีม่าคลอดบตุรในโรงพยาบาลศริริาช และไดรั้บ 

anti-D immunoglobulin ครบทัง้ในระยะกอ่นและหลังคลอด
พญ.ธารทพิย ์อทัุยพัฒน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2203
ความชกุของสายพันธุ ์HPV ในผูป่้วยชายไทยโรคหดูหงอนไก ่ทีม่ารับการตรวจทีค่ลนิกิ

โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์
รศ. ดร. นายแพทยส์ขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2204
ความชกุของสารภมูติา้นทานตอ่โรคไอกรนและระดับของสารภมูติา้นทานหลังจากไดรั้บวคัซนี

คอตบี บาดทะยัก ไอกรนชนดิไมม่เีซลล ์1 ครัง้ในสตรตีัง้ครรภไ์ทย
อ. พญ.นลัท สมภักดี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2205
ความชกุของหลอดเลอืดด าผดิปกตเิรือ้รัง ตามความรนุแรงทางคลนิกิและปัจจัยเสีย่งทีม่ผีล

ตอ่การท าใหเ้กดิหลอดเลอืดด าบกพรอ่งเรือ้รังในผูป่้วยหลอดเลอืดด าผดิปกตเิรือ้รัง
รศ. นพ.เฉนยีน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์

2206
ความชกุปัจจัยเสีย่งและอัตราการเสยีชวีติของโรคทอ่น ้าดอีักเสบจากการตดิเชือ้แบคทเีรยีที่

ดือ้ตอ่ยาปฏชิวีนะกลุม่ Third-generation cephalosporin
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

2207

ความชกุสมัพัทธข์องการเกดิ และลักษณะจ าเพาะตา่งๆจากการตรวจทางเอกซเรย์

คอมพวิเตอร ์และเอกซเรยค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า ใน sclerosing variant ของ 

well-differentiated liposarcoma จากผูป่้วยในศริริาชพยาบาล

รศ. พญ.กลุนุช ชาญชยัรจุริา รังสวีทิยา

2208
ความตรงและความเทีย่งของแบบประเมนิสขุภาพผูป่้วย-9 ในการคัดกรองภาวะซมึเศรา้ของ

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
รศ. พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2209 ความตอ้งการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวชิาชพี ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ นางสาวดษุฎ ีอรรจนอ์ังกรู วสิญัญวีทิยา

2210
ความตอ้งการในการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน : กรณีศกึษาคณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล
นางสาววลัลยี ์ศรปีระภาภรณ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

2211
ความถีใ่นการพบเสน้เอ็น Extensor hallucis capsularis และการผันแปรของจดุเกาะปลาย

ของเสน้เอ็น Tibialis anterior: การศกึษาในรา่งอาจารยใ์หญ่
รศ. นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2212
ความถูกตอ้งและการตอบสนองของดัชนบีารเ์ธลตอ่การประเมนิการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในผูป่้วย

สงูอายทุีม่ภีาวะกระดกูคอสะโพกหัก
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2213

ความถูกตอ้งและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม Hip dysfunction and osteoarthritis 

outcome for joint replacement score for joint replacement (HOOS JR score) ฉบับ

ภาษาไทย

รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2214
ความถูกตอ้งในการใช ้BMI และ PSA density ในการคัดกรองมะเร็งตอ่มลกูหมาก กลุม่ผูป่้วย

 PSA ระดับก ้ากึง่ (4-10 ng/ml)
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

2215

ความถูกตอ้งในการตรวจวนิจิฉัยกอ่นผา่ตัดโดยการเอกซเรยค์อมพวิเตอร,์ เอกซเรยค์ลืน่

แมเ่หล็กไฟฟ้า, การสอ่งกลอ้งตรวจกระเพาะปัสสาวะ และผลตรวจปัสสาวะในการวนิจิฉัยโรค

มะเร็งล าไสใ้หญท่ีม่กีารลกุลามกระเพาะปัสสาวะ

อ. นพ.ภควฒัน ์ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

2216
ความถูกตอ้งในการประเมนิอายคุรรภท์ารกโดยวธิ ีModified Ballard score ของแพทยป์ระจ า

บา้นสาขากมุารเวชศาสตร์
พญ.ปารฉัิตร ทรัพยร์ุง่โรจน์ กมุารเวชศาสตร์

2217
ความถูกตอ้งของ CT scan ในการวนิจิฉัยแยกระหวา่งมะเร็งและพยาธสิภาพทีไ่มใ่ชม่ะเร็ง ที่

ต าแหน่งแอมพลูลาของวาเตอร ์(Ampulla of Vater)
ผศ. พญ.โสภา พงศพ์รทรัพย์ รังสวีทิยา

2218
ความถูกตอ้งของแบบทดสอบฉบับภาษาไทย “การเดนิ แขน ขา กระดกูสนัหลัง ส าหรับเด็ก” 

เพือ่ตรวจคัดกรองความผดิปกตขิองระบบกลา้มเนือ้กระดกู และขอ้ ในเด็กไทย
อ. พญ.ศริรัิตน ์จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

2219
ความถูกตอ้งของโปรแกรม “แคนเซอรแ์มท” ในการพยากรณ์โรคของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมคน

ไทย
ศ. ดร. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

2220 ความถูกตอ้งของโปรแกรมพยากรณ์โรค “พรดีคิท”์ ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมของคนไทย พญ.วราพรรณ นุ่มประสทิธิ์ ศัลยศาสตร์

2221
ความถูกตอ้งของการแยกมะเร็งตับออ่นชนดิ adenocarcinoma และชนดิ neuroendocrine 

ดว้ยการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรบ์รเิวณชอ่งทอ้ง
ผศ. พญ.โสภา พงศพ์รทรัพย์ รังสวีทิยา

2222
ความถูกตอ้งของการใช ้HbA1c ในการวนิจิฉัยภาวะความทนน ้าตาลผดิปกต ิในสตรหีลัง

คลอดทีเ่ป็นโรคเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภ์
นพ.ณัฐ เกตมุาน สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2223
ความถูกตอ้งของการตรวจคัดกรองทารกกลุม่อาการดาวนใ์นไตรมาสแรกแบบผสมใน

ระยะเวลา 12 ปี
พญ.ธนาภา เรขาวศนิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2224

ความถูกตอ้งของการตรวจสแกนระบบประสาทสว่นกลางดว้ยเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT

 scan) และเครือ่งสรา้งภาพดว้ยสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า(MRI) ในการวนิจิฉัยโรคเนือ้งอกของ

หลอดเลอืดด าในระบบประสาทสว่นกลาง

รศ. นพ.พพัิฒน ์เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

2225
ความถูกตอ้งของการวดัขนาดเสน้รอบคอในการท านายภาวะใสท่อ่หายใจยากในผูป่้วยอว้น

ทีม่ารับการผา่ตัดคลอดทางหนา้ทอ้ง
ผศ. พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิญัญวีทิยา

2226

ความถูกตอ้งของการวนิจิฉัยกอ่นคลอดของทารกทีม่คีวามปกตขิองโครโมโซมชนดิ 

aneuploidy ทีพ่บไดบ้อ่ยโดยการใชเ้ทคนคิ QF-PCR เทยีบกับการตรวจแครโิอไทป์มาตรฐาน

ในหญงิไทยตัง้ครรภ์

อ.นพ.ชยัรัตน ์มานะเสถยีรกจิ นติเิวชศาสตร์

2227
ความถูกตอ้งของการวนิจิฉัยกอ่นคลอดของทารกทีม่คีวามผดิปกตขิองโครโมโซมชนดิ 

aneuploidy ทีพ่บไดบ้อ่ยโดยการใชเ้ทคนคิ QF-PCR เทยีบกับการตรวจแครโิอไทป์มาตรฐาน
อ.นพ.ชยัรัตน ์มานะเสถยีรกจิ นติเิวชศาสตร์

2228
ความถูกตอ้งของคา่วเิคราะหน์ ้าตาลในน ้าไขสนัหลังทารกจากการตรวจดว้ยเครือ่งวดัคา่

น ้าตาล ณ จดุตรวจ
รศ. พญ.รัชฎา กจิสมมารถ กมุารเวชศาสตร์

2229
ความถูกตอ้งของภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องภาพฝีในสมองในผูป่้วยภมูคิุม้กันปกตทิีม่กีาร

ตดิเชือ้ในระบบประสาทสว่นกลาง
รศ. นพ.พพัิฒน ์เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

2230
ความถูกตอ้งของภาพถ่ายถ่ายเอกซเรยค์อมพวิเตอรจ์ากโรคทางระบบประสาททีพ่บบอ่ยใน

ผูป่้วยเอดส ์ณ โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.พพัิฒน ์เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

2231
ความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม ปัญหาความผดิปกตขิองการออกเสยีง ฉบับภาษาไทย และ

เปรยีบเทยีบระหวา่งผูป่้วยทีม่ปัีญหาการออกเสยีง กับคนปกติ
พญ.อลนีา สรรคธ์รีภาพ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2232
ความน่าเชือ่ถอืของวธิกีารวดัสดัสว่นความสงูของกระดกูสะบา้ ในหลากหลายองศาของการงอ

เขา่และการท างานของกลา้มเนือ้ quadricep
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2233
ความบกพรอ่งทางหนา้ทีใ่นผูป่้วยเด็กและวยัรุน่โรคสมาธสิัน้หลังไดรั้บการรักษา 2 ปี: 

เปรยีบเทยีบกับเด็กปกติ
ผศ.พญ.สรินัิดดา ปัญญาภาส จติเวชศาสตร์

2234

ความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิ ภมูคิุม้กันของ BI 695501 เปรยีบเทยีบ

กับยาอะดาลมิแูมบ (adalimumab) ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดท์ีย่ังมอีาการอยู:่ 

โครงการวจัิยแบบสุม่ทีป่กปิดขอ้มลูการรักษาสองดา้น มกีลุม่คูข่นาน ใหย้าหลายขนาดและ

เปรยีบเทยีบดว้ยยาทีม่ฤีทธิ ์(Protocol No.1297.2)

ศ.คลนิกิ นพ.สรุศักดิ ์นลิกานุวงศ์ อายรุศาสตร์

2235

ความปลอดภัยและประสทิธผิลของพาสโคลซิแูม็บในการยับยัง้อนิเตอรล์วิคนิ-4 ในผูป่้วยวณั

โรคปอดทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยามาตรฐานส าหรับวณัโรคปอด: การทดลองทางคลนิกิแบบสุม่

 ปิดขอ้มลูสองดา้น มกีลุม่ควบคมุทีก่นิยาหลอกและมกีารทดสอบความเป็นไปไดข้องทฤษฎี

ผศ. พญ.ณสกิาญจน ์อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

2236
ความปลอดภัยและประสทิธภิาพในการใชย้า Flecainide เพือ่รักษาภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะ 

ในผูป่้วยเด็กและผูใ้หญโ่รคหัวใจพกิารแตก่ าเนดิ
อ. พญ.ศภุลัคน ์กาญจนอทัุย กมุารเวชศาสตร์

2237
ความปลอดภัยของกลุม่ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการท าหัตถการถอดถอนสายกระตุน้/กระตกุไฟฟ้าหัวใจ

ผา่นทางหลอดเลอืดด าในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

2238
ความปลอดภัยของการอยูบ่า้น 5 วนัหลังจากไดย้าเคมบี าบัดสตูร อะราซขีนาดสงู เทยีบกับ

การนอนโรงพยาบาลตอ่เนือ่งในผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิมัยอลีอยด์
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2239 ความปลอดภัยของยาดาบกิาแทรน เอทซิเิลทในการป้องกันการเกดิลิม่เลอืดอดุตันในเด็ก ผศ.นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์
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2240 ความผดิปกตขิองไทรอยดฮ์อรโ์มนในผูป่้วย Cushing’s syndrome ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

2241
ความผดิปกตขิองการท างานของหลอดไตทีไ่มแ่สดงอาการ ในผูป่้วยไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รัง 

ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยากลุม่ nucleos(t)ide analogs (Tenofovir, Entecavir)
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

2242
ความผดิปกตทิางเมตาบอลคิและการเปลีย่นแปลงในบคุลากรคณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล: การศกึษาแบบ Retrospective Cohort
ผศ. ดร. พญ.มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2243 ความผดิปกตทิางโลหติวทิยาในผูป่้วยเด็ก SLE ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ รศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

2244
ความผดิปกตทิีพ่บในเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอกของผูป่้วยโรคหนังแข็งในโรงพยาบาลศริิ

ราช
ผศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี รังสวีทิยา

2245

ความผดิปกตทิีพ่บจากเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรข์องโพรงอากาศขา้งจมกูแบบไมฉ่ีดสารทบึรังส ี

เพยีงพอส าหรับการวนิจิฉัยภาวะแทรกซอ้นของโรคโพรงอากาศขา้งจมกูอักเสบไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งหรอืไม?่

อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

2246
ความผดิปรกตขิองระบบทางเดนิปัสสาวะและอวยัวะเพศในทารกทีม่คีวามผดิรปูของทวาร

หนักชนดิต า่และการตรวจพเิศษเพิม่เตมิของระบบทางเดนิปัสสาวะ
รศ. นพ.รวศิ เรอืงตระกลู ศัลยศาสตร์

2247
ความพงึพอใจดา้นการรักษาพยาบาลทีค่ลนิกิโรคภมูแิพ ้ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

2248
ความรู ้ทัศนคต ิและการปฏบิัต ิในการเขา้สูค่วามเป็นสากลของบคุลากรในคณะแพทยศาสตร์

แหง่หนึง่ในประเทศไทย
นางสาวชโลธร โอฬารประเสรฐิ งานวเิทศสมัพันธ์

2249

ความรู ้ทัศนคต ิและวธิกีารปฏบิัตจิรงิในการสง่ภาพรังสทีรวงอกกอ่นการท าหัตถการในกลุม่

ผูป่้วยนอกทีม่าสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารแบบนัดหมายลว่งหนา้ ของแพทยป์ระจ าบา้นและ

แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด

ผศ.พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิญัญวีทิยา

2250
ความรู ้วฒันธรรมและอปุสรรคทางสงัคมในกลุม่ผูอ้พยพชาวพมา่และลาวในประเทศไทยทีม่ี

ตอ่การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซเีมยี
ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

2251
ความรูเ้รือ่งโรคความดันโลหติสงูของผูป่้วยความดันโลหติสงูของโรงพยาบาลอ าเภอแหง่หนึง่

ในประเทศไทย
นศพ.สจุณิณา หนิทอง เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2252
ความรูแ้ละความตระหนักเกีย่วกับอันตรายจากรังสทีางการแพทยใ์นบคุลากรทางการแพทยใ์น

โรงพยาบาลระดับโรงเรยีนแพทย์
อ. นพ.เชาวนันท ์ค าตุย้เครอื วสิญัญวีทิยา

2253 ความรูข้องหญงิตัง้ครรภเ์กีย่วกับน ้าหนักตัวทีค่วรเพิม่ขึน้ในชว่งตัง้ครรภ์ พญ.วธริดา กาญจนบรรยงค์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2254 ความรูส้กึเป็นตราบาปของผูด้แูลทีเ่ป็นสมาชกิครอบครัวผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม นางสาวปิตพิร สริทิพิากร เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2255
ความรูส้กึของนักศกึษาแพทยช์ัน้คลนิกิตอ่บรรยากาศการเรยีนการสอนในขณะปฏบิัตงิานที่

ภาควชิาอายรุศาสตร์
อ. พญ.รังสมิา ทนิมณี อายรุศาสตร์

2256 ความลกึทีเ่หมาะสมในการฝ่ังเข็มกลา้มเนือ้ทราพเีซยีสสว่นบน รศ. พญ.กลุนุช ชาญชยัรจุริา รังสวีทิยา

2257
ความสมเหตสุมผลของการสัง่ใชส้ารน ้า human albumin solution ในหอผูป่้วยอายรุศาสตร์

ของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
นพ.วงศกร กัลยพฤกษ์ อายรุศาสตร์

2258

ความสอดคลอ้งในการใชเ้ครือ่งคลืน่เสยีงความถีส่งูประเมนิดัชนกีารเปลีย่นแปลงขนาดของ

หลอดเลอืดด าใหญใ่นชอ่งทอ้ง โดยนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6 เทยีบกับอาจารยแ์พทยเ์วช

ศาสตรฉุ์กเฉนิ

อ. พญ.ธันยพร นครชยั เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2259
ความสอดคลอ้งของการประเมนิแบบ 360 องศา ในการประเมนิความสามารถทางวชิาชพีของ

แพทยป์ระจ าบา้นสาขากมุารเวชศาสตร์
อ. นพ.สปุระพัฒน ์สนใจพาณชิย์ กมุารเวชศาสตร์
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2260

ความสอดคลอ้งของขา้งเดน่ของสมองดา้นภาษาดว้ยการตรวจการท างานของสมองดว้ยเอ็ม

อารไ์อโดยใชแ้บบทดสอบภาษาไทย Wada test และ การกระตุน้สมองในหอ้งผา่ตัด (Awake

 surgery with direct cortical brain stimulation)

อ. พญ.จติสภุา วงศศ์รภีมูเิทศ รังสวีทิยา

2261
ความสอดคลอ้งระหวา่งผลการสอ่งกลอ้งเพือ่ดคูวามผดิปกตขิองปากมดลกูและผลตรวจชิน้

เนือ้ทางพยาธวิทิยาในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.มลเพ็ญ ตตยิชลวพิธุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2262
ความสมัพันธแ์ละรปูแบบการตอบสนองทางภมูคิุม้กันของทารกในครรภท์ีต่รวจพบความ

ผดิปกตขิองระบบประสาทและไขสนัหลังกับการตดิเชือ้ไวรัสซกิา้ (ปีที ่1)
ผศ.นพ.ชยวฒัน ์ผาตหิัตถกร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2263
ความสมัพันธข์อง peroneus tendon ระหวา่ง lateral wall of calcaneus และ lateral 

malleolus
ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2264
ความสมัพันธข์องแผลเป็นในกลา้มเนือ้หัวใจกับลิน้หัวใจไมทรัลร่ัวรนุแรงชนดิทตุยิภมูใิน

ผูป่้วยกลา้มเนือ้หัวใจพกิาร
ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2265
ความสมัพันธข์องไมโครพาตเิคลิในภาวะพรอ่งเอนไซมจ์ซีกิพดีแีละพาหะธาลัสซเีมยีในผู ้

บรจิาคโลหติและปฏกิริยิาไมพ่งึประสงคจ์ากการใหเ้ลอืด
อ. พญ.กลุวรา กติตสิาเรศ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

2266

ความสมัพันธข์องการเกดิแคลเซยีมบรเิวณหลอดเลอืดแดงเอออรต์าที ่วนิจิฉัยจากเอ็กซเรย์

ปอดกับการเกดิผังผดืของหัวใจทีว่นิจิฉัยจากเครือ่งตรวจหัวใจดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าใน

ผูป่้วยหัวใจโคโรนารี

ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

2267
ความสมัพันธข์องการแสดงออกของตัวรับฮอรโ์มนโปรแลคตนิแตล่ะชนดิกับความรนุแรงและ

การพยากรณ์โรคมะเร็งเตา้นม
อ. ดร. นพ.ดลุยพัฒน ์สงวนรักษา ศัลยศาสตร์

2268

ความสมัพันธข์องการตายของกลา้มเนือ้แพพลิารี ่(papillary) กับภาวะลิน้หัวใจไมตรัลร่ัวใน

ผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หัวใจตายจากการขาดเลอืด ( ischemic cardiomyopathy) จากการตรวจ

เอ็ม.อาร.์ไอ.หัวใจ

รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2269
ความสมัพันธข์องการรับรูก้ารรูค้ดิทีล่ดลง กับภาวะความบกพรอ่งเล็กนอ้ยของการรูค้ดิใน

ผูป่้วยโรคพารก์นิสนัทีไ่มม่ภีาวะสมองเสือ่ม
อ. นพ.ชชัวาล รัตนบรรณกจิ อายรุศาสตร์

2270
ความสมัพันธข์องความยดืหยุน่ของหลอดเลอืดและการตรวจพบแอลบมูนิในปัสสาวะในผูป่้วย

โรคความดันโลหติสงู
ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2271

ความสมัพันธข์องคา่ความยดืหยุน่ของปากมดลกู โดยใชค้ลืน่เสยีงความถีส่งูแบบคลืน่เฉือน 

(Shear Wave Elastography) กับ อายคุรรภ ์ความยาวปากมดลกู ปรมิาตรปากมดลกู และ

การไหลเวยีนโลหติปากมดลกูในสตรตีัง้ครรภช์ว่งอายคุรรภ ์16-24 สปัดาห์

พญ.ศศวิรรณ สทัุสนม์าลี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2272
ความสมัพันธข์องคา่อณุหภมูทิีแ่ตกตา่งระหวา่งอณุหภมูสิว่นกลางและอณุหภมูสิว่นปลายกับ

อาการหนาวสัน่ในผูป่้วยระยะหลังผา่ตัด
ผศ. นพ.ภรูพิงศ ์ทรงอาจ วสิญัญวีทิยา

2273
ความสมัพันธข์องจดุเลอืดออกขนาดเล็กรอบกอ้นเลอืดใหญ ่(Satellite sign) กับการขยาย

ขนาดของกอ้นเลอืดในผูป่้วยเลอืดออกเองในเนือ้สมอง
รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

2274
ความสมัพันธข์องประวตักิารมเีลอืดออกและการเลอืกใชย้าป้องกันลิม่เลอืดอดุตันในผูป่้วยทีม่ี

ภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะแบบพริว้ในโรคหัวใจทีไ่มใ่ชโ่รคลิน้หัวใจ
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

2275

ความสมัพันธข์องปรมิาณรังสทีีผ่นังชอ่งคลอดไดรั้บกับผลขา้งเคยีงระยะยาวทีเ่กดิขึน้ในการ

รักษาผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลามดว้ยรังสรัีกษาจากภายนอกและการใหรั้งสรีะยะใกล ้

โดยการใสแ่รส่ารกัมมันตภาพรังสี

พญ.เพชรรัตน ์หาญอทัุยรัศมี รังสวีทิยา
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2276
ความสมัพันธข์องพลังสขุภาพจติ ความเครยีด และภาวะความเหนือ่ยลา้ในการท างาน ของ

แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.กอบหทัย สทิธริณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

2277
ความสมัพันธข์องยา Tenofovir กับการเกดิการทางานทีผ่ดิปกตขิองไตในการรักษาผูป่้วย

เด็กไทยทีต่ดิ เชือ้เอชไอวใีนคลนิกิโรคตดิเชือ้ ภาควชิากมุารเวชศาสตรโ์รงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สพัุตรา รุง่ไมตรี กมุารเวชศาสตร์

2278 ความสมัพันธข์องระดับ Indoxyl Sulfate และ Klotho ในผูป่้วยไตเสือ่มเรือ้รังระยะที ่1-5 อ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

2279
ความสมัพันธข์องระดับของภาวะมดลกูหยอ่นระหวา่งการตรวจภายในทา่นอนขึน้ขาหยั่ง

รว่มกับการดงึปากมดลกู กับการตรวจในทา่ยนื
ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2280
ความสมัพันธข์องระดับอัลบมูนิทีเ่ปลีย่นแปลงในเลอืดกับสารไซโตไคนใ์นเลอืดของผูป่้วย

อบุัตเิหตทุีม่ภีาวะวกิฤต
ศ.นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

2281

ความสมัพันธข์องระดับฮโีมโกลบนิเอวนัซ ีและกรดยรูกิในเลอืด กับการตรวจวดัระยะการเดนิ

ในเวลา 6 นาท ีในผูป่้วยโรคความดันหลอดเลอืดแดงปอดสงูและโรคลิม่เลอืดอดุตันในหลอด

เลอืดแดงปอดเรือ้รัง

รศ.พญ.สรุยี ์สมประดกีลุ อายรุศาสตร์

2282
ความสมัพันธข์องสมรรถภาพการบบีตัวของหัวใจหอ้งลา่งขวากับภาวะหัวใจขาดเลอืดดว้ยการ

ตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจ
รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2283 ความสมัพันธข์องสารบง่ชีท้างชวีภาพกับความเสีย่งในการเป็นโรคเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ รศ.ดร.นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

2284
ความสมัพันธข์ององคป์ระกอบรา่งกายโดยวธิวีดัความตา้นทานกระแสไฟฟ้าและภาวะไมพ่งึ

ประสงคท์าง โลหติวทิยาในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะแรกทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัด
ผศ.พญ.จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

2285
ความสมัพันธข์องอัตราการดงึน ้าและผลลัพธข์องผูป่้วยโรคไตระยะสดุทา้ยทีไ่ดรั้บการรักษา

ดว้ยการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีมในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.กรชนก วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

2286
ความสมัพันธข์องอาการเจ็บแน่นหนา้อกขณะท าการทดสอบและผลของ adenosine stress 

test
ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2287
ความสมัพันธข์องอายตุอ่การกลับเป็นซ า้ของมะเร็งเตา้นมชนดิลกุลามทีม่ ีhormone 

receptor เป็นบวก
อ. นพ.พงษ์เทพ พศิาลธรุกจิ ศัลยศาสตร์

2288

ความสมัพันธค์วามหนาของผนังมดลกูสว่นลา่งวดัทางหนา้ทอ้งกับความยาวของปากมด

ลกูวดัทางชอ่งคลอดโดยเครือ่งตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูในสตรไีทยทีต่ัง้ครรภเ์ดีย่วในชว่ง

อายคุรรภ ์16 ถงึ 32 สปัดาห์

พญ.วนชิชา วรบตุร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2289
ความสมัพันธร์ะหวา่ง corrected QT interval และพังผดืในกลา้มเนือ้หัวใจและบรเิวณทีเ่ป็น

ดว้ยการตรวจเอ็ม.อาร.์ไอ. หัวใจ
ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2290
ความสมัพันธร์ะหวา่ง T2 visceral pleural involvement และ positive N2 มผีลกระทบทาง

คลนิกิหรอืไม่
ผศ. นพ.ปณุณฤกษ์ ทองเจรญิ ศัลยศาสตร์

2291 ความสมัพันธร์ะหวา่ง vesicoureteral reflux และ renal scar ในเด็กทีต่ดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ รศ. พญ.ปรยีชาต ์ปาจารย์ รังสวีทิยา

2292
ความสมัพันธร์ะหวา่งแรงจงูใจในการท างานกับความผกูพันองคก์รของบคุลากรสายสนับสนุน

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวปรยีาดา สนัตนิยิม ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

2293
ความสมัพันธร์ะหวา่งการเขา้เรยีนสายกับผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่2 

และ 3 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ปีการศกึษา 2555
ผศ. ดร. นพ.นันทวชั สทิธรัิกษ์ จติเวชศาสตร์

2294

ความสมัพันธร์ะหวา่งการแปรผันทางพันธกุรรมของยนี PNPLA3 rs738409, TM6SF2 

rs58542926 และ MBOAT7 rs641738 กับการเพิม่ขึน้ของพังผดืในตับในผูป่้วยโรคตับคั่ง

ไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอล์

รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์
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2295
ความสมัพันธร์ะหวา่งการแสดงออกของฟอสโฟไลเปสเอทรูเีซปเตอรใ์นโกลเมอรลูัสและฟอส

โฟไลเปสเอทรูเีซปเตอรแ์อนตบิอดใีนกระแสเลอืดในผูป่้วยโรคไตเมมเบรนัสทีไ่มท่ราบสาเหตุ
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

2296 ความสมัพันธร์ะหวา่งการดสูือ่จอภาพกับปรมิาณการรับประทานอาหารของเด็กวยัเตาะแตะ พญ.พัฏ โรจนม์หามงคล กมุารเวชศาสตร์

2297
ความสมัพันธร์ะหวา่งการตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบซกีับมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดินอนฮอดจ์กนิใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2298 ความสมัพันธร์ะหวา่งการรูค้ดิบกพรอ่งกับความรนุแรงของโรค ในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด์ รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

2299
ความสมัพันธร์ะหวา่งความเหนยีวของเนือ้งอก meningioma, ชนดิของเนือ้งอกทางพยาธิ

วทิยาและปรมิาณ connective tissue ในเนือ้งอก
อ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2300
ความสมัพันธร์ะหวา่งความรนุแรงของโรคกับภาวะอว้นลงพงุในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด์

ชาวไทย
ผศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

2301
ความสมัพันธร์ะหวา่งความรนุแรงของการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดกับความแปรปรวนของระดับ

น ้าตาลในเลอืดซึง่วดัอยา่งตอ่เนือ่งในผูท้ีไ่มเ่ป็นเบาหวาน
ผศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

2302
ความสมัพันธร์ะหวา่งความรนุแรงของภาวะถุงลมโป่งพองจากการตรวจดว้ยเอกซเรย์

คอมพวิเตอรป์อดชนดิละเอยีดกับสมรรถภาพปอด ของผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง
รศ. นพ.นธิพัิฒน ์เจยีรกลุ อายรุศาสตร์

2303
ความสมัพันธร์ะหวา่งคะแนนประเมนิความสามารถในการชว่ยเหลอืตัวเอง และอัตราการรอด

ชวีติของผูท้ีไ่ดรั้บการรักษาแบบประคับประคองเมือ่เขา้รักษาในหอ้งฉุกเฉนิ
อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2304
ความสมัพันธร์ะหวา่งคา่บลิริบูนิวดัทางผวิหนังทีไ่ดรั้บการปกปิดและคา่บลิริบูนิในเลอืดขณะ

ไดรั้บการรักษาดว้ยการสอ่งไฟ
รศ. พญ.โสภาพรรณ เงนิฉ ่า กมุารเวชศาสตร์

2305
ความสมัพันธร์ะหวา่งคา่สมัประสทิธิก์ารเคลือ่นทีข่องโมเลกลุน ้าของไต กับคา่อัตราการกรอง

ของไต
อ. พญ.ชนกิานต ์ธริาวทิย์ รังสวีทิยา

2306

ความสมัพันธร์ะหวา่งจ านวนเม็ดเลอืดขาวชนดิทเีซลลล์มิโฟไซด,์ เอ็นเคเซลลใ์นเซลลต์น้

ก าเนดิเม็ดเลอืดกับผลการรักษาในผูป่้วยโรคเลอืดทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการปลกูถ่ายเซลลต์น้

ก าเนดิเม็ดเลอืดของผูอ้ ืน่

อ. นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์

2307
ความสมัพันธร์ะหวา่งตน้ทนุทางจติวทิยากับภาวะผูน้ าในนักเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย

โรงเรยีนสามเสนวทิยาลัย
นางสาวจรีนันท ์คันทะสอน จติเวชศาสตร์

2308
ความสมัพันธร์ะหวา่งน ้าหนักตัวทีเ่พิม่ขณะตัง้ครรภใ์นสตรทีีม่ภีาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภก์ับ

อบุัตกิารณ์ของโรคเบาหวานชนดิที ่2 ในระยะหลังคลอด
รศ.ดร.นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

2309
ความสมัพันธร์ะหวา่งน ้าหนักทีเ่พิม่ข ึน้ในชว่งไตรมาสทีส่องของการตัง้ครรภก์ับภาวะทารก

น ้าหนักตัวมากเมือ่เทยีบกับอายคุรรภ์
พญ.กัณฐกิา วงศม์ณีประทปี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2310
ความสมัพันธร์ะหวา่งผลการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภก์ับการเกดิภาวะ

ทารกน ้าหนักตัวเกนิเกณฑใ์นสตรตีัง้ครรภท์ีไ่มม่ภีาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภ์
รศ. นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2311
ความสมัพันธร์ะหวา่งผลของการฝึกจ าลองสถานการณ์การชว่ยฟ้ืนคนืชพีและประสทิธภิาพ

การฟ้ืนคนืชพีในผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2312
ความสมัพันธร์ะหวา่งผลลัพธก์ารตัง้ครรภแ์ละสารชวีเคมใีนเซร่ัมมารดาทีไ่ดจ้ากการตรวจคัด

กรองทารกกลุม่อาการดาวนใ์นไตรมาสแรกของสตรตีัง้ครรภไ์ทย
พญ.ภัทรวรรณ หลิม่ศริ ิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2313
ความสมัพันธร์ะหวา่งผืน่แพย้าทางผวิหนังชนดิรนุแรงกับ ยนี HLA B 1502 ในผูป่้วยเด็กโรค

ลมชกัในโรงพยาบาลศริริาชทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาคารบ์ามาเซปีน
ผศ. นพ.สรวศิ วรีวรรณ กมุารเวชศาสตร์

2314

ความสมัพันธร์ะหวา่งภาพการตรวจวนิจิฉัยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ากับระยะเวลาการรอดชวีติ 

(overall survival) ของผูป่้วยเนือ้งอกสมองปฐมภมู ิGlioblastoma ทีไ่ดรั้บการรักษาใน

โรงพยาบาลศริริาช

พญ.ณชิา พทัิกษ์นตินัินท์ รังสวีทิยา

2315
ความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะความดันโลหติต า่ในขณะฟอกเลอืดกับความดันหลอดเลอืดปอดสงู

ในผูป่้วยไตวายเรือ้รัง
อ. นพ.สาธติ เจนวณชิสถาพร อายรุศาสตร์

2316
ความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะคอกระดกูสะโพกบดิมาขา้งหนา้มากกวา่ปกตกิับภาวะฝ่าเทา้โคง้บดิ

เขา้ในผูป่้วยทีม่ภีาวะปลายเทา้นิว้เทา้บดิเขา้ดา้นใน
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2317 ความสมัพันธร์ะหวา่งมมุโคง้ของกระดกูเรเดยีสและพสิยัการหมนุของแขนในเด็กไทย ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2318
ความสมัพันธร์ะหวา่งระดับ D-dimer และอัตราการอยูร่อดของผูป่้วยผูใ้หญโ่รคมะเร็งเม็ด

เลอืดขาวชนดิเฉียบพลันรายใหมใ่นโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

2319
ความสมัพันธร์ะหวา่งระดับ MIC ตอ่ยา vancomycin ของเชือ้ Staphylococus aureus กับ

ผลการรักษาในผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ Staphylococus aureusในกระแสเลอืด
นพ.ชยัยทุธ ศษิยธ์นานันท์ อายรุศาสตร์

2320
ความสมัพันธร์ะหวา่งระดับ soluble fms-like tyrosine kinase-1(sFlt-1) อสิระในซร่ัีมกับ

ปรมิาตรของรกในไตรมาสแรก
พญ.สดุถวลิ มันทะติ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2321
ความสมัพันธร์ะหวา่งระดับแอนตเิจนทีพ่บบนผวิของเชือ้ไวรัสตับอักเสบบแีละระดับเชือ้ไวรัส

ตับอักเสบบใีนกระแสเลอืด
รศ. นพ.อัมพัน เฉลมิโชคเจรญิกจิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2322
ความสมัพันธร์ะหวา่งระดับสารบง่ชีม้ะเร็ง CA125 ในเลอืดภายหลังการผา่ตัดประเมนิระยะของ

โรคกับการตอบสนองตอ่การรักษาในผูป่้วยมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกูระยะลกุลาม
พญ.อภชิญา ปรัชญาชยัพมิล สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2323
ความสมัพันธร์ะหวา่งระยะเวลาทีเ่ร ิม่ไดรั้บโปรแกรมความรูส้ าหรับผูป่้วยเบาหวานเด็กและ

วยัรุน่หลังไดรั้บการวนิจิฉัย และการควบคมุระดับน ้าตาลในเลอืด
อ. นพ.สพุชิชา ปัจมนตรี กมุารเวชศาสตร์

2324
ความสมัพันธร์ะหวา่งลักษณะภาพการตรวจหลอดอาหารดว้ยการกลนืแป้งแบเรีย่มกับการให ้

คะแนนความรนุแรงทางคลนิกิของเอคคารท์ในโรคอะคาเลเชยี
รศ. พญ.อภญิญา เจรญิศักดิ์ รังสวีทิยา

2325 ความสมัพันธร์ะหวา่งหมูเ่ลอืดเอบโีอกับภาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ พญ.กอบพร สภานนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2326 ความสมัพันธร์ะหวา่งหมูเ่ลอืดเอบโีอกับภาวะครรภเ์ป็นพษิ พญ.นันทห์ทัย มหาทรัพย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2327
ความสมัพันธร์ะหวา่งอปุกรณ์ชว่ยการหายใจกับอาการไมส่บายบรเิวณกลอ่งเสยีง(กลุม่อาการ

เจ็บคอ เสยีงแหบ) ภายหลังจากการใหย้าระงับความรูส้กึ
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิญัญวีทิยา

2328 ความสมัพันธร์ะหวา่งฮอรโ์มนเพศและฮอรโ์มนจากตอ่มใตส้มองตอ่คณุภาพน ้าอสจุิ นพ.รณกร ชแูกว้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2329

ความสามารถในการแกม้มุโดยวธิยีบุกระดกูดา้นหนา้จากการผา่ตัดทางขา้งหลังพรอ้มกับการ

ยดึตรงึโลหะดามกระดกูสนัหลังและเชือ่มกระดกูสนัหลัง ในผูป่้วยกระดกูสนัหลังคดตัง้แต่

ก าหนด

รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2330
ความสามารถในการใชง้านของแขนและมอื การน าไปใชง้านจรงิ และความพงึพอใจตอ่ปลอก

แขนผา้ยดืชนดิตัดรายบคุคลในกลุม่ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีม่แีขนบวมจากน ้าเหลอืงคั่ง
รศ. พญ.กิง่แกว้ ปาจรยี์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2331

ความสามารถในการตรวจวนิจิฉัยการฉีกขาดของเสน้เอ็น Subscapularis ดว้ยเครือ่งเอกซเรย์

คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า โดยใชแ้กนตามขวางในทา่หมนุหัวไหลเ่ขา้ดา้นในของล าตัวและทา่ปกติ

ของหัวไหล่

รศ. พญ.นติยา เล็กตระกลู รังสวีทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2332
ความส าเร็จในการรักษาโรคไทรอยดเ์ป็นพษิ (Graves disease) ดว้ยไอโอดนีรังสโีดยใชอ้ัล

ตราซาวนดใ์นการบง่บอกขนาดไทรอยดเ์ทยีบกับการคล า
อ. พญ.สรินิาถ สรินิทรว์ราวงศ์ อายรุศาสตร์

2333
ความส าเร็จของโปรแกรมการสอนเพศศกึษาตอ่พฤตกิรรมทางเพศโดยบคุลากรทาง

การแพทยแ์กนั่กเรยีนในโรงเรยีนมัธยมศกึษา
พญ.เนตรวมิล นันทวิฒัน์ กมุารเวชศาสตร์

2334
ความส าเร็จของการชว่ยชวีติทารกในครรภเ์บือ้งตน้เมือ่ทารกมอีัตราการเตน้ของหัวใจผดิปกติ

ประเภท NICHD category II
พญ.อสมา กจิศรเีจรญิชยั สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2335 ความส าเร็จของการชกัน าการคลอด ณ โรงพยาบาลศริริาช พญ.ศภุาพรรณ ประดจุชนม์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2336
ความส าเร็จของการท าหัตถการเวชศาสตรน์วิเคลยีรใ์นผูป่้วยเด็กไทยโดยไมต่อ้งใชก้ารระงับ

ความรูส้กึในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิญัญวีทิยา

2337
ความส าเร็จของการระงับความรูส้กึในการสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารจากใชย้าเฟนตานลิรว่มกับ

มดิาโซแลม
อ. พญ.สายพณิ เมอืงแมน วสิญัญวีทิยา

2338 ความส าคัญของ ASL ใน AVM protocol ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ รังสวีทิยา

2339
ความส าคัญของเชือ้ราแอสเปอรจ์ลิลัสในสิง่สง่ตรวจทางเดนิหายใจตอ่การวนิจิฉัยโรคตดิเชือ้

แอสเปอรจ์ลิลัสชนดิรกุรานในปอด
รศ. ดร. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2340

ความส าคัญของเซลลม์ะเร็งทีเ่หลอื ภายหลังการผา่ตัดกระเพาะอาหารเพือ่หวงัผลหายขาด 

ส าหรับมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งบรเิวณรอยตอ่ของหลอดอาหารสว่นปลายกับกระเพาะ

อาหาร

อ. นพ.ธรรมวฒัน ์ปรคนธรรพ์ ศัลยศาสตร์

2341
ความส าคัญของกลา้มเนือ้ทีใ่ชใ้นการหายใจ ในผูป่้วยนรเีวชวทิยาทีม่ารับการระงับความรูส้กึ

เฉพาะสว่นดว้ยการฉีดยาชาเขา้ทางชอ่งไขสนัหลัง
นางลัดดา เพิม่ผลประเสรฐิ วสิญัญวีทิยา

2342 ความส าคัญของมมุ Pauwel ตอ่การรักษากระดกูหักบรเิวณขอ้สะโพกในเด็ก ผศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2343
ความสขุและการรับรูก้ารเสรมิสรา้งพลังอ านาจในงานกับความตัง้ใจคงอยูใ่นงานของพยาบาล

วชิาชพี โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
นางสาวกฤตยา ใจขาน ฝ่ายการพยาบาล

2344 ความหนาแน่นมวลกระดกูของผูป่้วยเด็กโรคกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชนในโรงพยาบาลศริริาช ผศ.พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

2345 ความอยูร่อดของเชือ้ไวรัสเอช ไอ ว ีในน ้าลา้งไตทางชอ่งทอ้ง อ. นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

2346
คา่ใชจ้า่ยและผลการรักษาในการรักษาหลอดเลอืดโป่งพองในสมองโดยวธิกีารใสข่ดลวดอดุ

เสน้เลอืดโป่งพองสมองในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์

2347 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการรักษาผูป่้วยเด็กโรคกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชน ใน ร.พ.ศริริาช ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

2348
คา่ความปวดและยาแกป้วดทีไ่ดรั้บหลังการผา่ตัดกระดกูสนัหลังทีซ่บัซอ้นในโรงพยาบาลตตยิ

ภมูิ
อ. พญ.เพ็ญศริ ิศรชีวีะชาติ วสิญัญวีทิยา

2349
คา่ความหนาของผนังหนา้ทอ้งดา้นหนา้ของทารกในครรภร์ะหวา่งสตรตีัง้ครรภท์ีม่ภีาวะ

เบาหวานและสตรตีัง้ครรภป์กติ
พญ.สภุาเพ็ญ เลศิวฒุวิวิฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2350
คา่ชว่ยท านายในการวนิจิฉัยมะเร็งรังไขโ่ดยใชด้ัชนคีวามเสีย่งของการเป็นมะเร็งในผูป่้วยทีม่ี

กอ้นทีรั่งไข่
อ. พญ.ปณชิา จันทราพานชิกลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2351 คา่ทีรั่บไดส้ าหรับการหมนุใน กระดกูหักเหนอืปุ่ มขอ้ศอกแบบที ่3 ของ Gartland ผศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2352

คา่ปกตขิองความหนาของชัน้ใตผ้วิหนังบรเิวณหลังคอของทารกในครรภ ์ระดับ PAPP-A และ

ระดับ total beta HCG ในซรัีมของมารดาซึง่ประเมนิดว้ยระบบอัตโนมัตเิพือ่ใชใ้นการคัดกรอง

ทารกกลุม่อาการดาวนใ์นไตรมาสแรกของการตัง้ครรภ์

อ. พญ.ณัฐฐณีิ ศรสีนัตโิรจน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2353
คา่ปกตขิองสารตา่งๆในเลอืดมารดาในชว่งไตรมาสทีส่องทีต่รวจวดัโดยเครือ่งวเิคราะห์

อัตโนมัต ิเพือ่การตรวจคัดกรองภาวะดาวนใ์นประชากรไทย
ผศ. พญ.นศิารัตน ์พทัิกษ์วชัระ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2354 คา่ปรกตแิละความน่าเชือ่ถอืไดข้องการวดัภาพรังสขีอ้ศอกในเด็กไทย ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2355
คา่มาตรฐานของกระดกูกรามลา่งในเด็กไทยอาย ุ1-18 ปี จากการวเิคราะหภ์าพเอกซเรย์

คอมพวิเตอร ์เพือ่ใชใ้นการวางแผนผา่ตัดยดืกระดกูกรามลา่ง
นพ.อัครรัช วงษ์จริาษฎร์ ศัลยศาสตร์

2356
คา่มาตรฐานของความแตกตา่งของความสงูของกะบังลม 2 ขา้งในภาพรังสทีรวงอกของทารก

แรกเกดิ
อ. พญ.พริา เนือ่งตัน รังสวีทิยา

2357
คา่มาตรฐานสมรรถภาพปอดและการตอบสนองตอ่ยาขยายหลอดลมโดยเทคนคิ forced 

oscillation ในเด็กไทยทีม่สีขุภาพแข็งแรงอาย ุ3-6 ปี
รศ. พญ.กนกพร อดุมอทิธพิงศ์ กมุารเวชศาสตร์

2358
คา่สายตาหลังการผา่ตัดใสเ่ลนสต์าเทยีมแบบเย็บตรงึกับผนังลกูตา ในผูป่้วยทีเ่กดิภาวะถุงหุม้

เลนสต์าขาดจากการผา่ตัดตอ้กระจก
ผศ. พญ.สชุาดา กัมปนาทแสนยากร จักษุวทิยา

2359
คา่อา้งองิส าหรับตัววดัการไหลเวยีนของเลอืดบรเิวณทีต่บีแคบของหลอดเลอืดแดงใหญข่อง

ทารกไทย ณ อายคุรรภ ์24 ถงึ 38 สปัดาห์
พญ.ศรลดา ธเนศวร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2360
คณุคา่ในการท านายผลการรักษาของระดับเม็ดเลอืดขาวชนดิตา่งๆ ในผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู

ระยะ IVB หรอืกลับเป็นซ า้หรอืดือ้ตอ่การรักษา ทีม่ารับยาเคมบี าบัด
พญ.พรพรหม อทิธอิมรเลศิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2361
คณุคา่ของภาพจากการบันทกึหนา้จอภาพแบบดจิติอลในการประเมนิความผดิปกตริะหวา่ง

การตรวจภาพรังสกีระเพาะและทอ่ทางเดนิปัสสาวะในผูป่้วยเด็ก
อ. นพ.เกรยีงไกร เอีย่มสวสัดกิลุ รังสวีทิยา

2362
คณุคา่ของภาพถ่ายรังสทีรวงอกในการพยากรณ์ความรนุแรงในเด็กทีป่่วยเป็นไขห้วดัชนดิ 

influenza (H1N1 2009) ทีเ่ขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.เกรยีงไกร เอีย่มสวสัดกิลุ รังสวีทิยา

2363 คณุภาพการคัดลอกขอ้มลูบันทกึงานระงับความรูส้กึบนคอมพวิเตอร์ นางสาวสรุยีพ์ร อยูศ่รี วสิญัญวีทิยา

2364
คณุภาพชวีติและความรูเ้รือ่งโรคงสูวดัของผูป่้วยงสูวดัทีม่ารับการตรวจทีห่น่วยตรวจผวิหนัง 

แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2365
คณุภาพชวีติและประสทิธผิลของการผา่ตัดรักษานอนกรนและการหายใจผดิปกตขิณะหลับ

ชนดิอดุกัน้
ผศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2366
คณุภาพชวีติและภาวะแทรกซอ้นจากการใชเ้ครือ่งอัดอากาศแรงดันบวกตอ่เนือ่งในการรักษา

ผูป่้วยไทยทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุกัน้
รศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2367 คณุภาพชวีติการท างานของพยาบาลระดับปฏบิัตกิาร : กรณีศกึษาหออภบิาลผูป่้วยระยะวกิฤต นางสาวจฑุากาญจน ์บญุนุชอภรัิกษ์ พยาบาล

2368 คณุภาพชวีติของผูเ้ป็นเบาหวานทีม่แีผลทีเ่ทา้ทีค่วามรนุแรงระดับตา่งๆ รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

2369
คณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคผมบางจากพันธกุรรมและฮอรโ์มนทีม่ารับการตรวจทีห่น่วยตรวจ

โรคผวิหนัง แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ตจวทิยา

2370 คณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคมะเร็งรังไขท่ีไ่ดรั้บเคมบี าบัดในโรงพยาบาลศริริาช พญ.กอบพร สภานนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2371 คณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคลมชกักลุม่วยัรุน่ในโรงพยาบาลศริริาช รศ.นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

2372
คณุภาพชวีติของผูป่้วยทีม่อีาการปวดหลังเรือ้รังทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการท าหัตถการระงับ

ปวดบรเิวณหลัง
อ. พญ.ปราณี รัชตามขุยนันต์ วสิญัญวีทิยา

2373 คณุภาพชวีติของผูป่้วยธาลัสซเีมยีทีม่กีระดกูสนัหลังหักยบุ อ.นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2374 คณุลักษณะของเครือ่งมอืส าหรับการคัดกรองภาวะทางโภชนาการในผูป่้วยใน อ. นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

2375
คณุสมบัตขิองปากมดลกูโดยการใชค้ลืน่เสยีงความถีส่งูสองมติแิละสามมติใินสตรไีทยที่

ตัง้ครรภใ์นชว่งอายคุรรภร์ะหวา่ง 18 ถงึ 40 สปัดาหแ์ละความสมัพันธก์ับการคลอดกอ่นก าหนด
อ. นพ.สกทิา มว่งไหมทอง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2376
คณุสมบัตคิวามยดืหยุน่ของกระจกตาสมัพันธก์ับอายใุนคนไทยปกต ิตรวจวดัโดยใชเ้ครือ่ง 

Corvis ST®
รศ. พญ.วภิาว ีบรูณพงศ์ จักษุวทิยา

2377
คณุสมบัตดิา้นการวนิจิฉัยของแบบประเมนิ STOP-Bang และแบบดัดแปลงของ STOP-Bang 

ในการตรวจคัดกรองภาวะหยดุหายใจขณะหลับชนดิอดุกัน้ในคนไทย
ผศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2378
คณุสมบัตดิา้นการวนิจิฉัยของแบบสอบถาม OSA-18 ตน้ฉบับและแบบดัดแปลงในการคัด

กรองผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับชนดิอดุกัน้
พญ.ปานชนก แกว้กลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2379
งานวจัิยเปรยีบเทยีบระหวา่งการใชผ้า้หม่ไอรอ้นกับเครือ่งอุน่น ้าเกลอื ในผูป่้วยนรเีวชทีเ่ขา้รับ

การผา่ตัดสอ่งกลอ้งทางหนา้ทอ้ง
นางสาววารณีุ บัวแยม้ วสิญัญวีทิยา

2380 งานวจัิยน ารอ่งของการฉายรังสรีะยะสัน้กอ่นการผา่ตัดส าหรับโรคมะเร็งทวารหนัก รศ. พญ.วฒุศิริ ิวรีสาร รังสวีทิยา

2381
งานวจัิยศกึษาน ารอ่งผลของตัวรับแรงกระแทกบรเิวณสน้เทา้ทีท่ าจากพลาสตกิเทอรโ์ม

พลาสตกิโพลยีรูเีทรน (Thermoplastic Polyurethane) ในแผน่รองเทา้
อ.ศศธิร สขุถมยา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2382 จติแพทยไ์ทยกับความเหนือ่ยลา้จากการท างาน รศ.พญ.พรจริา ปรวิชัรากลุ จติเวชศาสตร์

2383 จโีนไทป์ของผูป่้วยโรคจอตาเสือ่มสตารก์ารด์ทในโรงพยาบาลศริริาช อ.นพ.สภุเลศิ ประคณุหังสติ จักษุวทิยา

2384 จดุเดน่ และโอกาสพัฒนาของโครงการโรงพยาบาลสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล ศ. นพ.ชยัรัตน ์ฉายากลุ อายรุศาสตร์

2385
ชนดิ ลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาของผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิ

มัยอลีอยดใ์นประเทศไทย : การศกึษาโดยสหสถาบัน
อ. นพ.เอกพล อัจฉรยิะประสทิธิ์ อายรุศาสตร์

2386 ชวีกลศาสตรข์องขอ้เขา่ในการกระโดดลงสูพ่ืน้ขาเดยีวหลายทศิทาง ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2387
ชวีติทีย่ังงอกงามของผูป่้วยวยัเริม่เป็นผูใ้หญ ่‘ทีม่ภีาวะพึง่พงิเครือ่งชว่ยหายใจ’ และการใช ้

‘ประโยชนจ์ากไลน’์
นางสาวพัชรนิทร ์เนือ่งพชื ฝ่ายการพยาบาล

2388

ชือ่โครงการวจัิยการศกึษาอบุัตกิารณ์และลักษณะทางคลนิกิของการกลายพันธุย์นี 

Calreticulin ทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคเกร็ดเลอืดสงูและโรคไขกระดกูเป็นพังผดื ทีไ่มม่กีารกลาย

พันธุข์องยนี JAK2

อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

2389
ซโีรทัยป์และความไวตอ่ยาตา้นจลุชพีของเชือ้นวิโมคอคคัสทีก่อ่โรคแบบรกุรานในสว่นกลาง

ของประเทศไทย พศ. 2555 - 2560
รศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

2390 ฐานขอ้มลูเชงิสงัเกตเกีย่วกับการรักษาเอชไอวใีนภมูภิาคเอเชยี รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2391
ฐานขอ้มลูการผา่ตัดมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รงในโรงพยาบาลศริริาช: ผลการรักษาในรอบ

 5 ปีระหวา่งปี พ.ศ. 2550 ถงึ พ.ศ. 2554
อ. นพ.วรมนิทร ์เหรยีญสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2392
ดัชนกีารวดัคลืน่เสยีงความถีส่งูดอปเปลอรท์กุไตรมาสของสตรตีัง้ครรภเ์ดีย่ว ในกลุม่ทีเ่คย

ผา่ตัดคลอด เปรยีบเทยีบกับกลุม่ทีไ่มเ่คยผา่ตัดคลอด
พญ.ศภุพร เตชวชัรปัญญา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2393

ดัชนคีา่มมุบดิงอของหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นตน้และความยาวของหลอดเลอืดแดงใหญใ่ต ้

หลอดเลอืดแดงเลีย้งไต ในการท านายผลการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นชอ่งทอ้ง

โป่งพอง ในผูป่้วยทีม่กีารบดิงอของหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นตน้ขัน้รนุแรง ดว้ยวธิกีารสอดใส่

หลอดเลอืดเทยีมผา่นทางขาหนบี

น.ต. รศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2394 ตน้ทนุทางจติวทิยาและโรคจติเวชของคนไรบ้า้นทีใ่ชบ้รกิารศนูยพั์กพงิในกรงุเทพมหานคร รศ. นพ.เธยีรชยั งามทพิยว์ฒันา จติเวชศาสตร์

2395 ทะเบยีนผูป่้วยบาดเจ็บของหลอดเลอืดแดงใหญจ่ากแรงกระแทกของ ATF/AAST อ. พญ.ตอ้งพร วรรณะธปู ศัลยศาสตร์

2396
ทัศนคตแิละประสบการณ์ในการเรยีนรูท้ีค่ลนิกิดแูลตอ่เนือ่งของกมุารแพทย ์และแพทยป์ระจ า

บา้นกมุารเวชศาสตร ์ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ผศ. พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์
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2397
ทัศนคตแิละพฤตกิรรมของแพทย,์ พยาบาล และผูช้ว่ยพยาบาลภาควชิาอายรุศาสตร ์

โรงพยาบาลตตยิภมูแิหง่หนึง่ตอ่ผูป่้วยโรคอว้น
อ. นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

2398
ทัศนคตแิละพฤตกิรรมของแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาลตอ่ผูป่้วยโรคอว้นกอ่นและหลังการใหค้วามรูเ้กีย่วกับอคตติอ่ผูป่้วยอว้น
อ. นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

2399 ทัศนคตขิองนักศกึษาแพทยต์อ่การศกึษาเวชจรยิศาสตรใ์นคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล อ. นพ.ศักดา สถริเรอืงชยั นติเิวชศาสตร์

2400
ทัศนคตติอ่การใหย้าตา้นไวรัสเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้กอ่นสมัผัสของบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร

ทางการแพทยด์า้นเอชไอวใีนประเทศไทย
ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

2401 ทัศนคตติอ่การบรจิาคอวยัวะของบคุลากรทางการแพทยใ์นโรงเรยีนแพทย์ รศ. นพ.อรรถพงศ ์วงศว์วิฒัน์ อายรุศาสตร์

2402 ทัศนคตติอ่นวิทรเิจเนตคิสจ์ากอายรุแพทยใ์นโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

2403
ทัศนะคต ิความตระหนักรู ้และความรูค้วามเขา้ใจของแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตรต์อ่การ

ดแูลป้องกันโรคและการสรา้งเสรมิสขุภาพของตนเอง
อ. นพ.ชยัวฒัน ์วชริศักดิศ์ริ ิ อายรุศาสตร์

2404
ทศิทางการใชเ้ครือ่งพยงุการท างานของหัวใจและผลการรักษาในผูป่้วยกลา้มเนือ้หัวใจขาด

เลอืดเฉียบพลัน ชนดิ เอสทยีก ทีม่ภีาวะช็อกจากหัวใจรว่มดว้ยในประเทศไทย
รศ.พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

2405 นวตักรรมเพือ่ป้องกันภาวะแผลกดทับบรเิวณสน้เทา้จากเฝือก อ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2406 นักวจัิยหลังปรญิญาเอก ดร.จฑุามาศ ลมิกลุ อายรุศาสตร์

2407 น ้าคงคา้งในขอ้เทา้ รศ. นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2408
น ้าหนักทีเ่ปลีย่นแปลงของผูป่้วยจติเภทและปัจจัยเสีย่งของการมนี ้าหนักเพิม่ขึน้ระหวา่งรับ

การรักษาในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.วศิรัชต ์พฤฒถิาวร จติเวชศาสตร์

2409
น ้าหนักทีเ่พิม่ระหวา่งตัง้ครรภก์ับอบุัตกิารณ์ของการเกดิภาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภท์ี่

วนิจิฉัยในชว่งไตรมาสที ่2 ของการตัง้ครรภ์
รศ. นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2410 บทเรยีนจากคา่ยเบาหวานศริริาชครัง้ที ่16 พญ.ลักขณา ปรชีาสขุ ศนูยบ์รกิารพเิศษตา่งๆ

2411

บทบาทการท านายการตอบสนองของโรคมะเร็งล าไสต้รงภายหลังการไดรั้บยาเคมบี าบัด

รว่มกับการฉายแสงดว้ยผลเลอืดคา่อัตราสว่นระหวา่งเม็ดเลอืดขาวนวิโทรฟิลตอ่เม็ดเลอืดขาว

ลมิโฟไซต์

นพ.กตินัิทธ ์ทมิอดุม ศัลยศาสตร์

2412

บทบาทของ Nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) และโปรตนีทีเ่กีย่วขอ้งในระบบ

ตา้นออกซเิดชัน่ตอ่ความรนุแรงของมะเร็งเตา้นม: การศกึษาแบบยอ้นหลังในชิน้เนือ้มะเร็งเตา้

นม

อ. ดร. นพ.ดลุยพัฒน ์สงวนรักษา ศัลยศาสตร์

2413

บทบาทของ ด-ีไดเมอร ์และลิม่เลอืดตกคา้ง ในการท านายการเกดิเป็นซ า้ของโรคหลอด

เลอืดด าของขาอดุตันเฉียบพลันในชัน้ลกึจากลิม่เลอืด หลังจากการหยดุการรักษาดว้ยยาตา้น

การแข็งตัวของเลอืด

อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

2414
บทบาทของเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นการประเมนิการลกุลามของมะเร็งไปยังหลอดเลอืดด าใน

ไต ของผูป่้วยโรค Renal cell carcinoma
ผศ. นพ.สทิธพิงศ ์ศรสีจัจากลุ รังสวีทิยา

2415
บทบาทของเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องชอ่งทอ้งในการประเมนิผูป่้วยมะเร็งของเนือ้เยือ่ใน

ระบบทางเดนิอาหารระยะแพรก่ระจายไปตับกอ่นและหลังการรักษาดว้ยยาอมิมาตนิบิ
ผศ. นพ.สทิธพิงศ ์ศรสีจัจากลุ รังสวีทิยา

2416

บทบาทของการใชค้ะแนนประเมนิลักษณะในชอ่งทรวงอกโดยการตรวจดว้ยเครือ่งอัลตรา

ซาวดเ์พือ่คาดคะเนความส าเร็จของการผนกึเยือ่หุม้ปอดดว้ยแป้งในผูป่้วยทีม่นี ้าในชอ่งเยือ่

หุม้ปอดจากมะเร็งทีม่อีาการ

ผศ. นพ.ศภุฤกษ์ ดษิยบตุร อายรุศาสตร์
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2417
บทบาทของการใชย้าขยายหลอดเลอืดปอดชนดิกนิ 2 ชนดิในการรักษาภาวะความดันหลอด

เลอืดปอดสงูในกลุม่ผูป่้วยโรคหัวใจพกิารแตก่ าเนดิ
ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

2418
บทบาทของการตรวจสอ่งกลอ้งกระเพาะปัสสาวะในผูป่้วยกลุม่อาการปวดกระเพาะปัสสาวะ

เรือ้รัง
อ. พญ.ชตุมิน อสมัภนิวงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2419 บทบาทของการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่งสนุทรยีสนทนาตอ่การรว่มรูส้กึในแพทยป์ระจ าบา้น รศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

2420
บทบาทของตัวรับฮอรโ์มนแอนโดรเจนตอ่การพยากรณ์โรคและการดือ้ตอ่ยาตา้นฮอรโ์มนใน

ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม
อ. ดร. นพ.ดลุยพัฒน ์สงวนรักษา ศัลยศาสตร์

2421 บทบาทของปฏสิมัพันธข์องเฮอรท์แูละวอีจีเีอฟในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมชาวไทย ศ. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

2422
บทบาทของยาออกซบีวิไทนนิในการรักษาแบบประคับประคองในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะปัสสาวะ

ไหลยอ้นชนดิปฐมภมูิ
อ. นพ.ธวชัชยั มั่นคงศรสีขุ ศัลยศาสตร์

2423
บทบาทของยนี MT1-MMP และ RECK ในการเคลือ่นยา้ยเซลลต์น้ก าเนดิและเซลลล์วิคเีมยี

จากไขกระดกูสูก่ระแสเลอืด
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

2424 บรเิวณทีป่ลอดภัยของการท าผา่ตัดกระดกูแบบเปิดเฉียง เปลีย่นมมุกระดกูทเิบยีสว่นตน้ ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2425 ประเภทลายพมิพน์ิว้มอืของชาวพมา่ กัมพชูา และลาว ในประเทศไทย นางสาววราภรณ์ ตันสมรส นติเิวชศาสตร์

2426
ประเมนิการวนิจิฉัยจอตาอักเสบจากเชือ้ไซโตเมกะโลไวรัสดว้ยโปรแกรมวเิคราะหภ์าพ

อัตโนมัติ
ผศ.นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

2427
ประโยชนข์อง DCE MRP ในการประเมนิผูป่้วย High grade glioma ภายหลังการรักษา ใน 

รพ.ศริริาช
อ. พญ.ศริวิรรณ ปิยพทิยานันต์ รังสวีทิยา

2428
ประโยชนข์องโปรแกรมการตรวจสขุภาพประจ าปี ส าหรับประชาชนท่ัวไป ทีม่าตรวจสขุภาพ ที่

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวกนกทพิย ์พัฒผล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2429
ประโยชนข์องการเจาะน ้าไขสนัหลังในผูส้งูอายทุีม่กีารเปลีย่นแปลงของระดับความรูส้กึตัว

หรอืสตสิมัปชญัญะ (alteredmental status) ในหอผูป่้วยอายรุกรรม โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.จนิตนา อาศนะเสน อายรุศาสตร์

2430
ประโยชนข์องการเลาะตอ่มน ้าเหลอืงขา้งหลอดเลอืดแดงใหญใ่นดา้นอัตราการรอดชวีติของ

ผูป่้วยมะเร็งเยือ่บมุดลกูชนดิเอ็นโดเมทรอิอยด ์(endometrioid)
พญ.ภัทรา วศิาลศริรัิกษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2431
ประโยชนข์องการใช ้Revised Trauma Score ในการคัดเลอืกผูป่้วยเขา้รักษาในหอผูป่้วย

วกิฤตอิบุัตเิหต ุทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.เลศิพงศ ์สมจรติ ศัลยศาสตร์

2432
ประโยชนข์องการใชก้ารตรวจภาวะปัสสาวะเล็ดขณะไอจามโดยการไอภายหลังการปัสสาวะ ( 

supine empty stress test) เพือ่การคาดคะเนภาวะหรูดูทอ่ปัสสาวะเสือ่ม
อ.พญ.ชตุมิน อสมัภนิวงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2433
ประโยชนข์องการใชภ้าพถ่ายทางรังสขีองกะโหลกศรีษะดา้นขา้ง ในการประเมนิทางเดนิ

หายใจในกลุม่ผูป่้วยเด็ก ทีม่ภีาวะอดุกัน้ทางเดนิหายใจสว่นตน้ ขณะนอนหลับ
พญ.ศริวิรรณ์ เสรมิชยัวงศ์ รังสวีทิยา

2434

ประโยชนข์องการตรวจเพทแสกนดว้ยเอฟสบิแปดฟลอเบทาเพยีร ์(เอฟสบิแปดเอวสีีส่บิหา้) 

เพือ่ประเมนิการสะสมของอะมัยลอยดใ์นสมองในผูป่้วยสมองเสือ่มจากโรคอัลไซเมอร,์ ผูป่้วย

ทีม่คีวามจ าเสือ่มเล็กนอ้ยและผูส้งูอายปุกติ

รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

2435
ประโยชนข์องการท าอัลตรา้ซาวดห์ลังการตัดชิน้เนือ้ไต 8 ชัว่โมง ในการท านาย

ภาวะแทรกซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้หลังการท าการตัดชิน้เนือ้ไตในผูป่้วย
รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

2436
ประโยชนข์องการระงับความรูส้กึเฉพาะทีโ่ดยศัลยแพทยเ์พือ่การระงับปวดตามหลังการผา่ตัด

เตา้นม: การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบ
อ. ดร. พญ.วราภรณ์ อิม่ฤทัยเจรญิโชค ศัลยศาสตร์

Page 154 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2437
ประโยชนข์องการสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารสว่นบนรว่มกับการตรวจชืน้เนือ้โดยการสุม่จาก

กระเพาะอาหารของผูป่้วยโรคอว้นทพุพลภาพทีว่างแผนรักษาดว้ยการผา่ตัดรักษาโรคอว้น
อ. นพ.วรบตุร ทวรีจุจนะ ศัลยศาสตร์

2438
ประโยชนข์องรังสรัีกษาในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะ T1-2 ทีม่กีารกระจายไปยังตอ่มน ้าเหลอืง

บรเิวณรักแรไ้มเ่กนิ 3 ตอ่ม และไดรั้บการผา่ตัด mastectomy
อ. ดร. นพ.ดลุยพัฒน ์สงวนรักษา ศัลยศาสตร์

2439
ประสบการณ์ 10 ปีของการท าทางเดนิเลอืดไปปอดแบบซาโน และแบบโมดฟิายดบ์ลาล็อค 

ทอสสกิ ในการผา่ตัดนอรว์ดูของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยในประเทศไทย
อ. นพ.เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ศัลยศาสตร์

2440
ประสบการณ์ 21 ปี การทดสอบภมูแิพผ้วิหนังโดยวธิปิีดสารทดสอบบนผวิหนังรว่มกับการฉาย

แสงอาทติยเ์ทยีม ของโรงพยาบาลระดับตตยิภมูใินประเทศไทย
ศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

2441
ประสบการณ์ 5 ปีของการฉีดเลอืดเขา้ชอ่งเหนอืเยือ่ดรูาภายหลังการฉีดยาชาเขา้ชอ่งน ้าไข

สนัหลังส าหรับการผา่ตัดคลอด ณ โรงพยาบาลศริริาช
นางลัดดา เพิม่ผลประเสรฐิ วสิญัญวีทิยา

2442
ประสบการณ์และผลลัพธท์างคลนิกิของ Pheochromocytocin และ Paraganglioma ใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สรินิาถ สรินิทรว์ราวงศ์ อายรุศาสตร์

2443
ประสบการณ์การใชย้าสลายลิม่เลอืดในการรักษาโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตัน

เฉียบพลัน, การศกึษาสหสถาบัน
อ. นพ.ยงชยั นลิะนนท์ อายรุศาสตร์

2444
ประสบการณ์การใชอ้ปุกรณ์ Amplatzer® vascular plug ส าหรับการอดุหลอดเลอืดในโรค

ตา่งๆผา่นทางสายสวนหลอดเลอืด รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.สาธติ โรจนว์ชัราภบิาล รังสวีทิยา

2445 ประสบการณ์การรักษาโรคหดูหงอนไกใ่นคลนิกิโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธส์ตรี ผศ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2446 ประสบการณ์การรักษามะเร็งกระดกู osteosarcoma ในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2447 ประสบการณ์ของแพทยป์ระจ าบา้นในการดแูลผูป่้วยเด็กเสยีชวีติ พญ.ชนกิา เลีย้งชพี กมุารเวชศาสตร์

2448
ประสบการณ์ของการรักษาโรคหลอดเลอืดในสมองโป่งพองดว้ยวธิกีารทางรังสรีว่มรักษา

ระบบประสาทในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

2449
ประสบการณ์ของบคุลากรทางการแพทยใ์นการเตรยีมรับมอืและตอบโตเ้หตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับวตัถุอันตรายในประเทศไทย
อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2450 ประสบการณ์ของพยาบาลวชิาชพีในการบรหิารจัดการการดแูลผูป่้วยในวาระสดุทา้ยของชวีติ นางสาวสธุารัตน ์กลุรัตนมาศ ฝ่ายการพยาบาล

2451 ประสบการณ์ชวีติและพฤตกิรรมการใชย้าพน่สดูในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง นางสาวกนกวรรณ รัตนแสงเลศิ อายรุศาสตร์

2452 ประสบการณ์ชวีติของผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รังทีไ่ดรั้บการปลกูถ่ายไต นางวไิลลักษณ์ บญุวทิยาลขิติ ฝ่ายการพยาบาล

2453
ประสบการณ์ทีไ่ดร้ะหวา่งการเป็นผูส้อน ผูป้ฏบิัต ิและผูส้งัเกตการณ์ ในการเรยีนการสอนโดย

ใชส้ถานการณ์จ าลองของแพทยป์ระจ าบา้นวสิญัญ ี: การศกึษาน ารอ่ง
ผศ.พญ.ธัชวรรณ จริะตวิานนท์ วสิญัญวีทิยา

2454 ประสบการณ์ผา่ตัดผา่นกลอ้งเพือ่ตัดมดลกู 1,092 ราย ในโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.พสิทุธิ ์ศรชียักลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2455
ประสบการณ์สบิปีในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งเนือ้เยือ่ออ่นและมะเร็งกระดกู หลังจากการ

ผา่ตัดมะเร็งทีก่ระจายเขา้สูป่อด
ผศ. นพ.ปณุณฤกษ์ ทองเจรญิ ศัลยศาสตร์

2456 ประสปการณ์การรักษาโรคมะเร็งตับชนดิ Hepatoblastoma ในโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2457
ประสทิธผิลและความเป็นไปไดใ้นการใช ้Siriraj Concurrent Trigger Tool โดยการก าหนด

ตัวสง่สญัญาณแตเ่นิน่ๆ เพือ่ป้องกันการเกดิแผลกดทับ
นางสาวจฬุาพร ประสงัสติ ฝ่ายการพยาบาล

2458

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของการรักษาดว้ยยาอนิโนเฮพ® ระยะยาว (6 เดอืน) 

เปรยีบเทยีบกับการตา้นการแข็งตัวของเลอืดดว้ยยาตา้นวติามนิเค (ยาวารฟ์ารนิ) ส าหรับ

รักษาโรคลิม่เลอืดหลดุอดุหลอดเลอืดด าเฉียบพลันในผูป่้วยโรคมะเร็ง (Protocol No.IN 

0901 INT)

ศ. นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์
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2459
ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยา เกรซวทิ ในการรักษาผูป่้วยโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีที่

ระบบปัสสาวะทีม่ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาล
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

2460
ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเอเอ็ม-111 ในการรักษาภาวะสญูเสยีการไดย้นิของหู

ชัน้ในเฉียบพลัน (Protocol No.AM-111-CL-13-01)
อ. พญ. มล.กัญญท์อง ทองใหญ่ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2461

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาไตรเมตาซดินี (Trimetazidine) ในผูป่้วยทีม่อีาการเจ็บ

หนา้อกทีไ่ดรั้บการรักษาโรคหลอดเลอืดหัวใจผา่นสายสวน หรอืการศกึษาวจัิย ATPCI การ

ศกึษาวจัิยระหวา่งประเทศ หลายศนูยศ์กึษาแบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูสองฝ่าย มกีลุม่การศกึษา

แบบควบคมุและกลุม่ทีใ่หย้าหลอก ทีศ่กึษาในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาเป็นระยะเวลา 2 ถงึ 4 ปี 

(Protocol no.CL3-06790-010)

ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

2462
ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาบมิาโตพรอสตช์นดิออกฤทธิเ์นิน่ (Bimatoprost SR) 

ในผูป่้วยตอ้หนิชนดิมมุเปิด หรอืภาวะความดันในลกูตาสงู
ผศ.พ.ญ.ดารนิทร ์สากยิลักษณ์ อายรุศาสตร์

2463
ประสทิธผิลและความส าเร็จของโครงการการระดมทนุเพือ่อาคารนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวสภุาว ์มณีงาม ฝ่ายนโยบายและแผน

2464
ประสทิธผิลและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาภาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหารสว่นลา่ง หลังการ

รักษาดว้ยวธิกีารอดุหลอดเลอืดแดงของล าไสใ้นโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

2465 ประสทิธผิลและปัญหาการใชย้าตา้นไวรัสเอชไอว ีการศกึษาแบบสุม่ส ารวจท่ัวประเทศไทย รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2466
ประสทิธผิลในการรักษาระหวา่งยาไซโคลฟอสฟาไมดท์างหลอดเลอืดด าขนาดต า่และขนาด

สงูในระยะเริม่ตน้ส าหรับผูป่้วยเด็กโรคเอสแอลอทีีม่โีรคไตอักเสบลปัูสชนดิที ่3 และ 4
อ.พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

2467

ประสทิธผิลในการลดอาการปวดเฉียบพลันของยาไดโคลฟิแนค 50 มลิลกิรัม 1 ชัว่โมงกอ่น

การเก็บเนือ้เยือ่บโุพรงมดลกูในภาวะเลอืดออกผดิปกตจิากโพรงมดลกู: การศกึษาแบบสุม่

เปรยีบเทยีบกับยาหลอก (โครงการวจัิยน ารอ่งเพือ่ปรับปรงุคณุภาพการขดูมดลกูแบบแยกสว่น

ในผูป่้วยทีม่ภีาวะเลอืดออกผดิปกตจิากโพรงมดลกู)

รศ. นพ.กรกฎ ศริมิัย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2468
ประสทิธผิลการใชง้านระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์(e-Doc) กรณีศกึษา : คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
นางสาวสธุาทพิย ์จงจติต์ งานบรหิารและธรุการ

2469
ประสทิธผิลการระงับปวดของยา Nefopam ในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดกระดกูสนัหลังระดับ

คอทางดา้นหนา้
รศ. พญ.มาน ีรักษาเกยีรตศิักดิ์ วสิญัญวีทิยา

2470 ประสทิธผิลการรักษาโรคเยือ่แกว้หอูักเสบแบบแกรนู์ลารด์ว้ยกรดน ้าสม้เจอืจาง อ.นพ.ศรัญ ประกายรุง้ทอง โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2471
ประสทิธผิลของแผน่แปะแคปไซซนิ 0.0125% ทีต่ าแหน่งฝังเข็มส าหรับการบรรเทาอาการ

ปวดในผูป่้วยโรคขอ้เขา่เสือ่ม
รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2472
ประสทิธผิลของโปรแกรมBrain Maintenance for Medical Doctors (BM-MD) ในการ

สง่เสรมิป้องกันดา้นสขุภาพจติของแพทยป์ระจ าบา้น
รศ. พญ.พรจริา ปรวิชัรากลุ จติเวชศาสตร์

2473
ประสทิธผิลของโปรแกรมการดแูลสขุภาพผา่นสือ่ทางไกลตอ่ระดับความวติกกังวลในสตรทีี่

ไดรั้บการตัดชิน้เนือ้เตา้นมเพือ่ตรวจหาโรคมะเร็ง
นางสาวสรรสณีย ์รัตนมนตรี ฝ่ายการพยาบาล

2474
ประสทิธผิลของโปรแกรมการป้องกันการเกดิปอดอักเสบจากการสดูส าลักในผูป่้วยทีม่ภีาวะ

สมองขาดเลอืดเฉียบพลัน
นางสาวจริาพร ภูข่ า ฝ่ายการพยาบาล

2475
ประสทิธผิลของโปรแกรมการฝึกสตสิ าหรับผูป้กครองตอ่ความสมัพันธร์ะหวา่งผูป้กครองและ

เด็กสมาธสิัน้: การศกึษาน ารอ่ง
อ.นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์
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2476
ประสทิธผิลของโปรแกรมการลดความรูส้กึถูกตตีรา (stigma) ส าหรับผูป้กครองของผูป่้วย

โรคสมาธสิัน้
อ. พญ.สรินัิดดา ปัญญาภาส จติเวชศาสตร์

2477
ประสทิธผิลของโปรแกรมอบรมผูป้กครองถงึวธิกีารปรับพฤตกิรรมเด็กรว่มกับการเจรญิสตใิน

ผูป้กครองของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ผศ.นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

2478
ประสทิธผิลของกายบรหิารดว้ยทา่ฤๅษีดัดตนตอ่การเพิม่ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ตน้ขา

สว่นควอดไดรเซพ ในอาสาสมัครทีม่สีขุภาพแข็งแรง: การศกึษาน ารอ่ง
นางสาวเอ็นด ูธรรมวงษ์การณ์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

2479
ประสทิธผิลของกายอปุกรณ์เสรมิประคองขอ้เทา้ตน้แบบทีผ่ลติจากทะลายปาลม์น ้ามันในดา้น

ความพงึพอใจในการใชอ้ปุกรณ์และความสะดวกในการปรับแตง่อปุกรณ์: การศกึษาน ารอ่ง
ผศ. พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2480

ประสทิธผิลของการเช็ดตัวดว้ย chlorhexidine ตอ่อบุัตกิารณ์การอาศัยและการตดิเชือ้จลุชพี

ดือ้ยาหลายกลุม่ (multidrug resistant bacterial colonization and infection) ในผูป่้วยอายุ

รกรรม

ผศ. นพ.ยงค ์รงคร์ุง่เรอืง อายรุศาสตร์

2481
ประสทิธผิลของการเช็ดตัวดว้ย IONPAD®ตอ่อบุัตกิารณ์การอาศัยและการตดิเชือ้จลุชพีดือ้

ยาหลายกลุม่ในผูป่้วยอายรุกรรม
ผศ. นพ.ยงค ์รงคร์ุง่เรอืง อายรุศาสตร์

2482
ประสทิธผิลของการใชย้าชาชนดิทาทีบ่รเิวณผา่ตัดกอ่นการฉีดยาชาเฉพาะที ่ในผูป่้วยโรค

นิว้ล็อกทีเ่ขา้รับการผา่ตัดชนดิเปิด
อ. นพ.ปณัย เลาหประสทิธพิร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2483
ประสทิธผิลของการใหค้วามรูเ้รือ่งการตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงคต์อ่นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6

 ในเขตบางกอกนอ้ย
นางสาวปิยนุช สายสขุอนันต์ ฝ่ายการพยาบาล

2484

ประสทิธผิลของการฉีดยาอะฟลเิบอรเ์ซปต ์(Aflibercept) เขา้วุน้ลกูตาในการใชร้ว่มกับการ

ผา่ตัดรักษาตอ้หนิ (Trabeculectomy และ mitomycin C) ส าหรับผูป่้วยตอ้หนิชนดิเสน้เลอืด

เกดิใหมผ่ดิปกติ

รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

2485
ประสทิธผิลของการนวดไทยราชส านักในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ทีม่ภีาวะผดิปกตขิองระบบ

ประสาทสว่นปลาย
รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

2486
ประสทิธผิลของการรักษาโรคถุงน ้าดอีักเสบระยะเฉียบพลันดว้ยการระบายถุงน ้าดโีดยการเจาะ

รผูา่นทางผวิหนัง
อ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา

2487
ประสทิธผิลของการรักษาดว้ยคลืน่ช็อคชนดิเรเดยีลรว่มกับเลเซอรค์วามเขม้สงูในผูป่้วยกลุม่

อาการปวดกลา้มเนือ้และพังผดืของกลา้มเนือ้ทราพเีซยีส
อ.ดร.นพ.ฉกาจ  ผอ่งอักษร เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2488 ประสทิธผิลของการรักษานิว้หัวแมเ่ทา้เกดว้ยอปุกรณ์แยกนิว้เทา้ทีท่ าจากซลิโิคนชนดิส าเร็จรปู ผศ.พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2489
ประสทิธผิลของการรักษานิว้หัวแมเ่ทา้เกดว้ยอปุกรณ์แยกนิว้เทา้ทีท่ าจากซลิโิคนประเภท

หลอ่ขึน้รปู
ผศ. พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2490

ประสทิธผิลของการรักษาผูป่้วยมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็ก (non-small cell lung 

cancer) ระยะลกุลามทีม่กีารกลายพันธุข์อง Epidermal growth factor receptor (EGFR) 

ดว้ยยาในกลุม่ EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors (EGFR TK) ทีใ่ชเ้ป็นยาขนานแรกใน

โรงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

2491
ประสทิธผิลของการรักษาภาวะการเชือ่มตอ่อยา่งผดิปกตชินดิรนุแรงระหวา่งหลอดเลอืดแดง

และหลอดเลอืดด าบรเิวณเยือ่หุม้สมองดว้ยการปิดหลอดเลอืดด าใหญ่
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

2492
ประสทิธผิลของการรักษาภาวะหลอดเลอืดแดงตบีดว้ยการขยายหลอดเลอืดไตผา่นทาง

ผวิหนังในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการปลกูถ่ายไต
อ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา
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2493
ประสทิธผิลของขงิในการป้องกันเสรมิส าหรับการคลืน่ไสแ้ละอาเจยีนจากยาเคมบี าบัด: 

การศกึษาแบบสุม่ ปกปิดสองทาง มกีลุม่ควบคมุ แบบไขว ้
อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล อายรุศาสตร์

2494
ประสทิธผิลของคา่ยบ าบัดเด็กสมาธสิัน้ตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง อาการ และความบกพรอ่ง

ทางหนา้ทีข่องเด็กสมาธสิัน้
นางชตุมิา แจง้จติร ฝ่ายการพยาบาล

2495
ประสทิธผิลของยาต ารับประสะไพลในการรักษาอาการปวดประจ าเดอืนชนดิปฐมภมู ิ: 

การศกึษาตอ่เนือ่ง
อ.พญ.ปณชิา จันทราพานชิกลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2496
ประสทิธผิลของยารสิเพอรโิดนชนดิน ้ากนิในการลดอัตราการเกดิภาวะเพอ้สบัสนเฉียบพลัน

หลังการผา่ตัดในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดโรคของหลอดเลอืดโดยการศกึษาแบบสุม่
รศ. พญ.อรวรรณ พงศร์ววีรรณ วสิญัญวีทิยา

2497
ประสทิธผิลของหนังสอืเรือ่งเลา่ประสบการณ์การดแูลผูป่้วยตอ่ระดับความวติกกังวล ความ

เศรา้และความพงึพอใจของผูด้แูลผูป่้วยทีรั่บการรักษาแบบประคับประคอง
นายวฒันชยั กลั่นกลงึ ศนูยบ์รกิารพเิศษตา่งๆ

2498
ประสทิธผิลของอปุกรณ์หว่งคลอ้งท าขึน้เองอยา่งงา่ยและราคาถูกส าหรับน าสายระบาย

ปัสสาวะในทอ่ไตออกจากรา่งกายและเป็นการศกึษาน ารอ่ง
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

2499
ประสทิธผิลตอ่การหายของแผลจากโรคหลอดเลอืดด าเสือ่มสภาพเรือ้รัง จากการรักษาโดย

วธิกีารผา่ตัดหลอดเลอืดด าผา่นทางสายสวน
ผศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

2500

ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของเครือ่งออกก าลังกายสายพานพรอ้มอปุกรณ์พยงุตัวดว้ย

แรงลมเปรยีบเทยีบกับเครือ่งออกก าลังกายสายพานเดนิในน ้าในการลดอาการปวดและเพิม่

ก าลังกลา้มเนือ้เหยยีดเขา่ในผูป่้วยขอ้เขา่เสือ่มทีม่นี ้าหนักมาก

รศ.พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2501
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการฉีดยาชาทีก่ลุม่ประสาทซเูปอรฟิ์เชีย่วเซอวเิคลิ 

ส าหรับการผา่ตัดตอ่มไทรอยดแ์ละพาราไทรอยดภ์ายใตก้ารชกัน าสูภ่าวะสงบ
ผศ. พญ.สวุมิล ตา่งววิฒัน์ วสิญัญวีทิยา

2502
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการรักษาโรคหลอดเลอืดหัวใจโคโรนารีด่ว้ย การขยาย

หลอดเลอืดในประเทศไทย
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

2503
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยา Silkay 125® ในผูป่้วยทีม่ภีาวะความดันหลอดเลอืด

แดงปอดสงู
ศ.นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

2504
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาไลเนโซลดิในการรักษาโรคตดิเชือ้มันโคแบคทเีรยีที่

ไมใ่ชว่ณัโรค
พญ.ยพุนิ สพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

2505

ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาลริากลไูทดเ์มือ่ใชร้ว่มกับยาเมทฟอรม์นิ เปรยีบเทยีบ

กับการใชย้าเมทฟอรม์นิ ชนดิเดยีวในการควบคมุระดับน ้าตาลในเลอืดของเด็กและวยัรุน่ทีเ่ป็น

โรคเบาหวานชนดิที ่2การวจัิยแบบสุม่และปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย แบบคูข่นาน ควบคมุ

ดว้ยยาหลอก ในหลายศนูยว์จัิย  เป็นเวลา 26 สปัดาห ์ตามดว้ยสว่นขยายของการศกึษาแบบ

เปิดเผยการรักษาเป็นเวลา 26 สปัดาห์

อ.พญ.อรสดุา เลศิบรรณพงษ์ กมุารเวชศาสตร์

2506 ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาสามัญวอรโิคนาโซลในการรักษาโรคตดิเชือ้รารกุราน รศ.นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2507
ประสทิธภิาพและผลขา้งเคยีงของการฉีดมอรฟี์นเขา้ชอ่งน ้าไขสนัหลังรว่มกับการระงับปวดวธิี

ผสมผสานในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมหนึง่ขา้ง
ผศ. พญ.สวุมิล ตา่งววิฒัน์ วสิญัญวีทิยา

2508

ประสทิธภิาพและผลขา้งเคยีงของการฉีดวคัซนีป้องกันไวรัสตับอักเสบบขีนาด 8 ไมโครกรัม

เขา้ชัน้ผวิหนังเปรยีบเทยีบกับการฉีดวคัซนีป้องกันไวรัสตับอักเสบบขีนาด 20 ไมโครกรัมเขา้

กลา้มเนือ้ในผูป่้วยตดิเชือ้ไวรัสเอชไอวทีีม่เีม็ดเลอืดขาวซดีสีีม่ากกวา่ 350 เซลลต์อ่มลิลลิติร

อ. พญ.อรนชิ นาวานุเคราะห์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2509
ประสทิธภิาพในการดแูลรักษาผูป่้วยโรคจอตาโดยการใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มลูการฉีดยาเขา้วุน้

ตา
ผศ. พญ.โสมนัส ถุงสวุรรณ จักษุวทิยา
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2510

ประสทิธภิาพในการระงับปวดหลังผา่ตัดของการฉีดยาชารอบขอ้เขา่ความเขม้ขน้ตา่งกัน และ

ระดับยาชาในเลอืดในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่ 2 ขา้ง ภายใตก้ารฉีดยาชาเขา้

ชอ่งน ้าไขสนัหลังรว่มกับการฉีดยาชารอบเสน้ประสาทบรเิวณชอ่งแอดดักเตอรแ์ละการฉีดยา

ชารอบขอ้เขา่

อ.พญ.สกุัญญา เดชอาคม วสิญัญวีทิยา

2511
ประสทิธภิาพการไดย้นิทีด่ขี ึน้หลังการผา่ตัดน ากระดกูโกลนออกและซอ่มแซมดว้ยกระดกูหู

เทยีมแบบประดษิฐเ์อง
อ. นพ.ศรัญ ประกายรุง้ทอง โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2512 ประสทิธภิาพการดแูลผูเ้ป็นเบาหวานในคลนิกิเบาหวานโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

2513
ประสทิธภิาพการรักษาโรคเยือ่หุม้สมองอักเสบครปิโตคอกคัสในผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวดีว้ยยา

แอมโฟเทอรซินิบรีว่มกับยาฟลไูซโตซนีระหวา่งหนึง่และสองสปัดาหใ์นชว่งแรกของการรักษา
รศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2514
ประสทิธภิาพการรักษาผา่นทางสายสวนหลอดเลอืดในผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บของหลอดเลอืด

จากการท าหัตถการทางการแพทยข์องไต
อ. นพ.สาธติ โรจนว์ชัราภบิาล รังสวีทิยา

2515

ประสทิธภิาพของ beta blocker เปรยีบเทยีบกับการให ้beta blocker คูก่ับ Losartan ในการ

ลดอัตราการขยายตัวของเสน้เลอืดแดงเอออรต์าในผูป่้วยเด็กและวยัรุน่ทีเ่ป็น Marfan 

syndrome

พญ.กรรณกิาร ์ปิตภิากร กมุารเวชศาสตร์

2516 ประสทิธภิาพของ TG-MET protocol ในการฝึกทักษะการผา่ตัดผา่นกลอ้ง พญ.ธนัชพร ใบงาม สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2517
ประสทิธภิาพของแนวทางการปฏบิัตใิหมใ่นการดงึรัง้สายสวนปัสสาวะหลังการผา่ตัดตอ่ม

ลกูหมากโตผา่นทอ่ปัสสาวะในผูป่้วยตอ่มลกูหมากโต
อ. นพ.ธรีะพล อมรเวชสกุจิ ศัลยศาสตร์

2518
ประสทิธภิาพของแนวทางการรักษาผูป่้วยภาวะหดืก าเรบิเฉียบพลันในหอ้งฉุกเฉนิ

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ณัฐกานต ์ประพฤตกิจิ อายรุศาสตร์

2519
ประสทิธภิาพของแผน่ปิดแผลชนดิโฟมพอลยิรูเีทนทีม่สีว่นประกอบของอนุภาคนาโนซลิเวอร์

และสารสกัดใบบัวบกในการรักษาบาดแผลทีม่คีวามลกึระดับทีส่อง
ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

2520 ประสทิธภิาพของการเริม่รักษาดว้ยยา simvastatin ในผูป่้วยไทยทีม่ไีขมันในเลอืดสงูรนุแรง อ. นพ.สชัชนะ พุม่พฤกษ์ อายรุศาสตร์

2521
ประสทิธภิาพของการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยภีาพเสมอืน

จรงิในวชิาจลุชวีวทิยาทางการแพทยแ์ละโรคตดิเชือ้ในนักศกึษาแพทย์
ผศ. พญ.กษณา รักษมณี วสิญัญวีทิยา

2522

ประสทิธภิาพของการใชย้าอะโทรปีนชนดิน ้าบรหิารเขา้ทางใตล้ ิน้เพือ่ลดปัญหาการทน้ของ

น ้าลายทีค่งคา้งในชอ่งปากจนออกนอกชอ่งปากในผูป่้วยโรคพารก์นิสนั: การศกึษาแบบสุม่ 

อ าพราง 2 ทาง เปรยีบเทยีบระหวา่งยาจรงิและยาหลอกแบบการไขวส้ลับ

อ.น.พ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์

2523
ประสทิธภิาพของการใหแ้คลเซยีมเสรมิกอ่นใหล้กูดดูนมเพือ่ป้องกันการสญูเสยีมวล

แคลเซยีมจากกระดกูในแมท่ีอ่ยูใ่นระยะใหน้มบตุร : ระยะที ่1 – โครงการน ารอ่ง
รศ. นพ.พฤหัส จันทรป์ระภาพ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2524
ประสทิธภิาพของการฉีดยาชาจากผนังหนา้ทอ้งดา้นในเพือ่ลดความปวดหลังการผา่ตัดชอ่ง

ทอ้งในผูป่้วยเด็ก
อ. พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิญัญวีทิยา

2525 ประสทิธภิาพของการดแูลมารดาวยัรุน่และบตุรทีค่ลอดในคลนิกิมารดาวยัรุน่ รพ.ศริริาช อ. พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

2526
ประสทิธภิาพของการน าแนวทางเวชปฏบิัตใินการรักษาโรคตดิเชือ้ชัน้ลกึระดับหนังแทแ้ละชัน้

ไขมันใตผ้วิหนังมาใชใ้นโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

2527

ประสทิธภิาพของการบรหิารยาคารเ์บโทซนิ 100 ไมโครกรัมฉีดทางหลอดเลอืดด า 

เปรยีบเทยีบกับการบรหิารยาออกซโิทซนิ 5 ยนูติฉีดทางหลอดเลอืดด า ส าหรับการป้องกัน

ภาวะตกเลอืดหลังคลอดเฉียบพลันภายหลังการคลอดปกตทิางชอ่งคลอดในสตรตีัง้ครรภ์

ความเสีย่งสงู;การวจัิยแบบสุม่เปรยีบเทยีบกับกลุม่ควบคมุ และปกปิดสามทาง

ผศ. นพ.ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2528
ประสทิธภิาพของการประคบเย็นในผูป่้วยมะเร็งทางนรเีวชทีไ่ดรั้บการรักษาโดยการใหแ้พคลิ

แท็กเซล (Paclitaxel) ในการชว่ยลดอาการของระบบปลายประสาทอักเสบ
พญ.ธารณีิ ระหงษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2529
ประสทิธภิาพของการระงับความรูส้กึและภาวะแทรกซอ้นส าหรับการท าหัตถการถ่างขยายและ

ใสท่อ่หลอดอาหาร ในผูใ้หญใ่นโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิญัญวีทิยา

2530 ประสทิธภิาพของการรักษาภาวะตกเลอืดหลังคลอดโดยการอดุหลอดเลอืดแดง อ. นพ.สาธติ โรจนว์ชัราภบิาล รังสวีทิยา

2531
ประสทิธภิาพของทีน่ั่งแบบหลอ่เฉพาะรายในผูป่้วยเด็กโรคสมองพกิาร ประเภทกลา้มเนือ้หด

เกร็งรนุแรงทัง้ 4 รยางค ์ในโรงพยาบาลศริริาช
นางสาวเขมสิา เองมหัสสกลุ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2532
ประสทิธภิาพของน ้ายายับยัง้เอนไซม ์caspase ในการเพิม่การเจรญิของเซลลไ์ขท่ีถู่กแชแ่ข็ง

และละลายของเซลลไ์ขร่ะยะทีเ่จรญิเตบิโตไมเ่ต็มที่
รศ.นพ.สมสญิจน ์เพ็ชรยิม้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2533
ประสทิธภิาพของภาวะ SIRS, ภาวะเลอืดขน้ และระบบคะแนน BISAP แรกรับในการท านาย

การเกดิโรคตับออ่นอักเสบเฉียบพลันชนดิรนุแรงในผูป่้วยไทย
รศ. นพ.สพุจน ์พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

2534 ประสทิธภิาพของยา hydrocortisone ในการรักษาผูป่้วยช็อกจากการตดิเชือ้รนุแรง ผศ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์

2535
ประสทิธภิาพของยาเดกซาเมทาโซนในการรักษาเพือ่ชกัน าใหโ้รคสงบของมะเร็งเม็ดเลอืด

ขาวชนดิเฉียบพลันแบบไมอลีอยด ์กลุม่ทีม่เีม็ดเลอืดขาวสงู
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2536
ประสทิธภิาพของยาเลซตินิในการเพิม่ความสามารถในการก าจัดน ้าในผูป่้วยลา้งไตทางชอ่ง

ทอ้ง
อ. นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

2537
ประสทิธภิาพของยาไพลแคปซลูและยา loratadine ในการรักษาผูป่้วยเยือ่บโุพรงจมกูอักเสบ

ภมูแิพ ้
รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2538
ประสทิธภิาพของยาไวแซน (Visanne®) ในการชว่ยเพิม่คณุภาพชวีติของผูป่้วยหญงิ

อาเซยีนทีม่อีาการเยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผดิที่
รศ.นพ.กติรัิตน ์เตชะไตรศักดิ์ สตูศิาสตร-์ นรเีวชวทิยา

2539

ประสทิธภิาพของยาคมุก าเนดิชนดิฮอรโ์มนรวมแบบรับประทานในการป้องกันการเกดิถุงน ้า

คอรปั์สลเูตยีล ภายหลังจากการเก็บไขใ่นกระบวนการท าเด็กหลอดแกว้, การศกึษาแบบสุม่มี

กลุม่ควบคมุ

ผศ.ดร.นพ.สมสญิจน ์เพ็ชรยิม้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2540
ประสทิธภิาพของยาตา้นฮสีทามนี 2 ชนดิในการป้องกันอาการปวดกระดกูจากยาฉีดกระตุน้เม็ด

เลอืดขาว
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2541
ประสทิธภิาพของระบบควบคมุสภาพอากาศแบบใหมใ่นการรักษาผูป่้วยโรคจมกูอักเสบภมูแิพ ้

จากไรฝุ่ น
อ. นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์ อายรุศาสตร์

2542

ประสทิธภิาพของวธิกีารรักษาภาวะการเชือ่มตอ่อยา่งผดิปกตริะหวา่งหลอดเลอืดแดงและ

หลอดเลอืดด าบรเิวณเยือ่หุม้สมองตรงแอง่เลอืดด า cavernous ทัง้สองขา้งดว้ยวธิกีารใสส่าย

สวนหลอดเลอืดสมอง

รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

2543 ประสทิธภิาพของสารสกัดน ้ามันเปลอืกสม้ตอ่การลอกแผน่เทปตดิแผล พญ.อมรรัตน ์เลอวตัรตระการ ศัลยศาสตร์

2544 ประสทิธศิักยข์องแผน่ปิดแผลทีเ่คลอืบดว้ยสารสกัดสมนุไพรในการหายของแผลไหม ้ รศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

2545
ปรมิาณแรงดันของการบบีไลน่ ้าเกลอื, ขนาดของเข็มใหน้ ้าเกลอืและลักษณะบรรจภัุณฑ์

น ้าเกลอืมผีลตอ่ปรมิาณการเกดิฟองอากาศขณะใหส้ารน ้าอยา่งรวดเร็ว
ผศ. พญ.ฐติกิัญญา ดวงรัตน์ วสิญัญวีทิยา

2546 ปรมิาณโปรตนีในนมแมท่ีค่ลอดทารกกอ่นก าหนดแตล่ะชว่งอายคุรรภ์ พญ.พรปรณัีน ชยัวริยิะวงศ์ กมุารเวชศาสตร์

2547
ปรมิาณยา Cisplatin ทีเ่หมาะสมในการรักษามะเร็งหลังโพรงจมกูทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัด รว่ม

การฉายรังสี
อ. พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

2548 ปรมิาณรังสทีีบ่คุลากรวสิญัญไีดรั้บในหัตถการสอ่งกลอ้งตรวจรักษาทอ่ทางเดนิน ้าดี นางสาวภาวลัย ์สทุนต์ วสิญัญวีทิยา
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2549
ปรมิาตรและความเป็นกรดดา่งของสารจากกระเพาะอาหารในผูป่้วยนรเีวชทีเ่ขา้รับการผา่ตัด

สอ่งกลอ้งชว่งสิน้สดุการระงับความรูส้กึแบบทัง้ตัว
นางสาววารณีุ บัวแยม้ วสิญัญวีทิยา

2550
ปรมิาตรน ้ายาลา้งไตทีเ่หมาะสมในการขจัดของเสยีโมเลกลุเล็กไดอ้ยา่งเพยีงพอในผูป่้วยลา้ง

ไตทางชอ่งทอ้ง
อ. นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

2551
ปัจจัยเชงิสาเหตทุางจติสงัคมและการรูค้ดิทีม่ผีลตอ่ความพงึพอใจในการเรยีนและความพงึ

พอใจในชวีติของนักศกึษาแพทย ์ณ โรงเรยีนแพทยข์นาดใหญแ่หง่หนึง่
นายธนยศ สมุาลยโ์รจน์ จติเวชศาสตร์

2552
ปัจจัยเสีย่ง ผลการรักษาและความไวตอ่ยาตา้นเชือ้ราของเชือ้แคนดดิาทีไ่มใ่ชอ่ัลบแิคนใน

ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้แคนดดิาในกระแสเลอืดในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2553
ปัจจัยเสีย่งและแบบจ าลองการพยากรณ์การเกดิภาวะแผลผา่ตัดตดิเชือ้ในการผา่ตัดมะเร็ง

ล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รง
พญ.สภัุทศณีิ เกษรพกิลุ ศัลยศาสตร์

2554
ปัจจัยเสีย่งและการพยากรณ์โรคของภาวะหัวใจหอ้งลา่งเตน้ผดิจังหวะในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดหัวใจ
อ. นพ.อาจบดนิทร ์วนิจิกลุ อายรุศาสตร์

2555 ปัจจัยเสีย่งและอบุัตกิารณ์การตดิเชือ้หลังผา่ตัดปลกูถ่ายตับของโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.สมชยั ลิม้ศรจี าเรญิ ศัลยศาสตร์

2556
ปัจจัยเสีย่งในการเกดิพษิจากยา digoxin ในเด็กไทย, ขอ้มลูโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่

หนึง่
พญ.ฐติาภา บญุบ าเรอ กมุารเวชศาสตร์

2557
ปัจจัยเสีย่งในการเกดิภาวะสมรรถภาพทางกายถดถอยในผูป่้วยสงูอายทุีเ่ขา้รับการผา่ตัดใน

ชอ่งทอ้ง
อ.พญ.พวงแกว้ ธติสิกลุชยั เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2558
ปัจจัยเสีย่งในชว่ง 6 เดอืนกอ่นการพยายามฆา่ตัวตายในผูป่้วยทีม่ารับบรกิารทีโ่รงพยาบาลศริิ

ราชดว้ยการพยายามฆา่ตัวตาย
พญ.สปุรญิา สารบิตุร จติเวชศาสตร์

2559 ปัจจัยเสีย่งในผูป่้วยเด็กทีม่โีรคหดืก าเรบิรนุแรง ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

2560 ปัจจัยเสีย่งในระยะกอ่นคลอดทีส่มัพันธก์ับการเกดิโรคลปัูสของทารกแรกเกดิ ผศ.พญ.ศนติรา อนุวฒุนิาวนิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2561 ปัจจัยเสีย่งของการเกดิการแพส้มัผัสตอ่สารหลายชนดิ พญ.วรนร ีวนิะยานุวตัคิณุ ตจวทิยา

2562
ปัจจัยเสีย่งของการเกดิการอดุตันของหลอดเลอืดเทยีมใน 24 ชัว่โมงแรกของผูป่้วยเด็กทีม่า

รับการผา่ตัด modified Blalock-Taussig shunt ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิญัญวีทิยา

2563 ปัจจัยเสีย่งของการเขา้รับการรักษาใน ICU หลังการผา่ตัดนานกวา่ 4 วนั รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิญัญวีทิยา

2564 ปัจจัยเสีย่งของการกลับเป็นซ า้ของโรคหชูัน้กลางอักเสบในเด็กเพดานโหว่ พญ.ชญานนิ เรอืนแป้น โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2565 ปัจจัยเสีย่งของภาวะสบัสนหลังผา่ตัดภายหลังการผา่ตัดหัวใจ อ. นพ.ภานพ หลมิรัตน์ วสิญัญวีทิยา

2566 ปัจจัยเสีย่งของภาวะหยดุหายใจขณะหลับในผูป่้วยอาย ุ60 ปีขึน้ไป และอายนุอ้ยกวา่ 60 ปี ผศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

2567 ปัจจัยเสีย่งของอบุัตกิารณ์การเกดิแผลทีป่ลายนิว้เนือ่งจากการขาดเลอืดในผูป่้วยโรคหนังแข็ง อ. นพ.ชยว ีเมอืงจันทร์ อายรุศาสตร์

2568
ปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิภาวะเลอืดออกในโพรงสมองในทารกเกดิกอ่นก าหนดน ้าหนักตัวนอ้ย

กวา่ 1500 กรัม
พญ.ชญาน ีจงวฒันากฤต กมุารเวชศาสตร์

2569 ปัจจัยเสีย่งตอ่การด าเนนิของโรคจอตาเสือ่มภายหลังการผา่ตัดตอ้กระจก รศ. นพ.อดศิักดิ ์ตรนีวรัตน์ จักษุวทิยา

2570
ปัจจัยเสีย่งทีท่ าใหต้อ้งใชอ้นิสลุนิเพือ่ควบคมุระดับน ้าตาลในมารดาทีเ่ป็นเบาหวานขณะ

ตัง้ครรภ์
พญ.ศรวีภิา แกว้ศรนีวล สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2571
ปัจจัยเสีย่งทีม่ผีลตอ่การเกดิโรคไขเ้ลอืดออกในเด็กอาย ุ5 - 15 ปี ในจังหวดัราชบรุ ีจังหวดั

ชยันาทจังหวดัสพุรรณบรุ ีและจังหวดันครสวรรค์
นศพ.ธรีภัทร ศกุลสกลุ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2572 ปัจจัยแยกโรคขอ้อักเสบไมท่ราบสาเหตใุนเด็กทีม่อีาการทางระบบขอ้ กลา้มเนือ้และกระดกู อ. พญ.ศริรัิตน ์จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

2573 ปัจจัยใดทีม่ผีลตอ่อัตราหายของนิว่หลังการผา่ตัดดว้ยวธิสีอ่งกลอ้งรักษานิว่ในไต อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์
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2574

ปัจจัยใดบา้งทีอ่าจมผีลตอ่การโอกาสทีจ่ะแตก หรอื แตกซ า้ (unstable group; recurrence 

or ruptured aneurysm) ในเสน้เลอืดโป่งพองในศรีษะชนดิ saccular หลังไดรั้บการรักษา

โดยการใชข้ดลวด โดยการตดิตามดว้ย ภาพผนังเสน้เลอืดจาก เอ็มอารไ์อ (vessel wall MR 

Imaging)

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

2575 ปัจจัยกระตุน้การก าเรบิของผูป่้วยยเูวยีสว่นหนา้อักเสบเฉียบพลันชนดิเกดิซ า้ ผศ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

2576
ปัจจัยการท านายอาการผดิปกตทิางระบบประสาทสว่นปลายจากเคมบี าบัดในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยา

เคมบี าบัด
นางสาวสเุนตร จิว๋ปัญญา ฝ่ายการพยาบาล

2577 ปัจจัยความส าเร็จในการกอ่ตัง้งานสขุภาพจติโรงเรยีน ในโรงเรยีนสงักัดกรงุเทพมหานคร นางสาวจฑุามาศ อึง้อ าพร จติเวชศาสตร์

2578 ปัจจัยคัดสรรทีส่มัพันธก์ับการท าหนา้ทีด่า้นรา่งกายของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง นางสาวบณุฑรกิา มณีโชติ ฝ่ายการพยาบาล

2579

ปัจจัยทางคลนิกิและองคก์รทีม่ผีลตอ่ความลา่ชา้ในการใหย้าปฏชิวีนะในผูป่้วยเด็ก

โรงพยาบาล ศริริาชทีม่ภีาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดรนุแรงและภาวะช็อกจากการตดิเชือ้ใน

กระแสเลอืด

ผศ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

2580 ปัจจัยทางดา้นเวลาและอณุหภมูติอ่การจีร้กมนุษยด์ว้ยคลืน่ความถีว่ทิยุ ผศ. พญ.นศิารัตน ์ยมาภัย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2581 ปัจจัยท านายการเกดิกลุม่อาการตอบสนองการอักเสบท่ัวรา่งกายในผูป่้วยหลังผา่ตัดสมอง นางสาวเบญจกาย ตรถีูกแบบ ฝ่ายการพยาบาล

2582 ปัจจัยท านายการเกดิภาวะพษิตอ่ตับในผูป่้วยภาวะพาราเซตามอลเกนิขนาด ผศ. นพ.สมัมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2583 ปัจจัยท านายการเลีย้งลกูดว้ยนมอยา่งเดยีว 6 เดอืนในมารดาหลังผา่ตัดคลอด รศ. นพ.พฤหัส จันทรป์ระภาพ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2584 ปัจจัยท านายการฟ้ืนตัวดา้นการหายใจของผูป่้วยอบุัตเิหตทุีเ่ขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยวกิฤต นางสาวอภชิญา มั่นเกษวทิย์ ฝ่ายการพยาบาล

2585 ปัจจัยท านายความวติกกังวลและภาวะซมึเศรา้ของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะไดรั้บการวนิจิฉัยใหม่ นางสาวภญิญดา วฒันานุกจิ ฝ่ายการพยาบาล

2586 ปัจจัยท านายความสม า่เสมอในการกนิยากลุม่มฤีทธิก์ระตุน้ในเด็กและวยัรุน่ทีม่โีรคสมาธสิัน้ พญ.วรยิา อึง่เส็ง จติเวชศาสตร์

2587 ปัจจัยท านายคณุภาพชวีติของผูด้แูลเด็กโรคทางเดนิน ้าดตีบีตัน นางสาวอรพรรณ โนนนอ้ย ฝ่ายการพยาบาล

2588
ปัจจัยท านายคณุภาพชวีติผูป่้วยมะเร็งตับทีรั่บการรักษาดว้ยการใหย้าเคมบี าบัดทางสายสวน

หลอดเลอืดแดง
นางสาวอรณุ นลิเลศิ ฝ่ายการพยาบาล

2589 ปัจจัยท านายคณุภาพชวีติผูป่้วยหลังผา่ตัดกระดกูสนัหลังระดับเอว นางสาวลัดดาวลัย ์หมิคณุ ฝ่ายการพยาบาล

2590
ปัจจัยท านายผลการตอบสนองตอ่การรักษา ดว้ยยาเคมบี าบัดชนดิเดีย่ว ในสตรทีีเ่ป็นมะเร็ง

เนือ้รกกลุม่ความเสีย่งต า่
รศ.พญ.ไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2591 ปัจจัยท านายผลการรักษาหลังผา่ตัดในโรคกลา้มเนือ้คอผดิปกตทิีเ่ป็นซ า้ในเด็ก รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2592 ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการหายของแผลเทา้เบาหวานชนดิปลายประสาทเสือ่ม รศ.พญ.กลุภา ศรสีวสัดิ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2593
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับภาวะความดันโลหติต า่หลังจากใสท่อ่ชว่ยหายใจในหอ้งฉุกเฉนิ

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ธันยพร นครชยั เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2594
ปัจจัยทีใ่ชท้ านายการตอบสนองตอ่เครือ่งกระตุน้หัวใจแบบสองหอ้ง (cardiac 

resynchronization therapy) ในกลุม่ผูป่้วยหัวใจลม้เหลวเรือ้รัง
อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

2595

ปัจจัยทีค่าดคะเนการกลายเป็นมะเร็งเตา้นมจากการเจรญิเพิม่ขึน้ของเซลลท์อ่น ้านมทีผ่ดิปกติ

 (อทิปิปิคอล ดักตัล ไฮเปอรเ์พลเซยี Atypical ductal hyperplasia) ทีไ่ดจ้ากการตัดชิน้เนือ้

โดยวธิกีารใชเ้ข็มเจาะชิน้เนือ้ (Core Needle Biopsy)

พญ.ณชิา จริะมงคล ศัลยศาสตร์

2596
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับการทีผู่ป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ไมส่ามารถควบคมุระดับน ้าตาลใน

เลอืดไดด้ี
นศพ.ปภานัน มหาพล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม
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2597
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับความเหนือ่ยลา้ของผูด้แูลทีเ่ป็นญาตผิูป่้วยทีส่ญูเสยีการท างานของ

ระบบประสาทไขสนัหลัง
นางสาวจฑุามาศ คงกลาง ฝ่ายการพยาบาล

2598
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับความพรอ้มของผูด้แูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะกลัน้

ปัสสาวะไมอ่ยู่
นางสาวงามทรัพย ์ทองจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล

2599 ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับคณุภาพชวีติในผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคเบาหวาน ศ. นพ. ประเสรฐิ อัสสนัตชยั และ น.ส.วรรณวไิล แสวงทรัพย์ วทิยาการระบาด

2600
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดแดงสว่นปลายอดุตันภายใน 

6 เดอืนแรกหลังทาการผา่ตัดเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดสว่นปลาย
นางสาวลัดดาวลัย ์นามโยธา ฝ่ายการพยาบาล

2601
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับคณุภาพชวีติของผูป่้วยทีม่ภีาวะอดุกัน้ทางเดนิปัสสาวะทีไ่ดรั้บการ

ใสส่ายระบายปัสสาวะทีก่รวยไตผา่นผวิหนัง
นางสาวสกุัญญา คลา้ยชู ฝ่ายการพยาบาล

2602
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่2 ปีการศกึษา 

2555 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
นศพ.พงศกร บรุพัฒน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2603 ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับภาวะซมึเศรา้ของผูป่้วยสงูอายใุนคลนิกิผูส้งูอายโุรงพยาบาลศริริาช  รศ.นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2604
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับภาวะสขุภาพจติของมารดาเด็กพัฒนาการลา่ชา้ ทีม่ารับบรกิารที่

คลนิกิกระตุน้พัฒนาการของโรงพยาบาลในภาคใต ้
นายศริะปรฬุห ์ทองเทพ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2605
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับระยะเวลาในการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพของผูป่้วยบาดเจ็บจาก

การจราจรทางบก
นายณรงค ์กลั่นความดี ฝ่ายการพยาบาล

2606
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับอัตราการเสยีชวีติในผูส้งูอายไุทย ขอ้มลูจากการส ารวจสขุภาพ

ประชาชนไทย โดยการตรวจรา่งกายครัง้ที ่4
ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

2607
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธต์อ่การเกดิทารกแรกเกดิน ้าหนักนอ้ยในสตรตีัง้ครรภท์ีฝ่ากครรภใ์น

คลนิกิตัง้ครรภว์ยัรุน่
นางปิยาภรณ์ ลา่ฟ้าเรงิรณ ฝ่ายการพยาบาล

2608
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืดสมองหลังจากการผา่ตัดหัวใจทีใ่ชเ้ครือ่งปอด และ

หัวใจเทยีม
รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา

2609
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิการบาดเจ็บตอ่รมิฝีปากในผูป่้วยในทีเ่ขา้รับการผา่ตัดภายใตก้ารดม

ยาสลบและใสท่อ่ชว่ยหายใจ
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิญัญวีทิยา

2610
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิภาวะตดิเชือ้หลังการผา่ตัดรักษานิว่โดยการสอ่งกลอ้งเจาะผา่นทาง

ผวิหนัง
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

2611 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกวธิกีารรักษาของผูป่้วย ในภาวะไอ จาม ปัสสาวะเล็ด นาวสาวบษุกร ยกกลิน่ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2612
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเสยีชวีติหลังไดรั้บการรักษาในผูป่้วยทีม่ภีาวะเลอืดออกเฉียบพลันใน

มะเร็งตับ
รศ. นพ.ประเวชย ์มหาวทิติวงศ์ ศัลยศาสตร์

2613
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การด าเนนิโรค และผลการรักษาผูป่้วยซึง่ตดิเชือ่มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชเ่ชือ้

วณัโรคแบบแพรก่ระจาย ซึง่มภีาวะการสรา้งแอนตบิอดตีอ่อนิเตอรเ์ฟอรอนแกมมา
ศ.พญ.ยพุนิ  ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

2614
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การด าเนนิโรคทีแ่ยล่งในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษาทีห่อ้งแพทยเ์วร 

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.วนัสริ ิชยัสรินิทร์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2615
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจตรวจคัดกรองหรอืตรวจวนิจิฉัยทารกกลุม่อาการดาวนใ์นสตรี

ตัง้ครรภท์ีม่อีายตุัง้แต ่35 ปี
พญ.ปรณิดา เราจนานนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2616 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพยากรณ์โรคในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะไตวายเฉียบพลัน พญ.หทัยกาญจน ์มาลากร กมุารเวชศาสตร์

2617 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การลม้ในผูป่้วยไทยสงูอายทุีม่ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลชมุชน นศพ.นพิฐิ เจรญิงาม เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2618
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การหายไปของภาวะหลอดเลอืดแดงโป่งพองชนดิ Flow-related aneurysm 

ในโรคหลอดเลอืดเเดงเเละหลอดเลอืดด าเชือ่มตอ่กันอยา่งผดิปกตใินสมอง (Cerebral AVM)
รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

2619
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความคงทนของกลอ้งสอ่งตรวจทอ่ไตชนดิโคง้งอไดท้ีใ่ชใ้นการท าหัตถการใน

ระบบทางเดนิปัสสาวะสว่นบน
ผศ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

2620
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความความลม้เหลวในการน าไปใชข้องการผา่ตัดสรา้งหลอดเลอืดส าหรับฟอก

เลอืดโดยใชห้ลอดเลอืดของผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รังเอง
รศ. นพ.เฉนยีน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์

2621
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความตัง้ใจทีจ่ะลาออกของวสิญัญพียาบาล สงักัดโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย

ในก ากับของรัฐ กรณีศกึษา ภาควชิาวสิญัญวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหดิล
นางปารชิาต อภเิดชากลุ วสิญัญวีทิยา

2622 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่คณุภาพชวีติในผูป่้วยขอ้อักเสบรมูาตอยด์ รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

2623
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ผลการจัดแนวกระดกูสนัหลังขณะใสอ่ปุกรณ์เฝือกพยงุหลัง หลอ่แบบเฉพาะ

ราย เพือ่การรักษาในผูป่้วยวยัรุน่กระดกูสนัหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตุ
นางสาววรลักษณ์ ปรากฎมงคล โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2624 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ผลลัพธท์างคลนิกิของวธิบี าบัดทดแทนไตในผูป่้วยไตวายเรือ้รังระยะสดุทา้ย ผศ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

2625
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ภาวะขาดวติามนิดใีนผูป่้วยสงูอาย ุการศกึษาโดยใชโ้รงพยาบาลเป็นฐาน ณ 

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

2626 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ภาวะซมึเศรา้และวติกกังวลในผูป่้วยขอ้อักเสบรมูาตอยด์ รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

2627 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ระยะเวลาการชกัทีเ่หมาะสมในการรักษาผูป่้วยดว้ยวธิกีารใชก้ระแสไฟฟ้า รศ. พญ.พรจริา ปรวิชัรากลุ จติเวชศาสตร์

2628

ปัจจัยทีม่ผีลตอ่อัตราการใสท่อ่หลอดลมคอส าเร็จในครัง้แรกและอัตราการเกดิภาวะแทรกซอ้น

จากการใสท่อ่หลอดลมคอทีห่อ้งฉุกเฉนิของโรงพยาบาลศริริาชโดยใชก้ารศกึษาแบบ

ยอ้นหลัง 5 ปี

อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2629 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่อัตราการหายของนิว่หลังการผา่ตัดดว้ยวธิสีอ่งกลอ้งรักษานิว่ในกระเปาะทีไ่ต ผศ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

2630
ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเป็นครตูน้แบบส าหรับการเรยีนการสอนภาคปฏบิัตหิลักสตูร กายอปุ

กรณศาสตรบัณฑติของผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย
นางสาวพรชนก โพธิบ์ัณฑติย์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2631 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจของสตรตีัง้ครรภไ์ทยในการตรวจวนิจิฉัยโรคเบตา้ธาลัสซเีมยี นางสมหมาย วบิลูยช์าติ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2632
ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การปรับตัวของญาตผิูป่้วยวกิฤตทิางศัลยศาสตรใ์นบรบิทการดแูลแบบ

ประคับประคอง
นางสาวสพุรภัทตรา บุง่นาม ฝ่ายการพยาบาล

2633 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความรว่มมอืในการใชย้าฉีดอนิซลูนิในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 นางสาวสปุรญิญา พรมมาลนุ ฝ่ายการพยาบาล

2634 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความสามารถในการท าหนา้ทีข่องผูห้ญงิทีม่ภีาวะหัวใจลม้เหลว รศ. ดร. ศริอิร สนิธแุละรศ. นพ. ด ารัส ตรสีโุกศล (ทีป่รกึษา) อายรุศาสตร์

2635 ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การใชบ้รกิารโรงอาหารสวสัดกิาร คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล นางสาวภารด ีเสาะแสวง งานบรหิารและธรุการ

2636
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความส าเร็จในการปิดรร่ัูวผนังหัวใจหอ้งบนดว้ยอปุกรณ์ชนดิตา่งๆ ผา่นทาง

สายสวนหัวใจ ในผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฎก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

2637
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ผลลัพธข์องการรักษาโรคความเจ็บปวดบรเิวณใบหนา้จากเสน้ประสาทสมอง

คูท่ี ่5 โดยวธิกีารผา่ตัดแกไ้ขภาวะเสน้เลอืดกดทับเสน้ประสาท
ผศ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2638
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ผลลัพธข์องการรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะหมองรองกระดกูสนัหลังอักเสบจากการ

ตดิเชือ้แบคทเีรยี
อ. นพ.หลักชยั พลวจิติร ศัลยศาสตร์

2639 ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการเกดิภาวะซมึเศรา้และปัญหาสขุภาพจติในผูป่้วยโรคอว้นชาวไทย ผศ. นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

2640
ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการแพรก่ระจายไปตอ่มน ้าเหลอืงในอุง้เชงิกรานในมะเร็งเยือ่บมุดลกูชนดิ 

endometrioid
นพ.ประกาศษิฐ ์คะระวานชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2641

ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการไมใ่ชย้าตามค าแนะน าในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด ์โดยการใช ้

แบบสอบถาม “ความรว่มมอืในการใชย้ารักษาโรคขอ้ 

(Compliance-Questionnaire-Rheumatology)”

รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

2642 ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการคลอดบตุรน ้าหนักต า่กวา่เกณฑใ์นโรงพยาบาลเจา้คณุไพบลูย์ นศพ.จริวทิย ์ฉันชยัรุง่เจรญิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2643 ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการฉีกขาดของกลา้มเนือ้หรูดูทวารหนักเนือ่งมาจากการคลอดบตุร พญ.วรรวด ีทรัพยม์ี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2644 ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการปรับตัวในผูป่้วยโรคซมึเศรา้หญงิวยักลางคน นางวราพร ศรภีริมย์ ฝ่ายการพยาบาล

2645
ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการพน่ขยายหลอดลมซ า้ในผูป่้วยเด็กทีห่ายใจมเีสยงวีด้ทีห่น่วยตรวจโรค

นอกกมุารฯ
ศ. พญ.บญุยิง่ มานะบรบิรูณ์ กมุารเวชศาสตร์

2646
ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการอดุตันของสายสวนหลอดเลอืดด าใหญท่ีใ่สผ่า่นทางหลอดเลอืดด า

สว่นปลายทีผ่วิหนังในทารกแรกเกดิ
รศ. พญ.พมิล วงศศ์ริเิดช กมุารเวชศาสตร์

2647
ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับความรนุแรงของความคดิอยากตายในผูป่้วยโรคซมึเศรา้ หน่วยตรวจโรคจติ

เวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

2648 ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับความรูส้กึเป็นภาระของญาตผิูด้แูลผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม ในคลนิกิผูส้งูอายุ นางสาวปิตพิร สริทิพิากร เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2649
ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับความสามารถในการเผชญิและผา่ฟันอปุสรรคของนสิติระดับปรญิญาตรชีัน้

ปีที ่1 มหาวทิยาลัยศลิปากร
นายณัฐวฒุ ิชายชมุ และ อ.นพ.ศภุโชค สงิหกันต์ จติเวชศาสตร์

2650
ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับคณุภาพชวีติผูป่้วยแผลไหมท้ีม่าตดิตามการรักษาภายหลังจ าหน่ายจาก

โรงพยาบาล
นางสาวสมุติรา แป้นคุม้ญาติ ฝ่ายการพยาบาล

2651

ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับประสทิธผิลของยา, อัตราการใชย้าในระยะยาว และ การปรับลดขนาดยา

ในกลุม่สารชวีภาพ ในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด,์ โรคกระดกูสนัหลังอักเสบตดิยดึ และ 

โรคขอ้อักเสบสะเก็ดเงนิ

ผศ. พญ.อัจฉรา กลุวสิทุธิ์ อายรุศาสตร์

2652 ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับภาวะหายใจลม้เหลวในทารกเกดิกอ่นก าหนดระยะทา้ยทีโ่รงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.พมิล วงศศ์ริเิดช กมุารเวชศาสตร์

2653 ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับระดับอาการทีด่ขี ึน้ของโรคซมึเศรา้ที ่6-8 สปัดาหห์ลังการรักษา อ. พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

2654
ปัจจัยพยากรณ์การเกดิเป็นซ า้ของโรคมกิโซไฟโบรซารโ์คมา (Myxofibrosarcoma) หลัง

การผา่ตัดรักษา
อ. นพ.ระพนิทร ์พมิลศานติ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2655
ปัจจัยพยากรณ์ความสามารถในการเดนิหลังจากการรักษาภาวะมะเร็งแพรก่ระจายทีก่ระดกูตน้

ขาโดยการใชแ้กนดามกระดกู
รศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2656
ปัจจัยรว่มทางคลนิกิและพยาธสิภาพทางไตในการท านายโรคไอจเีอเนโฟรพาธ ีประสบการณ์

ในไทย
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

2657
ปัจจัยสมัพันธข์องระดับแมกนเีซยีมในเลอืดทีต่ า่กวา่ระดับการรักษาเพือ่ใชป้้องกันการชกัใน

สตรตีัง้ครรภค์รบก าหนดทีม่ภีาวะครรภเ์ป็นพษิทีร่นุแรง
รศ. นพ.วทิยา ถฐิาพันธ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2658
ปัจจัยส าหรับพยากรณ์การมองเห็นหลังผา่ตัดเนือ้งอกเยือ่หุม้สมองบรเิวณทางเดนิ

เสน้ประสาทตาสว่นหนา้
ศ. พญ.วณชิา ชืน่กองแกว้ จักษุวทิยา

2659
ปัญหาและอปุสรรคทีม่ผีลตอ่การท าวจัิย และแนวทางแกไ้ขของบคุลากร ภาควชิาวสิญัญี

วทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ผศ. พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิญัญวีทิยา

2660
ปัญหาการนอนและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในเด็กทีม่ภีาวะออทซิมึสเปกตรัมทีรั่กษาในโรงพยาบาลศิ

รริาช
อ. พญ.จรยิา ทะรักษา กมุารเวชศาสตร์

2661 ปัญหาดา้นจติใจและพฤตกิรรมในเด็กและวยัรุน่ผูล้ ีภั้ยในประเทศไทย อ. พญ.ศันสนยี ์เรอืงสอน กมุารเวชศาสตร์

2662 ปัญหาทางกระดกูในผูป่้วยโรคกระดกูพันธกุรรม ศ. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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2663 ปัญหาทางออรโ์ธปิดกสใ์นผูป่้วยโรคซนิโดรมในเด็ก ศ. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2664 ปัญหาสขุภาวะทาเพศของผูป้วยหญงิทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเป็นโรคหดูหงอนไก่ ผศ.พญ.เจนจติ ฉายะจติดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2665

ผลเปรยีบเทยีบการฟ้ืนตัวของกลา้มเนือ้งอขอ้ศอกภายหลังยา้ยเสน้ประสาทระหวา่งใชใ้ย

ประสาทบางสว่นของเสน้ประสาท ulnar และ median ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บ brachial 

plexus ของแขนสว่นบน

ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2666
ผลเพาะเชือ้ของตอ่มอดนีอยด ์และความสมัพันธร์ะหวา่งชนดิของเชือ้กับลักษณะทาง คลนิกิ

ของโรค
รศ. พญ.กติรัิตน ์อังกานนท์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2667
ผลแทรกซอ้นของการผา่ตัดและความสามารถในการขับถ่ายในผูป่้วยเด็กทีม่คีวามผดิรปูของ

ทวารหนักชนดิ vestibular fistula
พญ.ภรติา ศริอินันต์ ศัลยศาสตร์

2668
ผลในระยะสัน้ของการใสย่าเฮพารนิเขา้กระเพาะปัสสาวะเพือ่รักษากลุม่อาการปวดเรือ้รังใน

กระเพาะปัสสาวะ การวจัิยแบบสุม่เปรยีบเทยีบกลุม่ควบคมุ และปกปิดทางเดยีว
ผศ.นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

2669
ผลกระทบของ 18F-FDG PET/CT scan ตอ่การเปลีย่นแปลงวธิกีารรักษาในมะเร็งปอดชนดิ 

non-small cell
พญ.อจลญา เตยะธติ ิ รังสวีทิยา

2670
ผลกระทบของการใหข้อ้ความอยา่งสัน้ถงึผลการตรวจน ้าคร า่ตอ่สตรตีัง้ครรภท์ีก่ าลังรอผลการ

ตรวจน ้าคร า่
นางสาวประคอง ชืน่วฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2671
ผลกระทบของการรายงานการทดสอบความไวตอ่ยาตา้นเชือ้ราฟลโูคนาโซลดว้ยวธิดีสิก์

ดฟิฟิวชัน่ตอ่การรักษาโรคตดิเชือ้ราแคนดดิาในกระแสเลอืดในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2672
ผลกระทบของดัชนทีางโลหติวทิยาเป็นปัจจัยท านายการพยากรณ์อัตราการรอดชพีของผูป่้วย

มะเร็งหลังโพรงจมกูระยะไมแ่พรก่ระจาย
ผศ. พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

2673

ผลกระทบของระบบบันทกึขอ้มลูทางการแพทยด์ว้ยอเิล็คทรอนกิสต์อ่ทัศนคตคิวามสขุในการ

ท างาน และบรรยากาศการเรยีนรูข้องแพทยป์ระจ าบา้น ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาล

ตตยิภมูแิหง่หนึง่

ผศ. พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

2674
ผลกระทบทางดา้นรา่งกาย ครอบครัว และสงัคมในเด็กทีเ่ป็นโรคกลา้มเนือ้เจรญิผดิเพีย้นดู

เชน เทยีบกับเด็กปกติ
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

2675
ผลการใชโ้ปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มกอ่นตัดชิน้เนือ้ตอ่มลกูหมากทางทวารหนักดว้ย

เครือ่งอัลตรา้ซาวด์
นางสมพร กจินุกลู ฝ่ายการพยาบาล

2676
ผลการใชช้ดุตรวจการตดิเชือ้ไวรัสเดงก ี(DENV NS1) ตอ่การรายงานโรคไขเ้ลอืดออกตาม

ระบบเฝ้าระวงัโรค รง.506 ในเขตกรงุเทพมหานคร
นางสาวมนสณีิย ์จันทรส์วา่ง เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2677
ผลการใชอ้ปุกรณ์จา่ยออกซเิจนชืน้อัตราการไหลสงูเขา้สูป่อดทีไ่มม่กีารขยับ ในผูป่้วยทีช่ว่ย

หายใจแบบแยกปอด: การศกึษาขา้มกลุม่เปรยีบเทยีบกับอปุกรณ์ CPAP
ผศ. นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั วสิญัญวีทิยา

2678
ผลการใชอ้ปุกรณ์ประคองขอ้เทา้และฝ่าเทา้ชนดิมขีอ้เทา้ทีป่รับองศาไดต้อ่การเดนิขึน้และลง

ทางลาด
นายณัฐพงษ์ พลหาญ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2679
ผลการจัดทา่นอนสะโพกสงูตอ่การบรรเทาความปวดไหลใ่นผูป่้วยทีไ่มม่เีนือ้งอกชนดิรา้ยแรง

ทางนรเีวชทีม่าผา่ตัดผา่นกลอ้งทางหนา้ทอ้ง
นางสาวพลารัตน ์อรรจนส์าธติ

ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรี

เวชวทิยา

2680 ผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้างศัลยศาสตรด์ว้ยกระบวนการท างานเป็นทมี รศ. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

2681 ผลการดแูลผูป่้วยดว้ยโปรแกรมเรง่การฟ้ืนตัวหลังการผา่ตัดล าไสใ้หญแ่ละทวารหนัก ผศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

2682
ผลการตรวจตาดว้ย optical coherence tomography (OCT) และ fluorescein 

angiography (FA) ในผูป่้วยโรค central serous chorioretinopathy (CSC)
รศ. นพ.อดศิักดิ ์ตรนีวรัตน์ จักษุวทิยา
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2683
ผลการตรวจมะเร็งปากมดลกูและโรคตดิเชือ้ของระบบสบืพันธุส์ตร ีในสตรทีีต่ดิเชือ้ไวรัสเอช

ไอวใีนโรงพยาบาลศริริาชชว่งปี พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2554
อ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2684
ผลการตดิตามการรักษาผา่นสายสวนเพือ่รักษาหลอดเลอืดแดงตบีในผูป่้วยปลกูถ่ายไต: 

ประสบการณ์ 11ปี ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

2685
ผลการตดิตามหลังการรักษาโดยการฉีดซเีมนตก์ระดกูสนัหลัง (Vertebroplasty) หลายระดับ

 กับ 1-2 ระดับในผูป่้วยกระดกูสนัหลังแตกยบุ
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2686 ผลการผา่ตัด High tibial osteotomy ตอ่การเอยีงตัวของขอ้เทา้ในผูป่้วย โรคขอ้เขา่เสือ่ม รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2687
ผลการผา่ตัดกลา้มเนือ้ Levator ในผูป่้วยเปลอืกตาตกทีม่กีารท างานของกลา้มเนือ้ Levator 

ไมด่ี
ผศ. พญ.กนกรัตน ์พรพาณชิย์ จักษุวทิยา

2688 ผลการผา่ตัดตอ่หลอดเลอืดส าหรับฟอกเลอืดบรเิวณโคนนิว้หัวแมม่อื อ. นพ.บรรเจดิ ประดษิฐส์ขุถาวร ศัลยศาสตร์

2689 ผลการผา่ตัดตาเหลแ่นวนอนทีเ่กดิตามหลังการมพียาธสิภาพทีต่าซึง่ท าใหก้ารมองเห็นลดลง ผศ. นพ.พทิยา ภมรเวชวรรณ จักษุวทิยา

2690 ผลการผา่ตัดรักษา isthmic spondylolisthesis ในผูป่้วยเด็กและวยัรุน่ อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2691 ผลการผา่ตัดรักษาโรคเนือ้งอกนวิโรเอนโดไครนข์องตับออ่นในโรงพยาบาลศริริาช อ.นพ.ประเวชย ์ มหาวทิติวงศ์ ศัลยศาสตร์

2692 ผลการผา่ตัดรักษาโรคกระดกูสนัหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตใุนวยัรุน่ ทีโ่รงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2693 ผลการผา่ตัดรักษาโรคทางเดนิน ้าดโีป่งพองในผูใ้หญใ่นโรงพยาบาลศริริาช นพ.พลสทิธิ ์แสงเสรสีถติย์ ศัลยศาสตร์

2694
ผลการผา่ตัดรักษาโรคหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นชอ่งทอ้งโป่งพองทีย่ังไมม่อีาการโดยการ

ผา่ตัดใสห่ลอดเลอืดเทยีมผา่นทางชอ่งทอ้งเปรยีบเทยีบกับผา่นทางสายสวน
อ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2695
ผลการผา่ตัดรักษาโรคหัวใจแตก่ าเนดิชนดิไมซ่บัซอ้น ในผูป่้วยผูใ้หญ ่ของสาขาศัลยศาสตร์

หัวใจและทรวงอก ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. นพ.เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ศัลยศาสตร์

2696
ผลการผา่ตัดรักษากระดกูตน้แขนสว่นปลายหักสว่น lateral condyle ในเด็กในโรงพยาบาลศริิ

ราช
ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2697
ผลการผา่ตัดรักษาของผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บตอ่หลอดเลอืดขาทีม่รีะยะเวลาการขาดเลอืดนาน

 เกนิกวา่ 6 ชัว่โมง
อ. นพ.บรรเจดิ ประดษิฐส์ขุถาวร ศัลยศาสตร์

2698 ผลการผา่ตัดรักษาดว้ยวธิยีดืกระดกูดว้ย Ilizorov ในผูป่้วยโรค fibularhemimelia ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2699 ผลการผา่ตัดรักษาภาวะ congenital trigger thumb และ trigger finger ในรพ. ศริริาช ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2700 ผลการผา่ตัดรักษาภาวะ Slipped capital femoral epiphysis ในเด็ก ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2701 ผลการผา่ตัดรักษาภาวะขอ้สะโพกหลดุในผูป่้วย Arthrogryposis ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2702
ผลการผา่ตัดรักษาภาวะคอเอยีงแตก่ าเนดิจากกลา้มเนือ้คอผดิปกตใินเด็กโดยวธิ ีbipolar 

release
ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2703
ผลการผา่ตัดหลอดเลอืดแดงใหญเ่อออตารบ์รเิวณทรวงอกตอ่ชอ่งทอ้งโป่งพองโดยอาศัย

เครือ่งปอดหัวใจเทยีมเชือ่มผา่นทางหลอดเลอืดทีข่าหนบี
รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

2704 ผลการยดืกระดกูในเด็กทีม่กีระดกูหนา้แขง้โกง่เขา้ในไปทางดา้นหลัง ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2705 ผลการรอดชวีติของผูป่้วยมะเร็งตับระยะแพรก่ระจายทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยา Sorafenib อ. พญ.ศริโิสภา เตชะวฒันะวรรณา อายรุศาสตร์

2706
ผลการระงับปวดของยาเนโฟแพม (Nefopam) ในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดกระดกูสนัหลัง

ระดับคอทางดา้นหนา้
รศ.พญ.มาน ีรักษาเกยีรตศิักดิ์ วสิญัญวีทิยา

2707

ผลการระงับปวดหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่โดย ฉีดยาชาทีเ่สน้ประสาทไซตกิ ดว้ยยาชา

บวิพวิาเคน ความเขม้ขน้ต า่ผสมกับเดกซาเมทาโซน รว่มกับฉีดยาชาเขา้ชอ่งแอดดักเตอร ์

และฉีดยาชารอบขอ้เขา่ โดยการทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ

ผศ. พญ.บศุรา ศริวินัสาณฑ์ วสิญัญวีทิยา
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2708 ผลการรักษา Venous malformation ในชอ่งปากในเด็ก โดย Nd-YAG laser ผศ. นพ.อัครพล มุง่นรัินดร์ ศัลยศาสตร์

2709
ผลการรักษา และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดในสมองโป่งพอง

ต าแหน่ง vertebral
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

2710
ผลการรักษา และภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วยเด็กโรคธาลัสซเีมยีทีไ่ดรั้บการตัดมา้มใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ณัศวรี ์วฒันา กมุารเวชศาสตร์

2711
ผลการรักษา และภาวะแทรกซอ้นจากการรักษาโรคหัวใจพกิารแตก่ าเนดิโดยใชอ้ปุกรณ์ปิด

ผา่นทางสายสวนในโรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฐก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

2712
ผลการรักษา และหลักฐานสนับสนุนส าหรับโรคเชือ้ราทีเ่ล็บเทา้ ของการตดิเชือ้ผสมระหวา่ง

กลากและกลากเทยีม กับการตดิเชือ้กลากเพยีงอยา่งเดยีว
ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

2713 ผลการรักษา โดยวธิกีารผา่ตัด Valgus osteotomy ในผูป่้วย Coxa vara ในเด็ก รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2714 ผลการรักษาเนือ้งอกสมองชนดิ Glioblastoma 10 ปีของโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.อชริญา เตยะธติ ิ รังสวีทิยา

2715

ผลการรักษาเบือ้งตน้ของการรักษาดว้ยการสอดใสแ่รก่ัมมันตภาพรังสดีว้ยเทคนคิภาพน าวถิ ี

ทัง้มกีารฝัง และไมฝั่งแร ่ในมะเร็งปากมดลกู ดว้ยใชอ้ปุกรณ์เสรมิ “Siriraj Ring Cap” คูก่ับ

อปุกรณ์หลัก VarisourceTM Titanium Ring

ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

2716

ผลการรักษาเบือ้งตน้ของการรักษาดว้ยรังสรัีกษาระยะใกลอ้ัตราปรมิาณรังสสีงูรว่มกับการ

รักษาดว้ยการฉายรังสจีากภายนอกและรว่มหรอืไมร่ว่มกับการรักษาดว้ยการลดฮอรโ์มนแอน

โดรเจน ในมะเร็งตอ่มลกูหมาก ของโรงพยาบาลศริริาช

ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

2717
ผลการรักษาแบบกลุม่การท าจติบ าบัดเพือ่ปรับเปลีย่นความคดิและพฤตกิรรม ในผูป่้วยทีม่ี

ภาวะปวดเรือ้รังในโรงพยาบาลศริริาช ทีร่ะยะเวลา 1 เดอืน
ผศ. รอ. พญ.ณัฎฐา สายเสวย จติเวชศาสตร์

2718 ผลการรักษาแผลกดทับโดยใชพ้ลาสมาทีอ่ณุหภมูติ า่ ศ.คลนิกิ. นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์

2719
ผลการรักษาแผลหลอดเลอืดด าโดยใชว้สัดพัุนขาชนดิสองชัน้เทยีบกับการพันขาดว้ยผา้ยดื

ชนดิเดยีวแบบ ดัง้เดมิ
อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

2720
ผลการรักษาและการกลับมาท างานของชอ่งปากของภาวะเนือ้งอกในชอ่งปากระยะทีม่กีาร

ลกุลามเฉพาะทีท่ีไ่ดรั้บการผา่ตัดเนือ้งอกออกและผา่ตัดเสรมิสรา้งดว้ยวธิกีารทางจลุศัลยกรรม
อ. นพ.พรีศักดิ ์ฉอตระการกจิ ศัลยศาสตร์

2721
ผลการรักษาและการรอดชวีติของผูป่้วยรร่ัูวหัวใจแตก่ าเนดิทีม่คีวามดันเลอืดปอดสงูหลังได ้

การปิดรร่ัูวในยคุปัจจบุัน
รศ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

2722

ผลการรักษาและความปลอดภัยโรคหดูอวยัวะเพศหรอืทวารหนักและผลการแสดงออกของยนี

เปรยีบเทยีบครมีสารสกัดจากพญายอกับโพโดไฟลนิในผูป่้วยชายไทย: การศกึษา

เปรยีบเทยีบการรักษาในคนเดยีวกันแบบสุม่

รศ.ดร.นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2723
ผลการรักษาและคา่ใชจ้า่ยของการบรูณะกระดกูภายหลังผา่ตัดมะเร็งกระดกูรอบหัวเขา่ โดย

การใช ้osteochondral allograft และ tumor endoprosthesis
รศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2724 ผลการรักษาและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพยากรณ์โรคในผูป่้วยมะเร็งของปลอกหุม้เสน้ประสาท รศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2725

ผลการรักษาและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาโรค soft tissue sarcoma บรเิวณแขนขา และ

ล าตัวทีย่ังไมม่กีารแพรก่ระจายดว้ยการผา่ตัดและการฉายแสงหลังการผา่ตัดในโรงพยาบาลศริิ

ราช

นพ.ธง นราววิฒัน์ รังสวีทิยา

2726 ผลการรักษาโดยการผา่ตัดเตา้นมทัง้หมดแบบสงวนผวิหนังและหัวนม นพ.สงิหา ศรปีรชีาพัฒนะ ศัลยศาสตร์

2727 ผลการรักษาโดยการผา่ตัดตับในโรงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. นพ.ยงยทุธ ศริวิฒันอักษร ศัลยศาสตร์
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2728 ผลการรักษาโดยวธิกีารเลอืกตัดเสน้ประสาทสว่นปลายในการรักษาโรคดสิโทเนยีทีล่ าคอ อ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2729

ผลการรักษาโรคและระบบภมูคิุม้กันของรา่งกายในผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลาม

เฉพาะทีท่ีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยรังสรัีกษารว่มกับยาเคมบี าบัด เปรยีบเทยีบระหวา่งผูป่้วยปกติ

และผูป่้วยทีต่ดิเชือ้เอชไอวหีรอืมภีาวะภมูคิุม้กันบกพรอ่งจากผลของการตดิเชือ้ HIV

รศ. พญ.จันจริา เพชรสขุศริิ รังสวีทิยา

2730
ผลการรักษาโรคไตอักเสบลปัูสในเด็กดว้ยยาไมโครฟีโนเลท โมเฟทลิ เปรยีบเทยีบกับยาไซ

โคลฟอสฟาไมดท์างหลอดเลอืดด า
รศ. นพ.อนริธุ ภัทรากาญจน์ กมุารเวชศาสตร์

2731 ผลการรักษาโรคจมกูอักเสบจากภมูแิพใ้นกลุม่ทีม่อีาการตลอดเวลาในผูป่้วยเด็กไทย อ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

2732
ผลการรักษาโรคมะเร็งเนือ้รกในผูป่้วยซึง่ไดรั้บการวนิจิฉัยตาม FIGO staging system (2000)

 และ modified WHO scoring ณ โรงพยาบาลศริริาช
พญ.วรรณกิา แสงสรุยี์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2733
ผลการรักษาโรคมะเร็งชนดิ germ cell tumor ดว้ยยาเคมบี าบัด Cisplatin/Etoposide /

Bleomycin (PEB) ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

2734 ผลการรักษาโรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิฮอดจก์นิในรพ.ศริริาช อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

2735 ผลการรักษาโรคมะเร็งมัยอโีลมาโดยใชย้าซยัโคลฟอสฟาไมดแ์ละเดกซามทีาโซน อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

2736
ผลการรักษาโรคมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวารหนักดว้ยการผา่ตัดสอ่งกลอ้ง วธิ ีHand-assisted 

Laparoscopic Surgery
อ. นพ.อัฐพร ตระการสงา่ ศัลยศาสตร์

2737
ผลการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงและหลอดเลอืดด าสมองเชือ่มตอ่กันอยา่งผดิปกตติ าแหน่ง 

Cavernous sinus โดยใชว้ธิสีายสวนอดุหลอดเลอืดในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

2738
ผลการรักษาโรคหลอดเลอืดสมองโป่งพองขนาดใหญบ่รเิวณ cavernous ในโรงพยาบาลศริิ

ราช
อ. นพ.ภัทรวทิย ์วทิยาสขุ รังสวีทิยา

2739
ผลการรักษาโรคหดูอวยัวะเพศหรอืทวารหนักเปรยีบเทยีบครมีสารสกัดจากพญายอกับโพโด

ไฟลนิในผูป่้วยชายไทย: การศกึษาเปรยีบเทยีบการรักษาในคนเดยีวกันแบบสุม่
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2740

ผลการรักษาในชว่งตน้ (ภายใน 30 วนัหลังผา่ตัด) และ ระยะสัน้ (หลังจาก 30 วนั)ของโรค

หลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งทอ้งโป่งพองโดยวธิกีารสวนใสห่ลอดเลอืดเทยีม(EVAR)ระหวา่ง

กลุม่ผา่ตัดตามตารางนัดและกลุม่ผา่ตัดแบบฉุกเฉนิ

อ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2741 ผลการรักษาในผูป่้วยมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกูระยะลกุลาม(ระยะทีส่ามและสี)่ นพ.เจษฎา วฒุธิรรมสขุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2742
ผลการรักษาในระยะยาวและความจ าเป็นของการนัดผา่ตัดแบบไมฉุ่กเฉนิในผูป่้วยโรคล าไส ้

ใหญโ่ป่งพองและอักเสบทีป่ระสบความส าเร็จจากการรักษาแบบประคับประคอง
พญ.อสิรยิา มงคลศภุวาร ศัลยศาสตร์

2743
ผลการรักษากระดกูแขง้และกระดกูตน้ขาหักตอ่ไมต่ดิและมชีอ่งวา่งหลังใส ่อปุกรณ์ตรงึ

กระดกูภายนอก
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2744
ผลการรักษากระดกูตน้แขนสว่นปลายหักเหนอืปุ่ มขอ้ในเด็กในกลุม่ที ่2 ของการแบง่กลุม่แบบ

การทแลนด์
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2745
ผลการรักษากระดกูสนัหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตใุนวยัรุน่ ดว้ยวธิกีารใสอ่ปุกรณ์เฝือก

พลาสตกิพยงุหลัง หลอ่แบบเฉพาะตัวคนไข ้
อ. นพ.อนุวฒัน ์ดวงประทปี เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2746
ผลการรักษาการตดิเชือ้พไิธโอสสิทีห่ลอดเลอืดแดง ดว้ยการผา่ตัด รว่มกับการกระตุน้

ภมูคิุม้กัน และการใหย้าตา้นเชือ้รา
อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

2747
ผลการรักษาการผา่ตัดกระดกูสนัหลังคดโดยไมท่ราบสาเหตโุดยใชร้ะบบน ารอ่งแบบ

คอมพวิเตอรช์ว่ยขณะผา่ตัด โดยการยดึตรงึโลหะแบบเพดดคิลุาสกรู
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2748 ผลการรักษาการผา่ตัดกระดกูสนัหลังคดในกลุม่โรคมารแ์ฟนซนิโดรม รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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2749 ผลการรักษาการผา่ตัดลิน้หัวใจไตรคัสปิดหลังผา่ตัดลิน้หัวใจไมตรัลในโรงพยาบาลศริริาช นพ.วรพจน ์ชมศริิ ศัลยศาสตร์

2750
ผลการรักษาของ ชนดิโอเวริท์ และ ชนดิไมโ่อเวริท์ของภาวะเลอืดแข็งตัวในหลอดเลอืดแบบ

แพรก่ระจายในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
รศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

2751
ผลการรักษาของเครือ่งมอืในชอ่งปากชนดิเฉพาะบคุคลในการรักษาภาวะหยดุหายใจขณะ

หลับชนดิอดุกัน้ในคนไทย
รศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2752
ผลการรักษาของโรคหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งทอ้งโป่งพองแตกระหวา่งกลุม่ทีรั่กษาดว้ย

วธิกีารสวนใสห่ลอดเลอืดเทยีม และกลุม่ทีรั่กษาดว้ยการผา่ตัด
ผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2753 ผลการรักษาของการเปลีย่นลิน้หัวใจพัลโมนกิดว้ยสายสวนที ่รพ.ศริริาช ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

2754 ผลการรักษาของการดามกระดกูตน้ขาทีห่ักผา่นรอยโรคดว้ย Proximal femoral locking plate รศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2755
ผลการรักษาของการผา่ตัดจีไ้ขสนัหลังและรากประสาทไขสนัหลังส าหรับภาวะกลา้มเนือ้หด

เกร็งรนุแรง
ผศ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2756 ผลการรักษาของการผา่ตัดปิดชอ่งคลอดในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2757 ผลการรักษาของผูป่้วยทีม่เีลอืดออกในกลา้มเนือ้บรเิวณชอ่งทอ้ง ผศ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา

2758 ผลการรักษาของผูป่้วยภาวะลิน้หัวใจพัลโมนารตีบีตันรว่มกับรร่ัูวผนังกัน้หัวใจหอ้งลา่ง รศ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

2759 ผลการรักษาขาผดิรปูโดยอปุกรณ์ยดึตรงึกระดกูภายนอก hexagonal fixator ผศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2760 ผลการรักษาขายาวไมเ่ทา่กันในเด็กดว้ยอปุกรณ์ยดืกระดกูอลิซิาลอฟ ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2761
ผลการรักษาฉุกเฉนิของระยะสัน้และระยะยาวของการรักษาภาวะหลอดเลอืดแดงโป่งพองใน

ชอ่งทอ้งแตกโดยวธิกีารสอดใสห่ลอดเลอืดเทยีมผา่นทางสายสวน
น.ต. รศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2762
ผลการรักษาชอ่งกระดกูสนัหลังเสือ่มกดทับเสน้ประสาทดว้ยการผา่ตัดแผลเล็กโดยใชก้ลอ้ง 

microscope
รศ. นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2763
ผลการรักษาดว้ยเครือ่งอัดอากาศแรงดันบวกชนดิตอ่เนือ่ง ตอ่ระดับความดันโลหติในผูป่้วย

โรคความดันโลหติสงู ทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุกัน้ระดับรนุแรง
อ. พญ.พมิล รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

2764
ผลการรักษาดว้ยยา Ganciclovir ในผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสซเีอ็มวแีตก่ าเนดิและมอีาการใน

โรงพยาบาลศริริาช ตัง้แตปี่พ.ศ. 2551 ถงึปี พ.ศ. 2561
รศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

2765
ผลการรักษาดว้ยยาเคมบี าบัดหลังการผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเนือ้เยือ่ออ่นบรเิวณแขนขาทีไ่ดรั้บ

การรักษาในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.จอมจติต ์จันทรัศมี อายรุศาสตร์

2766
ผลการรักษาดว้ยวธิกีารอดุหลอดเลอืดของไตผา่นสายสวนในกลุม่ทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บตอ่ไต

ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

2767

ผลการรักษาดว้ยวธิรีะงับฮอรโ์มนแอนโดรเจนทันทหีลังการผา่ตัดมะเร็งตอ่มลกูหมากทีม่ผีล

ชิน้เนือ้ไมน่่าพงึพอใจ หรอืมกีารแพรก่ระจายไปยังตอ่มน ้าเหลอืงขา้งเคยีง เทยีบกับการรักษา

โดยการชะลอการระงับฮอรโ์มนภายหลังการผา่ตัด

อ. นพ.วรัชญ ์วรนสิรากลุ ศัลยศาสตร์

2768 ผลการรักษาตาเหลด่ว้ยวธิกีารผา่ตัดยา้ยกลา้มเนือ้ตาในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.พทิยา ภมรเวชวรรณ จักษุวทิยา

2769
ผลการรักษาตามความเป็นจรงิในผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบซชีนดิเรือ้รังทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ย

ยาเพ็คอนิเตอรเ์ฟอรอน แอลฟ่า-2บ ี(Protocol No. MK 4031-387-00)
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

2770
ผลการรักษาทางคลนิกิโดยวธิ ีIntralesional Curettage, Warm Saline Irrigation and 

Phenolization ในผูป่้วย Pseudotumor
ศ. นพ.สารเนตร ์ไวคกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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2771
ผลการรักษาทางคลนิกิของมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงทีช่ัน้ใตผ้วิหนังคลา้ยภาวะไขมันอักเสบชนดิที

เซลลใ์นโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2772 ผลการรักษาผูป่้วย degenerative spine รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2773
ผลการรักษาผูป่้วย Morbid Obesityจ านวน 100 รายแรกของโรงพยาบาลศริริาช ดว้ยการ

ผา่ตัด Bariatric Surgery
อ. นพ.วรบตุร ทวรีจุจนะ ศัลยศาสตร์

2774 ผลการรักษาผูป่้วยเด็กโรค Ependymoma ในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2775 ผลการรักษาผูป่้วยเด็กโรค Medulloblastoma ในโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2776
ผลการรักษาผูป่้วยเด็กโรค Neuroblastoma ในประเทศไทย ประสบการณ์ 14 ปีจาก

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2777
ผลการรักษาผูป่้วยเด็กโรคธาลัสซเีมยีดว้ยการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืดในประเทศ

ไทย
ผศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

2778 ผลการรักษาผูป่้วยเด็กดว้ยการเจาะคอในโรงพยาบาลตตยิภมูิ ผศ. นพ.อาชวนิทร ์ตันไพจติร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2779 ผลการรักษาผูป่้วยเปลอืกตาตกทกุระดับความรนุแรงดว้ยการผา่ตัดกลา้มเนือ้มลุเลอร์ ผศ. พญ.กนกรัตน ์พรพาณชิย์ จักษุวทิยา

2780 ผลการรักษาผูป่้วยเลอืดออกทางเดนิอาหารสว่นลา่งเฉียบพลันในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.อวยพร เคา้สมบัตวิฒันา อายรุศาสตร์

2781
ผลการรักษาผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้เรยีบหลอดอาหารไมค่ลายทีม่หีลอดอาหารคดโคง้โดยการ

ตัดกลา้มเนือ้ผา่นกลอ้งสอ่งทางเดนิอาหารสว่นบน
อ. นพ.ชยัณรงค ์พลานุสติเทพา ศัลยศาสตร์

2782
ผลการรักษาผูป่้วยไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รังที ่รพ ศริริาช โดยการใชย้าอนิเตอรฟี์รอน

เปรยีบเทยีบกับการใชย้าตา้นไวรัสชนดิรับประทานเอ็นทคีาเวยีร์
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

2783
ผลการรักษาผูป่้วยกระดกูสนัหลังคดในผูใ้หญด่ว้ยการผา่ตัดระบายชอ่งไขสนัหลัง, เชือ่มและ

ยดึกระดกูดว้ยเหล็กดามหลายระดับ
รศ. นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2784
ผลการรักษาผูป่้วยกลา้มเนือ้หัวใจตายเฉียบพลันชนดิ ST-elevation โดยใชอ้ปุกรณ์แองจโิอ

เจทในการสลายและดดูลิม่เลอืดออก
รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

2785
ผลการรักษาผูป่้วยดว้ยเครือ่งพยงุการท างานของหัวใจและปอดในโรงพยาบาลศริริาชใน

ระยะเวลา 10 ปี
ผศ. นพ.ปรัญญา สากยิลักษณ์ ศัลยศาสตร์

2786
ผลการรักษาผูป่้วยทีม่แีผลเป็นขนาดใหญจ่ากการถูกไฟไหมด้ว้ยการใชผ้วิหนังสงัเคราะหจ์าก

เนือ้เยือ่หมู
ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

2787

ผลการรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะขาขาดเลอืดอยา่งเฉียบพลันจากลิม่เลอืดทีม่าพบแพทยเ์กนิ 24 

ชัว่โมง โดยวธิกีารผา่ตัดขจัดลิม่เลอืดรว่มกับการใหย้าละลายลิม่เลอืด ส าหรับผูป่้วยใน

ประเทศไทย

รศ. นพ.เฉนยีน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์

2788 ผลการรักษาผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสนัหลัง ทีศ่นูยผ์ูบ้าดเจ็บกระดกูสนัหลัง รพ.ศริริาช รศ. รอ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2789
ผลการรักษาผูป่้วยมะเร็งหลอดอาหารทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการผา่ตัดหลอดอาหารทางชอ่งอก

 และเลาะตอ่มน ้าเหลอืงบรเิวณชอ่งอก ชอ่งทอ้ง และล าคอ ครัง้แรกในประเทศไทย
อ. ดร. นพ.จริวฒัน ์สวา่งศรี ศัลยศาสตร์

2790 ผลการรักษาผูป่้วยหมอนรองกระดกูทับเสน้ประสาทดว้ยการผา่ตัดสอ่งกลอ้ง รศ. นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2791 ผลการรักษาภาวะเบา้ตาตดิเชือ้ในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.ปณธิ ีเลือ่มส าราญ จักษุวทิยา

2792 ผลการรักษาภาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารสว่นตน้ฉับพลันในโรงพยาบาลศริริาช อ.พญ.อวยพร เคา้สมบัตวิฒันา อายรุศาสตร์

2793
ผลการรักษาภาวะโรคอว้นทพุพลภาพ ดว้ยการผา่ตัดลดน ้าหนักชนดิสอ่งกลอ้งโดยใชหุ้่นยนต์

ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.วรบตุร ทวรีจุจนะ ศัลยศาสตร์
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2794
ผลการรักษาภาวะกระดกูขอ้ศอกชิน้นอกตดิชา้และไมต่ดิในเด็กโดยใชก้ารผา่ตัดดว้ยหลักการ

ไมท่ าสีอ่ยา่ง
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2795 ผลการรักษาภาวะขอ้มอืผดิรปูในผูป่้วย AMC โดยวธิยีา้ยเสน้เอ็นและตัดกระดกูขอ้มอืสว่นตน้ ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2796 ผลการรักษาภาวะขอ้สะโพกหลดุในเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ศ. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2797
ผลการรักษาภาวะความดันโลหติสงูทีด่ ือ้ตอ่การรักษาโดยการท าการจีห้ลอดเลอืดไตดว้ย

คลืน่วทิยคุวามถีต่ า่เพือ่รักษาภาวะความดันโลหติสงู ผา่นสายสวนในคนไทย
ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

2798
ผลการรักษาภาวะถุงน ้าดอีักเสบทีม่ภีาวะแทรกซอ้นดว้ยการระบายถุงน ้าดโีดยการเจาะรผูา่น

ทางผวิหนัง
อ. พญ.จริวด ียอดยิง่ รังสวีทิยา

2799
ผลการรักษาภาวะถุงน ้าดอีักเสบระยะเฉียบพลันดว้ยการระบายถุงน ้าดโีดยการเจาะรผูา่นทาง

ผวิหนัง
อ. พญ.จริวด ียอดยิง่ รังสวีทิยา

2800 ผลการรักษาภาวะปวดรนุแรงโดยการผา่ตัดจีท้างเขา้ของรากประสาทไขสนัหลัง ผศ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2801
ผลการรักษาภาวะหัวใจพกิารแตก่ าเนดิชนดิ truncus arteriosus ระยะยาวจากประสบการณ์ 

20 ปี โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

2802
ผลการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารในผูป่้วยสงูอายทุีไ่ดรั้บการรักษาโดยการผา่ตัดและการ

รักษาแบบประคับประคอง
อ. นพ.ธรรมวฒัน ์ปรคนธรรพ์ ศัลยศาสตร์

2803
ผลการรักษามะเร็งตอ่มลกูหมากดว้ยวธิใีชหุ้่นยนตช์ว่ยผา่ตัดจากประสบการณ์มากทีส่ดุของ

ไทยในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ไชยยงค ์นวลยง ศัลยศาสตร์

2804
ผลการรักษามะเร็งตับดว้ยวธิ ีsingle-session combined radiofrequency ablation and 

transarterial chemoembolization
รศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี รังสวีทิยา

2805
ผลการรักษาระยะกลางของ patent foramen ovale ดว้ยการปิดอปุกรณ์ผา่นสายสวนตามขอ้

บง่ชีต้า่งๆ ในโรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฎก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

2806
ผลการรักษาระยะกลางของโรคคาวาซากทิีไ่ดรั้บการผา่ตัดรักษาหลอดเลอืดหัวใจตบีใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ประคัลภ ์จันทรท์อง กมุารเวชศาสตร์

2807
ผลการรักษาระยะยาวในผูป่้วยโรคล าไสใ้หญด่า้นขวาโป่งพองและอักเสบภายหลังประสบ

ความส าเร็จจากการรักษาแบบประคับประคองหรอืไมม่กีารตัดล าไส ้
นพ.รม่เย็น จติมุง่งาน ศัลยศาสตร์

2808

ผลการรักษาระยะยาวในผูป่้วยไดเวอรต์คิไุลตสิเฉียบพลันของล าไสใ้หญส่ว่นคดทีไ่ดรั้บการ

รักษาแบบประคับประคองโดย เปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งชนดิไมม่ลี าไสท้ะลแุละมี

ล าไสท้ะลุ

นพ.รม่เย็น จติมุง่งาน ศัลยศาสตร์

2809 ผลการรักษาระยะยาวของโรคมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รง ในผูป่้วยชาวไทย นพ.ณัชพล เศรษฐเลาห์ ศัลยศาสตร์

2810
ผลการรักษาระยะยาวของการใชค้ลืน่ความถีว่ทิยเุพือ่ลดขนาดเทอรบ์เินทอันลา่งในผูป่้วยโรค

เยือ่บจุมกูอักเสบเรือ้รัง
ผศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2811
ผลการรักษาระยะยาวของการรักษาโรค Tetralogy of Fallot โดยการผา่ตัดในโรงพยาบาลศริิ

ราช
ผศ. นพ.ประคัลภ ์จันทรท์อง กมุารเวชศาสตร์

2812
ผลการรักษาสตรทีีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยมะเร็งปากมดลกูภายหลังผา่ตัดมดลกูแบบธรรมดา ดอ้ย

กวา่สตรทีีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยมะเร็งปากมดลกูกอ่นผา่ตัดจรงิหรอื?
ผศ. พญ.ไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2813
ผลการรักษาหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งทอ้งโป่งพองโดยวธิกีารผา่ตัดใสห่ลอดเลอืดเทยีม

ทางสายสวนหลอดเลอืดในกลุม่ผูป่้วยอายตุา่งกัน
รศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์
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2814
ผลการรักษาหลอดเลอืดโป่งพองแตกในชอ่งทอ้งดว้ยการใสห่ลอดเลอืดเทยีมผา่นทางสาย

สวนหลอดเลอืดในผูป่้วยทีม่ลีักษณะทางกายภาพของหลอดเลอืดทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสม
รศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2815 ผลการรักษาหลอดเลอืดด าผดิปกตแิตก่ าเนดิดว้ยเลเซอร์ รศ. นพ.อัครพล มุง่นรัินดร์ ศัลยศาสตร์

2816 ผลการรักษาหลังการผา่ตัดกระเพาะปัสสาวะโดยการสอ่งกลอ้งในผูป่้วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ อ. นพ.ธรีะพล อมรเวชสกุจิ ศัลยศาสตร์

2817

ผลการรักษาหลังผา่ตัดมะเร็งตอ่มลกูหมากโดยหุ่นยนตช์ว่ยผา่ตัดดว้ยวธิเีก็บรักษา 

เสน้ประสาทและหลอดเลอืดรอบตอ่มลกูหมาก เทยีบกับไมเ่ก็บรักษาเสน้ประสาทและหลอด

เลอืดรอบตอ่มลกูหมาก ในดา้นมะเร็งวทิยา

อ. นพ.วรัชญ ์วรนสิรากลุ ศัลยศาสตร์

2818 ผลการรักษาอาการชกัในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเนือ้งอกสมอง ผศ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2819
ผลการรักษาฮโีมฟาโกไซตกิ ลมิโฟฮสีตโิอไซโตสสีในเด็ก ในโรงพยาบาลศริริาชโดยใช ้

แผนการรักษา HLH-2004
รศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

2820 ผลการวนิจิฉัยมะเร็งตับโดยการใชเ้ทคนคิ DWI และ Gadoxetic Acid-enhanced MRI พญ.สวุรรณี สรัุตนโสภณ รังสวีทิยา

2821
ผลการศกึษาทางคลนิกิของการใชย้าสลายลิม่เลอืดในการรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง

ตบีหรอือดุตันเฉียบพลันของโรงพยาบาลศริริาช
พญ.สปิุยา พืน้แสน อายรุศาสตร์

2822 ผลการหายของนิว่ภายหลังการรักษาดว้ยวธิกีารสอ่งกลอ้งรักษานิว่ในไตบรเิวณขัว้ไตดา้นลา่ง อ. นพ.วรัชญ ์วรนสิรากลุ ศัลยศาสตร์

2823

ผลของ CYP2C19 จโีนไทป์ตอ่คา่ความเป็นกรด-ดา่งในกระเพาะระหวา่งการใหย้าโอมพีรา

โซลแบบฉีดเขา้หลอดเลอืดด าในขนาดสงู เทยีบกับการใหย้าในขนาดต า่ ภายในเวลา 24 

ชัว่โมงในอาสาสมัครทีม่สีขุภาพแข็งแรง

รศ.นพ.สมชาย ลลีากศุลวงศ์ อายรุศาสตร์

2824
ผลของเครือ่งดืม่นมถ่ัวเหลอืงทีเ่สรมิสเตอรอลจากพชืและใยอาหารอนูิลนิตอ่ระดับไขมันใน

เลอืดในอาสาสมัครชาวไทยทีม่โีคเลสเตอรอลสงู (Protocol DMC-SRJ 0001)
ผศ. ดร. พญ.มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2825
ผลของเซลลม์ะเร็งทีห่ลงเหลอืภายหลังการผา่ตัดรักษาผูป่้วยมะเร็งรอยตอ่หลอดอาหารกับ 

กระเพาะอาหาร
อ. นพ.ธรรมวฒัน ์ปรคนธรรพ์ ศัลยศาสตร์

2826 ผลของเทคนคิการฉีดยาเฮพารนิโมเลกลุต า่เขา้ใตผ้วิหนังตอ่การเกดิจ ้าเลอืดและอาการปวด นางโสมพันธ ์เจอืแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด

2827 ผลของเบาหวานตอ่การพยากรณ์โรคผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองแตกเฉียบพลัน พญ.ยวุด ีพทัิกษ์ปฐพี อายรุศาสตร์

2828
ผลของเลนสแ์กว้ตาเทยีมชนดิกรองแสงสฟ้ีาตอ่ความสามารถในการแยกแยะความคมชดัใน

ผูป่้วยตอ้หนิ
รศ. นายแพทยน์รศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

2829
ผลของเวลาตอ่ความคงตัวของวอนวลิลแิบรนดแ์ฟคเตอรใ์นพลาสมาแชแ่ข็งทีผ่า่นการละลาย

แลว้และเก็บทีอ่ณุหภมู ิ2-8 °ซ
นางสาวพัทรยีา พฤกษ์สถาพร อายรุศาสตร์

2830
ผลของแนวทางการใหเ้ลอืด ตอ่ปรมิาณการใชเ้ลอืดและผลการรักษา ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดใหญท่างออรโ์ธปิดกิส์
รศ. นพ. สรุนิทร ์ธนพพัิฒนศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2831 ผลของโครงการ Palliative Care ตอ่การดแูลรักษาผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.กววิณัณ์ วรีกลุ กมุารเวชศาสตร์

2832
ผลของโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะแหง่ตนตอ่พฤตกิรรมการออกก าลังกายของผูส้งูอายภุาวะ

เลอืดออกใตเ้ยือ่หุม้สมองชัน้นอก
นางสาวป่ินรัฐ รักขตวิงศ์ ฝ่ายการพยาบาล

2833
ผลของโปรแกรมกลุม่การเลน่บ าบัดชนดิปรับความคดิและพฤตกิรรมตอ่ความสามารถในการ

ควบคมุตนเองของเด็กตอนปลาย

รศ. นพ. เธยีรชยั งามทพิยว์ฒันา และ น.ส.ญาณศิา เกยีรตศิ ิ

รชิยั
จติวทิยาคลนิกิ

2834
ผลของโปรแกรมการเตรยีมผูด้แูลในครอบครัวตอ่ความรูแ้ละทักษะในการดแูลผูป่้วย

โรคมะเร็งล าไสใ้หญห่ลังผา่ตัดในระยะฟ้ืนตัวทีบ่า้น
นางสาวสมจนี ยะหัวฝาย ฝ่ายการพยาบาล

2835
ผลของโปรแกรมการเตรยีมล าไสอ้ยา่งมแีบบแผน ในผูป่้วยทีม่ารับการสอ่งกลอ้งล าไสใ้หญ ่: 

การศกึษาแบบสุม่
นางสาวนษิา เรอืงกจิอดุม ฝ่ายการพยาบาล
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2836

ผลของโปรแกรมการใหข้อ้มลูและการสือ่สารผา่นเทคโนโลย ีตอ่ความวติกกังวลของสมาชกิ

ในครอบครัวผูป่้วยทีไ่ดรั้บผา่ตัดท าทางเบีย่งหลอดเลอืดหัวใจ ในขณะทีผู่ป่้วยรับการรักษาใน

หอผูป่้วยวกิฤตเฉพาะทางหัวใจและทรวงอก

นางสาวจริกติติ ์ดวงจักร์ ฝ่ายการพยาบาล

2837
ผลของโปรแกรมการควบคมุอณุหภมูติอ่อาการปวดหลอดเลอืดด าในผูป่้วยมะเร็งล าไสใ้หญ่

และทวารหนักที ่ไดรั้บยาเคมบี าบัดออกซาลพิลาตนิแบบผูป่้วยนอก
นางสาวฐติมิา วชัรเขือ่นขันธ์ ฝ่ายการพยาบาล

2838
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองรว่มกับการนวดกดจดุสะทอ้นฝ่าเทา้ตอ่อาการปวดขอ้เขา่

ในผูป่้วยโรคขอ้เขา่เสือ่มวยัผูใ้หญ่
นางสาวมารยาท เงนิดี ฝ่ายการพยาบาล

2839
ผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการรับประทานอาหารตามความพรอ้มตอ่รอบเอว

ในผูป่้วยโรคความดันโลหติสงูทีม่ภีาวะอว้นลงพงุ
นางสาวสนัุนทา ปกป้อง ฝ่ายการพยาบาล

2840
ผลของโปรแกรมการสงวนพลังงานตอ่กลุม่อาการออ่นลา้ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีรั่บการรักษา

ดว้ยยาเคมบี าบัด
นางสาวปิยะวด ีนลิเสน ฝ่ายการพยาบาล

2841
ผลของโปรแกรมการสอนเรือ่งยาตอ่ความรูแ้ละพฤตกิรรมการใหย้าชนดิรับประทานแกเ่ด็ก

โรคหัวใจพกิารแตก่ าเนดิชนดิไมเ่ขยีวหลังผา่ตัดหัวใจของผูด้แูลหลัก
นางสาวมัณฑนา ประชมุจติร ฝ่ายการพยาบาล

2842 ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายตอ่อาการชาในผูป่้วยมะเร็งรังไขท่ีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัด นางเพลนิพศิ ธรรมนภิา ฝ่ายการพยาบาล

2843
ผลของโปรแกรมสง่เสรมิการรับรูส้มรรถนะแหง่ตน และแบบแผนการวางแผนชวีติใน

ผูร้อดชวีติจากมะเร็งเตา้นมในระยะระหวา่งการรักษา
นางสาวกนกวรรณ ปะนาตา ฝ่ายการพยาบาล

2844
ผลของโปรแกรมสง่เสรมิการรับรูส้มรรถนะแหง่ตนตอ่การรับรูส้มรรถนะตนเอง ประสทิธภิาพ

การใหน้มทารก และอัตราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาทารกเกดิกอ่นกาหนดระยะทา้ย
นางสาวชใูจ อธเิบญญากลุ

ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวช

ศาสตร์

2845
ผลของโปรแกรมสรา้งเสรมิพฤตกิรรมการดแูลกลา้มเนือ้หลังสว่นลา่ง ของบคุลากรประจ าหอ้ง

ผา่ตัด โรงพยาบาลสงักัดมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ในกรงุเทพมหานคร
นางสาวณัฐญา แสงทอง ฝ่ายการพยาบาล

2846 ผลของโรคไตเรือ้รังตอ่การท างานของระบบหา้มเลอืดชนดิปฐมภมูิ ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

2847
ผลของกระบวนการการวางแผนจ าหน่ายตอ่การมาตรวจตดิตามของผูป่้วยคลนิกิตรวจโรค

ฟ้ืนฟหูัวใจ
นางสาววารรัีตน ์วานชิกร เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2848
ผลของกระบวนการประเมนิความความปลอดภัยในครอบครัวของทารกทีเ่กดิในโรงพยาบาลศริิ

ราชจากมารดาทีใ่ชส้ารเมทแอมเฟตามนี
รศ. นพ.วฐิารณ บญุสทิธิ กมุารเวชศาสตร์

2849
ผลของการเคลือ่นไหวของแขนทีม่ตีอ่ลักษณะทางชวีกลศาสตรข์องระยางคส์ว่นลา่ง ระหวา่ง

การกระโดดลงสูพ่ืน้ขาเดยีว ในนักกฬีาหญงิ
ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2850
ผลของการเดนิจงกรมตอ่ความสามารถในการเดนิและคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคหัวใจ

ลม้เหลวเรือ้รัง
รศ.พญ.วลิาวณัย ์ถริภัทรพงศ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2851
ผลของการเปลีย่นอัตราการไหลของน ้ายาฟอกเลอืดตอ่ความเพยีงพอของการฟอกเลอืดใน

ผูป่้วยฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีมทีใ่ชต้ัวกรองซ า้ในโรงพยาบาลศริริาช
นางวภิารัตน ์ศรสีวุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล

2852
ผลของการเลาะเอ็นดา้นนอกลกูสะบา้ เพือ่ลดอาการปวดบรเิวณหนา้เขา่ หลังจากการผา่ตัด

เปลีย่นขอ้เขา่เทยีม ทีไ่มไ่ดเ้ปลีย่นผวิขอ้ลกูสะบา้
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2853 ผลของการเสรมิแอสคอบกิ 1,000 มลิลกิรัมระหวา่งการกระตุน้ไขต่อ่อัตราการปฏสินธิ ผศ. นพ.จปรัฐ ปรชีาพานชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2854 ผลของการเสรมิวติามนิซแีละวติามนิอตีอ่อัตราการเคลือ่นทีข่องเชือ้อสจุ ิภายหลังการแชแ่ข็ง พญ.กิง่แกว้ มิง่สทุธพิร และ ผศ.นพ.จปรัฐ ปรชีาพานชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2855
ผลของการใชแ้นวทางปฏบิัตใินการสง่ตรวจผลการวเิคราะหก์า๊ซในเลอืดตามพยาธสิรรีภาพ

ของผูป่้วย หลังผา่ตัดหัวใจและทรวงอก
นางสาวปราณี ทองใส ฝ่ายการพยาบาล
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2856
ผลของการใชโ้ปรแกรมกลุม่การเลน่บ าบัดชนดิปรับความคดิและพฤตกิรรมตอ่ความสามารถ

ในการควบคมุตนเองของเด็กตอนปลาย
รศ. นพ.เธยีรชยั งามทพิยว์ฒันา จติเวชศาสตร์

2857
ผลของการใชก้ลอ้งจลุทรรศนด์ ูmeiotic spindle กอ่นการฉีดอรจุกิับอัตราการปฏสินธใิน

กระบวนการท าเด็กหลอดแกว้
รศ. นพ.เรอืงศลิป์ เชาวรัตน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2858
ผลของการใชบ้รกิารระบบการแพทยฉุ์กเฉนินอกโรงพยาบาลของผูป่้วยอบุัตเิหตรุนุแรงใน

ประเทศไทย
อ. นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2859
ผลของการใชผ้า้คลมุตูอ้บศริริาชตอ่การลดความสวา่ง อัตราหายใจ อัตราหัวใจ และความ

อิม่ตัวออกซเิจนในทารกกอ่นก าหนด
พญ.นภาภัส โยธคล กมุารเวชศาสตร์

2860
ผลของการใชผ้า้พันยดืแบบมกีาวในการพยงุผวิหนังตอ่ระยะเวลาและคณุภาพของภาพในการ

ตรวจบันทกึภาพหัวใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งูผา่นผนังทรวงอกในผูป่้วยทีภ่าพไมช่ดั
นางสาวเกษร ีปั้นลี้ ฝ่ายการพยาบาล

2861 ผลของการใชย้า teriparatide ในการรักษาภาวะกระดกูหักไมต่ดิ รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2862
ผลของการใชย้าฉีดคมุก าเนดิโปรเจสตนิในสตรไีทยทีเ่คยเป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภต์อ่การ

เกดิเบาหวานชนดิที ่2 ในภายหลัง: การวจัิยเชงิทดลองแบบไมสุ่ม่และมกีลุม่ควบคมุ
อ. พญ.ปรญีาพร จริะกติตดิลุย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2863
ผลของการใชร้ปูแบบการจัดการผูป่้วยรายกรณีรว่มกับการดแูลแบบประคับประคองผูป่้วย

มะเร็งระยะแพรก่ระจายตอ่จ านวนวนันอนและคณุภาพการพยาบาล
นางสาวอัญชญั โสตถลิักษณ์ ฝ่ายการพยาบาล

2864 ผลของการใชส้ถานการณ์จ าลองการชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้สงูในหอผูป่้วยโรคหัวใจเด็ก ผศ. พญ.ปวณีา จงึสมประสงค์ กมุารเวชศาสตร์

2865
ผลของการใชส้ายรัดอุง้เทา้ทีม่พีลาสตกิพยงุอุง้เทา้เปรยีบเทยีบกับสายรัดอุง้เทา้อยา่งเดยีว

ในการรักษาผูป่้วยโรคพังผดืใตฝ่้าเทา้อักเสบ
ผศ.นพ.สนัต ิอัศวพลังชยั เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2866
ผลของการใชส้ือ่การสอนดว้ยวดีทัิศนต์อ่การรับรูอ้าการและการจัดการเบือ้งตน้เมือ่มอีาการ

โรคหลอดเลอืดสมอง ณ ตกึผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวนลนินาฏ ธนบญุสทุธิ ฝ่ายการพยาบาล

2867
ผลของการใชห้นังสอืการต์นูตอ่ความกลัวการไดรั้บยาพน่แบบฝอยละอองในผูป่้วยเด็กวยักอ่น

เรยีน
นางทัศนยี ์ไทยนรัินประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล

2868 ผลของการใสอ่ปุกรณ์พยงุอุง้เทา้ดา้นในชนดิท าจากซลิโิคนในผูป่้วยโรคเอ็นฝ่าเทา้อักเสบ อ. นพ.สนัต ิอัศวพลังชยั เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2869
ผลของการใหแ้คลเชยีมและวติามนิดใีนผูป่้วยกอ่นเขา้รับการผา่ตัดตอ่มไทรอยดอ์อกทัง้หมด

ในดา้นการป้องกันการเกดิภาวะแคลเซยีมในเลอืดต า่ภายหลังการผา่ตัด
อ.พญ.วราภรณ์ อิม่ฤทัยเจรญิโชค ศัลยศาสตร์

2870
ผลของการใหก้ารปรกึษาเพือ่สรา้งแรงจงูใจตอ่การใชก้ารคมุก าเนดิระยะยาวในสตรตีัง้ครรภ์

วยัรุน่
ผศ. ดร. เอมพร รตนิธร อายรุศาสตร์

2871 ผลของการใหข้อ้มลูรปูธรรม-ปรนัยตอ่ความวติกกังวลในผูป่้วยผา่ตัดชอ่งทอ้ง นางศวิพร ถอืชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด

2872

ผลของการใหข้อ้มลูอยา่งมแีบบแผนรว่มกับการใหด้หูรอืไมใ่หด้ภูาพหัวตรวจและภาพ

หุ่นจ าลองวธิกีารตรวจอัลตราซาวนดท์างชอ่งคลอดและทางทวารหนักตอ่ความวติกกังวลของ

ผูท้ีม่ารับการตรวจ อัลตราซาวนดโ์ดยวธิกีารตรวจทางชอ่งคลอดหรอืทางทวารหนักเป็นครัง้แรก

นางสาวอังคณา เพชรกาฬ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2873 ผลของการใหค้วามรูเ้กีย่วกับโรคเบาหวานตอ่คณุภาพชวีติของผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 นศพ.ดวงฤทัย ตอ่ธติธิรรม เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2874
ผลของการใหค้ าแนะน าปรกึษาโดยเภสชักรในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาลเิทยีม จากหน่วยตรวจจติเวช

ศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ภกญ.อรพรรณ ณัฐพลูวฒัน์ ฝ่ายเภสชักรรม

2875

ผลของการใหค้ าปรกึษาทางการแพทยผ์า่นเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการปรับปรงุ

กระบวนการท างานตามบรบิทของพืน้ทีต่อ่ภาวะเจ็บครรภค์ลอดกอ่นก าหนดและทารกเกดิกอ่น

ก าหนดในเครอืขา่ยโรงพยาบาลระดับทตุยิภมูแิละตตยิภมูิ

รศ. นพ.ธราธปิ โคละทัต กมุารเวชศาสตร์
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2876
ผลของการใหย้าแมกนเีซยีมตอ่ปรมิาณการเสยีเลอืดระหวา่งผา่ตัดในผูป่้วยเนือ้งอกเยือ่หุม้

สมองทีเ่ขา้รับการผา่ตัดเปิดกะโหลกศรีษะเพือ่น าเนือ้งอกออก
รศ.พญ.มาน ีรักษาเกยีรตศิักดิ์ วสิญัญวีทิยา

2877
ผลของการใหว้ติามนิดเีสรมิตอ่ระดับ hs-CRP (เอชเอสซอีารพ์)ี และคา่ทางเมตตาบอลกิใน

หญงิไทยวยัหมดประจ าเดอืน : การศกึษาแบบสุม่มกีลุม่เปรยีบเทยีบ
นพ.วรวธั บญุญาจันทร์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2878
ผลของการใหว้ติามนิบ1ี ในการป้องกันการขาดวติามนิบ1ี ในผูป่้วยเด็กโรคหัวใจทีไ่ดรั้บการ

รักษาดว้ยยาขับปัสสาวะ
รศ.พญ.นฤมล เดน่ทรัพยส์นุทร กมุารเวชศาสตร์

2879
ผลของการใหส้ารอาหารไขมันอมิัลชัน่ทีม่นี ้ามันปลาเป็นสว่นประกอบในผูป่้วยวกิฤตทาง

ศัลยศาสตรท์ีม่ภีาวะตดิเชือ้
อ. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์

2880
ผลของการกระตุน้กระแสไฟฟ้าเทนส ์ตอ่การฟ้ืนตัวของก าลังกลา้มเนือ้แขนในผูป่้วยโรคหลอด

เลอืดสมองระยะกึง่เฉียบพลัน:การศกึษาแบบสุม่และมกีลุม่เปรยีบเทยีบ
รศ. พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2881 ผลของการขยายทอ่ปัสสาวะในผูห้ญงิวยักลางคนทีม่กีลุม่อาการทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่ง อ. นพ.ภควฒัน ์ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

2882
ผลของการฉีดยาชาควอดดราตสุ ลัมโบรมุ เพือ่การระงับปวดหลังผา่ตัดในผูป่้วยทีเ่ขา้การ

ผา่ตัดคลอดบตุร
ผศ.พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิญัญวีทิยา

2883
ผลของการฉีดสเตยีรอยดใ์นชอ่งเหนอืไขสนัหลังเพือ่ระงับปวดในผูป่้วยปวดหลังเรือ้รังของ

คลนิกิระงับปวดโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สกุัญญา จริะชยัพทัิกษ์ วสิญัญวีทิยา

2884
ผลของการตรวจวนิจิฉัยดว้ยเอกซเ์รยค์อมพวิเตอรห์รอืคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ากอ่นเริม่การรักษา

มะเร็ง ปากมดลกูตอ่การเปลีย่นแปลงการรักษาดว้ยการฉายรังสแีละ/หรอื การใหย้าเคมบี าบัด
พญ.อชริญา เตยะธติ ิ รังสวีทิยา

2885 ผลของการตัง้ครรภใ์นหญงิทีม่กีารตดิเชือ้ไวรัสเอชไอวแีตก่ าเนดิ รศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

2886 ผลของการตัดชิน้เนือ้ล าไสอ้ยา่งเป็นระบบตอ่การวนิจิฉัยภาวะล าไสอ้ักเสบในประเทศไทย ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

2887
ผลของการตดิเชือ้ในกระแสโลหติภายหลังการใช ้4 หลักการปฏบิัตอิยา่งเครง่ครัดทีส่มัพันธ์

กับสายสวนหลอดเลอืดด าสว่นกลางในหออภบิาลผูป่้วยเด็กภาควชิากมุารเวชศาสตร์
ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

2888

ผลของการนวดกดจดุดว้ยตัวเองตามดว้ยการยดืกลา้มเนือ้ตอ่ความปวดและคณุภาพชวีติของ

ผูป่้วยกลุม่อาการปวดกลา้มเนือ้มัยโอฟาสเซีย่ลของกลา้มเนือ้ทราพเีซยีสสว่นบน การทดลอง

แบบสุม่ชนดิมกีลุม่ควบคมุ

รศ.พญ.กิง่แกว้ ปาจรยี์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2889
ผลของการปรับปรงุกระบวนการการดแูลผูป่้วยในการลดระยะเวลาจากการตัดสนิใจผา่ตัด

คลอดจนคลอดในสตรตีัง้ครรภท์ีไ่ดรั้บการผา่ตัดคลอดฉุกเฉนิ
พญ.จารพุร ธรีกลุวาณชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2890
ผลของการผา่ตัดและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการผา่ตัดตอ่มพาราไทรอยดใ์นผูป่้วยทีม่ภีาวะตอ่ม

พาราไทรอยดท์ างานมากผดิปกตแิบบปฐมภมูแิละปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง
อ. นพ.พงษ์เทพ พศิาลธรุกจิ ศัลยศาสตร์

2891
ผลของการผา่ตัดดว้ยวธิกีารผา่ตัดใสเ่สน้เลอืดเทยีมส าหรับหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งอกใน

ผูป่้วยอายนุอ้ย
อ. พญ.ตอ้งพร วรรณะธปู ศัลยศาสตร์

2892
ผลของการผา่ตัดตอ่มทอนซลิและอะดนิอยดต์อ่คณุภาพชวีติของผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหยดุ

หายใจขณะหลับชนดิอดุกัน้
รศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2893 ผลของการผา่ตัดตับในผูป่้วยมะเร็งตับชนดิปฐมภมูทิีม่กีารลกุลามเขา้เสน้เลอืดด าใหญ่ รศ. ดร. นพ.ยงยทุธ ศริวิฒันอักษร ศัลยศาสตร์

2894 ผลของการผา่ตัดยกรทูวารเทยีมทางหนา้ทอ้งในการรักษาทารกทีม่คีวามผดิรปูของทวารหนัก พญ.ชลภา ป่ินทวเีกยีรติ ศัลยศาสตร์

2895

ผลของการฝึกการหายใจโดยใชอ้ปุกรณ์ฝึกหายใจดว้ยลกูบอลลส์ามลกูทีเ่รยีกวา่อนิเซ

นทฟีสไปโรเมทรี ่(Incentive spirometry) ตอ่การฟ้ืนตัวความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจ

ในผูป่้วยหลังการผา่ตัดหัวใจบายพาส

ผศ. พญ.วลิาวณัย ์ถริภัทรพงศ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
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2896
ผลของการฝึกกจิวตัรประจ าวนัแบบไรร้อยตอ่ระหวา่งนักกจิกรรมบ าบัดและพยาบาลในผูป่้วย

โรคหลอดเลอืดสมอง
อ. พญ.พวงแกว้ ธติสิกลุชยั เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2897
ผลของการฝึกพฤตกิรรมการขับถ่ายปัสสาวะและอจุจาระส าหรับเด็กเล็กทีม่ปัีญหาปัสสาวะ

ไหลยอ้น ในการป้องกันภาวะตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะซ า้
รศ. นพ.อนริธุ ภัทรากาญจน์ กมุารเวชศาสตร์

2898 ผลของการระงับความรูส้กึตอ่กระบวนการรับรูใ้นผูป่้วยเด็กเล็ก 0-3 ปี ผศ. พญ.พชิยา ไวทยะวญิญู วสิญัญวีทิยา

2899
ผลของการรักษาและปัจจัยพยากรณ์โรคในผูป่้วยมะเร็งเนือ้รกทีไ่ดรั้บการรักษาทีศ่นูยรั์บสง่ตอ่

ระดับตตยิภมูิ
อ. พญ.นดิา จารมีติร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2900
ผลของการรักษาในระยะหลังผา่ตัดและระยะยาวของการผา่ตัดเปลีย่นทางเดนิหลอดเลอืด

ผา่นทาง obturator foramen
อ. นพ.สธุคีณติ หัถพรสวรรค์ ศัลยศาสตร์

2901
ผลของการรักษาดว้ยวธิกีารผา่ตัดผา่นทางชอ่งปากดว้ยหุ่นยนตช์ว่ยผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งคอ

หอยและกลอ่งเสยีง
นพ.นรนิทร ์รัตนประเสรฐิ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2902
ผลของการรักษาผูป่้วยเนือ้งอกทีต่อ่มหมวกไตดว้ยวธิกีารอดุหลอดเลอืดแดง ใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.กฤษฎ ีประภาสะวตั รังสวีทิยา

2903

ผลของการสรา้งเครอืขา่ยอาสาสมัครจักรยานยนตรั์บจา้งตอ่การเพิม่อัตราการไดรั้บการกด

หนา้อกกอ่นรถพยาบาลมาถงึ ส าหรับผูป่้วยหัวใจหยดุเตน้นอกโรงพยาบาล ในชมุชนเขต

บางกอกนอ้ย

อ. นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2904
ผลของการสอนการจัดทา่ใหน้มลกูโดยการสาธติ (Hands off Technique) ตอ่ประสทิธภิาพ

การใหน้มแมก่อ่นจ าหน่ายกลับบา้นของมารดาทีค่ลอดปกติ
นางนงนุช เจรญิสรุะสถล ฝ่ายการพยาบาล

2905
ผลของการอบรมผูด้แูลตอ่ความรู ้ทัศนคตแิละความรูส้กึเป็นภาระของผูด้แูลผูป่้วยภาวะสมอง

เสือ่ม
ศ. นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2906
ผลของการอมลกูอมตอ่ปรมิาตรและความเป็นกรดของน ้ายอ่ยกระเพาะอาหารในผูป่้วยทีง่ดน ้า

และอาหารกอ่นมารับการระงับความรูส้กึ
รศ.พญ.อรวรรณ พงศร์ววีรรณ วสิญัญวีทิยา

2907 ผลของการออกก าลังกายตอ่การควบคมุระดับน ้าตาลในเลอืดในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 นศพ.ธนัตถ ์เอือ้วฒันามงคล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2908
ผลของกจิกรรมการใหค้วามรูใ้นชมุชนเกีย่วกับภาวะสมองเสือ่มและโรคอัลไซเมอรต์อ่ทัศนคติ

และความรูข้องผูส้งูอายุ
อ. นพ.สมบรูณ์ อนิทลาภาพร เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2909
ผลของกจิกรรมนันทนาการตอ่ความฉลาดทางอารมณ์ และการเห็นคณุคา่แหง่ตนของผูป่้วย

สงูอายแุละจติอาสา ในคลนิกิผูส้งูอาย ุโรงพยาบาลศริริาช
นางสาวสภัุทรา จันทรค์ า เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2910
ผลของความแออัดของประชากรในหอ้งฉุกเฉนิตอ่การใหก้ารรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะตดิเชือ้ใน

กระแสเลอืดรนุแรง และภาวะช็อกจากการตดิเชือ้
อ. พญ.อษุาพรรณ สรุเบญจวงศ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2911
ผลของความรูด้า้นโภชนาการทีถู่กตอ้งในผูส้งูอายใุนต าบลแหง่หนึง่ในภาคกลางของประเทศ

ไทยตอ่ภาวะความดันสงู
นายวรศิ จงกลวฒันา เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

2912
ผลของคอตโิคสเตยีรอยดใ์นเด็กทีม่ภีาวะช็อกจากการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและไดรั้บยา

กระตุน้ความดัน
ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์

2913
ผลของคา่สายตาเอยีงทีม่ผีลตอ่ระดับการมองเห็นในผูป่้วยทีผ่า่ตัดเลนสต์าเทยีมชนดิโฟกัส

เดยีว
ศ. นพ.สบง ศรวีรรณบรูณ์ จักษุวทิยา

2914
ผลของดนตรไีทยตอ่การบรรเทาความปวดเฉียบพลันและการฟ้ืนฟสูภาพในผูป่้วยชว่ง 48 

ชัว่โมงแรก หลังผา่ตัดเปิดชอ่งทอ้ง
นางสาวพนชิา โพธิส์ดีา ฝ่ายการพยาบาล
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2915
ผลของดนตรขีณะผา่ตัดคลอดและชว่งหลังคลอดระยะแรกกับความส าเร็จในการเลีย้งลกูดว้ย

นมเพยีงอยา่งเดยีว
รศ. พญ.สายฝน ชวาลไพบลูย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2916

ผลของดาพากลโิฟลซนิตอ่เหตกุารณ์ทางระบบหัวใจและหลอดเลอืด: การศกึษาแบบปกปิด

ทัง้สองฝ่าย โดยวธิสีุม่ตัวอยา่ง ควบคมุดว้ยยาหลอก ท าในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิผลของ

ยาดาพากลโิฟลซนิ 10 มลิลกิรัม วนัละครัง้ ตอ่อบุัตกิารณ์การเสยีชวีติจากโรคระบบหัวใจและ

หลอดเลอืด การเกดิโรคกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืด หรอืการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอื

อดุตัน ในผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 (Study code: D1693C00001)

รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

2917
ผลของพัฒนาการทางประสาทในผูป่้วยเด็กโรคหัวใจแตก่ าเนดิชนดิไมซ่บัซอ้นและรนุแรง

ปานกลางกับการพัฒนาหลังใหก้ารสง่เสรมิพัฒนาการ
ผศ. พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ กมุารเวชศาสตร์

2918 ผลของพืน้ทีม่กีารดดูซบัแรงกระแทกตอ่การทรงตัวของการเดนิในผูส้งูอายุ ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสฯ์

2919

ผลของภาวะเบาหวานในขณะตัง้ครรภต์อ่ปรมิาณธาตเุหล็กและระดับการแสดงออกของ

โมเลกลุทีเ่กีย่วขอ้งกับเมตาโบลซิมึของธาตเุหล็กในรก เลอืดมารดาและเลอืดจากสายสะดอื

ทารกแรกเกดิในสตรตีัง้ครรภเ์ดีย่วทีค่ลอดครบก าหนด

อ.นพ.สกทิา มว่งไหมทอง สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

2920
ผลของภาวะเมตาบอลกิซนิโดรมตอ่การบ าบัดทางดา้นการรูค้ดิและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทาง

กายในกลุม่ผูป่้วยโรคภาวะถดถอยทางสมองและภาวะสมองเสือ่มระยะตน้
รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

2921
ผลของภาวะพรอ่งกลา้มเนือ้ทีว่นิจิฉัยดว้ยเครือ่งวดัมวลกลา้มเนือ้ไบวารว่มกับการตรวจวดั

ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ ตอ่ผลการรักษาในผูป่้วยหอผูป่้วยวกิฤตศัลยกรรม
รศ.พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิญัญวีทิยา

2922 ผลของยา azathioprine ในผูป่้วยคนไทยทีเ่ป็นโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออฟตกิาสเปคตรัม รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

2923
ผลของยา golimumab ในการรักษาโรคตาอักเสบแบบไมต่ดิเชือ้ซ ึง่ไมต่อบสนองตอ่การ

รักษาอืน่ๆ ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ.ณัฐพร เทศะวบิลุ จักษุวทิยา

2924
ผลของยากลุม่ยับยัง้ระบบเรนนิแองจโิอเทนซนิในโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนดิไมล่กุลาม

กลา้มเนือ้ทีม่ตีอ่การกลับเป็นซ า้
อ. พญ.ชลัยรัชฎ ์สขุอวยชยั ศัลยศาสตร์

2925
ผลของยาจากสมนุไพรอายรุเวทศริริาช ต ารับยาหอมเบอร2์0 (AVS020) ตอ่คณุภาพการนอน

หลับในคนเปรยีบเทยีบกับยาหลอกและยาลอราซแีพม (lorazepam)
อ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก จติเวชศาสตร์

2926
ผลของยาตา้นเกล็ดเลอืด Prasugrel และ Ticagrelor ในผูป่้วยทีต่อบสนองไมด่ตีอ่ยา 

Clopidogrel ทีโ่รงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

2927
ผลของยาลดไขมันอะโทวาสแตตนิตอ่การกลับเป็นซ า้ของภาวะเลอืดคั่งใตเ้ยือ่หุม้สมอง

เรือ้รังหลังผา่ตัด
ผศ.ดร.นพ.ศรัณย ์นันทอารี ศัลยศาสตร์

2928 ผลของระดับพลังงานและระยะเวลาของเลเซอรเ์อ็นด ีแย็ดตอ่เนือ้รกในแงจ่ลุกายวภิาคศาสตร์ นพ.จลุนัยน ์ทศิาปราโมทยก์ลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2929 ผลของระยะเวลางดหลั่งน ้าเชือ้อสจุติอ่สดัสว่นของเชือ้อสจุ ิX และ Y รศ. นพ.เรอืงศลิป์ เชาวรัตน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2930
ผลของฤดกูาลตอ่ความเสถยีรของแผน่แปะการทดสอบภมูแิพผ้วิหนังโดยการปิดสารทดสอบ

บนผวิหนังในประเทศไทย (ภมูอิากาศเขตรอ้น)
ศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

2931
ผลของลงิค ์คัลเลอร ์อมิเมจตอ่การพัฒนาระดับการเรยีนรูแ้ละคณุภาพในการสอ่งกลอ้งล าไส ้

ใหญข่องแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดสาขาโรคระบบทางเดนิอาหารทีไ่มม่ปีระสบการณ์มากอ่น
อ. พญ.อวยพร เคา้สมบัตวิฒันา อายรุศาสตร์

2932
ผลของวติามนิซตีอ่การเคลือ่นทีข่องอสจุใินกลุม่ผูป่้วยชายทีม่าเขา้รับการรักษาภาวะผูม้บีตุร

ยากทีม่กีารเคลือ่นทีข่องอสจุผิดิปกติ
พญ.สพุชิา นาคเงนิทอง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2933
ผลของวดีทัิศนเ์รือ่งการวางยาสลบตอ่ระดับความวติกกังวลของผูป้กครองกอ่นการรักษาปาน

แตก่ าเนดิดว้ยเลเซอร์
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2934
ผลของอนุพันธข์องวติามนิดตีอ่อัตราการเสยีชวีติในผูป่้วยนอนโรงพยาบาลทีม่ภีาวะตดิเชือ้ใน

กระแสเลอืด และ/หรอืภาวะช็อกจากการตดิเชือ้
รศ.นพ.ไชยรัตน ์เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

2935
ผลของอณุหภมูติูอ้บชนดิเคลือ่นยา้ยตอ่อุณุหภมูกิายแรกรับของทารกแรกเกดิอายคุรรภน์อ้ย

กวา่หรอืเทา่กับ 32 สปัดาห์
อ. ดร. พญ.บรุณี อยา่งธารา กมุารเวชศาสตร์

2936
ผลของอปุกรณ์เสรมิลดแรงกระแทกเทา้ส าหรับนักกฬีาเซปักตะกรอ้ขณะกระโดดฟาดแบบเต็ม

รอบ
รศ. พญ.กลุภา ศรสีวสัดิ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2937
ผลขา้งเคยีงของยาตา้นไวรัสทีใ่ชเ้พือ่ป้องกันการตดิเชือ้ส าหรับทารกทีค่ลอดจากมารดาตดิ

เชือ้เอชไอวี
ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

2938 ผลขา้งเคยีงระยะสัน้ของการฉายรังสรัีกษาในหอ้งผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเตา้นม พญ.พัทธมน สริมินตราภรณ์ รังสวีทิยา

2939
ผลจากการรักษาดว้ยแมกนเีซยีมซลัเฟตในหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะครรภเ์ป็นพษิและภาวะชกัใน

ประเทศไทย
รศ. นพ.วทิยา ถฐิาพันธ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2940

ผลตอ่การเปลีย่นแปลงขนาดยาและความแปรผันของระดับยาในผูป่้วยหลังปลกูถ่ายไตที่

ไดรั้บการเปลีย่นยาจากยาทาโครลมิัสทีบ่รหิาร 2 ครัง้ตอ่วนัเป็นยาออกฤทธิน์านทีบ่รหิารวนัละ

ครัง้

อ. นพ.นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธิ อายรุศาสตร์

2941
ผลตอ่การไหลเวยีนเลอืดของยาพน่สดู Iloprost และยากนิ Sildenafil ในการทดสอบความ

ไวของหลอดเลอืดแดงปอดตอ่ยาในผูป่้วยภาวะความดันหลอดเลอืดแดงปอดสงู
รศ. พญ.สรุยี ์สมประดกีลุ อายรุศาสตร์

2942
ผลตอ่การหายใจของยา Midazolam ในผูป่้วยโรคเนือ้งอกตับทีม่ารับการรักษาดว้ยการจี้

ท าลายเซลลม์ะเร็งดว้ยคลืน่วทิยภุายใตก้ารใหย้าระงับความรูส้กึแบบหลับลกึ
รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิญัญวีทิยา

2943 ผลทางดา้นสตูกิรรมในสตรคีลอดบตุรทีม่หีดูหงอนไก่ ผศ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2944
ผลบวกโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธจ์ากการตรวจ PCR ในชายทีม่ารับบรกิารทีค่ลนิกิโรคตดิตอ่

ทางเพศสมัพันธ ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2945

ผลระงับปวดของการฉีดยาชาทีเ่สน้ประสาทฟีมอรรั์ล ดว้ยยาชาลโิดเคนความเขม้ขน้ต า่ที่

ผสมอพิเินฟฟรนิส าหรับการผา่ตัดหลอดเลอืดขอดออกและผา่ตัดหลอดเลอืดขอดดว้ย

คลืน่วทิยคุวามถีส่งูบรเิวณน่องขา โดยการทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ

ผศ. นพ.นฤนาท โลมะรัตน์ วสิญัญวีทิยา

2946 ผลระยะยาวในผูป่้วยทีรั่บการผา่ตัดหลอดเลอืดคาโรตดิในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ รศ. นพ.เฉนยีน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์

2947

ผลระยะยาวของการท าของการผา่ตัดยา้ยรากประสาทครึง่หนึง่ของรากประสาทระดับคอที ่7 

ของดา้นปกตมิาตอ่กับเสน้ประสาททีม่กีารบาดเจ็บ (Hemi-contralateral C7 to median 

nerve) ตอ่ก าลังกลา้มเนือ้และความรูส้กึของแขนและมอืทีเ่ลีย้งดว้ยรากประสาทของกระดกู

สนัหลังระดับคอที ่7 ในดา้นทีป่กต ิ(donor site)

ศ. นพ.ภานุพันธ ์ทรงเจรญิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2948
ผลระยะยาวของการผา่ตัดรักษาโรคมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รงระยะที ่1 ถงึ 3 ในผูป่้วย

อายมุากกวา่ 80 ปีเปรยีบเทยีบกับผูป่้วยอายนุอ้ยกวา่ 80 ปี
นพ.รม่เย็น จติมุง่งาน ศัลยศาสตร์

2949
ผลระยะสัน้และระยะยาวหลังการผา่ตัดรักษาโรค Single ventricle ในโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัย
ผศ. พญ.ปวณีา จงึสมประสงค์ กมุารเวชศาสตร์

2950 ผลลัพทข์องการรักษาแบบอนุรักษ์เตา้นมในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมชนดิไมล่กุลาม พญ.สธุาวลัย ์สธุาพงศ์ ศัลยศาสตร์

2951
ผลลัพธ ์1 ปี ภายหลังการผา่ตัดซอ่มแซมอวยัวะอุง้เชงิกรานหยอ่นบรเิวณสว่นยอดผา่นทาง

ชอ่งคลอด
อ. พญ.พัทยา เฮงรัศมี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2952
ผลลัพธใ์นการรักษาผูป่้วยหัวใจลม้เหลว โดยการใชเ้ครือ่งพยงุหัวใจ เพือ่รอการผา่ตัดเปลีย่น

หัวใจหรอืเพือ่รอการฟ้ืนตัวของหัวใจ ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ปรัญญา สากยิลักษณ์ ศัลยศาสตร์
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2953
ผลลัพธใ์นการสง่ตอ่การรักษาวยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอวจีากการดแูลรักษาในคลนิกิเด็กสูค่ลนิกิ

ผูใ้หญ ่รพ.ศริริาช
พญ.นุชชนาฏ ธรรมเนยีมดี กมุารเวชศาสตร์

2954 ผลลัพธก์ารดแูลแมว่ยัรุน่แบบองคร์วมทีห่น่วยบรกิารสขุภาพปฐมภมูโิรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

2955
ผลลัพธข์องการใชย้าสเตยีรอยดไ์ตรแอมซโินโลนอะซโิตไนดฉ์ีดเขา้ขอ้ในผูป่้วยโรคขอ้

อักเสบเรือ้รังไมท่ราบสาเหตใุนเด็ก
พญ.เมนาท สขุารมณ์ กมุารเวชศาสตร์

2956 ผลลัพธข์องการตัง้ครรภใ์นหญงิตัง้ครรภท์ีเ่ป็นพาหะโรคธาลัสซเีมยีในโรงพยาบาลศริริาช อ.พญ.ธัชจารยี ์พันธช์าลี สตูศิาสตร–์นรเีวชวทิยา

2957
ผลลัพธข์องการประยกุตใ์ชแ้ผน่รองใตก้น้พรอ้มถุงวดัปรมิาตรเลอืดภายหลังการคลอดปกติ

ส าหรับการวนิจิฉัยภาวะตกเลอืดหลังคลอดเฉียบพลัน
ผศ. นพ.ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2958
ผลลัพธข์องการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่งการสอนดว้ยสถานการณ์จ าลองใหแ้กอ่าจารย ์

โดยใชโ้มเดลของเคริกแ์พทรคิ
อ. นพ.ภมูิ ์ตรติระการ วสิญัญวีทิยา

2959

ผลลัพธข์องการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงสว่นชอ่งทอ้งโป่งพองดว้ยการสอดใสห่ลอดเลอืด

เทยีมชนดิขาเดยีวผา่นทาง สายสวนรว่มกับการผา่ตัดเชือ่มตอ่หลอดเลอืดแดงบรเิวณขาหนบี

ทัง้สองขา้ง

ผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2960

ผลลัพธข์องการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงสว่นชอ่งทอ้งชนดิใกลห้ลอดเลอืดไตโป่งพองโดย

วธิกีารผา่ตัดแบบเปิดเปรยีบเทยีบกับการรักษาโดยวธิสีอดใสห่ลอดเลอืดเทยีมผา่นทางสาย

สวนชนดิ fenestrated stent graft และ chimney graft

รศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2961 ผลลัพธข์องการรักษาโรคหลอดเลอืดอดุตันขัน้วกิฤตโดยผา่นสายสวนหลอดเลอืด ผศ. นพ.ชมุพล วอ่งวานชิ ศัลยศาสตร์

2962
ผลลัพธข์องการรักษาดว้ยวธิกีารบรหิารยาละลายลิม่เลอืดผา่นทางสายสวนหลอดเลอืดแดง 

และการรักษาดว้ยวธิกีารผา่ตัด ในภาวะขาขาดเลอืดเฉียบพลันขัน้คกุคาม
ผศ. นพ.ชมุพล วอ่งวานชิ ศัลยศาสตร์

2963
ผลลัพธข์องการรักษาภาวะตดิเชือ้ในหลอดเลอืดแดงโป่งพองโดยการผา่ตัดแบบใสห่ลอด

เลอืดเทยีมผา่นทางสายสวน
รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

2964
ผลลัพธข์องผูป่้วย โรคหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งทอ้งโป่งพอง ทีท่ าการผา่ตัดรักษาดว้ย

วธิกีารใสส่ายสวน และใส ่Palmaz stent
น.ต. ผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2965 ผลลัพธท์างไตในผูป่้วยเด็กโรคไตอักเสบเฉียบพลันทีเ่กดิตามหลังการตดิเชือ้ อ. พญ.ธนพร ไชยภักดิ์ กมุารเวชศาสตร์

2966

ผลลัพธท์างคลนิกิ หลังการประเมนิทางการตบีทางสรรีวทิยาของโรคหลอดเลอืดหัวใจโคโร

นาร ีโดยใชว้ธิ ีไอเอฟอาร ์กับ การประเมนิการตบีดว้ยวธิมีาตรฐานในผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

หัวใจโคโรนารตีบี

รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

2967 ผลลัพธท์างคลนิกิเบือ้งตน้ของการฉายรังสรัีกษาในหอ้งผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเตา้นม อ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา

2968 ผลลัพธท์างคลนิกิในผูป่้วยมะเร็งเยือ่บมุดลกูชนดิ Serous carcinoma ในโรงพยาบาลศริริาช พญ.อภชิญา ปรัชญาชยัพมิล สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2969
ผลลัพธท์างคลนิกิของการรักษาภาวะน ้าคั่งในโพรงสมองผูส้งูอายแุบบชัน้ใตเ้ยือ่สมองกวา้ง

และไมก่วา้ง
ผศ. นพ.ธรีพล วทิธเิวช ศัลยศาสตร์

2970
ผลลัพธท์างคลนิกิของการสงัเกตอาการหกชัว่โมงภายหลังการเจาะชิน้เนือ้ไตใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

2971 ผลลัพธอ์าการทางคลนิกิของผูป่้วยโรคไตอักเสบเมมเบรนัสในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

2972
ผลสมัฤทธิแ์ละความปลอดภัยจากการใชเ้นือ้เยือ่กระจกตาและตาขาวบรจิาครว่มในการผา่ตัด

ใสอ่ปุกรณ์ระบายน ้าส าหรับตอ้หนิ
รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

2973 ผลสมัฤทธิข์องการเรยีนการสอน “ทักษะการสือ่สารผา่นความรอบรูท้างสขุภาพ” ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

2974 ผลส าเร็จของการผา่ตัดหลอดเลอืดส าหรับฟอกเลอืดในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.เฉนยีน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์
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2975
ผลสิง่ตรวจพบ และปัจจัยท านายการพบรอยโรคจากการสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารสว่นบนซ า้

ในผูป่้วยกระเพาะอาหารไวแปรปรวน
รศ. นพ.สพุจน ์พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

2976 ผืน่แพส้มัผัสตอ่สารกอ่ภมูแิพใ้นผลติภัณฑเ์ปลีย่นสผีม รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

2977 พยาธสิภาพของหลอดเลอืดแดงเลีย้งหัวใจในผูเ้สยีชวีติเฉียบพลันจากโรคหลอดเลอืดหัวใจ พญ.วรัิชญา ลิม้กติศิภุสนิ นติเิวชศาสตร์

2978 พรอธษิฐานสามประการของผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้เสือ่มเอสเอ็มเอ ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

2979 พฤตกิรรมและสภาวะสขุภาพกับระดับน ้าตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวาน ชนดิที ่2 นายวชิติ ค าพลู งานเวชระเบยีน

2980 พฤตกิรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผา่นระบบออนไลนข์องนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่5 รศ. นพ.ปฎภิาณ ตุม่ทอง ตจวทิยา

2981
พฤตกิรรมการแสวงหาวธิรัีกษา ความเชือ่ และการใชเ้ทคโนโลยใีนการเขา้ถงึขอ้มลูของผูป่้วย

โรคสวิ
ศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

2982 พฤตกิรรมการโกนขนบรเิวณใบหนา้และลักษณะผวิหนังบรเิวณทีโ่กนในผูช้าย นพ.ธนศิร สขุะกลุ ตจวทิยา

2983 พฤตกิรรมการใชย้าในผูป่้วยเบาหวานชนดิทีส่องทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทางไต ศ. นพ.ชยัรัตน ์ฉายากลุ อายรุศาสตร์

2984
พฤตกิรรมการใสร่องเทา้และรปูแบบรองเทา้ในบา้นทีต่อ้งการส าหรับผูเ้ป็นเบาหวานชนดิที ่2 

ในประเทศไทย
อ.ศศธิร สขุถมยา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2985 พฤตกิรรมการขอรับความชว่ยเหลอืดา้นปัญหาสขุภาพจติของนักศกึษาแพทย์ พญ.จนิสิ สหีร์า จติเวชศาสตร์

2986 พฤตกิรรมการป้องกันแสงแดดในผูป่้วยเด็ก SLE ผศ.พญ.รัตนาวลัย นติยิารมย์ กมุารเวชศาสตร์

2987 พฤตกิรรมการหลกีเลีย่งการไดรั้บควนับหุรีม่อืสองของสตรทีีม่สีมาชกิในครอบครัวสบูบหุรี่ นางสาวอัชราภรณ์ ประทมุสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล

2988
พฤตกิรรมสขุภาพ, ภาวะเครยีดจากการท างาน ลักษณะงาน และคณุภาพการนอนของ

พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลตตยิภมูขิ ึน้สงูแหง่หนึง่ในกรงุเทพมหานคร
นางสาวจรรยา ชหูมืน่ไวย ฝ่ายการพยาบาล

2989
พัฒนาอปุกรณ์ก าหนดแนวการเจาะรกูระดกูตน้แขนเพือ่การผา่ตัดซอ่มเอ็นหมนุหัวไหลผ่า่น

กลอ้งสอ่งขอ้
อ.นพ.เอกวทิย ์เกยรุาพันธุ์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2990

พาราไดส-์เอ็มไอ:  การศกึษาวจัิยแบบไปขา้งหนา้ของยาเออารเ์อ็นไอ เทยีบกับ ยายับยัง้เอซี

อ ีเพือ่ตัดสนิความเหนอืกวา่ในการลดเหตกุารณ์ภาวะหัวใจลม้เหลวหลังการเกดิกลา้มเนือ้

หัวใจขาดเลอืด การศกึษาวจัิยระยะทีส่าม แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองดา้น คูข่นานกับ

กลุม่ควบคมุทีไ่ดรั้บยาออกฤทธิใ์นพหสุถาบัน  เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภัย

ของยาแอลซแีซท696 เปรยีบเทยีบกับ ยารามพิรลิ ตอ่การเจ็บป่วยและการเสยีชวีติในผูป่้วย

ทีม่คีวามเสีย่งสงูหลังการเกดิโรคกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลัน

รศ.นพ.ชาญ ศรรัีตนสถาวร ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนินีาถ

2991

พาราชทู: การประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยทางคลนิกิในประสบการณ์จรงิของยาพา

โซพานบิในผูป่้วยโรคมะเร็งของเซลลเ์นือ้เยือ่ไตระยะลกุลามทีไ่ดรั้บการรักษาในสถาน

ปฏบิัตกิารรักษาในรปูแบบทีแ่ตกตา่งกัน ; การศกึษาวจัิยเชงิสงัเกตไมม่กีารแทรกแซงแบบไป

ขา้งหนา้

นายแพทยป์องวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

2992
ภาพทางรังสขีองภาวะหลอดเลอืดแดงอักเสบจากโรคทายาส ึในผูป่้วยของโรงพยาบาลศริิ

ราชตัง้แตปี่ 2548- พฤษภาคม 2558
รศ. นพ.กฤษฎ ีประภาสะวตั รังสวีทิยา

2993
ภาพวนิจิฉัยเอกซเรยค์อมพวิเตอรแ์ละเอ็มอารไ์อของผูป่้วยโรคเนือ้งอกสมองโอลโิกเดนกลัย

โอมา ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

2994

ภาพวนิจิฉัยเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์างระบบทางระบบประสาทสามารถบอกสว่นประกอบของ

ลิม่เลอืดทางพยาธวิทิยาในหลอดเลอืดของสมองและผลการรักษาดว้ยวธิกีารสลายลิม่เลอืด

โดยใชว้ธิแีรงกลไดห้รอืไม่

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

2995 ภาวะเยือ่แกว้หอูักเสบภายในโรงพยาบาลศริริาช พญ.ธัญสมร จันทรววิฒัน์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
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2996
ภาวะเยือ่หุม้สมองอักเสบจากเชือ้ Cryptococcus Neoforman ในผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิอง

 CD40 Ligand
ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

2997
ภาวะเลอืดด าไหลยอ้นเขา้สูห่ลอดเลอืดสมองสว่นหลังในผูป่้วยทีม่รีอยร่ัวโดยตรงระหวา่ง

หลอดเลอืดแดงคาโรตดิกับโพรงหลอดเลอืดด าใตฐ้านสมอง
ผศ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์

2998
ภาวะเลอืดออกใตเ้ยือ่หุม้สมองชัน้กลางทีต่รวจไมพ่บความผดิปกตจิากการฉีดสตีรวจหลอด

เลอืดสมองโดยตรง : อบุัตกิารณ์และสาเหตทุีพ่บไดใ้นโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ภัทรวทิย ์วทิยาสขุ รังสวีทิยา

2999
ภาวะเลอืดออกในสมองหลังการไดรั้บยาฉีดสลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดด าของผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตันเฉียบพลัน ทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตตยิภมูิ
นางสาวไวทยาภรณ์ เพ็งทอง ฝ่ายการพยาบาล

3000

ภาวะแทรกซอ้น ความพงึพอใจและคณุภาพชวีติภายหลังการผา่ตัดเสรมิสรา้งเตา้นมแบบ

ยดืเวลาออกไป ในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดเตา้นมออกเนือ่งจากมะเร็งเตา้นม ในโรงพยาบาล

ตตยิภมูิ

อ. นพ.วษิณุ โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

3001 ภาวะแทรกซอ้นและภาวะทพุพลภาพในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบเรือ้รังไมท่ราบสาเหตใุนเด็ก ผศ. พญ.ศริรัิตน ์จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

3002
ภาวะแทรกซอ้นของการรักษาเทา้ปกุชนดิไมท่ราบสาเหตดุว้ยวธิกีารเขา้เฝือกแบบพอนเซนติ

และการรักษาปฐมภมูดิว้ยวธิกีารผา่ตัด
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3003
ภาวะแทรกซอ้นของมารดาและทารกทีม่ภีาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภท์ีว่นิจิฉัยดว้ยการตรวจ

 50g GCT ≥ 200 mg/dl เปรยีบเทยีบกับการวนิจิฉัยดว้ยเกณฑข์อง Carpenter and Coustan
พญ.สนุสิา กรรณวฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3004
ภาวะแทรกซอ้นของอวยัวะระบบตา่งๆ ระหวา่งโรคหนังแข็ง และโรคหนังแข็งทีม่โีรคแพภ้มู ิ

ตนเองของเนือ้เยือ่เกีย่วพันอืน่รว่มดว้ย
รศ. นพ.ชยว ีเมอืงจันทร์ อายรุศาสตร์

3005
ภาวะแทรกซอ้นจากการใหม้อรฟี์นเขา้ชอ่งน ้าไขสนัหลังส าหรับการผา่ตัดคลอดในระยะ 5 ปี ณ

 โรงพยาบาลศริริาช
พญ.รววิณัณ์ อธสิขุ วสิญัญวีทิยา

3006 ภาวะแทรกซอ้นจากการฉีดสารเตมิเต็มหรอืสารแปลกปลอมทีเ่ตา้นมและแนวทางการรักษา อ. นพ.วษิณุ โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

3007
ภาวะแทรกซอ้นทางระบบหัวใจและหลอดเลอืดในผูป่้วยโรคคาวาซากทิีม่หีลอดเลอืดหัวใจ

โป่งพอง
รศ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

3008
ภาวะแทรกซอ้นทางหัวใจและหลอดเลอืดในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับจากการ

อดุกัน้ทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยดว้ยการตรวจการนอนหลับ
อ.พญ.ศภุลัคน ์กาญจนอทัุย กมุารเวชศาสตร์

3009 ภาวะแทรกซอ้นระยะตน้ของการใชถุ้งเตา้นมเทยีมในผูป่้วยมะเร็งเตา้นม นพ.ธัญวจัน ์ศาสนเกยีรตกิลุ ศัลยศาสตร์

3010 ภาวะแทรกซอ้นระยะตน้ของการฉีดไขมันเพือ่เสรมิสรา้งเตา้นมส าหรับผูป่้วยมะเร็งเตา้นม นพ.ธัญวจัน ์ศาสนเกยีรตกิลุ ศัลยศาสตร์

3011
ภาวะโภชนาการและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับภาวะทพุโภชนาการในผูป่้วยเด็กทีเ่ขา้รับการรักษาใน

โรงพยาบาลจากการศกึษาแบบสหสถาบัน
นางสาวศภุวรรณ ขนุนางจา่ ฝ่ายการพยาบาล

3012 ภาวะโภชนาการและผลการตัง้ครรภใ์นสตรตีัง้ครรภว์ยัรุน่ โรงพยาบาลศริริาช พญ.สภุาเพ็ญ เลศิวฒุวิวิฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3013 ภาวะไทรอยดเ์ป็นพษิในผูป่้วยตัง้ครรภไ์ขป่ลาอกุ อ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

3014
ภาวะกลนืล าบากในผูป่้วยมะเร็งคอหอยและกลอ่งเสยีงระยะลกุลามเฉพาะที ่: ศกึษาผูป่้วยที่

ไดรั้บการฉายรังสแีละผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดกอ่นมารับการฉายรังสี
พญ.มณีนาถ เรอืงสกลุ รังสวีทิยา

3015 ภาวะการตดิเชือ้แทรกซอ้นในผูป่้วยไดรั้บการรักษาดว้ยสารชวีภาพ ผศ. พญ.พรพรรณ กูม้านะชยั อายรุศาสตร์

3016

ภาวะการมผีืน่ข ึน้จากเชือ้ไมโคพลาสมานวิโมเนยีและมเียือ่บอุักเสบ (Mycoplasma 

pneumonia-induced rash and mucositis) ทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเบือ้งตน้เป็นสตเีวน จอหน์สนั

 ซนิโดรม (Steven Johnson syndrome) : รายงานผูป่้วย 2 รายและการทบทวนวรรณกรรม

ผศ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา
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3017
ภาวะครรภเ์ป็นพษิตอ่ความสามารถในการรับสารอาหารของทารกแรกเกดิน ้าหนักตัวนอ้ย: 

การศกึษาน ารอ่ง
พญ.กาญจน ีอรรถเมธากลุ กมุารเวชศาสตร์

3018 ภาวะความผดิปกตทิางห ูคอ จมกูในเด็กทีม่คีวามผดิปกตขิองกะโหลกศรีษะและกระดกูใบหนา้ รศ. พญ.กติรัิตน ์อังกานนท์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3019
ภาวะซมึเศรา้ในผูป่้วยเด็กและวยัรุน่ทีไ่ดรั้บการสง่ปรกึษาสาขาจติเวชเด็กและวยัรุน่จากแผนก

ผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปีพ.ศ. 2550-2554
พญ.นภัทร สทิธาโนมัย จติเวชศาสตร์

3020
ภาวะบกพรอ่งทางการไดย้นิในผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บการผา่ตัดหัวใจและใชย้าขับปัสสาวะ 

furosemide ทางหลอดเลอืดด า
รศ.พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

3021 ภาวะปอดช า้ภายหลังการกระแทกหนา้อกในผูป่้วยหนักโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.จตพุร ศริกิลุ ศัลยศาสตร์

3022
ภาวะพษิทีเ่กดิจากการใชย้าแกป้วดและยาแกไ้อทีม่ขีายท่ัวไปเป็นยาเสพตดิเพือ่ผอ่นคลาย

จากขอ้มลูศนูยพ์ษิวทิยาศริริาชและโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.สมัมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3023
ภาวะภมูแิพเ้ป็นปัจจัยเสีย่งตอ่ภาวะแพฮ้สิตามนีในผูป่้วยทีบ่รโิภคแมลงและรับการรักษาใน

โรงพยาบาล
รศ.นพ.สมัมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3024

ภาวะหยดุหายใจขณะหลับชนดิอดุกัน้ในประเทศไทย: ความชกุและความเทีย่งตรงของ

แบบสอบถามเบอรล์นิฉบับภาษาไทย บัญช ีPrevalence OSA คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล (016-430017-2)

รศ. นพ.วชิญ ์ บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3025
ภาวะหัวใจหอ้งขวาท างานผดิปกตใินผูป่้วยทีภ่าวะหัวใจหอ้งลา่งซา้ยท างานผดิปกตโิดยการ

ตรวจดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า: ความชกุและปัจจัยพยากรณ์
ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

3026
ภมูคิุม้กันระยะยาวหลังไดว้คัซนีป้องกันไวรัสตับอักเสบบพีืน้ฐาน 3 เข็ม ในเด็กตดิเชือ้เอชไอวี

 และการตอบสนองของภมูคิุม้กันหลังไดรั้บวคัซนีกระตุน้ซ า้
ผศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

3027 มะเร็งเตา้นมทีพ่บระหวา่งชว่งการตรวจคัดกรอง: การจ าแนกประเภทและลักษณะภาพทางรังสี รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

3028 มมุความโคง้ของซีโ่ครงในผูป่้วยโรคหอบหดื: ประโยชนข์องเอกซเ์รยท์รวงอก รศ. พญ.กันยารัตน ์โตธนะรุง่โรจน์ รังสวีทิยา

3029
มมุทีเ่หมาะสมจากการถ่ายภาพรังสดีา้นขา้งของกระดกูหักเหนอืขอ้ศอกแบบที ่2 ของ 

Gartland
ผศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3030 มมุผา่ตัดแกไ้ขทีเ่หมาะสมในการผา่ตัดภาวะขาโกง่ในเด็ก ศ. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3031
มมุมอง “การตายด”ี ของผูป่้วยสงูอาย ุญาตผิูป่้วยสงูอาย ุนักศกึษาแพทย ์แพทย ์และ

พยาบาลของโรงพยาบาลศริริาช และโรงพยาบาลศรนีครนิทร์
ผศ. พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

3032 มมุมองของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่เหมาะสมของการใชเ้ฟซบุก๊ของแพทยแ์ละนักศกึษาแพทย์ พญ.ตยิารัชต ์ขยันกจิ จติเวชศาสตร์

3033 ยาทีเ่ป็นสาเหตแุละอาการแสดงทางผวิหนังทีเ่กดิจากการแพย้าในผูส้งูอายุ ผศ. พญ.ปภาพติ ตูจ้นิดา ตจวทิยา

3034

รอยโรคในทางเดนิอาหารโดยการสอ่งกลอ้งสองทางในผูป่้วยทีม่ภีาวะโลหติจางจากการขาด

ธาตเุหล็ก ภาวะโลหติจางทีม่ลีักษณะชีแ้นะทางคลนิกิของรอยโรคทางเดนิอาหาร และภาวะ

โลหติจางทีไ่มไ่ดรั้บการยนืยันการขาดธาตเุหล็กและไมม่ลีักษณะชีแ้นะใดๆ

รศ.นพ.สพุจน ์พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

3035
รอยโรคทีเ่หลอื ภายหลังการตัดปากมดลกูเป็นรปูกรวย ของสตรทีีเ่ป็นมะเร็งปากมดลกูระยะ 

IA-IB1 ในถิน่ทีม่อีบุัตกิารณ์สงู
อ. พญ.ไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3036 รอ้ยพันธุไ์ทย รศ. นพ.มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์

3037 ระดับ squamous-cell carcinoma antigenในผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู : การศกึษาในหญงิไทย นพ.ศชิฌพุงศ ์หนูทอง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3038
ระดับโทรโพนนิทชีนดิความไวสงู ในผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รังระยะสดุทา้ยทีไ่ดรั้บการลา้งไต

ทางหลอดเลอืด
อ. นพ.ฉัตรกนก ทมุวภิาต ศนูยโ์รคหัวใจ
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3039
ระดับของน ้าไขขอ้ทีไ่ดจ้ากการป่ัน มผีลตอ่ คา่ความไวและคา่ความจ าเพาะ ของการทดสอบ

เอนไซมล์วิโคไซตเ์อสเทอเรส ส าหรับการวนิจิฉัยภาวะการตดิเชือ้ในขอ้เขา่เทยีม
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวาณชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3040
ระดับของพรอีัลบมูนิ, ปัจจัยในระบบการแข็งตัวของเลอืด และปัจจัยตา้นการแข็งตัวของเลอืด

ตามธรรมชาตใินผูป่้วยโรคมะเร็งทางโลหติวทิยาทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยแอลแอสพาราจเินส
อ. นพ.เอกพล อัจฉรยิะประสทิธิ์ อายรุศาสตร์

3041 ระดับคณุภาพชวีติและความรูส้กึเป็นภาระของผูด้แูลผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม นางดจุปรารถนา พศิาลสารกจิ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3042
ระดับซรัีมโพแทสเซยีมและอัตราการเกดิภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะในกลุม่ผูป่้วยวกิฤตอายรุก

รรมทีไ่มม่ภีาวะกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลัน
อ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์

3043
ระดับสารซดี ี14 ในการพยากรณ์โรคในผูป่้วยมะเร็งทางโลหติวทิยาทีเ่ขา้รับการรักษาใน

โรงพยาบาลดว้ยไขร้ว่มกับเม็ดเลอืดขาวนวิโตรฟิลต า่ภายหลังการไดรั้บยาเคมบี าบัด
รศ. ดร. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

3044 ระบบประเมนิความเสีย่งในการหกลม้ส าหรับผูส้งูอายแุบบสวมใสไ่ด ้ อ. นพ.โพชฌงค ์โชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3045
ระบาดวทิยา ลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาของโรคมะเร็งระบบน ้าเหลอืงทีผ่วิหนังชนดิ

ปฐมภมูิ
อ. พญ.มนัสมน ชยัรัชนบีลูย์ ตจวทิยา

3046
ระบาดวทิยา สาเหต ุการวนิจิฉัย และความสมัพันธท์างคลนิกิของ โรคผวิหนังทีเ่ทา้ และกลิน่

อันไมพ่งึประสงคใ์นนักเรยีนจา่ทหารเรอื
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

3047 ระบาดวทิยาและแนวโนม้การตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีส่ าคัญในผูป่้วยเด็ก โรงพยาบาลศริริาช พญ.นุชวด ีวนัแกว้ กมุารเวชศาสตร์

3048
ระบาดวทิยาและลักษณะทางคลนิกิของการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดในผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีี่

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

3049 ระบาดวทิยาและลักษณะทางคลนิกิของมะเร็งในผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวใีนโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

3050
ระบาดวทิยาในผูป่้วยเด็กพกิารทีม่ารับการรักษาที ่ภาควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ตัง้แต ่พ.ศ. 2554
รศ. พญ.ศรนีวล ชวศริิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3051
ระบาดวทิยาของการใชย้า Nitrofurantoin และ Fosfomycin Tromethamine ในผูป่้วยทีม่า

รับการรักษาโรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

3052

ระบาดวทิยาของการตดิเชือ้ Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) และการมี

เชือ้Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ในรา่งกายทีย่ังไมพ่บวา่ตดิเชือ้ใน

ผูป่้วยทีรั่บไวรั้กษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช

ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

3053
ระบาดวทิยาของการตดิเชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาตา้นจลุชพีหลายขนานในผูป่้วยผูใ้หญท่ีรั่บไว ้

รักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

3054
ระบาดวทิยาของการตดิเชือ้สเตรปโตคอกคัส กลุม่บ ีชนดิรกุรานในผูป่้วยผูใ้หญใ่น

โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ภาคภมู ิพุม่พวง อายรุศาสตร์

3055 ระบาดวทิยาของการอักเสบตดิเชือ้ในลกูตาในโรงพยาบาลระดับตตยิภมูใินประเทศไทย อ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

3056 ระบาดวทิยาของผูป่้วยในหอฟ้ืนฟสูมรรถภาพในโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3057 ระบาดวทิยาของภาวะช็อค ชนดิตา่งๆ รศ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์

3058
ระยะเวลาและตัวชีว้ดัทีเ่หมาะสมในการเริม่การรักษาทดแทนไตในผูป่้วยวกิฤตทีม่ภีาวะไตวาย

เฉียบพลัน
รศ. พญ.รณษิฐา รัตนะรัต อายรุศาสตร์

3059 ระยะเวลาและผลกระทบของการงดน ้าและอาหารกอ่นการผา่ตัดในเด็ก รศ. พญ.นัยนา อรณุพฤกษากลุ วสิญัญวีทิยา

3060
ระยะเวลาและอัตราการเป็นซ า้ของโรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง, มะเร็งล าไส ้และมะเร็งปอดทีผ่ล

การตรวจ 18 F- FDG PET/CT ไมพ่บรอยโรค
รศ. พญ.สนัุนทา เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา
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3061 ระยะเวลาในการวนิจิฉัยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออฟตกิาจากอาการเสน้ประสาทตาอักเสบ รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

3062
ระยะเวลาจากการตัดสนิใจจนคลอดในสตรตีัง้ครรภท์ีต่รวจพบการเตน้ของหัวใจทารกผดิปกติ

ขณะเจ็บครรภค์ลอด
รศ. ดร. นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3063 ระยะเวลาจากการตัดสนิใจผา่ตัดคลอดจนคลอดในการผา่ตัดคลอดฉุกเฉนิ พญ.เขมณัฏฐ ์เขมวรพงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3064
ระยะเวลาตัง้แตม่เีพศสมัพันธก์ับการเป็นตัวท านายการตรวจพบตัวอสจุแิละสารแอซดิฟอสฟา

เทส บรเิวณปากชอ่งคลอดและภายในชอ่งคลอดในผูเ้สยีหายจากการกระท าช าเรา
นพ.สพุพัต บญุสขุ นติเิวชศาสตร์

3065
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมของการท า Recirculation with Ultrafiltration ในการขจัดน ้ายาอบฆา่

เชือ้ตัวกรองเลอืด
นางพรรณพนัช อทิธพิงศส์กลุ ฝ่ายการพยาบาล

3066
ระยะหา่งเวลาทีเ่หมาะสมในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูในสตรทีีม่ปีระวตัติรวจคัดกรอง

ทางเซลลว์ทิยาแลว้ไมพ่บความผดิปกตขิองเซลลป์ากมดลกู
พญ.ณชิา เวทยว์ทิยวฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3067 รายการทะเบยีนกลางการรักษาภาวะหัวใจเตน้พริว้ดว้ยสายสวนหัวใจไครโอเมดโทรนคิ อ.พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

3068
รายงานกลุม่ผูป่้วยทีม่ภีาวะออ่นแรง จากโรคหลอดเลอืดสมองทีไ่ดรั้บการนวดไทยแบบราช

ส านักและประคบสมนุไพร รว่มกับการรักษามาตรฐาน
รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3069
รายงานผลการรักษาและผลขา้งเคยีงจากการรักษาดว้ยวธิปีลกูถ่ายเสน้ผมเทยีมในผูป่้วยภาวะ

 ผมบางศรีษะลา้น
อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ตจวทิยา

3070
รายงานผูป่้วย เรือ่ง ผลของยาแปะสมนุไพร ต าหรับยาทาพระเสน้ในการลดอาการอักเสบของ

ขอ้เขา่ในผูป่้วยโรคเกา๊ทเ์ทยีม
รศ. ดร. นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3071 รายงานผูป่้วย: สมองอักเสบทีบ่รเิวณลมิบคิเหตภุมูติา้นตนเองทีจ่ าเพาะตอ่แอลจไีอ1 พญ.ทยานันท ์ศรศีภุโอฬาร อายรุศาสตร์

3072
รายงานผูป่้วยโรครดิสดีวงจมกู หอบหดื และแพแ้อสไพรนิทีรั่กษาดว้ยการท าแอสไพรนิดเีซ็น

ซไิทเซชัน่
พญ.ชามาศ วงคษ์า อายรุศาสตร์

3073 รายงานผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาการตัง้ครรภท์ีป่ากมดลกูและการทบทวนวรรณกรรม อ. พญ.นลนิ ีพาณชิยวฏั สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3074
รายงานผูป่้วยทีม่อีาการซดีและเม็ดเลอืดขาวต า่จากการขาดธาตทุองแดงรว่มกับทบทวน

บทความทีเ่กีย่วขอ้ง
อ. พญ.ฉัตร ีหาญทวพัีนธุ์ อายรุศาสตร์

3075 รายงานลักษณะผืน่ผวิหนังในผูป่้วยสองรายทีเ่ป็น adult onset Still’s disease อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ตจวทิยา

3076
รายงานอาการทางคลนิกิและลักษณะทางโมเลกลุของการตดิเชือ้สปารก์าโนสสิในผูป่้วย

โรงพยาบาลศริริาช
นพ.อธรัิฐ บญุญาศริิ อายรุศาสตร์

3077
รปูแบบเสยีงปอดทีบ่ันทกึดว้ย Electronic Stethoscope ในผูป่้วยไทย และความสอดคลอ้ง

กับขอ้มลูเสยีงปอดมาตรฐานจากตา่งประเทศ
รศ. นพ.ไชยรัตน ์เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

3078
รปูแบบการแยล่งของลานสายตาจากความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญเปรยีบเทยีบกับชดุค าสัง่

คอมพวิเตอร ์Guided Progression Analysis ในผูป่้วยตอ้หนิเรือ้รัง
ผศ. พญ.ดารนิทร ์สากยิลักษณ์ จักษุวทิยา

3079 รปูแบบการไดรั้บการอบรมเลีย้งดกูับความเขม้แข็งอดทนของนักเรยีนนายเรอื นางสาวพรธดิา ไชยหาญ จติเวชศาสตร์

3080 รปูแบบการสัง่จา่ยยาจติเวชของเอเชยีในโรคไบโพลาร์ รศ. พญ.พรจริา ปรวิชัรากลุ จติเวชศาสตร์

3081 รปูแบบของกระดกู greater tuberosity หักในผูป่้วยหัวไหลห่ลดุ ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3082
รปูแบบของการกลับเป็นซ า้ของมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกูระยะทีส่ามและสี ่หลังไดรั้บการรักษา

โดยการผา่ตัดและใหก้ารรักษาเสรมิดว้ยการฉายรังส ีและ/หรอืการรักษาเสรมิดว้ยยาเคมบี าบัด
พญ.เนตร บญุคุม้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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3083

รปูแบบของการปัสสาวะทีพ่บในแบบบันทกึการปัสสาวะ ในผูป่้วยหญงิทีม่อีาการทางเดนิ

ปัสสาวะสว่นลา่ง เพือ่ท านายผลการรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกนิโดยการใชย้ากลุม่ 

antimuscarinic

ผศ. นพ.ภควฒัน ์ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

3084
รปูแบบของสารพษิทีเ่ขา้สูก่ระแสเลอืด ภายหลังจากการผา่ตัดรักษาในผูป่้วยทีม่ภีาวะขาด

เลอืดเฉียบพลันในระยะอยา่งรนุแรง
อ. นพ.สธุคีณติ หัถพรสวรรค์ ศัลยศาสตร์

3085
รปูแบบความสามารถทางเชาวนปั์ญญาเวคสเลอรใ์นเด็กและวยัรุน่ทีม่โีรคการเรยีนรูบ้กพรอ่ง

เฉพาะดา้น
ผศ. พญ.ฑฆิัมพร หอสริิ จติเวชศาสตร์

3086
ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของสารฟีนอลกิ แอซดิ ตอ่การยับยัง้รังสอีัลตราไวโอเลตเอในการกระตุน้

การเกดิเม็ดสแีละ เมททรกิซ ์เมทัลโลโปรตเีนส-1 ในเซลลผ์วิหนังเซลลผ์วิหนังเพาะเลีย้ง
ผศ. ดร. พญ.อไุรวรรณ พานชิ รังสวีทิยา

3087
ฤทธิย์ับยัง้เชือ้ E.coli ของซร่ัีมและปัสสาวะของอาสาสมัครภายหลังรับประทานยาตน้แบบ

และยาสามัญฟอสโฟมัยซนิ
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

3088

ฤทธิย์ับยัง้เชือ้ E.coli สายพันธุท์ีส่รา้งเอ็นไซม ์extended-spectrum beta-lactamase 

(ESBL) ของซร่ัีมและปัสสาวะของอาสาสมัครภายหลังรับประทานยาปฏชิวีนะทีม่ฤีทธิต์อ่เชือ้ 

E.coli สายพันธุท์ีส่รา้งเอ็นไซม ์ESBL

ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

3089
ฤทธิร์ะงับปวดของการฉีดยาชาเฉพาะทีท่ีช่อ่งพาราเวอทบีรัล เสรมิการฉีดยาชาเฉพาะที ่ทีช่ัน้

กลา้มเนือ้เพคโทรอลในการผา่ตัดมะเร็งเตา้นม การศกึษามกีลุม่ควบคมุ
ผศ. พญ.สวุมิล ตา่งววิฒัน์ วสิญัญวีทิยา

3090
ลักษณะ spectral domain optical coherence tomography ของรทูีจ่ดุภาพชดัทีม่ผีลตอ่

ความส าเร็จในการผา่ตัด
รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิรอดอนันต์ จักษุวทิยา

3091
ลักษณะเฉพาะของผูป่้วยสายตาเลอืนรางในคลนิกิฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการเห็น ใน

โรงพยาบาลศริริาช: ศกึษาในระยะเวลาสบิปี
อ. พญ.สขุศร ีโชตกิวณชิย์ จักษุวทิยา

3092 ลักษณะเนือ้งอกชนดินวิโลเอนโดครนิทีต่ับออ่นของผูป่้วยทีเ่ป็นโรควอนฮปิเปิล ลนิดาว ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

3093
ลักษณะเสยีงปอดในผูป่้วยกอ่น และขณะใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจจากการวเิคราะหด์ว้ย

คอมพวิเตอร์
รศ. นพ.ไชยรัตน ์เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

3094

ลักษณะและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับโรคตดิเชือ้ทางนรเีวชและโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธข์องสตรี

 ทีม่ารับบรกิาร ณ คลนิกิโรคตดิเชือ้ทางนรเีวชและโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธส์ตร ี

โรงพยาบาลศริริาช

ผศ. นพ. รอ.มานพชยั ธรรมคันโธ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3095
ลักษณะและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับผลขา้งเคยีงทางภมูคิุม้กันจากการรักษามะเร็งดว้ยยากระตุน้

ระบบภมูคิุม้กัน จากสหสถาบัน
ผศ. พญ.ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

3096 ลักษณะและผลลัพธท์างคลนิกิของโรคทอ่น ้าดอีักเสบแข็งในโรงพยาบาลระดับตตยิภมูิ รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3097 ลักษณะโรคและผลการรักษาโรคล าไสอ้ักเสบเรือ้รังในคนไทย ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

3098
ลักษณะการเปลีย่นแปลงของจอตา โดยการถ่ายภาพ optical coherence tomography ใน

ผูป่้วย chloroquine maculopathy
อ.นพ.สภุเลศิ ประคณุหังสติ จักษุวทิยา

3099 ลักษณะการกลับเป็นซ า้เฉพาะทีใ่นผูป่้วยมะเร็งเตา้นมชนดิทรปิเป้ิลเนกาทฟีระยะ T1-2N0-1 ผศ. พญ.นันทกานต ์อภวิโรดมภ์ รังสวีทิยา

3100
ลักษณะการตรวจพบทางดา้นทรวงอกจากภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีม่คีวามละเอยีดสงูใน

ผูป่้วยโรคเอสแอลอี
รศ. พญ.นศิา เมอืงแมน รังสวีทิยา
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3101

ลักษณะของกระบวนการคดิและการวเิคราะหก์ลุม่ยอ่ยของการบกพรอ่งของกระบวนการคดิใน

ผูป่้วยดรคพารก์นิสนั ผูป่้วยสมองเสือ่มจากโรคพารก์นิสนั ผูป่้วยอัลไซเมอร ์และผูส้งูอายทุีม่ ี

การรูค้ดิปกติ

รศ. นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3102 ลักษณะของผูป่้วยและผลการรักษาโรค anorexia nervosa ในโรงพยาบาลศริริาช พญ.กวติา ตรเีมธา กมุารเวชศาสตร์

3103 ลักษณะของภาพคลืน่แมเ่หล็กไขสนัหลังในผูป่้วยโรคมัลตเิปิลสเคอโรสสิ รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

3104
ลักษณะของสตรทีีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเป็นโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธท์ีค่ลนิกิ 309 ในชว่งปี 

พ.ศ.2554-2559
ผศ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3105
ลักษณะของหัวนมในมารดาวยัรุน่เทยีบกับมารดาวยัผูใ้หญห่ลังคลอด และความส าเร็จในการ

ใหน้มบตุร
พญ.วรนิ อนิทรศริสิวสัดิ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3106
ลักษณะความผดิปกตขิองคลืน่ไฟฟ้าหัวใจชนดิ Deep T wave inversion และ Fragmented

 QRS complex ทีพ่บในภาวะ Hypertrophic cardiomyopathy
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3107 ลักษณะชัน้เซลลป์มประสาทจอตา และชัน้ประสาทจอตา ของผูม้ภีาวะสงสยัเป็นตอ้หนิ รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

3108 ลักษณะถุงน ้าในรังไขใ่นสตรวียัเจรญิพันธุไ์ทยทีเ่ป็นกลุม่อาการถุงน ้าหลายใบในรังไข่ พญ.วชิตุา อนุาโลม สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3109
ลักษณะทางกายภาพ การวนิจิฉัยจ าเพาะ และผลการรักษาในผูป่้วยโรคไขสนัหลังผดิปกตแิต่

ก าเนดิทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยลา่ชา้
อ. พญ.อนิธริา ขัมภลขิติ ศัลยศาสตร์

3110
ลักษณะทางคลนิกิ และการด าเนนิโรคของ โรคแอดดสินั ทีเ่กดิตามหลังการผา่ตัดเนือ้งอก

ตอ่มหมวกไตชนดิ ฟีรโ์อโครโมไซโตมาทัง้ 2 ขา้ง
ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

3111
ลักษณะทางคลนิกิ และความชกุของการเกดิผืน่ผวิหนังจากยากลุม่ epidermal growth 

factor receptor inhibitors ในการรักษาผูป่้วยมะเร็งคนไทย
ผศ. พญ.ปภาพติ ตูจ้นิดา ตจวทิยา

3112
ลักษณะทางคลนิกิ และปัจจัยทางสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลตอ่โรคงสูวดัในผูป่้วยทีม่ารับการตรวจที่

หน่วยตรวจโรคผวิหนัง โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

3113
ลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาของผูป่้วย thrombotic thrombocytopenic purpura ใน

 โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

3114
ลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาของผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิลมิ

ฟอยด ์ในประเทศไทย: การศกึษาโดยสหสถาบัน
อ. นพ.วรีภัทร โอวฒันาพานชิ อายรุศาสตร์

3115
ลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาสตรทีีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยมะเร็งปากมดลกู หรอืมะเร็งรังไข่

ในชว่งตัง้ครรภ:์ ประสบการณ์ในชว่งเวลา 10 ปี
พญ.อัจจมิา ตันกลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3116
ลักษณะทางคลนิกิ การด าเนนิโรค และผลการรักษา ของ immunoglobulin G4 related 

disease
รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

3117
ลักษณะทางคลนิกิ การตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร และลักษณะทางอัลตราซาวนดอ์ยา่งถีถ่ว้น

ในการแยกระหวา่งโรคถุงน ้าดอีักเสบและโรคทอ่น ้าดอีักเสบ
รศ. นพ.สพุจน ์พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

3118
ลักษณะทางคลนิกิ การรักษาและผลการรักษาโรคตดิเชือ้ครปิโตคอคคัสในผูป่้วยทีไ่มไ่ดต้ดิ

เชือ้เอชไอว ีในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

3119
ลักษณะทางคลนิกิ ซโีรโลย ีภาพรังสวีนิจิฉัย ลักษณะผลสอ่งกลอ้งของโรคตับออ่นอักเสบออ

โตอมิมนู
รศ. นพ.สพุจน ์พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

3120
ลักษณะทางคลนิกิ พยาธวิทิยา และผลการรักษามะเร็งมดลกูชนดิไลโอไมโอซารโ์คมาใน

ประเทศไทย
อ. นพ.สมภพ กลุจรัสนนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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3121
ลักษณะทางคลนิกิ ระบาดวทิยา ในผูป่้วยโรคกลากทีม่ารับการรักษาทีห่น่วยตรวจโรคผวิหนัง 

โรงพยาบาลศริริาช และหลักฐานขอ้มลูหอ้งปฏบิัตกิารเชือ้รา
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

3122
ลักษณะทางคลนิกิเชือ้ทีก่อ่ใหเ้กดิโรค และปัจจัยทีส่มัพันธก์ับระดับการมองเห็นหลังการ

รักษาในภาวะเบา้ตาตดิเชือ้
อ. พญ.ปณธิ ีเลือ่มส าราญ จักษุวทิยา

3123
ลักษณะทางคลนิกิและการด าเนนิโรคของโรคหลอดเลอืดหัวใจในผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวใีน

รพ.ศริริาช
อ. พญ.ศรสีกลุ จริกาญจนากร อายรุศาสตร์

3124 ลักษณะทางคลนิกิและการด าเนนิโรคของกลุม่โรคกลา้มเนือ้อักเสบไมท่ราบสาเหตใุนเด็ก ผศ. พญ.ศริรัิตน ์จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

3125
ลักษณะทางคลนิกิและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับการตดิเชือ้ซฟิิลสิระยะเริม่แรกในผูป่้วยเพศชาย 

ทีม่ารับการตรวจทีห่อ้งตรวจโรคตดิเชือ้ทางเพศสมัพันธ ์โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

3126
ลักษณะทางคลนิกิและผลกระทบในผูป่้วยเด็กทีถู่กทารณุกรรมทางศรีษะทีเ่ขา้รับการรักษาใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

3127 ลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษากลุม่อาการดเูอนในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.เพยีงพร ศักดิศ์ริวิฒุโฒ จักษุวทิยา

3128 ลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาของโรคขอ้อักเสบรแีอคทฟีในผูป่้วยเด็ก ผศ. พญ.ศริรัิตน ์จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

3129
ลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาของทีร่ะยะเวลา 6 เดอืนในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบเรือ้รังไม่

ทราบสาเหตใุนเด็กในคลนิกิโรคขอ้และรมูาตสิซั่ม
อ. พญ.ศริรัิตน ์จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

3130
ลักษณะทางคลนิกิและผลลัพธข์องผูป่้วยทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยในระดับ "ยนืยัน" และ "น่าจะเป็น"

 โรคตับอักเสบทีเ่กดิจากภมูคิุม้กันตอ่ตนเอง
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3131
ลักษณะทางคลนิกิและลักษณะทางจลุชวีวทิยาของแผลทีเ่ทา้ในผูป่้วยเบาหวานทีค่ลนิกิ

สขุภาพเทา้ และหอ้งผา่ตัดเล็ก โรงพยาบาลศริริาช
พญ.อรนชิ นาวานุเคราะห์ อายรุศาสตร์

3132 ลักษณะทางคลนิกิและสารกอ่ภมูแิพห้ลักในผูป่้วยทีแ่พก้ลว้ยในประเทศไทย อ. นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์ อายรุศาสตร์

3133
ลักษณะทางคลนิกิและอัตราการเสยีชวีติของภาวะเลอืดเป็นกรดจากการใชย้าเมทฟอรม์นิใน

ผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2
รศ. พญ.รณษิฐา รัตนะรัต อายรุศาสตร์

3134

ลักษณะทางคลนิกิการด าเนนิโรคผวิหนังอักเสบจากแมลงกน้กระดกและปัจจัยทาง

สิง่แวดลอ้มในผูป่้วยทีม่ารับการรักษาทีห่น่วยตรวจโรคผวิหนัง โรงพยาบาลศริริาช: การศกึษา

ชนดิโคฮอรต์แบบไปขา้งหนา้

รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

3135 ลักษณะทางคลนิกิของโรคกลา้มเนือ้ออ่นแรงจากไทรอยดเ์ป็นพษิในประชากรไทย อ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

3136
ลักษณะทางคลนิกิของโรคขอ้อักเสบเฉียบพลันจากผลกึเกลอื โมโนโซเดยีมยเูรท และ 

แคลเซยีมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรท ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ชยว ีเมอืงจันทร์ อายรุศาสตร์

3137
ลักษณะทางคลนิกิของโรคผวิหนังอักเสบจากแมลงกน้กระดกในผูป่้วยทีม่ารับการตรวจที่

หน่วยตรวจโรคผวิหนัง โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

3138 ลักษณะทางคลนิกิของโรคมา่นตาอักเสบจากเชือ้ Cytomegalovirus ในประเทศไทย ผศ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

3139
ลักษณะทางคลนิกิของโรคอสีกุอใีสในผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่ารับการตรวจทีห่น่วยตรวจโรคผวิหนัง 

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร.นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

3140 ลักษณะทางคลนิกิของการตดิเชือ้เรสไพราทอรซีนิไซเทยีลไวรัสในผูใ้หญท่ีโ่รงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

3141 ลักษณะทางคลนิกิของตาขาวอักเสบชนดิไมต่ดิเชือ้ในโรงพยาบาลศริริาช พญ.สธุาสนิ ีบญุโสภณ จักษุวทิยา

3142 ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยเด็กทีแ่พข้นแมวและสนัุขทีม่ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาล ศริริาช ศ. นพ.ปกติ วชิยานนท์ กมุารเวชศาสตร์
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3143
ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยเพศชายโรคทอ่ปัสสาวะอักเสบจากหนองในและหนองในเทยีม 

ทีม่ารับการตรวจทีค่ลนิกิโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธใ์น โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

3144 ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยโรค Leber hereditary optic neuropathy ในประเทศไทย พญ.เบญจพร สกิขมาน จักษุวทิยา

3145 ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงนิชนดิตุม่หนองในประเทศไทย ผศ. พญ.ชนษิฎา วงษ์ประภารัตน์ ตจวทิยา

3146
ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยทีต่ดิเชือ้รว่มกันของโรคเชือ้ราทีเ่ล็บทีม่ารับการตรวจทีแ่ผนก

ผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

3147
ลักษณะทางคลนิกิของภาวะเยือ่หุม้หัวใจอักเสบจากเชือ้แบคทเีรยีในผูใ้หญท่ีโ่รงพยาบาลศริิ

ราช
ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

3148 ลักษณะทางคลนิกิของหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะหัวใจหยดุเตน้ สาเหตแุละผลตอ่มารดาและทารก ผศ. พญ.พัชรยีา นวิฒันภ์มูนิทร์ วสิญัญวีทิยา

3149
ลักษณะทางคลนิคิของผูป่้วยตดิเชือ้ cytomegaloviral ในทางเดนิอาหารในผูป่้วยทีไ่มม่ภีาวะ

ภมูคิุม้กันบกพรอ่ง
ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

3150
ลักษณะทางคลนีคิและผลการตดิตามระยะยาวของผูป่้วยโรคหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุ

กัน้จ าแนกตามกลุม่ฟีโนไทป์ผูส้งูอาย ุและกลุม่ฟีโนไทป์อืน่ ๆ
รศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

3151 ลักษณะทางจติสงัคมของการดแูลรักษาเด็กทีม่คีวามผดิปกตขิองพัฒนาการระบบอวยัวะเพศ อ. พญ.ศศธิร จันทรทณิ กมุารเวชศาสตร์

3152
ลักษณะทางจลุชวีวทิยาของเชือ้ Mycobacterium abscessus ทีแ่ยกไดจ้ากผูป่้วยทีม่ ีภมู ิ

ตา้นทานตอ่ interferon-gamma
อ. นพ.อนุภพ จติตเ์มอืง อายรุศาสตร์

3153
ลักษณะทางพยาธวิทิยาของภาวะไตอักเสบลปัูสชนดิโพรลเิฟอเรทฟิ ชนดิผสม และชนดิที ่5

 ตอ่ผลลัพธท์างคลนิกิในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

3154
ลักษณะทางพยาธวิทิยาของมะเร็งเยือ่หุม้ปอดและมะเร็งเยือ่บชุอ่งทอ้ง และความสมัพันธ์

ทางคลนิกิ
ผศ. ดร. นพ.ณรงคภ์ณ ทมุวภิาต เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3155
ลักษณะทางพยาธวิทิยาของหัวใจในผูป่้วยทีเ่สยีชวีติอยา่งเฉียบพลันดว้ยโรคของหลอดเลอืด

แดงหัวใจในงานนติเิวชศาสตร์
อ. นพ.ศักดา สถริเรอืงชยั นติเิวชศาสตร์

3156

ลักษณะทีแ่สดงออกของเซลลผ์วิกระจกตาหลังการผา่ตัดดว้ยวธิปีลกูถ่ายเซลลเ์นือ้เยือ่บปุาก

โดยเลีย้งเซลลใ์นหอ้งปฏบิัตกิาร (cultivated Oral Mucosal Epithelial Transplantation) 

ในผูป่้วยโรคผวิตาชนดิรนุแรงทีไ่ดรั้บการตรวจตดิตามระยะยาว

รศ.พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

3157
ลักษณะประชากรและภาวะแทรกซอ้นทีพ่บในผูป่้วยธาลัสซเีมยีทีไ่มต่อ้งการไดรั้บเลอืดเป็น

ประจ า เปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการตัดมา้มและไมไ่ดรั้บการตัดมา้ม
ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

3158
ลักษณะภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีพ่บในผูป่้วยทีม่ภีาวะเซาะของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า

ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.กฤษฎ ีประภาสะวตั รังสวีทิยา

3159
ลักษณะภาพการตรวจทางรังสโีดยการสวนสารทบึรังสขีองโรคล าไสใ้หญโ่ป่งพองโดยก าเนดิ

ชนดิ total colonic aganglionosis
รศ. พญ.ปรยีชาต ์ปาจารย์ รังสวีทิยา

3160 ลักษณะภาพถ่ายทางรังสขีองโรคมะเร็งหลอดลมชนดิตา่งๆ รศ. พญ.กันยารัตน ์โตธนะรุง่โรจน์ รังสวีทิยา

3161
ลักษณะภาพทางเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องการตดิเชือ้มัยโคแบคทเีรยี โนคารเ์ดยีและเชือ้รา

ทีต่อ่มหมวกไต
รศ. พญ.กอบกลุ เมอืงสมบรูณ์ รังสวีทิยา

3162
ลักษณะภาพทีไ่ดจ้ากตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ามารถใชใ้นการท านายมะเร็งตับชนดิ

รา้ยแรงไดห้รอืไม่
รศ. พญ.อภญิญา เจรญิศักดิ์ รังสวีทิยา

3163 ลักษณะล าตัวผดิรปูในผูป่้วยโรคพารก์นิสนั: การศกึษาเชงิสงัเกตการวจัิยแบบพหสุถาบัน ผศ. นพ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์
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3164

ลักษณะอาการแสดงทางคลนิกิ และผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารโดยวธิกีารตรวจนับเม็ด

เลอืดอยา่งสมบรูณ์ (CBC) ของผูป่้วยเด็กไทยโรคโฮโมชยักัสฮโีมโกลบนิคอนสแตนสปรงิซึง่

มารับการรักษาทีภ่าควชิากมุารเวชศาสตรโ์รงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

3165
ลักษณะอาการทางคลนิกิ ปัจจัยทีส่มัพันธข์องการเกดิ และการด าเนนิโรคของสวิในผูใ้หญ่

เพศหญงิ
รศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจนม์นตรี ตจวทิยา

3166
ลักษณะอาการทางคลนิกิและปัจจัยเสีย่งของการเพิม่จ านวนของเชือ้โพลโีอมาไวรัสในผูป่้วย

ทีไ่ดรั้บการปลกูถ่ายไตในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

3167
ลักษณะอาการทางคลนิกิของโรคสมองอักเสบจากการมแีอนตบิอดตีอ่ 

N-METHYL-D-ASPARTATE (NMDA) RECEPTOR ในเด็กไทย
ผศ. นพ.สรวศิ วรีวรรณ กมุารเวชศาสตร์

3168 ลักษณะอาการทางคลนิกิของสวิในผูใ้หญเ่พศชาย พญ.ชญาณี ลขิติวฒันานุรักษ์ ตจวทิยา

3169
ลิม่เลอืดตกคา้งหลังหยดุการรักษา เป็นปัจจัยเสีย่งของการเกดิเป็นซ า้ของโรคลิม่เลอืดอดุตัน

เฉียบพลัน ในหลอดเลอืดด าชัน้ลกึของขาทีท่ราบสาเหตหุรอืไม่
นพ.คณนิท ์พฤกษ์ประเสรฐิ ศัลยศาสตร์

3170 วนัโภชนาการไอซยีู รศ. พญ.ปรยีานุช แยม้วงษ์ อายรุศาสตร์

3171 วนัส ารวจภาวะโภชนาการในหอผูป่้วยไอซยีู รศ. พญ.ปรยีานุช แยม้วงษ์ อายรุศาสตร์

3172
วเิคราะหต์ัวแปรของการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นการวนิจิฉัยแยกโรค มะเร็งตอ่มหมวกไต

 กับ เนือ้งอกตอ่มหมวกไตชนดิ Lipid poor adrenal adenoma และ Pheochromocytoma
ผศ. พญ.กอบกลุ เมอืงสมบรูณ์ รังสวีทิยา

3173
วจัิยน ารอ่ง : การเปรยีบเทยีบพลาสตกิดามหลัง ทีม่รีปูแบบชอ่งเปิดทีแ่ตกตา่งกันในผูป่้วย

กระดกูสนัหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตทุีเ่กดิในวยัรุน่
Ms.Anna Ignas Mella โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3174
วธิกีารตรวจคัดกรองภาวะพัฒนาการผดิปรกตทิีก่มุารแพทยซ์ึง่จบการศกึษาจากโรงพยาบาลศิ

รริาชนยิมใชแ้ละปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกวธิใีนการตรวจ

อ.พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ ์Dr.Sureelak Sutchritpongsa,

 MD.
กมุารเวชศาสตร์

3175
วธิวีเิคราะหก์ารกระพรบิตาโดยไมต่ัง้ใจดว้ยกลอ้งความเร็วสงูและการเรยีนรูข้องโปรแกรม

คอมพวิเตอร์
อ.พญ.พมิพข์วญั จารอุ าพรพรรณ จักษุวทิยา

3176 ศกึษาเปรยีบเทยีบความชกุของโรคมะเร็งในผูป่้วยหลอดเลอืดด าชัน้ลกึของขาอดุตันฉับพลัน อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

3177
ศกึษาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณ หมวดครภัุณฑก์ารแพทย ์คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นางสาวรนิทนว์ด ียอดศรี ฝ่ายนโยบายและแผน

3178 ศกึษากายภาพของ inferior cortex ของกระดกูสน้เทา้ ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3179
ศกึษาความชกุของภาวะเลอืดแข็งตัวงา่ยผดิปกตใินผูป่้วยทีม่รีอยร่ัวโดยตรงระหวา่งหลอด

เลอืดแดงและหลอดเลอืดด าในสมอง
ผศ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์

3180

ศกึษาความสมัพันธแ์ละความแมน่ย าของการพยากรณ์โรคระหวา่ง GRACE, TIMI, 

CADILLAC, PAMI risk scores ในผูป่้วยกลา้มเนือ้หัวใจตาย ชนดิคลืน่ไฟฟ้าหัวใจม ีST 

segment ยก ใน โรงพยาบาลศริริาช ทีไ่ดรั้บการฉีดสแีละสวนหัวใจชนดิฉุกเฉนิ (Emergency

 PCI)

รศ. พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

3181
ศกึษาความสมัพันธข์องการเปลีย่นแปลงความยาวเสน้เอ็นลกูสะบา้ และพสิยัการเคลือ่นไหว

ของขอ้เขา่ในผูป่้วยโรคขอ้เขา่เสือ่มกอ่นและหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
อ. นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3182
ศกึษาประสทิธผิลของการใช ้25% Zinc Oxide in Vaseline เพือ่ป้องกันการระคายเคอืง

ผวิหนังรอบทวารหนักในผูป่้วยเด็กเล็กเปรยีบเทยีบกับ Zinc Paste
นางสาวกาญจนา พลูสนิ ฝ่ายการพยาบาล

3183 ศกึษาปัจจัยทีอ่าจสง่ผลตอ่การเปลีย่นสภาพของสารพันธกุรรมในเนือ้เยือ่ทีด่องน ้ายาฟอรม์าลนิ อ.นพ.นติกิร โปรสิวาณชิย์ นติเิวชศาสตร์
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3184
ศกึษาผลการรักษาในการกลับไปท ากจิกรรมของโรคขอ้เทา้เสือ่มทีรั่กษาดว้ยวธิกีารผา่ตัด

เชือ่มขอ้เทา้
รศ. นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3185
ศกึษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายส าหรับผูป่้วยกระดกูตน้ขาสว่นคอหักในผูส้งูอายุ

หลังไดรั้บการผา่ตัดเปลีย่นขอ้สะโพกเทยีมชนดิไบโพลาร์
ผศ. นพ.ระพพัีฒน ์นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3186
ศกึษาผลของการใชซ้งิโคลนีครมี ในผูป่้วยทีม่กีารระคายเคอืงของผวิหนังระดับ 2 จากภาวะ

ควบคมุการขับถ่ายไมไ่ด ้เปรยีบเทยีบกับซงิคเ์พสทผ์สมวาสลนี
นางสาวยพุาภรณ์ โรจนกลุ ฝ่ายการพยาบาล

3187
ศกึษาผลของรังสรัีกษาตอ่การกลนือาหารในผูป่้วยมะเร็งโพรงหลังจมกู โดยประเมนิดว้ย

กลอ้งสอ่งผา่นจมกูและคอหอย
นพ.ภทัูตต ์ภอูมรกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3188
ศกึษาลักษณะทางกายภาพของสว่นโคง้หลอดเลอืดแดงเอออรต์า้รท์ีส่ง่ตอ่ภาวะแทรกซอ้น

ทางระบบประสาท จากกระบวนการรักษาโดยการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดแดงคาโรตกิ
รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

3189 สถานการณ์การสมัผัสตะกั่วของเด็กไทย อ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

3190
สถติคิวามส าเร็จในรักษาภาวะกลา้มเนือ้ตามัดดา้นนอกออ่นแรงดว้ยการผา่ตัดในโรงพยาบาลศิ

รริาช
รศ. นพ.ธรรมนูญ สรุชาตกิ าธรกลุ จักษุวทิยา

3191 สภาพผวิและความมันบนใบหนา้ในผูท้ีเ่ป็นสวิ อ. พญ.สเุพ็ญญา วโรทัย ตจวทิยา

3192
สภาวะการท างาน วถิกีารด าเนนิชวีติกับความรูส้กึไมส่บายของพยาบาลวชิาชพี ใน

โรงพยาบาลระดับตตยิภมูขิัน้สงูแหง่หนึง่
นางสาวปารชิาต ชรากาหมดุ ฝ่ายการพยาบาล

3193 สภาวะทางคลนิคิภายหลังการระบายกา๊ซในชอ่งทอ้งในผูป่้วยผา่ตัดถุงน ้าดผีา่นกลอ้ง นางสาววรศิรา ตวุยานนท์ ฝ่ายการพยาบาล

3194
สมรรถนะการใชง้านระยะยาวของขอ้ศอกภายหลังการรักษาในผูป่้วยเด็กทีม่กีระดกูตน้แขน

ดา้นนอกหัก
อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3195
สมรรถนะทีค่าดหวงัของบัณฑติหลักสตูรระดับปรญิญาโท สาขาวชิากายอปุกรณ์ในระดับ

นานาชาติ
นางสาวศรินิทพิย ์แกว้ทพิย์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3196
สดัสว่นของการใชท้ีน่ั่งนริภัยและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชท้ีน่ั่งนริภัย(car-seat) ในเด็กแรก

เกดิถงึ 5 ปี โรงพยาบาลศริริาช
พญ.มานติา บญุสงา่ กมุารเวชศาสตร์

3197
สดัสว่นของผูป่้วยระยะทา้ยทีม่ารับการรักษาทีห่น่วยตรวจโรคแพทยเ์วร-ฉุกเฉนิทีส่ามารถ

หลกีเลีย่งได ้
อ.พญ.อภชิญา มั่นสมบรูณ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3198 สาเหต ุการรักษาและการด าเนนิโรคในผูป่้วยเด็กทีม่เีสน้เลอืดด าพอรทั์ลนอกตับอดุตัน รศ. นพ.ประพันธ ์อา่นเปรือ่ง กมุารเวชศาสตร์

3199
สาเหต ุลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาของผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะแคลเซยีมสะสมทีเ่นือ้ไต

และ/หรอืนิว่ในระบบทางเดนิปัสสาวะ
อ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

3200
สาเหต ุลักษณะทางคลนิกิ การก าหนดเพศ และผลการรักษา ในผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิอง

พัฒนาการของอวยัวะเพศ
รศ. พญ.จรัีนดา สนัตปิระภพ กมุารเวชศาสตร์

3201
สาเหต ุลักษณะทางคลนิคิ และบทบาทของการสอ่งกลอ้งตา่งๆ เพือ่การวนิจิฉัยภาวะทอ้งเสยี

เรือ้รังจากพยาธสิภาพในล าไสเ้ล็กในประเทศไทย
ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

3202
สาเหตแุละลักษณะพืน้ฐานของทารกทีเ่กดิภาวะสมองขาดออกซเิจนระยะปรกิ าเนดิระดับปาน

กลางถงึรนุแรงในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.รัชฎา กจิสมมารถ กมุารเวชศาสตร์

3203
สาเหตกุารตายที ่28 และ 90 วนั ในผูป่้วยช็อคตดิเชือ้ทีส่ามารถหยดุยาหดหลอดเลอืดไดใ้น

หอผูป่้วยอายรุศาสตร์
รศ. นพ.ไชยรัตน ์เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

3204
สาเหตขุองภาวะทอ้งเสยีเรือ้รังและประโยชนข์องการวนิจิฉัยโรคดว้ยการสอ่งกลอ้งตรวจ

ทางเดนิอาหารรว่มกับการตรวจชิน้เนือ้เยือ่บลุ าไสเ้พือ่ใชใ้นการดแูลรักษาผูป่้วยทอ้งเสยีเรือ้รัง
อ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

Page 191 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3205
สาเหตขุองอาการปวดทอ้งดา้นขวาลา่งในผูป่้วยทีม่ปัีญหาในการวนิจิฉัยแยกโรคจากภาวะไส ้

ติง่อักเสบและมารับการตรวจดว้ยเอกซเรยค์อมพวิเตอรช์อ่งทอ้งแบบฉุกเฉนิ
ผศ. พญ.กอบกลุ เมอืงสมบรูณ์ รังสวีทิยา

3206 สาเหตทุางพันธกุรรมของผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองพัฒนาการของอวยัวะเพศ อ.นพ.ชนนิทร ์ลิม่วงศ์ อายรุศาสตร์

3207
สาเหตทุีท่ าใหส้ตรไีมเ่คยไดรั้บการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูในชว่งระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่น

มา
พญ.ธัญดา เทยีมพงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3208 สารเมตาโบไลตท์ีแ่สดงถงึผลของการปลกูถ่ายอวยัวะตับโดยวธิกีารศกึษาทางเมตาโบโลมกิส์ รศ. ดร. นพ.ยงยทุธ ศริวิฒันอักษร ศัลยศาสตร์

3209
สิง่แวดลอ้มดา้นจติสงัคมขององคก์ร ทีส่ง่ผลตอ่ความเครยีดในการปฏบิัตงิานของบคุลากร

สายสนับสนุนในโรงพยาบาล
นางสาวสาวนิ ีตันตวิฒุคิณุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที่

3210 หนา้ทีข่องไตเมือ่ตดิตามระยะยาว ในเด็กทีป่่วยเป็นโรคไตเนโฟรตกิชชนดิปฐมภมูิ ศ. พญ.อัจฉรา สมับณุณานนท์ กมุารเวชศาสตร์

3211 หุ่นจ าลองกระดกูสนัหลังคดในเด็กวยัรุน่: การศกึษาน ารอ่ง นางสาวธันยพร รักบางบรูณ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3212 หุ่นจ าลองตอขาเทยีมระดับเหนอืเขา่ส าหรับการฝึกหลอ่แบบของนักศกึษากายอปุกรณ์ นางสาวปวณีา สดุเดช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3213 องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชงิกลยทุธข์องผูป้ฏบิัตวิชิาชพีกายอปุกรณ์ในประเทศไทย นางสาวธัชชนันท ์มโนเพ็ชรเกษม โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3214
อัตราเสยีชวีติของผูป่้วยกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลันชนดิคลืน่หัวใจม ีST segment ยก

 ทีไ่ดรั้บการท าหัตถการเพือ่เปิดหลอดเลอืดหัวใจชา้กวา่ทีค่วรและสาเหตทุีช่า้
ผศ. พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

3215
อัตราและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การสัง่ใชย้าลดความดันโลหติกลุม่ยับยัง้ระบบเรนนิ-แองจโิอเทน

ซนิ-แอลโดสเตอโรนในผูป่้วยโรคเบาหวานทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

3216 อัตราการเกดิและลักษณะของมะเร็งไทรอยดข์นาดเล็กชนดิแพพลิลารใีนประเทศไทย รศ. พญ.จรีะสขุ จงกลวฒันา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3217 อัตราการเกดิความแออัดในหอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลศริริาช และ ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ในชว่ง 1 ปี อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3218

อัตราการเกดิซ า้บรเิวณเดมิของโรคมะเร็งเตา้นมทีรั่กษาดว้ยการฉายรังสรัีกษาระหวา่งผา่ตัด 

เปรยีบเทยีบกับการฉายรังสรัีกษาบรเิวณเตา้นมทัง้หมดภายหลังผา่ตัด ในการรักษามะเร็งเตา้

นมระยะแรกเริม่

นพ.อลงกต พรหมสาขา ณ สกลนคร ศัลยศาสตร์

3219
อัตราการเกดิภาวะกระดกูไมต่ดิในผูป่้วยกระดกูตน้แขนหักทีไ่ดัรับการรักษาดว้ยการผา่ตัดยดึ

ตรงึดว้ยแกนดามกระดกู
รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3220
อัตราการเกดิอาการกระเพาะปัสสาวะบบีตัวไวกวา่ปกตซิ า้หลังหยดุยากลุม่แอนตีม้ัสคารนิกิใน

ผูป่้วยทีป่ระสบความส าเร็จจากการรักษาดว้ยยา
ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3221
อัตราการเตบิโตและการตดิตามผลการรักษาในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการใส ่PICC line แบบไมม่ทีมี

สนับสนุน
ผศ.นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั วสิญัญวีทิยา

3222

อัตราการเปลีย่นแปลงของอัตราการกรองของไต และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การด าเนนิโรคของไต

ในผูป่้วยโรคไตเรือ้รังทีม่โีรคเบาหวานและไมม่โีรคเบาหวาน ทีม่ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลศิ

รริาช

ผศ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

3223

อัตราการเปิดโลง่ของทอ่น าอสจุ ิและ อัตราการตัง้ครรภข์องวธิกีารผา่ตัดตอ่หมันชาย โดยการ

ใชก้ลอ้งจลุทรรศนร์ว่มกับการเย็บทอ่น าอสจุโิดยวธิเีย็บตอ่เนือ่งชัน้เดยีว : ประสบการณ์ของ

ศัลยแพทยห์นึง่คน

อ. นพ.ธรีะพล อมรเวชสกุจิ ศัลยศาสตร์

3224 อัตราการเสยีชวีติในระยะยาวของผูป่้วยโรคหัวใจลม้เหลวในประเทศไทย ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3225 อัตราการแพรก่ระจายไปตอ่มน ้าเหลอืง และผลการรักษาของมะเร็งรังไขช่นดิเจมิเซลล์ ผศ.พญ.ไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3226 อัตราการโตของมะเร็งทีก่ระจายมาทีส่มอง และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ผศ. นพ.ธรีพล วทิธเิวช ศัลยศาสตร์

3227
อัตราการใชเ้ลอืดในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดทางหนา้ทอ้งทางนรเีวชในกรณีไมฉุ่กเฉนิที่

โรงพยาบาลศริริาช
พญ.ฐติมิา จริะสวสัดิ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3228
อัตราการใชเ้ลอืดทีไ่ดรั้บการจอง และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การใหเ้ลอืดในผูป่้วยทีม่าเขา้รับการ

ผา่ตัดมดลกูแบบไมเ่รง่ดว่นทีโ่รงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
ผศ. นพ.สมเกยีรต ิอรณุพฤกษากลุ วสิญัญวีทิยา

3229
อัตราการไมส่ัง่ยาคลายกังวลและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การไมส่ัง่ยาคลายกังวลกอ่นการผา่ตัดของ

แพทยป์ระจ าบา้นวสิญัญวีทิยา
พญ.ภัทรา เมตตาสทิธกิร วสิญัญวีทิยา

3230
อัตราการกลับเป็นซ า้ของมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกูระยะทีห่นึง่ หลังไดรั้บการรักษาโดยการผา่ตัด

เพยีงอยา่งเดยีว
นพ.สมภพ กลุจรัสนนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3231 อัตราการกลับมาตดิตามรักษาตอ่ทีห่น่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกจติเวชของผูป่้วยตา่งแผนก อ. นพ.สนทรรศ บษุราทจิ จติเวชศาสตร์

3232 อัตราการตรวจพบตัวอสจุใินผา้ชนดิตา่งๆ ทีแ่ชร่ว่มกับผา้ทีเ่ป้ือนคราบอสจุิ นพ.วาโย อัศวรุง่เรอืง นติเิวชศาสตร์

3233

อัตราการตัง้เครือ่งชว่ยหายใจตามหลักการตัง้เครือ่งชว่ยหายใจแบบป้องกันการบาดเจ็บตอ่

ปอดในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษาในหออภบิาลศัลยกรรมและผลลัพธท์างคลนิกิทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ

อ.นพ.อรรณพ พริยิะแพทยส์ม วสิญัญวีทิยา

3234 อัตราการผา่คลอดตามแบบร็อบสนั (Robson classification) ในโรงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. นพ. ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3235
อัตราการผา่ตัดคลอดแบบฉุกเฉนิระหวา่งสตรทีีม่ภีาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภก์ับสตรตีัง้ครรภ์

ปกติ
พญ.รุง่นภา ไวยนกิรณ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3236 อัตราการพกพายาอพีเินฟรนีชนดิฉีด (epinephrine) ในผูป่้วยเด็กทีแ่พอ้าหารชนดิรนุแรง ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

3237
อัตราการยอมรับการตรวจน ้าตาลดว้ยตนเองในสตรตีัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภใ์น

โรงพยาบาลศริริาช
พญ.สธุาดา บญุญาคมน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3238
อัตราการรอดชพีในผูป่้วยมัลตเิพลิมัยอโิลมาหลังไดรั้บการปลกูถ่ายไขกระดกูและปัจจัยที่

สมัพันธใ์นโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์

3239
อัตราการรอดชวีติ และปัจจัยทีม่ผีลตอ่อัตราการรอดชวีติ ของผูป่้วยมะเร็งตอ่มไทมัส ใน

โรงพยาบาลศริริาช ชว่งปีพ.ศ. 2540-2556
ผศ. นพ.ปรัญญา สากยิลักษณ์ ศัลยศาสตร์

3240

อัตราการรอดชวีติ ลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาในผูป่้วยมะเร็งเยือ่บผุวิรังไขช่นดิ clear

 cell จ าแนกตามการพบภาวะเยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผดิทีใ่นโรงพยาบาลระดับตตยิภมูแิหง่

หนึง่ของประเทศไทย : การศกึษาแบบยอ้นหลัง

พญ.รจุา จรัสสงิห์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3241
อัตราการรอดชวีติและสาเหตกุารตายในผูป่้วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยี ชนดิแอลฟาและเบตา้

 ในประเทศไทย
นพ.สรุกานต ์เจนสจัวรรณ์ กมุารเวชศาสตร์

3242

อัตราการรอดชวีติในการรักษาดว้ย ยากระตุน้ จเีอ็นอารเ์ฮช รว่มกับยาทาม็อกซเิฟ่น 

เปรยีบเทยีบกับการใหย้าเคมบี าบัดอเดยีไมซนิและไซโครฟอสฟาไมด ์รว่มกับยาทาม็อกซิ

เฟ่นในหญงิวยักอ่นหมดประจ าเดอืนทีเ่ป็นมะเร็งเตา้นมระยะแรก

นพ.ฐติกิร ไกรสรกลุ ศัลยศาสตร์

3243 อัตราการรอดชวีติในผูป่้วยเด็กทีป่่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิ AML ในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

3244
อัตราการรอดชวีติในผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดินอนฮอดจก์นิทีม่กีารตดิเชือ้เอชไอวใีน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

3245 อัตราการรอดชวีติของผูป่้วย Hemophagocytic syndrome ในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

3246 อัตราการรอดชวีติของผูป่้วยเด็กโรค Wilms’ tumor ในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

3247 อัตราการรอดชวีติที ่5 ปีของผูป่้วยโรคอะไมลอยโดซสิชนดิท่ัวรา่งกายในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

3248

อัตราการสัง่จา่ยวคัซนีไขห้วดัใหญต่ามขอ้บง่ชีส้ าหรับผูป่้วยกลุม่เสีย่งและปัจจัยทีม่ผีลตอ่

พฤตกิรรมการสัง่จา่ยวคัซนีไขห้วดัใหญส่ าหรับผูป่้วยนอกโดยแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิา

อายรุศาสตร ์ระหวา่งเดอืน มถิุนายน 2554 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2555

อ. นพ.วรีชยั ศรวีณชิชากร อายรุศาสตร์
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3249
อัตราการหาย การเป็นแผลซ า้และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การหายและการเป็นแผลซ า้ในแผลหลอด

เลอืดด า ภายหลังการรักษาดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีส่งู โดยวธิสีอดสายสวน
รศ.ดร.นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธารนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

3250

อัตราการอยูร่อด และ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การอยูร่อดของผูป่้วยทีม่กีารแตกของกอ้นมะเร็งเซลล์

ตับทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยวธิอีดุหลอดเลอืดแดงทีไ่ปเลีย้งกอ้นหรอืการรักษาดว้ยวธิี

ประคับประคอง ณ โรงพยาบาลศริริาช

รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

3251
อัตราการอยูร่อด และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพยากรณ์โรคในผูป่้วยเนือ้งอกของอวยัวะตา่งๆที่

แพรก่ระจายไปทีก่ระดกูสนัหลัง
อ. นพ.มนตช์ยั เรอืงชยันคิม ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3252
อัตราการอบุัตใิหมข่องเชือ้ Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) หลังไดรั้บ

การรักษาดว้ยยาตา้นจลุชพีในหอผูป่้วยอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
อ.นพ.อนุภพ จติตเ์มอืง อายรุศาสตร์

3253
อัตราของผูป่้วยเด็กทีต่ดิเชือ้เอชไอวใีนคลนีกิเอชไอว ีภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ทีม่ผีลแอนตบิอดตีอ่เชือ้เอชไอวเีป็นลบหลังไดรั้บการรักษา
รศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

3254 อัตราความส าเร็จของการเย็บผกูปากมดลกูของสตรตีัง้ครรภใ์นรพ.ศริริาช พญ.ผณทิรา มณีรัตนป์ระเสรฐิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3255
อัตราความส าเร็จของการใสแ่ละถอดอปุกรณ์ชว่ยพยงุในชอ่งคลอดดว้ยตนเองในผูป่้วยอวยัวะ

อุง้เชงิกรานหยอ่น
ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3256
อัตราความส าเร็จของการไมเ่กดิภาวะปัสสาวะตกคา้ง เมือ่ถอดสายสวนปัสสาวะภายใน 24 

ชัว่โมงหลังการผา่ตัดทางชอ่งคลอดทีม่กีารแกไ้ขผนังชอ่งคลอดทางดา้นหนา้
ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3257
อัตราความส าเร็จทางเทคนคิของการรักษามะเร็งตับโดยการใหเ้คมบี าบัดผา่นทางหลอดเลอืด

แดงจากนอกตับ
อ. นพ.สาธติ โรจนว์ชัราภบิาล รังสวีทิยา

3258
อัตราสว่นของลักษณะแสดงออกทางคลนิกิแบบตา่งๆ และการด าเนนิโรคของผูป่้วยโรคปอด

อดุกัน้เรือ้รังในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

3259
อัตราอบุัตกิารณ์การเกดิโรคมะเร็งชนดิใหม ่ภายหลังจากการเกดิมะเร็งชนดิแรกของผูป่้วย

มะเร็งในโรงพยาบาลศริริาช ยอ้นหลัง 25 ปี (ปี พ.ศ. 2534 - 2558)
อ. ดร.นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

3260
อาการของระบบทางเดนิปัสสาวะและผลการตรวจยโูรพลศาสตรก์อ่นและหลังการผา่ตัด

ซอ่มแซมแกไ้ขภาวะอวยัวะอุง้เชงิกรานหยอ่นทางชอ่งคลอด
อ. พญ.ชตุมิน อสมัภนิวงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3261 อาการทางคลนิกิของผูป่้วยหลังการผา่ตัด tethered cord syndrome อ. นพ.อัคคพงษ์ นติสิงิห์ ศัลยศาสตร์

3262
อาการทางจติเวชในผูป่้วยเด็กโรคเอสแอลอทีีไ่ดรั้บการปรกึษาทางจติเวชในโรงพยาบาลศริิ

ราช
รศ. นพ.วฐิารณ บญุสทิธิ กมุารเวชศาสตร์

3263
อทิธพิลการรับรูโ้ครงสรา้งเป้าหมายทีม่ตีอ่ผลการปฏบิัตงิานของบคุลากรสายสนับสนุนสงักัด

มหาวทิยาลัยโดยมเีป้าหมายเชงิสมัฤทธิแ์ละความยดึมั่นผกูพันในงานเป็นตัวแปรสง่ผา่น
นางสาววารณีุ ทองดี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3264
อทิธพิลของโรครว่ม ดัชนมีวลกาย และภาวะซมึเศรา้ ตอ่การฟ้ืนตัวหลังผา่ตัดในผูป่้วยทีไ่ดรั้บ

การผา่ตัดกระดกูสนัหลังระดับเอว
นางสาวพัชร ีบตุรแสนโคตร ฝ่ายการพยาบาล

3265

อทิธพิลของภาวะผูน้ าเชงิปฏริปูทีส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการใชร้ะบบสารสนเทศของ

กระบวนการ เปลีย่นผา่นระบบ กรณีศกึษาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการโรงพยาบาลศริริาช 

(eHIS)

นางสาวรัตนา ปัดถา ฝ่ายสารสนเทศ

3266
อมิคิวมิอดครมีชนดิ 5%ส าหรับการรักษาหดูหงอนไกบ่รเิวณรอบทวารหนักและอวยัวะเพศ

สตรแีละการตดิเชือ้ในชอ่งคลอดจากไวรัสเอชพวีี
ผศ. ร.อ. นพ.มานพชยั ธรรมคันโธ ร.น. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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3267

อบุัตกิารและปัจจัยเสีย่งของหัวใจหอ้งลา่งเตน้ผดิจังหวะในผูป่้วยโรคหัวใจขาดเลอืดทีม่กีาร

ท างานของหัวใจหอ้งลา่งซา้ยผดิปกตทิีไ่ดรั้บการผา่ตัดบายพาสเสน้เลอืดหัวใจโดยไมไ่ดรั้บ

การใสเ่ครือ่งกระตกุหัวใจดว้ยไฟฟ้าชนดิฝัง

อ. นพ.ธรีพงศ ์โตเจรญิโชค ศัลยศาสตร์

3268
อบุัตกิารณ์ และปัจจัยเสีย่งของการเกดิบาดแผลผา่ตัดตดิเชือ้บรเิวณขาหนบีภายหลังการ

ผา่ตัดเปลีย่นทางเดนิหลอดเลอืดแดง
ศ. นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์

3269

อบุัตกิารณ์ ความรนุแรง และปัจจัยทีต่รวจพบความผดิปกต ิของผลการตรวจวเิคราะหเ์คมขีอง

เลอืด การตรวจ complete blood count การถ่ายภาพรังสปีอด คลืน่ไฟฟ้าหัวใจ ในผูป่้วยกอ่น

ไดรั้บการระงับความรูส้กึ

รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิญัญวีทิยา

3270
อบุัตกิารณ์ ปัจจัยเสีย่ง และการวเิคราะหผ์ลเลอืดเพือ่ท านายการเกดิภาวะตดิเชือ้ของทารก

แรกเกดิ ในสตรตีัง้ครรภท์ีน่ ้าเดนิกอ่นอายคุรรภ ์34 สปัดาห์
พญ.ฐติพิร ศริวิรรณบศุย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3271
อบุัตกิารณ์ ปัจจัยเสีย่ง ลักษณะทางคลนิกิและการพยากรณ์โรคของโรคหลอดเลอืดสมองใน

ผูป่้วยวณัโรคเยือ่หุม้สมอง
นพ.พงศธร เรอืงรองหรัิญญา อายรุศาสตร์

3272 อบุัตกิารณ์เกดิภาวะอณุหภมูกิายต า่หลังจากการผา่ตัดหัวใจทีต่อ้งใชเ้ครือ่งปอดและหัวใจเทยีม อ. นพ.เชาวนันท ์ค าตุย้เครอื วสิญัญวีทิยา

3273
อบุัตกิารณ์และการพยากรณ์โรคของภาวะหัวใจท างานผดิปกตทิีเ่กดิจากการตดิเชือ้ ในผูป่้วย

ตดิเชือ้รนุแรงและมภีาวะช็อค
ผศ. นพ.สรัุตน ์ทองอยู่ อายรุศาสตร์

3274 อบุัตกิารณ์และความเสีย่งโรคกระดกูหักในทารกแรกเกดิ ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3275
อบุัตกิารณ์และความสมัพันธร์ะหวา่งการเกดิผืน่แพย้าจาก oxcarbazepine กับ ยนีส ์HLA-B*

1502 ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ปราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิญัญวีทิยา

3276
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งการเกดิภาวะแทรกซอ้นระบบทางเดนิน ้าดภีายหลังการผา่ตัดปลกู

ถ่ายตับในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.วราพรรณ นุ่มประสทิธิ์ ศัลยศาสตร์

3277
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งของการเกดิซ า้ของภาวะน ้าในหชูัน้กลางหลังจากการผา่ตัดแกไ้ข

เพดานโหว่
อ. นพ.พรีศักดิ ์ฉอดตระการกจิ ศัลยศาสตร์

3278
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งของการเกดิหลอดเลอืดด าทีใ่นชอ่งทอ้งอดุตันในผูป่้วยทีม่ผีวิหนัง

แข็ง ผูท้ีม่แีผลหรอืแผลหายจากโรคหลอดเลอืดด าเสือ่ม
ผศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

3279 อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งของภาวะสบัสนหลังผา่ตัดภายหลังจากการผา่ตัดหัวใจได ้ อ.นพ.ภานพ หลมิรัตน์ วสิญัญวีทิยา

3280
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิหลอดเลอืดหัวใจตบีในผูป่้วยเสน้เลอืดแดงเอออรต์าและ

เสน้เลอืดพัลโมนารีส่ลับขัว้ ทีไ่ดรั้บการผา่ตัดแกไ้ข
ศ. พญ.จารพุมิพ ์สงูสวา่ง กมุารเวชศาสตร์

3281
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งตอ่ภาวะเลอืดออกซ า้ในป่วยทีส่งสยัมเีลอืดออกในล าไสเ้ล็กและ

ตรวจเพิม่เตมิดว้ยการกลนืแคปซลูแลว้ไมพ่บพยาธสิภาพ
ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล ศัลยศาสตร์

3282
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งทีท่ านายการตรวจพบการลกุลามของมะเร็งมาทีก่ระเพาะปัสสาวะ

จากการสอ่งกลอ้งตรวจกระเพาะปัสสาวะกอ่นการรักษาผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู
Dr.Chandina Kran สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3283
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งภาวะแทรกซอ้นทีเ่กีย่วกับระบบทางเดนิหายใจในผูป่้วยสงูอายหุลัง

รับการ ผา่ตัดชอ่งทอ้งสว่นบนทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ.น ้าทพิย ์ไตรยสนัุนท์ วสิญัญวีทิยา

3284
อบุัตกิารณ์และปัจจัยของการกระจายของมะเร็งล าไสต้รงไปยังปอดเมือ่ไดรั้บวนิจิฉัยมะเร็ง

ล าไสต้รง
รศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

3285

อบุัตกิารณ์และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับภาวะ agranulocytosis และ leukopenia ในผูป่้วย โรคจติ

เภททีรั่กษาดว้ยยาโคลซาปีน ณ หน่วยตรวจโรคจติเวช โรงพยาบาลศริริาช และโรงพยาบาล

ศรธีัญญา ระหวา่งปี 2551-2556

พญ.นพวรรณ ตันศริมิาศ จติเวชศาสตร์
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โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3286
อบุัตกิารณ์และปัจจัยทีใ่ชท้ านายภาวะหัวใจหอ้งลา่งเตน้ผดิจังหวะในผูป่้วยทีใ่สเ่ครือ่งกระตุน้

หัวใจแบบสองหอ้ง (cardiac resynchronization therapy)
อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

3287
อบุัตกิารณ์และปัจจัยทีม่คีวามเกีย่วพันกับการเกดิลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดด าจากความ

รอ้นภายหลังการท าลายหลอดเลอืดด าดว้ยคลืน่วทิยุ
ผศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

3288
อบุัตกิารณ์และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การคลอดบตุรโดยการผา่ตัดทางหนา้ทอ้งภายหลังการระงับ

ปวดโดยสายทางชอ่งเหนอืดรูาในการเจ็บครรภค์ลอดบตุร
ผศ.พญ.พัชรยีา นวิฒันภ์มูนิทร์ วสิญัญวีทิยา

3289

อบุัตกิารณ์และผลการรักษาสตรตีัง้ครรภท์ีม่อีาการชกัจากภาวะพษิแหง่ครรภท์ีม่าคลอดหรอื

ไดรั้บการผา่ตัดคลอด : การศกึษายอ้นหลังในระยะเวลา 12 ปี จากหนึง่หน่วยบรกิารระดับ

ตตยิภมูิ

รศ. พญ.เสาวภาคย ์จ าปาทอง วสิญัญวีทิยา

3290 อบุัตกิารณ์และผลลัพธข์องภาวะศรีษะเล็กแตก่ าเนดิในเด็กไทยทีเ่กดิในโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.พมิล วงศศ์ริเิดช กมุารเวชศาสตร์

3291 อบุัตกิารณ์และผลลัพธท์างคลนิกิของผูป่้วย STEMI ทีม่ ีAtrial fibrillation รศ. พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

3292
อบุัตกิารณ์และลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยตดิเชือ้ทีม่อืเนือ่งจากไดรั้บบาดเจ็บ ซึง่เขา้รับการ

รักษาทีแ่ผนกศัลยกรรมอบุัตเิหต ุโรงพยาบาลศริริาชในชว่ง 5 ปี
ผศ. นพ.เรวตั ชณุหสวุรรณกลุ ศัลยศาสตร์

3293 อบุัตกิารณ์การเกดิกระดกูหักในเด็ก ของโรงพยาบาลศริริาช ศ. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3294
อบุัตกิารณ์การเกดิภาวะแทรกซอ้นจากการระงับความรูส้กึในผูป่้วยตัง้ครรภแ์ฝด ทีม่าเขา้รับ

การผา่ตัดคลอดบตุรทางหนา้ทอ้ง
ผศ. พญ.พัชรยีา นวิฒันภ์มูนิทร์ วสิญัญวีทิยา

3295
อบุัตกิารณ์การเกดิภาวะแทรกซอ้นระบบทางเดนิหายใจในผูป่้วย Myasthenia gravis ทีม่ารับ

การรักษาโดยวธิผีา่ตัดตอ่มไทมัส ณ หอ้งผา่ตัดโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.อภชิาต ศภุธรรมวทิย์ วสิญัญวีทิยา

3296
อบุัตกิารณ์การเกดิภาวะโซเดยีมผดิปกตใินผูป่้วยเด็กโรคอจุจาระรว่งเฉียบพลันในโรงพยาบาล

ระดับตตยิภมูิ
อ.พญ.ธนพร ไชยภักดิ์ กมุารเวชศาสตร์

3297
อบุัตกิารณ์การเกดิภาวะฟอสฟอรัสในเลอืดต า่ในชว่ง 2 สปัดาหห์ลังเกดิของทารกแรกเกดิ

น ้าหนักตัว นอ้ยกวา่ 1500 กรัม ทีไ่ดรั้บสารอาหารทางหลอดเลอืดด า
รศ. พญ.โสภาพรรณ เงนิฉ ่า กมุารเวชศาสตร์

3298 อบุัตกิารณ์การเตน้ผดิปกตขิองหัวใจทารกขณะเจ็บครรภค์ลอด พญ.กณษิฐา บญุชวน สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3299
อบุัตกิารณ์ของเชือ้กอ่โรคในผูป่้วยเด็กโรคมะเร็งทีม่ภีาวะไขร้ว่มกับระดับเม็ดเลอืดขาวต า่ทีไ่ด ้

 รับการรักษาตามแนวปฏบิัตขิองภาควชิากมุารเวชศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
อ. พญ.ณัศวรี ์วฒันา กมุารเวชศาสตร์

3300 อบุัตกิารณ์ของโรคเบาหวานประเภทที ่2 ในผูป่้วยไทยทีม่ภีาวะกระดกูสะโพกหัก ผศ. นพ.วรีะศักดิ ์สทุธพิรพลางกรู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3301
อบุัตกิารณ์ของโรคถุงน ้าในไตชนดิถ่ายทอดแบบลักษณะเดน่ในผูป่้วยหลอดเลอืดสมองโป่ง

พอง
อ. นพ.หลักชยั พลวจิติร ศัลยศาสตร์

3302
อบุัตกิารณ์ของกลุม่ภาวะรกงอกตดิและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิตามมาตอ่

สตรแีละทารกในครรภข์องโรงพยาบาลศริริาช
พญ.ณชิา เวทยว์ทิยวฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3303
อบุัตกิารณ์ของการเกดิภาวะแทรกซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบทางเดนิหายใจทีเ่กดิขึน้ขณะผา่ตัด

ในผูป่้วยโรคอว้นทีม่ารับการระงับความรูส้กึแบบท่ัวไป
รศ.พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิญัญวีทิยา

3304

อบุัตกิารณ์ของการตายและการเกดิภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยผา่ตัดปอด ผูป่้วยผา่ตัดใสห่ลอด

เลอืดเทยีมชนดิขดลวดหุม้กราฟตผ์า่นทางหลอดเลอืดแดงระดับทรวงอกและชนดิขดลวดหุม้

กราฟตผ์า่นทางหลอดเลอืดแดงในชอ่งทอ้ง, การศกึษายอ้นหลัง

รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา

3305
อบุัตกิารณ์ของการบาดเจ็บจากการคลอดชนดิรนุแรงของสตรตีัง้ครรภท์ีค่ลอดทีโ่รงพยาบาลศิ

รริาช
พญ.อรณัฐ วนาสทิธชยัวฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3306
อบุัตกิารณ์ของการพบแอนตบิอดตีอ่ฟอสโฟลปิิดในผูป่้วยโรคเกล็ดเลอืดต า่จากภมูคิุม้กันใน

โรงพยาบาล ศริริาชและผลตอ่การเกดิหลอดเลอืดอดุตัน
ผศ. นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

3307
อบุัตกิารณ์ของการหายขาดและปัจจัยทีม่ผีลตอ่อัตราการหายขาดตอ่การรักษาแบบทตุยิภมู ิ

ในผูป่้วย Primary Autoimmune Hemolytic Anemia ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ฉัตร ีหาญทวพัีนธุ์ อายรุศาสตร์

3308

อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงภายใน 24 ชัว่โมงแรกหลังการผา่ตัด

ทางเดนิหายใจสว่นบน ในผูป่้วยทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุกัน้, การศกึษา

ยอ้นหลัง

รศ. พญ.เสาวภาคย ์จ าปาทอง วสิญัญวีทิยา

3309 อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดขอ้เขา่, การศกึษายอ้นหลัง รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิญัญวีทิยา

3310
อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดขอ้เทา้และเทา้, การศกึษา

ยอ้นหลัง
รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิญัญวีทิยา

3311 อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดขอ้ไหล,่ การศกึษายอ้นหลัง รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิญัญวีทิยา

3312
อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดขอ้มอืและมอื, การศกึษา

ยอ้นหลัง
รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิญัญวีทิยา

3313
อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดขอ้สะโพก, การศกึษา

ยอ้นหลัง
รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิญัญวีทิยา

3314
อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดตอ่มทอนซลิ, การศกึษา

ยอ้นหลัง
รศ. พญ.เสาวภาคย ์จ าปาทอง วสิญัญวีทิยา

3315
อบุัตกิารณ์ของทารกน ้าหนักตัวต า่กวา่เกณฑใ์นหญงิตัง้ครรภท์ีน่ ้าหนักกอ่นตัง้ครรภต์ า่กวา่

เกณฑ์
รศ. ดร. นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3316
อบุัตกิารณ์ของทารกน ้าหนักมากกวา่อายคุรรภใ์นไตรมาสทีส่ามในสตรตีัง้ครรภท์ีม่ปัีจจัยเสีย่ง

ตอ่เบาหวานแตม่ผีลการตรวจเลอืดไมเ่ป็นเบาหวานและในสตรตีัง้ครรภท์ีไ่มม่ปัีจจัยเสีย่ง
พญ.ธารทพิย ์อทัุยพัฒน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3317 อบุัตกิารณ์ของภาวะเลอืดออกภายหลังการถอนฟันในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาตา้นการเกดิลิม่เลอืด ทันตแพทยน์วิฒัน ์พันธไ์พศาล ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

3318
อบุัตกิารณ์ของภาวะความดันโลหติสงูเรือ้รัง 6 สปัดาหห์ลังคลอดในหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะ

ครรภเ์ป็นพษิ
พญ.นลัท สมภักดี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3319
อบุัตกิารณ์ของภาวะตับวายในผูป่้วยเด็กหลังไดรั้บการผา่ตัดเปลีย่นตับและการเก็บคา่นับวดั

ของเสน้เลอืดแดงในตับและอืน่ๆของดอปเปอรอ์ัลตราซาวด์
ผศ. นพ.เกรยีงไกร เอีย่มสวสัดกิลุ รังสวีทิยา

3320 อบุัตกิารณ์ของภาวะรา่งกายปฏเิสธไตใหมร่ะยะเริม่แรกในผูป่้วยเด็กหลังการปลกูถ่ายไต อ. พญ.ธนพร ไชยภักดิ์ กมุารเวชศาสตร์

3321
อบุัตกิารณ์ภาวะขาดออกซเิจนแรกคลอดในทารกทีเ่กดิจากมารดาทีม่ภีาวะครรภเ์ป็นพษิขัน้

รนุแรงทีไ่ดรั้บการผา่ตัดคลอด ณ โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.เสาวภาคย ์จ าปาทอง วสิญัญวีทิยา

3322 อปุสรรคในการดแูลผูป่้วยสมองเสือ่มและความตอ้งการของผูด้แูลผูป่้วยสมองเสือ่ม นางสาวภษูณศิา ยังอยู่ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3323 ฮทีชอ๊คโปรทนีในเนือ้งอกกระดกูชนดิกึง่รา้ยและคอรโ์ดมา่ รศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3324

THE MEDIATING AND MODERATING EFFECT OF GRIT IN RELATIONSHIP 

BETWEEN PERSONAL GROWTH INITIATIVE AND MIDLIFE CRISIS CONCERNS 

AMONG WORKING AGE PERSONS

อ. นพ. ปเนต ผูก้ฤตยาคาม ีและ น.ส.มนัญญา โพธมิา จติวทิยาคลนิกิ

3325 แบบประเมนิความปวดในผูป่้วยสมองเสือ่ม ฉบับภาษาไทย (PAINAD-TH) อ.พญ.ฐติมิา วอ่งวริยิะวงศ์ อายรุศาสตร์

3326

การเปรยีบเทยีบการเชือ่มตดิกันของกระดกูสนัหลัง multilevel anterior cervical 

discectomy and fusion (ACDF) ภายหลังการรักษาอยา่งนอ้ย 1 ปีระหวา่ง tricortical iliac 

bone graft และ PEEK fill cancellous iliac bone graft

อ. นพ.เอกพจน ์กอ่วฒุกิลุรังษี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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3327
การเปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพกอ่นและหลังการใสต่าเทยีมชนดิท า

เฉพาะบคุคลของผูป่้วยทีเ่ขา้รับบรกิารในศนูยบ์รกิารตาเทยีม โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.พมิพข์วญั จารอุ าพรพรรณ จักษุวทิยา

3328
การเปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งการใชซ้ลิโิคนรปูหยดน ้าและการใชซ้ลิโิคนรปูทรงกลม

ในการผา่ตัดเสรมิเตา้นม และการผา่ตัดแกไ้ขเตา้นมหลังการผา่ตัดมะเร็งเตา้นม
อ. นพ.วษิณุ โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

3329 การจัดตัง้วธิเีพาะเลีย้งเซลลเ์ดอรม์อลแปปิลลาแบบปฐมภมูิ อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ตจวทิยา

3330 การด าเนนิโรคของโรคเยือ่บจุมอูักเสบทีไ่มไ่ดเ้กดิจากภมูแิพใ้นเด็ก ศ. พญ.อรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

3331
การดแูลรักษาตามแนวทางเวชปฏบิัตรัิกษาโรคตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะในผูป่้วยเด็กอาย ุ2 

เดอืน ถงึ 5 ปี ทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

3332

การตรวจเอกซเรยค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ากอ่นผา่ตัดชว่ยท าใหผ้ลการผา่ตัดตอ่มลกูหมากผา่น

กลอ้ง และการผา่ตัดผา่นกลอ้งโดยใชหุ้่นยนตช์ว่ย ดขี ึน้หรอืไม?่ ; การศกึษาทบทวนยอ้นหลัง

ในโรงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.ฐติภัิท หาญสมวงศ์ ศัลยศาสตร์

3333
การตรวจวดัหลอดเลอืดหัวใจทางกายภาพและการขาดเลอืดในทางสรรีะเพือ่ค านวณคา่ 

functional SYNTAX ทีม่ผีลตอ่วธิกีารเลอืกการรักษาในคนไขห้ลอดเลอืดหัวใจตบีหลายเสน้
ศ.นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายศุาสตร์

3334 การประเมนิปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาและคา่ใชจ้า่ยในการรักษาโรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

3335
การพัฒนาเครือ่งมอืส าหรับการประเมนิทักษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณในแพทยป์ระจ าบา้น

วสิญัญวีทิยา
อ. พญ.ฐานกิา เกยีรตชิยั วสิญัญวีทิยา

3336
การวดัขนาดของทรวงอกปกตอิงิตามระดับกระดกูสนัหลังโดยภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์รวง

อกในประชากรไทย
รศ. พญ.นติยา เล็กตระกลู รังสวีทิยา

3337

การวเิคราะหต์น้ทนุอรรถประโยชนแ์ละการศกึษาคณุภาพชวีติในการรักษาโรคกระดกูสนัหลัง

คอเสือ่มดว้ยวธิกีารผา่ตัดทางดา้นหนา้โดยผา่ตัดหมอนรองกระดกูออกและเชือ่มกระดกูสนั

หลังคอโดย โดยใชส้นักระดกูเชงิกราน (Iliac crest bone graft) เปรยีบเทยีบกับ PEEK 

(Polyaryletheretherketone)

รศ. นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3338
การวจัิยทางคลนิกิในเด็กเพือ่ศกึษาทา่นอนและชนดิของเครือ่งในขณะทีใ่ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 

(พรอสเพคท)์
ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์

3339

การวจัิยระยะที ่3 ซึง่ด าเนนิการท่ัวโลกในหลายศนูย ์แบบปกปิดการรักษาทัง้ 2 ฝ่าย ชนดิสุม่ 

เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของการใหย้าโซลบทีซูแิมบ (ไอแมบ362)รว่มกับยาแคฟพอค 

(CAPOX) เทยีบกับการใหย้าหลอกรว่มกับยาแคฟพอค(CAPOX) เมือ่ใหเ้ป็นการรักษาล าดับ

แรกในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรอืบรเิวณรอยตอ่ระหวา่งหลอดอาหารและ

กระเพาะอาหาร (GEJ) ชนดิอะดโีนคารซ์โินมา ระยะลกุลามเฉพาะที ่ทีไ่มส่ามารถผา่ตัดได ้

หรอืระยะแพรก่ระจาย ทมีผีลตรวจคลอดนิ (CLDN) 18.2 เป็นบวก และผลตรวจเฮอรท์ ู

(HER2) เป็นลบ

นพ.ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

3340

การศกึษาเปรยีบเทยีบความแมน่ย าของการพยากรณ์โรคหลอดเลอืดสมองโดยใชค้ะแนน Full

 Outline of UnResponsiveness Score Coma Scale, Glasgow Coma Scale และ 

Glasgow Coma Scale - Pupils Score ในหอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลศริริาช

ผศ. พญ.อษุาพรรณ สรุเบญจวงศ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3341
การศกึษาแบบตัดขวางถงึความสมัพันธร์ะหวา่งขนาดของ sella turcica กับการพบ 

intercavernous sinus ระหวา่งการผา่ตัด
อ. นพ.โชตวิฒัน ์ตันศริสิทิธกิลุ ศัลยศาสตร์
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3342

การศกึษาแบบน ารอ่งเพือ่เปรยีบเทยีบผลของการฉีดยาฟีนอลเพือ่รักษาภาวะขอ้เทา้หดเกร็ง

ในเด็กสมองพกิาร โดยใชเ้ครือ่งอัลตราซาวดร์ว่มกับเครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าชว่ยหาต าแหน่งฉีด 

เทยีบกับการฉีดยาดว้ยวธิดีัง้เดมิ

ผศ. พญ.ธรีดา พลอยเพชร เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3343
การศกึษาแบบยอ้นหลังเพือ่เปรยีบเทยีบระบาดวทิยาและลักษณะทางคลนิกิระหวา่งโรค

เล็บไลเคน พลานัส และโรคเล็บสะเก็ดเงนิ
ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

3344

การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบผลในการลดความปวดจากการฉีดยาเบนซาทนี เพนนซิลินิ ใน

ผูป่้วยหญงิทีเ่ป็นโรคซฟิิลสิระหวา่งการประคบเย็นกอ่นฉีดยา , การใชย้า 1 % ลโิดเคน และ 

การประคบเย็นกอ่นฉีดยารว่มกับการใชย้า 1% ลโิดเคน

นางสาวปารดีา เป่ินสงูเนนิ ฝ่ายการพยาบาล

3345
การศกึษาแบบสุม่แบง่กลุม่เปรยีบเทยีบการทดสอบการหายใจเองดว้ยการใชอ้อกซเิจนอัตรา

การไหลสงูกับการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจดว้ยแรงดันเสรมิขนาดต า่
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

3346
การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางกายภาพภายหลังไดรั้บการผา่ตัดรักษา ส าหรับผูป่้วยมะเร็ง

กระเพาะ อาหารและมะเร็งรอยตอ่หลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร
อ. นพ.ธรรมวฒัน ์ปรคนธรรพ์ ศัลยศาสตร์

3347
การศกึษาการใชโ้นโมแกรมท านายสภาวะของตอ่มน ้าเหลอืงรักแรโ้ดยใชค้า่จากการตรวจ

ระดับโมเลกลุในทางคลนิกิ
ศ.ดร.นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

3348
การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม การจัดล าดับความส าคัญจาก

ผูด้แูลในการท ากจิกรรมประจ าวนัของเด็กทีภ่าวะสมองพกิารฉบับภาษาไทย
รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3349

การศกึษาความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม SARC-F, MSRA-5 และ MSRA-7 ภาษาไทย 

เทยีบกับเกณฑข์องทวปีเอเชยี (AWGS) ในการวนิจิฉัยภาวะมวลกลา้มเนือ้นอ้ย และปัจจัยทีม่ี

ความสมัพันธ ์ในผูป่้วยคลนิกิผูส้งูอายโุรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน และโรงพยาบาลศริิ

ราช

ศ.นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3350
การศกึษาความไวและความจ าเพาะของพรเีซปซนิและโปรแคลซโิตนนิในการวนิจิฉัยภาวะตดิ

เชือ้ในกระแสเลอืดในผูป่้วยฉุกเฉนิสงูอายุ
อ. พญ.อรลักษณ์ เรอืงสมบรูณ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3351
การศกึษาความชกุและปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับการตดิเชือ้ราชนดิรกุรานในผูป่้วยเด็ก

โรคมะเร็งและโรคทางโลหติวทิยาทีม่ภีาวะเม็ดเลอืดขาวต า่
ผศ. นพ.เจษฎา บัวบญุน า กมุารเวชศาสตร์

3352 การศกึษาความชกุและลักษณะของภาวะการรูค้ดิถดถอยในผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิออพตกิา ผศ. นพ.ชชัวาล รัตนบรรณกจิ อายรุศาสตร์

3353
การศกึษาความชกุของกลุม่เด็กทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่ภาวะหยดุหายใจขณะหลับชนดิอดุกัน้ใน

ผูป่้วยเด็กสมาธสิัน้ และผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติ
ผศ.นพ.อาชวนิทร ์ตันไพจติร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3354

การศกึษาความชกุของภาวะน ้าหนักเกนิและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในเด็กและวยัรุน่ทีภ่าวะออทซิมึ

ทีไ่ดรั้บการรักษาทีส่าขาจติเวชเด็กและวยัรุน่ ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช

ระหวา่งปี 2555-2561

อ. พญ.นภัทร สทิธาโนมัย กมุารเวชศาสตร์

3355
การศกึษาความสมัพันธข์องปรมิาณและคณุภาพของเซลลต์น้ก าเนดิหลอดเลอืดและเซลลโ์ม

โนนวิเคลยีรป์ระสทิธภิาพสงูกับระดับความรนุแรงของภาวะขาขาดเลอืดในผูป่้วยทีเ่ป็นเบาหวาน
รศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

3356

การศกึษาน ารอ่งเรือ่งความแตกตา่งของการตอบสนองทางภมูคิุม้กันจากการฉีดสารโบทลูนัิม

ทอกชนิเอ เขา้ผวิหนังชัน้ตืน้เพือ่รักษาริว้รอยและความหยอ่นคลอ้ยบรเิวณใบหนา้กับการฉีด

เขา้ชัน้กลา้มเนือ้บรเิวณกราม

รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

3357
การศกึษาประสทิธภิาพของการใชเ้ครือ่งตรวจสญัญาณเสน้ประสาทในการหาเสน้ประสาทรี

เคอรเ์รนทล์ารงิเจยีลระหวา่งการผา่ตัดตอ่มไทรอยดโ์ดยแพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสกิวทิยา
รศ. พญ.จรีะสขุ จงกลวฒันา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
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3358
การศกึษาประสทิธภิาพของสมดุสะสมประสบการณ์อเิล็กทรอนกิส ์ในหลักสตูรแพทยป์ระจ า

บา้นจติเวชศาสตรท่ั์วไป
ผศ. รอ. พญ.ณัฎฐา สายเสวย จติเวชศาสตร์

3359

การศกึษาผลกระทบของปรมิาตรในล าไสต้รง ตอ่คา่ปรมิาณรังสทีีล่ าไสต้รงไดรั้บในป่วยมะเร็ง

ปากมดลกูทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการใชรั้งสรัีกษาระยะใกล ้แบบเทคนคิขัน้สงูโดยภาพน าวถิี

หรอืสามมติิ

นางสาวศันสนยี คงคุม้ รังสวีทิยา

3360 การศกึษาผลของการใชร้องเทา้เฉพาะรายจากเครือ่งพมิพส์ามมติใินกลุม่ผูป่้วยเทา้แบน นางสาววรลักษณ์ ปรากฎมงคล โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3361
การศกึษาผลของการรักษาโรคความดันโลหติสงูดว้ยยาคลอธาลโิดน เทยีบกับยา ไฮโดรคลอ

โรไธอะไซด์
ศ. นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3362 การศกึษาผลของอณุหภมูติอ่ความคงสภาพของยาพซีเีอสเคไนนโ์มโนโคลนอลแอนตบิอดี รศ. พญ.นันทกร ทองแตง อายรุศาสตร์

3363
การศกึษาผลส าเร็จ ของการสอ่งกลอ้งทอ่น ้าดใีนผูป่้วยทีม่กีายวภิาคของระบบทางเดนิอาหาร

เปลีย่นแปลงไปภายหลังการผา่ตัด
รศ. พญ.นนทล ีเผา่สวสัดิ์ อายรุศาสตร์

3364
การศกึษายอ้นหลัง: การหายของโรคเชือ้กลากทีเ่ล็บจากการรักษาดว้ยยาทาแอมโฟเทอรซินิ

บใีน 30% ไดเมททลิซลัโฟไซด ์เปรยีบเทยีบกับยาทาอะโมโรลฟิน 5%
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

3365

การศกึษาวจัิยระยะที ่1/2 แบบเพิม่ขนาดยาเป็นล าดับขัน้และมกีารตอ่ขยายระยะเวลาของ

การศกึษายาเอฟแอลเอ็กซ4์75 เมือ่ใหแ้บบเป็นยาเดีย่วและเมือ่ใหร้ว่มกับยาเพมโบรลซิแูมบ

ในการรักษาโรคมะเร็งระยะลกุลาม (Protocol No. FLX475-02)

อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล อายรุศาสตร์

3366

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิการออกฤทธิ์

ตา้นไวรัส ผลลัพทท์างคลนิกิ ความปลอดภัย ความทนตอ่ยา และความสมัพันธร์ะหวา่งเภสชั

จลนศาสตร/์เภสชัพลศาสตรข์องขนาดยาทีแ่ตกตา่งกันขอยาเจเอ็นเจ-53718678 ในเด็กอาย ุ

 ≥28 วนัถงึ ≤3ปี ทีม่กีารตดิเชือ้ทางเดนิหายใจเฉียบพลันเนือ่งจากการตดิเชือ้ไวรัสเรสไพรา

ทอรซีนิไซเตยีล

ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูย์ กมุารเวชศาสตร์

3367

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ทีป่กปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก เป็นระยะเวลา

 52 สปัดาห ์เพือ่ประเมนิประสทิธผิล และความปลอดภัยของยาอทีราซโิมด (Etrasimod) ใน

อาสาสมัครทีก่ าลังเป็นโรคล าไสใ้หญอ่ักเสบเป็นแผล (Ulcerative Colitis) ระดับปานกลางถงึ

รนุแรง (Protocol No. APD334-301)

ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

3368

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายศนูย ์ชนดิสุม่ แบบปกปิดกลุม่การรักษาทัง้สองฝ่าย โดย

ควบคมุดว้ยตัวเปรยีบเทยีบทีอ่อกฤทธิจ์รงิ เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความสามารถในการ

ทนตอ่ยา และความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิภมูคิุม้กันของวคัซนี ว1ี14 (V114) เมือ่มกีาร

ฉีดวคัซนีนวิโมแวกซ™์ 23 (PNEUMOVAX™ 23) ใหด้ว้ยในอกีแปดสปัดาหต์อ่มา ในเด็กทีต่ดิ

เชือ้ไวรัสภมูคิุม้กันบกพรอ่งของมนุษย ์(เอชไอว)ี (PNEU-WAY PED) (Protocol No. 

V114-030)

ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูย์ กมุารเวชศาสตร์

3369
การศกึษาอัตราการเกดิมะเร็งตับ และ การพยากรณ์โรค ในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ทีม่ภีาวะ

ตับแข็งรว่มดว้ยทีรั่กษาดว้ยยา Metformin
ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

3370
ความแตกตา่งของขอบเขตการผา่ตัดระหวา่งขอบเขตจากภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์ภาพถ่าย

เอกซเรยก์ระดกูขากกรรไกรลา่งกับภาพพยาธวิทิยาในการผา่ตัดเนือ้งอกอมโีลบลาสโตมา
อ. นพ.ณัชชา ยอดระบ า ศัลยศาสตร์

3371 ความชกุการตรวจพบเชือ้แบคทเีรยีในปัสสาวะทีไ่มม่อีาการในสตรตีัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเบาหวาน รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบลูย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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3372

ความถูกตอ้งของแบบประเมนิภาวะหยดุหายใจขณะหลับ-5 (OSA-5), แบบประเมนิภาวะหยดุ

หายใจขณะหลับ-18 ฉบับดัดแปลง(modified OSA-18) และ แบบสอบถามคัดกรองภาวะ

หยดุหายใจขณะหลับในเด็ก (pediatric OSA screening tool questionnaire) ในการ

พยากรณ์ผลตรวจออกซเิจนปลายนิว้ขณะหลับในเด็กทีน่อนกรนเป็นประจ า

อ. นพ.ปราการ ตอวเิชยีร กมุารเวชศาสตร์

3373
ความสมัพันธร์ะหวา่งพังผดืในหอ้งหัวใจลา่งซา้ยกับถาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะชนดิ Non 

Sustain Ventricular Tachycardia ในผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หัวใจหนา
ศ.นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3374

ความสามารถในการกระตุน้ภมูคิุม้กันและความปลอดภัยของวคัซนีป้องกันพษิสนัุขบา้ชนดิ

เซลลเ์พาะเลีย้งบรสิทุธิ ์- ปราศจากซร่ัีม เปรยีบเทยีบกับวคัซนีป้องกันพษิสนัุขบา้วโีรแรบ 

(Verorab®) และวคัซนีป้องกันพษิสนัุขบา้อโิมแวคซ ์(Imovax®) ในแบบแผนการฉีดวคัซนี

ป้องกันโรคลว่งหนา้ในประชากรเด็กและผูใ้หญ ่และการฉีดวคัซนีป้องกันพษิสนัุขบา้ชนดิเซลล์

เพาะเลีย้งบรสิทุธิ ์- ปราศจากซร่ัีมกระตุน้หนึง่เข็มทีเ่วลา 1 ปีหลังจากไดรั้บการฉีดวคัซนีเข็ม

แรกในกลุม่ยอ่ยประชากรผูใ้หญใ่นประเทศไทย (Protocol No. VRV12)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3375
บทบาทของความเมตตากรณุาตอ่ตนเองในฐานะตัวแปรสง่ผา่นทีม่ตีอ่ความสมัพันธร์ะหวา่ง

รปูแบบความผกูพัน และภาวะซมึเศรา้ในกลุม่นักศกึษาแพทย์
ผศ. พญ.กอบหทัย สทิธริณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

3376
ปัจจัยเสีย่งและผลการรักษาในการตดิเชือ้ภายหลังการผา่ตัดทางระบายน ้าชอ่งหนา้มา่นตาใน

ผูป่้วยโรคตอ้หนิ
อ. พญ.สกาวรัตน ์เพ็ชรย์ ิม้ จักษุวทิยา

3377
ปัจจัยเสีย่งทีม่ผีลตอ่การเดนิไมไ่ดใ้นผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเป็น Guillain-Barré 

Syndrome
รศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

3378 ปัญหาสขุภาวะทางเพศในผูป่้วยหญงิทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยโรคมะเร็งนรเีวช พญ.พนูสขุ ดา่นด ารงรักษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3379
ผลการรักษาโดยวธิกีารผา่ตัดปลกูถ่ายเซลลเ์ม็ดสใีนผูป่้วยโรคดา่งขาวและโรครอยขาวชนดิ

อืน่ ๆ
ผศ. พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

3380
ผลการรักษามะเร็งคอหอยสว่นบนชนดิ Squamous Cell Carcinoma ในประเทศทีค่วามชกุ

ของการตดิเชือ้ไวรัสเอชพวีตี า่
ผศ. นพ.วรตุม ์พงศาพชิญ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3381

ผลของการฉีดยาชาทีเ่สน้ประสาทฟีมอรรั์ล ตอ่ปรมิาณเฟนตานลิทีใ่ชร้ะหวา่งการผา่ตัด 

ส าหรับการผา่ตัดหลอดเลอืดขอดออกและผา่ตัดหลอดเลอืดขอดดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีส่งู

บรเิวณน่องขา โดยการทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ

ผศ.นพ.นฤนาท โลมะรัตน์ วสิญัญวีทิยา

3382
ผลของการฝึกฝนปฏบิัตขิองแบบคัดกรองทางการรูค้ดิในผูส้งูอายทุีม่กีารรูค้ดิปกตแิละผูป่้วย

โรคอัลไซเมอร์
ศ. นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3383
ผลตอ่การเปลีย่นแปลงขนาดยาและความแปรผันของระดับยาทาโครลมิัสในผูป่้วยหลังปลกู

ถ่ายไตทีไ่ดรั้บการเปลีย่นยาทีใ่หร้ว่มจากยามัยโคฟีโนเลทเป็นยาเอเวอรโ์รลมิัส
ผศ. นพ.นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธิ อายรุศาสตร์

3384
พัฒนาชดุทดสอบการบอกชนดิสารทีม่กีลิน่ แบบ 16 ขอ้ 4 ตัวเลอืก โดยใชก้ลิน่ทีค่นไทย

คุน้เคย
อ.นพ.ไตรภมู ิสวุรรณเวช โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3385
ภาวะการรูค้ดิถดถอยเชงิจติวสิยัและวตัถุวสิยัในผูป่้วยทีส่งสยัโรคหยดุหายใจขณะหลับจาก

การอดุกัน้
ผศ. นพ.ชชัวาล รัตนบรรณกจิ อายรุศาสตร์

3386 ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยล าไสอ้ดุตันเทยีมเรือ้รัง ผศ. พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

3387 ลักษณะบคุคลตน้แบบทีด่สี าหรับนสิติแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิและคลนิกิ ผศ. นพ.สปุระพัฒน ์สนใจพาณชิย์ กมุารเวชศาสตร์

3388
ศกึษาการตอบสนองตอ่ยาตา้นมะเร็งจากเซลลม์ะเร็งการเพาะเลีย้งตัวแทนผูป่้วยเพือ่การ

วนิจิฉัยและเลอืดวธิกีารรักษาโรคมะเร็งแบบแมน่ย า
รศ.ดร.นพ. วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์
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3389
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งของการแพย้าเคมบี าบัดในเด็กโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศริริาชใน

ระยะเวลา 10 ปี
ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

3390 Role of extracellular vesicles as a potential biomarker in cardiovascular disease ศ.นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3391
แนวโนม้ของผลการทดสอบภมูแิพผ้วิหนังตอ่อาหารโดยวธิสีะกดิ (skin prick test) และวธิี

ตดิชดุทดสอบ (atopy patch test)  ในเด็กไทย ใน พ.ศ.2554-2558
ศ.พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

3392

แนวโนม้ความเปลีย่นแปลงอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลดว้ยโรคหัวใจลม้เหลว อัตรา

การนอนโรงพยาบาลซ า้และอัตราเสยีชวีติของผูม้สีทิธิก์ารรักษาในประเทศไทยปีจาก พ.ศ. 

2551- 2555

อ. นพ.สาธติ เจนวณชิสถาพร อายรุศาสตร์

3393 การดแูลทางหายใจและภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดกระดกูคอ รศ.พญ.มาน ีรักษาเกยีรตศิักดิ์ วสิญัญวีทิยา

3394
การทดสอบความเทีย่งและความตรงของแบบสอบถาม Pittsburgh Sleep Quality index 

ฉบับภาษาไทยในผูป่้วยทีม่ปัีญหาการนอนหลับ
อ.นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

3395
การน ารอ่งในการศกึษาลักษณะของไมโครไบโอมในผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีม่ภีาวะภมูคิุม้กันไม่

ตอบสนองตอ่ยาตา้นไวรัส
ผศ.นพ. รจุภิาส สริจิตภัุทร[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3396 การประเมนิการเรยีนรู ้การฝึกอบรมระบบอเิล็กทรอนกิสเ์วชระเบยีน งานระงับความรูส้กึ นายเกรยีงไกร ปานด ารงค์ วสิญัญวีทิยา

3397
การประเมนิประสทิธภิาพของการดดูชิน้เนือ้เพือ่ตรวจทางพยาธ ิ(histology) ผา่นการสอ่ง

กลอ้งอัลตรา้ซาวดท์างเดนิอาหารในการวนิจิฉัยกอ้นเนือ้งอกในชอ่งทอ้ง

รศ.พญ. นนทล ีเผา่สวสัดิ[์หัวหนา้โครงการ], รศ.นพ. พลูชยั

 จรัสเจรญิวทิยา[ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3398

การประเมนิสารน ้าในสว่นตา่งๆของรา่งกายและภาวะโภชนาการในผูป่้วยวกิฤตโดยใช ้

เครือ่งวดัปรมิาณสารน ้าและมวลเนือ้เยือ่จากความตา้นทานไฟฟ้า (bioelectrical impedance 

vector analysis, BIVA)

รศ. พญ.รณษิฐา รัตนะรัต อายรุศาสตร์

3399
การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางระบบภมูคิุม้กันในผูป่้วยทีไ่ดรั้บเลอืดระหวา่งการผา่ตัดกระดกู

สนัหลัง
รศ.พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิญัญวีทิยา

3400
การศกึษาความสอดคลอ้งระหวา่ง stress index ทีไ่ดจ้าก mechanical ventilator software

 กับคา่ความชนัของ pressure-time curve wave form ทีไ่ดจ้ากการประมาณดว้ยตาเปลา่
รศ.นพ. พนูทรัพย ์วงศส์รุเกยีรติ[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3401
การศกึษาคา่ปกตมิมุหิว้ของขอ้ศอกเด็กตัง้แตแ่รกเกดิจนถงึวยัรุน่ ,Normal value of carrying

 angle in the elbow from birth to adolescents
ศ.ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยศาสตรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3402
การศกึษาคณุลักษณะและหนา้ทีข่องไมโครพาตเิคลิในผูป่้วยธาลัสซเีมยีชนดิเบตา้และ

ฮโีมโกลบนิอี
อ. พญ.เจนจริา กติตวิรภัทร เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

3403
การศกึษาน ารอ่ง การกลายพันธุข์องยนีในผูป่้วยเด็กไทยทีส่งสยัดราเวตซ์นิโดรมใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ.สรวศิ วรีวรรณ กมุารเวชศาสตร์

3404
การศกึษาผลของการใชเ้อสตราไดออลทางชอ่งคลอดในสตรวียัหมดประจ าเดอืนทีม่ภีาวะ

ชอ่งคลอดฝ่อบาง
รศ.นพ.ประสงค ์ตันมหาสมทุร  สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3405
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับการรักษาภาวะเลอืดออกมากจาก presacral area ขณะผา่ตัดโดย

ใชผ้า้กอ๊ซอัดเพือ่หยดุเลอืด
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

3406
การศกึษายอ้นหลังถงึประสทิธภิาพของยาบอรท์โีซมบิในผูป่้วยหลังปลกูถ่ายไตทีม่ภีาวะ

ปฏเิสธอวยัวะจากระบบภมูคิุม้กันชนดิแอนตบิอดีท้ีเ่กดิแบบเรือ้รัง และดือ้ตอ่การรักษามาตรฐาน
อ. นพ.นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธิ อายรุศาสตร์

3407
การศกึษาวจัิยประสทิธภิาพและความปลอดภัย ของยาเซมากลไูทดช์นดิรับประทาน

เปรยีบเทยีบ กับยาเอ็มปากลโิฟลซนิ ในผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2  (ไพโอเนยีร ์2)
รศ.พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3408

การศกึษาวจัิยระยะทีส่อง แบบเปิดฉลากยา หลายกล่ิ มุการรักษาท ารว่มกันในหลายสถาบัน

ของยาเซอรทินิบิ ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคมะเร็งชนดิเป็นกอ้นระยะลกุลามและโรคมะเร็งโลหติวทิยา

 ทีม่ลีักษณะความผดิปกตทิางพันธกุรรมของอนาพลาสตกิ ลมิโพมา ไคเนส (เอแอลเค)

รศ.นพ. สทิธิ ์สาธรสเุมธ[ีหัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3409
การศกึษาหาความผดิปกตทิางพันธกุรรมทีเ่ป็นเหตขุองการเสยีชวีติเฉียบพลันโดยไมท่ราบ

สาเหตุ
ผศ.พญ.วรางคณา บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์

3410
ความชกุของการนอนหลับผดิปกตใินผูป่้วยทีม่ภีาวะการหายใจลม้เหลวเฉียบพลันใน

โรงพยาบาลศริริาช

รศ.นพ. นธิพัิฒน ์เจยีรกลุ[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. นัฐพล ฤทธิ์

ทยมัย[หัวหนา้โครงการ],
อายรุศาสตร์

3411
ประสทิธผิลและความปลอดภัยของการรักษาผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบซเีรือ้รังดว้ยยาตา้นไวรัส

 ดเีอเอ (DAAs) ในโรงพยาบาลศริริาช

รศ.นพ. ทวศีักดิ ์แทนวนัด[ีหัวหนา้โครงการ], รศ.นพ. พลูชยั

 จรัสเจรญิวทิยา[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.พญ. ศวิะพร ไชยนุวตั[ิผู ้

รว่มวจัิย], ผศ.พญ. ศวิะพร ไชยนุวตั[ิผูร้ว่มวจัิย], รศ.นพ. 

วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3412
ผลของการระบายสภีาพแมนดาลาตอ่ความวติกกังวลและความสนใจ-สมาธ:ิ กรณีศกึษานสิติ

ชัน้ปีที ่1 ในสถาบันอดุมศกึษาแหง่หนึง่ในก ากับของรัฐ
นางสาวนภวรรณ มั่นพรรษา จติเวชศาสตร์

3413 ผลของการรักษาวณัโรคปอดในผูป่้วยเบาหวาน รศ.นพ. นธิพัิฒน ์เจยีรกลุ[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3414
ผลของจ านวนและต าแหน่งสกรสูว่นปลายตอ่การตา้นแรงบดิหมนุของการดามกระดกูตน้แขน

หักดว้ยแกนโลหะดามกระดกู
ผศ.นพ.ธรีวฒุ ิธรรมวบิลูยศ์รี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3415 สาเหตขุองภาวะผืน่แดงทีห่นา้ ผศ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์ ตจวทิยา

3416

แนวโนม้ความเปลีย่นแปลงอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลดว้ยโรคหัวใจลม้เหลว อัตรา

การนอนโรงพยาบาลซ า้และอัตราเสยีชวีติของผูม้สีทิธิก์ารรักษาในประเทศไทยจากปีพ.ศ. 

2551- 2556

อ.นพ.สาธติ เจนวณชิสถาพร อายรุศาสตร์

3417

การศกึษา ในหลายศนูยว์จัิย แบบเปิดเผยขอ้มลู แบบสุม่ ใหย้าหลายครัง้ ใหก้ารรักษาดว้ยยา

สองชนดิ มรีะยะขา้มกลุม่สองครัง้ และทีร่ะดับยาในเลอืดคงที ่เพือ่เปรยีบเทยีบชวีสมมลูของ

ยาทดสอบ [ยาแอมโฟเทอรซินิ บ ี(ชนดิไลโปโซมส าหรับฉีด) 50 มก./ขวด ของบรษัิท ซปิลา

 จ ากัด ประเทศอนิเดยี] กับยาอา้งองิ [ยาแอมบโิซม ® (ยาแอมโฟเทอรซินิ บ)ี ชนดิไลโป

โซมส าหรับฉีด 50 มก./ขวด) ของบรษัิท กเิลยีด ไลฟ์ ไซน ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา] ในผูป่้วย

ผูใ้หญท่ีต่ดิเชือ้รา

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3418

การศกึษาเปรยีบเทยีบการควบคมุอาหารทีม่ฟีอสฟอรัสสงูในการลดระดับของไฟโบรบลาสท์

โกรทแฟคเตอร ์23 ในเลอืดของผูป่้วยโรคไตเรือ้รังระยะที ่3 กับการควบคมุอาหารรว่มกับการ

ใหแ้คลเซยีมคารบ์อเนต

อ.พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

3419
การศกึษาเปรยีบเทยีบการตัดเอ็น Quadriceps ในความยาวตา่งกันกับการฟ้ืนก าลังของ

กลา้มเนือ้ Quadriceps ในการเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
รศ. นพ.กรีต ิ เจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3420
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการแยกชนดิติง่เนือ้ล าไสใ้หญข่นาดเล็กโดยใชก้ลอ้ง

ตรวจล าไสใ้หญช่นดิ Blue laser imaging (BLI) กับชนดิ Narrow band imaging (NBI)
รศ.นพ.วราย ุปรัชญกลุ อายรุศาสตร์

3421
การศกึษาเพือ่ประเมนิการทดสอบความเขา้กันไดด้ว้ยวธิโีฟลไซโตเมทรโีดยการยอ้มทแีละบี

เซลลส์ามสกีอ่นผา่ตัดปลกูถ่ายไตจากผูบ้รจิาคทีม่ชีวีติ
อ.พญ.กลุวรา กติตสิาเรศ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

3422
การศกึษาเพือ่ประมาณคา่ความกวา้งของหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นตน้ในคนไทยปกตโิดยการ

ตรวจคลืน่เสยีงสะทอ้นหัวใจ
ผศ.พญ.เมทนิ ี กติตโิพวานนท์ อายรุศาสตร์

3423 การศกึษาความชกุของโรคเกล็ดเลอืดต า่ MYH-9 ในผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลศริริาช ผศ.นพ.นัทธ ีนาคบญุน า กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3424
การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะความดันหลอดเลอืดในปอดสงูและการขยายตัวของ

หัวใจหอ้งบนซา้ยในผูป่้วยโรคลิน้หัวใจไมตรัล
รศ. พญ.นธิมิา  รัตนสทิธิ ์(เชาวลติ) อายรุศาสตร์

3425
การศกึษาผลของโปรตนีตอ่ภาวะโลหติพลศาสตร ์(hemodynamic) และ ภาวะการเสยีสมดลุ

ของระบบไหลเวยีนโลหติภายหลังการเจาะระบายน ้าในทอ้งไมเ่กนิ 5 ลติร ในผูป่้วยโรคตับแข็ง
ผศ.พญ.ศวิะพร ไชยนุวตั ิ อายรุศาสตร์

3426
การศกึษาลักษณะทีไ่ดจ้ากการตรวจคลืน่เสยีงสะทอ้นหัวใจในโรคลิน้หัวใจรหูม์าตกิ , 

Echocardiographic findings of rheumatic heart disease
รศ.พญ.นธิมิา รัตนสทิธิ์ อายรุศาสตร์

3427

การศกึษาวจัิยตอ่เนือ่งเกีย่วกับความปลอดภัย เปิดเผยขอ้มลูยา ด าเนนิการในพหสุถาบันเพือ่

ศกึษาวจัิยยาไลโปโซมอลอะมกิาซนิชนดิสดูพน่ (LAI) ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่กีารตดิเชือ้ทีป่อด

จากเชือ้มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชเ่ชือ้วณัโรค (NTM) ทีม่สีาเหตมุาจากเชือ้มัยโคแบคทเีรยีม

เอเวีย่มคอมเพล็กซ ์(MAC) ซึง่ไมต่อบสนองตอ่การรักษา

ผศ.พญ.ณสกิาญจน ์อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

3428 ความเสถยีรของ cortisol ในน ้าลายหลังจากการสง่ทางไปรษณียโ์ดยไมแ่ชเ่ย็น รศ.นพ.ไชยรัตน ์เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

3429 ความเสีย่งตอ่การเกดิการเสยีชวีติเฉียบพลันในผูป่้วยไทยทีใ่ชย้าดอมเพอรโิดน ผศ.นพ.สชัชนะ พุม่พฤกษ์ อายรุศาสตร์

3430 ความชกุและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับภาวะแรงดันเลอืดในปอดสงู ในผูป่้วยโรคไตเรือ้รังระยะสดุทา้ย รศ.พญ.นธิมิา รัตนสทิธิ์ อายรุศาสตร์

3431
ความสมัพันธข์อง procalcitonin ในการพยากรณ์โรคของผูป่้วยตับแข็งทีม่ ีsystemic 

inflammatory response syndrome
รศ.นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3432

บทบาทของการตรวจ MRI หัวใจแบบครบวงจรในการพยากรณ์โรคในผูป่้วยทีส่งสยัโรคหลอด

เลอืดหัวใจตบี, Prognosis value of comprehensive cardiac magnetic resonance 

imaging in patients with suspected coronary artery disease

ผศ.พญ.ธนัญญา  บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

3433 ปัจจัยเสีย่งของการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเอชไอวตีอ่การเกดิภาวะไตเสือ่มในผูป่้วย รศ. นพ. วนัิย รัตนสวุรรณ และ น.ส.เมธาพร บ ารงุสวสัดิ์ วทิยาการระบาด

3434
ปัจจัยท านายการเกดิภาวะแทรกซอ้นรนุแรงทีส่ง่ผลกระทบตอ่การฟ้ืนฟผููป่้วยในของผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมอง
รศ.พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3435
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผูป่้วยสงูอาย ุภาควชิาจติเวชศาสตร์

โรงพยาบาลศริริาช
อ.พญ.กติกิานต ์ธนะอดุม จติเวชศาสตร์

3436
ผลของการใหส้ารน ้าปรมิาณมากเขา้หลอดเลอืดด าในการป้องกันการเกดิตับออ่นอักเสบจาก

การสอ่งกลอ้งตรวจทางเดนิทอ่น ้าดี
รศ.พญ.นนทล ีเผา่สวสัดิ์ อายรุศาสตร์

3437
ผลของการก าหนดอาหารเพือ่ใชใ้นการรักษาอาการอดืแน่นทอ้ง ในผูป่้วยทีม่ภีาวะทางเดนิ

อาหารแปรปรวน
ผศ.พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

3438 ผลของการจัดกจิกรรมโยคะตอ่สขุภาวะทางจติและคณุภาพชวีติในวยัรุน่ตอนตน้ อ. พญ. ฑฆิัมพร หอสริ ิและ น.ส.เมธาว ีแสงสมสว่น จติวทิยาคลนิกิ

3439
ผลของการมกีารตดิเชือ้เฮลโิคแบคเตอรไ์พลอร ีตอ่การหลั่งกรดในผูป่้วยโรคกระเพาะอาหาร 

แปรปรวนหลังจากหยดุยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
รศ.นพ.สมชาย ลลีากศุลวงศ์ อายรุศาสตร์

3440
ผลของการระบายสภีาพแมนดาลาตอ่ความวติกกังวลและความสนใจ-สมาธ:ิ กรณีศกึษานสิติ

ชัน้ปีที ่1 ในสถานบันอดุมศกึษาแหง่หนึง่ในก ากับของรัฐ
รศ. ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน ์และ น.ส.นภวรรณ มั่นพรรษา จติวทิยาคลนิกิ

3441
ผลของความหลากหลายทางพันธกุรรมในยนีและการมปีฏสิมัพันธร์ว่มกันระหวา่งยนี PLAUR, 

VEGFA, TGF-ß1 และ ADAM33 ตอ่การเกดิโรคหดืในประชากรไทย
รศ.นพ.ตอ่พงษ์ ทองงาม อายรุศาสตร์

3442

THE STUDY OF STR PROFILES BY GlobalFiler? IN POST STEM CELL 

TRANSPLANTATION WITH COMPLETE DONOR PROFILE AND CLINICAL SYMPTOM : 

SENSITIVITY AND SPECIFICITY CHIMERISM ANALYSIS

รศ. นพ. วสิตูร ฟองศริไิพบลูย ์และ น.ส.สลสิา สารพัฒน์ นติวิทิยาศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3443

เปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งระดับการแสดงออกในการจัดการภาวะสขุภาพของผูป่้วย 

ตอ่ความเจ็บปวด ภาวะไรค้วามสามารถ และการรับรูภ้าวะสขุภาพของผูป่้วยหลังผา่ตัดกระดกู

สนัหลังระดับเอว

นางสาวเสาวรัตน ์พนิจิมนตรี ฝ่ายการพยาบาล

3444

การเปรยีบเทยีบปรมิาตรของอากาศทีเ่หมาะสมจากการใชถุ้งบบีลมผา่นหนา้กากกันลมยอ้น

ขนาดส าหรับเด็กและขนาดส าหรับผูใ้หญ ่ในสถานการณ์จ าลองการชว่ยชวีติผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่ี

ภาวะหัวใจหยดุเตน้บนรถพยาบาล

อ.นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3445
การควบคมุการระบาดของเชือ้ Vancomycin-resistant Enterococci: ประสบการณ์ 8 ปี ใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.สสุณัห ์อาศนะเสน อายรุศาสตร์

3446
การวเิคราะหห์าความสมัพันธร์ะหวา่งภาพคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ากอ่นการรักษาและผลลัพธข์อง

การรักษาในผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู
ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

3447

การวจัิยเชงิทดลองแบบไมสุ่ม่และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ดผูลของยาฝังคมุก าเนดิโปรเจสตนิภาย

ในระยะเวลา 1ปีหลังการคมุก าเนดิ ตอ่การเกดิเบาหวานชนดิที2่ และกลุม่อาการเมตาบอลกิ 

ในสตรไีทยทีเ่คยเป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภ์

อ.พญ.ปรญีาพร จริะกติตดิลุย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3448

การศกึษา ในหลายศนูยว์จัิย แบบเปิดเผยขอ้มลู แบบสุม่ ใหย้าหลายครัง้ ใหก้ารรักษาดว้ยยา

สองชนดิ มรีะยะขา้มกลุม่สองครัง้ และทีร่ะดับยาในเลอืดคงที ่เพือ่เปรยีบเทยีบชวีสมมลูของ

ยาทดสอบ [ยาแอมโฟเทอรซินิ บ ี(ชนดิไลโปโซมส าหรับฉีด) 50 มก./ขวด ของบรษัิท ซปิลา

 จ ากัด ประเทศอนิเดยี] กับยาอา้งองิ [ยาแอมบโิซม ® (ยาแอมโฟเทอรซินิ บ)ี ชนดิไลโป

โซมส าหรับฉีด 50 มก./ขวด) ของบรษัิท กเิลยีด ไลฟ์ ไซน ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา] ในผูป่้วย

ผูใ้หญท่ีต่ดิเชือ้รา (Protocol No. IPD/CLI/15/003)

รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3449
การศกึษาแบบไปขา้งหนา้ของลักษณะทางคลนิกิ ผลของการรักษา และการด าเนนิโรคของ

ผูป่้วยกลุม่โรคขอ้และกระดกูสนัหลังอักเสบทีโ่รงพยาบาลศริริาช เป็นระยะเวลา 2 ปี
ผศ.พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

3450
การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดเตา้นมออกทัง้หมด โดยการใชเ้ครือ่งจีไ้ฟฟ้าแบบ

ดัง้เดมิ กับการใชเ้ครือ่งจีไ้ฟฟ้าความรอ้นต า่
พญ.พรัิฐมิา วชริปราการสกลุ ศัลยศาสตร์

3451
การศกึษาการเปลีย่นแปลงของหมกึเจลบนกระดาษทีถู่กกระตุน้ดว้ยแสงอัลตราไวโอเลต โดย

วธิกีารถ่ายภาพไฮเปอรส์เปกตรัม
รศ. นพ. วสิตูร ฟองศริไิพบลูย ์และ น.ส.ธัญญารัตน ์อปุละ นติวิทิยาศาสตร์

3452
การศกึษาการวเิคราะหค์า่บรรณมติผิลงานวจัิยของจักษุแพทยใ์นสถาบันทีม่กีารฝึกอบรมสาขา

จักษุวทิยาในประเทศไทย
รศ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

3453
การศกึษาน ารอ่งเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของสว่นแผใ่ยประสาทในผูป่้วยตอ้หนิเทยีบกับ

คนปกตดิว้ยภาพดฟิฟิวชัน่เท็นเซอรเ์อ็มอารไ์อ
อ. นพ.ชนน งามสมบัติ รังสวีทิยา

3454

การศกึษาวจัิยตอ่เนือ่งเกีย่วกับความปลอดภัย เปิดเผยขอ้มลูยา ด าเนนิการในพหสุถาบันเพือ่

ศกึษาวจัิยยาไลโปโซมอลอะมกิาซนิชนดิสดูพน่ (LAI) ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่กีารตดิเชือ้ทีป่อด

จากเชือ้มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชเ่ชือ้วณัโรค (NTM) ทีม่สีาเหตมุาจากเชือ้มัยโคแบคทเีรยีม

เอเวีย่มคอมเพล็กซ ์(MAC) ซึง่ไมต่อบสนองตอ่การรักษา (Protocol No. INS-312)

ผศ. พญ.ณสกิาญจน ์อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

3455 ความชกุของกลุม่อาการไฟโบรมัยอัลเจยี ในผูป่้วยนอกทีเ่ป็นโรคซมึเศรา้ โรงพยาบาลศริริาช อ. รอ. พญ.ณัฏฐา สายเสวย จติเวชศาสตร์

3456
ความสมัพันธร์ะหวา่งความจ าปฏบิัตกิารณ์ ทักษะดา้นการประเมนิคา่จ านวน กับคะแนน

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นคณติศาสตรข์องเด็กทีม่โีรคการเรยีนรูบ้กพรอ่งดา้นการค านวณ
อ. พญ. ฑฆิัมพร หอสริ ิและ นายณัฐวทิ โพธปิระสาท จติวทิยาคลนิกิ

3457
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธแ์ละผลลัพธข์องการสรา้งแอนตบิอดตีอ่อนิเตอรเ์ฟอรอนแกมมาใน

ผูป่้วยตดิเชือ้มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชว่ณัโรค
ศ. พญ.ยพุนิ ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3458
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การอยูร่อดระยะเวลาของการรอดชพีในผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงบรเิวณ

ประสาทสว่นกลางชนดิปฐมภมูิ
อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

3459
ผลการทดสอบการยับยัง้ระดับการหลั่งซเีปปไทดใ์นการวนิจิฉัยแยกโรคของภาวะน ้าตาลใน

เลอืดต า่ทีม่รีะดับอนิซลูนิในเลอืดสงู
รศ. พญ.ระววีรรณ เลศิวฒันารักษ์ อายรุศาสตร์

3460 ผลของการพัฒนาความสามารถในการรูค้ดิของผูส้งูอายดุว้ยการเลน่เปียโน ผศ. ดร.นพ. วรภัทร รัตอาภา และ นายปิตเิชษฐ ์จติตก์ าแหง จติวทิยาคลนิกิ

3461
ผลของวติามนิดเีสรมิตอ่ระดับ hs-CRP และ metabolic indices โดยเปรยีบเทยีบกับยาหลอก

ในสตรวียัหมดประจ าเดอืน
รศ.พญ.สชุาดา อนิทววิฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3462 ภาวะโรคสงบในโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดใ์นภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

3463
ระบาดวทิยาของวธิกีารท าลายยาปฏชิวีนะของแหลง่ผลติและแหลง่กระจายยาปฏชิวีนะใน

ประเทศไทย
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

3464 รายงานผูป่้วยผืน่แพส้มัผัสใบเตยจากการประกอบอาชพี อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์ ตจวทิยา

3465

อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดกระเพาะอาหารเพือ่ลดความ

อว้นโดยใชว้ธิกีารระงับความเจ็บปวดโดยการควบคมุการบรหิารยาทางเสน้เลอืดดว้ยตนเอง, 

การศกึษายอ้นหลัง

ผศ.พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิญัญวีทิยา

3466
การตรวจหาการเปลีย่นแปลงระดับโมเลกลุ ในผูป่้วยเนือ้งอกของตอ่มไทรอยดท์ีม่คีวามไมแ่น่

ชดัของผลทางเซลวทิยาจากการรายงานตามเบเธสดา
รศ.พญ.จรีะสขุ จงกลวฒันา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3467 การศกึษาขนาดของหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งอกและทอ้งในศพทีม่กีารเสยีเลอืดมาก พญ.อนัญญา สนัตรัิกษ์พงษ์ นติเิวชศาสตร์

3468 การศกึษาความชกุของการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลของประเทศไทยปี 2561 ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3469 การศกึษาความไมเ่ขา้กันของ PHILOS plate กับ กระดกูตน้แขนสว่นตน้ในคนเอเชยี ผศ.นพ.ธรีวฒุ ิธรรมวบิลูยศ์รี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3470
การศกึษาน ารอ่งแรงทีก่ระท าตอ่ขาโดยอปุกรณ์พยงุขอ้เทา้ส าหรับกระดกูขาหักในประเภทที่

ใชก้ารลงน ้าหนักทีเ่อ็นสะบา้และไมใ่ชก้ารลงน ้าหนักทีเ่อ็นสะบา้
นางสาวจฑุามาศ พนิจิเลศิสกลุ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3471

การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาในผูป่้วย STEMI ทีไ่ดรั้บการรักษา

โดยการขยายหลอดเลอืดภายหลังจากการลม้เหลวจากการใหย้าละลายลิม่เลอืดหรอืการ

ขยายหลอดเลอืดชนดิปฐมภมูิ

รศ.พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

3472
การศกึษาผลของความดันลกูตาทีม่ผีลตอ่การค านวณคา่เลนสเ์ทยีมในผูป่้วยโรคตอ้หนิมมุ

เปิดและ ผูป่้วยโรคความดันตาสงู
รศ.นพ.นพินธ ์จริภาไพศาล จักษุวทิยา

3473
การศกึษาวจัิยความปลอดภัยตอ่หัวใจและหลอดเลอืด ของยาเซมากลไูทดช์นดิรับประทานใน

 ผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2
ศ.นพ. รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3474

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ และเปิดเผยขอ้มลูการรักษา เพือ่ศกึษาประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของการเปลีย่นไปใชย้าสตูรผสมทีม่ขีนาดยาคงที ่(เอฟดซี)ี ของยาจเีอส-9883/เอ็ม

ไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์อะลาฟีนาไมด ์(จเีอส-9883/เอฟ/ทเีอเอฟ) แทนสตูรเดมิคอืยา

เอลวทิกิราเวยีร/์โคบซิสิแทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์อะลาฟีนาไมด ์(อ/ีซ/ีเอฟ/ทเีอ

เอฟ) ยาเอลวทิกิราเวยีร/์โคบซิสิแทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซโพรซลิ ฟมูาเรต 

(อ/ีซ/ีเอฟ/ทดีเีอฟ) หรอืยาอะทาซานาเวยีร+์ยารโิทนาเวยีร+์ยาเอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร์

 ไดโซโพรซลิ ฟมูาเรต (เอทวี+ีอารท์วี+ีเอฟทซี/ีทดีเีอฟ) ในผูห้ญงิทีต่ดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1

 ซึง่มกีารกดปรมิาณไวรัสในกระแสเลอืด

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

3475 การส ารวจความมั่นใจของกมุารแพทยใ์นการจัดการกับปัญหาทางจติเวชเด็กและวยัรุน่ รศ.นพ.วฐิารณ บญุสทิธิ กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3476
ความชกุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการกลั่นแกลง้บนโลกไซเบอรใ์นนักเรยีนระดับชัน้

มัธยมศกึษาปีที ่1-3
รศ. นพ.ชาญวทิย ์พรนภดล จติเวชศาสตร์

3477
ความแมน่ย าของการใชก้ารตรวจน ้าตาลในเลอืด ณ จดุดแุลผูป่้วย ในการตรวจคัดกรองภาวะ

เบาหวานขณะตัง้ครรภ์
รศ.ดร.นพ.ดฐิกานต ์ บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3478
ความสมัพันธร์ะหวา่งการใชแ้อพพลเิคชัน่หรอืเว็บไซตห์าคูก่ับพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศใน

เยาวชนกลุม่รักเพศเดยีวกัน และไบเซ็กชวลในประเทศไทย
รศ.พญ.บญุยิง่ มานะบรบิรูณ์ กมุารเวชศาสตร์

3479
คณุภาพชวีติของผูป่้วยสายตาเลอืนรางและผลการใหบ้รกิารการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการ

มองเห็นในโรงพยาบาลศริริาช
อ.พญ.สขุศร ีโชตกิวณชิย์ จักษุวทิยา

3480
คณุภาพชวีติและภาระการดแูลของผูด้แูลผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม ทีห่น่วยตรวจโรคจติเวช

ศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ.กอบหทัย สทิธริณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

3481
คณุสมบัตขิองแบบสอบถามดัชนคีวามหวงัของเฮริท์รปูแบบภาษาไทยในผูป่้วยโรคหลอด

เลอืดสมอง
ผศ.พญ.ธนษิฐา ธนาเกยีรตภิญิโญ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3482
ประวตัติามธรรมชาตแิละผลการดัดเทา้ของพอ่แมใ่นทารกแรกเกดิทีม่โีรคเทา้แปบดิออก, การ

วจัิยทางคลนิคิแบบสุม่ทดลอง
ศ.ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3483
ประสทิธผิลการใชถุ้งเทา้เสรมิอุง้เทา้ภายในบา้น ในการลดอาการปวดในผูป่้วยทีม่ปัีญหาเรือ่ง

เสน้เอ็นกลา้มเนือ้พยงุอุง้เทา้เสือ่ม การศกึษาไปขา้งหนา้แบบสุม่
ผศ.พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3484
ประสทิธผิลของกจิกรรมกลุม่ผูป้กครองในการลดอัตราการกนิยาไมส่ม า่เสมอในผูป่้วยเด็ก

สมาธสิัน้
รศ.นพ.ชาญวทิย ์พรนภดล จติเวชศาสตร์

3485
ปัจจัยทีส่มัพันธก์ับความแออัดของหอ้งฉุกเฉนิกมุารเวชศาสตร ์หน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอก 

ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ.นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

3486

ผลการศกึษาประสทิธภิาพความสมจรงิในการฝึกอบรมท าหัตถการทางศัลยกรรมอบุัตเิหตุ

ฉุกเฉนิดว้ย Pressurized cadaveric simulation training ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น

ศัลยศาสตร์

อ. พญ.ตอ้งพร วรรณะธปู ศัลยศาสตร์

3487 รปูแบบทางพันธกุรรมของผูป่้วยมะเร็งล าไสใ้หญใ่นประเทศไทย ผศ.พญ.กฤตยิา กอไพศาล อายรุศาสตร์

3488 ลักษณะทางคลนิกิและสาเหตขุอง Budd-Chiari syndrome ในผูป่้วยไทย อ. นพ.สพุจน ์นิม่อนงค์ อายรุศาสตร์

3489
อัตราความส าเร็จ และปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความส าเร็จในการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจดว้ยแรงดันบวก

ชนดิไมร่กุล ้า ในผูป่้วยทีม่ภีาวะหายใจลม้เหลวเฉียบพลัน ในหอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลศริริาช
อ.พญ.ณัฐกานต ์ประพฤตกิจิ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3490
Use of 18F-FDG PET/CT for Imaging TB Patients and Related Conditions (HIV/AID, 

Tuberculosis) : Focus on Drug Resistant Extrapulmonary Tuberculosis
ศ.พญ.ภาวนา  ภสูวุรรณ รังสวีทิยา

3491
เปรยีบเทยีบ lung shunting ระหวา่งภาพ planar และภาพ SPECT/CT เพือ่ใชใ้นการวาง

แผนการรักษา hepatocellular carcinoma ดว้ย Y-90 microspheres
นางสาวนุชรยี ์พลูเอยีด รังสวีทิยา

3492
การเก็บขอ้มลูเชงิสงัเกตกุารณ์ในผูป่้วยเด็กตดิเชือ่เอชไอว ีโดยกลุม่วจัิย TREAT ในระดับ

เอเชยี
ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3493
การเกดิความผดิปกตขิองหลอดเลอืดชนดิคาเวอรโ์นมาในเด็กทีไ่ดรั้บการฉายแสงเพือ่รักษา

มะเร็งสมองชนดิเมดลุโลบลาสโตมา
รศ. พญ.ณสดุา ดา่นชยัวจิติร รังสวีทิยา

3494

การเปรยีบเทยีบความสมัพันธร์ะหวา่ง ดัชนชีีว้ดัการสอ่งกลอ้งปากมดลกูดว้ยคอลโปสโคป

โดยหลดี(Reid colposcopic index) และ คะแนนของสวดี (Swede score) กับ พยาธวิทิยา

ของปากมดลกู

พญ.คัทลยีา สวุรรณธนานนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3495
การพัฒนาวธิเีทคนคิพซีอีารเ์พือ่จ าแนกชนดิของหนอนแมลงวนัหลังลายทีม่คีวามส าคัญทาง

นติวิทิยาศาสตรใ์นประเทศไทย
ศ.ดร. ณัฐ มาลัยนวล และ นายอนุรักษ์ ค าประพันธ์ นติวิทิยาศาสตร์

3496 การวจัิยการสง่ตอ่วยัรุน่เอเชยีเขา้สูร่ะบบบรกิารในคลนิกิผูใ้หญ ่(TA013) ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3497 การศกึษาการแสดงออกของยนี 14-3-3σ ในผูป่้วยมะเร็งถุงน ้าดี อ.นพ.เวธติ ด ารงกติตกิลุ ศัลยศาสตร์

3498
การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบประเมนิคา่สวสิ สไปนัล สเตโนซสิ 

ฉบับผูป่้วยรายงานตนเอง (ภาคภาษาไทย) ในผูป่้วยโพรงกระดกูไขสนัหลังตบีในชาวไทย
อ.นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์

3499 การศกึษาความชกุของการตดิเชือ้ไวรัสไขเ้ลอืดออกเดงกีใ่นผูบ้รจิาคโลหติในเขตกรงุเทพฯ ผศ.ร.อ.พญ. ปารชิาต ิเพิม่พกิลุ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

3500
การศกึษาความชกุของอาการปวดเนือ่งจากพยาธสิภาพระบบประสาทในผูป่้วยปวดหลังเรือ้รัง

ชาวไทย และผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของผูป่้วย
อ.นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3501
การศกึษาคณุสมบัตกิารวดัของแบบประเมนิ The quality of life in late-stage dementia 

(QUALID) ฉบับภาษาไทย ในผูป่้วยระยะทา้ย : การศกึษาน ารอ่งในสถานพยาบาลแหง่หนึง่
รศ ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน ์และ น.ส.มทุติา สขุธรรม จติวทิยาคลนิกิ

3502
การศกึษาถงึความปลอดภัยของอมิมโูนโกลบลูนิทีผ่ลติโดยสภากาชาดไทยในโรคหรอืภาวะ

ผดิปกตติา่งๆ
ศ.นพ.นพินธ ์พวงวรนิทร์ อายรุศาสตร์

3503
การศกึษาประสทิธภิาพการตรวจมะเร็งเตา้นมดว้ยเครือ่งอัลตรา้ซาวนดค์วามถีส่งูอัตโนมัตใิน

ผูป่้วยหญงิไทย
ศ. ดร.นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

3504
การศกึษาลักษณะอาการทางคลนิกิและสาเหตขุองโรคผวิหนังอักเสบชนดิผืน่แดงลอกท่ัวตัว

ในผูป่้วยทีรั่บไวรั้กษาในโรงพยาบาล
ผศ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา

3505
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของการเกดิคลืน่ไฟฟ้าหัวใจแบบกลุม่อาการไหลตาย โดยทีม่กีารเปลีย่น

ต าแหน่งของการตดิคลืน่ไฟฟ้าหัวใจใหส้งูขึน้ในผูช้ายไทย
ผศ. พญ.วรางคณา บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์

3506
ประสทิธผิลและความถีท่ีเ่หมาะสมของการนวดไทยแบบราชส านักรว่มกับการประคบสมนุไพร

ในการรักษาอาการปวดเขา่จากโรคลมจับโปงแหง้เขา่
รศ.พญ. กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ และ นายอรรคเดช ออ่นสอาด การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3507
ประสทิธผิลของโปรแกรมใหค้วามรูแ้ละพัฒนาทักษะการดแูลตนเองเพือ่ป้องกันโรคเบาหวาน

ส าหรับกลุม่เสีย่ง
อ.นพ.วรีชยั ศรวีณชิชากร อายรุศาสตร์

3508
ประสทิธภิาพของการออกก าลังใบหนา้รว่มกับการรักษาดว้ยยาโบทลูน่ัิมท็อกซนิในเวชปฏบิัต ิ

ในผูป่้วยโรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกีชาวไทย: การศกึษาน ารอ่งแบบสุม่ทีม่กีลุม่ควบคมุ
อ. นพ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์

3509
ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับภาวะซมึเศรา้ในผูด้แูลผูป่้วยโรคออทซิมึสเปกตรัมในโรงพยาบาลศริิ

ราช
พญ.ศริวิรรณ ปิยวฒันเมธา จติเวชศาสตร์

3510
ลักษณะของผูป่้วยจติเวชทีม่คีวามเสีย่งในการฆา่ตัวตายสงู ในหอผูป่้วยจติเวชศาสตร์

โรงพยาบาลตตยิภมูิ
อ.รอ.พญ.ณัฏฐา สายเสวย จติเวชศาสตร์

3511 ศกึษาลักษณะการกดนวดไทยแบบราชส านักในคลนิกิอายรุเวทแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ รศ.พญ. กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ และ น.ส.ศลติา ประชากจิ การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3512

A Phase III, Randomised, Double-blind, Multicentre Study to Compare the Efficacy, 

Safety, Pharmacokinetics and Immunogenicity between SB8 (proposed 

bevacizumab biosimilar) and Avastin® in Subjects with Metastatic or Recurrent 

Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer 

อ.นพ.ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

3513
PERCEIVED SELF - EFFICACY OF CAREGIVERS FOR DEMENTIA PATIENTS AT 

PSYCHIATRIC OUTPATIENT UNIT, SIRIRAJ HOSPITAL
ผศ. พญ. กอบหทัย สทิธริณฤทธิ ์และ น.ส.ไปรยา ช านาญคา้ จติวทิยาคลนิกิ

3514 PHARMACOGNOSTIC STUDY OF THAI HERBAL KHIAO-BENCHA-KHAN FORMULA ผศ.ดร.พญ. พนิภัทร ไตรภัทร และ น.ส.ทัศนยี ์ภารพัฒน์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3515 PHARMACOGNOSTIC STUDY OF THAI HERBAL SATTAKAVATA FORMULA รศ.ดร.นพ. ประวทิย ์อัครเสรนีนท ์และ น.ส.ศรินิภา ไชยศรี แพทยแ์ผนไทยประยกุต์
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3516

SAFETY OF HERBAL PRODUCTS IN THAI HEALTH PRODUCT VIGILANCE CENTER 

DATABASE AND AYURVED CLINIC OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE, 

SIRIRAJ HOSPITAL

อ.ดร.พญ. สวุมิล นยิมในธรรม และ น.ส.นารชิาต ิชืน่สกลุ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3517
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใหอ้อกซเิจนในอัตราการไหลสงูผา่นทางจมกูกับการ

รักษาแบบมาตรฐาน ในผูป่้วยฉุกเฉนิระยะสดุทา้ยทีป่ฏเิสธการใสท่อ่ชว่ยหายใจ
อ.พญ.อรลักษณ์ เรอืงสมบรูณ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3518
การใชเ้ทคโนโลยกีารขึน้รปูดว้ยเครือ่งพมิพส์ามมติใินการท าปลอกหุม้ขาเทยีมแกนในระดับใต ้

เขา่
อจตุมิา รัตนคช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3519 การจัดตัง้ศนูยว์จัิยสขุภาพวยัรุน่ รศ. แพทยห์ญงิสพุร อภนัินทเวช จติเวขศาสตร์

3520 การพัฒนาโปรแกรมบทบาทการเป็นมารดาของแมว่ยัรุน่กับการเลีย้งดบูตุรวยั 0 - 2 ปี อ. ดร. แพทยห์ญงิภัทรวลัย ตลงึจติร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3521
การรักษามะเร็งตับต าแหน่งพคูอเดตของตับโดยใชค้วามรอ้นจากคลืน่วทิยผุา่นเข็ม

อเิล็กโทรดชนดิกางได ้
อ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา

3522

การลงทะเบยีนเพือ่การสงัเกตการณ์ท่ัวโลก โดยเก็บขอ้มลูระยะยาวในผูป่้วยเนือ้งอกชนดินวิโร

เอ็นโดครายดท์ีบ่รเิวณทางเดนิอาหารและตับออ่นระยะลกุลาม (GEP-NET Registry) The 

Observational registry Collecting Data On Gastroenteropancreatic Nuroendocrine 

Tumor Patient

รศ. นพ. วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3523

การศกึษาเปรยีบเทยีบระดับไขมัน LDL-C และความปลอดภัยระหวา่งการรักษาโดยใชร้ะดับ 

LDL-C เป้าหมายและการรักษาตามค าแนะน าของเอซซี/ีเอเอชเอ (ACC/AHA guideline) ใน

ผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิทีส่อง

ผศ.พญ.นันทกร ทองแตง อายรุศาสตร์

3524

การศกึษาแบบสุม่ ระยะที ่3 แบบไมป่กปิดการรักษา  ด าเนนิการศกึษาในหลายสถาบัน เพือ่

ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเอ็มพดีแีอล3280เอ(แอนตพิดี-ีแอล1 

แอนตบิอด)ีเปรยีบเทยีบกับโดซแีทกเซลในผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็กทีไ่ม่

ตอบสนองตอ่การรักษาดว้ยยากลุม่พลาตนัิม

อ.พญ.จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

3525
การศกึษาการแสดงออกของ NICD โปรตนีและลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยมะเร็งบรเิวณ

ศรีษะและล าคอทีม่มีะเร็งต าแหน่งทีส่องบรเิวณหลอดอาหาร
ผศ.นพ.วรตุม ์พงศาพชิญ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3526 การศกึษาการแสดงออกของยนี 14-3-3σ ในผูป่้วยมะเร็งถุงน ้าดี อ.นพ.เวธติ ด ารงกติตกิลุ ศัลยศาสตร์

3527
การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบประเมนิคา่สวสิ สไปนัล สเตโนซสิ 

ฉบับผูป่้วยรายงานตนเอง (ภาคภาษาไทย) ในผูป่้วยโพรงกระดกูไขสนัหลังตบีในชาวไทย
อ.นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์

3528
การศกึษาความชกุและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับโรคทางจติเวชและคณุภาพชวีติในผูป่้วยโรคระบบ

ทางเดนิอาหารท างานผดิปกติ
ผศ.ดร.นพ.วรภัทร รัตอาภา จติเวชศาสตร์

3529 การศกึษาความชกุของการตดิเชือ้ไวรัสไขเ้ลอืดออกเดงกีใ่นผูบ้รจิาคโลหติในเขตกรงุเทพฯ ผศ.ร.อ.พญ. ปารชิาต ิเพิม่พกิลุ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

3530
การศกึษาความชกุของอาการปวดเนือ่งจากพยาธสิภาพระบบประสาทในผูป่้วยปวดหลังเรือ้รัง

ชาวไทย และผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของผูป่้วย
อ.นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3531
การศกึษาความสมัพันธข์อง Aortic stiffness ดว้ยวธิคีลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ากับความผดิปกตขิอง

 Stress cardiac magnetic resonance imaging
รศ.พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

3532

การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งการน าไฟฟ้าหัวใจหอ้งลา่งลา่ชา้จากการตรวจคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ

กับการตรวจพบพังผดืบรเิวณผนังกัน้หัวใจหอ้งลา่งซา้ยในผูป่้วยทีม่กีารบบีตัวของหัวใจหอ้ง

ลา่งซา้ยลดลงจากการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจดว้ยเทคนคิ delayed gadolinium 

enhancement

รศ.พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3533
การศกึษาจากตัวอยา่งผูป่้วยเพือ่ศกึษาปัจจัยทางดา้นระบาดวทิยาในการเกดิโรคการแพแ้ป้ง

สาลแีบบเฉียบพลันในเด็ก
ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

3534
การศกึษาถงึความปลอดภัยของอมิมโูนโกลบลูนิทีผ่ลติโดยสภากาชาดไทยในโรคหรอืภาวะ

ผดิปกตติา่งๆ
ศ.นพ.นพินธ ์พวงวรนิทร์ อายรุศาสตร์

3535
การศกึษาผลของการใชเ้อสตราไดออลทางชอ่งคลอดในสตรวียัหมดประจ าเดอืนทีม่ภีาวะ

ชอ่งคลอดฝ่อบาง
พญ.ฐติมิา จริะสวสัดิ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3536

การศกึษาผลขา้งเคยีงระยะยาวจากการฉายรังสใีนการรักษาผูป่้วยมะเร็งไสต้รงระยะทีย่ังไมม่ี

การลกุลามเปรยีบเทยีบระหวา่งการฉายรังสเีทคนคิสองมติ ิกับเทคนคิสามมติใินโรงพยาบาลศิ

รริาช

พญ.เพ็ญทพิา เสรพีทัิกษ์กลุ รังสวีทิยา

3537

ความแมน่ย าของแบบประเมนิความเสีย่งรามาอแีกต (Rama-EGAT Heart Score), ฟรามิง่

แฮม (Framingham) and ยโูรสกอร ์(EURO SCORE) ในกลุม่ผูป่้วยหัวใจขาดเลอืดทีว่นิจิฉัย

ดว้ยการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจในโรงพยาบาลศริริาช

รศ.พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

3538
ความชกุของกลุม่อาการสงูอายแุละลักษณะของผูป่้วยสงูอายทุีเ่ขา้รับการรักษาในคลนิกิ

ผูส้งูอาย ุโรงพยาบาลศริริาช
นางสาวปิตพิร สริทิพิากร เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3539
ความชกุของผูป้วยโรคหัวใจลม้เหลวชนดิบบีตัวนอ้ยทีไ่ดร้ะดับยาดจิติัลลสิทีเ่หมาะสมใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ.พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

3540
ความสมัพันธข์องการบบีตัวของหัวใจหอ้งลา่งขวากับภาวะหัวใจขาดเลอืดดว้ยการตรวจคลืน่

แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจ
รศ.พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

3541
ประสทิธผิลของโปรแกรมใหค้วามรูแ้ละพัฒนาทักษะการดแูลตนเองเพือ่ป้องกันโรคเบาหวาน

ส าหรับกลุม่เสีย่ง
อ.นพ.วรีชยั ศรวีณชิชากร อายรุศาสตร์

3542
ผลของกระบวนการถอดทอ่ทางเดนิหายใจเร็วตอ่ความส าเร็จของการถอดทอ่ทางเดนิหายใจ 

อัตราการเกดิภาวะแทรกซอ้นและตน้ทนุในผูป่้วยหลังผา่ตัดหัวใจแบบ Elective
นางสาวสภุานัน อนินอก ฝ่ายการพยาบาล

3543 พัฒนามาตรตน้ทนุทางจติวทิยาฉบับเว็บไซด์ รศ. ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน ์และ นายชะพล ูสรอ้ยสดุารัตน์ จติวทิยาคลนิกิ

3544
ลักษณะของผูป่้วยจติเวชทีม่คีวามเสีย่งในการฆา่ตัวตายสงู ในหอผูป่้วยจติเวชศาสตร์

โรงพยาบาลตตยิภมูิ
อ.รอ.พญ.ณัฏฐา สายเสวย จติเวชศาสตร์

3545
ลักษณะทางคลนิกิของการตดิเชือ้มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชว่ณัโรคในระบบกระดกูและขอ้ของ

โรงพยาบาลศริริาช ประเทศไทย
รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

3546
อบุัตกิารณ์ของโรคไตวายเรือ้รังทีเ่กดิตามหลังภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันในหออภบิาลผูป่้วย

เด็กวกิฤติ
ผศ.พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

3547

การเปรยีบเทยีบผลการรักษาภาวะการฉีกเซาะเฉียบพลันและกึง่เฉียบพลันของผนังหลอด

เลอืดแดงใหญส่แตนฟอรด์ชนดิบ ีระหวา่งวธิกีารใสห่ลอดเลอืดเทยีมทีม่ขีดลวดหุม้กับวธิกีาร

ใสข่ดลวดเพิม่เตมิ

รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฎอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

3548 การเพิม่ความถูกตอ้งและขอ้ควรระวงัในการใช ้ASL ใน cerebral AVM ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ รังสวีทิยา

3549
การตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าดว้ยเทคนคิภาพเนน้น ้าหนักดฟิฟิชัน่ส าหรับการประเมนิพังผดื

ภายในตับของผูป่้วยทีม่ภีาวะตับอักเสบเรือ้รังจากการตดิเชือ้ไวรัส
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3550 การทดสอบการรับกลิน่กอ่นและหลังผา่ตัดรดิสดีวงจมกูดว้ยการสอ่งกลอ้ง ผศ.นพ.อนัญญ ์เพฑวณชิ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3551 การพัฒนามาตรตน้ทนุทางจติวทิยาฉบับเว็บไซด์ รศ. ดร.สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ จติเวชศาสตร์

3552 การพัฒนาวธิคี านวณคา่ T2* relaxation times แบบอัตโนมัตจิากสารจ าลองภาวะเหล็กเกนิ รศ.ดร. ไพรัช สายวริณุพร และ นายภากร ยอดพรม วทิยาศาสตรรั์งสี
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3553
การรับรูค้วามสามารถของตนเองในผูด้แูลผูป่้วยสมองเสือ่ม หน่วยตรวจโรคจติเวชศาสตร ์

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวไปรยา ช านาญคา้ จติเวชศาสตร์

3554
การวเิคราะหส์ารระเบดิ Composition C-4 บนมอื หลังจากท าความสะอาดดว้ยสบู ่โดยเครือ่ง

 GC/MS
ผศ. ดร.ฉลองขวญั ตัง้บรรลอืกาล นติเิวชศาสตร์

3555

การศกึษาแบบสุม่ ระยะที ่2 แบบไมป่กปิดการรักษา  ด าเนนิการศกึษาในหลายสถาบัน เพือ่

ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเอ็มพดีแีอล3280เอ(แอนตพิดี-ีแอล1 

แอนตบิอด)ีเปรยีบเทยีบกับโดซแีทกเซลในผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็กทีไ่ม่

ตอบสนองตอ่การรักษาดว้ยยากลุม่พลาตนัิม

อ.พญ.จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

3556
การศกึษาแบบสุม่โดยมกีลุม่ควบคมุ ในผลการใชเ้ลเซอรเ์อ็นดแีย็ก ในการรักษาสผีวิทีเ่ขม้ขึน้

หลังการปลกูถ่ายผวิหนังในระยะยาว
อ.นพ.สทิธโิชค ทวปีระดษิฐผ์ล ศัลยศาสตร์

3557
การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์และความรนุแรงของตัวโรค ภายหลังการเปลีย่นผา่น

จากการดแูลผูป่้วยโรคเอส แอล อ ีแบบเด็กไปสูก่ารดแูลแบบผูใ้หญ ่ในโรงพยาบาลศริริาช
ศ. พญ.อัจฉรา สมับณุณานนท์ กมุารเวชศาสตร์

3558

การศกึษาการท างานของเสน้ประสาทสมองทีค่มุใบหนา้ (Facial nerv) ในผูป่้วยเนือ้งอก

สมองทีต่ าแหน่งกา้นสมอง (Cerebellopontine angle) หลังไดรั้บการผา่ตัดเนือ้งอก โดยใช ้

เครือ่งเฝ้าตดิตามกระแสไฟฟ้าทีต่อบสนอง แลว้มกีารเปลีย่นแปลงของขนาดไฟฟ้าทีก่ระตุน้

ในระหวา่งการผา่ตัด

อ. นพ.ปฤณัต อทิธเิมธนิทร์ ศัลยศาสตร์

3559 การศกึษาความชกุของการใชย้าฮอรโ์มนเพศในเยาวชนขา้มเพศ ผศ. พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

3560
การศกึษาความชกุของบคุลกิภาพแบบตงึเครยีด และเปรยีบเทยีบความสมัพันธข์องการรับรู ้

สมรรถภาพของตนเองกับพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพในผูป่้วยความดันโลหติสงู
นางสาวชญาน ีวงศส์รุยินันท์ จติเวชศาสตร์

3561
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธผิลการรักษาเซลลไูลทแ์ละผวิหนังหยอ่นยานบรเิวณหนา้ทอ้ง

ดว้ยเครือ่งคลืน่ความถีว่ทิยชุนดิหลายขัว้ (Venus Legacy)
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

3562
การศกึษาประสทิธผิลของอปุกรณ์การรักษาทางกจิกรรมบ าบัดทีป่ระดษิฐเ์องในผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมอง
นางสาวพนนิทร กองเกตใุหญ่ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3563
การศกึษาผลของการเขยีนขอบเปลอืกตาตอ่การเปลีย่นแปลงความเสถยีรของน ้าตาและการ

เปลีย่นแปลงของตอ่มไขมันทีเ่ปลอืกตา
รศ.พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

3564

การศกึษาผลขา้งเคยีงระยะยาวจากการฉายรังสใีนการรักษาผูป่้วยมะเร็งไสต้รงระยะทีย่ังไมม่ี

การลกุลามเปรยีบเทยีบระหวา่งการฉายรังสเีทคนคิสองมติ ิกับเทคนคิสามมติใินโรงพยาบาลศิ

รริาช

พญ.เพ็ญทพิา เสรพีทัิกษ์กลุ รังสวีทิยา

3565

การศกึษาวจัิย สหสถาบัน ระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ท าเป็นกลุม่คูข่นาน 

เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัยระหวา่งยาเฮอรค์วิลสิรว่มกับยาแทคเซน กับ   

         ยาเฮอรเ์ซปตนิ® รว่มกับยาแทคเซน ซึง่ใชเ้ป็นการรักษาหลักในผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้

นมระยะแพรก่ระจายชนดิทีม่ยีนีมะเร็งเฮอรท์ู

อ.พญ.จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

3566 ความชกุ และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การวนิจิฉัยการหักของกระดกูไซโกมา อ. นพ.ชติพงศ ์ศริทิองถาวร ศัลยศาสตร์

3567
ความสมัพันธร์ะหวา่งระดับตน้ทนุทางจติวทิยาและการสนับสนุนทางสงัคม : กรณีศกึษา

นักกฬีาพาราลมิปิกทมีชาตไิทย
อ. พญ. ฑฆิัมพร หอสริ ิและ น.ส.รนิรดา กาญจนทติต์ จติวทิยาคลนิกิ

3568
ผลการรักษาของมะเร็งตับชนดิ Hepatocellular carcinoma โดยการผา่ตัดตับ ในผูป่้วยโรค

ไขมันเกาะตับเปรยีบเทยีบกับผูป่้วยทีม่กีารตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบอียา่งเรือ้รัง
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3569 ลักษณะทางคลนิกิ และการด าเนนิโรคของโรคผืน่ลมพษิจากความเย็นในประเทศเขตรอ้น ศ. พญ.กนกวลัย กลุทนันทน์ ตจวทิยา

Page 211 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3570
ลักษณะทางคลนิกิและสารกอ่ภมูแิพห้ลักในการแพแ้ป้งสาลชีนดิทีเ่ร ิม่เกดิในผูใ้หญข่อง

ประเทศไทย
อ.นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์ อายรุศาสตตร์

3571 A NEWLY MECHANICAL VACUUM PUMP FOR TRANSTIBIAL RUNNING PROSTHESIS รศ. พญ. กลุภา ศรสีวสัดิ ์และ นายLE NGOC HOAN กายอปุกรณ์

3572
A STUDY OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF SELF-RATING SCALES FOR 

ASSESSING EXPERIENTIAL AVOIDANCE
รศ. ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน ์และ นายณพล พรรณจติต์ จติวทิยาคลนิกิ

3573
DESIGN AND DEVELOPMENT OF HIGH PROFILE FOOT ORTHOSIS TO CONTROL 

FOOT PRONATION IN CHILDREN WITH FLEXIBLE FLAT FEET
รศ. พญ. กลุภา ศรสีวสัดิ ์และ นายธนา เจรญิวทิยว์รกลุ กายอปุกรณ์

3574
EFFECTIVENESS OF CUSHIONING FOOT ORTHOSIS FOR SEPAK TAKRAW PLAYERS 

DURING ROLL SPIKE LANDING: FINITE ELEMENT ANALYSIS
รศ. พญ. กลุภา ศรสีวสัดิ ์และ น.ส.ณัฎฐนชิ จริพงศไ์ผท กายอปุกรณ์

3575

THE STUDY OF FACTORS RELATED TO STRESS AMONG STUDENTS WITH 

HEARING IMPAIRMENT IN A SCHOOL UNDER THE SPECIAL EDUCATION BUREAU, 

BANGKOK

อ. พญ. สรินัิดดา ปัญญาภาส และ น.ส.ชรนิรัตน ์เรอืงสพัุนธุ์ จติวทิยาคลนิกิ

3576 เภสชัจลนศาสตรป์ระชากรของยาวอรโิคนาโซลในผูป่้วยผูใ้หญโ่รคเลอืดชาวไทย รศ. ดร. นายแพทยเ์มธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

3577
การประเมนิการท างานของกลา้มเนือ้กระบังลมโดยการใชเ้ครือ่งอัลตราซาวดใ์นผูป่้วยโรค

ปอดอดุกัน้เรือ้รัง
ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

3578
การพัฒนาวธิตีรวจระดับโมเลกลุ เพือ่หาอายขุองหนอนแมลงวนัหัวเขยีว CHRYSOMYA 

MEGACEPHALA (DIPTERA : CALLIPHORIDAE)
ผศ. ดร. ณัฐ มาลัยนวล และ วา่ทีร่.ต.หญงิรัตยิากร ทองหลอ่ นติวิทิยาศาสตร์

3579
การวเิคราะหส์ารระเบดิ C-4 และ TNT บนมอื โดยผา่นการท าความสะอาดดว้ยสบูด่ว้ยเครือ่ง 

GC-MS

ผศ. ดร. ฉลองขวญั ตัง้บรรลอืกาล และ น.ส.เพ็ญวสิาข ์จติ

ส าราญ
นติวิทิยาศาสตร์

3580
การศกึษาความเมตตากรณุาตอ่ตนเองทีส่มัพันธก์ับสขุภาวะทางจติและความพงึพอใจในชวีติ

ของผูส้งูอายุ
รศ. พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ และ น.ส.ศศกร เทพรักษา จติวทิยาคลนิกิ

3581
การศกึษาความแมน่ย าในการจ าแนกตอ่มพาราไทรอยดข์ณะผา่ตัดโดยการใชเ้ข็มเจาะตอ่ม

พาราไทรอยดเ์พือ่สง่ตรวจฮอรโ์มนและการดดูว้ยตาเปลา่ โดยใชก้ารตรวจเซลลเ์ป็นมาตรฐาน
อ.พญ.ปวณีา พทัิกษ์สรุชยั โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3582
การศกึษาความชกุของบคุลกิภาพแบบตงึเครยีด และเปรยีบเทยีบความสมัพันธข์องการรับรู ้

สมรรถภาพของตนเองกับพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ ในผูป่้วยความดันโลหติสงู
ผศ. ดร.นพ. วรภัทร รัตอาภา และ น.ส.ชญาน ีวงศส์รุยินันท์ จติวทิยาคลนิกิ

3583

การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งมะเร็งตอ่มไทรอยดช์นดิแพพลิลารทีีด่ ือ้ตอ่การรักษาดว้ย

ไอโอดนีรังสแีละการกระจายตัวของโซเดยีม-ไอโอไดดซ์มิพอรต์เตอรก์ับยนีบรีาฟกลายพันธุ ์

ว6ี00อี

อ.พญ.ปวณีา พทัิกษ์สรุชยั โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3584

ประสทิธผิลของการใชแ้นวทางการรักษาตอ่การพัฒนาความเหมาะสมในการสัง่การรักษาดว้ย

การกายภาพบ าบัดระบบทางเดนิหายใจ และกระบวนการดแูลรักษาผูป่้วย ในผูป่้วยทีม่ปัีญหา

ระบบทางเดนิหายใจและการระบายเสมหะ ทีน่อนรักษาในโรงพยาบาล

รศ.พญ.วลิาวณัย ์ถริภัทรพงศ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3585
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความเป็นผูม้สีตขิองนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยของรัฐแหง่หนึง่
ผศ. ดร.นพ. วรภัทร รัตอาภา และ น.ส.ชนาพร ลขิติลอืชา จติวทิยาคลนิกิ

3586
ผลของการใชคู้ม่อืดแูลตนเองรว่มกับการรักษาตามปกต ิเปรยีบเทยีบกับการรักษาตามปกติ

เพยีงอยา่งเดยีว ในกลุม่ผูป่้วยหลังการรักษามะเร็งเตา้นมทีม่ภีาวะแขนบวมน ้าเหลอืง
รศ.พญ.กิง่แกว้ ปาจรยี์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3587
ผลของการจัดกจิกรรมกลุม่ตามแนวคดิจติบ าบัดสมัพันธภาพระหวา่งบคุคลตอ่ภาวะซมึเศรา้ใน

ผูส้งูอายสุถานสงเคราะหค์นชราบา้นเขาบอ่แกว้
รศ. พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ และ น.ส.ธนพร วงศส์ฤุทธิ์ จติวทิยาคลนิกิ
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3588
ผลของขนาดยาเอสโตรเจนทีใ่ชใ้นการเตรยีมเยือ่บโุพรงมดลกูส าหรับใสต่ัวออ่นรอบแชแ่ข็ง

ตอ่การยอมรับของเยือ่บโุพรงมดลกู
ผศ.ดร.นพ.สมสญิจน ์เพ็ชรยิม้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3589
ความสมัพันธข์อง procalcitonin ในการพยากรณ์โรคของผูป่้วยตับแข็งทีม่ ีsystemic 

inflammatory response syndrome
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3590
การศกึษาน ารอ่งถงึประสทิธผิลของโปรแกรมการลดความรูส้กึถูกตตีรา (stigma) ส าหรับ

ผูป้กครองของผูป่้วยโรคสมาธสิัน้
ผศ. พญ.สรินัิดดา ปัญญาภาส จติเวชศาสตร์

3591
ความสม า่เสมอและปัจจัยท านายความสม า่เสมอในการกนิยากลุม่มฤีทธิก์ระตุน้ในเด็กและ

วยัรุน่ทีม่โีรคสมาธสิัน้
พญ.วรยิา อึง่เส็ง จติเวชศาสตร์

3592
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาผูช้ว่ยพยาบาล คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นางพรพรรณ ศรไสว ฝ่ายการพยาบาล

3593
การศกึษายอ้นหลัง 2 ปีถงึผลหัตถการรักษาผา่นสายสวนหลอดเลอืดโคโรนารยีใ์นกลุม่ผูป่้วย

ทีม่คีวามเสีย่งในการตกเลอืดสงู ดว้ยการใชข้ดลวดเคลอืบยาไรโ้พลเีมอร์
รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

3594

A COMPARISON OF INDENTED WRITING IMPRESSIONS ON GLOSSY AND NON-

GLOSSY PAPER AT DIFFERENT BASIS WEIGHT EXAMINED BY ELECTROSTATIC 

DETECTION DEVICE AND GELATIN LIFTERS

รศ.นพ. วสิตูร ฟองศริไิพบลูย ์และ น.ส.ศรัญญา อตุคดุ นติวิทิยาศาสตร์

3595
DEVELOPMENT OF AN INTERFACE FOR THE TRANSTIBIAL PROSTHESIS USER IN 

RESOURCE LIMITED ENVIRONMENTS

รศ.พญ. กลุภา ศรสีวสัดิ ์และ นางSHARMILA 

SUNTHARALINGAM
กายอปุกรณ์

3596
DEVELOPMENT OF VACUUM-ASSISTED SUSPENSION SYSTEM (VASS) FOR HIP 

DISARTICULATION PROSTHESIS: SIMULATION TESTING
รศ.พญ. กลุภา ศรสีวสัดิ ์และ น.ส.พาขวญั นวลนิม่ กายอปุกรณ์

3597
PARENTING STRESS COPING AND RESILIENCE AMONG PARENTS OF CHILDREN 

WITH SPECIFIC LEARNING DISORDERS
ผศ.ดร.นพ. วรภัทร รัตอาภา และ น.ส.พชิชา จันหา จติวทิยาคลนิกิ

3598

การเปรยีบเทยีบความสมัพันธร์ะหวา่ง ดัชนชีีว้ดัการสอ่งกลอ้งปากมดลกูดว้ยคอลโปสโคป

โดยหลดี(Reid colposcopic index) และ คะแนนของสวดี (Swede score) กับ พยาธวิทิยา

ของปากมดลกู

รศ.นพ.พรีพงศ ์อนิทศร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3599

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกอ่นและหลังการใชง้านระหวา่งเบา้ออ่นขาเทยีมแบบถุง

ซลิโิคนโลคอสโลคอลเมด (Low Cost Local Made) และถุงซลิโิคนแบบออตโต บอ๊ก ยนูโีอ

 ยนูฟีอรม์ (Ottobock® Uneo (Uniform)) ในดา้นการกระจายแรงทีก่ระท าตอ่ตอขาและ

ความทนทานของถุงซลิโิคน

นางสาวจตุมิา รัตนคช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3600
การคลอดของสตรทีีม่อีาการเจ็บครรภค์ลอดกอ่นก าหนดคกุคามและมคีวามยาวของปาก

มดลกูตัง้แต ่3 เซนตเิมตร ขึน้ไป : การศกึษาแบบไปขา้งหนา้
รศ. พญ.สายฝน ชวาลไพบลูย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3601
การตดิตามผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิโรคหัวใจและหลอดเลอืดแบบสหสถาบัน ( 

ส.ห.ส. )
ผศ. นพ.กมล อดุล เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3602
การทดสอบประสทิธภิาพของเครือ่งมอืคัดกรองทางโภชนาการ STRONGkids ส าหรับประเมนิ

ความเสีย่งทางโภชนาการของผูป่้วยเด็ก
นางสาวศภุวรรณ ขนุนางจา่ กมุารเวชศาสตร์

3603
การน าไปใช ้ของแบบทดสอบฉบับภาษาไทย “การเดนิ แขน ขา กระดกูสนัหลัง ส าหรับเด็ก” 

เพือ่ตรวจคัดกรองความผดิปกตขิองระบบกลา้มเนือ้ กระดกู และขอ้ ในเด็กไทย
อ.พญ.ศริรัิตน ์จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

3604
การประเมนิผลของเครือ่งมอืคอมพวิเตอรช์ว่ยผา่ตัด Zimmer® iASSISTTM เทยีบกับการใช ้

เครือ่งมอืแบบดัง้เดมิในการผา่ตัดขอ้เขา่เสือ่มแบบเปลีย่นทัง้ขอ้
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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3605

การประเมนิลักษณะและวนิจิฉัยแยกถุงน ้าในไต (benign renal cyst) ออกจากมะเร็งของ

เนือ้เยือ่ไต (cystic and non-cystic renal cell carcinoma) โดยการประเมนิจากภาพ

เอ็กซเรยค์อมพวิเตอรห์ลังการฉีดสารทบึรังส ีเพือ่เป็นการลดปรมิาณรังสเีอกซเรยต์อ่ผูป่้วย

ผศ. พญ.นธิดิา ณ สงขลา รังสวีทิยา

3606
การผา่ตัดและการใชย้าเคมบี าบัดในผูป่้วยมะเร็งรังไขช่นดิ sex-cord stromal cell 

ประสบการณ์ 10 ปี ในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
อ. นพ.วฒุนัินท ์อัจฉรยิะโพธา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3607
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาของขีผ้ ึง้คลอแรมเฟนคิอลและขีผ้ ึง้ทีม่ ีRecombinant 

Human Epidermal Growth Factor เป็นสว่นประกอบตอ่การหายของแผลไหมบ้รเิวณหนา้
พญ.ณัฐกาญจน ์จา่งจติ ศัลยศาสตร์

3608 การศกึษาความชกุของการตดิเชือ้ไวรัสไขเ้ลอืดออกเดงกีใ่นผูบ้รจิาคโลหติในเขตกรงุเทพฯ ผศ. รอ. พญ.ปารชิาต ิเพิม่พกิลุ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

3609 การศกึษาความส าคัญทางคลนิกิของกลุม่ประชากร CD133+ ในเนือ้งอกเยือ่หุม้สมองเกรดสงู รศ. นพ.สทิธิ ์สาธรสเุมธี อายรุศาสตร์

3610
การศกึษาน ารอ่งการใชเ้ทคโนโลยกีารขึน้รปูดว้ยเครือ่งพมิพส์ามมติใินการท าปลอกหุม้ขา

เทยีมแกนในระดับใตเ้ขา่
นางสาวจตุมิา รัตนคช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3611

การศกึษาน ารอ่งรปูแบบสารพันธกุรรมในผูป่้วยทีห่ลังปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนดิทีม่ผีลการตรวจ

 Chimerism analysis เป็น Complete donor profile และมอีาการแสดงทางคลนิกิ เพือ่หา

ความไวและความแมน่ย า

นางสาวสลสิา สารพัฒน์ นติเิวชศาสตร์

3612 การศกึษาผลการรักษาดว้ยการรังสรัีกษาในมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกู กรณีไมส่ามารถผา่ตัดได ้ ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

3613
การศกึษาผลของการกระจายแรงกดขณะยนืลงน ้าหนักในเบา้ขาเทยีมระดับใตเ้ขา่ ในผูป่้วยที่

มคีวามยาวของเนือ้บรเิวณปลายตอขาแตกตา่งกัน
อ.ศรินิทพิย ์แกว้ทพิย์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3614
การศกึษาลักษณะและความหนาแน่นของเสน้ประสาทของกระจกตาดว้ยเครือ่งวเิคราะห์

กระจกตาระดับกลอ้งจลุทรรศน ์ในกลุม่ประชากรคนไทย
อ.พญ.ชารนัีนท ์จริภาไพศาล จักษุวทิยา

3615

การศกึษาวจัิยระยะที ่1 แบบสุม่ เปิดฉลาก มกีลุม่ควบคมุทีม่ฤีทธิ ์ในการหาขนาดยา เพือ่

ประเมนิความปลอดภัย ความสามารถในการทนตอ่ยา และการตอบสนองทางภมูคิุม้กันของยา

ไอเอ็นโอ-1800 (INO-1800) เมือ่ใหเ้พยีงชนดิเดยีวหรอืใหร้ว่มกับยาไอเอ็นโอ-9112 

(INO-9112)  โดยการฉีดเขา้กลา้มเนือ้ ตามดว้ยการใชก้ระแสไฟฟ้าผลักตัวยาเขา้สูผ่วิใน

ผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รังทีม่ผีลตรวจแอนตเิจนตอ่เชือ้ไวรัสตับอักเสบบ ี(HBeAg) 

เป็นบวกซึง่ไดรั้บการรักษาดว้ยสารทีค่ลา้ยคลงึกับนวิคลโีอไซต/์นวิคลโีอไทดท์ีเ่ลอืก

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

3616

การศกึษาวจัิยระยะที ่1 บ/ี2 บ ีแบบไมป่กปิด ในพหสุถาบัน เพือ่ศกึษายาพาโนบโินสแตท 

(แอลบเีอช589), ใหร้ว่มกับยา 5-เอซาไซทดินี (ไวดาซาÒ) ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีเ่ป็นโรคมัย

อโีลดสิพลาสตกิซนิโดรม (เอ็มเอสด)ี, โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเรือ้งรังชนดิมัยอโีลโมโนซยัตกิ

 (ซเีอ็มเอ็มแอล) หรอืโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลัน (เอเอ็มแอล)

ผศ.นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

3617

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดทัง้สองขา้งเพือ่เปรยีบเทยีบยาทอีาร-์701เอฟเอกับ

ยาไลเนโซลดิส าหรับรักษาภาวะตดิเชือ้แบคทเีรยีชนดิแกรมบวกในโรงพยาบาลในผูป่้วยปอด

อักเสบทีใ่สเ่ครือ่งชว่ยหายใจ

รศ.นพ. เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

3618

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูการรักษา เพือ่เปรยีบเทยีบการใหเ้พคซา-เวค 

(Pexa-Vec) (วคัซนีแกรนูโลไซต ์โมโนไซต ์โคโลนสีตมิเูลตติง้แฟคเตอร ์(GM-CSF) / ไวรัส

ทีถู่กท าใหเ้อนไซมไ์ทมดินีไคเนสหมดฤทธิ)์ ตามดว้ยการใหย้าโซราฟินบิ (Sorafenib) กับ

การใหย้าโซราฟินบิเพยีงชนดิเดยีว ในผูป่้วยมะเร็งเซลลต์ับระยะลกุลาม (HCC) ซึง่ไมเ่คย

ไดรั้บการรักษาแบบท่ัวรา่งกายมากอ่น

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์  แทนวนัดี อายรุศาสตร์
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3619
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของแอนตบิอดตีอ่ฟอสโฟไลปิดในผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่ดรั้บการ

วนิจิฉัยใหมใ่นโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

3620 ความชกุของเซลลป์ากมดลกูผดิปกตใินสตรไีทยทีต่ดิเชือ้เอชไอวใีนชว่งปี พ.ศ. 2550-2560 ผศ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3621 ความชกุของภาวะน ้าหนักขึน้มากในกลุม่วยัรุน่ทีใ่ชย้าคมุก าเนดิชนดิฉีด อ.พญ.ปรญีาพร จริะกติตดิลุย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3622
ความสม า่เสมอและปัจจัยท านายความสม า่เสมอในการกนิยากลุม่มฤีทธิก์ระตุน้ในเด็กและ

วยัรุน่ทีม่โีรคสมาธสิัน้
อ.นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

3623 คณุลักษณะของอาหารทีเ่หมาะสมส าหรับการกลนืในผูป่้วยหลังผา่ตัดมะเร็งในชอ่งปาก ผศ.นพ.ภาวนิ เกษกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3624
ประสทิธผลของโปรแกรมการลดความรูส้กึถูกตตีรา (stigma) ส าหรับผูป้กครองของผูป่้วย

โรคสมาธสิัน้
ผศ.พญ.สรินัิดดา ปัญญาภาส จติเวชศาสตร์

3625
ปัจจัยดา้นภมูหิลังและบรรยากาศในโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกับตน้ทนุทางจติวทิยาของครู

ประถมศกึษา
นางสาวพชิชาพร สทิธโิชค จติเวชศาสตร์

3626 ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่สมรรถภาพทางรา่งกายในผูป่้วยโรคอว้น ผศ. นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

3627
ผลของการใชอ้ปุกรณ์พยงุอุง้เทา้รว่มกับการตดิเทปบ าบัดในการรักษาภาวะพังผดืใตฝ่้าเทา้

อักเสบ
ผศ.นพ.สนัต ิ อัศวพลังชยั เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3628
ผลของการขาดวติามนิดกีอ่นการผา่ตัดตอ่ภาวะแคลเซยีมในเลอืดต า่ในผูป่้วยทีม่ฮีอรโ์มน

พาราไทรอยดต์ า่หลังผา่ตัดตอ่มไทรอยดร์ะหวา่งทีน่อนโรงพยาบาล
รศ. นพ.ณัฐเชษฐ ์เปลง่วทิยา อายรุศาสตร์

3629 อัตราการใหเ้กล็ดเลอืดอยา่งเหมาะสมในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

3630 อบุัตกิารณ์การเกดิภาวะตับอักเสบจากยาในโรงพยาบาลศริริาช ระหวา่งปี พศ.2548 ถงึ 2558 รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3631 อบุัตกิารณ์ของระดับ ADAMTS13 ทีต่ า่ในผูป่้วยโรคเอสแอลอทีีม่เีกล็ดเลอืดต า่ ผศ.นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

3632

COMPARISON OF NEUTRON MEASUREMENT FROM SELF-SHIELDED MEDICAL 

CYCLOTRON AND CALCULATION GAMMA DOSE RATE FROM ACTIVATED 

COMPONENTS IN CYCLOTRON VAULT

รศ. ดร. รจุพร ชนะชยั และ วทิยาศาสตรรั์งสี

3633
การเปรยีบเทยีบระหวา่งการใหส้ารน ้ากอ่นผา่ตัดและยาออนแดนซทีรอนในการลดอบุัตกิารณ์

คลืน่ไสอ้าเจยีนหลังผา่ตัดถุงน ้าดแีบบสอ่งกลอ้ง: การศกึษาแบบสุม่
ผศ. พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิญัญวีทิยา

3634
การเปลีย่นแปลงของการตรวจพบยนีบรีาฟกลายพันธุ ์(BRAFV600E  ) ในเลอืดของผูป่้วย

กอ่นและหลังการ รักษามะเร็งตอ่มไทรอยด์
อ.นพ. วรตุม ์พงศาพชิญ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3635
การใชเ้สยีงดนตรปีรับแตง่ความถีเ่ปรยีบเทยีบกับเสยีงดนตรท่ัีวไปในการรักษาผูป่้วยทีม่อีาการ

เสยีงรบกวนในหู
ผศ. พญ.ศริพิร ลมิป์วริยิะกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3636
การตัง้คา่แรงดันบวกทีจ่ดุส ิน้สดุการหายใจโดยวธิกีารวดัความดันภายในหลอดอาหารใน

ผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดสอ่งกลอ้งทางนรเีวช
อ. นพ.อรรณพ พริยิะแพทยส์ม วสิญัญวีทิยา

3637
การปนเป้ือนเชือ้ดือ้ยาปฏชิวีนะและการตกคา้งของยาปฏชิวีนะในอาหารส าหรับบรโิภคใน

ประเทศ และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง
ศ.นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

3638
การมชีวีติอยูโ่ดยไมม่กีารด าเนนิโรคของผูป่้วยโรคมะเร็งทีไ่ตในคนไทยหลังไดรั้บการรักษา

แบบจ าเพาะเจาะจงตอ่เซลลม์ะเร็ง
อ. นพ.ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

3639
การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบผลลัพธข์องวธิกีารใหค้วามรูเ้รือ่งการดแูลสขุภาพชอ่งปากและฟัน

ในผูป้กครองทีม่บีตุรชว่งอายกุอ่นวยัเรยีนในแตล่ะวธิี
ผศ.พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ กมุารเวชศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3640

การศกึษาควบคมุแบบสุม่การตัง้คา่แรงดันบวกทีจ่ดุส ิน้สดุการหายใจออกโดยวธิกีารวดัความ

ดันภายในหลอดอาหารสามารถเพิม่การแลกเปลีย่นกา๊ซออกซเิจนระหวา่งการผา่ตัดสอ่ง

กลอ้งทางนรเีวช

อ.นพ.อรรณพ พริยิะแพทยส์ม วสิญัญวีทิยา

3641
การศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยแบบยอ้นหลัง ของยาฮมีา-พลัส ในผูป่้วยโรคไต

เรือ้รังทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาฮมีา-พลัส อยา่งตอ่เนือ่งในโรงพยาบาลศริริาช
รศ.นพ. เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

3642
การศกึษาประสทิธภิาพของอปุกรณ์พยงุขอ้เทา้ชนดิมขีอ้เคลือ่นไหวและมตีัวดดูซบัแรง

กระแทกขณะเดนิบนพืน้ตา่งระดับในผูป่้วยอัมพาตครึง่ซกี
อ.ณัฐพงษ์ พลหาญ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3643
การศกึษาผลของการมัดลวดในผูป่้วยทีม่กีระดกูแตกรา้วระหวา่งการผา่ตัดเปลีย่นขอ้สะโพก

เทยีมแบบครึง่ขอ้ชนดิทีไ่มใ่ชซ้เีมนตใ์นผูป่้วยทีม่กีระดกูคอสะโพกหัก
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3644

การศกึษาหาตัวแปรทางคลนิคิเพือ่วนิจิฉัยแยกโรคตับอักเสบจากภมูคิุม้กันไวเกนิ โรคตับ

อักเสบจากยาและโรคไขมันสะสมในตับทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอลใ์นผูป่้วยทีม่ปัีญหา

ตับอักเสบเรือ้รัง

รศ. นพ.วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

3645
ความถูกตอ้งของภาพ coronal view ในการแยกระหวา่งกอ้นเนือ้งอกทีเ่ป็นมะเร็งและไมเ่ป็น

มะเร็ง โดยใชเ้ครือ่งอัลตรา้ซาวนค์วามถีส่งูอัตโนมัติ
นพ.ธรรมนติย ์อังศสุงิห์ ศนูยถั์นยรักษ์

3646 ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคอว้นชาวไทย อ. นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

3647 ผลการรักษากระดกูตน้แขนสว่นปลายหักสว่น lateral condyle ในเด็ก ศ.ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิลแ์ละกายภาพบ าบัด

3648
ผลการรักษาภาวะกลา้มเนือ้หลังตน้ขาหดรัง้โดยการเจาะยดืกลา้มเนือ้หลังตน้ขา ในผูป่้วย

สมองพกิาร
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3649 ผลของการเสรมิธาตเุหล็กในเด็กสขุภาพดี ผศ. พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ กมุารเวชศาสตร์

3650
อปุสรรคตอ่การสอบเพือ่รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมและขอ้เสนอแนะใน

ทัศนะของบัณฑติแพทยน์านาชาติ
ผศ. พญ.กษณา รักษมณี วสิญัญวีทิยา

3651
เพือ่ศกึษาความชกุของ avascular necrosis of talar body ในผูป่้วย talar neck fracture ที่

มกีระดกูรอบ talus หักรว่มดว้ย
ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3652
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใหอ้อกซเิจนในอัตราการไหลสงูผา่นทางจมกูกับการ

รักษาแบบมาตรฐาน ในผูป่้วยฉุกเฉนิระยะสดุทา้ยทีป่ฏเิสธการใสท่อ่ชว่ยหายใจ
อ. พญ.อรลักษณ์ เรอืงสมบรูณ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3653
การใชส้ารละลาย 24% ซโูครสทางปากเพือ่ลดความปวดจากการท าแผลในเด็กอายนุอ้ยกวา่ 

1ปี
ผศ.พญ.สหัสา หมั่นดี วสิญัญวีทิยา

3654
การด าเนนิโรคและผลการรักษาเนือ้งอกตอ่มหมวกไตชนดิ ฟีโอโครโมไซโตมา ในหญงิ

ตัง้ครรภ์
ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

3655

การตรวจสอบแนวทาง 2 ขัน้ตอนทีใ่ช ้the NAFLD fibrosis score และการตรวจวดั liver 

stiffness ในการพยากรณ์พังผดืตับระดับรนุแรงในผูป่้วยโรคตับคั่งไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการ

ดืม่แอลกอฮอล์

รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3656 การประเมนิตน้ทนุและผลลัพธโ์ครงการเพิม่การเขา้ถงึยาก าพรา้กลุม่ยาตา้นพษิ อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสงัคม

3657
การประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีารบรรลเุป้าหมายของคงิเพือ่ป้องกันการเกดิภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วย

โรคหลอดเลอืดสมองรายใหมท่ีบ่า้น
นางสาวแสงระว ีมณีวรรณ ฝ่ายการพยาบาล

3658

การวจัิยรว่มหลายสถาบันแบบไปขา้งหนา้ ปกปิดทัง้สองทาง และไมม่กีารแทรกแซงเพือ่

คาดการณ์ผลระยะสัน้ของการเกดิภาวะครรภเ์ป็นพษิ/ ภาวะชกัจากครรภเ์ป็นพษิ / HELLP ซนิ

โดรมในสตรตีัง้ครรภช์าวเอเชยีทีอ่าจเกดิภาวะครรภเ์ป็นพษิ

รศ.นพ ตวงสทิธิ ์วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3659

การศกึษษวจัิยระยะที ่2/3 แบบเปิดเผยฉลากยา เพือ่ศกึษาเภสชัจลนศาสตร,์ ความปลอดภัย

 และการออกฤทธิต์า้นไวรัสของสตูรยาเม็ดเดีย่วทีป่ระกอบดว้ยยาเอลวทิกีราเวยีร/์โคบซิสิ

แทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซพรอกซลิ ฟมูาเรต ในผูต้ดิเชือ้เอชไอว-ี1 วยัรุน่ทีไ่ม่

เคยไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นเรโทรไวรัสมากอ่น

ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3660 การศกึษาเปรยีบเทยีบความชุม่ชืน้ของผวิหนังภายหลังการแชน่ ้าและการใชน้ ้าไหลผา่นฝักบัว รศ.พญ.วาณี วสิทุธิเ์สรวีงศ์ กมุารเวชศาสตร์

3661

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของภาพรังสทัีนททีีใ่สก่ายอปุกรณ์เสรมิล าตัวระหวา่งกาย

อปุกรณ์เสรมิล าตัวเฉพาะรายกับกายอปุกรณ์เสรมิล าตัวเฉพาะรายชนดิมสีายปรับไดส้ าหรับ

คนไขก้ระดกูสนัหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตทุีเ่กดิในวยัรุน่

อ.พชิญะ ระโยธี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3662

การศกึษาแบบน ารอ่งเรือ่งการตรวจวดัเวลาการสง่ผา่นของกระเพาะอาหารโดยเปรยีบเทยีบ

ระหวา่งการตรวจทางเวชศาสตรน์วิเคลยีรแ์ละการใชเ้ม็ดยาแคปซลูบรรจวุตัถุทบึแสงรว่มกับ

ภาพถ่ายทางรังสวีทิยา

อ.พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

3663

การศกึษาแบบสุม่ ระยะที ่2 แบบไมป่กปิดการรักษา  ด าเนนิการศกึษาในหลายสถาบัน เพือ่

ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเอ็มพดีแีอล3280เอ(แอนตพิดี-ีแอล1 

แอนตบิอด)ีเปรยีบเทยีบกับโดซแีทกเซลในผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็กทีไ่ม่

ตอบสนองตอ่การรักษาดว้ยยากลุม่พลาตนัิม

อ.พญ.จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

3664
การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบผลของการรักษาผูป่้วยทีม่อีาการจกุแน่นคอ (โกลบัส) ระหวา่ง

การใหส้ขุภาพจติศกึษาการใหย้าคลายกังวลและการใหย้าลดกรด
ผศ.พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

3665
การศกึษาแบบสุม่โดยมกีลุม่ควบคมุ ในผลการใชเ้ลเซอรเ์อ็นดแีย็ก ในการรักษาสผีวิทีเ่ขม้ขึน้

หลังการปลกูถ่ายผวิหนังในระยะยาว
อ. นพ.สทิธโิชค ทวปีระดษิฐผ์ล ศัลยศาสตร์

3666 การศกึษาทัศนคตติอ่การเยีย่มบา้นของนักศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ นายอธปิพัฒน ์ตันตวิงศค์ณุากร สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3667
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธผิลของกลุม่บ าบัดแบบเจรญิสตติอ่ความสามารถของสมองขัน้

สงูในเด็กชัน้ประถมศกึษา
ผศ.นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

3668

การศกึษาผลการรักษาทางคลนิกิ คณุภาพชวีติและความคุม้คา่คุม้ทนุ ของผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดเพือ่เปิดทางระบายน ้าจากชอ่งหนา้ลกูตาไปใตเ้ยือ่บตุา (Trabeculectomy) เทยีบกับ

การใชย้าลดความดันตา

รศ. พญ.งามแข เรอืงวรเวทย์ จักษุวทิยา

3669
การศกึษาผลของโครงการพัฒนากระบวนการเจาะเลอืดเพาะเชือ้ตอ่อัตราการปนเป้ือนของการ

เจาะเลอืดสง่ตรวจเพาะเชือ้ ในผูป่้วยหอ้งฉุกเ
อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3670 การศกึษาพยาธสิภาพดว้ยเอ็มอารไ์อ (ภาพซสัเซบตบิติี)้ ในผูป่้วยโรคอัลไซเมอร์ ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ รังสวีทิยา

3671

การศกึษาวจัิยระยะที ่1บ/ี2บ ีแบบไมป่กปิด ในพหสุถาบัน เพือ่ศกึษายาพาโนบโินสแตทชนดิ

รับประทาน (แอลบเีอช589), ใหร้ว่มกับยา 5-เอซาไซทดินี (ไวดาซา®) ในผูป่้วยผูใ้หญท่ี่

เป็นโรคมัยอโีลดสิพลาสตกิซนิโดรม (เอ็มดเีอส)โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเรือ้รังชนดิมัยอโีลโม

โนซยัตกิ (ซเีอ็มเอ็มแอล) หรอืโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลัน (เอเอ็มแอล) (Protocol 

No. CLBH589H2101)

ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

3672

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอกเพือ่ประเมนิ

ความปลอดภัยและประสทิธผิลของยาเอส-888711 (ลซูทูรอมโบแพค) ส าหรับการรักษาภาวะ

เกล็ดเลอืดต า่ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคตับเรือ้รังทีท่ าหัตถการแบบรกุล ้าทีไ่มเ่รง่ดว่น (แอล-พลัส 2)

ผศ.นพ.วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์
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3673

การศกึษาหาชนดิและปรมิาณสารกระตุน้การเจรญิเตบิโตทีเ่หมาะสมส าหรับเปลีย่นแปลง

เซลลต์น้ก าเนดิชนดิมเีซนไคมจ์ากสายสะดอืและผนังถุงน ้าคร า่ชัน้ในเป็นเซลลก์ระดกูออ่น

เพือ่การรักษาโรคขอ้เขา่เสือ่ม

ดร.ทัศนยี ์เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3674
การศกึษาอัตราการสอ่งไฟรักษาภาวะตัวเหลอืงทีเ่กนิความจ าเป็นในทารกกลุม่เสีย่งตอ่ภาวะ

ตัวเหลอืงรนุแรงในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ปิตพิร ศริพัิฒนพพิงษ์ กมุารเวชศาสตร์

3675
การศกึษาอบุัตกิารณ์ ปัจจัยเสีย่ง การรักษา และผลลัพธ ์ภาวะการตดิเชือ้รนุแรงในกระแส

โลหติและภาวะช็อกจากการตดิเชือ้ในเด็กตัง้แตเ่ริม่วนิจิฉัยแบบพหสุถาบัน
ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์

3676
ความแปรผันของยนีทีส่มัพันธก์ับโรคอว้นในกลุม่ผูป่้วยโรคอว้นทีเ่ขา้รับการรักษาที่

โรงพยาบาลศริริาช
อ.นพ.พรพจน ์เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

3677
ความชกุของโรคตับคั่งไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอลแ์ละความสมัพันธข์องการมี

โรคตับชนดินีก้ับรปูแบบการรับประทานอาหารในบคุลากรทางการแพทย์
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3678
ความสมัพันธข์องระยะเวลาการชกักับปรมิาณยาระงับความรูส้กึในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษาโดย

การกระตุน้ใหช้กั¬ดว้ยไฟฟ้า
นางสาวกรนกิา ยานการ วสิญัญวีทิยา

3679 ความสมัพันธร์ะหวา่งการเห็นคณุคา่ในตนเองและรปูแบบการอบรมเลีย้งดใูนวยัรุน่สมาธสิัน้ ผศ. พญ.ฑฆิัมพร หอสริิ จติเวชศาสตร์

3680
ทัศนะของนักศกึษาทีม่ตีอ่การจัดสภาพแวดลอ้มทางวชิาการระดับบัณฑติศกึษา คณะ

แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐแหง่หนึง่
นางสาวญาดา ฉายแสง นติเิวชศาสตร์

3681
ประสทิธผิลของโปรแกรมการฝึกอบรมวธิปีรับพฤตกิรรมเด็กตอ่การรับรูค้วามสามารถตนเอง 

และการเลีย้งดขูองผูป้กครองเด็กสมาธสิัน้
รศ. พญ.สพุร อภนัินทเวช จติเวชศาสตร์

3682
ประสทิธผิลของการฟ้ืนฟผููป่้วยทีม่ภีาวะกลนืล าบากจากโรคหลอดเลอืดสมองเฉียบพลันใน

เวชปฏบิัต ิ
ผศ. พญ.ผกามาส ตันวจิติร เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3683
ประสทิธภิาพของฮอรโ์มนเอสโตรเจนชนดิรับประทานในการป้องกันภาวะระดผูดิปกตใินผูท้ีฝั่ง

ยาคมุก าเนดิ: การวจัิยแบบสุม่ทีม่กีลุม่ควบคมุ
อ. พญ.ปรญีาพร จริะกติตดิลุย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3684

ประสทิธภิาพของฮอรโ์มนดโีสเจสเตรลแบบเป็นรอบในการรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะเลอืดออก

ผดิปกตจิากโพรงมดลกูทีส่มัพันธก์ับภาวะไมต่กไข:่ การศกึษาแบบสุม่ปกปิดทัง้สองฝ่ายและ

กลุม่ทดลองไมด่อ้ยกวา่กลุม่เปรยีบเทยีบ

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3685
ปัจจัยเสีย่งตอ่การมพัีฒนาการผดิปกตทิีอ่าย ุ12 และ 24 เดอืน ของทารกเกดิกอ่นก าหนด 

หรอืมนี ้าหนักแรกเกดินอ้ยกวา่ 1,500 กรัมทีโ่รงพยาบาลศริริาช
อ. ดร. พญ.บรุณี อยา่งธารา กมุารเวชศาสตร์

3686 ปัจจัยท านายสมรรถภาพทางกายในผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บรยางค์ นางสาวจฑุามาศ พันธด์ี ฝ่ายการพยาบาล

3687
ผลของการใชคู้ม่อืดแูลตนเองรว่มกับการรักษาตามปกต ิเปรยีบเทยีบกับการรักษาตามปกติ

เพยีงอยา่งเดยีว ในกลุม่ผูป่้วยหลังการรักษามะเร็งเตา้นมทีม่ภีาวะแขนบวมน ้าเหลอืง
รศ. พญ.กิง่แกว้ ปาจรยี์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3688
ระบาดวทิยาของภาวะหลอดลมอักเสบทีส่มัพันธก์ับการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจจากเชือ้แบคทเีรยี

แกรมลบชนดิดือ้ตอ่ยาตา้นจลุชพีหลายขนานในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.ดร.พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

3689
ลักษณะทางคลนิกิและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับผลลัพธข์องการรักษาการตดิเชือ้ 

Stenotrophomonas maltophilia ในผูป่้วยทีรั่บการรักษาตัวในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.อนุภพ จติตเ์มอืง อายรุศาสตร์

3690
THE IMPACT OF DENV NS1 ASSAY ON REPORTED DENGUE CASES IN 506 

SURVEILLANCE REPORT IN BANGKOK
รศ. นพ. วนัิย รัตนสวุรรณ และ น.ส.มนสณีิย ์จันทรส์วา่ง วทิยาการระบาด

3691
กรณีศกึษาเรือ่งประสทิธผิลของการออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายรว่มกับขาเทยีม

ส าหรับวิง่ ในผูใ้สข่าเทยีมระดับใตเ้ขา่
อ.สาวติร ีศรที าบญุ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร
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3692

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกอ่นและหลังการใชง้านระหวา่งถุงเบา้ออ่นขาเทยีมแบบ

ซลิโิคนโลคอสโลคอลเมด (Low Cost Local Made) และถุงซลิโิคนแบบออตโต บอ๊ก ยนูโีอ

 ยนูฟีอรม์ (Ottobock® Uneo (Uniform)) ในดา้นการกระจายแรงทีก่ระท าตอ่ตอขาและ

ความทนทานของถุงซลิโิคน

อ.จตุมิา รัตนคช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3693
การกดคอแบบ BURP เพิม่ความส าเร็จในการเห็นกลอ่งเสยีงและใสท่อ่หายใจในผูท้ีม่ ี

ประสบการณ์การใสท่อ่หายใจไมม่าก
ผศ. พญ.ฐติกิัญญา ดวงรัตน์ วสิญัญวีทิยา

3694
การศกึษาเปรยีบเทยีบการรักษาทารกทีแ่พโ้ปรตนีในนมววัดว้ยนมกรดอะมโินจากตา่งประเทศ

กับนมกรดอะมโินทีผ่ลติขึน้ใหม่
ศ.นพ.พภิพ จริภญิโญ กมุารเวชศาสตร์

3695
การศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจัยดา้นพฤตกิรรม และความเครยีดระหวา่งกลุม่ทีม่ภีาวะเมตาบอลกิ

ซนิโดรม และไมม่ภีาวะเมตาบอลกิซนิโดรม

ผศ. ดร.พญ. มยรุ ีหอมสนทิ และ น.ส.มัญชกุานต ์งามบญุ

ฤทธิ์
วทิยาการระบาด

3696 ความสมัพันธร์ะหวา่งกับการเห็นคณุคา่ในตนเองและรปูแบบการอบรมเลีย้งดใูนวยัรุน่สมาธสิัน้ อ.พญ.ฑฆิัมพร หอสริิ จติเวชศาสตร์

3697
เชือ้กอ่โรคและลักษณะทางคลนิกิของโรคปอดอักเสบชมุชนในผูป่้วยผูใ้หญท่ีรั่บไวรั้กษาใน

โรงพยาบาล
รศ.พญ. เบญจมาศ ชว่ยช[ูหัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3698 แบบแผนการตรวจตดิตามและการตรวจพบการกลับเป็นซ า้ของมะเร็งเตา้นมในรพ.ศริริาช รศ.พญ. ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3699

การเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิ ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร และผลของการรักษาโรค

กลา้มเนือ้อักเสบไมท่ราบสาเหตชุนดิ necrotizing autoimmune myopathy และโรคกลา้

เนือ้อักเสบไมท่ราบสาเหตชุนดิอืน่ๆในผูป่้วยไทย

รศ.พญ. วนัรัชดา คัชมาตย[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3700
การเพิม่ประสทิธภิาพการนับแยกชนดิเซลลใ์นน ้าไขสนัหลังดว้ยการเตมิสารละลายโปรตนี 

โครงการน ารอ่ง
รศ.พญ. นาราพร ประยรูววิฒัน[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3701
การใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจชนดิไมค่กุคามในผูป่้วยทีม่ภีาวะการหายใจลม้เหลวทีห่อผูป่้วย

อายรุศาสตรโ์รงพยาบาลศริริาช
ผศ.นพ. นัฐพล ฤทธิท์ยมัย[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3702
การใชเ้ครือ่งวดัปรมิาณสารน ้าจากความตา้นทานไฟฟ้า ชว่ยประเมนิและการก าจัดสารน ้าใน

ผูป่้วยวกิฤตท่ไีดรั้บการบ าบัดทดแทนไต

รศ.พญ. รณษิฐา รัตนะรัต[หัวหนา้โครงการ], อ.นพ. เอ

กรนิทร ์ภมูพิเิชฐ[ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3703
การใชย้า omalizumab (โอมาลซิแูมป) ในการเพิม่ระดับอาหารแบบเร็ว ในการบ าบัดทางอมิ

มนูในผูป่้วยทีแ่พอ้าหาร

รศ.นพ. ตอ่พงษ์ ทองงาม[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. มงคล สมพร

รัตนพันธ[์หัวหนา้โครงการ],
อายรุศาสตร์

3704
การก าเรบิของไวรัสตับอักเสบบใีนผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่ดรั้บเคมบี าบัดและไดรั้บการ

ป้องกันดว้ยยา Lamivudine ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.นพ. ยิง่ยง ชนิธรรมมติร[์อาจารยท์ีป่รกึษา], อายรุศาสตร์

3705 การจัดตัง้เครอืขา่ยวจัิยการระงับความรูส้กึในผูส้งูอายขุองคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ผศ.พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิญัญวีทิยา

3706
การตรวจประเมนิพังผดืในตับเพือ่การจัดล าดับความเสีย่งของการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส ้

ใหญแ่ละไสต้รงในผูป่้วยโรคตับคั่งไขมันซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอล์
รศ.นพ. พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3707
การตรวจสอบความแมน่ย าของการตรวจ MSI-H ดว้ยเครือ่งมอื Idylla™ MSI Assay ในชิน้

เนือ้มะเร็งล าไสใ้หญ่
ผศ.พญ. กฤตยิา กอไพศาล[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3708 การประสานความรว่มมอืเพือ่การดแูลผูเ้ป็นเบาหวาน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

รศ.พญ. อภริด ีศรวีจิติรกมล[หัวหนา้โครงการ], ผศ.นพ. พร

พจน ์เปรมโยธนิ[ผูร้ว่มวจัิย], รศ.พญ. นันทกร ทองแตง[ผู ้

รว่มวจัิย], ผศ.นพ. ธาดา คณุาวศิรตุ[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. วรี

ชยั ศรวีณชิชากร[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์
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3709 การลงทะเบยีนผ ้ิ เูป็นเบาหวาน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

รศ.นพ. ณัฐเชษฐ ์เปลง่วทิยา[ผูร้ว่มวจัิย], รศ.พญ. อภริด ีศรี

วจิติรกมล[หัวหนา้โครงการ], ผศ.นพ. วรีชยั ศรวีณชิชากร[ผู ้

รว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3710

การวจัิยแบบกลุม่คูข่นาน ระยะเวลา 12 สปัดาห ์แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้ผูป่้วยและผูว้จัิย 

ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของยาแอลไอเค066 ในผูป่้วยโรคอว้นทีม่ตีับ

อักเสบจากไขมันพอกตับชนดิทีไ่มไ่ดเ้กดิจากแอลกอฮอล์

รศ.นพ. พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3711

การวจัิยระยะที ่3 ชนดิสุม่ แบบปกปิดกลุม่การรักษาทัง้สองฝ่าย เพือ่ศกึษาวจัิยยาแพมโบรลซิู

แมบเมือ่ใหร้ว่มกับยาอพิลิมิแูมบ เปรยีบเทยีบกับยาแพมโบรลซิแูมบเมือ่ใหร้ว่มกับยาหลอก

ในอาสาสมัครโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กขัน้ 4 ระยะแพรก่ระจาย ทีย่ังไมเ่คย

ไดรั้บการรักษามากอ่น และมผีลตรวจพดี-ีแอล1 (PD-L1) ในเซลลม์ะเร็งเป็นบวก (คะแนน

สดัสว่นของเซลลม์ะเร็ง (TPS) มากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 50

ผศ.พญ. จารวุรรณ เอกวลัลภ[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. นพดล 

โสภารัตนาไพศาล[หัวหนา้โครงการ], รศ.พญ. ศทุธนิ ีอทิธิ

เมฆนิทร[์ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. ศริโิสภา เตชะวฒันวรรณา[ผู ้

รว่มวจัิย], ผศ.พญ. กฤตยิา กอไพศาล[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. 

จอมจติต ์จันทรัศม[ีผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร

[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. ลักษมันต ์ธรรมลขิติกลุ[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3712

การวจัิยระยะที3่ แบบสุม่ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้นโดยมกีลุม่ควบคมุทีไ่ดรั้บยาหลอกและยาที่

มฤีทธิ ์ซ ึง่ด าเนนิการในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของการให ้

ยาฟิลโกทนิบิเพยีงชนดิเดยีว และใหร้ว่มกับยาเมโธเทรกเซด( เอ็มทเีอกซ)์นาน 52 สปัดาห ์

ในอาสาสมัครทีก่ าลังมอีาการของโรคขอ้อักเสบรหูม์าตอยดร์ะดับปานกลางถงึรนุแรง ซึง่ไม่

เคยไดรั้บการรักษาดว้ยยาเมโธเทรกเซดมากอ่น

รศ.พญ. ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3713
การศกึษา KIR gene และ HLA-C ในผูป่้วยโรคเสน้ประสาทตาและไขสนัหลังอักเสบนวิโร

มัยอลิัยตสิ ออฟตกิา
รศ.พญ. นาราพร ประยรูววิฒัน[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3714
การศกึษาเปรยีบเทยีบการนอนโรงพยาบาลซ า้ของผูป่้วยหัวใจลม้เหลวทีเ่ขา้รับการรักษาใน

คลนิกิพเิศษส าหรับผูป่้วยหัวใจลม้เหลวกับคลนิกิผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล
ศ.นพ. รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3715

การศกึษาเปรยีบเทยีบการควบคมุอาหารทีม่ฟีอสฟอรัสสงูในการลดระดับของไฟโบรบลาสท์

โกรทแฟคเตอร ์23 ในเลอืดของผูป่้วยโรคไตเรือ้รังระยะที ่3 กับการควบคมุอาหารรว่มกับการ

ใหแ้คลเซยีมคารบ์อเนต

ผศ.พญ. ไกรวพิร เกยีรตสินุทร[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3716 การศกึษาเปรยีบเทยีบทางคลนิกิของไวรัสตับอักเสบอแีละไวรัสตับอักเสบเอเฉียบพลัน รศ.นพ. ทวศีักดิ ์แทนวนัด[ีหัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3717
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการตรวจเสน้ฟอกเลอืดเพือ่คน้หาภาวะเสน้ฟอกเลอืด

ตบีตันดว้ยวธิไีมท่ าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ
อ.นพ. สกุจิ รักษาสขุ[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3718

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใชเ้ครือ่งออกซเิจนชนดิอัตราการไหลสงู (high 

flow oxygen nasal cannula) กับอปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบ อปุกรณ์ชว่ยหายใจชนดิแรงดัน

บวกแบบสวมหนา้กาก (noninvasive positive pressure ventilation) ภายหลังการถอดทอ่

ชว่ยหายใจในผูป่้วยทีม่ี

รศ.นพ. สรัุตน ์ทองอยู[่ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. ทนุวงศ ์เวยีรศลิป์

[หัวหนา้โครงการ],
อายรุศาสตร์

3719

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการทดสอบภมูแิพ ้

ตอ่หนูโดยวธิกีารสะกดิผวิหนังดว้ยน ้ายาสกัดสารกอ่ภมูแิพจ้ากหนูทีผ่ลติในประเทศและน าเขา้

จากตา่งประเทศ ในผูป่้วยภมูแิพร้ะบบทางเดนิหายใจ

ศ.พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร
กมุารเวชศาสตร์

3720
การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาระหวา่งภาวะปฏเิสธอวยัวะทีจ่าก

ระบบภมูคิุม้กันชนดิแอนตบิอดีท้ีเ่กดิในชว่งตน้และชว่งหลังของการปลกูถ่ายไต
ผศ.นพ. นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธ[ิหัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3721
การศกึษาเปรยีบเทยีบอายกุารใชง้านของเสน้ฟอกเลอืดแตล่ะชนดิในผูป่้วยโรคไตเรือ้รังทีม่ี

อายมุากกวา่ 65 ปี
อ.นพ. สกุจิ รักษาสขุ[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

Page 220 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3722
การศกึษาการแสดงออกของแอนตบิอดตีอ่ม็อก (anti-MOG antibody) ในซร่ัีมผูป่้วยกลุม่โรค

ปลอกประสาทของระบบประสาทสว่นกลางอักเสบ
รศ.พญ. นาราพร ประยรูววิฒัน[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3723

การศกึษาการตรวจหาเอควิพ-ี4 แอนตบิอดใีนซร่ัีมผูป่้วยกลุม่โรคปลอกประสาทอักเสบของ

ระบบประสาทสว่นกลาง โดยใชเ้ซลล ์AQP4-HEK293 ทีเ่ตรยีมขึน้ในโรงพยาบาลศริริาช ดว้ย

วธิตีรวจยอ้มเซลล ์(cell-based assay) และดว้ยเครือ่งโฟลซยัโตมเิตอร์

รศ.พญ. นาราพร ประยรูววิฒัน[์ผูร้ว่มวจัิย], อายรุศาสตร์

3724
การศกึษาความชกุของภาวะความดันโลหติสงูเฉพาะชว่งเชา้และความดันโลหติโดยเฉลีย่ที่

บา้นสงูในผูป่้วยโรคความดันโลหติสงู ทีค่ลนิกิความดันโลหติสงู โรงพยาบาลศริริาช
ศ.เกยีรตคิณุ นพ. พรีะ บรูณะกจิเจรญิ[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3725

การศกึษาทัศนคตติอ่การรักษาดว้ยยาฉีดอนิซลูนิของแพทยแ์ละผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ทีม่ี

ขอ้บง่ชีใ้นการเริม่ยาฉีดอนิซลูนิ เนือ่งจากไมส่ามารถควบคมุระดับน ้าตาลไดด้ว้ยยาชนดิ

รับประทาน

ผศ.นพ. วรีชยั ศรวีณชิชากร[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. ชยัวฒัน ์

วชริศักดิศ์ริ[ิผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. ธเนศ ชยัสถาผล[ผูร้ว่ม

วจัิย], ผศ.นพ. ธเนศ ชยัสถาผล[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. ชลธชิา 

เอือ้สมหวงั[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. ชลธชิา เอือ้สมหวงั[ผูร้ว่ม

วจัิย], อ.พญ. ตลุยา สตีสวุรรณ[หัวหนา้โครงการ], อ.พญ. 

ตลุยา สตีสวุรรณ[หัวหนา้โครงการ],

อายรุศาสตร์

3726

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยการรักษา ของยาแพมโบรลซิแูมบชนดิเดีย่ว 

เปรยีบเทยีบกับยาโดซแีท็กเซล ยาแพคลแิท็กเซล หรอืยาไอรโินทแีคน ชนดิเดีย่ว ทีเ่ป็น

ตัวเลอืกของแพทย ์ในอาสาสมัครโรคมะเร็งหลอดอาหารชนดิอะดโีนคารซ์โินมาและชนดิสค

วามัสเซลลร์ะยะลกุลาม/แพรก่ระจายทีม่คีวามกา้วหนา้ของโรคหลังจากไดรั้บการรักษา

มาตรฐานอันดับแรก

อ. นพ.นพดล โสภารัตนไพศาล อายรุศาสตร์

3727

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่3 ของยาแพมโบรลซิแูมบ (ยาเอ็มเค-3475) เป็นการรักษาอันดับ

แรก ในการรักษาโรคมะเร็งชนดิสความัสเซลลบ์รเิวณศรีษะและล าคอทีก่ลับเป็นซ า้/

แพรก่ระจายมาจากทีอ่ืน่

ผศ.พญ. จารวุรรณ เอกวลัลภ[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. นพดล 

โสภารัตนาไพศาล[หัวหนา้โครงการ], รศ.พญ. ศทุธนิ ีอทิธิ

เมฆนิทร[์ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. ศริโิสภา เตชะวฒันวรรณา[ผู ้

รว่มวจัิย], ผศ.พญ. กฤตยิา กอไพศาล[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. 

จอมจติต ์จันทรัศม[ีผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร

[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. ลักษมันต ์ธรรมลขิติกลุ[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3728
การศกึษาประเมนิคะแนน APRI และ FIB-4 ในการวนิจิฉัยภาวะพังผดืในตับในผูป่้วยตับอักเสบ

เรือ้รังในประเทศไทย
รศ.นพ. วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3729
การศกึษาระยะเวลาทีน่ ้ายาคา้งทอ้งทีท่ าใหม้กีารขจัดของเสยีโมเลกลุเล็กสงูสดุในผูป่้วยลา้ง

ไตทางชอ่งทอ้ง

อ.นพ. สชุาย ศรทีพิยวรรณ[หัวหนา้โครงการ], อ.พญ. ทัศน์

พรรณ ศรทีองกลุ[ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3730

การศกึษาระยะที ่2 แบบสุม่ เปิดเผยการรักษา ในผูเ้ขา้รว่มการวจัิย 2 กลุม่ เพือ่เปรยีบเทยีบ

การรักษาดว้ยยาแพมโบรลซิแูมบ (MK-3475) ตัวเดยีว กับการรักษาดว้ยยาเคมบี าบัดตาม

มาตรฐาน ในผูป่้วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมกู ชนดิกลับเป็นซ า้หรอืแพรก่ระจาย ทีเ่คยไดรั้บการ

รักษาดว้ยยากลุม่แพลทนัิมมากอ่น

ผศ.พญ. จารวุรรณ เอกวลัลภ[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. นพดล 

โสภารัตนาไพศาล[หัวหนา้โครงการ], รศ.พญ. ศทุธนิ ีอทิธิ

เมฆนิทร[์ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. ศริโิสภา เตชะวฒันวรรณา[ผู ้

รว่มวจัิย], ผศ.พญ. กฤตยิา กอไพศาล[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. 

จอมจติต ์จันทรัศม[ีผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร

[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. ลักษมันต ์ธรรมลขิติกลุ[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์
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3731

การศกึษาระยะที ่3 แบบเปิด โดยวธิกีารสุม่ท าในหลายศนูยว์จัิยท่ัวโลก ของยาเมดด ิ(MEDI)

 4736 รว่มกับยาทรมีลีมิแูม็บ (Tremelimumab) หรอืยาเมดด ิ(MEDI) 4736 ชนดิเดยีว 

เปรยีบเทยีบกับการรักษามาตรฐาน ในการรักษาเป็นล าดับแรกส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งศรีษะและ

ผศ.พญ. จารวุรรณ เอกวลัลภ[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. นพดล 

โสภารัตนาไพศาล[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. นพดล โสภารัตนา

ไพศาล[ผูร้ว่มวจัิย], รศ.พญ. ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร[์หัวหนา้

โครงการ], อ.พญ. ศริโิสภา เตชะวฒันวรรณา[ผูร้ว่มวจัิย], 

ผศ.พญ. กฤตยิา กอไพศาล[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. จอมจติต ์

จันทรัศม[ีผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร[ผูร้ว่ม

วจัิย], อ.นพ. ลักษมันต ์ธรรมลขิติกลุ[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3732

การศกึษาวจัิยแบบควบคมุดว้ยยาหลอก ปกปิดขอ้มลูการรักษาสองดา้นโดยมรีะยะการ

เปิดเผยขอ้มลูเพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเอ็มอดีไีอ-551 (MEDI-551)

 ในอาสาสมัครวยัผูใ้หญท่ีม่ภีาวะไขสนัหลังและเสน้ประสาทตาอักเสบ (neuromyelitis 

optica) และกลุม่อาการของภาวะไขสนัหลังและเสน้ประสาทตาอักเสบ (neuromyelitis 

optica spectrum disorders)

รศ.พญ. นาราพร ประยรูววิฒัน[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3733

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ไปขา้งหนา้ ปกปิดทัง้สองทางเป็นกลุม่คูข่นานเพือ่แสดงความเทา่

เทยีมกันทางผลการรักษาของยาอเีพยีว (EPIAO) กับยามาตรฐานอเีพร็กซ ์(EPREX) ใน

อาสาสมัครทีม่ภีาวะโลหติจางเนือ่งจากโรคไตเรือ้รัง (CKD) ทีย่ังไมไ่ดรั้บการลา้งไต 

(Pre-dialysis) (Proto

ศ.นพ. เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย[์หัวหนา้โครงการ], อ.พญ. 

ทัศนพ์รรณ ศรทีองกลุ[ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3734

การศกึษาวจัิยในระยะ 2/3 พหสุถาบัน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยในการ

รักษาแบบจ าเพาะเจาะจงหลายเป้าหมายส าหรับผูป่้วยมะเร็งปอดชนดิไมใ่ชเ่ซลลเ์ล็กระยะ

ลกุลาม หรอืแพรก่ระจายทีม่กีารกลายพันธุข์องเซลลร์า่งกายทีต่รวจพบไดใ้นเลอืด(บ-ีฟาสท:์

 การตรวจคัดกรองโดยใชผ้ลการตรวจเลอืดเป็นอยา่งแรก)

ผศ.พญ. จารวุรรณ เอกวลัลภ[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. นพดล 

โสภารัตนาไพศาล[ผูร้ว่มวจัิย], รศ.พญ. ศทุธนิ ีอทิธเิมฆนิทร์

[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. ศริโิสภา เตชะวฒันวรรณา[ผูร้ว่มวจัิย], 

ผศ.พญ. กฤตยิา กอไพศาล[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. จอมจติต ์

จันทรัศม[ีผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร[หัวหนา้

โครงการ],

อายรุศาสตร์

3735

การศกึษาวจัิยรว่มในหลายสถาบัน แบบสุม่ เปิดเผยชือ่ยา เพือ่ศกึษาการใชย้าเอส 649266 

หรอืการรักษาทีท่ีส่ดุทีม่สี าหรับการรักษาการตดิเชือ้รนุแรงซึง่เกดิจากเชือ้แกรมลบทีด่ือ้ตอ่ยา

คารบ์าพเีนม

ศ.นพ. วษิณุ ธรรมลขิติกลุ[หัวหนา้โครงการ], รศ.พญ. 

ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย[์หัวหนา้โครงการ], ผศ.นพ. รจุภิาส 

สริจิตภัุทร[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3736

การศกึษาวจัิยระยะทีส่าม แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย สหสถาบัน เป็นระยะเวลา 48 

สปัดาห ์โดยมชีว่งควบคมุดว้ยยาหลอก 12 สปัดาหแ์รก เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและ

ประสทิธภิาพของยาโอสโิลโดรสแตทในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคคชุชิง่

รศ.พญ. อภริด ีศรวีจิติรกมล[หัวหนา้โครงการ], ผศ.นพ. 

ธาดา คณุาวศิรตุ[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. ปวณีา ชณุหโรจนฤ์ทธิ์

[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3737
การศกึษาอณูพันธศุาสตรแ์ละวทิยาภมูคิุม้กันของผูป่้วยโรคเบาหวานทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยกอ่น

อาย ุ30 ปี ในประเทศไทย
รศ.นพ. ณัฐเชษฐ ์เปลง่วทิยา[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3738

ความเป็นไปไดแ้ละความปลอดภัยของการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหัวใจโดยการกระตุน้ดว้ย

ยาแอดดโินซนี เทยีบกับการตรวจทางนวิเคลยีรด์ว้ยสารเซสตามบิ ีในผูป่้วยทีใ่สเ่ครือ่งกระตุน้

หัวใจอเิล็กโทรนคิชนดิทีเ่ขา้เครือ่งคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าได ้: การสุม่แบบมกีลุม่ควบคมุ และ

การตดิตามอาการทางคลนิกิระยะเวลา 3 ปี

ศ.พญ. ธนัญญา บณุยศรินัินท[์หัวหนา้โครงการ], รศ.นพ. 

สชัชนะ พุม่พฤกษ์[ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3739
ความเหมาะสมของการใช ้Mobile Application ในการเลอืกใชย้าตา้นจลุชพีในการรักษา

ผูป่้วยในทีโ่รงพยาบาลศริริาช

ศ.นพ. วษิณุ ธรรมลขิติกลุ[ผูร้ว่มวจัิย], รศ.พญ. ภญิโญ 

รัตนาอัมพวลัย[์หัวหนา้โครงการ],
อายรุศาสตร์
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3740

ความกระจกุตัวของโรคตับคั่งไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอลใ์นญาตสิายตรงล าดับ

ทีห่นึง่ในครอบครัวของผูป่้วยโรคตับคั่งไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอลช์นดิดัชนี

มวลกายปกติ

อ.นพ. ชนนิทร ์ลิม่วงศ[์ผูร้ว่มวจัิย], รศ.นพ. พลูชยั จรัสเจรญิ

วทิยา[หัวหนา้โครงการ],
อายรุศาสตร์

3741
ความชกุและปัจจัยทีส่มัพันธก์ับภาวะซมึเศรา้, ภาวะวติกกังวล และความคดิฆา่ตัวตายใน

ผูป่้วยโรคมัยอลินิระบบประสาทสว่นกลางในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.ภคนิ แกว้พจิติร จติเวชศาสตร์

3742 ความชกุของมะเร็งไทรอยดใ์นผูป่้วย Graves’ disease ผศ.นพ. ธาดา คณุาวศิรตุ[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3743
ความตระหนัก ทัศนคต ิความรู ้และพฤตกิรรมเกีย่วกับการใชย้าตา้นจลุชพีและเชือ้ดือ้ยาตา้น

จลุชพี
ศ.นพ. วษิณุ ธรรมลขิติกลุ[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3744
ความปลอดภัยของทรักซมิา่(ยาชวีวตัถุคลา้ยคลงึแอนตีซ้ดี ี20 โมโนโคลนอลแอนตีบ้อดี)้ใน

ผูป่้วยโรคขอ้และออโตอมิมนู
รศ.พญ. วนัรัชดา คัชมาตย[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3745
ความสมัพันธร์ะหวา่งสมรรถภาพการปฎบิัตงิานกับคะแนนประเมนิขณะฝึกอบรมและคะแนน

สอบวฒุบิัตรในแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

รศ.พญ. พจมาน พศิาลประภา[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. ธเนศ 

ชยัสถาผล[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. ชลธชิา เอือ้สมหวงั[ผูร้ว่ม

วจัิย], อ.พญ. ตลุยา สตีสวุรรณ[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. รังสมิา 

ทนิมณี[หัวหนา้โครงการ],

อายรุศาสตร์

3746
ประโยชนข์องการใชค้ลืน่เสยีงความถีส่งูภายในหลอดลมและอลีาสโตกราฟฟ่ีเพือ่วนิจิฉัยการ

แพรก่ระจายของตอ่มน ้าเหลอืงทรวงอกในผูป่้วยมะเร็งปอด

รศ.นพ. แจม่ศักดิ ์ไชยคนุา[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. ศภุฤกษ์ 

ดษิยบตุร[ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3747
ประโยชนข์องการน าแนวทางเวชปฎบิัตสิ าหรับโรคกระดกูพรนุโดยมลูนธิโิรคกระดกูพรนุแหง่

ประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2559 มาใชเ้พือ่การวนิจิฉัยโรคกระดกูพรนุในผูป่้วยโรคเอส แอล อี
ผศ.พญ. อัจฉรา กลุวสิทุธิ[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3748
ประสทิธผิล และความคุม้คา่จากการรักษาผูป่้วยโรคระบบประสาทดว้ย Human Normal 

Immunoglobulin Intravenous ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ.พญ. นาราพร ประยรูววิฒัน[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3749
ประสทิธผิลของยา Polymyxin B ในการรักษาการตดิเชือ้แบคทเีรยีกรัมลบทีด่ือ้ตอ่ยาตา้นจลุ

ชพีหลาย ๆ ขนาน

ศ.นพ. วษิณุ ธรรมลขิติกลุ[อาจารยท์ีป่รกึษา], รศ.พญ. 

พรพรรณ กูม้านะชยั[ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3750
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการรักาาดว้ยออกซเิจนอัตราการไหลสงูผา่นทางจมกูใน

หอผูป่้วยอายรุศาสตรโ์รงพยาบาลศริริาช
ผศ.นพ. นัฐพล ฤทธิท์ยมัย[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3751
ประสทิธภิาพของยาฟอสโฟมัยซนิในการรักษาโรคตดิเชือ้ในทางเดนิปัสสาวะสว่นบนทีเ่กดิ

จากเชือ้ E.coli ชนดิสรา้งเอนไซม ์ESBL ภายหลังจากไดย้าปฏชิวีนะชนดิฉีด
รศ.พญ. พรพรรณ กูม้านะชยั[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3752 ปัจจัยทีท่ าใหเ้กดิความลา่ชา้ในกระบวนการคัดกรองผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองเฉียบพลัน นางสาวมนันชยา กองเมอืงปัก ฝ่ายการพยาบาล

3753
ผลการรักษาผูป่้วยมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็ก (Non-small cell) ระยะลกุลามทีม่กีาร

กลายพันธุข์องEpidermal growth factor receptor (EGFR) ชนดิทีพ่บไดน้อ้ย

อ.พญ. ศริโิสภา เตชะวฒันวรรณา[ผูร้ว่มวจัิย], อ.พญ. จอม

จติต ์จันทรัศม[ีหัวหนา้โครงการ], อ.นพ. ปองวฒุ ิดา่นชยั

วจิติร[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3754
ผลของชว่งเวลาการหมนุเวยีนปฏบิัตงิานตอ่ทักษะการเขยีนค าสัง่การรักษาในหอผูป่้วย ระยะ

สัน้ของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6
อ.พญ. รังสมิา ทนิมณี[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3755
ผลของยา ranolazine ในการรักษาผูป่้วยทีม่อีาการจาก outflow-tract premature 

ventricular contractions เมือ่เทยีบกับ beta-blocker
รศ.พญ. วรางคณา บญุญพสิฏิฐ[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3756 ผลของระดับอัลบมูนิตอ่ระดับคอรต์ซิอลในเลอืดในผูป่้วยทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นภาวะวกิฤต ศ.นพ. สทุนิ ศรอีัษฎาพร[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3757 ผลลัพธข์องสตรตีัง้ครรภท์ีป่่วยดว้ยโรคหัวใจในโรงพยาบาลศริริาช ผศ.พญ. เมทนิ ีกติตโิพวานนท[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3758 ภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะในผูป่้วยฟอกไตเรือ้รังทีม่โีรคหัวใจและหลอดเลอืด
รศ.นพ. ทว ีชาญชยัรจุริา[หัวหนา้โครงการ], อ.พญ. กรชนก 

วารแีสงทพิย[์ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์
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โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3759
ระบาดวทิยาและลักษณะทางคลนิกิของผ ้ิ ปู่วยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออพตกิา สเปกตรัมที่

นอกเหนอืจากเสน้ประสาทตาอักเสบและไซนัทอักเสบ
รศ.พญ. นาราพร ประยรูววิฒัน[์อาจารยท์ีป่รกึษา], อายรุศาสตร์

3760
ระบาดวทิยาของการตรวจพบเชือ้แบคทเีรยีจากเสมหะของผูป่้วยโรงพยาบาลศริริาชโดยใช ้

ระบบการเฝ้าระวงัการดือ้ยาตา้นจลุชพีตามค าแนะน าขององคก์ารอนามัยโลก
นพ.ธรีวฒัน ์นาคสงวน อายรุศาสตร์

3761
ลักษณะทางคลนิกิ ลักษณะทางวทิยาภมูคิุม้กัน และพันธกุรรมของโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาว

เฉียบพลันชนดิโปรมัยอโีลไซตใ์นโรงพยาบาลศริริาช
อ.นพ. เอกพล อัจฉรยิะประสทิธิ[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3762
ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยเบาหวานทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลศริริาชดว้ยภาวะ

น ้าตาลในเลอืดต า่
ผศ.นพ. วรีชยั ศรวีณชิชากร อายรุศาสตร์

3763 วนัส ารวจภาวะโภชนาการและการใหโ้ภชนบ าบัดผูป่้วยผูใ้หญใ่นโรงพยาบาลศริริาช รศ.พญ. ปรยีานุช แยม้วงษ์[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3764
สาเหตแุละการรักษาภาวะน ้าเหลอืงในชอ่งเยือ่หุม้ปอด, ในชอ่งทอ้งและแผลผา่ตัดใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ.พญ. ปรยีานุช แยม้วงษ์[หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3765
สาเหตแุละลักษณะทางคลนิกิของภาวะหลอดเลอืดด าพอรทั์ลอดุตันในผูป่้วยทีไ่มไ่ดเ้ป็นโรค

ตับแข็งหรอืมะเร็งตับในประชากรไทย
อ.นพ. สพุจน ์นิม่อนงค[์หัวหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3766
The association of mycophenolic acid AUC and long-term renal allograft outcomes 

in Thai kidney transplant recipients receiving low dose mycophenolate.
รศ.นพ. อรรถพงศ ์วงศว์วิฒัน์ อายรุศาสตร์

3767

การศกีษาวจัิยระยะที ่3 ชนดิสุม่ แบบปกปิดขอ้มลูทัง้ 2 ฝ่าย โดยด าเนนิการในหลายศนูย ์เพือ่

เปรยีบเทยีบประสทิธผิล ความปลอดภัย เภสชัจลนศาสตร ์และการตอบสนองทางภมูคิุม้กัน 

ระหวา่งยาเอสบ ี8 (เสนอเป็นยาชวีวตัถุคลา้ยคลงึยาบวีาซซิแูมบ) และยาอวาสตนิ ใน

อาสาสมัครโรคมะเร็งปอดทีไ่มใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กชนดิไมใ่ชส่ความัส ระยะแพรก่ระจายหรอื

กลับเป็นซ า้

รศ.นพ. วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3768

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการใชส้ารตา้นการแข็งตัวของเลอืดชนดิซเิตรทกับการไมใ่ช ้

สารตา้นการแข็งตัวของเลอืดในผูป่้วยวกิฤตทีม่ภีาวะไตวายเฉียบพลันทีไ่ดรั้บการใชเ้ครือ่ง

บ าบัดทดแทนไตชนดิตอ่เนือ่ง

รศ.พญ. รณษิฐา รัตนะรัต อายรุศาสตร์

3769
การศกึษาภาวะภมูคิุม้กันบกพรอ่งชนดิทีเ่กดิจากแอนตบิอดีต้อ่อนิเตอรเ์ฟอรอนแกมมา่ดว้ย

เบอรท์โีซมบิ : การศกึษาน ารอ่ง
รศ.พญ. ณสกิาญจน ์อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

3770

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 ชนดิสุม่ แบบปกปิดการรักษาทัง้ 2 ฝ่าย โดยควบคมุดว้ยยาหลอก 

เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของการบรหิารยา บลสิซบิมิอด ในอาสาสมัครที่

เป็นโรคไตชนดิ ไอจเีอ (IgA Nephropathy)

ศ.นพ. เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

3771
ผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมแบบไทยกับอัตราการเป็นเบาหวานชนดิที ่2 ใน

ผูห้ญงิทีม่ปีระวตัเิบาหวานในขณะตัง้ครรภ์
รศ.พญ. อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

3772
ผลของความหลากหลายทางพันธกุรรมในยนีและการมปีฎสิมัพันธร์ว่มกันระหวา่งยนี 

PLAUR,VEGFA,TGFβ1 และADAM33 ตอ่การเกดิโรคหดืในประชากรไทย
รศ.นพ. ตอ่พงษ์ ทองงาม อายรุศาสตร์
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1

A COMPARISON STUDY OF CHEMICAL CONSTITUENTS IN SANTALUM ALBUM L. 

AND DIOSPYROS DECANDRA LOUR FOR SUBSTITUTION IN THAI HERBAL 

CHANTALEELA FORMULA (CLF)

น.ส.กนกอร วฒันพรชยัและรศ.ดร.ขจ ีปิลกศริิ กายวภิาคศาสตร์

2
A LITERATURE REVIEW ON PERSONALITY CHARACTERISTICS INFLUENCING 

ACADEMIC SUCCESS OF MEDICAL STUDENTS
ผศ. พญ. กษณา รักษมณี และ น.ส.สชุานันท ์ศรแีกว้ วทิยาศาสตรส์ขุภาพ

3

A STUDY OF METABOLIC PROFILE IN DIFFERENT TYPES OF DHAT JAO RUEAN 

AFTER THAI HERBAL BENJAKUL FORMULA (BKF) ADMINISTRATION IN HEALTHY 

VOLUNTEERS

น.ส.สธุาทพิย ์มหาเจรญิสริแิละรศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัครเสรี

นนท์
เภสัชวทิยา

4
ACTIVATION OF T AND B CELL SUBSETS AND THEIR DEAD RECEPTOR 

EXPRESSION DURING ACUTE DENGUE INFECTION
น.ส.SIYU WANGและProf.Dr.Kovit Pattanapanyasat วทิยาภมูคิุม้กัน

5
ALTERED RESPIRATORY PORTION IN THE LUNG OF STREPTOZOTOCIN DIABETIC 

RAT
รศ. ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ น.ส.อมรรัตน์ ชเูกลีย้ง กายวภิาคศาสตรก์ารแพทย์

6 ANTI-APOPTOTIC ROLE OF PAIRED BOX 4 (PAX4) IN PANCREATIC BETA-CELLS ศ.ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส วทิยาภมูคิุม้กัน

7
ANTIOXIDATIVE AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF RICE BRAN OIL ON 

CIGARETTE SMOKE EXTRACT-INDUCED EMPHYSEMA IN MICE
ผศ. ดร.นพ. สรชยั ศรสีมุะ และ น.ส.สขุภัทราณ์พร เรอืงคลา้ย สรรีวทิยาการแพทย์

8
APPLICATION OF THERAPEUTIC ALTERNATIVE SPLICING TO USHER SYNDROME 

TYPE 2A
ผศ. ดร.นพ. เฉลมิชยั มติรพันธ ์และ น.ส.KHINE ZAW ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

9
Bacterial pathogenesis: dissecting the early stages of cellular invasion by the 

obligate intracellular bacterium Orientia tsutsugamushi
อ.ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย เภสัชวทิยา

10 BD CD4 EQA PROGRAM ศ.ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ ฝ่ายวจัิย

11
BIOLOGY OF INTERACTIONS BETWEEN NATURAL KILLER (NK) CELLS AND 

DENDRITIC CELLS IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS IN DIABETES
อ.ดร.พญ.จารภุา  สงูสถติานนท์ วทิยาภมูคิุม้กัน

12
CHARACTERIZATION AND EXPANSION OPTIMIZATION OF HUMAN REGULATORY T 

CELLS (TREGS)
อ. ดร.ภญ. เปรมฤทัย ธติเิลศิเดชา และ น.ส.มฑุติา ปลืม้ปรชีา วทิยาภมูคิุม้กัน

13

CHARACTERIZATION OF ANTIBODY RESPONSE TO ENTEROVIRUS 71 IN SERO-

POSITIVE HEALTHY DONORS BY MICRONRUTRALIZING AND ANTIBODY 

DEPENDENT ENHANCEMENT ASSAYS

น.ส. ลักขณา  ดาวดอน และ อ. ดร.พญ. ดวงจติ  กนษิฐา

นนท์
วทิยาภมูคิุม้กัน

14
CHARACTERIZATION OF HBV IN HBsAg NEGATIVE BLOOD DONORS AT SIRIRAJ 

HOSPITAL, 2007 - 2011
ศ.ดร.พญ.รวงผึง้ สทุเธนทร์ จลุชวีวทิยา

15

CHARACTERIZATION OF PUTATIVE ADRENERGIC RECEPTOR (BPSL0806-0807) 

FOR EPINEPHRINE HORMONE AND MOLECULE AGAINST OXIDATIVE STRESS 

(BPSL2987) INVOLVED IN SURVIVAL OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI IN 

ศ. ดร. สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ ์และ น.ส.ฉัตรฤทัย หมไีทย วทิยาภมูคิุม้กัน

16
COMPARATIVE STUDY OF CHEMICAL CONSTUTUENT AND SAFETY OF THAI 

HERBAL MEDICATED OIL FORMULA AND TRADITIONAL MEDICATED OIL
น.ส.ภรูดา บรูณ์เจรญิและผศ.ดร.พญ.พนิภัทร ไตรภัทร เภสัชวทิยา

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

Page 225 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

17
COMPARISON OF CYTOKINE PROFILES FROM PERIPHERAL BLOOD 

MONONUCLEAR CELLS BETWEEN ANTI-EPILEPTIC ALLERGIC PATIENTS AND NON-

นายพงศธร  คุม้ก าธรกลุ และ อ.ดร.นพ. ยทุธนา  ศรนีวล

ประเสรฐิ
วทิยาภมูคิุม้กัน

18

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)

นายปรัชญา หาญเสอืเหลอืงและอ.ดร.ประพัฒน์ สรุยิผล สถานสง่เสรมิการวจัิย

19
COMPUTER-AIDED DETECTION OF CELLULAR MARKERS IN OVARIAN TUMOR 

DERIVED FROM HIGH GRADIENT MAGNETIC SEPARATION

ผศ. ดร. ประพัฒน์ สรุยิผล และ น.ส.ศรัญญา ชาญพานชิกจิ

โชติ
ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

20
CONTRIBUTION OF ONCOGENE, BAIAP2L1, IN CANCER CELL MIGRATION AND 

INVASION

อ. ดร.ภก. ศวินนท ์จริวฒัโนทัย และ น.ส.ณัฐ พพัิฒน์

ปัญญานุกลู
เภสัชวทิยา

21
CONTRIBUTION OF UPREGULATED RCNB GENE IN ACINETOBACTER BAUMANNII 

RESISTANCE TO COLISTIN

ผศ. ดร.นพ. ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ และ น.ส.ASMITA 

KHANIYA
จลุชวีวทิยาการแพทยแ์ละโมเลกลุ

22

DETERMINATION OF INFLUENZA NEURAMINIDASE ACTIVITY ON THE RECEPTOR 

BINDING PREFERENCES AND PROTECTION AGAINST THE VIRUS INFECTION ศ.ดร.พไิลพันธ ์พธุวฒันะ จลุชวีวทิยาการแพทย์

23
Development and Evaluation of Chimetric Antigen Receptor T cells (CAR-T Cells) for 

Treatment of Cancers ศ.ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

24
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A DELIRIUM PREDICTION MODEL IN 

ELDERLY PATIENTS (DEEP)

รศ. พญ. สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ และ ภ.ญ.พลอยลาภ เลศิ

วภิาภัทร
เภสัชวทิยา

25
DEVELOPMENT OF A MICROFLUIDIC SYSTEM COMBINED WITH PCR FOR 

DETECTION AND IDENTIFICATION OF FILARIASIS
ศ. ดร. สริจิติ วงศก์ าชยั และ น.ส.อชณิญาณ์ เผอืกรอด จลุชวีวทิยาการแพทย์

26 DEVELOPMENT OF A READY TO USE PCR REAGENT FOR DETECTION OF MDR-TB ศ.ดร.พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

27

DEVELOPMENT OF A SINGLE CHAIN VARIABLE FRAGMENT (ScFv) FOR DIRECT 

DETECTION OF TROPHOBLAST CELL SURFACE ANTIGEN 2 ON CIRCULATING 

TUMOR CELLS

ผศ. ดร.นพ. ปีต ิธวุจติต ์และ น.ส.พรพมิล ยตุ ิ วทิยาภมูคิุม้กัน

28
DEVELOPMENT OF DNA EXTRACTION DIRECTLY FROM SPUTUM USING 

MICROFIUIDIC CHIP
ศ.ดร.พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

29
DEVELOPMENT OF IN VITRO METHODS TO DETECT NEUTRALIZING ANTIBODY 

AGAINST BOTULINUM TOXIN IN SECONDARY THERAPEUTIC FAILURE PATIENTS

อ. ดร.นพ. ยทุธนา ศรนีวลประเสรฐิ และ น.ส.วรรษชล กันทะ

วโิร
วทิยาภมูคิุม้กัน

30
DIFFERENCES OF THE GUT MICROBIOME BETWEEN OMNIVOROUS DIET AND J-

CHINESE VEGETARIAN DIET

ผศ. ดร.นพ. ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ และ น.ส.พมิพพ์รรณ 

ศรสีทิธรัิกษ์
จลุชวีวทิยาการแพทยแ์ละโมเลกลุ

31
Drug repositioning เพือ่ตอ่ตา้นการตดิเชือ้ไวรัสเดงกี่

รศ. ดร.นพ. ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร และ น.ส.SHILU MALAKAR วทิยาภมูคิุม้กัน
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

32
EFFECT OF CURCUMA COMOSA EXTRACT TO THE DEVELOPMENT OF CHICK 

EMBRYO
น.ส.กัลยาณี สวา่งสาลแีละรศ.ทพญ.ยาดาฤด ีวริวฒุิ กายวภิาคศาสตร(์กายวภิาคศาสตร)์

33

EFFECT OF LEADING VISUAL CUES WITH PARAFOVEAL PREVIEW BENEFIT IN 

READING TRAINING EVALUATED BY EYE TRACKING SYSTEM AND VISUAL EVENT-

RELATED POTENTIAL

อ. ดร.นพ. สมพล เทพชมุ และ นางTHET KHAING LEI 

MAUNG
สรรีวทิยาการแพทย์

34

EFFECT OF METFORMIN ON LONGEVITY AND HEALTHSPAN OF SHORT-LIVED 

CAENORHABDITIS ELEGANS MUTANTS AND ITS INFLUENCE ON MITOCHONDRIAL 

UNFOLDED PROTEIN RESPONSE

ผศ. ดร.นพ. วชิติ สธุรรมารักษ์ และ นายJERALD TAN ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

35
EFFECT OF THAI HERBAL YAHOM 20 FORMULA (YHF20) TO PREVENT NEURON 

CELL DEATH ON CEREBRAL ISCHEMIA IN WISTAR RAT
น.ส.สรัชฌา พัฒนาพลกรสกลุและรศ.ดร.ขจ ีปิลกศริิ กายวภิาคศาสตร์

36

EFFECTS OF EPIGALLIOCATECHIN GALLATE (EGCG) AND CISSUS 

QUADRANGULARIS EXTRACT ON HUMAN ADIPOCYTE LIPOLYSIS AND APOPTOSIS 

WITH THEIR RELATED SIGNALING PATHWAYS

น.ส.สายไหม ชาตรแีละAsst.Prof.Dr.Chantacha 

Sitticharoon
สรรีวทิยาการแพทย์

37
EFFECTS OF GESTATIONAL DIABETES ON mRNA EXPRESSION OF IRON 

TRANSPORT MACHINERIES IN THE PLACENTA OF TERM PREGNANT WOMEN
ผศ. ดร.นพ. ภัทรบตุร มาศรัตน และ นายจริเมธ ไชยแสงศรี ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

38
EFFECTS OF STANDARDIZED CENTELLA ASIATICA EXTRACT (ECa233) ON 

CHRONIC PAIN IN THE ANIMAL MODEL OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS

ผศ. ดร.นพ. นราวฒุ ิภาคาพรต และ นายณัฐพล โรจน์เพ็ญ

เพยีร
สรรีวทิยาการแพทย์

39

EFFICACY OF THAI HERBAL BANTAORIDSIDWANGTHAWAN FORMULA COMPARE 

WITH THAI HERBAL RIDSIDWANGMAHAKAN FORMULA IN STAGE 1 AND 2 

HEMORRHOID PATIENTS

น.ส.ดรณีุ รัตนวงศาเมธากลุและรศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัครเสรี

นนท์
เภสัชวทิยา

40
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PYTHIOSIS AND ITS CAUSATIVE AGENT 

PYTHIUM INSIDIOSUM
อ. ดร. พริยิาภรณ์ จงตระกลู และ นางZIN MAR HTUN จลุชวีวทิยาการแพทย์

41
EPIDEMIOLOGY OF MELIOIDOSIS AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF 

BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI IN MYANMAR

รศ. ดร.นพ. ชาญวทิย ์ตรพีทุธรัตน์ และ นายNAY MYO 

AUNG
จลุชวีวทิยาการแพทย์

42

EVALUATION OF THERAPEUTIC EFFICACIES OF TREGITOPE ARGININE KINASE 

VACCINES AND BRUGIA MALAYI IMMUNOSUPPRESSIVE PROTEINS IN A MOUSE 

MODEL OF ALLERGY CAUSED BY PERIPLANETA AMERICANA

รศ. ดร. นทัิศน์ สขุรุง่ และ น.ส.ปาณธรี ์ปรางถาวร วทิยาภมูคิุม้กัน

43
Expression of humanized viral hemagglutinin gene in influenza virus ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ (นางสาวกลุกัญญา จติตโ์อบ

ออ้ม)
จลุชวีวทิยา

44
Functional studies of malate dehydrogenase 2 (MDH2) and the genetic variants 

identified in families with autosomal dominant diabetes
อ.ดร.ประภาพร จงึตระกลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

45
Generation of functional cytotoxic T cells from T-iPSCs derived from peripheral T 

cells, iC9-CAR-T cells and CMV-specific T cells
อ.ดร.เมธจิติ วฒันพานชิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

46
Generation of self-differentiated monocytes-derived dendritic cells expressing folate 

receptor alpha for activation of effector T lymphocytes against cancer cells
ดร.พริยิา เหลอืงวฒันนันท์ ฝ่ายวจัิย
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

47
GENETIC RISK PREDICTION PLATFORM FOR COMMON NON-COMMUNICABLE 

DISEASES
ผศ. ดร.นพ. ภมู ิสขุธติพัิฒน์ และ นายกติตศิักดิ ์ทา้วมา ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

48
Genistein ป้องกันการตายของเซลลต์ับออ่นชนดิเบตา้จากยาเดกซาเมททาโซนโดยยบัยัง้ 

TRAIL
รศ.พญ.สวุฒัณี คปุตวิฒุิ สรรีวทิยา

49 GEOMETRIC MORPHOMETRIC STUDY OF THE SCAPULA IN THAIS รศ. ดร. สทิธา ปิยสลีกลุ และ นายพรีนนท ์ถงึนาค กายวภิาคศาสตร์

50
IDENTIFICATION OF GENE CAUSING KIDNEY STONE DISEASE IN NORTHEASTERN 

THAI FAMILIES BY LINKAGE ANALYSIS AND EXOME SEQUENCING
ศ.ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส วทิยาภมูคิุม้กัน

51

IDENTIFY TYPE OF ESTROGEN RECEPTORS AND SIGNALING PATHWAYS THAT 

ESTROGEN PROTECTS PANCREATIC BATE-CELLS APOPTOSIS FROM HIGH 

GLUCOSE

รศ.ดร.พญ.สวุฒัณี คปุตวิฒุิ สรรีวทิยาการแพทย์

52 Imatinib ป้องกันการตายของเซลลต์ับออ่นชนดิเบตา้จากยาเดกซาเมททาโซน รศ.พญ.สวุฒัณี คปุตวิฒุิ สรรีวทิยา

53 IMPLEMENTING SNOMED CT IN A GRAPH-DATABASE MODEL ผศ. ดร. ประพัฒน์ สรุยิผล และ น.ส.FATHIMATH SHAMAH ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

54 INFLUENZA VIRUSES IN WILDLIFE ศ.ดร.พไิลพันธ ์ พธุวฒันะและน.ส.วณีา  พว่งป่ิน จลุชวีวทิยา

55
INTERACTION BETWEEN CYCLIN D1 AND BRCA2 IN CELL CYCLE AND HR-BASED 

DNA REPAIR
 Lect.Dr.Siwanon Jirawatnotai เภสัชวทิยา

56

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

น.ส. SANDEEPA GHIMIRE และ Lect.Dr.Chinnavuth 

Vatanashevanopakorn
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

57

Isolation and characterization of lytic bacteriophages which infect Burkholderia 

pseudomallei บัญช ีทนุวจัิย เวลคัมทรัสต ์แบคเทอรโิอฟาจ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล (016-427838-3)

รศ. ดร.สนุีย ์ กอรปศรเีศรษฐ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

58
MACHANISM OF ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI - INDUCED CELL DEATH IN 

ENDOTHELIAL CELL AND RELATIONSHIP WITH TYPE I INTERFERON
อ.ดร.นพ.ววิทิย ์ ตันตแิพทยางกรู วทิยาภมูคิุม้กัน

59 MECHANISMS OF INEFFECTIVE ERYTHROPOIESIS IN B-THALASSEMIA / HbE น.ส.ธันวารัตน์ สรุยินัต ์และ Prof.Suthat Fucharoen ชวีเคมี

60
MODIFICATION OF HIV-TARGETED CELLS BY KNOCKING OUT THE HIV 

CORECEPTOR USING THE CRISPR/CAS SYSTEM
รศ. ดร. ณัฐวฒัน์ ออ่นลมลู และ นายพรภวษิย ์เหมาะหมาย วทิยาภมูคิุม้กัน

61
Modulation of dengue virus-induced liver injury by natural compounds ศ.ดร.เพทาย  เย็นจติโสมนัส (Dr.Gopinathan Pillai 

Sreekanth)
สถานสง่เสรมิการวจัิย

62
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY AND CHARACTERISTICS OF CRYPTOCOCCUS 

NEOFORMANS/GATIII SPECIES COMPLEX BEFORE HIV PANDEMIC

ผศ. ดร.นพ. พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ และ นายสจุริพงษ์ ภาค

จักษุ
จลุชวีวทิยาการแพทยแ์ละโมเลกลุ

63
MONITORING OF NRF2 ACTIVITY IN LIVE CELLS BY BIOSENSORS FOR STUDYING 

THE ROLE OF NRF2 IN UVA INDUCED PHOTOAGING IN CULTURED SKIN CELLS
รศ. ดร.พญ. อไุรวรรณ พานชิ และ น.ส.NILAR WIN HTUT เภสัชวทิยา

64

Next-generation smartphone-ready microcapillary dengue diagnostics: building a 

path to new technology innovation to reduce the burden of neglected tropical 

disease in Thailand and worldwide

รศ.ดร.พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ ฝ่ายวจัิย
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

65
Observational study on life-style diseases associate with gut microbiota and diete in 

Asia
ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ จลุชวีวทิยา

66 PROTOTYPE INTRANASAL THERAPEUTIC VACCINES FOR PET DANDER ALLERGY ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา วทิยาภมูคิุม้กัน

67
Prunetin ป้องกันการตายของเซลลต์ับออ่นชนดิเบตา้จากยาเดกซาเมททาโซนผา่น tyrosine

 kinase
รศ.พญ.สวุฒัณี คปุตวิฒุิ สรรีวทิยา

68

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPARISON OF THE PROTEOME BETWEEN 

POLYCYTHEMIA VERA AND NORMAL ERYTHROBLASTS BY MULTIPLEX TMT 

LABELING AND NANO-LC-MS/MS

อ. ดร.นพ. คงธนะ ตระการสงา่ และ นายชาตสิยาม ทพิโกมทุ ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

69 Real time PCR ส าหรับการตรวจเชือ้ Mycobacterium bovis BCG รศ. ดร. สพญ.ศภุร ฟุ้งลัดดา จลุชวีวทิยา

70
Regulation of Amyloid Precursor Protein (BAPP) Processing by the NALCN Cation 

Channel 
อ. ดร. นพ.นราวฒุ ิ ภาคาพรต สรรีวทิยา

71
RNA INTERFERENCE MEDIATED INHIBITION OF DENGUE VIRUS - INDUCED 

APOPTOSIS IN HepG2 CELLS
รศ.ดร.นพ.ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร วทิยาภมูคิุม้กัน

72
RNA-PULSED DENDRITIC ACTIVATE EFFECTOR IMMUNE CELLS AGAINST 

CHOLANGIOCARCINOMA CELLS
น.ส.จรรยา ไกรนอกและProf.Dr.Pa-thai Yenchitsomanus ชวีเคมี

73
ROLE OF CD40 SIGNALING IN DENGUE VIRUS - MEDIATED APOPTOSIS นางSHILPA LEKSHMI LEELA และ 

Assoc.Prof.Dr.Thawornchai Limjindaporn
กายวภิาคศาสตร์

74
ROLE OF COMPLEMENT IN THE INFECTIVITY AND DISTRIBUTION OF DENGUE 

VIRUS IN HUMAN CIRCULATING CELLS
นายสมชาย  เทยีมเมฆา และ รศ.ดร.พญ. ปนษิฎ ี อวริทุธนั์นท์ วทิยาภมูคิุม้กัน

75 ROLE OF HUMAN NATURAL KILLER CELL IN ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI รศ. ดร. ปัทมา เอกโพธิ ์และ น.ส.ณหฤทัย อนิตะ๊สนิ วทิยาภมูคิุม้กัน

76 ROLE OF MITOPHAGY IN THALASSEMIC ERYTHROCYTE ศ.ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ วทิยาภมูคิุม้กัน

77 ROLE OF MTORC1 INHIBITION IN RNA PH-INDEPENDENT VIRUSES BY ศ. ดร.นพ. ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ และ นางณัฐมน นยิมเดชา จลุชวีวทิยาการแพทย์

78 ROLE OF PEROXIREDOXIN6 ON STRESS-INDUCED MEMORY PERFORMANCE ผศ. ดร.นพ. นราวฒุ ิภาคาพรต และ นายศรายทุธ ผาสขุ สรรีวทิยาการแพทย์

79
ROLE OF YAP/TAZ TRANSCRIPTION CO-ACTIVATORS IN ERYTHROID 

DIFFERENTIATION
ศ. นพ. สรุพล อสิรไกรศลี และ น.ส.นาฏยา ด าค า วทิยาภมูคิุม้กัน

80

ROLES OF CELL SURFACE-ASSOCIATED DENGUE NONSTRUCTURAL PROTEIN 1 

(NS1) AND ITS SPECIFIC ANTIBODIES ON COMPLEMENT ACTIVATION IN 

HEPATOCYTES

รศ. ดร.พญ. ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท ์และ น.ส.พจิติรา เพชรรัตน์ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิ

81
ROLES OF COMPLEMENT ACTIVATION AND COMPLEMENT RECEPTORS ON 

MODULATION OF DENGUE VIRUS INFECTION
รศ. ดร.พญ. ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท ์และ น.ส.หรรษา ปราณีจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

82
SIMPLE LIQUID MICROCULTURE ASSAY FOR DIAGNOSING MULTIDRUG-

RESISTANT TUBERCULOSIS
รศ.ดร.อังคณา  ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

83

SPECIES IDENTIFICATION, DRUG SUSCEPTIBILITY AND GENES RELATED TO 

CLARITHROMYCIN RESISTANCE OF CLINICAL MYCOBACTERIUM ABSCESSUS 

COMPLEX ISOLATES

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศภุร  ฟุ้งลัดดา จลุชวีวทิยา
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84
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF ENGINEERED 

LYSOSTAPHIN-LYSOZYME CHIMERAS
ศ. ดร. ชนันท ์อังศธุนสมบัต ิและ นายกติตพิงศ ์สวุรรณะบณุย์ วทิยาภมูคิุม้กัน

85

STUDY OF CHEMICAL AND DNA PROFILING AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF 

Crateva adansonii DC. Subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs AND Crateva religiosa G. 

Forst.

น.ส.พทุธดิา เทพนรรัตน์และรศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ เภสัชวทิยา

86 Study of erythropoiesis in vitro อ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

87

STUDY OF INTESTINAL CARRIAGE OF MULTIDRUG - RESISTANT BACTERIA IN 

HEALTHY POPULATION, HEALTH CARE WORKERS AND ITS ACQUISITION AMONG 

HOSPITALIZED PATIENTS

รศ.ดร.นพ.ภัทรชยั  กรีตสินิ จลุชวีวทิยา

88
STUDY OF MITOCHONDRIAL MEMBRANE POTENTIAL AND MITOPHAGY IN 

HOMOPLASMIC LHON M. 11778G>A IN FIBROBLAST FROM THAI PATIENTS

อ. ดร.นพ. ชยานนท ์พรีะพทิยมงคล และ นายนาถชยั ตัง้ศริ ิ

สกลุ
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

89
STUDY OF TRANSCRIPTIONAL AND POST-TRANSCRIPTIONAL CONTROLS OF 

PERIOSTIN EXPRESSION IN CHOLANGIOCARCINOMA-ASSOCIATED FIBROBLASTS
รศ.ดร.พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

90
SURVEILLANCE OF HEPATITIS E VIRUS IN THAIS, RODENTS AND PRODUCTS 

DERIVED FROM PORKS
น.ส.สายใหม เสยีงใหญแ่ละรศ.ดร.สดุา ลยุศริโิรจนกลุ   จลุชวีวทิยา

91 TB/MDR-TB Research Capacity Building in LMIC in Southeast Asia  รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

92
TESTOSTERONE PROTECTS PANCREATIC BETA CELL APOPTOSIS FROM HIGH 

GLUCOSE VIA INCREASED TRAIL

น.ส.กนกวรรณ สามล และ Assoc.Prof.Dr.Suwattanee 

Kooptiwut
สรรีวทิยา

93 THE ANEURYSM OF CORONARY ARTERY IN THAIS : THE CADAVERIC STUDY น.ส.ณัฎฐาพร แกว้โชตแิละรศ.สพญ.วาสนา ผลากรกลุ กายวภิาคศาสตร์

94
THE CHARACTERISTICS OF GOOD ROLE MODELS FOR PRECLINICAL AND 

CLINICAL MEDICAL STUDENTS
ผศ. นพ. สปุระพัฒน์ สนใจพาณชิย ์และ น.ส.สรัสวด ีเถลงิศก วทิยาศาสตรส์ขุภาพ

95

THE COMPARISON BETWEEN PROBLEM BASED LEARNING AND EARLY CLINICAL 

EXPOSURE ON THE READINESS OF MEDICAL STUDENTS FOR CLINICAL STUDY: 

THE STUDENTS' PERSPECTIVE

ผศ. พญ. กษณา รักษมณี และ น.พ.ฉัตรชยั กรพีละ วทิยาศาสตรส์ขุภาพ

96
The development of phage food additive with the aim to control Salmonella in 

swine and poultry
ศ.ดร.สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

97
THE EFFECT OF A STANDARDIZED EXTRACT OF CENTELLA ASIATICA ECA 233 ON 

LEARNING AND MEMORY IN THE NORMAL RAT
น.ส. ยิง่รัก  บญุด า และ Asst.Prof.Dr. Narawut  Pakaprot สรรีวทิยาการแพทย์

98
THE EFFECT OF CENTELLA ASIATICA EXTRACT (ECa233) ON AMYLOIDOGENIC 

PATHWAY OF AMYLOID PRECURSOR PROTEIN ( APP ) PROCESSING
ผศ. ดร.นพ. นราวฒุ ิภาคาพรต และ นายธรีเทพ ศรสีจุรติ สรรีวทิยาการแพทย์

99
THE EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING ON KNOWLEDGE IN ELECTRONIC 

MEDICAL RECORD FOR REGISTERED NURSES

ผศ. ดร. วรวรรณ วาณชิยเ์จรญิชยั และ นายกันตพ์ชิญฌ์าณน

 สารเงนิ
การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

100
THE EFFECT OF SMALL INTERFERING RNA IN REDUCING MELANOGENESIS FOR 

HYPERPIGMENTATION DISORDER
อ. ดร. ปรมีน ปณุณกติเิกษม และ น.ส.กติตพิร ภนุูช ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์
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101
THE EFFECTIVENESS OF MIND MAP AS A TEACHING TOOL FOR MEDICAL 

STUDENTS
รศ. ดร.นพ. เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ และ น.ส.ศดิาย ุสรุยิะ การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

102

THE EFFECTIVENESS OF SELF-DIRECTED LEARNING AUGMENTED REALITY 

HANDOUTS FOR LEARNING MEDICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS 

DISEASES IN MEDICAL STUDENTS

ผศ. พญ. กษณา รักษมณี และ น.ส.นันตรา สวุนัทารัตน์ การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

103

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 

น.ส.ขวญันรา นราจนีรณและรศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ เภสัชวทิยา

104
THE PARACRINE EFFECTS OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON THE 

NEOVASCULARIZATION OF ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS
ศ.นพ.สรุพล อสิรไกรศลี วทิยาภมูคิุม้กัน

105 THE ROLE OF ADAPTOR PROTEIN COMPLEXES IN DENGUE VIRUS INFECTION รศ.ดร.นพ.ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร วทิยาภมูคิุม้กัน

106 THE ROLE OF FATTY ACID METABOLISM IN INFLUENZA A VIRUS INFECTION ศ. ดร.นพ. ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ และ นายณัฐวชัร ลิม้สวุฒัน์ จลุชวีวทิยา

107
THE ROLE OF miR-7705 AS A POTENTIAL THERAPEUTIC TARGET FOR 

CHOLANGIOCARCINOMA
อ. ดร. ชนาธปิ เมธไีตรรัตน์ และ น.ส.PETE MANAW ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

108 THE ROLE OF O-GLCNACYLATION IN MULTIPLE MYELOMA CELL MOTILITY ศ. นพ. สรุพล อสิรไกรศลี และ นายปรญิญา สามารถ วทิยาภมูคิุม้กัน

109 Tuberulosis Second line drug susceptibility chip ผศ.ดร.สพญ.ศภุร ฟุ้งลัดดา จลุชวีวทิยา

110
Using whole genome sequencing to characterise drug resistant Mycobacterium 

tuberculosis in Thailand
รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสรฐิ ฝ่ายวจัิย

111 VALIDITY STUDY OF THAI VERBAL LEARNING TEST IN DEMENTIA รศ. พญ. วรพรรณ เสนาณรงค ์และ น.ส.AYE MYAT THAZIN แพทยศาสตร์

112
VEGF-A AND PD-L1 EXPRESSION IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA ผศ. ดร.พญ. วรพรรณ ศริวิฒันอักษร และ น.ส.วมิลมาศ 

เครอืสวุรรณ
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

113
เครอืขา่ยวจัิยนานาชาต ิเครอืขา่ยพัฒนายาตา้นไวรัสทีอ่อกฤทธิก์วา้ง โปรแกรมวจัิยเรือ่ง แนว

ทางการพัฒนายาตา้นไวรัสทีอ่อกฤทธิก์วา้ง
ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

114

เครอืขา่ยวจัิยนานาชาต ิเครอืขา่ยวจัิยนานาชาตดิา้นโปรตโีอมกิสท์างการแพทย ์โปรแกรมวจัิย

เรือ่งการศกึษากลไกการเกดิโรคนิว่ในไตโดยเทคนคิทางโปรตโีอมกิสร์ะดับโมเลกลุและเซลล์ ศ.นพ.วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

115
เทคนคิทางโฟลไซโตเมตทรเีพือ่การเปรยีบเทยีบการตดิเชือ้มาลาเรยี Plasmodium 

falciparum ในเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงหลายกลุม่
ศ. ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

116
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท างานของเครือ่งตรวจปัสสาวะอัตโนมัต ิUriSed3 กับ UX-2000

 และวธิตีรวจตะกอนปัสสาวะดว้ยกลอ้งจลุทรรศน์
พญ.สาธมิา ไหลเวชพทิยา พยาธวิทิยาคลนิกิ

117 แทคแมนอาเรยก์ารด์ ส าหรับการตรวจตดิตามการดือ้ยาในฟารม์ปศสุัตว์ รศ. ดร. ศภุร ฟุ้งลัดดา และ น.ส.สพุร ผลวฒัน์ จลุชวีวทิยาการแพทย์

118
แนวโนม้การเปลีย่นแปลงของภมูหิลังนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่1 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 ถงึปีการศกึษา 2558
นางอรณีุ ลศีริชิยักลุ ฝ่ายการศกึษา

119
แบบส ารวจวธิกีารศกึษากายวภิาคส าหรับการผา่ตัดและผลสัมฤทธิ ์ในแพทยป์ระจ าบา้นโสต 

นาสกิ ลางรงิซว์ทิยา
อ. พญ.อนุช ดรุงคพั์นธุ กายวภิาคศาสตร์
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120
แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาแพทย ์คณะแพทยศาสตรแ์หง่หนึง่ในประเทศ

ไทย
นางสาวนุชจรยี ์หงษ์เหลีย่ม งานบรกิารการศกึษา

121
แอนตบิอดสีายเดีย่วของมนุษยท์ีม่สีองแขน ซึง่จับจ าเพาะกับพมิ 2 และโมเลกลุซดี ี22 เพือ่

ยบัยัง้การเจรญิของเซลลม์ะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิดฟิฟิวสล์ารจ์บเีซลล์
รศ. ดร. นทัิศน์ สขุรุง่ และ นายคณาทรัพย ์แกว้ฉมิ วทิยาภมูคิุม้กัน

122
กลไกการแปรเปลีย่นชอ่งไอออนของเซลลบ์โุพรงหลอดเลอืดด าสายสะดอืในภาวะพษิแหง่

ครรภ์
ผศ. ดร. พญ.วฒันา วฒันาภา สรรีวทิยา

123
กลไกการยดึเกาะของผลกึแคลเซีย่มออ๊กซาเลตบนผวิเซลลบ์ทุอ่ไตทีม่กีารเคลือ่นทีแ่ละเพิม่

จ านวนของเซลล์
ศ. นพ. วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ และ น.ส.สภุาพร ข าจันทร์ วทิยาภมูคิุม้กัน

124 กลไกการออกฤทธิข์อง Trigonelline ตอ่การป้องกันการเกดิโรคนิว่ไต ดร.ปาลรัีตน์ พรีะเพ็ญ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

125 กลไกของจนิเซนโนไซดอ์ารอ์ตีอ่กระแส SKCa ในเซลลบ์โุพรงหลอดเลอืดแดงหวัใจมนุษย์ อ.นพ.ลอืชา บญุทวกีลุ สรรีวทิยา

126
กลไลระดับโมเลกลุทางพยาธกิ าเนดิทีเ่กดิจากไกลโคโปรตนีชนดิปลดปลอ่ยของไวรัสอโีบลา

ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา และ นายจัสลัน เดน่สมุติร วทิยาภมูคิุม้กัน

127
การเก็บตัวอยา่งทางคลนิกิเพือ่ใชใ้นการพัฒนาชดุตรวจวนิจิฉัยแบบอไีลซาและอมิมโูนโคร

มาโทกราฟีส าหรับสครับไทฟัสและเลปโตสไปโรซสี
ศ. ดร.วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

128
การเกดิภาวะ Malignant Hyperthermia จากยา ในชว่งระยะเวลของกระบวนการผา่ตัด: การ

รายงานกลุม่ผูป่้วย
ภญ.กฤตกิา แยม้พยนต์ ฝ่ายเภสัชกรรม

129
การเจาะดดูดว้ยเข็มเล็ก เข็มเจาะตัดชิน้เนือ้และการตัดชิน้เนือ้ เพือ่การวนิจิฉัยพยาธสิภาพของ

เตา้นมในประเทศไทย
ผศ. นพ.ถริพล บญุญาอรณุเนตร พยาธวิทิยา

130
การเตรยีมเซลลเ์ยือ่บทุางเดนิน ้าดแีละเซลลเ์นือ้งอกทอ่น ้าด ีเพือ่สบืคน้หาแอนตีบ้อดีส้าย

เดีย่วและโปรตนีทีจ่ าเพาะกับเนือ้งอกน ้าดี
รศ. ดร. นพ.อดศิักดิ ์วงศข์จรศลิป์ เภสัชวทิยา

131

การเตรยีมพลาสมาในอาสาสมัครทีต่รวจพบมแีอนตบิอดรีะดับสงูตอ่เชือ้เอนเทอโรไวรัส

71(EV71) โดยใชเ้ครือ่งบรจิาคพลาสมาอัตโนมัต ิเพือ่น าไปท าใหบ้รสิทุธิโ์ดยการแยก

สว่นอมิมโูนโกลบลูนิชนดิฉีดเขา้หลอดเลอืดด า

อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ ฝ่ายวจัิย

132

การเปรยีบเทยีบเครือ่งอัตโนมัต ิARCHITECT และ AXSYM ในการตรวจวเิคราะหร์ะดับยา 

Phenytoin, Valproic acid, Paracetamol, Vancomycin, Theophylline, Carbamazepine, 

Phenobarbital, Tricyclic antidepressant และ Benzodiazepine ในซรัีมผูป่้วย
นายทพิเนตร เขยีววจิติร งานพษิวทิยา

133
การเปรยีบเทยีบแบบแผนการแสดงออกของไมโครอารเ์อ็นเอในเซลลต์น้ก าเนดิชนดิ

เหนีย่วน าทีส่รา้งมาจากเนือ้เยือ่ตา่งชนดิกัน
อ.ดร.ชนาธปิ เมธไีตรรัตน์ ชวีเคมี

134
การเปรยีบเทยีบการตรวจวดั CK-MB mass ดว้ยเครือ่งวเิคราะหอ์ัตโนมัต ิระหวา่ง cobas 8000

 Module e602 กับ cobas h 232 POC system
นายพงศธร บัวบังขัง พยาธวิทิยาคลนิกิ

135
การเปรยีบเทยีบชดุน ้ายาทดสอบแบบรวดเร็วทีใ่ชร้ะบบการอา่นผลแบบดจิติอลและชดุน ้ายา

ทดสอบดัง้เดมิส าหรับการตรวจหาไวรัสไขห้วดัใหญ่
นางสาวสภัุทรา ค าสอน จลุชวีวทิยา

136
การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการใชร้ะบบการจา่ยยาโดยใชเ้ครือ่งจา่ยยาอัตโนมัตกิับการ

ใชแ้รงงานคน ณ โรงพยาบาลศริริาช
ภญ.ประภาพร นพรัตยาภรณ์ ฝ่ายเภสัชกรรม
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

137

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการนับแยกเม็ดเลอืดขาวระหวา่งเครือ่งตรวจอัตโนมัต ิ

Beckman Coulter Unicel DXH800, Beckman Coulter LH 780, Sysmex XE-5000 และ 

CellaVision? DM96 กับการนับดว้ยกลอ้งจลุทรรศน์

อ. พญ.ปรชีญา วงษ์กระจา่ง พยาธวิทิยาคลนิกิ

138

การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาแพทยท์ีเ่ขา้รว่มโครงการ "การสัมผัสประสบการณ์

ตรงทางคลนิกิของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิ ด าเนนิการโดย นักศกึษาแพทยร์ุน่พี"่ กับ

นักศกึษาแพทยท์ีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ

ผศ. ดร. พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรรีวทิยา

139
การเปรยีบเทยีบผลของแอลฟ่าธาลัสซเีมยี เบตา้ธาลัสซเีมยี ฮโีมโกลบนิผดิปกต ิหรอืภาวะ

โลหติจางจากการขาดธาตเุหล็กในการตรวจระดับฮโีมโกลบนิเอวนัซดีว้ยเครือ่งมอื 3 ชนดิ
รศ.พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

140
การเปรยีบเทยีบผลของแอลฟ่าธาลัสซเีมยี เบตา้ธาลัสซเีมยี ฮโีมโกลบนิผดิปกต ิหรอืภาวะ

โลหติจางจากการขาดธาตเุหล็กตอ่ระดับฮโีมโกลบนิเอวนัซจีากการตรวจเครือ่งมอื 6 ชนดิ
รศ.พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

141 การเปลีย่นแปลงการแสดงออกและการท างานของอะดโิพเนกทนิในโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง ผศ. ดร.นพ. สรชยั ศรสีมุะ และ นางศริพิร ศริพิร สรรีวทิยาการแพทย์

142 การเปลีย่นแปลงของแอนตบิอดทีีจ่ าเพาะตอ่ไวรัสเด็งกีท่ีช่ว่งเวลาด าเนนิโรคตา่งๆ รศ.ดร.พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

143
การเพิม่จ านวนและลักษณะของซดี ี4 ทลีมิโฟไซต ์เมือ่ถกูกระตุน้ดว้ยเม็ดแมเ่หล็กเคลอืบ

แอนตบิอดตีอ่ซดี ี3 และ 28 ในหลอดทดลอง
รศ. ดร.ณัฐวฒัน์ ออ่นลมลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

144
การเพิม่ประสทิธภิาพของท-ีเซลลท์ีม่ตีัวรับแอนตเิจนลกูผสมในการท าลายเซลลม์ะเร็งทอ่

น ้าดดีว้ยการใชร้ว่มกับแอนตบิอดสีายเดีย่วตอ่โปรตนี PD-L1
อ. ดร.มทุติา จลุกิง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

145 การเสรมิการรับประทานไขไ่กใ่นโรงเรยีนกับผลตอ่ภาวะโภชนาการในเด็กประถมศกึษา อ. นพ.กรภัทร มยรุะสาคร สถานสง่เสรมิการวจัิย

146 การแยกเพศโดยกระดกูสันหลังสว่นคอในคนไทย ผศ.ชญานษิฐ ์มนูญผล กายวภิาคศาสตร์

147
การแลกเปลีย่นนักวทิยาศาสตรอ์นิเดยี-ไทย เพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยใีนการจ าแนกการ

ตอบสนองแบบจ าเพาะตอ่เชือ้ไขเ้ลอืดออกเดงกีโ่ดยบแีละทเีซลล์
อ.ดร.ณัฐวฒัน์ ออ่นลมลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

148

การแสดงออกของจนีอะดโิปเนคตนิ วสิฟาตนิ และโอเมนตนิในเนือ้เยือ่ไขมันหนา้ทอ้งและ

เนือ้เยือ่ไขมันของอวยัวะภายในชอ่งทอ้งในคนอว้นและคนไมอ่ว้น และความสัมพันธก์ับสารที่

สรา้งจากไขมันและสารเมแทบอลกิ

อ.ดร.พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรรีวทิยา

149 การแสดงออกของยนีทีม่ ีadenosine สงูเมือ่มกีารตดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 ศ. ดร.นพ. ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ และ น.ส.ธัญพร ศริหิงษ์ทอง จลุชวีวทิยาการแพทย์

150
การใชเ้ชือ้อะดโีนไวรัสทีม่คีวามบกพรอ่งในการเพิม่จ านวนเป็นพาหะในการสรา้งอนุภาคที ่

คลา้ยเชือ้ไวรัสเด็งกีใ่นระบบเซลลส์ัตวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม
ดร.ศันสนีย นอ้ยสคราญ สถานสง่เสรมิการวจัิย

151
การใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยตรวจหาตัวอยา่งทีเ่ป็นบวกจากการยอ้มดว้ยเทคนคิ AFB โดย

เทคโนโลยกีารเรยีนรูด้ว้ยเครือ่ง
ผศ.ดร.ประพัฒน์ สรุยิผล งานกลุม่วจัิยและเครอืขา่ยวจัิย

152
การใชท้รกิเกอรท์ลูคน้หาอบุัตกิารณ์ดา้นยาในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยของไทย บัญช ีการ

ใชท้รกิเกอรท์ลูทางยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-425022-0)
น.ส.วมิล  อนันตส์กลุวฒัน์ ฝ่ายเภสัชกรรม

153 การใชป้ระโยชน์จากเจลตนิโฟมทางเซลลว์ทิยาในการท าเซลลบ์ล็อค ผศ. พญ.กาญจนา อมรพเิชษฐก์ลู พยาธวิทิยา

154 การขนสง่ผา่นนวิเคลยีสในการตดิเชือ้ขา้มสายพันธุข์องอนิฟเูอนซา 10 ไวรัส น.ส.ขวญัศริ ินลิแป้น และ ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

155 การคน้หาโปรตนีกอ่มะเร็งชนดิใหมโ่ดยอาศัยเครอืขา่ยปฏกิริยิาโปรตนี อ.ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย เภสัชวทิยา

156
การคน้หาจลุชพีกอ่โรคชนดิใหมใ่นปอดอักเสบทีไ่มท่ราบสาเหต ุบัญช ีการคน้หาจลุชพีกอ่โรค

 (016-426446-5)
อ. ดร.ประพัฒน์  สรุยิผล สถานสง่เสรมิการวจัิย
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

157 การคน้หายนืกอ่โรคไตผดิปกตใินการขับกรดโดยการหาล าดับนวิคลโีอไทดข์องเอ็กโซม ดร.นัญวรรณ  รุง่โรจน์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

158 การคน้หาสารทีอ่อกฤทธิต์า้นเซลลม์ะเร็งจากตัวออ่นระยะตดิตอ่ของเชือ้ Trichinella spiralis อ.ดร.พเิชษฐ ์รืน่จติต์ ปรสติวทิยา

159
การคัดกรองซร่ัีมในอาสาสมัครเพือ่ทดสอบหาฤทธิย์บัยัง้การตดิเชือ้เอนเทอโรไวรัส 71 : เพือ่

เตรยีมความพรอ้มการผลติอมิมโูนโกลบลูนิชนดิฉีดเขา้หลอดเลอืดด า
อ.ดร.นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

160
การจัดท าฐานขอ้มลูความหลากหลายทางพันธกุรรมของยนีไมโทคอนเดรยีในประชากรพมา่ที่

เดนิทางเขา้สูป่ระเทศไทย ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงกาญจนบรุี
อ. ดร. นพ.ภมู ิสขุธติพัิฒน์ ชวีเคมี

161 การจ าแนกกลุม่ยอ่ยบเีซลลใ์นผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสเดงกี่ น.ส.ฑภิาพร แซอ่ึง้ และ ผศ.ดร.ณัฐวฒัน์ ออ่นลมลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

162
การตรวจ mismatch repair proteins ดว้ย immunohistochemistry ใน sebaceous 

neoplasms
ผศ.พญ.พนติตา สทิธนิามสวุรรณ พยาธวิทิยา

163 การตรวจวเิคราะหเ์พือ่หาการกลายพันธุข์องยนี EGFR อ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรนิทร์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

164

การตรวจวนิจิฉัยทางหอ้งปฏบิัตกิารของตัวอยา่งทีไ่ดรั้บจากผูป่้วยไขเ้ลอืดออก เพือ่สรา้ง

ฐานขอ้มลูส าหรับการวจัิยพืน้ฐานและการประยกุตใ์ช ้บัญช ีการตรวจวนิจิฉัยทาง

หอ้งปฏบิัตกิารของตัวอยา่งทีไ่ดผู้ป่้วยไขเ้ลอืดออก (016-430947-7)

อ. นพ.ปรดีา  มาลาสทิธิ์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

165

การตรวจสอบลักษณะของปัจจัยความสามารถในการกอ่โรคของ Mycobacterium bovis BCG

 ทีเ่พาะแยกไดจ้ากูป่้วย: ลักษณะโคโลนี ระดับ nitrate reductase activity และการผลติไน

อาซนิ (Characterization of Mycobacterium bovis BCG clinical isolates: colony 

morphology, level nitrate reductase activity and niacin production)

ผศ.ดร.สพญ.ศภุร ฟุ้งลัดดา จลุชวีวทิยา

166
การตรวจหา Human metapneumovirus antigen จากน ้าลา้งหลังโพรงจมกู ดว้ยวธิ ี

Immunofluorescence assay
นางสาวบัวหลัน แกว้นาพันธ์ จลุชวีวทิยา

167
การตรวจหาเซลลม์ะเร็งโดยอาศัยเทคนคิการขยายสัญญาณการกระเจงิแสงของรามานบนกระ

ดาษ
น.ส.พมิพพ์ร ฤกษ์รุง่เรอืง และ ศ.ดร.พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

168
การตรวจหาความไวตอ่ยาโอเซลทามเิวยีรข์องเชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญส่ายพันธุใ์หม ่2009 โดย

วธิทีางphenotype ในระยะทีม่กีารระบาดในประเทศไทย
รศ. ดร.สนทนา ศริติันตกิร จลุชวีวทิยา

169
การทดลองรักษาโรคมะเร็งปอด โดยการฉีดคนืเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวชนดิไซโตไคน์ อนิดวิซ ์คลิ

เลอร ์เซลล ์ทีเ่ตรยีมจากอาสาสมัครอืน่
รศ. ดร. นพ.อดศิักดิ ์วงศข์จรศลิป์ เภสัชวทิยา

170
การทดสอบกจิกรรมชวีภาพของสารพษิของเชือ้แบคทเีรยีสแตฟิโลค็อกคัส ออเรยีส ในการ

กระตุน้เซลลเ์ม็ดเลอืดขาว และการลบลา้งกจิกรรมชวีภาพของสารพษิโดยใชแ้อนตบิอดี
รศ. ดร.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

171
การทดสอบความเป็นพษิของ Compound A ตอ่เซลลผ์นังหลอดเลอืดและเซลลเ์ม็ดเลอืด

ขาวชนดินวิเคลยีสเดีย่ว
ดร.มทุติา จลุกิง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

172
การทดสอบความจ าเพาะของโมโนโคลนัลแอนตบิอดตีอ่โปรตนี Mig-7 โดยการยอ้ม เนือ้เยือ่

ทีส่ง่ตรวจทางพยาธวิทิยา
ศ. พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

173
การทดสอบประสทิธภิาพของเครือ่ง Illuminizer ในการตรวจคัดกรองมะเร็งดว้ยเทคนคิ 

Epitope detection in monocyte (EDIM)
ศ. เกยีรตคิณุ ดร. โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ ฝ่ายวจัิย

174
การทดสอบผลของไวรัสเด็งกีท่ีถ่กูปรับสายพันธุต์อ่การหลัง่ NS1 น.ส.เกศสรินิทร ์สขุอารมย ์และ อ. เกยีรตคิณุ นพ.ปรดีา 

มาลาสทิธิ์
สถานสง่เสรมิการวจัิย
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175 การทดสอบฤทธิต์า้นแบคทเีรยีของ SISL1, SISL2, SISL3 และ SISL4 ศ.ดร.นายแพทย ์ภัทรชยั กรีตสินิ จลุชวีวทิยา

176
การทนุพัฒนาศักยภาพการวจัิยเชงิสถาบันของสถานสง่เสรมิการวจัิย คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล
ศ.ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

177

การน ารอ่งเพือ่ศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งสารจากสมนุไพร (metabolites) ทีต่รวจพบใน

เลอืดของอาสาสมัครสขุภาพดหีลังกนิยาศริริาชอายรุเวทต ารับหา้ราก (AVS022) กับลักษณะ

การจับกลุม่ของเกล็ดเลอืดเป็นรายบคุคล

ผศ. พญ.วรีวด ีจันทรนภิาพงศ์ เภสัชวทิยา

178
การน ารอ่งการศกึษาความสัมพันธข์องการไดรั้บยาตอ่ตา้นเชือ้วณัโรคและอาการแพย้าหลาย

ชนดิในผูป่้วยทีเ่ป็นวณัโรค
อ. ดร. นพ.ยทุธนา ศรนีวลประเสรฐิ วทิยาภมูคิุม้กัน

179
การประเมนิการตรวจนับ nucleated red blood cells ดว้ยเครือ่งวเิคราะหอ์ัตโนมัต ิSysmex®

 XN-3000
อ. นพ.ชยัเจรญิ ตันธเนศ พยาธวิทิยาคลนิกิ

180 การประเมนิการวดัสว่นยืน่อันซเินทเพือ่ใชใ้นการผา่ตัดเขา้สูบ่รเิวณกระดกูสันหลังสว่นคอ ผศ. พันโทหญงิ ดร.สพุนิ ชมภพูงษ์ กายวภิาคศาสตร์

181
การประเมนิความคุม้คา่ของ Iodized oil fluid injection (Lipiodol® Ultra Fluid) ส าหรับการ

รักษามะเร็งตับ (Hepatocellularcarcinoma)
ภญ.ศตนันทน์ มณีออ่น ฝ่ายเภสัชกรรม

182
การประเมนิความถกูตอ้งแมน่ย าของการตรวจระดับน ้าตาลของเครือ่งตรวจระดับน ้าตาล ณ จดุ

ดแูลผูป่้วย : Nova StatStrip
นางสาวนติยา นภัสรวรีวงศ์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

183 การประเมนิความถกูตอ้งและแมน่ย าเครือ่งตรวจวดัการแข็งตัวของเลอืด “โคแอคกเูชคโปรท”ู ผศ.พญ.ปรชีญา วงษ์กระจา่ง พยาธวิทิยาคลนิกิ

184 การประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ทใ์นศนูยโ์รคหวัใจสมเด็จพระบรมราชนิีนาถ โรงพยาบาลศริริาช นางสาวรุง่ทวิา พงษ์อัคคศริา งานวจัิย

185
การประเมนิทางเซลลว์ทิยาหนา้งานชว่ยเพิม่ความแมน่ย าในการท าอัลตรา้ซาวดไ์ทรอยดน์ า

ทางหตัถการเจาะดดูดว้ยเข็มเล็กในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.วภิาพัชร วกิกี ้เฉลมิวยั พยาธวิทิยา

186
การประเมนิประสทิธภิาพและความถกูตอ้งในการท า automated mixing study ของเครือ่ง

วเิคราะหอ์ัตโนมัต ิCoapresta® 2000
อ. นพ.ชยัเจรญิ ตันธเนศ พยาธวิทิยาคลนิกิ

187
การประเมนิผลการท างานของเซลลภ์มูคิุม้กันทีไ่ดรั้บการกระตุน้ใหม้คีวามสามารถในการ

ท าลายเซลลม์ะเร็งเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาวธิกีารรักษามะเร็งทอ่น ้าดี
ดร. มทุติา จลุกิง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

188

การประเมนิผลของระบบการขนสง่หลอดบรรจเุลอืดโดยระบบทอ่ลม Tempus® 600 ตอ่ผล

การตรวจ วเิคราะหใ์นงานประจ าของการทดสอบทางเคมคีลนิกิ การตรวจนับเม็ดเลอืด และ

การทดสอบระบบการแข็งตัวของเลอืด

ผศ. พญ.สดุารัตน์ ปิโยพรีะพงศ์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

189 การประเมนิพยาธสิภาพของรอยโรคหลอดเลอืดสมองในผูส้งูอายทุีไ่ดจ้ากการตรวจศพ ผศ. พญ.พรสขุ ชืน่สชุน พยาธวิทิยา

190 การประเมนิพยาธสิภาพอัลไซเมอรใ์นสมองผูส้งูอายทุีไ่ดจ้ากการตรวจศพ ผศ. พญ.พรสขุ ชืน่สชุน พยาธวิทิยา

191
การประเมนิยาเหลอืใชข้องผูป่้วยฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีมและผูป่้วยลา้งไตทางชอ่งทอ้ง

ของหน่วยไตเทยีม ณ โรงพยาบาลศริริาช
ภญ.กนกวรรณ เวธน์ภาคนิ ฝ่ายเภสัชกรรม

192
การประเมนิวธิกีารตรวจวดัปรมิาณ CD4 ทลีมิโฟไซตใ์นผูป่้วยโรคตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสด์ว้ย

เครือ่งตรวจวดัวธิใีหมท่ีถ่กูตอ้งแมน่ย าและราคาถกู
ศ. ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

193
การประเมนิวธิกีารตรวจวดัปรมิาณ CD4 ทลีมิโฟไซตด์ว้ยเครือ่งตรวจวดัแบบ point-of-care 

ทีถ่กูตอ้งแมน่ย าและราคาถกู โดยเปรยีบเทยีบกับหอ้งปฏบิัตกิารตา่งประเทศ
ศ. ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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194
การประดษิฐไ์มโครอะเรยท์ีม่โีมเลกลุสารกอ่ภมูแิพแ้ตล่ะชนดิตรงึอยูใ่นอะเรยส์ าหรับวเิคราะห์

ภาวะภมูแิพเ้ฉพาะบคุคลตอ่สารกอ่ภมูแิพใ้นอาคารทีเ่ขา้รา่งกายโดยการหายใจ
รศ.ดร.นทัิศน์ สขุรุง่ ฝ่ายวจัิย

195
การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิเอ็นจเีอสในการศกึษาอณูพันธศุาสตรข์องผูป่้วยโรคเบาหวานอาย ุ0-18

 ปี
อ.ดร.วทพิย ์ตัง้จติตโิภคนิ วทิยาภมูคิุม้กัน

196 การป้องกัน การดแูลรักษา และพัฒนาวคัซนี โรค มอื เทา้ ปาก ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ ฝ่ายวจัิย

197
การผลติเซลลต์น้ก าเนดิตัวออ่นมนุษยจ์ากตัวออ่นโรคธาลัสซเีมยี , Derivation of human 

embryonic stem cell from thalassemia affected embryos
ดร.ชตุ ิเหลา่ธรรมธร

ศนูยค์วามเป็นเลศิทางงานวจัิยสเต็มเซลลข์องศิ

รริาช

198
การผลติเซลลภ์มูคิุม้กันเด็นไดรตคิทีส่ามารถโปรแกรมตัวเอง (เซลลเ์ด็นไดรตคิอัจฉรยิะ) เพือ่

ตา้นเซลลม์ะเร็งทอ่น ้าดี
ดร. อษุรา ปัญญา สถานสง่เสรมิการวจัิย

199

การผลติแอนตบิอดสี าหรับรักษาโรคตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบซแีละการสรา้งฟาจไลบราลทีีด่สิ

เพลยม์นิบิอดหีรอืนาโนบอด ี(Production of therapeutic antibodies for hepatitis C virus 

infection and construction of a minibody/nanobody phage display library) บัญช ี

ศาสตราจารยว์จัิยดเีดน่-วนัเพ็ญ ชยัค าภา (016-422342-7)

ศ. ดร.วนัเพ็ญ  ชยัค าภา ปรสติวทิยา

200
การผลติโมโนโคลนาลแอนตบิอดขีองมนุษยต์อ่โมเลกลุออ๊กซ ์40 ทีก่ระตุน้เซลลท์ าหรับใช ้

รักษามะเร็งดว้ยวธิทีางวทิยาภมูคิุม้กัน
ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

201
การผลติท-ีเซลล ์(T-cells) ทีม่ปีระสทิธภิาพในการท าลายเซลลม์ะเร็งอยา่งจ าเพาะเพือ่ใชใ้น

การรักษาผูป่้วยมะเร็งเตา้นม
อ.ดร.มทุติา จลุกิง่ ฝ่ายวจัิย

202
การพัฒนา Non-invasive Prenatal Test (NIPT) ส าหรับคัดกรองอาการผดิปกตทิาง

พันธกุรรมชนดิ Trisomy ของทารกในครรภม์ารดา เพือ่งานบรกิารในประชากรไทย
ผศ.ดร.ประพัฒน์ สรุยิผล ฝ่ายวจัิย

203
การพัฒนา primary culture cell libraries และชดุ tissue microarray ส าหรับการแพทย์

แบบแมน่ย าในโรคมะเร็ง
รศ.พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

204
การพัฒนาNon-Invasive Prenatal Test(NIPT) ส าหรับคัดกรองอาการผดิปกตทิาง

พันธกุรรมชนดิ Trisomy ของทารกในครรภม์ารดา เพือ่งานบรกิารในประชากรไทย
ผศ.ดร.ประพัฒน์ สรุยิผล ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

205 การพัฒนาเครอืขา่ยวจัิยเชือ้อบุัตใิหม ่อบุัตซิ า้ และโรคตดิเชือ้ประจ าทอ้งถิน่ ศ.ดร.นพ.ภัทรชยั กรีตสินิ จลุชวีวทิยา

206 การพัฒนาเซลลท์-ีลมิโฟไซตท์ีม่ตีัวรับแอนตเิจนแบบลกูผสม เพือ่การรักษาโรคมะเร็ง ศ.ดร.เพทาย  เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

207
การพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับกระบวนการผลติแอนตบิอดทีีจ่ าเพาะและมฤีทธิย์บัยัง้การตดิเชือ้

 EV71
อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิ

208
การพัฒนาเทคนคิการตรวจวดัคา่การท างานของเอนไซมใ์นระบบขนสง่อเิลคตรอนในไมโท

คอนเดรยีโดยใช ้Ceanorhabditis elegans
อ. ดร. นพ.วชิติ  สธุรรมารักษ์ ชวีเคมี

209
การพัฒนาและการตรวจสอบโมเดลทีท่ านายภาวะซมึ สับสนเฉียบพลัน ในผูป่้วยสงูอายทุีม่า

รับการรักษาใน โรงพยาบาล
รศ.พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

210
การพัฒนาและทดสอบความแมน่ตรงของแบบสอบถามความถีก่ารบรโิภคอาหารส าหรับ

บคุลากรคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลทีม่ภีาวะเสีย่งอว้นลงพงุ
อ. นพ.กรภัทร มยรุะสาคร สถานสง่เสรมิการวจัิย

211
การพัฒนาและทดสอบประสทิธภิาพของท-ีเซลลท์ีม่ตีัวรับแอนตเิจนแบบลกูผสม ชนดิที่

จ าเพาะตอ่แอนตเิจน GD2 ส าหรับท าลายเซลลม์ะเร็ง
ดร.จตพุร สจุจติรจ์ลู ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช
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212 การพัฒนาและประเมนิวธิกีารรักษาโรคมะเร็งดว้ยเซลลภ์มูคิุม้กันบ าบัด ศ.ดร.เพทาย  เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

213
การพัฒนาและประยกุตใ์ชก้ลุม่เซลลส์ามมติคิลา้ยตับเพือ่การทดสอบประสทิธภิาพและ

อันตรายของยาทีใ่ชรั้กษาโรคตดิเชือ้
อ.ดร.เกษม กลุแกว้ ปรสติวทิยา

214 การพัฒนาแอนตบิอดรัีกษาโรคอจุจาระรว่งตดิตอ่ในสกุร ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

215
การพัฒนาแอปพลเิคชนัตน้แบบเพือ่การเฝ้าระวงัและควบคมุการระบาดของโรคมอืเทา้ปาก

แบบมสีว่นรว่มจากชมุชน
อ.ดร.นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

216
การพัฒนาโมเดลการควบคมุและการก าจัดพยาธผิลิาเรยีโนแพงทีอ่าศัยในแหลงระบาดของ

โรคเทา้ชา้งใน จ.นราธวิาศ
รศ. ดร. สริจิติ วงศก์ าชยั ปรสติวทิยา

217 การพัฒนาการตรวจหาเชือ้เอชไอวดีือ้ตอ่ยาตา้นไวรัส ดว้ยวธิ ีnext generation sequencing ผศ.ดร.นพ.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

218
การพัฒนาการทดสอบตัวแทนเพือ่ใชส้ าหรับการประเมนิประสทิธภิาพของวคัซนีบซีจีใีนการ

ป้องกันวณัโรค
ศ.ดร.พญ.ธารารัตน์ ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

219
การพัฒนาการรักษาโรคเกีย่วกับคอลลาเจน Ehler Danlos syndrome ดว้ยเทคนคิทาง

โมเลกลุตอ่การกลายพันธุข์องยนี COL3A1

Asst.Prof.Dr. Chalermchai Mitrpant และ 

น.ส.ศศวิมิล อตุมะ
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

220
การพัฒนาการรักษาโรคจอประสาทตาเสือ่มชนดิที ่11 ดว้ยเทคนคิทางชวีโมเลกลุ Asst.Prof.Dr. Chalermchai Mitrpant และ 

น.ส.จรรยา ไกรนอก
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

221
การพัฒนาการวธิ ีModified multiplex allele-specific PCR ส าหรับตรวจหาเชือ้วณัโรคดือ้ยา

หลายขนาน บัญช ีMDRTB คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-427781-6)
รศ. ดร.อังคณา  ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

222 การพัฒนาชาและแคปซลูมฤีทธิต์า้นไขมัน ความดัน เบาหวาน จากเห็ดถ่ังเชา่สทีอง ดร.ปฐมาวรรณ ฉมิมา งานวจัิย

223
การพัฒนาชดุดเีอ็นเอตดิตามส าหรับการตรวจวนิจิฉัยระดับโมเลกลุของโรคไตเป็นถงุน ้าชนดิ

เอดพีเีคดี
น.ส.พัทรยีา พฤกษ์สถาพร และ อ.ดร.วรรณา ทองนพคณุ สถานสง่เสรมิการวจัิย

224
การพัฒนาชดุตรวจการปนเป้ือนเชือ้ mycoplasma ในเซลลเ์พาะเลีย้ง

อ. ดร. ปฏมิาพร วงษ์พรหมพทัิกษ์ และ น.ส.ณัฐวรรณ ขัสเกตุ วทิยาภมูคิุม้กัน

225
การพัฒนาชดุตรวจวดัระดับโปรตนีเพอรอิอสตนิในเลอืดเพือ่บง่ชีพ้ยากรณ์โรคและพัฒนาแนว

ทางการรักษาผูป่้วยมะเร็งล าไสใ้หญใ่นประชากรไทยแบบมุง่เป้า
รศ.พญ.ดร.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

226 การพัฒนาชดุตรวจวนิจิฉัยภาวะภมูแิพใ้นสนัุขโดยวธิทีางซโีรโลยี รศ.พญ.อัญชล ีตัง้ตรงจติร ปรสติวทิยา

227

การพัฒนาชดุตรวจส าเร็จรปู (แบบ ELISA และแบบรวดเร็ว) เพือ่ตรวจหา antifilarial IgG4 ที่

จ าเพาะตอ่พยาธเิทา้ชา้งโดยใช ้recombinant antigen (ปีที ่1) (Development of a test 

kits (ELISA and lateral flow rapid format) for detection of antifilarial IgG4 using 

recombinant antigen)

รศ.ดร.สริจิติ วงศก์ าชยั ปรสติวทิยา

228
การพัฒนาชดุตรวจส าเร็จรปูแบบอมิมโูนโครมาโตกราฟฟีเพือ่ตรวจการปนเป้ือนสารกอ่ภมูแิพ ้

แป้งสาล ี(กลเูตน) ในอาหารอยา่งแมน่ย าและรวดเร็ว
รศ.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

229
การพัฒนาชดุตรวจส าเร็จรปูแบบอมิมโูนโครมาโตกราฟีเพือ่ตรวจการปนเป้ือนเชือ้ซัลโมเมนล

ลาในอาหารอยา่งแมน่ย าและรวดเร็ว
ศ.ดร.วนัเพ็ญ  ชยัค าภา ปรสติวทิยา

230 การพัฒนาชดุตรวจหมูเ่ลอืดแบบครบวงจรดว้ยเทคโนโลย ีLab-on-a-chip อ. ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนชิ เภสัชวทิยา

231 การพัฒนาทเีซลลท์ีม่ตีัวรับแอนตเิจนลกูผสมทีจ่ าเพาะตอ่โปรตนีทีแ่สดงบนผวิเซลลม์ะเร็งตับ ดร.ทวศีักดิ ์เชีย่วชาญศลิป์ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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232
การพัฒนาทเีซลลท์ีม่ปีระสทิธภิาพจากการกระตุน้โดยเซลลเ์ดนไดรตกิทีก่ระตุน้ดว้ยตัวเองตอ่

การก าจัดมะเร็งเตา้นมชนดิทรพิเพลิเนกาทฟี
รศ.พญ.ดร.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

233
การพัฒนาบรกิารตรวจสอบฤทธิเ์ชงิชวีภาพของสารสกัดจากธรรมชาตแิละยาสมนุไพรดว้ย

เทคโนโลยโีอมกิสแ์บบเชงิระบบ
อ.ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนชิ เภสัชวทิยา

234

การพัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของการวเิคราะหส์ารเมตาโบไลตแ์บบบบรูณาการดว้ย

เทคโนโลยทีางแมสสเปกโตรเมทรแีละเทคนคิทางนวิเคลยีรแ์มกเนตกิเรโซแนนซ ์เพือ่

จ าแนกความแตกตา่งของโรคไตเรือ้รังชนดิตา่ง

อ.ดร.ศักดิด์า คุม้หร่ัง ฝ่ายวจัิย

235 การพัฒนาระบบไมโครฟลอูดิคิส าหรับตรวจหาไมโครฟิลาเรยีของพยาธเิทา้ชา้ง รศ. ดร.สริจิติ วงศก์ าชยั ปรสติวทิยา

236
การพัฒนาระบบการปลกูถา่ยเซลลเ์พาะเลีย้งจากเยือ่บปุาก เพือ่การรักษาผูป่้วยภาวะเซลลต์น้

ก าเนดิ เยือ่บผุวิกระจกตาบกพรอ่งในประเทศไทย
รศ. ดร.ปัทมา เอกโพธิ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

237
การพัฒนาวคัซนีเซลลเ์ดนไดรตคิชนดิโปรแกรมตัวเองไดท้ีจ่ าเพาะตอ่แอนตเิจนเพือ่การ

รักษาผูป่้วยมะเร็งเตา้นมชนดิทรปิเปิลเนกาทฟีระยะลกุลาม
รศ. ดร. พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

238 การพัฒนาวคัซนีชนดิเชือ้ตายไวรัสซกิาโดยวธิฉีายรังสี อ.ดร.นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

239

การพัฒนาวธิ ีNucleic Acid Lateral Flow Test ส าหรับตรวจหาเชือ้วณัโรคและเชือ้วณัโรคดือ้

ยาหลายขนาน (Nucleic acid lateral flow test for point of care diagnosis of TB 

complex)

ดร.อังคณา  ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

240
การพัฒนาวธิกีาร ทีม่ปีระสทิธภิาพในการเลีย้งคลิเลอรเ์ซลลท์ีถ่กูเหนีย่วน าโดยไซโตไคน์ 

จากหนูทดลอง
อ.ดร.นพ.กติพิงศ ์สนุทราภา เภสัชวทิยา

241
การพัฒนาวธิกีารเคลอืบอนิเตอรล์วิคนิ-2 บนถงุเลีย้งเซลลเ์พือ่ใชใ้นการเลีย้งทเีซลล ์และไซ

โตไคน์ อนิดวิซค์ลิเลอรเ์ซลลจ์ากเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวของอาสาสมัครสขุภาพแข็งแรง
ผศ. ดร. นพ.กติพิงศ ์สนุทราภา เภสัชวทิยา

242

การพัฒนาวธิกีารจ าแนกสายพันธุไ์รฝุ่ นและชวีภัณฑส์ าหรับรักษาโรคภมูแิพไ้รฝุ่ น 

(Development of Assay for Dust Mite Identification and Biological Materials for 

Treatment of House Dust Mite Allergy) บัญช ีโครงการวจัิยโรคภมูแิพไ้รฝุ่ นและชวีภัณฑ์

รักษา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-426515-2)

รศ. พญ.อัญชล ี ตัง้ตรงจติร ปรสติวทิยา

243
การพัฒนาวธิกีารทดสอบยบัยัง้การตดิเชือ้ไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 ในเซลลเ์พาะเลีย้งแบบ

ประสทิธภิาพสงู
อ.ดร.นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

244
การพัฒนาวธิกีารทดสอบหาภมูคิุม้กันชนดิป้องกัน, ชนดิ ADCC และการผลติ monoclonal 

antibody ตอ่ไวรัสซกิา้ ส าหรับใชใ้นการตรวจวนิจิฉัยและการศกึษาพยาธกิ าเนดิของไวรัสซกิา้
ผศ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

245 การพัฒนาวธิกีารรักษาใหมด่ว้ยกลไกตา้นไวรัสของ microvesicle ในทางเดนิหายใจ ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

246
การพัฒนาวธิตีรวจวเิคราะหท์างอณูพันธศุาสตรอ์ยา่งครอบคลมุส าหรับโรคไตเป็นถงุน ้าชนดิ

เอดพีเีคดโีดยเทคโนโลยวีเิคราะหล์ าดับเบสขัน้สงูแบบเจาะจงเป้าหมาย
อ.ดร.วรรณา ทองนพคณุ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิฯ

247

การพัฒนาอาหารเหลวทางการแพทยจ์ากวตัถดุบิธรรมชาตเิพือ่เป็นอาหารเสรมิส าเร็จรปูทีใ่ห ้

สารอาหารสมบรูณ์ ส าหรับผูส้งูอายแุละทดสอบความสามารถในการกลนืเพือ่ป้องกันการ

ส าลักของผูส้งูอาย ุโดยประเมนิดว้ยกลอ้งสอ่งผา่นจมกูและคอหอย

อ. นพ.กรภัทร มยรุะสาคร สถานสง่เสรมิการวจัิย
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248
การพจิารณาทางกายวภิาคของเสน้ประสาทรเีคอรเ์รนท ์ลารงิเจยีล, หลอดเลอืดแดงอนิฟีเรยี

ไทรอยด,์ เอ็นแบรี ่และต าแหน่งอา้งองิส าหรับการผา่ตัดตอ่มไทรอยดใ์นคนไทย
รศ. พท.หญงิ ดร.สพุนิ ชมภพูงษ์ กายวภิาคศาสตร์

249 การพจิารณาลักษณะทางกายวภิาคของกระดกูสันหลังระดับคอในคนไทย ผศ. พันโทหญงิ ดร.สพุนิ ชมภพูงษ์ กายวภิาคศาสตร์

250
การยบัยัง้ TGF-β signaling ชว่ยลดภาวะการกดภมูคิุม้กันทีเ่กดิจาก regulatory T cells ใน 

cytokine-induced killer cells
รศ. ดร. นพ.อดศิักดิ ์วงศข์จรศลิป์ เภสัชวทิยา

251
การยบัยัง้การผลติคอลลาเจนในเซลลส์รา้งเสน้ใยจากแผลคลีอยดโ์ดยใชอ้ารเ์อ็นเอลกูผสม

ระหวา่ง aptamer และ siRNA
ผศ. ดร. นพ.ชชัวาลย ์ศรสีวสัดิ์ ชวีเคมี

252
การระบชุนดิของพยาธฟิิลาเรยีทีท่ าใหเ้กดิกอ้นใตผ้วิหนัง (subcutaneous mass) ดว้ยวธิ ี

High Resolution Melting Real-time PCR (HRM RT-PCR)
อ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสนิธุธ์นา สาระสมบัติ ปรสติวทิยา

253

การรักษาโรคหอบหดืโดยใชไ้ซโตไคน์อนิดวิซค์ลิเลอรเ์ซลล ์(Application of 

cytokine-induced killer cells to generate a novel effective immunotherapy of asthma) อ. ดร. นพ. กติพิงศ ์สนุทราภา เภสัชวทิยา

254 การรายงานเกล็ดเลอืดผดิพลาดจากเครือ่งอัตโนมัตใินผูป่้วยธาลัสซเีมยี อ. นพ.ชยัเจรญิ ตันธเนศ พยาธวิทิยาคลนิกิ

255
การรายงานผลการเจาะดดูโดยใชเ้ข็มเล็กของตอ่มน ้าลายโดยระบบ Milan System เพิม่ความ

แมน่ย าในการวนิจิฉัย
อ. พญ.วภิาพัชร วกิกี ้เฉลมิวยั พยาธวิทิยา

256 การรายงานผลการตรวจทางเซลลว์ทิยาตอ่มไทรอยดใ์นประเทศไทย อ. นพ.ถริพล บญุญาอรณุเนตร พยาธวิทิยา

257

การลงทะเบยีนผูป่้วยเบาหวานและประเมนิผลการดแูลผูป่้วยเบาหวานทีม่สีทิธกิาร

รักษาพยาบาลทีห่น่วยปฐมภมูขิองโรงพยาบาลตามหลักประกันสขุภาพถว้นหนา้แบบสหสถาบัน อ. นพ.กรภัทร มยรุะสาคร สถานสง่เสรมิการวจัิย

258
การลดการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลอืดดว้ยคานามัยซนิในเลอืดทีเ่กดิเกล็ดเลอืดต า่กวา่จรงิจาก

สารกันเลอืดแข็งชนดิอดีทีเีอ
รศ. นพ.ชยัเจรญิ ตันธเนศ พยาธวิทิยาคลนิกิ

259
การลดระยะเวลาการรอคอยผลทางหอ้งปฏบิัตกิารกลางในผูป่้วยทีเ่ขา้ชอ่งทางเรง่ดว่นส าหรับ

ดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองเฉียบพลัน
นพ.ศศพิงศ ์ตรงนติย์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

260
การวเิคราะห ์"คัมภรีส์รรพลักษณะสรรพคณุและมหาพกิัดในต าราเวชศาสตรฉ์บับหลวงรัชกาล

ที ่๕

นายทัพพเ์ทพ ทพิยเจรญิธัม และ รศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัคร

เสรนีนท์
เภสัชวทิยา

261
การวเิคราะหข์อ้มลูการไดรั้บยา tramadol ต ารับยาเดีย่ว และยาสตูรผสม tramadol เพือ่หา

อัตราผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาซ า้ซอ้นของผูป่้วยนอก ในโรงพยาบาลศริริาช
ภกญ.กนกกร เกดิผล ฝ่ายเภสัชกรรม

262
การวเิคราะหท์างพันธกุรรมของเชือ้ Neisseria gonorrhoeae ดือ้ยากลุม่ beta-lactam ใน

ระดับสงู และววิฒันาการของยนี blaTEM-135
รศ. ดร.นพ. ชาญวทิย ์ตรพีทุธรัตน์ และ นายณฐกร นกจันทร์ จลุชวีวทิยาการแพทย์

263
การวเิคราะหผ์ลเมแทบอไลตแ์ละพันธกุรรมในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ทีร่ปูรา่งปกตเิทยีบกับ

รปูรา่งอว้น และการตอบสนองตอ่ยา metformin
ผศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

264
การวเิคราะหผ์ลเมตาโบโลมกิสใ์นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ป็นเบาหวาน และผูท้ีม่ภีาวะกอ่นเป็นเบาหวานที่

รปูรา่งปกตเิทยีบกับรปูรา่งอว้น
รศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

265

การวจัิยแบบบรูณาการเพือ่คน้หาชดุของสารบง่ชีท้างชวีภาพชนดิใหม ่ทีน่ าไปสูก่าร

ประยกุตใ์ชก้ับการตรวจวนิจิฉัย การพยากรณ์ความรนุแรงของโรค และการรักษาผูป่้วย

ไขเ้ลอืดออกอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Integrative researches for a set of novel biomarkers

 applicable to diagnosis, prognosis and treatment of patients with dengue 

hemorrhagic fever)

อ. นพ.ปรดีา  มาลาสทิธิ์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

266
การวจัิยแบบบรูณาการเพือ่ความเขา้ใจกลไกการเกดิพยาธสิภาพของโรคไขเ้ลอืดออกและ

การพัฒนาการตรวจวนิจิฉัยโรคอยา่งมปีระสทิธภิาพ
รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

267 การวจัิยแบบสุม่มกีลุม่ควบคมุ การรักษาโรคตดิเชือ้จากแบคทเีรยีกรัมลบดือ้ยาหลาย ๆ ขนาน ศ.นพ.วษิณุ  ธรรมลขิติกลุ สถานสง่เสรมิการวจัิย

268 การวจัิยและพัฒนาเภสัชภัณฑน์ ้ายาทดสอบและวคัซนีสารกอ่ภมูแิพ ้ ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล ปรสติวทิยา

269
การวจัิยตอ่ยอดดา้นความปลอดภัยของอาหารจากเชือ้แบคทเีรยีกอ่โรคอาหารเป็นพษิ จาก

ตลาดสูโ่ตะ๊อาหาร
ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

270

การวนิจิฉัยโรคไขเ้ลอืดออกจากไมโครคาพลิลารีฟิ่ลม์ทีแ่ปลผลผา่นโทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่บบ

สมารท์โฟนโดยการสรา้งเทคโนโลยจีากนวตักรรมใหมเ่พือ่ลดโรคเขตรอ้นในประเทศไทย

และท่ัวโลก

รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

271 การศกึษา ADCC antibody epitopes ของเชือ้เอชไอวใีนผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีะยะเฉียบพลัน รศ. ดร.วรรณี กัณฐกมาลากลุ จลุชวีวทิยา

272 การศกึษา ADCC antibody epitopes ของเชือ้เอชไอวใีนผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีะยะแรก รศ.ดร.วรรณี กัณฐกมาลากลุ จลุชวีวทิยา

273
การศกึษาเกณฑท์ีเ่หมาะสมในการดผูลทางจลุทรรศน์วทิยาของปัสสาวะและการรายงานผล

อัตโนมัตหิลังการตรวจดว้ยเครือ่งตรวจปัสสาวะอัตโนมัต ิUX 2000
อ. พญ.ปรชีญา วงษ์กระจา่ง พยาธวิทิยาคลนิกิ

274
การศกึษาเชงิโครงสรา้งและหนา้ทีข่องโปรตนี TlyA hemolysin จากเชือ้ Helicobacter pylori Asst.Prof.Dr. Gerd Katzenmeier และ น.ส.ณชิกานต ์สมัย

นุกลุ
วทิยาภมูคิุม้กัน

275
การศกึษาเชงิโครงสรา้งและหนา้ทีข่องโปรตนีสารพษิ VacA และชิน้สว่น p33 จากเชือ้ 

Helicobater pylori

Asst.Prof.Dr. Gerd Katzenmeier และ นายAUNG KHINE 

LINN
วทิยาภมูคิุม้กัน

276
การศกึษาเบือ้งตน้เกีย่วกับอบุัตกิารณ์ของพยาธฟิิลาเรยี ในสนัุขในจังหวดัจันทบรุโีดยวธิไีม

โครฟลอูดิคิ ซสิเต็ม
ศ.ดร.สริจิติ วงศก์ าชยั ปรสติวทิยา

277
การศกึษาเบือ้งตน้ความชกุ ระบาดวทิยาเชงิโมเลกลุและการปลดปลอ่ยไวรัสซกิา้ในน ้าอสจุิ

จากผูท้ีม่ารับบรกิารทีห่น่วยผูม้บีตุรยาก โรงพยาบาลศริริาช
อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

278
การศกึษาเปรยีบเทยีบคัมภรีม์หาโชตรัตกับขอ้มลูการวนิจิฉัยโรคตาม ICD 10 น.ส.เปรมสดุา แจม่จันทรา และ รศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัครเสรี

นนท์
เภสัชวทิยา

279

การศกึษาเปรยีบเทยีบคณุภาพเนือ้เยือ่ตอ่มไรท้อ่จากรา่งอาจารยใ์หญแ่บบศพนุ่มโดยวธิ ี

Thiel’s method เทยีบกับเนือ้เยือ่จากรา่งอาจารยแ์บบ Embalmed method เพือ่ใชใ้นการ

เตรยีมสไลดส์ าหรับการศกึษาทางจลุกายวภิาคศาสตร์

อ. นพ.ณปกรณ์ แสงฉาย กายวภิาคศาสตร์

280

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการตรวจ HER2 Gene Amplification ดว้ยเทคนคิ Chromogenic 

In Situ Hybridization (CISH) และ Dual-color Silver-enhanced In Situ Hybridization 

(DISH) กับ Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) ในมะเร็งเตา้นม

อ. นพ.นรเศรษฐ ์สมานไทย พยาธวิทิยา

281 การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการตรวจระดับ HbA1c โดยการป่ันตกตะกอนและไมป่ั่นตกตะกอน รศ.พญ. บษุฎ ี ประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

282
การศกึษาเปรยีบเทยีบสารส าคัญในจันทน์เทศและจันทน์ขาวเพือ่การใชแ้ทนกันในต ารับยา

จันทน์ลลีา
รศ. ดร.ขจ ีปิลกศริิ กายวภิาคศาสตร์

283
การศกึษาเพือ่หาความสัมพันธร์ะหวา่งประเภททางพันธกุรรมของเชือ้รากับความสามารถใน

การกอ่โรค บัญช ีโครงการครปิโตหนึง่ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-433973-1)
อ. ดร. นพ.พบชยั  งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

284
การศกึษาเภสัชจลนศาสตร ์และเภสัชพลศาสตรข์องยาไอเวอรเ์มคตนิ ในผูป่้วยเด็กตดิเชือ้

ไวรัสเด็งกี ่(PKIDEN)
รศ.ดร.พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

285
การศกึษาแบบสุม่เปิดฉลากเพือ่ศกึษาถงึประสทิธผิลของต ารับยาอายรุเวทศริริาชสหศัธาราใน

ผูป่้วยทีม่โีรคปวดหลังสว่นลา่งเฉียบพลัน
ผศ.พญ.สมฤด ี ฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

286
การศกึษาและยบัยัง้สือ่สัญญาณในเซลลม์ะเร็งทอ่น ้าดทีีท่ าใหด้ือ้ตอ่การรักษาดว้ยเม็ดเลอืด

ขาวชนดิไซโตไคน์อนิดวิควิซค์วิเลอร์
รศ.นพ.อดศิักดิ ์ วงศข์จรศลิป์ เภสัชวทิยา

287
การศกึษาโปรตนีในปัสสาวะทีม่ผีลตอ่กระบวนการยดึจับ การเพิม่ขนาด และการเกาะกลุม่ของ

ผลกึชนดิตา่งๆทีพ่บในปัสสาวะ
ดร.ศักดเิทพ ไชยฤทธิ์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

288
การศกึษาโปรตนีไอเอ็นเอสแอลทร ีและโปรตนีกลายพันธุ ์ตอ่การสรา้งและการท างานของ

อนิซลุนิ
อ. ดร.ประภาพร จงึตระกลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

289
การศกึษาโปรตนีทีค่วบคมุกระบวนการออโตฟาจแีละไฟโบรบลาสตจ์ากมะเร็งในมะเร็งรังไข่

เพือ่เป็นเป้าหมายใหมใ่นการรักษาและพยากรณ์โรค
รศ. ดร. พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

290

การศกึษาในหลอดทดลองและสัตวท์ดลองตอ่บทบาทของ nuclear factor E2-related 

factor 2 (Nrf2) ในการควบคมุฤทธิเ์คอราตโินไซทต์อ่การปกป้องเมลาโนไซทเ์พือ่พัฒนาสาร

ยบัยัง้ความเสือ่มสภาพของผวิหนังรปุแบบอนุภาคระดับนาโน

รศ.ดร.พญ.อไุรวรรณ พานชิ เภสัชวทิยา

291
การศกึษากลไกการเกดิพยาธสิภาพระดับโมเลกลุทีเ่ป็นผลจากไกลโคโปรตนีชนดิปลดปลอ่ย

ของไวรัสอโีบลา
ศ. ดร.วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

292

การศกึษากลไกการเกดิภาวะน ้าตาลกลโูคสเป็นพษิจาก ChREBP (Identification of 

molecular mechanisms for ChREBP-mediated glucotoxicity) บัญช ีซเีอชอารอ์บีพี ีคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-427660-8)

อ. ดร. นพ.นรวรรธน์  พวงวรนิทร์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

293

การศกึษาการเกดิขึน้และการแพรร่ะบาดระหวา่งประเทศของเชือ้ Neisseria gonorrhoeae ที่

ดือ้ยาปฏชิวีนะทีแ่ยกจากโรงพยาบาลศริริาช กรงุเทพมหานคร ประเทศไทยในระหวา่งปี พ.ศ.

 2551-2557

รศ. ดร. นพ.ชาญวทิย ์ตรพีทุธรัตน์ จลุชวีวทิยา

294
การศกึษาการเกดิความคลาดเคลือ่นทางการสัง่ใชย้าจากการใชร้ะบบ pre-Print ประวตักิารใช ้

ยาของผูป่้วย
นางสาวนสิา แซล่ิม้ ฝ่ายเภสัชกรรม

295

การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางพันธกุรรมของเชือ้ไวรัสเดงกีใ่นการเลีย้งอยา่งตอ่เนือ่งในเซลล์

 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)

ดร.ขวญัฤทัย ชิน้อนิมนู งานวจัิย

296
การศกึษาการเปลีย่นแปลงสารพันธกุรรมของเชือ้เอชไอว ี(HIV) และการดือ้ตอ่ยาตา้นไวรัส

ในผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ ทีโ่รงพยาบาลศริริาช ในปี พ.ศ.2550-2554
อ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา
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297
การศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพในการน าสง่เอสไออารเ์อ็นเอในรปูแบบนาโนพารท์เิคลิทีต่ดิ

ดว้ยเปปไทดท์ีม่คีวามสามารถในการซมึผา่นชัน้ผวิหนัง ใชใ้นการรักษาโรคฝ้า
อ. ดร.ปรมีน ปณุณกติเิกษม ชวีเคมี

298

การศกึษาการแสดงออกและปรมิาณของโปรตนีในเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืดแดงของผูป่้วยโพ

ลไีซทเีมยี เวอรา เปรยีบเทยีบกับคนปกต ิโดยการตดิฉลากทีโ่ปรตนีและตรวจสอบโดยใช ้

เครือ่งแมสสเปกโทรมเิตอร์

อ. ดร. นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

299
การศกึษาการแสดงออกของ miRNAs และ lncRNAs ในเลอืดของผูป่้วยทีม่เีซลลผ์ดิปกตทิี่

ปากมดลกูระยะกอ่นเป็นมะเร็งและผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู; การศกึษาน ารอ่ง
ศ. พญ.ธารารัชต ิ ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

300 การศกึษาการแสดงออกของโปรตนี BRCA1 ในเนือ้เยือ่มะเร็งเตา้นมทีม่กีารตดิเชือ้ HPV รศ. ดร. พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

301

การศกึษาการแสดงออกของโปรตนี sodium channel, voltage-gated, type X, alpha 

subunit (SCN10A) และโปรตนีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในเซลลไ์ตของมนุษยต์อ่การเกดิโรคนิว่ไต 

(renal stone disease)

ศ. ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

302
การศกึษาการกระตุน้การสรา้งซัยโตไคน์จากเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวชนดิทเีซลลจ์ากอาสาสมัครที่

ไดรั้บประทานผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร APCO สตูรการซ์เินียและไอสบิแปด
ศ. ดร. พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

303
การศกึษาการควบคมุการแสดงออกของโกลบนิในเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงโดยวธิ ีsingle cell RNA

 sequencing
อ. ดร. นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

304
การศกึษาการตอบสนองของระบบภมูคิุม้กันชนดิแอนตบิอดขีองเด็กทีต่ดิเชือ้ไวรัสเด็งกีจ่าก 

hospital cohorts
รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

305
การศกึษาการท าลายเซลลต์ับทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบจีาก Cytokine-induced killer cells 

ทีเ่พาะเลีย้งกับ dendritic cells ในสภาวะตา่งๆ
รศ. นพ.อดศิักดิ ์วงศข์จรศลิป์ เภสัชวทิยา

306 การศกึษาการปลดปลอ่ยไวรัสในผูต้ดิเชือ้โรคมอืเทา้ปากในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อ.ดร.นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

307
การศกึษาการวนิจิฉัยลักษณะทางพยาธวิทิยาของผูป่้วย Mucinous appendiceal tumor and

 peritoneal disease ทีว่นิจิฉัยทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบลูย์ พยาธวิทิยา

308 การศกึษาขนาดโครงของกลอ่งเสยีงในผูใ้หญค่นไทย รศ. ทพ.ญ.ยาดาฤด ีวริวฒุิ กายวภิาคศาสตร์

309 การศกึษาขอ้ก าหนดมาตรฐานของยาสมนุไพรอายรุเวทศริริาชเขยีวเบญจขันธ์ ผศ.ดร.พนิภัทร ไตรภัทร เภสัชวทิยา

310
การศกึษาขอบเขตของแอนตบิอดีท้ีต่อบสนองเมือ่กระตุน้ระบบภมูคิุม้กันซ า้เป็นระยะดว้ยอมิมู

โนเจนของเชือ้ HIV-1 สายพันธุท์ีแ่ตกตา่งกัน
ศ. ดร. นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

311

การศกึษาความเทีย่งตรงของการทดสอบหาแอนตบิอดตีอ่เอฟซเีอปไซลอนอาร ์1 อัลฟา ดว้ย

วธิอีไีลซา่ และการทดสอบเบโซฟิลแอกตเิวชัน่ ในการวนิจิฉัยผูป่้วยโรคผืน่ลมพษิเรือ้รังจาก

ภาวะภมูติา้นตนเอง

อ. ดร. นพ.ยทุธนา ศรนีวลประเสรฐิ วทิยาภมูคิุม้กัน

312
การศกึษาความเป็นไปไดข้องการใชน้ ้าในชอ่งปากส าหรับการวนิจิฉัยการตดิเชือ้ไวรัสเด็งกี่

ดว้ยวธิทีีไ่มร่กุล ้า: การศกึษาน ารอ่ง
รศ.ดร.พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ งานกลุม่วจัิยและเครอืขา่ยวจัิย

313

การศกึษาความแตกตา่งระดับการแสดงออกของไมโครอารเ์อ็นเอในพลาสมาและเอ็กตรา

เซลลล์ลูารเ์วสซเิคลิ ของผูป่้วยโรคหวัใจเตน้ผดิจังหวะ ชนดิสัน่พลิว้ เปรยีบเทยีบกับกลุม่

ควบคมุ

ดร.ปัญจรยี ์ศวิพรอนันต์ ฝ่ายวจัิย
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314
การศกึษาความชกุและความไวตอ่ยาของเชือ้ กลุม่มัยโคแบคทเีรยีและราทีแ่ยกไดจ้ากสิง่ สง่

ตรวจจากผูป่้วยของโรงพยาบาลศริริาช
อ. ดร. นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

315
การศกึษาความชกุและความไวตอ่ยาของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากสิง่สง่ตรวจจากผูป่้วยของ

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. ดร. นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

316
การศกึษาความชกุและระบาดวทิยาระดับโมเลกลุของเชือ้ Clostridium difficile จากผูป่้วยที่

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.ภัทรชยั กรีตสินิ จลุชวีวทิยา

317
การศกึษาความชกุการตดิเชือ้ไวรัสซกิา้ในหญงิตัง้ครรภท์ีม่ารับบรกิารทีค่ลนิกิฝากครรภ์

โรงพยาบาลศริริาช
อ.ดร.นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

318

การศกึษาความชกุของเชือ้จลุชพีทีก่อ่โรคตดิเชือ้ในระบบประสาทสว่นกลางในน ้าไขสันหลังที่

ไมพ่บเชือ้จลุชพีเมือ่สง่เพาะเชือ้ดว้ยวธิทีางอณูชวีวทิยาและความสัมพันธก์ับอาการทางคลนิกิ

ระหวา่งปีพ.ศ. 2560-2561

ผศ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

319
การศกึษาความชกุของการผา่เหลา่ของยนี Calreticulin และ ความสัมพันธท์างคลนิกิในกลุม่

ผูป่้วยโรค essential thrombocytemia (ET) and primary myelofibrosis (PMF)
ผศ.ดร.นพ.เฉลมิชยั มติรพันธ์ ชวีเคมี

320
การศกึษาความชกุของการรับประทานอาหารเสรมิไบโอตนิในแผนกผูป่้วยนอกของ

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

321
การศกึษาความชกุของชนดิและสัปทัย้ป์ของเชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญใ่นโรงพยาบาลศริริาช

ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 - 2560
นายณัฐพล ณรงค์ จลุชวีวทิยา

322
การศกึษาความชกุของยนีดือ้ยาตา้นจลุชพีในแบคทเีรยีทีแ่ยกไดจ้ากชมุชนและภัยจากการตดิ

เชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพีหลายขนานจากแหลง่อาหารในชมุชนไทย
ผศ. นพ.ชาญวทิย ์ตรพีทุธรัตน์ จลุชวีวทิยา

323
การศกึษาความสัมพันธข์องความหลากหลายทางพันธกุรรมกับโรคมะเร็งตอ่มไทรอยดช์นดิ 

differentiated
อ. ดร.สรัุสวด ีอัศวรัตน์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

324 การศกึษาความสัมพันธข์องระดับน ้าตาลกลโูคสในน ้าไขสันหลังโดยใชเ้ครือ่งมอื 3 ชนดิ รศ.พญ. บษุฎ ี ประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

325
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งพรอสตาแกลนดนิ เอฟ ทแูอลฟ่าในเสมหะ กับความไวตอ่การ

ไอในมนุษย์
พญ.สาวนิี จริยิะสนิ เภสัชวทิยา

326
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งลักษณะทางจลุพยาธวิทิยาและขอ้มลูลักษณะทางคลนิกิใน

ผูป่้วยปลกูถา่ยไตทีม่กีารตดิเชือ้ไวรัสบเีคในไต
อ. พญ.เงนิตรา ทันธรานนท์ พยาธวิทิยา

327

การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งสารจากสมนุไพร (metabolites) ทีต่รวจพบในเลอืดของ

อาสาสมัครสขุภาพดหีลังกนิยาจากสมนุไพรอายรุเวทศริริาชต ารับหา้ราก (AVS022) กับ

ลักษณะการจับกลุม่ของเกล็ดเลอืด (การศกึษาตอ่เนือ่ง)

ผศ.พญ.วรีวด ีจันทรนภิาพงศ์ เภสัชวทิยา

328

การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งสารจากสมนุไพร (metabolites) ทีต่รวจพบในเลอืดของ

อาสาสมัครสขุภาพดหีลังกนิยาจากสมนุไพรอายรุเวทศริริาชต ารับหา้ราก (AVS022) กับ

ลักษณะการจับกลุม่ของเกล็ดเลอืดเป็นรายบคุคล : โครงการน ารอ่ง

ผศ.พญ.วรีวด ีจันทรนภิาพงศ์ เภสัชวทิยา

329
การศกึษาความส าคัญของถงุทีถ่กูขับออกมาภายนอกเซลล ์(Extracellular vesicles) ตอ่การ

เกดิโรคนิว่ไต
ดร.ศักดเิทพ ไชยฤทธิ์ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช
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330
การศกึษาคณุลักษณะและหนา้ทีข่องเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวชนดิ memory CD8 T cells ที่

จ าเพาะตอ่เชือ้ไวรัสไขเ้ลอืดออกเดงกแีละมแีนวโนม้ในการป้องกันการตดิเชือ้ไวรัสซกิา
อ.ดร.นพ.จตรุงค ์เสวตานนท์ จลุชวีวทิยา

331 การศกึษาจโีนมของเชือ้วณัโรคสายพันธุปั์กกิง่เพือ่ตดิตามการกระจายและววิฒันาการของเชือ้ รศ. ดร.อังคณา ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

332
การศกึษาชนดิและคณุสมบัตทิางชวีเคมขีองแบคทเีรยีทีแ่ยกไดจ้ากเลอืด และไมส่ามารถ

จ าแนกชนดิ/สปีชีส่ ์โดยวธิทีีใ่ชใ้นงานประจ า
นางสาวสมาพร ยงยอด จลุชวีวทิยา

333

การศกึษาชวีสมมลูแบบใหย้าครัง้เดยีว สองชว่งเวลา สองต ารับ สองล าดับ แบบสุม่ขา้มสลับ

ของยาเม็ดวาลซารแ์ทน ขนาด 160 มลิลกิรัม ระหวา่งผลติภัณฑท์ดสอบ และผลติภัณฑ์

อา้งองิ (ดโีอแวน® 160 มลิลกิรัม) ในอาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพแข็งแรงภายใตส้ภาวะอด

อาหาร (Study Number: BE 005-17)

รศ. พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

334

การศกึษาชวีสมมลูแบบใหย้าครัง้เดยีว สองชว่งเวลา สองล าดับ แบบสุม่ขา้มสลับของยาเม็ด

แพนโทพลาโซลชนดิแตกตัวในล าไส ้ขนาด 40 มลิลกิรัม ระหวา่งผลติภัณฑท์ดสอบและ

ผลติภัณฑอ์า้งองิ (คอนโทรลอค®) ในอาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพแข็งแรงภายใตส้ภาวะหลัง

รับประทานอาหาร และภายใตส้ภาวะอดอาหาร (Study Number: BE 001-15/1 and Study 

Number: BE 001-15/2)

ผศ. พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

335

การศกึษาชวีสมมลูแบบใหย้าครัง้เดยีว สองต ารับ สองชว่งเวลา สองล าดับ แบบสุม่ขา้มสลับ

ของยาเม็ดเออรบ์ซีารแ์ทน ขนาด 300 มลิลกิรัมระหวา่งผลติภัณฑท์ดสอบและผลติภัณฑ์

อา้งองิ (อะโพรเวล® 300 มลิลกิรัม) ในอาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพแข็งแรงภายใตส้ภาวะอด

อาหาร (Study No. BE 002-15)

รศ. พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

336

การศกึษาชวีสมมลูแบบใหย้าครัง้เดยีว สองต ารับ สองชว่งเวลา สองล าดับ แบบสุม่ขา้มสลับ

ของยาเม็ดซลิอสตาซอลขนาด 50 มลิลกิรัม ระหวา่งผลติภัณฑท์ดสอบและผลติภัณฑอ์า้งองิ 

(พลทีาล® 50) ในอาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพแข็งแรงภายใตส้ภาวะอดอาหาร (Study 

Number: BE 003-15)

รศ. พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

337 การศกึษาชวีสมมลูของยา Olanzapine 10 mg Somruedee Chatsiricharoenkul, M.D. เภสัชวทิยา

338
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดเคลอืบฟิลม์โรซวูาสแตตนิขนาด 20 มลิลกิรัมในอาสาสมัครคน

ไทยสขุภาพดี
อ. พญ.พณิพไิล จทูะสมพากร เภสัชวทิยา

339
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดแพนโทพลาโซล ชนดิแตกตัวในล าไสข้นาด 40 มลิลกิรัม ใน

อาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพแข็งแรง (Study Number: BE 002-11)
ผศ. พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

340
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดไรวาร็อกซาแบนขนาด 10 มลิลกิรัม 2 ต ารับ ในอาสาสมัคร

ไทยทีม่สีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร
ผศ.แพทยห์ญงิพณิพไิล จทูะสมพากร เภสัชวทิยา

341
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดไรวาร็อกซาแบนขนาด 20 มลิลกิรัม 2 ต ารับ ในอาสาสมัคร

ไทยทีม่สีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะมอีาหารรว่มดว้ย
ผศ.แพทยห์ญงิ วรีวด ีจันทรนภิาพงศ์ เภสัชวทิยา

342
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดชนดิควบคมุการปลดปลอ่ยแทมซโูลซนิขนาด 0.4 มลิลกิรัม ใน

อาสาสมัครคนไทยเพศชายสขุภาพด ี(Study No.BE13-005)
อ. พญ.พณิพไิล จทูะสมพากร เภสัชวทิยา
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343

การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดอะมอกซซิลิลนิ (อะมอกซซิลิลนิไทรไฮเดรต) และคลาวลูานกิ

แอซดิ (โพแทสเซยีมคลาว ูลาเนท) ขนาด 875/125 มลิลกิรัม 2 ต ารับ ในอาสาสมัครไทยที่

มสีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร (Protocol No. BE 003-18)

อ. ดร. พญ.สวุมิล นยิมในธรรม เภสัชวทิยา

344
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดอโีซเมปราโซลขนาด 40 มลิลกิรัมในอาสาสมัครคนไทย

สขุภาพด ี(Protocol No. BE13-016)
อ. พญ.วรีวด ีจันทรนภิาพงศ์ เภสัชวทิยา

345 การศกึษาต ารับยาสมนุไพรไทยรักษาโรคมะเร็งตับและตับอักเสบเรือ้รังในหอ้งปฏบิัตกิาร รศ. พญ.ธนวรรณ กมุมาลอื พยาธวิทิยาคลนิกิ

346
การศกึษาทางคลนิกิเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพในการใชเ้คอรค์มูนิอยดเ์พือ่เสรมิการรักษาใน

ผูป่้วยโรคสะเก็ดเงนิชนดิผืน่หนา
ผศ.ดร.นพ. ภัทรบตุร มาศรัตน ชวีเคมี

347
การศกึษาน ารอ่งเปรยีบเทยีบวธิเีตรยีมอาจารยใ์หญแ่บบแชแ่ละไมแ่ชใ่นสารละลายเกลอือิม่ตัว

 ดา้นคณุลักษณะทางมหกายวภิาคศาสตร ์จลุกายวภิาคศาสตร ์และ จลุชวีวทิยา
อ.พญ.อนุช ดรุงคพั์นธุ์ กายวภิาคศาสตร์

348

การศกึษาน ารอ่งเพือ่เตรยีมพลาสมาทีม่แีอนตบิอดสีงูตอ่เชือ้ไวรัสอวี ี71 (Hyperimmune 

plasma to EV71) เพือ่จะน าไปใชใ้นการศกึษาน ารอ่งเพือ่รักษาผูต้ดิเชือ้ไวรัสอวี7ี1 ทีม่อีาการ

รนุแรงในอนาคต

อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

349
การศกึษาน ารอ่งเพือ่ศกึษาการตอบสนองภมูคิุม้กันแบบจ าเพาะดา้นเซลลต์อ่เชือ้เอนเทอโร

ไวรัส 71 ในอาสาสมัครคนปกติ
อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

350
การศกึษาน ารอ่งไมโครอารเ์อ็นเอทีค่วบคมุกระบวนการออโตฟาจทีีเ่หนีย่วน าโดยไฟโบรบ

ลาสตจ์ากมะเร็งในการแพรก่ระจายของมะเร็งรังไขเ่พือ่เป็นเป้าหมายใหมใ่นการรักษา
รศ. ดร. พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

351 การศกึษาน ารอ่งถงึผลของยาอายรุเวทศริริาชต ารับวฒันะ ตอ่เซลลร์ะบบภมูคิุม้กันในผูส้งูอายุ อ. ดร. พญ.จารภุา สงูสถติานนท์ วทิยาภมูคิุม้กัน

352
การศกึษาน ารอ่งสารกอ่ภมูแิพจ้ากสนัุข และแมวทีเ่ป็นสัตวเ์ลีย้ง ทีค่นไทยแพ ้และการผลติ

สารกอ่ภมูแิพท้ีส่ าคัญ
ผศ. ดร.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

353
การศกึษาบทบาทในการตอบสนองของแอนตบิอดตีอ่โปรตนี NS1 ทีม่ตีอ่การเกดิพยาธสิภาพ

ของโรคไขเ้ลอืดออกและความเป็นไปไดใ้นการใชเ้พือ่ท านายความรนุแรงของโรค
ดร.ศันสนีย นอ้ยสคราญ สถานสง่เสรมิการวจัิย

354
การศกึษาบทบาทของ nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) ในการควบคมุฤทธิเ์ค

อราตโินไซทต์อ่การปกป้องเมลาโนไซท์
รศ.ดร.พญ.อไุรวรรณ พานชิ เภสัชวทิยา

355
การศกึษาประเภทและระดับความรนุแรงของความคลาดเคลือ่นการจา่ยยาผูป่้วยใน ณ 

โรงพยาบาลของรัฐแหง่หนึง่
ภญ.ชยัวรรณี เกาสายพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

356
การศกึษาประสทิธภิาพของการวดัปรมิาณไกลเคทเตดอัลบมูนิเพือ่ใชใ้นการตรวจวเิคราะห์

และตดิตามผูป่้วยเบาหวานโดยใชแ้อปตาเมอรท์ีจ่ าเพาะกับไกลเคทเตดอัลบมูนิ

ศ. ดร. พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ, Prof. Tararaj Dharakul, 

M.D., Ph.D.
วทิยาภมูคิุม้กัน

357
การศกึษาประสทิธภิาพชดุตรวจตน้แบบในการตรวจวดัปรมิาณของสารกอ่ภมูแิพไ้รฝุ่ นในฝุ่ น

บา้น
ผศ. ดร.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

358
การศกึษาปัจจัยบางประการทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพันตอ่องคก์รของบคุลากรคณะแพทยศาสตรศ์ ิ

รริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นางสาวพชร แสงแกว้ ฝ่ายการศกึษา

359
การศกึษาปัญหาการใชย้าในหอผูป่้วยหลอดเลอืดสมอง โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทยร์ะดับ

ตตยิภมูขิองประเทศไทย: บทบาทการจัดการเรือ่งยาของเภสัชกรคลนิกิ
ภญ.จันทรพ์ร กอ้งวชัรพงศ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

Page 245 of 318



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

360
การศกึษาผลและกลไกการออกฤทธิต์อ่ระบบการไหลเวยีนโลหติและการขยายหลอดเลอืด

ของยาสหศัธารา ต ารับอายรุเวทศริริาช ในหนูขาว

น.ส.สกุกส์ลลิ บรูณะทรัพยข์จร และ อ.ดร.พญ.พนิภัทร ไตร

ภัทร
เภสัชวทิยา

361
การศกึษาผลกระทบจากการบรหิารจัดการเขา้หอ้งสอบส าหรับนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่3 โดย

การประยกุตใ์ชแ้นวคดิ Lean
นางนัทธมน ศรดีาทน ฝ่ายการศกึษา

362
การศกึษาผลกระทบดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ดว้ยการสนับสนุนการสรา้งงานวจัิยใน

รปูแบบ “การพัฒนางานประจ าสูง่านวจัิย (Routine to Research: R2R)” ระยะที ่1
ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบลูย์ พยาธวิทิยา

363
การศกึษาผลการน าความรูไ้ปใชต้อ่ยอดจากการเรยีนวชิาชวีเวชศาสตรร์ะดับพืน้ฐานโมเลกลุ

และเซลล ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ผศ. ดร. นพ.สรชยั ศรสีมุะ สรรีวทิยา

364
การศกึษาผลของเมทฟอรม์นิตอ่ความผดิปกตขิองไมโทคอนเดรยีของเซลลส์รา้งเสน้ใยทีไ่ด ้

จากผูป่้วยโรคตาบอดทางพันธกุรรมลอน (ปีที ่1)
อ.นพ.ดร.ชยานนท ์พรีะพทิยมงคล ชวีเคมี

365
การศกึษาผลของโปรตนี ezrin ทีท่ างานรว่มกับไมโตคอนเดรยี ในกระบวนการป้องกันการ

เกดิภาวะทีเ่ป็นพษิจากการเหนีย่วน าของแคลเซยีมออ๊กซาเลต
ดร.ศักดเิทพ ไชยฤทธิ์ ฝ่ายวจัิย

366
การศกึษาผลของการใชหุ้น่จ าลองพยาธวิทิยามะเร็งล าไสใ้หญส่ าหรับการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบา้นและผูช้ว่ยพยาธแิพทย์
ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบลูย์ พยาธวิทิยา

367 การศกึษาผลของผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร APCO ตอ่ระบบภมูคิุม้กัน ศ.พญ. ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

368
การศกึษาผลของยาเมทฟอรม์นิตอ่อายขุัยและสขุภาวะของหนอน Caenorhabditis elegans 

สายพันธุอ์ายสุัน้ และผลตอ่การตอบสนองตอ่ภาวะมว้นพับตัวผดิรปูของโปรตนี
ผศ.ดร.นพ.วชิติ สธุรรมารักษ์ ชวีเคมี

369 การศกึษาผลของยาฆา่แมลงไซเพอรเ์มทรนิตอ่การเจรญิเตบิโตของตัวออ่นไก่ น.ส.มนัสนันท ์สันตภิราดร และ รศ.สพญ.วาสนา ผลากรกลุ กายวภิาคศาสตร์

370
การศกึษาผลของยาต ารับ สัตถกวาตะ (SVF) และสว่นประกอบตอ่การท างานของเอนไซมไ์ซ

โตโครม พ ี450 ทีแ่สดงออกในเซลลเ์พาะเลีย้ง HepaRG
รศ. นายแพทยป์ระวทิย ์อัครเสรนีนท์ เภสัชวทิยา

371 การศกึษาผลของยาอายวุฒันะตอ่อายขุัยและสขุภาพของหนอนตัวกลม C. elegans ผศ.ดร.นพ.วชิติ สธุรรมารักษ์ ชวีเคมี

372
การศกึษาผลของสารกระตุน้การสรา้งฮโีมโกลบนิเอฟทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการควบคมุเหนือ

พันธกุรรมในเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงจากคนไขเ้บตา้ธาลัสซเีมยี

อ. ดร. นท ีเจยีรวริยิะไพศาล และ น.ส.พชิชาภา พงศภั์คศภุ

สนิ
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

373
การศกึษาผลทางเมตาโบโลมกิสแ์ละไมโครไบโอมของรา่งกายจากน ้าบัวบกสตูรดัง้เดมิ และ

สตูรเสรมิไฟเบอร์
อ.ดร.ศักดิด์า คุม้หร่ัง ชวีเคมี

374 การศกึษาผลทางคลนิกิของยาธาตอุบเชยกับภาวะไขมันในเลอืดผดิปกติ ศ.ดร.พญ.ธนวรรณ กมุมาลอื พยาธวิทิยาคลนิกิ

375
การศกึษาผลทีท่ าใหเ้กดิความผดิปกตแิละกอ่ใหเ้กดิการตายของพาราควอททีม่ผีลตอ่ตัวออ่น

ไก่
นายพรพัฒน์ ศรัทธารัตน์ และ รศ.ดร.ทพญ.จันทมิา รุง่เรอืงชยั กายวภิาคศาสตร์

376
การศกึษาพฤตกิรรมและความคดิเห็นตอ่การสง่ขอ้มลูทางการแพทยท์ีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลของ

ผูป่้วย ผา่นโปรแกรมสง่ขอ้ความแบบทันที
นศพ.ณัฐสกล บรสิทุธิ์ งานบรกิารการศกึษา

377
การศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิ ปีการศกึษา 2559 คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
นางสาวนุชจรยี ์หงษ์เหลีย่ม ฝ่ายการศกึษา

378
การศกึษาภาวะ oxidative stress ของการตดิเชือ้ไวรัสเดงกีแ่ละความสัมพันธก์ับพยาธสิภาพ

และประยกุตใ์ชใ้นการรักษาโรค
รศ.ดร.นพ.ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร กายวภิาคศาสตร์

379 การศกึษามมุมองของนักศกึษาแพทยใ์นคณะแพทยแ์หง่หนึง่ตอ่การตตีราผูป่้วยทางจติเวช นศพ.ปิยะฤทธิ ์อทิธชิยัวงศ์ งานบรกิารการศกึษา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

380

การศกึษายบัยัง้ความเสือ่มสภาพของผวิหนังของสมนุไพรต ารับอายรุเวทศริริาชหา้ราก (HRF)

 รปูแบบอนุภาคระดับนาโนในระดับปรคีลนิกิและศกึษาประสทิธผิลของครมี HRF ในการเพิม่

ความชุม่ชืน้ ความยดืหยุน่และการท าใหส้ผีวิขาวขึน้ในอาสาสมัคร

รศ.ดร.พญ.อไุรวรรณ พานชิ เภสัชวทิยา

381
การศกึษายนีกอ่โรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 และ โรคเบาหวานทีม่กีาร

ถา่ยทอดในครอบครัวแบบลักษณะยนีเดน่โดยใชเ้ทคนคิการวเิคราะหล์ าดับเบสยคุที ่2
อ. ดร.ประภาพร จงึตระกลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

382
การศกึษาระดับเซลลแ์ละโมเลกลุเพือ่ผลติท-ีเซลลท์ีม่ตีัวรับแอนตเิจนแบบลกูผสมส าหรับ

รักษาโรคมะเร็ง
ศ.ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

383
การศกึษาระบาดวทิยาของครปิโตคอคคัสสายพันธุ ์VNIc/M5/ST5 ทีม่คีวามจ าเพาะตอ่ผูป่้วย

ทีไ่มต่ดิเชือ้เอชไอวใีนประเทศไทย
อ.นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

384

การศกึษาระบาดวทิยาทางซร่ัีมเพือ่ตรวจหาแอนตบิอดตีอ่เชือ้ไวรัสกอ่โรคมอื เทา้ ปาก (เอน

เตอโรไวรัส 71 จโีนไทป์ บ ี5 และ ซ ี4 และ ไวรัสค็อกแซคก ีเอ 16), ลักษณะทางพันธกุรรม

 และการเฝ้าระวงัการผสมกัน ของยโีนมจากไวรัสตา่งสายพันธุ์

ศ. ดร.พไิลพันธ ์พธุวฒันะ จลุชวีวทิยา

385

การศกึษาระยะที ่1b แบบสุม่เขา้กลุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอก ในศนูยว์จัิยหนึง่แหง่ เพือ่ศกึษา

ความปลอดภัยของยา ความทนตอ่ยา และคา่ทางเภสัชจลนศาสตรข์องยาเอลพดิา (Elpida) 

ในอาสาสมัครสขุภาพดทีีไ่มต่ดิเชือ้เอชไอวี

รศ.พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

386

การศกึษาระยะที ่2 แบบเปิดเผยการรักษา ของยาทเีอ็มซ ี207 เพือ่ใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของสตูร

ยารักษาวณัโรคทีด่ือ้ยาหลายขนาน (MDR-TB) ในอาสาสมัครทีม่กีารตดิเชือ้วณัโรคทีด่ือ้ตอ่

ยาหลายขนาน (MDR-TB) ทีป่อดและมผีลตรวจเสมหะเป็นบวก บัญช ีทเีอ็มซ ี207 คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-418957-6)

รศ. ดร.อังคณา  ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

387
การศกึษาฤทธิข์องสมนุไพรต ารับหา้รากอายรุเวทศริริาช ในการตา้นอนุมลูอสิระ ตา้นการ

อักเสบ และตา้นเกล็ดเลอืด บัญช ีDBG53-ดร. พญ.พนิภัทร  ไตรภัทร (016-423259-9)
อ. ดร. พญ.พนิภัทร  ไตรภัทร เภสัชวทิยา

388
การศกึษาลักษณะของ lymphangiogenesis ในกลุม่เนือ้งอกมะเร็งทีเ่ปลอืกตาและการ

พยากรณ์โรค
ศ. นพ.เจน มโนนุกลุ พยาธวิทิยา

389
การศกึษาลักษณะของภาวะซมึเศรา้ในนักศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล
อ. ดร. นพ.ยอดยิง่ แดงประไพ สรรีวทิยา

390
การศกึษาลักษณะทางจลนพลศาสตรข์องการแบง่ตัวไวรัสตับอักเสบบทีีไ่ดจ้ากผูป่้วยในจโีน

ไทป์ทีต่า่งกัน
อ. ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย เภสัชวทิยา

391 การศกึษาลักษณะทางจลุกายวภิาคศาสตรข์องเนือ้เยือ่หวัใจทีไ่ดจ้ากรา่งอาจารยใ์หญ่ ผศ. พญ.กรรณกิา ฉัตรยิง่มงคล กายวภิาคศาสตร์

392
การศกึษาลักษณะสมบัตใินระดับโมเลกลุและลักษณะทีแ่สดงออกของ enterococci ทีด่ือ้ตอ่

vancomycin สายพันธุจ์ากผูป่้วย
รศ. ดร.อมรรัตน์ ลลีาภรณ์ จลุชวีวทิยา

393 การศกึษาวเิคราะหโ์ปรตโีอมเชงิลกึในปัสสาวะของมนุษย์ ศ. นพ.วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

394

การศกึษาวเิคราะหค์ณุสมบัตขิองโปรตนีเอ็นเอสวนัของไวรัสเด็งกีแ่ละปฏสิัมพันธก์ับโปรตนี

อืน่ๆ ในตัวอยา่งเลอืดของผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกเพือ่การคน้หาตัวบง่ชีท้างชวีภาพส าหรับ

พยากรณ์ความรนุแรงและการวนิจิฉัยโรคไขเ้ลอืดออก

ผศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

395
การศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 แบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัย

ของยาไอเวอรเ์มคตนิกับยาหลอก ในการรักษาโรคตดิเชือ้ไวรัสเด็งกีใ่นเด็ก
รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ี อวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

396
การศกึษาวจัิยทางคลนีกิระยะที ่3 แบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัย

ของยาไอเวอรเ์มคตนิกับยาหลอก ในการรักษาโรคตดิเชือ้ไวรัสเด็งกีใ่นผูใ้หญ่
 รศ. แพทยห์ญงิปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

397
การศกึษาวธิกีารเรยีนการสอนในรปูแบบบรรยายทีใ่ชม้วิสคิวดิโีอเป็นสือ่ประกอบ ในนักศกึษา

แพทยช์ัน้ปีที ่3
ผศ. ดร. พญ.พนิภัทร ไตรภัทร เภสัชวทิยา

398
การศกึษาสรรีวทิยาโมเลกลุของบทบาทของฮอรโ์มนอัลโดสเตอโรนในเนือ้เยือ่ไตสว่นนอก

ของหนูโดยวธิมีัลตเิพล็กโปรตโิอมกิเชงิปรมิาณ
ผศ. ดร.นพ. ปณภัฏ เอือ้วทิยา และ น.ส.อัฉรยิา สวุานชิ สรรีวทิยาการแพทย์

399

การศกึษาสหสถาบันในทวปีเอเซยีเพือ่เฝ้าระวงัการดือ้ยาตา้นจลุชพีและชนดิของเชือ้ 

Streptococcus pneumoniae ในผูป่้วยอายมุากกวา่ 50 ปีทีรั่บไวรั้กษาในโรงพยาบาลดว้ย

การตดิเชือ้ Streptococcus pneumoniae ชนดิลกุลาม หรอืปอดอักเสบ

อ. นพ.อธรัิฐ บญุญาศริิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

400 การศกึษาหนา้ทีข่อง membrane-associated และ cytosolic annexin A1 ในโรคนิว่ไต ดร.ปาลรัีตน์ พรีะเพ็ญ ฝ่ายวจัิย

401
การศกึษาหนา้ทีข่องโปรตนี DENND4C ตอ่การหลัง่โปรตนี และการขนสง่โปรตนีทีท่ าหนา้ที่

เคลือ่นไอออนผา่นผวิเซลลใ์นเซลลเ์ยือ่บผุวิทอ่ไตสว่นปลาย และบทบาทตอ่การเกดิมะเร็ง
ศ.นพ.วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ (เดมิ) ดร.เกศรนิทร์ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

402 การศกึษาหนา้ทีข่องโปรตนี Paired box 4 ในเซลลเ์บตา้ของตับออ่น ดร.จตพุร สจุจติรจ์ลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

403 การศกึษาอณูพันธศุาสตรข์องโรคเบาหวาน อ.ดร.ประภาพร จงึตระกลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

404
การศกึษาอบุัตกิารณ์การสัง่ยาแพซ้ า้ณ โรงพยาบาลศริริาชกอ่นและหลังมกีารเปลีย่นแปลง

ระบบเวชระเบยีนแบบใหม่
นางสาวพลอยลาภ เลศิวภิาภัทร ฝ่ายเภสัชกรรม

405
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของไสต้ิง่ทีม่คีวามผดิปกตทิางจลุพยาธวิทิยาในไสต้ิง่ทีต่รวจไมพ่บ

ความผดิปกตทิางพยาธวิทิยามหภาค
ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบลูย์ พยาธวิทิยา

406
การสรา้ง CD19 คารท์เีซลลจ์ากเซลลต์น้ก าเนดิ iPSCs เพือ่การรักษาโรคมะเร็งบเีซลลแ์บบ

ภมูคิุม้กันบ าบัด

Prof.Dr. Kovit Pattanapanyasat และ น.ส.นุชนาวรรณ 

พรหมนคร
วทิยาภมูคิุม้กัน

407 การสรา้งเซลลไ์ลน์เม็ดเลอืดแดงเพือ่พัฒนาเป็นชดุตรวจแอนตบิอดหีมูเ่ลอืด อ. ดร. นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

408 การสรา้งเซลลไ์ลน์เม็ดเลอืดแดงจากเซลลต์น้ก าเนดิทีไ่ดจ้ากผูป่้วยโรคธาลัธซเีมยี อ. ดร. นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

409 การสรา้งเซลลไ์ลน์เม็ดเลอืดแดงจากผูป่้วยโรคเบตา้ธาลัสซเีมยีฮโีมโกลบนิอี อ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

410
การสรา้งเซลลต์น้ก าเนดิอนิดวิซพ์ลรูโิพเทนทเ์พือ่เป็นเซลลต์น้แบบในการศกึษากลไกการ

เกดิโรคและพัฒนาเป็นเซลลเ์ป้าหมายจ าเพาะส าหรับการรักษาแบบเซลลบ์ าบัด
อ.ดร.เมธจิติ วฒันพานชิ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิ

411
การสรา้งเซลลต์น้ก าเนดิอนิดวิซพ์ลรูโิพเทนทจ์ากเซลลเ์ม็ดเลอืดและเซลลผ์วิหนังเพือ่ใชใ้น

การสรา้งท-ีลมิป์โฟซัยต์
อ. ดร.เมธจิติ วฒันพานชิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

412 การสรา้งเซลลป์ระสาท medium spiny ชนดิเอนเคฟาลนิจากเซลลต์น้ก าเนดิตัวออ่น อ.นพ.ชนิวธุ วฒันชวีโนปกรณ์ ชวีเคมี

413
การสรา้งและทดสอบลักษณะของ infectious full length molecular cloneของเชือ้ไวรัส 

Zika ในชว่งปี ค.ศ.2016
ผศ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

414
การสรา้งไซโตท็อกซกิทลีมิโฟไซตจ์ากเซลลต์น้ก าเนดิอนิดวิซพ์ลรูโิพเทนทเ์พือ่การรักษา

โรคตดิเชือ้จากไวรัสและมะเร็งแบบภมูคิุม้กันบ าบัด
อ.ดร.เมธจิติ วฒันพานชิ ฝ่ายวจัิย

415 การสรา้งกลุม่เซลลค์ลา้ยตับมนุษยแ์บบสามมติเิพือ่ใชใ้นการศกึษาโรคมาลาเรยี อ.ดร.เกษม กลุแกว้ ปรสติวทิยา
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416
การสรา้งคลังเนือ้เยือ่มะเร็งจ าลองของผูป่้วยมะเร็งทอ่น ้าดใีนหนูเพือ่พัฒนาการรักษามะเร็ง

แบบเฉพาะบคุคล
อ.ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย เภสัชวทิยา

417
การสรา้งฐานขอ้มลูอา้งองิและโปรแกรมเพือ่การวเิคราะหแ์ละแปลผลการดือ้ตอ่ยาตา้นไวรัส

ของเชือ้เอชไอวสี าหรับใชใ้นประเทศไทย
ผศ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

418
การสรา้งทเีซลลท์ีจ่ าเพาะตอ่แอนตเิจน pp65 จากเซลลต์น้ก าเนดิ iPSC เพือ่การรักษาโรค

ไวรัสแบบภมูคิุม้กันบ าบัด

Lect.Dr. Methichit Wattanapanitch และ นายรัชพงศ ์

เนตรศรทีอง
วทิยาภมูคิุม้กัน

419 การส ารวจเชือ้เอชไอวดีือ้ยาในเนปาล ศ.ดร.พญ.รวงผึง้ สทุเธนทร์ จลุชวีวทิยา

420

การส ารวจการปฏบิัตใินหอ้งปฏบิัตกิารตรวจการแข็งตัวของเลอืดและความพงึพอใจของ

สมาชกิโครงการThailand National ExternalQuality Assessment Schemefor Blood 

Coagulation

นางสาวอัจฉรา จันทรัตน์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

421

การส ารวจความตอ้งการและความคาดหวงัของบคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนเพือ่

การพัฒนาเว็บไซตโ์ครงการพัฒนาแพทยศาสตรศกึษาและงานวจัิยการศกึษา คณะ

แพทยศาสตรม์หาวทิยาลัยแหง่หนึง่

นางสาวภัทรพร นาคนาเกร็ด งานบรกิารการศกึษา

422 การส ารวจความตอ้งการของผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมกับการดแูลผูป่้วยดว้ยการแพทยบ์รูณาการ รศ. พญ.ธนวรรณ กมุมาลอื พยาธวิทิยาคลนิกิ

423

การส ารวจอาการ อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลของนักศกึษาแพทยท์ีส่ัมผัส ฟอรม์ัลดไีฮดแ์ละฟี

นอล ในหอ้งปฏบิัตกิารกายวภิาคศาสตร ์และโรคประจ าตัวทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชแ้บบสอบถาม อ. พญ.อนุช ดรุงคพั์นธุ์ กายวภิาคศาสตร์

424 การหาตน้ก าเนดิของมะเร็งโดยใชข้อ้มลูการตดิสยีอ้มทางอมิมโูนฮสีโตเคมี ผศ. นพ.ธวชัชยั พงศพ์ฤฒพัินธ์ พยาธวิทิยา

425 ขอ้ผดิพลาดของการตรวจ bleeding time ในประเทศไทยในปัจจบุัน อ. นพ.ชยัเจรญิ ตันธเนศ พยาธวิทิยาคลนิกิ

426
ความไมเ่หมาะสมในการสง่ตรวจ D-dimer เพือ่วนิจิฉัยโรคลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดด า

ชัน้ลกึ (DVT) ในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.กาณตร์ว ีกมลรัตนพบิลู พยาธวิทิยาคลนิกิ

427
ความคาดหวงัของนักศกึษาแพทยท์ีม่ตีอ่กระบวนการเรยีนการสอนของคณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล
นางสาวพรรณกิาร ์พุม่จันทร์ งานบรกิารการศกึษา

428
ความคาดหวงัของนักศกึษาทีม่ตีอ่หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ (หลักสตูรภาคพเิศษ) พ.ศ. 2560
นางสาวนัดดา วงษ์วรรณา ฝ่ายการศกึษา

429
ความคดิเห็นของนักศกึษาทีม่ตีอ่การเรยีนการสอนตามหลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (หลักสตูรภาคพเิศษ) ปีการศกึษา 2559
นางสาวสชุรีา วบิลูยส์ขุ งานบรกิารการศกึษา

430
ความคุม้คา่ของยากลุม่ direct oral anticoagulants เปรยีบเทยีบกับวอรฟ์ารนิในผูป่้วย 

Non-valvular Atrial Fibrillation ดว้ยสมมตุฐิานการดแูลตามมาตรฐานในประเทศไทย
นพ.พงศกร บรุพัฒน์ เภสัชวทิยา

431
ความชกุของโรคไขเ้ลอืดออกเดงกีท่ีส่ง่ตรวจวนิจิฉัยไขเ้ลอืดออกในหน่วยงานบรกิารซโีรโลย ี

โรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี ค.ศ. 2012-2016
นางสาวอัญชล ีทองพฒุ จลุชวีวทิยา

432
ความชกุของโรคไวรัสตับอักเสบอทีีส่ง่ตรวจวนิจิฉัยในหน่วยงานบรกิารซโีรโลย ีโรงพยาบาลศิ

รริาช ระหวา่งปี พ.ศ. 2558-2561
นางสาวอตพิร บญุใหญ่ จลุชวีวทิยา

433 ความชกุของการตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบอใีนเลอืดคนไทย รศ. ดร.สดุา ลยุศริโิรจนกลุ จลุชวีวทิยา
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434
ความชกุของการตดิเชือ้ปรสติในล าไสข้องเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนในจังหวดัสตลู และ

ผลกระทบของการตดิเชือ้ปรสติตอ่การเจรญิเตบิโต
อ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสนิธุธ์นา สาระสมบัติ ปรสติวทิยา

435
ความชกุของความแตกตา่งในผลการตรวจการท างานของตอ่มไทรอยดร์ะหวา่ง 2 วธิกีารตรวจ 

เพือ่ตรวจหาสิง่รบกวนวธิกีารตรวจการท างานของตอ่มไทรอยดเ์บือ้งตน้
ผศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

436
ความชกุของสิง่รบกวน การสง่ตรวจการท างานของตอ่มไทรอยด ์ในผูป่้วยทีม่ผีลตรวจการ

ท างานของตอ่มไทรอยดท์ีไ่มส่อดคลอ้งกัน ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยขนาดใหญ่
ผศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

437
ความชกุของออโตแอนตบิอดจี าเพาะ ในซรัีมของผูป่้วยทีใ่หผ้ลบวกหรอืผลก ้ากึง่ ในการตรวจ

แอนตนิวิเคลยีรแ์อนตบิอดทีีร่ะดับการเจอืจาง 1:100
อ. พญ.เมทนิี เตยะธติ ิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

438 ความตอ้งการในการพัฒนาความรูด้า้นแพทยศาสตรศกึษาของอาจารยแ์พทยใ์นประเทศไทย นางสาวสวุรรณี แรงครฑุ ฝ่ายการศกึษา

439 ความผดิปกตเิซลลป์ากมดลกูในสตรทีีเ่ป็นหดูหงอนไก่ อ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา ชวีเคมี

440
ความผดิปกตขิองการเจรญิและการพัฒนาระบบประสาทของทารกในครรภท์ีม่กีารตดิเชือ้

ไวรัสซกิา้ในหนูทดลอง
 รศ.ดร.พันโท.ญ.สพุนิ ชมภพูงษ์ กายวภิาคศาสตร์

441
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนตอ่หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
นางสาวพชร แสงแกว้ งานบรกิารการศกึษา

442
ความรว่มมอืในการรับประทานยากดภมูติา้นทานของผูป่้วยทีไ่ดรั้บการปลกูถา่ยตับ ณ 

โรงพยาบาลศริริาช
ภก.รัชวฒัน์ พรมราช ฝ่ายเภสัชกรรม

443
ความรู ้ทัศนคต ิและการใชย้าจากสมนุไพรในการรักษาผูป่้วยของบัณฑติแพทยจ์บใหมจ่าก

คณะแพทยศาสตรแ์หง่หนึง่
นพ.พงศกร บรุพัฒน์ เภสัชวทิยา

444
ความสอดคลอ้งกันของผล HER2 ในมะเร็งเตา้นมโดยเทคนคิ IHC, FISH และ DISH ระหวา่ง

สถาบันในประเทศไทย
อ. นพ.นรเศรษฐ ์สมานไทย พยาธวิทิยา

445
ความสัมพันธเ์ชงิระบาดวทิยาโมเลกลุกับปัจจัยการกอ่ความรนุแรงในเชือ้ครปิโตคอกคัสนีโอ

ฟอรแ์มน/แกตอิี ้คอมเพล็กซ์
ผศ.ดร.นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

446
ความสัมพันธก์ันระหวา่ง High Fluorescence Lymphocyte Counts (HFLC) จากเครือ่ง

วเิคราะหอ์ัตโนมัต ิSysmex® XN-3000 และจ านวนเม็ดเลอืดขาวชนดิ Atypical Lymphocyte
นายเชดิศักดิ ์กลิน่บัว พยาธวิทิยาคลนิกิ

447
ความสัมพันธข์องการเกดิอันตรกริยิาระหวา่งยากับระดับ INR ทีเ่พิม่ข ึน้ในผูป่้วยทีใ่ชย้าวาร์

ฟารนิ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
ภญ.วรวมิล เชดิชจูติ ฝ่ายเภสัชกรรม

448
ความสัมพันธร์ะหวา่งการทดสอบภมูแิพท้างผวิหนังดว้ยวธิสีะกดิ และการตรวจหาปรมิาณ IgE

 ชนดิจ าเพาะตอ่สารกอ่ภมูแิพห้ลักของแมลงสาบในเลอืดในการวนิจิฉัยโรคภมูแิพแ้มลงสาบ
ผศ. ดร.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

449
ความสัมพันธร์ะหวา่งปัจจัยทางพันธกุรรมและปัจจัยทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับพันธกุรรม กับผลการ

ตอบสนองทาคลนิกิของยาโดเนเพซลิในผูป่้วยโรคอัลซไฮเมอรช์าวไทย
นายฐติพิล เยาวลักษณ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

450
ความสัมพันธร์ะหวา่งพารามเิตอรเ์ม็ดเลอืดแดงกับระดับฮโีมโกลบนิในผูป่้วยธาลัสซเีมยีชนดิ

เบตา้รนุแรง
รศ. นพ.ชยัเจรญิ ตันธเนศ พยาธวิทิยาคลนิกิ

451
คา่ปกตขิองการทดสอบประสาทอสิระควบคมุระบบหวัใจหลอดเลอืดในคนไทย (รอบ

กมุภาพันธ5์6รอการรับรอง)
ผศ .ดร. พญ.วฒันา วฒันาภา สรรีวทิยา

452 คณุภาพชวีติของนักศกึษาแพทยช์ัน้คลนิกิ นางสาววริงรอง สติไทย งานบรกิารการศกึษา
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453
คณุสมบัตใินการวดัทางจติวทิยาของการประเมนิการรูส้ารสนเทศดว้ยขอ้สอบปรนัย ใน

นักศกึษาแพทยร์ะดับพรคีลนิคิ
นพ.พงศกร บรุพัฒน์ เภสัชวทิยา

454

ชดุตรวจวนิจิฉัยโรคส าเร็จรปูจากเซซลเ์พาะเลีย้งและโปรตนีสังเคราะหส์ าหรับผูป่้วยนวิโรมัยอิ

ลัยตสิออพตกิา (เอ็นเอ็มโอ) หรอื โรคเดวกิในผูป่้วยกลุม่โรคมัยอลินิของโรงพยาบาลศริริาช ผศ.ดร.นพ.ปณภัฏ เอือ้วทิยา สรรีวทิยา

455
ชดุน ้ายา Phage tail fiber-based latex agglutination test ส าหรับตรวจคัดกรองเชือ้เบอโคล

เดอเรยี สโูดมัลลไิอ อยา่งรวดเร็ว
ศ.ดร.สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

456
ทัศนคตติอ่การวจัิยการศกึษา ของบคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนการศกึษา คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นางสาวภัทรพร นาคนาเกร็ด ฝ่ายการศกึษา

457 ทางเดนิของ MEDIAN NERVE ในมอื รศ.นพ.เกรยีงไกร อรุโุสภณ กายวภิาคศาสตร์

458
ท าการศกึษาชวีสมมลู (Bioequivalence) ของยา Valsartan 160 mg Tablet ภายใตช้ือ่

การคา้ “VIOTAN (Tablets 160 mg
รศ.พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

459
ทนุพัฒนาศักยภาพการวจัิยเชงิสถาบันของสถานสง่เสรมิการวจัิย คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
ศ. ดร. โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

460

บทบาทการยบัยัง้ของ nuclear factor erythroid2-related factor2 (Nrf2) ตอ่ความ

เสือ่มสภาพของผวิหนังในเซลลผ์วิหนัง human melanocytes ทีเ่พาะเลีย้งรว่มกับ human 

keratinocytes และในผวิหนังหนู  (The protective role of Nrf2 in skin photoaging in 

primary human melanocyte-keratinocyte co-culture and mouse models)

รศ.ดร.อไุรวรรณ  พานชิ เภสัชวทิยา

461 บทบาทของ HMGB1 ตอ่การพัฒนาและการตอบสนองตอ่เคมบี าบัดของมะเร็งเตา้นม รศ. พญ.ชนติรา ธวุจติต ์(น.ส.กมลพร อมรสภัุค) วทิยาภมูคิุม้กัน

462

บทบาทของ N-linked glycosylation site บน hemagglutinin ของไวรัสไขห้วดัใหญ ่2009 

H1N1 ตอ่ความไวตอ่สารตา้นไวรัสในน ้าลา้งถงุลมปอดและความรนุแรงในการกอ่โรค บัญช ี

ไวรัสไขห้วดัใหญ ่2009 และน ้าลา้งถงุลมปอด คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

(016-428147-5)

ศ. ดร. นพ.ประเสรฐิ  เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

463

บทบาทของ Nrf2 ทีค่วบคมุการเพิม่จ านวน การเจรญิและการตอบสนองตอ่ยาของมะเร็งเตา้

นมและมะเร็งสมองชนดิ glioblastoma ทีศ่กึษาดว้ยวธิกีารปลกูถา่ยเซลลม์ะเร็งในหนู 

(xenograft mouse model)

ผศ. ดร.พญ. พนิภัทร ไตรภัทร และ สพญ.ปวรัชญ ์จันทร

เจรญิ
เภสัชวทิยา

464

บทบาทของ Nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) ทีค่วบคมุระบบตา้นออกซเิดชัน่ตอ่

การเปลีย่นแปลงการเจรญิเตบิโตของมะเร็งเตา้นมและมะเร็งสมองชนดิ glioblastoma ที่

ศกึษาดว้ยวธิกีารปลกูถา่ยเซลลม์ะเร็งในหนู (xenograft mouse model)

รศ.ดร.พญ.อไุรวรรณ พานชิ เภสัชวทิยา

465
บทบาทของ Toll-like receptor 8 ในการตอบสนองทางภมูคิุม้กันตอ่การตดิเชือ้ Orientia 

tsutsugamushi
อ. ดร.นพ. ววิทิย ์ตันตแิพทยางกรู และ น.ส.ศรานตา ฟรอีอฟ วทิยาภมูคิุม้กัน

466 บทบาทของ คสิเปปตนิ และ อะดโิปเนคตนิในระหวา่งการท าการปฏสินธนิอกรา่งกาย ผศ. ดร. พญ.ฉันทชาสทิธจิรญู สรรีวทิยา

467 บทบาทของไมโครอารเ์อ็นเอ miR-7705 และยนีเป้าหมายในมะเร็งทอ่น ้าดี อ.ดร.ชนาธปิ เมธไีตรรัตน์ ชวีเคมี

468 บทบาทของไมโตฟาจใีนกระบวนการสรา้งเม็ดเลอืดแดงโรคธาลัสซเีมยี ศ. ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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469

บทบาทของกระบวนการโอ-กลคุแนกซลิเลชัน่ตอ่การตายแบบอะพอพโทซสิและการพัฒนาไป

เป็นเซลลต์ัวแกม่ัยอลีอยดข์องเซลลม์ะเร็งตน้ก าเนดิเม็ดเลอืดขาวในมะเร็งเม็ดเลอืดขาว

เฉียบพลันชนดิมัยอลีอยด์

ดร.สดุจติ ลว้นพชิญพ์งศ์ ฝ่ายวจัิย

470 บทบาทของการตัดชิน้เนือ้ทีผ่วิหนังเพือ่การวนิจิฉัยลมิโฟมาชนดิทีเ่กดิภายในหลอดเลอืด อ. พญ.พนติตา สทิธนิามสวุรรณ พยาธวิทิยา

471 บทบาทของคสิเปปตนิและอะดโิปเนคตนิในระบบสบืพันธุข์องเพศหญงิ ผศ.ดร. ฉันทชา สทิธจิรญู และ นางQIN LIXIAN สรรีวทิยา

472 บทบาทของภมูคิุม้กันระบบคอมพลเีมนตต์อ่พยาธกิ าเนดิของการตดิเชือ้ไวรัสเด็งกี่ รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

473 บทบาทของยาเมทฟอรม์นิในการป้องกันโรคตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ ดร.พญ. วชิชดุา กมลวทิย์ จลุชวีวทิยา

474 ปฏสิัมพันธข์องโฮสตแ์ละเชือ้โรคซึง่ควบคมุการแสดงออกของยนีในเซลล์ ศ.ดร.เพทาย  เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

475 ประสบการณ์ของอาจารยแ์พทยผ์ูม้จีติวญิญาณความเป็นครแูพทย์ นางสาวพัชดาพรรณ อดุมเพ็ชร งานบรกิารการศกึษา

476
ประสทิธผิลของการเรยีนการสอนของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิแบบ microbiology fantasia

อ. ดร. นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

477
ประสทิธผิลของผา้ชบุคลอเฮ็กซดินีในการท าความสะอาดรา่งกายผูป่้วยในหออภบิาลเพือ่

ป้องกันเชือ้ดือ้ยาปฏชิวีนะ
อ. นพ.อธรัิฐ บญุญาศริิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

478
ประสทิธผิลของยาประสะน ้านมต ารับอายรุเวทศริริาช ในรปูแบบยาตม้หรอืแคปซลูในการเพิม่

การผลติน ้านม และความปลอดภัยตอ่หนูในระยะใหน้ ้านม
ผศ.ดร.พนิภัทร ไตรภัทร เภสัชวทิยา

479
ประสทิธผิลของสือ่คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง การชว่ยเหลอืดแูลผูป่้วยทีม่สีายในกระเพาะ

อาหาร ของรายวชิา ศรผพ 043 ตอ่ระดับผลการเรยีนของนักศกึษาโรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
นางสาวจฑุามาศ อยูเ่จรญิ งานบรกิารการศกึษา

480

ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยากันเลอืดเป็นลิม่ชนดิใหมเ่ปรยีบเทยีบกับยาวารฟ์ารนิ

ส าหรับการป้องกันโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดแบบทตุยิภมูใินผูท้ีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ

 80 ปีทีม่โีรคหวัใจหอ้งบนสัน่พริว้ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิปกตขิองลิน้หวัใจ

ภญ.กฤตยา วรนสิรากลุ ฝ่ายเภสัชกรรม

481 ประสทิธภิาพของการใชแ้ผนทีค่วามคดิเป็นเครือ่งมอืในการสอนนักศกึษาแพทย์ รศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ งานบรกิารการศกึษา

482
ประสทิธภิาพของการตรวจชิน้เนือ้ตอ่มน ้าเหลอืงทัง้หมดหลังจากการฝานหนา้ตัด ในผูป่้วย

มะเร็งล าไสใ้หญ่
ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบลูย์ พยาธวิทิยา

483

ประสทิธภิาพของวธิกีารเพิม่ปรมิาณดเีอ็นเอทัง้จโีนมในเซลลเ์ดีย่วจ านวนนอ้ยหรอืดเีอ็นเอทีม่ี

ปรมิาณจ ากัดส าหรับการตรวจวเิคราะหท์างอณูพันธศุาสตรข์องโรคไตเป็นถงุน ้าชนดิเอดพีเีคดี อ. ดร. วรรณา ทองนพคณุ และ น.ส.เกศรา สทิธฤิทธิ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

484
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การเลอืกเรยีนหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา

ปีที ่6
นางสาวพชร แสงแกว้ ฝ่ายการศกึษา งานแพทยศาสตรศกึษา

485
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรายงานอบุัตกิารณ์การบาดเจ็บจากของมคีมหรอืสัมผัสสารคัดหลัง่ของ

นักศกึษาแพทยช์ัน้คลนิกิ
นางสาวพริาวรรณ หนูเสน ฝ่ายการศกึษา

486
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษาแพทยข์องคณะแพทยศาสตรแ์หง่หนึง่

ในกรงุเทพมหานคร
นางสาวรัชฎาภรณ์ นะมาเส ฝ่ายการศกึษา งานแพทยศาสตรศกึษา

487
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเองของนักศกึษาแพทย ์คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
นางสาวสชุรีา วบิลูยส์ขุ ฝ่ายการศกึษา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

488
ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการตัง้ครรภใ์นหญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี ของโรงพยาบาลแหง่หนึง่ในภาค

กลางของประเทศไทย
นศพ.ไพรัชช ์ยางกจิวบิลูย์ งานบรกิารการศกึษา

489
ปัจจัยบางประการทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกศกึษาตอ่ในระดับบัณฑติศกึษาของนักเทคนคิการแพทย์

นายคณุาธปิ สทุธยิทุธ์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

490
ผลเฉียบพลันของกรดเฟอรลูกิตอ่กระแสแคลเซยีมชนดิแอลและการหลัง่อนิซลูนิจากสาย

เซลลเ์นือ้งอกหลัง่อนิซลูนิของ หนูแรทและเซลลบ์ตีาจากตับออ่นมนุษย์
ผศ.ดร.พญ.วฒันา วฒันาภา สรรีวทิยา

491
ผลกระทบของการรักษาดว้ยยาตา้นรโีทรไวรัสตอ่อบุัตกิารณ์โรคปอดอักเสบนวิโมซสิตสิปฐม

ภมูใินผูใ้หญต่ดิเชือ้เอชไอวี
ภก.พริณุ ค าลี ฝ่ายเภสัชกรรม

492
ผลกระทบของยาตา้นไวรัส HIV-1 ตอ่ความแมน่ย าในการสังเคราะหส์ารพันธกุรรมของไวรัส 

และการใช ้coreptors
ศ. ดร. นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

493
ผลกระทบทีเ่กดิจากความแตกตา่งของวธิกีารดองเนือ้เยือ่และการละลายแคลเซยีมตอ่

คณุภาพการยอ้มอมิมโูนฮสีโตเคมแีละฟลอูอเรสเซนซอ์ซิติไูฮบรไิดเซซั่น
นายสวุฒัชยั โพธิห์ลา้ พยาธวิทิยา

494 ผลการรับประทานไขไ่กก่ับผลตอ่โภชศาสตรร์ะดับโมเลกลุรายบคุคลในเด็กประถมศกึษา อ.นพ.กรภัทร มยรุะสาคร สถานสง่เสรมิการวจัิย

495
ผลของ adjuvant ในการตอบสนองทางภมูคิุม้กันตอ่วคัซนี Pythium insidiosum ในหลอด

ทอดลอง
ผศ.ดร.นพ.ววิทิย ์ตันตแิพทยางกรู วทิยาภมูคิุม้กัน

496
ผลของ lipopolysaccharide ตอ่การแสดงออกของ hepcidin และโมเลกลุหลักทีท่ าหนา้ทีใ่น

การขนสง่ธาตเุหล็กในหนูธาลัสซเีมยีทีม่ภีาวะเหล็กเกนิ
ผศ. ดร.นพ. ภัทรบตุร มาศรัตน และ น.ส.บลุภรณ์ เชีย่วธาดา ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

497
ผลของ surfactant protein D ตอ่การตดิเชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญใ่นเซลล ์macrophage ของ

มนุษย์
ศ. ดร. นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

498
ผลของเทสโทสเตอโรนตอ่การปลอ่ยไนตรกิออกไซดจ์ากเซลลบ์โุพรงหลอดเลอืดแดงโคโร

นารขีองมนุษย:์ บทบาทของชอ่งไอออนโพแทสเซยีมและการสง่สัญญาณภายในเซลล์

อ.ดร.นพ. สันตพิงศ ์ชชัวาลวานชิ และ น.ส.KHAING PHYU 

AUNG
สรรีวทิยา

499
ผลของเภสัชกรตอ่การดแูลผูป่้วยสงูอายแุบบสหสาขาวชิาชพี ณ คลนิกิผูส้งูอาย ุ

โรงพยาบาลศริริาช
ภญ.ทนิมณี ทนิกร ฝ่ายเภสัชกรรม

500
ผลของแอดจแูวนท ์(adjuvant) ในการตอบสนองทางภมูคิุม้กันตอ่วคัซนี Pythium 

insidiosum ในหลอดทอดลอง
อ. ดร. นพ.ววิทิย ์ตันตแิพทยางกรู วทิยาภมูคิุม้กัน

501
ผลของไมโครพารต์เิคลิทีม่ตีน้ก าเนดิจากเซลลข์องโฮสตต์อ่การปรับเปลีย่นการท างานของ

เซลลโ์มโนไซตใ์นการตดิเชือ้พลาสโมเดยีมฟาสซพิารัม
อ. ดร.ลดาวลัย ์โควาวเิศษสตุ ปรสติวทิยา

502
ผลของการเปลีย่นแปลงสมดลุของ hnRNPA1 ไอโซฟอรม์ ตอ่กระบวนการ splicing ของยนี 

survival motor neuron 2 (SMN2) ในเซลลส์รา้งเสน้ใยจากผูป่้วย spinal muscular
อ.นพ.เฉลมิชยั มติรพันธ์ ชวีเคมี

503
ผลของการแสดงชดุตัวอักษรทีไ่มม่คีวามหมายทีร่ะยะขา้งจดุโฟกัส ตอ่กระบวนการรูจ้ า โดย

ประเมนิจากคลืน่ไฟฟ้าสมองทีเ่กดิจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา
รศ. ดร. นพ.ชยัเลศิ พชิติพรชยั สรรีวทิยา

504
ผลของการใชร้ะบบตอบสนองโดยผูเ้รยีน (คาฮทู และ กเูกลิฟอรม์และชที) ตอ่การเรยีนรูข้อง

นักศกึษาแพทยใ์นหอ้งเรยีนขนาดใหญ่
รศ. ดร. พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรรีวทิยา

505 ผลของการฉายรังสแีกมมาตอ่เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาและยนีดือ้ยาในเนือ้ไก่ รศ. ดร.นพ. ชาญวทิย ์ตรพีทุธรัตน์ และ น.ส.นัฐร ีธนะวรรณ์ จลุชวีวทิยาการแพทย์
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506
ผลของการนวดไทยแบบราชส านักตอ่รปูแบบของชวีโมเลกลุและฟีโนไทป์ของผูป่้วยทีม่ี

อาการปวดกลา้มเนือ้คอและหลังสว่นบน
อ. ดร.นพ. สมพล เทพชมุ และ น.ส.แมน้มาศ วรรณภมูิ สรรีวทิยาการแพทย์

507
ผลของกจิกรรม “พีส่อนนอ้ง” ทีม่ตีอ่ผลสัมฤทธิท์าง การเรยีนและแรงจงูใจในการเรยีนของ

นักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่3 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
อ. ดร. นพ.ยอดยิง่ แดงประไพ สรรีวทิยา

508

ผลของขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี ่ตอ่อัตราการขนสง่อาหารจากกระเพาะอาหารไปยงัล าไส ้ระดับ

น ้าตาลในเลอืด ระดับอนิซลูนิ ระดับฮอรโ์มน glucagon-like peptide-1 และ 

glucose-dependent insulinotropic polypeptide ในเลอืดหลังมือ้อาหาร เปรยีบเทยีบ

กับขา้วขาว ในอาสาสมัครคนไทยสขุภาพดี

ผศ.ดร.พญ.เรวกิา ไชยโกมนิทร์ สรรีวทิยา

509
ผลของยาดลิไทอะเซ็มตอ่ระดับความเขม้ขน้ตอ่ขนาดยาทาโครลมิัสในผูป่้วยปลกูถา่ยไตชาว

ไทยทีม่กีารแสดงออกของยนี CYP3A5 ทีแ่ตกตา่งกัน
นางสาวธรีดา สสุมบรูณ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

510
ผลของระบบตา้นอนุมลูอสิระตอ่การเกดิอะพอนโทซสิและการท าลายของดเีอ็นเอทีถ่กูกระตุน้

ดว้ยรังสอีัลตราไวโอเลตปีโนเมลาโนไซทท์ีเ่ลีย้งรว่มกับเคอราตโินไซท์
น.ส.เสาวณีย ์เจ๊ะเหยง และ รศ.ดร.พญ.อไุรวรรณ พานชิ เภสัชวทิยา

511
ผลของวธิกีารเรยีนคาบบรรยายของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิตอ่คะแนนสอบวชิา

วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางการแพทย์
อ. ดร. นพ.ยอดยิง่ แดงประไพ สรรีวทิยา

512
ผลของสารสกัดพรมมแิละเรสเวอราทรอลตอ่การเคลือ่นไหวของกระเพาะอาหารในหนู

เบาหวาน
นางนภิาพร เมอืงจันทร ์และ ผศ.ดร.พญ.เรวกิา ไชยโกมนิทร์ สรรีวทิยา

513
ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อซีเีอ 233 ตอ่กระบวนการแปรสภาพโปรตนีตน้ก าเนดิเบตา้

เอมลีอยด์

ผศ. ดร.นพ. นราวฒุ ิภาคาพรต และ น.ส.MEHBUBA NUR 

PROTHA
สรรีวทิยาการแพทย์

514 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อซีเีอ 233 ตอ่การเรยีนรูแ้ละความจ าในหนูแรททีม่ภีาวะปกติ ผศ.ดร.นพ.นราวฒุ ิภาคาพรต สรรีวทิยา

515
ผลของสารอพีแิกลโลคาเทชนิแกลเลตและสมนุไพรเพชรสังฆาต ตอ่ความอว้น สารเมแทบอ

ลกิและเลปตนิในเลอืด และอัตราการใชพ้ลังงานในระยะพัก
ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรรีวทิยา

516

ผลของสารอพีแิกลโลคาเทชนิแกลเลตและสารสกัดจากสมนุไพรเพชรสังฆาต ตอ่การเปลีย่น

ไขมันสขีาวเป็นไขมันสนี ้าตาล ในเซลลไ์ขมันของมนุษย ์รวมถงึการสง่ทอดสัญญาณภายใน

เซลล์

ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรวีทิยา

517
ผลของสารอพีแิกลโลคาเทชนิแกลเลตและสารสกัดจากสมนุไพรเพชรสังฆาต ตอ่การสลาย

ไขมันและการตายของเซลลไ์ขมันของมนุษย ์รวมถงึการสง่ทอดสัญญาณภายในเซลล์
ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรรีวทิยา

518 ผลจากการรายงานคา่วกิฤตทางหอ้งปฏบิัตกิารตอ่แนวทางการดแูลผูป่้วย พญ.สาธมิา ไหลเวชพทิยา พยาธวิทิยาคลนิกิ

519 ผลทางชวีวทิยาของ HbE variant ในการตรวจวดั HbA1c ผศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

520 ผลติผลติภัณฑต์น้แบบในระดับอตุสาหกรรม วคัซนีไรฝุ่ นบรสิทุธิ์ ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล ปรสติวทิยา

521 พยาธสิภาพทีพ่บและความคุม้คา่ของการตัดทอ่น าไขแ่บบลงหมด (SEE-FIM protocol) ผศ. พญ.สชุานัน หาญอมรรุง่เรอืง พยาธวิทิยา

522 ฟลอูดิคิชพิส าหรับใชว้นิจิฉัยพยาธใินเลอืด รศ.ดร.สริจิติ วงศก์ าชยั ปรสติวทิยา

523
ฟีโนทัยป์และการท างานของเซลลร์ะบบภมูคิุม้กันของรา่งกายทีล่ม้เหลวในการตอ่สูเ้ชือ้โรค

ชนดิตา่งๆ
ศ.ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

524
มะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงและความผดิปรกตใินการเพิม่จ านวนของเซลลล์มิฟอยดท์ีพ่บโดยบังเอญิ

ในสิง่สง่ตรวจตอ่มน ้าเหลอืงทีต่ัดออกในการผา่ตัดมะเร็งของอวยัวะตา่ง ๆ
ศ. นพ.สัญญา สขุพณชินันท์ พยาธวิทิยา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

525
ระบบเฝ้าตดิตามและตรวจวดัสัญญาณชพีผูป้ระสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉนิผา่นเครอืขา่ย

ระบบสือ่สาร
อ. ดร.พรภพ นัยเนตร วทิยาภมูคิุม้กัน

526
ระบาดวทิยาเชงิโมเลกลุของเชือ้สเตรปโตคอคคัส นวิโมนอิ ีซโีรทัยป์ 19A ซึง่กอ่โรคแบบ

รกุรานในประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ.2551-2560
อ.ดร.พริยิาภรณ์ จงตระกลู จลุชวีวทิยา

527
ระบาดวทิยาโมเลกลุของเชือ้ Candida albicans และ Candida tropicalis ทีแ่ยกไดจ้ากสิง่

สง่ตรวจในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.ดร.นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

528 รายงานกลุม่ผูป่้วยทางเดนิอาหารบาดเจ็บจากยาคาลเิมต นพ.พงศกร บรุพัฒน์ เภสัชวทิยา

529 รปูแบบการตอบสนองของแอนตบิอดตีอ่เอ็นเอสวนัโปรตนีในโรคไขเ้ลอืดออก ผศ. ดร. ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท ์และ น.ส.พัชนกิา เฮงตระกลู วทิยาภมูคิุม้กัน

530 รปูแบบของหลอดเลอืดแดง subclavian และแขนงในประชากรไทย รศ. ดร.ศริพิร ธติเิลศิเดชา กายวภิาคศาสตร์

531

ฤทธป้์องกันของ hydrogen sulfide donor ทีอ่อกฤทธผ์า่น mitochondria ตอ่ความ

เสือ่มสภาพของผวิหนังจากรังสยีวูเีอผา่นการควบคมุ Nrf2 ในเซลลผ์วิหนังเพาะเลีย้งชนดิ 

fibroblasts และผวิหนังหนู

รศ. ดร.พญ. อไุรวรรณ พานชิ และ น.ส.จรีณ์พัต โลหะกลุ เภสัชวทิยา

532
ฤทธิข์อง diosgenin ตอ่การตอบสนองไซโตไคน์กอ่การอักเสบกระตุน้โดย Naegleria fowleri

 lysate ในเซลลโ์บโนไซตม์นุษย์
น.ส.ศภุวรรณ แกว้เชยีงหวาง และ รศ.พญ.สภัุทรา เตยีวเจรญิ ปรสติวทิยา

533 ฤทธิข์อง ควนินิ ซัลเฟต ในการลดจ านวนไวรัสในเซลลท์ีต่ดิเชือ้ไวรัสเดงกี่ รศ.ดร.นพ.ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร กายวภิาคศาสตร์

534
ฤทธิข์องยาสมนุไพรต ารับอายรุเวทศริริาชวฒันะตอ่ปรมิาณอาหารทีก่นิ การเคลือ่นของอาหาร

ในล าไส ้และการหดตัวของล าไสเ้ล็กสว่นปลายในหนูขาววสิตา้ร์
ผศ.ดร.พนิภัทร ไตรภัทร เภสัชวทิยา

535 ฤทธิต์า้นการตดิเชือ้ไวรัสเดงกีด่ว้ยสาร 4-(2-Aminoethyl) benzenesulfonyl fluoride รศ. ดร.นพ. ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร และ น.ส.LIJI SREELATHA ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

536 ลักษณะทางคลนิกิและทางพยาธวิทิยาของโรคไตอักเสบลปัูสในผูช้ายไทย รศ. นพ.บณุยฤทธิ ์ชืน่สชุน พยาธวิทิยา

537 ลักษณะทางคลนิกิของโรคซารค์อยดใ์นรพ. ศริริาช อ. นพ.ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสรฐิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

538 ลักษณะทางพยาธวิทิยาของมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงและการประยกุตใ์ชท้างคลนิกิ ผศ. นพ.ธวชัชยัพงศพ์ฤฒพัินธ์ พยาธวิทิยา

539 ลักษณะหลอดเลอืดแดงโป่งพองในเอออรต์า และหลอดเลอืดสมองทีย่งัไมแ่ตกในคนไทย รศ. ทพ.ญ.ยาดาฤด ีวริวฒุิ กายวภิาคศาสตร์

540 วธิกีารลงชิน้เนือ้เพือ่ตรวจทางพยาธวิทิยาใน radical prostatectomy specimen อ. พญ.คณาพร ปราชญน์วิฒัน์ พยาธวิทิยา

541

ศักยภาพของการกระตุน้ไฟฟ้าในการป้องกันความเจ็บปวดหลังเกดิรอยโรคทีเ่สน้ประสาท  

จากการบบีรัดเสน้ประสาทไซเอตกิในหนูแรท (The therapeutic effect of electrical 

stimulation in prevention of neuropathic pain induced by chronic constriction injury 

of the sciatic nerve in rats)

รศ. ดร. ภญ.กนกวรรณ ตลิกสกลุชยั สรรีวทิยา

542

ศกึษาผลตา้นการอักเสบของยาสมนุไพรอายรุเวทศริริาชต ารับยาวฒันะตอ่การแสดงออกของ 

COX-2 ในเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวทีถ่กูเหนีย่วน าใหเ้กดิภาวะการอักเสบดว้ยแอลพเีอส : 

การศกึษาน ารอ่ง

รศ. ดร. นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ เภสัชวทิยา

543 ศกึษาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคัมภรีอ์ทุรโรคกับการวนิจิฉัยโรคตาม ICD-10 น.ส.ปณธิดิา แซเ่ฮง และ รศ.ดร.ขจ ีปิลกศริิ กายวภิาคศาสตร์

544
ศกึษาวเิคราะหย์าสมนุไพรแกไ้ขในต าราแพทยศ์าสตรส์งเคราะหฉ์บับอนุรักษ์

น.ส.ปิยาอร สรีปูหมอก และ รศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ เภสัชวทิยา

545 ศกึษาสัณฐานขอ้ตอ่รยางคล์า่งในคนไทย รศ. ดร.สทิธา ปิยะวนิจิวงศ์ กายวภิาคศาสตร์

546 ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการวจัิยฝุ่ นเซลลแ์ละเอ็กโซโซมในโรคตา่งๆ โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

547 ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวจัิยเวชศาสตรน์าโนวนิจิฉัยพรอ้มรักษา ศ.ดร.พญ.ธารารัตน์ ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

548 สปีชสีข์องมัยโคแบคทเีรยีทีเ่พาะแยกไดจ้ากเลอืด ในโรงพยาบาลศริริาช ค.ศ. 2012 – 2017 นางดวงใจ บญุเลศิ จลุชวีวทิยา

549
สัณฐานวทิยาของ articular facetsและ intervertebral foramens ของกระดกูสันหลังระดับ

เอวในคนไทย
รศ. ดร.ศริพิร ธติเิลศิเดชา กายวภิาคศาสตร์

550

สาเหตใุหมข่องการเกดิโรคเบาหวานชนดิที ่2 ในผูป่้วยอายนุอ้ย: การกลายพันธุใ์นยนีมาเลท

ดไีฮโดรจเีนส 2 (เอ็มดเีอช 2) ท าใหโ้ปรตนีเอ็มดเีอช 2 ท างานมากเกนิไปและภาวะรด็ีอกซ์

ไมส่มดลุ

อ.ดร.ประภาพร จงึตระกลู ฝ่ายวจัิย

551 สาเหตทุางพันธกุรรมของผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองการพัฒนาทางเพศ อ. นพ.ชนนิทร ์ลิม่วงศ์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

552
สิง่ตรวจพบทางพยาธวิทิยาทีเ่กดิขึน้กอ่นการวนิจิฉัยเป็นมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง – การศกึษา

ยอ้นหลังในสถาบันการแพทยข์นาดใหญแ่หง่หนึง่
ศ. นพ.สัญญา สขุพณชินันท์ พยาธวิทิยา

553 อนุภาคนาโนแบบคูจ่ าเพาะส าหรับการรักษาผนังหลอดเลอืดทีบ่าดเจ็บ อ.ดร.ปรมีน ปณุณกติเิกษม ชวีเคมี

554
อทิธพิลของไมโครพารต์เิคลิและการเพาะเลีย้งเชือ้แบบใหมท่ีม่ตีอ่การตดิเชือ้มาลาเรยีพ

ลาสโมเดยีมฟาสซพิารัมของเม็ดเลอืดแดง

ศ. ดร. โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย ์และ น.ส.สนิมนัส วมิลภัต

รานนท์
วทิยาภมูคิุม้กัน

555
A PRELIMINARY IN VITRO STUDY OF ENTEROVIRUS A71 INFECTION 

DYSREGULATE TYPE-I INTERFERON

อ. ดร.นพ. บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ และ น.ส.สลลิทพิย ์

สนุทรวภิาต
วทิยาภมูคิุม้กัน

556
A REVIEW OF EFFECTIVENESS OF THE AUDIENCE RESPONSE SYSTEM TO 

KNOWLEDGE RETENTION AMONG MEDICAL STUDENTS

ผศ. นพ. ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ และ น.ส.อศิราวรรณ เกดิ

ไกรชยัวฒัน์
การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

557
DEVELOPMENT OF BACTERIOPHAGE-BASED ASSAYS FOR RAPID DETECTION OF 

BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI
ศ. ดร. สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ ์และ น.ส.วรีฉัตร เมอืงสมบัติ วทิยาภมูคิุม้กัน

558
PHENOTYPIC ANALYSIS OF Aspergillus fumigatus MUTANT STRAIN LACKING THE 

P-type Na+-ATPase ENCODING GENE enaA
รศ. ดร. ศภุร ฟุ้งลัดดา และ น.ส.ธนยพร วทิยประภารัตน์ จลุชวีวทิยาการแพทยแ์ละโมเลกลุ

559

RESTRICTION OF HIV–1 INFECTIVITY BY A FULLY HUMAN CELL–PENETRATING 

ANTIBODY FRAGMENT DIRECTED AGAINST REVERSE TRANSCRIPTASE 

CONNECTION DOMAIN OF THE VIRAL GAG–POL PRECURSOR POLYPROTEIN

ศ. ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา และ นายวท ีสสีวย วทิยาภมูคิุม้กัน

560

การเปรยีบเทยีบผลคะแนนของการอบรมในหอ้งเรยีน และการอบรมผา่นระบบออนไลน์ 

หลักสตูร Essential skills for clinical teachers ของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล

นายพงษ์พันธ ์หรัิญตรีพล งานบรกิารการศกึษา

561
การศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกตา่งดา้นคณุลักษณะและการไวตอ่ยาตา้นไวรัสของไวรัสกอ่

โรคเรมิจากผูป่้วยทีเ่ป็นเรมิแบบปกตแิละแบบขยายตัวโตผดิปกติ
อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ ฝ่ายวจัิย

562 ความแตกตา่งของชวีนเิวศจลุชพีในล าไสร้ะหวา่งการกนิแบบท่ัวไปและการกนิเจ ผศ. ดร. นพ.ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ จลุชวีวทิยา

563
บทบาทของระบบคอมพลเีมนท ์และ complement receptor ในการท าใหเ้กดิการตดิเชือ้และ

เพิม่จ านวนของไวรัสเด็งกีภ่ายในเซลลก์ับการเกดิความรนุแรงของโรคไขเ้ลอืดออก
รศ.ดร.พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ งานกลุม่วจัิยและเครอืขา่ยวจัิย

564
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจเขา้ศกึษาตอ่ระดับปรญิญาโท สาขาวชิาการศกึษาวทิยาศาสตร์

สขุภาพ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นางสาวรัตนสดุา โสภวฒันกลุ ฝ่ายการศกึษา
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

565
ผลของ probenecid และสาร flavonoid ในการลดความเป็นพษิตอ่ไตทีเ่กดิจากยา tenofovir

 ในหนูขาววสิตาร์
ผศ.ดร.พญ.พนิภัทร ไตรภัทร เภสัชวทิยา

566
การกระตุน้เซลลเ์ดนไดรตกิทีม่ปีระสทิธภิาพในการกระตุน้ทลีมิโฟไซดต์อ่เซลลม์ะเร็งเตา้นม

และเซลลต์น้ก าเนดิมะเร็งเตา้นม
รศ.ดร.พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

567
การคน้หายนีกอ่โรคนิว่ไตดว้ยการหาล าดับนวิคลโีอไทดช์องเอ็กโซมและวเิคราะหห์นา้ทีข่อง

โปรตนี

ผศ. ดร.นัญวรรณ  รุง่โรจน์ (เปลีย่นชือ่หวัหนา้โครงการ/เดมิ

คอื ศ.นพ.เพทาย เย็นจติโสมนัส)

งานกลุม่วจัิยและเครอืขา่ยวจัิย 

(สถานสง่เสรมิฯ)

568
การตรวจวดัไมโครอารเ์อ็นเอแบบใหม ่โดยวธิโีรลลงิเซอรเ์คลิแอมพลฟิิเคชัน่รว่มกับการยบัยัง้

สัญญาณฟลอูอเรสเซนตข์องกราฟีนออกไซด์
ศ. ดร.พญ. ธารารัชต ์ธารากลุ และ นายกฤษณะ คูเ่ทยีม วทิยาภมูคิุม้กัน

569
การตรวจหาสารอารเ์อ็นเอ และโปรตนี NS1 ของไวรัสเด็งกีใ่นผูป่้วยสงสัยตดิเชือ้ ดว้ยเทคนคิ

ไมร่กุล ้าจากการใชน้ าลายเป็นตัวอยา่งทดสอบ
รศ.ดร.พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

570
การประเมนิกระบวนการสรา้ง anti-CD3/28 expanded CD4+ T cell ส าหรับการพัฒนาวธกีาร

รักษาดว้ยภมูคิุม้กันในผูป่้วยโรคตดิเชือ้เอชไอวี
ผศ.ดร.ณัฐวฒัน์ ออ่นลมลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

571 การประเมนิผลผลติ ผลลัพธ ์และผลกระทบของโครงการปรญญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

572
การฝึกอบรมแพทยใ์นการแจง้ขา่วรา้ยดว้ยการใชก้ารแสดงบทบาทสมมตโิดยผูเ้ขา้อบรม

เปรยีบเทยีบกับผูป่้วยมาตรฐาน

รศ. ดร.นพ. เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ และ พ.ญ.กมลทพิย ์เลศิ

ชยัสถาพร
การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

573 การศกึษาโปรตนีของพยาธเิทา้ชา้งบรเูกยี มาลาไย ทีก่ระตุน้ภมูคิุม้กัน ศ. ดร.วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

574
การศกึษาทบทวนการวนิจิฉัยเนือ้งอกของตอ่มน ้าลายทีไ่ดรั้บการผา่ตัดหรอืสง่ปรกึษาใน

โรงพยาบาลศริริาช ตามการจ าแนกเนือ้งอกขององคก์ารอนามัยโลกปี ค.ศ. 2017
อ. นพ.ตวงธรรม เอนกภรูธินัง พยาธวิทิยา

575 การศกึษาทางพันธศุาสตรข์องกลุม่อาการทเูบอรัส สเคลอโรซสิ คอมเพล็กซ์ อ.ดร.นพ.ชยัรัตน์ เตบิไพบลูย์ กายวภิาคศาสตร์

576
การศกึษาบทบาทและหนา้ทีข่องโปรตนี DENND4C ในเซลลเ์ยือ่บผุวิทอ่ไตสว่นปลาย ศ. นพ.วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ (เปลีย่นชือ่หวัหนา้โครงการ/เดมิ

คอื ดร.เกศรนิทร ์ฟองเงนิ)

งานกลุม่วจัิยและเครอืขา่ยวจัิย 

(สถานสง่เสรมิฯ)

577 ความสัมพันธข์องยนีทีเ่กีย่วขอ้งกับระดับวติามนิดแีละระดับวติามนิดใีนผูป่้วยเบาหวานชนดิที1่ อ. ดร. วทพิย ์ตัง้จติตโิภคนิ และ น.ส.พชิชากร อ า่ใจ วทิยาภมูคิุม้กัน

578
บทบาทของไซคลนิ ด ี1 และเครอืขา่ยโปรตนีกอ่มะเร็งไซคลนิ ด ี1 ในการกอ่โรคมะเร็งและ

การรักษาแบบมุง่เป้า
อ.ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย เภสัชวทิยา

579
บทบาทของวงจรการอักเสบจาก IL-33 ในการลกุลามของมะเร็งทอ่น ้าดแีละการประยกุตใ์ช ้

ทางการแพทย์
รศ. พญ. ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

580
บทบาทของอนุพันธอ์อกซเิจนทีว่อ่งไวตอ่ลักษณะความเป็นเซลลม์ะเร็งตน้ก าเนดิและการดือ้

ตอ่ยาเคมบี าบัดในมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง
ดร.สดุจติ ลว้นพชิญพ์งศ์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

581 ปฏสิัมพันธร์ะหวา่งไวรัส-โฮสต ์: พยาธกิ าเนดิ การตดิเชือ้ขา้มสปีชสี ์และการพัฒนาวคัซนี ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

582
ผลของสารสกัดชาเขยีว (EGCG) ตอ่การเปลีย่นแปลงของเซลลเ์ยือ่บไุต : แนวทางใหมใ่น

การป้องกันรักษาการเกดิพังผดืในไต
อ. ดร.รัตตยิาภรณ์ กัลยา

งานกลุม่วจัิยและเครอืขา่ยวจัิย 

(สถานสง่เสรมิฯ)

583
การตรวจสอบการแสดงออกของโปรตนีลดแรงตงึผวิในปอดชนดิเอ บ ีซ ีและด ีในเนือ้เยือ่

ชัน้ในของรกและซร่ัีมจากเลอืดสายสะดอืของมนุษย์
ดร. ทัศนีย ์เพิม่ไทย และ น.ส.สกุัญญา ธนดนิโอภาส ชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

584

การน ารอ่งการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารพันธศาุสตรด์ว้ยเทคนกิ next generation sequencing

 ; The genetic laboratory study using next generation sequencing technique – the 

pilot project

อ.ดร.นพ.ภมู ิสขุธติพัิฒน์ ชวีเคมี

585
การผลติ monoclonal antibody ทีจ่ าเพาะตอ่ไวรัสซกิา และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการตรวจ

วเิคราะหเ์ชือ้ไวรัส
ดร.มานติา สนุทรญาณกจิ งานวจัิย

586
การศกึษาการเปลีย่นแปลงแบบออ๊กซเิดชัน่ของโปรตนี ทีม่ผีลตอ่กระบวนการยดึจับ, การเพิม่

ขนาด และการเกาะกลุม่ของผลกึแคลเซยีมออ๊กซาเลตชนดิโมโนไฮเดรต
ดร.ศักดเิทพ ไชยฤทธิ์

งานกลุม่วจัิยและเครอืขา่ยวจัิย 

(สถานสง่เสรมิฯ)

587
การศกึษาการลดการแสดงออกของยนี HBS1L ในเซลลต์ัวออ่นของเม็ดเลอืดแดงทีไ่ดจ้าก

ผูป่้วยเบตา้ศนูย-์ธาลัสซเีมยี/ฮโีมโกลบนิอี
อ.ดร.นพ.ชยานนท ์พรีะพทิยมงคล ชวีเคมี

588

การศกึษาทางหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ประเมนิการเสรมิฤทธิข์อง SULBACTAM ตอ่ยาตา้นจลุชพี

ชนดิตา่ง ๆ ในการตา้นเชือ้แบคทเีรยี ACINETOBACTER BAUMANNII ทีด่ือ้ตอ่ยาหลาย

ขนานดว้ยแผน่ยาเดยีว

ผศ.ดร.นพ. ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ และ นายวทิรู ธรีะกติติ

วฒันา
จลุชวีวทิยาการแพทย์

589
ผลของสารคัดหลัง่จากเซลลต์น้ก าเนดิน ้าคร า่ตอ่การฟ้ืนฟเูนือ้เยือ่ทีเ่สยีหายจากโรคขอ้เขา่

เสือ่ม
ดร. ทัศนีย ์เพิม่ไทย และ น.ส.สพัุตรา คลา้ยมขุ ชวีเคมี

590
THE MODEL OF DELIBERATE PRACTICE FOR DEVELOPMENT OF NURSING 

PRACTICE SKILLS
ผศ. ดร. วรวรรณ วาณชิยเ์จรญิชยั และ น.ส.มัลลกิา สงิหน์อ้ย การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

591
การเขยีนสะทอ้นคดิแบบมโีครงสรา้งเพือ่เพิม่ระดับความมั่นใจ ในการระงับความรูส้กึผูป่้วย

ฉุกเฉนิทางสตูกิรรม ใหนั้กศกึษาวสิัญญพียาบาล
ผศ. พญ. สหสัา หมั่นด ีและ น.ส.พัชชา หอ่ตระกลู การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

592

การเปลีย่นการสง่สัญญาณของไฟโบรบลาสตโ์กรทแฟคเตอร,์ การแสดงออกของแอสพอรนิ 

และพัฒนาการของปอดหนูแรกเกดิในชว่งทีป่อดมกีารฟ้ืนฟหูลังจากถกูเหนีย่วน าใหบ้าดเจ็บ

จากการไดรั้บออกซเิจนขนาดสงู

ผศ.ดร.นพ. สรชยั ศรสีมุะ และ น.ส.ศภุสิรา เถาะสวุรรณ สรรีวทิยาการแพทย์

593 การผลติและศกึษาคณุลักษณะโปรตนีโครงสรา้ง VP1 ของเชือ้เอนเทอโรไวรัส 71 อ.ดร.พญ.ดวงจติ กนษิฐานนท์ วทิยาภมูคิุม้กัน

594
การศกึษากลไกทีท่ าใหเ้ซลลต์าย และการกระตุน้ inflammasome/caspase-1 ในเซลลเ์ยือ่บุ

หลอดเลอืดทีต่ดิเชือ้ Orientia tsutsugamushi
อ.ดร.นพ.ววิทิย ์ตันตแิพทยางกรู วทิยาภมูคิุม้กัน

595
DNA chip ส าหรับจ าแนกเชือ้กลุม่กอ่วณัโรค และจ าแนกสายพันธุก์อ่วณัโรค ภายใต ้

เทคโนโลยขีอง DigiTag
รศ. ดร.อังคณา ฉายประเสรฐิ ภาควชิาจลุชวีวทิยา

596
ROLES OF ION CHANNEL ALTERATIONS IN HIGH GLUCOSE-INDUCED HUMAN 

UMBILICAL VEIN DYSFUNCTION

Asst.Prof.Dr. Wattana Watanapa และ นายNYAN HEIN 

AUNG
สรรีวทิยาการแพทย์

597
THE ASSOCIATION AMONG VIRAL CODON USAGE, CODING STRATEGIES AND 

ADAPTATION OF CELLULAR TRANSLATIONAL MACHINERY

ศ.ดร.นพ. ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ และ น.ส.สภุญิญา ผการัตน์

สกลุ
จลุชวีวทิยาการแพทย์

598
การตรวจอารเ์อ็นเอไวรัส จากปฏกิริยิาลกูโซแ่บบจับคูล่กูผสม ดว้ยวธิอีมิมโูนแอสเสย ์แบบ

การไหลเลเทอรอล
ศ. ดร. ธารารัชต ์ธารากลุ และ น.ส.ฉัฐสรุยี ์สขุสมัย วทิยาภมูคิุม้กัน

599
การเปลีย่นแปลงลักษณะของกลา้มเนือ้เรยีบและระบบประสาทเอนเทอรคิในชัน้กลา้มเนือ้ของ

กระเพาะอาหารในหนูทีถ่กูเหนีย่วน าใหเ้ป็นเบาหวาน
รศ. ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ นายวนัชนะ พรหมกระแส กายวภิาคศาสตร์
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600
การเปลีย่นแปลงลักษณะของเซลลห์ลัง่เมอืกในชัน้เยือ่บผุวิกระเพาะอาหารของหนูทีถ่กู

เหนีย่วน าใหเ้ป็นเบาหวานดว้ยสาร streptozotocin
รศ. ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ น.ส.ธัญญารัตน์ บรรณวงศลิป์ กายวภิาคศาสตร์

601

การพัฒนา pipeline ของการตรวจแบบไมร่กุร ้า Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) 

ส าหรับการตรวจคัดกรองความผดิปกตทิางพันธกุรรมของทารกในครรภม์ารดาชนดิ Trisomy 

ในผูใ้ชบ้รกิารสถานพยาบาลในประเทศไทย

ผศ. ดร. ประพัฒน์ สรุยิผล และ น.ส.ฉันทษิา กรีตภิษูณ ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

602
การพัฒนาเซลลต์น้ก าเนดิโดยการเหนีย่วน าส าหรับศกึษาโรค spinocerebellar ataxia ชนดิที่

 3
อ.นพ.ชนิวธุ วฒันชวีโนปกรณ์ ชวีเคมี

603
การวจัิยเชงิทดลองแบบสุม่ โดยใชก้ารสอบสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบกรณีศกึษา รศ. ดร.นพ. เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ และ น.ส.ศริพิร ฐติสิกลุ

วงษ์
การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

604 การศกึษาอบุัตกิารณ์ของการเลยีนแบบหลอดเลอืดในมะเร็งตับออ่นชนดิตอ่มของมนุษย์ อ. นพ.คมกรชิ จา่งแกว้ ภาควชิาพยาธวิทิยา

605
ความแมน่ย าในการวนิจิฉัยพยาธสิภาพของเตา้นมจากการเจาะดดูดว้ยเข็มเล็กใน

โรงพยาบาลศริริาช ประเทศไทย
ผศ.นพ.ถริพล บญุญาอรญุเนตร พยาธวิทิยา

606
แนวทางใหมใ่นการรักษาโรคภมูแิพโ้ดยการใชเ้อพโิทปของเรกลูาทอรทีเีซลล ์และโปรตนี

ของพยาธทิีก่ดภมูคิุม้กัน
รศ. ดร.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

607
ปรมิาณของเซลลต์น้ก าเนดิในเนือ้เยือ่ไขมัน และ ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับความแตกตา่งของ

ปรมิาณเซลลต์น้ก าเนดิในเนือ้เยือ่ไขมัน
รศ.ดร.ณัฐวฒัน์ ออ่นลมลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

608 ผลของ adjuvant ในการตอบสนองทางภมูคิุม้กันตอ่วคัซนี Pythium insidiosum อ. ดร.นพ. ววิทิย ์ตันตแิพทยางกรู และ น.ส.อัสมา หลงกนัูน วทิยาภมูคิุม้กัน

609
GENERATION OF INDUCED PLURIPOTENT STEM CELL LINES FROM OCCIPITAL 

SCALP FIBROBLASTS OF ANDROGENETIC ALOPECIA PATIENT

Lect.Dr. Chinnavuth Vatanashevanopakorn และ นาย

ZAUKIR BOSTAN ALI
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

610
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF TLYA HEMOLYSIN FROM 

HELICOBACTER PYLORI

Asst.Prof.Dr. Gerd Katzenmeier และ น.ส.ณชิกานต ์สมัย

นุกลุ
วทิยาภมูคิุม้กัน

611
แอนตบิอดสีายเดีย่วของมนุษยท์ีจั่บกับเมทัลโลโปรตเีนสของพษิงแูละลบลา้งกจิกรรมชวีภาพ

ของพษิเป้าหมาย
รศ.ดร. นทัิศน์ สขุรุง่ และ นายจริวฒัน์ โขนงนอ้ย วทิยาภมูคิุม้กัน

612
กลไกการท างานของโปรตนีทีเ่กีย่วขอ้งกับ signal transduction และพยาธสิภาพของการตดิ

เชือ้ไวรัสเดงกี่
รศ.ดร.สงา่ พัฒนากจิสกลุ สถานสง่เสรมิการวจัิย

613
การเปลีย่นแปลงของเซลลห์ลัง่ปัจจัยเรง่การท าลายในกระเพาะอาหารของหนูทีถ่กูเหนีย่วน า

ใหเ้ป็นเบาหวานดว้ยสาร streptozotocin
รศ ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ น.ส.พมิพช์นก ธนเมธี กายวภิาคศาสตร์

614
การพัฒนาการตรวจวเิคราะหร์ะดับโมเลกลุเพือ่บง่ชีก้ารตอบสนองตอ่การรักษาแบบจ าเพาะ

บคุคลในผูป่้วยมะเร็งปอดชาวไทย (ปีที ่2)
ดร.นพ.นรวรรธน์ พวงวรนิทร์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

615 การพัฒนาการมุง่ท าลายเซลลม์ะเร็งจอตาแบบเจาะจง อ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรนิทร์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

616
การรวบรวมขอ้มลูการกลายพันธุใ์นมะเร็งเตา้นมชนดิ Triple-negative ของคนไทยเพือ่

พัฒนาผลการรักษา”
อ.ดร.พญ.สวุมิล นยิมในธรรม เภสัชวทิยา

617

การวเิคราะหห์ายนีของเชือ้เบอโคลเดอเรยีป์ สโูดมาลไิอทีแ่สดงออกในเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวนวิ

โตรฟิล และการวเิคราะหห์าโปรตนีทีแ่สดงออกของเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวนวิโตรฟิลทีถ่กูรกุราน ศ. ดร. สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ ์และ น.ส.พธ ูวถิาทานัง วทิยาภมูคิุม้กัน
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618 บทบาทของแอนตบิอดีส้ายเดีย่วตอ่โปรตนีเอ็มสองในวงจรชวีติของไวรัสไขห้วดัใหญ่ ศ.ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา และ น.ส.วชัฎาภรณ์ ไชยสรุยิงค์ วทิยาภมูคิุม้กัน

619
ผลของสารสกัดจากเปลอืกทับทมิในการตอ่ตา้นการตดิเชือ้ปรสติชนดิพลาสโมเดยีม โยอไิลด ์

เซเวน่ทนี เอ็กซแ์อล ในหนูทดลอง
ศ. ดร. ธนาภรณ์ รุง่เรอืง และ น.ส.จริาย ุปันสรุนิทร์ กายวภิาคศาสตร์

620
ผลของสารสกัดจากเปลอืกมะกรดูในการตอ่ตา้นการตดิเชือ้ปรสติชนดิพลาสโมเดยีม โยอไิลด ์

เซเวน่ทนี เอ็กซแ์อล ในหนูทดลอง
ศ. สพ.ญ. อาภรณ์ จันทจ์ารณีุ และ น.ส.รสสคุนธ ์เรณุมาศ กายวภิาคศาสตร์

621
ผลของสารสกัดจากรากเจตมลูเพลงิแดง ในการตอ่ตา้นการตดิเชือ้มาลาเรยีชนดิพลาสโม

เดยีม โยอไิลด ์เซเวน่ทนี เอ็กซ ์แอล ในหนูทดลอง
ศ. ดร. ธนาภรณ์ รุง่เรอืง และ น.ส.สวุมิล ผอ่งภักดี กายวภิาคศาสตร์

622
ผลของสารสกัดจากรากสามสบิในการตอ่ตา้นการตดิเชือ้ปรสติชนดิพลาสโมเดยีม โยอไิลด ์

เซเวน่ทนี เอ็กซแ์อล ในหนูทดลอง
ศ. ดร. ธนาภรณ์ รุง่เรอืง และ น.ส.เกวรนิทร ์เลีย่มวไิลรัตน์ กายวภิาคศาสตร์

623 ระดับความเครยีดของเจา้หนา้ทีภ่าควชิาพยาธวิทิยาคลนิกิ คณะแพทยแ์หง่หนึง่ในประเทศไทย นางสาวบงกช เวสารัชกติติ พยาธวิทิยาคลนิกิ

624
DEVELOPMENT OF ENGINEERED PEPTIDE ANTAGONIST AGAINST PERIOSTIN TO 

OVERCOME CHEMORESISTANCE IN BREAST CANCER
ผศ. ดร.นพ. ปีต ิธวุจติต ์และ นายKHINE KYAW OO วทิยาภมูคิุม้กัน

625
Evaluation of Immune response to Zika virus in Thailand ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ (นักวจัิย คอื ดร.วรรณภา 

สอนใจ)
ภาควชิาจลุชวีวทิยา

626
การทดลองเพือ่หาน ้ายาดองเนือ้เยือ่และน ้ายาละลายแคลเซยีมทีเ่หมาะสมทีส่ าหรับผล

ยอ้มอมิมโูนฮสีโตเคมแีละ fluorescence in situ hybridization (FISH)
นายสวุฒัชยั โพธิห์ลา้ ภาควชิาพยาธวิทิยา

627
การรวบรวมขอ้มลูการกลายพันธุใ์นมะเร็งเตา้นมชนดิ Triple-negative ของคนไทยเพือ่

พัฒนาผลการรักษา”
อ.ดร.พญ.สวุมิล นยิมในธรรม เภสัชวทิยา

628
การสังเคราะหร์คีอมบแินนตโ์ปรตนีแฟลกเจลลนิ เพือ่พัฒนาชดุทดสอบ 

Immunochromatography ในการวนิจิฉัยโรคเลปโตสไปโรสสิ
รศ.ดร.ปัทมา   เอกโพธิ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

629 ผลกระทบของยาไรแฟมพซินิตอ่การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของตัวออ่นไก่ รศ.สพ.ญ. วาสนา ผลากรกลุ และ น.ส.เนตรชนก ไชยศรรัีมย์ กายวภิาคศาสตร์

630 ผลของยาเมทฟอรม์นิตอ่การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของตัวออ่นไก่ รศ. สพ.ญ. วาสนา ผลากรกลุ และ น.ส.ธติมิา ดวงสนทิ กายวภิาคศาสตร์

631 ผลของยาคลอโรคลนิตอ่การเจรญิของตัวออ่นไก่ รศ.สพ.ญ. วาสนา ผลากรกลุ และ น.ส.อรพรรณ กาหลง กายวภิาคศาสตร์

632
ระบาดวทิยาโมเลกลุของเชือ้ Candida tropicalis ทีแ่ยกไดจ้ากสิง่สง่ตรวจในโรงพยาบาล

ศริริาช

ผศ. นพ.ดร. พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ และ นายรัฐพล สวา่ง

แจง้
จลุชวีวทิยาการแพทย์

633
ฤทธิใ์นการตา้นการอักเสบและกดภมูคิุม้กันของฮสิพดิลูนิและเนเพตนิแบบเดีย่วและแบบผสม

ดว้ยสัดสว่นทีพ่บในธรรมชาตขิองพชืสมนุไพรไทยเทา้ยายมอ่ม
อ.ดร.ภญ.เปรมฤทัย ธติเิลศิเดชา สถานสง่เสรมิการวจัิย

634
A NOVEL MISSENSE MUTATION IN ZYG11A IDENTIFIED BY EXOME SEQUENCING 

IN A THAI FAMILIAL DIABETES
ศ. ดร. เพทาย เย็นจติโสมนัส และ น.ส.ชตุมิา เจรญิสขุ วทิยาภมูคิุม้กัน

635
STUDY OF THE SHAPE OF PROXIMAL END OF HUMERUS IN THAIS: USING 

GEOMETRIC MORPHOMETRICS
รศ. ดร. สทิธา ปิยสลีกลุ และ น.ส.พรรณภิา ใจทหาร กายวภิาคศาสตร์

636
การเตรยีมสารเพือ่ใชใ้นการควบคมุคณุภาพการทดสอบฤทธิส์ง่เสรมิการตดิเชือ้เอนเทอโร

ไวรัส71โดยวธิโีฟลไซโตเมทรี
อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

637

การเปรยีบเทยีบคา่อรรถประโยชน์และคณุภาพชวีติของสตรทีีไ่ดรั้บการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลกูดว้ยวธิตีรวจดว้ยกลอ้งขยายทางชอ่งคลอด และการตรวจหาเชือ้เอชพวีหีลังจากที่

มผีลตรวจเซลลป์ากมดลกูเป็นแอสคัสในโรงพยาบาลศริริาช

ดร. ภญ.ฐนติา ทวธีรรมเจรญิ ฝ่ายเภสัชกรรม

638 การประเมนิการท างานของเครือ่งวดัระดับฮโีมโกลบนิ ณ จดุดแูลผูป่้วย ผศ. พญ.ปรชีญา วงษ์กระจา่ง ภาควชิาพยาธวิทิยาคลนิกิ

639 การพัฒนาสารยบัยัง้การตดิเชือ้ไวรัสเด็งกโีดยมุง่เป้าทีอ่ารเ์อ็นเอ ศ. ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

640
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดคารว์ดีลิอล ขนาด 6.25 มลิลกิรัม จ านวน 2 เม็ด 2 ต ารับ ใน

อาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร
รศ.พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

641
ผลของการใช ้leading visual cue ตอ่การเพิม่ visual span ระหวา่งการอา่นประโยคตอ่

คลืน่ไฟฟ้าสมองจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา
รศ.ดร.นพ.ชยัเลศิ พชิติพรชยั สรรีวทิยา

642
ผลของการฝึกอา่นเร็วโดยการเพิม่ visual span ของ rapid serial visual presentation ตอ่

คลืน่ไฟฟ้าสมองทีเ่กดิจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา
รศ.ดร.นพ.ชยัเลศิ พชิติพรชยั สรรีวทิยา

643
ผลของการฝึกอา่นเร็วโดยการลดชว่งเวลาในการน าเสนอค าของ rapid serial visual 

presentation ตอ่คลืน่ไฟฟ้าสมองทีเ่กดิจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา
รศ.ดร.นพ.ชยัเลศิ พชิติพรชยั สรรีวทิยา

644
ผลของยาสหสัธาราในการบรรเทาความบกพรอ่งของความจ าและการตายของเซลลป์ระสาท

ในหนูแรท หลังเกดิภาวะสมองขาดเลอืดเรือ้รังจากการชกัน าดว้ย 2VO
ผศ.ดร.นพ.นราวฒุ ิภาคาพรต สรรีวทิยา

645
ศนูยค์วามเป็นเลศินาโนเทค-มหาวทิยาลัยมหดิล ดา้นเทคโนโลยนีาโนในการวนิจิฉัยและ

รักษามะเร็ง
ศ.ดร.พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

646
EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA 

AND RESISTANCE GENES IN CHICKEN MEAT
รศ. ดร.นพ. ชาญวทิย ์ตรพีทุธรัตน์ และ น.ส.นัฐร ีธนะวรรณ์ จลุชวีวทิยาการแพทย์

647
EFFECT OF RURAL BACKGROUND AND RURAL CLINICAL SCHOOL PLACEMENT ON 

MEDICAL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD RURAL PRACTICE
ผศ. นพ. ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ และ น.พ.อนริตุ วรวาท การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

648
GERMINATED BROWN RICE WITH HIGH GABA CONTENTS ATTENUATES MURINE 

HIPPOCAMPAL CELL DEATH: IN VIVO AND IN VITRO STUDIES
รศ. ดร.พทญ. สพุนิ ชมภพูงษ์ และ น.ส.EVE MON OO กายวภิาคศาสตรก์ารแพทย์

649
IDENTIFY GENE MUTATIONS RESPONSIBLE FOR DRUG RESISTANCE IN LUNG 

CANCER PATIENT USING BIOINFORMATIC TOOLS
ผศ. ดร. ประพัฒน์ สรุยิผล และ น.ส.CHIFUNDO HIWA ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

650
RELATIONSHIP AMONG SELF - DIRECTED LEARNING READINESS, ACHIEVEMENT 

MOTIVATION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF NURSE ANESTHETIST STUDENTS
ผศ. พญ. กษณา รักษมณี และ น.ส.พัชร ีโพธิส์นธ์ การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

651 Thailand Cancer Survival Workshop 2017 ผศ.ประพัฒน์ สรุยิผล สถานสง่เสรมิการวจัิย

652
เครอืขา่ยเฝ้าระวงัและศกึษาระดับโมเลกลุของแบคทเีรยีดือ้ยาในโรงพยาบาล และชมุชน

ตัวอยา่งในประเทศไทย
ศ. ดร. นพ.ภัทรชยั  กรีตสินิ จลุชวีวทิยา

653
การผลติและศกึษาคณุลักษณะของอนุภาคคลา้ยไวรัสเด็งกี ่ซโีรทัยป์ 4 ทีไ่ดจ้ากระบบเซลล์

แมลงหวี่
อ. นพ. ปรดีา มาลาสทิธิ ์และ น.ส.ลักษณ์ขณา ตรวจนอก วทิยาภมูคิุม้กัน

654 การรับรูค้วามสามารถดา้นทักษะของตนเองในนักศกึษากายอปุกรณ์ทีก่ าลังจะจบการศกึษา ผศ. พญ. กษณา รักษมณี และ น.ส.ปวณีา สดุเดช การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

655
ผลของการฝึกอา่นเร็ว โดยการเพิม่ visual span ของ rapid serial visual presentation ตอ่

คลืน่ไฟฟ้าสมองทีเ่กดิจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา
รศ. ดร.นพ. ชยัเลศิ พชิติพรชยั และ น.ส.กัณฐกิา ลัฎฐรัิญ สรรีวทิยาการแพทย์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

656
ผลของการฝึกอา่นเร็วโดยการลดชว่งเวลาในการน าเสนอค าของ rapid serial visual 

presentation ตอ่คลืน่ไฟฟ้าสมองทีเ่กดิจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา
รศ. ดร.นพ. ชยัเลศิ พชิติพรชยั และ น.ส.รุง่ฤด ีภัทรสวา่งวงศ์ สรรีวทิยาการแพทย์

657

ฤทธิป้์องกันของ hydrogen sulfide donors (AP39 and AP123) ทีอ่อกฤทธิผ์า่น 

mitochondria ตอ่การยบัยัง้ matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) จากรังสยีวูเีอผา่นการ

ควบคมุ Nrf2 ในเซลลเ์พาะเลีย้งชนดิ Human dermal fibroblasts และผวิหนังหนู

รศ.ดร.พญ.อไุรวรรณ พานชิ เภสัชวทิยา

658

การประเมนิการใชย้าตา้นการแข็งตัวของเลอืดชนดิรับประทานกลุม่ทีไ่มม่ฤีทธิต์า้นวติามนิเค

และผลลัพธท์ีไ่มพ่งึประสงคใ์นโรงพยาบาลระดับตตยิภมู:ิ การศกึษาเชงิสังเกตแบบสหสถา

บันในประเทศไทย

เภสัชกรหญงิ พัณณติา วฒันเรอืงชยั ฝ่ายเภสัชกรรม

659
EFFECT OF USING LEADING VISUAL CUE TO INCREASE VISUAL SPAN DURING 

SENTENCE READING ON VISUAL EVENT-RELATED POTENTIAL AND REACTION 

รศ.ดร.นพ. ชยัเลศิ พชิติพรชยั และ นายMD SHOHAIL 

KABIR AMIN
สรรีวทิยาการแพทย์

660

EFFECTS OF LIPOPOLYSACCHARIDE ON THE EXPRESSION OF MAJOR IRON 

TRANSPORT MACHINERIES IN IRON-LOADED WILD TYPE AND THALASSAEMIA 

MOUSE MODEL

ผศ. ดร.นพ. ภัทรบตุร มาศรัตน และ น.ส.บลุภรณ์ เชีย่วธาดา ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

661
ESTABLISHMENT OF HIV DRUG RESISTANCE REFERENCE DATABASE IN 

THAILAND FOR ANALYSIS AND INTERPRETATION
ผศ. ดร. ประพัฒน์ สรุยิผล และ น.ส.อสิรยิา เอกพนิจิพทิยา ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

662
GUT MICROBIOME PROFILE IN ROTAVIRUS A AND NON-ROTAVIRUS A 

GASTROENTERITIS PATIENTS

ผศ.ดร.นพ. ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ และ น.ส.สวุชิญา ศริิ

มานะกลุ
จลุชวีวทิยาการแพทย์

663
IDENTIFICATION OF NOVEL GENETIC VARIANTS ASSOCIATED WITH SUDDEN 

UNEXPECTED DEATH AMONG THAI POPULATION

ผศ. ดร.นพ. ภมู ิสขุธติพัิฒน์ และ นายSAMUEL DUNCAN 

GWAYI
ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

664
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF ROTAVIRUS A AMONG CLINICAL ISOLATES IN 

SIRIRAJ HOSPITAL DURING 2016 – 2017
อ. ดร. กมล สวุรรณการ และ น.ส.นภภวนัต ์ณ รังษี จลุชวีวทิยาการแพทย์

665
MUTATION ANALYSIS OF SMN1 GENE IN THAI PATIENTS WITH SPINAL 

MUSCULAR ATROPHY (SMA)
อ. ดร.นพ. ชยัรัตน์ เตบิไพบลูย ์และ น.ส.ภญิรดา ปรดีี กายวภิาคศาสตร์

666
STUDY OF THE AURICULAR SURFACE AND DEPRESSION OF SACRUM IN THAIS 

USING GEOMETRIC MORPHOMETRIC TECHNIQUE
รศ.ดร. สทิธา ปิยสลีกลุ และ นายปรดีา นันทากลุ กายวภิาคศาสตร์

667

THERAPEUTIC DRUG MONITORING OF MYCOPHENOLIC ACID AND VALIDATION 

OF LIMITED SAMPLING STRATEGIES FOR ESTIMATING AREA UNDER THE 

MYCOPHENOLIC ACID CONCENTRATION-TIME CURVE IN THAI PEDIATRIC RENAL 

TRANSPLANT RECIPIENTS AT SIRIRAJ HOSPITAL

ผศ. พญ วรีวด ีจันทรนภิาพงศ ์และ น.ส.อามเีราะห ์แวสะมะ

แอ
เภสัชวทิยา

668
การศกึษากลไกการควบคมุเซลลม์ะเร็งเพือ่ระบชุนดิโปรตนีสูก่ารพยากรณ์การตอบสนองของ

มะเร็งทอ่น ้าดตีอ่ยาตา้นมะเร็งชนดิมุง่เป้า
อ.ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย ภาควชิาเภสัชวทิยา

669
การศกึษาพัฒนาการตรวจหาปรมิาณเชือ้ไวรัสเดงกีโ่ดยเทคนคิ ดจิติอล พซีอีาร ์(Digital PCR)

 เทยีบกับเรยีลไทม ์พซีอีาร ์(Real-Time RT-PCR technique) ในผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก รศ.ดร.พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

670
A STUDY OF ATTITUDES RELATING TO HOME HEALTH VISIT AMONG APPLIED 

THAI TRADITIONAL MEDICAL STUDENTS
ผศ. นพ. สปุระพัฒน์ สนใจพาณชิย ์และ การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

671

ANTIMICROBIAL RESISTANCE SURVEILLANCE AND MOLECULAR 

CHARACTERIZATION OF MAJOR DRUG-RESISTANT GRAM-NEGATIVE BACTERIA IN 

THAILAND

ศ. ดร.นพ. ภัทรชยั กรีตสินิ และ จลุชวีวทิยาการแพทย์

672 ASPORIN INHIBITS TGF-β SIGNALING IN FIBROBLAST ผศ. ดร.นพ. สรชยั ศรสีมุะ และ สรรีวทิยาการแพทย์

673
CHREBP EXPRESSION AND ITS POTENTIAL ROLE IN NON-SMALL CELL LUNG 

CANCER
อ. ดร.นพ. นรวรรธน์ พวงวรนิทร ์และ ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

674
EXPRESSION PATTERN OF GENES IN CONDYLOMA ACUMINATA TREATED WITH 

CLINACANTHUS NUTANS LINDAU CREAM V.S. PODOPHYLLIN
รศ. ดร. เนตรนภสิ ธรีะวลัยช์ยั และ ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

675
OUTCOME OF THE FACULTY DEVELOPMENT WORKSHOP IN SIMULATION-BASED 

MEDICAL EDUCATION USING KIRKPATRICK'S MODEL
ศ. ดร.นพ. พงศธ์ารา วจิติเวชไพศาล และ การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

676 PROTEOME OF WHEAT FLOUR AND ITS ALLERGENOME AMONG ATOPIC THAIS รศ. ดร. นทัิศน์ สขุรุง่ และ วทิยาภมูคิุม้กัน

677

SEROTYPES DISTRIBUTION AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF INVASIVE 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, 2016-2018 AND MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF 

SEROTYPE 19A, 2008-2018

อ. ดร. พริยิาภรณ์ จงตระกลู และ จลุชวีวทิยาการแพทย์

678
WHOLE EXOME SEQUENCING (WES) FOR GENETIC DIAGNOSIS OF CONGENITAL 

HEMOLYTIC ANEMIA IN THAI POPULATION
Prof.Dr. Vip Viprakasit  ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

679
การพัฒนาวธิมีาตรฐานเพือ่สรา้งเซลลต์น้ก าเนดิอนิดวิซพ์ลรูโิพเทนทเ์พือ่เป็นเซลลต์น้แบบใน

การศกึษากลไกการเกดิโรคและพัฒนายาเฉพาะบคุคล
อ.ดร.เมธจิติ วฒันพานชิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

680

การวเิคราะหห์ากลุม่ยนีของเชือ้เบอโคลเดอเรยี สโูดมัลลไิอทีแ่สดงออกภายหลังการเขา้สู่

เซลลแ์มคโครเฟจ โดยอาศัยการสรา้ง promoter-trap library และเทคนคิ fluorescence 

activated cell sorting

ศ.ดร.สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

681
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดเคลอืบฟิลม์เอนเทคคาเวยีร ์ขนาด 1 มลิลกิรัม 2 ต ารับ            

      ในอาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร
อ.ดร.พญ.สวุมิล นยิมในธรรม เภสัชวทิยา

682
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดไตรเมทาไซดนี ไดไฮโดรคลอไรด ์ขนาด 20 มลิลกิรัม ใน

อาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร
ผศ.แพทยห์ญงิ วรีวด ีจันทรนภิาพงศ์ เภสัชวทิยา

683
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดชนดิเคีย้วมอนเทลคูาสทโ์ซเดยีม ขนาด 5 มลิลกิรัม ในอาสา

สามัครไทยทีม่สีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร
รศ.พญ.สมฤด ีฉัตรศริกิลุ เภสัชวทิยา

684
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดดอมเพอรโิดน ขนาด 10 มลิลกิรัม 2 ต ารับ ในอาสาสมัครไทย

ทีม่สีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร
ผศ.พญ. พณิพไิล จทูะสมพากร เภสัชวทิยา

685

ประสทิธภิาพของการสอนแบบ Peer teaching ในการจัดการเรยีนการสอนดา้นจลุชวีวทิยา

ทางการแพทย ์ทีท่ าใหผู้เ้รยีนมทัีกษะดา้น Soft skills ตาม Siriraj outcome ของนักศกึษา

แพทยช์ัน้ปีที ่3 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

นางนภัสสร รุง่เรอืง ฝ่ายการศกึษา
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NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

686
PRUNETIN PROTECTS AGAINST DEXAMETHASONE-INDUCED PANCREATIC B-CELL 

APOPTOSIS VIA INHIBITION OF TYROSINE KINASE
รศ. ดร.พญ. สวุฒัณี คปุตวิฒุ ิและ น.ส.นวรัตน รัตนเจยีรกลุ สรรีวทิยาการแพทย์

687 Prunetin ป้องกันการตายของเซลลต์ับออ่นชนดิเบตา้จากยาเดกซาเมททาโซนโดยยบัยัง้ p53 รศ.พญ.สวุฒัณี คปุตวิฒุิ สรรีวทิยา

688

STUDY OF SIRNA DELIVERY VIA NANOPARTICLES IN COMBINATION WITH 

ANGIOGENESIS INHIBITOR FOR THE TREATMENT OF HEPATOCELLULAR 

CARCINOMA

อ. ดร. ปรมีน ปณุณกติเิกษม และ น.ส.ชมัยพร วงศว์รรณ ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

689
การกลายพันธุ ์MYD88 L265P ในมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิบเีซลลข์นาดเล็กทีม่กีารเปลีย่น

สภาพเป็นเซลลพ์ลาสมารว่มกับแอมลีอยดพ์อกพนูอยา่งมาก
ศ. นพ.สัญญา สขุพณชินันท์ ภาควชิาพยาธวิทิยา

690
การวเิคราะหก์ารกลายพันธุข์องยนี SMN1 ในผูป่้วยโรคทางพันธกุรรมกลา้มเนือ้ฝ่อลบีจากไข

สันหลัง(Spinal muscular atrophy : SMA) ชาวไทย
อ.ดร.นพ.ชยัรัตน์ เตบิไพบลูย์ กายวภิาคศาสตร์

691 การศนูยค์วามเป็นเลศินาโนเทค ดา้นเทคโนโลยนีาโนในการวนิจิฉัยและรักษามะเร็ง ศ. ดร. พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

692 ระบาดวทิยาระดับโมเลกลุและไฟโลไดนามคิของไวรัสทีก่อ่โรคทางเดนิอาหารในประเทศไทย อ.ดร.กมล สวุรรณการ จลุชวีวทิยา

693
ลักษณะทางพยาธวิทิยาของสิง่สง่ตรวจทีไ่ดจ้ากการผา่ตัดน าอัณฑะออกในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

วนิจิฉัยทางคลนิกิวา่เป็นกลุม่อาการอัณฑะเสือ่มสลาย
ผศ. พญ.จติสภุา ตรทีพิยส์ถติย์ ภาควชิาพยาธวิทิยา

694 การตรวจหาเชือ้ Mycobacterium bovis BCG ในสิง่สง่ตรวจทางคลนิกิดว้ยวธิ ีreal-time PCR ผศ.ดร.สพญ.ศภุร ฟุ้งลัดดา ภาควชิาจลุชวีวทิยา

695
การศกึษาทางพันธกุรรมและคณุลักษณะของเอนไซมเ์บตา้-แลคตามเมสในแบคทเีรยีสกลุ 

Enterobacteriaceae
ศ. ดร.นพ.ภัทรชยั กรีตสินิ ภาควชิาจลุชวีวทิยา

696
การศกึษาระยะที ่2/3 แบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาไอเวอร์

เมคตนิกับยาหลอกในการรักษาโรคตดิเชือ้ไวรัสเด็งกีทั่ง้เด็กและผูใ้หญ่
ผศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

1 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่1 ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ 1 ต.ค. 61 หอ้งประชมุ SiMSET ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 10 1 50

2 หลักสตูร Short course training in skin laser surgery 1 ต.ค. 61 คณะแพทยศริริาชพยาบาล 1 3

3
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"APAC Thoracolumbar MIS Bioskill 

Workshop"
3 ต.ค. 61 หอ้งประชมุ SiTECI อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 30

4 2nd Siriraj Echocardiography Conference 4 ต.ค. 61 หอ้งประชมุวกีจิวรีานุวตัติ ์ชัน้ 4 ตกึอัษฏางค์ 1 120

5 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Metha Cadaver Training" 6 ต.ค. 61
หอ้งประชมุ Orthopaedic learning Center 

ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5
1 5

6
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"MDT APAC Current Approaches To 

Cervical Spine"
7 ต.ค. 61

หอ้งประชมุ Orthopaedic learning Center 

ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5
1 30

7 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Akita region course" 9 ต.ค. 61
หอ้งประชมุ Orthopaedic learning Center 

ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5
1 10

8
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
16 ต.ค. 61 หอ้งประชมุ SiTECI อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 10

9
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Vanguard Mobile TKA Cadaver 

Training Course"
24 ต.ค. 61 หอ้งประชมุ SiTECI อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 20

10 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Training in Endoscopic Stone Treatment (ESTs1) 25 ต.ค. 61 หอ้งประชมุ SiTECI อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 24

11
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop "Nakoya University Shouder surgical

 Skill Bankok"
29 ต.ค. 61 หอ้งประชมุ SiTECI อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 10

12
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
30 ต.ค. 61 หอ้งประชมุ SiTECI อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 10

13 การจัดท าสือ่การเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 8 - 9 ต.ค. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 1 146

14 Teaching doctor-patient communication (part 1) 17-18 ต.ค. 61 หอ้งสรินิธร 1 33

15 Teaching doctor-patient communication (part 2) 19 ต.ค. 61 หอ้งสรินิธร 1 29

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล
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NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

16 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาผา่นระบบ Online 31 ต.ค. 61 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 31

17 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 31 ต.ค.61 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 9,265

18
การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรระดับปฏบิัตกิารทางคลนิกิ

 (SA&DM)
8 ต.ค 61 อาคารศรสีวรนิทริา หอ้ง202-204 1 112

19
การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรระดับปฏบิัตกิารทางคลนิกิ

 (SA&DM)
22 ต.ค 61 อาคารศรสีวรนิทริา หอ้ง202-204 1 114

20
การประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) เรือ่ง การประเมนิและเตรยีมตัว

ทางดา้นยากอ่นผา่ตัดและแพย้า..ทดสอบไดจ้รงิหรอื??
18 ต.ค 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 289

21 การศกึษาดงูาน ต.ค 61 คณะแพทยศาสตร ์ ศริริาชพยาบาล 12 220

22 Data Clinic งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ 16 , 25 ,31 ต.ค.61 หอ้งประชมุงานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ ตกึ 84 ปี ชัน้ 2 1 22

23 Lean clinic ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 22 ต.ค. 61 หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 115

24 Lean Clinic งานทันตกรรม (ตดิตามประเมนิผลครัง้ที ่2 และสรปุปิด) 26 ต.ค. 61 หอ้งประชมุงานทันตกรรม ตกึผูป่้วยนอก ชัน้ 6 1 60

25 Data Clinic คลนิกิตาเทยีม 31 ต.ค. 61
หอ้งประชมุผูช้ว่ยฯ งานพัฒนาคณุภาพ 

ตกึอ านวยการ ชัน้ 1
1 6

26 รับศกึษาดงูาน จาก บรษัิท ซพีแีรม จ ากัด 10 ต.ค. 61 หอ้งประชมุ 201 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 29

27 กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักศกึษาแพทย ์ชัน้ปีที ่2 17 ต.ค. 61 อาคารหอกฬีาศริริาชสมัพันธ ์ชัน้ 12 1 313

28 กจิกรรมวนัโรคหลอดเลอืดสมอง 29 - 30 ต.ค.61 1 103

29
บธูศนูยอ์าสาสมัครศริริาช งานเทศกาลท าดหีวงัผล GOOD SOCIETY EXPO 2018 ภาคี

เครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
13-16 ก.ย. 61 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเวริด์ ราชประสงค์ 1 420

30
อาสาเย็บเตา้นมเทยีม ศนูยอ์าสาสมัครศริริาช งานเทศกาลท าดหีวงัผล GOOD SOCIETY

 EXPO 2018 ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
13-16 ก.ย. 61 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเวริด์ ราชประสงค์ 1 190
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NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

31 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนซอยประชารว่มใจ 6 ต.ค. 61 ชมุชนซอยประชารว่มใจ 1 13

32
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ (ศริิ

ราชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
6 ต.ค. 61 ชมุชนซอยประชารว่มใจ 1 298

33 กจิกรรมอาสาสมัครพับผา้ กับบรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 11 ต.ค. 61 งานบรกิารผา้ 1 33

34 โครงการ Essential Skills for Clinical Teachers รุน่ 4 9 พ.ย. 61
หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ

คณะแพทยศาสตรส์ริริาชพยาบาล
1 40

35 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ Short Training Program in Laparoscopy 23 พ.ย. 61 คณะแพทยศาสตรส์ริริาชพยาบาล 1 4

36
โครงการ International Annual Short Course: Ultrasound-guided peripheral nerve

 block ส าหรับวสิญัญแีพทยทั์ง้ภายในและประเทศเพือ่นบา้น
9 พ.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 52

37 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ Short Training Program in Urology 23 พ.ย. 61 คณะแพทยศาสตรส์ริริาชพยาบาล 1 2

38
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาต ิเรือ่ง "2nd Cadaver and Hands-on 

Workshop for fillers Injection"
1 พ.ย. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 20

39
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Zimmer Biomet Institute - 

Extremites Bioskills Course"
3 พ.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 27

40

การจัดประชมุและการบรรยายพเิศษ เพือ่สรา้งความรว่มมอืดา้นงานวจัิยวชิาการระหวา่ง 

Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences และ Nanjing Drum 

Tower Hospital สาธารณรัฐประชาชนจนี

6 พ.ย. 61 หอ้งประชมุตักสลิา อาคารปิยมหาราชการณุย ์ชัน้ 7 1 40

41
โครงการจัดการประชมุวชิาการนานาชาต ิAsian Prosthetic and Orthotic Scientific 

Meeting (APOSM 2018)
9 พ.ย. 61

โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล
1 200

42 อบรมเชงิปฎบิัตกิาร เรือ่ง การชว่ยชวีติขัน้สงูในเด็ก 6 พ.ย. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 40

43 หลักสตูร Short course training in skin laser surgery 30 พ.ย. 61 คณะแพทยศาสตรส์ริริาชพยาบาล 1 1

44 การฝึกทักษะการผา่ตัดห ูTemporal bone ครัง้ที ่39 8 พ.ย. 61 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 1 หอ้งปฏบิัตกิาร หอ้ง 103 1 15
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45
โครงการประชมุวชิาการ Siriraj Pediatric Annual Conference 2018 : Advances in 

Pediatrics
9 พ.ย. 61 หอ้งประชมุตรเีพ็ชร ์อาคารสมเด็จพระศรคีรนิทร ์ชัน้ 15 1 300

46

5th SIRIRAJ PEDIATRIC AND ADULT CONGENITAL HEART DISEASE 

SYMPOSIUM "Congenital and Structural Heart Intervention & New ACC/AHA 

guideline ACHD 2018"

9 พ.ย. 61
หอ้งประชมุ 101 ชัน้ 1 อาคารศนูยว์จัิยทางการแพทย ์

SiMR
1 80

47
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "ศลิปะบ าบัดเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติผูป่้วยโรคเรือ้รัง :

Level 1 รุน่ท8ี
9 พ.ย. 61 หอ้งประชมุตกึสมาคมศษยเ์กา่ ชัน้ 2 1 30

48
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่2 ส าหรับพยาบาล

ภายนอกคณะ
9 พ.ย. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 50

49 การฝึกทักษะการผา่ตัดฝังประสาทหเูทยีม ครัง้ที ่4 9 พ.ย. 61 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 1 หอ้งปฏบิัตกิาร หอ้ง 103 1 10

50
การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชวทิยาส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล 

รุน่ที ่4 ประจ าปี 2561
16 พ.ย. 61 ศนูยฝึ์กอบรมการผา่ตัดสหสาขาผา่นกลอ้งไทย-เยอรมัน 1 10

51
การประชมุวชิาการ Basic Siriraj Adult Reconstructive Surgery Course 

(BSAR 2018)
13 พ.ย. 61 หอ้งเรยีน 7006 ตกึสยามมนิทร ์ชัน้ 7 1 72

52
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"HOYA Technosurgical Upper & 

Lower Limbs Course
15 พ.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 20

53 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารรักษาหลอดเลอืดด าขอด 15 พ.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 8

54 TSE Transesophageal Echocardiogram Workshop 2018 16 พ.ย. 61 หอ้งประชมุหมอ่มหลวงบัว กติยิากร ชัน้ 15 1 40

55
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"POLARSTEM Instructional Japan 

Course"
24 พ.ย. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 16

56 International ESRA Cadaveric Workshop ระหวา่งวนัที ่22-23 พฤศจกิายน 2561 23 พ.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 30

57
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง “การประยกุตใ์ช ้Simulation ส าหรับการจัดการเรยีน

การสอนทางคลนิกิ” (Clinical Application in Simulation Education : Sim-CASE)
23 พ.ย. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 21

58
1st Siriraj International Sleep Course "Innovation in OSA Management :

 Adults & Pediatrics"
30 พ.ย. 61

หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิคณะ

แพทยศาสตรส์ริริาชพยาบาล
1 120
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59
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารหลักสตูร"ทักษะการใหค้ าปรกึษา แนะน า เพือ่ควบคมุ

ป้องกัน โรคโลหติจางธาลัสซเีมยี
30 พ.ย. 61 หอ้งประชมุศนูยธ์าลัสซเีมยี ตกึอานันทราช ชัน้ 2 1 28

60

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "การกูช้พีแกผู่ส้มัผัสวตัถุอันตรายและสารพษิ" 

Toxicological and Hazmat Life Support - Asia Pacific Edition 2018 (THLS-AP 

2018)

30 พ.ย. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 80

61 Irreversible Electroporation of Liver Tumor Workshop 30 พ.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 20

62 Siriraj Neuro Forum ครัง้ที ่4 "Update Stroke Treatment" 30 พ.ย. 61 หอ้งประชมุ ชัน้ 12 อาคารศนูยว์จัิยทางการแพทย ์SiMR 1 20

63 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาผา่นระบบ Online 29 พ.ย. 61 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 18

64 Essential skills for clinical teachers 1-2 พ.ย. 61 หอ้งประชมุสรินิธร 1 48

65 Pearls in Medical education : Project-based learning 21 พ.ย. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 1 61

66 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 4 5,778

67

การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ “Siriraj Safety Culture Course” 

หลักสตูร 3 อบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพส าหรับบคุลากรระดับปฏบิัตกิารฯ 

รุน่ที ่3/2562

5 พ.ย. 61 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 91

68

การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ “Siriraj Safety Culture Course” 

หลักสตูร 3 อบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพส าหรับบคุลากรระดับปฏบิัตกิารฯ 

รุน่ที ่4/2562

19 พ.ย. 61  อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 100

69
การประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) ครัง้ที ่8/2561 เรือ่ง Easy Learn 

Easy Share Easy Goal
14 พ.ย. 61 ณ หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 300

70 รับศกึษาดงูานภายนอก 1 พ.ย. 61 ภายในคณะฯ 26 543

71
ประชมุ RIE (Rapid Improvement Event) คณะท างานพัฒนาระบบ Logistics 

ภายในโรงพยาบาลศริริาช
2 , 9 , 16, พ.ย.61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ อาคารสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 66
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72 วทิยากร control chart รพ.สระบรุี 6 พ.ย. 61
หอ้งประชมุพลอากาศเอกเกษตร-คณุหญงิวนัทนา 

โรจนนลิ อาคารสงฆอ์าพาธ ชัน้ 5 รพ.สระบรุี
1 100

73
รับดงูานสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบรหิารโรงพยาบาล (HMTDI) 

กลุม่โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชท่ัวประเทศ
12 พ.ย. 61 หอ้งประชมุ 1317 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 13 1 37

74 วทิยากร control chart รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ 22 พ.ย. 61
หอ้งประชมุสถาพร กวติานนท ์1 อาคารบรกิาร 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
1 90

75 Lean Clinic งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ 23 พ.ย. 61 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาล ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 45

76
วทิยากร Lean หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา

การพยาบาลเวชปฏบิัตฉุิกเฉนิ รุน่ที ่3
27 พ.ย. 61 หอ้ง 201 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 50

77 Data Clinic งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ 27 พ.ย. 61 หอ้งคอมพวิเตอร ์620 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 6 1 50

78 Lean Clinic ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 29 พ.ย. 61
หอ้งประชมุภาควชิาฯ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี

นครนิทร ์ ชัน้ 3
1 50

79 Lean Clinic งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ 30 พ.ย. 61 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาล ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 15

80 งานมหกรรมสขุภาพ 5-9 พ.ย.61 โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 1,250

81 สปัดาหเ์ภสชักรรม "การออกก าลังกายในผูส้งูอาย"ุ 8 พ.ย. 61 ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 1 35

82 งานวนัเบาหวานโลก 14-16 พ.ย.61 โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 175

83 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัพระยาท า 3 พ.ย. 61 ชมุชนวดัพระยาท า 1 11

84
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
3 พ.ย. 61 ชมุชนวดัพระยาท า 1 152

85 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่งการเรยีนรูแ้บบ Active learning 17 ธ.ค. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 ชัน้ 3 อาคารศรสีวรนิทริา 1 80

86 โครงการ เรือ่งความรูพ้ืน้ฐานของการจัดสอบในโรงเรยีนแพทย์ 28 ธ.ค. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 ชัน้ 3 อาคารศรสีวรนิทริา 1 160
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87 ฝึกอบรมระยะสัน้ในหลักสตูร "ERCP Endoscopy Course" 21 ธ.ค. 61 ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิ วรีานุวตัติ์ 1 1

88
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วย Cardiac Imaing for Nurses 

(หลักสตูร 4 วนั)
31 ธ.ค. 61

หอ้งประชมุหมอ่มหลวงบัว กติยิากร อาคารศนูยโ์รคหัวใจ

สมเด็จพระบรมราชนินีาถ ชัน้ 15
1 20

89 The International Rhinology Update ครัง้ที ่25 3 ธ.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย ์SiTEC1 1 60

90
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน ส าหรับบคุลากรของบรษัิท ฟิต

จังชัน่ จ ากัด
1 ธ.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย ์SiMSET 1 25

91
จัดอบรมการประชมุวชิาการเรือ่ง Siriraj Endovascular Aneurysum Treatment 

(Intermediate)"
9 ธ.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย ์SiTEC1 1 20

92
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
12 ธ.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย ์SiTEC1 1 10

93
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Endoscopic enucleation and Targeted prostate 

biopsy
13 ธ.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย ์SiTEC1 1 24

94 โครงการ The 1st ASEAN Interprofessional Education (IPE) Workshop 2018 14 ธ.ค. 61 ตา่งประเทศ 1 30

95
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาตเิรือ่ง Siriraj Master Course on Non-surgical 

Facial Rejuvenation
16 ธ.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย ์SiMSET 1 25

96 Course on IMRT for head and neck cancer 28 ธ.ค. 61
ภาควชิารังสวีทิยา สาขารังสรัีกษา ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 และ 

ชัน้ 6
1 1

97 Course on Image Guided Adaptive Brachytherapy 28 ธ.ค. 61
ภาควชิารังสวีทิยา สาขารังสรัีกษา ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 และ 

ชัน้ 6
1 1

98
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
19 ธ.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย ์SiTEC1 1 10

99 Ultrasound guided PICC line and Central line placement workshop 20 ธ.ค. 61 หอ้งประชมุ 1 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 10 1 30

100 โครงการประชมุวชิาการวสิญัญศีริริาช ประจ าปี 2561 21 ธ.ค. 61 หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 1 300

101 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารวสิญัญศีริริาช ประจ าปี 2561 22 ธ.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย ์SiMSET 1 40
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102 ความรูพ้ืน้ฐานของการจัดสอบในโรงเรยีนแพทย ์(Part 1 : MCQ, MEQ) 28 พ.ย. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 1 105

103 ความรูพ้ืน้ฐานของการจัดสอบในโรงเรยีนแพทย ์(Part 2 : OSCE) 29-30 พ.ย. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 1 59

104 การเรยีนรูแ้บบ Active learning 17 ธ.ค. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 1 75

105 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาผา่นระบบ Online 27 ธ.ค. 61 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 13

106
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : การพยาบาลผูป่้วยหลังผา่ตัดหัวใจและทรวงอก

ในระยะวกิฤต
4 ธ.ค. 61- 30 มค. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 15

107 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้การพยาบาลผูป่้วยCardiac Imaging for Nurse 17 -20 ธ.ค. 61 หอ้งประชมุหมอ่มหลวงบัว 1 20

108 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 31 ธ.ค.61 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 13 6,513

109
การประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) ครัง้ที ่  9/2561

เรือ่ง "กอ่นจะตอ้งท าวจัิย เราใชอ้ะไรแกปั้ญหา"
20 ธ.ค. 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 219

110

การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรทางคลนิกิ  รุน่ที ่

16/2561 เรือ่ง "การสรา้ง safety culture ดว้ย Situation awareness & decision 

making"

24 ธ.ค. 61 หอ้งประชมุ 202-204  อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 107

111 การรับศกึษาดงูาน 1-31 ธ.ค. 61 ภายในคณะฯ 23 224

112 การประชมุชีแ้จงโครงการตดิดาว ประจ าปี 2561 13 ธ.ค. 61  หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 207

113 อบรมการเพิม่คณุคา่ดว้ยรายงานประเมนิตนเอง 19 ธ.ค. 61 หอ้งประชมุจฬุภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 166

114 ประชมุหอ้งปฏบิัตกิารพบผูรั้บบรกิาร ประจ าปี 2561 18 ธ.ค. 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 115

115
Lean clinic ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

(โครงการลดระยะเวลาการรอคอยใบนัดและลดระยะการเดนิของผูป่้วย)
7 ธ.ค. 61 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร ์ชัน้ 7 1 9
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116
Lean clinic ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

(โครงการปรับปรงุกระบวนการซอ่มบ ารงุของภาควชิาฯ)
14 ธ.ค. 61 หอ้งประชมุ 309 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรฯี 1 5

117 Lean clinic ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 20 ธ.ค. 61
หอ้งบรรยายสรรค-์สมพร ศรเีพ็ญ  อาคาร 100 ปี สมเด็จ

พระศรนีครนิทร ์ ชัน้ 3
1 100

118 รับศกึษาดงูาน จาก บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 4 ธ.ค. 61
หอ้งประชมุปาลวฒันว์ไิชย 1 (627) ตกึอดลุยเดชวกิรม 

ชัน้ 6
1 9

119 อบรม "การเขยีนสือ่สขุภาพ ใหเ้ขา้ใจงา่ย" 17 ธ.ค. 61 หอ้งบรรยายสขุมุ ภัทราคม ตกึจลุชวีวทิยา ชัน้ 1 1 177

120 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัสวุรรณาราม 2 ธ.ค. 61 ชมุชนวดัสวุรรณาราม 1 14

121
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
2 ธ.ค. 61 ชมุชนวดัสวุรรณาราม 1 226

122 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัดสุติาราม 22 ธ.ค. 61 ชมุชนวดัดสุติาราม 1 7

123
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
22 ธ.ค. 61 ชมุชนวดัดสุติาราม 1 186

124 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Online 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 593

125 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น E-Public Health Library 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 15

126 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Website คณะฯ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 226

127
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Social Media ไดแ้ก ่

Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็นตน้
1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 246

128 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Application 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 43

129 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Channel 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 10
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130 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นจอ LCD/LED รอบทางเดนิ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 106

131 การเผยแพรค่วามรุผ้า่นSocail media ( Facebook Siriraj Channel /youtube) 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 57

132 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางโทรทัศน์ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 98

133 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางวทิยุ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 138

134 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทาง นสพ. นติยสาร วารสาร 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 142

135 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นโปสเตอรต์ดิบอรด์ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 198

136 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นวารสารภายในคณะฯ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 205

137
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และสือ่อนไลน ์ไดแ้ก ่เสยีง

ตามสาย /LineGroup/E-mail
1 ต.ค.- 31 ธ.ค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 278

2,560 32,032

1 "Mechanical Thrombectomy Treatment Workshop" 6 ม.ค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiTEC 1 12

2 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่3 ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ 8 ม.ค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiTEC 1 50

3 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง E-CPR Symposium & Workshop 10 ม.ค. 62 หอ้งบรรยาย อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 100

4 “Meet the Experts in Dermatology: Facts and Fictions in Dermatology” 11 ม.ค. 62
หอ้งประชมุตรเีพ็ชร ์อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์

 ชัน้ 15
1 100

5
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "ศลิปะบ าบัดเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติผูป่้วยโรคเรือ้รัง :

Level2 รุน่ท ี5
11 ม.ค. 62 หอ้งประชมุตกึสมาคมศษิยเ์กา่แพทยศ์ริริาช ชัน้ 2 1 30

6
10th Siriraj Cardiovascular Conference 2019 "Towards the next decade of 

interdisciplinary cardiovascular care"
13 ม.ค. 62 โรงแรมเชอราตัน หัวหนิ จังหวดัเพชรบรุี 1 300

รวมท ัง้ส ิน้ ไตรมาสที ่1
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7 การประชมุ First Type 1 Diabetes Care Meeting in South East Asia 15 ม.ค. 62
หอ้งประชมุศนูยเ์บาหวานศริริาช ตกึหอพักพยาบาล 1 ชัน้

 1
1 22

8 อบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง Rib fixation and Nuss bar placement Hand-on Workshop 17 ม.ค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiTEC 1 60

9 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Hip & Knee Cadaver Training" 19 ม.ค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiTEC 1 10

10 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Trauma Master Class 2019" 20 ม.ค. 62 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 60

11 6 th International Pain Forum and Cadaveric Workshop 23 ม.ค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 60

12 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารรักษาหลอดเลอืดด าขอด 24 ม.ค. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 6

13
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ Short Training Course on Management of Urological 

Diseases
25 ม.ค. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 2

14 Basic Endoscopy Course 25 ม.ค. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 1

15 Course on Image Guided Adaptive Brachytherapy 25 ม.ค. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 4

16
โครงการฝึกอบรมการท าจติบ าบัดแบบ CBT ผูป่้วย Chronic Pain (Workshop for 

CBT in Chronic Pain 2019)
25 ม.ค. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 50

17
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่4 ส าหรับพยาบาล

ภายนอกคณะ
25 ม.ค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 50

18
ประชมุวชิาการประจ าปี The 8th Siriraj Neuroscience Annual Conference

(8th SNAC)
25 ม.ค. 62 หอ้งประชมุวกีจิ วรีานุวตัติ ์ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 4 1 150

19 โครงการฝึกอบรมการฝึกท าหัตถการและผา่ตัดผูป่้วยหนักทางดา้นอบุัตเิหตุ 26 ม.ค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 60

20 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"East Japan region course" 28 ม.ค. 62 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 40

21
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
30 ม.ค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiTEC 1 10
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

22 ปาฐกถารางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหดิล ประจ าปี 2561 30 ม.ค. 62 หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 1 300

23
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยหลังผา่ตัดหัวใจและทรวงอกในระยะ

วกิฤต (หลักสตูร 15 วนั)
31 ม.ค. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 15

24 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลจักษุวทิยา รุน่ที ่5 (หลักสตูร 10 วนั) 31 ม.ค. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 25

25 โครงการฝึกอบรม Safety in Contrast Medium : Role of Radiology Nurse รุน่ที ่4 31 ม.ค. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 40

26
โครงการ Open House : ระบบบรหิารจัดการผูป่้วยนอกเด็ก ฝ่ายการพยาบาลฯ รุน่ที ่5 

(ครัง้ที ่1)
31 ม.ค. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 10

27 พืน้ฐานการวจัิยการศกึษา (Intorduction to Education Research) 10-11 ม.ค. 2562 หอ้งประชมุสรินิธร 1 77

28 Pearls in Medical Education เรือ่ง Structured Reflective Writing 9 ม.ค. 62 หอ้งบรรยาย 3A01 1 44

29 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาผา่นระบบ Online 31 ม.ค. 62 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 27

30
หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิัตกิารบ าบัดทดแทน

ไตรุน่ที ่6
7 ม.ค  - 15 พ.ย. 62 ณ ฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 32

31
หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏบิัตกิารบ าบัดทดแทน

ไต (การลา้งไตทางชอ่งทอ้ง) รุน่ที ่1
7 ม.ค - 10 พ.ค 62 ณ ฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 14

32 โครงการาอบรมเชงิปฎบิัตกิาร Advanced course in breastfeeding รุน่ที ่1 7 - 29 ม.ค. 62 ณ ฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 30

33 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้การพยาบาลจักษุวทิยา รุน่ที ่5 14 - 25 ม.ค. 62 หอ้งบรรยาย 204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 17

34 โครงการอบรม Safety in Contrast Medium:Role of Radiology Nurse รุน่ที2่**** 17 - 18 ม.ค. 62 หอ้งบรรยาย 203 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 25

35 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 31 ม.ค.62 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 7,526

36
เรยีนรูก้ารใช ้TQA ในบรบิทศริริาช (Siriraj TQA Implementation Model: SiIM-TQA) 

โครงรา่งองคก์ร  และหมวด 1 การน าองคก์ร
14 ม.ค. 62

หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรฯี ชัน้  

15
1 160
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

37
เรยีนรูก้ารใช ้TQA ในบรบิทศริริาช (Siriraj TQA Implementation Model: SiIM-TQA) 

หมวด 3 ลกูคา้  และหมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้
21 ม.ค. 62

หอ้งประชมุจฬุาภรณ์

ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2
1 130

38
(ครัง้ที ่2) อบรมการเขยีน SAR ส าหรับหน่วยงานทางคลนิกิ (หอผูป่้วยตา่งๆ ฝ่ายการ

พยาบาล)
7 ม.ค. 62

หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรฯี ชัน้  

15
1 189

39 (ครัง้ที ่3) อบรมการเขยีน SAR ส าหรับหน่วยตรวจทางคลนิกิ (สงักัดภาควชิาฯ) 11 ม.ค. 62
หอ้งประชมุจฬุาภรณ์

ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2
1 74

40
(ครัง้ที ่1) อบรมการเขยีน SAR ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน (กลุม่หน่วยงานสนับสนุน

ทีเ่กีย่วกับผูป่้วย)
14 ม.ค. 62

หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรฯี ชัน้  

15
1 108

41 อบรม เรือ่ง ความปลอดภัยทางหอ้งปฏบิัตกิาร (Laboratory Safety) และเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 23 ม.ค. 62 หอ้งประชมุอทติยาทรกติตคิณุ สยามนิทร ์ชัน้ 15 1 335

42

การประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) ครัง้ที ่1/2562

“2 ปี Situation awareness: สรา้งเอะ๊ เพือ่ความปลอดภัย” 17 ม.ค. 62 หอ้งประชมุอทติยาทรกติตคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 336

43
อบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ เรือ่ง "การสรา้ง Safety culture ดว้ย 

Situation & decision making"
9 ม.ค. 62 หอ้งประชมุ 201 - 203 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 112

44 รับศกึษาดงูาน หน่วยงานภายนอกคณะฯ 1 - 31 ม.ค. 62 ภายในคณะฯ 19 405

45
จัดอบรมหลักสตูร “แนวคดิ Lean และการประยกุตใ์ชใ้นบรกิารสขุภาพ” (HA502)  

รว่มกับ สรพ.
15-18/1/2562 โรงแรมนารายณ์+โรงพยาบาลศริริาช 1 53

46
วทิยากร หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป่้วยโรคตดิเชือ้และ

การควบคมุการตดิเชือ้
22 ม.ค. 62 หอ้ง 508 ชัน้ 5 คณะพยาบาลศาสตร ์ม.มหดิล 1 30

47 รับดงูาน สถาบันสขุภาพอาเซยีน ม.มหดิล 22 ม.ค. 62 หอ้งประชมุคณะฯ ตกึอ านวยการ ชัน้ 3 1 9

48 รับดงูาน สถาบันโรคทรวงอก 30 ม.ค. 62 หอ้งประชมุ SiMR ชัน้ 1 1 50

49 โครงการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ ภาควชิาชวีเคมี 9,16,23,30 ม.ค.62 ภาควชิาชวีเคมี 4 14

50 โครงการสง่เสรมิการออกก าลังกายบคุลากรงานการพยาบาลสตูศิาสตรฯ์ 14,21 ม.ค.62 หอ้ง 1514 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์ 2 30
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

51
กจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ Friday Walking Fit ส าหรับบคุลากรงานการพยาบาล

ผูป่้วยพเิศษ
18 ม.ค. 62 อทุยานศริริาชพมิขุสถาน 1 20

52

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ (ศริิ

ราชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)โรงเรยีนมัธยมวดันายโรง ชัน้มัธยมศกึษา

ปีท ี1-4 และ 6

7-10 ม.ค.2562 โรงเรยีนวดันายโรง 1 878

53 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนตรอกไผ ่วดับางเสาธง 26 ม.ค. 62 ชมุชนตรอกไผ ่วดับางเสาธง 1 5

54
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ (ศริิ

ราชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
26 ม.ค. 62 ชมุชนตรอกไผ ่วดับางเสาธง 1 172

55 อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคอง) 1-31 ม.ค.62 หน่วยระงับปวด รพ.ศริริาช 1 9

56 หลักสตูร Short course training in skin laser surgery 1 ก.พ. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 1

57
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
6 ก.พ. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 10

58 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"JAPAN LP Training" 10 ก.พ. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiTEC 1 15

59 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Training Endovascular Essentials 13 ก.พ. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiTEC 1 10

60 โครงการ การประชมุเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "Start with new smile" 14 ก.พ. 62 Waldorf Astoria Hotel 1 400

61
ประชมุวชิาการ 102 ปี อายรุศาสตรศ์ริริาช 102nd Siriraj Medicine: Consensus & 

Controversies in Medicine
15 ก.พ. 62 หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 1 50

62 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Advanced course in breastfeeding รุน่ที ่1 15 ก.พ. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 10

63
การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชวทิยา ส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล 

รุน่ที ่1 ประจ าปี 2562
15 ก.พ. 62 ศนูยฝึ์กอบรมการผา่ตัดสหสาขาผา่นกลอ้งไทย-เยอรมัน 1 700

64 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"6th STEP course" 17 ก.พ. 62
หอ้งประชมุ Orthopaedic learning Center ตกึอดลุย

เดชวกิรม ชัน้ 5
1 25
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

65
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง Coaching and mentoring roles of medical 

teachers
21 ก.พ. 62 หอ้งบรรยาย 3A01 ชัน้ 3 อาคารศรสีวรนิทริา 1 60

66 New Frontier in Transfusion Medicine 22 ก.พ. 62 โรงแรม เอส.ด.ีอเวนวิ ป่ินเกลา้ 1 250

67
โครงการอบรมผูด้แูลระบบแกส๊ทางการแพทย ์รุน่ที ่1 ส าหรับชา่งเทคนคิ หรอืผูด้แูล

ระบบแกส๊ทางการแพทยภ์ายนอกคณะ ปีงบประมาณ 2562
22 ก.พ. 62 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย ์SiMSET 1 20

68 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่5 ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ 26 ก.พ. 62 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย ์SiMSET 1 50

69 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Peripheral Intervention Workshop 27 ก.พ. 62 หอ้งบรรยาย อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 10

70 โครงการฝึกอบรมการคัดแยก - คัดกรองผูป่้วย 28 ก.พ. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 40

71 หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยแผลไหม ้รุน่ที ่5 28 ก.พ. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 85

72 โครงการอบรมความรูแ้ละพัฒนาทักษะการดแูลเด็กและวยัรุน่เบาหวาน ครัง้ที ่1 28 ก.พ. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 12

73
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยเด็กทีม่ปัีญหาวกิฤตระบบหายใจ 

รุน่ที ่4 (ครัง้ที ่1)
28 ก.พ. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 30

74 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Knee Cadaver Training" 28 ก.พ. 62
หอ้งประชมุ Orthopaedic learning Center 

ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5
1 12

75 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศกึษาผา่นระบบ Online 28 ก.พ. 62 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 20

76 Coaching and mentoring roles medical teachers 20 - 21 ก.พ. 62 หอ้งบรรยาย 3A01 1 68

77
หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสวีทิยา รุน่ที ่5 

(CPR 20-21 พค. 2562)
4 ก.พ. - 24 พ.ค. 62 ณ หอ้งประชมุ 309 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3 1 27

78
หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผูป่้วยเด็กระยะวกิฤต

รุน่ที ่1 (19-20 ม.ีค. 2562)
4 ก.พ. - 24 พ.ค. 62 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 28

79 โครงการฝึกอบรมตดิอาวธุผูบ้รหิารมอืใหม ่รุน่ที ่13 22 ก.พ.- 22 ม.ีค. 62 ณ หอ้งบรรยาย 201 1 58

Page 279 of 318

http://shee.si.mahidol.ac.th/online


NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

80 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ : การพยาบาลปรศิัลยกรรมเฉพาะสาขา รุน่ที ่5 4 - 15 ก.พ. 62 ณ หอ้งบรรยาย 201 1 26

81 หลักสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยแผลไหม ้ 11-15 ก.พ. 2562 ณ หอผูป่้วยแผลไหม ้ 1 12

82 หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : การพยาบาลผูป่้วยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 25 - 28 ก.พ.,1 ม.ีค. 62 ณ หอ้งประชมุ 7008 1 35

83 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผูป่้วย รุน่ที ่3 5 ก.พ. 62 7008 สยม. ชัน้ 7 1 85

84 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 28 ก.พ.62 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 2 5,616

85
ประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) ครัง้ที ่2/2562 ในหัวขอ้เรือ่ง “Personnel

 Safety Goals : Personnel Safety Happy for All”
20 ก.พ. 62

หอ้งประชมุตรเีพ็ชร ์อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรฯี 

ชัน้ 15
1 330

86 รับศกึษาดงูาน ก.พ 62 ภายในคณะฯ 39 424

87 การประชมุชีแ้จงแนวทางการเสนอขอรับรางวลัฯ (ระบบ IT) ประจ าปี 2561 6 ก.พ. 62 ภายในคณะฯ 1 172

88
การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรทางคลนิกิ  รุน่ที ่7/2561 

เรือ่ง "การสรา้ง safety culture ดว้ย Situation awareness & decision making"
6 ก.พ. 62 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 120

89
การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  รุน่ที ่8/2561

 เรือ่ง "การสรา้ง safety culture ดว้ย Situation awareness & decision making"
22 ก.พ. 62 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 111

90
การอบรม เรือ่ง “เรยีนรูก้ารใช ้TQA ในบรบิทศริริาช (Siriraj TQA Implementation 

Model: SiIM-TQA หมวด 5 บคุลากร  และหมวด 6 การปฏบิัตกิาร)”
7 ก.พ. 62

หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ 

ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2
1 105

91 การอบรม เรือ่ง การบรหิารความเสีย่งทางหอ้งปฏบิัตกิาร 7 ก.พ. 62
หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ 

ตกึสยามนิทร ์ชัน้7
1 183

92 อบรมเรือ่ง “เพิม่คณุคา่ดว้ยรายงานประเมนิตนเอง” หน่วยงานสนับสนุน รุน่ที ่2 7 ก.พ. 62
หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ 

ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2
1 84

93 อบรมเรือ่ง “เพิม่คณุคา่ดว้ยรายงานประเมนิตนเอง” ส าหรับส านักงานภาควชิา 14 ก.พ. 62 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 77
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94 วทิยากรหลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสวีทิยา รุน่ที ่5 8 ก.พ. 62 หอ้งประชมุ 308 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3 1 30

95 วทิยากรบรรยาย Lean innovation ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ 11 ก.พ. 62 ภาควชิาพยาธวิทิยาคลนิกิ ชัน้ 10 ตกึอดลุยเดชวกิรม 1 2

96 Lean Clinic โครงการ CQI งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ 11 ก.พ. 62 ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 15

97 Lean Clinic (โครงการตดิดาว Lean หน่วยตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง) 12 ก.พ. 62
หอ้งประชมุผูช้ว่ยฯ งานพัฒนาคณุภาพ ตกึอ านวยการ ชัน้

 1
1 1

98 Lean Clinic โครงการหน่วยสทิธปิระกันสขุภาพ (UM/Lean) 13 ก.พ. 62 หน่วยสทิธปิระกันสขุภาพ หอพักพยาบาล 1 (ชัน้ 2) 1 4

99 Data Clinic โครงการวจัิย RCU (R2R) 21 ก.พ. 62
หอ้งประชมุผูช้ว่ยฯ งานพัฒนาคณุภาพ ตกึอ านวยการ ชัน้

 1
1 5

100
ใหค้ าแนะน า โปรแกรมค านวณคา่ใชจ้า่ยดา้นการใชท้รัพยากร โครงการตดิดาว 

(หน่วยกายภาพบ าบัด)
26 ก.พ. 62 งานบรหิารทรัพยากรสขุภาพ ตกึอ านวยการชัน้ 1 1 2

101
ใหค้ าปรกึษา โปรแกรมค านวณคา่ใชจ้า่ยดา้นการใชท้รัพยากร โครงการตดิดาว 

(งานสทิธปิระกันสขุภาพ)
26 ก.พ. 62 งานบรหิารทรัพยากรสขุภาพ ตกึอ านวยการชัน้ 1 1 2

102 Lean Clinic งานการพยาบาลศัลยฯ์ 27 ก.พ. 61 ตกึ OPD ชัน้ 3 1 4

103
ใหค้ าแนะน า โปรแกรมค านวณคา่ใชจ้า่ยดา้นการใชท้รัพยากร โครงการตดิดาว 

(หน่วยตรวจโรคประกันสงัคม)
27 ก.พ. 62 งานบรหิารทรัพยากรสขุภาพ ตกึอ านวยการชัน้ 1 1 2

104 รับศกึษาดงูาน จาก บรษัิท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 12 ก.พ. 62 หอ้งประชมุ 7009 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 19

105 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้CoP of CoP  (ส าหรับบคุลากรทมีแกนหลัก CoP) 22 ก.พ. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 24

106 อบรม Training for the Trainer สูก่ารเป็น Facilitator มอือาชพี 25 ก.พ. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 70

107 โครงการสง่เสรมิการออกก าลังกายบคุลากรงานการพยาบาลสตูศิาสตรฯ์ 4,11,18,25 ก.พ.62 หอ้ง 1514 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์ 4 23

108 โครงการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ ภาควชิาชวีเคมี 6,13,20,27 ก.พ.62 ภาควชิาชวีเคมี 4 15
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109
อบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง เทคนคิการสือ่สารในโรงพยาบาล เพือ่สรา้งความรอบรูส้ขุภาพ

แกป่ระชาชน
18 ก.พ. 62 หอ้งตรเีพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 95

110 อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคอง) 1-28 ก.พ.62 หน่วยระงับปวด รพ.ศริริาช 1 19

111
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน ส าหรับบคุลากรของบรษัิท ฟิต

จังชัน่ จ ากัด
2 ม.ีค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 48

112 อบรมหลักสตูรประกาศนยีบัตรผูฝึ้กสอนสว่นบคุคล รุน่ที ่20 3 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุ 8009 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 25

113 เทคนคิขัน้สงูในการชว่ยชวีติผุป่้วยในภาวะวกิฤต 5 ม.ีค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 115

114 ปาฐกถาเกยีรตยิศ "ปาฐกถาอดุม โปษะกฤษณะ" ประจ าปี 2561 6 ม.ีค. 62 หอ้งอทติยาทร สยามนิทร ์ชัน้ 7 1 300

115 บรรยายและอบรมระยะสัน้ใหก้ับ Kobe College of Medical and Welfare 7 ม.ีค. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 40

116 2019 SEA physician OCT Imaging Interpretation 7 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุศนูยโ์รคหัวใจฯ ชัน้ 3 1 7

117 โครงการประชมุวชิาการจติเวชปฏบิัต ิ2019 8 ม.ีค. 62
หอ้งประชมุตรเีพ็ชร ์อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์

 ชัน้ 15
1 300

118 Thai Traditional Medicine & Teaching and Learning of Anatomy in Thailand 8 ม.ีค. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 23

119 ประชมุวชิาการ เรือ่ง GE:SiRAD Talk (International conference) 8 ม.ีค. 62 โรงแรมวอลดอรฟ์ แอสโทเรยี กรงุเทพ 1 100

120 2019 SEA Nurse OCT Imaging Interpretation 8 ม.ีค. 62
หอ้งปฎบิัตกิารตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศนูยโ์รคหัวใจ 

ชัน้ 3
1 12

121 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"East Japan Region Course" 10 ม.ีค. 62
หอ้งประชมุ Orthopaedic learning Center ตกึอดลุย

เดชวกิรม ชัน้ 5
1 14

122
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู ส าหรับพยาบาลของวทิยาลัย

พยาบาลบรมราชชนน ีชลบรุี
10 ม.ีค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 50
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123
อบรมหลักสตูรนานาชาต ิดา้นเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์เรือ่ง Comprehensive

 Management for Pediatric and Adolescent Living with HIV/AIDS
13 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุอาจารย ์ตกึกมุารฯ ชัน้ 5 1 37

124
โครงการอบรมการใชง้านและความปลอดภัยทางระบบแกส๊ทางการแพทยร์ะดับสงู รุน่ที ่1

 ส าหรับผูใ้ชง้านภายนอกคณะ ปีงบประมาณ 2562
13 ม.ีค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 30

125 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Training Endovascular Essentials 13 ม.ีค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 10

126 Assessment workshop for clinical teachers 15 ม.ีค. 62 หอ้งบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 1 180

127
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Spineart Academy Cervical & Lumbar

 Degenerative Course"
15 ม.ีค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 70

128
โครงการอบรมเชงิปฎบิัตกิารการดแูลระบบแกส๊ทางการแพทย ์รุน่ที ่1 ส าหรับผูก้ ากับดู

และระบบแกส๊ทางการแพทย ์ปีงบประมาณ 2562
15 ม.ีค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 16

129 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลปรศิัลยกรรมเฉพาะสาขา รุน่ที ่5 16 ม.ีค. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 56

130 โครงการอบรมเชงิปฎบิัตกิารเรือ่ง นวตักรรมใหมเ่พือ่การรักษาทางกายภาพบ าบัด 19 ม.ีค. 62 โรงแรม Novotel เพลนิจติ 1 100

131
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารและงานประชมุวชิาการประจ าปี 2562 ภาควชิาสตู ิ

ศาสตร-์นรเีวชวทิยา
22 ม.ีค. 62

หอ้งประชมุตรเีพ็ชร ์อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์

 ชัน้ 15
1 800

132 ประสาทพยาธวิทิยาน่ารู ้ 23 ม.ีค. 62 หอ้งสถติมานการ ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 8 1 50

133 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร Intrauterine Insemination (IUI) 25 ม.ีค. 62 หอ้งสถติมานการ ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 8 1 20

134 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Training Endovascular Essentials 27 ม.ีค. 62 ศนูยฝึ์กอบรม SiMSET 1 10

135
International Short Course Training 2019 “Motion Analysis in Rehabilitation 

including P&O"
28 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุ 101 ตกึ SiMR ชัน้ 1 1 135

136 ฝึกอบรมระยะสัน้ในหลักสตูร ERCP Endoscopy Course 29 ม.ีค. 62 ศนูยส์ ิง่กลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิ วรีานุวตัติ์ 1 1
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NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
จ านวน

คร ัง้
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

137 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ Short Training Program in Urology 29 ม.ีค. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 2

138 โครงการคา่ยพัฒนาทักษะชวีติ ส าหรับเด็กสมาธสิัน้ ประจ า 2562 29 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 72

139 โครงการประชมุวชิาการ Menopause Academic Conference 2019 29 ม.ีค. 62 โรงแรม เดอะสโุศล ถนนศรอียธุยา กรงุเทพฯ 1 400

140
การประชมุวชิาการเนือ่งในโอกาสครบรอบ 55 ปี ภาควชิาศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละ

กายภาพบ าบัด
29 ม.ีค. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 330

141
โครงการอบรมระยะสัน้ทักษะการตรวจหัวใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งูผา่นทางหลอดอาหาร

 ระหวา่งและหลังผา่ตัด ส าหรับแพทยไ์ทย รุน่ที ่1:วนัที ่1 มกราคม-31 มนีาคม 2562
31 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุ 2 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 10 1 2

142
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 

(หลักสตูร 5 วนั) รุน่ที ่3
31 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 40

143 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยวกิฤตทางการหายใจ รุน่ที ่5 31 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 40

144 การอบรมหลักสตูรใบประกาศนยีบัตรผูฝึ้กสอนสว่นบคุคลส าหรับผูส้งูอาย ุรุน่ที ่3 31 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุ 8009 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 25

145
โครงการ Open House : ระบบบรหิารจัดการทารกแรกเกดิระยะกฤต ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศริริาช ครัง้ที ่2
30 ก.ย. 62 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 10

146 Assessment workshop for clinical teachers : Part 1 หลักการพืน้ฐานของการวดัผล 13 ม.ีค. 62 หอ้งบรรยาย 3A01 1 63

147 Assessment workshop for clinical teachers : Part 2 การสอบขอ้เขยีน 14 ม.ีค. 62 หอ้งบรรยาย 3A01 1 63

148 Assessment workshop for clinical teachers : Part 3 การสอบปฏบิัต ิ 15 ม.ีค. 62 หอ้งบรรยาย 3A01 1 70

149 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาผา่นระบบ Online 31 ม.ีค. 62 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 48

150 Pearls in medical education : Empathy enhancement in medical students 27 ม.ีค. 62 หอ้งสมัมนา 204 ศรสีวรนิทริา 1 55
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NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

151 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : การพยาบาลผูป่้วยวกิฤตทางการหายใจ รุน่ที ่5 18-21 ม.ีค. 62 ณ ประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี 11 1 40

152 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 31 ม.ีค.62 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 7 8,269

153
การเขยีนรายงานแบบประเมนิตนเองตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง (Extended Evaluation 

Guide) ส าหรับคณะกรรมการครอ่มสายงาน
6 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ สยามนิทร ์ชัน้ 2 1 33

154
การเขยีนรายงานแบบประเมนิตนเอง ส าหรับทมีน าทางคลนิกิ และภาควชิา

ทางปรคีลนิกิ
8 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ สยามนิทร ์ชัน้ 2 1 86

155 โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพวทิยากร “Siriraj Safety Culture Course” ครัง้ที ่1/2562 8 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุสมาคมศษิยเ์กา่แพทยศ์ริริาชฯ ชัน้ 2 1 13

156
การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรทางคลนิกิ  รุน่ที ่9/2561 

เรือ่ง "การสรา้ง safety culture ดว้ย Situation awareness & decision making"
20 ม.ีค. 62 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 130

157
การใชง้านโปรแกรม Tableau เพือ่ศกึษาผลการด าเนนิงานของภาควชิาตามตัวชีว้ดัระดับ

คณะฯ
21 ม.ีค. 62 หอ้งอบรมคอมพวิเตอร ์624อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 6 1 51

158 รับศกึษาดงูานภายนอก ม.ีค 62 ภายในคณะฯ 33 841

159 ใหค้ าแนะน า Lean Clinic หน่วยตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง 1 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุผูช้ว่ยฯ (หอ้งเล็ก) 1 2

160 ใหค้ าแนะน า Lean Clinic โครงการภาควชิาวทิยาภมุคิุม้กัน 1 ม.ีค. 62 หอ้ง 1131 ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 11 1 8

161 ใหค้ าแนะน า Lean Clinic ภาควชิาศัลยศาสตรร์ว่มกับ HR จ านวน 2 โครงการ 5 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุตกึสยามนิทร ์ชัน้ 12 1 10

162 รับศกึษาดงูาน Lean โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 8 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุ 7008 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 19

163
ใหค้ าแนะน า Lean Clinic เรือ่งการค านวณตน้ทนุโครงการตดิดาว 

(โครงการเรอืนเสมอืนญาต)ิ
22 , 26 ม.ีค.62

หอ้งประชมุผูช้ว่ยฯ งานพัฒนาคณุภาพ ตกึอ านวยการ ชัน้

 1
1 3

164 วทิยากรบรรยาย Lean กรมการแพทยท์หารบก 25-26 ม.ีค.62 โรงแรมแจส๊โซเทล กรงุเทพฯ 1 120
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

165 อบรม จับประเด็น เขยีนเรือ่งใหด้.ี..ไดอ้ยา่งไร 6 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 40

166 ใหค้วามรูด้า้นการจัดการความรู ้ฝ่ายการศกึษา 20 ม.ีค. 62
หอ้งประชมุปาลวฒันว์ไิชย 1 (627) ตกึอดลุยเดชวกิรม 

ชัน้ 6
1 48

167 ใหค้วามรูด้า้นการจัดการความรู ้หน่วยสอบทานทรัพยากรสขุภาพ ส านักงานผูอ้ านวยการ 26 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุ 2 ตกึอ านวยการ ชัน้ 2 1 2

168 ใหค้วามรูด้า้นการจัดการความรู ้หน่วยงานสนับสนุนและบรกิารกลางการวจัิย ฝ่ายวจัิย 27 ม.ีค. 62 หอ้งประชมุ 902 อาคาร SiMR ชัน้ 7 1 7

169 โครงการสง่เสรมิการออกก าลังกายบคุลากรงานการพยาบาลสตูศิาสตรฯ์ 4,11,18,25 ม.ีค.62 หอ้ง 1514 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์ 4 19

170 โครงการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ ภาควชิาชวีเคมี 6,13,20 ม.ีค.62 ภาควชิาชวีเคมี 4 16

171 โครงการพัฒนาทักษะชวีติ ส าหรับเด็กสมาธสิัน้ 26-28 ม.ีค.62 หอ้งจฬุาภรณ์ สยามนิทร ์ชัน้ 2 3 32

172 อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคอง) 1-29 ก.พ.62 หน่วยระงับปวด รพ.ศริริาช 1 32

173 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Online 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 653

174 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น E-Public Health Library 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 15

175 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Website คณะฯ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 251

176
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Social Media ไดแ้ก ่

Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็นตน้
1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 318

177 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Application 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 42

178 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Channel 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 28

179 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นจอ LCD/LED รอบทางเดนิ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 108
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

180 การเผยแพรค่วามรุผ้า่นSocail media ( Facebook Siriraj Channel /youtube) 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 61

181 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางโทรทัศน์ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 85

182 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางวทิยุ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 118

183 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทาง นสพ. นติยสาร วารสาร 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 126

184 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นโปสเตอรต์ดิบอรด์ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 177

185 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นวารสารภายในคณะฯ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 197

186
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และสือ่อนไลน ์ไดแ้ก ่เสยีง

ตามสาย /LineGroup/E-mail
1 ม.ค. - 31 ม.ีค.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 258

2,731 35,771

1 โครงการอบรมเชงิปฏบิัต ิเรือ่ง Advances in competency-based assessment 30 เม.ย. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีร 1 70

2
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
3 เม.ย. 62 หอ้งบรรยาย SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 10

3 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Primary & Revition Hip Procedures" 6 เม.ย. 62 ศนูย ์Simset ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 37

4 ประชมุวชิาการนานาชาต ิSiriraj Aortic Symposium 2019 3 เม.ย. 62 หอ้ง 201A ชัน้ 2 อาคารศรสีวรนิทริา 1 50

5
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Intensive Pedorthics management: Foot Wear and 

Shoes Modification
5 เม.ย. 62

โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล
1 10

6
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาตเิรือ่ง "3rd Cadaver and Hands-on Workshop 

for fillers Injection"
18 เม.ย. 62 ศนูย ์SiTEC1 ตกึศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 20

7
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร "ความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานส าหรับผูป้ฏบิัตงิาน

ในศนูยพ์ึง่ได"้ รุน่ที ่1
26 เม.ย. 62

หอ้งประชมุ 101 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 (SiMR)
1 70

รวมท ัง้ส ิน้ ไตรมาสที ่2

Page 287 of 318
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จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

8 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาผา่นระบบ Online 30 เม.ย. 62 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 82

9 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ : การพยาบาลผูป่้วยสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหาร พืน้ฐาน 29 เม.ย. - 5 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 16

10 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ :การพยาบาลผูป่้วยสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารขัน้สงู 29 เม.ย. - 2 ส.ค. 62 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 13

11
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : การพยาบาลผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสนัหลังและ

ไขสนัหลัง
22 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 20

12 โครงการสง่เสรมิความรูใ้นผูส้งูอาย ุ3 3 เม.ย. 62 ณ หอ้ง 7009 อาคารสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 38

13 โครงการเสรมิทักษะการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานแกผู่ด้แูลผูป่้วยและญาต ิครัง้ที ่4 18 เม.ย. 62 ณ ศนูย ์Simet 1 15

14 โครงการเผยแพรค่วามรูสู้ป่ระชาชน ครัง้ที ่4 เรือ่ง ซมึ เศรา้ รูไ้ว รักษาได ้ไมน่่าอาย 19 เม.ย. 62 ณ หอ้งประชมุ 7008 - 7009 1 123

15 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 30 เม.ย. 62 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 5 4,645

16
โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพวทิยากร “Siriraj Safety Culture Course” ของคณะฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 หลักสตูร 1 เพิม่ศักยภาพวทิยากร ครัง้ที ่2/2562
4 เม.ย. 62 หอ้งประชมุสมาคมศษิยเ์กา่แพทยศ์ริริาชฯ ชัน้ 2 1 24

17

การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ “Siriraj Safety Culture Course” 

ประจ าปีงบประมาณ  2562  หลักสตูร 3 อบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ

ส าหรับบคุลากรระดับปฏบิัตกิารฯ รุน่ที ่10/2562

5 เม.ย. 62 หอ้ง 202 - 204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 119

18 ศกึษาดงูาน 1 - 30 เม.ย. 62 ภายในคณะฯ 21 262

19
ประชมุเตรยีมความพรอ้มกอ่นลง verify โครงการตดิดาว ประจ าปี 2562 (ส าหรับ

คณะกรรมการพจิารณาตัดสนิรางวลัฯ)
3 เม.ย. 62 หอ้ง 204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 120

20
อบรมเชงิปฎบิัตกิาร “โครงการปรับปรงุคณุภาพกระบวนการ” (Process improvement 

project) ครัง้ที ่1
3 เม.ย. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 40

21
อบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง “เพิม่ศักยภาพและเตรยีมความพรอ้มวทิยากร 4 งาน” (Process

 Improvement Project) ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2
10 , 17 เม.ย.62

หอ้งประชมุ PK 1 ตกึ ธ.ไทยพาณชิย ์ชัน้ 2

หอ้ง 7008 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7
1 22
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

22 Lean clinic ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 30 เม.ย. 62 หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 100

23 อบรมหลักสตูรบันทกึ จับประเด็น เขยีนเรือ่งใหด้.ี..ไดอ้ยา่งไร 14 เม.ย. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 43

24 ใหค้วามรูด้า้นการจัดการความรู ้ฝ่ายการศกึษา 23 เม.ย. 62 622 ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 6 1 6

25 หลักเกณฑก์ารเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการฉบับใหม่ 1 พ.ค. 62 หอ้งประชมุอทติยากรกติคิณุ ตกึสยามมนิทร ์ชัน้ 7 1 300

26 โครงการประชมุวชิาการ เรือ่ง Update in Clinical Pathology 2019 3 พ.ค. 62 หอ้งประชมุ 101 ชัน้ 1 ตกึ Simr 1 150

27 Asean Rota lator Workshop 3 พ.ค. 62
หอ้งปฏบิัตกิารตรวจสวนหัวใจ อาคารศนูยโ์รคหัวใจ 

ชัน้ 3
1 11

28
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Asia Pacific Cervical Arthrodesis 

& Arthroplasty Bioskill"
5 พ.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ อาคารศรสีวรนิทริา
1 35

29
โครงการอบรมการสง่เสรมิการเรยีนรูเ้ด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้

ส าหรับคร ูผูป้กครอง และบคุลากร ทีท่ างานเกีย่วกับเด็ก
10 พ.ค. 62 หอ้งประชมุ ตกึสมาคมศษิยเ์กา่แพทย ์ชัน้ 2 1 50

30
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Advance Apporoches to

 Shoulder to Pathology [Program A&B]"
12 พ.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ อาคารศรสีวรนิทริา
1 60

31
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่1 ส าหรับแพทยฝึ์กหัดทีจ่บจาก

สถาบันการศกึษาตา่งประเทศ ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
12 พ.ค. 62 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1 18

32 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Training Endovascular Essentials 15 พ.ค. 62 หอ้งประชมุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 13 1 10

33 ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร " International Traning Course and Workshop on Principle 17 พ.ค. 62 หอ้งประชมุ 101 ชัน้ 1 ตกึ Simr 1 80

34
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชวทิยา ส าหรับแพทยแ์ละ

พยาบาล รุน่ที ่2 ประจ าปี 2562
17 พ.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมการผา่ตัดสหสาขาผา่นกลอ้งไทย-เยอรมัน 

ตกึจฑุาธชุ ชัน้ 8
1 10

35 อบรมเชงิปกฏบิัตกิารเรือ่ง  ASEAN Basic VATS Workshop 17 พ.ค. 62
ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ อาคารศรสีวรนิทริา
1 12

36
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "การเพิม่พนูความรูแ้ละทักษะการวนิจิฉัยทางปรสติ

วทิยาและกฏีวทิยา"
17 พ.ค. 62

หอ้งบรรยายสวสัดิ ์แดงสวา่ง ภาควชิาปรสติวทิยา ตกึอลุย

เดชวกิรม ชัน้ 7
1 40

Page 289 of 318



NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

37 การประชมุเชงิปฏบิัต ิเรือ่ง สถติทิีจ่ าเป็นส าหรับการวจัิยทางคลนิกิ 17 พ.ค. 62 หอ้งประชมุ 623 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 6 1 50

38
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"APAC Oxford Partial Knee Instuction

 and Bioskills Course"
19 พ.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ อาคารศรสีวรนิทริา
1 100

39 Siriraj Infectious Diseases Conference 2019 20 พ.ค. 62 หอ้งประชมุ A201 และ A202 อาคารศรสีวรนิทริา 1 500

40 โครงการ Essential Skills for Clinical Teachers รุน่ 1 24 พ.ค. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีร 1 40

41
โครงการประชมุวชิาการเชงิปฏบิัตกิารทางกายภาพบ าบัด เรือ่ง Advanced Functional 

Therapy and correction techniques in Lumbosacral dysfunction
24 พ.ค. 62 หอ้งประชมุ 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา 1 100

42
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสนัหลังและ

ไขสนัหลัง รุน่ที ่3
25 พ.ค. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 20

43 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารรักษาหลอดเลอืดด าขอด 25 พ.ค. 62 หอ้งบรรยาย ภาควชิาศัลยกรรมหลอดเลอืด 1 6

44
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Nagoya University Shoulder Surgical

 Skills Bangkok"
27 พ.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ อาคารศรสีวรนิทริา
1 10

45 อบรมใหก้ับแพทยจ์ากสาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่ Preceptorship in NHL Management 28 พ.ค. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 10

46 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Training Endovascular Essentials 29 พ.ค. 62
ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ อาคารศรสีวรนิทริา
1 10

47
หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิัตกิารบ าบัดทดแทน

ไต(การลา้งไตทางชอ่งทอ้ง)รุน่ท ี1
31 พ.ค. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 12

48 หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสวีทิยา รุน่ที ่5 31 พ.ค. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 30

49
อบรมเชงิปฏบิัตกิารเพือ่พัฒนาทักษะการดแูลผูเ้ป็นเบาหวานชนดิที1่ ส าหรับ

สหสาขาวชิาชพี
31 พ.ค. 62 ณ เขือ่นศรนีครนิทร ์อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบรุี 1 40

50 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การสง่เสรมิและกระตุน้พัฒนาการเด็ก (หลักสตูร 5 วนั) รุน่ที ่10 31 พ.ค. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 30

51
โครงการอบรมผูด้แูลระบบแกส๊ทางการแพทย ์รุน่ที ่2 ส าหรับชา่งเทคนคิ หรอืผูด้แูล

ระบบแกส๊ทางการแพทยภ์ายนอกคณะ ปีงบประมาณ 2562
31 พ.ค. 62 ศนูย ์SiMSET ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 20
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

52 2019 Siriraj CMR Course 31 พ.ค. 62 หอ้งประชมุวกีจิ วรีานุวตัติ ์ตกึอัษฏางค ์ชัน้ 3-4 1 100

53
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู ส าหรับพยาบาลเฉพาะทางระบบหัวใจ

และหลอดเลอืด
31 พ.ค. 62 ศนูย ์SiMSET ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 36

54 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง Endovascular skills for thoracic surgeons 31 พ.ค. 62 ศนูย ์SiMSET ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 30

55 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศกึษาผา่นระบบ Online 30 พ.ค. 62 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 164

56 Advances in competency-based Assessment 29-30 เม.ย. 62 หอ้งประชมุสรินิธร 1 125

57 Essential skills for clinical teachers 23-24 พ.ค.62 หอ้งประชมุสรินิธร 1 45

58 Delivering a  great academic lecture 15-16 พ.ค. 62 ศนูย ์SiCSC 1 38

59 Pearls in medical education : Change management in medical education 8 พ.ค. 62 หอ้งบรรยาย 3A01 1 45

60 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การสง่เสรมิและกระตุน้พัฒนาการเด็ก 27 - 31 พ.ค.62 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 21

61 หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 27 พ.ค. - 7 ม.ิย. 2562 ณ หอ้งประชมุ 8018 1 30

62 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยทีใ่ส ่Cardiac Device รุน่ที ่3 14 - 17 พ.ค. 2562 หอ้งประชมุหมอ่มหลวงบัว 1 20

63 โครงการ Clean Food Health ครัง้ที ่2 17 พ.ค. 62 ณ หอ้งประชมุ 310 ฉก. ชัน้ 3 1 12

64 โครงการสง่เสรมิความรูใ้นผูส้งูอาย ุ4 8 พ.ค. 62 ณ หอ้ง 7009 สย. 7 1 64

65 โครงการชมุชนใสใ่จ หา่งไกลโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 25 พค.62 แหลง่ชมุชนวดัวเิศษ 1 83

66 โครงการดนตรจีติอาสา พาใจเป็นสขุ ครัง้ที ่13 13 พ.ค. 62 หอผูป่้วย ฉก 2 เหนอื 1 15

Page 291 of 318

http://shee.si.mahidol.ac.th/online
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จ านวน
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จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

67 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 30 พ.ค.62 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 5 5,151

68
อบรม วธิกีารประเมนิหน่วยงานและการจัดท าผลการเยีย่มส ารวจการประกันคณุภาพ

การศกึษาภายใน
30 พ.ค. 62 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ สยามนิทร ์ชัน้ 2 1 94

69
ประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) ครัง้ที ่3/2562 เรือ่ง "Patient Flow 

Management System"
15 พ.ค. 62 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 270

70

อบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรระดับปฏบิัตกิารทางคลนิกิ 

ครัง้ที ่5 ประจ าปี 2562 เรือ่ง “การสรา้ง Safety culture ดว้ย Situation awareness 

& decision making”

24 พ.ค. 62 หอ้งประชมุ 202-204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 126

71 การศกึษาดงูาน 1 - 31 พ.ค. 62 ภายในคณะฯ 11 158

72 Quality conference เรือ่ง "Patient flow management system" 15 พ.ค. 62 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 270

73

อบรม Siriraj design thinking bootcamp ครัง้ที ่1

อบรม Siriraj design thinking bootcamp ครัง้ที ่2

อบรม Siriraj design thinking bootcamp ครัง้ที ่3

อบรม Siriraj design thinking bootcamp ครัง้ที ่4

อบรม Siriraj design thinking bootcamp ครัง้ที ่5

อบรม Siriraj design thinking bootcamp ครัง้ที ่6

อบรม Siriraj design thinking bootcamp ครัง้ที ่7

24,29 พ.ค.62 

7,20,25,27 ม.ิย.62 

7 ก.ค.62

หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์

 ชัน้ 15

หอ้งประชมุ PK1/PK2/PK3 และ PK5 ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 2

หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2

หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2

หอ้งประชมุศษิยเ์กา่ฯ ตกึสมาคมศษิยเ์กา่ฯ ชัน้ 2

หอ้งประชมุศษิยเ์กา่ฯ ตกึสมาคมศษิยเ์กา่ฯ ชัน้ 2

หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2

1 125

74
อบรมเชงิปฎบิัตกิารโครงการ “พีเ่ลีย้งการจัดท าโครงการปรับปรงุคณุภาพกระบวนการ” 

(Process improvement project) รุน่ที ่1
29 พ.ค. 62

หอ้งประชมุ 1514 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร ์

ชัน้ 15
1 90

75
อบรมเชงิปฎบิัตกิารโครงการ “พีเ่ลีย้งการจัดท าโครงการปรับปรงุคณุภาพกระบวนการ” 

(Process improvement project) รุน่ที ่2
30 พ.ค. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 89

76 อบรมหลักสตูรบันทกึ จับประเด็น เขยีนเรือ่งใหด้.ี..ไดอ้ยา่งไร รุน่ที ่3 31 พ.ค. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 37
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

77 วทิยากรบรรยายโครงการ Happy Healthy  สขุภาพด ีสรา้งได ้ 7 พ.ค. 62 หอ้งศฤงคไพบลูย ์ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 4 1 60

78 งานวนัพยาบาลสากล ประจ าปี 2562 8 พ.ค. 62 ศาลาศริริาช 100 ปี 1 133

79 วทิยากรบรรยายและฝึกปฏบิัต ิโครงการ "อบรมคณุแมต่ัง้ครรภเ์พือ่เด็กทีส่มบรูณ์" 12 พ.ค. 62 หอ้งตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร ์ชัน้ 15 1 100

80 งานรณรงคว์นังดสบูบหุรีโ่ลก ปี 2562 30-31 พ.ค.-62 ศาลาศริริาช 100 ปี 1 681

81 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Corin Japan Cadaver Workshop" 1 ม.ิย. 62
ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ อาคารศรสีวรนิทริา
1 12

82
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Advance Cadaver Training Technical

 Course"
2 ม.ิย. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ อาคารศรสีวรนิทริา
1 26

83
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่2 ส าหรับแพทยฝึ์กหัดทีจ่บจาก

สถาบันการศกึษาตา่งประเทศ ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
2 ม.ิย. 62 ศนูย ์SiMSET ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 18

84
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
5 ม.ิย. 62 ศนูย ์SiMSET ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 10

85 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตสิายสวนหลอดเลอืดโรคหลอดเลอืดแดงสว่นปลายตบีตัน 6 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุศนูยโ์รคหัวใจฯ ชัน้ 3 1 15

86 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์รุน่ที ่5 7 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 30

87 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Kyushu region Course" 8 ม.ิย. 62 หอ้ง Orthopaedic learning Center 1 46

88 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Sri Lanka Hip & Bioskills Workshop" 8 ม.ิย. 62 หอ้ง Orthopaedic learning Center 1 30

89 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Ultrasound guided PICC line training 12 ม.ิย. 62
ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ อาคารศรสีวรนิทริา
1 32

90 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Peripheral Intervention Workshop พรอ้มคา่ใชจ้า่บ 12 ม.ิย. 62 หอ้งบรรยาย L-2 ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 20

91 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยมะเร็งศรีษะและคอ รุน่ที ่8 14 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 24
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

92 Opening Workshop for Fleming Fund Professional Fellowship in Laos 14 ม.ิย. 62 ภายนอกคณะฯ ณ ประเทศลาว 1 25

93
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Vietnam Primary Hip & Knee Bioskills

 Workshop"
15 ม.ิย. 62 หอ้ง Orthopaedic learning Center 1 31

94
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"APAC Ortho Trauma Femur Fracture

 Course"
16 ม.ิย. 62 หอ้งบรรยายขนาด 50 ทีน่ั่ง 1 40

95 การประชมุเชงิปฏบิัต ิเรือ่ง การวเิคราะหข์อ้มลูวจัิยดว้ย Linear Regression 17 ม.ิย. 62 หอ้งคอมพวิเตอรฺ 624 อาคารศรสีวรนิทริา 1 30

96 การประชมุเชงิปฏบิัต ิเรือ่ง การวเิคราะหข์อ้มลูวจัิยดว้ย Logistic Regression 19 ม.ิย. 62 หอ้งคอมพวิเตอรฺ 624 อาคารศรสีวรนิทริา 1 35

97 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Training Endovascular Essentials 19 ม.ิย. 62 หอ้งผา่ตัด 505 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 5 1 10

98
อบรมเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละการจัดการดแูลผูเ้ป็นเบาหวานประจ าปี 2562 (Update 

Diabetes Management and Holistic Care 2019)
21 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุ 101 ชัน้ 1 ตกึ Simr 1 120

99
Regional Training Course on the Production and Quality Control of F-18 

(beyond FDG) and C-11 Radiopharmaceuticals for PET Applications
21 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 65

100
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารหลักสตูร"ทักษะการใหค้ าปรกึษา แนะน า เพือ่ควบคมุ

ป้องกัน โรคโลหติจางธาลัสซเีมยี
21 ม.ิย. 62 หอ้งสมัมนา ตกึอานันทราช ชัน้ 2 1 30

101 การประชมุเชงิปฏบิัต ิเรือ่ง การวเิคราะหข์อ้มลูวจัิยดว้ย Survival analysis 21 ม.ิย. 62 หอ้งคอมพวิเตอรฺ 624 อาคารศรสีวรนิทริา 1 35

102 โครงการอบรมบคุลากรทางการศกึษา เรือ่ง "การเสรมิศักยภาพเด็กทีม่ภีาวะออทสิตกิ" 21 ม.ิย. 62
หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์

 ชัน้ 15
1 161

103 Siriraj Endovascular Aneurysum Treatment 23 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุ 101 ชัน้ 1 ตกึ Simr 1 20

104
โครงการอบรมการใชง้านและความปลอดภัยทางระบบแกส๊ทางการแพทยร์ะดับสงู รุน่ที ่2

 ส าหรับผูใ้ชง้านภายนอกคณะ ปีงบประมาณ 2562
26 ม.ิย. 62 ศนูย ์SiMSET ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 30

105 Six-month International Training in Gynecologic Endoscopic Surgery 28 ม.ิย. 62 ศนูยฝึ์กอบรมผา่ตัด-สหสาขาผา่นกลอ้งไทยเยอรมัน 1 1

106 หลักสตูร Short course training in skin laser surgery 28 ม.ิย. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 2
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107
โครงการอบรมเชงิปฎบิัตกิารการดแูลระบบแกส๊ทางการแพทย ์รุน่ที ่2 ส าหรับ

ผูก้ ากับดแูละระบบแกส๊ทางการแพทย ์ปีงบประมาณ 2562
28 ม.ิย. 62 ศนูย ์SiMSET ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 16

108 Siriraj_Nakornpathom Heart Failue Clinic Preceptorship Program 2019 28 ม.ิย. 62 โรงแรม ไมดา้ แกรนด ์ทวารวด ีนครปฐม 1 25

109 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง " การใช ้Implanter ในการผา่ตัดปลกูถ่ายเสน้ผม" 28 ม.ิย. 62 ตกึผูป่้วยนอก ชัน้ 4 หอ้ง 400 1 20

110 The 2nd NCNP-Siriraj Muscle School 29 ม.ิย. 62 หอ้งสถตินมิานการ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 8 1 50

111 โครงการฝึกอบรมตดิอาวธุผูบ้รหิารมอืใหม ่รุน่ที ่13 30 ม.ิย. 62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 51

112
โครงการอบรมระยะสัน้ทักษะการตรวจหัวใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งูผา่นทางหลอดอาหาร

 ระหวา่งและหลังผา่ตัด ส าหรับแพทยไ์ทย รุน่ที ่2:วนัที ่1 เมษายน - 30 มถิุนายน 2562
30 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุ 2 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 10 1 2

113 อบรมหลักสตูรประกาศนยีบัตรผูฝึ้กสอนสว่นบคุคล รุน่ที ่21 30 ม.ิย. 62 หอ้ง 8009 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 25

114 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การใหค้ าปรกึษาเพือ่การเยยีวยาผูป่้วยและญาต ิรุน่ที ่5 30 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 40

115 โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลสตูศิาสตรทั์นยคุ รุน่ที ่3 30 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 30

116
International Training Program for Clinical Fellowship in Regional Anesthesia 

andAcute Pain Medicine
30 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุ 2 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 10 1 1

117 การพัฒนาขอ้สอบปรนัยเพือ่ประเมนิความรูท้างการแพทย์ 6-7 ม.ิย. 62 หอ้งบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา 1 70

118 การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพในชัน้คลนิกิ 19-20 ม.ิย. 62 หอ้งสมัมนา 201-204 อาคารศรสีวรนิทริา 1 287

119 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาผา่นระบบ Online 28 ม.ิย. 62 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 438

120 ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง การปฐมพยาบาลและการเคลือ่นยา้ยอุม้ยก พยงุ 15 ม.ิย. 62 หน่วยสขุภาพปฐมภมูิ 1 56
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121 โครงการ ชมุชนใสใ่จ หา่งไกลโรคัมพฤกษ์ อัมพาต 29 ม.ิย. 62 แหลง่ชมุชนใกลโ้รงพยาบาล 1 82

122 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยมะเร็งทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัด 17 ม.ิย. - 5 ก.ค. 62 ณ หอ้งบรรยาย 202 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 41

123 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยมะเร็งศรีษะและคอ 4-14 ม.ิย.62 ณ หอ้งประชมุ 301 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 3 1 11

124 โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลสตูศิาสตรทั์นยคุ รุน่ที ่3 10 - 21 ม.ิย.62 ณ หอ้งประชมุส านักงานการพยาบาลสตูศิาสตรฯ์ 1 27

125
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร:การพยาบาลผูป่้วยโรคระบบประสาท สมองและ 

ไขสนัหลัง
10-28 ม.ิย. 62 ณ หอ้งประชมุ 7008 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 22

126 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : การใหค้ าปรกึษาเพือ่การเยยีวยาผูป่้วยและญาติ 3-7 ม.ิย. 62 ณ หอ้งประชมุสมาคมศษิยเ์กา่แพทยศาสตร์ 1 40

127 โครงการสง่เสรมิความรูใ้นผูส้งูอาย ุ5 5 ม.ิย. 63 ณ หอ้งประชมุ 7009 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 122

128 โครงการเผยแพรค่วามรูสู้ป่ระชาชน ครัง้ที ่5 เรือ่ง น ้าเกนิในโพรงสมอง 14 ม.ิย. 62 ณ หอ้งประชมุ 7008-7009          ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 100

129 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 30 ม.ิย. 62 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 3 6,672

130
การประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) ครัง้ที ่4/2562 เรือ่ง ออกแบบ

งานใหโ้ดนใจดว้ย Design Thinking
20 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 285

131 รับศกึษาดงูาน 1 - 30 ม.ิย. 62  ภาควชิา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ 37 322

132
จัดอบรม เรือ่ง “จรยิธรรมและพฤตกิรรมการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ (Ethic and 

Excellent Behavior Service)”
28 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 177

133
จัดอบรมหลักสตูร “แนวคดิ Lean และการประยกุตใ์ชใ้นบรกิารสขุภาพ” (HA502)  

รว่มกับ สรพ.
11-14 ม.ิย.62 โรงแรมนารายณ์+โรงพยาบาลศริริาช 1 81

134 อบรมการเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซตก์ารจัดการความรู ้ส าหรับ Admin CoP (Key User) 19 ม.ิย. 62 หอ้งคอมพวิเตอร ์1 (619) อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 6 1 12
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

135 อบรมหลักสตูรบันทกึ จับประเด็น เขยีนเรือ่งใหด้.ี..ไดอ้ยา่งไร รุน่ที ่4 28 ม.ิย. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 44

136 ประชมุวชิาการบหุรีก่ับสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่18 20-21 ม.ิย.62 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศนูยร์าชการ แจง้วฒันะ 1 350

137 โครงการ Healthy staff 24 ม.ิย. 19 ศาลาศริริาช 100 ปี 1 140

138 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Online 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 856

139 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น E-Public Health Library 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 14

140 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Website คณะฯ 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 251

141
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Social Media ไดแ้ก ่

Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็นตน้
1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 326

142 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Application 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 42

143 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Channel 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 32

144 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นจอ LCD/LED รอบทางเดนิ 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 70

145 การเผยแพรค่วามรุผ้า่นSocail media ( Facebook Siriraj Channel /youtube) 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 56

146 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางโทรทัศน์ 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 84

147 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางวทิยุ 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 103

148 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทาง นสพ. นติยสาร วารสาร 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 117

149 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นโปสเตอรต์ดิบอรด์ 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 153
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150 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นวารสารภายในคณะฯ 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 148

151
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และสือ่อนไลน ์ไดแ้ก ่เสยีง

ตามสาย /LineGroup/E-mail
1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 200

2,665 26,458

1
Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical 

Applications (R2019)
3 ก.ค. 62

โรงแรม ซนิทิ สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา 

กรงุเทพฯ
1 80

2 อบรมเชงิปฏบิัตกิารเวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด 5 ก.ค. 62 หอ้งบรรยายวจิติรไชยพร 2 ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 7 1 60

3
การประชมุเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "Regenerative therapy in MSK problem: 

Hands-on Workshop"
5 ก.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SITEC

 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 60

4
โครงการฝึกอบรมวทิยากรเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่1 ส าหรับแพทย์

ของโรงพยาบาลจฬุาภรณ์
10 ก.ค. 62 โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 1 12

5
โครงการอบรมเชงิปฏบืัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular Essentials

 พรอ้มคา่ใชจ้า่ย
10 ก.ค. 62 หอ้งประชมุกษาน ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 12 1 10

6
The 2nd International Conference: Application of Zebrafish Model for 

Biomedical Research
11 ก.ค. 62 หอ้งประชมุ ชัน้ 9 ภาควชิาชวีเคมี 1 50

7
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยเด็กทีม่ปัีญหาวกิฤตระบบหายใจ

 รุน่ที ่4 (ครัง้ที ่2)
12 ก.ค. 62 หอ้งประชมุภายใน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 40

8
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร "ความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานส าหรับผูป้ฏบิัตงิาน

ในศนูยพ์ึง่ได"้ รุน่ที ่2
12 ก.ค. 62

หอ้งประชมุ 101 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 (SiMR)
1 70

9 โครงการประชมุวชิาการประจ าปี 2562 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช 12 ก.ค. 62 หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 1 500

10 9th Annual Siriraj-Johns Hopkins Cytopathology Course 12 ก.ค. 62 โรงแรมวนิเซอร ์สวทีส์ 1 90

11
ประชมุวชิาการเรือ่ง 2nd Orthogeriatrics for health care professionals Compassion

 Care in Geriatric Spine Disorder
12 ก.ค. 62 หอ้งประชมุอาทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 250

12 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Peripheral Intervention Workshop พรอ้มคา่ใชจ้า่บ 12 ก.ค. 62 หอ้งประชมุศนูยโ์รคหัวใจฯ ชัน้ 3 1 10

รวมท ัง้ส ิน้ ไตรมาสที ่3
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13
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยโรคระบบประสาท สมอง และ

ไขสนัหลัง รุน่ที ่5
13 ก.ค. 62 หอ้งประชมุภายใน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 35

14 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"M'z Company Cadaver Workshop" 13 ก.ค. 62
ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SITEC

 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 12

15 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"East japan region Arthoplasty course" 14 ก.ค. 62 หอ้งประชมุ Orthopaedic learning center 1 30

16 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"PPK Bioskills Training" 20 ก.ค. 62 หอ้งประชมุ Orthopaedic learning center 1 34

17 การอบรมหลักสตูรใบประกาศนยีบัตรผูฝึ้กสอนสว่นบคุคลส าหรับผูส้งูอาย ุรุน่ที ่4 21 ก.ค. 62 หอ้ง 8009 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 8 1 25

18
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่3 ส าหรับแพทยฝึ์กหัดทีจ่บจาก

สถาบันการศกึษาตา่งประเทศ ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
21 ก.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 18

19 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Training Endovascular Essentials 24 ก.ค. 62
ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SITEC

 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 10

20 The excellence in use of laser therapy on sport injuries. 25 ก.ค. 62 หอ้งประชมุโรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิทร ชัน้ 2 1 80

21 Quick refresher course: the dissection of head and neck region (International) 26 ก.ค. 62 หอ้งประชมุภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 1 20

22
โครงการอบรมผูด้แูลระบบแกส๊ทางการแพทย ์รุน่ที ่3 ส าหรับชา่งเทคนคิ หรอืผูด้แูล

ระบบแกส๊ทางการแพทยภ์ายนอกคณะ ปีงบประมาณ 2562
26 ก.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 20

23
การประชมุวชิาการจติเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุประจ าปี 2562 Common psychological 

problems in elderly
26 ก.ค. 62

หอ้งประชมุ 101 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 (SiMR) ชัน้ 1
1 200

24 โครงการอบรมระยะสัน้ หัวขอ้ การดแูลสขุภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย 26 ก.ค. 62
สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล
1 76

25
ประชมุวชิาการ "Common Movement Disorders & Skill Workshop for Clinical 

Practitioners
27 ก.ค. 62 หอ้งประชมุศฤงคไพบลูย ์ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 3 1 50

26 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"PRINCIPLES OF SPINE SURGERY" 28 ก.ค. 62
ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SITEC

 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 30

27
หลักสตูรจลุชวีวทิยาคลนิกิส าหรับผูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคตดิเชือ้ Clinical Microbiology for 

Infectious Disease Practitioners
31 ก.ค. 62 หอ้งประชมุภาควชิาจลุชวีวทิยา 1 30

Page 299 of 318



NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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28
หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป่้วยเด็กระยะวกิฤต 

รุน่ที ่1
31 ก.ค. 62 ศนูย ์CPR ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 40

29 โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลนรเีวชกา้วหนา้ รุน่ที ่2 31 ก.ค. 62
หอ้งประชมุภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา ตกึจฑูาธชุ 

ชัน้ 9
1 30

30
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Laparoscopic gynecologic surgery for nurse 

รุน่ที ่1
31 ก.ค. 62

หอ้งศนูยฝึ์กอบรมการผา่ตัดสหสาขาผา่นกลอ้งไทย-

เยอรมัน
1 22

31
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่6 ส าหรับพยาบาล

ภายนอกคณะ
31 ก.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 50

32 One-month International Training in Gynecologic Endoscopic Surgery 31 ก.ค. 62
หอ้งศนูยฝึ์กอบรมการผา่ตัดสหสาขาผา่นกลอ้งไทย-

เยอรมัน
1 1

33
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่4 ส าหรับแพทยฝึ์กหัดที่

จบจากสถาบันการศกึษาตา่งประเทศ ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
31 ก.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 18

34 Essential skills for clinical teachers 22-23 ก.ค. 62 หอ้งประชมุ 1514 อาคาร 100 ปีฯ 1 35

35
โครงการ Pearls in Medical Education

หัวขอ้ How to teach patient safety เราสอนเรือ่งความปลอดภัยของคนไขอ้ยา่งไร
10 ก.ค. 62 หอ้งบรรยาย 3A01 1 47

36 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาผา่นระบบ Online 30 ก.ค. 62 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 36

37
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้การพยาบาลผูป่้วยออสโตม ีแผลและควบคมุการขับถ่ายไมไ่ด ้

รุน่ที1่9
1 กค. -30 สค. 62 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 24

38 หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยวกิฤต รุน่ที ่34 1 กค. -18 ตค 62  ณ หอ้งบรรยาย 201 1 66

39 โครงการประชมุวชิาการประจ าปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช 11 - 12 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิธร 1 289

40
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ : เตรยีมความพรอ้มการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาล

ผูป่้วยผา่ตัด
8 กค - 30 สค 62 ณ หอ้งบรรยาย 203 1 51

41 โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผูป่้วยอบุัตเิหตตุามหลักการดแูลผูป่้วยอบุัตเิหตสุากล 3 - 5 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 44

42 โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลนรเีวชกา้วหนา้รุน่ที ่2 1 - 12 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชมุส านักงานสตูศิาสตรฯ์ 1 25

Page 300 of 318

http://shee.si.mahidol.ac.th/online


NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

43 โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ Laparoscopic Gynecologic surgery for nurse รุน่ที ่1 22 - 23 กค 62 ณ หอ้งประชมุส านักงานสตูศิาสตรฯ์ 1 21

44 โครงการสง่เสรมิความรูใ้นผูส้งูอาย ุ6 3 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชมุ 7009 1 117

45 โครงการเสรมิทักษะการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานแกผู่ด้แูลผูป่้วยและญาต ิครัง้ที ่6 2 ก.ค. 62 ณ ศนูย ์Simet 1 15

46 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 2 6,583

47
การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรทางคลนิกิ  รุน่ที ่6/2562 

เรือ่ง "การสรา้ง safety culture ดว้ย Situation awareness & decision making"
26 ก.ค. 62 หอ้งประชมุ 202-204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 121

48
การอบรมเพิม่ศักยภาพในการเป็นวทิยากร Siriraj Safety Culture Course ประจ าปี 2562

 เรือ่ง “Assessment, Debriefing and Grading Technique”

30-31 ก.ค. และ 

1 ส.ค. 62
หอ้งประชมุ 204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 22

49 รับศกึษาดงูาน 1 - 31 ก.ค. 62 ภายในคณะฯ 91 469

50 วทิยากรหลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยวกิฤต 4 ก.ค. 62 หอ้งประชมุ 202 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 66

51 อบรมหลักสตูรบันทกึ จับประเด็น เขยีนเรือ่งใหด้.ี..ไดอ้ยา่งไร รุน่ที ่5 19 ก.ค. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 35

52 โครงการปัจฉมินเิทศบคุลากรเกษียณฯ ปี 2562 10-12 ก.ค.62 โรงแรมเทวญัดารารสีอรท์ ประจวบครีขีันธ์ 1 60

53 โครงการอบรมคณุแมต่ัง้ครรภเ์พือ่เด็กสมบรูณ์ 14 ก.ค. 62 หอ้งตรเีพ็ชร 100 ปี สมเด็จพระศรฯี ชัน้ 15 1 97

54 งานวิง่เชงิสญัลักษณ์ งานประชมุวชิาการดา้นมะเร็งวทิยานานาชาต ิเฉลมิพระเกยีรตฯิ 18 ก.ค. 62 อทุยาน 100 ปี รพ.จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1 560

55 การดแูลและเสรมิสรา้งสมรรถภาพรา่งกายส าหรับผูบ้รหิาร 18 ก.ค. 62 ศาลยตุธิรรม ถ.รัชดาภเิษก 1 80
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NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

56 บรรยายและสอนแสดงเรือ่ง การออกก าลังกายกับการท างาน 23 ก.ค. 62 หอ้งเตมิ บนุนาค ตกึสตูศิาสตร ์2 1 88

57 โครงการปัจฉมินเิทศบคุลากรเกษียณฯ ปี 2562 31 ก.ค.-2 ส.ค. 62 โรงแรมเทวญัดารารสีอรท์ ประจวบครีขีันธ์ 1 62

58 งานประมงนอ้มเกลา้ 28 ม.ิย. - 1 ก.ค. 62 ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ 1 21,374

59
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาตเิรือ่ง"4th Cadaver and Hands-on Workshop 

for fillers Injection"
2 ส.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SITEC

 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 20

60
โครงการฝึกอบรมวทิยากรเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานและผูช้ว่ยสอนการ

ชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่1 ส าหรับพยาบาลของโรงพยาบาลจฬุาภรณ์
3 ส.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 18

61
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ สาขาการพยาบาลผูป่้วยมะเร็งทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัด (หลักสตูร 

1 เดอืน)
4 ส.ค. 62 หอ้งประชมุภายใน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 84

62 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Kanto Area Cadaver Course" 4 ส.ค. 62 หอ้งประชมุ Orthopaedic learning center 1 20

63
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Hip,Knee and Hand Surgical Skills 

Bangkok"
4 ส.ค. 62 หอ้งประชมุ Orthopaedic learning center 1 10

64
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
7 ส.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SITEC

 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 10

65
โครงการอบรมการใชง้านและความปลอดภัยทางระบบแกส๊ทางการแพทยร์ะดับสงู รุน่ที ่3

 ส าหรับผูใ้ชง้านภายนอกคณะ ปีงบประมาณ 2562
7 ส.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SITEC

 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 30

66
ประชมุวชิาการนานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้า

จฬุาภรณวลัยลักษณ์ฯ
9 ส.ค. 62

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนซนัเซ็น

เตอร ์เซ็นทรัลเวลิด์
1 2,000

67
การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชวทิยา ส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล 

รุน่ท ี3 ประจ าปี 2562
9 ส.ค. 62

หอ้งศนูยฝึ์กอบรมการผา่ตัดสหสาขาผา่นกลอ้งไทย-

เยอรมัน
1 8

68
โครงการอบรมเชงิปฎบิัตกิารการดแูลระบบแกส๊ทางการแพทย ์รุน่ที ่3 ส าหรับผูก้ ากับดู

และระบบแกส๊ทางการแพทย ์ปีงบประมาณ 2562
9 ส.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 16

69
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาตเิรือ่ง "5th iClass Anatomy Cadaver Course 

Program"
14 ส.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SITEC

 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 200

70
การประชมุเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "Myth and mistake in diagnosis of beta lactam 

allergy"
14 ส.ค. 62

หอ้งบรรยายสทุธพัินธ ์สาระสมบัต ิตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 

11
1 40
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จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

71
โครงการฝึกอบรมวทิยากรเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานและผูช้ว่ยสอนการ

ชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่2 ส าหรับพยาบาลของโรงพยาบาลจฬุาภรณ์
15 ส.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 18

72 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง " การใช ้Implanter ในการผา่ตัดปลกูถ่ายเสน้ผม" 16 ส.ค. 62 หน่วยตรวจโรคผวิหนัง ตกึผูป่้วยนอก ชัน้ 4 หอ้ง 400 1 20

73
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน ส าหรับบคุลากรของบรษัิท ฟิต

จังชัน่ จ ากัด
16 ส.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 65

74
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะหัวใจหลอดเลอืดตบี โดยการรักษา

ดว้ย Rotablator (Asean Rotablator Workshop)
16 ส.ค. 62

หอ้งปฏบิัตกิารตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศนูยโ์รคหัวใจฯ 

ชัน้ 3
1 7

75 โครงการ Consultative Hematology Episode II:Update Management 18 ส.ค. 62
หอ้งประชมุ นพ.เล็ก-นางสมพร ศฤงคไพบลูย ์

ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 4
1 50

76 2nd Medtronic Bifurcation Club Workshop Thailand 18 ส.ค. 62
หอ้งปฏบิัตกิารตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศนูยโ์รคหัวใจฯ 

ชัน้ 3
1 20

77 โครงการฝึกอบรมผูส้อนการชว่ยชวีติขัน้สงูระหวา่งการผา่ตัดในผูป่้วยเด็กระดับชาติ 20 ส.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 30

78
โครงการประชมุวชิาการและอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรอืง การประยกุตใ์ช ้Simulation 

ส าหรับการศกึษา แบบสหวชิาชพี (Inter-professional education: IPE)
21 ส.ค. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SITEC

 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 100

79 โครงการประชมุวชิาการทางเภสชักรรมศริริาช ประจ าปี2562 21 ส.ค. 62
หอ้งประชมุตรเีพชร อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรี

นครนิทร ์ชัน้ 15
1 150

80 โครงการ Essential Skills for Clinical Teachers รุน่ 2 23 ส.ค. 62
หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
1 40

81 โครงการ Fighting HIV, a concerted effort by ASEAN, without boundaries 23 ส.ค. 62
หอ้งประชมุ 101 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550
1 100

82 ประชมุวชิาการ First hour in emergency room 2019 23 ส.ค. 62 โรงแรมรอยยัลรเิวอร ์กรงุเทพฯ 1 250

83
The 5th Asean Seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility 

Impairment (5th AMCM)
23 ส.ค. 62

โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล
1 230

84
โครงการฝึกอบรมวทิยากรเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่2 ส าหรับแพทย์

ของโรงพยาบาลจฬุาภรณ์
23 ส.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 12

85 อบรมเชงิปฏบิัตกิาร Modern Loboratory in Medicine 2019 : How and Why 23 ส.ค. 62 โรงแรมเอส.ด.ีอเวนวิ กรงุเทพฯ 1 150
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86
โครงการประชมุวชิาการ The conference of limbal stem cell deficiency เรือ่ง 

Transformative therapy for limbal stem cell deficiency
23 ส.ค. 62 หอ้งประชมุ 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3 1 150

87 โครงการอบรมผูป้กครอง เรือ่ง เขา้ใจเด็ก...ดว้ยเทคนคิปรับพฤตกิรรมเชงิบวก 27 ส.ค. 62
หอ้งประชมุ 203 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 (SiMR)
1 40

88
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน ส าหรับอาจารยว์ทิยาลัยนานาชาติ

 มหาวทิยาลัยมหดิล
29 ส.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 6

89 โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟทัูกษะการชว่ยชวีติขัน้สงูในเด็ก ส าหรับแพทยภ์ายนอกคณะ 30 ส.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 40

90
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและ

หลอดเลอืด (หลักสตูร 5 วนั) รุน่ที ่2
31 ส.ค. 62 หอ้งประชมุภายใน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 20

91 โครงการ  เทคนคิการใหร้หัส ICD-10, ICD-9-CM และ ICD-O ฉบับมอือาชพี 31 ส.ค. 62 หอ้งอบรมคอมพวิเตอร ์624 1 80

92
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารขัน้พืน้ฐาน 

รุน่ที ่9
31 ส.ค. 62 หอ้งประชมุภายใน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 16

93 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารขัน้สงู รุน่ที ่9 31 ส.ค. 62 หอ้งประชมุภายใน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 10

94
โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผูป่้วยอบุัตเิหตตุามหลักการดแูลผูป่้วยอบุัตเิหตุ

สากล รุน่ที ่4
31 ส.ค. 62 หอ้งประชมุภายใน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 50

95 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การชว่ยกูช้พีทารกแรกเกดิ รุน่ที ่3 31 ส.ค. 62 หอ้งประชมุภายใน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 30

96 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่7 ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ 31 ส.ค. 62 ศนูยฯ์ SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 50

97
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Periaticular fracture and ligament 

reconstruction"
31 ส.ค. 62 หอ้งประชมุ Orthopaedic learning center 1 30

98 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Augmented Reality Hip System" 31 ส.ค. 62 หอ้งประชมุ Orthopaedic learning center 1 6

99
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาตเิรือ่ง "Clinical and Communication Skill 

Teaching for Injection"
1 ก.ย. 62 โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit 1 34

100 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศกึษาผา่นระบบ Online 27 ส.ค. 62 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 27
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101 Essential skills for clinical teachers 22-22 ส.ค.62 หอ้งประชมุสรินิธร 1 50

102 หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิัตฉุิกเฉนิ รุน่ที ่4 1 ส.ค - 29 พ.ย 62 ณ หอ้งบรรยาย 201 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 42

103 หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตวิกิฤตทารกแรกเกดิรุน่ที ่4 5 ส.ค - 29 พ.ย 62 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 29

104 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลอืด 19 - 23 ส.ค. 62 ณ หอ้งประชมุหมอ่มหลวงบัว 1 15

105 โครงการเผยแพรค่วามรูสู้ป่ระชาชน ครัง้ที ่6 เรือ่ง ไขมันพอกตับ...อันตรายจรงิหรอื 9 ส.ค. 62 ณ หอ้งประชมุ 7008 - 7009 1 125

106 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 31ส.ค.62 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 7 7,339

107

การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรทางคลนิกิ  

รุน่ที ่13/2561เรือ่ง "การสรา้ง safety culture ดว้ย Situation awareness & 

decision making"

23 ส.ค. 62 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 113

108
การประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) ครัง้ที ่5/2562

เรือ่ง The Power of KM for Innovation
19 ส.ค. 62 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 273

109 รับศกึษาดงูานภายนอก 1-31 ส.ค.62 ภายในคณะฯ 178 355

110
ประชมุส าหรับผูเ้ยีย่มส ารวจภายใน “จากนโยบายสูก่ารปฏบิัตใินระบบงานส าคัญ

เพือ่การเยีย่มส ารวจภายใน”
7 ส.ค. 62 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 285

111
อบรมเรือ่ง “เทคนคิการเยยีมและทักษะในการเขยีนผลเยีย่ม”  ส าหรับผูเ้ยีย่มส ารวจ

ภายในหน่วยงานสนับสนุน และปรคีลนิกิ  ประจ าปี 2562
8 ส.ค. 62

 หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรฯี 

ชัน้ 15
1 156

112
อบรมเรือ่ง “เทคนคิการเยยีมและทักษะในการเขยีนผลเยีย่ม”  ส าหรับผูเ้ยีย่มส ารวจ

ภายในหน่วยงานทางคลนิกิ  ประจ าปี 2563
9 ส.ค. 62

 หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรฯี 

ชัน้ 15
1 250

113
อบรมเรือ่ง “ขอ้ก าหนดมาตรฐานหอ้งปฏบิัตกิาร และเทคนคิการตรวจตดิตาม

ภายในตามาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190: 2003”
26 ส.ค. 62 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 208

114 รับศกึษาดงูาน บรษัิท กรงุไทย-แอกซา่ ประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 6 ส.ค. 62 หอ้งประชมุ 308 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3 1 20
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115 รับศกึษาดงูาน บคุลากรทางการแพทยจ์ากราชอาณาจักรภฏูาน 19 ส.ค. 62
หอ้งประชมุปาลวฒันว์ไิชย (627) ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้

 6
1 4

116 ใหค้ าแนะน า Lean clinic หอผูป่้วย 100 ปี สมเด็จพระศรฯี 12/2 28 ส.ค. 62 หอ้งประชมุผูช้ว่ย งานพัฒนาคณุภาพ ตกึอ านวยการ ชัน้ 1 1 1

117 รับศกึษาดงูาน จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 19 ส.ค. 62 หอ้งประชมุ 201 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 19

118
ทดสอบสมรรถภาพทางกายดว้ยเครือ่ง BIA พรอ้มใหค้ าแนะน า ในโครงการ วิง่สูช่วีติใหม่

 Run for a New Life ของส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ
16 ส.ค. 62 Siriraj Fitness Center หอกฬีาศริริาชสมัพันธ ์ชัน้ 11 1 8

119
วทิยากรบรรยายเรือ่ง  กจิกรรมทางกายและการออกก าลังกายในส านักงาน  โครงการ

Diversity of surgical nurse 2019
26 ส.ค. 62 หอ้ง 7008 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 50

120
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาตเิรือ่ง "Clinical and Communication Skill 

Teaching for Injection"
1 ก.ย. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา
1 34

121
โครงการฝึกอบรมวทิยากรเพือ่การอบรมผูป้กครองถงึวธิกีารปรับพฤตกิรรมเด็ก ประจ าปี 

2562 (Training for the trainers of parent management treining program)
5 ก.ย. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีร 1 48

122
The 3rd Thailand ian Donald Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics and 

Gynecology and 5th Asia-Pacific Conference on Fetal Therapy (APCFT)
6 ก.ย. 62 โรงแรมเอเซยี ถ.ราชเทว ีกรงุเทพฯ 1 300

123 Neuroradiclogy Teaching Round by the Master' 6 ก.ย. 62
หอ้งประชมุสยามมกฏุราชกมุาร อาคารเฉลมิพระบารม ี50

 ปี
1 200

124 โครงการประชมุวชิาการ 12 years of inspriation The Future of Endoscopy 7 ก.ย. 62 หอ้งประชมุอทติยากรกติคิณุ ตกึสยามมนิทร ์ชัน้ 7 1 250

125 ศกึษาดงูานคณะ Japanese Medical Device company จากบรษัิท Cliptip CO., Ltd. 10 ก.ย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 51

126
ฝึกอบรมใหก้ับนักศกึษาพยาบาล นักเทคนคิการแพทย ์จาก Nagoya University 

Graduate School of Medicine / School of Health Sciences
13 ก.ย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 20

127
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"ZBI Primary Hip & Knee Bio-skill 

Course
15 ก.ย. 62

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา
1 30

128 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Higashi Nihon region Course" 15 ก.ย. 62 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 30
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129 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารรักษาหลอดเลอืดด าขอด 19 ก.ย. 62 หอ้งบรรยาย ภาควชิาศัลยกรรมหลอดเลอืด 1 6

130 โครงการ Advanced Skills for Clinical Teachers 20 ก.ย. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีร 1 40

131
โครงการอบรมระยะสัน้ Workshop for Prima Nusantara Health Institute At center 

of Applied Thai Traditional Medicine
20 ก.ย. 62

ณ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
1 135

132 เทคนคิการปฏบิัตงิานในหอ้งปฏบิัตกิารพยาธวิทิยา 20 ก.ย. 62 หอ้งประชมุสถตินมิานการ ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 8 1 45

133 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Knee Cadaver Training" 21 ก.ย. 62
ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา
1 15

134 ประชมุวชิาการ และพยาธวิทิยาศริริาชสมัพันธ ์ครัง้ที ่2 21 ก.ย. 62 หอ้งอบรมคอมพวิเตอร ์620 ชัน้ 6 อาคารศรสีวรนิทริา 1 80

135 ปาฐกถาเทดิพระเกยีรตเินือ่งใน "วนัมหดิล" ประจ าปี 2562 24 ก.ย. 62 หอ้งประชมุอทติยากรกติคิณุ ตกึสยามมนิทร ์ชัน้ 7 1 300

136
โครงการอบรมการใชง้านและความปลอดภัยทางระบบแกส๊ทางการแพทยร์ะดับสงู รุน่ที ่4

 ส าหรับผูใ้ชง้านภายนอกคณะ ปีงบประมาณ 2562
25 ก.ย. 62 ศนูย ์SiMSET ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 30

137 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj training Endovascular Essentials 25 ก.ย. 62
ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาช SiTEC

 ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา
1 10

138 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Advanced course in breastfeeding รุน่ที ่2 26 ก.ย. 62 หอ้งประชมุเฉดิฉลอง อรณุเนตรศริ ิตกึโกศล ชัน้ 2 1 60

139 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่8 ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ 27 ก.ย. 62 ศนูย ์SiMSET ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 50

140 การฝึกอบรมระยะสัน้หลักสตูร Diabetes and Pregnancy 27 ก.ย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 2

141
ฝึกอบรมระยะสัน้ส าหรับบคุลากรทางการแพทยจ์ากประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีน

มา
27 ก.ย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 20

142
Multimodal Treatments of Spastic Hypertonia: Chemoneurolysis & Other 

advance interventions.
28 ก.ย. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีร 1 30

143 Mechanical Thrombectomy Treatment Workshop ครัง้ที ่2 29 ก.ย. 62 หอ้งประชมุ 101 ชัน้ 1 ตกึ Simr 1 20
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144

โครงการ การอบรมเชงิปฏบิัตกิารนานาชาตเิรือ่งจลุชวีวทิยาคลนิกิและโรคตดิเชือ้ Siriraj

 Clinical Microbiology and Infectious Diseases International Short 

Course Trainning

30 ก.ย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 4

145

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

1.เพือ่ฝึกอบรมใหแ้พทย ์นักวทิยาศาสตร ์นักวจัิย และบคุลากรทางการแพทย์

ทีเ่กีย่วขอ้งกับงานควบคมุวณัโรค

30 ก.ย. 62 หอ้งปรชุมฝ่ายวจัิย หอ้ง 902 ชัน้ 9 ตกึ SiMR 1 7

146
การประชมุความรว่มมอืศนูยป์ระสานงานดา้นการแพทยด์ัง้เดมิของ องคก์ารอนามัยโลก 

ในกลุม่เอเชยีตะวนัออก เฉียงใตแ้ละภาคพืน้แปซฟิิกตะวนัตก ครัง้ที ่1
30 ก.ย. 62

ณ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
1 25

147 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยทีใ่ส ่Cardiac Device รุน่ที ่3 30 ก.ย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 20

148
โครงการ Open House : ระบบบรหิารจัดการทารกแรกเกดิระยะวกิฤต ฝ่ายการพยาบาล 

โรพยาบาลศริริาช ครัง้ที ่3
30 ก.ย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 8

149
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การเตรยีมความพรอ้มการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล

ผูป่้วยผา่ตัด รุน่ที ่5
30 ก.ย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 56

150
หลักสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้ : การพยาบาลผูป่้วยออสโตม ีแผลและควบคมุการขับถ่าย

ไมไ่ด ้รุน่ที ่19
30 ก.ย. 62 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 24

151 โครงการอบรมวสิญัญพียาบาลเรือ่ง การดแูลผูป่้วยผา่ตัดโรคระบบประสาท 30 ก.ย. 62 ศนูย ์SiMSET ตกึอลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 6

152
การประชมุวชิาการระดับนานาชาตดิา้นการแพทยด์ัง้เดมิ "International Symposium on

 Traditional Medicines" Theme : Non-communicable diseases
30 ก.ย. 62

ณ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
1 100

153 How to teach non-technical skills รุน่ 1 26 - 28 ส.ค. 62 หอ้ง 309 อาคารศรสีวรนิทรริา 1 28

154 How to teach non-technical skills รุน่ 2 11 - 13 ก.ย. 62 หอ้ง 309 อาคารศรสีวรนิทรริา 1 36

155 Advanced skills for clinical teachers 19 - 20 ก.ย. 62 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 1 31

156 How to create a doctor's spirit (Pearls) 11 ก.ย. 62 หอ้ง 3A01 อาคารศรสีวรนิทรริา 1 28

157 การจัดการเรยีนการสอนวชิาปรสติวทิยา แบบมุง่เป้า (รุน่ 1) 25 ก.ค. 62 หอ้งประชมุ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 7 1 32
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158 การจัดการเรยีนการสอนวชิาปรสติวทิยา แบบมุง่เป้า (รุน่ 2) 1 ส.ค. 62 หอ้งประชมุ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 7 1 17

159 โครงการอบรมดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาผา่นระบบ Online 29 ก.ย. 62 http://shee.si.mahidol.ac.th/online 1 79

160 หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลหลอดเลอืดสมอง รุน่ที ่4 2 ก.ย. - 20 ธ.ค. 62 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 40

161 โครงการาอบรมเชงิปฎบิัตกิาร Advanced course in breastfeeding รุน่ที ่2 2- 26 ก.ย. 62 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 33

162 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 30 ก.ย.62 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 7,484

163

การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรระดับปฏบิัตกิาร

ทางคลนิกิ เรือ่ง “การสรา้ง Safety culture ดว้ย Situation awareness & decision 

making”

9 ก.ย. 62 หอ้งประชมุ 202-204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 102

164 รับศกึษาดงูาน 1-30 ก.ย. 2562 ภายในคณะฯ 25 236

165 งานมหกรรมคณุภาพ ประจ าปี 2562 19-20 ก.ย. 2562
หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิธร และโถงอาคารศรสีวรนิทริา

 ชัน้ 1-3
1 1,154

166 CQI Clinic ภาควชิาศัลยศาสตร์
12 ก.ย.62

24 ก.ย.62

หอ้งประชมุอดุม โปษะกฤษณะ สยามนิทร ์ชัน้ 12

หอ้งประชมุอดุม โปษะกฤษณะ สยามนิทร ์ชัน้ 12
1 18

167 Lean Clinic หน่วยตรวจโรคจติเวช ภ.จติเวชศาสตร์ 13 ก.ย. 62 หน่วยตรวจโรคจติเวช ตกึผูป่้วยนอก ชัน้ 7 1 10

168 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Online 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 848 -                          

169 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น E-Public Health Library 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 15 -                          

170 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Website คณะฯ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 250 -                          
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171
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Social Media ไดแ้ก ่

Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็นตน้
1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 363 -                          

172 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Application 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 46 -                          

173 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Channel 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 34 -                          

174 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นจอ LCD/LED รอบทางเดนิ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 70 -                          

175 การเผยแพรค่วามรุผ้า่นSocail media ( Facebook Siriraj Channel /youtube) 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 49 -                          

176 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางโทรทัศน์ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 89 -                          

177 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางวทิยุ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 112 -                          

178 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทาง นสพ. นติยสาร วารสาร 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 128 -                          

179 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นโปสเตอรต์ดิบอรด์ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 190 -                          

180 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นวารสารภายในคณะฯ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 166 -                          

181
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และสือ่อนไลน ์ไดแ้ก ่เสยีง

ตามสาย /LineGroup/E-mail
1 ก.ค.- 30 ก.ย.62 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 265 -                          

3,099 57,463รวมท ัง้ส ิน้ ไตรมาสที ่4

Page 310 of 318



NO ชือ่โครงการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม สถานทีจ่ดั Q1 Q2 Q3 Q4

1
กจิกรรม "ศริริาชปฏบิัตบิชูา ถวายแดพ่ระมหากษัตราธริาช  และผูท้รงมคีณูุปการ

ตอ่แผน่ดนิไทย ประจ าปี 2562"
หอ้งประชมุตรเีพ็ชร  อาคาร๑๐๐ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร ์ชัน้ 15 118            140            138            208            

2
พธิบี าเพ็ญกศุล ครบ 1 ปี สวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดช  บรมนาถบพติร   (โดยรว่มกับงานบรหิารและธรุการ)
ณ  หอ้งจฬุาภรณ์  ตกึสยามนิทร ์ ชัน้ 2 400            -             -             -             

3 บรรยายธรรมโดย พญ.อมรา  มลลิา หอ้ง 1306 ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 13 29              43              12              40              

4 จัดพธิบี าเพ็ญกศุลในโอกาสตา่งๆ ศนูยเ์บาหวาน และ  ตกึศรสีังวาลยเ์ล็ก ชัน้ 2 97              12              675            591            

5 ท าบญุวนัเกดิประจ าเดอืนของบคุลากรภายในคณะฯ หอ้งสันตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 155            114            156            139            

6 โครงการพัฒนาจติเพือ่ใหเ้กดิปัญญาและสันตสิขุ  ครัง้ที ่32 ศนูยฝึ์กอบรมและปฏบิัตธิรรมศริริาช  อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม 40              -             -             -             

7 บรรยายธรรม เรือ่งการบรหิารจติ หอ้งสันตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 101            95              76              90              

8 คลนิกิเจรญิสต ิส าหรับบคุคลท่ัวไป หอ้งสันตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 225            80              214            220            

9 บรรยายธรรม เรือ่งคาถาธรรมบท
หอ้ง 7006 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 ,   หอ้งสันตภิมู ิ อาคารชยันาท

นเรนทรานุสรณ์  ชัน้ 1
159            241            239            200            

10 บรรยายธรรม เรือ่งปฏจิจสมปุบาท หอ้งสันตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 344            316            234            223            

11 คลนิกิเจรญิสต ิส าหรับบคุลากร หอ้งสันตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 257            155            209            263            

12 ดแูลพระภกิษุสงฆอ์าพาธทีม่ารับการตรวจรักษาที ่ร.พ.ศริริาช รพ.ศริริาช 10              13              7                11              

13 กจิกรรมตักบาตร ณ ลานพระราชานุเสาวรยี ์สมเด็จพระบรมราชชนก 380            575            458            435            

14 ศริะกรานพระภบูาลนวมนิทร ์ครัง้ที ่2 โรงพยาบาลศริริาช 1,000         -             -             -             

15
กจิกรรมอาสาสมัครงาน ศริะกรานพระภบูาลนวมนิทร์

โรงพยาบาลศริริาช 451            -             -             -             

16 กฐนิพระราชทาน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ณ วดับพติรพมิขุ วรวหิาร 250            -             -             -             

โครงการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล
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โครงการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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17 ศริริาช 130 ปี สบืสานประเพณีลอยกระทง 2561 หอประชมุราชแพทยาลัย 5,000         -             -             -             

18 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ขับรอ้งดว้ยใจใหด้ว้ยรัก ครัง้ที ่4 ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 53              -             -             -             

19 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่กลอ่มดวงใจ ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 51              -             -             -             

20 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่แวว่หวาน ต านานนียเ์พลนิเพลง ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 30              -             -             -             

21 สัปดาหเ์ทศน์ ทศชาต ิ ทศบารมี ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 3,131         -             -             -             

22
พธิบี าเพ็ญกศุลอทุศิถวายกรมพระราชวงับวรสถานพมิขุ  เนือ่งในโอกาสครบรอบ

วนัเสด็จทวิงคต

ศาลาพศิาลพัฒนกจิ  วดัอมรนิทรารามวรวหิาร เขตบางกอกนอ้ย 

 กรงุเทพฯ
100            -             -             -             

23
พธิที าบญุตักบาตรถวายเป็นพระราชกศุล เนือ่งในวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

     วนัชาตใินวนัอังคารที ่๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ลานพระราชานุสาวรยีส์มเด็จพระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม 

สมเด็จพระบรมราชชนก
500            -             -             -             

24
พธิที าบญุตักบาตรเนือ่งในศภุมงคลสมัยขึน้ปีใหม ่ปีพทุธศักราช ๒๕๖๒

ในวนัที ่๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ณ ลานพระราชานุสาวรยีส์มเด็จพระมหติลาธเิบศรอดลุยเดช

วกิรม พระบรมราชชนก
300            -             -             -             

25 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ขับรอ้งดว้ยใจใหด้ว้ยรัก ครัง้ที ่5 ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 42              -             -             -             

26 งานบางกอกนอ้ยเฟสตวิลั ครัง้ที ่4
สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ2 พรรษา

(ทา่เรอืรถไฟ)
19,488        -             -             -             

27 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่แวว่หวาน ต านานนียเ์พลนิเพลง ครัง้ที ่2 ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 44              -             -             -             

28 พธิตีอ้นรับผูไ้ดรั้บพระราชทานรางวลัเจา้ฟ้ามหดิล ประจ าปี 2562 ณ โรงพยาบาลศริริาช -             200            -             -             

29 กจิกรรมการขับรอ้งประสานเสยีงโดยเยาวชนจติอาสา ตกึเจา้ฟ้ามหาจักร ีชัน้ 1 -             44              -             -             

30 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ขับรอ้งดว้ยใจใหด้ว้ยรัก คร่ังที ่6 ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             48              -             -             

31 กจิกรรมดนตรอีาสา "กลุม่กลอ่มดวงใจ" คร่ังที ่2 ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             33              -             -             

32 กจิกรรมดนตรอีาสา "มวิสคิกรูแูบนด"์ วงthe Lover ลานพระราชบดิา -             169            -             -             

Page 312 of 318



NO ชือ่โครงการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม สถานทีจ่ดั Q1 Q2 Q3 Q4
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

33 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่แวว่หวาน ต านานนียเ์พลนิเพลง ครัง้ที ่3 ลานพระราชบดิา -             66              -             -             

34 กจิกรรมดนตรอีาสา "มวิสคิกรูแูบนด"์ วง I Feel Fine ลานพระราชบดิา -             307            -             -             

35 สัปดาหป์ฏบิัตธิรรม "วนัมาฆบชูา" ศาลา ๑๐๐ ปี  ศริริาช -             2,148         -             -             

36 โครงการพัฒนาจติเพือ่ใหเ้กดิปัญญาและสันตสิขุ  ครัง้ที ่33 ศนูยฝึ์กอบรมและปฏบิัตธิรรมศริริาช  อ.นครชยัศร ี    จ.นครปฐม -             19              -             -             

37 กจิกรรมกจิกรรมอาสาตัดเย็บถงุผา้ ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             23              -             -             

38 กจิกรรมดนตรอีาสา  "จนูเสยีง" ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             50              -             -             

39 กจิกรรมดนตรอีาสา "วงตัวกลม" ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             46              -             -             

40 กจิกรรมดนตรอีาสา "แคทลยีา" ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             66              -             -             

41 กจิกรรมโครงการ "บา้นของพอ่สานตอ่พระราชปณธิาน  วงัสวนจติรลดา"  โครงการสว่นพระองค ์วงัสวนจติรลดา -             -             284            -             

42 โครงการ “ศริริาชมหาสงกรานต ์สบืสานประเพณีไทย” ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             800            -             

43 ศริริาชมหาสงกรานต ์สบืสานประเพณีไทย ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             300            -             

44 งาน 131 ปีศริริาช เทศน์มหาชาตเิฉลมิพระเกยีรติ หอประชมุราชแพทยาลัย -             -             3,000         -             

45 กจิกรรม Care & Share Day By KPMG
1.อาคารศรสีวรนิทริาฯ ชัน้ 2

2.โถงอาคาร๑๐๐ปีสมเด็จพระศรฯี
-             -             173            -             

46
กจิกรรมอาสาสมัคร ตัดเย็บถงุผา้

โถงอาคาร๑๐๐ปีสมเด็จพระศรฯี -             -             83              -             

47 กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่1

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้ ชัน้ 3

-             -             9                -             

48 กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่2

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้ ชัน้ 4

-             -             9                -             
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โครงการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

49
กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่3

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้ ชัน้ 5

-             -             9                -             

50 กจิกรรมอาสาสมัครอาสาสมัครงาน ๑๓๑ ปี ศริริาช เทศน์มหาชาตเิฉลมิพระเกยีติ โถงอาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 -             -             36              -             

51
อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคองผูป่้วยทีช่ว่ยเหลอืตัวเองได ้

นอ้ย)
หน่วยระงับปวด รพ.ศริริาช -             -             16              -             

52 สัปดาหป์ฏบิัตธิรรมวนัวสิาขบชูา ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             1,772         -             

53

อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคองผูป่้วยทีช่ว่ยเหลอืตัวเองได ้

นอ้ย) หน่วยระงับปวด รพ.ศริริาช -             -             22              -             

54
กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่4

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้

-             -             10              -             

55
กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่5

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้

-             -             10              -             

56
กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่6

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้

-             -             9                -             

57
กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่7

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้

-             -             10              -             

58
กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่8

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้

-             -             10              -             

59
กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่9

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้

-             -             9                -             
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โครงการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

60
กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่10

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้

-             -             8                -             

61
กจิกรรมอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น รุน่ที ่11

1.งานธนาคารเลอืด 72 ปี ชัน้ 3

2.หน่วยผูป่้วยสัมพันธ ์(OPD)

3.งานบรกิารผา้

-             -             7                -             

62 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่กลอ่มดวงใจ ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             80              -             

63 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ขับรอ้งดว้ยใจ ใหด้ว้ยรัก ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             58              -             

64 โครงการอปุสมบทหมูนั่กศกึษาแพทย ์ ประจ าปี 2562 วดัป่าบา้นเพิม่ อ.นายงู จ.อดุรธานี -             -             38              -             

65
พธิที าบญุตักบาตเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจา้สทุดิา พัชรสธุาพมิลลักษณ พระบรมราชนิี
ลานพระราชานุสาวรยี ์สมเด็จพระบรมราชชนก -             -             300            -             

66
อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคองผูป่้วยทีช่ว่ยเหลอืตัวเองได ้

นอ้ย)
หน่วยระงับปวด ตกึ 10 ชัน้ 1 -             -             31              -             

67 อาสาสมัครแนะน า Siriraj Connect Application
ตกึ OPD ชัน้ 1

-             -             80              -             

68 อาสาสมัครชว่ยงานธนาคารเลอืด
งานธนาคารเลอืด ตกึ 72 ปี ชัน้ 3 

-             -             89              -             

69 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ Song for you ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             43              -             

70 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่แวว่หวานต านานนีย ์เพลนิเพลง ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             48              -             

71

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร บทบาทพระสงฆใ์นการเยยีวยาจติใจผูป่้วยและ

ญาต ิ"เยยีวยาใจดว้ยธรรมะ"  รุน่ที ่4 ระยะ 2 Psychological Healing Through 

Dhamma: เยยีวยาใจดว้ยธรรมะ

ศนูยฝึ์กอบรมและปฏบิัตธิรรมศริริาช  อ าเภอนครชยัศร ี จังหวดั

นครปฐม
-             -             -             60              

72 สัปดาหป์ฏบิัตธิรรมวนัอาสาฬหบชูา และวนัเขา้พรรษา ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             1,853         
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โครงการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

73 พธิถีวายเทยีนวนัเขา้พรรษา วดัอมรนิทรารามวรวหิาร -             -             -             200            

74

พธิที าบญุตักบาตรเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้

เจา้อยูห่วั

ลานพระราชานุสาวรยี ์

สมเด็จพระบรมราชชนก
-             -             -             300            

75
อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคองผูป่้วยทีช่ว่ยเหลอืตัวเองได ้

นอ้ย)
หน่วยระงับปวด ตกึ 10 ชัน้ 1 -             -             -             28              

76 อาสาสมัครแนะน า Siriraj Connect Application
ตกึ OPD ชัน้ 1

-             -             -             86              

77 อาสาสมัครชว่ยงานธนาคารเลอืด
งานธนาคารเลอืด ตกึ 72 ปี ชัน้ 3 

-             -             -             76              

78 กจิกรรมอาสาสมัครตัดผมบรุษุ สตร ีฟร ีครัง้ที ่1 โถง ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรฯี -             -             -             147            

79 กจิกรรมอาสาสมัครตัดผมบรุษุ สตร ีฟร ีครัง้ที ่2 โถง ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรฯี -             -             -             119            

80 กจิกรรมอาสาสมัครตัดผมบรุษุ สตร ีฟร ีครัง้ที ่3 โถง ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรฯี -             -             -             93              

81 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ กลอ่มดวงใจ ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             44              

82 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่รอ้งดว้ยใจใหด้ว้ยรัก ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             40              

83 โครงการปฏบิัตธิรรมกับพระภาวนาเขมคณุ ว.ิ ครัง้ที ่9  วดัมเหยงค ์ จังหวดัพระนครศรอียธุยา -             -             -             93              

84

พธิที าบญุตักบาตรสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง     เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สงิหาคม 

2562

ลานพระราชานุสาวรยี ์

สมเด็จพระบรมราชชนก
-             -             -             300            

85
อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคองผูป่้วยทีช่ว่ยเหลอืตัวเองได ้

นอ้ย)
หน่วยระงับปวด ตกึ 10 ชัน้ 1 -             -             -             23              

86 อาสาสมัครแนะน า Siriraj Connect Application
ตกึ OPD ชัน้ 1

-             -             -             70              
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NO ชือ่โครงการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม สถานทีจ่ดั Q1 Q2 Q3 Q4

โครงการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

87 อาสาสมัครชว่ยงานธนาคารเลอืด
งานธนาคารเลอืด ตกึ 72 ปี ชัน้ 3 

-             -             -             154            

88 กจิกรรมอาสาใสซ่องวนัมหดิล ประจ าปี 2562 หอ้งประชาสัมพันธ ์ตกึOPD เกา่ ชัน้ 1 -             -             -             57              

89
กจิกรรมอาสาสมัครพับผา้ผูป่้วย จากโรงเรยีนนานาชาต ิInternational School 

Bangkok (ISB)
งานบรกิารผา้ -             -             -             20              

90 กจิกรรมอาสาสมัครพับผา้ผูป่้วย จาก โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย งานบรกิารผา้ -             -             -             49              

91 กจิกรรมอาสาสมัครตัดผมบรุษุ สตร ีฟร ีครัง้ที ่3 โถง ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรฯี -             -             -             93              

92 กจิกรรมอาสาสมัครตัดผมบรุษุ สตร ีฟร ีครัง้ที ่4 โถง ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรฯี -             -             -             80              

93 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ แวว่หวานต านานนีย ์เพลนิเพลง ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             50              

94 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่รอ้งดว้ยใจใหด้ว้ยรัก ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             42              

95 ศริริาชคณะแพทยค์ณุธรรม รวมพลังตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ ประจ าปี 2562 หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิธร และโถงอาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 -             -             -             632            

96

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร บทบาทพระสงฆใ์นการเยยีวยาจติใจผูป่้วยและ

ญาต ิ"เยยีวยาใจดว้ยธรรมะ"  รุน่ที ่4 ระยะ 4 Psychological Healing Through 

Dhamma: เยยีวยาใจดว้ยธรรมะ

ศนูยฝึ์กอบรมและปฏบิัตธิรรมศริริาช  อ าเภอนครชยัศร ี จังหวดั

นครปฐม
-             -             -             68              

97
รายการพเิศษทางโทรทัศน์ วนัเสารท์ี ่14 กันยายน 2562 เวลา 16.40 – 18.00 น.

 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทวีี
หอประชมุราชแพทยาลัย -             -             -             500            

98

ออกรับบรจิาคครัง้ใหญพ่รอ้มกันท่ัวกรงุเทพฯ

วนัจันทรท์ี ่23 กันยายน 2562  เวลา  07.00 น.  

ณ ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี
ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             200            

99
พธิวีางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรยี ์ สมเด็จพระมหติลาธเิบศร

อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก  เนือ่งใน  “วนัมหดิล”   ประจ าปี 2562
ลานพระราชานุสาวรยี ์สมเด็จพระบรมราชชนก -             -             -             2,600         

100
อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคองผูป่้วยทีช่ว่ยเหลอืตัวเองได ้

นอ้ย)
หน่วยระงับปวด ตกึ 10 ชัน้ 1 -             -             -             20              
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NO ชือ่โครงการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม สถานทีจ่ดั Q1 Q2 Q3 Q4

โครงการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

101 อาสาสมัครแนะน า Siriraj Connect Application
ตกึ OPD ชัน้ 1

-             -             -             63              

102 กจิกรรมอาสาสมัครชว่ยงานวารสารศริริาชประชาสัมพันธ์ หอ้งประชาสัมพันธ ์ตกึอ านวยการ ชัน้ 1 -             -             -             23              

103 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ Songs for you ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             40              

104 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ แคทลยีา ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             58              

105 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ แวว่หวานต านานนีย ์เพลนิเพลง ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             44              

106 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ขับรอ้งดว้ยใจใหด้ว้ยรัก ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             45              

107 กจิกรรมอาสาสมัครตัดผมบรุษุ สตร ีฟรี โถง ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรฯี -             -             -             73              

32,755 5,003 9,771 10,863รวมทัง้ส ิน้
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