


รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล



ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตท่ี 1:  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ

วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพระดับสูงให้มีคุณภำพ มีควำมพร้อมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและมีควำมสำมำรถในกำรหำองค์ควำมรู้ในระดับสำกล

กิจกรรม  1) จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 1,295         1,255              11                  19                  1,047                              178 

2. จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ คน 1,358         1,345              40                  2                    2                                  1,301 

3. จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ คน 3,544         3,526              3,501              3,480              2,429                            3,526 

ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร

วัตถุประสงค์  เพ่ือบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนในระดับสำกลและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

กิจกรรม  1) เผยแพร่ควำมรู้และบริกำรวิชำกำร 

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนงำนเผยแพร่ควำมรู้และบริกำรวิชำกำร คร้ัง 9,448         10,232            2,583              2,415              2,444                            2,790 

2. จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรบริกำรเผยแพร่ควำมรู้บริกำรวิชำกำร คน 185,680     176,652           38,234            38,539            28,339                        71,540 

3. จ ำนวนกำรให้บริกำรชันสูตรพลิกศพ ศพ/ปี 3,200         6,995              1,554              1,922              1,754                            1,765 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
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             54                  24                  8                    8                                      14 

2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร คน 45,150       83,286            56,879            4,473              9,268                          12,666 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

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             84                  -                 -                 84                                    -   

2. จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ คน 84             84                  168                168                84                                    84 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
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 576           576                624                624                576                                576 

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 132           132                -                 -                 132                                132 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลผลิตท่ี 4 :  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข

วัตถุประสงค์  เพ่ือรองรับกำรผลิตและฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำแพทย์ พยำบำล บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขและเพ่ิมศักยภำพกำรวิจัยด้ำนกำรแพทย์ ให้บริกำรรักษำพยำบำลอย่ำงเป็นระบบ

มีคุณภำพมำตรฐำนตลอดจนเป็นศูนย์กลำงสุขภำพในภูมิภำคเอเชีย

กิจกรรม  1) พัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4
1. จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 3,762,279   4,036,065        975,053           1,009,246        1,015,211        1,036,555        

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 2,900,000   3,120,015        760,602           785,554           785,857                     788,002 

โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์ 532,279     555,998           129,190           135,334           140,241                     151,233 

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 330,000     360,052           85,261            88,358            89,113                        97,320 

2. จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 104,112     104,637           25,854            25,640            26,006            27,137            

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 85,000       84,074            20,970            20,487            20,907                        21,710 

โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์ 16,712       17,248            4,082              4,347              4,276                            4,543 

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 2,400         3,315              802                806                823                                884 

3. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฏิบัติงำน คน 5,158         5,993              2,617              1,367              1,063              946                

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 4,858         5,377              2,587              1,019              972                                799 

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 300           616                30                  348                91                                  147 

4. จ ำนวนงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรรักษำพยำบำล งำน 39             57                  14                  12                  13                  18                  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 34             55                  14                  11                  13                                    17 

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 5               2                    -                 1                    -                                     1 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิตท่ี 1 : ผลงำนวิจัยเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้เกิดกำรขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองทิศทำงพัฒนำประเทศ

กิจกรรม  1) กำรบริหำรงำนวิจัยเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนโครงกำรวิจัยใหม่ โครงกำร 659           737                166                197                171                                203 

2. จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร โครงกำร 2,130         2,971              2,773              2,756              2,851                            2,971 

3. จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีแล้วเสร็จ โครงกำร 330           368                50                  169                55                                    94 

ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้

วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ให้สอดคล้องกับศักยภำพทันต่อกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ

กิจกรรม  1) กำรบริหำรงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้

รวม ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4

1. จ ำนวนโครงกำรวิจัยใหม่ โครงกำร 154           154                19                  39                  57                                    39 

2. จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร โครงกำร 570           520                511                512                517                                520 

3. จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีแล้วเสร็จ โครงกำร 99             131                27                  27                  37                                    40 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนท้ังปี
ผลการด าเนินงาน
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NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

1 1% Clotrimazole dusting powder นพ.สมนัุส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

2
3D MOTION ANALYSIS OF HERMIT DOING BODY CONTORTION EXERCISE (RUESI DAT 

TON) IN BACK AND LEGS

น.ส.เกษมณี จงเจยีมดแีละรศ.นพ.อภชิาต ิอัศว

มงคลกลุ
ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3

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

4

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

5

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

6

A REVIEW OF FACTORS ASSOCIATED SELF-DETERMINATION AND SELF-REGULATION 

THEORY THAT ENCOURAGE CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL LEARNERS ON 

MOOCS

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นพ. ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ 

และ นายคณุาธปิ สทุธยิทุธ์
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7
A STUDY OF ATTITUDES RELATING TO HOME HEALTH VISIT AMONG APPLIED THAI 

TRADITIONAL MEDICAL STUDENTS

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นพ. สปุระพัฒน์ สนใจ

พาณชิย ์และ นายจตรุภัทร ตันตวิงศ์
กมุารเวชศาสตร์

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

9
Acquired demyelinating diseases of the central nervous system ในผูป่้วยเด็กที่

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

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

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 เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

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

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

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

17 Clnical Study Agreement_AB06012 Prof.Praveena Chiowchawisawakit อายรุศาสตร์

18 Donor Specific anti- HLA Antibody ในผูป่้วยหลังปลกูถา่ยไต ในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.นลนิี เปรมัษเฐยีร อายรุศาสตร์

19 Driving Pressure กับการรอดชวีติในกลุม่ผูป่้วยวกิฤตทางอายรุกรรมทีใ่ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

20
Effect of Phytosterol and addeb soy Drink on Serum Lipid in Thai-Hypercholesterolemic 

Volunteers
Dr.mayuree  Homsanit เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

21
EFFECT OF POSITIVE PSYCHOLOGY ACTIVITIES ON PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND 

DEPRESSION AMONG FEMALE ADOLESCENTS IN RAJVITHI HOME FOR GIRL

นายสันตภิาพ นันทะสารและรศ.นพ.เธยีรชยั 

งามทพิยว์ฒันา
จติวทิยาคลนิกิ

22
Evaluation of Multimodakity Imaging in the assessment and diagnosis of early stage 

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

23
EVALUATION OF MULTIMODALITY IMAGING IN THE ASSESSMENT AND DIAGNOSIS 

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

24
Evaluation of overall survival and recurrence in post TACE or RFA treatment in patient 

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

25
Evaluation of Zimmer® iASSISTTM Knee versus Conventional Instrumentation in Total 

Knee Arthroplasty
รศ.นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

26

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.สัมมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

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

28 Hip Fracture_(CZOL446HTH06) Saranatra Waikakul, M.D, อายรุศาสตร์

29 HLA-B subtype ทีพ่บในผูป่้วยไทยทีเ่ป็นโรคขอ้และกระดกูสันหลังอักเสบตดิยดึ รศ.พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

30 HLA-B subtypes distribution among patients with Ankylosing spondylitis in Thailand รศ.พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์
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31
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

32 IMPAACT YEAR 4 ศ. พญ.กลุกัญญา  โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

33
Improving Radiotherapy Treatment Planning for Patients with Nasopharyngeal 

Carcinoma in LMI
อ.พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

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

35 INC424_CINC424A2401 Prof.Surapol Issaragrisil อายรุศาสตร์

36
INCREASING THE EFFICIENCY OF LOW TEMPLATE DNA (LT-DNA) ANALYSIS IN 

SEMINAL FLUID SPECIMEN
นายเอกชยั ผาสขุและรศ.นพ.ชชัวนิ ระงับภัย นติเิวชศาสตร์

37
INTELLIGENCE QUOTIENT PROFILE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SPECIFIC 

LEARNING DISORDER

อาจารย ์พญ. ฑฆิมัพร หอสริ ิและ น.ส.วรศิรา มี

จ่ันเพชร
จติเวชศาสตร์

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

39 ivabradine_(CL3-16257-083) Associate Pro.Charn Sriratanasathvorn ส านักงานศนูยโ์รคหวัใจฯ

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

41

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

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

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

44
MODELING HEMOLYTIC ANEMIA USING KLF1 MUTATED ISOGENIC INDUCED 

PLURIPOTENT STEM CELLS

น.ส.ภรณ์ทพิย ์โพธรัิชตแ์ละศ.นพ.สรุพล อสิร

ไกรศลี
อายรุศาสตร์

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

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

47
Neuropathic pain following brachial plexus injury in adult patients: a retrospective 

review 
Dr.Asish Subedi, M.D. วสิัญญวีทิยา

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

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



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

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

51
Ofatumumab versus Rituximab Salvage Chemoimmunotherapy followed by ASCT in 

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

52

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

53

OPTIMIS – ศกึษาผลของการรักษา ผูป่้วย โรคมะเร็งตับ ( HCC ) ดว้ยวธิกีารใหเ้คมบี าบัดทาง

หลอดเลอืดแดง ( TACE ) ซึง่อาจตามดว้ยการใหย้า โซราฟีนบิ (Sorafenib) หรอืไมใ่หก็้ได ้

รวมทัง้การศกึษาระยะเวลาในการเริม่ใหย้า โซราฟีนบิ (Sorafenib) (Protocol No.16560)

ผศ. นพ.วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

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

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

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

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

58 RESOLUTE Asia_Zotarolimus Dr.Damras Tresukosol อายรุศาสตร์

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

60 Role of extracellular vesicles as a potential biomarker in cardiovascular disease
ดร.ปัญจรยี ์ศวิพรอนันต ์(ทีป่รกึษา:ศ.นพ.

รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์/ภาควชิาอายรุศาสตร)์

สาขาวชิาเวชศาสตรร์ะดับโมเลกลุ คณะ

วทิยาศาสตร ์ม.มหดิล

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

62 SAVOR Study (D1680C00003)

Prof.Dr.Wannee Nitiyanant M.D. และ 

Assoc.Prof.Chunhakasem  

Chotinaiwattarakul, M.D.

ส านักงานศนูยโ์รคหวัใจสมเด็จฯ

63 SELF-EFFICACY FOR INFORMATION LITERACY IN NURSING STUDENTS
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วรวรรณ วาณชิยเ์จรญิชยั

 และ น.ส.ปัทมา กสุมุาลย์
การพยาบาล
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64

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

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

66
STORAGE TIME AND TEMPERATURE AFFECTING DRY SEMINAL STAIN DETECTION ON 

VARIOUS FABRICS

น.ส. ถลัชนันท ์ วทิยะเสถยีรกลุ และ ผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์พญ. สภุาวรรณ เศรษฐบรรจง
นติวิทิยาศาสตร์

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

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

69
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

70

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 รองศาสตราจารย์

 พญ. กมลทพิย ์ หาญผดงุกจิ
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

71
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 ภัทรา

ยตุวรรตน์
จติวทิยาคลนิกิ

72
THE MODEL OF DELIBERATE PRACTICE FOR DEVELOPMENT OF NURSING PRACTICE 

SKILLS

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วรวรรณ วาณชิยเ์จรญิชยั

 และ น.ส.มัลลกิา สงิหน์อ้ย
การพยาบาล

73
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

74
The study of Botulinum toxin A effects in decreasing wound contraction (การศกึษาผล

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

75

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

TRANSPLANTATION WITH COMPLETE DONOR PROFILE AND CLINICAL SYMPTOM : 

SENSITIVITY AND SPECIFICITY CHIMERISM ANALYSIS

รองศาสตราจารย ์นพ. วสิตูร ฟองศริไิพบลูย ์และ

 น.ส.สลสิา สารพัฒน์
นติเิวชศาสตร์

76
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
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77 The TRACER_(CRAD001OHK02) Assoc.Prof.Tawesak Tanwandee, M.D. กมุารเวชศาสตร์

78
THREE DIMENSIONAL MOTION ANALYSIS OF HERMIT DOING BODY CONTORTION IN 

HEAD, SHOULDERS, NECK AND ARMS

นายธนภักษ์ เชาวน์พรีะพงศแ์ละรศ.นพ.อภชิาต ิ

อัศวมงคลกลุ
ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

79 Tocilizumab_ WA22762 Asst.Prof.Surasak Nilganuwong, M.D. อายรุศาสตร์

80 Transfusional hemosiderosis_CICL670ATR01  Asst.Prof.Noppadol Siritanaratkul อายรุศาสตร์

81
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

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

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

84
เก็บและวเิคราะหข์อ้มลูการรักษาผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวและไขกระดกูสรา้งเม็ดเลอืดผดิปกติ

ดว้ยการปลกูถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิในผูใ้หญ่
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

85
เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรช์นดิสองพลังงานในการตรวจพบการคงเหลอืของมะเร็งตับภายหลัง

จากรักษาดว้ยการใหย้าเคมบี าบัดทางสายสวนเสน้เลอืดตับในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.อภญิญา เจรญิศักดิ์ รังสวีทิยา

86 เครือ่งมอืผา่ตัดอโุมงคข์อ้มอื รศ.นพ.วทิเชษฐ พชิยัศักดิ์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

87
เจตคตแิละความตัง้ใจในการเตรยีมตัวกอ่นการเกษียณอายกุารท างานของบคุลากรคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

รองศาสตราจารย ์พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ และ

 น.ส.อธษิฐาน โมทอง
จติเวชศาสตร์

88
เชือ้แบคทเีรยีทีด่ ือ้ตอ่ยาตา้นจลุชพีอยา่งกวา้งขวางในผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลศริริาช ตัง้แต ่พ.ศ.

 2554 - 2560
รศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

89
เชือ้กอ่โรคและลักษณะทางคลนิกิของโรคปอดอักเสบชมุชนในผูป่้วยผูใ้หญท่ีรั่บไวรั้กษาใน

โรงพยาบาล
รศ.พญ.เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

90
เดกซเ์มดโิทมดินีความเขม้ขน้ทีต่ า่และสงูมผีลตอ่ความคงทีข่องระบบไหลเวยีนโลหติในการผา่ตัด

เนือ้งอกตอ่มพทิอูทิาร ีโดยการเขา้ทางกระดกูสฟีนอยด์
ผศ.พญ.สายพณิ เมอืงแมน วสิัญญวีทิยา
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91
เทคนคิการดามกระดกูปลกูถา่ยเอกพันธุ ์(Allograft) ดว้ยโลหะแผน่ดามกระดกูเพือ่ลดการหกัของ

กระดกู: การรายงานผลเบือ้งตน้
ศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

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

93
เปรยีบเทยีบ lung shunting ระหวา่งภาพ planar และภาพ SPECT/CT เพือ่ใชใ้นการวางแผนการ

รักษา hepatocellular carcinoma ดว้ย Y-90 microspheres
นางสาวนุชรยี ์พลูเอยีด รังสวีทิยา

94
เปรยีบเทยีบการใชค้ะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและคะแนนพัฒนาการในการประเมนิการเรยีนรู ้

ของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่5
รศ. นพ.ปฎภิาณ ตุม่ทอง ตจวทิยา

95
เปรยีบเทยีบการใชย้าชาเฉพาะทีด่ว้ยวธิกีารพน่กับการสดูฝอยละออง ในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการท า

หตัถการสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารสว่นตน้
นางสาวพาพริณุ นอ้ยตาแสง วสิัญญวีทิยา

96
เปรยีบเทยีบการดามกระดกูไฮทเิบยีออสเตโอโตมีด่ว้ยแผน่ดามโลหะรปูตัวททีีล็่อคหวัสกลไูดก้ับ

แผน่โลหะดามกระดกูโทโมฟิก
ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

97

เปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งระดับการแสดงออกในการจัดการภาวะสขุภาพของผูป่้วย ตอ่

ความเจ็บปวด ภาวะไรค้วามสามารถ และการรับรูภ้าวะสขุภาพของผูป่้วยหลังผา่ตัดกระดกูสันหลัง

ระดับเอว

นางสาวเสาวรัตน์ พนิจิมนตรี ฝ่ายการพยาบาล

98

เปรยีบเทยีบความชดัของภาพอัตราซาวนดข์องกลุม่เสน้ประสาทตรงสว่นเอว (lumbar plexus) 

เมือ่ใชเ้ทคนคิการหาภาพทีแ่ตกตา่งกัน 2 วธิ ีไดแ้ก ่เทคนคิแชมล็อค (Shamrock) และเทคนคิ

พารามเิดยีน ทรานเวริส์สแกน (Paramedian Transverse Scan)

ผศ. พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิัญญวีทิยา

99

เปรยีบเทยีบคา่ระยะหา่งของกระดกูอโครเมยีนและกระดกูฮวิเมอรัสรปูรา่งกระดกูอโครเมยีนและ

กระดกูงอกทีต่ าแหน่งกระดกูอโครเมยีน ระหวา่งภาพการตรวจเอกซเรยแ์บบดัง้เดมิและเอกซเรย์

คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าขอ้หวัไหลใ่นผูป่้วยทีม่พียาธสิภาพขอ้หวัไหล่

รศ. พญ.นติยา เล็กตระกลู รังสวีทิยา

100 เปรยีบเทยีบตัวชีว้ดัทางชวีภาพในน ้าจากหอ้งหนา้ลกูตาของผูป่้วยยเูวยีอักเสบกับผูป่้วยตอ้กระจก ผศ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

101
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการระงับปวดหลังผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมสองขา้งระหวา่งเทคนคิการ

ใสส่ายใหย้าชาตลอดเวลาในชอ่งเหนือไขสันหลังและการฉีดยาชาในชอ่งแอดดักเตอร์
ผศ. พญ.สวุมิล ตา่งววิฒัน์ วสิัญญวีทิยา

102
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของขอ้เขา่เทยีมโพลเีซ็นทรกิ(3R20) กับขอ้เขา่เทยีมไฮดรอลกิ โพลี

เซ็นทรกิ (3R60) ทีส่ง่ผลตอ่การลดอาการหลังแอน่ขณะเดนิของผูป่้วยตัดขาระดับเหนือเขา่
นางสาวจตุมิา รัตนคช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

103 เปรยีบเทยีบผลการตรวจหาอสจุริะหวา่งวธิใีชส้ารละลายกับวธิป่ัีนตะกอน พญ.ศทุธนิี คดิสขุ นติเิวชศาสตร์

104
เปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดรักษาภาวะทอ่น ้าตาอดุตันแบบปฐมภมู ิโดยวธิกีารผา่ตัดเปิดทางเชือ่ม

ระหวา่งถงุน ้าตาและโพรงจมกู แบบใสท่อ่ซลิโิคนกับแบบไมใ่สท่อ่ซลิโิคน ใน รพ.ศริริาช
ผศ. พญ.สมุาล ีหวงัวรีวงศ์ จักษุวทิยา
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105
เปรยีบเทยีบผลการรักษาโดยการผา่ตัดชองกลุม่ทีม่คีวามแน่นหนาของจ านวนเพดดคิลุาสกรนูอ้ย

กับกลุม่ทีท่ีม่คีวามแน่นหนาของจ านวนเพดดคิลุาสกรมูากในกระดกูสันหลังคดโดยไมท่ราบสาเหตุ
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

106 เปรยีบเทยีบผลการรักษาผูป่้วยวกิฤตในหอผูป่้วยหนักวกิฤต ิและหอผูป่้วยสามัญ รศ. นพ.สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์

107
เปรยีบเทยีบผลของการใชโ้ปรแกรมกายภาพบ าบัดทีบ่า้นกับโปรแกรมกายภาพบ าบัดทีบ่า้น และ

เทคนคิวอยตาในเด็กทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชน
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

108
เปรยีบเทยีบผลของการผา่ตัดรักษานิว่ในไตโดยวธิสีอ่งกลอ้งผา่นทางทอ่ไตกับวธิสีอ่งกลอ้งผา่น

รเูจาะทีผ่วิหนังเพือ่รักษานิว่ในไตทมีขีนาดมากกวา่ 2 เซนตเิมตร
ผศ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

109
เปรยีบเทยีบผลของการรักษาโดยวธิขีองพอนเซตแิละการผา่ตัดในโรคเทา้ปกุแตก่ าเนดิโดยไม่

ทราบสาเหตุ
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

110

เปรยีบเทยีบผลลัพธก์ารสลายลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดแดงทีข่า ชนดิเฉียบพลันและกึง่

เฉียบพลัน ดว้ยวธิกีารสลายลิม่เลอืดทางกลศาสตร ์เทยีบกับการฉีดยาละลายลิม่เลอืดผา่นทาง

สายสวน

อ. นพ.ณัฐวฒุ พว่งพันธุง์าม ศัลยศาสตร์

111 เปรยีบเทยีบลักษณะทางรังสทีีแ่สดงลักษณะของมะเร็งกระดกูออ่นและเนือ้งอกกระดกูออ่น ผศ. พญ.กลุนุช ชาญชยัรจุริา รังสวีทิยา

112
เปรยีบเทยีบอบุัตกิารณ์ความลม้เหลวในการระงับปวดของสายทีใ่สไ่วท้างชอ่งเหนือไขสันหลังเมือ่

ใชว้ธิกีารตามขอ้ก าหนดแนะน า และวธิกีารทีใ่ชก้ันอยูใ่นปัจจบุัน
ผศ. พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิัญญวีทิยา

113
เพือ่ศกึษาความชกุของ avascular necrosis of talar body ในผูป่้วย talar neck fracture ทีม่ี

กระดกูรอบ talus หกัรว่มดว้ย
ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

114 เภสัชจลนศาสตรแ์ละความปลอดภัยของยาราลเทกราเวยีรใ์นทารกแรกเกดิ ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

115
เภสัชจลศาสตรแ์ละเภสัชพันธศุาสตรข์องยา oxycodone แบบรับประทานในผูป่้วยเด็กทีม่ารับการ

ผา่ตัด
อ.พญ.พัชร ี ศรสีวสัดิ์ วสิัญญวีทิยา

116 เภสัชพันธศุาสตรข์องโรคเบาหวานชนดิทีส่อง รศ.นพ.ณัฐเชษฐ ์เปลง่วทิยา อายรุศาสตร์

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

118 เห็ดพษิในประเทศไทย อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

119
เอกซเรยค์อมพวิเตอรช์นดิ perfusion, สามารถบอกพยากรณ์โรคของมะเร็งหลังโพรงจมกูได ้

หรอืไม่
รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

120 แนวโนม้ของผลการทดสอบภมูแิพโ้ดยวธิสีกดิในเด็กไทย ใน พ.ศ.2550-2555 ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์
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121
แนวโนม้ของผลการทดสอบภมูแิพผ้วิหนังตอ่อาหารโดยวธิสีะกดิ (skin prick test) และวธิตีดิชดุ

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

122

แนวโนม้ความเปลีย่นแปลงอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลดว้ยโรคหวัใจลม้เหลว อัตราการ

นอนโรงพยาบาลซ า้และอัตราเสยีชวีติของผูม้สีทิธิก์ารรักษาในประเทศไทยปีจาก พ.ศ. 2551- 

2555

อ. นพ.สาธติ เจนวณชิสถาพร อายรุศาสตร์

123
แนวทางการประเมนิผลแบบมุง่ผลสัมฤทธิข์องงบประมาณรายจา่ยงบลงทนุ กรณีศกึษา งาน

สถาปัตยกรรมและวศิวกรรม คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
นางสาวปาณศิา ใจโลกา ฝ่ายนโยบายและแผน

124
แนวทางการพัฒนาขอ้มลูจ าเป็น ในการบันทกึเวชระเบยีน หน่วยตรวจโรคฉุกเฉนิ โรงพยาบาลศริิ

ราช
นายสทิธกิารณ์ พวงไต ้ งานเวชระเบยีน

125
แนวทางปฏบิัตขิองทันตแพทยใ์นการท าหตัถการทางทันตกรรมในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาตา้นการแข็งตัว

ของเลอืด
ทพญ.วภิาภรณ์ โชคชยัวรกลุ งานทันตกรรม

126
แนวทางระดับนานาชาตวิา่ดว้ยการสัง่จา่ยยาอนุพันธม์อรฟี์นภายหลังการผา่ตัดศัลยศาสตรฉุ์กเฉนิ

ท่ัวไปทีพ่บไดบ้อ่ย
อ. นพ.ณภคดล นพคณุสมบรูณ์ ศัลยศาสตร์

127 แบบแผนการตรวจตดิตามและการตรวจพบการกลับเป็นซ า้ของมะเร็งเตา้นมใน รพ.ศริริาช ผศ. พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

128
แบบจ าลองการสอ่งกลอ้งใสบ่อลลนูในหลอดลมและเอาบอลลนูออกจากหลอดลมเพือ่รักษาทารก

ในครรภท์ีเ่ป็นโรคไสเ้ลือ่นกะบังลม
อ.พญ.กตกิา นวพันธุ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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129

แผนงานการวจัิยเพือ่พัฒนาการดแูลรักษาผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออพตกิา ทีม่อีาการก าเรบิ

เฉียบพลัน

โครงการยอ่ย:

1. การเปรยีบเทยีบการแสดงออกของไมโครอารเ์อ็นเอในเลอืดครบจากผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ 

ออพตกิาทีม่อีาการก าเรบิเฉียบพลัน ทีต่อบสนองและไมต่อบสนองตอ่การรักษาดว้ยสเตยีรอยด์

ขนาดสงูทางหลอดเลอืดด า // 

2. การศกึษาระดับซัยโตไคน์และวติามนิดใีนเลอืดของผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออพตกิา ที่

ไดรั้บการรักษาดว้ยยากลุม่สเตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด า เปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ย

การเปลีย่นถา่ยพลาสมา // 

3. การเปรยีบเทยีบการรักษาในชว่งทีม่กีารก าเรบิของโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออพตกิา โดยการรักษา

ดว้ยยากลุม่สเตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด า เปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยการเปลีย่นถา่ย

พลาสมา

รศ.พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

130 แผนผังท านายการมองเห็นของผูป่้วยหลังไดรั้บบาดเจ็บทางตาทีม่บีาดแผลทะลใุนประเทศไทย ผศ. นพ.จักรพงศ ์นะมาตร์ จักษุวทิยา

131 แอนตบิอดสีายเดีย่วของมนุษยต์อ่โปรตนีวพี ี4 ของเชือ้เอนเทอโรไวรัส 71
ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา และ น.ส.สิ

รัชชา พันทอง
วทิยาภมูคิุม้กัน

132 โปรแกรมการสอนในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดท าทางเบีย่งหลอดเลอืดแดงโคโรนารี่ นางอนุสรา มั่นศลิป์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

133 โรคตาอักเสบซมิพาเธตคิออฟธาลเมยีในโรงพยาบาลระดับตตยิภมูปิระเทศไทย อ. พญ.สธุาสนิี บญุโสภณ จักษุวทิยา

134
โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธแ์ละผลทางสตูกิรรมในหญงิตัง้ครรภไ์มไ่ดฝ้ากครรภท์ีม่าคลอดที่

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวปฐมาภรณ์ เตยีงลัดดาวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล

135 โรคทางจติประสาทในผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหมใ่นประชากรไทย รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

136
โรคพยาธแิคปปิลลาเรยีในล าไสใ้นปัจจบุัน ลักษณะทางคลนิคิและประโยชน์ของการตรวจคน้

เพิม่เตมิโดยการตรวจล าไสเ้ล็กโดยวธิตีา่งๆ ทัง้การสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารและภาพถา่ยรังสี
อ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

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

138 โรคหนังแข็งในเด็ก : ประสบการณ์โรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2560 ผศ.พญ.รัตนาวลัย นติยิารมย์ กมุารเวชศาสตร์
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139
โอกาศส าเร็จของการดัดดงึกระดกูใหเ้ขา้ทีโ่ดยไมเ่ปิดแผลผา่ตัด และตรงึกระดกูดว้ยโลหะ ใน

ผูป่้วยกระดกูตน้แขนสว่นปลายดา้นนอกหกั
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

140

โอกาสการเป็นมะเร็งในแตล่ะกลุม่ของระบบการรายงานผลอัลตรา้ซาวน์ของการตรวจกอ้นทีต่อ่ม

ไทรอยด(์Thyroid imaging and data system)ของศริริาชเปรยีบเทีย่บกับระบบการรายงานผล

ของ Eleonora และคณะ

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

141
กรณีศกึษาการขอใบรับรองแพทยเ์พิม่ของผูป่้วยทีห่อ้งตรวจผูป่้วยนอกแผนกนติเิวชคลนิกิ 

โรงพยาบาลศริริาช
พญ.ศทุธนิี คดิสขุ นติเิวชศาสตร์

142 กระดกูตาตุม่นอกและในของขอ้เทา้หกัแฝง วนิจิฉัยดว้ยภาพเอกซเรย ์mortise ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

143
กระบวนการใหค้ าปรกึษาแกผู่ป่้วยและญาตขิองผูป่้วยทีเ่ป็นโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตัน

เฉียบพลัน ทีม่ขีอ้บง่ชีข้องการใหย้าสลายลิม่เลอืดและหรอืรว่มกับการใสส่ายสวนหลอดเลอืด
นพ.โฆษิต ตัง้ธ ารงธนวฒัน์ อายรุศาสตร์

144

กษณะทางระบาดวทิยา และผลการรักษาในผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รังในประเทศไทย 

การศกึษาโดยสหสถาบัน ระยะที ่2: ความเกีย่วเนือ่งของลักษณะความแตกตา่งทางพันธกุรรมของ

ยนีเกีย่วเนือ่งกับเมตาบอลซิมึของวติามนิด ีไอแอล 28 เบตา้ ไอพ-ีเท็น ไอทพีเีอ กับผลการรักษา

ทางคลนีกิ และ การตอบสนองตอ่การรักษาของโรคไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รังทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ย

เพ็คกเีลตเต็ดอนิเตอรเ์ฟียรอนดอ์ัลฟ่าทเูอ

อ. นพ.วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

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

146 การเก็บเนือ้เยือ่จากเซลลม์ะเร็งของผูป่้วยทางโลหติวทิยาเพือ่เพาะเลีย้งเป็นเซลลต์อ่เนือ่ง อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

147 การเก็บขอ้มลูแบบลงทะเบยีนระดับประเทศในผูป่้วยโรคไขกระดกูฝ่อในประเทศไทย ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

148 การเก็บขอ้มลูจากเวชระเบยีนเกีย่วกับโรคทีห่ายาก ผศ.พญ.อัจฉรา เสถยีรกจิการชยั กมุารเวชศาสตร์

149

การเก็บขอ้มลูจากเวชระเบยีนแบบไปขา้งหนา้ในศนูยศ์กึษาวจัิยหลายแหง่ในระดับนานาชาตขิอง

ผูป่้วยผูช้ายและผูห้ญงิทีเ่พิง่ไดรั้บการตรวจวนิจิฉัยวา่มภีาวะจังหวะการเตน้ของหวัใจผดิจังหวะชนดิ

เอเตรยีลฟิบบรลิเลชัน่ (Atrial Fibrillation) (Protocol no.TRI08888)

ผศ. พญ.วรางคณา บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์

150

การเก็บขอ้มลูตน้ทนุและคณุภาพชวีติของผูป่้วยมะเร็งทวารหนัก” ภายใตโ้ครงการวจัิยการ

วเิคราะหต์น้ทนุอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งทวารหนักในกลุม่ชายทีม่เีพศสัมพันธ์

กับชาย

รศ. พญ.วฒุศิริ ิวรีสาร รังสวีทิยา

151
การเก็บขอ้มลูผูป่้วยลิน้หวัใจเอออรต์กิตบีทีไ่ดรั้บการรักษาผา่นสายสวนเปลีย่นลิน้หวัใจเพือ่ศกึษา

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

152 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเรือ้รังแบบมัยอลีอยด์ นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์
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153
การเก็บสิง่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารในโรคกลากทีห่นังศรีษะ วธิแีปรงบนศรีษะเทยีบกับวธิกีาร

เก็บสิง่สง่ตรวจมาตรฐาน
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

154
การเกดิความผดิปกตขิองหลอดเลอืดชนดิคาเวอรโ์นมาในเด็กทีไ่ดรั้บการฉายแสงเพือ่รักษามะเร็ง

สมองชนดิเมดลุโลบลาสโตมา
รศ. พญ.ณสดุา ดา่นชยัวจิติร รังสวีทิยา

155
การเกดิทารกแรกเกดิน ้าหนักตัวนอ้ย ในมารดาวยัรุน่ทีน่ ้าหนักตัวทีเ่พิม่ข ึน้นอ้ยระหวา่งตัง้ครรภ”์ 

ศกึษาในกลุม่มารดาวยัรุน่ทีม่าคลอดในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.ศรัณยา วเิชยีรกัลยารัตน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

156
การเกดิภาวะกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดหลังการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงโคโรนารเีชือ่มตอ่เขา้

หลอดเลอืดด า
นพ.เฉลมิศักดิ ์กจิวนชิประเสรฐิ กมุารเวชศาสตร์

157
การเกดิลิม่เลอืดในหวัใจหอ้งลา่งซา้ยในผูป่้วยทีม่หีวัใจหอ้งลา่งซา้ยบบีตัวนอ้ย: ความชกุ ปัจจัย

พยากรณ์ และพยากรณ์โรค โดยการตรวจ เอ็ม.อาร.์ไอ. หวัใจ
รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

158
การเขา้ถงึยาโดลทูกิราเวยีรแ์บบเปิดเผยการรักษาส าหรับเด็กและวยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอวชีนดิที ่1 

ซึง่เขา้รว่มการศกึษาวจัิย IMPAACT P1093 จนเสร็จสมบรูณ์

ศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิกลุกัญญา โชคไพบลูย์

กจิ
กมุารเวชศาสตร์

159
การเขยีนสะทอ้นคดิแบบมโีครงสรา้งเพือ่เพิม่ระดับความมั่นใจ ในการระงับความรูส้กึผูป่้วยฉุกเฉนิ

ทางสตูกิรรม ใหนั้กศกึษาวสิัญญพียาบาล

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พญ. สหสัา หมั่นด ีและ 

น.ส.พัชชา หอ่ตระกลู
การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

160 การเคีย้วหมากฝร่ังในการรักษาภาวะน ้าขังในหชูัน้กลางในคนไทย อ.พญ.กนกรัตน์ สวุรรณสทิธิ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

161

การเตรยีมปากมดลกูกอ่นการเก็บเนือ้เยือ่บโุพรงมดลกูในภาวะเลอืดออกผดิปกตจิากโพรงมดลกู

ดว้ยยาไมโสพรอสตอล 200 ไมโครกรัม อมใตล้ิน้: การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบกับยาหลอก 

(โครงการวจัิยน ารอ่ง เพือ่ปรับปรงุคณุภาพการขดูมดลกูแบบแยกสว่นในผูป่้วยทีม่ภีาวะเลอืดออก

ผดิปกตจิากโพรงมดลกู)

รศ. นพ.กรกฎ ศริมิัย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

162
การเปรยีบเทยีบ ความรู ้ทัศนคต ิพฤตกิรรมดแูลสขุภาพของผูป่้วยเบาหวาน ชนดิที ่2 ระหวา่ง

ผูป่้วยทีค่วบคมุระดับน ้าตาลในเลอืดไดด้ ีและผูป่้วยทีค่วบคมุไดไ้มด่ี
นศพ.วรัชยา วลัยลักษณาภรณ์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

163
การเปรยีบเทยีบเชงิปรมิาณถงึประสทิธผิลของการฉีดยา subtenon triamcinoloneขนาด 20 

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

164
การเปรยีบเทยีบเทคนคิการตรวจวนิจิฉัยรอยแผลเป็นทีห่วัใจโดยการตรวจหวัใจดว้ยสนามแมเ่หล็ก

โดยวธิมีาตรฐานและวธิใีหม่
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์
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165

การเปรยีบเทยีบการใชย้าเหน็บทางชอ่งคลอดดคีลอลเินียมคอลไรดแ์ละยาเหน็บทางชอ่งคลอด

โครไตรมาโซลในการรักษาโรคเชือ้ราในชอ่งคลอด : การศกึษาไปขา้งหนา้แบบสุม่ปกปิดทัง้สอง

ฝ่ายเปรยีบเทยีบระหวา่งยาสองชนดิ โดยประเมนิประสทิธภิาพ ผลขา้งเคยีง และความพงึพอใจ

ระหวา่งยาสองชนดินี้

ผศ. นพ.มานพชยั ธรรมคันโธ Assist. 

Prof.Manopchai Thamkhantho, M.D.
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

166

การเปรยีบเทยีบการใชย้าอฟีีดนีรว่มกับยาพอรพ์อฟอลกับการใชย้าพอรพ์อฟอลเพยีงอยา่งเดยีว 

ในการเปลีย่นแปลงของระบบการไหลเวยีนเลอืด ในผูป่้วยทีม่ารับการสอ่งกลอ้งล าไสใ้หญโ่ดยการ

ใหย้าระงับความรูส้กึในระดับหลับลกึ

รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิัญญวีทิยา

167
การเปรยีบเทยีบการใสท่อ่ชว่ยหายใจบนพืน้ราบกับระดับเปลระหวา่งสถานการณ์จ าลองการ

ชว่ยชวีติผูป่้วยหวัใจหยดุเตน้นอกโรงพยาบาล
อ. นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

168
การเปรยีบเทยีบการดแูลรักษาเด็กอาย ุ0-3ปี ทีม่ไีขโ้ดยไมท่ราบสาเหต ุโดยแพทยป์ระจ าบา้น

กมุารเวชศาสตร ์และแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาอืน่
อ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

169
การเปรยีบเทยีบการตดิตามผูส้ัมผัสโรคแบบเขม้ขน้สองวธิใีนผูป่้วยหญงิไทยทีเ่ป็นโรคตดิตอ่ทาง

เพศสัมพันธ์
อ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

170 การเปรยีบเทยีบการนับเรตคิวิโลไซตจ์ากเครือ่งนับเม็ดเลอืดอัตโนมัต ิและเครือ่งโฟลไซโตรมเิตอร์ นางสาวบณุยนุช ชชัวานชิกลุ อายรุศาสตร์

171
การเปรยีบเทยีบการรักษาดว้ยเครือ่งใหอ้อกซเิจนอัตราการไหลสงูผา่นทางจมกูกับการรักษาดว้ย

ออกซเิจนตามปกตใินผูป่้วยทีม่อีาการเหนือ่ยเฉียบพลันทีห่อ้งฉุกเฉนิ
รศ. นพ.แจม่ศักดิ ์ไชยคนุา อายรุศาสตร์

172

การเปรยีบเทยีบการวดัคา่ความหนากระจกตาของกลุม่ผูป่้วยทีม่กีระจกตาผดิปกต ิโดยเครือ่งอัล

ตราซาวดว์ดัความหนากระจกตา, เครือ่งมอืถา่ยภาพสองมติขิองกระจกตา และดา้นหนา้ลกูตาดว้ย

แสงเลเซอร,์ เครือ่งมอืถา่ยภาพสองมติสิเปคตรอลโดเมน ของกระจกตา และ เครือ่งมอืถา่ยภาพ

พืน้ผวิกระจกตา

รศ. พญ.อังคณา เมธไีตรรัตน์ จักษุวทิยา

173
การเปรยีบเทยีบก าลังในการงอขอ้ศอกของผูป่้วยบาดเจ็บขา่ยประสาทแขนเบรเคยีล หลังไดรั้บการ

รักษาโดยการผา่ตัดยา้ยเสน้ประสาท เทยีบกับการผา่ตัดยา้ยกลา้มเนือ้จากขา
อ. นพ.รุง่ศักดิ ์ล ิม่ทองแทง่ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

174

การเปรยีบเทยีบความแมน่ย าในการวนิจิฉัยโรคของเครือ่งตรวจการนอนหลับชนดิพกพาระดับที3่

กับเครือ่งมอืตรวจการนอนหลับชนดิมาตรฐานในโรงพยาบาลในการวนิจิฉัยภาวะหยดุหายใจขณะ

หลับจากการอดุกัน้ในผูป่้วยเด็ก

ผศ.นพ.อาชวนิทร ์ ตันไพจติร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

175
การเปรยีบเทยีบความชกุและผลลัพธท์างคลนิกิของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะทพุโภชนาการโดยใชเ้กณฑ์

การวนิจิฉัยทีต่า่งกันในคลนิกิผูส้งูอาย ุโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ชโลบล เฉลมิศรี เวชศาสตรป้์องกันและสังคม
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176

การเปรยีบเทยีบความสัมพันธร์ะหวา่ง ดัชนีชีว้ดัการสอ่งกลอ้งปากมดลกูดว้ยคอลโปสโคปโดย

หลดี(Reid colposcopic index) และ คะแนนของสวดี (Swede score) กับ พยาธวิทิยาของปาก

มดลกู

รศ.นพ.พรีพงศ ์อนิทศร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

177
การเปรยีบเทยีบความหนาตรงกลางกระจกตาและความดันตาโดยใชเ้ครือ่งNT 530P, 

NT-4000,Pentacamและเครือ่ง OCT visante tm
นางสาวประเทอืงศร ีชอ้นพมิาย จักษุวทิยา

178
การเปรยีบเทยีบคา่ prothrombin time ratio และactivated partial thromboplastin time ratio 

ชว่ยในการหาสาเหตขุอง coagulopathy ไดห้รอืไม่
อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

179

การเปรยีบเทยีบคา่ค านวณปรมิาณรังสขีองการวางแผนการรักษาจากเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT 

simulation) กับคา่ค านวณปรมิาณรังสโีดยใชภ้าพเสมอืนเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีส่รา้งจากภาพ

เอกซเรยบ์นเตยีงฉายรังส ี(on board Cone Beam CT) ในผูป่้วยมะเร็งหลังโพรงจมกูทีรั่บการ

รักษาดว้ยการฉายรังสสีามมติแิปรความเขม้

รศ. พญ.จันจริา เพชรสขุศริิ รังสวีทิยา

180
การเปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติของผูป่้วยมะเร็งทวารหนักทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเปิดทวารเทยีมทีห่นา้

ทอ้งกับผูท้ีรั่บการตอ่ทวารหนัก
ผศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

181
การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและอัตราการใชง้านอยา่งตอ่เนือ่งของ CPAP ชนดิตดิตัง้บนศรีษะกับ

ชนดิดัง้เดมิในการรักษาภาวะหยดุหายใจขณะหลับชนดิอดุกัน้
ผศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

182 การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของเทา้เทยีม 3 ชนดิ : การศกึษาน ารอ่ง นางสาวธันยพร รักบางบรูณ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

183
การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลระหวา่งยาสมนุไพรบรรเทารดิสดีวงทวารกับยาไมโครไนซพ์วิรไิฟดฟ์

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

184
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการเชือ่มขอ้กระดกูสันหลังดว้ยกระดกูเชงิกรานกับสารกระตุน้

การสรา้งกระดกู (rhBMP-2) ในการผา่ตัดทางดา้นหนา้และดา้นขา้งเพือ่เชือ่มขอ้กระดกูสันหลัง
รศ. นพ.วรีะศักดิ ์สทุธพิรพลางกรู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

185
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการเรยีนการสอน Confusion Assessment Method-ICU 

(CAM-ICU) โดยการเรยีนผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสก์ับการเรยีนการสอนตามปกติ
ผศ. พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิัญญวีทิยา

186

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแรงดันบวกทีม่กีารควบคมุปรมิาตร

อากาศกับการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแรงดันบวกแบบควบคมุดว้ยความดัน ในผูป่้วยถงุลมโป่งพองที่

มอีาการก าเรบิฉับพลัน

อ. นพ.โชค ลิม้สวุฒัน์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

187
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใหอ้อกซเิจนในอัตราการไหลสงูผา่นทางจมกูกับการรักษา

แบบมาตรฐาน ในผูป่้วยฉุกเฉนิทีม่ภีาวะน ้าทว่มปอดทีม่สีาเหตจุากหวัใจ
อ. พญ.ธันยพร นครชยั เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ
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188
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใหอ้อกซเิจนในอัตราการไหลสงูผา่นทางจมกูกับการรักษา

แบบมาตรฐาน ในผูป่้วยฉุกเฉนิระยะสดุทา้ยทีป่ฏเิสธการใสท่อ่ชว่ยหายใจ
อ.พญ.อรลักษณ์ เรอืงสมบรูณ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

189
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของผา้ยดืพันขาทีม่สีัญลักษณ์ชว่ยบอกระดับความดัน กับผา้ยดืพัน

ขาแบบปกตใินการพันขาใหไ้ดค้วามดันทีเ่หมาะสมในผูป่้วยภาวะหลอดเลอืดด าบกพรอ่งเรือ้รัง
ผศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

190

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของมาตรการลดไขเ้มือ่ใชย้าพาราเซตามอล (GPO) ชนดิรับประทาน

 เทยีบกับชนดิใหท้างทวารหนัก(Poro Suppo) ในผูป่้วยเด็กทีม่ไีขส้งู บัญช ีPoro Suppo Project

 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-421404-6)

รศ. พญ.จฬุธดิา  โฉมฉาย กมุารเวชศาสตร์

191

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาฆา่เชือ้ราโพซาโคนาโซล และฟลโูคนาโซล ในการป้องกัน

การตดิเชือ้ราแบบลกุลามในผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บการปลกูถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืดใน

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่

รศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

192

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาชาแบบพน่ (10% Lidocaine spray) ในการลดความเจ็บปวด

ขณะใสห่ว่งคมุก าเนดิชนดิมทีองแดงในสตรทีีไ่มเ่คยคลอดบตุรทางชอ่งคลอด: การทดลองแบบ

สุม่และปกปิดสองทางกับยาหลอก

อ. พญ.นลนิี พาณชิยวฏั สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

193

การเปรยีบเทยีบปรมิาตรของอากาศทีเ่หมาะสมจากการใชถ้งุบบีลมผา่นหนา้กากกันลมยอ้นขนาด

ส าหรับเด็กและขนาดส าหรับผูใ้หญ ่ในสถานการณ์จ าลองการชว่ยชวีติผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่ภีาวะหวัใจ

หยดุเตน้บนรถพยาบาล

อ.นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

194

การเปรยีบเทยีบผลการตรวจการตดิเชือ้เอชพวีสีายพันธุก์ลุม่เสีย่งสงูดว้ยระบบโคบาส 4800 

ระหวา่งการเก็บรักษาเซลลด์ว้ยน ้ายารักษาสภาพเซลลป์ากมดลกูของโรงพยาบาลศริริาชกับ

น ้ายาพรเีซริฟ์ซทิ

ผศ. นพ.ออรพล ใจชืน่ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

195
การเปรยีบเทยีบผลการตัง้ครรภโ์ดยการฉีดน ้าอสจุเิขา้ในโพรงมดลกูจากน ้าเชือ้ของสามแีละ

น ้าเชือ้ของผูบ้รจิาคในผูป่้วยทีม่ารับการรักษาภาวะมบีตุรยาก ณ โรงพยาบาลศริริาช
พญ.อัจจมิา ตันกลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

196
การเปรยีบเทยีบผลการท างานของอปุกรณ์ 2 ชนดิส าหรับใหอ้อกซเิจน (ทอ่จมกูกับหนา้กาก) 

หลังการใหย้าระงับความรูส้กึ
รศ. พญ.มานี รักษาเกยีรตศิักดิ์ วสิัญญวีทิยา

197
การเปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดบรเิวณทวารหนักโดยการฉีดยาชารอบทวารหนักระหวา่งผูป่้วยนอก

และผูป่้วยใน
นพ.วรตุม ์บญุนธิ ิ ศัลยศาสตร์
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198

การเปรยีบเทยีบผลการรักษาในกลุม่ผูป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจหอ้งบนสัน่พริว้กับกลุม่ทีไ่มม่ภีาวะหวัใจ

หอ้งบนสัน่พริว้ ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการใชอ้ปุกรณ์ลากลิม่เลอืดในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอดุ

ตันเฉียบพลัน

รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

199

การเปรยีบเทยีบผลการรักษาของผูป่้วยหลอดเลอืดแดงใหญช่อ่งทอ้งโป่งพองทีม่อีาการแตไ่มม่ี

การแตกกับผูป่้วยทีม่กีารแตก ดว้ยการรักษาโดยวธิกีารผา่ตัดแบบใสห่ลอดเลอืดเทยีมผา่นทาง

สายสวนในโรงพยาบาลศริริาช

น.ต. ผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

200
การเปรยีบเทยีบผลการรักษาดว้ยการผา่ตัดแบบใสส่ายสวนทางหลอดเลอืดในผูป่้วยหลอดเลอืด

แดงใหญช่อ่งทอ้งโป่งพองทีม่อีาการแตไ่มม่กีารแตกกับผูป่้วยทีไ่มม่อีาการเมือ่รักษา
นาวาอากาศตร ีผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

201
การเปรยีบเทยีบผลการรักษาดว้ยวธิกีารฉายรังสแีละวธิกีารฉายรังสรีว่มกับการรักษาดว้ยฮอรโ์มน

ภายหลังการผา่ตัดตอ่มลกูหมากในผูป่้วยมะเร็งตอ่มลกูหมากทีม่คีวามเสีย่งสงู
อ. นพ.วรัชญ ์วรนสิรากลุ ศัลยศาสตร์

202

การเปรยีบเทยีบผลการรักษาภาวะการฉีกเซาะเฉียบพลันและกึง่เฉียบพลันของผนังหลอดเลอืด

แดงใหญส่แตนฟอรด์ชนดิบ ีระหวา่งวธิกีารใสห่ลอดเลอืดเทยีมทีม่ขีดลวดหุม้กับวธิกีารใสข่ดลวด

เพิม่เตมิ

รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฎอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

203
การเปรยีบเทยีบผลการรักษามะเร็งล าใสเ้ร็คตัมสว่นปลายระหวา่งการผา่ตัดผา่น ทางหนา้ทอ้งและ

การผา่ตัดแบบรกุล ้านอ้ย
อ. นพ.อัฐพร ตระการสงา่ ศัลยศาสตร์

204
การเปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแบบใหค้วามดันบวกคงทีโ่ดยไมต่อ้ง

ใสท่อ่ชว่ยหายใจและการใหอ้อกซเิจนบ าบัดในผูป่้วยถกูแรงกระแทกบรเิวณทรวงอกจากอบุัตเิหตุ
อ. นพ.จตพุร ศริกิลุ ศัลยศาสตร์

205
การเปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งการผา่ตัดกลา้มเนือ้หลอดอาหารโดยวธิสีอ่งกลอ้งทางหนา้

ทอ้งและวธิกีารสอ่งกลอ้งผา่นทางปากในผูป่้วยโรคอะคาเลเซยี
อ. นพ.ชยัณรงค ์พลานุสติเทพา ศัลยศาสตร์

206
การเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหร์ะหวา่งเครือ่งอัตโนมัต ิIndiko Plus และ Cobas e411 ในการ

ตรวจวเิคราะหร์ะดับยา Cyclosporine และ Everolimus ในเลอืดผูป่้วย
นายทพิเนตร เขยีววจิติร งานพษิวทิยา

207
การเปรยีบเทยีบผลของโปรแกรมการบรหิารแขนและขอ้ไหลแ่บบเดมิและแบบปรับปรงุตอ่

ภาวะแทรกซอ้นหลังผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีไ่ดรั้บการผา่ตัด
นางสาวสชุาดา สงวนพรรค ฝ่ายการพยาบาล

208
การเปรยีบเทยีบผลของการใชน้ ้าเกลอืความเขม้ขน้สงู (ไฮเปอรโ์ทนกิ) กับน ้าเกลอืความเขม้ขน้

ปกตชินดิพน่จมกู เพือ่บรรเทาอาการคัดจมกูระยะสัน้ในผูป่้วยโรคจมกูอักเสบจากภมูแิพ ้
อ. นพ.ไตรภมู ิสวุรรณเวช โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

209
การเปรยีบเทยีบผลของการค านวณคา่ปรมิาณเหล็กในตับระหวา่งการค านวณโดยรวมและไมร่วม

หลอดเลอืดในตับจากภาพ MRI
รศ. ดร.ไพรัช สายวริณุพร รังสวีทิยา
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210
การเปรยีบเทยีบผลของการค านวณคา่ปรมิาณเหล็กในตับระหวา่งวธิกีารแบบ R2* กับ R2 บน

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

211

การเปรยีบเทยีบผลของสารละลาย 5% อัลบมูนิ และสารละลาย 4% เจโลฟิวซนิในการรักษา

ภาวะขาดสารน ้าในผูป่้วยตดิเชือ้รนุแรงทีม่ภีาวะช็อคทีเ่ขา้รับการรักษาในหออภบิาลผูป่้วยวกิฤต

ศัลยกรรม

ศ. พญ.สณีุรัตน์ คงเสรพีงศ์ วสิัญญวีทิยา

212
การเปรยีบเทยีบผลลัพธก์ารตัง้ครรภแ์ละความเสีย่งชว่งปรกิ าเนดิระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยชีว่ยการ

เจรญิพันธุว์ธิเีด็กหลอดแกว้กับการตัง้ครรภป์กตขิองโรงพยาบาลศริริาช
พญ.พรพรรณ พะลัง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

213

การเปรยีบเทยีบผลลัพธข์องการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงสว่นชอ่งทอ้งโป่งพองทีส่ว่นตน้ของ

หลอดเลอืดมกีารบดิงอรนุแรงกับประเภททีไ่มม่กีารบดิงอรนุแรงดว้ยการสอดใสห่ลอดเลอืดเทยีม

ทางขาหนีบ

ผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

214
การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิของวยัรุน่และเยาวชนกอ่นและหลังการไดรั้บความรู ้

เรือ่งสารเสพตดิ
ผศ.พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

215
การเปรยีบเทยีบพัฒนาการดา้นภาษาทีอ่าย ุ18 เดอืน ระหวา่งกลุม่ ทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการอา่นกับ

กลุม่ท่ัวไปในเด็กเกดิกอ่นก าหนดทีอ่ายคุรรภ ์28-32 สัปดาห์
ผศ. พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ กมุารเวชศาสตร์

216

การเปรยีบเทยีบภาพเอมอารไ์อของชอ่งประสาทสมองคูท่ี ่8 ระหวา่งภาพท ี2ทีม่คีวามละเอยีดสงู

กับภาพหลังฉีดสารปรับความเปรยีบตา่งในผูป่้วยทีม่อีาการสญูเสยีการไดย้นิจากพยาธสิภาพของ

ประสาทการรับเสยีง

ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ รังสวีทิยา

217
การเปรยีบเทยีบภาพทางรังสจีากการรักษาภาวะกระดกูสน้เทา้หกัแบบเปิดแผลเล็กดว้ยการยดึสกรู

เพยีงอยา่งเดยีวกับการยดึดว้ยสกรแูละแผน่โลหะยดึตรงึกระดกูแบบล็อคขนาดเล็ก
อ. นพ.ทศ หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

218
การเปรยีบเทยีบภาวะแข็งตัวของหลอดเลอืดแดงระหวา่งกลุม่ผูป่้วยกอ่นและกลุม่ผูป่้วยหลังปลกู

ถา่ยไต
รศ. นพ.อรรถพงศ ์วงศว์วิฒัน์ อายรุศาสตร์

219

การเปรยีบเทยีบยาพราซเูกรล (Prasugrel) และยาโคลพโิดเกรล (Clopidogrel) ในผูเ้ขา้รว่มการ

ศกึษาวจัิยทีเ่ป็นโรคหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลัน (ACS) ทีม่ภีาวะเจ็บเคน้อกชนดิไมค่งที ่(unstable 

angina) เป็นโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดชนดิ non-ST-segment elevation myocardial 

infraction (UA/NSTEM) ทีเ่ขา้รับการรักษาดว้ยยาการศกึษาวจัิยไทรโลจี ้(TRILOGY) บัญช ี

TRILOGY คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-423164-0)

ศ. นพ.รุง่โรจน์  กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์
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220
การเปรยีบเทยีบระดับธาตทุองแดงในเลอืดของผูป่้วยโรคเนือ้งอกของตอ่มไทรอยดช์นดิแปปิลลารี่

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

221
การเปรยีบเทยีบระยะเวลาระหวา่งระยะเวลารักษาในรายงานชนัสตูรกับระยะเวลารักษาจรงิใน

ผูบ้าดเจ็บจากกระดกูจมกูหกั
นพ.ชยัธวชั หาญคณุากร นติเิวชศาสตร์

222

การเปรยีบเทยีบระหวา่ง การใหย้ากนิ ramosetron กับยาหลอกกอ่นผา่ตัด เพือ่ป้องกันอาการ

คลืน่ไสอ้าเจยีนและอาการคันหลังจากไดรั้บยา morphine ทางน ้าไขสันหลังในผูป่้วยทีม่ารับการ

ผา่ตัดทางนรเีวช

อ. พญ.สรุสวด ีวงัน ้าทพิย์ วสิัญญวีทิยา

223

การเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิ ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร และผลของการรักษาโรค

กลา้มเนือ้อักเสบไมท่ราบสาเหตชุนดิ necrotizing autoimmune myopathy และโรคกลา้มเนือ้

อักเสบไมท่ราบสาเหตชุนดิอืน่ๆ ในผูป่้วยไทย

รศ.พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

224
การเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิของวณัโรคตอ่มน ้าเหลอืงทีค่อเพือ่ใชใ้นการแยกจากโรคมะเร็ง

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

225
การเปรยีบเทยีบลักษณะทีพ่บจากภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอก ของผูป่้วยวณัโรคทีไ่มม่กีาร

ตดิเชือ้เอชไอว ีระหวา่งกลุม่ทีม่กีารดือ้ยาหลายขนานตัง้แตแ่รก และกลุม่ไวตอ่ยา
ผศ. พญ.สวุมิล วงศล์ักษณะพมิล รังสวีทิยา

226
การเปรยีบเทยีบลักษณะทีพ่บจากภาพเอ็กซเรยรั์งสทีรวงอกของผูป่้วยวณัโรคระหวา่งกลุม่ทีม่กีาร

ตดิเชือ้ และกลุม่ทีไ่มม่กีารตดิเชือ้เอชไอวี
ผศ. พญ.สวุมิล วงศล์ักษณะพมิล รังสวีทิยา

227

การเปรยีบเทยีบลักษณะภาพทางรังสวีทิยาจากเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรข์องหลอดเลอืดหลังการ

รักษาดว้ยวธิ ีEndovascular aneurysm repair (EVAR) ในการเกดิ Persistent และ transient 

type II endoleak

รศ. พญ.จติรลัดดา วะศนิรัตน์ รังสวีทิยา

228 การเปรยีบเทยีบลายนิว้มอืระหวา่งชัน้หนังแทแ้ละชัน้หนังก าพรา้เพือ่การพสิจูน์เอกลักษณ์บคุคล นพ.อธคิม ใจกลา้ นติเิวชศาสตร์

229
การเปรยีบเทยีบวธิกีารแยกเซลลท์ารกเพศชายในครรภจ์ากเลอืดสตรตีัง้ครรภเ์ดีย่วระหวา่ง

วธิกีารใชข้นาดของเซลลแ์ละวธิกีารแยกเซลลโ์ดยแอนตบิอดี
อ. นพ.สกทิา มว่งไหมทอง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

230
การเปรยีบเทยีบศักยภาพของชดุน ้ายา Identifiler® Plus และ GlobalFiler® Express ในการ

ตรวจวเิคราะห ์Chimerism หลังการปลกูถา่ยไขกระดกู
นางสาวสลสิา สารพัฒน์ นติเิวชศาสตร์

231

การเปรยีบเทยีบอัตราการปฏสินธขิองไขอ่อ่นหนูหลังไดรั้บการแชแ่ข็งกอ่นและหลังการเพาะเลีย้ง

ภายนอกรา่งกาย (Comparison of fertilization rate of mouse oocytes vitrified before and 

after in vitro maturation)

ผศ. นพ.จปรัฐ  ปรชีาพานชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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232

การเปรยีบเทยีบอัตราความส าเร็จของการสลายนิว่ในผูป่้วยทีเ่ป็นนิว่ในทอ่ไตสว่นบนระหวา่งการ

สอ่งกลอ้งเพือ่สลายนิว่ในทอ่ไต (URSL) และการสลายนิว่โดยใชค้ลืน่เสยีงจากภายนอกรา่งกาย 

(ESWL)

อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

233
การเปรยีบเทยีบอบุัตกิารณ์การเกดิเบาหวานภายหลังการตดิตาม 5 ปีในผูป่้วยโรคถงุน ้ารังไขห่ลาย

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

234
การเปลีย่นแปลงของการตรวจพบยนีบรีาฟกลายพันธุ ์(BRAFV600E  ) ในเลอืดของผูป่้วยกอ่น

และหลังการ รักษามะเร็งตอ่มไทรอยด์
อ.นพ. วรตุม ์พงศาพชิญ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

235
การเปลีย่นแปลงของการท างานของกะบังลมระหวา่งการทดสอบการหายใจเองโดยปราศจาก

เครือ่งชว่ยหายใจ
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

236 การเปลีย่นแปลงของการยิม้และผวิหนังบรเิวณใบหนา้ในแตล่ะชว่งอายุ ผศ. พญ.ศศมิา เอีย่มพันธุ์ ตจวทิยา

237
การเปลีย่นแปลงของขนาดและคณุภาพของ supraspinatus tendon ระหวา่งกอ่นและหลังการ

ผา่ตัด ในผูป่้วยภาวะเอ็นฉีกขาด
รศ. พญ.นติยา เล็กตระกลู รังสวีทิยา

238
การเปลีย่นแปลงของผวิหนา้ลกูตาหลังเปลีย่นยาหยอดตาจาก Prostaglandins ชนดิตา่งๆมาเป็น 

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

239
การเปลีย่นแปลงของหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งอกภายหลังการผา่ตัดใสส่ายสวนหลอดเลอืด

แดงใหญช่นดิขดลวดหุม้กราฟต ์(Aortic stent graft)
ผศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

240
การเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาของระบบการหายใจในผูป่้วยโรคอว้นภายหลังจากการผา่ตัดลด

น ้าหนัก
รศ. พญ.เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

241
การเปลีย่นแปลงระดับ 25-hydroxyvitamin D ในซรัีมของผูท้ีไ่ดรั้บวติามนิด ี2 เสรมิจากแนวทาง

ปฏบิัตขิองออรโ์ธปิดกิสศ์ริริาช
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

242

การเปลีย่นยากดภมูคิุม้กันจากกลุม่ calcineurin inhibitors (CNI) เป็นยากลุม่ mammalian 

target of rapamycin (mTOR) inhibitors ในผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บการปลกูถา่ยไตในโรงพยาบาลศริิ

ราช

อ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

243
การเผาผลาญกลโูคสในผูป่้วยเด็กและวยัรุน่อายรุะหวา่ง 12-20 ปีทีเ่ป็นธาลัสซเีมยีชนดิ

ฮโีมโกลบนิเอ็ช
รศ. พญ.ไพรัลยา นาควชัระ กมุารเวชศาสตร์

244
การเพิม่ขึน้ของน ้าหนักตัวในผูป่้วยโรคจติเภททีไ่ดรั้บการรักษาดว้ย haloperidol เปรยีบเทยีบกับ 

risperidone ในหน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกจติเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
นพ.ดนุพล สรรวานชิ จติเวชศาสตร์
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245 การเพิม่ความส าเร็จของการใสห่นา้กากครอบกลอ่งเสยีงโปรซลีโดยการน าดว้ยทอ่หลอดอาหาร ผศ. พญ.อรวรรณ พงศร์ววีรรณ วสิัญญวีทิยา

246

การเพิม่จ านวนผูป่้วย ทีป่ราศจากอาการไมส่บายบรเิวณล าคอและกลอ่งเสยีง ภายหลังการระงับ

ความรูส้กึแบบท่ัวไปทีช่ว่ยหายใจดว้ยหนา้กากครอบกลอ่งเสยีง โดยใชเ้บนไซดามนีไฮโดรคลอ

ไรดพ์น่บรเิวณกระเปาะลมของหนา้กากครอบกลอ่งเสยีง

อ. นพ.สถติย ์ชยัรัตนวานชิ วสิัญญวีทิยา

247 การเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวเิคราะหด์เีอ็นเอปรมิาณนอ้ยในน ้าอสจุิ นายเอกชยั ผาสขุ นติเิวชศาสตร์

248
การเพิม่ประสทิธภิาพการนับแยกชนดิเซลลใ์นน ้าไขสันหลังดว้ยการเตมิสารละลายโปรตนี การวจัิย

แบบน ารอ่ง
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

249
การเรยีนการสอนการใสส่ายสวนหลอดเลอืดด าชว่ยลดภาวะแทรกซอ้นของการใสส่ายสวนหลอด

เลอืดด าใหญใ่นหอผูป่้วยเวชบ าบัดวกิฤต
ผศ. นพ.สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์

250 การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐาน: การสง่เสรมิการบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาพในโรงพยาบาลศริริาช อ. ดร. พญ.ภัทรวลัย ตลงึจติร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

251 การเรยีนรูใ้นการฉีดยาชาในชอ่งฟาสเชยีอลิเิอกา้โดยใชเ้ครือ่งอัลตราซาวด์ อ. นพ.ชพูงศ ์ลว้นศรตีสิกลุ วสิัญญวีทิยา

252

การเรยีนรูทั้กษะการใสท่อ่หายใจของนักศกึษาแพทยด์ว้ยอปุกรณ์ใสท่อ่ชว่ยหายใจแบบวดิโีอ 

(videolaryngoscope) ชนดิตา่งๆ เปรยีบเทยีบกับ อปุกรณ์ใสท่อ่ชว่ยหายใจแบบมาตรฐาน (direct 

laryngoscope)

พญ.ภณนียา นิม่ปญุญก าพงษ์ วสิัญญวีทิยา

253
การเลาะหลอดเลอืดด าซาฟีนัสส าหรับการผา่ตัดท าทางเบีย่งหลอดเลอืดแดงโคโรนารโีดยวธิเีปิด

แผลเป็นชว่งเปรยีบเทยีบกับการเปิดแผลยาว
อ. นพ.เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ศัลยศาสตร์

254

การเลอืกผูป่้วยเสน้เลอืดในสมองขาดเลอืดทีรั่กษาทางรังสรีว่มรักษาระหวา่งการถา่ยภาพเอกซเรย์

คอมพวิเตอรส์มอง, การถา่ยภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรห์ลอดเลอืดสมอง, การถา่ยภาพเอกซเรย์

คอมพวิเตอรส์มองตรวจการแพรก่ระจายของเลอืด

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

255 การเสพสารแอมเฟตามนิและผลกระทบตอ่การตัง้ครรภ์ ผศ. นพ.มานพชยั ธรรมคันโธ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

256
การเสยีชวีติ และความพกิารรนุแรงในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตันเฉียบพลันทีม่ี

อาการนอ้ย
พญ.รับพร ทักษิณวราจาร อายรุศาสตร์

257 การแปลและวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงของแบบสอบถามส าหรับผูใ้ชก้ายอปุกรณ์ฉบับภาษาไทย นางสาวชลธชิา แชม่ขนุทด โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

258 การแพทยแ์บบแมน่ย าในโรคมะเร็ง รศ.นพ.มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์

259 การแพรร่ะบาดของเชือ้ Parvovirus B19 ในบคุลากรทางการแพทยใ์นหอผูป่้วยเด็ก พญ.สาธดิา สังเกตุ กมุารเวชศาสตร์

260

การแยกความแตกตา่งของภาพทีแ่สดงจากภาพตัดขวางทางคอมพวิเตอรแ์ละภาพจากคลืน่

แมเ่หล็กไฟฟ้าของกอ้นเนือ้งอกไตชนดิทีม่เีนือ้เยือ่ไขมัน-กลา้มเนือ้-เสน้เลอืด แตม่สีัดสว่นของ

ไขมันอยูน่อ้ย กับมะเร็งเนือ้เยือ่ไตชนดิใส

ผศ. พญ.รณษิฐา ทองดี รังสวีทิยา
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261

การแยกความแตกตา่งระหวา่งเนือ้งอกของตอ่มหมวกไตชนดิไมร่า้ยทีม่ไีขมันเป็นสว่นประกอบ

นอ้ยและเนือ้งอกของตอ่มหมวกไตทีเ่กดิจากการกระจายมาของมะเร็งในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคมะเร็ง

นอกตอ่มหมวกไตโดยใชล้ักษณะจากภาพถา่ยเอกซเรยค์อมพวิเตอร์

อ. นพ.ทวศีักดิ ์วรรณชาลี อายรุศาสตร์

262
การแยกสว่นของหลอดเลอืดจากเนือ้ตับแบบกึง่อัตโนมัตใินผูป่้วยทีม่ปีรมิาณเหล็กเกนิโดยใชว้ธิี

แบบ fuzzy c-mean
ดร.ไพรัช สายวริณุพร รังสวีทิยา

263
การแยกสว่นของหลอดเลอืดจากเนือ้ตับแบบอัตโนมัตในผูป่้วยทีม่ปีรมิาณเหล็กเกนิโดยใชว้ธิแีบบ 

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

264

การแสดงออกของโปรตนีลดแรงตงึผวิชนดิเอ ชนดิบ ีชนดิซ ีและชนดิด ีในเนือ้เยือ่ชัน้ในของรก 

ซร่ัีมเลอืดสายสะดอืมนุษยท์ีไ่ดจ้ากมารดาทีม่อีายคุรรภค์รบก าหนดคลอด และน ้าคร า่ชว่งการ

ตัง้ครรภไ์ตรมาส 2

ดร.ทัศนีย ์ เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

265 การใช ้F-18 FDG PET/CT ส าหรับการถา่ยภาพผูป่้วยวณัโรคนอกปอด ศ. พญ.ภาวนา ภสูวุรรณ รังสวีทิยา

266
การใช ้HbA1c ในการตรวจคัดกรองและวนิจิฉัยภาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภแ์ละความสัมพันธ์

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

267

การใช ้Magnetic Resonance Spectroscopy และ Perfusion Magnetic Resonance imaging

ในการศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบความผดิปกต ิบรเิวณขอบของเนือ้งอกสมองกลุม่ Malignant brain 

glioma ทีม่ภีาพความผดิปกตจิาก T1W with gadolinium และ FLAIR/T2W MRI Image ในการ

พยากรณ์การเป็นซ า้ของเนือ้งอกภายหลังรับการผา่ตัดรักษา

ผศ. นพ.ธรีพล วทิธเิวช ศัลยศาสตร์

268 การใช ้smartphone ขณะใหก้ารระงับความรูส้กึของแพทยป์ระจ าบา้นวสิัญญวีทิยา ผศ. พญ.กษณา รักษมณี วสิัญญวีทิยา

269
การใชเ้ครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าชนดิฝังในรา่งกายแบบตน้ทนุต า่ส าหรับผูป่้วยพารก์นิสันทีเ่คยผา่ตัดฝัง

ตัวกระตุน้ในสมองแลว้
ผศ. นพ.ศรัณย ์นันทอารี ศัลยศาสตร์

270
การใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจชนดิไมค่กุคามในผูป่้วยทีม่ภีาวะการหายใจลม้เหลว ทีห่อผูป่้วย

อายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

271
การใชเ้ครือ่งวดัปรมิาณสารน ้าจากความตา้นทานไฟฟ้า ชว่ยประเมนิและการก าจัดสารน ้า ในผูป่้วย

วกิฤตทีไ่ดรั้บการบ าบัดทดแทนไต
รศ. พญ.รณษิฐา รัตนะรัต อายรุศาสตร์

272
การใชเ้ซลลต์น้ก าเนดิมเีซ็นไคมจ์ากน ้าคร า่มนุษยร์ว่มกับไฮโดรเจลจากพอลเีอทลีนีไกลคอล ใน

การรักษาขอ้เขา่บาดเจ็บในกระตา่ย
รศ.นพ.สภัุกด ีจลุวจิติรพงษ์ สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา
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273
การใชเ้ซลลป์ากมดลกูของมนุษยเ์ป็นเนือ้เยือ่ตัง้ตน้ส าหรับการตรวจหาแอนตบิอดใีนกระแสเลอืด

ของผูป่้วยโรคตุม่น ้าพองใสเพมฟิกัส
ผศ. พญ.ปภาพติ ตูจ้นิดา ตจวทิยา

274
การใชเ้ทคนคิ next generation sequencing ในการตรวจกรองเชือ้เอชไอวลีกูผสมในการศกึษา

ระบาดวทิยาโมเลกลุของเชือ้เอชไอวใีนประเทศไทย
ผศ.นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

275
การใชเ้ทคนคิการท าผา่ตัด Inquino-intrapelvic ส าหรับท า reduction และ fixationกระดกูเบา้

สะโพกหกั
ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

276 การใชเ้สยีงดนตรคีวามถีเ่ฉพาะตัวเพือ่บ าบัดผูป่้วยทีม่เีสยีงดังในหู พญ.เกศรนิ กติตวิรรณวงศ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

277
การใชเ้สยีงดนตรปีรับแตง่ความถีเ่ปรยีบเทยีบกับเสยีงดนตรท่ัีวไปในการรักษาผูป่้วยทีม่อีาการ

เสยีงรบกวนในหู
ผศ. พญ.ศริพิร ลมิป์วริยิะกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

278 การใชเ้อกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นการประเมนิการผา่ตัดไดใ้นมะเร็งตับออ่นชนดิ adenocarcinoma รศ. พญ.โสภา พงศพ์รทรัพย์ รังสวีทิยา

279
การใชเ้อ็กซเรยค์อมพวิเตอรช์อ่งอกทีม่คีวามละเอยีดสงูและการตรวจสมรรถภาพปอดในการ

วนิจิฉัยภาวะแทรกซอ้นในปอดทีเ่กดิจากโรคทางระบบตา่งๆ ในรา่งกาย ของโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ปรยีชาต ์ปาจารย์ รังสวีทิยา

280
การใชเ้อนไซมโ์ทรโปนนิทคีวามไวสงูในการวนิจิฉัยโรคกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉียบพลันใน

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. นพ.ฉัตรกนก ทมุวภิาต ศนูยโ์รคหวัใจ

281
การใชแ้บบประเมนิคะแนน Patient-Generated Subjective Global Assessment เพือ่ประเมนิหา

ความชกุของภาวะทพุโภชนาการในผูป่้วยมะเร็งนรเีวช
พญ.ชมพนุูช จันทรกระวี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

282
การใชแ้บบสอบถาม Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) เพือ่คัดกรองภาวะ

ซมึเศรา้ ในผูป่้วยทีม่อีาการปวดจากมะเร็ง
อ.พญ.สรัุสวด ีวงัน าทพิย์ วสิัญญวีทิยา

283 การใชไ้ซโตไคน์เพือ่เป็นดัชนีชีว้ดัถงึความรนุแรงทางคลนิกิในผูป่้วยโรคลปัูสชาวไทย
Assist. Prof.Praveena Chiowchanwisawakit, 

M.D.
อายรุศาสตร์

284

การใชค้ะแนน Alberta Stroke Program Early CT จาก เอกซเ์รยค์อมพวิเตอรห์ลอดเลอืดสมอง 

เพือ่ท านายบรเิวณสมองขาดเลอืดของผูป่้วยภาวะหลอดเลอืดสมองตบีหลังการรักษาดว้ยวธิทีาง

รังสรีว่มรักษา เปรยีบเทยีบกับการใชค้ะแนน Alberta Stroke Program Early CT จาก เอกซเ์รย์

คอมพวิเตอรส์มอง

อ. นพ.บญุฤกษ์ แสงเพชรงาม รังสวีทิยา
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285
การใชค้า่ของการเปลีย่นแปลงของแรงดันชพีจร (pulse pressure variation, PPV) เป็นแนวทาง

การใหส้ารน ้าแบบมเีป้าหมายระหวา่งการผา่ตัดการะดกูสันหลังทีซ่ับซอ้น
อ.พญ.กรณุา วงษ์ตัง้มั่น วสิัญญวีทิยา

286
การใชต้ัวชีว้ดัทางภาวะโภชนากอ่นผา่ตัดเพือ่ตดิตามการฟ้ืนตัวหลังผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งกระเพาะ

ปัสสาวะทีเ่ขา้รับการผา่ตัดน ากระเพาะปัสสาวะออกทัง้หมด
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

287
การใชท้ะเบยีนผูป่้วยกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลันชนดิคลืน่ไฟฟ้าหวัใจม ีST segment ยก 

ในโรงพยาบาลศริริาช เพือ่พัฒนาคณุภาพการดแูลผูป่้วย
ผศ. พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

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

289
การใชบ้รกิารการแพทยท์างเลอืกและการแพทยผ์สมผสานของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองใน

โรงพยาบาลศริริาช ประเทศไทย
รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

290
การใชภ้าพเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นการแยกมะเร็งล าไลใ้หญช่นดิ mucinous และ non-mucinous

 adenocarcinoma
ศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภสิารธนรักษ์ รังสวีทิยา

291 การใชภ้าพรังสทีรวงอกดา้นขา้งเพือ่วนิจิฉัยภาวะหวัใจหอ้งลา่งซา้ยโต รศ. พญ.กันยารัตน์ โตธนะรุง่โรจน์ รังสวีทิยา

292
การใชภ้าพรังสหีลอดเลอืดสมองจากการตรวจทางรังสรีว่มรักษาเพือ่ประเมนิบรเิวณของเนือ้สมอง

ทีม่กีารขาดเลอืด
รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

293 การใชย้า omalizumab ในการเพิม่ระดับอาหารแบบเร็วในการบ าบัดทางอมิมนูในผูป่้วยทีแ่พอ้าหาร อ. นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์ อายรุศาสตร์

294
การใชย้าปฏชิวีนะตามแนวทางเวชปฏบิัตใินการรักษาผูป่้วยเบาหวานทีม่กีารตดิเชือ้ทีเ่ทา้ใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.พรพรรณ กูม้านะชยั อายรุศาสตร์

295 การใชย้าปฏชิวีนะตามแนวทางเวชปฏบิัตกิารป้องกันการตดิเชือ้ในผูป่้วยทีม่แีผลสดจากอบุัตเิหตุ อ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

296 การใชย้าอฟีาไวเรนซต์อ่ในผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีเ่คยมผีืน่แพจ้ากยาอฟีาไวเรนซ์ อ. นพ.พรีะวงษ์ วรีารักษ์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

297

การใชว้ธิแีปลผลตรวจโทรโปนนิท ีที ่0 และ 1 ชัว่โมงเทยีบกับวธิแีปลผลตรวจโทรโปนนิท ีที ่0 

และ 3 ชัว่โมง เพือ่คัดแยกผูป่้วยทีเ่ขา้ไดแ้ละเขา้ไมไ่ดก้ับภาวะกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉียบพลันใน

หอ้งฉุกเฉนิ

อ. พญ.อรลักษณ์ มากดี เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

298 การใชส้ารละลาย 24% ซโูครสทางปากเพือ่ลดความปวดจากการท าแผลในเด็กอายนุอ้ยกวา่ 1ปี ผศ.พญ.สหสัา หมั่นดี วสิัญญวีทิยา

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

300 การใชอ้ัตราสว่นแอล ด ีเอช ตอ่ เอช ด ีแอล ในการวนิจิฉัยแยกโรคไขเ้รือ้รัง ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์
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301 การใชอ้ปุกรณ์เสรมิยซูบีแีอลในผูป่้วยเทา้แบนทีค่ลนิกิสขุภาพเทา้ โรงพยาบาลศริริาช ผศ.พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

302 การใชอ้ปุกรณ์พลาสมาในการป้องกันภาวะแทรกซอ้นทางผวิหนังจากการฉายรังสี ศ. คลนิกิ นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์

303 การใชฮ้อรโ์มนทดแทนและปัญหาสขุภาพระยะยาวของสตรทีีห่มดระดจูากการผา่ตัด รศ. ดร. นพ.กติรัิตน์ เตชะไตรศักดิ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

304
การใสส่ายสวนปัสสาวะในผูป่้วยกระดกูสะโพกหกักอ่นผา่ตัดใสโ่ลหะยดึตรงึกระดกูสมควรท า

หรอืไม ่: การศกึษาไปขา้งหนา้แบบสุม่เปรยีบเทยีบ
รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

305
การใหโ้ปรแกรมกายภาพบ าบัดทีบ่า้นกับผูด้แูลเด็กโรคกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชน: ความรู ้ความเขา้ใจ 

ความพงึพอใจ ปัญหาและอปุสรรค
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

306
การใหก้ารรักษาโดยเปลีย่นจากยาเอฟฟาไวเรนเป็นยาไรพไิวรนิในวยัรุน่ไทยทีม่เีชือ้เอชไอวทีี่

ไวรัสถกูกดอยา่งดี
รศ.พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

307
การใหค้วามรูด้ว้ยการสง่ขอ้ความสัน้ทางโทรศัพทเ์พือ่สง่เสรมิสขุภาพชอ่งปากในเด็กทีม่ารับ

บรกิารทีโ่รงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.กรมกิา วนิจิกลุ กมุารเวชศาสตร์

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

309 การใหบ้รกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการเห็นในคลนิกิฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการเห็น โรงพยาบาลศริริาช นางณัชชา จันทรว์ราภา จักษุวทิยา

310
การใหย้าระงับความรูส้กึผา่นทางชอ่งน ้าไขสันหลังมผีลกระทบตอ่การออกแรงไอในผูป่้วยทีเ่ขา้รับ

การผา่ตัดคลอดในภาวะปกตอิยา่งไร?
ศ.ดร.นพ.พงศธ์ารา วจิติเวชไพศาล วสิัญญวีทิยา

311
การกดคอแบบ BURP เพิม่ความส าเร็จในการเห็นกลอ่งเสยีงและใสท่อ่หายใจในผูท้ีม่ปีระสบการณ์

การใสท่อ่หายใจไมม่าก
ผศ. พญ.ฐติกิัญญา ดวงรัตน์ วสิัญญวีทิยา

312 การกระท าผดิซ า้ในระยะเวลา 1 ปี ของกลุม่เยาวชนทีถ่กูคมุประพฤตใินคดยีาเสพตดิ นพ.จตภัุทร คณุสงค์ จติเวชศาสตร์

313
การก าเรบิของไวรัสตับอักเสบบใีนผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่ดรั้บเคมบี าบัด ในโรงพยาบาลศริิ

ราช
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

314 การขาดวติามนิซใีนเด็กทีม่ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.นฤมล เดน่ทรัพยส์นุทร กมุารเวชศาสตร์

315 การขาดวติามนิบ1ี ในผูป่้วยเด็กโรคหวัใจทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาขับปัสสาวะ รศ. พญ.นฤมล เดน่ทรัพยส์นุทร กมุารเวชศาสตร์

316 การขึน้ทะเบยีน SYMPLICITY ท่ัวโลก รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์
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317 การขึน้ทะเบยีนมะเร็งเซลลต์ับในเอเชยี (การขึน้ทะเบยีน AHCC - AHCC 08) อาจารยน์ายแพทยส์พุจน์ นิม่อนงค์ อายรุศาสตร์

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

319
การควบคมุความดันโลหติในผูป่้วยชาวเอเชยีทีเ่ป็นโรคความดันโลหติสงูโดยการศกึษาแบบ

สังเกตการณ์ในชว่งเวลาทีก่ าหนด
ศ. นพ.พรีะ บรูณะกจิเจรญิ อายรุศาสตร์

320
การคัดกรองผูป่้วยเบาหวานทีม่กีารเปลีย่นแปลงของจอตาโดยการทดสอบการมองเห็นสชีนดิ HRR

 pseudoisochromatic plate
นพ.เดชาทร อาสนทอง จักษุวทิยา

321 การคัดกรองภาวะทางโภชนาการในผูส้งูอายทุีเ่ขา้รับการรักษาในคลนิกิผูส้งูอาย ุโรงพยาบาลศริริาช พญ.ชโลบล เฉลมิศรี อายรุศาสตร์

322 การคาดการณ์การเกดิภาวะสับสนเฉียบพลันในผูป่้วยหลังผา่ตัดทีเ่ขา้รับการรักษาในหออภบิาล รศ.พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิัญญวีทิยา

323 การคาดการณ์ผลการรักษากระดกูทอ่นแขนสว่นกลางหกัโดยใช ้cast index นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

324

การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมผูป้กครองเพือ่ลดปัญหาการตดิเกมในเด็กนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่

 4 ถงึชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3 บัญช ีอบรมผูป้กครองเพือ่แกไ้ขภาวะเด็กตดิเกม คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล (016-432282-3)

รศ. นพ.ชาญวทิย ์ พรนภดล จติเวชศาสตร์

325 การจัดกลุม่ของกระดกูดสิทอลเรเดยีสหกัแบบใหม ่และการคดิคะแนนของกระดกูหกั ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

326 การจัดตัง้เครอืขา่ยวจัิย การระงับความรูส้กึในผูส้งูอายขุองคณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล ผศ.พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิัญญวีทิยา

327 การจัดท าทะเบยีนผูป่้วยโรคสมองเสือ่มในระดับสหสถาบัน อ. พญ.จนิตนา อาศนะเสน อายรุศาสตร์

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

329
การจีห้วัใจดว้ยคลืน่วทิยใุนการรักษาโรคใหลตาย: การทดลองทางคลนิกิแบบแบง่กลุม่ไปขา้งหนา้

จากสหสถาบัน
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

330
การฉายรังสเีฉพาะทีท่างหลอดลมในผูป่้วยหลอดลมอดุกัน้ทีส่าเหตจุากโรคไมร่นุแนง รายงาน

ผูป่้วยสองราย
รศ. นพ.แจม่ศักดิ ์ไชยคนุา อายรุศาสตร์

331
การฉีดมอรฟี์นขนาด 0.05 มลิลกิรัมทางชอ่งไขสันหลังมปีระสทิธภิาพในการควบคมุอาการปวด

ภายหลังการผา่ตัดตอ่มลกูหมากโดยใชว้ธิสีอ่งกลอ้ง
ผศ. พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิัญญวีทิยา
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332
การชดุวจัิยเด็กและวยัรุน่เบาหวาน : การลงทะเบยีน ปัจจัยทางพันธกุรรม/ภมูคิุม้กัน และความ

หนาแน่นของกระดกู
รศ.พญ.จรัีนดา สันตปิระภพ กมุารเวชศาสตร์

333 การด าเนนิโรคและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเสยีชวีติของผูป่้วยโรคลิน้หวัใจไตรคัสปิดเกาะต า่ รศ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

334 การด าเนนิโรคและผลระยะยาวของโรคหชูัน้กลางอักเสบชนดิทีม่นี ้าขังในกลุม่เด็กเพดานโหว่ พญ.ปัณรส ีบณุยบตุร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

335 การด าเนนิโรคของภาวะแพกุ้ง้ในคนไทย ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิอรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

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

337 การด าเนนิโรคทางคลนิกิของภาวะผืน่ทีห่นา้จากไรขน อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์ ตจวทิยา

338
การด าเนนิโรคลักษณะทางคลนิกิ และปัจจัยทางสิง่แวดลอ้มของโรคงสูวดัในผูป่้วย ทีม่ารับการ

ตรวจทีห่น่วยตรวจโรคผวิหนัง โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

339
การด าเนนิโรคลักษณะทางคลนิกิและปัจจัยทางสิง่แวดลอ้มของโรคสกุใสในผูใ้หญท่ีม่ารับการ

ตรวจทีห่น่วยตรวจโรคผวิหนัง โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

340
การดแูลและระงับความรูส้กึทางวสิัญญวีทิยาแกผู่ป่้วยทีม่เีนือ้งอกทีต่ับระหวา่งการท าหตัถการ

กระตุน้ดว้ยไฟฟ้ากระแสตรงผา่นทางผวิหนัง: การรายงานผูป่้วย
พญ.ศริรัิตน์ รัตนอาภา วสิัญญวีทิยา

341 การดแูลทางหายใจและภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดกระดกูคอ รศ.พญ.มานี รักษาเกยีรตศิักดิ์ วสิัญญวีทิยา

342
การดแูลผูป่้วยมะเร็งเพือ่การรอดชพีหลังสิน้สดุการรักษาในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก: การศกึษาแบบ

แผนการบรกิารนานาชาติ
ดร.ผอ่งพักตร ์พทิยพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล

343

การดลูักษณะการชดัเจนเพิม่ขึน้ (enhancement) ในการสง่ตรวจเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรใ์นเวลา

ตา่งๆกันบรเิวณล าคอและทรวงอกสว่นตน้ (4DCT Scan of parathyroid) เพือ่ตรวจหาต าแหน่ง

พาราไทรอยดก์อ่นการผา่ตัดในผูป่้วยทีม่ภีาวะพาราไทรอยดฮ์อรโ์มนสงู

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

344
การตรวจเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวชนดิเมทและสารอนิเตอรเ์ฟียรอนในเลอืดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

วนิจิฉัยภาวะวณัโรคกระดกูสันหลัง
อ.นพ.มนตช์ยั เรอืงชยันคิม ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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345
การตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าดว้ยเทคนคิภาพเนน้น ้าหนักดฟิฟิวชัน่ส าหรับการประเมนิพังผดืภายใน

ตับของผูป่้วยทีม่ภีาวะตับอักเสบเรือ้รังจากการตดิเชือ้ไวรัส
รศ.นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

346 การตรวจคา่เบีย่งเบนในการมองภาพแนวตัง้กอ่นและหลังผา่ตัดเอากระดกูโกลนออกทัง้หมด พญ.นธิติา สัตตรัตน์ไพจติร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

347
การตรวจคา่เบีย่งเบนสัมบรูณ์ในการมองภาพแนวตัง้กอ่นและหลังรักษาในผูป่้วยเวยีนศรีษะบา้น

หมนุจากตะกอนหนิปนูในหชูัน้ใน
นพ.ไมเคลิ เป โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

348
การตรวจชนดิและความหลากหลายของเชือ้แบคทเีรยี (microbiota) ในอจุจาระในอาสาสมัครคน

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

349 การตรวจชิน้เนือ้ในผูป่้วยเด็กทีม่อีาการกลา้มเนือ้ออ่นแรงเรือ้รัง ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

350
การตรวจตอ่มน ้าเหลอืงเซนตเินล จ าเป็นในมะเร็งเตา้นมทีเ่กดิในทอ่น ้านมชนดิไมล่กุลาม (ductal 

carcinoma in situ)ทีไ่ดจ้ากการตรวจจากใชเ้ข็มเจาะหรอืไม่
นพ.อัครรัช วงษ์จริาษฎร์ ศัลยศาสตร์

351

การตรวจตดิตามการกลายเป็นมะเร็งตับของกอ้นเนือ้งอกตับชนดิทีม่เีลอืดมาเลีย้งนอ้ยจากการ

ตรวจดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าดว้ยสารชนดิ Gadoxetic acid รว่มกับการตรวจแบบดฟิฟิวชัน่ (DWI)

 ในผูป่้วยโรคตับเรือ้รัง

ผศ. พญ.วรรณวรางค ์ตรีสมทิธ์ รังสวีทิยา

352 การตรวจประเมนิทางการแพทยใ์นการท าแมมโมแกรมของศนูยต์รวจเตา้นมแหง่หนึง่ในกรงุเทพ นพ.ธรรมนติย ์อังศสุงิห์ ศนูยถั์นยรักษ์

353
การตรวจประเมนิพังผดืในตับเพือ่การจัดล าดับความเสีย่งของการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไสใ้หญ่

และไสต้รงในผูป่้วยโรคตับคัง่ไขมันซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอล์
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

354
การตรวจพบการตบีตันของหลอดเลอืดแดงหวัใจ ในผูป่้วยทีต่รวจไมพ่บหนิปนูทีผ่นังจากการ

ตรวจวดัดว้ยเอกซเรยค์อมพวิเตอร์
ศ. นพ.ทนงชยั สริอิภสิทิธิ์ รังสวีทิยา

355 การตรวจพบตัวอสจุใินผูถ้กูกระท าช าเราหญงิ อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

356
การตรวจพบตัวอสจุบิรเิวณ ชอ่งปาก ทวารหนักและล าไสใ้หญส่ว่นปลายในผูป่้วยคดขีม่ขนืกระท า

ช าเรา
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

357
การตรวจพบสารโพสเตสสเปซฟิิคเอนตเิจนและสารเซมโินเจลนิในกรณีทีต่รวจพบตัวอสจุใินผูป่้วย

ถกูกระท าช าเราหญงิ
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

358
การตรวจระบทุีม่าทางพันธกุรรมของเซลลเ์ยือ่บผุวิกระจกตาหลังการปลกูถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิเยือ่

บผุวิกระจกตาโดยวธิผีา่ตัดปลกูถา่ยโดยตรงและวธิเีพาะเลีย้งกอ่นการปลกูถา่ย
ผศ.พญ.สขุศร ีโชตกิวณชิย์ จักษุวทิยา
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359
การตรวจวดัปรมิาณรังสนีวิตรอนของเครือ่งเรง่อนุภาคพลังงานสงู TRUEBEAM LINAC ดว้ยแผน่

พอลเิมอร ์CR-39

อาจารย ์ดร. นวลเพ็ญ ด ารงกจิอดุม และ น.ส.

วนัทสาฬ ์ชุม่มิ
วทิยาศาสตรรั์งสี

360 การตรวจวนิจิฉัยทางพันธศุาสตรด์ว้ยการถอดรหสัพันธกุรรมทัง้จโีนมหรอืเอ็กโซม รศ. นพ.มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์

361
การตรวจสอบความถกูตอ้งของการฉายรังสผีูป่้วยมะเร็งตอ่มลกูหมากในเทคนคิรังสสีามมติปิรับ

ความเขม้ Rapid Arc ดว้ยภาพจาก on-board imager
นายสธุ ีเดชะวงศส์วุรรณ รังสวีทิยา

362
การตรวจสอบความถกูตอ้งของการตรวจหมูเ่ลอืดดว้ยน ้ายาตรวจหมูเ่ลอืด NOVACLONETM 

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

363

การตรวจสอบสภาพปลอดเชือ้ของนวตักรรมเครือ่งอัดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์ าหรับเตรยีม

พืน้ผวิขอ้กระดกูกอ่นการใสซ่เีมนต ์ในการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม , Sterility verification of 

innovative pressurized carbondioxide lavage for surfaces preparation in cemented 

arthroplasty

รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

364
การตรวจสารอนิเตอรเ์ฟียรอนในเลอืดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการวนิจิฉัยภาวะวณัโรคกระดกูสัน

หลัง
อ. นพ.มนตช์ยั เรอืงชยันคิม ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

365
การตรวจหาเชือ้ราชนดิแคนดดิาในเลอืดอยา่งรวดเร็วโดยวธิปีฏกิริยิาลกูโซโ่พลเีมอเรสแบบบอก

ปรมิาณ
ผศ. ดร. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

366
การตรวจหาเซลลม์ะเร็งในกระแสเลอืดในผูป่้วยทีส่งสัยวา่เป็นมะเร็งตอ่มลกูหมากดว้ยเทคโนโลย ี

HGMS
นพ.บรรณสทิธิ ์ไชยประสทิธิ์ ศัลยศาสตร์

367
การตรวจหาการเปลีย่นแปลงระดับโมเลกลุ ในผูป่้วยเนือ้งอกของตอ่มไทรอยดท์ีม่คีวามไมแ่น่ชดั

ของผลทางเซลวทิยาจากการรายงานตามเบเธสดา
รศ.พญ.จรีะสขุ จงกลวฒันา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

368

การตรวจหาคา่เฉลีย่มวลกลา้มเนือ้ของประชากรไทยวยัหนุ่มสาวทีม่สีขุภาพดแีละการหา

ความสัมพันธร์ะหวา่งเครือ่งมอืตรวจมวลกลา้มเนือ้สามชนดิทีใ่ชว้ธิกีารวเิคราะหแ์บบไบโออเิลคตริ

คัลอมิพดีานซ์

ศ. นพ.ประเสรฐิ อัสสันตชยั เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

369 การตรวจหายนีแอลฟ่าธาลัสซเีมยีในกรณีทีม่ฮีโีมโกลบนิเอสองนอ้ยกวา่ 2 เปอรเ์ซ็นต์ นางสาวณัฏฐฤิทัย จันทรโ์พธิ์ อายรุศาสตร์

370
การตรวจหาระดับgranulysinในน ้าตาและผวิหนังผูป่้วยกลุม่แพย้ารนุแรงชนดิ Stevens Johnson 

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

371
การตรวจหาสาเหตขุองภาวะ nonspherocytic hemolytic anemia (CNSHA) ในสมาชกิ 2 

ครอบครัวของผูป่้วย G6PD Bangkok และ G6PD Bangkok-Noi
ผศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์
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372 การตรวจหาสารพันธกุรรมของไวรัสเอชพวีจีากชิน้เนือ้ทางพยาธวิทิยาของโรคมะเร็งจอตาในเด็ก ศ. พญ.ละอองศร ีอัชชนียะสกลุ จักษุวทิยา

373
การตระหนักถงึโรคไขสันหลังไมปิ่ดทางดา้นหลังและการรักษาทีเ่หมาะสมจะใหผ้ลลัพธท์ีด่หีลัง

การผา่ตัด
อ. พญ.อนิธริา ขัมภลขิติ ศัลยศาสตร์

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

375 การตอบสนองของประชาชนตอ่การน าเสนอของสือ่และความรูเ้กีย่วกับแมงมมุพษิในประเทศไทย อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

376
การตอบสนองทางภมูคิุม้กันหลังการใหโ้ภชนบ าบัด ดว้ยสารอาหารทีม่ ีกลตูามนี ในผูป่้วยมะเร็ง

ในทางเดนิอาหารทีม่คีวามเสีย่งสงูในการเกดิปัญหาโภชนาการทีเ่ขา้รับการผา่ตัดใหญใ่นชอ่งทอ้ง
อ. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์

377
การตัง้คา่แรงดันบวกทีจ่ดุส ิน้สดุการหายใจโดยวธิกีารวดัความดันภายในหลอดอาหารในผูป่้วยที่

เขา้รับการผา่ตัดสอ่งกลอ้งทางนรเีวช
อ. นพ.อรรณพ พริยิะแพทยส์ม วสิัญญวีทิยา

378
การตดิเชือ้ในกระดกูและขอ้ชนดิเฉียบพลันในผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลระดับสงูกวา่ตตยิภมูใิน

ประเทศไทย
อ. พญ.อรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์

379 การตดิเชือ้ซัลโมเนลลาในผูป่้วยเด็กทีโ่รงพยาบาลศริริาช ระหวา่งปี 2554-2558 รศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

380
การตดิเชือ้มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชเ่ชือ้วณัโรคของผูป่้วยเด็กและผูใ้หญต่อนตน้ในโรงพยาบาลศริิ

ราช
ผศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

381
การตดิตามเฝ้าระวงัการใชย้าเรมสมิา (อนิฟลซิแิมบ 100 มลิลกิรัม, โมโนโคลนอลแอนตบิอดี)้ 

หลังการออกสูต่ลาดในประเทศไทย เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลจากการใชย้า
ผศ.พญ.อัจฉรา กลุวสิทุธ์ อายรุศาสตร์

382
การตดิตามประสทิธผิลและความปลอดภัยของการใชย้าโคลสิตนิในการรักษาผูป่้วยตดิเชือ้ที่

โรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

383
การตดิตามผลการรักษา โรคเทา้ปกุโดยวธิกีารผา่ตัดในผูป่้วยอาโทรไกรโพซสี มัลตเิพล็กซ ์คอน

เจนติา
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

384

การตดิตามผลระยะยาวของการศกึษาวจัิย 64041575RSV2004 เพือ่ประเมนิผลกระทบจากยาลมูิ

ไซตาบนี (JNJ-64041575) ตอ่อบุัตกิารณ์การเกดิโรคหดืและ/หรอืภาวะการหายใจมเีสยีงหวดี ใน

ทารกและเด็กทีม่ปีระวตักิารตดิเชือ้ไวรัสเรสไพราทอรซีนิไซเทยีล

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิ กลุกัญญา โชค

ไพบลูยก์จิ
กมุารเวชศาสตร์

385
การตดิตามผูป่้วยทีม่โีรคหลอดเลอืดหวัใจตบีรว่มกับภาวะการบบีตัวของหวัใจผดิปกตแิบบสหสถา

บัน
ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

386
การตดิตามระดับ INR ทีเ่หมาะสมในผูป่้วย valvular atrial fibrillation และผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

ใสล่ ิน้หวัใจเทยีมในประเทศไทย
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์
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387
การถา่ยภาพมา้มดว้ยวธิทีีจ่ าเพาะคอืใชเ้ม็ดเลอืดแดงซึง่ถกูท าใหค้ณุสมบัตเิปลีย่นไป – 

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

388

การทดลองแบบสุม่เปรยีบเทยีบระหวา่งการใหค้วามรูใ้นการดแูลตนเองดา้นเบาหวานตอ่การ

ควบคมุระดับน ้าตาล และการใหค้วามรูใ้นการดแูลตนเองดา้นเบาหวานตอ่การควบคมุระดับน ้าตาล

รว่มกับการสัมภาษณ์เพือ่สรา้งแรงจงูใจในเด็กและวยัรุน่ทีเ่ป็นเบาหวานชนดิที ่1

อ. พญ.อรสดุา เลศิบรรณพงษ์ กมุารเวชศาสตร์

389

การทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยา 0.25% 

เดสออกซเิมทาโซนครมี (ทอพ็อกซี®่) เปรยีบเทยีบ กับยา 0.25% เดสออกซเิมทาโซนครมี 

(ทอปิคอรท์®) ในการรักษาผูป่้วยโรคสะเก็ดเงนิทีห่นังศรีษะ

รศ. พญ.ชนษิฎา วงษ์ประภารัตน์ ตจวทิยา

390
การทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาไบมาโท

พรอสในการรักษาโรคดา่งขาว
ผศ.พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

391
การทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของยาไตรแอมซโินโลน อะเซโต

ไนด ์แบบฉีดเขา้กลา้มเนือ้ ในการรักษาผูป่้วยโรคผมรว่งเป็นหยอ่ม
ผศ. พญ.สเุพ็ญญา วโรทัย ตจวทิยา

392
การทดสอบการใชต้ัวชีว้ดัทางคลนิกิของศริริาิช เพือ่วนิจิฉัยโรคหลอดเลอืดด าในชัน้ลกึของขาอดุ

ตัน
อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

393

การทดสอบการความแมน่ย าของการใชเ้ทคนกิซัพพอรต์เวคเตอรแ์มชชนี(Support Vector 

Machine) ในการวนิจิฉัยผูป่้วยโรคอัลไซเมอร ์(Alzheimer’s disease) โดยใชป้รมิาตรสมองทีไ่ด ้

จากการตรวจดว้ยเครือ่งสรา้งภาพดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า ในโรงพยาบาลศริริาช

รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

394 การทดสอบการรับกลิน่กอ่นและหลังผา่ตัดรดิสดีวงจมกูดว้ยการสอ่งกลอ้ง ผศ.นพ.อนัญญ ์เพฑวณชิ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

395

การทดสอบความเทีย่ง (Reliability) และความตรง (Validity) ของแบบประเมนิคณุภาพชวีติใน

ผูป่้วยเด็กโรคกลา้ม เนือ้รว่มประสาทและโรคกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชนจากแบบประเมนิ Pediatric 

Quality of Life InventoryTM 3.0 Neuromuscular Module และ Pediatric Quality of Life 

InventoryTM 3.0 Duchenne Muscular Dystrophy Module ฉบับภาษาไทย

ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

396

การทดสอบความเทีย่ง, ความตรง และการแบง่ระดับคะแนนของแบบสอบถามการประเมนิคณุภาพ

ชวีติของผูป่้วยทีม่ผีืน่แองจโิออดีมีา (Angioedema Quality of Life Questionnaire: AE-QoL) 

ฉบับภาษาไทย

ศ. พญ.กนกวลัย กลุทนันทน์ ตจวทิยา
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397
การทดสอบความเทีย่งตรงและความถกูตอ้งของแบบสอบถามการประเมนิความผดิปกตใินชว่งการ

นอนหลับส าหรับผูป่้วย พารก์นิสัน PDSS-2 ฉบับภาษาไทย
ผศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

398
การทดสอบความถกูตอ้งของแบบการประเมนิอาการผูป่้วยโรคพารก์นิสัน ฉบับปรับปรงุในรปูแบบ

ภาษาไทย
นพ.อภชิาต ิพศิาลพงศ์ อายรุศาสตร์

399
การทดสอบคณุภาพของแบบสอบถาม Simplified Psoriasis Index (SPI) ฉบับภาษาไทยใน

ผูป่้วยสะเก็ดเงนิ
ผศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจน์มนตรี ตจวทิยา

400
การทดสอบคณุสมบัตขิองเทา้เทยีมไดนามกิสเ์อสเพส (S-Pace) และเทา้ทยีมไดนามกิสอ์อสเซอร์

 แวรีเ่ฟล็กซ ์(Ossur Vari-Flex) ในผูท้ีถ่กูตัดขาระดับใตเ้ขา่
นางสาวธันยพร รักบางบรูณ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

401
การทดสอบคณุสมบัตขิองการวดัเชงิจติวทิยาของแบบสอบถามอาการขับปัสสาวะผดิปกตสิ าหรับ

เด็กไทย
อ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

402
การทดสอบประสทิธภิาพการป้องกันน ้าของเทปกาวปิดแผลระหวา่งการรักษาธาราบ าบัดใน

อาสาสมัครสขุภาพดี
รศ. พญ.ศรนีวล ชวศริิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

403
การทดสอบประสทิธภิาพของเครือ่งมอืคัดกรองทางโภชนาการ STRONGkids ส าหรับประเมนิ

ความเสีย่งทางโภชนาการของผูป่้วยเด็ก
นางสาวศภุวรรณ ขนุนางจา่ กมุารเวชศาสตร์

404

การทดสอบฤทธิต์า้นการอักเสบของสารสกัดจากเปลอืกตน้เปลา้ใหญ ่เปลา้นอ้ย และเปลา้เลอืด 

ตอ่เซลลโ์มโนไซทข์องคนทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการอักเสบดว้ยเม็ดเลอืดแดงตดิเชือ้พลาสโมเดยีมฟัลซิ

ปาร่ัม

ดร.ปฐมาวรรณ ฉมิมา ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

405
การทบทวนงานวจัิยอยา่งเป็นระบบและการวเิคราะหแ์บบเมตา้เพือ่เปรยีบเทยีบภาวะแทรกซอ้นตอ่

ตับของยาตา้นการอักเสบทีไ่มใ่ชส่เตยีรอยด์
ผศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

406 การทบทวนภาพเอ็มอารไ์อของมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงในระบบประสาท อ. พญ.ศริวิรรณ ปิยพทิยานันต์ รังสวีทิยา

407
การทบทวนวรรณกรรมอยา่งมรีะบบและการวเิคราะหแ์บบเมตา้เรือ่งผลขา้งเคยีงตอ่การท างานของ

ไตเมือ่รับประทานยาตา้นไวรัสเพือ่การรักษาการตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบชนดิบอียา่งเรือ้รัง
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

408 การทะเบยีนผูป่้วยโรคทเูบอรรั์สสเคลอโรซสิคอมเพล็กซใ์นผูป่้วยเด็กไทย ผศ. นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

409
การท างานของกลา้มเนือ้หวัใจตรวจโดยคลืน่เสยีงสะทอ้นความถีส่งูในผูป่้วยเด็กทีม่เีครือ่งกระตุน้

การเตน้ของหวัใจชนดิถาวร ทีโ่รงพยาบาลศริริาช
พญ.จริณัฏ พวงแกว้ กมุารเวชศาสตร์

410 การท างานของหวัใจทารกในครรภท์ีม่นี ้าหนักต า่กวา่เกณฑป์กติ พญ.ศภุางค ์เชวงเศรษฐกลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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411 การท างานผดิปกตขิองทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่งและผลการดแูลทางยโูรโดยวธิมีาตรฐานในเด็ก ศ.พญ.อัจฉรา สัมบณุณานนท์ กมุารเวชศาสตร์

412
การท างานผดิปกตขิองทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่งและผลการดแูลทางยโูรโดยวธิมีาตรฐานในเด็กที่

มโีรคปัสสาวะไหลยอ้นกลับชนดิปฐมภมูิ
ผศ.พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

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

414 การท านายการบรรลวุตัถปุระสงคก์ารฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้นจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ รศ. นพ.นธิพัิฒน์ เจยีรกลุ อายรุศาสตร์

415
การท านายการบาดเจ็บของหลอดเลอืดแดงใหญบ่รเิวณทรวงอกจากแรงกระแทกโดยใชปั้จจัย

ทางคลนิคิรว่มกับภาพรังสทีรวงอก
อ. นพ. บรรเจดิ ประดษิฐส์ขุถาวร ศัลยศาสตร์

416
การท านายการอยูร่อดของผูป่้วยเนือ้งอกสมองไกลโอมาชนดิรา้ยแรงดว้ยคา่พารามเิตอรจ์ากภาพ

การตรวจเอ็มอารไ์อในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ศริวิรรณ ปิยพทิยานันต์ รังสวีทิยา

417
การท านายความส าเร็จของการรักษาดว้ยออกซเิจนชนดิอัตราการไหลสงูในผูป่้วยฉุกเฉนิทีม่ภีาวะ

หายใจลม้เหลวชนดิพรอ่งออกซเิจนโดยใชด้ัชนี ROX
อ. พญ.ณัฐกานต ์ประพฤตกิจิ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

418
การท านายผลลัพธต์อ่ระบบหวัใจและหลอดเลอืดโดยใช ้สัดสว่นขนาดของหลอดเลอืดแดงปอด

กับหลอดเลอืดแดงใหญจ่ากการตรวจหวัใจดว้ยภาพคลืน่สะทอ้นในสนามแมเ่หล็ก
ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

419
การนารอ่งเพือ่การศกึษาความสัมพันธข์องการปรากฏของโปรตนีโคลโธทีไ่ต กับ ระดับทีส่ามารถ

ถกูตรวจพบไดใ้นเลอืดและปัสสาวะ
อ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

420
การน าแนวทางการดแูลผูป่้วยโดยไมใ่ชย้ามาปฏบิัตสิามารถลดอบุัตกิารณ์ภาวะสับสนเฉียบพลัน

ภายหลังการผา่ตัดในผูป่้วยสงูอายทุีเ่ขา้รักษาตัวในหออภบิาลศัลยกรรมได ้
อ. นพ.อรรณพ พริยิะแพทยส์ม วสิัญญวีทิยา

421
การน าไปใช ้ของแบบทดสอบฉบับภาษาไทย “การเดนิ แขน ขา กระดกูสันหลัง ส าหรับเด็ก” เพือ่

ตรวจคัดกรองความผดิปกตขิองระบบกลา้มเนือ้ กระดกู และขอ้ ในเด็กไทย
อ.พญ.ศริรัิตน์ จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

422
การน ารอ่งโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หค้วามรูเ้รือ่งการป้องกันอบุัตภัิยในบา้นแกผู่ด้แูลเด็กปฐมวยัใน

คลนิกิดแูลสขุภาพเด็กตอ่เนือ่ง
อ. พญ.กรมกิา วนิจิกลุ กมุารเวชศาสตร์

423
การน ารอ่งในการศกึษาลักษณะของไมโครไบโอมในผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีม่ภีาวะภมูคิุม้กันไม่

ตอบสนองตอ่ยาตา้นไวรัส
ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์
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424
การบวมน ้าของหชูัน้ในทีต่รวจพบจากภาพเอ็มอารโ์ดยวธิฉีีดสารทบึรังสเีขา้โพรงหชูัน้กลางใน

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

425
การบาดเจ็บใหมบ่รเิวณอวยัวะเพศและทวารหนักของเด็กหญงิคดขีม่ขนืกระท าช าเราเปรยีบเทยีบ

กับกรณียนิยอม
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

426
การบาดเจ็บใหมบ่รเิวณอวยัวะเพศและทวารหนักของหญงิวยัผูใ้หญค่ดขีม่ขนืกระท าช าเรา

เปรยีบเทยีบกับกรณียนิยอม
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

427
การบาดเจ็บใหมบ่รเิวณอวยัวะเพศและทวารหนักของหญงิวยัหมดประจ าเดอืนคดขีม่ขนืกระท า

ช าเรา
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

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

429 การบาดเจ็บทางกระดกูสันหลังกับการตายจากอบุัตเิหตจุราจรทางบก พญ.นจิชา รทุธพชิยัรักษ์ นติเิวชศาสตร์

430
การปนเป้ือนเชือ้ดือ้ยาปฏชิวีนะและการตกคา้งของยาปฏชิวีนะในอาหารส าหรับบรโิภคในประเทศ 

และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง
ศ.นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

431 การประเมนิโครงการฝึกอบรมการตรวจสอบเครือ่งใหย้าดมสลบกอ่นการใชง้าน นางอัญชนา เพ็ชรทองค า วสิัญญวีทิยา

432
การประเมนิกอ้นทีปี่กมดลกูโดย ADNEX model เพือ่ท านายความเสีย่งของมะเร็งรังไขก่อ่นผา่ตัด 

ในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.วชิชา ปณุยกนก สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

433
การประเมนิการเปลีย่นแปลงของพืน้ผวิดา้นหลังของกระจกตาหลังการผา่ตัด Femtosecond 

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

434 การประเมนิการเรยีนรู ้การฝึกอบรมระบบอเิล็กทรอนกิสเ์วชระเบยีน งานระงับความรูส้กึ นายเกรยีงไกร ปานด ารงค์ วสิัญญวีทิยา

435
การประเมนิการดแูลรักษาเบือ้งตน้ของผูป่้วยทีเ่รยีกใชบ้รกิารของระบบการแพทยฉุ์กเฉนิเพือ่น าสง่

 โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

436

การประเมนิการตรวจอมิมโูนโกลบลูนิจ ี(IgG) ทีต่า้นตอ่โปรตนีทีไ่มใ่ชโ่ครงสรา้ง (NS1) ของเชือ้

ไวรัสเดงก ีดว้ยวธิ ีELISA หลังจากไดรั้บวคัซนีป้องกันโรคไขส้มองอักเสบเจอใีนตัวอยา่งทีเ่ก็บได ้

จากการศกึษาวจัิยวคัซนีใน JEC07

ศ.พญ. กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

437
การประเมนิขนาดของตอ่มอดนีอยดใ์นเด็กโดยใชก้ารสอ่งกลอ้งแบบออ่น หกังอไดป้ระเมนิหลัง

โพรงจมกู เปรยีบเทยีบกับภาพรังสกีะโหลกศรีษะดา้นขา้ง และผลการตรวจในหอ้งผา่ตัด
อ. พญ.วรรณนภิา วฒัโนภาส โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

438

การประเมนิความเหมาะสมแนวทางการสง่ตรวจพเิศษทางรังสดีกูระเพาะปัสสาวะและทอ่ทางเดนิ

ปัสสาวะ ในผูป่้วยเด็กอาย ุ2 เดอืนถงึ 5 ปีทีม่ไีขแ้ละตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะเป็นครัง้แรกใน

โรงพยาบาลศริริาช

ผศ. พญ.จันทมิา รองวริยิะพานชิ รังสวีทิยา
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439

การประเมนิความแมน่ย าในการแบง่ระดับการโตผดิปกตขิองตอ่มอดนีอยดใ์นผูป่้วยเด็ก ดว้ย

ภาพถา่ยรังสดีา้นขา้งกะโหลกศรีษะ (lateral skull film) หรอืภาพดา้นขา้งของเนือ้เยือ่ทีล่ าคอ 

(lateral neck soft tissue technique)เทยีบกับการสอ่งกลอ้งทางโพรงจมกูในหอ้งผา่ตัด (direct 

nasopharyngoscopy)

อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

440
การประเมนิความแมน่ย าของการตรวจหาแบคทเีรยีกรุ๊ป เอ สเตรปโตคอกคัส ชนดิทราบผลรวดเร็ว

ในผูป่้วยนอกอาการหวดั-เจ็บคอทีม่ารักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

441

การประเมนิความความพงึพอใจของผูใ้ชต้อ่คณุลักษณะผูส้ าเร็จการศกึษา หลักสตูร

ประกาศนียบัตรผูช้ว่ยพยาบาล คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล ปีการศกึษา

 2557

นางอมรรัตน์ จวบสมัย ฝ่ายการพยาบาล

442
การประเมนิความคุม้คา่ของการเตรยีมยาฉีดพรอ้มใชโ้ดยฝ่ายเภสัชกรรมเปรยีบเทยีบกับวธิเีตรยีม

ยาฉีดเฉพาะรายโดยพยาบาลทีห่อ
ภญ.ประภาพร นพรัตยาภรณ์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

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

444
การประเมนิความถกูตอ้งของการใชฐ้านขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสข์องรพ.ในการสบืคน้หาโรคตดิเชือ้ 

และการใชย้าตา้นจลุชพีของผูป่้วยอายรุกรรมสามัญ รพ.ศริริาช
ผศ. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

445

การประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลเชงิเปรยีบเทยีบระหวา่งยาแดพโตมัยซนิเปรยีบเทยีบ

กับการดแูลรักษาแบบมาตรฐานในผูป่้วยเด็กอายสุองถงึสบิเจ็ดปีทีต่ดิเชือ้แบคทเีรยีในกระแสเลอืด

โดยมสีาเหตจุากเชือ้สตาฟิโลค็อกคัส ออเรยีส

ผศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

446
การประเมนิความผดิปกตขิองการนอนหลับในผูป่้วยโรคพารก์นิสันเปรยีบเทยีบระหวา่งการซัก

ประวตัแิละการใชแ้บบสอบถาม
อ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

447
การประเมนิความรูใ้นการวนิจิฉัย และการใหก้ารดแูลรักษาโรคผวิหนังทีเ่ป็นปัญหาส าหรับแพทยท์ี่

ไมใ่ชต่จแพทย ์ในการอบรมโรคผวิหนังระยะสัน้
อ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

448
การประเมนิความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมเกีย่วกับการเก็บรักษายาอนิซลูนิแบบปากกาในผูป่้วย

เบาหวาน
รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

449
การประเมนิคา่ความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืดในโรคธาลัสซเีมยีและความผดิปกตขิองฮโีมโกลบนิโดย

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

450
การประเมนิคา่ปรมิาณรังส ีจากการใชส้ารเภสัชรังสใีนการตรวจวนิจิฉัยทางเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์

โรงพยาบาลศริริาช
รศ.มลลุ ีตัณฑวริฬุห์ รังสวีทิยา

451 การประเมนิคา่ปรมิาณรังสขีองบคุลากรทางรังสทีีป่ฎบิัตงิานในศนูยไ์ซโคลตรอนศริริาช นางสาวพรพรรณ เจยีมวฒุศิักดิ์ รังสวีทิยา
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452
การประเมนิคา่รักษาพยาบาลส าหรับโรคเบาหวาน ไขมันในเลอืดผดิปกต ิและความดันโลหติสงูใน

ผูป่้วยนอกทีใ่ชส้ทิธสิวสัดกิารขา้ราชการของกรมบัญชกีลาง
ผศ. ดร. พญ.มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

453
การประเมนิคา่สัมประสทิธกิารแพรก่ระจายของโมเลกลุน ้าเพือ่ใชแ้ยกภาวะมะเร็งตอ่มลกูหมาก

จากภาวะทีไ่มใ่ชม่ะเร็งตอ่มลกูหมาก
อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา

454
การประเมนิคา่สัมประสทิธกิารแพรก่ระจายของโมเลกลุน ้าเพือ่ใชแ้ยกระหวา่งมะเร็งตอ่มลกูหมาก

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

455
การประเมนิชนดิของขวดและจกุนมตอ่พฤตกิรรมการดดูของทารกเมือ่จ าเป็นตอ้งมกีารสลับ

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

456 การประเมนิตนเองสามารถเพิม่ศักยภาพของนักศกึษาวสิัญญพียาบาลไทยไดห้รอืไม่ นางสาวนุชนาถ สกลุพาเจรญิ วสิัญญวีทิยา

457
การประเมนิตน้ทนุ-ประสทิธผิล และตน้ทนุ-อรรถประโยชน์ ของการคัดกรองเบาหวานชนดิที ่2 ใน

ประชากรไทย
อ. พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

458
การประเมนิประสทิธผิลและตน้ทนุของการรักษาโรคมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวารหนักดว้ยวธิตีา่งๆ 

ในประเทศไทย
ผศ. พญ.พจมาน พศิาลประภา อายรุศาสตร์

459
การประเมนิประสทิธผิลของการรณรงคเ์พือ่แกปั้ญหาการตัง้ครรภใ์นหญงิวยัรุน่โดยโรงพยาบาล

อ าเภอแหง่หนึง่ในจังหวดัภาคกลาง
นางสาวสทัุตตา บญุกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

460
การประเมนิประสทิธภิาพของแผน่ปิดแผล URGOSTART® ในการรักษาแผลเบาหวานบรเิวณเทา้

ชนดิปลายประสาทเสือ่มรว่มกับขาดเลอืดเรือ้รัง
ศ. นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์

461
การประเมนิประสทิธภิาพของการใชแ้นวทางการรักษา ภาวะการตดิเชือ้รนุแรงในกระแสโลหติและ

ภาวะช็อกจากการตดิเชือ้ในเด็กที ่แบบพหสุถาบัน
ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

462
การประเมนิประสทิธภิาพของการตรวจชิน้เนือ้เพือ่ตรวจทางพยาธ ิ(histology) ผา่นการสอ่งกลอ้ง

อัลตรา้ซาวดท์างเดนิอาหารในการวนิจิฉัยกอ้นเนือ้งอกในชอ่งทอ้ง
รศ. พญ.นนทล ีเผา่สวสัดิ์ อายรุศาสตร์

463

การประเมนิประสทิธภิาพของการตรวจรนิเน่ (Rinne test) ดว้ยสอ้มเสยีงอลมูเินียมความถี ่256 

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

วทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

พญ.พัชราพร ผลพรไพบลูย์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

464
การประเมนิประสทิธภิาพของหุน่จ าลองตอขาระดับเหนือเขา่ในการฝึกทักษะการหลอ่แบบท าเบา้

ขาเทยีมระดับเหนือเขา่ส าหรับนักศกึษากายอปุกรณ์
นางสาวปวณีา สดุเดช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

465
การประเมนิปรมิาณสารน ้าในปอดดว้ยวธิคีลืน่เสยีงความถีส่งู(อัลตราซาวดป์อด)เพือ่ใชใ้นการ

ท านายอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสยีชวีติในผูป่้วยฟอกเลอืด
รศ. นพ.ทว ีชาญชยัรจุริา อายรุศาสตร์
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466
การประเมนิผลโครงการการดแูลแบบองคร์วมแกว่ยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอวสี าหรับโรงพยาบาล (ชือ่ยอ่

โครงการแฮปป้ีทนี 2 และการประเมนิผลโครงการ)
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

467
การประเมนิผลการตรวจควอนตเิฟอรอนทบีใีนผูป่้วยเด็กและวยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอวซี ึง่มภีาวะฟ้ืน

ตัวของระบบภมูคิุม้กันจากการไดรั้บยาตา้นไวรัสในประเทศไทย
ผศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

468 การประเมนิผลการผา่ตัดจลุศัลยกรรมยา้ยเนือ้เยือ่ ในโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

469
การประเมนิผลการรักษาและ ศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่ผลการรักษา ในผูป่้วยหลังเขา้รับการผา่ตัดขอ้

เขา่เทยีมทัง้ขอ้ ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

470
การประเมนิผลของเครือ่งมอืคอมพวิเตอรช์ว่ยผา่ตัด Zimmer® iASSISTTM เทยีบกับการใช ้

เครือ่งมอืแบบดัง้เดมิในการผา่ตัดขอ้เขา่เสือ่มแบบเปลีย่นทัง้ขอ้
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

471
การประเมนิผลทางคลนิกิของยา Glyco-P? แบบฉีดเขา้หลอดเลอืดด าในผูป่้วยทีม่ารับ บรกิารทาง

วสิัญญี
อ. นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั วสิัญญวีทิยา

472
การประเมนิภาพเอกซเรยช์อ่งทอ้งที2่4ชัว่โมงหลังจากไดรั้บการตรวจล าไสใ้หญด่ว้ยการสวนแป้ง

ทางทวารหนัก เพือ่การวนิจิฉัยโรคล าไสไ้มม่ปีมประสาท
อ. พญ.พริา เนือ่งตัน รังสวีทิยา

473
การประเมนิภาวะแทรกซอ้นเรือ้รังในผูเ้ป็นเบาหวานทีค่ลนิกิเฉพาะโรคเบาหวาน ภาควชิา

อายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ระววีรรณ เลศิวฒันารักษ์ อายรุศาสตร์

474
การประเมนิภาวะแทรกซอ้นทางหลอดเลอืดเล็กในผูป่้วยเบาหวานระดับปฐมภมูทิีม่สีทิธกิาร

รักษาพยาบาลทีห่น่วยปฐมภมูใินระดับชมุชนตามหลักประกันสขุภาพถว้นหนา้แบบสหสถาบัน
กรภัทร มยรุะสาคร ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

475
การประเมนิภาวะการกลนืผดิปกตใินผูป่้วยโรคมะเร็งกลอ่งเสยีงระยะตน้ทีไ่ดรั้บการรักษาโดยการ

ผา่ตัดกลอ่งเสยีงออกบางสว่นในแนวระนาบตัง้
พญ.นวมณฑ ์พลเสน โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

476
การประเมนิภาวะระดับน ้าตาลในเลอืดต า่ตามความเป็นจรงิในผูป่้วยโรคเบาหวาน (การศกึษา 

NEEDS)
ศ.เกยีรตคิณุ พญ.วรรณี นธิยิานันท์ อายรุศาสตร์

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

478

การประเมนิภาวะหลอดเลอืดแดงไตตบีหลังการปลกูถา่ยไต: เปรยีบเทยีบระหวา่งการตรวจดว้ย

คลืน่เสยีงความถีส่งู Doppler และการตรวจดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า กับการตรวจดว้ยการฉีดสาร

ทบึรังสเีขา้หลอดเลอืดแดง

รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

479
การประเมนิระดับไขมันสะสมในชอ่งทอ้งโดยเครือ่งไบโออเิลกตรคิอลอมิพแีดนซใ์นผูต้ดิเชือ้เอช

ไอวทีีไ่ดรั้บยาตา้นไวรัส HAART
พญ.ถริจติ บญุแสน อายรุศาสตร์
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480
การประเมนิระยะเวลาของการเริม่หดตัวระหวา่งหวัใจหอ้งบนและหวัใจหอ้งลา่งของทารกในครรภ์

โดยใชค้ลืน่เสยีงดอปเพลอรส์ามวธิี
พญ.กมลวรรณ์ กลการประเสรฐิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

481

การประเมนิลักษณะและวนิจิฉัยแยกถงุน ้าในไต (benign renal cyst) ออกจากมะเร็งของเนือ้เยือ่

ไต (cystic and non-cystic renal cell carcinoma) โดยการประเมนิจากภาพเอ็กซเรย์

คอมพวิเตอรห์ลังการฉีดสารทบึรังส ีเพือ่เป็นการลดปรมิาณรังสเีอกซเรยต์อ่ผูป่้วย

ผศ. พญ.นธิดิา ณ สงขลา รังสวีทิยา

482

การประเมนิลักษณะของภาพเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอกเพือ่ใชใ้นการแยกเนือ้งอกไทโมมา

ชนดิลกุลามออกนอกแคปซลูออกจากเนือ้งอกไทโมมาชนดิไมล่กุลาม และหาปัจจัยทีท่ านายการ

กลับเป็นซ า้และอัตราการอยูร่อดภายหลังการผา่ตัด

รศ. พญ.กันยารัตน์ โตธนะรุง่โรจน์ รังสวีทิยา

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

484
การประมาณระยะทีเ่หมาะสมและขนาดยาสะสม BP-C1 ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะแพรก่ระจาย: 

การศกึษาระยะที ่IC ขนาดและผลของยา
ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

485
การประยกุตใ์ชโ้มเดลการจ าลองสถานการณ์เพือ่วเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบการออกตรวจผูป่้วยของ

แพทยป์ระจ าบา้น ภาควชิาโสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา คณะแพทยส์าสตรศ์ริริาชพยาบาล
นายณัฐพล งามยิง่ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

486
การประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีารบรรลเุป้าหมายของคงิเพือ่ป้องกันการเกดิภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมองรายใหมท่ีบ่า้น
นางสาวแสงระว ีมณีวรรณ ฝ่ายการพยาบาล

487
การประสานความรว่มมอืเพือ่การดแูลผูเ้ป็นเบาหวาน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ; Siriraj 

Collaborative Framework for Diabetes Care (SCFD)
รศ.พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

488
การประสานความรว่มมอืโดยสหสาขาเพือ่การดแูลผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้รว่มประสาท คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
รศ.นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

489 การประสานรายการยาเพือ่ตรวจจับการไดรั้บยาทีไ่มเ่หมาะสมในผูป่้วยสงูอายทุีไ่ดรั้บยาหลายขนาน นพ.ภวนิท ์ฐานสิโร อายรุศาสตร์

490 การปรับแกส้ภีาพถา่ยรอยโรคผวิหนังดว้ยการควบคมุสมดลุสเีทาโดยใชแ้ผน่สมีาตรฐาน นายวศิษิฏ ์สมบัตถิาวรกลุ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

491
การปรับปรงุผลทางคลนิกิในการรักษาโรคไต ผา่นระบบทะเบยีนโรคโกลเมอรลูัสในประเทศไทย 

(ตอ่เนือ่งปีที ่3)
ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

492

การปรับรปูของกระดกูสันหลังระดับอกภายหลังการผา่ตัดแกไ้ขเฉพาะแนวกระดกูสันหลังสว่นเอว 

ในผูป่้วยกระดกูสันหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตทุีก่ระดกูสันหลังระดับอกมกีารคดตัวมากรว่มดว้ย

แตน่อ้ยกวา่การคดตัวของกระดกูสันหลังระดับเอว

อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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493 การปรับวธิวีดัคา่ QT interval ทีเ่หมาะสมส าหรับ QT nomogram ใหง้า่ยขึน้ ผศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

494 การป่ันจักรยานของคนพกิารขาขาดในกรงุเทพประเทศไทย อ.จฑุามณี ปุ่ นศริิ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

495 การผสมยาชาในสเตยีรอยดแ์บบฉีดท าใหผ้ลการรักษาแผลเป็นนูนคลีอยดด์ขี ึน้หรอืลดลงหรอืไม่ อ. นพ.สทิธโิชค ทวปีระดษิฐผ์ล ศัลยศาสตร์

496 การผา่ตัดเปลีย่นหลอดเลอืดแดงใหญทั่ง้หมด โดยใชห้ลอดเลอืดเทยีมทีป่ระกอบภายนอก รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

497
การผา่ตัดและการใชย้าเคมบี าบัดในผูป่้วยมะเร็งรังไขช่นดิ sex-cord stromal cell ประสบการณ์ 

10 ปี ในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
อ, นพ.วฒุนัินท ์อัจฉรยิะโพธา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

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

499
การผา่ตัดสอ่งกลอ้งล าไสใ้หญผ่า่นหนึง่แผล เปรยีบเทยีบกับการผา่ตัดสอ่งกลอ้งล าไสใ้หญแ่บบ

ใชม้อืชว่ย และ ชนดิมาตรฐาน
รศ. นพ.ธวชัชยั อัครวพิธุ ศัลยศาสตร์

500
การฝึกอบรมแพทยใ์นการแจง้ขา่วรา้ยดว้ยการใชก้ารแสดงบทบาทสมมตโิดยผูเ้ขา้อบรม

เปรยีบเทยีบกับผูป่้วยมาตรฐาน
รศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

501
การพบเสน้ประสาทตาอักเสบในผูป่้วยโรคมัลตเิพลิสเคลอโรสสิและนวิโรมัยอลิัยตสิออพตกิาของ

โรงพยาบาลศริริาช
พญ.จนิดาภา ศรขีจร อายรุศาสตร์

502
การพยากรณ์โรคและผลการรักษาโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตันในผูป่้วยทีม่อีายมุากกวา่หรอื

เทา่กับ 80 ปี
พญ.ญาดา ศรธี ารงสวสัดิ์ อายรุศาสตร์

503

การพยากรณ์โรคดว้ยการตรวจภาวะหลอดเลอืดแดงแข็งตงึจากคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหวัใจ 

นอกเหนือจากการตรวจการขาดเลอืดของหวัใจเพยีงอยา่งเดยีวในผูป่้วยทีม่อีาการสงสัยโรคหวัใจ

ขาดเลอืด

รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

504
การพยากรณ์โอกาสการลม้เหลวแบบการกระจายในมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลาม: กฏการท านาย

ทางคลนิกิ, การศกึษาน ารอ่ง ณ โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา

505

การพยากรณ์การรกุล ้าของมะเร็งปอดชนดิเซลลข์นาดไมเ่ล็กไปยงัเยือ่หุม้ปอดชัน้ในโดย

กอ้นมะเร็งไมไ่ดอ้ยูช่ดิเยือ่หุม้ปอด จากการตรวจพบเสน้ทีห่นายืน่ออกมาจากกอ้นมะเร็งไปยงัเยือ่

หุม้ปอดในการตรวจเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรข์องทรวงอกในผูป่้วยโรงพยาบาลศริริาช

ผศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี รังสวีทิยา

506
การพยากรณ์ความเสีย่งของการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางหลอดเลอืดหวัใจโคโรนารใีนผูป่้วย

เด็กไทยทีเ่ป็นโรคคาวาซากโิดยการวดัระดับเอนไซมเ์อ็นทโีปรบเีอ็นพใีนกระแสเลอืด
ผศ.นพ.ประคัลภ ์จันทรท์อง กมุารเวชศาสตร์

507 การพยากรณ์ความเสีย่งของการเกดิภาวะชกัทีค่วบคมุไดย้ากในเด็กไทยทีเ่ป็นโรคลมชกัเฉพาะที่ ผศ. นพ.สรวศิ วรีวรรณ กมุารเวชศาสตร์

508
การพยากรณ์จากผลคะแนนจากพยาธวิทิยารว่มกับขอ้มลูทางคลนิกิในการท านายโอกาสกลับเป็น

ซ า้ของมะเร็งเตา้นมชนดิฮอรโ์มนเป็นบวกระยะตน้หลังการรักษาดว้ยการผา่ตัด
ผศ. พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์
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509
การพยากรณ์ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นายจตรุภัทร ตันตวิงศ์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

510
การพยากรณ์ภาวะโรคสมองขาดเลอืดในกลุม่ผูป่้วยหลอดเลอืดสมองสว่นหนา้ทีผ่า่นการรักษา

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

511
การพยากรณ์ระยะปลอดโรคในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีโ่รคยงัไมแ่พรก่ระจายไปตอ่มน ้าเหลอืง และ มี

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

512
การพยงุชพีดว้ยเครือ่ง ECMO ในทารกทีเ่ป็นโรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิ: ประสบการณ์ระยะเริม่แรก

ของ โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. นพ.เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ศัลยศาสตร์

513 การพัฒนา inhouse real-time PCR ส าหรับการตรวจ HLA typing
รองศาสตราจารย ์พญ. ศศจิติ เวชแพศย ์และ 

น.ส.จริาภรณ์ ประเสรฐิสังข์
วทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหติ

514

การพัฒนา pipeline ของการตรวจแบบไมร่กุร ้า Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) ส าหรับ

การตรวจคัดกรองความผดิปกตทิางพันธกุรรมของทารกในครรภม์ารดาชนดิ Trisomy ใน

ผูใ้ชบ้รกิารสถานพยาบาลในประเทศไทย

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ประพัฒน์ สรุยิผล และ 

น.ส.ฉันทษิา กรีตภิษูณ
ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

515
การพัฒนาเพือ่การแยกเฉพาะสว่นแบบอัตโนมัตขิองหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้โป่งพองในชอ่ง

ทอ้งดว้ยเทคนคิทีก่า้วหนา้หลากหลายวธิี
ศ. นพ.ทนงชยั สริอิภสิทิธิ์ รังสวีทิยา

516
การพัฒนาแกนโลหะใสใ่นโพรงกระดกูเพือ่ดามกระดกูตน้ขาสว่นตน้ แบบสัน้ (Short 

Cephalomedullary Nail)
รศ.นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

517 การพัฒนาแนวทางการวจัิยโรคสครัปทัยฟัสและดรคตดิเชือ้รกิเก็ตเซยีอืน่ๆในประเทศไทย ศ.พญ.ยพุนิ  ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

518 การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะโภชนาการส าหรับผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง ผศ. พญ.เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

519 การพัฒนาแบบจ าลองเพือ่ฝึกฝนการใสท่อ่ระบายน ้าส าหรับทารกในครรภ์ ผศ.พญ.นศิารัตน์ พทัิกษ์วชัระ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

520
การพัฒนาแบบทดสอบคัดกรองปัญหาดา้นพฤตกิรรม อารมณ์และจติใจสาหรับ ผูป่้วยสมองเสือ่ม

ฉบับภาษาไทย
ศ. นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

521 การพัฒนาแบบประเมนิพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยเด็กวยัรุน่โรคเอสแอลอี นางสาวทรงศริ ิคลา้ยคลงึ ฝ่ายการพยาบาล

522 การพัฒนาแบบประเมนิพฤตกิรรมกา้วรา้วในผูป่้วยจติเวช รศ. ดร. พญ.สนัุนทา ฉันทกาญจน์ จติเวชศาสตร์
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523
การพัฒนาแบบวดัทนุทางจติวทิยาส าหรับนักศกึษาคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

มหาวทิยาลัยมหดิล โดยใชว้ธิวีเิคราะหห์ลายลักษณะหลากวธิี
นายอทิธพิล พงษ์พรรณรวม โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

524
การพัฒนาแบบสอบถามเพือ่วดัความพงึพอใจของผูป่้วยตอ่การบรกิารระงับความรูส้กึแบบท่ัวไป

ส าหรับคนไทย
รศ. นพ.ปฏภิาณ ตุม่ทอง วสิัญญวีทิยา

525
การพัฒนาและประเมนิความเทีย่งตรงของแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ภาวะใสท่อ่หายใจยาก

ในผูป่้วยอว้น
ผศ. พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิัญญวีทิยา

526 การพัฒนาโปรแกรมแยกสว่นเนือ้ตับจากการวดัปรมิาณเหล็กในตับ รศ. ดร.ไพรัช สายวริณุพร รังสวีทิยา

527
การพัฒนากระบวนการดแูลผูป่้วยมะเร็ง แผนกผูป่้วยนอก ภาควชิา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา ดว้ย

เวชระเบยีนอเิล็กทรอนกิสแ์ละแนวคดิลนี
พญ.ปฐมา กติตสิวุรรณ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

528
การพัฒนาการตรวจวนิจิฉัยกลุม่โรคพันธกุรรมทีส่ าคัญดว้ยเทคนคิการอา่นรหสัดเีอ็นเอของกลุม่ยนี

กอ่โรคจ านวนมากในปฏกิริยิาเดยีวกัน
อ.นพ.ชนนิทร ์ลิม่วงศ์ อายรุศาสตร์

529
การพัฒนาการทดสอบ Methemoglobin Reduction โดยการใช ้Flow cytometry ส าหรับการ

วนิจิฉัยภาวะพรอ่งเอนไซม ์G6PD ในประชากรไทย
ศ. นพ.วนัชยั วนะชวินาวนิ อายรุศาสตร์

530
การพัฒนาการประเมนิผล T2* ในผูป่้วยทีม่ปีรมิาณเหล็กเกนิโดยใชก้ารแยกขอ้มลูภาพแบบ 1D 

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

531 การพัฒนาการประเมนิผลทักษะการรูส้ารสนเทศในนักศกึษาแพทย ์: การศกึษาน ารอ่ง นพ.โลกเชษฐ ์ธนสกุาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

532
การพัฒนาการผลติวคัซนีโรคภมูแิพจ้ากเรณูสูเ่ชงิพาณชิย ์บัญช ีการผลติวคัซนีโรคภมูแิพเ้รณู 

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

533

การพัฒนาการรักษาผูป่้วยภาวะเซลลต์น้ก าเนดิเยือ่บผุวิกระจกตาบกพรอ่งดว้ยวธิกีารผา่ตัดปลกู

ถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิเยือ่บผุวิกระจกตาโดยใชเ้ซลลป์รมิาณนอ้ยและไมอ่าศัยการเพาะเลีย้ง เพือ่

เป็นแนวทางในการรักษาผูป่้วยภาวะนีอ้ยา่งครบวงจรในประเทศไทย

รศ.พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

534 การพัฒนาการศกึษาส าหรับบคุลากรสาธารณสขุทีเ่หมาะสมในศตวรรษที ่21 ศ. พญ.วณชิา ชืน่กองแกว้ จักษุวทิยา

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

536
การพัฒนาคลังเซลลม์ะเร็งเพาะเลีย้งและฐานขอ้มลูประกอบเชงิโอมกิส ์สูก่ารพัฒนาการรักษา

มะเร็งแบบแมน่ย า
ศ. ดร. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์
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537
การพัฒนาคลังเซลลม์ะเร็งเพาะเลีย้งของระบบทางเดนิอาหารเพือ่สรา้งฐานขอ้มลูประกอบเชงิโอ

มกิสส์ูก่ารพัฒนาการรักษามะเร็งระบบทางเดนิอาหารแบบแมน่ย า
อ. ดร. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์

538
การพัฒนาชดุตรวจเพือ่การวนิจิฉัยโรคปอดอักเสบจากเชือ้นวิโมซสีตสิเบือ้งตน้ดว้ยวธี ีdroplet 

digital polymerase chain reaction
อ.นพ.อนุภพ จติตเ์มอืง อายรุศาสตร์

539

การพัฒนาซร่ัีมจากเลอืดสายสะดอืของทารกแรกเกดิเป็นซร่ัีมพรอ้มใชส้ าหรับงานวจัิยและงาน

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

diagnostic analysis, Phase ll)

ดร.ทัศนีย ์ เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

540
การพัฒนาตน้แบบอปุกรณ์พยงุสน้เทา้และฝ่าเทา้ชนดิส าเร็จรปูทีเ่หมาะสมส าหรับผูท้ีม่อีุง้เทา้สงู 

อุง้เทา้ปกต ิและอุง้เทา้แบน
ผศ. พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

541
การพัฒนาตัวชีว้ดัสมรรถนะของผูช้ว่ยพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล คณะแทยศาสตรศ์ริาช

พยาบาล
นางกัญญาภัค ศรสีขุโกศลนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด

542 การพัฒนามาตรวดับนฐานแนวคดิพทุธศาสนา
อาจารย ์นพ. ศภุโชค สงิหกันต ์และ นายปญุญา

กรณ์ วรีะพงษานันท์
จติวทิยาคลนิกิ

543
การพัฒนาระบบและเครอืขา่ยบรบิาลรักษาเบาหวาน ชนดิที ่1 และเบาหวานในเด็กและวยัรุน่ ระยะ

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

544 การพัฒนาระบบการหลอ่แบบส าหรับอปุกรณ์เสรมิระดับล าตัว: โครงการศกึษาน ารอ่ง นางสาวพาขวญั นวลนิม่ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

545
การพัฒนาระบบคอมพวิเตอรช์ว่ยออกแบบและผลติทีน่ั่งหลอ่แบบเฉพาะรายส าหรับคนไข ้

กลา้มเนือ้ออ่นแรง
นางสาวขวญัเนตร เพิม่พลู โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

546
การพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ (ศริริาชสานสองวยั :

 บางกอกนอ้ยโมเดล)
รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

547
การพัฒนารปูแบบการประเมนิ โครงการฝึกอบรมตอ่เนือ่งส าหรับพยาบาลวชิาชพี: การประยกุตใ์ช ้

แนวคดิความเชือ่มโยงสอดคลอ้ง
นางสาวภัทราภรณ์ สกุาญจนาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาล

548
การพัฒนาวธิเีทคนคิพซีอีารเ์พือ่จ าแนกชนดิของหนอนแมลงวนัหลังลายทีม่คีวามส าคัญทางนติิ

วทิยาศาสตรใ์นประเทศไทย

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ณัฐ มาลัยนวล และ นาย

อนุรักษ์ ค าประพันธ์
นติวิทิยาศาสตร์

549
การพัฒนาวธิกีารตรวจหาสารเคมกี าจัดศัตรพูชื 35 ชนดิ ในพลาสมา่ ดว้ยวธิโีซลดิเฟสไมโครเอ็ก

แทรคทช์ัน่ แกส๊โครมาโตกราฟฟ่ี แมสสเป็กโตมติตรี้
อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม
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550 การพัฒนาวธิคี านวณคา่ T2* relaxation times แบบอัตโนมัตจิากสารจ าลองภาวะเหล็กเกนิ
รองศาสตราจารย ์ดร. ไพรัช สายวริณุพร และ 

นายภากร ยอดพรม
วทิยาศาสตรรั์งสี

551
การพัฒนาวธิตีรวจระดับโมเลกลุ เพือ่หาอายขุองหนอนแมลงวนัหวัเขยีว CHRYSOMYA 

MEGACEPHALA (DIPTERA : CALLIPHORIDAE)

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ณัฐ มาลัยนวล และ วา่

ทีร่.ต.หญงิรัตยิากร ทองหลอ่
นติวิทิยาศาสตร์

552
การพัฒนาวธิอีัลตรา้เพอรฟ์อแมนซล์คิวดิโครมาโตกราฟีทีม่โีฟโตไดโอดแอรเ์รย ์เป็นเครือ่ง

ตรวจวดัเพือ่ใชใ้นการตรวจวดัระดับยาเดกซาเมทาโซน ในพลาสมาของมนุษย์
ผศ. นพ.ธรีะ กลลดาเรอืงไกร เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

553 การพัฒนาสือ่การสอนเพือ่ป้องกันและควบคมุโรคอว้นในเด็ก นางสาวหทัยชนก ตริพงศพ์ร กมุารเวชศาสตร์

554
การพัฒนาสูก่ารเป็นพยาบาลหวัหนา้เวรศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยรัฐแหง่หนึง่ใน

กรงุเทพ
นางพวงยพุา ยิม้เจรญิ ฝ่ายการพยาบาล

555 การพัฒนาอปุกรณ์จัดแนวขาเทยีมชนดิแกนในอยา่งงา่ย อ.คาซฮูโิกะ ซาซากิ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

556
การพจิารณารับรองโครงการของคณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในคน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล
ผศ. ดร.ศรวีมิล มโนเชีย่วพนิจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

557

การฟ้ืนตัวของประสาทรับความรูส้กึในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บขา่ยประสาทแขน หลังจากรักษา

ดว้ยการผา่ตัดโดยการยา้ยรากประสาทคอที ่7 ดา้นตรงขา้มไปตอ่กับเสน้ประสาทมเีดยีน เป็นเวลา 

4 ปีขึน้ไป

ศ. นพ.ภานุพันธ ์ทรงเจรญิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

558
การฟ้ืนตืน่จากยาระงับความรูส้กึในผูป่่วยทีม่ารับการผา่ตัดกระดกูคอเปรยีบเทยีบระหวา่งการไดรั้บ

กับไมไ่ดรั้บยาเดก๊ซเ์มเดทโธมดินีเป็นยาเสรมิระหวา่งการระงับความรูส้กึ
อ.พญ.บศุรา ศริวิณัสาณฑ์ วสิัญญวีทิยา

559
การฟ้ืนฟสูภาพผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองไทย บัญช ีการฟ้ืนฟสูภาพผูส้งูอาย ุคณะ

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

560 การมว้นตัวไมส่มบรูณ์ของฮปิโปแคมปัสในผูป่้วยทีม่อีาการชกัและไมม่อีาการชกั ผศ. พญ.ณสดุา ดา่นชยัวจิติร รังสวีทิยา

561
การมชีวีติอยูโ่ดยไมม่กีารด าเนนิโรคของผูป่้วยโรคมะเร็งทีไ่ตในคนไทยหลังไดรั้บการรักษาแบบ

จ าเพาะเจาะจงตอ่เซลลม์ะเร็ง
อ. นพ.ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

562
การยา้ยกลา้มเนือ้ gracilis เพือ่ท าหนา้ทีเ่หยยีดขอ้ศอกส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บบาดเจ็บของเสน้ประสาท 

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

563
การยา้ยกลา้มเนือ้ gracilis เพือ่ท าหนา้ทีเ่หยยีดขอ้ศอกส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บบาดเจ็บของเสน้ประสาท 

brachial plexus ทกุเสน้และมารับการรักษาชา้: วธิกีารผา่ตัดแบบศริริาช-2
ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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564
การรว่มมอืจัดท าเว็บไซตด์แูลป้องกันเด็กตดิเกม ระยะที ่2 (ตอ่เนือ่ง) บัญช ีเด็กไทยไมต่ดิเกม 

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

565
การระงับความรูส้กึและผลสบืเนือ่งภายหลังการผา่ตัดของทารกแรกเกดิทีม่ารับการผา่ตัดแกไ้ข

โรคหลอดอาหารอดุตันและ/หรอืมชีอ่งตอ่ระหวา่งหลอดอาหารกับหลอดลม
อ. พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิัญญวีทิยา

566
การระงับความรูส้กึในผูป่้วยทีม่าเขา้รับการสอ่งกลอ้งเพือ่ผา่ตัดทารกตัวออ่น และอบุัตกิารณ์การ

เกดิภาวะแทรกซอ้น
ผศ. พญ.พัชรยีา นวิฒัน์ภมูนิทร์ วสิัญญวีทิยา

567

การระงับความรูส้กึดว้ยแกส๊ซโีวฟลเูรน (sevoflurane) ผา่นหนา้กากครอบปาก และจมกูส าหรับ 

ใหอ้อกซเิจน เปรยีบเทยีบกับการใหย้าโปรโพฟอล (propofol) ทางหลอดเลอืดด า ในผูป่้วยเด็ก

อาย ุ1-6 ปีทีม่ารับการตรวจเอ็กซเรยภ์าพคลืน่สะทอ้น ในสนามแมเ่หล็ก (MRI) ทีโ่รงพยาบาลศริิ

ราชในเวลาราชการ

อ. นพ.ศภุชยั พลูสรรพสทิธิ์ วสิัญญวีทิยา

568 การระงับปวดในผูป่้วยอบุัตเิหตุ อ. พญ.ปราณี รัชตามขุยนันต์ วสิัญญวีทิยา

569
การรักษา Hemangioma และ Kasabach - Merrit syndrome ในผูป่้วยเด็กทีโ่รงพยาบาลศริริาช 

ศกึษายอ้นหลัง 10 ปี
ผศ. นพ.เจษฎา บัวบญุน า กมุารเวชศาสตร์

570 การรักษาเทา้ปกุชนดิไมท่ราบสาเหตดุว้ยวธิกีารดัดและเขา้เฝือกแบบพอนเซนติ รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

571
การรักษาเนือ้งอกหลอดเลอืดทีผ่วิหนังดว้ยการทายา 0.5% timolol maleate eye drop เทยีบกับ

การทา placebo solution ในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.รัตนาวลัย จันทร กมุารเวชศาสตร์

572
การรักษาแบบเขม้ขน้โดยเร็วในทารกทีต่ดิเชือ้เอชไอวเีพือ่ใหเ้ชือ้เอชไอวอียูใ่นภาวะสงบ การ

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

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

574 การรักษาและเขา้ถงึยาบลีมิแูม็บอยา่งตอ่เนือ่ง ในประเทศทีย่งัไมไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑ์ ศ.คลนิกิ นพ.สรุศักดิ ์นลิกานุวงศ์ อายรุศาสตร์

575
การรักษาโดยวธิกีารเปลีย่นถา่ยพลาสมา ในผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองระบบประสาท ใน

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

576 การรักษาโรคปานแดงระยางคโ์ตหลอดเลอืดขอดดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีส่งู อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

577
การรักษาใหห้ายขาดเปรยีบเทยีบกับการใหเ้คมบี าบัดทางเสน้เลอืดเพยีงอยา่งเดยีวในผูป่้วยมะเร็ง

ตับระยะกลางตามค าแนะน าของคลนิกิมะเร็งตับบารเ์ซโลนา
อ. นพ.สปุรชีา อัสวกาญน์ ศัลยศาสตร์

578 การรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะหลังคดโดยการตัดกระดกูซีโ่ครงในแงเ่ทคนกิ และ ประสบการณ์ ผศ. นพ.วรีะศักดิ ์สทุธพิรพลางกรู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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579

การรักษาผูป่้วยธาลัสซเีมยีชนดิพึง่พาเลอืดทีม่ภีาวะเหล็กเกนิในตับอยา่งรนุแรง และไมต่อบสนอง

ตอ่ยาขับเหล็กตามมาตรฐาน ดว้ยการใหย้าดเีฟอรร์าซริอ๊กรว่มกับยาดเีฟอรร์อ๊กซามนี เป็น

ระยะเวลา 1 ปี

พญ.ชญามน ทักษ์ประดษิฐ์ กมุารเวชศาสตร์

580
การรักษาผูป่้วยภาวะช็อกดว้ยการใหส้ารละลายครสิตัลลอยดเ์ปรยีบเทยีบกับการใหส้ารละลาย

คอลลอยดร์ว่มกับสารละลายครสิตัลลอยด์
ผศ. นพ.สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์

581
การรักษาผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิลมิฟอยดแ์ละมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ย

การปลกูถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิในผูใ้หญโ่ดยใชย้าบซูัลแฟนรว่มกับเมลฟาแลนใน รพ.ศริริาช
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

582
การรักษาผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูชนดิสมอลเซลลน์วิโรเอ็นโดครนี: ประสบการณ์ 10 ปี ใน

โรงพยาบาลศริริาช
นพ.สมชาต ิสนุทราภริมย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

583 การรักษาผูป่้วยมะเร็งรังไขช่นดิเยือ่บผุวิ ดว้ยยาเคมบี าบัดแบบผูป่้วยนอก พญ.สริ ีลิม้เทยีมเจรญิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

584
การรักษาภาวะตาขา่ยโผลใ่นชอ่งคลอดภายหลังการผา่ตัดซอ่มแซมอวยัวะอุง้เชงิกรานหยอ่น โดย

วธิปีระคับประคองและวธิกีารผา่ตัดแบบผูป่้วยนอก
พญ.ชตุมิน อสัมภนิวงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

585
การรักษาภาวะทอ่ลมและหลอดลมอักเสบตดิเชือ้แบคทเีรยีแกรมลบทีส่ัมพันธก์ับเครือ่งชว่ย

หายใจดว้ยยาโคลสิตนิชนดิพน่เขา้ทอ่ลม
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

586
การรักษาภาวะภมูคิุม้กันบกพรอ่งชนดิทีเ่กดิจากแอนตบิอดีต้อ่อนิเตอรเ์ฟอรอนแกมมา่ดว้ยบอรท์ี

โซมบิ : การศกึษาน ารอ่ง
ผศ.พญ.ณสกิาญจน์ อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

587
การรักษามะเร็งตับดว้ยวธิ ีIrreversible electroporation: ผลการรักษาเบือ้งตน้และ

ภาวะแทรกซอ้น
ผศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี รังสวีทิยา

588
การรักษามะเร็งตับต าแหน่งพคูอเดตของตับโดยใชค้วามรอ้นจากคลืน่วทิยผุา่นเข็มอเิล็กโทรด

ชนดิกางได ้
อ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา

589 การรับรูค้วามเป็นองคก์รพยาบาลสมรรถนะสงูของพยาบาลโรงพยาบาลศริริาช นางสาวดษุณีย ์ยศทอง ฝ่ายการพยาบาล

590
การรับรูค้วามสามารถของตนเองในผูด้แูลผูป่้วยสมองเสือ่ม หน่วยตรวจโรคจติเวชศาสตร ์

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวไปรยา ช านาญคา้ จติเวชศาสตร์

591
การรับรูค้วามสามารถดา้นทักษะการสือ่สารและใหค้ าปรกึษาของแพทยป์ระจ าบา้นสาขากมุารเวช

ศาสตร์
ผศ. นพ.สปุระพัฒน์ สนใจพาณชิย์ กมุารเวชศาสตร์

592 การรับรูค้วามสามารถดา้นทักษะของตนเองในนักศกึษากายอปุกรณ์ทีก่ าลังจะจบการศกึษา นางสาวปวณีา สดุเดช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

593
การรับรูต้ าแหน่งของขอ้ศอกในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บของแขนงเสน้ประสาทแขนชนดิทีแ่ขนง

ประสาทมกีารบาดเจ็บทัง้หมดหลังการผา่ตัดยา้ยกลา้มเนือ้
ศ. นพ.ภานุพันธ ์ทรงเจรญิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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594

การลงทะเบยีนเพือ่การสังเกตการณ์ท่ัวโลก โดยเก็บขอ้มลูระยะยาวในผูป่้วยเนือ้งอกชนดินวิโรเอ็น

โดครายดท์ีบ่รเิวณทางเดนิอาหารและตับออ่นระยะลกุลาม (GEP-NET Registry) (The 

Observational registry Collecting Data On Gastroenteropancreatic Nuroendocrine Tumor

 Patients (GEP-NET Registry)) บัญช ีโครงการวจัิย จสีทเ์น็ต คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

(016-426408-3)

ผศ. นพ.วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

595
การลงทะเบยีนการตรวจสขุภาพส าหรับการศกึษาปัจจัยเสีย่งของโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (โครงการศริิ

ราชเฮลท)์
ผศ.นพ.ยทุธนา อดุมพร  งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

596
การลงทะเบยีนขดลวดไบโอแมทรกิสแ์อลฟา (ขดลวดค ้ายนัผนังหลอดเลอืดหวัใจโคบอลท์

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

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

598
การลงทะเบยีนฐานขอ้มลูโรคระดับสากล เพือ่เก็บขอ้มลูอาการแสดง, การรักษา และผลการรักษา

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

599 การลงทะเบยีนผูเ้ป็นเบาหวาน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

600

การลงทะเบยีนผูต้ดิเชือ้ HIV และผูป่้วยเอดสเ์พือ่การศกึษาไปขา้งหนา้เกีย่วกับธรรมชาตขิองการ

ตดิเชือ้และ การตอบสนองในดา้นสมองและจติใจ ดา้นเมตะบอลกิ และดา้นเชือ้ไวรัสและภมูคิุม้กัน

 (การศกึษาชารป์เพนนิง่)

รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

601

การลงทะเบยีนผูต้ดิเชือ้ HIV และผูป่้วยเอดสเ์พือ่การศกึษาไปขา้งหนา้เกีย่วกับธรรมชาตขิองการ

ตดิเชือ้และ การตอบสนองในดา้นสมองและจติใจ ดา้นเมตะบอลกิ และดา้นเชือ้ไวรัสและภมูคิุม้กัน

 (การศกึษาชารป์เพนนิง่): การศกึษาภาวะแทรกซอ้นทางดา้นวติามนิดแีละมวลกระดกู

ผศ.ดร.พญ. มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

602 การลงทะเบยีนผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดช์าวไทย รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

603
การลงทะเบยีนผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอดุตันทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการใชอ้ปุกรณ์ลากลิม่เลอืด

ของบรษัิทเมดโทรนกิหลังวางตลาด เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูจรงิในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

604
การลงทะเบยีนผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดล าไสใ้หญแ่ละทวารหนักภายใตโ้ปรแกรมสง่เสรมิการฟ้ืน

ตัวหลังผา่ตัด
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

605
การลงทะเบยีนผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิมัยอลีอยดท์ีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยใหม ่และ

เก็บสารพันธกุรรมเพือ่ใชต้รวจการกลายพันธุข์องยนี
อ. นพ.วรีภัทร โอวฒันาพานชิ อายรุศาสตร์
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606

การลงทะเบยีนภาคสนามดา้นการตา้นการแข็งตัวของเลอืดท่ัวโลกทีส่ังเกตการณ์การรักษาและ

ผลการรักษาในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาเหตกุารณ์ลิม่เลอืดอดุตันหลอดเลอืดด า (Venous 

Thromboembolic Event) ในความเป็นจรงิ

ศ.นพ.ประมขุ มทุริางกรู อายรุศาสตร์

607

การลงทะเบยีนหลังวางตลาดในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยเครือ่งมอืผา่ตัด

ลิม่เลอืดในหลอดเลอืดสมองของบรษัิทเมดโทรนกิ เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูจรงิในภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้

รศ.พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

608 การวดัการเคลือ่นทีข่องขอ้ดสิตอลเรดโิออัลน่าหลดุในกระดกูหกัแบบกาเลยีซี่ ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

609
การวดัขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางปกตขิองหลอดเลอืดแดงใหญเ่อออรต์าทีใ่ชอ้า้งองิในผูใ้หญค่น

ไทยทีไ่มม่อีาการภายในโรงพยาบาลศริริาชทีไ่ดรั้บการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอร์
รศ. นพ.กฤษฎ ีประภาสะวตั รังสวีทิยา

610
การวดัขนาดของลิน้เอออรต์กิและหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นตน้โดยใชเ้ครือ่งตรวจคลืน่เสยีง

ความถีส่งูผา่นทางหลอดอาหารในผูใ้หญท่ีเ่ขา้รับการผา่ตัดหวัใจ
ผศ. พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิัญญวีทิยา

611

การวดัความไวและความจ าเพาะของเครือ่งมอื การวนิจิฉัยโรคนวิโรมัยอไิลตสิ ออพตกิาสเปกตรัม 

(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 ในผูป่้วยคนไทยทีเ่ป็นโรคนวิโรมัยอิ

ไลตสิ ออพตกิา

รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

612

การวดัความไวและความจ าเพาะของเครือ่งมอื การวนิจิฉัยโรคมัลตเิพลิ สเคลอโรสสิ(Multiple 

Sclerosis :-MS) ระหวา่ง McDonald ฉบับทบทวน 2005 และ McDonald ฉบับทบทวน 2010 ใน

ผูป่้วยคนไทยทีเ่ป็นโรคมัลตเิพลิ สเคลอโรสสิ

รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

613
การวดัความดันภายในลกูตาสามารถใชท้ดแทนการวดัความดันภายในกะโหลกศรีษะดว้ยวธิกีาร

ดัง้เดมิไดห้รอืไม่
อ. นพ.ปฤณัต อทิธเิมธนิทร์ ศัลยศาสตร์

614
การวดัปรมิาณของ mesenchymal stem cells ในเลอืดจากสายสะดอืทารกแรกคลอด และศกึษา

ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับปรมิาณเซลลท์ีแ่ยกได ้
รศ. นพ.สภัุกด ีจลุวจิติรพงษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

615
การวดัมวลกลา้มเนือ้หวัใจหอ้งลา่งซา้ยโดยการตรวจคลืน่เสยีงสะทอ้นหวัใจ ดว้ยวธิวีดัในแนวราบ 

2 มติ ิและเทคนคิการตัดภาพหวัใจหอ้งลา่งซา้ย ณ จดุใดจดุหนึง่
รศ. พญ.นธิมิา รัตนสทิธิ์ อายรุศาสตร์

616
การวดัรอยโรคในไขสันหลังในผูป่้วยกลุม่โรคนวิโรมัยอลิัยตสิออพตกิา (neuromyelitis optica 

spectrum disorder) ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์
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617
การวดัระดับความคดิเห็นของนักศกึษาแพทยช์ัน้คลนิกิทีม่ตีอ่บรรยากาศทางการศกึษาในภาควชิา

กมุารเวชศาสตร ์ของคณะแพทยแ์หง่หนึง่ในประเทศไทย
อ. นพ.สปุระพัฒน์ สนใจพาณชิย์ กมุารเวชศาสตร์

618
การวเิคราะหแ์บบแผนทางพันธกุรรมของเด็กกลุม่อาการดาวน์ดว้ยเทคนคิการตรวจ multiplex 

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

619

การวเิคราะหแ์บบยอ้นหลังเพือ่ตรวจสอบประสทิธผิลและความปลอดภัยของ แอนตี-้ไทโมไซต์

โกลบลุนิของกระตา่ย (rabbit anti-thymocyte globulin (ATG)) ในการบ าบัดรักษาโดยการกด

ภมูคิุม้กันเพือ่การรักษาภาวะไขกระดกูฝ่อ (aplastic anemia) (Protocol no. THYMOR06711)

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

620

การวเิคราะหแ์บบยอ้นหลังถงึความปลอดภัย ประสทิธผิล และคา่ใชจ้า่ยของการระดมใหเ้ซลลต์น้

ก าเนดิใหอ้อกมาอยูใ่นกระแสโลหติดว้ยยาเคมบี าบัดในผูป่้วยทีม่แีผนการรักษาปลกูถา่ยเซลลต์น้

ก าเนดิเม็ดโลหติทีไ่ดม้าจากตัวผูป่้วยเอง (ซคีอม) Study number: MOZ24512

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

621
การวเิคราะหแ์ละการตรวจหาพลาสมดิของแบคทเีรยีเอนเตอโรแบคทเีรยีซดีือ้ยาคารบ์าพเีนมส์

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

622
การวเิคราะหโ์ปรตโีอมเปรยีบเทยีบระหวา่งบรเิวณทีม่ผีมรว่งเป็นหยอ่มและบรเิวณปกตใินผูป่้วย

โรคผมรว่งเป็นหยอ่มชนดิ alopecia areata
พญ.กัณหช์ลติ ถนอมกติติ ตจวทิยา

623
การวเิคราะหโ์ปรตโีอมเพือ่หาโปรตนีทีเ่ป็นแอนตเิจนทีผ่วิหนังชัน้ก าพรา้และหนังแทท้ีท่ าปฏกิริยิา

กับเลอืดของผูป่้วยสะเก็ดเงนิ
ผศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจน์มนตรี ตจวทิยา

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

625
การวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวในเชงิ 3 มติ ิของการบรหิารรา่งกายแบบฤๅษีดัดตนในทา่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับหลังและขา
ศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

626
การวเิคราะหก์ารแสดงออกของยนีและปรมิาณโปรตนีลดแรงตงึผวิ ในเนือ้เยือ่ชัน้ในของรก ซร่ัีม

จากเลอืดสายสะดอืทารกแรกคลอด และน ้าคร า่ชว่งการตัง้ครรภ ์16-24 สัปดาห์
ดร.ทัศนีย ์เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

627
การวเิคราะหก์ารกลายพันธุใ์นเอ็กซอนของยนีเคแอลเอฟหนึง่ทีก่อ่ใหเ้กดิโรคเคแอลเอฟซึง่เป็น

โรคโลหติจางทางพันธกุรรมชนดิใหมข่องโลกทีพ่บในประชากรไทย
รศ.ดร.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

628
การวเิคราะหข์อ้มลูยอ้นหลังและไปขา้งหนา้ของโครงการวนิจิฉัยและรักษาโรคของทารกในครรภ ์

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
รศ. นพ.ตวงสทิธิ ์วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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629 การวเิคราะหค์ณุภาพของการวดัความหนาของบรเิวณโปรง่แสงดา้นหลังคอของทารก พญ.นลัท สมภักดี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

630 การวเิคราะหต์น้ทนุ-ประสทิธผิลของการใชว้คัซนีเพือ่ป้องกันโรคงสูวดัในประเทศไทย อ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

631
การวเิคราะหต์น้ทนุอรรถประโยชน์ในการคัดกรองการเกดิภมูคิุม้กันตอ่ตา้นแอนตเิจนบนผวิเม็ด

เลอืดขาวทีม่คีวามจ าเพาะตอ่ผูบ้รจิาคไตของผูป่้วยภายหลังการปลกูถา่ยไตในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.นลนิี เปรมัษเฐยีร อายรุศาสตร์

632
การวเิคราะหต์น้ทนุอรรถประโยชน์ของการฟอกเลอืดผา่นเยือ่บชุอ่งทอ้งแบบตอ่เนือ่งและการฟอก

เลอืดผา่นเยือ่บชุอ่งทอ้งโดยใชเ้ครือ่งชว่ยในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

633

การวเิคราะหต์ัวแปรของการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องกอ้นเนือ้งอกไตทีต่รวจพบโดยบังเอญิ 

เพือ่หาความสัมพันธก์ับเนือ้งอกไตธรรมดาชนดิ lipid poor angiomyolipoma หรอื มะเร็งไตปฐม

ภมูชินดิ renal cell carcinoma

รศ. พญ.กอบกลุ เมอืงสมบรูณ์ รังสวีทิยา

634
การวเิคราะหท์างคลนิคิของมะเร็งบรเิวณรอยตอ่ระหวา่งหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร, ผลลัพธ์

ของการผา่ตัดรักษาในแตล่ะต าแหน่งของมะเร็งบรเิวณนี้
ผศ. นพ.อัษฎา เมธเศรษฐ ศัลยศาสตร์

635

การวเิคราะหบ์ทความแสดงประสบการณ์ทางเวชจรยิศาสตรข์องแพทยป์ระจ าบา้นทีผ่า่นโครงการ

เพิม่พนูทักษะดา้นจรยิธรรมทางการแพทย ์ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2556 –

 2558

อ. นพ.ศักดา สถริเรอืงชยั นติเิวชศาสตร์

636

การวเิคราะหผ์ลของการพัฒนาการเกีย่วกับการใชม้อืและแขนบนทีน่ั่งตัดเฉพาะบคุคลในกลุม่ผูป่้วย

เด็กสมองพกิารทีม่รีะดับความสามารถ 3 และ 4 ตามการแบง่แบบระบบการจ าแนกระดับ

ความสามารถดา้นการเคลือ่นไหวส าหรับเด็กสมองพกิาร

นายธนธัช จรัสรุง่โอฬาร โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

637
การวเิคราะหผ์ลลัพธข์องการผา่ตัดชอ่งทอ้งเพือ่รักษาอาการบาดเจ็บของตับและความจ าเป็นใน

การใชก้ารสวนอดุหลอดเลอืดแดงทีต่ับ
ผศ. นพ.กฤษณ์ แกว้โรจน์ ศัลยศาสตร์

638
การวเิคราะหภ์าวะคา่สายตาเอยีงทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ลเซอรใ์นการลงแผลผา่ตัดตอ้กระจก ดว้ยวธิี

เฟมโตเซคคันดเ์ลเซอร์
ศ. นพ.สบง ศรวีรรณบรูณ์ จักษุวทิยา

639
การวเิคราะหม์ลูคา่ความสญูเสยีทางออ้มของผูป่้วยสงูอายทุีม่าเขา้รับการประเมนิและเตรยีมความ

พรอ้มกอ่นการผา่ตัดทีโ่รงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิัญญวีทิยา

640

การวเิคราะหย์นืยนัสารพันธกุรรมของผูรั้บบรจิาคเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืดดว้ยเทคนคิการตรวจ 

mitochondrial DNA polymorphism ภายหลังการปลกูถา่ยไขกระดกู/เซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืด , 

Confirmatory chimerism analysis using mitochondrial DNA polymorphism after 

HLA-match unrelated hematopoietic stem cell transplantationเม็ดเลอืด

อ.นพ.ชยัรัตน์ มานะเสถยีรกจิ นติเิวชศาสตร์
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641

การวเิคราะหว์วิฒันาการของไวรัสไขห้วดัใหญใ่นผูต้ดิ เชือ้ และการเปลีย่นแปลงทางแอนตเิจน

ของสิง่สง่ตรวจจากโครงการ SEA001 (การศกึษาวจัิยแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุของยาโอเซลทามิ

เวยีรข์นาดมาตรฐานและขนาดสงู) โดยเทคโนโลยเีอ็นจเีอสและวธิทีางซร่ัีมวทิยา

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

642

การวเิคราะหส์ถานการณ์และแบบแผนการรักษามะเร็งหลังโพรงจมกูดว้ยรังสรัีกษาในระดับ

นานาชาตสิ าหรับกลุม่ประเทศรายไดต้ า่ถงึปานกลาง เพือ่เพิม่ผลการรักษาโดยการพัฒนาคณุภาพ

การวางแผนการรักษาดว้ยรังสี

ผศ. พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

643

การวเิคราะหส์าเหตขุองนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา

นติ ิวทิยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยหนึง่ของรัฐทีส่ าเร็จการศกึษาชา้กวา่ระยะเวลาที่

ก าหนด

นางสาวอสิรยี ์ศศธิรโรจนชยั นติเิวชศาสตร์

644
การวเิคราะหส์ารระเบดิ C-4 และ TNT บนมอื โดยผา่นการท าความสะอาดดว้ยสบูด่ว้ยเครือ่ง 

GC-MS

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ฉลองขวญั ตัง้บรรลอื

กาล และ น.ส.เพ็ญวสิาข ์จติส าราญ
นติวิทิยาศาสตร์

645
การวเิคราะหส์ารระเบดิ Composition C-4 บนมอื หลังจากท าความสะอาดดว้ยสบู ่โดยเครือ่ง 

GC/MS
ผศ. ดร.ฉลองขวญั ตัง้บรรลอืกาล นติเิวชศาสตร์

646
การวเิคราะหห์าความสัมพันธร์ะหวา่งภาพคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ากอ่นการรักษาและผลลัพธข์องการ

รักษาในผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู
ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

647

การวจัิย 1.1 ปัจจัยกอ่นผา่ตัดทีส่ามารถพยากรณ์โอกาสการเป็นมะเร็ง ของกอ้นทีปี่กมดลกู 

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

พยากรณ์โอกาสการเป็นมะเร็ง ของกอ้นทีปี่กมดลกู

ผศ. พญ.ไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

648

การวจัิยเชงิทดลองแบบไมสุ่ม่และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ดผูลของยาฝังคมุก าเนดิโปรเจสตนิภายใน

ระยะเวลา 1ปีหลังการคมุก าเนดิ ตอ่การเกดิเบาหวานชนดิที2่ และกลุม่อาการเมตาบอลกิ ในสตรี

ไทยทีเ่คยเป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภ ์, Non-randomized control trial of type 2 diabetes and

 metabolic syndromes in relation to implantable progestin-only contraception within 1 

year after contraception in Thai women with prior gestational diabetes

อ.พญ.ปรญีาพร จริะกติตดิลุย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

649 การวจัิยเชงิทดลองแบบสุม่ โดยใชก้ารสอบสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบกรณีศกึษา
รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ 

และ น.ส.ศริพิร ฐติสิกลุวงษ์
การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

650
การวจัิยเชงิสังเกตแบบไปขา้งหนา้ของการรักษาภาวะไขมันในเลอืดสงู ในผูป่้วยชาวเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใตท้ีเ่พิง่ประสบภาวะหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลัน
นายแพทยณั์ฐวฒุ ิ วงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์
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651

การวจัิยเพือ่การส ารวจคณุลักษณะทางคลนิกิและการตอบสนองทางคลนิกิตอ่การรักษาดว้ยยาโบ

ทลูน่ัิมท็อกซนิในเวชปฏบิัตใินผูป่้วยโรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกีทีม่แีละไมม่อีาการแสดงของ

กลา้มเนือ้หนา้ผากหดเกร็ง ในผูป่้วยชาวไทย

อ.นพ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์

652

การวจัิยเพือ่การส ารวจลักษณะและการตอบสนองทางคลนิกิตอ่การรักษาดว้ยยาโบทลูน่ัิมท็อกซนิ

ในเวชปฏบิัตขิองผูป่้วยโรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกีทีม่แีละไมม่อีาการแสดงของบารบ์นิสกีช้นดิที ่2 

ในผูป่้วยชาวไทย

อ. นพ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์

653
การวจัิยเพือ่ศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาทรานเนซามกิเอซดิในการลดอบุัตกิารการ

เกดิรอยคล ้าหลังการรักษากระแดดดว้ยเลเซอรช์นดิควิสวทิชเ์อ็นดแียก
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

654

การวจัิยเพือ่ศกึษาผลทางคลนิกิของยาดาลาพลาดบิ เทยีบกับยาหลอกในอาสาสมัครทีม่โีรค

หลอดเลอืดหวัใจโคโรนารชีนดิเรือ้รังโดยเปรยีบเทยีบการเกดิอาการไมพ่งึประสงคห์ลัก ของการ

เป็นโรคหวัใจ Major Adverse Cardiovascular Events (MECE) บัญช ีสเตเบลติ ีคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-419846-0)

รศ. นพ.ชณุหเกษม  โชตนัิยวตัรกลุ ศนูยโ์รคหวัใจฯ

655

การวจัิยเสรมิแบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาเพือ่ยดืเวลาในการบ าบัดรักษาดว้ยยาโบซทูนิบิส าหรับ

ผูป่้วยทีเ่ป็นมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเรือ้รังชนดิไมอลิอยด ์ซึง่เคยเขา้รว่มในโครงการวจัิยยาโบซทูนิบิ 

B1871006 หรอื B1871008 มากอ่นแลว้ (Protocol no.B1871040)

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

656

การวจัิยแบบไปขา้งหนา้จากหลายสถาบันเพือ่เปรยีบเทยีบผลการรักษาหลอดเลอืดหวัใจตบีตรง

ทางแยก โดยการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดแขนงกอ่นแลว้ตามดว้ยการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดหลัก 

เปรยีบเทยีบกับการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดหลักกอ่น

รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

657

การวจัิยแบบไมแ่ทรกแซงการรักษาตามปกต ิเพือ่ศกึษาการใชย้าอด็ีอกซาแบน (edoxaban) ใน

เวชปฏบิัตท่ัิวไป ส าหรับผูป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจหอ้งบนเตน้ผดิจังหวะทีม่ไิดม้สีาเหตมุาจากลิน้หวัใจ 

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

รศ.นพ.ยงชยั นลิะนนท์ อายรุศาสตร์

658

การวจัิยแบบกลุม่คูข่นาน ระยะเวลา 12 สัปดาห ์แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้ผูป่้วยและผูว้จัิย 

ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของยาแอลไอเค066 ในผูป่้วยโรคอว้นทีม่ตีับอักเสบ

จากไขมันพอกตับชนดิทีไ่มไ่ดเ้กดิจากแอลกอฮอล์

รศ.นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

659

การวจัิยแบบสุม่ ปกปิดการรักษา ควบคมุดว้ยยาหลอก ในพหสุถาบัน ของยาเซคคูนูิแมบชนดิฉีด

เขา้ใตผ้วิหนัง เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพหลังใหก้ารรักษา 12 สัปดาห ์และประเมนิความปลอดภัย 

ความทนตอ่ยา และประสทิธภิาพในระยะยาวจนถงึ 1 ปี ในอาสาสมัครโรคสะเก็ดเงนิชนดิผืน่หนา

เฉพาะที ่ปานกลางถงึรนุแรง ซึง่มหีรอืไมม่โีรคขอ้อักเสบสะเก็ดเงนิ

รศ. พญ.ชนษิฎา วงษ์ประภารัตน์ ตจวทิยา
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660
การวจัิยแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุศกึษาประสทิธภิาพการใชย้าทาซลิโิคนเจล ในผลการป้องกัน

แผลเป็นนูนหลังไฟลวก
ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

661

การวจัิยแบบสุม่ในหลายศนูยว์จัิยแบบเปิดเผยผลติภัณฑร์ะยะทีส่ามเพือ่เปรยีบเทยีบการรักษา

ดว้ยทราสทซูแูมบรว่มกับเพอรท์ซูแูมบรว่มกับแท็กเซนหลังจากไดรั้บแอนทราซัยคลนิกับการ

รักษาดว้ยทราสทซูแูมบเอ็มแทนซนีรว่มกับเพอรท์ซูแูมบหลังจากไดรั้บแอนทราซัยคลนิหลังการ

ผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะเริม่ตน้ทีผ่า่ตัดไดท้ีม่ผีลตรวจเฮอรท์เูป็นบวก (Protocol 

no.BO28407)

อ. พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

662
การวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยกีารตรวจเพทสแกนเพือ่ประเมนิการสะสมของอะมัยลอยดใ์นสมอง

ในผูป่้วยสมองเสือ่มจากโรคอัลไซเมอร์
รศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

663 การวจัิยและพัฒนาการควบคมุและป้องกันการดือ้ยาตา้นจลุชพีในประเทศไทย ระยะที ่3 ศ. นพ.วษิณุ  ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

664

การวจัิยในหลายสถาบัน แบบเปิดการรักษาเพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความทนตอ่ยา เภสัช

จลนศาสตร ์และเภสัชพลศาสตรข์องยาแอลซแีซด696 ตามดว้ยการวจัิยระยะเวลา 52 สัปดาห ์

แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย คูข่นานกับกลุม่ควบคมุทีไ่ดรั้บยาทีม่ฤีทธิใ์นการรักษา เพือ่

ประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาแอลซแีซด696 เมือ่เทยีบกับยาอนีาลาพรลิใน

ผูป่้วยเด็กทีม่อีายตุัง้แต ่1 เดอืน ถงึ นอ้ยกวา่ 18 ปี ทีม่ภีาวะหวัใจลม้เหลวเนือ่งจากหวัใจหอ้งลา่ง

ซา้ยท างานผดิปกติ

ศ.นพ.กฤตยว์กิรม  ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

665
การวจัิยไปขา้งหนา้แบบสุม่เปรยีบเทยีบผลการใชข้ดลวดไบโอฟรดีอมเคลอืบยาไบโอลมิัสเอ-9 

กับขดลวดปกตกิารเ์ซลลใ์นผูป่้วยทีเ่สีย่งตอ่ภาวะเลอืดออกผดิปกต ิ(Protocol No. 12EU01)
รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

666

การวจัิยไปขา้งหนา้จากหลากหลายสถาบันเพือ่เปรยีบเทยีบผลการรักษาหลอดเลอืดหวัใจตบีตรง

ทางแยก โดยการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดแขนงกอ่นแลว้ตามดว้ยการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดหลัก 

เปรยีบเทยีบกับการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดหลักกอ่น

นพ. ด ารัส ตรสีโุกศล  อายรุศาสตร์

667
การวจัิยความคุม้ทนุและประสทิธภิาพของการสือ่สารดว้ยระบบจดหมายเวยีนอเิล็กทรอนกิสเ์ทยีบ

กับการสง่จดหมายกระดาษภายในภาควชิาตจวทิยา
นางจติตมิา หอมเทยีน ตจวทิยา
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668

การวจัิยซอร,์ ซึง่เป็นการศกึษาวจัิยแบบสองสว่น: การศกึษาวจัิยเชงิทดลองระยะทีส่อง กลุม่การ

รักษาเดยีว เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาเอลทรอมโบแพครว่มกับยาไซ

โคลสปอรนิในการเป็นยาทีใ่ชเ้ป็นทางเลอืกแรกในการรักษาผูป่้วยทีม่โีรคโลหติจางจากไขกระดกู

ฝ่อทีร่นุแรง และสว่นขยายเวลาการรักษาทีม่กีารตดิตามผลจนถงึ 60 เดอืน (Protocol No. 

CETB115E2403)

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

669
การวจัิยตน้ทนุและประสทิธภิาพของการสือ่สารดว้ยระบบโทรศัพทอ์ัตโนมัตเิทยีบกับการสือ่สาร

ดว้ยโทรศัพทส์ายตรง ของหน่วยตรวจโรคผวิหนัง ตกึผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวอารยา กจิเลศิผล ตจวทิยา

670

การวจัิยทางคลนิกิแบบสุม่ ระยะที ่4 เพือ่ประเมนิการตอบสนองทางไวรัสวทิยาและเภสัช

จลนศาสตรข์องสตูรยาทีม่ปีระสทิธภิาพแตกตา่งกัน 3 สตูรในหญงิทีต่ดิเชือ้เอชไอวทีีเ่ร ิม่สตูรยา

ตา้นไวรัสเมือ่มอีายคุรรภร์ะหวา่ง 28-36 สัปดาห ์เพือ่ป้องกันการถา่ยทอดเชือ้จากมารดาสูท่ารก 

(IMPAACT P1081)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

671

การวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 แบบสุม่ มกีลุม่ควบคมุ เพือ่ศกึษายาแพมโบรลซิแูมบทัง้ทีใ่หร้ว่มกับ

หรอืไมใ่หร้ว่มกับเคมบี าบัดสตูรผสมทีม่แีพลตนัิมเป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน  เปรยีบเทยีบกับเคมี

บ าบัดในอาสาสมัครทีเ่ป็นมะเร็งเยือ่บทุางเดนิปัสสาวะระยะลกุลามหรอืระยะแพรก่ระจาย

รศ.นพ.วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

672

การวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 ในหลายสถานศกึษา มกีารปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย แบบสุม่ 

ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของยาเอ็มเค-0431เอ (ยาเม็ด

สตูรผสมทีม่ยีาซติากลปิตนิและยาเมทฟอรม์นิในขนาดคงที)่ ในผูป่้วยเด็กทีเ่ป็นโรคเบาหวานชนดิ

ที ่2 (Protocol MK-0431A PN 170-00)

รศ. พญ.จรัีนดา สันตปิระภพ กมุารเวชศาสตร์

673
การวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 การใหย้าไรฟาเพนตนิ/ไอโซไนอะซดิระยะสัน้เป็นพเิศษ เพือ่ป้องกัน

การเป็นวณัโรคระยะทีแ่สดงอาการในผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีม่กีารตดิเชือ้วณัโรคระยะแฝง
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

674 การวจัิยน ารอ่ง การส ารวจการใชร้ะบบการรายงานคา่วกิฤตของระดับยา Vancomycin นางสาวสภุาวด ีภักดนุีกลูกจิจา ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

675
การวจัิยน ารอ่งเกีย่วกับการตรวจความไวและความจ าเพาะของการวนิจิฉัย/การตรวจหาเชือ้ 

Neoscytalidium dimidiatum จากตัวอยา่งขยุผวิหนังและเล็บโดยวธิปีฏกิริยิาลกูโซพ่อลเิมอเรส
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

676

การวจัิยน ารอ่งเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัยของคา่พลังงานทีแ่ตกตา่งกัน

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

พลังงานต า่

อ. พญ.ศศมิา เอีย่มพันธุ์ ตจวทิยา
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677

การวจัิยน ารอ่งเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการรักษาริว้รอยบรเิวณรอ่งแกม้ดว้ยโอ

โตโลกัสไพโบรบลาสต ์(autologous fibroblast) และสารเตมิเต็มชนดิไฮยาลโูรนกิ แอซดิ 

(hyaluronic  acid)

รศ.พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

678
การวจัิยน ารอ่งเพือ่ศกึษาประสทิธผิลในการรักษาความหยอ่นยานของผวิบรเิวณล าคอดว้ยคลืน่

ความถีว่ทิยสุ าหรับปรับสภาพผวิเป็นสว่นๆ ผา่นเข็มอเิลกโทดขนาดนาโน
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

679
การวจัิยน ารอ่งเรือ่งการศกึษาประสทิธผิลของเครือ่งสง่พลังงานความรอ้นเพือ่รักษาริว้รอยรอบ

ดวงตา
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

680
การวจัิยน ารอ่งการศกึษาประสทิธภิาพของการทายาทรานเนซามคิ แอซดิ รว่มกับการยงิเลเซอร์

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

681 การวจัิยประสทิธผิลของอปุกรณ์ชว่ยฝึกฝนทักษะการฉีดยาเขา้ชัน้ผวิหนังแท ้ รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

682

การวจัิยยาเอซาไซทดินีรว่มกับการปลกูถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืด เพือ่รักษาโรคไขกระดกู

เสือ่มเอ็มดเีอสชนดิรนุแรงหรอืโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันชนดิมัยอลิอยดใ์นผูป่้วย

สงูอายุ

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

683

การวจัิยรว่มหลายสถาบันแบบไปขา้งหนา้ ปกปิดทัง้สองทาง และไมม่กีารแทรกแซงเพือ่

คาดการณ์ผลระยะสัน้ของการเกดิภาวะครรภเ์ป็นพษิ/ ภาวะชกัจากครรภเ์ป็นพษิ / HELLP ซนิโด

รมในสตรตีัง้ครรภช์าวเอเชยีทีอ่าจเกดิภาวะครรภเ์ป็นพษิ

รศ. นพ.ตวงสทิธิ ์วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

684

การวจัิยระยะเวลา 6 สัปดาห ์ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิ

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาบรนิโซลามายด ์1% / ยาบรโิมนดินี 0.2% เมือ่ใชเ้ป็นการ

รักษาเสรมิกับยาทราโวพรอสต ์0.004% เพือ่ลดความดันภายในลกูตาของผูป่้วยโรคตอ้หนิทีม่ี

ความดันตาปกติ

รศ. พญ. งามแข เรอืงวรเวทย์ จักษุวทิยา

685

การวจัิยระยะที ่1/2 เพือ่ศกึษาการใหย้า S 49076 ดว้ยวธิรัีบประทานรว่มกับยาจฟิีทนิบิในผูป่้วย

มะเร็งปอดชนดิไมใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กระยะลกุลามทีม่กีารกลายพันธุข์องยนีอจีเีอฟอาร ์(EGFR) ซึง่

โรคลกุลามหลังจากไดรั้บการรักษาดว้ยยายบัยัง้อจีเีอฟอารไ์ทโรซนีไคเนส”

นายแพทยป์องวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

686

การวจัิยระยะที ่1/2 ดา้นเภสัชจลนศาสตร ์ความปลอดภัยและความทนตอ่ยาโดราวรินี (เอ็มเค -

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

และวยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอว-ี1 (IMPAACT 2014)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์
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687

การวจัิยระยะที ่2 แบบสุม่เขา้กลุม่ เปิดฉลาก เพิม่ขนาดยาตามล าดับและใชย้าหลายขนาดเพือ่

ศกึษาความปลอดภัย ความทนตอ่ยา เภสัชจลนศาสตร ์และฤทธิใ์นการตา้นไวรัสของยาซเีอ็ม

เอก๊ซ1์57 ในอาสาสมัครทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบชนดิบี

รศ.นพ. ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

688

การวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้นโดยมกีลุม่ควบคมุทีไ่ดรั้บยาหลอกและยาทีม่ี

ฤทธิ ์ซ ึง่ด าเนนิการในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของการใหย้าฟิล

โกทนิบิรว่มกับยาเมโธเทรกเซดนาน 52 สัปดาห ์ในอาสาสมัครทีก่ าลังมอีาการของโรคขอ้อักเสบ

รมูาตอยดร์ะดับปานกลางถงึรนุแรง ซึง่ตอบสนองตอ่ยาเมโธเทรกเซดไดไ้มด่พีอ

รศ.พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

689

การวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่และปกปิดขอ้มลูทัง้สองฝ่าย เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัย

ของโมเลกลุ AZD9291 เปรยีบเทยีบกับ Epidermal Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase 

Inhibitor ทีใ่ชเ้ป็นยาขนานแรกและเป็นมาตรฐานการดแูลรักษาผูป่้วยมะเร็งปอดชนดิทีไ่มไ่ดเ้ป็น

เซลลเ์ล็กทีม่กีารลกุลามหรอืแพรก่ระจายเฉพาะทีแ่ละพบการผา่เหลา่ของยนีส ์Epidermal 

Growth Factor Receptor (Protocol No. D5160C00007)

ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

690

การวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้นโดยมกีลุม่ควบคมุทีไ่ดรั้บยาหลอกและยาทีม่ี

ฤทธิรั์กษา ซึง่ด าเนนิการในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของการให ้

ยาฟิลโกทนิบิเพยีงชนดิเดยีว และใหร้ว่มกับยาเมโธเทรกเซด (เอ็มทเีอ็กซ)์ นาน 52 สัปดาห ์ใน

อาสาสมัครทีก่ าลังมอีาการของโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดร์ะดับปานกลางถงึรนุแรง ซึง่ไมเ่คยไดรั้บ

การรักษาดว้ยยาเมโธเทรกเซดมากอ่น

รศ.พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

691

การวจัิยระยะที ่3 ชนดิสุม่ แบบเปิดเผยกลุม่การรักษา ซึง่ด าเนนิการระดับนานาชาต ิในหลายศนูย์

การศกึษา เพือ่ศกึษาวจัิยยาแพมโบรลซิแูมบ เปรยีบเทยีบกับยาโดซแีท็กเซล ในอาสาสมัคร

โรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กทีเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น

รศ.นพ.วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

692

การวจัิยระยะที ่3 ชนดิสุม่ แบบปกปิดกลุม่การรักษาทัง้สองฝ่าย เพือ่ศกึษาวจัิยยา แพมโบรลซิู

แมบเมือ่ใหร้ว่มกับยาอพิลิมิแูมบเปรยีบเทยีบกับยาแพมโบรลซิแูมบเมือ่ใหร้ว่มกับยาหลอก ใน

อาสาสมัครโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กขัน้ 4 ระยะแพรก่ระจาย ทีย่งัไมเ่คยไดรั้บการ

รักษามากอ่น และมผีลตรวจพดี-ีแอล 1 (PD-L1) ในเซลลม์ะเร็งเป็นบวก (คะแนนสัดสว่นของ

เซลลม์ะเร็ง (TPS) มากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 50)

อ.นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล อายรุศาสตร์

693

การวจัิยระยะที ่3 ดา้นประสทิธผิลทางไวรัสวทิยาและความปลอดภัยของสตูรการรักษาดว้ยยาตา้น

ไวรัสทีม่ยีาโดลเูทกราเวยีรเ์ป็นองคป์ระกอบ เปรยีบเทยีบกับสตูรยาทีม่ยีาอฟีาวเีรนซเ์ป็น

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

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

694

การวจัิยระยะที ่4 แบบเปิดฉลาก ท ารว่มกันในหลายสถาบัน ส าหรับผูป่้วยทีเ่สร็จสิน้จากการ

ศกึษาวจัิยของยารโูซลทินิบิ (ยาไอเอ็นซ4ี24) ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิทโนวารต์สีทีท่ าใน

ท่ัวโลกหรอื บรษัิทอนิไซทม์ากอ่น และไดรั้บการตัดสนิโดยผูว้จัิยวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการ

รักษาตอ่ไป (การวจัิยรับชว่งตอ่)

ศาสตราจารยน์ายแพทยส์รุพล  อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

695

การวจัิยระยะที ่4 แบบสุม่ตัวอยา่ง ปกปิดทัง้สองกลุม่มกีลุม่ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิ

ความปลอดภัยของการใหย้าไอโซไนอาซดิทันท(ีโดยเริม่ยาในระหวา่งตัง้ครรภ)์เปรยีบเทยีบกับ

การชะลอ(โดยเริม่ยาในระยะหลังคลอด) การใหย้าไอเอ็นเอชเพือ่เป็นการป้องกันวณัโรคในหญงิที่

ตดิเชือ้เอชไอวใีนพืน้ทีท่ีม่อีัตราการเกดิวณัโรคสงู (Protocol No. IMPAACT P1078)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

696

การวจัิยรับชว่งตอ่ ระยะที ่4 แบบเปิดฉลาก ท ารว่มกันในหลายสถาบัน ส าหรับผูป่้วยทีเ่สร็จสิน้จาก

การศกึษาวจัิยของยารโูซลทินิบิ (ยาไอเอ็นซ4ี24) ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิทโนวารต์สีทีท่ า

ในท่ัวโลกหรอืบรษัิทอนิไซทม์ากอ่น และไดรั้บการตัดสนิโดยผูว้จัิยวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการ

รักษาตอ่ไป (Protocol No.CINC424A2X01B)

ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

697

การวจัิยรับชว่งตอ่ของยานโิลตนิบิ แบบเปิดฉลากยา ท ารว่มกันในหลายสถาบัน ส าหรับผูป่้วยที่

เสร็จสิน้จากการศกึษาวจัิยของยานโิลตนิบิทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิทโนวารต์สีกอ่นหนา้นี้

และไดรั้บการวนิจิฉัยโดยผูว้จัิยวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรักษาดว้ยยานโิลตนิบิตอ่ไป (Protocol

 No. CAMN107A2409)

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

698
การวจัิยศกึษาการใชส้ารไอโซซัลแฟนบลเูพือ่หาต าแหน่งทอ่น ้าเหลอืงในผูป่้วยโรคบวมน ้าเหลอืง

ส าหรับการผา่ตัดตอ่หลอดเลอืดด ากับทอ่น ้าเหลอืง
อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

699
การวจัิยศกึษาตดิตามผลของการผา่ตัดเชือ่มตอ่หลอดเลอืดด าเขา้กับทอ่น ้าเหลอืงในผูป่้วย ทีม่ี

การคัง่ของน ้าเหลอืงใตผ้วิหนังบรเิวณแขน
อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

700 การวจัิยศกึษาสมดลุทา่ทางในผูป่้วยภาวะโพรงสมองคัง่น ้าชนดิความดันปกติ อ. นพ.เอกวฒุ ิจันแกว้ ศัลยศาสตร์

701
การวจัิยศกึษาหาความแตกตา่งของการทรงตัว และการประเมนิคณุภาพชวีติ ในผูป่้วยโรคโรคน ้า

คัง่ในโพรงสมองทีค่วามดันปกตโิดยไมม่สีาเหต ุหลังจากการผา่ตัดใสส่ายระบายโพรงน ้าในสมอง
อ. นพ.เอกวฒุ ิจันแกว้ ศัลยศาสตร์

702

การวจัิยสว่นตอ่ขยายระยะยาว ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ซึง่ด าเนนิการในหลายสถาบัน เพือ่

ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของการใหย้าฟิลโกทนิบิในอาสาสมัครทีก่ าลังมอีาการของ

โรคขอ้อักเสบรมูาตอยด์

รศ.แพทยห์ญงิปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์
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703

การวจัิยหลัก ความแมน่ย าของภาพเอ็กซเรยแ์ละคลืน่ไฟฟ้าหวัใจในการวนิจิฉัยหวัใจหอ้งบนซา้ย 

และขวาโต เมือ่เทยีบกับการวดัจากคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหวัใจ // โครงการวจัิยยอ่ยเรือ่ง ความ

แมน่ย าของการวนิจิฉัยภาวะหวัใจหอ้งบนซา้ยโตจากการตรวจคลืน่หวัใจเมือ่เทยีบกับการตรวจ

ดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในกลุม่ผูป่้วยโรคความดันโลหติสงู

ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

704

การวนิจิฉัยแยกโรค polypoidal choroidal vasculopathy ออกจาก age-related macular 

degeneration โดยใชเ้ครือ่งมอื spectral domain optical coherence tomography และ 

angiography

ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิรอดอนันต์ จักษุวทิยา

705 การวนิจิฉัยโรคโลหติจางจากการขาดธาตเุหล็กโดย CBC พารามเิตอร ์ของเครือ่ง BC-6800 Plus นางสาวบณุยนุช ชชัวานชิกลุ อายรุศาสตร์

706

การวนิจิฉัยในระยะที ่3  แบบสุม่กลุม่การรักษา ปกปิดขอ้มลู 2 ทาง โดยมกีลุม่ควบคมุ ท าในพหุ

สถาบัน เพือ่ศกึษาการใชย้าโคแพนลสิบิซึง่เป็นยายบัยัง้พไีอทรเีค (PI3K inhibitor, copanlisib) 

ชนดิใหท้างหลอดเลอืดด ารว่มกับยาเคมแีละภมูคิุม้กันบ าบัดมาตรฐานเปรยีบเทยีบกับยาเคมแีละ

ภมูคิุม้กันบ าบัดมาตรฐาน ในผูป่้วยทีม่กีารกลับเป็นซ า้ของโรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงนอนฮอดก์นิ

ชนดิคอ่ยเป็นคอ่ยไป (iNHL)-โครโรส-4

อ.นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

707
การวนิจิฉัยกอ่นคลอดของทารกทีม่คีวามผดิปกตขิองโครโมโซมชนดิ aneuploidy ทีพ่บไดบ้อ่ย

โดยการใชเ้ทคนคิ QF-PCR เทยีบกับการตรวจแครโิอไทป์มาตรฐานในหญงิไทยตัง้ครรภ์
อ. นพ.ชยัรัตน์ มานะเสถยีรกจิ นติเิวชศาสตร์

708
การวนิจิฉัยพังผดืในตับโดยวธิกีารวดัความยดืหยุน่ของตับและมา้มดว้ยเครือ่งอารฟ่ี์ในผูป่้วยโรคตับ

อักเสบเรือ้รัง
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

709
การศกึษา KIR gene และ HLA-C ในผูป่้วยโรคเสน้ประสาทตาและไขสันหลังอักเสบ 

(neuromyelitis optica)
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

710 การศกึษา KIR, ligand ของ KIR และ MICA ในผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิมัยอโิลมา
รองศาสตราจารย ์พญ. ศศจิติ เวชแพศย ์และ 

น.ส.อภริด ีธรีนวกรรม
วทิยาศาสตรก์ารบรกิารโลหติ

711

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

เอชไอวปีระเภท immunological non-responder เทยีบกับ immunological responder กอ่น

และหลัง            การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเพือ่ใชเ้ป็นตัวบง่ชีค้วามกา้วหนา้ของโรค

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม
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712

การศกึษา ในหลายศนูยว์จัิย แบบเปิดเผยขอ้มลู แบบสุม่ ใหย้าหลายครัง้ ใหก้ารรักษาดว้ยยาสอง

ชนดิ มรีะยะขา้มกลุม่สองครัง้ และทีร่ะดับยาในเลอืดคงที ่เพือ่เปรยีบเทยีบชวีสมมลูของยาทดสอบ

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

ประเทศอนิเดยี] กับยาอา้งองิ [ยาแอมบโิซม ® (ยาแอมโฟเทอรซินิ บ)ี ชนดิไลโปโซมส าหรับฉีด

 50 มก./ขวด) ของบรษัิท กเิลยีด ไลฟ์ ไซน์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา] ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีต่ดิเชือ้รา

รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์นัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

713

การศกึษาเกีย่วกับการกระจายตัวของมะเร็งทีต่อ่มไทรอยดช์นดิแพพลิลารใีนผูป่้วยทีต่อ่ม

น ้าเหลอืงขา้งคอโต ไปยงัตอ่มน ้าเหลอืงทีค่อระดับตา่งๆ เพือ่พจิารณาชนดิการตัดตอ่มน ้าเหลอืง

ขา้งคอ

พญ.ษรนิทร ์รุง่มณี โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

714 การศกึษาเกีย่วกับการปฏบิัตติามมาตรฐานการรักษาผูต้ดิบหุรีข่องแพทยโ์รงพยาบาลศริริาช อ. นพ.สนทรรศ บษุราทจิ จติเวชศาสตร์

715 การศกึษาเกีย่วกับความหลากหลายของอาหารของผูส้งูอายไุทย อ. พญ.ชโลบล เฉลมิศรี เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

716
การศกึษาเกีย่วกับต ารับการรักษากลิน่ไมพ่งึประสงคท์ีเ่ทา้ดว้ยยาทาเบนซอยด ์เปอรอ์อกไซดใ์น

พลทหารเรอื ฐานทัพเรอื เขตบางกอกนอ้ย
ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

717

การศกึษาเชงิบรูณาการของการตอบสนองและผลกระทบภายหลังการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสในผู ้

ตดิเชือ้เอชไอว ีทางดา้นระดับไขมัน, ภาวะดือ้ตอ่อนิซลูนิ, และความหนาของผนังหลอดเลอืดแดง

คาโรตดิ จากการศกึษาไปขา้งหนา้เกีย่วกับธรรมชาตขิองการตดิเชือ้และ การตอบสนองในดา้น

สมองและจติใจ ดา้นเมตะบอลกิ และดา้นเชือ้ไวรัสและภมูคิุม้กัน (การศกึษาชารป์เพนนิง่)

ผศ.ดร.พญ. มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

718
การศกึษาเชงิบรูณาการของการตอบสนองและผลกระทบภายหลังการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสในผู ้

ตดิเชือ้เอชไอว ีทางดา้นสมองและจติใจ เชือ้ไวรัส และระบบภมูคิุม้กัน
รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

719
การศกึษาเชงิพรรณนาของการใหย้าระงับความรูส้กึและภาวะแทรกซอ้นส าหรับการผา่ตัด awake 

craniotomy ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สายพณิ เมอืงแมน วสิัญญวีทิยา

720
การศกึษาเชงิพรรณนาผูป่้วย BCGosis ในเด็กไทยภายหลังการไดรั้บวคัซนี BCG ที ่โรงพยาบาลศิ

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

721
การศกึษาเชงิพันธศุาสตรร์ะดับโมเลกลุและการวเิคราะหร์ะดับโปรตนีแบบบรูณาการของมะเร็ง

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

722
การศกึษาเชงิสังเกตการณ์ของยา Zanidip ในผูป่้วยชาวไทยทีม่ภีาวะความดันโลหติสงู (การศกึษา

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

723 การศกึษาเชงิส ารวจความสามารถในการบรหิารเวลาของนักศกึษาวสิัญญพียาบาล นางสาวสจุติรา บ ารงุสวสัดิ์ วสิัญญวีทิยา
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724 การศกึษาเชงิส ารวจภาวะเครยีดในนักศกึษาวสิัญญพียาบาล นางสาวสภุาพร เหลา่ทวสีขุ วสิัญญวีทิยา

725 การศกึษาเชงิส ารวจภาวะเครยีดในบคุลากรทางวสิัญญวีทิยา ศ.นพ.พงศธ์ารา  วจิติเวชไพศาล วสิัญญวีทิยา

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

727
การศกึษาเซลลจ์ากกระดกูออ่นจากภาวะขอ้เขา่เสือ่มและการกระตุน้ฟ้ืนฟเูซลลเ์หลา่นัน้ในสภาวะ

แวดลอ้มตา่งๆ
ดร.ทัศนีย ์เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

728

การศกึษาเบือ้งตน้เกีย่วกับความถกูตอ้งแมน่ย าของการวดัปรมิาณไขมันสะสมในตับโดยใชก้าร

ถา่ยภาพสนามแมเ่หล็กความเขม้สงูเมือ่เปรยีบเทยีบกับผลการตรวจชิน้เนือ้ในผูป่้วยโรคไขมันเกาะ

ตับ

รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

729
การศกึษาเบือ้งตน้เกีย่วกับประสทิธผิลของยา เบราโพรส โซเดยีม ในการรักษาผูป่้วยโรคหลอด

เลอืดแดงของขาอดุกัน้รนุแรง ทีไ่มส่ามารถผา่ตัดรักษาได ้(Protocol No.BPS-CLI-12-01)
ศ. นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์

730
การศกึษาเบือ้งตน้ถงึประสทิธภิาพการตรวจสมองดว้ยเครือ่ง ?-tronic Tomography ในผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมอง
ศ. นพ.นพินธ ์พวงวรนิทร์ อายรุศาสตร์

731

การศกึษาเปรยีญเทยีบวธิกีารวดัความตบีของหลอดเลอืดโคโรนาร ีโดยวธิ ีiFR (instantaneous 

wave free ratio) กับวธิมีาตรฐาน FFR (fractional flow reserve) ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ

โคโรนาร ีทีเ่ขา้มารับการรักษาที ่รพ. ศริริาช

รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

732
การศกึษาเปรยีบเทยีบ caudal epidural block กับ peripheral nerve block ในการระงับอาการ

ปวดหลังการผา่ตัดแกไ้ขเสน้เอ็นกระดกูระยางคล์า่งในเด็ก
อ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

733

การศกึษาเปรยีบเทยีบ Metoprolol รว่มกับ Ivabradine และ Metoprolol เพยีงอยา่งเดยีวในการ

ลดอัตราการเตน้ของหวัใจกอ่นการตรวจหลอดเลอืดหวัใจดว้ยเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์256 สไลซใ์น

โรงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.วทิยา ไชยธรีะพันธ์ อายรุศาสตร์

734

การศกึษาเปรยีบเทยีบ การใชภ้าพถา่ยทางรังสขีองสารทบึแสงบรเิวณหลอดอาหารตามชว่งเวลา 

เทยีบกับการใชค้ะแนนเอ็ดคาด เพือ่ดกูารตอบสมองตอ่การรักษาโรคอะคาราเซยีโดยการผา่ตัด

สอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารสว่นบนตัดกลา้มเนือ้หรูดูสว่นลา่งของหลอดอาหาร

อ. นพ.ชยัณรงค ์พลานุสติเทพา ศัลยศาสตร์

735

การศกึษาเปรยีบเทยีบ ปรมิาณ และ คณุภาพของ เซลลต์น้ก าเนดิหลอดเลอืดทีไ่ดรั้บการ

เพาะเลีย้ง ในผูป่้วยขาขาดเลอืดจากโรคแผน่ไขมันอดุตันในหลอดเลอืด และ ผูป่้วยขาขาดเลอืด

จากสาเหตอุืน่

ผศ.ดร.นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์
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736

การศกึษาเปรยีบเทยีบ ปรมิาณคอลาเจน ชนดิที ่1 และ 3 บรเิวณ เนือ้เยือ่เกีย่วพันของผนังหนา้

ทอ้งชัน้ลกึบรเิวณขาหนีบ และ เนือ้เยือ่เกีย่วพันหุม้กลา้มเนือ้หนา้ทอ้งสว่นกลาง ในผูใ้หญเ่พศ

ชายทีป่่วยไสเ้ลือ่นขาหนีบ

อ. ดร. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์

737
การศกึษาเปรยีบเทยีบเครือ่งอัดอากาศแรงดันบวกชนดิตอ่เนือ่งแบบปรับอัตโนมัตทัิง้ 3 รุน่ ในโรค

หยดุหายใจขณะหลับจากการอดุกัน้
รศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

738
การศกึษาเปรยีบเทยีบเภสัชจลนศาสตรข์องยามัยโคฟีโนเลต โมฟีทลิระหวา่งรปูแบบยาสามัญ 

(Generic form) กับยาตน้แบบ (Original form)ในผูป่้วยหลังปลกูถา่ยไต
อ. พญ.นลนิี เปรมัษเฐยีร อายรุศาสตร์

739
การศกึษาเปรยีบเทยีบแบบไปขา้งหนา้ของการท าและไมท่ าการตัดเนือ้เยือ่อักเสบภายในขอ้เขา่ 

เกีย่วกับการเสยีเลอืดในการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เทยีมแบบทัง้หมด
อ. นพ.ระพพัีฒน์ นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

740
การศกึษาเปรยีบเทยีบโอกาสตรวจพบอสจุดิว้ยวธิ ีvaginal swab เปรยีบเทยีบกับ bed side 

smear slide ในผูป่้วยคดคีวามผดิทางเพศ
อ. นพ. ศักดา สถริเรอืงชยั นติเิวชศาสตร์

741
การศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนการเพิม่จ านวนเซลลต์น้ก าเนดิจากไขกระดกูโดยกระบวนการ

เพาะเลีย้งปกตดิว้ยมอืและใชร้ะบบการเลีย้งเซลลแ์บบอัตโนมัติ
อ. ดร. นพ.โพชฌงค ์โชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

742
การศกึษาเปรยีบเทยีบกลุม่ผูป่้วย ลักษณะทางคลนิกิ และผลลัพธข์องการรักษา ระหวา่งขอ้อักเสบ

จากการตดิเชือ้ Streptococcus agalactiae กับขอ้อักเสบจากการตดิเชือ้ชนดิอืน่
นพ.สถาพร มณี อายรุศาสตร์

743
การศกึษาเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตและระดับกรดอะมโินชนดิตา่งๆ ในเลอืดของทารกแพ ้

โปรตนีนมววัทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยนมกรดอะมโินทีผ่ลติขึน้ใหมแ่ละนมกรดอะมโินจากตา่งประเทศ
รศ.พญ.นฤมล เดน่ทรัพยส์นุทร กมุารเวชศาสตร์

744

การศกึษาเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของฮโีมโกลบนิระหวา่งการผา่ตัดยดึตรงึกระดกูสะโพก

ดว้ยแผน่โลหะดามกระดกูโดยวธิบีาดเจ็บนอ้ย และการผา่ตัดยดึตรงึกระดกูสะโพกดว้ยแกนโลหะ

ดามกระดกูโดยวธิบีาดเจ็บนอ้ย

รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

745 การศกึษาเปรยีบเทยีบการใชแ้ละไมใ่ช ้อปุกรณ์หา้มเลอืดในการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

746

การศกึษาเปรยีบเทยีบการใชง้านของขาและการเดนิระหวา่งผูป่้วยทีรั่กษาดว้ยการผา่ตัดเก็บ

ระยางคโ์ดยวธิบีรูณาการดว้ยการปลกูถา่ยกระดกูตนเองกับวธิบีรูณาการดว้ยขอ้เทยีมในผูป่้วย

มะเร็งกระดกูบรเิวณรอบเขา่

อ.พญ.จันทนรัศม ์จันทนยิง่ยง ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

747

การศกึษาเปรยีบเทยีบการใหข้อ้มลูแนวแกนคา่สายตา และผลลัพธท์างคลนิกิ ระหวา่ง ระบบการ

วดัแบบเดมิดว้ยมอื กับระบบการวดัแบบใหมด่ว้ยระบบภาพดจิติอล ในการใสเ่ลนสต์าเทยีมแก ้

สายตาเอยีง

ศ. นพ.สบง ศรวีรรณบรูณ์ จักษุวทิยา
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748
การศกึษาเปรยีบเทยีบการท างานของเซลลข์นหชูัน้นอกในผูป่้วยทีไ่ดรั้บเคมบี าบัดทีม่ผีลตอ่หทูี่

ไดรั้บการรักษาโดย N-acetylcysteine
พญ.เกศรนิ กติตวิรรณวงศ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

749
การศกึษาเปรยีบเทยีบการนอนโรงพยาบาลซ า้ของผูป่้วยหวัใจลม้เหลวทีเ่ขา้รับการรักษาในคลนิกิ

พเิศษส าหรับผูป่้วยหวัใจลม้เหลวกับคลนิกิผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

750
การศกึษาเปรยีบเทยีบการประเมนิภาวะโภชนาการในผูป่้วยวกิฤตทางอายรุกรรมทีม่รีะบบหายใจ

ลม้เหลวกับความสัมพันธข์องภาวะทพุโภชนาการและการเสยีชวีติ
ผศ. นพ.สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์

751
การศกึษาเปรยีบเทยีบการผา่ตัดไสเ้ลือ่นขาหนีบแบบลกิเคนสไตน์โดยการใชก้าวทางการแพทย์

และวธิเีย็บดว้ยไหม
อ. นพ.ชยัณรงค ์พลานุสติเทพา ศัลยศาสตร์

752
การศกึษาเปรยีบเทยีบการฟ้ืนฟคูวามสามารถการท างานระยะสัน้ระหวา่งผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

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

753

การศกึษาเปรยีบเทยีบการรอดชวีติระหวา่งการรักษาดว้ยรังสรัีกษารว่มสมัยภายหลังการผา่ตัด 

เทยีบกับการสังเกตการณ์ในผูป่้วยมะเร็งปอดทีไ่ดรั้บการผา่ตัดตอ่มน ้าเหลอืงอยา่งสมบรูณ์ในกลุม่

ทีม่ตีอ่มน ้าเหลอืงกลางชอ่งอกและ/หรอืผูป่้วยทกุกลุม่ทีไ่ดรั้บการผา่ตัดตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่มส่มบรูณ์

พญ.ฑติวิรรณ ประชานุกลู รังสวีทิยา

754
การศกึษาเปรยีบเทยีบการระงับปวดแผลผา่ตัดสขีา้งระหวา่งการใหย้าชาผา่นสายใหย้าบรเิวณชัน้

กลา้มเนือ้ กับการใหย้าชาทางชอ่งเหนือไขสันหลัง
อ. นพ.ศริส จติประไพ ศัลยศาสตร์

755
การศกึษาเปรยีบเทยีบการรักษาแผลไฟไหมร้ะดับที ่2ของเจลทาแผลโพลเีฮกซะนายดเ์บตาอนี 

กับครมีซลิเวอรซ์ัลฟาไดอะซนี
พญ.ศรตุา วฒันพลอย ศัลยศาสตร์

756

การศกึษาเปรยีบเทยีบการลดระดับของไฟโบรบลาสทโ์กรทแฟคเตอร ์23 ในเลอืดของผูป่้วยโรค

ไตเรือ้รังระยะที ่3 ระหวา่งการควบคมุอาหารทีม่ฟีอสฟอรัสสงูอยา่งเดยีวกับการควบคมุอาหาร

รว่มกับการใหแ้คลเซยีมคารบ์อเนตเป็นยาจับฟอสฟอรัสในทางเดนิอาหาร

พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

757
การศกึษาเปรยีบเทยีบขนาดยาทีใ่ชใ้นกรณีฉุกเฉนิโดยใชเ้ทปบรอสโลวแ์ละกราฟมาตราฐานการ

เจรญิเตบิโตของเด็กไทยเทยีบกับขนาดยาทีไ่ดจ้ากน ้าหนักจรงิ
อ.นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

758
การศกึษาเปรยีบเทยีบขนาดยาอะมโินฟิลลนิตามสมการทางเภสัชจลนศาสตรแ์ละยาตามขนาด

มาตรฐานเดมิในทารกเกดิกอ่นก าหนดทีม่ภีาวะหยดุหายใจ
รศ. พญ.โสภาพรรณ เงนิฉ ่า กมุารเวชศาสตร์

759
การศกึษาเปรยีบเทยีบของการใชย้า บพูวิาเคนผสม คโีตโรแลค เทยีบกับการใช ้บพูวิาเคน เพยีง

อยา่งเดยีวในการการลดอาการปวดแผลหลังจากกาผา่ตัดกระดกูสันหลัง
อ. นพ.เอกพจน์กอ่วฒุกิลุรังษี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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760

การศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของ อาการทางคลนิกิ ลักษณะของน ้าในชอ่งทอ้ง(ascites) 

และลักษณะเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรช์อ่งทอ้ง(CT abdomen)ทีพ่บระหวา่งวณัโรคเยือ่บชุอ่งทอ้ง

(Tuberculous peritonitis) และ มะเร็งเยือ่บชุอ่งทอ้ง(Peritoneal carcinomatosis)

อ. พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

761

การศกึษาเปรยีบเทยีบความแมน่ย าระหวา่งการวางต าแหน่งของขอ้เขา่เทยีม ระหวา่งการใช ้

คอมพวิเตอรช์ว่ยผา่ตัดชนดิทีใ่ชเ้ครอืขา่ยไรส้าย กับเครือ่งมอืมาตรฐานในการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่

เทยีม

รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

762

การศกึษาเปรยีบเทยีบความแรงของน ้ายาสกัดสารกอ่ภมูแิพจ้ากแมลงสาบอเมรกิัน สนัุข แมว ไร

ฝุ่ น และเชือ้รา ทีผ่ลติจากศริริาชกับน ้ายาสกัดสารกอ่ภมูแิพจ้ากตา่งประเทศโดยการทดสอบ

ผวิหนังโดยวธิสีะกดิ

ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

763
การศกึษาเปรยีบเทยีบความน่าเชือ่ถอืในการวดัพสิัยการเคลือ่นไหวของขอ้มอืของอปุกรณ์

ตรวจจับการเคลือ่นไหวกับไมว้ดัมมุ
อ. นพ.ตอ่พล วฒันา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

764

การศกึษาเปรยีบเทยีบความรว่มมอืในการใชย้าและความสะดวกสบายระหวา่งยาสตูรผสม (แกน

ฟอรต์) กับยาสตูรเดีย่ว (ลมูแิกนและทมิอพทอล) ในผูป่้วยตอ้หนิ บัญช ีงานวจัิยตอ้หนิ 2 คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-428034-8)

รศ. พญ.งามแข  เรอืงวรเวทย์ จักษุวทิยา

765

การศกึษาเปรยีบเทยีบความสัมพันธร์ะหวา่งดัชนีมวลกายและอัตราสว่นของความยาวเสน้รอบเอว

ตอ่ความยาวเสน้รอบสะโพก กับภาวะดือ้ตอ่อนิซลูนิในสตรไีทยวยัเจรญิพันธุท์ีเ่ป็นโรคกลุม่อาการ

ถงุน ้ารังไข่

พญ.วรางคณา อภวิฒันเสวี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

766

การศกึษาเปรยีบเทยีบความสามารถในการใชง้านขอ้มอืระหวา่งการใสเ่ฝือกหลังผา่ตัดและไมไ่ดใ้ส่

เฝือกหลังผา่ตัด ในผูป่้วยกระดกูหกับรเิวณขอ้มอืทีไ่ดรั้บการผา่ตัดดามกระดกูดว้ยแผน่โลหะดาม

กระดกูชนดิมล็ีอค

อ. นพ.ปณัย เลาหประสทิธพิร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

767
การศกึษาเปรยีบเทยีบคา่ความชกุของโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง วนิจิฉัยโดยใชค้า่ fifth percentile กับ 

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

768

การศกึษาเปรยีบเทยีบจลนศาสตร ์และชวีกลศาสตรใ์นผูป่้วยกอ่น และหลังเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม 

ระหวา่งการผา่โดยใชอ้ปุกรณ์กระดกูตน้ขาเทยีมแบบหลายรัศม ีและแบบรัศมเีปลีย่นแปลงทลีะนอ้ย

 : การศกึษาน ารอ่ง

รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

769
การศกึษาเปรยีบเทยีบจ านวนต าแหน่งรอยตอ่ระหวา่งทอ่น ้าเหลอืงและเสน้เลอืดด าระหวา่ง 3 

ต าแหน่งและมากกวา่ 3 ต าแหน่งทีม่ผีลตอ่ผลลัพธใ์นผูป่้วยโรคบวมน ้าเหลอืงในผูป่้วยมะเร็งเตา้นม
อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

770
การศกึษาเปรยีบเทยีบดัชนีบง่ชีก้ารดืม่แอลกอฮอล ์(alcohol biomarkers) ในเสน้ผมของศพ

ผูเ้สยีชวีติระหวา่งกลุม่ประชากร 2 เชือ้ชาติ
อ. นพ.พรียทุธ เฟ่ืองฟุ้ง นติเิวชศาสตร์

771

การศกึษาเปรยีบเทยีบตน้ทนุและประสทิธผิลของการท าการเปลีย่นลิน้หวัใจ pulmonary ทางสาย

สวนดว้ยอปุกรณ์ Melody? Transcatheter pulmonary Valve และการผา่ตัดเปลีย่นลิน้หวัใจ 

pulmonary valve ในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

772

การศกึษาเปรยีบเทยีบทางเภสัชจลนศาสตร ์(Pharmacokinetic Study) ของยา Mycophenolate

 Mofetil Capsule 250 mg ภายใตช้ือ่การคา้ Immucept 250 ของผูว้า่จา้งกับยาตน้แบบภาตใต ้

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

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

773 การศกึษาเปรยีบเทยีบทางคลนิกิของไวรัสตับอักเสบอแีละไวรัสตับอักเสบเอเฉียบพลัน รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

774

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของเครือ่งเลเซอรพ์โิควนิาททีีม่คีวามยาวคลืน่ 532 และ 1,064

 นาโนเมตร เทยีบกับเลเซอรค์วิสวทิซเ์อ็นดแียก ทีม่คีวามยาวคลืน่ 532 และ 1,064 นาโนเมตร 

ในการรักษาภาวะผดิปกตขิองเม็ดสี

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

775
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการตรวจเสน้ฟอกเลอืดเพือ่คน้หาภาวะเสน้ฟอกเลอืดตบี

ตันดว้ยวธิไีมท่ าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ
อ. นพ.สกุจิ รักษาสขุ อายรุศาสตร์

776

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการตรวจล าไสเ้ล็กโดยการกลนืกลอ้งแคปซลู (Wireless 

capsule Endoscopy) และการถา่ยเอก๊ซเรยค์อมพวิเตอรล์ าไสเ้ล็ก (CT enterography) ในการ

ตรวจคน้ผูป่้วยเลอืดออกทางเดนิอาหารชนดิ Obscure gastrointestinal bleeding

ผศ.นพ.สพุจน์ พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

777
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการนวดไทยแบบราชส านักกับการท าอัลตรา้ซาวดใ์นผูป่้วย

โรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง

รองศาสตราจารย ์พญ. กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ 

และ นายณัฐพล วชัรสริกิลุ
สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

778
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของยา Risperidone แบบสุม่ในการลดอัตราการเกดิ 

postoperative delirium ในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดโรคของหลอดเลอืด
รศ.พญ.อรวรรณ พงศร์ววีรรณ วสิัญญวีทิยา

779
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ(แบบสุม่และปกปิดสองทางกับยาหลอก)ของยา Etoricoxib 

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

780

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการใชย้าเฟนทานลิหยดทางจมกู กับ

การใชย้าเด็กซเ์มเดโทมดินีหยดทางจมกู เพือ่ลดความวติกกังวลกอ่นเขา้หอ้งผา่ตัดของผูป่้วยเด็ก

ทีม่ารับการผา่ตัดแบบผูป่้วยนอก (รปูแบบการทดลองเพือ่ทดสอบความไมด่อ้ยกวา่ แบบสุม่และมี

กลุม่ควบคมุ)

รศ. พญ.นัยนา อรณุพฤกษากลุ วสิัญญวีทิยา
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781
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและภาวะแทรกซอ้นของการใชย้าเจนตามัยซนิและน ้าเกลอื

ลา้งจมกูในผูป่้วยไซนัสอักเสบเรือ้รังและไซนัสอักเสบทีก่ลับเป็นซ า้
ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

782
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการแยกชนดิติง่เนือ้ล าไสใ้หญข่นาดเล็กโดยใชก้ลอ้งตรวจ

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

783
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการใหค้วามรูเ้กีย่วกับโรคกระดกูพรนุแบบสอนบรรยายและ

แบบวดิโีอในผูส้งูอายุ
อ. ดร. นพ.โพชฌงค ์โชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

784
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการลดบวมของยา เอสซนิในผูป่้วยหลังบาดเจ็บกระดกู

ขอ้มอืสว่นปลายหกั
ผศ. นพ.ลขิติ รักษ์พลเมอืง ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

785
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการเรยีนการสอน Confusion Assessment Method ICU 

(CAM - ICU) โดยการเรยีนผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์บบเดมิกับแบบปรับปรงุใหม่
นางสาวพาพริณุ นอ้ยตาแสง วสิัญญวีทิยา

786
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการระงับปวดระหวา่ง Amitriptyline และ Mianserin ในผูป่้วย

ปวดหลังเรือ้รัง
ศ. คลนิกิ พญ.วรรณา ศรโีรจนกลุ วสิัญญวีทิยา

787

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใชเ้ครือ่งออกซเิจนชนดิอัตราการไหลสงู (high flow 

oxygen nasal cannula) กับอปุกรณ์ชว่ยหายใจชนดิแรงดันบวกแบบสวมหนา้กาก (noninvasive 

positive pressure ventilation) ภายหลังการถอดทอ่ชว่ยหายใจในผูป่้วยทีม่ภีาวะตดิเชือ้ในหอ

ผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์

อ. นพ.ทนุวงศ ์เวยีรศลิป์ อายรุศาสตร์

788

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใชแ้คลเซยีมคารบ์อเนตรว่มกับแมกนีเซยีมคารบ์อเนต

กับการใชแ้คลเซยีมคารบ์อเนตอยา่งเดยีวในการลดระดับฟอสเฟตในเลอืดส าหรับผูป่้วยไตวาย

เรือ้รังระยะสดุทา้ยทีไ่ดรั้บการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม

อ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

789 การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของครมีเคลอืบผวิในผืน่ผวิหนังอักเสบทีม่อื รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

790
การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยา ertapenem และยากลุม่ carbapenem ชนดิอืน่ๆใน

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

791

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหวา่งสารสกัดสมนุไพรธรรมชาตแิละอนุพันธข์องซลิโิคน 

เทยีบกับ สารสกัดสมนุไพรธรรมชาต ิอนุพันธข์องซลิโิคนและสารกันแดด ในการรักษารอย

แผลเป็น donor จากการปลกูถา่ยผวิหนัง

ศ.คลนิกิ. นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์
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792

การศกึษาเปรยีบเทยีบปรมิาณรังส ีและผลขา้งเคยีงแบบเฉียบพลันระหวา่งการรักษาแบบ 

3-dimensional conformal radiotherapy และ volumetric modulated arc therapy ในผูป่้วย

มะเร็งทางนรเีวชวทิยา

ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

793
การศกึษาเปรยีบเทยีบปรมิาณรังสตีอ่ศัลยแพทยใ์นการผา่ตัดบรเิวณขอ้ไหล ่ระหวา่งเครือ่ง C-arm 

image intensifier แบบ conventional C-arm และ mini C-arm โดยใชร้า่งอาจารยใ์หญ่
ผศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

794
การศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจัยดา้นพฤตกิรรม และความเครยีดระหวา่งกลุม่ทีม่ภีาวะเมตาบอลกิซนิโด

รม และไมม่ภีาวะเมตาบอลกิซนิโดรม
นางสาวมัญชกุานต ์งามบญุฤทธิ์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

795
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการทดสอบผวิหนังโดยวธิสีะกดิของสารควบคมุทีเ่ป็นบวก (Histamine)

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

796
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการทดสอบภมูแิพต้อ่หนูโดยวธิกีารสะกดิผวิหนังดว้ยน ้ายาสกัดสารกอ่

ภมูแิพจ้ากหนูทีผ่ลติในประเทศและน าเขา้จากตา่งประเทศ ในผูป่้วยภมูแิพร้ะบบทางเดนิหายใจ
ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

797
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดภาวะเลอืดเซาะผนังหลอดเลอืดแดงใหญช่นดิเอ โดยการ

ใชอ้ัลตรา้ซาวดน์ าทางใสส่ายรับเลอืดโดยตรงทีห่ลอดเลอืดแดงใหญข่าขึน้
รศ. นพ.ปรัญญา สากยิลักษณ์ ศัลยศาสตร์

798
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดรักษาแขนคอกในเด็กระหวา่ง การผา่ตัดปิดมมุความโกง่แบบ

ดัดแปลงกับผา่ตัดแบบโดมสองชัน้
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

799

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดรักษาภาวะคอเอยีงแตก่ าเนดิจากกลา้มเนือ้คอผดิปกตใินเด็ก

โดยวธิกีารผา่ตัดยดืกลา้มเนือ้คอ 2 ต าแหน่ง (bipolar release) กับการผา่ตัดยดืกลา้มเนือ้คอ 1 

ต าแหน่ง (unipolar release)

รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

800

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการระงับความรูส้กึหลังผา่ตัดระหวา่งการระงับความรูส้กึดว้ยการฉีดยา

ชาทีเ่สน้ประสาทดา้นหลังเขา่ (ปอบปลเิตยีล ไซตคิ) หรอืการฉีดยาคโีตโรแลค เฉพาะที ่ในผูป่้วย

ทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเทา้และขอ้เทา้ โดยไดรั้บการระงับความรูส้กึรว่มกับ การฉีดยาชาเขา้ทางชอ่งไข

สันหลัง, การศกึษาแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ

รศ. นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

801
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาเบือ้งตน้ และคา่ใชจ้า่ยในการรักษาโรคของล าไสใ้หญร่ะหวา่ง

วธิผีา่ตัดผา่นกลอ้งโดยใชม้อืชว่ย กับวธิกีารผา่ตัดแบบเปิดปกติ
อ. นพ.อัฐพร ตระการสงา่ ศัลยศาสตร์

802
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาโรคเปอรต์ีร่ะหวา่งการผา่ตัดกระดกูตน้ขาสว่นตน้ใหโ้กงเขา้ใน

กับการผา่ตัดกระดกูเชงิกรานแบบซอลเตอรก์ารวจัิยเชงิสุม่ทดลอง
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

803
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาในผูป่้วยเด็กเบาหวานชนดิทีห่นึง่ ในกลุม่ทีบ่รหิารอนิซลูนิแบบ

 Basal-bolus และแบบ Modified conventional
รศ. พญ.สภุาวด ีลขิติมาศกลุ กมุารเวชศาสตร์
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804
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาของการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมบางสว่นระหวา่งการใช ้

หุน่ยนตช์ว่ยผา่ตัดและการใชเ้ครือ่งมอืผา่ตัดแบบมาตรฐาน
รศ. นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

805
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาของขีผ้ ึง้คลอแรมเฟนคิอลและขีผ้ ึง้ทีม่ ีRecombinant Human

 Epidermal Growth Factor เป็นสว่นประกอบตอ่การหายของแผลไหมบ้รเิวณหนา้
พญ.ณัฐกาญจน์ จา่งจติ ศัลยศาสตร์

806
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาของครมีซลิเวอรซ์ัลฟาไดอาซนีความเขม้ขน้ 1 เปอรเ์ซนตท์ีม่ ี

และไมม่กีารเพิม่แรส่ังกะสเีป็นสว่นประกอบในการหายของแผลไหม ้
พญ.กสุมุา ชนิอรณุชยั ศัลยศาสตร์

807
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาขอสะโพกหลดุในเด็กอาย ุ2-8 ปี ระหวา่งการดงึขาและการไม่

ดงึขากอ่นผา่ตัด
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

808
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาดว้ยการใชส้ายสวนหลอดเลอืดและการผา่ตัดเปิดเสน้เลอืด

เพือ่แกไ้ขภาวะหลอดเลอืดลา้งไตเทยีมอดุตัน
อ. นพ.ณัฐวฒุ พว่งพันธุง์าม ศัลยศาสตร์

809
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาภาวะเปลอืกตาตกโดยวธิกีารผา่ตัดกลา้มเนือ้มลุเลอรใ์นภาวะ

เปลอืกตาตกแตล่ะระดับความรนุแรง
ผศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณชิย์ จักษุวทิยา

810

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาภาวะเลอืดคัง่คา้งในชอ่งเยือ่หุม้ปอดภายหลังการเกดิอบุัตเิหตุ

ดว้ยวธิกีารใสส่ารละลายไฟบรนิเขา้ไปในชอ่งอกและการผา่ตัดทางศัลยศาสตรท์รวงอกโดยใช ้

กลอ้งวดิทัีศน์ในโรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2560

ผศ. นพ.เลศิพงศ ์สมจรติ ศัลยศาสตร์

811

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งการรักษาโดยการใสห่ลอดเลอืดเทยีมในหลอดเลอืด

แดงใหญใ่นชอ่งอกรว่มกับการรักษาดว้ยยา กับการรักษาดว้ยยาเพยีงอยา่งเดยีว ในผูป่้วยทีม่ภีาวะ

หลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นลงฉีกขาดอยา่งเฉียบพลันทีย่งัไมม่ภีาวะแทรกซอ้น

ผศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

812

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการอา่นภาพถา่ยคัดกรองเบาหวานจอตาทีถ่า่ยโดยไมข่ยายรมูา่นตา

ระหวา่งพยาบาลหน่วยปฐมภมูแิละจักษุแพทยจ์อตาในผูป่้วยเบาหวานทีห่น่วยปฐมภมู ิ

โรงพยาบาลศริริาช

อ. ดร. นพ.นพศักดิ ์ผาสขุกจิวฒันา จักษุวทิยา

813
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการอา่นภาพถา่ยจอตาของผูป่้วยเบาหวานไทย ระหวา่งจักษุแพทยจ์อ

ตาและปัญญาประดษิฐ์
รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิรอดอนันต์ จักษุวทิยา

814

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการใชส้ารตา้นการแข็งตัวของเลอืดชนดิซเิตรทกับการไมใ่ชส้าร

ตา้นการแข็งตัวของเลอืดในผูป่้วยวกิฤตทีม่ภีาวะไตวายเฉียบพลันทีไ่ดรั้บการใชเ้ครือ่งบ าบัด

ทดแทนไตชนดิตอ่เนือ่ง

รศ. พญ.รณษิฐา รัตนะรัต อายรุศาสตร์

815
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแรงดันบวกระหวา่ง T-piece resuscitator

 และ self-inflating bag ในการชว่ยกูช้พีทารกแรกเกดิน ้าหนักนอ้ยมาก
พญ.กฤตยา นครชยั กมุารเวชศาสตร์
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816
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการใหย้านอนหลับชนดิลอราซแีพมกับยาหลอกตอ่อาการเจ็บแน่น

หนา้อก อาการสับสน และคลืน่หวัใจเตม้ผดิจังหวะในผูป่้วยกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลัน
นางสาวเสาวนีย ์เนาวพาณชิ ฝ่ายการพยาบาล

817

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการทดสอบภมูแิพผ้วิหนังโดยวธิสีะกดิ (skin prick test) และวธิฉีีด

เขา้ชัน้ผวิหนัง (Intradermal skin test) ดว้ยน ้ายาสกัดสารกอ่ภมูแิพจ้ากแมลงทีผ่ลติในประเทศ

และน าเขา้จากตา่งประเทศ

ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

818

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการผา่ตัดรักษาโรคตอ้หนิระหวา่ง วธิใีสท่อ่ระบายน ้าส าหรับตอ้หนิ

ชนดิอาเม็ด (Ahmed glaucoma drainage device) และวธิมีาตรฐาน (trabeculectomy) ใน

ผูป่้วยตอ้หนิชาวเอเชยีทีย่งัไมเ่คยไดรั้บการผา่ตัดตอ้หนิมากอ่น

รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

819

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการรักษาหลังการผา่ตัดกระดกูสันหลัง ในโรคมะเร็งระยะกระจายมา

ทีก่ระดกูสันหลังรว่มกับมกีารกดเบยีดเสน้ประสาทหรอืไขสันหลังระหวา่งมะเร็งทีก่ระจายมาที่

กระดกูไขสันหลังชนดิทีท่ราบแหลง่มะเร็งตน้ก าเนดิกับมะเร็งทีก่ระจายมาทีก่ระดกูไขสันหลังชนดิ

ทีย่งัไมท่ราบแหลง่มะเร็งตน้ก าเนดิ

อ. นพ.มนตช์ยั เรอืงชยันคิม ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

820
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลขา้งเคยีงของการรักษาในชว่งทีม่กีารก าเรบิของโรคนวิโรมัยอลิัยตสิออพ

ตกิาดว้ยเมทลิเพรดนโิซโลนเขา้เสน้เลอืดเปรยีบเทยีบกับการแลกเปลีย่นพลาสมา
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

821

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลขา้งเคยีงทีเ่กดิจากปรมิาณรังสทีีใ่ชใ้นการฉายรังสเีฉพาะที ่ตามหลังการ

ฉายรังสทัีง้เตา้นมแบบทีใ่ชป้รมิาณรังสมีากขึน้ จ านวนครัง้นอ้ยลง ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะ

แรกเริม่

นพ.ณปกรณ์ สภุากาญจน์ รังสวีทิยา

822

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลขา้งเคยีงระยะเฉียบพลันทีผ่วิหนังจากการฉายรังสบีรเิวณเชงิกรานใน

ผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลามเฉพาะทีร่ะหวา่งการใชส้ามเอ็มคาวลิอนโนสตงิแบรเิออรฟิ์ลม์

และซลิเวอรซ์ัลฟาไดอะซนีครมีระหวา่งการฉายรังสี

อ. พญ.วรศิรา รงคท์อง รังสวีทิยา

823
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลลัพธข์องการรักษาผูป่้วยมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกูระหวา่งการผา่ตัดผา่น

กลอ้งกับการผา่ตัดแบบเปิดหนา้ทอ้ง
พญ.จดิาภา ส าราญ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

824
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลลัพธท์างไตในผูป่้วยเด็กโรคไตอักเสบไอจเีอส และไตอักเสบฮน๊ีอค 

เชอรไ์ร เพอพรูา
อ. พญ.ธนพร ไชยภักดิ์ กมุารเวชศาสตร์

825
การศกึษาเปรยีบเทยีบพัฒนาการในเด็กทารกเกดิกอ่นก าหนดระยะทา้ย ระหวา่งอายคุรรภน์อ้ยกวา่

 35 สัปดาห ์และมากกวา่หรอืเทา่กับ 35 สัปดาห ์ทีอ่ายปุรับแลว้ 1 ปี ใน รพ.ศริริาช
อ. พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล กมุารเวชศาสตร์

826
การศกึษาเปรยีบเทยีบภาวะหายใจล าบากในทารกเกดิกอ่นก าหนดมากระหวา่งทารกทีเ่กดิจากการ

ตัง้ครรภแ์ฝดกับทารกครรภเ์ดีย่วในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.ลลติตา กลุวทิย์ กมุารเวชศาสตร์
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827
การศกึษาเปรยีบเทยีบมมุในการตัดปลายกระดกูตน้ขา ดว้ยเครือ่งมอืวดัในแนวแกนกระดกู ในการ

ผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

828
การศกึษาเปรยีบเทยีบยอ้นหลังจ านวนตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่ดจ้ากการผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชกับ

การผา่ตัดผา่นทางหนา้ทอ้งในผูป่้วยโรคมะเร็งปากมดลกูและมะเร็งเยือ่บมุดลกู
รศ. นพ.กรกฎ ศริมิัย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

829

การศกึษาเปรยีบเทยีบระดับไขมัน LDL-C และความปลอดภัยระหวา่งการรักษาโดยใชร้ะดับ LDL-C

 เป้าหมายและการรักษาตามค าแนะน าของเอซซี/ีเอเอชเอ (ACC/AHA guideline) ในผูป่้วย

โรคเบาหวานชนดิทีส่อง

ผศ.พญ.นันทกร ทองแตง อายรุศาสตร์

830 การศกึษาเปรยีบเทยีบระดับวติามนิดใีนผูป่้วยกระดกูแขนสว่นปลายหกัในวยัหมดประจ าเดอืน ผศ. นพ.ระพนิทร ์พมิลศานติ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

831
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่ง แดส 28 (4) ซอีารพ์ ีและ แดส 28 (3) ซอีารพ์ ีในการแยกระดับ

ความรนุแรงในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด์
ผศ. พญ.เอมวล ีอารมยด์ี อายรุศาสตร์

832
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการใชย้าไรแฟ็กซมินิ ปรยีบเทยีบกับยาแลคทโูลสในการรักษา 

อาการทางสมองจากโรคตับ
ผศ.นพ.วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

833

การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการใหย้าโพรโปฟอลรว่มกับยาเฟนตานลิและ ยาโพรโปฟอลอยา่ง

เดยีวในการระงับความรูส้กึทางหลอดเลอืดด าในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการตัดตรวจชิน้เนือ้ตอ่มลกูหมาก

ผา่นทางทวารหนักดว้ยเครือ่งอัลตราซาวด์

อ. พญ.นพนันท ์ชยักติตศิลิป์ วสิัญญวีทิยา

834

การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการตรวจดว้ยไมส้ะแปททลูา่-ไมพั้นส าล ีและไมส้ะแปททลูา่-แปรง

ปากมดลกูในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูโดยวธิตีรวจดว้ยเซลลว์ทิยาอาศัยของเหลวโดยศริิ

ราชเทคนคิ

รศ.นพ.พรีพงศ ์อนิทศร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

835
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการสอ่งกลอ้งดว้ยการใชอ้ัลตราซาวดร์ว่มกับการใชฟ้ลโูอโรสโคป 

กับการใชอ้ัลตราซาวดอ์ยา่งเดยีวในผูป่้วยทีม่รีอยโรคในปอด
รศ. นพ.แจม่ศักดิ ์ไชยคนุา อายรุศาสตร์

836
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งยาทาครอลมิสุ (TC) และมัยโคฟีโนเลท โมฟีตลิ (MMF) ในการ

รักษาโรคไตอักเสบลปัูส(LN) ใหโ้รคเขา้สูร่ะยะสงบ
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

837

การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งอัตราสว่นของโปรตนีตอ่ครเีอทนิีนในปัสสาวะในชว่งตืน่นอนตอน

เชา้ครัง้แรกกับระดับโปรตนีในปัสสาวะ 24 ชัว่โมงในสตรตีัง้ครรภโ์ดยการเก็บตัวอยา่งแบบไป

ขา้งหนา้

พญ.พมิพช์นก ปรยิเอกสตุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

838

การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาในผูป่้วย STEMI ทีไ่ดรั้บการรักษาโดย

การขยายหลอดเลอืดภายหลังจากการลม้เหลวจากการใหย้าละลายลิม่เลอืดหรอืการขยายหลอด

เลอืดชนดิปฐมภมูิ

รศ.พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์
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839
การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาของผูป่้วยวณัโรคระบบประสาท

สว่นกลางระหวา่งผูป่้วยทีไ่มพ่บภาวะภมูคิุม้กันบกพรอ่งและผูป่้วยทีม่ภีาวะภมูคิุม้กันบกพรอ่ง
อ. นพ.อนุภพ จติตเ์มอืง อายรุศาสตร์

840
การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาระหวา่งภาวะปฏเิสธอวยัวะทีจ่ากระบบ

ภมูคิุม้กันชนดิแอนตบิอดีท้ีเ่กดิในชว่งตน้และชว่งหลังของการปลกูถา่ยไต
อ. นพ.นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธิ อายรุศาสตร์

841
การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิของมะเร็งกระเพาะอาหาร กับมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงที่

กระเพาะอาหารในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

842
การศกึษาเปรยีบเทยีบลักษณะทางคลนิกิระหวา่งกลุม่ขอ้อักเสบตดิเชือ้ทีข่อ้สเตอรโ์นคลาวคิลูา่ร ์

และกลุม่ขอ้อักเสบตดิเชือ้อืน่ทีไ่มใ่ชข่อ้สเตอรโ์นคลาวคิลูา่ร์
ผศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

843
การศกึษาเปรยีบเทยีบวธิกีารเพาะเชือ้น ้าในชอ่งทอ้งระหวา่งขวดปลอดเชือ้ตามวธิปีกตแิละการใช ้

ขวดเพาะเชือ้จากเลอืด ในผูป่้วยโรคตับแข็งทอ้งมานทีม่โีรคเยือ่บชุอ่งทอ้งอักเสบแบบปฐมภมูิ
ผศ. พญ.ศวิะพร ไชยนุวตั ิ อายรุศาสตร์

844
การศกึษาเปรยีบเทยีบวธิกีารสอนชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานส าหรับผูด้แูลผูป่้วยเด็กทีเ่สีย่งตอ่การเกดิ

ภาวะหวัใจหยดุเตน้
นางสาวลดาวรรณ อบุล ฝ่ายการพยาบาล

845

การศกึษาเปรยีบเทยีบหลักสตูรหรอืโครงการการฝึกอบรมทางดา้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอายใุนประเทศ

ไทยและญีปุ่่ น (เฉพาะทางดา้นแพทยศาสตรศกึษา): ความเหมอืน ความแตกตา่ง และแนวคดิเพือ่

การพัฒนาหลักสตูรหรอืโครงการการฝึกอบรมดา้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอายขุองประเทศไทย

อ. นพ. สมบรูณ์ อนิทลาภาพร เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

846

การศกึษาเปรยีบเทยีบอัตราการเกดิการหลดุซ า้ภายหลังการผา่ตัดของภาวะความไมม่ั่นคงของขอ้

ไหล ่ระหวา่งการพจิารณารักษาดว้ยวธิเีดมิทีไ่มใ่ชก้ารพจิารณาการกรอ่นของกระดกู และวธิใีหมท่ี่

พจิารณาตามแนวทางการรักษาทีพ่จิารณาการกรอ่นของกระดกู

อ. นพ.เอกวทิย ์เกยรุาพันธุ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

847
การศกึษาเปรยีบเทยีบอัตราการตดิเชือ้ภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมในกลุม่ผูป่้วยทีไ่ดรั้บ

ยาปฏชิวีนะหลังผา่ตัดเป็นเวลา 24 ชม. กับกลุม่ทีไ่ดรั้บยาปฏชิวีนะหลังผา่ตัดมากกวา่ 24 ชม.
รศ.นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

848
การศกึษาเปรยีบเทยีบอัตราการรอดชวีติของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะตน้ทีม่ตีัวรับฮอรโ์มน HER2 

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

849
การศกึษาเปรยีบเทยีบอัตราความส าเร็จของการปิดแผลปลกูถา่ยผวิหนังโดยเทคนคิสญูญากาศ

และผา้กอ๊ซ เปรยีบเทยีบกับเทคนคิสญูญากาศและโฟมด าโดยการศกึษาแบบสุม่ปกปิดทางเดยีว
ศ. คลนิกิ นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์

850
การศกึษาเปรยีบเทยีบอบุัตกิารณ์การเกดิภาวะอณุหภมูกิายต า่ โดยใชแ้นวทางปฏบิัตแิบบจ าเพาะ

เจาะจงในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดตอ่มลกูหมากผา่นทางกลอ้ง
นางกลุวรา คปุรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล
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851

การศกึษาเปรยีบเทยีบอบุัตกิารณ์ภาวะสับสนหลังผา่ตัดในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่

เทยีม ภายใตก้ารระงับความรูส้กึเฉพาะสว่นรว่มกับการให ้fentanyl หรอื 

fentanyl-dexmedetomidine หรอื fentanyl-propofol รว่มในระหวา่งผา่ตัด

อ. พญ.พัชร ีศรสีวสัดิ์ วสิัญญวีทิยา

852
การศกึษาเปรยีบความแตกตา่งของการรักษาโดยยาหนึง่ชนดิและสองชนดิรว่มกันในผูป่้วยไอเซน

เมนเกอร์
ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฎก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

853
การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบการใหย้าโอฟาทมูแูมบเสรมิยาฟลูดาราบนิรว่มกับยาไซโคลฟอสฟา

มายดก์ับการใหย้าฟลดูาราบนิรว่มกับยาไซโคลฟอสฟามายด์
Noppadol  Siritanratkul, M.D. อายรุศาสตร์

854
การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบการท างานของตับทีผ่ดิปกตใินผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรัสเดงกี ่กับผูป่้วยโรค

เลปโตสไปโรซสิ และโรคสครับไทฟัส
อ. พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

855
การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบผลของการใชเ้ครือ่งเลีย้งตัวออ่น time-lapse monitoring system และ

เครือ่งเลีย้งตัวออ่นแบบดัง้เดมิตอ่ผลของการตัง้ครรภใ์นการท าเด็กหลอดแกว้
พญ.ภัทราพร ชรีะอารี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

856
การศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบผลลัพธข์องวธิกีารใหค้วามรูเ้รือ่งการดแูลสขุภาพชอ่งปากและฟันใน

ผูป้กครองทีม่บีตุรชว่งอายกุอ่นวยัเรยีนในแตล่ะวธิี
ผศ.พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ กมุารเวชศาสตร์

857 การศกึษาเพือ่ดปูระสทิธภิาพของการฉีดยาทีก่ระจกตาในผูป่้วยกระจกตาอักเสบตดิเชือ้รา รศ. พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

858

การศกึษาเพือ่ประเมนิความปลอดภัย การทนตอ่ยา เภสัชจลนศาสตรแ์ละฤทธิก์ารตา้นเชือ้ไวรัส

ของยาผสมรโิทนาเวยีกับยาดาโนพรเีวยี รว่มกับยาเพกอนิเตอรเ์ฟอรอนอัลฟา-2 เอ และยาไรบาไว

รนิ ในผูป่้วยเอเชยีทีเ่ป็นโรคไวรัสตับอักเสบซแีบบเรือ้รัง ทีเ่กดิจากไวรัสจโีนไทป์ 1 และไมเ่คย

ไดรั้บการรักษา ทัง้มแีละไมม่ภีาวะตับแข็งรว่มดว้ย (Protocol no.YV28218)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

859

การศกึษาเพือ่ประเมนิคณุภาพและความคมชดัของภาพหลอดเลอืดหวัใจ (coronary artery) จาก

เครือ่งสแกนคอมพวิเตอรห์วัใจ 256 สไลดเ์ปรยีบเทยีบระหวา่งการใชป้รมิาณสารทบึรังสขีนาดต า่

และปรมิาณสารทบึรังสขีนาดมาตรฐานในโรงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.วทิยา ไชยธรีะพันธ์ ศนูยโ์รคหวัใจ

860
การศกึษาเพือ่ระบกุารแจกแจงรปูแบบของโรคความดันโลหติสงูในเอเชยี โดยการวดัระดับความ

ดันโลหติทีบ่า้น
ศ.นพพรีะ บรูณะกจิเจรญิ อายรุศาสตร์

861
การศกึษาเพือ่ลดเวลาในกระบวนการรักษาดว้ยยาสลายลิม่เลอืดโดยใชช้อ่งทางเรง่ดว่นสาหรับ

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอดุกัน้ระยะเฉียบพลัน
นางรจนา ภักดวีงศ์ ฝ่ายการพยาบาล

862
การศกึษาเพือ่ลดปรมิาณรังสทีีผู่ป่้วยไดรั้บจากการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องชอ่งทอ้งที่

โรงพยาบาลศริริาช
ศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภสิารธนรักษ์ รังสวีทิยา
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863
การศกึษาเพือ่หาเกณฑก์ารวนิจิฉัยผูป่้วยโพรงสมองคัง่น ้าชนดิความดันปกต ิโดยใชแ้บบทดสอบ

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

864
การศกึษาเพือ่หาชนดิของวตัถดุบิจากตัวไรฝุ่ นทีเ่หมาะสมในการใชท้ าการทดสอบผืน่ภมูแิพ ้

ผวิหนังแบบแปะ ในผูป่้วยโรคผืน่ภมูแิพผ้วิหนังและผูป่้วยผืน่แพส้ัมผัสทีไ่มเ่ป็นโรคภมูแิพผ้วิหนัง
รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

865

การศกึษาเภสัชจลนศาสตรแ์ละความปลอดภัยของยา tenofovir ทีอ่ยูใ่นสตูรยาตา้นไวรัสเอชไอว ี

ทีก่นิวนัละครัง้ในเด็กตดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ดรั้บยาตา้นไวรัสสตูรพืน้ฐานและควบคมุปรมิาณไวรัสได ้

แลว้ บัญช ีทดีเีอฟ (016-428084-3)

ศ. พญ.กลุกัญญา  โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

866

การศกึษาเรือ่ง MRI หวัใจ - การประเมนิทางคลนิกิในเรือ่งความปลอดภัย และประสทิธภิาพของ

ระบบ MRI Conditional Pacing ของ SJM ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการตรวจหวัใจดว้ย Magnetic 

Resonance Imaging (MRI)

ผศ. นพ.สัชชนะ พุม่พฤกษ์ อายรุศาสตร์

867
การศกึษาเรือ่งประสทิธผิลการรักษาไขมันสว่นเกนิบรเิวณหนา้ทอ้ง ดว้ยคลืน่ความถีว่ทิยแุบบ

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

868 การศกึษาเรือ่งประสทิธผิลการรักษาภาวะหยอ่นตัวของชอ่งคลอดดว้ยเลเซอรเ์ออรเ์บยีมแยค ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ชาตจวทิยา

869
การศกึษาเรือ่งประสทิธภิาพการกระชบัรขูมุขนบรเิวณใบหนา้ดว้ยเครือ่งอัลตราซาวดแ์บบไมโคร

โฟกัสในผูป่้วยไทยทีม่รีขูมุขนขนาดใหญ่
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

870
การศกึษาเรือ่งประสทิธภิาพของเคตามนีขนาดต า่ทางหลอดเลอืดด าอยา่งตอ่เนือ่งรว่มกับการ

บรหิารยามอรฟี์นทางชอ่งไขสันหลังตอ่การระงับปวดหลังผา่ตัดในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดปอด
รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิัญญวีทิยา

871
การศกึษาเวลาการคนืกลับของเลอืดในหลอดเลอืดฝอยบรเิวณปลายนิว้เทา้และเทา้ในอาสาสมัคร

สขุภาพดแีละผูป่้วยโรคเทา้เบาหวาน
อ.นพ.ตอ่พล วฒันา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

872
การศกึษาเสน้เลอืดและโครงสรา้งของจดุภาพชดัทีจ่อตาในผูป่้วยในโรคจอตาอักเสบจากเชือ้ 

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

873
การศกึษาแนวทางการคัดแยกผูป่้วยทีส่งสัยภาวะกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉียบพลันในหอ้งฉุกเฉนิ

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

874
การศกึษาแนวทางการปฏบิัตใินการใหส้ารอาหารแกผู่ป่้วยในหอผูป่้วยหนักศัลยกรรม 

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิัญญวีทิยา
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875
การศกึษาแนวทางการอบรมเลีย้งดแูละปัญหาการดแูลวยัรุน่ทีต่ดิเชือ้เอชไอวแีตก่ าเนดิใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ศศธิร จันทรทณิ กมุารเวชศาสตร์

876 การศกึษาแบบ case series ของการใชย้า Trihexyphenidyl เพือ่ผอ่นคลายในเด็กและวยัรุน่ไทย นพ.เฉลมิพงศ ์ธัญพพัิฒน์ กมุารเวชศาสตร์

877

การศกึษาแบบเปิดระยะที ่3 บ ีในหลายสถาบัน เพือ่ตดิตามผลทางนรเีวชในกลุม่ยอ่ยของ

อาสาสมัครในโครงการศกึษา 580299/008 ทีม่ผีลการตรวจเซลลว์ทิยาของปากมดลกู (cervical 

cytology) เป็นปกตแิละมผีลบวกตอ่ไวรัสเอชพวีชีนดิทีก่อ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง (oncogenic HPV) 

หรอือาสาสมัครทีต่ัง้ครรภ ์ณ การมาพบผูว้จัิยครัง้สดุทา้ย (ครัง้ที ่10 เดอืนที ่48) ของโครงการ

ศกึษา 580299/008 บัญช ีโครงการวจัิย เอชพวี-ี052 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

(016-422419-8)

รศ. นพ.สรุศักดิ ์ อังสวุฒันา สตูศิาสตรฯ์

878

การศกึษาแบบแบง่เป็น 3 กลุม่ มกีารสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้ 2 ดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ศกึษา

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของเอเวอโรลมิัสในชว่งระดับยาต า่สดุ 2 ชว่ง ในการรักษาเสรมิ

ส าหรับผูป่้วยทีเ่ป็นทเูบอรัส สเคลอโรซสิ (Tuberous sclerosis complex) ซึง่มอีาการชกัทีม่จีดุ

ก าเนดิเฉพาะทีแ่บบดือ้ตอ่การรักษา (Protocol No.CRAD001M2304)

ผศ. นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

879
การศกึษาแบบไขวก้ลุม่เรือ่งการเปิดหลอดเลอืดด าในนักศกึษาวสิัญญพียาบาล โดยเปรยีบเทยีบ

ระหวา่งการสอนดว้ยวดีทัีศน์และการสอนเชงิปฏบิัตกิาร
นางสาวอภพิร เจรญิศรี วสิัญญวีทิยา

880

การศกึษาแบบไปขา้งหนา้เพือ่ตดิตามความปลอดภัยในกลุม่ผูป่้วยการรักษากลุม่เดยีวทีไ่ดรั้บ

ยาดาบกิาแทรน เอทซิเิลท (dabigatran etexilate) แบบเปิดเผยการรักษาส าหรับการป้องกันใน

ระดับทตุยิภมูขิองภาวะลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดดาในผูป่้วยเด็กอายตุัง้แต ่0 ปีถงึนอ้ยกวา่ 18

 ปี

ผศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

881
การศกึษาแบบไปขา้งหนา้ของลักษณะทางคลนิกิ ผลของการรักษา และการด าเนนิโรคของผูป่้วย

กลุม่โรคขอ้และกระดกูสันหลังอักเสบทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

882
การศกึษาแบบไปขา้งหนา้ของอาการปวดหลังการไดรั้บยามอรฟี์นทางชอ่งไขสันหลังในการผา่ตัด

คลอดบตุรทางหนา้ทอ้งและปัจจัยทีม่ผีลตอ่อาการปวดระดับปานกลางถงึรนุแรง
ผศ. พญ.พัชรยีา นวิฒัน์ภมูนิทร์ วสิัญญวีทิยา

883

การศกึษาแบบไมท่ราบการรักษาทัง้ 2 ฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก ลักษณะกลุม่คูข่นาน ในหลาย

สถาบัน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาพรกีาบาลนิทีใ่ชเ้ป็นการรักษาเสรมิใน

เด็กอาย ุ1 เดอืน ถงึอาย ุ<4 ปี ทีม่อีาการชกัเกดิขึน้เฉพาะที ่(Protocol No. A0081042)

ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

884
การศกึษาแบบกึง่ทดลองถงึประสทิธผิลของแนวทางการรักษาภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการ

ผา่ตัดดว้ยยาในผูป่้วยสงูอายทุีเ่ขา้รับการรักษาในหออภบิาลศัลยกรรม
อ. นพ.อรรณพ พริยิะแพทยส์ม วสิัญญวีทิยา
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885

การศกึษาแบบคูข่นาน ควบคมุดว้ยยาหลอก โดยวธิสีุม่ตัวอยา่ง และปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย 

เป็นเวลา 24 สัปดาห ์ในหลายศนูยว์จัิย เพือ่ประเมนิผลของการใชย้าแซกซากลปิตนิ และการใช ้

ยาซติากลปิตนิ ในผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 ทีม่ภีาวะหวัใจลม้เหลว

ผศ.นพ.อดศิักดิ ์มณีไสย อายรุศาสตร์

886
การศกึษาแบบจ าลองทางคลนิกิเพือ่ท านายการแพรก่ระจายของมะเร็งหลังโพรงจมกูทีรั่กษาโดย

การฉายรังสแีบบแปรความเขม้ทางรังส ี(IMRT)
ผศ. พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

887
การศกึษาแบบทบทวนกรณีผูป่้วยยอ้นหลังส าหรับกลุม่อาการพษิฮสิตามนีจากการบรโิภคแมลง

จากฐานขอ้มลูศนูยพ์ษิวทิยาศริริาช
รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

888
การศกึษาแบบพหสุถาบัน ความเสีย่งของผูป่้วยเด็กโรคกลา้มเนือ้หวัใจหนาทีต่รวจพบแผลเป็นที่

กลา้มเนือ้หวัใจ โดยการตรวจหวัใจดว้ยคลืน่แมเ่หล็ก
ผศ. พญ.ปวณีา จงึสมประสงค์ กมุารเวชศาสตร์

889

การศกึษาแบบพหสุถาบัน ระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยการรักษาดว้ยยาโบซทูนิบิเปรยีบเทยีบกับ

ยาอมิาทนิบินผูป่้วยผูใ้หญท่ีเ่พิง่ไดรั้บการวนิจิฉัยใหมว่า่เป็นมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเรือ้รังมัยอี

ลอยดร์ะยะเรือ้รัง

ศ.นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

890
การศกึษาแบบสลับวธิใีนการเรยีนการสอนแบบใชหุ้น่จ าลองชว่ยสอนแสดงและการใชปั้ญหาเป็น

ฐานในการเรยีนตามแนวทางปฎบิัตกิารจัดการภาวะทางเดนิหายใจยาก
นางปารชิาต อภเิดชากลุ วสิัญญวีทิยา

891

การศกึษาแบบสุม่ เป็นกลุม่คูข่นาน แบบเปิดเผยกลุม่การรักษา ในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิความ

ปลอดภัย และ ประสทิธภิาพของยาไวลาพรซิาน (vilaprisan) ในอาสาสมัครทีม่เีนือ้งอกมดลกู 

โดยเปรยีบเทยีบกับการดแูลรักษาตามมาตรฐาน

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รุศักดิ ์อังสวุฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

892
การศกึษาแบบสุม่ เปรยีบเทยีบระหวา่งการใชอ้ปุกรณ์หา้มเลอืด และไมใ่ชอ้ปุกรณ์หา้มเลอืดใน

การผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมครึง่เดยีว
รศ. นพ.พัชรพล อดุมเกยีรติ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

893

การศกึษาแบบสุม่ ระยะที ่2 แบบไมป่กปิดการรักษา ด าเนนิการศกึษาในหลายสถาบัน เพือ่

ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเอ็มพดีแีอล3280เอ(แอนตพิดี-ีแอล1 แอนตบิอด)ี 

เปรยีบเทยีบกับโดซแีทกเซลในผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็กทีไ่มต่อบสนองตอ่การ

รักษาดว้ยยากลุม่พลาตนัิม (Protocol no.GO28753)

อ. พญ.จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

894

การศกึษาแบบสุม่ ระยะที ่3 แบบไมป่กปิดการรักษา ด าเนนิการศกึษาในหลายสถาบันเพือ่ประเมนิ

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเอ็มพดีแีอล3280เอ (แอนตพิดี-ีแอล1 แอนตบิอด)ี 

เปรยีบเทยีบกับยาโดซแีทกเซลในผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็กทีไ่มต่อบสนองตอ่

การรักษาดว้ยยากลุม่พลาตนัิม

รองศาสตรจารยน์ายแพทยว์เิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์
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895

การศกึษาแบบสุม่ ระหวา่งเด็กสแลนโซพราโซล ( Dexlansoprazole) กับการเพิม่ โอมพีราโซล 

(Omeprazole) วนัละ 2 ครัง้ ในการรักษาโรคกรดไหลยอ้นทีไ่มม่รีอยอักเสบในหลอดอาหารทีไ่ม่

ตอบสนองตอ่ยาลดกรดขนาดมาตรฐาน

รศ. นพ.สมชาย ลลีากศุลวงศ์ อายรุศาสตร์

896
การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบการทา LIQUID PARAFFIN กับ CREAM BASE ตอ่การสญูเสยีน ้า 

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

897
การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบผลการผา่ตัดเตา้นมออกทัง้หมด โดยการใชเ้ครือ่งจีไ้ฟฟ้าแบบ

ดัง้เดมิ กับการใชเ้ครือ่งจีไ้ฟฟ้าความรอ้นต า่
พญ.พรัิฐมิา วชริปราการสกลุ ศัลยศาสตร์

898
การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบผลของการรักษาผูป่้วยทีม่อีาการจกุแน่นคอ (โกลบัส) ระหวา่งการ

ใหส้ขุภาพจติศกึษาการใหย้าคลายกังวลและการใหย้าลดกรด
ผศ.พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

899
การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบระหวา่งการใหว้ติามนิ D2ขนาดสงูกับการใหว้ติามนิD2ขนาดต า่ ใน

ผูป่้วยขอ้สะโพกหกัจากโรคกระดกูพรนุ
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

900
การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการผสมอะดรนีาลนีในยาฉีดรอบขอ้เขา่ 

ระหวา่งผา่ตัด ในการลดอาการปวดภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

901
การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการใชช้ามะขามป้อมกับการอมวติามนิซตีอ่อบุัตกิารณ์

ภาวะตอ่มน ้าลายอักเสบในผูป่้วยทีไ่ดรั้บไอโอดนีรังส-ี131
นางสาวพรรณราย อดุมกาญจน์ ฝ่ายการพยาบาล

902
การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการรักษาฟ้ืนฟแูบบมุง่เป้าหมายกับแบบดัง้เดมิตอ่

พัฒนาการของกลา้มเนือ้มัดใหญใ่นผูป่้วยเด็กโรคสมองพกิาร
ผศ. พญ.ธรีดา พลอยเพชร เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

903
การศกึษาแบบสุม่เพือ่ดผูลของชนดิของการออกก าลังกายตอ่ปรมิาณไขมันในตับและคา่ทางเมตะ

บอลกิตา่งๆในผูป่้วยโรคตับคัง่ไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากแอลกอฮอล์
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

904

การศกึษาแบบสุม่เพือ่ศกึษาผลการระงับปวดหลังการผา่ตัดปอดผา่นกลอ้ง เมือ่บรหิารยาเคตามนี

ขนาดต า่ทางหลอดเลอืดด าอยา่งตอ่เนือ่ง รว่มกับการบรหิารยาชาทางชอ่ง paravertebral ใน

ระหวา่งการผา่ตัด

รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิัญญวีทิยา

905

การศกึษาแบบสุม่และมกีลุม่เปรยีบเทยีบผลของทา่บรหิารขอ้เขา่ทีบ่า้นส าหรับผูป่้วยขอ้เขา่เสือ่ม

ปฐมภมู ิเปรยีบเทยีบกับการรักษาตามปกตทิีแ่ผนกผูป่้วยนอก ภาควชิาศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์

และกายภาพบ าบัดในผูป่้วยขอ้เขา่เสือ่มปฐมภมูิ

รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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906

การศกึษาแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการรักษาสวิดว้ยโฟโตไ้ดนามกิ 

โดยใช ้5-อะมโินลวีลูนิกิรปูแบบสเปรย ์รว่มกับแสงไอพแีอลและการรักษาดว้ยแสงไอพแีอลเพยีง

อยา่งเดยีว

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

907

การศกึษาแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการรักษาสวิดว้ยโฟโตไดนามกิ

รว่มกับผลติภัณฑท์ีป่ระกอบดว้ยไลโคชาลโคน เอ, แอล-คารน์ทินีและเดคานีไดออล เปรยีบเทยีบ

กับการรักษาดว้ยโฟโตไดนามกิเพยีงอยา่งเดยีว

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

908
การศกึษาแบบสุม่โดยมกีลุม่ควบคมุ ในผลการใชเ้ลเซอรเ์อ็นดแีย็ก ในการรักษาสผีวิทีเ่ขม้ขึน้หลัง

การปลกูถา่ยผวิหนังในระยะยาว
อ. นพ.สทิธโิชค ทวปีระดษิฐผ์ล ศัลยศาสตร์

909

การศกึษาแบบสุม่โดยมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบความสวยงามและความพงึพอใจของแผลผา่ตัด

ดว้ยเทคนคิการเย็บปิดแผลผา่ตัดขอ้เขา่เทยีมชนดิปฐมภมูริะหวา่งวธิกีารใชล้วดเย็บตรงึผวิหนังกับ

วธิกีารเย็บแบบสอยชัน้ใตผ้วิหนัง

รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

910

การศกึษาแบบสุม่ในการใหส้ารน ้าแบบมเีป้าหมายโดยการใชค้า่ของการเปลีย่นแปลงของแรงดัน

ชพีจร ( pulse pressure variation, PPV) เป็นแนวทาง เทยีบกับการใหส้ารน ้าแบบปกต ิในการ

ผา่ตัดกระดกูสันหลังทีซ่ับซอ้น

อ. พญ.กรณุา วงษ์ตัง้มั่น วสิัญญวีทิยา

911
การศกึษาแบบสุม่ตัวอยา่งและมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบการยกกระชบัใบหนา้ดว้ยการฉีด อนิโค

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

912
การศกึษาแบบสุม่ตัวอยา่งและมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบการยกกระชบัใบหนา้ดว้ยการฉีดโบทู

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

913
การศกึษาแบบสุม่ตัวอยา่งและมกีลุม่ควบคมุเปรยีบเทยีบการรักษาผืน่ลปัูสเรือ้รังชนดิดสีคอยดด์ว้ย

เลเซอรพั์ลสด์ายและยาทาสเตยีรอยดเ์ฉพาะที่
ผศ. พญ.ปภาพติ ตูจ้นิดา ตจวทิยา

914

การศกึษาแบบสุม่ตัวอยา่งโดยการศกึษาขา้มกลุม่แบบเปิดสองฝ่ายเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ

การรักษาทางคลนิกิของผลติภัณฑ ์0.005% ลาทาโนพรอสท ์กับ ซาลาแทน® ในการรักษา

ผูป่้วยความดันในลกูตาสงูและตอ้หนิปฐมภมูชินดิมมุเปิด (Protocol No. 

PRT/CR-Latanoprost/2012/01)

รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

915
การศกึษาแบบสุม่ทางคลนิกิถงึผลการรักษาดว้ยการใหส้าร กลตูามนีทางทางเดนิอาหารในผูป่้วย

แผลไหม ้
ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์รพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

916
การศกึษาแบบสุม่ทางคลนิกิถงึผลการรักษาดว้ยการใหส้ารกลตูามนีทางทางเดนิอาหารในผูป่้วย

แผลไหม ้(Protocol No: Clinical trials.gov ID # NCT00985205)
ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์
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917

การศกึษาแบบสุม่ปกปิดเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหวา่งสารใหค้วามชุม่ชืน้ทีม่สีว่นผสมของเซรา

ไมด,์สารไกลโคโปรตนีจากเห็ดชากะและตน้โกลเดนรทูกับยา1% ไฮโดรคอรต์โิซนครมีในการ

รักษาโรคผวิหนังอักเสบ

รศ.พญ.ปภาพติ ตูจ้นิดา ตจวทิยา

918

การศกึษาแบบสุม่ปกปิดเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหวา่งสารใหค้วามชุม่ชืน้ทีม่สีว่นผสมของซมิ

ซทิฟีและลโิคคาลโคน เอ กับ 0.02% ไตรแอมซโินโลน อะเซโทไนดค์รมี ในผูท้ีม่ภีาวะผืน่

ผวิหนังอักเสบบรเิวณใบหนา้

รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

919
การศกึษาแบบสุม่ปกปิดผูป้ระเมนิถงึประสทิธภิาพของครมีใหค้วามชุม่ชืน้ และครมีปกป้องผวิ ใน

คนไขผ้ืน่ผวิหนังอักเสบเรือ้รังทีม่อื
รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

920
การศกึษาแบบสุม่มกีลุม่ควบคมุตอ่ประสทิธผิลของยาต ารับประสะไพลในการรักษาอาการปวด

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

921

การศกึษาแบบสุม่ระยะที ่3 แบบไมป่กปิดการรักษา ท าในหลายศนูยว์จัิยของยาเมดด4ิ736 

(MEDI4736) รว่มกับยาทรมีลีมิแูม็บ (Tremelimumab) หรอืยาเมดด4ิ736 (MEDI4736) ชนดิ

เดยีว เปรยีบเทยีบกับการรักษามาตรฐานดว้ยยาเคมบี าบัดกลุม่แพลทนัิม ในการรักษาเป็นล าดับ

แรกส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิเซลลไ์มเ่ล็กระยะลกุลามในเอเชยีแปซฟิิก

รศ.นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

922
การศกึษาแบบสุม่ระยะทีส่ามเปรยีบเทยีบการรักษาอาการปวดดว้ยแผนการรักษาแบบสงวนการใช ้

ยากลุม่อนุพันธุฝ่ิ์นกับแบบ WHO เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ในผูป่้วยมะเร็งทีล่ามไปกระดกู
ผศ.นพ.นันตสรณ์  สญิจน์บณุยะกลุ วสิัญญวีทิยา

923
การศกึษาโครงสรา้งองคป์ระกอบและคณุภาพแบบวดับคุลกิภาพ HEXACO-PI-R ฉบับภาษาไทย

และความสัมพันธร์ะหวา่งบคุลกิภาพแบบ 6 มติแิละบคุลกิภาพแบบ 5 องคป์ระกอบ
นางสาวพณดิา โยมะบตุร จติเวชศาสตร์

924
การศกึษาโคฮอรท์แบบไปขา้งหนา้ในพหสุถาบันเพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธภิาพของ

ขอ้เขา่เทยีม ANTHEM™ ในผูป่้วยหลังผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่
รองศาสตราจารย ์นายแพทยก์รีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์

925

การศกึษาโดยสหสถาบันเพือ่ศกึษาความผดิปกตขิองยนี ทอีทีที,ู เอเอสเอ็กซแ์อลวนั, ไอดเีอชวนั,

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

, อารย์เูอ็นเอ็กซว์นั, เอ็มแอลแอล และ ดเีอ็นเอ็มททีรเีอ ในผูป่้วยผูใ้หญไ่ทยทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัย

มะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิมัยอลิอยด์

นพ.วรีภัทร โอวฒันาพานชิ อายรุศาสตร์

926
การศกึษาโมเลกลุพืน้ฐานและความสัมพันธข์องความแตกตา่งระหวา่งพยาธสิรรีวทิยาระดับ

โมเลกลุและอาการทางคลนิกิในโรคธาลัสซเีมยีและฮโีมโกลบนิผดิปกตใินผูป่้วยชาวไทย
รศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

927 การศกึษาโรคพันธกุรรม Williams syndrome ในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลศริริาช พญ.ภัทธรีา เศรษฐบตุร กมุารเวชศาสตร์
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928
การศกึษาโรคพันธกุรรมเมตาบอลกิของกรดอนิทรยีท์ีต่รวจพบโดย Gas chromatography - mass

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

929
การศกึษาในผูป่้วยวณัโรคดือ้ยาหลายขนาน และผูส้ัมผัสโรครว่มบา้นกับผูป่้วย: ความเป็นไปได ้

เชงิปฏบิัตกิารเพือ่ใหข้อ้มลูการออกแบบการศกึษาวจัิยฟีนกิซ์
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

930

การศกึษาในระยะที ่3 แบบสุม่ ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูการรักษาและด าเนนิการในหลายศนูยว์จัิยเพือ่

เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเลนวาทนิบิ (Lenvatinib) เปรยีบเทยีบกับยาโซ

ราฟีนบิ (Sorafenib) ในการรักษาทางเลอืกแรก (First-Line Treatment) ของอาสาสมัครทีเ่ป็น

มะเร็งตับชนดิ Hepatocellular Carcinoma ทีไ่มส่ามารถผา่ตัดออกได ้(Unresectable 

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

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

931
การศกึษาในหลายสถาบัน แบบไปขา้งหนา้และตดิตามระยะยาว โดยการลงทะเบยีนผูป่้วย

โรคมะเร็งตอ่มลกูหมาก ในเอเชยี
รศ.นพ.สนัุย ลวีนัแสงทอง ศัลยศาสตร์

932

การศกึษาไปขา้งหนา้แบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการลดระดับความรนุแรงของเยือ่บชุอ่งปาก

อักเสบดว้ยยาบว้นปากเบนไซดามนีไฮโดรคลอไรดเ์ปรยีบเทยีบกับยาบว้นปากโซเดยีมไบ

คารบ์อเนตในผูป่้วยมะเร็งศรีษะและล าคอทีม่ารับการรักษาดว้ยการฉายรังสรีว่มกับการใหย้าเคมี

บ าบัด

รศ. พญ.จันจริา เพชรสขุศริิ รังสวีทิยา

933
การศกึษาไปขา้งหนา้ของการใสส่ายยางใหอ้าหารทางหนา้ทอ้งในผูป่้วยมะเร็งทีศ่รีษะและล าคอที่

ไดรั้บการรักษาดว้ยการฉายรังสรีว่มกับยาเคมบี าบัดเพือ่พัฒนางานประจ า
อ. พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

934

การศกึษาไปขา้งหนา้ดา้นประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาฟิลแกรสตมิ (ลวิโค-พลัส 300) 

เพือ่ป้องกันภาวะเม็ดเลอืดขาวนวิโทรฟิลต า่ในผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิดดีแีอลบซีแีอลที่

ไดรั้บรักษาดว้ยยาเคมบี าบัด

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

935
การศกึษากระจกตาอักเสบตดิเชือ้โดยสมาคมกระจกตาแหง่เอเชยี บัญช ีการศกึษากระจกตา

อักเสบตดิเชือ้โดยสมาคมกระจกตาแหง่เอเชยี คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-432459-0)
ศ. พญ.พนดิา  โกสยีรักษ์วงศ์ จักษุวทิยา

936
การศกึษาการเปลีย่นแปลงการท างานของกระบังลมและความจปุอดภายหลังการยา้ยเสน้ประสาท 

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

937 การศกึษาการเปลีย่นแปลงของการรับรสหลังการผา่ตัดแกไ้ขภาวะอดุกัน้ทางเดนิหายใจขณะหลับ อ. นพ.เปรมยศ เงาเทพพฤฒาราม โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

938
การศกึษาการเปลีย่นแปลงของทัศนคตแิละความรูเ้กีย่วกับการเจาะขอ้ ภายหลังการเรยีนเชงิ

ปฏบิัตกิารเจาะขอ้เขา่ดว้ยหุน่ขอ้เขา่ในกลุม่นักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6 โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์
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939
การศกึษาการเปลีย่นแปลงของหมกึเจลบนกระดาษทีถ่กูกระตุน้ดว้ยแสงอัลตราไวโอเลต โดย

วธิกีารถา่ยภาพไฮเปอรส์เปกตรัม

รองศาสตราจารย ์นพ. วสิตูร ฟองศริไิพบลูย ์และ

 น.ส.ธัญญารัตน์ อปุละ
นติวิทิยาศาสตร์

940 การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางระบบภมูคิุม้กันในผูป่้วยทีไ่ดรั้บเลอืดระหวา่งการผา่ตัดกระดกูสันหลัง รศ.พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิัญญวีทิยา

941
การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์และความรนุแรงของตัวโรค ภายหลังการเปลีย่นผา่นจาก

การดแูลผูป่้วยโรคเอส แอล อ ีแบบเด็กไปสูก่ารดแูลแบบผูใ้หญ ่ในโรงพยาบาลศริริาช
ศ. พญ.อัจฉรา สัมบณุณานนท์ กมุารเวชศาสตร์

942

การศกึษาการเปลีย่นแปลงอบุัตกิารณ์การเกดิกระดกูขอ้สะโพกหกัใหมภ่ายหลังการรักษาของ

ผูป่้วยกระดกูขอ้สะโพกหกัในชว่งเวลา 1 ปี หลังจากการด าเนนิโครงการบรบิาลตอ่เนือ่งหลังจาก

กระดกูขอ้สะโพกหกัในโรงพยาบาลศริริาช

อ. ดร.นพ.โพชฌงค ์โชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

943 การศกึษาการแพข้า้มกลุม่ของโปรตนีกลอีะดนิในแป้งสาล ีและโปรตนีในลกูเดอืย อ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

944
การศกึษาการแสดงออกของแอนตบิอดตีอ่ม็อก (anti-MOG antibody) ในซร่ัีมผูป่้วยกลุม่โรค

ปลอกประสาทของระบบประสาทสว่นกลางอักเสบ
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

945 การศกึษาการแสดงออกของยนี 14-3-3σ ในผูป่้วยมะเร็งถงุน ้าดี อ.นพ.เวธติ ด ารงกติตกิลุ ศัลยศาสตร์

946
การศกึษาการแสดงออกของยนีตัวรับสัญญาณโคลเินอรจ์กิในเม็ดเลอืดขาวของผูป่้วยมะเร็งเม็ด

เลอืดขาว
รศ. ดร. พญ.จริาย ุเอือ้วรากลุ อายรุศาสตร์

947
การศกึษาการใชเ้ครือ่งมอืใหมท่ีใ่ชพ้ยากรณ์การแพรก่ระจายของมะเร็งเตา้นมไปสูต่อ่มน ้าเหลอืงที่

ไมใ่ชต่อ่มเซนตเินลในผูป่้วย ไทยทีเ่ป็นมะเร็งเตา้นม
นพ.รณชยั บพุพันเหรัญ ศัลยศาสตร์

948
การศกึษาการใชค้ะแนน SAMe-TT2R2 ส าหรับท านายคณุภาพของการรักษาดว้ยยาวารฟ์ารนิใน

ผูป่้วยภาวะหวัใจหอ้งบนสัน่พลิว้ทีไ่มม่โีรคลิน้หวัใจ ของประชากรไทยในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.วรางคณา บญุญพสิฎิฐ์ อายรุศาสตร์

949
การศกึษาการใชป้รมิาณอาหารเหลอืคา้งในกระเพาะอาหารเพือ่ประเมนิการใหอ้าหารทางสายยาง

ในหอผูป่้วยไอซยีอูายรุศาสตร์
อ. นพ.ภาณุวฒัน์ พรหมสนิ อายรุศาสตร์

950

การศกึษาการใหย้าขับปัสสาวะและผลลัพธท์างคลนิกิในผูป่้วยเอเชยีหลังจากการเขา้พักรักษาใน

โรงพยาบาลอันเนือ่งมาจากภาวะหวัใจลม้เหลว (โครงการวจัิย DiDOSE): การศกึษาแบบยอ้นหลัง,

 การศกึษาวจัิยเชงิสังเกตแบบโคฮอรต์

ศ.นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

951
การศกึษาการกระตุน้การเคลือ่นไหวโดยเร็วแกผู่ป่้วยสงูอายเุพือ่ป้องกันภาวะมวลกลา้มเนือ้ลดลง

ในหออภบิาลผูป่้วยวกิฤตศัลยกรรม
รศ. พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิัญญวีทิยา
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952 การศกึษาการกอ่ภมูแิพข้องโปรตนีของขา้วกลอ้งงอกนึง่ในเด็กทีม่ภีมูแิพต้อ่แป้งขา้วสาลี ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

953
การศกึษาการจ าแนกสว่นประกอบของนิว่ไตในผูป่้วยดว้ยเครือ่งเอกซเ์รยค์อมพวิเตอรแ์บบหลอด

เอกซเ์รยค์ูท่ีม่พีลังงานตา่งกันเทยีบกับการตรวจนิว่ทางหอ้งปฏบิัตกิาร
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

954
การศกึษาการด าเนนิโรคของอาการแข็งตงึของผวิหนังและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในผูป่้วยไทยโรคหนัง

แข็ง
อ. นพ.ชยว ีเมอืงจันทร์ อายรุศาสตร์

955
การศกึษาการด าเนนิของโรคมะเร็งตับชนดิ Hepatocellular carcinoma ทีไ่มไ่ดรั้บการรักษาใด

เพิม่เตมิจากการรักษาแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ศวิะพร ไชยนุวตั ิ อายรุศาสตร์

956

การศกึษาการตรวจเอกซเรยค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า ดว้ยเทคนคิ Arterial spin labeling (ASL) และ 

dynamic contrast-enhanced (DCE) ในการชว่ยแยกผลชิน้เนือ้ของโรคมะเร็งหลังโพรงจมกู 

รวมถงึการท านายผลการรักษาหลังไดรั้บการรักษาตามมาตรฐาน

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

957
การศกึษาการตรวจแอนตเิจน และ แอนตบิอดใีนผูบ้รจิาคเลอืด เพือ่จัดหาเลอืดทีป่ลอดภัยให ้

ผูป่้วยทีม่แีอนตบิอดี
นางทองใบ รุง่เรอืง เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

958

การศกึษาการตรวจหาเอควิพ-ี4 แอนตบิอดใีนซร่ัีมผูป่้วยกลุม่โรคปลอกประสาทอักเสบ ของระบบ

ประสาทสว่นกลางโดยใชเ้ซลล ์AQP4-HEK293 ทีเ่ตรยีมขึน้ในโรงพยาบาลศริริาช ดว้ยวธิตีรวจ

ยอ้มเซลล ์(cell-based assay) และดว้ยเครือ่งโฟลซัยโตมเิตอร์

รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

959
การศกึษาการตอบสนองตอ่การใหย้าเม็ดธาตเุสรมิเหล็กในการรักษาผูป่้วยเพศหญงิทีม่ภีาวะผม

บางจากพันธกุรรมและฮอรโ์มนทีม่รีะดับเฟอรตินิในเลอืดต า่
อ.พญ.ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ตจวทิยา

960

การศกึษาการท างานของเสน้ประสาทสมองทีค่มุใบหนา้ (Facial nerv) ในผูป่้วยเนือ้งอกสมองที่

ต าแหน่งกา้นสมอง (Cerebellopontine angle) หลังไดรั้บการผา่ตัดเนือ้งอก โดยใชเ้ครือ่งเฝ้า

ตดิตามกระแสไฟฟ้าทีต่อบสนอง แลว้มกีารเปลีย่นแปลงของขนาดไฟฟ้าทีก่ระตุน้ในระหวา่งการ

ผา่ตัด

อ. นพ.ปฤณัต อทิธเิมธนิทร์ ศัลยศาสตร์

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

962
การศกึษาการรักษาผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดระดับรนุแรงเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายเปรยีบเทยีบ

ระหวา่งการบรหิารยานอรอ์ฟิิเนฟรนิในระยะแรกกับแนวทางการรักษาแบบมาตรฐานเดมิ
รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์
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963

การศกึษาการลดปรมิาณการเสยีเลอืดระหวา่งผา่ตัด เปรยีบเทยีบระหวา่งการ ใหย้าหลอก 

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

ผา่ตัดกระดกูสันหลังระดับอกหรอืเอวโดยใสอ่ปุกรณ์เหล็กดามหรอืผา่ตัดกระดกูสันหลังมากกวา่

หรอืเ

รศ. พญ.มานี รักษาเกยีรตศิักดิ์ วสิัญญวีทิยา

964

การศกึษาการลดลงและความส าคัญทางคลนิกิของคา่การท างานของไตในผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

แดงใหญ ่ในชอ่งทอ้งโป่งพองทีไ่มม่อีาการ ภายหลังไดรั้บการรักษาดว้ยการสอดใสห่ลอดเลอืด

เทยีมชนดิหุม้ดว้ยขดลวดทางขาหนีบ

รศ. พญ.จติรลัดดา วะศนิรัตน์ รังสวีทิยา

965
การศกึษาการวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวในเชงิ 3 มติ ิของการบรหิารรา่งกายแบบฤๅษีดัดตนในทา่ที่

เกีย่วขอ้งกับ ศรีษะ บา่ คอและแขน
ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

966
การศกึษาการวเิคราะหค์า่บรรณมติผิลงานวจัิยของจักษุแพทยใ์นสถาบันทีม่กีารฝึกอบรมสาขา

จักษุวทิยาในประเทศไทย
รศ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

967
การศกึษาการหายของแผลบรเิวณผวิหนังทีใ่หเ้นือ้เยือ่บางสว่น ในการผา่ตัดปลกูถา่ยผวิหนัง โดย

เปรยีบเทยีบการใชว้สัดปิุดแผลแอลจเินต กับ แอลจเินตและระบบสญุญากาศ
อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

968
การศกึษาการหาล าดับเอ็กโซมในโรคไขห้วดัใหญ ่- การศกึษาลักษณะทางพันธกุรรมในไขห้วดั

ใหญแ่บบรนุแรง
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

969
การศกึษาขนาดและลักษณะของตอ่มหมวกไตปกตโิดยใชภ้าพถา่ยเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์น

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.วรรณวรางค ์ตรีสมทิธ์ รังสวีทิยา

970 การศกึษาขนาดของหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งอกและทอ้งในศพทีม่กีารเสยีเลอืดมาก พญ.อนัญญา สันตรัิกษ์พงษ์ นติเิวชศาสตร์

971 การศกึษาขนาดตอ่มหมวกไตทีป่กตใินประชากรไทยโดยเครือ่งเอกซเ์รยค์อมพวิเตอร์ รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

972
การศกึษาของความชกุของภาวะอว้นในเด็กชว่งอาย ุ4 เดอืน - 5 ปี ทีม่ารับบรกิารทีค่ลนิกิเด็ก

สขุภาพดขีองโรงพยาบาลศริริาช และศกึษาพฤตกิรรมของผูด้แูลในการใหอ้าหารแกเ่ด็ก
รศ. พญ.นฤมล เดน่ทรัพยส์นุทร กมุารเวชศาสตร์

973
การศกึษาขอบเขตการผา่ตัดและปัจจัยอืน่ๆ ทีส่ัมพันธก์ับระยะเวลาการอยูร่อดในผูป่้วยโรคเฮปปา

โตบลาสโตมา รพ.ศริริาช
ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ศัลยศาสตร์

974
การศกึษาขอ้มลูเปรยีบเทยีบระหวา่งการตัง้เครือ่งชว่ยหายใจแบบจ ากัดแรงดันในชว่งการหายใจ

เขา้กับการตัง้เครือ่งชว่ยหายใจแบบจ ากัดปรมิาตรอากาศ ในผูป่้วยทีม่กีารหายใจลม้เหลว
อ. นพ.ทนุวงศ ์เวยีรศลิป์ อายรุศาสตร์

975 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและลักษณะผูป่้วยเด็กไทยทีแ่พโ้ปรตนีในแป้งสาลแีบบเฉียบพลัน ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์
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976

การศกึษาควบคมุแบบสุม่การตัง้คา่แรงดันบวกทีจ่ดุส ิน้สดุการหายใจออกโดยวธิกีารวดัความดัน

ภายในหลอดอาหารสามารถเพิม่การแลกเปลีย่นกา๊ซออกซเิจนระหวา่งการผา่ตัดสอ่งกลอ้งทางนรี

เวช

อ.นพ.อรรณพ พริยิะแพทยส์ม วสิัญญวีทิยา

977
การศกึษาความเชือ่มโยงระหวา่งอาการแสดงทางกาย กับความบกพรอ่งดา้นพัฒนาการ สตปัิญญา

และอาการทางระบบประสาท ในผูป่้วยเด็กโรค neurofibromatosis type 1 ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.อัจฉรา เสถยีรกจิการชยั กมุารเวชศาสตร์

978
การศกึษาความเทีย่งและความตรงของเครือ่งมอืตรวจคัดกรองโรคหลอดเลอืดสมองเฉียบพลันใน

ผูป่้วยหลังผา่ตัด
พญ.วนันวชัญ ์ดา่นวรพงศ์ อายรุศาสตร์

979
การศกึษาความเทีย่งและความตรงของแบบสอบถามอาการทางจมกูและไซนัส ฉบับภาษาไทย ใน

โรคไซนัสอักเสบเรือ้รัง
พญ.วราลักษณ์ ยั่งสกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

980

การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบประเมนิ Spine Oncology Study Group 

Outcomes Questionnaire 2.0 ส าหรับประเมนิคณุภาพชวีติผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจายมายงักระดกู

สันหลัง (ฉบับภาษาไทย)

ผศ.นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

981
การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบประเมนิขอ้มอืดว้ยตนเอง ฉบับภาษาไทย 

ในผูป่้วยกระดกูขอ้มอืหกั
อ. นพ.ปณัย เลาหประสทิธพิร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

982
การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบประเมนิคา่สวสิ สไปนัล สเตโนซสิ ฉบับ

ผูป่้วยรายงานตนเอง (ภาคภาษาไทย) ในผูป่้วยโพรงกระดกูไขสันหลังตบีในชาวไทย
อ.นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์

983
การศกึษาความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถามของสมาคมแพทยอ์อรโ์ธปิดกิส์

ญีปุ่่ น ฉบับดัดแปลง(ภาคภาษาไทย) ในผูป่้วยกระดกูคอเสือ่มกดทับไขสันหลังชาวไทย
อ. นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

984
การศกึษาความเทีย่งตรงของแบบคัดกรองโรคสมาธสิัน้ในเด็กและวยัรุน่ไทย ในการคัดแยกผูป่้วย

โรคสมาธสิัน้ทีม่โีรครว่ม: การศกึษาแบบเก็บขอ้มลูยอ้นหลัง
นางสาวศรินิดา จันทรเ์พ็ญ จติเวชศาสตร์

985
การศกึษาความเทีย่งตรงของแบบคัดกรองภาวะโภชนาการสมาคมผูใ้หอ้าหารทางหลอดเลอืดด า

และทางเดนิอาหารแหง่ประเทศไทย (SPENT Nutrition Screening Tool) ในผูป่้วยนอกรังสรัีกษา
รศ.ดร.นพ.สบืวงศ ์จฑุาภสิทิธิ์ ศัลยศาสตร์

986
การศกึษาความเทีย่งตรงของการทดสอบหา แอนตบิอด ีตอ่สารโบทลูนัิม ทอกซนิ ในผูป่้วยที่

สงสัยภาวะดือ้ตอ่สาร โบทลูนัิมทอกซนิ
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา อายรุศาสตร์
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987
การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเลาะตอ่มน ้าเหลอืงเซนตเินล (ตอ่มน ้าเหลอืงตอ่มแรกทีรั่บการ

ระบายน ้าเหลอืงจากกอ้นมะเร็ง)ในผูป่้วยมะเร็งตอ่มไทรอยดช์นดิ Papillary
พญ.ณชิา จริะมงคล ศัลยศาสตร์

988

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

989
การศกึษาความเป็นไปไดข้องการรวมการตรวจดเีอ็นเอวธิใีหมเ่ขา้กับโครงการควบคมุป้องกัน

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

990
การศกึษาความเมตตากรณุาตอ่ตนเองทีส่ัมพันธก์ับสขุภาวะทางจติและความพงึพอใจในชวีติของ

ผูส้งูอายุ

รองศาสตราจารย ์พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ และ

 น.ส.ศศกร เทพรักษา
จติวทิยาคลนิกิ

991 การศกึษาความเหมาะสมของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิความปวด ในคนไทยทีม่อีาการปวดเรือ้รัง อ.นพ.ปราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิัญญวีทิยา

992
การศกึษาความแตกตา่งของคา่ SUVmax ทีต่อ่มไทรอยดจ์ากการตรวจ F-18 FDG PET/CT 

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

993
การศกึษาความแตกตา่งของมมุ Hallux valgus ในทา่ลงน ้าหนักและไมล่งน ้าหนัก ของผูป่้วยภาวะ

เทา้ปกตแิละเทา้แบน
รศ. นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

994

การศกึษาความแตกตา่งของลักษณะตอ่มน ้าเหลอืงในชอ่งอก ในกลุม่ผูป่้วยวณัโรคตอ่มน ้าเหลอืง 

และ ผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง โดยใชเ้ครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเร็วสงู (MDCT) รว่มกับ

การฉีดสารทบึรังส ี(contrast media)

อ. พญ.สวุมิล วงศล์ักษณะพมิล รังสวีทิยา

995
การศกึษาความแมน่ย าในการแยกชนดิติง่เนือ้ล าไสใ้หญด่ว้ยวธิสีอ่งกลอ้งรว่มกับการยอ้มสคีรสิตัล

ไวโอเล็ตหรอืการใชเ้ทคนคิพเิศษเอ็นบไีอแบบไมใ่ชก้ าลังขยาย
อ. นพ.วราย ุปรัชญกลุ อายรุศาสตร์

996
การศกึษาความแมน่ย าในการหาจ าแนกตอ่มพาราไทรอยดข์ณะผา่ตัดโดยการใชเ้ข็มเจาะตอ่ม

พาราไทรอยดเ์พือ่สง่ตรวจฮอรโ์มนและการดดูว้ยตาเปลา่ โดยใชก้ารตรวจเซลลม์าตรฐาน
อ.พญ. ปวณีา พทัิกษ์สรุชยั โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

997

การศกึษาความแมน่ย าของการใชภ้าพถา่ยทางรังสคีอมพวิเตอรข์องหลอดเลอืดแดงในเฟสกอ่น

การฉีดสารทบึรังส ีในการวนิจิฉัยโรคในกลุม่ Acute aortic syndrome (Acute aortic dissection, 

intramural hematoma and penetrating atherosclerotic ulcer) ในผูป่้วยทีม่ารพ.ดว้ยอาการ

ตอ้งสงสัย

ผศ. พญ.จติรลัดดา วะศนิรัตน์ รังสวีทิยา



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

998

การศกึษาความแมน่ย าของระบบการใหค้ะแนนในการวนิจิฉัยแยกโรคระหวา่งโรควณัโรคล าไสก้ับ

โรคล าไสอ้ักเสบเรือ้รังชนดิ Crohn’s disease โดยใชอ้าการทางคลนิกิ ผลการตรวจสอ่งกลอ้ง

ระบบทางเดนิอาหาร ผลการตรวจทางพยาธวิทิยา ผลการตรวจเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรช์อ่งทอ้ง 

และผลการตรวจ Interferon-gamma releasing assayในผูป่้วยไทย

ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

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

1000

การศกึษาความไว ความจ าเพาะของคูม่อืประเมนิและสง่เสรมิพัฒนาการเด็กกลุม่เสีย่ง 

(Developmental Assessment for Intervention Manual; DAIM) เทยีบกับแบบประเมนิ Bayley

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

อายปุรับแลว้ 12 เดอืน

อ. พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล กมุารเวชศาสตร์

1001
การศกึษาความไวและความจ าเพาะในตรวจหาเลอืดในอจุจาระโดยชดุตรวจอซีีด่เีทค เพือ่การ

ตรวจคัดกรองในการวนิจิฉัยมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวารหนักในคนไทย
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1002
การศกึษาความไวและความจ าเพาะของการหายไปของภาพสัญญาณคลา้ยหางนกนางแอน่ 

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

1003
การศกึษาความไวและความจ าเพาะของชดุทดสอบคัดกรอง ส าหรับเชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญแ่ละ

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

1004

การศกึษาความคงทนและความปราศจากเชือ้ของยาหยอดตา 0.01% atropine ทีเ่ตรยีมจากยา

หยอดตา 1% atropine ทีผ่สมกับ Balanced salt solution หรอื น ้าตาเทยีมชนดิทีม่สีารถนอม

ภายหลังเก็บทีอ่ณุหภมูหิอ้ง และเก็บในตูเ้ย็นนาน 6 เดอืน และหลังจากเปิดขวดภายใน 1 เดอืน

รศ.นพ.ธรรมนูญ สรุชาตกิ าธรกลุ จักษุวทิยา

1005
การศกึษาความคลาดเคลือ่นของการวนิจิฉัยระหวา่งการรักษาและการผา่ศพตรวจในกลุม่ผูเ้สยีชวีติ

จากการบาดเจ็บในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.ทพิยไ์พลนิ ผนิจริพงศ์ นติเิวชศาสตร์

1006
การศกึษาความชกุ และความรนุแรงของโรคหดื โรคเยือ่บจุมกูและตาอักเสบ จากภมูแิพแ้ละโรค

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

1007
การศกึษาความชกุ ปัจจัยเสีย่ง ลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาโรคตดิเชือ้ไซโตเมกะโลไวรัส

ในผูป่้วยปลกูถา่ยไตในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.อรรถพงศ ์วงศว์วิฒัน์ อายรุศาสตร์

1008
การศกึษาความชกุ ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธ ์และผลลัพธท์างคลนิกิของภาวะมวลกลา้มเนือ้ลดลง

ในผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคไตเรือ้รัง
ผศ. พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์
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1009
การศกึษาความชกุและความสัมพันธท์างคลนิกิระหวา่งลักษณะความผดิปกตทิีเ่ล็บในผูป่้วยสะเก็ด

เงนิกับการเกดิโรคเชือ้ราทีเ่ล็บ
อ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1010
การศกึษาความชกุและชนดิของแอนตบิอด ีตอ่แอนตเิจนบนเม็ดเลอืดแดงทีต่รวจพบในผูบ้รจิาค

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

1011
การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งของการเกดิภาวะสับสนเฉียบพลันในหอผูป่้วยอภบิาลหนักอายุ

รกรรมโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพ�ิิมพกิลุ อายรุศาสตร์

1012 การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งของการเสยีชวีติหลังการผา่ตัดในผูป่้วยผา่ตัดกระดกูสันหลัง รศ. นพ.วทิเชษฐ พชิยัศักดิ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1013
การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งของการตดิเชือ้บรเิวณผา่ตัดภายหลังการผา่ตัดกระดกูสันหลังใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.วทิเชษฐ พชิยัศักดิ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1014
การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งของความเจ็บปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงขณะท าหตัถการใน

ผูป่้วยเด็ก
ผศ.พญ.สหสัา หมั่นดี วสิัญญวีทิยา

1015
การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งทีส่ง่ผลตอ่การเกดิไวรัสตับอักเสบซใีนผูป่้วยโรคเกล็ดเลอืดต า่

จากกลไกทางอมิมนู
อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1016

การศกึษาความชกุและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิการรักษาดว้ยเครือ่งกระตกุหวัใจอัตโนมัตชินดิฝังใน

รา่งกายอยา่งเหมาะสมในผูป่้วยทีม่กีารท างานของหวัใจหอ้งซา้ยลดลงอยา่งเรือ้รังทีไ่ดรั้บการใส่

เครือ่งเพือ่ป้องกันการเสยีชวีติเฉียบพลันจากหวัใจระดับปฐมภมูใินโรงพยาบาลศริริาช

ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1017
การศกึษาความชกุและปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับโรคทางจติเวชและคณุภาพชวีติในผูป่้วยโรคระบบ

ทางเดนิอาหารท างานผดิปกติ
ผศ.ดร.นพ.วรภัทร รัตอาภา จติเวชศาสตร์

1018
การศกึษาความชกุและปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการเกดิความดันโลหติต า่ขณะฟอกไตทางเสน้เลอืด ใน

ผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รังทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการฟอกไตตอ่เนือ่ง รพ.ศริริาช
ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1019
การศกึษาความชกุและปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับความเจ็บป่วยทางจติเวชและคณุภาพชวีติในผูป่้วยโรค

สะเก็ดเงนิ
อ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

1020
การศกึษาความชกุและพฤตกิรรมการดืม่แอลกอฮอลใ์นนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาชัน้ปีที ่4 ของ

จังหวดัหนึง่ในภาคเหนือ
พญ.ชลุกีร สทิธสิันติ์ จติเวชศาสตร์

1021 การศกึษาความชกุและลักษณะของผูป่้วยผูใ้หญท่ีเ่ป็นโรคหวัใจแตก่ าเนดิในโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.นธิมิา รัตนสทิธิ์ อายรุศาสตร์
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1022
การศกึษาความชกุและลักษณะทางคลนิกิของการตดิเชือ้ราทีเ่ล็บเทา้และเทา้ในผูป่้วยนิว้หวัแมเ่ทา้

เก
อ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

1023

การศกึษาความชกุและลักษณะทางรังสวีทิยาของการแพรก่ระจายมายงักระดกูอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชก่ระดกู

สันหลังและอวยัวะภายในของกลุม่ผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจายมายงักระดกูสันหลังและกดทับไขสัน

หลังในผูป่้วยชาวไทย

อ. นอ. นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1024
การศกึษาความชกุและลักษณะภาพการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง

ชนดิ diffuse large B-cell lymphoma ทีม่กีารลกุลามมายงัไต
อ. พญ.ชนกิานต ์ธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1025
การศกึษาความชกุของ Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH) ใน

ผูป่้วยอบุัตเิหตเุสน้ประสาทไขสันหลังบาดเจ็บ โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1026 การศกึษาความชกุของโรคเกล็ดเลอืดต า่ MYH-9 ในผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลศริริาช ผศ.นพ.นัทธ ีนาคบญุน า กมุารเวชศาสตร์

1027
การศกึษาความชกุของโรคเสน้เลอืดโป่งพองผดิปกตใินชัน้คอรอยด ์ในประชากรไทยทีม่กีาร

วนิจิฉัยวา่มเีสน้เลอืดงอกใหมผ่ดิปกตทิีช่ัน้คอรอยดข์องตา
อ. พญ.โสมนัส ถงุสวุรรณ จักษุวทิยา

1028

การศกึษาความชกุของโรคสครัปทัยฟัส โรคมวิรนีทัยฟัส และโรคเลปโตสไปโรสสิ ในผูป่้วยไข ้

เฉียบพลันทีไ่มท่ราบสาเหตทุีไ่ดรั้บการตรวจดว้ยชดุการทดสอบ immunofluorescence assay 

(IFA) ทีโ่รงพยาบาลศริริาช รวมถงึลักษณะทางคลนิกิและผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารที่

สามารถน ามาใชแ้ยกโรค

อ. นพ.ชยัวฒัน์ วชริศักดิศ์ริ ิ อายรุศาสตร์

1029
การศกึษาความชกุของโรคสมาธสิัน้ และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ของวยัรุน่ในศนูยแ์รกรับเด็กและ

เยาวชนชายบา้นเมตตา
ผศ.นพ. พนม เกตมุาน จติเวชศาสตร์

1030
การศกึษาความชกุของกระดกูตน้ขาหกัชนดิพเิศษทีม่คีวามสัมพันธก์ับยากลุม่ Bisphosphonates 

ในผูป่้วยไทย
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1031

การศกึษาความชกุของการเกดิภาวะเลอืดออกและการป้องกันการเกดิภาวะลิม่เลอืดอดุตัน หลัง

การใชย้าตา้นการแข็งตัวของเลอืดกลุม่ non vitamin K antagonists(NOACs) ในผูป่้วยทีม่ภีาวะ

หวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิ atrial fibrillation ทีไ่มม่คีวามผดิปกตทิีล่ ิน้หวัใจในโรงพยาบาลศริริาช

อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

1032
การศกึษาความชกุของการเกดิภาวะลิม่เลอืดอดุตันหลอดเลอืดด าทีม่อีาการ ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่หรอืขอ้สะโพกในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1033 การศกึษาความชกุของการใชย้าฮอรโ์มนเพศในเยาวชนขา้มเพศ ผศ.พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

1034 การศกึษาความชกุของการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลของประเทศไทยปี 2561 ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1035
การศกึษาความชกุของขอ้สะโพกเสือ่มและลักษณะโครงสรา้งผดิปกตขิองขอ้สะโพกจากภาพรังสี

ของผูป่้วยทีม่กีระดกูสะโพกดา้นตรงขา้มหกั
ผศ. นพ.พสิฏิฐ ์เลศิวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1036
การศกึษาความชกุของความผดิปกตทิีพ่บจากการตรวจหวัใจดว้ยสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าเพือ่ประเมนิ

ภาวะหวัใจขาดเลอืด
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1037
การศกึษาความชกุของบคุลกิภาพแบบตงึเครยีด และเปรยีบเทยีบความสัมพันธข์องการรับรู ้

สมรรถภาพของตนเองกับพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ ในผูป่้วยความดันโลหติสงู

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพ. วรภัทร รัตอาภา และ

 น.ส.ชญานี วงศส์รุยินันท์
จติวทิยาคลนิกิ

1038
การศกึษาความชกุของปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิโรคเบาหวานชนดิที ่2ในผูท้ีไ่มไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเป็น

เบาหวานในชมุชนอ าเภอพัฒนานคิมและอ าเภอโพธิท์อง
นศพ.ชยธร วงศต์ัง้สกลุ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1039
การศกึษาความชกุของปัญหาการใชย้าอยา่งไมเ่หมาะสมในประชากรผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายใุนชมุชน

แหง่หนึง่ของประเทศไทย
นายปฐว ีณ บางชา้ง เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1040 การศกึษาความชกุของผูท้ีม่คีวามเสีย่งตอ่เป็นโรคเบาหวานชนดิที ่2 นศพ.จารดุลุย ์โพธิเ์จรญิ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1041
การศกึษาความชกุของพาราโปรตนีตอ่การท างานของเกล็ดเลอืดและปัจจัยการแข็งตัวของเลอืด

ในผูป่้วยโรคของพลาสมาเซลล์
ผศ. นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

1042
การศกึษาความชกุของพาหะของเชือ้สแตปฟิโลคอคคัส ออเรยีส ในโพรงจมกูของผูป่้วยโรค จมกู

อักเสบภมูแิพแ้ละประชากรปกตใินประเทศไทย
รศ. นพ.พงศกร ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1043
การศกึษาความชกุของภาพถา่ยรังสไีซนัสทีผ่ดิปกตใินผูป่้วยทีม่อีาการสงสัยวา่เป็นโรคไซนัส

อักเสบเฉียบพลันทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยี
นพ.ภรูนิท ์สจุริะกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1044 การศกึษาความชกุของภาวะกระดกูพรนุทีค่ลนิกิตรวจรักษาผูป่้วยโรคกระดกูเมตะบอลกิ อ. ดร. นพ.โพชฌงค ์โชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1045
การศกึษาความชกุของภาวะความดันโลหติสงูเฉพาะชว่งเชา้และความดันโลหติโดยเฉลีย่ทีบ่า้นสงู

ในผูป่้วยโรคความดันโลหติสงู ทีค่ลนิกิความดันโลหติสงู โรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.พรีะ บรูณะกจิเจรญิ อายรุศาสตร์

1046
การศกึษาความชกุของมะเร็งลกุลามไปยงัตอ่มไทรอยดใ์นผูป่้วยมะเร็งกลอ่งเสยีง และ/หรอืมะเร็ง

คอหอยสว่นลา่ง
พญ.วรรณดิา จติตก์ารญุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1047 การศกึษาความชกุของมารดาวยัรุน่ทีต่ัง้ครรภซ์ า้ทีโ่รงพยาบาลศริริาช พญ.กนกวรณุ วฒันนรัินตร์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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1048
การศกึษาความชกุของอาการปวดเนือ่งจากพยาธสิภาพระบบประสาทในผูป่้วยปวดหลังเรือ้รังชาว

ไทย และผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของผูป่้วย
อาจารย ์นายแพทยปั์ญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1049
การศกึษาความซับซอ้นในการบรหิารยาวารฟ์ารนิ กับ ระยะเวลาทีค่า่การแข็งตัวของเลอืด อยู่

ในชว่งการรักษา ในผูป่้วยโรคหวัใจหอ้งบนสัน่พลิว้ ในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.กฤช กลัน่สภุา อายรุศาสตร์

1050
การศกึษาความตรงและความเทีย่งของแบบวดัการรับรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการกับ

ความปวดฉบับภาษาไทย ในผูป่้วยปวดเรือ้รังทีไ่มใ่ชป่วดจากมะเร็ง
อ.รอ. พญ.ณัฏฐา สายเสวย จติเวชศาสตร์

1051
การศกึษาความตรงและความเทีย่งของแบบสอบถามคณุภาพชวีติซซีคีวิ (Clinical COPD 

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

1052
การศกึษาความตรงและความเทีย่งของแบบสอบถามวดัคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคผวิหนังใน

เด็กไทย
รศ. พญ.วาณี วสิทุธิเ์สรวีงศ์ กมุารเวชศาสตร์

1053
การศกึษาความตอ้งการดา้นการดแูลของผูด้แูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะกึง่เฉียบพลัน

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

1054
การศกึษาความถกูตอ้งและความน่าเชือ่ถอืของเครือ่งมอืคัดกรองผูป่้วยสมองเสือ่มฉบับภาษาไทย

โดยระบบคอมพวิเตอรน์ ารอ่ง
พญ.สชุรีา อมรมหพรรณ จติเวชศาสตร์

1055
การศกึษาความถกูตอ้งของเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีม่คีวามละเอยีดสงูในการวนิจิฉัยความผดิปกติ

ของหลอดลมและแขนงหลอดลมและการระดับการตบีของหลอดลมในผูป่้วยเด็ก
ผศ. นพ.เกรยีงไกร เอีย่มสวสัดกิลุ รังสวีทิยา

1056
การศกึษาความถกูตอ้งของแบบประเมนิความรูค้วามสามารถจากการปฏบิัตงิานของนักศกึษา

แพทยเ์วชปฏบิัต ิคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ผศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

1057
การศกึษาความถกูตอ้งของการประเมนิความรูค้วามสามารถจากการปฏบิัตงิานของแพทยป์ระจ า

บา้นศัลยศาสตร์
ผศ. ดร. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

1058

การศกึษาความปลอดภัย ความทนตอ่ยา และเภสัชจลนศาสตรข์องยาโพสซาโคนาโซล (POS) 

สตูรฉีดเขา้หลอดเลอืดด า (IV) และสตูรผงแหง้ชนดิผสมกอ่นใชส้ าหรับรับประทาน ในอาสาสมัคร

เด็กภมูคิุม้กันบกพรอ่งทีม่เีม็ดเลอืดขาวต า่

รศ.นพ. บญุช ู พงศธ์นากลุ อายรุศาสตร์
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1059

การศกึษาความปลอดภัยและประสทิธผิลของยาลโีวโดพา-ยาคารบ์โิดพาชนดิเจลส าหรับใหท้าง

ล าไสเ้ล็กในผูเ้ขา้รว่มการศกึษาวจัิยทีเ่ป็นโรคพารก์นิสันอยา่งรนุแรง (advanced) และมลีักษณะ

ของความแปรปรวนของระบบประสาทสัง่การกลา้มเนือ้ลาย (motor fluctuation) อยา่งรนุแรงทีม่ี

การตอบสนองตอ่ยาลโีวโดพาทัง้ๆ ทีไ่ดรั้บการรักษาอยา่งดทีีส่ดุดว้ยยารักษาโรคพารก์นิสันทีม่อียู่

แลว้ โดยเป็นการศกึษาแบบเปิดเผยขอ้มลูเป็นเวลา 12 เดอืน บัญช ีSolvay Levodopa คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-423252-3)

ศ. นพ.นพินธ ์ พวงวรนิทร์ อายรุศาสตร์

1060
การศกึษาความผดิปกตขิองทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่งในผูป่้วยมะเร็งนรเีวชหลังการฉายรังสบีรเิวณ

อุง้เชงิกราน
ผศ. นพ.ภควฒัน์ ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

1061
การศกึษาความพรอ้มสูก่ารเปลีย่นผา่นจากการรักษาในคลนิกิเด็กสูก่ารรักษาในคลนิกิผูใ้หญข่อง

วยัรุน่โรคเรือ้รังในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

1062
การศกึษาความรู ้ในการปฏบิัตติัวของผูป่้วยกอ่นไดรั้บการเจาะตรวจไขกระดกูทีค่ลนิกิโรคเลอืด 

โรงพยาบาลศริริาช
นางจดิาภา เก็จพริฬุห์ อายรุศาสตร์

1063
การศกึษาความรูส้กึเป็นภาระ ความซมึเศรา้ และคณุภาพชวีติของญาตผิูด้แูลผูป่้วยบาดเจ็บกระดกู

สันหลัง
รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1064

การศกึษาความสมเหตสุมผลและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถามของสมาคมแพทยอ์อโธปิดกิส์

ญีปุ่่ นฉบับดัดแปลงทีแ่ปลเป็นภาษาไทย ในผูป่้วยกระดกูสันหลังบรเิวณคอเสือ่มกดทับไขสันหลัง

ชาวไทย

อ.นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1065
การศกึษาความสอดคลอ้งของคา่คารบ์อนไดออกไซดท์ีว่ดัผา่นทางผวิหนังและคา่

คารบ์อนไดออกไซดใ์นเลอืดแดงในทารกเกดิกอ่นก าหนด
รศ. พญ.พมิล วงศศ์ริเิดช กมุารเวชศาสตร์

1066
การศกึษาความสอดคลอ้งระหวา่งคา่ stress index ทีว่ดัโดยวธิมีาตรฐานดว้ย mechanical 

ventilator software computer program กับคา่ stress index ทีไ่ดจ้ากการประมาณดว้ยตาเปลา่
รศ. นพ.พนูทรัพย ์วงศส์รุเกยีรติ์ อายรุศาสตร์

1067
การศกึษาความสัมพันธข์อง Aortic stiffness ดว้ยวธิคีลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ากับความผดิปกตขิอง 

Stress cardiac magnetic resonance imaging
รศ.พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1068

การศกึษาความสัมพันธข์อง The new intra-articular calcaneal fracture classification กับ 

ผลลัพธท์างคลนิกิ (AOFAS score) ในผูป่้วยกระดกูสน้เทา้แตกชนดิเขา้ขอ้ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ย

การผา่ตัด

อ. นพ.ทศ หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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1069 การศกึษาความสัมพันธข์องการเกดิระหวา่งไสเ้ลือ่นบรเิวณแผลผา่ตัดและไสเ้ลือ่นบรเิวณขาหนีบ อ. ดร. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์

1070
การศกึษาความสัมพันธข์องขนาดทีเ่หมาะสมของอปุกรณ์ชว่ยหายใจเหนือกลอ่งเสยีงเปรยีบเทยีบ

ระหวา่งอายแุละน ้าหนักตัวของเด็กไทย
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิัญญวีทิยา

1071
การศกึษาความสัมพันธข์องความตอ้งการการดแูลแบบประคับประคองระหวา่งผูป่้วยมะเร็งศรีษะ

และคอกับผูด้แูล
นางสาวศภุศริ ิเชยีงตา

ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต

 นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1072
การศกึษาความสัมพันธข์องน ้ายาตา้นเอนไซมแ์คสเปสกับอัตราการรอดของกลุม่เซลลค์มูลูัสจาก

เซลลไ์ขอ่อ่นทีถ่กูแชแ่ข็ง (การศกึษาน ารอ่ง)
พญ.ชมพนุูช จันทรกระวี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1073
การศกึษาความสัมพันธข์องน ้ายาตา้นเอนไซมแ์คสเปสกับอัตราการรอดของกลุม่เซลลค์มูลูัสจาก

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

1074
การศกึษาความสัมพันธข์องปัจจัยทางพฤตกิรรมกับการควบคมุระดับน ้าตาลของผูป่้วยนอก

โรคเบาหวานชนดิที ่2 ในชมุชนแหง่หนึง่ของประเทศไทย
นายณัฐ ลิม้พฤตธิรรม เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1075
การศกึษาความสัมพันธข์องผลการทดสอบ MMPI กับภาวะการเกดิปัญหาสขุภาพจติในนักศกึษา

แพทย ์คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาลทีเ่ขา้ศกึษาในชว่งปีการศกึษา 2543-2550
นางสาวจรยิา จันตระ จติเวชศาสตร์

1076
การศกึษาความสัมพันธข์องพืน้ทีใ่ตก้ราฟระหวา่งความเขม้ขน้ของระดับมัยโคฟีโนลแิอซดิในเลอืด

และเวลากับผลของการปลกูถา่ยไตระยะยาวในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยามัยโคฟีโนเลทในขนาดต า่
รศ. นพ.อรรถพงศ ์วงศว์วิฒัน์ อายรุศาสตร์

1077
การศกึษาความสัมพันธข์องภาวะฮอรโ์มนเพศชายสงู และกลุม่อาการทางเมแทบอลกิในสตรทีีม่ ี

กลุม่อาการถงุน ้ารังไขห่ลายใบ
พญ.เมธนุิช กุย๋ฉนวน สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1078
การศกึษาความสัมพันธข์องมมุขอ้ฟาเซ็ตทีก่ระดกูสันหลังระดับเอวกับภาวะความผดิปกตขิอง

กระดกูสันหลังบรเิวณเอว
รศ. นพ.วทิเชษฐ พชิยัศักดิ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1079
การศกึษาความสัมพันธข์องมมุระหวา่งทอ่ระบายทรวงอกและปัจจัยอืน่ๆ กับการรักษาดว้ยทอ่

ระบายทรวงอกส าเร็จ ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บทรวงอก
พญ.พชิญส์นิี วราชติ ศัลยศาสตร์

1080
การศกึษาความสัมพันธข์องระดับผลการตรวจ Anti-TSH receptor กับขนาดตอ่มไทรอยดแ์ละ

อาการทางคลนิกิอืน่ๆในผูป่้วย Graves’ disease
พญ.ศทุธชิา ลลีาวฒันสขุ อายรุศาสตร์

1081
การศกึษาความสัมพันธข์องระดับวติามนิดใีนกระแสเลอืดกับความรนุแรงของโรคผืน่ภมูแิพผ้วิหนัง

ในเด็กไทย
ผศ. พญ.รัตนาวลัย นติยิารมย์ กมุารเวชศาสตร์
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1082

การศกึษาความสัมพันธข์องลักษณะจ าเพาะทางรังสทีีพ่บในภาพเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอก

กับลักษณะจ าเพาะทางพยาธวิทิยาทีใ่ชเ้กณฑ ์Masaoka staging system และ World Health 

Organization (WHO) histological classification ของผูป่้วยทีม่ภีาวะเนือ้งอกในตอ่มไทมัส 

(thymoma)

อ. นพ.ภาคภมู ิธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1083

การศกึษาความสัมพันธข์องลักษณะทางพยาธวิทิยา การกลายพันธุข์องยนีและลักษณะทางคลนิกิ

ของผูป่้วยโรคทีต่รวจไมพ่บฟิลาเดลเฟียโครโมโซมตามเกณฑก์ารวนิจิฉัยองคก์ารอนามัยโลก 

(WHO) ในโรงพยาบาลศริริาช

ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

1084
การศกึษาความสัมพันธข์องสัณฐานกา้นกระดกูสันหลังเทยีบกับจดุอา้งองิทางกายวภิาคดา้นหลัง

ของกระดกูสันหลังสว่นเอวในคนไทย
อ. นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1085
การศกึษาความสัมพันธข์องสารชวีเคมใีนเลอืด ในน ้าลกูตา และในน ้าขอ้เขา่กับระยะเวลาภายหลัง

ตาย
ผศ.พญ.สภุาวรรณ เศรษฐบรรจง นติเิวชศาสตร์

1086 การศกึษาความสัมพันธข์องอายแุละเพศตอ่ต าแหน่งของหางคิว้ในกลุม่ตัวอยา่งประชากรในศริริาช ผศ.พญ.สมุาล ีหวงัวรีวงศ์ จักษุวทิยา

1087
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่ง แดส 28 อเีอสอาร ์และ แดส 28 ซอีารพ์ ีในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรู

มาตอยดท์ี ่รพ.ศริริาช
ผศ. พญ.เอมวล ีอารมยด์ี อายรุศาสตร์

1088
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งโพลมีอรฟิ์ซมึของยนีเอชแอลเอ-ดคีวิเอวนัและพลาทอูารว์นั กับ

การเป็นปัจจัยเสีย่งท าใหเ้กดิโรคไตชนดิเมมเบรนัสทีไ่มท่ราบสาเหตใุนประชากรไทย
ศ.นพ.ชยัรัตน์ ฉายากลุ อายรุศาสตร์

1089
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งการควบคมุเบาหวานดว้ยการประเมนิทางคลนิกิและทาง

หอ้งปฏบิัตกิารกับภาวะซมึเศรา้ในกลุม่ผูป่้วยโรคเบาหวาน
นศพ.ชยตุ ทัตตากร เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1090 การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งการดืม่แอลกอฮอลแ์ละภาวะอว้นลงพงุ นศพ.ชวศิ หลอ่พมิพพ์สิทุธิ์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1091
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งการตอบสนองตอ่การรักษาดว้ยยาตา้นตัวรับอจีเีอฟกับสัดสว่นใน

การกลายพันธข์องตัวรับอจีเีอฟในผูป่้วยมะเร็งปอดชนดิอะดโีนคารซ์โินมา่ระยะแพรก่ระจาย
อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล อายรุศาสตร์

1092

การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งการน าไฟฟ้าหวัใจหอ้งลา่งลา่ชา้จากการตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจกับ

การตรวจพบพังผดืบรเิวณผนังกัน้หวัใจหอ้งลา่งซา้ยในผูป่้วยทีม่กีารบบีตัวของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย

ลดลงจากการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหวัใจดว้ยเทคนคิ delayed gadolinium enhancement

รศ.พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์
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1093
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งความคดิอัตโนมัตทิางลบ และกลวธิกีารเผชญิปัญหาของเยาวชน

ในสถานพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรงุเทพมหานคร

น.ส.เรณุกา ทองเนียม และ รศ.พญ.สดุสบาย จุ

ลกทัพพะ
จติเวชศาสตร์

1094
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งความรว่มมอืในการรับประทานยา และการควบคมุระดับน ้าตาลใน

ผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2
นศพ.ชนวรี ์หรัิญภัทรศลิป์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1095

การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งความรนุแรงและผลของการรักษาโรคสะเก็ดเงนิในผูป่้วยโรคอว้น

ลงพงุเมือ่ประเมนิดว้ยแบบประเมนิ Simplified Psoriasis Index (SPI) และ Psoriasis Area and 

Severity Index (PASI)

รศ. พญ.ชนษิฎา วงษ์ประภารัตน์ ตจวทิยา

1096
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งความอิม่ตัวของออกซเิจนในเนือ้เยือ่และระดับแลคเตทในเลอืดใน

ผูป่้วยทีม่ภีาวะช็อกจากการตดิเชือ้ในหอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม่พกิลุ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

1097
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งชนดิของการผา่ตัด กับสทิธกิารเบกิจา่ยคา่รักษา ของการผา่ตัดใน

ผูป่้วยสงูอายทุีก่ระดกูสะโพกหกัในโรงพยาบาลตตยิภมูิ
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1098

การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งดรรชนีชีว้ดัความรนุแรงของภาวะตับออ่นอักเสบเฉียบพลันจาก

ลักษณะทีต่รวจพบทางเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรทั์ง้แบบดัง้เดมิและแบบทีม่กีารปรับปรงุ กับความ

รนุแรงของภาวะตับออ่นอักเสบเฉียบพลัน

รศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภสิารธนรักษ์ รังสวีทิยา

1099
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งดัชนีวดัความยดืหยุน่ของหลอดเลอืดแดง (Cardio-Ankle Vascular

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

1100
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งปรมิาณการใชย้าตา้นจลุชพีและอบุัตกิารณ์ของแบคทเีรยีดือ้ยาณ 

รพ.ศริริาช
ผศ. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1101
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งผลลัพธท์างคลนิกิและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการรักษาดว้ยวธิกีาร

ผา่ตัด Kasai ในผูป่้วยทารกทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยวา่เป็นโรคทอ่น ้าดตีบีตัน
ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ศัลยศาสตร์

1102
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งผูป่้วยทีเ่กดิปฏกิริยิาการแพจ้ากสารไฮยาลโูรนกิ แอซดิ ทีไ่มไ่ดท้ า

จากสัตว ์(นาชา่) และปรมิาณแอนตบิอดตีอ่สารนาชา่จากการทดสอบดว้ยวธิอีไีลซา่
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1103
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งพฤตกิรรมสขุภาพ ปัจจัยดา้นสังคม และการบรกิารสขุภาพ กับ

ความผดิปกตทิางเมตะบอลกิในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 และในประชากรไทยในเขตชนบท
นศพ.กรกฤษณ์ อิม่วฒันา เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1104
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งมะเร็งตอ่มไทรอยดช์นดิแพพลิลารทีีด่ ือ้ตอ่การรักษาดว้ยไอโอดนี

รังสแีละการกระจายตัวของโซเดยีม-ไอโอไดดซ์มิพอรต์เตอรก์ับยนีบรีาฟกลายพันธุ ์ว6ี00อี
อ.พญ.ปวณีา พทัิกษ์สรุชยั โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
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1105
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งระดับกรดยรูกิในเลอืดสงูและภาวะอว้นลงพงุในสตรไีทยวยัหลัง

หมดระดู
พญ.ธนฏิฐา กองแกว้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1106
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งระดับความขุน่ของขีเ้ทาในน ้าคร า่และผลลัพธข์องการรักษาทารก

แรกเกดิในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.ณรงคฤ์ทธิ ์ธรรมวงษ์ กมุารเวชศาสตร์

1107
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งระยะเวลาระยะทีส่องของการคลอดกับคา่ความเขม้ขน้เลอืดใน

ทารกแรกเกดิทีค่ลอดในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.ศวิพร ไชยอ าพร กมุารเวชศาสตร์

1108

การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งระยะทางจาก Tuberculum Sellae ถงึ Anterior communicating 

artery กับความกวา้งของ Interoptic Space ในผูป่้วยทีว่นิจิฉัยเป็นเนือ้งอกสมองหรอืเสน้เลอืด

แดงสมองโป่งพองบรเิวณฐานกะโหลกสว่นหนา้

ผศ. นพ.ศรัณย ์นันทอารี ศัลยศาสตร์

1109
การศกึษาความสามารถในการท ากจิกรรมทีบ่นพืน้ราบภายหลังไดรั้บการผา่ตัดขอ้เขา่เทยีมชนดิ

ครึง่ขอ้ ดา้นใน แบบเคลือ่นไหวไดใ้นผูป่้วยโรคขอ้เขา่เสือ่มชนดิปฐมภมูสิว่นดา้นในของขอ้เขา่
ผศ.นพ.ระพพัีฒน์ นาคบญุน า ศัลยศาสรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1110
การศกึษาความส าคัญทางคลนิคิของ antinuclear antibody (ANA) ในโรคimmune 

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

1111
การศกึษาความหนาแน่นและลักษณะของเสน้ประสาทของกระจกตาดว้ยเครือ่งวเิคราะหก์ระจกตา

ระดับกลอ้งจลุทรรศน์ ในกลุม่ประชากรคนไทย
อ. พญ.ชารนัีนท ์จริภาไพศาล จักษุวทิยา

1112
การศกึษาความหลากหลายทางพันธกุรรมของยนี และการมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งยนีตอ่การเกดิโรค

หดืในประชากรไทย
รศ. นพ.ตอ่พงษ์ ทองงาม อายรุศาสตร์

1113
การศกึษาความหลายหลายของยนี Inosine Triphosphatase (ITPA) ในผูป่้วยเด็กไทย โรคมะเร็ง

เม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศริริาช ทีม่ผีลขา้งเคยีงจากการไดรั้บยาเคมบี าบัด
ผศ. นพ.เจษฎา บัวบญุน า กมุารเวชศาสตร์

1114

การศกึษาความหลายหลายของยนี nucleoside diphosphate–linked moiety X-type motif 15 

(NUDT15)ในผูป่้วยเด็กไทยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศริริาช ทีม่ี

ผลขา้งเคยีงจากการไดรั้บยาเคมบี าบัด

ผศ. นพ.เจษฏา บัวบญุน า กมุารเวชศาสตร์

1115
การศกึษาคา่ apparent diffusion coefficient value และลักษณะของมะเร็งในการตรวจ MR 

imaging กอ่นการรักษา เพือ่ประเมนิระยะและลักษณะทางพยาธวิทิยาของมะเร็งปากมดลกู
อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา

1116

การศกึษาคา่ diffusion-weighted MR imaging กอ่นการรักษามะเร็งปากมดลกูชนดิ squamous 

cell carcinoma เพือ่ประเมนิผลการตอบสนองตอ่การรักษาดว้ยวธิกีารฉายแสงและหรอืรว่มกับการ

ใหเ้คมบี าบัด

อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา
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1117 การศกึษาคา่ T1 mapping กอ่นและระหวา่งไดย้า adenosine ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1118
การศกึษาคา่การท างานของไตหลังการรักษาผูป่้วยโรค renal cell carcinoma โดยการผา่ตัด แบบ

เอาไตออกทัง้หมดเทยีบกับการผา่ตัดเอาไตออกบางสว่นในผูป่้วยมะเร็งไตระยะ T1
อ. นพ.ศริส จติประไพ ศัลยศาสตร์

1119
การศกึษาคา่ความเคน้ (strain) และอัตราความเคน้ (strain rate) ของหวัใจหอ้งลา่งขวาโดยใช ้

วธิกีารก าหนดจดุการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุ(speckle tracking) ในผูป่้วยโรคหวัใจรหูม์าตคิ
พญ.สกาวรัตน์ กรบงกชมาศ อายรุศาสตร์

1120 การศกึษาคา่ตัวชีว้ดัของคณุภาพเสยีงในประชากรไทยปกติ นพ.นฤชติ เลาหไทยมงคล โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1121
การศกึษาคา่ปกตมิมุหิว้ของขอ้ศอกเด็กตัง้แตแ่รกเกดิจนถงึวยัรุน่ ,Normal value of carrying 

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

1122
การศกึษาคา่รักษาพยาบาลผูป่้วยมะเร็งทีพ่บบอ่ย 5 อันดับแรก ทีเ่ขา้รับการรักษาทีโ่รงพยาบาลศริิ

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

1123

การศกึษาคณุคา่ของการใชเ้ทคนคิภาพเนน้น ้าหนักดฟิฟิวชัน่ประกอบการตรวจดว้ยคลืน่

แมเ่หล็กไฟฟ้าโดยใชส้ารเหนีย่วน าชนดิ Gadoxetic acid ในการวนิจิฉัยมะเร็งตับชนดิ 

hepatocellular carcinoma ในกลุม่ผูป่้วยทีม่โีรคตับอักเสบเรือ้รังหรอืตับแข็ง

อ. พญ.วรรณวรางค ์ตรสีมทิธ์ รังสวีทิยา

1124
การศกึษาคณุภาพของเสยีงและลักษณะของกลอ่งเสยีงภายหลังการผา่ตัดรักษามะเร็งกลอ่งเสยีง

ดว้ยวธิกีารตัดกลอ่งเสยีงออกบางสว่น ในแนวระนาบตัง้
รศ.พญ.จรีะสขุ จงกลวฒันา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1125 การศกึษาคณุภาพของเสยีงในผูป่้วยทีม่ภีาวะบาดเจ็บกลอ่งเสยีง ภายหลังการผา่ตัดแกไ้ข พญ.ป่ิมอารยี ์วฒันโอฬาร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1126 การศกึษาคณุภาพชวีติของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล นางสาวพรรณกิาร ์พุม่จันทร์ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

1127
การศกึษาคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคลมชกัในคลนิกิโรคลมชกั สาขาวชิาประสาทวทิยา ภาควชิา

อายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ผศ. นพ.รังสรรค ์ชยัเสวกิลุ อายรุศาสตร์

1128 การศกึษาคณุภาพชวีติผูป่้วยโรคฮโีมฟีเลยีในประเทศไทย อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1129
การศกึษาคณุภาพสือ่การเรยีนรู ้e-Learning เรือ่ง กรณีผูป่้วยศกึษาวชิากมุารเวชศาสตรส์ าหรับ

นักศกึษาแพทย ์ชัน้ปีที ่4
นายมาโนทย ์ปรชีานันท์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

1130
การศกึษาคณุลักษณะและหนา้ทีข่องไมโครพาตเิคลิในผูป่้วยธาลัสซเีมยีชนดิเบตา้และ

ฮโีมโกลบนิอี
อ. พญ.เจนจริา กติตวิรภัทร เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

1131
การศกึษาคณุลักษณะทางระบาดวทิยาของผูเ้สยีชวีติจากกลุม่อาการเสยีชวีติกะทันหนัขณะนอน

หลับในตอนกลางคนืทีไ่มส่ามารถอธบิายสาเหตกุารตายไดใ้นศพคนไทย
ผศ. พญ.สภุาวรรณ เศรษฐบรรจง นติเิวชศาสตร์
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1132
การศกึษาคณุสมบัตกิารวดัของแบบประเมนิ The quality of life in late-stage dementia 

(QUALID) ฉบับภาษาไทย ในผูป่้วยระยะทา้ย : การศกึษาน ารอ่งในสถานพยาบาลแหง่หนึง่

รองศาสตราจารย ์ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ และ

 น.ส.มทุติา สขุธรรม
จติวทิยาคลนิกิ

1133
การศกึษาคณุสมบัตกิารวนัิจฉัยของเพทซทีสีแกน ในการประเมนิผูป่้วยมะเร็งปอดกลุม่ทีไ่มใ่ช่

เซลลข์นาดเล็กหลังไดรั้บการรักษาครบ
รศ. พญ.สนัุนทา เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

1134 การศกึษาคณุสมบัตขิองแบบประเมนิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยัแบบยอ่พเิศษ ฉบับภาษาไทย อ. พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล กมุารเวชศาสตร์

1135 การศกึษาคณุสมบัตขิองมาตรวดั The Mental Health Literacy Scale ฉบับภาษาไทย ผศ. พญ.กอบหทัย สทิธริณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

1136
การศกึษาจากตัวอยา่งผูป่้วยเพือ่ศกึษาปัจจัยทางดา้นระบาดวทิยาในการเกดิโรคการแพแ้ป้งสาลี

แบบเฉียบพลันในเด็ก
ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

1137 การศกึษาชนดิไปขา้งหนา้เพือ่ศกึษาคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคลปัูสในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.อัจฉรา กลุวสิทุธิ์ อายรุศาสตร์

1138

การศกึษาชนดิสุม่ไปขา้งหนา้เปรยีบเทยีบระยะเวลาถอดทอ่หายใจในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

สมองภายใตก้ารใหย้าระงับความรูส้กึทีม่กีารใชห้รอืไมไ่ดใ้ชด้ัชนีคลืน่ไฟฟ้าสมองเพือ่เป็นแนวทาง

ส าหรับการใหย้าระงับความรูส้กึ

รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิัญญวีทิยา

1139
การศกึษาชว่งเวลาทีร่ะดับยาวอรฟ์ารนิอยูใ่นเป้าการรักษา ในโรงพยาบาลศริริาชและปัจจัยทีม่ผีล

ตอ่ชว่งเวลานัน้
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1140
การศกึษาชวีกลศาสตรเ์ปรยีบเทยีบความแข็งแรงของการเย็บซอ่มเอ็นกลา้มเนือ้ขอ้ไหลด่ว้ยวธิกีาร

เย็บผา่นกระดกูแบบใหมก่ับวธิกีารใชอ้ปุกรณ์ฝังในกระดกู
อาจารย ์นายแพทย ์เอกวทิย ์เกยรุาพันธุ์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1141
การศกึษาตน้ทนุการบรบิาลหญงิทีม่าคลอดบตุรในโรงพยาบาลศริริาช ภายใตร้ะบบหลักประกัน

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

1142 การศกึษาตน้ทนุทางตรงของภาวะน ้าตาลต า่ในผูป่้วยเบาหวาน นพ.อนาวลิ สงวนแกว้ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1143
การศกึษาตรวจสอบความถกูตอ้งของการตรวจแอนตเิจนของเม็ดเลอืดแดงทีพ่บนอ้ย โดยใช ้

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

1144
การศกึษาตรวจสอบความสัมพันธข์องดัชนีการหายใจเร็วตืน้ทีว่ดัไดจ้ากเครือ่งชว่ยหายใจเทยีบกับ

การวดัดว้ยวธิมีาตรฐานโดยเครือ่งสไปโรมเีตอรใ์นผูป่้วยทีพ่รอ้มหยา่เครือ่งชว่ยหายใจ
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

1145
การศกึษาตัวก าหนดสขุภาพทางสังคม พฤตกิรรมการเก็บเห็ด และความคดิเห็นเกีย่วกับปัญหา

เห็ดพษิในประเทศไทยในประชาชนทีเ่ก็บเห็ด
อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1146
การศกึษาต าแหน่งทีเ่หมาะสมในการผา่ตัดเลือ่นกระดกูบรเิวณคางโดยใชค้า่ทีว่เิคราะหไ์ดจ้ากภาพ

เอกซเรยค์อมพวิเตอรแ์ละ การศกึษาในรา่งอาจารยใ์หญ่
อ. นพ.พรีศักดิ ์ฉอตระการกจิ ศัลยศาสตร์
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1147
การศกึษาต าแหน่งอา้งองิทางกายวภิาค เพือ่การแทงหลอดเลอืดผา่นทางผวิหนังส าหรับทางเขา้

หลอดเลอืดแดงตน้ขา
นพ.นรนิทร ์สขุะวชัรนิทร์ อายรุศาสตร์

1148
การศกึษาตดิตามผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดปลกูถา่ยเม็ดสใีนการรักษาโรคดา่งขาว: การศกึษา

ยอ้นหลัง
ผศ. พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

1149
การศกึษาตดิตามระยะยาวในกลุม่ผูป่้วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยี บัญช ีการศกึษาตดิตามระยะยาว

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

1150
การศกึษาตดิตามอณุหภมูกิายทารกทีม่ภีาวะขาดออกซเิจนระยะปรกิ าเนดิในระหวา่งทีไ่ดรั้บการ

ดแูลอณุหภมูแิบบปลอ่ยผา่น
รศ. พญ.รัชฎา กจิสมมารถ กมุารเวชศาสตร์

1151
การศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงหลังการผา่ตัดใสส่ายสวนหลอดเลอืดแดงใหญช่นดิขดลวดหุม้

กราฟต ์ส าหรับหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งอกในกลุม่ผูป่้วยทีม่อีายนุอ้ย
พญ.ตอ้งพร วรรณะธปู ศัลยศาสตร์

1152
การศกึษาถงึความปลอดภัยของสารสกัดเปลอืกมังคดุในคนปกต ิและประสทิธผิลตอ่การรู ้คดิและ

อาการทางจติประสาทของผูป่้วยภาวะสมองเสือ่มอัลไซเมอรร์ะยะแรกถงึปานกลาง
ผศ. นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1153 การศกึษาถงึปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมในผูป่้วยสงูอายุ ผศ.นพ.ระพพัีฒน์ นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1154
การศกึษาถงึผลการรักษาของผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิมัยอโีลมาโดยแยกตามปัจจัยทาง

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

1155

การศกึษาถงึผลขององศาการเคลือ่นไหวของการงอขอ้เขา่กอ่นออกจากโรงพยาบาลทีม่ผีลตอ่

องศาการเคลือ่นไหวของขอ้เขา่ภายหลังการผา่ตัดทีเ่วลา 6 เดอืนในผูป่้วยขอ้เขา่เสือ่มทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม

ผศ. นพ.ระพพัีฒน์ นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1156
การศกึษาถงึภาวะแทรกซอ้นทางระบบทางเดนิหายใจในผูป่้วยกระดกูตน้ขาสว่นตน้หกัจากมะเร็ง

ทตุยิภมู ิ(pathologic proximal femur fracture) ทีไ่ดรั้บการรักษาโดยการผา่ตัดยดึตรงึกระดกู
รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1157
การศกึษาทดลองเปรยีบเทยีบผลส าเร็จในรักษาแผลเป็นนูน ระหวา่งการฉีดสารโบทลูน่ัิม ทอกซนิ 

เอ และไตรแอมซโินโลน อะเซโตไนด์
อ. นพ.สทิธโิชค ทวปีระดษิฐผ์ล ศัลยศาสตร์

1158
การศกึษาทบทวนวธิกีารรักษาผูป่้วยโรคอารมณ์สองขัว้ระยะเมเนียทีเ่ป็นผูป่้วยใน ของหอผูป่้วย จติ

เวช โรงพยาบาลศริริาช
พญ.กนกนันท ์อนิทับทมิ จติเวชศาสตร์

1159 การศกึษาทะเบยีนมะเร็งของโรคจสีตใ์นประเทศไทย ผศ. พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

1160
การศกึษาทัศนคตติอ่การรักษาดว้ยยาฉีดอนิซลูนิของแพทยแ์ละผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ทีม่ขีอ้

บง่ชีใ้นการเริม่ยาฉีดอนิซลูนิ เนือ่งจากไมส่ามารถควบคมุระดับน ้าตาลไดด้ว้ยยาชนดิรับประทาน
อ. พญ.ตลุยา สตีสวุรรณ อายรุศาสตร์

1161 การศกึษาทางแบคทเีรยีวทิยา อาการทางคลนิกิ และการรักษา BCGosis ในประเทศไทย พญ.อรพลนิ รนิทรวฑิรูย์ ศัลยศาสตร์
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1162
การศกึษาทางคลนิกิ ชวีเคม ีและอณูพันธศุาสตรใ์นผูป่้วยไทยทีเ่ป็นโรค systemic primary 

carnitine deficiency
ผศ. นพ.นธิวิชัร ์วฒันวจิารณ์ กมุารเวชศาสตร์

1163 การศกึษาทางคลนิกิและพันธศุาสตรข์องผูป่้วยไทยทีม่แีกว้ตาเคลือ่นชนดิเป็นในครอบครัว รศ. นพ.มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์

1164

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่2 แบบปกปิดทัง้ 2 ดา้นโดยสุม่การรักษา เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิล

 ความปลอดภัย ความทนตอ่การรักษาไขห้วดัใหญด่ว้ยยาตา้นไวรัสรว่ม 3 ชนดิ (อะแมนตาดนี, ไร

บาไวรนิ, โอเซลทามเิวยีร)์ (Amantadine, Ribavirin, Oseltamivir) กับยาโอเซลทามเิวยีร

รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1165

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่3  ของยาแพมโบรลซิแูมบ (ยาเอ็มเค-3475) เป็นการรักษาอันดับแรก

 ในการรักษาโรคมะเร็งชนดิสความัสเซลลบ์รเิวณศรีษะและล าคอทีก่ลับเป็นซ า้/แพรก่ระจายมา

จากทีอ่ืน่

รศ.นพ. วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1166

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่3 เพือ่เปรยีบเทยีบยาแพมโบรลซิแูมบ (MK-3475) กับการดแูลแบบ

ประคับประคองอยา่งดทีีส่ดุ เมือ่ใชเ้ป็นการรักษาล าดับทีส่อง ในอาสาสมัครโรคมะเร็งเซลลต์ับ

ระยะลกุลามทีเ่คยไดรั้บการรักษาแบบออกฤทธิท่ั์วรา่งกายมากอ่น (KEYNOTE-240) (Protocol 

NO.MK-3475-240)

รศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1167

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่3 เพือ่ศกึษาความทนตอ่วคัซนีและการกระตุน้ภมูคิุม้กันของวคัซนีว ี

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

1168

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยการรักษา ของยาแพมโบรลซิแูมบชนดิเดีย่ว 

เปรยีบเทยีบกับยาโดซแีท็กเซล ยาแพคลแิท็กเซล หรอืยาไอรโินทแีคน ชนดิเดีย่ว ทีเ่ป็นตัวเลอืก

ของแพทย ์ในอาสาสมัครโรคมะเร็งหลอดอาหารชนดิอะดโีนคารซ์โินมาและชนดิสความัสเซลล์

ระยะลกุลาม/แพรก่ระจายทีม่คีวามกา้วหนา้ของโรคหลังจากไดรั้บการรักษามาตรฐานอันดับแรก 

(KEYNOTE-181)

อ. นพ.นพดล โสภารัตนไพศาล อายรุศาสตร์

1169
การศกึษาทางพยาธวิทิยาการแสดงออกของ COX-2 และ VEGF เพือ่ประเมนิการพยากรณ์โรคใน

ผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู การตดิตามผลระยะยาวที ่5 ปี
อ. พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

1170
การศกึษาทางพยาธวิทิยาของเซลลเ์ยือ่บหุลอดเลอืดในผูป่้วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยีชนดิแอล

ฟ่า
ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1171
การศกึษาทางสรรีวทิยาของการใหอ้อกซเิจนชนดิอัตราการไหลสงูผา่นทางทอ่เปิดหลอดลมใน

ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยเครือ่งชว่ยหายใจ
ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์
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1172
การศกึษาทางหอ้งปฏบิัตกิารเกีย่วกับปฏกิริยิาภมูคิุม้กันและการจ าแนกเชือ้ราตอ่การตดิเชือ้ราใน

ผวิหนังชัน้ลกึจากชิน้เนือ้พาราฟิน
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1173

การศกึษาทีด่ าเนนิการท่ัวโลก เพือ่ประเมนิผูป่้วยโรคลมพษิเรือ้รังทีด่ ือ้ยาตา้นฮสิตามนี จาก

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

ชนดิไมม่กีารแทรกแซง เพือ่รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับการจัดการและผลกระทบทางคลนิกิของผูป่้วย

โรคลมพษิเรือ้รังทีด่ ือ้ตอ่การรักษาดว้ยยาตา้นฮสิตามนีชนดิที ่1 (Protocol No.CIGE025E3401)

ศ. พญ.กนกวลัย กลุทนันทน์ ตจวทิยา

1174
การศกึษาทีม่กีารควบคมุแบบสุม่เรือ่งการใหผ้งถา่นกัมมันตห์ลายครัง้ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บพษิจาก

ยาเฟนนโิทอนิซึง่มคีา่ครึง่เวลาการขจัดยาชา้กวา่ปกติ
รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1175

การศกึษานารอ่งชนดิสุม่และควบคมุเรือ่งปรมิาณและความตอ้งการยามอรฟี์นในระยะหลังผา่ตัด

เปรยีบเทยีบในกลุม่ผูป่้วยทีไ่ดแ้ละไมไ่ดรั้บยามอรฟี์นขนาด 0.15 มลิลกิรัมทางชอ่งนา้ไขสันหลัง

ในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดปอดโดยวธิสีอ่งกลอ้ง ; 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 วสิัญญวีทิยา

1176

การศกึษาน ารอ่ง : เปรยีบเทยีบผลลัพธก์ารสลายลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดแดงทีข่า ชนดิ

เฉียบพลันและกึง่เฉียบพลัน ดว้ยวธิกีารสลายลิม่เลอืดทางกลศาสตร ์เทยีบกับการฉีดยาละลายลิม่

เลอืดผา่นทางสายสวน

อ. นพ.ณัฐวฒุ พว่งพันธุง์าม ศัลยศาสตร์

1177
การศกึษาน ารอ่ง : ประสทิธผิลของโปรแกรมการฝึกสตติอ่การลดอาการสมาธสิัน้ของวยัรุน่อาย ุ

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

1178

การศกึษาน ารอ่ง : ผลกระทบจากการก าหนดความเขม้รังสทีีต่า่งกันใน Interstitial Needles ตอ่

การกระจายตัวของปรมิาณรังสใีนรังสรัีกษาระยะใกลด้ว้ยเทคนคิ intracavitary รว่มกับinterstitial 

implantation ส าหรับผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู

รศ.ลลดิา ตันตภิมูอิมร รังสวีทิยา

1179
การศกึษาน ารอ่ง การกลายพันธุข์องยนีในผูป่้วยเด็กไทยทีส่งสัยดราเวตซ์นิโดรมในโรงพยาบาลศริิ

ราช
ผศ.พญ.สรวศิ วรีวรรณ กมุารเวชศาสตร์

1180

การศกึษาน ารอ่ง: ผลกระทบจากการวาดรอยโรคระหวา่งจากภาพเอ็กซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT) และ

ภาพคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (MRI) ตอ่ปรมิาณรังสทีีจ่ะไดรั้บในการรักษาดว้ยรังสรัีกษาระยะใกล ้

ส าหรับผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู

นายพชิญตุม ์นาคกระแสร์ รังสวีทิยา
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1181
การศกึษาน ารอ่งเกีย่วกับประสทิธภิาพการรักษาและผลขา้งเคยีงของผลติภัณฑ ์Nailprotex® 

(เนลโพรเท็ก) ในการรักษาโรคเชือ้ราทีเ่ล็บ
อ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

1182

การศกึษาน ารอ่งเปรยีบเทยีบการรักษาในชว่งทีม่กีารก าเรบิของโรคนวิโรมัยอลิัยตสิออพตกิาโดย

การรักษาดว้ยยากลุม่สเตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด าเปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยการฟอก

เลอืดด า

รศ.พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

1183

การศกึษาน ารอ่งเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของวธิเีก็บน ้าลายดว้ยการบว้นและไมบ่ว้นน ้าเปลา่กอ่น

การเก็บน ้าลาย เพือ่ตรวจวดั ระดับคอรต์ซิอลในน ้าลาย ในขณะท าการกระตุน้ดว้ยเอซทีเีอช 1 

ไมโครกรัม

อ. พญ.ปวณีา ชณุหโรจน์ฤทธิ์ อายรุศาสตร์

1184
การศกึษาน ารอ่งเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาทากรดอะเซเลอกิ 5% 

และยาไมน็อกซดิลิโซลชูัน่ 2% ในการรักษาผูป่้วยเพศหญงิทีม่ภีาวะผมบางพันธกุรรมและฮอรโ์มน
อ.พญ.กัณหช์ลติ ถนอมกติติ ตจวทิยา

1185

การศกึษาน ารอ่งเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหวา่งอปุกรณ์พยงุขอ้เทา้ประเภทพลาสตดิชนดิมี

ขอ้ชว่ยกระดกเทา้ (SAGA AFOs) และอปุกรณ์พยงุเทา้แบบเดมิของผูป่้วย (Prescribed AFOs) 

โดยใชก้ารวเิคราะหก์ารเดนิแบบสามมติขิองผูป่้วยเทา้ตก

อ.วสกรณ์ เฉลมิพล โรงเรยีนกายอปุกรณ์สธินิธร

1186
การศกึษาน ารอ่งเพือ่เปรยีบเทยีบระดับแอลกอฮอลใ์นเลอืดจากศพโดยการ clamp และ ไม ่clamp

 เสน้เลอืดบรเิวณตน้ขา
พญ.วรีนิทร ์วงศอ์าภาเนาวรัตน์ นติเิวชศาสตร์

1187
การศกึษาน ารอ่งเพือ่ใชพ้ลาสมาทีม่แีอนตบิอดสีงูตอ่เชือ้ไวรัสอวี ี71 (Hyperimmune plasma to

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

1188

การศกึษาน ารอ่งเพือ่ศกึษาประสทิธผิลของการออกก าลังกายบนตาราง 9 ชอ่ง (กา้วเตน้) เทยีบ

กับการออกก าลังกายบนสายพานตอ่ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลอืดและหายใจใน

อาสาสมัครสขุภาพดี

ศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1189

การศกึษาน ารอ่งเพือ่หาประสทิธผิลของกลุม่บ าบัดแบบ Dialectical Behavioral Therapy (DBT) 

informed skill training group ในกลุม่วยัรุน่และผูใ้หญต่อนตน้ทีม่พีฤตกิรรมท ารา้ยตัวเอง ทีเ่ขา้

มารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

1190
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางพยาธวิทิยาของผวิหนัง ภายหลังการใชไ้หมโพลแีลก

ตกิ แอซดิ เพือ่ลดการหยอ่นคลอ้ยของผวิ
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา
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1191

การศกึษาน ารอ่งเรือ่งการศกึษาประสทิธผิลในการลดสัดสว่นบรเิวณน่อง ดว้ยวธิกีารใชพ้ลังงาน

เลเซอรไ์ดโอด 1060 นาโนเมตร ในการสลายไขมัน โดยใชอ้ปุกรณ์เครือ่งเลเซอรก์ าจัดไขมันส

คัลพชวัร์

รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1192
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธผิลในการสลายไขมันบรเิวณใตค้าง ดว้ยวธิกีารใชเ้ลเซอรไ์ดโอด 

1060 นาโนเมตร
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1193
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธผิลการรักษาเซลลไูลทแ์ละผวิหนังหยอ่นยานบรเิวณหนา้ทอ้งดว้ย

เครือ่งคลืน่ความถีว่ทิยชุนดิหลายขัว้ (Venus Legacy)
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1194
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธผิลของกลุม่บ าบัดแบบเจรญิสตติอ่ความสามารถของสมองขัน้สงูใน

เด็กชัน้ประถมศกึษา
อ. นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

1195
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธภิาพการยกกระชบัใบหนา้สว่นกลางดว้ยเครือ่งอัลตราซาวดแ์บบไม

โครโฟกัสในผูป่้วยไทยทีม่ใีบหนา้หยอ่นคลอ้ย
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1196
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งประสทิธภิาพการยกกระชบัใบหนา้สว่นบนดว้ยเครือ่งอัลตราซาวดแ์บบไมโคร

โฟกัสในผูป่้วยไทยทีม่ใีบหนา้หยอ่นคลอ้ย
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1197
การศกึษาน ารอ่งเรือ่งผลจากการเอยีงอปุกรณ์ประคองเทา้และขอ้เทา้ในคนไขห้ลอดเลอืดสมองที่

มปัีญหาการเดนิดว้ยการแอน่หวัเขา่
นางสาวปวณีา สดุเดช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1198
การศกึษาน ารอ่งแรงทีก่ระท าตอ่ขาโดยอปุกรณ์พยงุขอ้เทา้ส าหรับกระดกูขาหกัในประเภททีใ่ช ้

การลงน ้าหนักทีเ่อ็นสะบา้และไมใ่ชก้ารลงน ้าหนักทีเ่อ็นสะบา้
นางสาวจฑุามาศ พนิจิเลศิสกลุ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1199
การศกึษาน ารอ่งการเปลีย่นแปลงความหนาของเสน้ใยประสาทตา ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

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

1200
การศกึษาน ารอ่งการซอ่นตัวของเชือ้เอชไอว ีและภมูคิุม้กันตอ่เชือ้เอชไอว ีในเด็กตดิเชือ้เอชไอวี

ทีไ่ดรั้บยาตา้นไวรัสตัง้แตใ่นชว่งทารก
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1201
การศกึษาน ารอ่งการตรวจเซลลใ์นระบบภมูคิุม้กันในผูป่้วยตดิเชือ้ไขเ้ลอืดออกเดงกี ่บัญช ีU19 

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

1202
การศกึษาน ารอ่งการผา่ตัดสรา้งหลอดเลอืดแดง-ด า เพือ่ใชใ้นการผา่ตัดยา้ยกลา้มเนือ้ gracilis ใน

ผูป่้วยเสน้ประสาท brachial plexus บาดเจ็บทีม่ปัีญหาการไหลเวยีนของหลอดเลอืดแดง
ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1203 การศกึษาน ารอ่งการลงทะเบยีนผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมในประเทศไทย ศ. ดร. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์
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1204

การศกึษาน ารอ่งการศกึษาเปรยีบเทยีบ ปรมิาณ และ คณุภาพของ เซลลต์น้ก าเนดิหลอดเลอืดที่

ไดรั้บการเพาะเลีย้ง ในผูป่้วยขาขาดเลอืดจากโรคแผน่ไขมันอดุตันในหลอดเลอืด และผูป่้วยขา

ขาดเลอืดจากสาเหตอุืน่

ผศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

1205 การศกึษาน ารอ่งของการพัฒนาแบบทดสอบการเรยีกชือ่รปูภาพในผูส้งูอายฉุบับภาษาไทย อ. พญ.จนิตนา อาศนะเสน อายรุศาสตร์

1206 การศกึษาน ารอ่งชดุตรวจอเีล็คซสิ เอชไอว ีดโูอ ครัง้ที ่2 ผศ. ร.อ. พญ.ปารชิาต ิเพิม่พกิลุ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

1207
การศกึษาน ารอ่งถงึผลของการรับประทานอาหารกอ่นการบรหิารสารเภสัชรังสตีอ่ปรมิาณสารเภสัช

รังสสีะสมในชอ่งทอ้งสว่นบนทีส่ง่ผลรบกวนการแปลผลภาพตรวจสแกนกลา้มเนือ้หวัใจ
ผศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

1208
การศกึษาน ารอ่งประสทิธผิลของการใชเ้ทคนคิ diffusion-weighted MRI เพือ่ตรวจหาภาวการณ์

ฉีกขาดของเสน้เอ็นหวัไหล่
รศ. พญ.นติยา เล็กตระกลู รังสวีทิยา

1209
การศกึษาน ารอ่งประสทิธผิลของการใหค้วามรูเ้รือ่งการสอนการบรหิารกลา้มเนือ้ในผูป่้วยโรคขอ้

เขา่เสือ่ม ในชมุชนแหง่หนึง่ในจังหวดันครสวรรค์
นศพ.ธนสิร จันทรว์ฒัรังกลู เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1210
การศกึษาน ารอ่งประสทิธผิลของครมีซปุเปอรฮ์ลี โอลฟี (Superheal O-live cream) ตอ่การรักษา

สภาพผวิหนา้
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1211 การศกึษาน ารอ่งประสทิธภิาพของเครือ่งคลืน่กระแทกในการรักษารอยแผลเป็นนูน ศ. คลนิกิ นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์

1212
การศกึษาน ารอ่งประสทิธภิาพของเจลทาเล็บทีม่สีารสกัดของ อารท์มีเีซยี อโบรทานูม และ กลี

เซอรนี ในผูท้ีม่ผีวิเล็บมอืผดิปกติ
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1213
การศกึษาน ารอ่งผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมแบบไทยกับการลดลงของน ้าหนัก

ในชว่งหลังคลอดในผูห้ญงิทีม่ปีระวตัเิบาหวานในขณะตัง้ครรภ์
รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

1214
การศกึษาน ารอ่งผลของการทาครมีใหค้วามชุม่ชืน้ตอ่การดดูซมึทางผวิหนังของยาทา 0.1% ไตร

แอมซโินโลนอะเซโทไนด ์รปูแบบครมี
อ.พญ.สเุพ็ญญา วโรทัย ตจวทิยา

1215
การศกึษาน ารอ่งลักษณะการเปลีย่นแปลงสารชวีโมเลกลุในเลอืดอาสาสมัครทีม่ธีาตเุจา้เรอืน

ตา่งกันหลังไดรั้บยาอายรุเวทศริริาชต ารับเบญจกลู
รศ. ดร. นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1216
การศกึษาบทบาทของ Hippo และ Reactive oxygen species signaling pathways รวมทัง้ การ

แสดงออกของยนีอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในเซลลม์ะเร็งเม็ดเลอืดขาว
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1217
การศกึษาบทบาทของการตรวจพเิศษวดัระดับออกซเิจนทีผ่วิหนังเพือ่ประเมนิแนวโนม้ในการเก็บ

รักษาขาในผูป่้วยภาวะขาขาดเลอืดเรือ้รังระยะวกิฤตหลังการผา่ตัดถา่งขยายหลอดเลอืดแดงทีข่า
อ.นพ.ณัฐวฒุ พว่งพันธุง์าม ศัลยศาสตร์
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1218
การศกึษาประเมนิคะแนน APRI และ FIB-4 ในการวนิจิฉัยภาวะพังผดืในตับในผูป่้วยตับอักเสบ

เรือ้รังในประเทศไทย
รศ. นพ.วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

1219
การศกึษาประโยชน์ของการตรวจภาพถา่ยรังสสีมองหลายชนดิการตรวจเพือ่ใชใ้นการประเมนิและ

วนิจิฉัยโรคอัลไซเมอรร์ะยะแรกเริม่ทัง้ในกรณีทีม่แีละปราศจากความผดิปกตอิืน่ทางสมองรว่มดว้ย
รศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

1220
การศกึษาประโยชน์ของการสอ่งกลอ้งทางเดนิหายใจในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บจากการส าลัก

ควนัไฟ
อ. นพ.จตพุร ศริกิลุ ศัลยศาสตร์

1221
การศกึษาประโยชน์ของวธิฉีีดสอีนิโดไซยานีนกรนีทีส่ง่ผลตอ่การผา่ตัดตอ่ทางเดนิน ้าเหลอืงใน

ผูป่้วยทีม่ภีาวะแขนบวมจากภาวะทางเดนิน ้าเหลอืงอดุตัน
อ. นพ.พรีศักดิ ์ฉอตระการกจิ ศัลยศาสตร์

1222 การศกึษาประโยชน์ของสตูรการค านวณคา่ tryptase ในเลอืดเพือ่ใชว้นิจิฉัยภาวะแพกุ้ง้ชนดิรนุแรง ศ. พญ.อรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

1223

การศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัยในการใช ้1% ลโิดเคน ไฮโดรคลอไรด ์เป็นตัวท าละลาย

ในยา เบนซาทนี เพนซิลิลนิ จ ีเปรยีบเทยีบกับการใชน้ ้าสะอาดปราศจากเชือ้เป็นตัวท าละลาย 

เพือ่ลดความปวดในการฉีดยาในผูป่้วยซฟิิลสิในประเทศไทย

รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

1224 การศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัยของการรักษารขูมุขนกวา้งดว้ยเลเซอรเ์ออรเ์บยีมแยค ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1225
การศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาสหศัธาราตอ่อาการปวดเขา่ ในผูป่้วยโรคขอ้เขา่

เสือ่ม

รองศาสตราจารย ์พญ. กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ 

และ น.ส.ชดิาภา ภักดิแ์จม่ใส
เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1226

การศกึษาประสทิธผิลในการชว่ยระบายเสมหะของเครือ่งชว่ยไอดว้ยความดันบวกและลบ 

เปรยีบเทยีบกับการท ากายภาพบ าบัดทรวงอกในผูป่้วยเด็กทีม่กีารตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ

สว่นลา่งรว่มกับภาวะหายใจลม้เหลวเฉียบพลัน (โครงการวจัิยตน้แบบ)

ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

1227
การศกึษาประสทิธผิลในการรักษาฝ้าดว้ยคลืน่ความถีว่ทิยสุ าหรับปรับสภาพผวิเป็นสว่น ๆ ผา่น

เข็มอเิลกโทดขนาดเล็ก
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1228 การศกึษาประสทิธผิลในการลดไขมันบรเิวณเหนือเขา่ดว้ยเลเซอรไ์ดโอด 1060 นาโนเมตร รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1229

การศกึษาประสทิธผิลการรักษาเชือ้กลากเทยีม และการตดิเชือ้กลากเทยีมรว่มกับกลากแท ้ในเล็บ

 ดว้ยเลเซอรเ์อ็นดแียค 1064 นาโนเมตร, การทายาอะโมโรลฟีน และการใชเ้ลเซอรเ์อ็นดแียค 

1064 นาโนเมตร ควบคูก่ับการทายาอะโมโรลฟีน

ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1230
การศกึษาประสทิธผิลของเครือ่งไฮดราเดอรม์าเบรชัน่ (Hydradermabrasion) ตอ่การรักษา

สภาพผวิของคนไทย
ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1231
การศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมเสรมิสรา้งการเห็นคณุคา่ในตนเองของนักเรยีนทีม่ผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนต า่ระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 - 6 ในโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร
นางสาวพรสวรรค ์ใหลสวุรรณ จติเวชศาสตร์
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1232
การศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมสรา้งเสรมิภมูคิุม้กันการตดิเกมของนักเรยีนระดับชัน้

ประถมศกึษาปีที ่4-6
นางสาวปันณ์นภัส ธนอรยิาไพศาล จติเวชศาสตร์

1233
การศกึษาประสทิธผิลของการใหย้าระงับปวดทางชอ่งเหนือไขสันหลังในโรงพยาบาลศริริาช: 

การศกึษาแบบเชงิสังเกต
ผศ. พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิัญญวีทิยา

1234 การศกึษาประสทิธผิลของการฉีดยาชาบรเิวณขอ้มอืในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดบรเิวณมอื อ. นพ.ชติพงศ ์ศริทิองถาวร ศัลยศาสตร์

1235
การศกึษาประสทิธผิลของการตรวจเวลาคนืกลับของเลอืดในหลอดเลอืดฝอย (capillary refill 

time) เพือ่ประเมนิการไหลเวยีนของเลอืด
อ. นพ.ตอ่พล วฒันา ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1236
การศกึษาประสทิธผิลของการรักษาสวิดว้ยเครือ่งกระตุน้ความรอ้นดว้ยคลืน่ความถีว่ทิย ุทีจ่ าเพาะ

กับตอ่มไขมัน
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1237
การศกึษาประสทิธผิลของการออกก าลังกายบนตาราง 9 ชอ่ง (กา้วเตน้) เทยีบกับการออกก าลัง

กายบนสายพานตอ่ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลอืดและหายใจในอาสาสมัครสขุภาพดี

ศาสตราจารย ์นพ. อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ และ 

น.ส.สรัญธร พทุธไิพบลูย์
สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1238
การศกึษาประสทิธผิลของซนิไบโอตกิสเ์พือ่ป้องกันการเขา้รับการรักษาซ า้ในโรงพยาบาลของ

ผูป่้วยโรคตับแข็งระยะทา้ย
อ. นพ.สพุจน์ นิม่อนงค์ อายรุศาสตร์

1239
การศกึษาประสทิธผิลของยา methotrexate ในการรักษาผูป่้วยสะเก็ดเงนิคนไทยในสถานการณ์

ชวีติจรงิ
ผศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจน์มนตรี ตจวทิยา

1240 การศกึษาประสทิธผิลของยาชงหญา้ดอกขาวในการเลกิบหุรีใ่นอาสาสมัครทีส่บูบหุรี่
รองศาสตราจารย ์ดร. ขจ ีปิลกศริ ิและ น.ส.นันท

วนั ประทมุสวุรรณ์
สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1241
การศกึษาประสทิธผิลของอปุกรณ์การรักษาทางกจิกรรมบ าบัดทีป่ระดษิฐเ์องในผูป่้วยโรคหลอด

เลอืดสมอง
นางสาวพนนิทร กองเกตใุหญ่ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1242

การศกึษาประสทิธผิลจากการใชก้ารออกก าลังกายเสมอืนจรงิ ดว้ยเทคโนโลยจีากเครือ่งเลน่เกม

นนิเทนโด ว ี(Nintendo Wii) เพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง,การศกึษา

แบบแบง่กลุม่สหสถาบัน

รศ. นพ.ยงชยั นลิะนนท์ อายรุศาสตร์

1243
การศกึษาประสทิธผิลระหวา่ง สารสกัดสมนุไพรธรรมชาตแิละอนุพันธข์องซลิโิคน เปรยีบเทยีบกับ 

เจลซลิโิคนในการลดการเกดิแผลเป็นนูนในแผลผา่ตัดเปิดหนา้อก
อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

1244

การศกึษาประสทิธภิาพ ความปลอดภัยและความสามารถตอ่การคงใช ้ฮรีสูกาซลิโิคนเจล ในการ

ป้องกันแผลทีเ่กดิจากการผา่ตัด:การศกึษาไปขา้งหนา้แบบสุม่ชนดิปิดทัง้สองดา้น โดยมตีัวยา

และยาหลอกการศกึษา 634115

ผศ. นพ. ร.อ.มานพชยั ธรรมคันโธ, ร.น. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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1245
การศกึษาประสทิธภิาพและความเป็นไปไดใ้นการน าวดีโีอมาใชใ้นการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนา

ทักษะการประเมนิตนเองของนักเรยีน
นางสาวขวญัเนตร เพิม่พลู โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1246
การศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยแบบยอ้นหลัง ของยาฮมีา-พลัส ในผูป่้วยโรคไตเรือ้รังที่

ไดรั้บการรักษาดว้ยยาฮมีา-พลัส อยา่งตอ่เนือ่งในโรงพยาบาลศริริาช
รศ.นพ. เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

1247

การศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของ 308 นาโนเมตร เอ็กไซเมอร ์เลเซอร ์รว่มกับยา

ฉีดคอรต์โิคสเตยีรอยดเ์ฉพาะที ่เปรยีบเทยีบกับการใชย้าฉีดคอรต์โิคสเตยีรอยดเ์ฉพาะที ่ในการ

รักษาผูป่้วยโรคผมรว่งชนดิมแีผลทีห่นังศรีษะบรเิวณดา้นหนา้

ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ตจวทิยา

1248
การศกึษาประสทิธภิาพการตรวจมะเร็งเตา้นมดว้ยเครือ่งอัลตรา้ซาวนดค์วามถีส่งูอัตโนมัตใินผูป่้วย

หญงิไทย
ศ. ดร.นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

1249

การศกึษาประสทิธภิาพการระงับปวดทีเ่พิม่ข ึน้จากการท า direct field block ดว้ย 0.125% 

bupivacaine จ านวน 40 มล. หลังการผา่ตัดคลอดทีผู่ป่้วยไดรั้บยาชาเฉพาะทีใ่นชอ่งไขสันหลัง 

รว่มกับมอรฟี์น

รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิัญญวีทิยา

1250
การศกึษาประสทิธภิาพการรักษาผูป่้วยโรคจมกูอักเสบเรือ้รัง ทีรั่กษาดว้ยยาเต็มทีแ่ลว้ไมไ่ดผ้ล 

โดยวธิกีารใชค้ลืน่ความถีว่ทิยรุว่มกับการหกั Inferior Turbinate
รศ. นพ.ปารยะ อาสนะเสน โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1251
การศกึษาประสทิธภิาพของ bilateral inferior petrosal sinus sampling ในการวนิจิฉัยโรคคชุชิง่

และการคาดการณ์ต าแหน่งของเนือ้งอก
ศ. นพ.สทุนิ ศรอีัษฎาพร อายรุศาสตร์

1252
การศกึษาประสทิธภิาพของ EFAST ในการตรวจวนิจิฉัยภาวะเลอืดออกในชอ่งอกและภาวะลมร่ัว

ในชอ่งอกเปรยีบเทยีบกับการตรวจเอกซเรยท์รวงอก
อ. พญ.นธิดิา ณ สงขลา รังสวีทิยา

1253
การศกึษาประสทิธภิาพของ Gentian violet ในการรักษาการตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดทีไ่ดรั้บการ

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

1254

การศกึษาประสทิธภิาพของเครือ่งตรวจสัญญาณเสน้ประสาทรเีคอรเ์รนทล์ารงิเจยีลในการผา่ตัด

ไทรอยด ์     

โดยประเมนิจากระยะเวลาในการคน้หาเสน้ประสาทและเวลาในการผา่ตัดไทรอยด์
รศ.พญ.จรีะสขุ  จงกลวฒันา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1255
การศกึษาประสทิธภิาพของเครือ่งมอืคัดกรองภาวะโภชนาการ Nutrition Risk Screening 2002 

ในการประเมนิภาวะโภชนาการและผลทางคลนิกิของผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.กสุมุา ไชยสตูร อายรุศาสตร์
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1256

การศกึษาประสทิธภิาพของเจลเทสโทสเตอโรนในการเพิม่ความเขม้ขน้ของน ้าเชือ้อสจุใินผูป่้วยมี

บตุรยากจากภาวะน ้าเชือ้อสจุนิอ้ยและมรีะดับฮอรโ์มนเทสโทสเตอโรนในเลอืดต า่ (การศกึษาน า

รอ่ง)

ผศ. พญ.อสิรนิทร ์ธนบณุยวฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1257
การศกึษาประสทิธภิาพของโครงการ Catheter Reminder and Evaluation (CaRE) ในการลด

ระยะเวลาในการคาและป้องกันการตดิเชือ้ทีส่ัมพันธก์ับการคาสายสวน
ผศ. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1258
การศกึษาประสทิธภิาพของการใชแ้นวปฏบิัตสิ าหรับการจองเลอืดเพือ่การผา่ตัดกระดกูสันหลัง 

และการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่และขอ้สะโพกเทยีม
รศ. นพ.สรุนิทร ์ธนพพัิฒนศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1259
การศกึษาประสทิธภิาพของการใชย้า deferasirox ในการรักษาภาวะเหล็กเกนิในผูป่้วยธาลัสซี

เมยีทีเ่ขา้โครงการ EXPAP ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1260
การศกึษาประสทิธภิาพของการใชอ้อกซเิจนอัตราการไหลสงูทีผ่า่นการปรับอณุหภมูแิละความชืน้

ทางสายจมกูในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหายใจล าบากเฉียบพลันในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

1261
การศกึษาประสทิธภิาพของการฉายแสงแอลอดีคีวามยาวคลืน่ 830 นาโนเมตรในการป้องกันการ

เกดิแผลเป็นนูนภายหลังการผา่ตัด
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

1262

การศกึษาประสทิธภิาพของการฉีดวคัซนีรักษาโรคจมกูอักเสบทีเ่กดิจากภมูแิพไ้รฝุ่ นในผูป่้วยไทย

ดว้ยวธิทีางคลนิกิและทางวทิยาภมูคิุม้กัน (A study of the efficacy of mite allergen vaccine 

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

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-422578-8)

ผศ. นพ.พงศกร  ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1263
การศกึษาประสทิธภิาพของการตรวจเวลาคนืกลับของเลอืดในหลอดเลอืดฝอยบรเิวณปลายนิว้ใน

การวนิจิฉัยภาวะหลอดเลอืดบาดเจ็บทีร่ยางคส์ว่นบน
อ. นพ.ตอ่พล วฒันา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1264

การศกึษาประสทิธภิาพของการตรวจเอมอารไ์อดว้ยสารทบึรังสชีนดิ Gadoxetic acid 

(Gd-EOB-DTPA) ในการตรวจวนิจิฉัยมะเร็งตับชนดิ hepatocellular carcinoma ในผูป่้วยทีม่ี

ภาวะตับแข็ง

อ. พญ.วรรณวรางค ์ตรีสมทิธ์ รังสวีทิยา

1265
การศกึษาประสทิธภิาพของการทายาทรานเนซามคิ แอซดิ รว่มกับการยงิเลเซอรเ์ออรเ์บยีมแย็ก 

แบบแบง่สว่นในการรักษาฝ้าบรเิวณใบหนา้
อ. พญ.ศศมิา เอีย่มพันธุ์ ตจวทิยา

1266
การศกึษาประสทิธภิาพของการปรับขนาดยาแวนโคมัยซนิดว้ยวธิเีจาะเลอืด 2 ครัง้ เปรยีบเทยีบกับ

วธิเีจาะเลอืด 1 ครัง้ในการรักษาการตดิเชือ้สแตฟิโลคอคคัส ออเรยีสชนดิดือ้ตอ่ยาเมทซิลินิ
ผศ.ดร.พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์
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1267

การศกึษาประสทิธภิาพของน ้ายาสกัดจากอาหารทีเ่ตรยีมจาก lyophilized food (อาหารทีเ่ตรยีม

จากกรรมวธิที าใหแ้หง้ดว้ยความเย็นและปราศจากเชือ้) ทีร่ะยะเวลาเก็บรักษา แตกตา่งกัน โดย

การทดสอบผวิหนังดว้ยวธิสีะกดิและวธิใีชแ้ผน่ทดสอบสารกอ่ภมูแิพ ้

ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

1268
การศกึษาประสทิธภิาพของผลติภัณฑเ์สรมิอาหารอารโ์มลปิ และการควบคมุอาหาร ในการควบคมุ

ระดับโคเลสเตอรอลในผูป่้วยกลุม่ความเสีย่งต า่ทีม่ภีาวะไขมันในเลอืดสงู
รศ. นพ.ชาญ ศรรัีตนสถาวร ศนูยโ์รคหวัใจ

1269
การศกึษาประสทิธภิาพของยาไอทราโคนาโซลเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้ราชนดิรกุรานภายหลังใหย้า

เคมบี าบัดในผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิมัยอลีอยด์
อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

1270
การศกึษาประสทิธภิาพของยากลุม่ statins ขนาดตา่ง ๆ ในการลดระดับไขมันส าหรับการป้องกัน

ระดับปฐมภมูใินผูป่้วยไขมันในเลอืดผดิปกตชิาวไทย
ผศ. ดร. พญ.มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1271
การศกึษาประสทิธภิาพของวธิกีารเตรยีมดเีอ็นเอแมแ่บบจากเซลลเ์ดีย่วทีเ่หมาะกับการตรวจ

วนิจิฉัยโรคพันธกุรรมยนีเดยีวในตัวออ่นกอ่นการฝังตัว
รศ. นพ.เรอืงศลิป์ เชาวรัตน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1272
การศกึษาประสทิธภิาพของอปุกรณ์พยงุขอ้เทา้ชนดิมขีอ้เคลือ่นไหวและมตีัวดดูซับแรงกระแทก

ขณะเดนิบนพืน้ตา่งระดับในผูป่้วยอัมพาตครึง่ซกี
อ.ณัฐพงษ์ พลหาญ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

1273
การศกึษาประสทิธภิาพทางคลนิกิของยาไฮดรอกซยีเูรยีในผูป่้วยเด็กและวยัรุน่โรคโลหติ

จางธาลัสซเีมยีชนดิเบตา้
นพ.สรุกานต ์เจนสัจวรรณ์ กมุารเวชศาสตร์

1274
การศกึษาประสทิธภิาพระยะยาวของยาโอมาลซิแุมบในการรักษาผูป่้วยโรคลมพษิเรือ้รังชนดิ

เกดิขึน้เองชาวเอเชยี
ศ. พญ.กนกวลัย กลุทนันทน์ ตจวทิยา

1275
การศกึษาปรมิาณน ้ายาคา้งทอ้งทีเ่พยีงพอตอ่การก าจัดของเสยีโมเลกลุเล็กในผูป่้วยทีเ่ร ิม่ลา้งไต

ทางชอ่งทอ้ง
อ. นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

1276

การศกึษาปรมิาณรังสเีปรยีบเทยีบระหวา่งวธิฉีายรังสสีามมติ,ิ วธิกีารฉายรังสปีรับความเขม้และ

วธิกีารฉายรังสปีรับความเขม้เชงิปรมิาตรในผูป่้วยเด็ก Abdominal Neuroblastoma ทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดหมด

นพ.ธรีดนย ์ตรชียัรัศมี รังสวีทิยา

1277
การศกึษาปรมิาณวอนวลิลแิบรนดแ์ฟคเตอรแ์ละปัจจัยการแข็งตัวของเลอืดในผลติภัณฑพ์ลาสมา

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

1278
การศกึษาปัจจัยเสีย่งและผลกระทบทางคลนิกิของการปกปิดการตดิเชือ้เอชไอวตีอ่คูส่มรสหรอืคู่

นอนของผูป่้วยเอชไอวทีีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1279 การศกึษาปัจจัยเสีย่งของโรคมะเร็งเตา้นมในศนูยถั์นยรักษ์ นพ.ธรรมนติย ์อังศสุงิห์ ศนูยถั์นยรักษ์
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1280 การศกึษาปัจจัยเสีย่งของการเกดิพษิตอ่ตับจากยา methotrexate ของผูป่้วยสะเก็ดเงนิคนไทย ผศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจน์มนตรี ตจวทิยา

1281
การศกึษาปัจจัยเสีย่งของการตดิเชือ้ซ า้ในผูป่้วยทีม่ภีาวะตดิเชือ้หลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เทยีมที่

ไดรั้บการรักษาดว้ยวธิกีารผา่ตัดเปลีย่นขอ้เทยีมซ า้
อ. นพ.จตรุงค ์พรรัตนมณีวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1282
การศกึษาปัจจัยเสีย่งทีส่ัมพันธก์ับการเสือ่มหนา้ทีก่ารท างานของไตในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ใน

โรงพยาบาลอ าเภอแหง่หนึง่
นศพ.วรีภัทร พัฒนศรี เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1283

การศกึษาปัจจัยและคา่ใชจ้า่ยของการผา่ตัดเพือ่การฟอกเลอืดส าหรับผูป่้วยไตวายเรือ้รังของ

สาขาวชิาศัลยศาสตรห์ลอดเลอืด ภาควชิาศัลยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล ยอ้นหลัง 3 ปี

นางสาวสภุาภรณ์ ตันพรพทัิกษ์ ศัลยศาสตร์

1284 การศกึษาปัจจัยตน้ทนุชวีติทีส่ง่ผลตอ่การตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ นางทัศนีย ์สนุทราภริมย์ จติเวชศาสตร์

1285
การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งและความรนุแรงของการเกดิเลอืดออกผดิปกตใินผูป่้วยทีเ่ป็นโรคเกร็ด

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

1286 การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิโรคไตวายเรือ้รัง ระยะที ่5 ในผูป่้วยโรคเบาหวาน รศ. นพ.เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

1287
การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิภาวะสายตาเอยีงตามหลังการผา่ตัดกลา้มเนือ้ตาแกไ้ขภาวะ

ตาเหล่
รศ. นพ.ธรรมนูญ สรุชาตกิ าธรกลุ จักษุวทิยา

1288 การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิอาการระคายเคอืงทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่ง ผศ. นพ.ภควฒัน์ ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

1289
การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับความเครยีดของนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิใน 

โรงเรยีนแหง่หนึง่ สังกัดศนูยก์ารศกึษาพเิศษสว่นกลาง

อาจารย ์พญ. สรินัิดดา ปัญญาภาส และ น.ส.

ชรนิรัตน์ เรอืงสพัุนธุ์
จติเวชศาสตร์

1290
การศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับการเกดิกลุม่อาการเมตาบอลกิ ในเด็กตดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ดรั้บ

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

1291
การศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับการเกดิการร่ัวซมึแบบที ่2 จาก inferior mesenteric artery 

ภายหลังการรักษาดว้ยการใสห่ลอดเลอืดเทยีมทีม่ลีวดค ้ายนั
ศ. นพ.ทนงชยั สริอิภสิทิธิ์ รังสวีทิยา

1292
การศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับการกนิยาตา้นไวรัสในบคุากรทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บอบุัตเิหตุ

สัมผัสเลอืดหรอืสารคัดหลัง่ของผูป่้วย ทีโ่รงพยาบาลศริริาช: ปี 2554-2558
อ. พญ.อรนชิ นาวานุเคราะห์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1293 การศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับคณุภาพชวีติทีไ่มด่ใีนผูส้งูอายทุีม่ภีาวะบกพรอ่งการรูค้ดิ
ศาสตราจารย ์นพ. ประเสรฐิ อัสสันตชยั และ 

น.ส.อรพรรณ กันยะมี
วทิยาการระบาด

1294 การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาของภาวะมอนเทคเจยีทีไ่ดรั้บการรักษาลา่ชา้ รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1295 การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาความผดิรปูของกระดกูในภาวะกระดกูออ่นทีม่ฟีอสเฟตต า่ รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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1296
การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความไมร่ว่มมอืในการใชย้าควบคมุระดับน ้าตาลของผูป่้วย โรคเบาหวาน

ในต าบลแหง่หนึง่ในประเทศไทย
นศพ.โลกเชษฐ ์ธนสกุาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1297
การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่ผลของการรักษาโรคเสน้ประสาทตาอักเสบฉับพลันในผูป่้วยโรคนวิโร

มัยอลิัยตสิ ออปตกิา
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

1298 การศกึษาปัจจัยทีส่ัมพันธแ์ละผลของไขท้ีเ่กดิขึน้ใหมใ่นหออภบิาลอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

1299
การศกึษาปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการใชย้าตามสัง่ในผูป่้วยโรคความดันโลหติสงู บรเิวณเขตการ

รับผดิชอบของ โรงพยาบาลแมว่งกจั์งหวดันครสวรรค์
นศพ.รณกร คงสกนธ์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1300
การศกึษาปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการถกูงเูขยีวหางไหมก้ัด ใน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท ประเทศ

ไทย
นศพ.กติตพิศ วงศน์ศิานาถกลุ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1301
การศกึษาปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการท างานผดิปกตขิองอวยัวะตา่งๆ ในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะช็อกจาก

การตดิเชือ้ในกระแสเลอืดของโรงพยาบาลศริริาช: การศกึษาจากเหตไุปหาผลแบบยอ้นหลัง
ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์

1302
การศกึษาปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการปวดระดับรนุแรงในหอ้งพักฟ้ืนหลังการผา่ตัดกระดกูสันหลังสว่น

อกและเอว
ผศ. พญ.บศุรา ศริวินัสาณฑ์ วสิัญญวีทิยา

1303
การศกึษาปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับความส าเร็จของการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจชนดิไมใ่สท่อ่ชว่ยหายใจ

เพือ่ป้องกันการใสท่อ่ชว่ยหายใจซ า้ ในผูป่้วยหลังถอดทอ่ชว่ยหายใจ
อ. นพ.สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์

1304
การศกึษาปัจจัยทีส่ัมพันธต์อ่การเกดิภาวะแทรกซอ้นทางไตและจอประสาทตาในผูป่้วย

โรคเบาหวานชนดิที ่2 ในโรงพยาบาลชมุชน
นศพ.พชิานน วชัรประภาพงศ์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1305
การศกึษาปัจจัยทีส่ัมพันธต์อ่ระยะเวลาในการมาโรงพยาบาลของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง

เฉียบพลัน
นพ.ธภัทร หวา่นณรงค์ อายรุศาสตร์

1306
การศกึษาปัญหาพฤตกิรรม อารมณ์, ความมั่นใจในตนเอง, ความฉลาดทางอารมณ์, การพัฒนา

ทางสตปัิญญาของเด็กโรคกลา้มเนือ้รว่มประสาท และความเครยีดในผูด้แูล
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1307
การศกึษาปัญหาสขุภาพจติของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 ทีม่ผีลสัมฤทธิท์างการเรยีน

ตา่งกัน ในโครงการสขุภาพจติโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร
นางสาวแกมแกว้ โบษกรนัฏ จติเวชศาสตร์

1308
การศกึษาผลแทรกซอ้นจากการใชย้าระงับความรูส้กึ ในผูป่้วยหลอดเลอืดสมองตบีทีเ่ขา้รับการ

รักษาดว้ยวธิลีากลิม่เลอืดในเสน้เลอืดสมอง
ผศ. นพ.ภรูพิงศ ์ทรงอาจ วสิัญญวีทิยา

1309
การศกึษาผลแทรกซอ้นจากการผา่ตัดจากการเพิม่ระยะเวลารอการผา่ตัดหลังการท าเคมบี าบัดและ

การฉายรังสใีนผูป่้วยมะเร็งเรคตัม
ผศ. นพ.อัฐพร ตระการสงา่ ศัลยศาสตร์
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1310
การศกึษาผลกระทบของความแปรปรวนของระดับน ้าตาลในเลอืดตอ่อัตราตายในผูป่้วยทีม่ภีาวะ

ช็อกจากการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด
รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

1311
การศกึษาผลกระทบของความผดิปกตใินการรับกลิน่และรสตอ่คณุภาพชวีติโดยใชแ้บบสอบถาม 

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

1312
การศกึษาผลกระทบของวกิฤตการณ์อทุกภัย ๒๕๕๔ ตอ่ปัญหาสขุภาพ: การศกึษาระบาดวทิยาใน

ประเทศไทย

นศ.พ.สมาทร ถกลวบิลูย ์และ นายเจนวทิย ์วงศ์

บญุสนิ
เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1313

การศกึษาผลกระทบของวธิกีารปิดกัน้หลอดเลอืดเลีย้งไตในระหวา่งการตัดเอากอ้นเนือ้และไต

ออกบางสว่นดว้ยวธิใีชหุ้น่ยนตช์ว่ยผา่ตัดตอ่ผลการผา่ตัดและการท างานของไต : ประสบการณ์ 6 

ปี ของโรงพยาบาลศริริาช ประเทศไทย

รศ. นพ.ธวชัชยั ทวมีั่นคงทรัพย์ ศัลยศาสตร์

1314 การศกึษาผลการใชเ้ลเซอรเ์อ็นดแีย็ก ในการรักษาสผีวิทีเ่ขม้ขึน้หลังการปลกูถา่ยผวิหนัง อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

1315
การศกึษาผลการตอบสนองภมูคิุม้กันและความปลอดภัยของวคัซนีป้องกันมะเร็งปากมดลกูใน

ผูป่้วยเด็กและวยัรุน่หญงิทีต่ดิเชือ้เอชไอวอีาย ุ9-24ปี

ศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิ กลุกัญญา  โชค

ไพบลูยก์จิ
กมุารเวชศาสตร์

1316
การศกึษาผลการผา่ตัดซอ่มแซมลิน้หวัใจไมตรัลในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีง

ความถีส่งูผา่นหวัตรวจในหลอดอาหารระหวา่งการผา่ตัด
อ. นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั วสิัญญวีทิยา

1317 การศกึษาผลการผา่ตัดยา้ยเสน้ประสาท ไปทีเ่สน้ประสาท axillary โดยการผา่ตัดเขา้ทางดา้นหนา้ ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1318
การศกึษาผลการรักษาและผลขา้งเคยีงของยาเคมบี าบัดของชมรมโรคมะเร็งเด็กแหง่ประเทศไทย

ในผูป่้วยเด็ก โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันที ่รพ. ศริริาช
ผศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

1319

การศกึษาผลการรักษาโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออพตกิาในชว่งทีม่กีารก าเรบิ โดยการรักษาดว้ยยา 

กลุม่สเตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด ากอ่นการเปลีย่นถา่ยพลาสมา เปรยีบเทยีบกับการรักษา

ดว้ยยากลุม่สเตยีรอยดข์นาดสงูทางหลอดเลอืดด าพรอ้มกับการเปลีย่นถา่ยพลาสมา

รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

1320

การศกึษาผลการรักษาในระยะเริม่ตน้และตน้ทนุประสทิธผิลระหวา่งยาไซโคลฟอสฟาไมดท์าง

หลอดเลอืดด าขนาดต า่ กับขนาดสงู และผลการรักษาในระยะคงสภาพดว้ยยาอะซาไธโอปรนี ใน

ผูป่้วยเด็กโรคเอสแอลอทีีม่โีรคไตอักเสบลปัูสรนุแรง

อ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

1321
การศกึษาผลการรักษาของผูป่้วยทีไ่ดรั้บการใชเ้ครือ่งเตมิออกซเิจนในเลอืดส าหรับผูป่้วยวกิฤตทีม่ี

การท างานของปอดหรอืระบบไหลเวยีนโลหติลม้เหลว
รศ. นพ.สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์
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1322

การศกึษาผลการรักษาดว้ยการผา่ตัดลดการกดทับทางดา้นหลังรว่มกับการใสโ่ลหะดามยดึโดยไม่

เชือ่มกระดกูสันหลังในผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจายมายงักระดกูสันหลังสว่นอกและเอวและมกีารกด

เบยีดไขสันหลัง

อ. นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1323 การศกึษาผลการรักษาดว้ยการรังสรัีกษาในมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกู กรณีไมส่ามารถผา่ตัดได ้ ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

1324
การศกึษาผลการรักษาดว้ยยาลนีาลโิดไมดร์ว่มกับยาบอรท์โีซมปิและเด็กซซ์าเมทาโซน ตามดว้ย

การปลกูถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิของตนเอง ในผูป่้วยมะเร็งไขกระดกูมัยอโิลมา่รายใหม่
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1325
การศกึษาผลการรักษาดว้ยวธิกีารใชหุ้น่ยนตช์ว่ยผา่ตัดในระบบทางเดนิปัสสาวะสว่นบน จาก

ประสบการณ์โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ธวชัชยั ทวมีั่นคงทรัพย์ ศัลยศาสตร์

1326

การศกึษาผลการรักษาทางคลนิกิ คณุภาพชวีติและความคุม้คา่คุม้ทนุ ของผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

เพือ่เปิดทางระบายน ้าจากชอ่งหนา้ลกูตาไปใตเ้ยือ่บตุา (Trabeculectomy) เทยีบกับการใชย้าลด

ความดันตา

รศ. พญ.งามแข เรอืงวรเวทย์ จักษุวทิยา

1327
การศกึษาผลการรักษานิว่ไตและผลขา้งเคยีงจากการรักษาดว้ยวธิกีารสอ่งกลอ้งเพือ่ผา่ตัดผา่น

ทางทอ่ไตในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

1328
การศกึษาผลการรักษาผูป่้วย direct carotid cavernous fistula โดยการอดุหลอดเลอืด : 

ประสบการณ์ 509 ราย ของประเทศไทย
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

1329
การศกึษาผลการรักษาผูป่้วย Langerhans cell histiocytosis ทีไ่ดรั้บการรักษาในโรงพยาบาลศริิ

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

1330 การศกึษาผลการรักษาฝีคัณฑสตูรในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1331
การศกึษาผลการรักษาระยะกลางดว้ยการผา่ตัด anatomic repair ในผูป่้วย subgroup ของ 

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

1332
การศกึษาผลการรักษาระยะยาวโรคกระดกูงอกยดึตดิกระดกูหชูัน้กลางโดยการผา่ตัดเปลีย่น

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

1333
การศกึษาผลการรักษาหลอดเลอืดสมองโป่งพองแตกโดยวธิกีารผา่ตัดใสอ่ปุกรณ์ทางการแพทย์

หนีบหลอดเลอืดภายในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์

1334 การศกึษาผลการรักษาหลังการผา่ตัดทอ่ไตในผูป่้วยทีม่ไีตระบบคู่ อ. นพ.กติตพิงษ์ พนิธโุสภณ ศัลยศาสตร์

1335
การศกึษาผลการหยอ่นกลา้มเนือ้ในระดับมาก เปรยีบเทยีบกับระดับปานกลาง โดยใชย้ารอคคโูร

เนียม ในการสอ่งกลอ้งผา่ตัดกลอ่งเสยีง
ผศ. พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิัญญวีทิยา
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1336
การศกึษาผลของ Granulocyte colony stimulating factor ตอ่ อัตราการเกดิภาวะเม็ดเลอืดขาว

ต า่ ในคนไขโ้รคมะเร็งกระดกูชนดิ Osteosarcoma
อ. พญ.ณัศวรี ์วฒันา กมุารเวชศาสตร์

1337
การศกึษาผลของโปรตนีตอ่ภาวะโลหติพลศาสตร ์(hemodynamic) และ ภาวะการเสยีสมดลุของ

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

1338

การศกึษาผลของกระบวนการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รับการรักษาและการตดิตามเพือ่ใหก้ าลังใจตอ่

สัดสว่นผูป่้วยมะเร็งกลุม่ศรีษะและล าคอทีม่ารับการรักษาตามแผนการรักษาหลักของแพทย์

โรงพยาบาลศริริาช

นางบัญจรัตน์ จันทรฟั์ก สถานวทิยามะเร็งศริริาช

1339 การศกึษาผลของการCPRผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

1340
การศกึษาผลของการเขยีนขอบเปลอืกตาตอ่การเปลีย่นแปลงความเสถยีรของน ้าตาและการ

เปลีย่นแปลงของตอ่มไขมันทีเ่ปลอืกตา
รศ. พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

1341
การศกึษาผลของการใชเ้อสตราไดออลทางชอ่งคลอดในสตรวียัหมดประจ าเดอืนทีม่ภีาวะชอ่ง

คลอดฝ่อบาง

รศ.นพ.ประสงค ์ตันมหาสมทุร และพญ.ฐติมิา จิ

ระสวสัดิ์
 สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1342
การศกึษาผลของการใชก้ลุม่ยาตา้นเกร็ดเลอืดตอ่อัตราการเกดิกอ้นเลอืดบรเิวณผา่ตัดฝังเครือ่ง

ควบคมุไฟฟ้าหวัใจ
รศ. นพ.ชาญ ศรรัีตนสถาวร ศนูยโ์รคหวัใจ

1343 การศกึษาผลของการใชง้านใบสง่ถา่ยภาพรอยโรคผวิหนังแบบพัฒนาปรับปรงุใหม่ นายนาราวญิจน์ นาราวรนันท์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

1344 การศกึษาผลของการใชว้คัซนีพน่จมกูรักษาโรคจมกูอักเสบภมูแิพแ้มลงสาบ รศ. นพ.พงศกร ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1345
การศกึษาผลของการใหเ้ครือ่งดืม่คารโ์บไฮเดรตกอ่นผา่ตัด ตอ่ความสามารถในการเดนิหลังผา่ตัด 

ในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดล าไสใ้หญแ่ละทวารหนัก-การทดลองแบบสุม่
ผศ. พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิัญญวีทิยา

1346
การศกึษาผลของการใหอ้าหารส าเร็จรปูพลังงานต า่ทดแทนมือ้อาหารตอ่การลดน ้าหนักในผูป่้วย

โรคอว้นทีม่ภีาวะอว้นลงพงุ : การศกึษาเชงิทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ
พญ.กสุมุา ไชยสตูร อายรุศาสตร์

1347

การศกึษาผลของการตรวจพบแคลเซยีมบรเิวณเสน้เลอืดใหญส่ว่นตน้จากการตรวจเอกซเรย์

คอมพวิเตอรใ์นชอ่งอกกอ่นการผา่ตัดในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดหวัใจตอ่ภาวะการเกดิ stroke หลัง

การผา่ตัด

รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

1348
การศกึษาผลของการปรับเปลีย่นการใหย้ากดภมูคิุม้กันในผูป่้วยผา่ตัดปลกูถา่ยตับตอ่เกดิภาวะไต

วายเฉียบพลัน: รายงานเบือ้งตน้
อ. นพ.สมชยั ลิม้ศรจี าเรญิ ศัลยศาสตร์

1349
การศกึษาผลของการมัดลวดในผูป่้วยทีม่กีระดกูแตกรา้วระหวา่งการผา่ตัดเปลีย่นขอ้สะโพกเทยีม

แบบครึง่ขอ้ชนดิทีไ่มใ่ชซ้เีมนตใ์นผูป่้วยทีม่กีระดกูคอสะโพกหกั
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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1350
การศกึษาผลของการรักษาโรคปวดกระเพาะปัสสาวะดว้ยวธิกีารใสย่า ยาลโิดเคน, เฮพารนิ และ 

ไบคารบ์อเนต ในกระเพาะปัสสาวะ
อ. พญ.ชลัยรัชฎ ์สขุอวยชยั ศัลยศาสตร์

1351
การศกึษาผลของความดันลกูตาทีม่ผีลตอ่การค านวณคา่เลนสเ์ทยีมในผูป่้วยโรคตอ้หนิมมุเปิดและ

 ผูป่้วยโรคความดันตาสงู
รศ.นพ.นพินธ ์จริภาไพศาล จักษุวทิยา

1352
การศกึษาผลของชาชงสมนุไพรรางจดืตอ่ระดับน ้าตาลในเลอืดในอาสาสมัครปกต ิ(Preliminary 

study)
รศ. พญ.นันทกร ทองแตง อายรุศาสตร์

1353
การศกึษาผลของภมูหิลังเกีย่วกับชนบทและการเรยีนชัน้คลนิกิในพืน้ทีช่นบทตอ่ทัศนคตใินการ

ปฏบิัตงิานในพืน้ทีช่นบทของนักศกึษาแพทย์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นพ. ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ 

และ น.พ.อนริตุ วรวาท
นติเิวชศาสตร์

1354

การศกึษาผลของยากาบาเพนตนิ และพรกีาบาลนิส าหรับรักษาอาการปวดรา้วลงขาเป็นพักๆซึง่มี

เหตจุากระบบประสาทในผูป่้วยโรคโพรงกระดกูสันหลังสว่นเอวตบีแคบ :การศกึษาแบบสุม่ มกีลุม่

ควบคมุดว้ยยาหลอก

รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1355
การศกึษาผลของยามดิาโซแลมตอ่ภาวะพทุธปัิญญาในระยะเฉียบพลัน ของผูป่้วยสงูอายทุีไ่ดรั้บ

การรักษาโดยการใชค้ลืน่วทิยจุีท้ าลายเนือ้งอกทีต่ับ
นางภัทราภรณ์ สมบศุย์ วสิัญญวีทิยา

1356
การศกึษาผลของวธิกีารระงับความรูส้กึแบบฉีดยาชาเฉพาะที ่การใหย้าระงับความรูส้กึเฉพาะสว่น 

หรอืการดมยาสลบส าหรับการผา่ตัดไสเ้ลือ่นทีข่าหนีบ: การศกึษาแบบสุม่
ผศ. พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิัญญวีทิยา

1357
การศกึษาผลขา้งเคยีงของการใชก้ระดกูตน้ขาชนดิปลกูถา่ยจากบคุคลอืน่ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดทางออรโ์ธปิดกิส์
ศ. นพ.สารเนตร ์ไวคกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1358
การศกึษาผลขา้งเคยีงระยะยาวจากการฉายรังสใีนการรักษาผูป่้วยมะเร็งไสต้รงระยะทีย่งัไมม่กีาร

ลกุลามเปรยีบเทยีบระหวา่งการฉายรังสเีทคนคิสองมติ ิกับเทคนคิสามมติใินโรงพยาบาลศริริาช
พญ.เพ็ญทพิา เสรพีทัิกษ์กลุ รังสวีทิยา

1359
การศกึษาผลจากการใสส่ารชว่ยหา้มเลอืดชนดิเจลาตนิในรทูีเ่จาะจากผวิหนังถงึเนือ้ไตขณะปิด

แผลเพือ่ลดภาวะเลอืดออกภายหลังการสอ่งกลอ้งสลายนิว่ในไต: การวจัิยเชงิทดลองแบบสุม่
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

1360
การศกึษาผลตรวจตดิตามการรักษาดว้ยเครือ่งมอืตรวจสมรรถภาพการทรงตัวในโรคเสน้ประสาท

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

1361
การศกึษาผลตรวจตดิตามผูป่้วยโรคเลอืดภายหลังปลกูถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิเพือ่หาความสัมพันธ์

ระหวา่ง รปูแบบ ต าแหน่ง ความถี ่และสัดสว่นของสารพันธกุรรม กับอาการแสดงทางคลนิกิ
อ. นพ.สรุเชษฎ ์วงศว์ทิยาพาณชิย์ นติเิวชศาสตร์

1362 การศกึษาผลตอ่การรูค้ดิในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยกระแสไฟฟ้า พญ.เพยีงบญุพา เนตธิรรมกลุ จติเวชศาสตร์
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1363
การศกึษาผลทางคลนิกิเปรยีบเทยีบระหวา่งการผา่ตัดเชือ่มยดึกระดกูสันหลังชนดิตา่ง ๆ รว่มกับ

การผา่ตัดลดการกดทับในผูป่้วยกระดกูสันหลังสว่นเอวเคลือ่นเนือ่งจากความเสือ่มหนึง่ระดับ
รศ. นพ.วทิเชษฐ พชิยัศักดิ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1364

การศกึษาผลลัพธข์องการเรยีนรูเ้กีย่วกับความสามารถในการแปลผลลักษณะเยือ่บผุวิติง่เนือ้ล าไส ้

ใหญโ่ดยการใช ้Narrow band Imaging (NBI) ของแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดระบบทางเดนิ

อาหาร และ พยาบาลประจ าศนูยส์อ่งกลอ้งทางเดนิอาหารภายหลังระยะเวลาการอบรม 30 นาที

อ. นพ.วราย ุปรัชญกลุ อายรุศาสตร์

1365
การศกึษาผลลัพธข์องการดแูลทางดา้นการพยาบาลของภาวะสับสนเฉียบพลันในผูป่้วยสงูอายไุทย

 ทีรั่บการรักษาในภาควชิาอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
นางสทุศิา เรอืงรัศมี อายรุศาสตร์

1366 การศกึษาผลลัพธท์างคลนิกิของโรค Takotsubo cardiomyopathyในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.เมทนิี กติตโิพวานนท์ อายรุศาสตร์

1367
การศกึษาผลลัพธท์างคลนิกิของผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเปลีย่นกระจกตาเทยีมในโรงพยาบาลศริิ

ราช
รศ. พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

1368

การศกึษาผลสัมฤทธิด์า้นทักษะการตรวจรา่งกายทางจักษุวทิยา ของนักศกึษาชัน้ปีที ่5หลักสตูร

แพทยศาสตรบัณฑติ ฉบับ พ.ศ. 2555 (หลักสตูรเดมิ) เปรยีบเทยีบกับ หลักสตูรแพทยศาสตร

บัณฑติ ฉบับ พ.ศ. 2557 (หลักสตูรใหม)่

นางสาวธัญญธร เมธาลักษณ์ จักษุวทิยา

1369 การศกึษาผลหลังผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งตับออ่นกลุม่ทีผ่า่ตัดล าบากและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง อ. นพ.ประวฒัน์ โฆสติะมงคล ศัลยศาสตร์

1370
การศกึษาผูป่้วยโรค Charcot Marie Tooth disease (CMT) เพือ่ฐานขอ้มลูนานาชาตใินการ

ประเมนิและการรักษากลุม่โรคกลา้มเนือ้รว่มประสาท
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1371 การศกึษาพยาธสิภาพดว้ยเอ็มอารไ์อ (ภาพซัสเซบตบิติี)้ ในผูป่้วยโรคอัลไซเมอร์ ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ รังสวีทิยา

1372 การศกึษาพยาธสิภาพรว่มทีเ่กดิขึน้ในผูป่้วยขอ้ไหลห่ลดุ อ. นพ.เอกวทิย ์เกยรุาพันธุ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1373
การศกึษาพยาธสิรรีวทิยาระดับโมเลกลุของโรคเคแอลเอฟชนดิทีห่นึง่ ซึง่เป็นรปูแบบใหมข่องโรค

โลหติจางในผูป่้วยชาวไทย
รศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1374
การศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างานของพยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลมหาวทิยาลัย

ของรัฐ
นางฉวฉัีตร โฉลกคงถาวร ฝ่ายการพยาบาล

1375 การศกึษาพันธกุรรมและลายนิว้มอืของผูป่้วยโรคจติเภทและโรคอารมณ์สองขัว้ในประเทศไทย อ. ดร.สรัุสวด ีอัศวรัตน์ รังสวีทิยา

1376 การศกึษาพันธกุรรมในผูป่้วยตอ้หนิมมุตาปิด รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

1377
การศกึษาภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรเ์พือ่หาคา่ปกตขิองอวีานอนิเดกซ ์(Evans’ index) และขนาด

กะโหลกศรีษะในประชากรไทย
ผศ. นพ.ธรีพล วทิธเิวช ศัลยศาสตร์

1378
การศกึษาภาพการตรวจภาวะรกเกาะแน่นทะลกุลา้มเนือ้มดลกูออกมาแยกจากภาวะรกเกาะแน่นที่

ผนังมดลกูชนดิอืน่ดว้ยการตรวจเอ็กซเรยค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (เอ็มอารไ์อ)
อ. พญ.ชนกิานต ์แกว้ปลัง่ รังสวีทิยา
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1379 การศกึษาภาพถา่ยเอกซเรยข์อ้เขา่เพือ่ใชป้ระเมนิอายใุนประชากรชาวไทย นพ.สรุศักดิ ์รืน่สขุ นติเิวชศาสตร์

1380
การศกึษาภาวะเมตาบอลกิซนิโดรมในหญงิทีม่โีรคเนือ้งอกกลา้มเนือ้มดลกูเปรยีบเทยีบกับหญงิที่

มโีรคทางนรเีวชอืน่ทีม่ารับการผา่ตัด
รศ.พญ.สชุาดา อนิทววิฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1381
การศกึษาภาวะเลอืดแข็งตัวผดิปกตแิละเกล็ดเลอืดต า่ในการผา่ตัดหวัใจชนดิไมซ่ับซอ้นในรพ.ศริิ

ราช
อ. นพ.เชาวนันท ์ค าตุย้เครอื วสิัญญวีทิยา

1382 การศกึษาภาวะเลอืดออกหลังผา่ตัดตอ่มทอนซลิในชว่งสบิปีในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.วรรณนภิา วฒัโนภาส โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1383
การศกึษาภาวะแทรกซอ้นจากการรักษาดว้ยการผา่ตัดส าหรับมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็ง

บรเิวณรอยตอ่ของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร
อ. นพ.ธรรมวฒัน์ ปรคนธรรพ์ ศัลยศาสตร์

1384 การศกึษาภาวะแทรกซอ้นดา้นเมตาบอลสิม ผศ.ดร.พญ. มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1385
การศกึษาภาวะแทรกซอ้นทางระบบประสาทในผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาว

เฉียบพลันชนดิลมิโฟบลาสต์
ผศ. นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

1386
การศกึษาภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการผา่ตัดและปัจจัยเสีย่งในผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจายมายงักระดกู

สันหลัง และกดทับไขสันหลังในผูป่้วยชาวไทย
อ. นอ. นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1387 การศกึษาภาวะกระดกูสันหลังผดิรปูหลังการตดิเชือ้แบคทเีรยีทีไ่มใ่ชว่ณัโรค รศ. ร.ต.ท.นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1388
การศกึษาภาวะซมึเศรา้ การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคม และกลยทุธก์ารรับมอืกับปัญหาในผูป่้วย

บาดเจ็บกระดกูสันหลังภายหลังออกจากโรงพยาบาล
รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1389
การศกึษาภาวะซมึเศรา้และคณุภาพชวีติในผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสันหลังภายหลังออกจาก

โรงพยาบาล
รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1390 การศกึษาภาวะธ ารงดลุยข์องระบบภมูคิุม้กันในผูต้ดิเชือ้เอชไอวี รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1391 การศกึษาภาวะฝ้าถาวรในผูป่้วยโรคฝ้าของโรงพยาบาลศริริาชในชว่งเวลา 10 ปี ผศ. พญ.ศศมิา เอีย่มพันธุ์ ตจวทิยา

1392 การศกึษาภาวะวติกกังวลและภาวะซมึเศรา้ในผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสันหลัง โรงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1393
การศกึษายอ้นหลัง 2 ปีถงึผลหตัถการรักษาผา่นสายสวนหลอดเลอืดโคโรนารยีใ์นกลุม่ผูป่้วยทีม่ี

ความเสีย่งในการตกเลอืดสงู ดว้ยการใชข้ดลวดเคลอืบยาไรโ้พลเีมอร์
รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์
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1394

การศกึษายอ้นหลัง 5 ปี เกีย่วกับภาวะแทรกซอ้นและปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับภาวะแทรกซอ้น

ของการใสส่ายสวนเสน้เลอืดด าสว่นกลาง (central vein) ในภาควชิาศัลยศาสตรใ์นโรงพยาบาลศิ

รริาช

อ. ดร.นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์

1395
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับการรักษาโรคมะเร็งล าไสใ้หญห่รอืมะเร็งทวารหนักอดุตันใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1396
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับความชกุ สาเหต ุและผลลัพธก์ารรักษาของภาวะไอเป็นเลอืดรนุแรงใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

1397
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับประสทิธภิาพในการบรรเทาความเจ็บปวดเรือ้รังของคลนิกิระงับปวด

ส าหรับผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ปราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิัญญวีทิยา

1398 การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับผลการรักษาโรคถงุล าไสใ้หญอ่ักเสบเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1399
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับผลการรักษาอาการปวดจากโรคมะเร็งในผูป่้วยนอกทีห่น่วยระงับปวด 

โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ปราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิัญญวีทิยา

1400 การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับภาวะรอยเชือ่มตอ่ระหวา่งล าไสต้รงกับชอ่งคลอดในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1401
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับภาวะรอยตอ่ล าไสร่ั้วหลังผา่ตัดมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวารหนัก ใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1402
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาโรคหดิในผูป่้วยทีม่าตรวจทีห่น่วย

ตรวจโรคผวิหนัง ภาควชิาตจวทิยา รพ ศริริาช
ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

1403
การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับลักษณะทางพยาธวิทิยาและอาการแสดงของโรคผมรว่งชนดิมแีผลเป็น

ในประเทศไทย
ผศ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา

1404 การศกึษายอ้นหลังเกีย่วกับวธิรัีกษาและผลการรักษากอ้นไสต้ิง่ในโรงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1405

การศกึษายอ้นหลังเปรยีบเทยีบผลการรักษาในชว่งทีม่กีารก าเรบิของโรคนวิโรมัยอลิัยตสิออพตกิา

ดว้ยยาเมทลิเพรดนโิซโลนทางหลอดเลอืดด าเพยีงอยา่งเดยีวเปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยยา

เมทลิเพรดนโิซโลนคูก่ับการเปลีย่นถา่ยพลาสมา

พญ.ทยานันท ์ศรศีภุโอฬาร อายรุศาสตร์

1406

การศกึษายอ้นหลังเปรยีบเทยีบระหวา่งการสังเกตอาการและการรักษาดว้ยวธิกีารทางรังสรีว่ม

รักษาในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเอนโดลคีชนดิทีส่องหลังการรักษาหลอดเลอืดแดงเอออรต์าใน

ชอ่งทอ้งโป่งพองดว้ยการใสห่ลอดเลอืดเทยีมทีม่ขีดลวดค ้ายนั

ผศ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา

1407
การศกึษายอ้นหลังเปรยีบเทยีบอัตราการตดิเชือ้ของแผลผา่ตัดในผูป่้วยทีส่ดูดม 30% และ 100%

 ออกซเิจนขณะใหย้าระงับความรูส้กึ
Professor Benno von Bormann วสิัญญวีทิยา
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1408
การศกึษายอ้นหลังเพือ่ประเมนิความสัมพันธร์ะหวา่งการวนิจิฉัยมะเร็งระบบโลหติดว้ยเทคนคิโฟล

ซัยโตเมทรกีับการวนิจิฉัยทางคลนิกิ การตรวจทางพยาธวิทิยาและผลการรักษาทางคลนิกิ
นางสาวอรทัย พรหมสวุชิา อายรุศาสตร์

1409
การศกึษายอ้นหลังเรือ่งปรมิาณเลอืดและสว่นประกอบของเลอืดทีผู่ป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดเปลีย่น

ขอ้เขา่ ขอ้สะโพก แลกระดกูสันหลังไดรั้บ
รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิัญญวีทิยา

1410
การศกึษายอ้นหลังในผูป่้วยมะเร็งเนือ้เยือ่ออ่นทีส่รา้งกระดกูออ่นชนดิมกิซอยด ์ในดา้น

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

1411
การศกึษายอ้นหลังของการผา่ตัดเพือ่แบง่ระยะโรคดว้ยวธิกีารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชในผูป่้วย

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

1412
การศกึษายอ้นหลังของผลการรักษาผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิ extranodal NK/T-cell 

lymphoma, nasal type โดยการใชย้าเคมบี าบัดสตูร SMILE เป็นสตูรแรกในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.เอกพล อัจฉรยิะประสทิธิ์ อายรุศาสตร์

1413
การศกึษายอ้นหลังของผลจากการฉายรังสบีรเิวณสมองและไขสันหลังตอ่สว่นสงูในเด็กทีเ่ป็น

โรคมะเร็งสมอง
อ. พญ.วรศิรา รงคท์อง รังสวีทิยา

1414
การศกึษายอ้นหลังของผลลัพธก์ารใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจผา่นทางอปุกรณ์อืน่แทนทอ่ชว่ยหายใจใน

ผูป่้วยเด็กในหอผูป่้วยกมุารเวชบ าบัดวกิฤตโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

1415
การศกึษายอ้นหลังความสัมพันธร์ะหวา่งลักษณะทางคลนิกิและเชือ้กลากทีเ่ป็นสาเหตใุนผูป่้วยที่

ตดิเชือ้กลากทีผ่วิหนัง
ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

1416
การศกึษายอ้นหลังถงึการตอบสนองตอ่การใชย้า Topotecan ในระยะ Induction ในการรักษา

ผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลศริริาชทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเป็นนวิโรบลาสโตมากลุม่เสีย่งสงู
รศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

1417
การศกึษายอ้นหลังถงึประสทิธภิาพของยาบอรท์โีซมบิในผูป่้วยหลังปลกูถา่ยไตทีม่ภีาวะปฏเิสธ

อวยัวะจากระบบภมูคิุม้กันชนดิแอนตบิอดีท้ีเ่กดิแบบเรือ้รัง และดือ้ตอ่การรักษามาตรฐาน
อ. นพ.นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธิ อายรุศาสตร์

1418 การศกึษายอ้นหลังถงึอบุัตกิารณ์ของการคลอดไหลย่ากในประชากรเอเชยี รศ. นพ.ตวงสทิธิ ์วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1419

การศกึษายอ้นหลังผลในการระงับปวดระหวา่งการระงับความรูส้กึท่ัวไปรว่มกับฉีดยาระงับ

ความรูส้กึบรเิวณชอ่งระหวา่งซีโ่ครงสว่นตน้ (proximal intercostal space block) เปรยีบเทยีบกับ

การระงับความรูส้กึท่ัวไปในการผา่ตัดมะเร็งเตา้นม

ผศ. นพ.นันตสรณ์ สญิจน์บณุยะกลุ วสิัญญวีทิยา

1420 การศกึษายอ้นหลังผูป่้วยโรคกระดกูพันธกุรรมในภาควชิากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.นธิวิชัร ์วฒันวจิารณ์ กมุารเวชศาสตร์

1421

การศกึษายอ้นหลังหา้ปีของการรักษาผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิ extranodal NK/T-cell 

lymphoma, nasal type โดยใชย้าเคมบี าบัดทีม่ ีL-asperaginase เป็นสว่นประกอบ เป็นสตูรแรก

ในโรงพยาบาลศริริาช

อ. ดร. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์
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1422 การศกึษายอ้นหลังอาการแสดงและการรักษาโรคหนังแข็งเฉพาะที่ ผศ. พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

1423 การศกึษายาทีก่ารใชใ้นการควบคมุอาการผืน่ลมพษิเรือ้รังในเด็กไทย ศ. พญ.อรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

1424
การศกึษายนี HLA DPB *0501 กับการเกดิโรค การด าเนนิโรค ความรนุแรงของโรคปลอก

ประสาทอักเสบของระบบประสาทสว่นกลางในโรงพยาบาลศริริาช
รศ.นพ.มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์

1425
การศกึษารวบรวมขอ้มลูยอ้นหลัง 7 ปี เกีย่วกับภาวะแทรกซอ้นจากการฉีด injectable soft-tissue 

filler
รศ. พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา ตจวทิยา

1426

การศกึษารว่มระหวา่งประเทศเกีย่วกับขอ้มลูยอ้นหลังของภาวะเสน้ประสาทตาอักเสบโดยใช ้

ขอ้มลูของจอประสาทตาจากเครือ่งสแกนจอตาดว้ยแสงเลเซอรใ์นผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิออพ

ตกิา

อ. พญ.สสธิร ศริโิท อายรุศาสตร์

1427 การศกึษารว่มระหวา่งประเทศเกีย่วกับภาพคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิออพตกิา อ. พญ.สสธิร ศริโิท อายรุศาสตร์

1428

การศกึษารว่มหลายสถาบันเปรยีบเทยีบผลการรักษาผืน่ infantile seborrheic dermatitis แบบสุม่

ระหวา่งผลติภัณฑใ์หค้วามชุม่ชืน้ทีม่สีาร MAS064D แบง่ครึง่ล าตัวและอกีขา้งหนึง่ทาไฮโดรคอรต์ ิ

โซน

ผศ.พญ.รัตนาวลัย  นติยิารมย์ กมุารเวชศาสตร์

1429
การศกึษาระดับ INR ทีเ่หมาะสมในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาวารฟ์ารนิหลังการผา่ตัดใสล่ ิน้หวัใจไมทรัล

เทยีมชนดิโลหะในมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1430 การศกึษาระดับเซเลเนียมในพลาสมาของผูป่้วยเนือ้งอกกระดกูชนดิปฐมภมูิ อ. ดร. นพ.โพชฌงคโ์ชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1431 การศกึษาระดับเมทฮโีมโกลบนิในเลอืดของผูป่้วยทาลัสซเีมยีในประเทศไทย อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1432
การศกึษาระดับแลกเตตในเลอืดตัง้ตน้และระดับการก าจัดแลกเตตในเลอืดในผูป่้วยโรคไตวาย

เรือ้รังและโรคตับแข็งทีม่ภีาวะช็อก เทยีบกับผูป่้วยทีไ่มม่โีรคไตวายเรือ้รังและโรคตับแข็ง
รศ. นพ.สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์

1433 การศกึษาระดับก าลังงานและเวลาทีเ่หมาะสมของคลืน่ความถีว่ทิยใุนการจีท้ าลายเนือ้เยือ่รก นพ.พรศักดิ ์สถาพรธรีะ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1434 การศกึษาระดับความสามารถในการแยกแยะกลิน่และการบอกชนดิของสารใหก้ลิน่ในคนไทย นางบังอร ป่ินแกว้ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1435
การศกึษาระดับยาเมอโรพเีนมในเลอืดและน ้ายาลา้งชอ่งทอ้งโดยการบรหิารยาทางชอ่งทอ้งใน

ผูป่้วยลา้งไตทางชอ่งทอ้งทีม่ภีาวะเยือ่บชุอ่งทอ้งอักเสบ
อ. พญ.ทัศน์พรรณ ศรทีองกลุ อายรุศาสตร์

1436
การศกึษาระดับยาพอรพ์อพอล ในเลอืดจากการค านวนดว้ยเครือ่งควบคมุการบรหิารยาใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมาย
รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิัญญวีทิยา
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1437
การศกึษาระบาดวทิยา ลักษณะทางพยาธวิทิยา รวมถงึอาการแสดงทางคลนิกิของมะเร็ง

แพรก่ระจายมายงักระดกูสันหลังและกดทับไขสันหลังในผูป่้วยชาวไทย
อ. นอ. นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1438 การศกึษาระบาดวทิยาเชือ้ดือ้ยาและการตดิเชือ้ดือ้ยาในผูป่้วยไดรั้บการตัดชิน้เนือ้ตอ่มลกูหมาก ผศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

1439 การศกึษาระบาดวทิยาของโรคเสน้ประสาทตาอักเสบในโรงพยาบาลศริริาช ศ. พญ.วณชิา ชืน่กองแกว้ จักษุวทิยา

1440
การศกึษาระบาดวทิยาระดับโมเลกลุ การพัฒนาเทคนคิในการวนิจิฉัยระดับโมเลกลุและการศกึษา

พยาธกิ าเนดิของดรคสคัปทัยฟัสและโรคตดิเชือ้รกิเก็ตเซยีอืน่ๆในประเทศไทย
ศ.พญ.ยพุนิ  ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

1441
การศกึษาระยะเวลาทีน่ ้ายาคา้งทอ้งมกีารก าจัดของเสยีโมเลกลุเล็กสงูสดุในผูป่้วยลา้งไตทางชอ่ง

ทอ้ง
อ. นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

1442

การศกึษาระยะที ่2 แบบสุม่ เปิดเผยการรักษา ในผูเ้ขา้รว่มการวจัิย 2 กลุม่ เพือ่เปรยีบเทยีบการ

รักษาดว้ยยาแพมโบรลซิแูมบ (MK-3475) ตัวเดยีว กับการรักษาดว้ยยาเคมบี าบัดตามมาตรฐาน 

ในผูป่้วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมกู ชนดิกลับเป็นซ า้หรอืแพรก่ระจาย ทีเ่คยไดรั้บการรักษาดว้ยยาก

ลุม่แพลทนัิมมากอ่น (KEYNOTE-122)

อ.นพ.นพดล โสภารัตนไพศาล อายรุศาสตร์

1443

การศกึษาระยะที ่2 แบบสุม่ ปกปิดผูส้ังเกตการณ์และมกีลุม่ควบคมุเพือ่ประเมนิถงึการกระตุน้

ภมูคิุม้กัน และความปลอดภัยของวคัซนีไอกรนชนดิไรเ้ซลลแ์บบเดีย่ว และแบบวคัซนีรวม

บาดทะยกั-คอตบี-ไอกรนชนดิไรเ้ซลลท์ีข่นาดตา่ง ๆ หรอืวคัซนีบสูทท์าเจน (Boostagen®) ที่

ผลติโดยบรษัิทไบโอเนท-เอเชยี จ ากัด เมือ่เทยีบกับวคัซนีบสูทท์รกิซ ์(BoostrixTM) ในหญงิวยั

เจรญิพันธุท์ีม่สีขุภาพด.ี

ศ. พญ. กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ.. กมุารเวชศาสตร์

1444

การศกึษาระยะที ่3 แบบเปิด โดยวธิกีารสุม่ ท าในหลายศนูยว์จัิยท่ัวโลก ของยาเมดด ิ(MEDI) 

4736 รว่มกับยาทรมีลีมิแูม็บ (Tremelimumab) หรอืยาเมดด ิ(MEDI) 4736 ชนดิเดยีว 

เปรยีบเทยีบกับการรักษามาตรฐาน ในการรักษาเป็นล าดับแรกส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งศรีษะและ

ล าคอชนดิสควอมัสเซลลท์ีก่ลับเป็นซ า้หรอืมกีารแพรก่ระจายของโรค

ผศ.พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

1445

การศกึษาระยะที ่3 แบบสุม่ เพือ่ประเมนิความปลอดภัย การตอบสนองของภมูคิุม้กัน และ

ประสทิธผิลของวคัซนีเอชพวี-ี16/18 L1/AS04 ของบรษัิท แกล็กโซสมทิไคลน์ ไบโอโลจคิอลล ์

โดยการฉีดเขา้กลา้ม ณ เดอืนที ่0, 1 และ 6 ในผูห้ญงิทีม่สีขุภาพแข็งแรง อาย ุ26 ปีขึน้ไป บัญช ี

โครงการวจัิยเอชพวี-ี015 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-427819-7)

รศ. นพ.สรุศักดิ ์ อังสวุฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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1446

การศกึษาระยะที ่3 แบบสุม่ชนดิปกปิดทัง้สองดา้นเพือ่ศกึษาความปลอดภัย การกระตุน้ภมูคิุม้กัน 

และความไมด่อ้ยกวา่กัน ของวคัซนีไขห้วดัใหญช่นดิหน่วยยอ่ยรวมสีส่ายพันธุ ์กับวคัซนีไขห้วดั

ใหญช่นดิหน่วยยอ่ยรวมสามสายพันธุ ์ซ ึง่ดาเนนิการในหลายสถาบันวจัิย ในผูใ้หญอ่ายตุัง้แต ่18 ปี

ขึน้ไป (Protocol no.V130_01)

ศ. พญ.ยพุนิ ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

1447

การศกึษาระยะที ่3 โดยวธิสีุม่ แบบมยีาหลอกควบคมุ และปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ท าใน

หลายศนูยว์จัิยระหวา่งประเทศ เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาทคิากรเีลอร ์ 

รว่มกับยาแอสไพรนิ เปรยีบเทยีบกับการใหย้าแอสไพรนิชนดิเดยีวในการป้องกันโรคหลอดเลอืด

สมองและการเสยีชวีติในผูป่้วยทีเ่กดิภาวะหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตันเฉียบพลันหรอืภาวะ

สมองขาดเลอืดชัว่คราว

รศ.นพ. ยงชยั นลิะนนท์ อายรุศาสตร์

1448

การศกึษาระยะที ่3 ท่ัวโลก แบบเปิด โดยวธิกีารสุม่ ท าในหลายสถาบัน ของยาเมดด ิ(MEDI) 

4736 รว่มกับยาทรมีลีมิแูม็บ (Tremelimumab) หรอืยาเมดด ิ(MEDI) 4736 ชนดิเดยีว เทยีบกับ

การรักษามาตรฐานดว้ยยาเคมบี าบัดกลุม่แพลทนัิมในทางเลอืกการรักษาแรกของผูป่้วยโรคมะเร็ง

ปอดชนดิเซลลไ์มเ่ล็กระยะลกุลามหรอืแพรก่ระจาย (Protocol No. D419AC00001)

รศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1449
การศกึษาระยะที ่IIB หลายสถาบันในการเปรยีบเทยีบ BP-C1 กับยาหลอกส าหรับรักษาผูป่้วย

มะเร็งเตา้นมระยะแพรก่ระจาย
ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1450
การศกึษาระยะยาวดา้นผลการดแูลรักษาและภาวะแทรกซอ้นจากโรคธาลัสซเีมยีในผูป่้วยผูใ้หญ่

โรคโลหติจางธาลัสซเีมยี
นพ.ศภุชยั เอกวฒันกจิ อายรุศาสตร์

1451 การศกึษารเิริม่ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดอักเสบเรือ้รังในเด็ก อ. พญ.ศริรัิตน์ จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

1452
การศกึษารปูแบบการใชย้า antithrombotic และ ระดับ INR ทีเ่หมาะสมในผูป่้วย Non- valvular 

atrial fibrillation ในประเทศไทยแบบสหสถาบัน
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1453

การศกึษารปูแบบการกลับเป็นซ า้ในกลุม่คนไขม้ะเร็งเตา้นมในโรงพยาบาลศริริาชทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

แบบตัดเตา้นมทิง้ทัง้หมดเปรยีบกันในกลุม่ทีไ่ดรั้บการฉายแสงบรเิวณเตา้นมและไมไ่ดรั้บการฉาย

แสงบรเิวณเตา้นมภายหลังการผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ระยะทีส่องทีม่ขีนาดเนือ้งอกนอ้ยกวา่ 5

 เซนตเิมตร( ขนาดเนือ้งอกระยะที ่1 – 2 ) รว่มกับมตีอ่มน ้าเหลอืงระยะลกุลามจ านวน 1-3 กอ้น 

และกลุม่คนไขท้ีม่ขีนาดเนือ้งอกมากกวา่ 5 เซนตเิมตรรว่มกับไมพ่บมกีารกระจายของตอ่ม

น ้าเหลอืง

อ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา
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1454

การศกึษาลักษณะและความแตกตา่งของเสน้เลอืดบรเิวณ concha ของห ูโดยเป็นการศกึษาใน

อาจารยใ์หญเ่พือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในการตัดสนิใจกอ่นทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชใ้นผูป่้วยไดอ้ยา่งเกดิ

ประโยชน์สงูสดุ

อ. นพ.ศริชิยั ก าเนดินักตะ ศัลยศาสตร์

1455
การศกึษาลักษณะและความหนาแน่นของเสน้ประสาทของกระจกตาดว้ยเครือ่งวเิคราะหก์ระจกตา

ระดับกลอ้งจลุทรรศน์ ในกลุม่ประชากรคนไทย
อ.พญ.ชารนัีนท ์จริภาไพศาล จักษุวทิยา

1456
การศกึษาลักษณะและผลการรักษามะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงบรเิวณรอบดวงตาชนดิปฐมภมูใิน

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

1457 การศกึษาลักษณะแสดงทางคลนิคิของผูป่้วยเด็กทีเ่ป็นโรคฮโีมฟีเลยีเอในประเทศไทย อ. นพ.นัทธ ีนาคบญุน า กมุารเวชศาสตร์

1458 การศกึษาลักษณะการกดนวดไทยแบบราชส านักบรเิวณบา่ รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1459
การศกึษาลักษณะของเชือ้เอชไอวทีีแ่อบแฝงและการตอบสนองทางภมูคิุม้กันชนดินวิทรัลไลซ์

เซชัน่ในผูป่้วยกอ่นและหลังการใหย้าตา้นไวรัส
รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1460
การศกึษาลักษณะจ าเพาะทางรังสทีีพ่บในภาพเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอกของผูป่้วยทีต่ดิเชือ้

ราแอสเปอจลิโลสสิชนดิรนุแรงในกลุม่ผูป่้วยทีม่ภีาวะไขร้ว่มกับเม็ดเลอืดขาวชนดินวิโทรฟิวขาวต า่
อ. นพ.ภาคภมู ิธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1461
การศกึษาลักษณะท่ัวไปและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิอาการขาดสรุาและภาวะเพอ้สับสนของผูป่้วย

ทีต่ดิสรุาในโรงพยาบาลท่ัวไป
อ. ดร. นพ.วรภัทร รัตอาภา จติเวชศาสตร์

1462 การศกึษาลักษณะทางกายวภิาคของสันกระดกูทีก่ระดกูตน้ขาสว่นปลายดา้นนอก อ. นพ.ชนนิทร ์ล า่ซ า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1463
การศกึษาลักษณะทางกายวภิาคศาสตรแ์ละความแปรผันของแขนงหลอดเลอืดสมอง middle 

cerebral artery สว่นตน้
อ. นพ.ปฤณัต อทิธเิมธนิทร์ ศัลยศาสตร์

1464
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิ ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารและผลการรักษาของผูป่้วยโรค 

Acquired Hemophilia ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

1465
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิ, รังสวีทิยา และการสอ่งกลอ้ง ของผูป่้วยเนือ้งอกล าไสเ้ล็กที่

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.วราย ุปรัชญกลุ อายรุศาสตร์

1466
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและการด าเนนิโรคของผูป่้วยโรคอารมณ์สองขัว้ชนดิที ่1 ทีม่อีาการ

แสดงแรกเป็นแมเนีย และกลุม่ทีม่อีาการแสดงแรกเป็นซมึเศรา้
พญ.กติกิานต ์ธนะอดุม จติเวชศาสตร์

1467
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและคลืน่ไฟฟ้าหวัใจของโรคหวัใจทาโคซโูบเปรยีบเทยีบกับโรค

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



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1468
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและความเสีย่งตอ่การเกดิเลอืดออกผดิปกตใินผูป่้วยโรคเกร็ดเลอืดต า่

เรือ้รังจากกลไกทางระบบภมูคิุม้กันทีไ่มส่ามารถหยดุยาคอรต์โิคสเตยีรอยดไ์ด ้
อ. พญ.บณุฑรกิา สวุรรณวบิลูย์ อายรุศาสตร์

1469 การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและปัจจัยเสีย่งของผูป่้วยโรคผืน่ผวิหนังอักเสบบรเิวณมอื อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์ ตจวทิยา

1470
การศกึษาลักษณะทางคลนิกิและลักษณะทางพันธกุรรมในผูป่้วยทีม่ภีาวะลิม่เลอืดอดุตันในหลอด

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

1471 การศกึษาลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยโรค Hashimoto encephalopathy ในประเทศไทย รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

1472 การศกึษาลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยโรคจอตาแพภ้มูตินเอง ศ. พญ.ละอองศร ีอัชชนียะสกลุ จักษุวทิยา

1473 การศกึษาลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยในคลนิกิความจ า โรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

1474 การศกึษาลักษณะทางพยาธวิทิยาและอาการแสดงของโรคผมรว่งชนดิไมม่แีผลเป็นในคนไทย ผศ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา

1475
การศกึษาลักษณะทางพยาธวิทิยาของมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รงทีไ่ดรั้บการผา่ตัดรักษาใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1476 การศกึษาลักษณะทางพยาธวิทิยาของรอยโรคทีผ่วิหนังในโรคเหอ่ชนดิที ่1 อ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา

1477
การศกึษาลักษณะภาพแมมโมแกรม อัลตราซาวน์ และคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าใน diabetic 

mastopathy
อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา

1478
การศกึษาลักษณะภาพการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีแ่สดงความเป็นกอ้นเนือ้งอกไมร่า้ยของ

เนือ้งอกตอ่มหมวกไตทีม่ไีขมันนอ้ยเป็นองคป์ระกอบ
อ. พญ.ชนกิานต ์ธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1479
การศกึษาลักษณะภาพการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าสมองในผูป่้วยลปัูสในโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
รศ. พญ.ณสดุา ดา่นชยัวจิติร รังสวีทิยา

1480
การศกึษาลักษณะภาพทีไ่ดจ้ากการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องกลอ่งเสยีงดว้ยภาพมาตรฐาน 

ในผูป่้วยมะเร็งกลอ่งเสยีงระยะเริม่ตน้ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

1481
การศกึษาลักษณะภาพทีไ่ดจ้ากการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าจ าเพาะกับการตรวจชอ่งหชูัน้ใน ใน

ผูป่้วยทีม่ภีาวะประสาทหเูสือ่มภายในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

1482
การศกึษาลักษณะภาพทีไ่ดจ้ากการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าทีจ่ าเพาะกับการตรวจตอ่มพทิอูทิาร ี

ในผูป่้วยทีม่อีาการเพิม่สงูผดิปกตขิองฮอรโ์มนโปรแลคตนิในเลอืดภายในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

1483
การศกึษาลักษณะภาพวนิจิฉัยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าเทคนคิ Diffusion weighted และคา่ ADC

ประโยชน์ในการท านายมะเร็งตับเตบิโตหลังรักษาดว้ยการจีค้ลืน่วทิยุ
ผศ. พญ.วรรณวรางค ์ตรีสมทิธ์ รังสวีทิยา

1484
การศกึษาลักษณะอาการทางคลนิกิและสาเหตขุองโรคผวิหนังอักเสบชนดิผืน่แดงลอกท่ัวตัวใน

ผูป่้วยทีรั่บไวรั้กษาในโรงพยาบาล
ผศ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา
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1485 การศกึษาวเิคราะหก์ารสกึกรอ่นของขอ้เทยีมในประเทศไทย รศ. นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1486 การศกึษาวเิคราะหค์า่การเดนิและความสัมพันธต์อ่คา่มมุของอุง้เชงิกราน ในคนไทยปกติ ผศ.นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1487

การศกึษาวจัิย 24 สัปดาห ์แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย มกีลุม่คูข่นานเป็นกลุม่ควบคมุที่

ไดรั้บยาทีม่ฤีทธิใ์นการรักษา ท ารว่มกันในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิผลของยาแอลซแีซด696 ตอ่

ระดับเอ็นท-ีโปรบเีอ็นพ ีอาการ การออกก าลังกายและความปลอดภัย เมือ่เปรยีบเทยีบกับการ

รักษาทางการแพทยแ์บบรายบคุคลของโรคทีม่รีว่มดว้ยในผูป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจลม้เหลวและมกีาร

บบีตัวของหวัใจปกติ

พญ.ศรสีกลุ จริกาญจนากร อายรุศาสตร์

1488
การศกึษาวจัิยเชงิทดลองระยะที ่4 เพือ่ศกึษาความปลอดภัย ประสทิธผิล และคณุภาพชวีติ จากยา

เอลกิารด์ (ELIGARD®) ในผูป่้วยมะเร็งตอ่มลกูหมากในเอเชยี
อาจารย ์นายแพทยศ์ริส จติประไพ ศัลยศาสตร์

1489

การศกึษาวจัิยเชงิทดลองระยะทีส่อง กลุม่การรักษาเดยีว เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและความ

ปลอดภัยของยาเอลทรอมโบแพครว่มกับยาไซโคลสปอรนิในการเป็นยาทีใ่ชเ้ป็นทางเลอืกแรกใน

การรักษาผูป่้วยทีม่โีรคโลหติจางจากไขกระดกูฝ่อทีร่นุแรง และสว่นขยายเวลาการรักษาทีม่กีาร

ตดิตามผลจนถงึ 60 เดอืน :โครงการวจัิยซอร,์ ซึง่เป็นการศกึษาวจัิยแบบสองสว่น

ศาสตราจารย ์นายแพทยส์รุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1490
การศกึษาวจัิยเชงิสังเกตในหลายสถาบันเพือ่ประเมนิความปลอดภัยของยาดเีฟอราซร็ีอกซใ์นการ

รักษาผูป่้วยเด็กทีไ่มพ่ึง่พาการใหเ้ลอืดและมภีาวะเหล็กเกนิ (Protocol No.CICL670E2422)
รศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1491
การศกึษาวจัิยเชงิสังเกตถงึสาเหตกุารจัดการ และผลลัพธข์องภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดจากการ

ตดิเชือ้ในชมุชน และภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดชนดิรนุแรงในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
ผศ.พญ.เกษวด ี ลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

1492
การศกึษาวจัิยเปรยีบเทยีบภาวะแทรกซอ้นระหวา่ง การผา่ตัดเขา้ทางดา้นหนา้ ดา้นหลังและวธิี

ผสมในผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจายมายงักระดกูสันหลังบรเิวณคอสว่นลา่ง
อ. นอ. นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1493

การศกึษาวจัิยแบบเปิดเผยการรักษา เก็บขอ้มลูไปขา้งหนา้ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของฮอรโ์มนอรีธิโธรพอยอตินิสังเคราะห ์(recombinant human erythropoietin) ยา

ฮมีา-พลัส (Hema-Plus) ในการจัดการภาวะโลหติจางในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการลา้งไตทางชอ่งทอ้ง 

(peritoneal dialysis)

นายแพทยส์ชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

1494
การศกึษาวจัิยแบบเปิดเผยการรักษาส าหรับผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้ระยางคส์ว่นบนหดเกร็ง

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



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1495

การศกึษาวจัิยแบบไมป่กปิดการรักษา ในพหสุถาบัน เพือ่ศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัย

ของยา ดเีฟอราซร็ิอกซ ์ในผูป่้วยธาลัสซเีมยีชนดิไมพ่ึง่พาการใหเ้ลอืดทีม่ภีาวะธาตเุหล็กเกนิ 

(THETIS) (Protocol no.CICL670E2419)

รศ. นพ.วปิร วปิระกษิตและผศ. นพ.นพดล ศริธิ

นารัตนกลุ
กมุารเวชศาสตร์

1496

การศกึษาวจัิยแบบควบคมุดว้ยยาหลอก ปกปิดขอ้มลูการรักษาสองดา้นโดยมรีะยะการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเอ็มอดีไีอ-551 (MEDI-551) ใน

อาสาสมัครวยัผูใ้หญท่ีม่ภีาวะไขสันหลังและเสน้ประสาทตาอักเสบ (Neuromyelitis Optica) และ

กลุม่อาการของภาวะไขสันหลังและเสน้ประสาทตาอักเสบ (Neuromyelitis Optica Spectrum 

Disorders)

รศ.พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

1497
การศกึษาวจัิยแบบปกปิดการรักษาส าหรับผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้ระยางคส์ว่นบนหดเกร็งโดย

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

1498

การศกึษาวจัิยแบบปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิความ

ปลอดภัย ความสามารถในการทนตอ่ยา เภสัชจลนศาสตร ์และเภสัชพลศาสตรข์องการใหย้า 

GSK3389404 ครัง้เดยีวโดยเพิม่ขนาดยาและการใหย้าหลายครัง้ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคไวรัสตับ

อักเสบบเีรือ้รัง

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1499

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ เพือ่ศกึษาถงึความปลอดภัย, ความทนตอ่ยา, เภสัชจลนศาสตร ์และฤทธิ์

ในการตา้นไวรัสของการใหย้าทเีอ็กซแ์อลในอาสาสมัครทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบชนดิบทีีไ่มเ่คย

ไดรั้บการรักษามากอ่น โดยการศกึษานีป้ระกอบดว้ยการศกึษาสองสว่น

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1500

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ แบบปกปิดขอ้มลูสองทาง ทีม่กีลุม่คูข่นาน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและ

ความปลอดภัยของยาอะลโิรคแูม็บ (SAR236553/REGN727) เทยีบกับยาอเีซทไิมบใ์นผูป่้วยใน

ทวปีเอเชยีทีม่คีวามเสีย่งสงูมากเกีย่วกับโรคหวัใจและหลอดเลอืดและมภีาวะคลอเลสเตอรอลใน

เลอืดสงูซึง่ไมไ่ดรั้บการควบคมุอยา่งเพยีงพอดว้ยการบ าบัดรักษาดว้ยยากลุม่สเตตนิ

รศ.นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

1501

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ โดยปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ทีค่วบคมุดว้ยยาหลอก ชนดิกลุม่คูข่นาน 

ซึง่ด าเนนิการในหลายศนูย ์เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาบรวิาราซแีทม 

(Brivaracetam) เมือ่ใหเ้ป็นการรักษาเสรมิ ในอาสาสมัครชาวเอเชยี (อายตุัง้แต ่16 ปี ถงึ 80 ปี) 

ทีม่อีาการชกัเฉพาะทีท่ีอ่าจมหีรอืไมม่กีารชกัลามไปทัง้ตัว (Partial seizures with or without 

secondary generalization)”

รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิกนกวรรณ  

บญุญพสิฏิฐ์
อายรุศาสตร์
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1502

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ไปขา้งหนา้ ปกปิดทัง้สองทางเป็นกลุม่คูข่นานเพือ่แสดงความเทา่เทยีมกัน

ทางผลการรักษาของยาอเีพยีว (EPIAO) กับยามาตรฐานอเีพร็กซ ์(EPREX) ในอาสาสมัครทีม่ี

ภาวะโลหติจางเนือ่งจากโรคไตเรือ้รัง (CKD) ทีย่งัไมไ่ดรั้บการลา้งไต (Pre-dialysis)

รศ.นพ.เกรยีงศักดิ ์ วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

1503

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอกเพือ่ประเมนิความปลอดภัยและการสรา้งภมูคิุม้กันของ

การใหย้าโคเลราการด์ (CHOLERAGARDE®) เพยีงครัง้เดยีวในผูใ้หญใ่นประเทศไทยทีม่ผีลการ

ตรวจเอชไอวใีหผ้ลบวก บัญช ีCHOLERA คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-421189-4)

รศ. นพ.วนัิย  รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1504

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิผล

ของยา BI 655064 ทีใ่หย้าโดยการฉีดเขา้ชัน้ใตผ้วิหนัง เพือ่ดกูารตอบสนองของไตหลังจาก

ไดรั้บการรักษาผา่นไปเป็นเวลาหนึง่ปีในผูป่้วยโรคไตอักเสบลปัูสในระยะทีม่อีาการของโรคก าเรบิ

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิรัตนา  ชวนะ

สนุทรพจน์
อายรุศาสตร์

1505

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก ในศนูยศ์กึษาวจัิยหลายแหง่ 

เพือ่ประเมนิประสทิธผิล ความปลอดภัย และการทนตอ่ยา BIIB023 ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคไตอักเสบ

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

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

1506

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูสองทาง มยีาหลอกเป็นกลุม่ควบคมุคูข่นาน เพือ่ประเมนิผล

ของยา เอสเออาร2์36553/อารอ์จีเีอ็น727 (SAR236553/REGN727) ตอ่การเกดิอาการไมพ่งึ

ประสงคข์องโรคหวัใจและหลอดเลอืดในผูป่้วยซึง่เพิง่มกีลุม่อาการหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลัน 

(Study code: EFC11570)

ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

1507

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ มกีลุม่ควบคมุ แบบปกปิดสองทางเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของยาโอเรลโว (โวโคลสปอรนิ) (23.7 มลิลกิรัม วนัละสองครัง้) และยาหลอกตอ่การ

ตอบสนองของไตในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคไตอักเสบลปัูสทีย่งัคงมอีาการอยู่

ผูช้ว่ยศาตราจารย ์แพทยห์ญงิรัตนา ชวนะสนุทร

พจน์
อายรุศาสตร์

1508
การศกึษาวจัิยแบบสุม่ รว่มกันหลายสถาบัน เพือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งการฉายรังสแีบบเรง่ กับแบบ

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

1509

การศกึษาวจัิยแบบสุม่โดยมยีาหลอกเป็นกลุม่ควบคมุ ซึง่เปิดเผยขอ้มลูการรักษาตอ่ผูส้นับสนุน

การวจัิย เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความทนตอ่ยา เภสัชจลนศาสตรแ์ละเภสัชพลศาสตรข์องการ

ใหย้าอารโ์อ 7062931 (RO7062931) โดยการฉีดเขา้ใตผ้วิหนังครัง้เดยีวแบบเพิม่ขนาดยาใน

อาสาสมัครทีม่สีขุภาพด ีและดว้ยยาหลายขนาดซึง่มกีารปรับเปลีย่นแบบแผนการใหย้าในผูป่้วยที่

ตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบชีนดิเรือ้รังทีส่ามารถควบคมุปรมิาณไวรัสได ้

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์
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1510

การศกึษาวจัิยแบบสุม่โดยมยีาหลอกเป็นกลุม่ควบคมุ ซึง่เปิดเผยขอ้มลูการรักษาตอ่ผูส้นับสนุน

การวจัิยและปกปิดขอ้มลูการรักษาตอ่ผูว้จัิยและอาสาสมัคร เพือ่ศกึษาความปลอดภัย ความทนตอ่

ยา เภสัชจลนศาสตรแ์ละเภสัชพลศาสตรข์องยาอารโ์อ7049389 (RO7049389) ใน (1) ขนาดยา

เดยีว (รว่มกับหรอืไมร่ว่มกับอาหาร) และหลายขนาดยา (รว่มกับยามดิาโซแลม) ในลักษณะทีม่กีาร

เพิม่ขนาดยาในอาสาสมัครทีม่สีขุภาพด ี(2) ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบชีนดิเรือ้รัง

รองศาสตราจารย ์ นายแพทย ์ทวศีักดิ ์ แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1511

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ทีด่ าเนนิการในศนูยว์จัิยหลายแหง่ แบบเปิดเผยชือ่ยาและขับเคลือ่นดว้ย

เหตกุารณ์ทีส่นใจ เพือ่ประเมนิประสทิธผิล ความปลอดภัยและเภสัชจลนศาสตรข์องยาเมซเิท็น

แทน (macitentan) เปรยีบเทยีบกับการรักษามาตรฐานในเด็กทีม่ภีาวะความดันหลอดเลอืดแดง

ปอดสงู (PAH)

ศ.นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

1512

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ระยะที ่3 พหสุถาบัน ควบคมุดว้ยยาหลอกของการักษาดว้ยยาอะทโีซลซิู

แบม (แอนต-ิพดี-ีแอล1 แอนตบิอด)ี เมือ่ใหร้ว่มกับยาเอ็นเอบ-ีแพลแิทกเซล เปรยีบเทยีบกับการ

ใหย้าหลอกรว่มกับยาเอ็นเอบ-ีแพคลแิทกเซลส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมชนดิทรปิเปิลเนกาทฟี

ระยะแพรก่ระจายทีไ่มเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น

รศ.นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1513

การศกึษาวจัิยในกลุม่การรักษากลุม่เดยีวของยาเบรนทซูแิม็บ วโีดทนิในผูป่้วยโรคมะเร็งตอ่มน ้า

เหลอืงชนดิฮอดจก์นิทีก่ลับเป็นซ า้หรอืไมต่อบสนองตอ่การรักษาและไมเ่หมาะสมส าหรับการปลกู

ถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิหรอืใชย้าเคม ี(Protocol No. C25007)

ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

1514

การศกึษาวจัิยในระยะ 2/3 พหสุถาบัน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยในการรักษา

แบบจ าเพาะเจาะจงหลายเป้าหมายส าหรับผูป่้วยมะเร็งปอดชนดิไมใ่ชเ่ซลลเ์ล็กระยะลกุลามหรอื

แพรก่ระจายทีม่กีารกลายพันธุข์องเซลลร์า่งกายทีต่รวจพบไดใ้นเลอืด (บ-ีฟาสท:์ การตรวจคัด

กรองโดยใชผ้ลการตรวจเลอืดเป็นอยา่งแรก)

นพ. ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

1515

การศกึษาวจัิยในระยะที ่3 แบบสุม่กลุม่การรักษา ปกปิดขอ้มลู 2 ทางโดยมกีลุม่ควบคมุ ท าในพหุ

สถาบัน เพือ่ศกึษาการใชย้าโคแพนลสิบิซึง่เป็นยายบัยัง้พไีอทรเีค (PI3K inhibitor, copanlisib) 

ชนดิใหท้างหลอดเลอืดด ารว่มกับยาเคมแีละภมูคิุม้กันบ าบัดมาตรฐานเปรยีบเทยีบกับยาเคมแีละ

ภมูคิุม้กันบ าบัดมาตรฐาน ในผูป่้วยทีม่กีารกลับเป็นซ า้ของโรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงนอนฮอดจ์กนิ

ชนดิคอ่ยเป็นคอ่ยไป (iNHL) – โครโนส-4

อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1516

การศกึษาวจัิยในสหสถาบันแบบเปิดเผยฉลากยา สุม่เลอืกควบคมุดว้ยยาทีอ่อกฤทธิจ์รงิเป็นกลุม่

คูข่นานเพือ่ประเมนิความไมด่อ้ยกวา่ของยาดาบกิาแทรนเอทซิเิลทเปรยีบเทยีบกับการรักษา

มาตรฐานสาหรับการรักษาภาวะลิม่เลอืดอดุตัน ในหลอดเลอืดดาในเด็กตัง้แตแ่รกเกดิจนถงึอายุ

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

ผศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1517

การศกึษาวจัิยในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาโดยท าการศกึษาวจัิยดา้นเภสัช

จลนศาสตรข์องยาหลายขนาดและศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยามาราวริอคทีใ่ห ้

รว่มกับการรักษาเดมิอยา่งเหมาะสมเป็นเวลานาน 48 สัปดาหส์ าหรับการรักษาการตดิเชือ้ไวรัสเอช

ไอว-ี1 ทีจั่บกับตัวรับซซีอีาร ์5-ทรอปิกในเด็กอาย ุ2-18 ปีทีเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น 

(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 ีมาราวิ

รอค (Marairoc) (016-418017-4)

ศ. พญ.กลุกัญญา  โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1518
การศกึษาวจัิยในหลายสถาบันเพือ่ตดิตามการเกดิเนือ้งอกของไตทีอ่าจเกดิขึน้ในอาสาสมัครทีม่ี

ภาวะธาตเุหล็กเกนิจากการรับเลอืดทีไ่ดรั้บยาดเีฟอรทิาโซล (deferitazole) มาแลว้กอ่นหนา้นี้
รศ.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1519
การศกึษาวจัิยการใชภ้มูติา้นทานไวรัสตับอักเสบชนดิบขีนาดต า่รว่มกับยาตา้นไวรัสในผูป่้วยหลัง

ผา่ตัดปลกูถา่ยตับเพือ่ป้องกันการกลับเป็นซ า้ของโรคตับอักเสบชนดิบี
อ. นพ.สมชยั ลิม้ศรจี าเรญิ ศัลยศาสตร์

1520

การศกึษาวจัิยการคงความมปีระสทิธผิลตอ่เนือ่ง แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ย

ยาหลอก เปรยีบเทยีบระหวา่งยาอทีาเนอรเ์ซบทท์ีใ่หร้ว่มกับยากลุม่ดมีารด์ กับยากลุม่ดมีารด์ทีใ่ห ้

เพยีงอยา่งเดยีว ในผูเ้ขา้รว่มโครงการทีเ่ป็นโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดภ์ายหลังจากทีป่ระสบ

ผลส าเร็จในการมกีารตอบสนองอยา่งเพยีงพอแลว้จากยาอทีาเนอรเ์ซบทท์ีใ่หร้ว่มกับยากลุม่ดี

มารด์ (Protocol no. B1801315)

ผศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

1521

การศกึษาวจัิยความปลอดภัยและความทนไดต้อ่ยาสว่นตอ่ขยายระยะที ่2 ในศนูยก์ารศกึษาวจัิย

หลายแหง่ โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูล าหรับเด็ก วยัรุน่ และผูใ้หญ ่ทีม่ภีาวะเหล็กเกนิจากการถา่ย

เลอืดโดยใชย้าเอสเอสพ-ี004184เอควิ (SPD602))

รศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1522
การศกึษาวจัิยความปลอดภัยตอ่หวัใจและหลอดเลอืด ของยาเซมากลไูทดช์นดิรับประทานใน 

ผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2
ศ.นพ. รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1523

การศกึษาวจัิยชวีสมมลูทางเภสัชจลนศาสตรเ์ปรยีบเทยีบยาสามัญกับยาอา้งองิด็อกโซรบูซินิ 

ไฮโดรคลอไรด ์ทีห่อ่หุม้ดว้ยไลโปโซม ในผูเ้ขา้รว่มการศกึษาวจัิยทีเ่ป็นโรคมะเร็งรังไขช่นดิเยือ่บุ

ซ ึง่ลม้เหลวตอ่การรักษาดว้ยเคมบี าบัดทีม่แีพลตน่ัิมเป็นสว่นประกอบ (Protocol No. TOL2649G)

ผศ. พญ.สวุนติย ์ธรีะศักดิว์ชิยา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1524

การศกึษาวจัิยดา้นความปลอดภัยแบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาของผูเ้ขา้รว่มโครงการวจัิยทีเ่ป็น

โรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็กทีไ่ดรั้บยานโิวลแูมบในรปูแบบของยาเดีย่วเป็นการรักษา

ล าดับทีส่องในทวปีเอเชยี

แพทยห์ญงิจารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

1525

การศกึษาวจัิยตอ่เนือ่งเกีย่วกับความปลอดภัย เปิดเผยขอ้มลูยา ด าเนนิการในพหสุถาบันเพือ่

ศกึษาวจัิยยาไลโปโซมอลอะมกิาซนิชนดิสดูพน่ (LAI) ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่กีารตดิเชือ้ทีป่อดจาก

เชือ้มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชเ่ชือ้วณัโรค (NTM) ทีม่สีาเหตมุาจากเชือ้มัยโคแบคทเีรยีมเอเวีย่มคอม

เพล็กซ ์(MAC) ซึง่ไมต่อบสนองตอ่การรักษา

ผศ.พญ.ณสกิาญจน์ อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

1526

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิ ระยะที ่4 แบบสุม่ โดยไมป่กปิดการรักษา ในหลายสถาบัน เพือ่ศกึษา

การรักษาภาวะน ้าตาลในเลอืดสงูทีม่สีาเหตจุากยาพาซริโิอไทด ์โดยการรักษาดว้ยยากลุม่อนิค

รตินิหรอือนิซลูนิ ในผูใ้หญท่ีป่่วยเป็นโรคคชุชิง่หรอืโรคอะโครเมกาล ี(Protocol No. 

CSOM230B2219)

รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

1527

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิแบบไปขา้งหนา้ ศกึษาตอ่เนือ่งระยะ 2/3 ในสหสถาบัน ในหลายประเทศ 

ใชก้ารสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยการรักษาจรงิ มกีลุม่คูข่นาน เพือ่ประเมนิ

ความปลอดภัยและการสรา้งภมูคิุม้กันของ ‘วคัซนีแอลบวีซี ี(วคัซนีซาบนิโปลโิอไมอไิลตสี (ชนดิ

เชือ้ตาย))’ เปรยีบเทยีบกับวคัซนีไอโมแวกซ ์® โปลโิอ (วคัซนีโปลโิอไมอไิลตสี (ชนดิเชือ้ตาย))’

 ในเด็กทารกสขุภาพดี

อาจารยแ์พทยห์ญงิอรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์

1528

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาสตูรผสม เอ็ม

เค-3682บ ี(ยาแกรโซพรเีวยีร/์ยารซูาสเวยีร/์ยายไูพรฟอสบเูวยีร)์ ในอาสาสมัครทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับ

อักเสบเรือ้รังชนดิซ ีจโีนไทป์ 3

รศ.นพ. ทวศีักดิ ์ แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1529

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 แบบสุม่เปิดเผยขอ้มลูการรักษาท าการศกึษาวจัิยในสถาบันวจัิย

หลายแหง่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาอัลเกอรอน (ยาซเีพ็คอนิเต

อเฟอรอนอัลฟา-ทบูขีองบรษัิทรว่มทนุไบโอแคดจ ากัด ประเทศรัสเซยี) ทีใ่หร้ว่มกับยาไรบาวรินิ

กับการใหย้าเพกาซสิ (ยาเพ็คอนิเตอเฟอรอนอัลฟา-ทเูอของบรษัิทเอฟ. ฮอฟมันน์-ลาโรชจ ากัด 

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ รว่มกับยาไรบาวรินิในการรักษาผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบซเีรือ้รัง 

(Protocol no. BCD-016-3)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์
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1530

การศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 ในหลายศนูยก์ารศกึษา ปกปิดทัง้สองฝ่ายแบบสุม่ ควบคมุดว้ย

ยาเปรยีบเทยีบทีอ่อกฤทธิจ์รงิ เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของยาเอ็มเค-1439เอ 

วนัละครัง้ เปรยีบเทยีบกับยาอะทรพิลา™ วนัละครัง้ ในผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอว-ี1 ทีย่งัไมเ่คยไดรั้บ

การรักษามากอ่น

รศ. นพ. วนัิย  รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1531

การศกึษาวจัิยทางดา้นเภสัชจลนศาสตร ์/ เภสัชพลศาสตร ์ความปลอดภัยและความทนไดต้อ่ยา

ของยาดาบกิาแทรน เอทซิเิลท เมซเิลท แบบเปิดเผยชือ่ยาทีใ่หเ้พยีงครัง้เดยีวในเวลาทีส่ ิน้สดุการ

รักษามาตรฐานดว้ยยาตา้นการแข็งตัวของเลอืดในเด็กกลุม่อาย ุ2 ปีถงึต า่กวา่ 12 ปี ตามดว้ยกลุม่

อาย ุ1 ปีถงึต า่กวา่ 2 ปี

ผศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1532

การศกึษาวจัิยทีท่ ารว่มหลายสถาบัน แบบสุม่ ไมป่กปิดการรักษาเพือ่ประเมนิปรมิาณยาทีร่า่งกาย

ไดรั้บ ประสทิธภิาพ และความปลอดภัยจากการรับประทานยาเซอรทินิบิขนาด 450 มลิลกิรัม

รว่มกับอาหารทีม่ไีขมันต า่และขนาด 600 มลิลกิรัมรว่มกับอาหารทีม่ไีขมันต า่ เปรยีบเทยีบกับการ

รับประทานยาเซอรทินิบิขนาด 750 มลิลกิรัม ในขณะทอ้งวา่ง ในผูป่้วยผูใ้หญโ่รคมะเร็งปอดชนดิที่

ไมใ่ชเ่ซลลเ์ล็กระยะแพรก่ระจายทีม่กีารจัดเรยีงตัวใหมข่องยนีเอแอลเค (ผลตรวจยนีเอแอลเคเป็น

บวก

รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์เิชยีร  ศรมีนุนิทร์

นมิติ
อายรุศาสตร์

1533

การศกึษาวจัิยน ารอ่งในระยะที ่1 บ ีแบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษา ใหย้าหลายครัง้โดยเพิม่ขนาดยา

ทลีะขัน้เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ประสทิธผิลในเบือ้งตน้และเภสัชจลนศาสตรข์องยาเอพแีอล-2

 ชนดิฉีดเขา้ทางชัน้ใตผ้วิหนังในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรค Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria 

(PNH).

ศาสตราจารยน์ายแพทยส์รุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1534

การศกึษาวจัิยประสทิธภิาพของยาทาซกินาในการรักษามะเร็งผวิหนังขัน้รนุแรง: การศกึษาใน

หลายสถาบัน ระยะที ่3 แบบสุม่สองทางเปิดสลาก เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาทาซกินา

กับยาดาคารบ์าซนี ในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งผวิหนังทีม่กีารแพรก่ระจายและ/หรอื ไมส่ามารถ

ผา่ตัดไดท้ีเ่กดิการเปลีย่นแปลงพันธกุรรมของ 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 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-426244-7)

ผศ. นพ.วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1535

การศกึษาวจัิยป้อนเขา้ของยาเอเวอรโ์รลมิัส แบบไมป่กปิด ท าในพหสุถาบัน ส าหรับผูป่้วยทีเ่สร็จ

สิน้จากโครงการวจัิยยาเอเวอรโ์รลมิัสกอ่นหนา้ทีบ่รษัิทโนวารต์สีสนับสนุน และไดรั้บการประเมนิ

โดยแพทยผ์ูว้จัิยถงึประโยชน์จากการรักษาดว้ยยาเอเวอรโ์รลมิัสอยา่งตอ่เนือ่ง

ผศ.นพ.วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1536
การศกึษาวจัิยภาวะธาตเุหล็กเกนิในหวัใจและตับในผูป่้วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยีเปรยีบเทยีบ

ระหวา่งการตรวจดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหวัใจ 3.0 เทสลา กับ 1.5 เทสลา
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1537

การศกึษาวจัิยยา อมิาทนิบิ เพิม่เตมิหลังครบก าหนด ชนดิเปิดเผยการรักษา ท ารว่มหลายสถาบัน 

ส าหรับผูป่้วยทีเ่สร็จสิน้การเขา้รว่มในการศกึษาวจัิยยา อมิาทนิบิ โครงการกอ่นของบรษัิท โนวาร์

ตสี และแพทยผ์ูว้จัิยพจิารณาวา่ผูป่้วยจะไดรั้บประโยชน์จากการรักษาตอ่ดว้ยยา อมิาทนิบิ 

(Protocol No.CSTI571A2406)

ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1538

การศกึษาวจัิยยาบมิาโตพรอสตช์นดิออกฤทธิเ์นิน่ (Bimatoprost SR) เปรยีบเทยีบกับ เลเซอร ์

SLT  (Selective Laser Trabeculoplasty) ในการรักษาผูป่้วยโรคตอ้หนิชนดิมมุเปิดหรอืมภีาวะ

ความดันในลกูตาสงู

ผศ.พญ. ดารนิทร ์สากยิลักษณ์ จักษุวทิยา

1539

การศกึษาวจัิยรว่มในหลายสถาบัน แบบสุม่ เปิดเผยชือ่ยา เพือ่ศกึษาการใชย้า เอส 649266 หรอื

การรักษาทีด่ทีีส่ดุทีม่สี าหรับการรักษาการตดิเชือ้รนุแรงซึง่เกดิจากเชือ้แกรมลบทีด่ือ้ตอ่ยาคารบ์า

พเีนม

ผศ.พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1540

การศกึษาวจัิยระดับนานาชาตริะยะที ่3 แบบสุม่ เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของยาเอ็นซาลทูาไมด ์(Enzalutamide) เมือ่ใชร้ว่มกับเคมบี าบัดยาแพคลแิท็กเซล 

(Paclitaxel) หรอืเมือ่ใชเ้ป็นการรักษาดว้ยยาชนดิเดยีว เปรยีบเทยีบกับยาหลอกรว่มกับยาแพคลิ

แท็กเซล (Paclitaxel) ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะลกุลาม ทีม่ผีลตรวจวนิจิฉัยเป็นบวกและผลตรวจ

เป็นลบตอ่ตัวรับโปรตนีสามชนดิ (Protocol no. MDV3100-20)

รศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1541

การศกึษาวจัิยระยะ 2/3 ทีม่กีารปกปิดขอ้มลูหนึง่ดา้น (ระยะที ่1) หรอืปกปิดขอ้มลูสองดา้น (ระยะ

ที ่2) แบบสุม่ในหลายศนูยว์จัิยในหลายประเทศ ทีค่วบคมุดว้ยยาทีม่ฤีทธิรั์กษาและ มกีารเพิม่

ขนาดยา (ระยะที ่1) ทดสอบความไมด่อ้ยกวา่ (ระยะที ่2) เพือ่ประเมนิ ความสามารถในการ

กระตุน้การตอบสนองทางภมูคิุม้กันและความปลอดภัยของเอ็มจ ี1111 (MG1111) ในเด็กทีม่ี

สขุภาพดี

ศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิ กลุกัญญา โชคไพบลูย์

กจิ
กมุารเวชศาสตร์

1542

การศกึษาวจัิยระยะที ่1 เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและเภสัชจลนศาสตรข์องยาราลเทกราเวยีรใ์น

ทารกทีม่กีารสัมผัสเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 ซึง่มคีวามเสีย่งสงูตอ่การตดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 (Protocol

 No. IMPAACT P1110)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1543
การศกึษาวจัิยระยะที ่1 เพือ่ศกึษาความปลอดภัยและเภสัชจลนศาสตรข์องยามาราวริอคในทารก

ทีส่ัมผัสเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 (IMPAACT 2007)
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ จักษุวทิยา

1544

การศกึษาวจัิยระยะที ่1 แบบสุม่ เปิดฉลาก มกีลุม่ควบคมุทีม่ฤีทธิ ์ในการหาขนาดยา เพือ่ประเมนิ

ความปลอดภัย ความสามารถในการทนตอ่ยา และการตอบสนองทางภมูคิุม้กันของยาไอเอ็นโอ-

1800 (INO-1800) เมือ่ใหเ้พยีงชนดิเดยีวหรอืใหร้ว่มกับยาไอเอ็นโอ-9112 (INO-9112)  โดย

การฉีดเขา้กลา้มเนือ้ ตามดว้ยการใชก้ระแสไฟฟ้าผลักตัวยาเขา้สูผ่วิในผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบบี

เรือ้รังทีม่ผีลตรวจแอนตเิจนตอ่เชือ้ไวรัสตับอักเสบบ ี(HBeAg) เป็นบวกซึง่ไดรั้บการรักษาดว้ยสาร

ทีค่ลา้ยคลงึกับนวิคลโีอไซต/์นวิคลโีอไทดท์ีเ่ลอืก

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1545

การศกึษาวจัิยระยะที ่1/2 เพือ่ศกึษาเภสัชจลนศาสตร ์ความทนตอ่ยา และความปลอดภัยของการ

ใหย้าไรฟาเพนตนิและยาไอโซไนอะซดิสัปดาหล์ะครัง้ในหญงิตัง้ครรภแ์ละหญงิหลังคลอดทีม่กีาร

ตดิเชือ้วณัโรคแฝง ซึง่มกีารตดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 และไมม่กีารตดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 (Protocol

 No. IMPAACT P2001)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1546

การศกึษาวจัิยระยะที ่1/2 แบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาเพือ่ศกึษาความปลอดภัย เภสัชจลนศาสตร์

 และประสทิธผิลของการเพิม่ขนาดยาซเีค-101ชนดิรับประทานในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคมะเร็งชนดิกอ้น

ทบึระยะลกุลาม

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิ จารวุรรณ เอก

วลัลภ
อายรุศาสตร์

1547

การศกึษาวจัิยระยะที ่1/2 ของยาเคมบี าบัดสตูรยาเบรนทซูแิมบ เวโดตนิ และยาเมโธเทรกเซท/

ยาแอล-แอสพาราจเินส/ยาเดกซาเมธาโซน (บ-ีเอ็มเอด)ี ในผูป่้วยโรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิ

เอกซต์ราโนดอล เอ็นเค/ท-ีเซลล ์(Extranodal NK/T-cell Lymphoma) ทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเป็น

ครัง้แรก

อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินท์ อายรุศาสตร์

1548

การศกึษาวจัิยระยะที ่1บ/ี2บ ีแบบไมป่กปิด ในพหสุถาบัน เพือ่ศกึษายาพาโนบโินสแตทชนดิ

รับประทาน (แอลบเีอช589), ใหร้ว่มกับยา 5-เอซาไซทดินี (ไวดาซา®) ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีเ่ป็นโรค

มัยอโีลดสิพลาสตกิซนิโดรม (เอ็มดเีอส)โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเรือ้รังชนดิมัยอโีลโมโนซัยตกิ (ซี

เอ็มเอ็มแอล) หรอืโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลัน (เอเอ็มแอล) (Protocol No. 

CLBH589H2101)

ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1549

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบเปิดเผยขอ้มลูยาทีม่กีลุม่การรักษาเดยีวในศนูยว์จัิยหลายแหง่ เพือ่

ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาไอเอ็นซบี0ี54828 (INCB054828) ในอาสาสมัครที่

เป็นโรคมะเร็งทอ่น ้าดรีะยะลกุลาม/ระยะแพรก่ระจาย หรอืไมส่ามารถผา่ตัดออกได ้และมกีารสลับ

ต าแหน่งของตัวรับสารกระตุน้การเจรญิของเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์(FGFR2) ในผูท้ีม่กีารรักษากอ่น

หนา้นีล้ม้เหลว

รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์เิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ  อายรุศาสตร์

1550

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบไมป่กปิด ไมม่กีลุม่ควบคมุ ของการใชย้าเอเวอรโ์รลมิัสรว่มกับยาเล

โทรโซล ในการรักษาโรคมะเร็งเตา้นมระยะแพรก่ระจายทีม่ตีัวรับเอสโตรเจนเป็นบวก ในผูป่้วย

หญงิวยัหมดประจ าเดอืน (Protocol CRAD001Y24135)

ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1551

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบไมป่กปิดการรักษา, ในพหสุถาบัน, กลุม่การทดลองเดยีว, เพือ่

ประเมนิความชอบของผูป่้วยตอ่ยาดเีฟอราซร็ีอกซส์ตูรต ารับใหม ่(ยาเม็ดเคลอืบฟิลม์) เทยีบกับยา

ดเีฟอราซร็ีอกซช์นดิเม็ดส าหรับกระจายตัวในน ้าทีเ่ป็นสตูรต ารับอา้งองิ

ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1552

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบไมป่กปิดการรักษา, ในพหสุถาบัน, กลุม่การทดลองเดยีว, เพือ่

ประเมนิความชอบของผูป่้วยตอ่ยาดเีฟอราซร็ีอกซส์ตูรต ารับใหม ่(ยาเม็ดเคลอืบฟิลม์) เทยีบกับยา

ดเีฟอราซร็ีอกซช์นดิเม็ดส าหรับกระจายตัวในน ้าทีเ่ป็นสตูรต ารับอา้งองิ (Protocol 

No.CICL670FIC05)

ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

1553

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบไมป่กปิดการรักษา, ในพหสุถาบัน, กลุม่ทดลองเดีย่ว, เพือ่ประเมนิ

ความชบอของผูป่้วยตอ่ยาดเีฟอราซร็ีอกซส์ตูรใหม ่(ยาเม็ดเคลอืบฟิลม์) เทยีบกับยาดเีฟอราซี

ร็อกซช์นดิเม็ดส าหรับกระจายตัวในน ้าทีเ่ป็นสตูรต ารับอา้งองิ

อ.นพ.อาจรบ คหูาภนัินท์ อายรุศาสตร์

1554

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบปกปิดขอ้มลูสองทาง โดยการสุม่ และควบคมุดว้ยยาหลอกใน

ศนูยว์จัิยหลายแหง่เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาลสุพาเทอเซปต ์

(Luspatercept) (ACE-536) เมือ่เปรยีบเทยีบกับยาหลอกในผูใ้หญท่ีเ่ป็นโรคโลหติจางธาลัสซี

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

ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1555

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 แบบสุม่ทีม่กีารปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองทาง ควบคมุดว้ยยาหลอก 

เพือ่ประเมนิการออกฤทธิต์า้นไวรัส ผลลัพธท์างคลนิกิ ความปลอดภัย ความทนตอ่ยา และเภสัช

จลนศาสตรข์องสตูรยาลมูไิซตาบนี (เจเอ็นเจ-64041575) ทีใ่หโ้ดยการรับประทาน ในทารกและ

เด็กอาย ุ28 วนั ถงึ 36 เดอืนทีเ่ขา้รักษาในโรงพยาบาลดว้ยเชือ้เรสพริาทอรซีนิไซเทยีลไวรัส

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิ กลุกัญญา โชค

ไพบลูยก์จิ
กมุารเวชศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1556

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 ในศนูยว์จัิยหลายแหง่ท่ัวโลก แบบเปิดเผยขอ้มลูของยาเอนเทรคทนิบิ 

แบบจัดกลุม่ผูป่้วยตามการ แสดงออกของยนีโดยไมข่ ึน้กับชนดิของมะเร็ง (Basket) ส าหรับการ

รักษาผูป่้วยมะเร็งชนดิกอ้นระยะแพรก่ระจายหรอืระยะลกุลามเฉพาะที ่และมผีลการแสดงออกของ

ยนี เอ็นทอีารเ์ค1/2/3, อารโ์อเอส1 (NTRK1/2/3, ROS1) หรอื เอแอลเค (ALK) (Protocol No. 

RXDX-101-02)

อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล อายรุศาสตร์

1557

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 เปิดเผยฉลากยาด าเนนิการในสหสถาบันมกีลุม่การรักษาหลายกลุม่ 

แบง่การศกึษาเป็นสองสว่นเพือ่ประเมนิเภสัชจลนศาสตร ์(PK) ความปลอดภัย และประสทิธผิล

ของยาอะทาซานาเวยีรท์ีเ่สรมิประสทิธภิาพดว้ยยาโคบซิสิแทท (ATV/co) หรอืยาดารนูาเวยีรท์ี่

เสรมิประสทิธภิาพดว้ยยาโคบซิสิแทท (DRV/co) ทีใ่หร้ว่มกับยาพืน้ฐาน (BR) ในผูป่้วยเด็กทีต่ดิ

เชือ้เอชไอว-ี1 โดยเคยไดรั้บการรักษามากอ่นและสามารถควบคมุปรมิาณไวรัสได ้(Protocol 

No.GS-US-216-0128)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1558

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 แบง่เป็นสองสว่น แบบสุม่ เปิดเผยขอ้มลูการรักษาของยาดนูิทซูแิมบ

และยาไอรโินทแีคนเปรยีบเทยีบกับยาไอรโินทแีคนส าหรับการรักษาล าดับทีส่องในอาสาสมัคร

โรคมะเร็งปอดชนดิเซลลข์นาดเล็กทีก่ลับเป็นซ า้หรอืไมต่อบสนองตอ่การรักษา

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิจารวุรรณ เอก

วลัลภ
อายรุศาสตร์

1559

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 แบบเปิดเผยฉลากยา เพือ่ศกึษาเภสัชจลนศาสตร,์ ความปลอดภัย และ

การออกฤทธิต์า้นไวรัสของสตูรยาเม็ดเดีย่วทีป่ระกอบดว้ยยาเอลวทิกีราเวยีร/์โคบซิสิแทท/เอ็ม

ไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซพรอกซลิ ฟมูาเรตในผูต้ดิเชือ้เอชไอว-ี1 วยัรุน่ทีไ่มเ่คยไดรั้บการ

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

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1560

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 แบบเปิดเผยชือ่ยา เพือ่ศกึษาดา้นเภสัชจลนศาสตร ์ความปลอดภัย 

และการออกฤทธิต์า้นไวรัสของยาสตูรผสมขนาดยาคงที ่(FDC) ของสตูรยาจเีอส-9883/ยาเอม

ไทรซทิาบนี/ยาทโีนโฟเวยีร ์อะลาฟีนาไมด ์(GS-9883/F/TAF) ในวยัรุน่และเด็กทีต่ดิเชือ้เอชไอ

ว-ี1 ทีส่ามารถควบคมุปรมิาณไวรัสได ้

ศ. พญ.  กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1561

การศกึษาวจัิยระยะที ่2/3 ในพหสุถาบันด าเนนิการ 2 ระยะในหลายกลุม่การรักษาแบบเปิดเผย

ฉลากยาเพือ่ประเมนิเภสัชจลนศาสตร ์(พเีค) ความปลอดภัย และฤทธิต์า้นไวรัสของยาเอลวทิกีรา

เวยีร ์(อวีจี)ี ทีใ่หร้ว่มกับสตูรยาพืน้ฐาน (บอีาร)์ ทีป่ระกอบดว้ยยายบัยัง้โปรตเิอสทีเ่สรมิ

ประสทิธภิาพดว้ยยารโิทนาเวยีร ์(พไีอ/อาร)์ ในผูป่้วยเด็กทีต่ดิเชือ้เอชไอว-ี1 และเคยไดรั้บการ

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

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1562

การศกึษาวจัิยระยะที ่2เอ แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองทาง ควบคมุดว้ยยาหลอกเพือ่ประเมนิ

ความปลอดภัย ประสทิธผิล และเภสัชจลนศาสตรข์องยาเอแอล-3778 เมือ่ใหร้ว่มกับยาเพ็ก

อนิเตอรเ์ฟอรอน อัลฟา-2เอ ในอาสาสมัครโรคไวรัสตับอักเสบบชีนดิเรือ้รังซึง่ไมเ่คยไดรั้บการ

รักษามากอ่นทีม่ผีลการตรวจแอนตเิจนทีเ่ปลอืกหุม้ของเชือ้ไวรัสตับอักเสบบ ี(HBeAg) เป็นบวก 

(Protocol No. AL-3778-1003)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1563

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบเปิดเผยขอ้มลูยา ในศนูยศ์กึษาวจัิยหลายแหง่ ของการรักษาเพือ่

ควบคมุโรคดว้ยยาอะวลีแูม็บ (เอ็มเอสบ0ี010718ซ)ี เปรยีบเทยีบกับการรักษาอยา่งตอ่เนือ่งดว้ย

เคมบี าบัดล าดับแรกในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรอืทีร่อยตอ่หลอดอาหารและ

กระเพาะอาหารชนดิอะดโีนคารซ์โินมา ซึง่มกีารลกุลามเฉพาะทีโ่ดยไมส่ามารถผา่ตัดออกได ้หรอื

ระยะแพรก่ระจาย

รศ.นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1564

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบไปขา้งหนา้ในศนูยว์จัิยหลายแหง่ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูยา เพือ่ศกึษาความ

ปลอดภัย การตอบสนองทางภมูคิุม้กัน และประสทิธผิลในการหา้มเลอืดของเพกกเิลตเต็ด แฟค

เตอร ์8 (บเีอเอ็กซ ์855) ในผูป่้วยโรคฮโีมฟีเลยี เอ ชนดิรนุแรง (แฟคเตอร ์8 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1) 

อายนุอ้ยกวา่ 6 ปี ซึง่ไมเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น (PUP)

รองศาสตราจารยน์ายแพทยบ์ญุช ู พงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1565

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบปกปิดขอ้มลูสองทาง โดยการสุม่  และควบคมุดว้ยยาหลอกใน

ศนูยว์จัิยหลายแหง่  เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาลสุพาเทอเซปต ์

(Luspatercept (เอซอี-ี536)) เมือ่เปรยีบเทยีบกับยาหลอกในผูใ้หญท่ีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บเม็ดเลอืด

แดงเป็นประจ าเนือ่งจากโรคโลหติจางธาลัสซเีมยีชนดิเบตา้

รศ.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตรแ์ละศนูยธ์าลัสซเีมยี

1566

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ เชงิเปรยีบเทยีบ เปิดเผยชือ่ยา ด าเนนิการแบบพหสุถาบันใน

หลายประเทศเพือ่ประเมนิความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิการตอบสนองทางภมูคิุม้กันและความ

ปลอดภัยของวคัซนีป้องกันโรคคอตบี บาดทะยกั ไอกรน-วคัซนีป้องกันโรคโปลโิอชนดิฉีด 

(DTaP-IPV) ทีใ่หใ้นเด็กทารกสขุภาพดี

ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1567

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยขอ้มลูการรักษา  เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของการรักษาดว้ยยาอะเล็คทนิบิหลังการผา่ตัดเปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยยาเคมี

บ าบัดทีม่แีพลทนัิมเป็นสว่นประกอบหลังการผา่ตัด ในผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิไมใ่ชเ่ซลลเ์ล็ก

ระยะ 1 บ ี(เนือ้งอกมขีนาดตัง้แต ่4 เซนตเิมตรขึน้ไป) จนถงึระยะ  3 เอ ทีม่เีอนไซมอ์ะนาพลาสตกิ

 ลมิโฟมา ไคเนสเป็น บวก ซึง่ไดรั้บการผา่ตัดเนือ้งอกออกอยา่งสมบรูณ์แลว้

ผศ.พญ. กฤตยิา   กอไพศาล อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1568

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยขอ้มลูยา ควบคมุดว้ยยาทีม่ฤีทธิใ์นการรักษา เพือ่

เปรยีบเทยีบยาเอแอลเอ็กซเ์อ็น1210 (ALXN1210) กับยาเอควิลซิแูมบ (ECULIZUMAB) ใน

ผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่ภีาวะโลหติจางเนือ่งจากเม็ดเลอืดแดงแตกในกระแสโลหติในเวลากลางคนืท าให ้

มฮีโีมโกลบนิในปัสสาวะ (PNH) และไมเ่คยไดรั้บยายบัยัง้คอมพลเีมนตม์ากอ่น

ศ.นพ.วนัชยั วนะชวินาวนิ อายรุศาสตร์

1569

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยชือ่ยา ด าเนนิการในศนูยว์จัิยหลายแหง่ เพือ่เปรยีบเทยีบ

การใหย้าอะทโิซลซิแูมบ(แอนตบิอดตีา้นพดี-ีแอลวนั) รว่มกับยาเคมบี าบัดกลุม่แอนทราไซคลนิ/

กลุม่แท็กแซน กับการใหเ้คมบี าบัดเพยีงอยา่งเดยีวในผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมชนดิทรปิเป้ิลเนกา

ทฟีทีส่ามารถผา่ตัดได ้(Protocol No. BIG 16-05/AFT-27/WO39391)

รศ. พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

1570

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ และเปิดเผยขอ้มลูการรักษา เพือ่ศกึษาประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของการเปลีย่นไปใชย้าสตูรผสมทีม่ขีนาดยาคงที ่(เอฟดซี)ี ของยาจเีอส-9883/เอ็มไทร

ซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์อะลาฟีนาไมด ์(จเีอส-9883/เอฟ/ทเีอเอฟ) แทนสตูรเดมิคอืยาเอลวทิกิรา

เวยีร/์โคบซิสิแทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์อะลาฟีนาไมด ์(อ/ีซ/ีเอฟ/ทเีอเอฟ) ยา

เอลวทิกิราเวยีร/์โคบซิสิแทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซโพรซลิ ฟมูาเรต (อ/ีซ/ีเอฟ/ทดีี

เอฟ) หรอืยาอะทาซานาเวยีร+์ยารโิทนาเวยีร+์ยาเอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซโพรซลิ ฟู

มาเรต (เอทวี+ีอารท์วี+ีเอฟทซี/ีทดีเีอฟ) ในผูห้ญงิทีต่ดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1 ซึง่มกีารกดปรมิาณ

ไวรัสในกระแสเลอืด

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

1571

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ชนดิเก็บขอ้มลูไปขา้งหนา้ ปกปิดสองทาง ควบคมุดว้ยยาหลอก 

ของการใหย้าวจีเีอ็กซ-์3100 แบบฉีดเขา้กลา้มเนือ้ตามดว้ยการน าสง่ยาดว้ยกระแสไฟฟ้าโดยใช ้

CELLECTRA™ 5PSP ส าหรับรักษารอยโรคในเยือ่บสุแควมัสขัน้สงู (High Grade Squamous 

Intraepithelial Lesion, HSIL) บรเิวณปากมดลกูทีส่ัมพันธก์ับเชือ้ไวรัสเอชพวี-ี16 และ/หรอืเอช

พวี-ี18

รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์รีพงศ ์อนิทศร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1572

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ด าเนนิการในหลายศนูยว์จัิย มกีารเปิดเผยขอ้มลูการรักษาและมี

กลุม่การรักษาสองกลุม่ เพือ่ประเมนิเภสัชจลนศาสตร ์ประสทิธผิลและความปลอดภัยของการให ้

ยาสตูรผสมของยาเพอรท์ซูแูมบและยาทราสทซูแูมบทีม่ขีนาดยาคงทีร่ว่มกับยาเคมบี าบัดแบบฉีด

เขา้ใตผ้วิหนังในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะแรกซึง่มเีฮอรท์เูป็นบวก

รศ.พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1573

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย โดยมกีลุม่ควบคมุในการใชย้าพดีอีาร์

001 รว่มกับยาดาบราฟินบิและยาทราเมทนิบิ เปรยีบเทยีบกับการใชย้าหลอก รว่มกับยาดาบราฟิ

นบิและยาทราเมทนิบิ ในผูป่้วยโรคมะเร็งผวิหนังทีไ่มส่ามารถรักษาไดด้ว้ยการผา่ตัดมากอ่น หรอื

ในระยะแพรก่ระจายทีม่กีารกลายพันธุข์องบรีาฟ ว6ี00

รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์เิชยีร  ศรมีนุนิทร์

นมิติ
อายรุศาสตร์

1574

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก ของยาแอลออีี

011หรอืยาหลอก ในการใหร้ว่มกับยาทาม็อกซเิฟนและยาโกเซเรลนิ หรอืยายบัยัง้เอนไซมอ์โร

มาเตสในกลุม่ทีไ่มใ่ชส่เตยีรอยด(์ยากลุม่เอ็นเอสเอไอ)และยาโกเซเรลนิ ในการรักษาผูห้ญงิวยั

กอ่นหมดประจ าเดอืนทีเ่ป็นโรคมะเร็งเตา้นมระยะลกุลาม ทีม่ผีลตัวรับฮอรโ์มนเป็นบวกและผลตัวรับ

เฮอรท์เูป็นลบ (Protocol No. CLEE011E2301)

ผศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1575

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาตอ่ผูส้ังเกตการณ์ ควบคมุดว้ยวคัซนีหลอก

ซึง่ด าเนนิการแบบพหสุถาบันเพือ่ประเมนิประสทิธผิล ความปลอดภัย และความสามารถในการ

กระตุน้ภมูคิุม้กันของวคัซนีป้องกันไขห้วดัใหญช่นดิ 4 สายพันธุใ์นรปูแบบอนุภาคขนาดเล็กคลา้ย

ไวรัส (วแีอลพ)ี ทีผ่ลติจากอนุพันธุข์องพชืในผูใ้หญท่ีม่อีาย ุ18-64 ปี

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1576

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้สองฝ่ายของการใหย้าเคมบี าบัดคาร์

โบพลาตนิ-พาคลแิทคเซล/แนบ-พาคลแิทคเซล รว่มกับยาแพมโบรลซิแูมบ (ยาเอ็มเค-3475) 

หรอืไมม่ยีาแพมโบรลซิแูมบรว่มดว้ย เป็นการรักษาล าดับแรกในอาสาสมัครโรคมะเร็งปอดทีไ่มใ่ช่

เซลลข์นาดเล็ก ชนดิสความัสเซลล ์ระยะแพรก่ระจาย (KEYNOTE-407)

รองศาสตรจารยน์ายแพทยว์เิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1577

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น  แบบกลุม่คูข่นาน  ขนาดยาทีส่มมลูยก์ัน

 ด าเนนิการแบบพหสุถาบัน เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิล ความปลอดภัย และเภสัชจลนศาสตร์

ของยาเอชด2ี01 (HD201) กับยาเฮอรเ์ซปตนิ (Herceptin®) ในผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมระยะ

เริม่ตน้ทีม่ตีัวรับเฮอรท์เูป็นบวก (HER2+)

ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยพ์รชยั   โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

1578

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก ในศนูยศ์กึษาวจัิย

หลายแหง่ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาพโิมดเิวยีรร์ว่มกับการรักษาทีเ่ป็น

มาตรฐานการดแูลในผูป่้วยวยัรุน่ ผูใ้หญ ่และผูส้งูอายทุีเ่ขา้พักรักษาในโรงพยาบาลจากการตดิเชือ้

ไขห้วดัใหญส่ายพันธุ ์เอ (Protocol No. 63623872FLZ3001)

รศ. ดร. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1579

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก ในศนูยศ์กึษาวจัิย

หลายแหง่ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาพโิมดเิวยีรร์ว่มกับการรักษาทีเ่ป็น

มาตรฐานการดแูลในอาสาสมัครวยัรุน่ ผูใ้หญ ่และผูส้งูอายทุีไ่มไ่ดเ้ขา้พักรักษาในโรงพยาบาลจาก

การตดิเชือ้ไขห้วดัใหญส่ายพันธุ ์เอ และมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิภาวะแทรกซอ้น (Protocol No. 

63623872FLZ3002)

รศ. ดร. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

1580

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก ด าเนนิการใน

ศนูยว์จัิยหลายแหง่เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของเจล เอสพแีอล7013 

(SPL7013) (VivaGel®-ววีา่เจล) ในการป้องกันการกลับเป็นซ า้ของภาวะชอ่งคลอดอักเสบจาก

เชือ้แบคทเีรยี

ผศ. นพ.มานพชยั ธรรมคันโธ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1581

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก ซึง่ด าเนนิการใน

ศนูยว์จัิยหลายแหง่ในหลายประเทศ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาไรวาร็อก

ซาแบนในการลดความเสีย่งของการเกดิภาวะหลอดเลอืดอดุตันทีส่ าคัญในผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

แดงสว่นปลายอดุตันแบบมอีาการซึง่เขา้รับการผา่ตัดเปิดหลอดเลอืดทีอ่ดุตันทีบ่รเิวณขา

ศ.นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์

1582

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองฝ่ายเพือ่ประเมนิความปลอดภัยและ

ประสทิธผิลของยาเอลวทิกิราเวยีร/์โคบซิสิแทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซโพรซลิ ฟู

มาเรตเปรยีบเทยีบกับยาอะทาซานาเวยีรท์ีเ่สรมิประสทิธภิาพดว้ยยารโิทนาเวยีรซ์ ึง่ใหร้ว่มกับ

ยาเอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซโพรซลิ ฟมูาเรตในผูห้ญงิทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี1 และยงัไมเ่คย

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

รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1583

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดทัง้สองขา้งเพือ่เปรยีบเทยีบยาทอีาร-์701เอฟเอกับยาไลเน

โซลดิส าหรับรักษาภาวะตดิเชือ้แบคทเีรยีชนดิแกรมบวกในโรงพยาบาลในผูป่้วยปอดอักเสบทีใ่ส่

เครือ่งชว่ยหายใจ (Protocol No.TR701-132)

รศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

1584

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูการรักษา เพือ่เปรยีบเทยีบการใหเ้พคซา-เวค 

(Pexa-Vec) (วคัซนีแกรนูโลไซต ์โมโนไซต ์โคโลนีสตมิเูลตติง้แฟคเตอร ์(GM-CSF) / ไวรัสที่

ถกูท าใหเ้อนไซมไ์ทมดินีไคเนสหมดฤทธิ)์ ตามดว้ยการใหย้าโซราฟินบิ (Sorafenib) กับการใหย้า

โซราฟินบิเพยีงชนดิเดยีว ในผูป่้วยมะเร็งเซลลต์ับระยะลกุลาม (HCC) ซึง่ไมเ่คยไดรั้บการรักษา

แบบท่ัวรา่งกายมากอ่น

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์  แทนวนัดี อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1585

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ทีป่กปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอกของยาเทอร์

โมด็อกซ®์ (ยาไลโซ-เทอรโ์มเซนซทิฟี ลพิโปโซมอล -แอลทแีอลด)ี ในมะเร็งเซลลต์ับ (เฮชซี

ซ)ี โดยใชก้ารจีท้ าลายกอ้นมะเร็งดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีส่งู (อารเ์อฟเอ) แบบมาตรฐานทีใ่ชเ้วลา

การรักษา ≥ 45 นาทสี าหรับกอ้นมะเร็งเดีย่วทีม่ขีนาด ≥3 ซม. ถงึ ≤7 ซม. (Protocol No. 

104-13-302)

รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1586

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูยาและด าเนนิการในศนูยว์จัิยหลายแหง่ของ

ยาเอเอสพ ี2215 (ASP2215) เปรยีบเทยีบกับเคมบี าบัดทีใ่หเ้มือ่ไมต่อบสนองตอ่การรักษาใน

ผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันแบบไมอลีอยด ์(AML) ทีก่ลับมาเป็นซ า้หรอืดือ้ตอ่การ

รักษารว่มกับมกีารกลายพันธุข์องยนีเอฟแอลท ี3

อ.ดร.นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1587

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ทีม่กีารเปิดเผยชือ่ยา (ผูส้นับสนุนการวจัิยไดรั้บการปกปิดขอ้มลู

การรักษา) ควบคมุดว้ยยาออกฤทธิ ์ด าเนนิการในกลุม่คูข่นาน แบบพหสุถาบัน โดยมเีหตกุารณ์ที่

สนใจเป็นตัวขับเคลือ่นการด าเนนิการศกึษาวจัิยในอาสาสมัครทีไ่มม่กีารฟอกไตทีม่ภีาวะโลหติ

จางซึง่สัมพันธก์ับโรคไตเรือ้รัง เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธผิลของยาดาโพรดัสแทท 

(daprodustat) เปรยีบเทยีบดารบ์โีพอตินิอัลฟ่า (darbepoetin alfa) ชือ่ยอ่โครงการวจัิย  

(ภาษาไทย) การศกึษาภาวะโลหติจางในผูป่้วยโรคไตเรือ้รัง: การสรา้งเม็ดเลอืดแดงผา่นทาง

ยาดาโพรดัสแททซึง่เป็นตัวยบัยัง้เอนไซมโ์พรลลิไฮดรอกซเิลส (PHI) ชนดิใหม ่โดยไมต่อ้งมี

การฟอกไต

รศ.นพ.เกรยีงศักดิ ์ วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

1588

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 โดยด าเนนิการในศนูยว์จัิยหลายแหง่แบบสุม่ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้นของ

การใชพ้าลโบซคิลบิ (ตัวยบัยัง้ซดีเีค 4/6 ชนดิรับประทาน) รว่มกับเลทโทรโซลเปรยีบเทยีบกับ

การใชย้าหลอกรว่มกับเลทโทรโซลเพือ่การรักษามะเร็งเตา้นมระยะลกุลามในสตรชีาวเอเชยีหลัง

วยัหมดประจ าเดอืนทีม่อีอีาร(์ER)เป็นบวกและเฮอรท์ู(HER2)เป็นลบซึง่ยงัไมเ่คยไดรั้บการรักษา

มากอ่น (Protocol No. A5481027)

ผศ. พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

1589

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายศนูย ์ชนดิสุม่ แบบปกปิดกลุม่การรักษาทัง้สองฝ่าย โดยควบคมุ

ดว้ยตัวเปรยีบเทยีบทีอ่อกฤทธิจ์รงิ เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความสามารถในการทนตอ่ยา และ

ความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิภมูคิุม้กันของวคัซนี ว1ี14 (V114) เมือ่มกีารฉีดวคัซนี นวิ

โมแวกซ ์23 (PNEUMOVAX 23) ใหด้ว้ยในอกีแปดสัปดาหต์อ่มา ในผูใ้หญท่ีต่ดิเชือ้เอชไอว ี

(PNEU–WAY)

รศ. นพ. วนัิย  รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561
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1590

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยการรักษาไมม่กีลุม่ควบคมุเพือ่ศกึษา

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาคมุก าเนดิเอสเอชท ี00658 ไอดทีีป่ระกอบดว้ยยาเอสตรา

ไดออล วาเลอเรท และยาดโีนเจสท ์ผสมกันเป็น 4 ชว่ง ส าหรับรับประทาน 28 วนั เป็นระยะเวลา 

13 รอบในอาสาสมัครเพศหญงิทีม่สีขุภาพแข็งแรง (Protocol no. BAY 86-5027)

รศ. นพ.สรุศักดิ ์อังสวุฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1591

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ชนดิสุม่ แบบปกปิดการรักษาทัง้ 2 ฝ่าย โดยควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่

ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของการบรหิารยา บลสิซบิมิอด ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคซสิ

เทมกิ ลปัูส อรีทิมีาโตซัส (Protocol No: AN-SLE333)

ผศ. พญ. อัจฉรา กลุวสิทุธิ อายรุศาสตร์

1592

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ชนดิสุม่ แบบปกปิดขอ้มลูทัง้ 2 ฝ่าย โดยด าเนนิการในหลายศนูย ์เพือ่

เปรยีบเทยีบประสทิธผิล ความปลอดภัย เภสัชจลนศาสตร ์และการตอบสนองทางภมูคิุม้กัน 

ระหวา่งยาเอสบ8ี (เสนอเป็นยาชวีวตัถคุลา้ยคลงึยาบวีาซซิแูมบ) และยาอวาสตนิ® ในอาสาสมัคร

โรคมะเร็งปอดทีไ่มใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กชนดิไมใ่ชเ่ซลลส์ความัส ระยะแพรก่ระจายหรอืกลับเป็นซ า้

รศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1593

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ด าเนนิการในหลายสถาบัน แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย เพือ่

เปรยีบเทยีบยาเอ็มแอลเอ็น 9708 ชนดิรับประทานทีใ่หร้ว่มกับยาลนีาลโิดไมดแ์ละเดก๊ซาเมทา

โซน กับยาหลอกทีใ่หร้ว่มกับยาลนีาลโิดไมด ์และเดก๊ซาเมทาโซน ในผูใ้หญท่ีเ่ป็นผูป่้วยโรคมะเร็ง

เม็ดเลอืดขาวชนดิมัลตเิพลิมัยอโิลมาทีก่ลับมาเป็นซ า้ และ/หรอืไมต่อบสนองตอ่การรักษา

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

1594

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 พหสุถาบัน แบบสุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอกแบบปกปิดการรักษาทัง้สองทาง

ของยาอะทโีซลซิแูมบ (แอนตบิอดตีอ่พดี-ีแอล1) เมือ่ใหร้ว่มกับยาเจมไซตาบนี/ยาคารโ์บพลาตนิ

เปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยยาเจมไซตาบนี/ยาคารโ์บพลาตนิเพยีงอยา่งเดยีวในผูป่้วยโรคมะเร็ง

เซลลเ์ยือ่บผุวิของกระเพาะปัสสาวะระยะลกุลามเฉพาะทีห่รอืระยะแพรก่ระจายซึง่ยงัไมเ่คยไดรั้บ

การรักษามากอ่นและไมส่ามารถไดรั้บการรักษาดว้ยสตูรยาทีม่ยีาซสิพลาตนิเป็นสว่นประกอบ

รองศาสตรจารยน์ายแพทยว์เิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1595

การศกึษาวจัิยระยะที ่3, พหสุถาบัน แบบสุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอก และปกปิดขอ้มลูชนดิรักษาทัง้

สองดา้น เพือ่ทดสอบการรักษาดว้ยยาไอปาทาเซอรท์บิรว่มกับยาอะบริาเทอโรนรว่มกับยา เพรดนิ

โซน/ยาเพรดนโิซโลน เปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยยาหลอกรว่มกับยาอะบริาเทอโรนรว่มกับยาเพ

รดนโิซน/ยาเพรดนโิซโลน ในผูป่้วยมะเร็งตอ่มลกูหมากระยะแพรก่ระจายทีด่ือ้ตอ่วธิกีารรักษาแบบ

ยบัยัง้การสรา้งฮอรโ์มน ชนดิทีไ่มแ่สดงอาการหรอืมอีาการเพยีงเล็กนอ้ย และยงัไมเ่คยไดรั้บการ

รักษามากอ่น

นพ. ปองวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์
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1596

การศกึษาวจัิยระยะที ่3บ/ี4 แบบสุม่ เพือ่ศกึษาจดุยตุดิา้นความปลอดภัยของยาโทฟาซทินิบิ 

(TOFACITINIB) 2 ขนาดโดยเปรยีบเทยีบกับยายบัยัง้ทเูมอรเ์นโครซสิแฟคเตอร ์(TUMOR 

NECROSIS FACTOR, TNF) ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด ์(Protocol No. 

A3921133)

ผศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

1597

การศกึษาวจัิยระยะที2่/3 ชนดิสุม่ แบบปกปิดการรักษาทัง้ 2 ฝ่าย โดยควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่

ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของการบรหิารยา บลสิซบิมิอด ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคไต

ชนดิไอจเีอ (IgA Nephropathy) (Protocol No: AN-IGN3321)

รศ. นพ.เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

1598

การศกึษาวจัิยระยะทีส่อง แบง่เป็นสองกลุม่การรักษาโดยการสุม่ แบบเปิดฉลากยา ซึง่ท าในหลาย

สถาบัน เพือ่ประเมนิความรว่มมอืในการรักษา ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของสตูรต ารับยาดี

เฟอราซร็ีอกซท์ีด่ขี ึน้(ชนดิแกรนูล) ในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะเหล็กเกนิ

รศ.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1599

การศกึษาวจัิยระยะทีส่อง แบบเปิดฉลากยา หลายกลุม่การรักษา ท ารว่มกันในหลายสถาบันของยา

เซอรทินิบิ ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคมะเร็งชนดิเป็นกอ้นระยะลกุลามและโรคมะเร็งโลหติวทิยา ทีม่ี

ลักษณะความผดิปกตทิางพันธกุรรมของอนาพลาสตกิ ลมิโฟมา ไคเนส (เอแอลเค)

รศ.นพ.สทิธิ ์สาธรสเุมธี อายรุศาสตร์

1600

การศกึษาวจัิยระยะทีส่าม แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ท ารว่มกันในหลายสถาบัน เป็น

ระยะเวลา 48 สัปดาห ์โดยมชีว่งควบคมุดว้ยยาหลอก 12 สัปดาหแ์รก เพือ่ประเมนิความปลอดภัย

และประสทิธภิาพของยาโอสโิลโดรสแตท ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคคชุชิง่)

รศ.พญ. อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

1601

การศกึษาวจัิยระยะทีห่นึง่บ/ีระยะทีส่องของยาเซอรทินิบิซึง่เป็นยายบัยัง้เอแอลเค ในการใหร้ว่มกับ

 ยาแอลออี0ี11ซึง่เป็นยายบัยัง้ซดีเีค4/6 ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคมะเร็งปอดชนดิเซลลไ์มเ่ล็กทีม่ผีล

ตรวจเอแอลเคเป็นบวก (Protocol No. CLEE011X2110C)

รศ. นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

1602

การศกึษาวจัิยระหวา่งประเทศ ทีไ่ดรั้บการควบคมุ แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่ายของวคัซนี

รนิโดเพพพมิัท/จเีอ็ม-ซเีอสเอฟรว่มกับยาเทโมโซโลไมดท์ีใ่ห ้แบบเสรมิ ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

วนิจิฉัยใหมว่า่เป็นโรคเนือ่งอกกลัยโอบลาสโตมาชนดิทีม่อีจีเีอฟอารก์ลายพันธุ ์ประเภท 3 ซึง่

ไดรั้บการผา่ตัดออกแลว้ (การศกึษาวจัิย “แอค โฟร”์)

รศ. นพ.สทิธิ ์สาธรสเุมธี อายรุศาสตร์

1603

การศกึษาวจัิยรับชว่งตอ่ แบบไมป่กปิด พหสุถาบัน เพือ่ศกึษาความปลอดภัยระยะยาวส าหรับ

ผูป่้วยทีเ่ป็นทเูบอรัส สเคลอโรซสิ (Tuberous sclerosis complex) และมอีาการชกัทีม่จีดุก าเนดิ

เฉพาะทีแ่บบดือ้ตอ่การรักษา และไดรั้บการตัดสนิโดยผูว้จัิยวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรักษาดว้ย

ยาเอเวอโรลมิัสหลังเสร็จสิน้การศกึษาวจัิยหมายเลข ซอีารเ์อด0ี01เอ็ม2304 (EXIST-3)

รศ.นพ. สรุชยั  ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์
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1604

การศกึษาวจัิยสว่นตอ่ขยาย ในศนูยว์จัิยหลายแหง่ แบบเปิดฉลาก ระยะที ่3 เพือ่ประเมนิความ

ปลอดภัยและประสทิธผิลของยารคีอมบแินนทโ์คแอกกเูลชัน่แฟคเตอร ์8 (rVIII-SingleChain, ซี

เอสแอล627) ในอาสาสมัครทีเ่ป็นโรคฮโีมฟิเลยี เอ ขัน้รนุแรง (Protocol No. CSL627_3001)

ผศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1605

การศกึษาวจัิยสว่นตอ่ขยาย พหสุถาบัน แบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาในผูป่้วยทีเ่คยเขา้รว่มการ

ศกึษาวจัิยยาอะทโีซลซิแูมบทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิทเจเนนเทค- และ/หรอื บรษัิทเอฟ 

ฮอฟฟ์มันน-์ลาโรช จ ากัด

ผศ.พญ. จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

1606

การศกึษาวจัิยสว่นตอ่ขยายระยะยาว ระดับยา 2 ขนาด แบบกลุม่คูข่นาน ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น 

ในศนูยศ์กึษาวจัิยหลายแหง่ เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ประสทิธผิล และความสามารถในการ

กระตุน้ใหเ้กดิปฏกิริยิาตอบสนองทางภมูคิุม้กัน (immunogenicity) ระยะยาวของยา BIIB023 ใน

ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคไตอักเสบลปัูส (Lupus Nephritis) (Protocol No. 211LE202)

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

1607

การศกึษาวจัิยสหสถาบัน ระยะ 2 บ ีแบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ท าเป็นกลุม่คูข่นาน 

ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ศกึษาหาระดับของขนาดยาเจเอ็นเจ–38518168 ในผูเ้ขา้รว่มโครงการที่

เป็นโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด ์ทีม่อีาการทัง้ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาเมโทเทรกเซตรว่มดว้ย 

(Protocol no.38518168ARA2002)

ศ. คลนิกิ นพ.สรุศักดิ ์นลิกานุวงศ์ อายรุศาสตร์

1608

การศกึษาวจัิยส าคัญ แบบพหสุถาบัน โดยเปิดเผยการรักษา แบบสุม่ ท าเป็นกลุม่คูข่นาน โดยมี

กลุม่ควบคมุทีไ่ดรั้บยาออกฤทธิ ์เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพ ความปลอดภัย ความทนตอ่ยา และเภสัช

จลนศาสตรข์องยามวิเรพาวาดนิ (Murepavadin) ทีใ่ชร้ว่มกับยาปฏชิวีนะตา้นเชือ้แบคทเีรยีซโูด

โมแนส (Pseudomonas) หนึง่ชนดิ เทยีบกับการใชย้าปฏชิวีนะตา้นเชือ้แบคทเีรยีซโูดโมแนส 

(Pseudomonas) สองชนดิ ในอาสาสมัครผูใ้หญ ่ซึง่เป็นโรคปอดอักเสบทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งชว่ย

หายใจ ซึง่ตอ้งสงสัยหรอืไดรั้บการยนืยนัแลว้วา่มสีาเหตมุาจากเชือ้ซโูดโมแนส แอรจูโินซา 

(Pseudomonas Aeruginosa)

รศ.ดร.พญ. ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1609
การศกึษาวจัิยหาปัจจัยเสีย่งทางคลนิกิและผลการรักษาของโรคหลอดเลอืดด าชัน้ลกึของขาอดุ

ตันจากลิม่เลอืด ในผูป่้วยทีม่ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลศริริาช จากประสบการณ์สบิปี
ศ. นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์

1610
การศกึษาสมรรถนะการท างานของหวัใจหญงิตัง้ครรภโ์ดยการใหเ้ดนิภายในเวลา 6 นาท ี

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

1611
การศกึษาสัดสว่นความยาวของกระดกูแขนสว่นตน้ เพือ่เป็นต าแหน่งอา้งองิในการตัง้ความสงูขอ้

เทยีมหวัไหล ่ในการผา่ตัดรักษาผูป่้วยทีก่ระดกูตน้แขนสว่นตน้หกั
ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1612 การศกึษาสัดสว่นทางกายภาพของใบหนา้ในสตรไีทยทีม่คีวามสวยงาม ผศ. นพ.สรวฒุ ิชอูอ่งสกลุ ศัลยศาสตร์
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1613 การศกึษาสาเหตแุละลักษณะทางคลนิคิของภาวะยเูวยีอักเสบในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.ณัฐพร เทศะวบิลุ จักษุวทิยา

1614 การศกึษาสายพันธุไ์วรัสตับอักเสบอชีนดิเฉียบพลันและลักษณะของสารพันธกุรรม รศ. ดร.สดุา ลยุศริโิรจนกลุ จลุชวีวทิยา

1615
การศกึษาสายพันธุข์องไวรัสตับอักเสบซ ีในกลุม่ผูป่้วยฮโีมฟิเลยีทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบซ ีและ

ด าเนนิโรคในกลุม่ประชากรฮโีมฟีเลยีเอและบใีนโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ.ศวิะพร ไชยนุวตั ิ อายรุศาสตร์

1616 การศกึษาสารกอ่ภมูแิพข้องหญา้และวชัพชืทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคจมกูอักเสบภมูแิพใ้นคนไทย อ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

1617

การศกึษาสารชวีโมเลกลุและผลตอ่การท างานของเอนไซมไ์ซโตโครมพ4ี50 (CYP450) ของยา

เม็ด

สหศัธารา ในเซลลต์ับทีเ่พาะเลีย้ง (HepaRG cells)

อาจารย ์ดร. อรอษุา ธรรมเสรมิสรา้ง และ น.ส.

ณัฐชยา เซีย่งฉนิ
สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1618
การศกึษาหญงิตัง้ครรภต์ดิเชือ้เอชไอวทีีม่ภีาวะการแตกหรอืร่ัวของถงุน ้าคร า่กอ่นอายคุรรภ ์34

สัปดาห์
อ. พญ.นลัท สมภักดี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1619
การศกึษาหน่วยพันธกุรรมทีส่ง่ผลตอ่ความไวในการเกดิกลุม่อาการสตเีวนส-์จอหน์สันและโรค

ทอกซกิอปิีเดอรม์ัลนีโครลัยซสิ
รศ. พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

1620
การศกึษาหนา้ทีข่อง transcription co-activator YAP ในการเจรญิของเซลลเ์ลอืดทีส่รา้งจาก

เซลลต์น้ก าเนดิ
ดร.จันทรเ์จา้ ลอ้ทองพานชิย์

ศนูยค์วามเป็นเลศิทางงานวจัิยสเต็มเซลล์

ของศริริาช

1621
การศกึษาหาความแมน่ย าของการตรวจหานิว่ในไตโดยอัลตราซาวดเ์ทยีบกับเอกซเรยค์อมพวิเตอร์

 โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่มอีาการกับกลุม่ไมม่อีาการแสดงของนิว่ในไต
อ. พญ.ชนกิานต ์ธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1622
การศกึษาหาความแมน่ย าของน ้ายาสกัดจากแป้งสาลทีีผ่ลติขึน้เองในการวนิจิฉัยการแพแ้ป้งสาลี

ชนดิเฉียบพลัน
ศ.พญ.อรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

1623

การศกึษาหาความชกุและปัจจัยทสีัมพันธก์ับการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลันและภาวะเกลอืแร่

โซเดยีมในเลอืดต า่ภายหลังไดรั้บยาอมิมโูนโกลบลูนิทางหลอดเลอืดด า (Intravenous 

immunoglobulin; IVIg)

พญ.นันทนัช จันทรเ์ลศิฟ้า อายรุศาสตร์

1624
การศกึษาหาความชกุของเชือ้แบคทเีรยี ในผูป่้วยทีม่ภีาวะอักเสบเฉียบพลันของโพรงอากาศแม็

กซลิลา่
ผศ. นพ.อนัญญ ์เพฑวณชิ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1625
การศกึษาหาความชกุของกลุม่อาการขาอยูไ่มส่ขุในผูป่้วยโรคพารก์นิสันกับกลุม่ประชากรผูใ้หญ่

ทีม่ารับบรกิารในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1626 การศกึษาหาความชกุของอาการเวยีนศรีษะและบา้นหมนุในผูป่้วยโรคปวดศรีษะไมเกรน ผศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

1627
การศกึษาหาความสัมพันธร์ะหวา่ง highly sensitive cardiac Troponin T (hsTNT) และ SYNTAX

 score รว่มกับผลกระทบทางคลนิกิ
พญ.พลอย เพ็งชะตา อายรุศาสตร์

1628
การศกึษาหาความสัมพันธร์ะหวา่งความลกึของการตัดกระดกูหนา้แขง้สว่นตน้กับการใชง้านขอ้เขา่

 ภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เทยีมแบบบางสว่นดา้นใน
รศ. นพ.พัชรพล อดุมเกยีรติ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1629
การศกึษาหาความหลากหลายทางพันธกุรรมของยนีทีม่คีวามสัมพันธก์ับความรนุแรงของ

โรคธาลัสซเีมยีชนดิเบตา้อใีนประเทศไทย
อ. พญ.ฉัตร ีหาญทวพัีนธุ์ อายรุศาสตร์

1630
การศกึษาหาชนดิและปรมิาณสารชว่ยการเจรญิเตบิโตทีก่ระตุน้การเคลือ่นตัวของเซลลต์น้ก าเนดิ

น ้าคร า่
ดร.ทัศนีย ์เพิม่ไทย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1631
การศกึษาหาปัจจัยการรักษาโดยการผา่ตัดทีม่ผีลตอ่การกลับเป็นซ า้ของเนือ้งอก Atypical 

meningioma
อ. นพ.หลักชยั พลวจิติร ศัลยศาสตร์

1632

การศกึษาหาปัจจัยทางคลนิกิทีส่ัมพันธก์ับการตรวจพบพังผดืทีไ่ตอยา่งมากจากการตรวจทาง

พยาธวิทิยา และหาสมการในการท านายโอกาสพบพังผดืในเนือ้ไตอยา่งมากในผูป่้วยโรคไตทีม่ี

พยาธสิภาพเดน่ทีโ่กลเมอรลูัส

อ. นพ.นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธิ อายรุศาสตร์

1633
การศกึษาหาปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับความลกึของสายสวนหลอดเหลอืดด าใหญ ่Internal jugular 

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

1634
การศกึษาหายนีกอ่โรคโดยวธิตีรวจรหสัพันธกุรรมแบบทัง้เอ็กโซมเพือ่ใหก้ารวนิจิฉัยโรคกลา้มเนือ้

ออ่นแรงจากพันธกุรรมในประเทศไทย
รศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1635
การศกึษาหาล าดับพันธกุรรมของยนีทัง้หมดในผูป่้วยไทยทีเ่ป็นโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวและโรคไข

กระดกูชนดิอืน่
ศ. ดร. พญ.จริาย ุเอือ้วรากลุ อายรุศาสตร์

1636 การศกึษาหาวธิกีารทีใ่หผ้ลลัพทท์ีด่ทีีส่ดุ ในการผา่ตัดแบบ Z plasty หลายๆตัวตอ่เนือ่งกัน รศ.นพ.จงด ีอาวเจนพงษ์ ศัลยศาสตร์

1637
การศกึษาหาสมการคณติศาสตรท์างคลนิกิเพือ่คาดการณ์การกลับเป็นซ า้ของโรคมะเร็งตอ่ม

ลกูหมากหลังรับการรักษาดว้ยการผา่ตัดในผูป่้วยทีพ่บลักษณะเสีย่งทางพยาธวิทิยา
พญ.สรนิยา บวรภัทรปกรณ์ รังสวีทิยา

1638
การศกึษาหาอัตราการเป็นมะเร็งเตา้นมและปัจจัยในการท านายการเป็นมะเร็งเตา้นมในการผดิรปู

ของเนือ้เยือ่เตา้นมจากแมมโมแกรม
อ. พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา

1639 การศกึษาหาอบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิเบาหวานในผูป่้วยภายหลังการปลกูถา่ยไต รศ. นพ.เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์
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1640
การศกึษาองคค์วามรูก้ารใชส้มนุไพรของหมอพืน้บา้นในอ าเภอนายายอาม จังหวดัจันทบรุ:ี 

กรณีศกึษาหมอเทีย่ง ศรทีองค า

รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ประวทิย ์อัครเสรนีนท์

 และ น.ส.ชนกนันท ์ทองค า
แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1641
การศกึษาองคค์วามรูก้ารใชส้มนุไพรพืน้บา้นในการบ าบัดอาการผดิส าแดงในอ าเภอยางสสีรุาช 

จังหวดัมหาสารคาม

รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ประวทิย ์อัครเสรนีนท์

 และ น.ส.หตัถพันธ ์วปัินโส
แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1642 การศกึษาองคค์วามรูพ้ืน้บา้นเกีย่วกับอาการผดิส าแดงในอ าเภอยางสสีรุาช จังหวดั มหาสารคาม
รองศาสตาจารย ์ดร. นายแพทยป์ระวทิย ์อัครเสรี

นนท์
สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1643
การศกึษาอณูพันธศุาสตรแ์ละวทิยาภมูคิุม้กันของผูป่้วยโรคเบาหวานทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยกอ่นอาย ุ

30 ปี ในประเทศไทย
รศ.นพ.ณัฐเชษฐ ์เปลง่วทิยา อายรุศาสตร์

1644

การศกึษาอัตราการเกดิซ า้ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีไ่ดรั้บการผา่ตัดแบบตัดเตา้นมออกทัง้หมด ตัด

เตา้นมแบบอนุรักษ์ผวิหนัง และตัดเตา้นมแบบอนุรักษ์ผวิหนังรว่มกับหวันมทัง้หมด รว่มกับผา่ตัด

เสรมิสรา้งเตา้นมในทันที

อ. นพ.วษิณุ โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

1645
การศกึษาอัตราการเสยีชวีติของผูป่้วยภาวะลิน้หวัใจตดิเชือ้ในโรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี พ.ศ. 

2550-2556
ผศ. พญ.เมทนิี กติตโิพวานนท์ อายรุศาสตร์

1646
การศกึษาอัตราการกลับเป็นซ า้ของโรคมะเร็งปากมดลกูระยะที ่Ib2–IIIb ในยคุของการใช ้

เอกซเรยค์อมพวิเตอรร์ว่มในการวางแผนการรักษา
พญ.จันทรจ์ริา สทิธพิงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1647

การศกึษาอัตราการตดิเชือ้ซ า้ภายหลังการผา่ตัดแกไ้ขใหมใ่นการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่และขอ้

สะโพกเทยีมเนือ่งจากการตดิเชือ้บรเิวณขอ้เทยีมระหวา่งกลุม่ผูป่้วยทีพ่บเชือ้กอ่โรคและไมพ่บเชือ้

กอ่โรค

ผศ. นพ.ระพพัีฒน์ นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1648
การศกึษาอัตราการทรดุตัวลงของขอ้สะโพกเทยีมแบบครึง่ขอ้ชนดิทีไ่มใ่ชส้ารยดึตรงึกระดกูใน

ผูป่้วยทีม่โีรคกระดกูคอสะโพกหกั
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1649
การศกึษาอัตราการรอดชวีติและปัจจัยในการพยากรณ์โรค ในผูป่้วยมะเร็งแพรก่ระจาย มายงั

กระดกูสันหลัง และ กดทับไขสันหลังในผูป่้วยชาวไทย
อ. นอ. นพ.ศริชิยั วลิาศรัศมี ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1650

การศกึษาอัตราการรอดชวีติโดยรวมระยะที ่3 แบบสุม่ เปิดเผยการรักษา เพือ่เปรยีบเทยีบยาแพม

โบรลซิแูมบ (ยาเอ็มเค-3475) กับการรักษาดว้ยยาเคมบี าบัดทีม่แีพลทนัิมเป็นสว่นประกอบ ใน

อาสาสมัครโรคมะเร็งปอดชนดิไมใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กระยะลกุลามหรอืระยะแพรก่ระจายทีต่รวจพบพี

ด-ีแอล1 ทีไ่มเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น (Keynote 042) (Protocol No. MK-3475 PN 042-00 )

ผศ.นพ. วเิชยีร  ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์
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1651
การศกึษาอัตราการสอ่งไฟรักษาภาวะตัวเหลอืงทีเ่กนิความจ าเป็นในทารกกลุม่เสีย่งตอ่ภาวะตัว

เหลอืงรนุแรงในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ปิตพิร ศริพัิฒนพพิงษ์ กมุารเวชศาสตร์

1652 การศกึษาอัตราการหายขาดของโรคมัยแอสทเีนีย กราวสิในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1653
การศกึษาอัตราความส าเร็จของการใสท่อ่หลอดลมคอในหอ้งฉุกเฉนิโดยนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6

 หลังการทบทวนการท าหตัถการเสมอืนจรงิกอ่นขึน้ปฏบิัตงิาน
อ. พญ.อษุาพรรณ สรุเบญจวงศ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

1654 การศกึษาอัตราตายในผูป่้วยหวัใจลม้เหลวทีม่ภีาวะบบีตัวของหวัใจดขีองโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.เมทนิี กติตโิพวานนท์ อายรุศาสตร์

1655

การศกึษาอัตราสว่นของความกวา้งหวัใจตอ่ความกวา้งชอ่งอก (CTR) จากภาพถา่ยเอ็กซเรย์

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

ผูป่้วยทีไ่มม่ภีาวะหวัใจโต

รศ. พญ.นศิา เมอืงแมน รังสวีทิยา

1656
การศกึษาอาการและอาการแสดงของผูป่้วยทีม่อีาการทางระบบประสาทของผูป่้วยเบเชท้ใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.จริาพร จติประไพกลุศาล อายรุศาสตร์

1657 การศกึษาอาการแสดง, ลักษณะภาพแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ใน Breast lymphoma รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

1658 การศกึษาอาการแสดงและการตอบสนองตอ่การรักษาของโรคดา่งขาวในประชากรไทย ผศ. พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

1659 การศกึษาอาการแสดงทางโลหติวทิยาในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบเรือ้รังไมท่ราบสาเหตใุนเด็ก อ. พญ.ศริรัิตน์ จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

1660
การศกึษาอาการแสดงลักษณะทางพยาธวิทิยาและผลการรักษา ของโรคแกรนูโลมาชนดิตดิเชือ้

และไมต่ดิเชือ้ทีส่ัมพันธก์ับการท าหตัถการดา้นความสวยงาม
ผศ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา

1661
การศกึษาอาการขา้งเคยีงในการใชย้า L-asparaginase เพือ่รักษามะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิ

เฉียบพลันในผูป่้วยเด็กของโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.นัทธ ีนาคบญุน า กมุารเวชศาสตร์

1662
การศกึษาอณุหภมูติ า่ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีการตอบสนองของอนิเตอรเ์ฟอรอนในการตอ่ตา้น

เชือ้ไวรัสในเซลลเ์พาะเลีย้งและสัตวท์ดลอง

น.ส.กติตมิา สาคร และ ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้ว

รากลุ
จลุชวีวทิยา

1663
การศกึษาอบุัตกิารณ์ atheromatous plaque ในหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่น ascending 

(ascending aorta) ในผูป่้วยไทยทีม่าผา่ตัดหวัใจ
อ. นพ.เชาวนันท ์ค าตุย้เครอื วสิัญญวีทิยา

1664
การศกึษาอบุัตกิารณ์ ความเสีย่ง สาเหตขุองการตายของผูป่้วยทีรั่บไวใ้นโรงพยาบาล ในระหวา่ง

การผา่ตัด 24 ชัว่โมงและ 30 วนัภายหลังการหลังผา่ตัด
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิัญญวีทิยา

1665
การศกึษาอบุัตกิารณ์ ความรนุแรงและระยะเวลาของการชาหรอืการออ่นแรงของกลา้มเนือ้ทีเ่ป็น

ผลจากการฉีดยาชาบรเิวณประสาทฟีเมอรอล
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิัญญวีทิยา

1666 การศกึษาอบุัตกิารณ์ ปัจจัยเสีย่ง และลักษณะการด าเนนิโรคของกลุม่อาการโลวแ์อนทเีรยีรร์เีซคชนั รศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์
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1667 การศกึษาอบุัตกิารณ์ อัตราการเสยีชวีติและภาวะแทรกซอ้นในทารก น ้าหนักนอ้ยกวา่ 2,500 กรัม ศ.คลนิกิ นพ.ธราธปิ โคละทัต กมุารเวชศาสตร์

1668 การศกึษาอบุัตกิารณ์เนือ้งอกปฐมภมูขิองกระดกูสันหลังในรพ.ศริริาช รศ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1669
การศกึษาอบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งในการเกดิอาการคลืน่ไสแ้ละอาเจยีนภายหลังการระงับ

ความรูส้กึในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิัญญวีทิยา

1670
การศกึษาอบุัตกิารณ์และปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับภาวะความดันเลอืดต า่ขณะผา่ตัดใสเ่ครือ่งกระตุน้

ไฟฟ้าหวัใจ cardiac resynchronization therapyทีม่/ีไมม่ ีdefibrillator ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิัญญวีทิยา

1671
การศกึษาอบุัตกิารณ์และผลลัพธใ์นการรักษาโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดชนดิเอสทยีกจากภาวะ

ขดลวดอดุตัน โดยวธิกีารรักษา หลอดเลอืดโคโรนารยี ์ผา่นสายสวน
รศ. พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

1672
การศกึษาอบุัตกิารณ์และลักษณะทางคลนิกิของโรคเกร็ดเลอืดสงูและโรคไขกระดกูเป็นพังผดื 

โดยอาศัยการกลายพันธุข์องยนี JAK2V617F Calreticulin และ MPL
อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

1673
การศกึษาอบุัตกิารณ์โรคมะเร็งทีพ่บตามมาในมะเร็งศรีษะและล าคอชว่งเวลา 10 ปี ยอ้นหลังใน

โรงพยาบาลศริริาช
พญ.จฬุาลักษณ์ ประเสรฐิตระกลู โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1674
การศกึษาอบุัตกิารณ์การเกดิ และปัจจัยเสีย่งการเกดิน ้ายอ่ยตับออ่นร่ัวซมึภายหลังการผา่ตัด 

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

1675
การศกึษาอบุัตกิารณ์การเกดิภาวะแทรกซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกับการฉีดยาชาบรเิวณเสน้ประสาทใน

ผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดกระดกูและขอ้ในโรงพยาบาลตตยิภมูแิหง่หนึง่
รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิัญญวีทิยา

1676
การศกึษาอบุัตกิารณ์การเกดิภาวะตอ่มหมวกไตบกพรอ่งในผูป่้วยโรคผมรว่งเป็นหยอ่มทีไ่ดรั้บการ

รักษาดว้ยยาไตรแอมซโินโลน อะเซโตไนด ์แบบฉีดเขา้กลา้มเนือ้
ผศ. พญ.สเุพ็ญญา วโรทัย ตจวทิยา

1677
การศกึษาอบุัตกิารณ์การตดิเชือ้รนุแรง และผลลัพธข์องผูป่้วยเด็กโรคเอสแอลอใีนโรงพยาบาลศริิ

ราช
อ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

1678
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของแอนตบิอดตีอ่ฟอสโฟไลปิดในผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่ดรั้บการ

วนิจิฉัยใหมใ่นโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

1679
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของการเกดิคลืน่ไฟฟ้าหวัใจแบบกลุม่อาการไหลตาย โดยทีม่กีารเปลีย่น

ต าแหน่งของการตดิคลืน่ไฟฟ้าหวัใจใหส้งูขึน้ในผูช้ายไทย
ผศ. พญ.วรางคณา บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์

1680
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของการเกดิรอยพับและจดุเลอืดออกบรเิวณผวิหนังเมือ่ใชอ้ปุกรณ์รอง และไม่

ใชอ้ปุกรณ์รองใตผ้า้พันแขนในการวดัความดันเลอืดในอาสาสมัคร
นางสาวมธลุา ธารรัีตน์ วสิัญญวีทิยา
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1681
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของทารกน ้าหนักตัวนอ้ยทีส่ามารถเจรญิเตบิโตไดต้ามเกณฑ ์และปัจจัย

เสีย่งทีม่ผีลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโต
พญ.นุชชนาฏ ธรรมเนียมดี กมุารเวชศาสตร์

1682
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของผูป่้วยแขนขาพกิารขาดหายแตก่ าเนดิในโรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี 

2548 - 2557
อ. พญ.รัชรนิ คงคะสวุรรณ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1683
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของภาวะ atheromatous plaque ในหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่น ascending 

(ascending aorta) ในผูป่้วยไทยทีม่าผา่ตัดหวัใจ
อ.นพ.เชาวนันท ์ค าตุย้เครอื วสิัญญวีทิยา

1684
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของภาวะแพอ้าหารและการเจรญิเตบิโตของทารกทีม่ภีาวะแพโ้ปรตนีนมววั

ซึง่ไดรั้บอาหารเสรมิตามวยัทีม่สีารกอ่ภาวะภมูแิพต้ า่
อ. พญ.ชนกานต ์กังวานพรศริิ กมุารเวชศาสตร์

1685
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของภาวะโพรงจมกูและไซนัสอักเสบภายหลังการฉายแสงในผูป่้วยมะเร็ง

โพรงหลังจมกู
อ.นพ.เจตน์ ล ายองเสถยีร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1686
การศกึษาอบุัตกิารณ์ความผดิปกตขิองไขสันหลังแตก่ าเนดิชนดิซอ่นเรน้ดว้ยการตรวจคัดกรอง

อัลตรา้ซาวดใ์นเด็กทีต่รวจพบรอยบุม๋ทีห่ลัง
อ. พญ.พริา เนือ่งตัน รังสวีทิยา

1687 การศกึษาอบุัตกิารณ์ทีเ่พิม่ข ึน้ของสารกอ่ภมูแิพจ้ากชดุทดลองพืน้ฐาน อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์ ตจวทิยา

1688 การศกึษาอบุัตกิารณ์ภาวะหวัใจหยดุเตน้ระยะระหวา่งและหลังผา่ตัดในเด็กทีม่ารับการผา่ตัดหวัใจ รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิัญญวีทิยา

1689
การสง่เสรมิการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอว ีและเสรมิสรา้งความครอบคลมุของการดแูลรักษาใน

วยัรุน่ชายทีม่เีพศสัมพันธก์ับชายและสวประเภทสอง
ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1690 การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารในสตรตีัง้ครรภท์ีม่ารับการรักษาดว้ยอาการเจ็บครรภก์อ่นก าหนด รศ. ดร. พญ.พรพมิล เรอืงวฒุเิลศิ กมุารเวชศาสตร์

1691 การสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสูง่านวจัิยระดับประเทศ รศ.นพ.เชดิชยั นพมณีจ ารัสเลศิ อายรุศาสตร์

1692 การสรา้งเซลลต์น้ก าเนดิโดยการเหนีย่วน าส าหรับศกึษาโรคผมบางพันธกุรรม ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ตจวทิยา

1693
การสรา้งเซลลต์น้ก าเนดิตัวออ่นมนุษยจ์ากตัวออ่นปกต ิตัวออ่นทีม่คีวามผดิปกตทิางพันธกุรรม 

และตัวออ่นทีเ่กดิจากการกระตุน้ใหเ้จรญิเตบิโตดว้ยสารเคมี
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์
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1694

การสรา้งและการตรวจสอบแบบจ าลองทางคณติศาสตรเ์พือ่การพยากรณ์การกระจายโรคโดย

ล าดับการแพรก่ระจายตอ่มน ้าเหลอืงและชนดิของเชือ้ HPV ในมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลามซึง่

รักษา โดยการฉายรังสรีว่มกับเคมบี าบัด ในระยะเวลา 5 ปี

ผศ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา

1695

การสรา้งและการพสิจูน์ยนืยนัจากฐานขอ้มลูภายนอกของกฎการท านายทางคลนิกิโดยรวม

สมมตฐิานเรือ่งล าดับของตอ่มน ้าเหลอืงทีแ่พรก่ระจาย ส าหรับการพยากรณ์การแพรก่ระจายของ

มะเร็งปากมดลกูระยะลกุลามทีรั่กษาโดยการฉายรังสรีว่มกับเคมบี าบัดในระยะเวลา 5 ปี

อ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา

1696

การสรา้งโมเดลเพือ่ใชใ้นการแยกรอยโรคชนดิทีม่กี าเนดิมากจากผนังล าไส ้(mural-based 

lesions) ออกจากรอยโรคชนดิทีเ่กดิบนเยือ่บผุวิล าไส ้(mucosal lesions) ในผูป่้วยทีม่เีลอืดออก

ในล าไสเ้ล็ก

ผศ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

1697
การสรา้งความตระหนักเรือ่งหลอดเลอืดสมองส าหรับผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาช สามารถลด

ระยะเวลา การวนิจิฉัยและรักษา โรคหลอดเลอืดสมองทีเ่กดิอาการในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.จฑุากานต ์โชตรัิตนะศริิ อายรุศาสตร์

1698
การสรา้งฐานขอ้มลูอา้งองิในประเทศไทยเพือ่การวเิคราะหแ์ละแปลผลการดือ้ตอ่ยาตา้นไวรัสของ

เชือ้เอชไอวี

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ประพัฒน์ สรุยิผล และ 

น.ส.อสิรยิา เอกพนิจิพทิยา
ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

1699

การสว่นขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชือ่ยาเป็นเวลา 14 เดอืนของการศกึษาวจัิยการเพิม่ขนาดยา

เป็นขัน้ๆ แบบกลุม่คูข่นาน ปกปิดทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและ

ความปลอดภัยของยาอสีองศนูยศ์นูยเ์จ็ด (พแีรมพาเนล) เมือ่ใหเ้ป็นการรักษาเสรมิส าหรับ

ผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่อีาการชกัเฉพาะสว่นชนดิทีไ่มส่ามารถควบคมุไดด้ว้ยยากันชกัทีใ่ชอ้ยู ่บัญช ี

PERAMPANEL E2007-G000-307 FACULTY OF MEDICINE SIRERAJ HOSPITAL (016-

415747-2)

ผศ. นพ.สรุชยั  ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

1700
การสอ่งกลอ้งสายออ่นประเมนิหลอดอาหารภายใตก้ารใชย้าชาเฉพาะที ่: ประสบการณ์ 7 ปี ใน

คลนิกิการกลนื โรงพยาบาลศริริาช
พญ.จฬุาลักษณ์ ประเสรฐิตระกลู โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1701

การสอดใสส่ายสวนทีม่บีอลลนูภายในหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นชอ่งทอ้ง เพือ่ชว่ยในการรักษา

ภาวะหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นชอ่งทอ้งทีโ่ป่งพองและแตกเขา้ในชอ่งทอ้งชัว่คราว : รายงานผูป่้วย

 3 ราย

ผศ. นพ.ชมุพล วอ่งวานชิ ศัลยศาสตร์

1702
การสอนชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานดว้ยวดีทัิศน์ส าหรับผูด้แูลผูป่้วยเด็กทีเ่สีย่งตอ่การเกดิภาวะหวัใจหยดุ

เตน้
นางสาวลดาวรรณ อบุล ฝ่ายการพยาบาล

1703 การสังเกตพฤตกิรรม non-technical skill ในพยาบาลสง่เครือ่งมอืผา่ตัด นางสาววรรณวมิล คงสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล
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1704
การส ารวจแนวทางในการวนิจิฉัยและดแูลรักษาอาการปวดหลังแบบอักเสบ และโรคขอ้และขอ้

กระดกูสันหลังอักเสบของแพทยไ์ทย
ผศ. พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

1705
การส ารวจแนวทางการปฏบิัตใินการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละไสต้รงของแพทยโ์ดยใช ้

แบบสอบถาม
รศ. พญ.นนทล ีเผา่สวสัดิ์ อายรุศาสตร์

1706
การส ารวจขอ้มลูการนอนพืน้ฐาน คณุภาพการนอนและความสัมพันธต์อ่ภาวะสขุภาพของกลุม่

ประชากรผูใ้หญท่ีม่ารับบรกิารในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

1707 การส ารวจความชกุของการใชย้าปฏชิวีนะในโรงพยาบาลตามระบบส ารวจขององคก์ารอนามัยโลก ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

1708 การส ารวจคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคขอ้อักเสบเรือ้รังไมท่ราบเหตใุนเด็ก อ. พญ.ศริรัิตน์ จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

1709 การส ารวจทัศนคตขิองแพทยเ์กีย่วกับการใหเ้ลอืด อ. นพ.ก าแหง วชัรักษะ วสิัญญวีทิยา

1710 การส ารวจทางโภชนาการในหอผูป่้วยไอซยีู อ. นพ.ภาณุวฒัน์ พรหมสนิ อายรุศาสตร์

1711 การส ารวจผูป่้วยบาดเจ็บไขสันหลังในชมุชนประเทศไทย พญ.ชยาภรณ์ โชตญิาณวงษ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1712
การส ารวจพืน้ฐานความรูเ้กีย่วกับภาวะสมองเสือ่มในผูด้แูลผูป่้วย และความสัมพันธร์ะหวา่งความรู ้

ความเขา้ใจในตัวโรคกับภาวะซมึเศรา้ และภาวะวติกกังวลในผูด้แูลผูป่้วยสงูอายทุีม่สีมองเสือ่ม
ผศ. นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1713 การส ารวจภาวะการไดย้นิบกพรอ่งและโรคหใูนเด็กนักเรยีนทางภาคใตข้องประเทศไทย พ.ศ. 2554 อ. นพ.สมทุร จงวศิาล โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1714
การส ารวจภาวะการไดย้นิบกพรอ่งและการทรงตัวผดิปกตใินกลุม่ผูส้งูอายไุทย ในจังหวดั

สมทุรสาคร
อ. นพ.สมทุร จงวศิาล โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1715
การส ารวจระดับชาตเิกีย่วกับการรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะถงุหุม้ดรูาฉีกขาดโดยไมต่ัง้ใจขณะผา่ตัด

บรเิวณกระดกูสันหลังสว่นเอวในประเทศไทย
รศ. นพ.วทิเชษฐ ์พชิยัศักดิ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1716
การส ารวจสาเหตทุีผู่ป่้วยระดับ 5 เขา้รับบรกิารหอ้งแพทยเ์วร หน่วยตรวจโรคแพทยเ์วร –ฉุกเฉนิ 

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวอษุณีย ์ฟองศรี ฝ่ายการพยาบาล

1717 การส ารวจสขุภาพผูส้งูอายใุนชมุชน รศ. พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1718 การส ารวจอาการแพฮ้สิตามนิในจากการบรโิภคแมลงในประเทศไทย รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1719
การส าลักวตัถแุปลกปลอมในทางเดนิหายใจในผูป่้วยเด็ก-ลักษณะทางคลนิกิและแบบแผนการสง่

ตอ่ผูป่้วย
อ. นพ.อาชวนิทร ์ตันไพจติร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1720
การสบืสวนโรคและจัดการผูส้ัมผัสวณัโรคจากบคุลากรทางการแพทยท์ีห่อผูป่้วยเด็กของ

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์
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1721
การหา mutation ในยนี Uroporphyrinogen III cosynthase (UROS) ในเด็กหญงิไทยทีเ่ป็นโรค

 congenital erythropoietic porphyria และสมาชกิในครอบครัว
ผศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

1722 การหาความถีท่ีม่ปีระสทิธภาพของการนวดแบบราชส านักในการรักษา อาการปวดเขา่ รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1723

การหาคา่ความสอดคลอ้งกันในการแปลผล การคน้หาความผดิปกต ิและลักษณะความผดิปกตทิี่

ตรวจพบจากการตรวจเตา้นมดว้ยเครือ่งอัลตรา้ซาวนดค์วามถีส่งูอัตโนมัต ิ(Automated Whole 

Breast Ultrasound) เปรยีบเทยีบกับเครือ่งตรวจอัลตรา้ซาวนดด์ว้ยมอื (Handheld Ultrasound)

นพ.ธรรมนติย ์อังศสุงิห์ ศนูยถั์นยรักษ์

1724
การหาปรมิาณมะเร็งในตอ่มน ้าเหลอืงเซนตเินลเพือ่ท านายสภาวะของตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่มใ่ชเ่ซน

ตเินลในมะเร็งเตา้นมระยะเริม่ตน้
ศ. ดร. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

1725 การหาปัจจัยเสีย่งของการเกดิภาวะปัสสาวะคา้งในผูป่้วยทีผ่า่ตัดแกไ้ขภาวะกระบังลมหยอ่น ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1726
การหายไปของแอนตบิอดตีอ่เชือ้ไวรัสเอชไอวใีนเด็ก ทีค่ลอดจากมารดาตดิเชือ้ไวรัสเอชไอวแีต่

ไมม่กีารตดิเชือ้
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1727
การหาล าดับเอ็กโซมทัง้หมดเพือ่การวนิจิฉัยทางพันธกุรรมของโรคโลหติจางแตก่ าเนดิใน

ประชากรไทย

Prof.Dr. Vip Viprakasit และ น.ส.จริาภรณ์ กอ

ชืน่จติร
ชวีสารสนเทศทางการแพทย์

1728
การหาสาเหตทุางพันธกุรรมของโรคใหลตายโดยการตรวจรหสัพันธกุรรมชนดิ Whole Genome 

Sequencing
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1729
การหาอัตราการเกดิและปัจจัยเสีย่งโรคหลอดเลอืดสมองตบีตันในผูป่้วยไทยทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัย 

Non-valvular atrial fibrillation
พญ.ธัญญรัตน์ ชยัพฤกษ์มาลาการ อายรุศาสตร์

1730
การหาอบุัตกิารณ์การเกดิภาวะสมรรถภาพสมองบกพรอ่งหลังผา่ตัดระยะเริม่ตน้ในผูป่้วยสงูอายวุยั

ปลายหลังการผา่ตัดทีม่คีวามเสีย่งต า่โดยใชร้ะบบการแพทยท์างไกล
รศ. พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิัญญวีทิยา

1731
การออกแบบและพัฒนาเครือ่งออกก าลังกายแบบสายพานเดนิใตน้ ้าเพือ่การออกก าลังกายและ

การบ าบัดรักษา
รศ.พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1732
การออกแบบหุน่จ าลองการฝึกเจาะเยือ่แกว้หแูละใสท่อ่ระบายในผูป่้วยเด็กดว้ยเทคโนโลยกีาร

ประมวลผลภาพทางการแพทยแ์ละการพมิพต์น้แบบสามมติิ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. พฒุนัินท ์แพทยพ์ทัิกษ์ 

และ นายกวนิ ประตมูณีชยั

เทคโนโลยหีุน่จ าลองทางการศกึษา

แพทยศาสตร์

1733 การออกก าลังกายแบบมแีรงตา้นอยา่งงา่ยในผูส้งูอายทุีม่มีวลกลา้มเนือ้นอ้ย รศ.พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1734
การอักเสบของยเูวยีสว่นหลังจากเชือ้ cytomegalovirus ในผูป่้วยทีม่ไิดต้ดิเชือ้ Human 

immunodeficiency virus
ผศ. พญ.ณัฐพร เทศะวบิลุ จักษุวทิยา
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1735 การอา้งเหตใุนผูป่้วยวยัรุน่โลหติจางธาลัสซเีมยีชนดิพึง่พาเลอืด นางสาวเลอลักษณ์ สวุรรณฑล กมุารเวชศาสตร์

1736 การอดุหลอดเลอืดกอ่นการผา่ตัดเนือ้งอกของกระดกูในโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

1737 ก าลังหกัเหแสงของแกว้ตาเทยีมทีเ่หมาะสมส าหรับใสใ่นชอ่งหนา้ถงุหุม้เลนส์ รศ. นพ.อดศิักดิ ์ตรนีวรัตน์ จักษุวทิยา

1738 ก าหนดเวลาเชงิกลยทุธใ์นการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเอชไอว ี(สตารท์) รศ. นพ.วนัิย  รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1739 ขจัดวณัโรครา้ยจากหวัหนินอ้มร าลกึมหาราชนัยภ์มูพิล รศ. นพ.นธิพัิฒน์ เจยีรกลุ อายรุศาสตร์

1740

ขนาดยาเฮพารนิบรหิารทางหลอดเลอืดด าทีเ่หมาะสมในผูป่้วยเด็กในชว่งหลังการผา่ตัดท าทาง

เชือ่มระหวา่งหลอดเลอืดแดงรา่งกายกับหลอดเลอืดแดงพัลโมนาร ีชนดิบลาล็อค-เทาวสกิ

ดัดแปลง ทีใ่ชห้ลอดเลอืดเทยีมขนาดต า่กวา่ 4 มลิลเิมตร ในโรงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.ธรีพงศ ์โตเจรญิโชค ศัลยศาสตร์

1741 ขอ้เสนอการจัดสรรไตจากผูบ้รจิาคสมองตายวธิใีหมเ่พือ่ใชไ้ตบรจิาคใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ อ. พญ.นลนิี เปรมัษเฐยีร อายรุศาสตร์

1742
ขอ้บง่ชีใ้นการใหส้ารอาหารทางหลอดเลอืดด าในผูป่้วยในของภาควชิาอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศิ

รริาช
อ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

1743 ความเขา้ใจและทัศนคตติอ่ภาวะสมองเสือ่มในแพทยป์ระจ าบา้น คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ผศ.นพ.รุง่นรัินดร ์ประดษิฐส์วุรรณ อายรุศาสตร์

1744

ความเขา้ใจวนัิยการรับประทานยา การตตีรา และพฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุน่ทีเ่ขา้รว่มในโครงการ

ฐานขอ้มลูการรักษาเด็กตดิเชือ้เอชไอวใีนทวปีเอเชยี โดยการสัมภาษณ์ผา่นโปรแกรมเสยีงจาก

คอมพวิเตอรเ์พือ่ตอบคาถามดว้ยตนเอง (โปรแกรมแทปฮอดอคาซี)่ (TA009)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

1745
ความเครยีด แรงสนับสนุนทางสังคม และการรับรูส้ขุภาพโดยรวมของผูป่้วยมะเร็งตอ่มลกูหมาก

ระยะลกุลามแรกรับการวนิจิฉัยโรค
ดร.ผอ่งพักตร ์พทิยพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล

1746
ความเทีย่งและความตรงของการวดัมมุการหมนุของขอ้สะโพกดว้ยสมารท์โฟน เปรยีบเทยีบกับ

เครือ่งวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวสามมติิ
รศ. นพ.พสิฏิฐ ์เลศิวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1747
ความเทีย่งของการประเมนิทางเดนิหายใจกอ่นผา่ตัดระหวา่งวสิัญญแีพทยแ์ละนักศกึษาวสิัญญี

พยาบาล
นางสาวอังศมุาศ หวงัดี วสิัญญวีทิยา

1748
ความเทีย่งตรงและความเชือ่ถอืไดข้องแบบสอบถามคัดกรองผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะ

หลับชนดิอดุกัน้
พญ.พชิญนันท ์ชืน่ฉอด โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1749
ความเทีย่งตรงและความเชือ่ถอืไดข้องแบบสอบถามภาวะเปราะบางอยา่งงา่ย ฉบับภาษาไทยใน

การวนิจิฉัยภาวะเปราะบางในผูป่้วยสงูอายไุทยกอ่นเขา้รับการผา่ตัด
รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์
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1750
ความเทีย่งตรงและความเชือ่มั่นของแบบสอบถามประเมนิการใชง้าน การสญูเสยีความสามารถ

ของแขน และสขุภาพโดยรวมของผูท้ีม่ภีาวะแขนบวมน ้าเหลอืง Lymph-ICF-UL ฉบับภาษาไทย
อ.พญ.ชยาภรณ์ โชตญิาณวงษ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1751
ความเทีย่งตรงและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม International Hip Outcome Tool ฉบับ

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

1752

ความเทีย่งตรงในการท านายภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิจากเลอืดออกผดิปกตหิลังการใสข่ดลวดขยาย

หลอดเลอืดหวัใจในประชากรไทยโดยใชเ้กณฑค์ะแนนความเสีย่งเลอืดออกผดิปกต ิ

(PRECISE-DAPT score)

รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

1753 ความเทีย่งตรงของการประเมนิผลนักศกึษาแพทยข์องภาควชิาอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

1754
ความเทีย่งตรงของระบบคัดกรองผูป่้วย5ระดับความรนุแรง ทีน่ ามาใชใ้หมใ่นตกึผูป่้วยนอก 

ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

1755
ความเป็นไปไดแ้ละความปลอดภัยของเซลลต์น้ก าเนดิจากไขกระดกู เมือ่ฉีดเขา้วุน้ตาแกผู่ป่้วย

โรคจอตามสีารสทีีถ่า่ยทอดทางพันธกุรรม (Phase2)
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิละอองศร ีอัชชนียะสกลุ จักษุวทิยา

1756

ความเป็นไปไดแ้ละปลอดภัยของการตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจโดยการกระตุน้ดว้ยยาแอดดโินซนี 

เทยีบกับการตรวจทางนวิเคลยีรด์ว้ยสารเซสตามบิ ีในผูป่้วยทีใ่สเ่ครือ่งกระตุน้หวัใจอเิล็กโทรนคิช

นดิทีเ่ขา้เครือ่งคลืน่ไฟฟ้าหวัใจได ้: การสุม่แบบมกีลุม่ควบคมุ และการตดิตามอาการทางคลนิกิ

ระยะเวลา 3 ปี

รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1757
ความเป็นไปไดใ้นการใช ้Calcification ในการก าหนดต าแหน่งของตอ่มลกูหมาก ส าหรับการฉาย

รังสดีว้ยภาพน าวถิี
อ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

1758
ความเป็นไปไดก้ารผา่ตัดปิดชอ่งทางเชือ่มระหวา่งกระเพาะปัสสาวะและชอ่งคลอดทีต่ าแหน่ง

เหนือไตรโกน
ผศ. นพ.ภควฒัน์ ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

1759
ความเป็นจรงิและความคาดหวงัของพยาบาลบนหอผูป่้วย ตอ่คณุลักษณะทีพ่งึประสงคข์อง

นักศกึษาแพทยเ์วชปฏบิัต ิคณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลัยแหง่หนึง่
นางนภัสสร รุง่เรอืง คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

1760 ความเศรา้โศกและคณุภาพชวีติหลังเหตกุารณ์วนัที ่13 ตลุาคม 2559 นางสาวจรยิา จันตระ จติเวชศาสตร์
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1761 ความเสถยีรของ cortisol ในน ้าลายหลังจากการสง่ทางไปรษณียโ์ดยไมแ่ชเ่ย็น รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์ชยรัตน์ เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

1762
ความเสีย่งในการเกดิการบาดเจ็บตอ่หลอดเลอืดแดง ขณะใส ่screw เพือ่ยดึตรงึกระดกูหกัที่

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

1763
ความเสีย่งของเกษตรกรเลีย้งสัตวต์อ่การมเีชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพีในล าไสจ้ากเชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพี

ในสัตวท์ีเ่ลีย้งและผลกระทบตอ่เชือ้ทีอ่าศัยอยูใ่นล าไสข้องเกษตรกรผูเ้ลีย้งสัตว ์(ระยะที ่1)
ศ.นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

1764
ความเสีย่งของการพบมะเร็งทีก่อ้นทีต่อ่มไทรอยด:์ เปรยีบเทยีบระหวา่งระบบการรายงานผลทาง

เซลลว์ทิยาแบบ Non-Bethesda และ Bethesda ในการท าหตัถการเจาะดดูเซลลด์ว้ยเข็มเล็ก
พญ.พรีภาว ์ภัทรพงศานติ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1765 ความเสีย่งของภาวะอว้นตอ่การกลับเป็นซ า้ของโรคเบลานท์ อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1766 ความเสีย่งตอ่การเกดิการเสยีชวีติเฉียบพลันในผูป่้วยไทยทีใ่ชย้าดอมเพอรโิดน ผศ.นพ.สัชชนะ พุม่พฤกษ์ อายรุศาสตร์

1767 ความเสีย่งตอ่สขุภาพจากยาเคมบี าบัดในน ้าทิง้ของโรงพยาบาล
น.ส.จารวุรรณ ขาวพลับ และ ผศ.ดร.ฉลองขวญั 

ตัง้บรรลอืกาล
นติเิวชศาสตร์

1768

ความเหมาะสมในการสง่ตรวจแอนตบิอดตีอ่ฟอสโฟไลปิดตามแนวทางการสง่ตรวจของ The 

Antiphospholipid Antibodies Subcommittee of the International Society of Thrombosis 

and Hemostasis guidelines 2009 ในผูป่้วยของโรงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1769
ความเหมาะสมของการใช ้Mobile Application ในการเลอืกใชย้าตา้นจลุชพีในการรักษาผูป่้วยใน

ทีโ่รงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1770
ความแตกตา่งในเรือ่งผลการรักษาแบบไมผ่า่ตัดและการผา่ตัดของกระดกูโหนกแกม้หกั : การ

ทบทวน 5 ปี
อ. นพ.จตพุร ศริกิลุ ศัลยศาสตร์

1771
ความแตกตา่งของการเตรยีมอสจุริะหวา่งวธิ ีswim up รว่มกับ zeta methodและ density 

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

1772
ความแตกตา่งของปรมิาตรการบวมรอบรอยโรคของเนือ้งอกปฐมภมูใินสมองเปรยีบเทยีบกับเนือ้

งอกทีก่ระจายมายงัสมองจากภาพการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอร์
รศ. นพ.พพัิฒน์ เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

1773
ความแตกตา่งของผลการตรวจทางพยาธวิทิยาระหวา่งการตัดชิน้เนือ้ภายใตก้ารสอ่งกลอ้งตรวจ

ปากมดลกูและการตัดปากมดลกูเป็นรปูกรวย
นพ.ศชิฌพุงศ ์หนูทอง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1774
ความแตกตา่งภายในและระหวา่งผูต้รวจในการประเมนิพังผดืในตับดว้ยเครือ่งอารฟ่ี์ ในผูป่้วยที่

สงสัยไขมันพอกตับในกลุม่ผูป่้วยทีอ่ว้นลงพงุ
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์
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1775

ความแมน่ย าในการท านายการเป็นมะเร็งของกอ้นทีต่อ่มไทรอยดเ์ป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยใชก้ารวดั

ความยดืหยุน่ของกอ้นทีต่อ่มไทรอยด ์(Elastography) รว่มกับการใชร้ะบบการรายงานผลอัลตรา้

ซาวน์ของการตรวจกอ้นทีต่อ่มไทรอยด(์Thyroid imaging and data system: TIRADS) ของศริิ

ราช

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

1776
ความแมน่ย าในการท านายภาวะครรภเ์ป็นพษิ โดยการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ในสตรี

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

1777

ความแมน่ย าในการวเิคราะหข์นาดเสน้เลอืดสมองโป่งพอง (Aneurysm size) โดยการเปรยีบเทยีบ

ระหวา่งการตรวจหลอดเลอืดดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (Vessel wall MRI) และ การตรวจเสน้เลอืด

สมองโดยการฉีดส ี(Digital subtraction Angiography)

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

1778

ความแมน่ย าในการวนิจิฉัยของการตรวจ F-18 fluorodeoxyglucose positron emission 

tomography/ computed tomography ในผูป่้วยมะเร็งไทรอยดช์นดิ differentiated ทีม่คีา่ซรัีม 

Tg สงูผดิปกต ิแตไ่มพ่บรอยโรคจากผลภาพสแกนทัง้ตัวดว้ยไอโอดนี 131

อ. พญ.เฉลมิรัตน์ แกว้พดุ รังสวีทิยา

1779
ความแมน่ย าของเกณฑค์ลืน่ไฟฟ้าหวัใจในการวนิจิฉัยภาวะหวัใจหอ้งลา่งซา้ยโต เปรยีบเทยีบกับ

การตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหวัใจในกลุม่คนอว้นและกลุม่คนไมอ่ว้น
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1780
ความแมน่ย าของเครือ่งวดัคา่บลิริบูนิทางผวิหนังเปรยีบเทยีบกับคา่บลิริบูนิในเลอืดของทารกแรก

เกดิ
พญ.ปณุณาณี วฒุเิกตุ กมุารเวชศาสตร์

1781
ความแมน่ย าของเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรใ์นการตรวจปรมิาณเลอืดไปเลีย้งกลา้มเนือ้หวัใจดว้ยเครือ่ง

เอ็กซเรยค์อมพวิเตอรเ์จเนอเรชัน่สองแบบสองหวั
อ. นพ.วทิยา ไชยธรีะพันธ์ ศนูยโ์รคหวัใจสมเด็จพระบรมราชนิีนาถ

1782

ความแมน่ย าของแบบประเมนิในการท านายผลการรักษาและความสัมพันธข์อง MYC, BCL2, BCL6

 and p53 protein expression ตอ่ผลการรักษาในผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิ Diffuse large B

 cell lymphoma ในคนไทย

อ. นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์

1783
ความแมน่ย าของแบบประเมนิความเสีย่งในการท านายภาวะเลอืดออกในสมองภายหลังไดรั้บยา

สลายลิม่เลอืดในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตันเฉียบพลันในประชากรไทย
พญ.อาภากร ซงึถาวร อายรุศาสตร์

1784
ความแมน่ย าของการใชก้ารตรวจน ้าตาลในเลอืด ณ จดุดแุลผูป่้วย ในการตรวจคัดกรองภาวะ

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

1785
ความแมน่ย าของการใชค้ลืน่เสยีงความถีส่งูในการตรวจอวยัวะหลายระบบเพือ่ชว่ยในการวนิจิฉัย

ภาวะหวัใจลม้เหลวเฉียบพลันโดยแพทยป์ระจ าบา้นของภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉนิ
อ. พญ.ธันยพร นครชยั เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ
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1786
ความแมน่ย าของการใชค้ลืน่ไฟฟ้าหวัใจในการวนิจิฉัยภาวะหอ้งหวัใจโตและหอ้งหวัใจหนาตัวใน

ผูป่้วยเด็ก
อ. พญ.ศภุลัคน์ กาญจนอทัุย กมุารเวชศาสตร์

1787 ความแมน่ย าของการตรวจการนอนหลับชนดิจ ากัดขอ้มลูในประชากรไทย รศ.นพ.นธิพัิฒน์ เจยีรกลุ อายรุศาสตร์

1788
ความแมน่ย าของการตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ การวนิจิฉัยภาวะกลา้มเนือ้หวัใจตายและหวัใจหอ้งลา่ง

ซา้ยโตใน ผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองการน าไฟฟ้าหวัใจหอ้งลา่งซา้ย
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1789 ความแมน่ย าของการตรวจสไปโรเมตรยีใ์นการวนิจิฉัยภาวะ restrictive ventilatory defect รศ. นพ.นธิพัิฒน์ เจยีรกลุ อายรุศาสตร์

1790
ความแมน่ย าของการวนิจิฉัยโรคหชูัน้กลางอักเสบชนดิทีม่นี ้าขัง ของแพทยป์ระจ าบา้นโสต นาสกิ 

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

1791
ความแมน่ย าของความหนาผนังมดลกูสว่นลา่งในสตรตีัง้ครรภ ์18-22 สัปดาห ์เพือ่ท านายการ

คลอดกอ่นก าหนด
พญ.เพยีงบหุลัน ยาปาน สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1792
ความแมน่ย าของระบบการรายงานผลภาพการตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (MRI) ของตอ่มลกูหมาก 

ชดุที ่2
รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

1793
ความแมน่ย าของสิง่บง่ชีจ้ากคลืน่เสยีงความถีส่งูในการตรวจคัดกรองทารกทีม่โีครโมโซมผดิปกติ

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

1794
ความไวและความจ าเพาะของการตรวจวเิคราะหค์วามสมบรูณ์ของเม็ดเลอืดแดง (CBC) ของเครือ่ง

 BC-6800 Plus ในการคัดกรองภาวะโรคธาลัสซเีมยี
นางสาวบณุยนุช ชชัวานชิกลุ อายรุศาสตร์

1795
ความกระจกุตัวของโรคตับคัง่ไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอลใ์นญาตสิายตรงล าดับทีห่นึง่

ในครอบครัวของผูป่้วยโรคตับคัง่ไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอลช์นดิดัชนีมวลกายปกติ
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

1796 ความกลัวการคลอดบตุรและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ในสตรตีัง้ครรภ์ นพ.เมธัส พันธุแ์ยม้มาลี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1797 ความคงตัวของ semenogelin ในน ้าอสจุแิละในคราบอสจุบินผา้ชนดิตา่ง ๆ ภายใตอ้ณุหภมูติา่ง ๆ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พญ. สภุาวรรณ เศรษฐบรรจง

 และ น.ส.พชรภรณ์ รักสกลุ
นติเิวชศาสตร์

1798
ความครอบคลมุในการไดรั้บวคัซนีป้องกันไขห้วดัใหญข่องผูป่้วยเด็กโรคหดื ในโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. พญ.อรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์
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1799
ความคลาดเคลือ่นของการคะเนการเสยีเลอืดภายหลังคลอดดว้ยสายตาเปรยีบเทยีบกับการคะเน

การเสยีเลอืดดว้ยถงุตวงเลอืดชนดิรองใตก้น้แบบปลอดเชือ้
อ. นพ.ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1800
ความคดิเห็นของนักศกึษาผูช้ว่ยพยาบาลตอ่คณุลักษณะ บทบาทหนา้ทีข่องอาจารยท์ีป่รกึษา 

โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นางประนอม พรมแดง ฝ่ายการพยาบาล

1801
ความคดิเห็นของผูด้แูลผูป่้วยเด็กโรคกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชนทีม่ตีอ่สือ่ใหค้วามรู ้เกีย่วกับการท า

กายภาพบ าบัดทีบ่า้น
รศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

1802
ความคดิเห็นของพยาบาลตอ่ความกา้วหนา้ในวชิาชพีพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ 

โรงพยาบาลตตยิภมู ิในกรงุเทพมหานคร
นางสาวจารวุรรณ คงตระกลู ฝ่ายการพยาบาล

1803
ความคุม้คา่ของการจัดการฝึกอบรมวธิปีรับพฤตกิรรมเด็กเทยีบกับการรักษาตามมาตรฐานปกติ

ส าหรับเด็กทีม่ปัีญหาพฤตกิรรมเมือ่ตดิตามไปในระยะเวลา 1 ปี
อ. นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

1804
ความจ าเป็นของการใชย้าปฏชิวีนะเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้ทีส่ัมพันธก์ับการคลอดภายหลังการ

คลอดปกตคิรบก าหนด
รศ. นพ.วทิยา ถฐิาพันธ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1805
ความจ าเป็นตอ้งรับการรักษาตัวในหอผูป่้วยวกิฤตใินผูป่้วยเด็กหลังการผา่ตัดแกไ้ขภาวะหวัใจแต่

ก าเนดิทีไ่มซ่ับซอ้น
อ. นพ.เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ศัลยศาสตร์

1806

ความชกุ และการรักษาภาวะกลา้มเนือ้พรอ่งและภาวะทพุโภชนาการในผูป่้วยสงูอายมุะเร็ง

ทีม่าเขา้รับการผา่ตัด รศ.พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิัญญวีทิยา

1807

ความชกุ และชนดิของเชือ้เอชพวีกีลุม่ความเสีย่งสงู ในสตรทีีม่ผีลตรวจเซลลป์ากมดลกูพบเซลล์

ชนดิ แอลเอสไอแอล (LSIL) และความสัมพันธต์อ่การตรวจพบพยาธสิภาพทีม่คีวามส าคัญทาง

คลนิกิ

อ.พญ.นดิา จารมีติร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

1808 ความชกุ คา่ใชจ้า่ย และปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับการใชย้าเกนิความจ าเป็นในโรงพยาบาลชมุชน นศพ.รัชวชิญ ์เสรฐภักดี เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1809
ความชกุ ปัจจัยเสีย่งและการเสยีชวีติของภาวะตับวายเฉียบพลันในผูป่้วยตับแข็งทีม่ลีักษณะทาง

คลนิกิแยล่งอยา่งรวดเร็ว
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

1810
ความชกุ ปัจจัยเสีย่งและผลของการตัง้ครรภ ์ของภาวะครรภเ์ป็นพษิรนุแรงทีเ่กดิกอ่นอายคุรรภ ์34

 สัปดาห ์ในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.รัฐญิา เพยีรพเิศษ

ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วย

พเิศษ

1811
ความชกุ ลักษณะโรคและการด าเนนิโรคทางคลนิกิของ primary biliary cirrhosis ทีม่ลีักษณะ

ของ autoimmune hepatitisโรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี พ.ศ. 2542-2557
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์
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1812
ความชกุ ลักษณะทางคลนิกิและการเปลีย่นแปลงของพังผดืในตับของผูป่้วยโรคตับคัง่ไขมันทีม่ี

น ้าหนักตัวปกติ
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

1813 ความชกุและ ปัจจัยสง่เสรมิการรักษาโรค Tubo-ovarian abscess โดยวธิกีารผา่ตัด นพ.สายณัห ์เลือ่งชยัเชวง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1814
ความชกุและการกระจายสายพันธุข์องเชือ้ไวรัสเอชพวีใีนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู 

เปรยีบเทยีบระหวา่งการเก็บโดยแพทยแ์ละเก็บดว้ยตนเอง
อ.พญ.ปัทมา เชาวโ์พธิท์อง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1815
ความชกุและการรักษาภาวะกลา้มเนือ้พรอ่งและภาวะทพุโภชนาการในผูป่้วยสงูอายมุะเร็ง ทีม่าเขา้

รับการผา่ตัด
รศ. พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิัญญวีทิยา

1816
ความชกุและความรนุแรงของการตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบซใีนผูป่้วยธาลัสซเีมยีเมเจอรแ์ละอนิเตอร์

มเีดยีรใ์นโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

1817
ความชกุและความสัมพันธข์องความผดิปกตขิองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจและดัชนีการแข็งตัวของหลอด

เลอืดแดง (CAVI) กับชนดิและความรนุแรงของโรคโลหติจางธาสัสซเีมยีโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1818
ความชกุและความสัมพันธท์างคลนิกิของโรคเชือ้ราทีเ่ทา้ในนักเรยีนจา่ทหารเรอืโรงเรยีนชมุพล

ทหารเรอื
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

1819
ความชกุและความสัมพันธร์ะหวา่งความผดิรปูของไขสันหลังชนดิ Occult Spinal Dysraphism 

กับความผดิรปูของทวารหนักในทารก
รศ. นพ.รวศิ เรอืงตระกลู ศัลยศาสตร์

1820
ความชกุและชนดิของเชือ้เอชพวีกีลุม่ความเสีย่งสงู ในสตรทีีม่ผีลตรวจเซลลป์ากมดลกูพบ 

ASC-US ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

1821
ความชกุและปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิโรคไตเรือ้รังภายหลังการบรจิาคไตเพือ่ปลกูถา่ยใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ปีณดิา สกลุรัตนศักดิ์ อายรุศาสตร์

1822
ความชกุและปัจจัยความเสีย่งของการเกดิเบาหวานในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการเปลีย่นตับ โรงพยาบาลศริิ

ราช
รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

1823
ความชกุและปัจจัยท านายการท างานทีไ่มเ่หมาะสมของเครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจอัตโนมัตชินดิ

ถาวร ในผูป่้วยทีร่อดชวีติจากภาวะหวัใจหยดุเตน้ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

1824
ความชกุและปัจจัยท านายการท างานทีไ่มเ่หมาะสมของเครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจอัตโนมัตชินดิ

ถาวร ในผูป่้วยทีร่อดชวีติจากภาวะหวัใจหยดุเตน้ทีม่โีครงสรา้งหวัใจปกตใินโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

1825
ความชกุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับเพศสัมพันธท์ีผ่ดิปกตใินสตรทีีฝั่งยาคมุก าเนดิอมิพลานอน 

(Implanon)
พญ.สธุธีร ทองตัน สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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1826
ความชกุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการกลัน่แกลง้บนโลกไซเบอรใ์นนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่

 1-3
รศ. นพ.ชาญวทิย ์พรนภดล จติเวชศาสตร์

1827 ความชกุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการตอบสนองตอ่การรักษาของผูป่้วยโรคซฟิิลสิระยะตน้ ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

1828
ความชกุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับภาวะซมึเศรา้ในผูป่้วยทีรั่กษาอยูใ่นหอผูป่้วยศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลศริริาช
นพ.พัลลภัทร นอ้ยธิ จติเวชศาสตร์

1829 ความชกุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งของภาวะการกลัวการลม้ในผูส้งูอายไุทย ผศ. ดร. นพ.นันทวชั สทิธรัิกษ์ จติเวชศาสตร์

1830
ความชกุและปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางตาและไตในผูป่้วยเบาหวาน

ชนดิที ่2 ในเขตอ าเภอ ทา่มว่ง จังหวดักาญจนบรุี
นศพ.วรีะกานต ์สนิทวเีลศิมงคล เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1831 ความชกุและปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับภาวะมวลกลา้มเนือ้นอ้ยในผูส้งูอายทุีเ่ป็นเบาหวานชนดิที ่2 นางสาวบงกช วริยิะ ฝ่ายการพยาบาล

1832
ความชกุและปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับภาวะหวัใจหอ้งลา่งซา้ยบบีตัวลดลง ในผูป่้วยภาวะไตวาย

ขัน้สดุทา้ยทีรั่กษาดว้ยการลา้งไต
รศ. พญ.นธิมิา รัตนสทิธิ์ อายรุศาสตร์

1833
ความชกุและปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการท างานอยูใ่นระบบรัฐบาลหลังจบการศกึษาของแพทยป์ระจ า

บา้นอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
นางเรวด ีพรีวฒันฒกึ อายรุศาสตร์

1834

ความชกุและปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการลม้ การไดรั้บบาดเจ็บและสาเหตภุายนอกของการเจ็บป่วยและ

การตายในผูป่้วยโรคจติเวช โรคทางระบบประสาท และผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาทางจติประสาทใน

ฐานขอ้มลูผูป่้วยของโรงพยาบาลศริริาช

ผศ. ดร. นพ.นันทวชั สทิธรัิกษ์ จติเวชศาสตร์

1835 ความชกุและปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับภาวะแรงดันเลอืดในปอดสงู ในผูป่้วยโรคไตเรือ้รังระยะสดุทา้ย รศ. พญ.นธิมิา รัตนสทิธิ์ อายรุศาสตร์

1836
ความชกุและปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับภาวะซมึเศรา้, ภาวะวติกกังวล และความคดิฆา่ตัวตายในผูป่้วยโรค

มัยอลินิระบบประสาทสว่นกลางในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.ภคนิ แกว้พจิติร จติเวชศาสตร์

1837 ความชกุและปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่ตัง้ครรภ ์โรงพยาบาลศริริาช พญ.กศุลาภรณ์ วงษ์นยิม จติเวชศาสตร์

1838
ความชกุและผลการดแูลทางยโูรโดยวธิมีาตรฐานในเด็กทีม่กีารท างานผดิปกตขิองทางเดนิ

ปัสสาวะสว่นลา่ง
ศ. พญ.อัจฉรา สัมบณุณานนท์ กมุารเวชศาสตร์

1839
ความชกุและผลการรักษาของโรคปอดอักเสบทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรกิารสขุภาพ ในโรงพยาบาลศริิ

ราช
รศ. นพ.พนูทรัพย ์วงศส์รุเกยีรติ์ อายรุศาสตร์

1840 ความชกุและผลการรักษานิว้ล็อกทีโ่รงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.อตเิรก จวิะพงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1841
ความชกุและผลลัพธท์างคลนิกิของ renal tubular acidosis ชนดิปฐมภมู ิในผูป่้วยเด็กทีม่าดว้ย

ภาวะเลีย้งไมโ่ตทีโ่รงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.อนริธุ ภัทรากาญจน์ กมุารเวชศาสตร์
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1842 ความชกุและลักษณะทางคลนิกิของโรคไวรัสตับอักเสบบแีละซใีนผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวี ผศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

1843
ความชกุของเชือ้แบคทเีรยีทีผ่วิหนังและเชือ้รา Candida ในชอ่งปากของผูป่้วยสะเก็ดเงนิใน

ภมูภิาคเขตรอ้น
ผศ. พญ.ลนีา จฬุาโรจน์มนตรี ตจวทิยา

1844
ความชกุของเชือ้แบคทเีรยีประจ าถิน่ทีด่ ือ้ยาปฏชิวีนะในชอ่งคลอดและทวารหนักของหญงิตัง้ครรภ์

 และผลกระทบตอ่การตดิเชือ้ในทารกแรกเกดิ
อ.พญ.อรศร ีวทิวสัมงคล กมุารเวชศาสตร์

1845 ความชกุของเซลลป์ากมดลกูผดิปกตใินสตรไีทยทีต่ดิเชือ้เอชไอวใีนชว่งปี พ.ศ. 2547-2560 ผศ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1846
ความชกุของแบคทเีรยีดือ้ยาตา้นจลุชพีหลายขนานในอจุจาระ ชอ่งจมกู และชอ่งปากของผูป่้วยที่

รับไวรั้กษาของผูป่้วยทีรั่บไวรั้กษาในหอผูป่้วยอายรุศาสตรท่ั์วไป โรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

1847 ความชกุของโรคจมกูอักเสบภมูแิพเ้ฉพาะทีใ่นผูป่้วยโรคจมกูอับเสบเรือ้รัง รศ. นพ.พงศกร ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1848
ความชกุของโรคตับคัง่ไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอลแ์ละความสัมพันธข์องการมโีรค

ตับชนดินีก้ับรปูแบบการรับประทานอาหารในบคุลากรทางการแพทย์
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

1849
ความชกุของโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธแ์ละผลทางสตูกิรรมในสตรตีัง้ครรภท์ีม่าคลอดบตุรที่

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวปิยนุช สายสขุอนันต์ ฝ่ายการพยาบาล

1850 ความชกุของโรคปรทัินตแ์ละฟันผใุนผูป่้วยโรคลิน้หวัใจพกิารในโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1851
ความชกุของโรคปวดกลา้มเนือ้และเยือ่พังผดืไฟโบรมัยอัลเจยีในผูป่้วยกลุม่อาการปวดกลา้มเนือ้

มัยโอฟาสเชีย่ลเรือ้รัง
รศ. นพ.ประดษิฐ ์ประทปีะวณชิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1852 ความชกุของโรคสมาธสิัน้ในผูป้กครองของผูป่้วยเด็กสมาธสิัน้ทีม่ารักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช พญ.ภาระว ีชโลธร จติเวชศาสตร์

1853 ความชกุของกระดกูระยางคห์กัจากการลม้ในผูป่้วยผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1854 ความชกุของกลุม่อาการไฟโบรมัยอัลเจยี ในผูป่้วยนอกทีเ่ป็นโรคซมึเศรา้ โรงพยาบาลศริริาช” อาจารย ์เรอืเอก แพทยห์ญงิณัฏฐา สายเสวย จติเวชศาสตร์

1855 ความชกุของกลุม่อาการถงุน ้ารังไขห่ลายใบในรังไขข่องหญงิทีม่ปีระวตัเิป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ รศ. พญ.สชุาดา อนิทววิฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1856 ความชกุของกลุม่อาการถงุน ้าหลายใบในรังไขข่องหญงิทีม่ปีระวตัเิป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ รศ.ดร.นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

1857
ความชกุของกลุม่อาการสงูอายแุละลักษณะของผูป่้วยสงูอายทุีเ่ขา้รับการรักษาในคลนิกิผูส้งูอาย ุ

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวปิตพิร สริทิพิากร เวชศาสตรป้์องกันและสังคม
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1858
ความชกุของกลุม่อาการอว้นลงพงุในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบสะเก็ดเงนิและโรคขอ้กระดกูสันหลัง

อักเสบตดิยดึในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

1859
ความชกุของการเกดิเข็มต าขณะเย็บแผลฝีเย็บและทัศนคตใินการรายงานอบุัตกิารณ์ของนักศกึษา

แพทยช์ัน้ปีที ่6
อ. พญ.นลนิี พาณชิยวฏั สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1860 ความชกุของการเกดิซ า้ของภาวะลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดด าในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร อายรุศาสตร์

1861
ความชกุของการเกดิผลบวกลวงจากการตรวจคัดกรองเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภแ์ละความสัมพันธ์

กับ ภาวะแทรกซอ้นของการตัง้ครรภ์
พญ.เอือ้กานต ์ทนานใหญ่ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1862
ความชกุของการเกดิภาวะหวัใจหอ้งบนสัน่พริว้ซ ึง่ตรวจพบจากการใสเ่ครือ่งกระตุน้หวัใจและ

ความสัมพันธก์ับการเกดิภาวะสมองขาดเลอืดในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

1863
ความชกุของการเป็นอัมพาตของเสน้ประสาทใบหนา้และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเป็นอัมพาตของ 

เสน้ประสาทใบหนา้หลังการผา่ตัดเนือ้งอกของตอ่มน ้าลายหนา้หู
พญ.ชญานนิ เรอืนแป้น โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

1864
ความชกุของการใชย้าตา้นจลุชพีและเชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพี ณ จดุหนึง่ของเวลาในวนัหนึง่ที่

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

1865
ความชกุของการไดรั้บสารพษิหรอืยาเกนิขนาดในเด็กทีม่รีายงานไปยงัศนูยพ์ษิวทิยา 

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

1866
ความชกุของการตรวจพบกอ้นทีรั่งไขจ่ากการตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูของสตรทีีม่ารับบรกิารที่

หน่วยตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูทางนรเีวช โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.นลนิี พาณชิยวฏั สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1867
ความชกุของการตรวจพบลิม่เลอืดอดุกัน้เฉียบพลันในเสน้เลอืดปอดจากการตรวจเอ็กซเ์รย์

คอมพวิเตอร์
ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1868 ความชกุของการตดิเชือ้ Rickettsia felis ในผูป่้วยทีม่ารับบรกิารทีโ่รงพยาบาลศริริาช นางสาวเสาวลักษณ์ ศลิปสาคร อายรุศาสตร์

1869 ความชกุของการตดิเชือ้ไวรัสบเีคทีไ่ตในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการปลกูถา่ยไตร พ.ศริริาช อ. พญ.ปีณดิา สกลุรัตนศักดิ์ อายรุศาสตร์

1870 ความชกุของการตดิสารเสพตดิ (แอลกอฮอลแ์ละบหุรี)่ ในผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลท่ัวไป อ. ดร. นพ.วรภัทร รัตอาภา จติเวชศาสตร์

1871
ความชกุของการท ารา้ยเด็กตัง้แตอ่าย ุ0 – 15 ปี ในผูป่้วยเด็กทีม่ารับการรักษาในแผนกอบุัตเิหตุ

ของโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1872
ความชกุของการนอนหลับผดิปกตใินผูป่้วยทีม่ภีาวการหายใจลม้เหลวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศริิ

ราช
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

1873
ความชกุของความผดิปกตขิองฮอรโ์มนธัยรอยดใ์นผูป่้วยจติเวชทีไ่ดรั้บการรักษาแบบผูป่้วยในเป็น

ครัง้แรกในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ศภุโชค สงิหกันต์ จติเวชศาสตร์
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1874 ความชกุของผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทีผ่ดิปกตใินผูป่้วยเด็กทีม่าดว้ยอาการไขแ้ละชกั ผศ. นพ.สรวศิ วรีวรรณ กมุารเวชศาสตร์

1875
ความชกุของผูป้วยโรคหวัใจลม้เหลวชนดิบบีตัวนอ้ยทีไ่ดร้ะดับยาดจิติัลลสิทีเ่หมาะสมใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ.พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1876
ความชกุของผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูระยะ IA2-IB ซึง่มปัีจจัยเสีย่งสงูตอ่การกลับเป็นซ า้ของโรค

ภายหลังการผา่ตัดมดลกูแบบถอนรากถอนโคนและเลาะตอ่มน ้าเหลอืงในอุง้เชงิกรานสองขา้ง
พญ.ชลดิา เรารุง่โรจน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1877
ความชกุของพังผดืบรเิวณสะดอืในผูป่้วยทีเ่คยผา่ตัดชอ่งทอ้งจากการประเมนิผา่นการผา่ตัดสอ่ง

กลอ้งทางนรเีวช
พญ.ศริภิารด ีดลิกวฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1878 ความชกุของภาวะ sinus thrombosis ในผูป่้วยโรค Dural Arteriovenous Fistula อ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์

1879 ความชกุของภาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภ ์ในสตรทีีม่ารับการฝากครรภใ์นโรงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1880
ความชกุของภาวะแทรกซอ้นเรือ้รังของหลอดเลอืดขนาดเล็กในผูเ้ป็นเบาหวาน ทีไ่ดรั้บการตรวจ

ในคลนิกิโรคเบาหวานในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ระววีรรณ เลศิวฒันารักษ์ อายรุศาสตร์

1881
ความชกุของภาวะไขมันในเลอืดสงูและประสทิธภิาพการดแูลรักษาภาวะไขมันในเลอืดสงูในผูป่้วย

ไตวายเรือ้รัง ทีค่ลนิกิตรวจผูป่้วยนอก ภาควชิาอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

1882 ความชกุของภาวะขาดวติามนิดใีนผูป่้วยโรคไตเสือ่มเรือ้รังชาวไทย อ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

1883 ความชกุของภาวะครรภเ์ป็นพษิในสตรตีัง้ครรภท์ีม่ภีาวะความดันโลหติสงู ในโรงพยาบาลศริริาช พญ.อภชิญา ปรัชญาชยัพมิล สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1884 ความชกุของภาวะชว่งหา่งระหวา่งการตัง้ครรภส์ัน้ในโรงพยาบาลศริริาช นพ.วศนิ มตุตาวรงค์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1885 ความชกุของภาวะซดีและผลลัพธข์องการตัง้ครรภข์องมารดาในระยะคลอด นพ.นริทร ศรสีโุข สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1886 ความชกุของภาวะซมึเศรา้หลังคลอดในหญงิตัง้ครรภว์ยัรุน่ในโรงพยาบาลศริริาช นพ.วศนิ มตุตาวรงค์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1887 ความชกุของภาวะตอ่มหมวกไตท างานนอ้ยในผูป่้วยทีม่กีอ้นทีต่อ่มหมวกไตทัง้สองขา้ง พญ.กนกพร สรรพวทิยกลุ อายรุศาสตร์

1888 ความชกุของภาวะทางสขุภาพจติในผูเ้ป็นเบาหวานเด็กและวยัรุน่ในโรงพยาบาลศริริาช อ.พญ.ศันสนีย ์เรอืงสอน กมุารเวชศาสตร์

1889 ความชกุของภาวะน ้าตาลในเลอืดต า่และผลการรักษาในทารกกลุม่เสีย่ง รศ.พญ.โสภาพรรณ เงนิฉ ่า กมุารเวชศาสตร์
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1890 ความชกุของภาวะน ้าหนักขึน้มากในกลุม่วยัรุน่ทีใ่ชย้าคมุก าเนดิชนดิฉีด อ.พญ.ปรญีาพร จริะกติตดิลุย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1891
ความชกุของภาวะพรอ่งน ้ายอ่ยตับออ่นในผูป่้วยตับออ่นอักเสบเรือ้รังและการตอบสนองทางคลนิกิ

หลังการรับประทานน ้ายอ่ยตับออ่นทดแทน
รศ.นพ.สพุจน์ พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

1892

ความชกุของภาวะวติกกังวลและซมึเศรา้ในผูป่้วยทีม่ารักษาภาวะผูม้บีตุรยากในโรงพยาบาลศริริาช

 โดยใชแ้บบวดัอาการวติกกังวลและอาการซมึเศรา้ Hospital Anxiety and Depression Scale 

ฉบับภาษาไทย (Thai HADS)

พญ.วรษิฐา สกลุแสงประภา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1893
ความชกุของภาวะสกรตูัดหวักระดกูตน้ขาภายหลังการยดึตรงึกระดกูสะโพกหกัดว้ยแกนดามกระดกู

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

1894
ความชกุของภาวะสญูเสยีมวลกลา้มเนือ้ลายและความสามารถในการพยากรณ์โรคในผูป่้วยตับ

แข็งทีร่อการผา่ตัดเปลีย่นตับ
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

1895
ความชกุของภาวะหลอดเลอืดแดงสว่นปลายตบีตันทีไ่มม่อีาการแสดงในผูเ้ป็นเบาหวานทีม่ารับ

บรกิารทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1896 ความชกุของภาวะอว้นในฝ่ายชายของคูส่มรสชาวไทยทีม่ภีาวะมบีตุรยาก ผศ. นพ.จปรัฐ ปรชีาพานชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1897 ความชกุของมะเร็งไทรอยดใ์นผูป่้วย Graves’ disease ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

1898
ความชกุของระดับอมิมโูนโกลบลูนิอตีอ่สว่นประกอบของไรฝุ่ นและความสัมพันธต์อ่การแสดงออก

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

1899
ความชกุของรปูแบบระดผูดิปกต ิของสตรทีีใ่สห่ว่งอนามัยชนดิทองแดง ณ คลนิกิวางแผน

ครอบครัว โรงพยาบาลศริริาช
พญ.ขณดิา บัวขาว สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1900
ความชกุของสตรตีัง้ครรภห์มูเ่ลอืด Rh ลบทีม่าคลอดบตุรในโรงพยาบาลศริริาช และไดรั้บ anti-D 

immunoglobulin ครบทัง้ในระยะกอ่นและหลังคลอด
พญ.ธารทพิย ์อทัุยพัฒน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1901
ความชกุของสายพันธุ ์HPV ในผูป่้วยชายไทยโรคหดูหงอนไก ่ทีม่ารับการตรวจทีค่ลนิกิโรคตดิตอ่

ทางเพศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยส์ขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

1902
ความชกุของสารภมูติา้นทานตอ่โรคไอกรนและระดับของสารภมูติา้นทานหลังจากไดรั้บวคัซนีคอ

ตบี บาดทะยกั ไอกรนชนดิไมม่เีซลล ์1 ครัง้ในสตรตีัง้ครรภไ์ทย
อ. พญ.นลัท สมภักดี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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1903
ความชกุของหลอดเลอืดด าผดิปกตเิรือ้รัง ตามความรนุแรงทางคลนิกิและปัจจัยเสีย่งทีม่ผีลตอ่

การท าใหเ้กดิหลอดเลอืดด าบกพรอ่งเรือ้รังในผูป่้วยหลอดเลอืดด าผดิปกตเิรือ้รัง
รศ. นพ.เฉนียน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์

1904
ความชกุปัจจัยเสีย่งและอัตราการเสยีชวีติของโรคทอ่น ้าดอีักเสบจากการตดิเชือ้แบคทเีรยีทีด่ ือ้ตอ่

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

1905

ความชกุสัมพัทธข์องการเกดิ และลักษณะจ าเพาะตา่งๆจากการตรวจทางเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์

และเอกซเรยค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า ใน sclerosing variant ของ well-differentiated liposarcoma 

จากผูป่้วยในศริริาชพยาบาล

รศ. พญ.กลุนุช ชาญชยัรจุริา รังสวีทิยา

1906
ความตรงและความเทีย่งของแบบประเมนิสขุภาพผูป่้วย-9 ในการคัดกรองภาวะซมึเศรา้ของผูป่้วย

โรคหลอดเลอืดสมอง
รศ. พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

1907 ความตระหนัก ทัศนคต ิความรู ้และพฤตกิรรมเกีย่วกับการใชย้าตา้นจลุชพีและเชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพี ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

1908 ความตอ้งการในการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน : กรณีศกึษาคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล นางสาววลัลยี ์ศรปีระภาภรณ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

1909
ความถีใ่นการพบเสน้เอ็น Extensor hallucis capsularis และการผันแปรของจดุเกาะปลายของ

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

1910
ความถกูตอ้งและการตอบสนองของดัชนีบารเ์ธลตอ่การประเมนิการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในผูป่้วย

สงูอายทุีม่ภีาวะกระดกูคอสะโพกหกั
รศ. นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1911

ความถกูตอ้งและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม Hip dysfunction and osteoarthritis 

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

ภาษาไทย

รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1912
ความถกูตอ้งในการใช ้BMI และ PSA density ในการคัดกรองมะเร็งตอ่มลกูหมาก กลุม่ผูป่้วย PSA

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

1913

ความถกูตอ้งในการตรวจวนิจิฉัยกอ่นผา่ตัดโดยการเอกซเรยค์อมพวิเตอร,์ เอกซเรยค์ลืน่

แมเ่หล็กไฟฟ้า, การสอ่งกลอ้งตรวจกระเพาะปัสสาวะ และผลตรวจปัสสาวะในการวนิจิฉัยโรค

มะเร็งล าไสใ้หญท่ีม่กีารลกุลามกระเพาะปัสสาวะ

อ. นพ.ภควฒัน์ ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

1914
ความถกูตอ้งในการประเมนิอายคุรรภท์ารกโดยวธิ ีModified Ballard score ของแพทยป์ระจ าบา้น

สาขากมุารเวชศาสตร์
พญ.ปารฉัิตร ทรัพยร์ุง่โรจน์ กมุารเวชศาสตร์

1915
ความถกูตอ้งของ CT scan ในการวนิจิฉัยแยกระหวา่งมะเร็งและพยาธสิภาพทีไ่มใ่ชม่ะเร็ง ที่

ต าแหน่งแอมพลูลาของวาเตอร ์(Ampulla of Vater)
ผศ. พญ.โสภา พงศพ์รทรัพย์ รังสวีทิยา
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1916
ความถกูตอ้งของแบบทดสอบฉบับภาษาไทย “การเดนิ แขน ขา กระดกูสันหลัง ส าหรับเด็ก” เพือ่

ตรวจคัดกรองความผดิปกตขิองระบบกลา้มเนือ้กระดกู และขอ้ ในเด็กไทย
อ. พญ.ศริรัิตน์ จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

1917 ความถกูตอ้งของโปรแกรมพยากรณ์โรค “พรดีคิท”์ ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมของคนไทย พญ.วราพรรณ นุ่มประสทิธิ์ ศัลยศาสตร์

1918
ความถกูตอ้งของการแยกมะเร็งตับออ่นชนดิ adenocarcinoma และชนดิ neuroendocrine ดว้ย

การตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรบ์รเิวณชอ่งทอ้ง
ผศ. พญ.โสภา พงศพ์รทรัพย์ รังสวีทิยา

1919
ความถกูตอ้งของการใช ้HbA1c ในการวนิจิฉัยภาวะความทนน ้าตาลผดิปกต ิในสตรหีลังคลอดที่

เป็นโรคเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภ์
นพ.ณัฐ เกตมุาน สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1920

ความถกูตอ้งของการตรวจสแกนระบบประสาทสว่นกลางดว้ยเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT 

scan) และเครือ่งสรา้งภาพดว้ยสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า(MRI) ในการวนิจิฉัยโรคเนือ้งอกของหลอด

เลอืดด าในระบบประสาทสว่นกลาง

รศ. นพ.พพัิฒน์ เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

1921
ความถกูตอ้งของการวดัขนาดเสน้รอบคอในการท านายภาวะใสท่อ่หายใจยากในผูป่้วยอว้นทีม่ารับ

การผา่ตัดคลอดทางหนา้ทอ้ง
ผศ. พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิัญญวีทิยา

1922

ความถกูตอ้งของการวนิจิฉัยกอ่นคลอดของทารกทีม่คีวามปกตขิองโครโมโซมชนดิ aneuploidy 

ทีพ่บไดบ้อ่ยโดยการใชเ้ทคนคิ QF-PCR เทยีบกับการตรวจแครโิอไทป์มาตรฐานในหญงิไทย

ตัง้ครรภ์

อ.นพ.ชยัรัตน์ มานะเสถยีรกจิ นติเิวชศาสตร์

1923
ความถกูตอ้งของการวนิจิฉัยกอ่นคลอดของทารกทีม่คีวามผดิปกตขิองโครโมโซมชนดิ 

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

1924
ความถกูตอ้งของคา่วเิคราะหน์ ้าตาลในน ้าไขสันหลังทารกจากการตรวจดว้ยเครือ่งวดัคา่น ้าตาล ณ 

จดุตรวจ
รศ. พญ.รัชฎา กจิสมมารถ กมุารเวชศาสตร์

1925
ความถกูตอ้งของภาพ coronal view ในการแยกระหวา่งกอ้นเนือ้งอกทีเ่ป็นมะเร็งและไมเ่ป็นมะเร็ง

 โดยใชเ้ครือ่งอัลตรา้ซาวน์ความถีส่งูอัตโนมัติ
นพ.ธรรมนติย ์อังศสุงิห์ ศนูยถั์นยรักษ์

1926
ความถกูตอ้งของภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องภาพฝีในสมองในผูป่้วยภมูคิุม้กันปกตทิีม่กีารตดิ

เชือ้ในระบบประสาทสว่นกลาง
รศ. นพ.พพัิฒน์ เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

1927
ความถกูตอ้งของภาพถา่ยถา่ยเอกซเรยค์อมพวิเตอรจ์ากโรคทางระบบประสาททีพ่บบอ่ยในผูป่้วย

เอดส ์ณ โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.พพัิฒน์ เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

1928
ความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม ปัญหาความผดิปกตขิองการออกเสยีง ฉบับภาษาไทย และ

เปรยีบเทยีบระหวา่งผูป่้วยทีม่ปัีญหาการออกเสยีง กับคนปกติ
พญ.อลนีา สรรคธ์รีภาพ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
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1929
ความน่าเชือ่ถอืของวธิกีารวดัสัดสว่นความสงูของกระดกูสะบา้ ในหลากหลายองศาของการงอเขา่

และการท างานของกลา้มเนือ้ quadricep
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1930
ความบกพรอ่งทางหนา้ทีใ่นผูป่้วยเด็กและวยัรุน่โรคสมาธสิัน้หลังไดรั้บการรักษา 2 ปี: 

เปรยีบเทยีบกับเด็กปกติ
ผศ.พญ.สรินัิดดา ปัญญาภาส จติเวชศาสตร์

1931

ความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิ ภมูคิุม้กันของ BI 695501 เปรยีบเทยีบกับ

ยาอะดาลมิแูมบ (adalimumab) ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดท์ีย่งัมอีาการอยู:่ 

โครงการวจัิยแบบสุม่ทีป่กปิดขอ้มลูการรักษาสองดา้น มกีลุม่คูข่นาน ใหย้าหลายขนาดและ

เปรยีบเทยีบดว้ยยาทีม่ฤีทธิ ์(Protocol No.1297.2)

ศ.คลนิกิ นพ.สรุศักดิ ์นลิกานุวงศ์ อายรุศาสตร์

1932

ความปลอดภัยและประสทิธผิลของพาสโคลซิแูม็บในการยบัยัง้อนิเตอรล์วิคนิ-4 ในผูป่้วยวณัโรค

ปอดทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยามาตรฐานส าหรับวณัโรคปอด: การทดลองทางคลนิกิแบบสุม่ ปิด

ขอ้มลูสองดา้น มกีลุม่ควบคมุทีก่นิยาหลอกและมกีารทดสอบความเป็นไปไดข้องทฤษฎี

ผศ. พญ.ณสกิาญจน์ อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

1933
ความปลอดภัยและประสทิธภิาพในการใชย้า Flecainide เพือ่รักษาภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะ ใน

ผูป่้วยเด็กและผูใ้หญโ่รคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิ
อ. พญ.ศภุลัคน์ กาญจนอทัุย กมุารเวชศาสตร์

1934
ความปลอดภัยของการอยูบ่า้น 5 วนัหลังจากไดย้าเคมบี าบัดสตูร อะราซขีนาดสงู เทยีบกับการ

นอนโรงพยาบาลตอ่เนือ่งในผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิมัยอลีอยด์
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1935 ความปลอดภัยของยาดาบกิาแทรน เอทซิเิลทในการป้องกันการเกดิลิม่เลอืดอดุตันในเด็ก ผศ.นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

1936 ความผดิปกตขิองไทรอยดฮ์อรโ์มนในผูป่้วย Cushing’s syndrome ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

1937
ความผดิปกตขิองการท างานของหลอดไตทีไ่มแ่สดงอาการ ในผูป่้วยไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รัง ที่

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

1938 ความผดิปกตทิางโลหติวทิยาในผูป่้วยเด็ก SLE ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ รศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

1939 ความผดิปกตทิีพ่บในเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอกของผูป่้วยโรคหนังแข็งในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี รังสวีทิยา

1940

ความผดิปกตทิีพ่บจากเอ็กซเรยค์อมพวิเตอรข์องโพรงอากาศขา้งจมกูแบบไมฉ่ีดสารทบึรังส ี

เพยีงพอส าหรับการวนิจิฉัยภาวะแทรกซอ้นของโรคโพรงอากาศขา้งจมกูอักเสบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

หรอืไม?่

อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา

1941
ความผดิปรกตขิองระบบทางเดนิปัสสาวะและอวยัวะเพศในทารกทีม่คีวามผดิรปูของทวารหนัก

ชนดิต า่และการตรวจพเิศษเพิม่เตมิของระบบทางเดนิปัสสาวะ
รศ. นพ.รวศิ เรอืงตระกลู ศัลยศาสตร์
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1942
ความพงึพอใจดา้นการรักษาพยาบาลทีค่ลนิกิโรคภมูแิพ ้ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

1943
ความรู ้ทัศนคต ิและการปฏบิัต ิในการเขา้สูค่วามเป็นสากลของบคุลากรในคณะแพทยศาสตรแ์หง่

หนึง่ในประเทศไทย
นางสาวชโลธร โอฬารประเสรฐิ งานวเิทศสัมพันธ์

1944

ความรู ้ทัศนคต ิและวธิกีารปฏบิัตจิรงิในการสง่ภาพรังสทีรวงอกกอ่นการท าหตัถการในกลุม่ผูป่้วย

นอกทีม่าสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารแบบนัดหมายลว่งหนา้ ของแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ า

บา้นตอ่ยอด

ผศ.พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิัญญวีทิยา

1945
ความรู ้วฒันธรรมและอปุสรรคทางสังคมในกลุม่ผูอ้พยพชาวพมา่และลาวในประเทศไทยทีม่ตีอ่

การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซเีมยี
ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

1946
ความรูเ้รือ่งโรคความดันโลหติสงูของผูป่้วยความดันโลหติสงูของโรงพยาบาลอ าเภอแหง่หนึง่ใน

ประเทศไทย
นศพ.สจุณิณา หนิทอง เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1947
ความรูแ้ละความตระหนักเกีย่วกับอันตรายจากรังสทีางการแพทยใ์นบคุลากรทางการแพทยใ์น

โรงพยาบาลระดับโรงเรยีนแพทย์
อ. นพ.เชาวนันท ์ค าตุย้เครอื วสิัญญวีทิยา

1948 ความรูข้องหญงิตัง้ครรภเ์กีย่วกับน ้าหนักตัวทีค่วรเพิม่ขึน้ในชว่งตัง้ครรภ์ พญ.วธริดา กาญจนบรรยงค์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1949 ความรูส้กึเป็นตราบาปของผูด้แูลทีเ่ป็นสมาชกิครอบครัวผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม นางสาวปิตพิร สริทิพิากร เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

1950 ความลกึทีเ่หมาะสมในการฝ่ังเข็มกลา้มเนือ้ทราพเีซยีสสว่นบน รศ. พญ.กลุนุช ชาญชยัรจุริา รังสวีทิยา

1951
ความสมเหตสุมผลของการสัง่ใชส้ารน ้า human albumin solution ในหอผูป่้วยอายรุศาสตรข์อง

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
นพ.วงศกร กัลยพฤกษ์ อายรุศาสตร์

1952
ความสม า่เสมอและปัจจัยท านายความสม า่เสมอในการกนิยากลุม่มฤีทธิก์ระตุน้ในเด็กและวยัรุน่ทีม่ ี

โรคสมาธสิัน้
อ.นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

1953
ความสอดคลอ้งในการใชเ้ครือ่งคลืน่เสยีงความถีส่งูประเมนิดัชนีการเปลีย่นแปลงขนาดของหลอด

เลอืดด าใหญใ่นชอ่งทอ้ง โดยนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6 เทยีบกับอาจารยแ์พทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉนิ
อ. พญ.ธันยพร นครชยั เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

1954
ความสอดคลอ้งของการประเมนิแบบ 360 องศา ในการประเมนิความสามารถทางวชิาชพีของ

แพทยป์ระจ าบา้นสาขากมุารเวชศาสตร์
อ. นพ.สปุระพัฒน์ สนใจพาณชิย์ กมุารเวชศาสตร์

1955

ความสอดคลอ้งของขา้งเดน่ของสมองดา้นภาษาดว้ยการตรวจการท างานของสมองดว้ยเอ็มอาร์

ไอโดยใชแ้บบทดสอบภาษาไทย Wada test และ การกระตุน้สมองในหอ้งผา่ตัด (Awake 

surgery with direct cortical brain stimulation)

อ. พญ.จติสภุา วงศศ์รภีมูเิทศ รังสวีทิยา
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1956
ความสอดคลอ้งระหวา่งผลการสอ่งกลอ้งเพือ่ดคูวามผดิปกตขิองปากมดลกูและผลตรวจชิน้เนือ้

ทางพยาธวิทิยาในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.มลเพ็ญ ตตยิชลวพิธุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1957
ความสัมพันธแ์ละรปูแบบการตอบสนองทางภมูคิุม้กันของทารกในครรภท์ีต่รวจพบความผดิปกติ

ของระบบประสาทและไขสันหลังกับการตดิเชือ้ไวรัสซกิา้ (ปีที ่1)
ผศ.นพ.ชยวฒัน์ ผาตหิตัถกร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1958 ความสัมพันธข์อง peroneus tendon ระหวา่ง lateral wall of calcaneus และ lateral malleolus ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

1959
ความสัมพันธข์องไมโครพาตเิคลิในภาวะพรอ่งเอนไซมจ์ซีกิพดีแีละพาหะธาลัสซเีมยีในผูบ้รจิาค

โลหติและปฏกิริยิาไมพ่งึประสงคจ์ากการใหเ้ลอืด
อ. พญ.กลุวรา กติตสิาเรศ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

1960

ความสัมพันธข์องการเกดิแคลเซยีมบรเิวณหลอดเลอืดแดงเอออรต์าที ่วนิจิฉัยจากเอ็กซเรยป์อด

กับการเกดิผังผดืของหวัใจทีว่นิจิฉัยจากเครือ่งตรวจหวัใจดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในผูป่้วยหวัใจโค

โรนารี

ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1961
ความสัมพันธข์องการแสดงออกของตัวรับฮอรโ์มนโปรแลคตนิแตล่ะชนดิกับความรนุแรงและการ

พยากรณ์โรคมะเร็งเตา้นม
อ. ดร. นพ.ดลุยพัฒน์ สงวนรักษา ศัลยศาสตร์

1962

ความสัมพันธข์องการตายของกลา้มเนือ้แพพลิารี ่(papillary) กับภาวะลิน้หวัใจไมตรัลร่ัวในผูป่้วย

โรคกลา้มเนือ้หวัใจตายจากการขาดเลอืด ( ischemic cardiomyopathy) จากการตรวจเอ็ม.อาร.์

ไอ.หวัใจ

รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1963
ความสัมพันธข์องการบบีตัวของหวัใจหอ้งลา่งขวากับภาวะหวัใจขาดเลอืดดว้ยการตรวจคลืน่

แมเ่หล็กไฟฟ้าหวัใจ
รศ.พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1964
ความสัมพันธข์องการรับรูก้ารรูค้ดิทีล่ดลง กับภาวะความบกพรอ่งเล็กนอ้ยของการรูค้ดิในผูป่้วย

โรคพารก์นิสันทีไ่มม่ภีาวะสมองเสือ่ม
อ. นพ.ชชัวาล รัตนบรรณกจิ อายรุศาสตร์

1965
ความสัมพันธข์องความยดืหยุน่ของหลอดเลอืดและการตรวจพบแอลบมูนิในปัสสาวะในผูป่้วยโรค

ความดันโลหติสงู
ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1966

ความสัมพันธข์องคา่ความยดืหยุน่ของปากมดลกู โดยใชค้ลืน่เสยีงความถีส่งูแบบคลืน่เฉือน 

(Shear Wave Elastography) กับ อายคุรรภ ์ความยาวปากมดลกู ปรมิาตรปากมดลกู และการ

ไหลเวยีนโลหติปากมดลกูในสตรตีัง้ครรภช์ว่งอายคุรรภ ์16-24 สัปดาห์

พญ.ศศวิรรณ สทัุสน์มาลี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1967
ความสัมพันธข์องคา่อณุหภมูทิีแ่ตกตา่งระหวา่งอณุหภมูสิว่นกลางและอณุหภมูสิว่นปลายกับ

อาการหนาวสัน่ในผูป่้วยระยะหลังผา่ตัด
ผศ. นพ.ภรูพิงศ ์ทรงอาจ วสิัญญวีทิยา
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1968
ความสัมพันธข์องประวตักิารมเีลอืดออกและการเลอืกใชย้าป้องกันลิม่เลอืดอดุตันในผูป่้วยทีม่ี

ภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะแบบพริว้ในโรคหวัใจทีไ่มใ่ชโ่รคลิน้หวัใจ
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

1969

ความสัมพันธข์องปรมิาณรังสทีีผ่นังชอ่งคลอดไดรั้บกับผลขา้งเคยีงระยะยาวทีเ่กดิขึน้ในการรักษา

ผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลามดว้ยรังสรัีกษาจากภายนอกและการใหรั้งสรีะยะใกลโ้ดยการใส่

แรส่ารกัมมันตภาพรังสี

พญ.เพชรรัตน์ หาญอทัุยรัศมี รังสวีทิยา

1970
ความสัมพันธข์องยา Tenofovir กับการเกดิการทางานทีผ่ดิปกตขิองไตในการรักษาผูป่้วย

เด็กไทยทีต่ดิ เชือ้เอชไอวใีนคลนิกิโรคตดิเชือ้ ภาควชิากมุารเวชศาสตรโ์รงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สพัุตรา รุง่ไมตรี กมุารเวชศาสตร์

1971 ความสัมพันธข์องระดับ Indoxyl Sulfate และ Klotho ในผูป่้วยไตเสือ่มเรือ้รังระยะที ่1-5 อ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

1972
ความสัมพันธข์องระดับของภาวะมดลกูหยอ่นระหวา่งการตรวจภายในทา่นอนขึน้ขาหยั่งรว่มกับการ

ดงึปากมดลกู กับการตรวจในทา่ยนื
ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

1973
ความสัมพันธข์องระดับอัลบมูนิทีเ่ปลีย่นแปลงในเลอืดกับสารไซโตไคน์ในเลอืดของผูป่้วย

อบุัตเิหตทุีม่ภีาวะวกิฤต
ศ.นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

1974
ความสัมพันธข์องระยะเวลาการชกักับปรมิาณยาระงับความรูส้กึในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษาโดยการ

กระตุน้ใหช้กั¬ดว้ยไฟฟ้า
นางสาวกรนกิา ยานการ วสิัญญวีทิยา

1975
ความสัมพันธข์องสถานะไทรอยดฮ์อรโ์มนในผูป่้วยโรคไทรอยดเ์ป็นพษิชนดิเกรฟส ์ทีไ่มม่ภีาวะตา

โปนกับลักษณะผวิตา
อ.พญ.ปณธิ ีเลือ่มส าราญ จักษุวทิยา

1976
ความสัมพันธข์องสมรรถภาพการบบีตัวของหวัใจหอ้งลา่งขวากับภาวะหวัใจขาดเลอืดดว้ยการ

ตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหวัใจ
รศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1977 ความสัมพันธข์องสารบง่ชีท้างชวีภาพกับความเสีย่งในการเป็นโรคเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ รศ.ดร.นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

1978
ความสัมพันธข์องอายตุอ่การกลับเป็นซ า้ของมะเร็งเตา้นมชนดิลกุลามทีม่ ีhormone receptor 

เป็นบวก
อ. นพ.พงษ์เทพ พศิาลธรุกจิ ศัลยศาสตร์

1979

ความสัมพันธค์วามหนาของผนังมดลกูสว่นลา่งวดัทางหนา้ทอ้งกับความยาวของปากมดลกูวดัทาง

ชอ่งคลอดโดยเครือ่งตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูในสตรไีทยทีต่ัง้ครรภเ์ดีย่วในชว่งอายคุรรภ ์16 ถงึ 

32 สัปดาห์

พญ.วนชิชา วรบตุร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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1980
ความสัมพันธร์ะหวา่ง corrected QT interval และพังผดืในกลา้มเนือ้หวัใจและบรเิวณทีเ่ป็นดว้ย

การตรวจเอ็ม.อาร.์ไอ. หวัใจ
ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

1981
ความสัมพันธร์ะหวา่งแรงจงูใจในการท างานกับความผกูพันองคก์รของบคุลากรสายสนับสนุน

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวปรยีาดา สันตนิยิม ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

1982 ความสัมพันธร์ะหวา่งกับการเห็นคณุคา่ในตนเองและรปูแบบการอบรมเลีย้งดใูนวยัรุน่สมาธสิัน้ อ.พญ.ฑฆิมัพร หอสริิ จติเวชศาสตร์

1983
ความสัมพันธร์ะหวา่งการเขา้เรยีนสายกับผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่2 และ

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

1984 ความสัมพันธร์ะหวา่งการเห็นคณุคา่ในตนเองและรปูแบบการอบรมเลีย้งดใูนวยัรุน่สมาธสิัน้ อ. พญ.ฑฆิมัพร หอสริิ จติเวชศาสตร์

1985

ความสัมพันธร์ะหวา่งการแปรผันทางพันธกุรรมของยนี PNPLA3 rs738409, TM6SF2 

rs58542926 และ MBOAT7 rs641738 กับการเพิม่ขึน้ของพังผดืในตับในผูป่้วยโรคตับคัง่ไขมันที่

ไมไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอล์

รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

1986
ความสัมพันธร์ะหวา่งการแสดงออกของฟอสโฟไลเปสเอทรูเีซปเตอรใ์นโกลเมอรลูัสและฟอส

โฟไลเปสเอทรูเีซปเตอรแ์อนตบิอดใีนกระแสเลอืดในผูป่้วยโรคไตเมมเบรนัสทีไ่มท่ราบสาเหตุ
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

1987
ความสัมพันธร์ะหวา่งการใชแ้อพพลเิคชัน่หรอืเว็บไซตห์าคูก่ับพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศในเยาวชน

กลุม่รักเพศเดยีวกัน และไบเซ็กชวลในประเทศไทย

รศ.พญ.บญุยิง่ มานะบรบิรูณ์และนพ.เฉลมิพงศ ์

ธัญพพัิฒน์
กมุารเวชศาสตร์

1988
ความสัมพันธร์ะหวา่งการตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบซกีับมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดินอนฮอดจ์กนิใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

1989 ความสัมพันธร์ะหวา่งการรูค้ดิบกพรอ่งกับความรนุแรงของโรค ในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด์ รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

1990
ความสัมพันธร์ะหวา่งความเหนียวของเนือ้งอก meningioma, ชนดิของเนือ้งอกทางพยาธวิทิยา

และปรมิาณ connective tissue ในเนือ้งอก
อ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์

1991
ความสัมพันธร์ะหวา่งความจ าปฏบิัตกิารณ์ ทักษะดา้นการประเมนิคา่จ านวน และคะแนน

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนดา้นคณติศาสตรข์องเด็กทีม่โีรคการเรยีนรูบ้กพรอ่งดา้นการค านวณ

อาจารย ์พญ. ฑฆิมัพร หอสริ ิและ นายณัฐวทิ 

โพธปิระสาท
จติเวชศาสตร์

1992
ความสัมพันธร์ะหวา่งความพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเอง แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิแ์ละ

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาวสิัญญพียาบาล

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พญ. กษณา รักษมณี และ 

น.ส.พัชร ีโพธิส์นธ์
การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
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1993
ความสัมพันธร์ะหวา่งความรนุแรงของโรคกับภาวะอว้นลงพงุในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดช์าว

ไทย
ผศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

1994
ความสัมพันธร์ะหวา่งความรนุแรงของการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดกับความแปรปรวนของระดับ

น ้าตาลในเลอืดซึง่วดัอยา่งตอ่เนือ่งในผูท้ีไ่มเ่ป็นเบาหวาน
ผศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

1995
ความสัมพันธร์ะหวา่งความรนุแรงของภาวะถงุลมโป่งพองจากการตรวจดว้ยเอกซเรยค์อมพวิเตอร์

ปอดชนดิละเอยีดกับสมรรถภาพปอด ของผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง
รศ. นพ.นธิพัิฒน์ เจยีรกลุ อายรุศาสตร์

1996
ความสัมพันธร์ะหวา่งคะแนนประเมนิความสามารถในการชว่ยเหลอืตัวเอง และอัตราการรอดชวีติ

ของผูท้ีไ่ดรั้บการรักษาแบบประคับประคองเมือ่เขา้รักษาในหอ้งฉุกเฉนิ
อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

1997
ความสัมพันธร์ะหวา่งคา่บลิริบูนิวดัทางผวิหนังทีไ่ดรั้บการปกปิดและคา่บลิริบูนิในเลอืดขณะไดรั้บ

การรักษาดว้ยการสอ่งไฟ
รศ. พญ.โสภาพรรณ เงนิฉ ่า กมุารเวชศาสตร์

1998
ความสัมพันธร์ะหวา่งคา่สัมประสทิธิก์ารเคลือ่นทีข่องโมเลกลุน ้าของไต กับคา่อัตราการกรองของ

ไต
อ. พญ.ชนกิานต ์ธริาวทิย์ รังสวีทิยา

1999
ความสัมพันธร์ะหวา่งตน้ทนุทางจติวทิยากับภาวะผูน้ าในนักเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีน

สามเสนวทิยาลัย
นางสาวจรีนันท ์คันทะสอน จติเวชศาสตร์

2000
ความสัมพันธร์ะหวา่งน ้าหนักตัวทีเ่พิม่ขณะตัง้ครรภใ์นสตรทีีม่ภีาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภก์ับ

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

2001
ความสัมพันธร์ะหวา่งน ้าหนักทีเ่พิม่ข ึน้ในชว่งไตรมาสทีส่องของการตัง้ครรภก์ับภาวะทารกน ้าหนัก

ตัวมากเมือ่เทยีบกับอายคุรรภ์
พญ.กัณฐกิา วงศม์ณีประทปี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2002
ความสัมพันธร์ะหวา่งผลการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภก์ับการเกดิภาวะทารก

น ้าหนักตัวเกนิเกณฑใ์นสตรตีัง้ครรภท์ีไ่มม่ภีาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภ์
รศ. นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2003
ความสัมพันธร์ะหวา่งผลของการฝึกจ าลองสถานการณ์การชว่ยฟ้ืนคนืชพีและประสทิธภิาพการฟ้ืน

คนืชพีในผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2004
ความสัมพันธร์ะหวา่งผลลัพธก์ารตัง้ครรภแ์ละสารชวีเคมใีนเซร่ัมมารดาทีไ่ดจ้ากการตรวจคัดกรอง

ทารกกลุม่อาการดาวน์ในไตรมาสแรกของสตรตีัง้ครรภไ์ทย
พญ.ภัทรวรรณ หลิม่ศริ ิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2005
ความสัมพันธร์ะหวา่งผืน่แพย้าทางผวิหนังชนดิรนุแรงกับ ยนี HLA B 1502 ในผูป่้วยเด็กโรคลมชกั

ในโรงพยาบาลศริริาชทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาคารบ์ามาเซปีน
ผศ. นพ.สรวศิ วรีวรรณ กมุารเวชศาสตร์
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2006
ความสัมพันธร์ะหวา่งภาพการตรวจวนิจิฉัยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ากับระยะเวลาการรอดชวีติ (overall 

survival) ของผูป่้วยเนือ้งอกสมองปฐมภมู ิGlioblastoma ทีไ่ดรั้บการรักษาในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.ณชิา พทัิกษ์นตินัินท์ รังสวีทิยา

2007
ความสัมพันธร์ะหวา่งภาวะความดันโลหติต า่ในขณะฟอกเลอืดกับความดันหลอดเลอืดปอดสงูใน

ผูป่้วยไตวายเรือ้รัง
อ. นพ.สาธติ เจนวณชิสถาพร อายรุศาสตร์

2008
ความสัมพันธร์ะหวา่งระดับ MIC ตอ่ยา vancomycin ของเชือ้ Staphylococus aureus กับ

ผลการรักษาในผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ Staphylococus aureusในกระแสเลอืด
นพ.ชยัยทุธ ศษิยธ์นานันท์ อายรุศาสตร์

2009
ความสัมพันธร์ะหวา่งระดับ soluble fms-like tyrosine kinase-1(sFlt-1) อสิระในซร่ัีมกับปรมิาตร

ของรกในไตรมาสแรก
พญ.สดุถวลิ มันทะติ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2010
ความสัมพันธร์ะหวา่งระดับตน้ทนุทางจติวทิยาและการสนับสนุนทางสังคม: กรณีศกึษานักกฬีา

พาราลมิปิกทมีชาตไิทย

อาจารย ์พญ. ฑฆิมัพร หอสริ ิและ น.ส.รนิรดา 

กาญจนทติต์
จติเวชศาสตร์

2011
ความสัมพันธร์ะหวา่งระดับสารบง่ชีม้ะเร็ง CA125 ในเลอืดภายหลังการผา่ตัดประเมนิระยะของโรค

กับการตอบสนองตอ่การรักษาในผูป่้วยมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกูระยะลกุลาม
พญ.อภชิญา ปรัชญาชยัพมิล สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2012
ความสัมพันธร์ะหวา่งระยะเวลาทีเ่ร ิม่ไดรั้บโปรแกรมความรูส้ าหรับผูป่้วยเบาหวานเด็กและวยัรุน่

หลังไดรั้บการวนิจิฉัย และการควบคมุระดับน ้าตาลในเลอืด
อ. นพ.สพุชิชา ปัจมนตรี กมุารเวชศาสตร์

2013
ความสัมพันธร์ะหวา่งลักษณะภาพการตรวจหลอดอาหารดว้ยการกลนืแป้งแบเรีย่มกับการให ้

คะแนนความรนุแรงทางคลนิกิของเอคคารท์ในโรคอะคาเลเชยี
รศ. พญ.อภญิญา เจรญิศักดิ์ รังสวีทิยา

2014
ความสัมพันธร์ะหวา่งสมรรถภาพการปฎบิัตงิานกับคะแนนประเมนิขณะฝึกอบรมและคะแนนสอบ

วฒุบิัตรในแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
อ. พญ.รังสมิา ทนิมณี อายรุศาสตร์

2015 ความสัมพันธร์ะหวา่งหมูเ่ลอืดเอบโีอกับภาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ พญ.กอบพร สภานนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2016 ความสัมพันธร์ะหวา่งหมูเ่ลอืดเอบโีอกับภาวะครรภเ์ป็นพษิ พญ.นันทห์ทัย มหาทรัพย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2017
ความสัมพันธร์ะหวา่งอปุกรณ์ชว่ยการหายใจกับอาการไมส่บายบรเิวณกลอ่งเสยีง(กลุม่อาการเจ็บ

คอ เสยีงแหบ) ภายหลังจากการใหย้าระงับความรูส้กึ
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิัญญวีทิยา

2018 ความสัมพันธร์ะหวา่งฮอรโ์มนเพศและฮอรโ์มนจากตอ่มใตส้มองตอ่คณุภาพน ้าอสจุิ นพ.รณกร ชแูกว้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2019
ความสามารถในการแกม้มุโดยวธิยีบุกระดกูดา้นหนา้จากการผา่ตัดทางขา้งหลังพรอ้มกับการยดึ

ตรงึโลหะดามกระดกูสันหลังและเชือ่มกระดกูสันหลัง ในผูป่้วยกระดกูสันหลังคดตัง้แตก่ าหนด
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2020
ความสามารถในการใชง้านของแขนและมอื การน าไปใชง้านจรงิ และความพงึพอใจตอ่ปลอกแขน

ผา้ยดืชนดิตัดรายบคุคลในกลุม่ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีม่แีขนบวมจากน ้าเหลอืงคัง่
รศ. พญ.กิง่แกว้ ปาจรยี์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
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2021
ความสามารถในการตรวจวนิจิฉัยการฉีกขาดของเสน้เอ็น Subscapularis ดว้ยเครือ่งเอกซเรยค์ลืน่

แมเ่หล็กไฟฟ้า โดยใชแ้กนตามขวางในทา่หมนุหวัไหลเ่ขา้ดา้นในของล าตัวและทา่ปกตขิองหวัไหล่
รศ. พญ.นติยา เล็กตระกลู รังสวีทิยา

2022
ความส าเร็จในการรักษาโรคไทรอยดเ์ป็นพษิ (Graves disease) ดว้ยไอโอดนีรังสโีดยใชอ้ัลตรา

ซาวนดใ์นการบง่บอกขนาดไทรอยดเ์ทยีบกับการคล า
อ. พญ.สรินิาถ สรินิทรว์ราวงศ์ อายรุศาสตร์

2023
ความส าเร็จของโปรแกรมการสอนเพศศกึษาตอ่พฤตกิรรมทางเพศโดยบคุลากรทางการแพทยแ์ก่

นักเรยีนในโรงเรยีนมัธยมศกึษา
พญ.เนตรวมิล นันทวิฒัน์ กมุารเวชศาสตร์

2024
ความส าเร็จของการชว่ยชวีติทารกในครรภเ์บือ้งตน้เมือ่ทารกมอีัตราการเตน้ของหวัใจผดิปกติ

ประเภท NICHD category II
พญ.อสมา กจิศรเีจรญิชยั สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2025
ความส าเร็จของการท าหตัถการเวชศาสตรน์วิเคลยีรใ์นผูป่้วยเด็กไทยโดยไมต่อ้งใชก้ารระงับ

ความรูส้กึในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิัญญวีทิยา

2026
ความส าเร็จของการระงับความรูส้กึในการสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารจากใชย้าเฟนตานลิรว่มกับมดิา

โซแลม
อ. พญ.สายพณิ เมอืงแมน วสิัญญวีทิยา

2027 ความส าคัญของ ASL ใน AVM protocol ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ รังสวีทิยา

2028
ความส าคัญของเชือ้ราแอสเปอรจ์ลิลัสในสิง่สง่ตรวจทางเดนิหายใจตอ่การวนิจิฉัยโรคตดิเชือ้

แอสเปอรจ์ลิลัสชนดิรกุรานในปอด
รศ. ดร. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2029
ความส าคัญของเซลลม์ะเร็งทีเ่หลอื ภายหลังการผา่ตัดกระเพาะอาหารเพือ่หวงัผลหายขาด 

ส าหรับมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งบรเิวณรอยตอ่ของหลอดอาหารสว่นปลายกับกระเพาะอาหาร
อ. นพ.ธรรมวฒัน์ ปรคนธรรพ์ ศัลยศาสตร์

2030
ความส าคัญของกลา้มเนือ้ทีใ่ชใ้นการหายใจ ในผูป่้วยนรเีวชวทิยาทีม่ารับการระงับความรูส้กึ

เฉพาะสว่นดว้ยการฉีดยาชาเขา้ทางชอ่งไขสันหลัง
นางลัดดา เพิม่ผลประเสรฐิ วสิัญญวีทิยา

2031 ความส าคัญของมมุ Pauwel ตอ่การรักษากระดกูหกับรเิวณขอ้สะโพกในเด็ก ผศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2032
ความสขุและการรับรูก้ารเสรมิสรา้งพลังอ านาจในงานกับความตัง้ใจคงอยูใ่นงานของพยาบาล

วชิาชพี โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
นางสาวกฤตยา ใจขาน ฝ่ายการพยาบาล

2033 ความหนาแน่นมวลกระดกูของผูป่้วยเด็กโรคกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชนในโรงพยาบาลศริริาช ผศ.พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

2034
คา่ใชจ้า่ยและผลการรักษาในการรักษาหลอดเลอืดโป่งพองในสมองโดยวธิกีารใสข่ดลวดอดุเสน้

เลอืดโป่งพองสมองในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์
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2035 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการรักษาผูป่้วยเด็กโรคกลา้มเนือ้เสือ่มดเูชน ใน ร.พ.ศริริาช ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

2036
คา่ความหนาของผนังหนา้ทอ้งดา้นหนา้ของทารกในครรภร์ะหวา่งสตรตีัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเบาหวาน

และสตรตีัง้ครรภป์กติ
พญ.สภุาเพ็ญ เลศิวฒุวิวิฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2037
คา่ชว่ยท านายในการวนิจิฉัยมะเร็งรังไขโ่ดยใชด้ัชนีความเสีย่งของการเป็นมะเร็งในผูป่้วยทีม่กีอ้นที่

รังไข่
อ. พญ.ปณชิา จันทราพานชิกลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2038 คา่ทีรั่บไดส้ าหรับการหมนุใน กระดกูหกัเหนือปุ่ มขอ้ศอกแบบที ่3 ของ Gartland ผศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2039

คา่ปกตขิองความหนาของชัน้ใตผ้วิหนังบรเิวณหลังคอของทารกในครรภ ์ระดับ PAPP-A และระดับ 

total beta HCG ในซรัีมของมารดาซึง่ประเมนิดว้ยระบบอัตโนมัตเิพือ่ใชใ้นการคัดกรองทารกกลุม่

อาการดาวน์ในไตรมาสแรกของการตัง้ครรภ์

อ. พญ.ณัฐฐณีิ ศรสีันตโิรจน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2040
คา่ปกตขิองสารตา่งๆในเลอืดมารดาในชว่งไตรมาสทีส่องทีต่รวจวดัโดยเครือ่งวเิคราะหอ์ัตโนมัต ิ

เพือ่การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ในประชากรไทย
ผศ. พญ.นศิารัตน์ พทัิกษ์วชัระ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2041 คา่ปรกตแิละความน่าเชือ่ถอืไดข้องการวดัภาพรังสขีอ้ศอกในเด็กไทย ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2042
คา่มาตรฐานของกระดกูกรามลา่งในเด็กไทยอาย ุ1-18 ปี จากการวเิคราะหภ์าพเอกซเรย์

คอมพวิเตอร ์เพือ่ใชใ้นการวางแผนผา่ตัดยดืกระดกูกรามลา่ง
นพ.อัครรัช วงษ์จริาษฎร์ ศัลยศาสตร์

2043
คา่มาตรฐานของความแตกตา่งของความสงูของกะบังลม 2 ขา้งในภาพรังสทีรวงอกของทารกแรก

เกดิ
อ. พญ.พริา เนือ่งตัน รังสวีทิยา

2044
คา่มาตรฐานสมรรถภาพปอดและการตอบสนองตอ่ยาขยายหลอดลมโดยเทคนคิ forced 

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

2045
คา่สายตาหลังการผา่ตัดใสเ่ลนสต์าเทยีมแบบเย็บตรงึกับผนังลกูตา ในผูป่้วยทีเ่กดิภาวะถงุหุม้

เลนสต์าขาดจากการผา่ตัดตอ้กระจก
ผศ. พญ.สชุาดา กัมปนาทแสนยากร จักษุวทิยา

2046
คา่อา้งองิส าหรับตัววดัการไหลเวยีนของเลอืดบรเิวณทีต่บีแคบของหลอดเลอืดแดงใหญข่องทารก

ไทย ณ อายคุรรภ ์24 ถงึ 38 สัปดาห์
พญ.ศรลดา ธเนศวร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2047
คณุคา่ในการท านายผลการรักษาของระดับเม็ดเลอืดขาวชนดิตา่งๆ ในผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูระยะ 

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

2048
คณุคา่ของภาพจากการบันทกึหนา้จอภาพแบบดจิติอลในการประเมนิความผดิปกตริะหวา่งการ

ตรวจภาพรังสกีระเพาะและทอ่ทางเดนิปัสสาวะในผูป่้วยเด็ก
อ. นพ.เกรยีงไกร เอีย่มสวสัดกิลุ รังสวีทิยา

2049
คณุคา่ของภาพถา่ยรังสทีรวงอกในการพยากรณ์ความรนุแรงในเด็กทีป่่วยเป็นไขห้วดัชนดิ 

influenza (H1N1 2009) ทีเ่ขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.เกรยีงไกร เอีย่มสวสัดกิลุ รังสวีทิยา
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2050 คณุภาพการคัดลอกขอ้มลูบันทกึงานระงับความรูส้กึบนคอมพวิเตอร์ นางสาวสรุยีพ์ร อยูศ่รี วสิัญญวีทิยา

2051
คณุภาพชวีติและความรูเ้รือ่งโรคงสูวดัของผูป่้วยงสูวดัทีม่ารับการตรวจทีห่น่วยตรวจผวิหนัง แผนก

ผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2052
คณุภาพชวีติและประสทิธผิลของการผา่ตัดรักษานอนกรนและการหายใจผดิปกตขิณะหลับชนดิอดุ

กัน้
ผศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2053
คณุภาพชวีติและภาระการดแูลของผูด้แูลผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม ทีห่น่วยตรวจโรคจติเวชศาสตร ์

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ.กอบหทัย สทิธริณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

2054
คณุภาพชวีติและภาวะแทรกซอ้นจากการใชเ้ครือ่งอัดอากาศแรงดันบวกตอ่เนือ่งในการรักษาผูป่้วย

ไทยทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุกัน้
รศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2055 คณุภาพชวีติการท างานของพยาบาลระดับปฏบิัตกิาร : กรณีศกึษาหออภบิาลผูป่้วยระยะวกิฤต นางสาวจฑุากาญจน์ บญุนุชอภรัิกษ์ พยาบาล

2056 คณุภาพชวีติของผูเ้ป็นเบาหวานทีม่แีผลทีเ่ทา้ทีค่วามรนุแรงระดับตา่งๆ รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

2057
คณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคผมบางจากพันธกุรรมและฮอรโ์มนทีม่ารับการตรวจทีห่น่วยตรวจโรค

ผวิหนัง แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ตจวทิยา

2058 คณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคมะเร็งรังไขท่ีไ่ดรั้บเคมบี าบัดในโรงพยาบาลศริริาช พญ.กอบพร สภานนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2059 คณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคลมชกักลุม่วยัรุน่ในโรงพยาบาลศริริาช รศ.นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

2060
คณุภาพชวีติของผูป่้วยทีม่อีาการปวดหลังเรือ้รังทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการท าหตัถการระงับปวด

บรเิวณหลัง
อ. พญ.ปราณี รัชตามขุยนันต์ วสิัญญวีทิยา

2061 คณุภาพชวีติของผูป่้วยธาลัสซเีมยีทีม่กีระดกูสันหลังหกัยบุ อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2062
คณุภาพชวีติของผูป่้วยสายตาเลอืนรางและผลการใหบ้รกิารการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการมองเห็น

ในโรงพยาบาลศริริาช
อ.พญ.สขุศร ีโชตกิวณชิย์ จักษุวทิยา

2063 คณุลักษณะของเครือ่งมอืส าหรับการคัดกรองภาวะทางโภชนาการในผูป่้วยใน อ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

2064 คณุลักษณะของอาหารทีเ่หมาะสมส าหรับการกลนืในผูป่้วยหลังผา่ตัดมะเร็งในชอ่งปาก ผศ.นพ.ภาวนิ เกษกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
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2065
คณุสมบัตขิองแบบสอบถามดัชนีความหวงัของเฮริท์รปูแบบภาษาไทยในผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

สมอง
ผศ.พญ.ธนษิฐา ธนาเกยีรตภิญิโญ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2066
คณุสมบัตขิองปากมดลกูโดยการใชค้ลืน่เสยีงความถีส่งูสองมติแิละสามมติใินสตรไีทยทีต่ัง้ครรภ์

ในชว่งอายคุรรภร์ะหวา่ง 18 ถงึ 40 สัปดาหแ์ละความสัมพันธก์ับการคลอดกอ่นก าหนด
อ. นพ.สกทิา มว่งไหมทอง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2067
คณุสมบัตคิวามยดืหยุน่ของกระจกตาสัมพันธก์ับอายใุนคนไทยปกต ิตรวจวดัโดยใชเ้ครือ่ง Corvis 

ST®
รศ. พญ.วภิาว ีบรูณพงศ์ จักษุวทิยา

2068
คณุสมบัตดิา้นการวนิจิฉัยของแบบประเมนิ STOP-Bang และแบบดัดแปลงของ STOP-Bang ใน

การตรวจคัดกรองภาวะหยดุหายใจขณะหลับชนดิอดุกัน้ในคนไทย
ผศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2069
คณุสมบัตดิา้นการวนิจิฉัยของแบบสอบถาม OSA-18 ตน้ฉบับและแบบดัดแปลงในการคัดกรอง

ผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับชนดิอดุกัน้
พญ.ปานชนก แกว้กลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2070
งานวจัิยเปรยีบเทยีบระหวา่งการใชผ้า้หม่ไอรอ้นกับเครือ่งอุน่น ้าเกลอื ในผูป่้วยนรเีวชทีเ่ขา้รับการ

ผา่ตัดสอ่งกลอ้งทางหนา้ทอ้ง
นางสาววารณีุ บัวแยม้ วสิัญญวีทิยา

2071 งานวจัิยน ารอ่งของการฉายรังสรีะยะสัน้กอ่นการผา่ตัดส าหรับโรคมะเร็งทวารหนัก รศ. พญ.วฒุศิริ ิวรีสาร รังสวีทิยา

2072
งานวจัิยศกึษาน ารอ่งผลของตัวรับแรงกระแทกบรเิวณสน้เทา้ทีท่ าจากพลาสตกิเทอรโ์มพลาสตกิ

โพลยีรูเีทรน (Thermoplastic Polyurethane) ในแผน่รองเทา้
อ.ศศธิร สขุถมยา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2073 จติแพทยไ์ทยกับความเหนือ่ยลา้จากการท างาน รศ.พญ.พรจริา ปรวิชัรากลุ จติเวชศาสตร์

2074 จโีนไทป์ของผูป่้วยโรคจอตาเสือ่มสตารก์ารด์ทในโรงพยาบาลศริริาช อ.นพ.สภุเลศิ ประคณุหงัสติ จักษุวทิยา

2075 จดุเดน่ และโอกาสพัฒนาของโครงการโรงพยาบาลสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล ศ. นพ.ชยัรัตน์ ฉายากลุ อายรุศาสตร์

2076
ชนดิ ลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาของผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิมัยอี

ลอยดใ์นประเทศไทย : การศกึษาโดยสหสถาบัน
อ. นพ.เอกพล อัจฉรยิะประสทิธิ์ อายรุศาสตร์

2077 ชวีกลศาสตรข์องขอ้เขา่ในการกระโดดลงสูพ่ืน้ขาเดยีวหลายทศิทาง ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2078
ชวีติทีย่งังอกงามของผูป่้วยวยัเริม่เป็นผูใ้หญ ่‘ทีม่ภีาวะพึง่พงิเครือ่งชว่ยหายใจ’ และการใช ้

‘ประโยชน์จากไลน’์
นางสาวพัชรนิทร ์เนือ่งพชื ฝ่ายการพยาบาล
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2079
ชือ่โครงการวจัิยการศกึษาอบุัตกิารณ์และลักษณะทางคลนิกิของการกลายพันธุย์นี Calreticulin ที่

เป็นสาเหตขุองโรคเกร็ดเลอืดสงูและโรคไขกระดกูเป็นพังผดื ทีไ่มม่กีารกลายพันธุข์องยนี JAK2
อ. นพ.อาจรบ คหูาภนัินทน์ อายรุศาสตร์

2080
ซโีรทัยป์และความไวตอ่ยาตา้นจลุชพีของเชือ้นวิโมคอคคัสทีก่อ่โรคแบบรกุรานในสว่นกลางของ

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

2081 ฐานขอ้มลูเชงิสังเกตเกีย่วกับการรักษาเอชไอวใีนภมูภิาคเอเชยี รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2082
ฐานขอ้มลูการผา่ตัดมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รงในโรงพยาบาลศริริาช: ผลการรักษาในรอบ 5 ปี

ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 ถงึ พ.ศ. 2554
อ. นพ.วรมนิทร ์เหรยีญสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2083 ทะเบยีนผูป่้วยบาดเจ็บของหลอดเลอืดแดงใหญจ่ากแรงกระแทกของ ATF/AAST อ. พญ.ตอ้งพร วรรณะธปู ศัลยศาสตร์

2084
ทัศนคตแิละประสบการณ์ในการเรยีนรูท้ีค่ลนิกิดแูลตอ่เนือ่งของกมุารแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้น

กมุารเวชศาสตร ์ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ผศ. พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

2085
ทัศนคตแิละพฤตกิรรมของแพทย,์ พยาบาล และผูช้ว่ยพยาบาลภาควชิาอายรุศาสตร ์โรงพยาบาล

ตตยิภมูแิหง่หนึง่ตอ่ผูป่้วยโรคอว้น
อ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

2086
ทัศนคตแิละพฤตกิรรมของแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาลตอ่ผูป่้วยโรคอว้นกอ่นและหลังการใหค้วามรูเ้กีย่วกับอคตติอ่ผูป่้วยอว้น
อ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

2087 ทัศนคตขิองนักศกึษาแพทยต์อ่การศกึษาเวชจรยิศาสตรใ์นคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล อ. นพ.ศักดา สถริเรอืงชยั นติเิวชศาสตร์

2088
ทัศนคตติอ่การใหย้าตา้นไวรัสเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้กอ่นสัมผัสของบคุลากรผูใ้หบ้รกิารทางการ

แพทยด์า้นเอชไอวใีนประเทศไทย
ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

2089 ทัศนคตติอ่การบรจิาคอวยัวะของบคุลากรทางการแพทยใ์นโรงเรยีนแพทย์ รศ. นพ.อรรถพงศ ์วงศว์วิฒัน์ อายรุศาสตร์

2090
ทัศนะคต ิความตระหนักรู ้และความรูค้วามเขา้ใจของแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตรต์อ่การดแูล

ป้องกันโรคและการสรา้งเสรมิสขุภาพของตนเอง
อ. นพ.ชยัวฒัน์ วชริศักดิศ์ริ ิ อายรุศาสตร์

2091 นวตักรรมเพือ่ป้องกันภาวะแผลกดทับบรเิวณสน้เทา้จากเฝือก อ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2092 นักวจัิยหลังปรญิญาเอก ดร.จฑุามาศ ลมิกลุ อายรุศาสตร์

2093 น ้าคงคา้งในขอ้เทา้ รศ. นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2094
น ้าหนักทีเ่ปลีย่นแปลงของผูป่้วยจติเภทและปัจจัยเสีย่งของการมนี ้าหนักเพิม่ขึน้ระหวา่งรับการ

รักษาในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.วศิรัชต ์พฤฒถิาวร จติเวชศาสตร์

2095
น ้าหนักทีเ่พิม่ระหวา่งตัง้ครรภก์ับอบุัตกิารณ์ของการเกดิภาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภท์ีว่นิจิฉัย

ในชว่งไตรมาสที ่2 ของการตัง้ครรภ์
รศ. นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2096

บทบาทของ ด-ีไดเมอร ์และลิม่เลอืดตกคา้ง ในการท านายการเกดิเป็นซ า้ของโรคหลอดเลอืดด า

ของขาอดุตันเฉียบพลันในชัน้ลกึจากลิม่เลอืด หลังจากการหยดุการรักษาดว้ยยาตา้นการแข็งตัว

ของเลอืด

อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

2097
บทบาทของเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นการประเมนิการลกุลามของมะเร็งไปยงัหลอดเลอืดด าในไต 

ของผูป่้วยโรค Renal cell carcinoma
ผศ. นพ.สทิธพิงศ ์ศรสีัจจากลุ รังสวีทิยา

2098
บทบาทของเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องชอ่งทอ้งในการประเมนิผูป่้วยมะเร็งของเนือ้เยือ่ในระบบ

ทางเดนิอาหารระยะแพรก่ระจายไปตับกอ่นและหลังการรักษาดว้ยยาอมิมาตนิบิ
ผศ. นพ.สทิธพิงศ ์ศรสีัจจากลุ รังสวีทิยา

2099
บทบาทของการใชย้าขยายหลอดเลอืดปอดชนดิกนิ 2 ชนดิในการรักษาภาวะความดันหลอดเลอืด

ปอดสงูในกลุม่ผูป่้วยโรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิ
ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

2100

บทบาทของการตรวจ MRI หวัใจแบบครบวงจรในการพยากรณ์โรคในผูป่้วยทีส่งสัยโรคหลอด

เลอืดหวัใจตบี, Prognosis value of comprehensive cardiac magnetic resonance imaging in

 patients with suspected coronary artery disease

ผศ.พญ.ธนัญญา  บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2101
บทบาทของตัวรับฮอรโ์มนแอนโดรเจนตอ่การพยากรณ์โรคและการดือ้ตอ่ยาตา้นฮอรโ์มนในผูป่้วย

มะเร็งเตา้นม
อ. ดร. นพ.ดลุยพัฒน์ สงวนรักษา ศัลยศาสตร์

2102 บทบาทของปฏสิัมพันธข์องเฮอรท์แูละวอีจีเีอฟในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมชาวไทย ศ. นพ.พรชยั โอเจรญิรัตน์ ศัลยศาสตร์

2103
บทบาทของยาออกซบีวิไทนนิในการรักษาแบบประคับประคองในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะปัสสาวะไหล

ยอ้นชนดิปฐมภมูิ
อ. นพ.ธวชัชยั มั่นคงศรสีขุ ศัลยศาสตร์

2104
บทบาทของยนี MT1-MMP และ RECK ในการเคลือ่นยา้ยเซลลต์น้ก าเนดิและเซลลล์วิคเีมยีจาก

ไขกระดกูสูก่ระแสเลอืด
ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

2105 บรเิวณทีป่ลอดภัยของการท าผา่ตัดกระดกูแบบเปิดเฉียง เปลีย่นมมุกระดกูทเิบยีสว่นตน้ ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2106 ประเภทลายพมิพน์ิว้มอืของชาวพมา่ กัมพชูา และลาว ในประเทศไทย นางสาววราภรณ์ ตันสมรส นติเิวชศาสตร์

2107 ประเมนิการวนิจิฉัยจอตาอักเสบจากเชือ้ไซโตเมกะโลไวรัสดว้ยโปรแกรมวเิคราะหภ์าพอัตโนมัติ ผศ.นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

2108
ประโยชน์ของโปรแกรมการตรวจสขุภาพประจ าปี ส าหรับประชาชนท่ัวไป ทีม่าตรวจสขุภาพ ที่

โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวกนกทพิย ์พัฒผล เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2109
ประโยชน์ของการเจาะน ้าไขสันหลังในผูส้งูอายทุีม่กีารเปลีย่นแปลงของระดับความรูส้กึตัวหรอื

สตสิัมปชญัญะ (alteredmental status) ในหอผูป่้วยอายรุกรรม โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.จนิตนา อาศนะเสน อายรุศาสตร์
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2110
ประโยชน์ของการเลาะตอ่มน ้าเหลอืงขา้งหลอดเลอืดแดงใหญใ่นดา้นอัตราการรอดชวีติของผูป่้วย

มะเร็งเยือ่บมุดลกูชนดิเอ็นโดเมทรอิอยด ์(endometrioid)
พญ.ภัทรา วศิาลศริรัิกษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2111
ประโยชน์ของการใช ้Revised Trauma Score ในการคัดเลอืกผูป่้วยเขา้รักษาในหอผูป่้วยวกิฤติ

อบุัตเิหต ุทีโ่รงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.เลศิพงศ ์สมจรติ ศัลยศาสตร์

2112
ประโยชน์ของการใชก้ารตรวจภาวะปัสสาวะเล็ดขณะไอจามโดยการไอภายหลังการปัสสาวะ ( 

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

2113
ประโยชน์ของการใชค้ลืน่เสยีงความถีส่งูภายในหลอดลมและอลีาสโตกราฟฟ่ีเพือ่วนิจิฉัยการ

แพรก่ระจายของตอ่มน ้าเหลอืงทรวงอกในผูป่้วยมะเร็งปอด
พญ.พชิญาภา รจุวิชิชญ์ อายรุศาสตร์

2114
ประโยชน์ของการใชภ้าพถา่ยทางรังสขีองกะโหลกศรีษะดา้นขา้ง ในการประเมนิทางเดนิหายใจใน

กลุม่ผูป่้วยเด็ก ทีม่ภีาวะอดุกัน้ทางเดนิหายใจสว่นตน้ ขณะนอนหลับ
พญ.ศริวิรรณ์ เสรมิชยัวงศ์ รังสวีทิยา

2115

ประโยชน์ของการตรวจเพทแสกนดว้ยเอฟสบิแปดฟลอเบทาเพยีร ์(เอฟสบิแปดเอวสีีส่บิหา้) เพือ่

ประเมนิการสะสมของอะมัยลอยดใ์นสมองในผูป่้วยสมองเสือ่มจากโรคอัลไซเมอร์, ผูป่้วยทีม่ี

ความจ าเสือ่มเล็กนอ้ยและผูส้งูอายปุกติ

รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

2116
ประโยชน์ของการท าอัลตรา้ซาวดห์ลังการตัดชิน้เนือ้ไต 8 ชัว่โมง ในการท านายภาวะแทรกซอ้นที่

จะเกดิขึน้หลังการท าการตัดชิน้เนือ้ไตในผูป่้วย
รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

2117
ประโยชน์ของการน าแนวทางเวชปฏบิัตสิ าหรับโรคกระดกูพรนุโดยมลูนธิโิรคกระดกูพรนุแหง่

ประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2559 มาใชเ้พือ่การวนิจิฉัยโรคกระดกูพรนุในผูป่้วยโรค เอส แอล อี
ผศ. พญ.อัจฉรา กลุวสิทุธิ์ อายรุศาสตร์

2118
ประโยชน์ของรังสรัีกษาในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะ T1-2 ทีม่กีารกระจายไปยงัตอ่มน ้าเหลอืง

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

2119
ประสบการณ์ 10 ปีของการท าทางเดนิเลอืดไปปอดแบบซาโน และแบบโมดฟิายดบ์ลาล็อค ทอ

สสกิ ในการผา่ตัดนอรว์ดูของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยในประเทศไทย
อ. นพ.เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ศัลยศาสตร์

2120
ประสบการณ์ 5 ปีของการฉีดเลอืดเขา้ชอ่งเหนือเยือ่ดรูาภายหลังการฉีดยาชาเขา้ชอ่งน ้าไขสัน

หลังส าหรับการผา่ตัดคลอด ณ โรงพยาบาลศริริาช
นางลัดดา เพิม่ผลประเสรฐิ วสิัญญวีทิยา

2121
ประสบการณ์การใชย้าสลายลิม่เลอืดในการรักษาโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตันเฉียบพลัน, 

การศกึษาสหสถาบัน
อ. นพ.ยงชยั นลิะนนท์ อายรุศาสตร์

2122
ประสบการณ์การใชอ้ปุกรณ์ Amplatzer® vascular plug ส าหรับการอดุหลอดเลอืดในโรคตา่งๆ

ผา่นทางสายสวนหลอดเลอืด รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.สาธติ โรจน์วชัราภบิาล รังสวีทิยา

2123 ประสบการณ์การรักษาโรคหดูหงอนไกใ่นคลนิกิโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธส์ตรี ผศ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2124 ประสบการณ์การรักษามะเร็งกระดกู osteosarcoma ในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2125 ประสบการณ์ของแพทยป์ระจ าบา้นในการดแูลผูป่้วยเด็กเสยีชวีติ พญ.ชนกิา เลีย้งชพี กมุารเวชศาสตร์

2126
ประสบการณ์ของการรักษาโรคหลอดเลอืดในสมองโป่งพองดว้ยวธิกีารทางรังสรีว่มรักษาระบบ

ประสาทในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

2127
ประสบการณ์ของบคุลากรทางการแพทยใ์นการเตรยีมรับมอืและตอบโตเ้หตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

วตัถอุันตรายในประเทศไทย
อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2128 ประสบการณ์ของพยาบาลวชิาชพีในการบรหิารจัดการการดแูลผูป่้วยในวาระสดุทา้ยของชวีติ นางสาวสธุารัตน์ กลุรัตนมาศ ฝ่ายการพยาบาล

2129 ประสบการณ์ชวีติและพฤตกิรรมการใชย้าพน่สดูในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง นางสาวกนกวรรณ รัตนแสงเลศิ อายรุศาสตร์

2130 ประสบการณ์ชวีติของผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รังทีไ่ดรั้บการปลกูถา่ยไต นางวไิลลักษณ์ บญุวทิยาลขิติ ฝ่ายการพยาบาล

2131
ประสบการณ์ทีไ่ดร้ะหวา่งการเป็นผูส้อน ผูป้ฏบิัต ิและผูส้ังเกตการณ์ ในการเรยีนการสอนโดยใช ้

สถานการณ์จ าลองของแพทยป์ระจ าบา้นวสิัญญ ี: การศกึษาน ารอ่ง
ผศ.พญ.ธัชวรรณ จริะตวิานนท์ วสิัญญวีทิยา

2132 ประสบการณ์ผา่ตัดผา่นกลอ้งเพือ่ตัดมดลกู 1,092 ราย ในโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.พสิทุธิ ์ศรชียักลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2133
ประสบการณ์สบิปีในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งเนือ้เยือ่ออ่นและมะเร็งกระดกู หลังจากการผา่ตัด

มะเร็งทีก่ระจายเขา้สูป่อด
ผศ. นพ.ปณุณฤกษ์ ทองเจรญิ ศัลยศาสตร์

2134 ประสปการณ์การรักษาโรคมะเร็งตับชนดิ Hepatoblastoma ในโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2135
ประสทิธผลของโปรแกรมการลดความรูส้กึถกูตตีรา (stigma) ส าหรับผูป้กครองของผูป่้วยโรค

สมาธสิัน้
ผศ.พญ.สรินัิดดา ปัญญาภาส จติเวชศาสตร์

2136
ประสทิธผิล และความคุม้คา่จากการรักษาผูป่้วยโรคระบบประสาทดว้ย Human Normal 

Immunoglobulin Intravenous ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

2137
ประสทิธผิลและความถีท่ีเ่หมาะสมของการนวดไทยแบบราชส านักรว่มกับการประคบสมนุไพรใน

การรักษาอาการปวดเขา่จากโรคลมจับโปงแหง้เขา่

นายอรรคเดช ออ่นสอาด และ รศ.พญ.กมลทพิย์

 หาญผดงุกจิ
เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2138

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของการรักษาดว้ยยาอนิโนเฮพ® ระยะยาว (6 เดอืน) เปรยีบเทยีบ

กับการตา้นการแข็งตัวของเลอืดดว้ยยาตา้นวติามนิเค (ยาวารฟ์ารนิ) ส าหรับรักษาโรคลิม่เลอืด

หลดุอดุหลอดเลอืดด าเฉียบพลันในผูป่้วยโรคมะเร็ง (Protocol No.IN 0901 INT)

ศ. นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์

2139
ประสทิธผิลและความปลอดภัยของการรักษาผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบซเีรือ้รังดว้ยยาตา้นไวรัสดเีอ

เอ (DAAs) ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์
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2140
ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยา เกรซวทิ ในการรักษาผูป่้วยโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีทีร่ะบบ

ปัสสาวะทีม่ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาล
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

2141
ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเอเอ็ม-111 ในการรักษาภาวะสญูเสยีการไดย้นิของหชูัน้ใน

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

2142

ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาไตรเมตาซดินี (Trimetazidine) ในผูป่้วยทีม่อีาการเจ็บ

หนา้อกทีไ่ดรั้บการรักษาโรคหลอดเลอืดหวัใจผา่นสายสวน หรอืการศกึษาวจัิย ATPCI การ

ศกึษาวจัิยระหวา่งประเทศ หลายศนูยศ์กึษาแบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูสองฝ่าย มกีลุม่การศกึษาแบบ

ควบคมุและกลุม่ทีใ่หย้าหลอก ทีศ่กึษาในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาเป็นระยะเวลา 2 ถงึ 4 ปี (Protocol 

no.CL3-06790-010)

ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

2143
ประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาบมิาโตพรอสตช์นดิออกฤทธิเ์นิน่ (Bimatoprost SR) ใน

ผูป่้วยตอ้หนิชนดิมมุเปิด หรอืภาวะความดันในลกูตาสงู
ผศ.พ.ญ.ดารนิทร ์สากยิลักษณ์ อายรุศาสตร์

2144
ประสทิธผิลและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาภาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหารสว่นลา่ง หลังการรักษา

ดว้ยวธิกีารอดุหลอดเลอืดแดงของล าไสใ้นโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

2145 ประสทิธผิลและปัญหาการใชย้าตา้นไวรัสเอชไอว ีการศกึษาแบบสุม่ส ารวจท่ัวประเทศไทย รศ. นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2146
ประสทิธผิลในการรักษาระหวา่งยาไซโคลฟอสฟาไมดท์างหลอดเลอืดด าขนาดต า่และขนาดสงูใน

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

2147

ประสทิธผิลในการลดอาการปวดเฉียบพลันของยาไดโคลฟิแนค 50 มลิลกิรัม 1 ชัว่โมงกอ่นการ

เก็บเนือ้เยือ่บโุพรงมดลกูในภาวะเลอืดออกผดิปกตจิากโพรงมดลกู: การศกึษาแบบสุม่

เปรยีบเทยีบกับยาหลอก (โครงการวจัิยน ารอ่งเพือ่ปรับปรงุคณุภาพการขดูมดลกูแบบแยกสว่นใน

ผูป่้วยทีม่ภีาวะเลอืดออกผดิปกตจิากโพรงมดลกู)

รศ. นพ.กรกฎ ศริมิัย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2148 ประสทิธผิลการรักษาโรคเยือ่แกว้หอูักเสบแบบแกรนู์ลารด์ว้ยกรดน ้าสม้เจอืจาง อ.นพ.ศรัญ ประกายรุง้ทอง โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2149
ประสทิธผิลของแผน่แปะแคปไซซนิ 0.0125% ทีต่ าแหน่งฝังเข็มส าหรับการบรรเทาอาการปวดใน

ผูป่้วยโรคขอ้เขา่เสือ่ม
รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2150
ประสทิธผิลของโปรแกรมBrain Maintenance for Medical Doctors (BM-MD) ในการสง่เสรมิ

ป้องกันดา้นสขุภาพจติของแพทยป์ระจ าบา้น
รศ. พญ.พรจริา ปรวิชัรากลุ จติเวชศาสตร์
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2151
ประสทิธผิลของโปรแกรมใหค้วามรูแ้ละพัฒนาทักษะการดแูลตนเองเพือ่ป้องกันโรคเบาหวาน

ส าหรับกลุม่เสีย่ง
อ. นพ.วรีชยั ศรวีณชิชากร อายรุศาสตร์

2152
ประสทิธผิลของโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมแบบไทยกับอัตราการเป็นเบาหวานชนดิที ่2 

ในผูห้ญงิทีม่ปีระวตัเิบาหวานในขณะตัง้ครรภ์
รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

2153
ประสทิธผิลของโปรแกรมการป้องกันการเกดิปอดอักเสบจากการสดูส าลักในผูป่้วยทีม่ภีาวะสมอง

ขาดเลอืดเฉียบพลัน
นางสาวจริาพร ภูข่ า ฝ่ายการพยาบาล

2154
ประสทิธผิลของโปรแกรมการฝึกสตสิ าหรับผูป้กครองตอ่ความสัมพันธร์ะหวา่งผูป้กครองและเด็ก

สมาธสิัน้: การศกึษาน ารอ่ง
อ.นพ.วลัลภ อัจสรยิะสงิห์ จติเวชศาสตร์

2155
ประสทิธผิลของโปรแกรมการฝึกอบรมวธิปีรับพฤตกิรรมเด็กตอ่การรับรูค้วามสามารถตนเอง และ

การเลีย้งดขูองผูป้กครองเด็กสมาธสิัน้
รศ.พญ.สพุร อภนัินทเวช จติเวชศาสตร์

2156
ประสทิธผิลของโปรแกรมการลดความรูส้กึถกูตตีรา (stigma) ส าหรับผูป้กครองของผูป่้วยโรค

สมาธสิัน้
อ. พญ.สรินัิดดา ปัญญาภาส จติเวชศาสตร์

2157
ประสทิธผิลของกายบรหิารดว้ยทา่ฤๅษีดัดตนตอ่การเพิม่ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ตน้ขาสว่นค

วอดไดรเซพ ในอาสาสมัครทีม่สีขุภาพแข็งแรง: การศกึษาน ารอ่ง
นางสาวเอ็นด ูธรรมวงษ์การณ์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

2158

ประสทิธผิลของการใชแ้นวทางการรักษาตอ่การพัฒนาความเหมาะสมในการสัง่การรักษาดว้ยการ

กายภาพบ าบัดระบบทางเดนิหายใจ และกระบวนการดแูลรักษาผูป่้วย ในผูป่้วยทีม่ปัีญหาระบบ

ทางเดนิหายใจและการระบายเสมหะ ทีน่อนรักษาในโรงพยาบาล

รศ.พญ.วลิาวณัย ์ถริภัทรพงศ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2159
ประสทิธผิลของการใหค้วามรูเ้รือ่งการตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงคต์อ่นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ใน

เขตบางกอกนอ้ย
นางสาวปิยนุช สายสขุอนันต์ ฝ่ายการพยาบาล

2160
ประสทิธผิลของการฟ้ืนฟผููป่้วยทีม่ภีาวะกลนืล าบากจากโรคหลอดเลอืดสมองเฉียบพลันในเวช

ปฎบิัต ิ
อ.พญ.ผกามาส ตันวจิติร เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2161
ประสทิธผิลของการรักษาโรคถงุน ้าดอีักเสบระยะเฉียบพลันดว้ยการระบายถงุน ้าดโีดยการเจาะรู

ผา่นทางผวิหนัง
อ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา

2162
ประสทิธผิลของการรักษานิว้หวัแมเ่ทา้เกดว้ยอปุกรณ์แยกนิว้เทา้ทีท่ าจากซลิโิคนประเภทหลอ่ขึน้

รปู
ผศ. พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
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2163
ประสทิธผิลของการรักษาภาวะการเชือ่มตอ่อยา่งผดิปกตชินดิรนุแรงระหวา่งหลอดเลอืดแดงและ

หลอดเลอืดด าบรเิวณเยือ่หุม้สมองดว้ยการปิดหลอดเลอืดด าใหญ่
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

2164
ประสทิธผิลของการรักษาภาวะหลอดเลอืดแดงตบีดว้ยการขยายหลอดเลอืดไตผา่นทางผวิหนังใน

ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการปลกูถา่ยไต
อ. นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน์ รังสวีทิยา

2165 ประสทิธผิลของกจิกรรมกลุม่ผูป้กครองในการลดอัตราการกนิยาไมส่ม า่เสมอในผูป่้วยเด็กสมาธสิัน้ รศ.นพ.ชาญวทิย ์พรนภดล จติเวชศาสตร์

2166
ประสทิธผิลของขงิในการป้องกันเสรมิส าหรับการคลืน่ไสแ้ละอาเจยีนจากยาเคมบี าบัด: การศกึษา

แบบสุม่ ปกปิดสองทาง มกีลุม่ควบคมุ แบบไขว ้
อ. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล อายรุศาสตร์

2167
ประสทิธผิลของคา่ยบ าบัดเด็กสมาธสิัน้ตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง อาการ และความบกพรอ่งทาง

หนา้ทีข่องเด็กสมาธสิัน้
นางชตุมิา แจง้จติร ฝ่ายการพยาบาล

2168
ประสทิธผิลของยา Polymyxin B ในการรักษาการตดิเชือ้แบคทเีรยีกรัมลบทีด่ือ้ตอ่ยาตา้นจลุชพี

หลายๆ ขนาน
นพ.ธันดร งามประเสรฐิชยั อายรุศาสตร์

2169
ประสทิธผิลของยาต ารับประสะไพลในการรักษาอาการปวดประจ าเดอืนชนดิปฐมภมู:ิ การศกึษา

ตอ่เนือ่ง

รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ประวทิย ์อัครเสรนีนท์

 และ น.ส.ดารัตน์ กัลยานันฑปรชีา
สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

2170
ประสทิธผิลของอปุกรณ์หว่งคลอ้งท าขึน้เองอยา่งงา่ยและราคาถกูส าหรับน าสายระบายปัสสาวะใน

ทอ่ไตออกจากรา่งกายและเป็นการศกึษาน ารอ่ง
อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

2171
ประสทิธผิลตอ่การหายของแผลจากโรคหลอดเลอืดด าเสือ่มสภาพเรือ้รัง จากการรักษาโดยวธิกีาร

ผา่ตัดหลอดเลอืดด าผา่นทางสายสวน
ผศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

2172
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการฉีดยาชาทีก่ลุม่ประสาทซเูปอรฟิ์เชีย่วเซอวเิคลิ ส าหรับ

การผา่ตัดตอ่มไทรอยดแ์ละพาราไทรอยดภ์ายใตก้ารชกัน าสูภ่าวะสงบ
ผศ. พญ.สวุมิล ตา่งววิฒัน์ วสิัญญวีทิยา

2173
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการรักษาโรคหลอดเลอืดหวัใจโคโรนารีด่ว้ย การขยายหลอด

เลอืดในประเทศไทย
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

2174
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการรักษาดว้ยออกซเิจนอัตราการไหลสงูผา่นทางจมกูในหอ

ผูป่้วยอายรุศาสตรโ์รงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิท์ยมัย อายรุศาสตร์

2175
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาไลเนโซลดิในการรักษาโรคตดิเชือ้มันโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ช่

วณัโรค
พญ.ยพุนิ สพุทุธมงคล อายรุศาสตร์
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2176

ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาลริากลไูทดเ์มือ่ใชร้ว่มกับยาเมทฟอรม์นิ เปรยีบเทยีบกับ

การใชย้าเมทฟอรม์นิ ชนดิเดยีวในการควบคมุระดับน ้าตาลในเลอืดของเด็กและวยัรุน่ทีเ่ป็น

โรคเบาหวานชนดิที ่2การวจัิยแบบสุม่และปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย แบบคูข่นาน ควบคมุดว้ยยา

หลอก ในหลายศนูยว์จัิย  เป็นเวลา 26 สัปดาห ์ตามดว้ยสว่นขยายของการศกึษาแบบเปิดเผยการ

รักษาเป็นเวลา 26 สัปดาห์

อ.พญ.อรสดุา เลศิบรรณพงษ์ กมุารเวชศาสตร์

2177
ประสทิธภิาพและผลขา้งเคยีงของการฉีดมอรฟี์นเขา้ชอ่งน ้าไขสันหลังรว่มกับการระงับปวดวธิี

ผสมผสานในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมหนึง่ขา้ง
ผศ. พญ.สวุมิล ตา่งววิฒัน์ วสิัญญวีทิยา

2178

ประสทิธภิาพและผลขา้งเคยีงของการฉีดวคัซนีป้องกันไวรัสตับอักเสบบขีนาด 8 ไมโครกรัมเขา้

ชัน้ผวิหนังเปรยีบเทยีบกับการฉีดวคัซนีป้องกันไวรัสตับอักเสบบขีนาด 20 ไมโครกรัมเขา้กลา้มเนือ้

ในผูป่้วยตดิเชือ้ไวรัสเอชไอวทีีม่เีม็ดเลอืดขาวซดีสีีม่ากกวา่ 350 เซลลต์อ่มลิลลิติร

อ. พญ.อรนชิ นาวานุเคราะห์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2179 ประสทิธภิาพในการดแูลรักษาผูป่้วยโรคจอตาโดยการใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มลูการฉีดยาเขา้วุน้ตา ผศ. พญ.โสมนัส ถงุสวุรรณ จักษุวทิยา

2180

ประสทิธภิาพในการระงับปวดหลังผา่ตัดของการฉีดยาชารอบขอ้เขา่ความเขม้ขน้ตา่งกัน และระดับ

ยาชาในเลอืดในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่ 2 ขา้ง ภายใตก้ารฉีดยาชาเขา้ชอ่งน ้าไขสัน

หลังรว่มกับการฉีดยาชารอบเสน้ประสาทบรเิวณชอ่งแอดดักเตอรแ์ละการฉีดยาชารอบขอ้เขา่

อ.พญ.สกุัญญา เดชอาคม วสิัญญวีทิยา

2181
ประสทิธภิาพการไดย้นิทีด่ขี ึน้หลังการผา่ตัดน ากระดกูโกลนออกและซอ่มแซมดว้ยกระดกูหเูทยีม

แบบประดษิฐเ์อง
อ. นพ.ศรัญ ประกายรุง้ทอง โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2182 ประสทิธภิาพการดแูลผูเ้ป็นเบาหวานในคลนิกิเบาหวานโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

2183
ประสทิธภิาพการรักษาผา่นทางสายสวนหลอดเลอืดในผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บของหลอดเลอืดจาก

การท าหตัถการทางการแพทยข์องไต
อ. นพ.สาธติ โรจน์วชัราภบิาล รังสวีทิยา

2184
ประสทิธภิาพของ beta blocker เปรยีบเทยีบกับการให ้beta blocker คูก่ับ Losartan ในการลด

อัตราการขยายตัวของเสน้เลอืดแดงเอออรต์าในผูป่้วยเด็กและวยัรุน่ทีเ่ป็น Marfan syndrome
พญ.กรรณกิาร ์ปิตภิากร กมุารเวชศาสตร์

2185 ประสทิธภิาพของ TG-MET protocol ในการฝึกทักษะการผา่ตัดผา่นกลอ้ง พญ.ธนัชพร ใบงาม สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2186
ประสทิธภิาพของแนวทางการปฏบิัตใิหมใ่นการดงึรัง้สายสวนปัสสาวะหลังการผา่ตัดตอ่มลกูหมาก

โตผา่นทอ่ปัสสาวะในผูป่้วยตอ่มลกูหมากโต
อ. นพ.ธรีะพล อมรเวชสกุจิ ศัลยศาสตร์

2187
ประสทิธภิาพของแนวทางการรักษาผูป่้วยภาวะหดืก าเรบิเฉียบพลันในหอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลศริิ

ราช
อ. พญ.ณัฐกานต ์ประพฤตกิจิ อายรุศาสตร์

2188
ประสทิธภิาพของแผน่ปิดแผลชนดิโฟมพอลยิรูเีทนทีม่สีว่นประกอบของอนุภาคนาโนซลิเวอรแ์ละ

สารสกัดใบบัวบกในการรักษาบาดแผลทีม่คีวามลกึระดับทีส่อง
ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์
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2189 ประสทิธภิาพของการเริม่รักษาดว้ยยา simvastatin ในผูป่้วยไทยทีม่ไีขมันในเลอืดสงูรนุแรง อ. นพ.สัชชนะ พุม่พฤกษ์ อายรุศาสตร์

2190

ประสทิธภิาพของการใชย้าอะโทรปีนชนดิน ้าบรหิารเขา้ทางใตล้ ิน้เพือ่ลดปัญหาการทน้ของน ้าลาย

ทีค่งคา้งในชอ่งปากจนออกนอกชอ่งปากในผูป่้วยโรคพารก์นิสัน: การศกึษาแบบสุม่ อ าพราง 2 

ทาง เปรยีบเทยีบระหวา่งยาจรงิและยาหลอกแบบการไขวส้ลับ

อ.น.พ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์

2191
ประสทิธภิาพของการใหแ้คลเซยีมเสรมิกอ่นใหล้กูดดูนมเพือ่ป้องกันการสญูเสยีมวลแคลเซยีม

จากกระดกูในแมท่ีอ่ยูใ่นระยะใหน้มบตุร : ระยะที ่1 – โครงการน ารอ่ง
รศ. นพ.พฤหสั จันทรป์ระภาพ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2192
ประสทิธภิาพของการฉีดยาชาจากผนังหนา้ทอ้งดา้นในเพือ่ลดความปวดหลังการผา่ตัดชอ่งทอ้ง

ในผูป่้วยเด็ก
อ. พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิัญญวีทิยา

2193 ประสทิธภิาพของการดแูลมารดาวยัรุน่และบตุรทีค่ลอดในคลนิกิมารดาวยัรุน่ รพ.ศริริาช อ. พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

2194
ประสทิธภิาพของการนวดใบหนา้รว่มกับการรักษาดว้ยยาโบทลูน่ัิมท็อกซนิในเวชปฏบิัตใินผูป่้วย

โรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกีในผูป่้วยชาวไทย: การศกึษาแบบสุม่ทีม่กีลุม่ควบคมุ
อ.นพ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์

2195
ประสทิธภิาพของการน าแนวทางเวชปฏบิัตใินการรักษาโรคตดิเชือ้ชัน้ลกึระดับหนังแทแ้ละชัน้

ไขมันใตผ้วิหนังมาใชใ้นโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

2196

ประสทิธภิาพของการบรหิารยาคารเ์บโทซนิ 100 ไมโครกรัมฉีดทางหลอดเลอืดด า เปรยีบเทยีบ

กับการบรหิารยาออกซโิทซนิ 5 ยนูติฉีดทางหลอดเลอืดด า ส าหรับการป้องกันภาวะตกเลอืดหลัง

คลอดเฉียบพลันภายหลังการคลอดปกตทิางชอ่งคลอดในสตรตีัง้ครรภค์วามเสีย่งสงู;การวจัิยแบบ

สุม่เปรยีบเทยีบกับกลุม่ควบคมุ และปกปิดสามทาง

ผศ. นพ.ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2197
ประสทิธภิาพของการระงับความรูส้กึและภาวะแทรกซอ้นส าหรับการท าหตัถการถา่งขยายและใส่

ทอ่หลอดอาหาร ในผูใ้หญใ่นโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิัญญวีทิยา

2198 ประสทิธภิาพของการรักษาภาวะตกเลอืดหลังคลอดโดยการอดุหลอดเลอืดแดง อ. นพ.สาธติ โรจน์วชัราภบิาล รังสวีทิยา

2199
ประสทิธภิาพของการออกก าลังใบหนา้รว่มกับการรักษาดว้ยยาโบทลูน่ัิมท็อกซนิในเวชปฏบิัตใิน

ผูป่้วยโรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกีชาวไทย: การศกึษาน ารอ่งแบบสุม่ทีม่กีลุม่ควบคมุ
อ. นพ.ปรัชญา ศรวีานชิภมูิ อายรุศาสตร์

2200
ประสทิธภิาพของภาวะ SIRS, ภาวะเลอืดขน้ และระบบคะแนน BISAP แรกรับในการท านายการ

เกดิโรคตับออ่นอักเสบเฉียบพลันชนดิรนุแรงในผูป่้วยไทย
รศ. นพ.สพุจน์ พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

2201 ประสทิธภิาพของยา hydrocortisone ในการรักษาผูป่้วยช็อกจากการตดิเชือ้รนุแรง ผศ. นพ.สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์

2202 ประสทิธภิาพของยาเลซตินิในการเพิม่ความสามารถในการก าจัดน ้าในผูป่้วยลา้งไตทางชอ่งทอ้ง อ. นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์
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2203
ประสทิธภิาพของยาไพลแคปซลูและยา loratadine ในการรักษาผูป่้วยเยือ่บโุพรงจมกูอักเสบ

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

2204
ประสทิธภิาพของยาไวแซน (Visanne®) ในการชว่ยเพิม่คณุภาพชวีติของผูป่้วยหญงิอาเซยีนทีม่ี

อาการเยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผดิที่
รศ.นพ.กติรัิตน์ เตชะไตรศักดิ์ สตูศิาสตร-์ นรเีวชวทิยา

2205
ประสทิธภิาพของยาคมุก าเนดิชนดิฮอรโ์มนรวมแบบรับประทานในการป้องกันการเกดิถงุน ้าคอรปั์ส

ลเูตยีล ภายหลังจากการเก็บไขใ่นกระบวนการท าเด็กหลอดแกว้, การศกึษาแบบสุม่มกีลุม่ควบคมุ
ผศ.ดร.นพ.สมสญิจน์ เพ็ชรยิม้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2206
ประสทิธภิาพของยาตา้นฮสีทามนี 2 ชนดิในการป้องกันอาการปวดกระดกูจากยาฉีดกระตุน้เม็ด

เลอืดขาว
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2207
ประสทิธภิาพของยาฟอสโฟมัยซนิชนดิรับประทานในการรักษาโรคตดิเชือ้ในทางเดนิปัสสาวะ

สว่นบนทีเ่กดิจากเชือ้ E.coli ชนดิสรา้งเอนไซม ์ESBL ภายหลังจากไดย้าปฏชิวีนะชนดิฉีด
รศ. พญ.พรพรรณ กูม้านะชยั อายรุศาสตร์

2208
ประสทิธภิาพของระบบควบคมุสภาพอากาศแบบใหมใ่นการรักษาผูป่้วยโรคจมกูอักเสบภมูแิพจ้าก

ไรฝุ่ น
อ. นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์ อายรุศาสตร์

2209 ประสทิธภิาพของสารสกัดน ้ามันเปลอืกสม้ตอ่การลอกแผน่เทปตดิแผล พญ.อมรรัตน์ เลอวตัรตระการ ศัลยศาสตร์

2210
ประสทิธภิาพของฮอรโ์มนเอสโตรเจนชนดิรับประทานในการป้องกันภาวะระดผูดิปกตใินผูท้ีฝั่งยา

คมุก าเนดิ: การวจัิยแบบสุม่ทีม่กีลุม่ควบคมุ
อ. พญ.ปรญีาพร จริะกติตดิลุย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2211

ประสทิธภิาพของฮอรโ์มนดโีสเจสเตรลแบบเป็นรอบในการรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะเลอืดออกผดิปกติ

จากโพรงมดลกูทีส่ัมพันธก์ับภาวะไมต่กไข:่ การศกึษาแบบสุม่ปกปิดทัง้สองฝ่ายและกลุม่ทดลอง

ไมด่อ้ยกวา่กลุม่เปรยีบเทยีบ

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2212 ประสทิธศิักยข์องแผน่ปิดแผลทีเ่คลอืบดว้ยสารสกัดสมนุไพรในการหายของแผลไหม ้ รศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

2213
ปรมิาณแรงดันของการบบีไลน่ ้าเกลอื, ขนาดของเข็มใหน้ ้าเกลอืและลักษณะบรรจภัุณฑน์ ้าเกลอืมี

ผลตอ่ปรมิาณการเกดิฟองอากาศขณะใหส้ารน ้าอยา่งรวดเร็ว
ผศ. พญ.ฐติกิัญญา ดวงรัตน์ วสิัญญวีทิยา

2214 ปรมิาณโปรตนีในนมแมท่ีค่ลอดทารกกอ่นก าหนดแตล่ะชว่งอายคุรรภ์ พญ.พรปรณัีน ชยัวริยิะวงศ์ กมุารเวชศาสตร์

2215
ปรมิาณยา Cisplatin ทีเ่หมาะสมในการรักษามะเร็งหลังโพรงจมกูทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัด รว่มการฉาย

รังสี
อ. พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

2216 ปรมิาณรังสทีีบ่คุลากรวสิัญญไีดรั้บในหตัถการสอ่งกลอ้งตรวจรักษาทอ่ทางเดนิน ้าดี นางสาวภาวลัย ์สทุนต์ วสิัญญวีทิยา

2217
ปรมิาตรและความเป็นกรดดา่งของสารจากกระเพาะอาหารในผูป่้วยนรเีวชทีเ่ขา้รับการผา่ตัดสอ่ง

กลอ้งชว่งสิน้สดุการระงับความรูส้กึแบบทัง้ตัว
นางสาววารณีุ บัวแยม้ วสิัญญวีทิยา



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2218
ปรมิาตรน ้ายาลา้งไตทีเ่หมาะสมในการขจัดของเสยีโมเลกลุเล็กไดอ้ยา่งเพยีงพอในผูป่้วยลา้งไต

ทางชอ่งทอ้ง
อ. นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

2219
ปัจจัยเชงิสาเหตทุางจติสังคมและการรูค้ดิทีม่ผีลตอ่ความพงึพอใจในการเรยีนและความพงึพอใจ

ในชวีติของนักศกึษาแพทย ์ณ โรงเรยีนแพทยข์นาดใหญแ่หง่หนึง่
นายธนยศ สมุาลยโ์รจน์ จติเวชศาสตร์

2220
ปัจจัยเสีย่งและการพยากรณ์โรคของภาวะหวัใจหอ้งลา่งเตน้ผดิจังหวะในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

หวัใจ
อ. นพ.อาจบดนิทร ์วนิจิกลุ อายรุศาสตร์

2221 ปัจจัยเสีย่งและอบุัตกิารณ์การตดิเชือ้หลังผา่ตัดปลกูถา่ยตับของโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.สมชยั ลิม้ศรจี าเรญิ ศัลยศาสตร์

2222 ปัจจัยเสีย่งในการเกดิพษิจากยา digoxin ในเด็กไทย, ขอ้มลูโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ พญ.ฐติาภา บญุบ าเรอ กมุารเวชศาสตร์

2223 ปัจจัยเสีย่งในการเกดิภาวะสมรรถภาพทางกายถดถอยในผูป่้วยสงูอายทุีเ่ขา้รับการผา่ตัดในชอ่งทอ้ง อ. พญ.พวงแกว้ ธติสิกลุชยั วสิัญญวีทิยา

2224
ปัจจัยเสีย่งในชว่ง 6 เดอืนกอ่นการพยายามฆา่ตัวตายในผูป่้วยทีม่ารับบรกิารทีโ่รงพยาบาลศริริาช

ดว้ยการพยายามฆา่ตัวตาย
พญ.สปุรญิา สารบิตุร จติเวชศาสตร์

2225 ปัจจัยเสีย่งในผูป่้วยเด็กทีม่โีรคหดืก าเรบิรนุแรง ศ. พญ.นวลอนงค ์วศิษิฏสนุทร กมุารเวชศาสตร์

2226 ปัจจัยเสีย่งของการเกดิการแพส้ัมผัสตอ่สารหลายชนดิ พญ.วรนร ีวนิะยานุวตัคิณุ ตจวทิยา

2227
ปัจจัยเสีย่งของการเกดิการอดุตันของหลอดเลอืดเทยีมใน 24 ชัว่โมงแรกของผูป่้วยเด็กทีม่ารับ

การผา่ตัด modified Blalock-Taussig shunt ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิัญญวีทิยา

2228 ปัจจัยเสีย่งของการเขา้รับการรักษาใน ICU หลังการผา่ตัดนานกวา่ 4 วนั รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิัญญวีทิยา

2229 ปัจจัยเสีย่งของการกลับเป็นซ า้ของโรคหชูัน้กลางอักเสบในเด็กเพดานโหว่ พญ.ชญานนิ เรอืนแป้น โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2230
ปัจจัยเสีย่งของการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเอชไอวตีอ่การเกดิภาวะไตเสือ่มในผูป่้วย ณ 

โรงพยาบาลศริริาช

รองศาสตราจารย ์นพ. วนัิย รัตนสวุรรณ และ 

น.ส.เมธาพร บ ารงุสวสัดิ์
เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2231 ปัจจัยเสีย่งของภาวะสับสนหลังผา่ตัดภายหลังการผา่ตัดหวัใจ อ. นพ.ภานพ หลมิรัตน์ วสิัญญวีทิยา

2232 ปัจจัยเสีย่งของภาวะหยดุหายใจขณะหลับในผูป่้วยอาย ุ60 ปีขึน้ไป และอายนุอ้ยกวา่ 60 ปี ผศ. นพ.วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ อายรุศาสตร์

2233
ปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิภาวะเลอืดออกในโพรงสมองในทารกเกดิกอ่นก าหนดน ้าหนักตัวนอ้ยกวา่ 

1500 กรัม
พญ.ชญานี จงวฒันากฤต กมุารเวชศาสตร์

2234 ปัจจัยเสีย่งตอ่การด าเนนิของโรคจอตาเสือ่มภายหลังการผา่ตัดตอ้กระจก รศ. นพ.อดศิักดิ ์ตรนีวรัตน์ จักษุวทิยา

2235
ปัจจัยเสีย่งทีม่ผีลตอ่การเกดิโรคไขเ้ลอืดออกในเด็กอาย ุ5 - 15 ปี ในจังหวดัราชบรุ ีจังหวดั

ชยันาทจังหวดัสพุรรณบรุ ีและจังหวดันครสวรรค์
นศพ.ธรีภัทร ศกุลสกลุ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม
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2236 ปัจจัยแยกโรคขอ้อักเสบไมท่ราบสาเหตใุนเด็กทีม่อีาการทางระบบขอ้ กลา้มเนือ้และกระดกู อ. พญ.ศริรัิตน์ จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

2237 ปัจจัยใดทีม่ผีลตอ่อัตราหายของนิว่หลังการผา่ตัดดว้ยวธิสีอ่งกลอ้งรักษานิว่ในไต อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

2238

ปัจจัยใดบา้งทีอ่าจมผีลตอ่การโอกาสทีจ่ะแตก หรอื แตกซ า้ (unstable group; recurrence or 

ruptured aneurysm) ในเสน้เลอืดโป่งพองในศรีษะชนดิ saccular หลังไดรั้บการรักษาโดยการ

ใชข้ดลวด โดยการตดิตามดว้ย ภาพผนังเสน้เลอืดจาก เอ็มอารไ์อ (vessel wall MR Imaging)

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

2239 ปัจจัยกระตุน้การก าเรบิของผูป่้วยยเูวยีสว่นหนา้อักเสบเฉียบพลันชนดิเกดิซ า้ ผศ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

2240
ปัจจัยการท านายอาการผดิปกตทิางระบบประสาทสว่นปลายจากเคมบี าบัดในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาเคมี

บ าบัด
นางสาวสเุนตร จิว๋ปัญญา ฝ่ายการพยาบาล

2241 ปัจจัยความส าเร็จในการกอ่ตัง้งานสขุภาพจติโรงเรยีน ในโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร นางสาวจฑุามาศ อึง้อ าพร จติเวชศาสตร์

2242
ปัจจัยทางคลนิกิและองคก์รทีม่ผีลตอ่ความลา่ชา้ในการใหย้าปฏชิวีนะในผูป่้วยเด็กโรงพยาบาล ศริิ

ราชทีม่ภีาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดรนุแรงและภาวะช็อกจากการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด
ผศ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

2243 ปัจจัยทางดา้นเวลาและอณุหภมูติอ่การจีร้กมนุษยด์ว้ยคลืน่ความถีว่ทิยุ ผศ. พญ.นศิารัตน์ ยมาภัย สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2244 ปัจจัยท านายการเกดิกลุม่อาการตอบสนองการอักเสบท่ัวรา่งกายในผูป่้วยหลังผา่ตัดสมอง นางสาวเบญจกาย ตรถีกูแบบ ฝ่ายการพยาบาล

2245
ปัจจัยท านายการเกดิภาวะแทรกซอ้นรนุแรงทีส่ง่ผลกระทบตอ่การฟ้ืนฟผููป่้วยในของผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมอง
รศ.พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2246 ปัจจัยท านายการเกดิภาวะพษิตอ่ตับในผูป่้วยภาวะพาราเซตามอลเกนิขนาด ผศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2247 ปัจจัยท านายการเลีย้งลกูดว้ยนมอยา่งเดยีว 6 เดอืนในมารดาหลังผา่ตัดคลอด รศ. นพ.พฤหสั จันทรป์ระภาพ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2248 ปัจจัยท านายการฟ้ืนตัวดา้นการหายใจของผูป่้วยอบุัตเิหตทุีเ่ขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยวกิฤต นางสาวอภชิญา มั่นเกษวทิย์ ฝ่ายการพยาบาล

2249 ปัจจัยท านายความวติกกังวลและภาวะซมึเศรา้ของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะไดรั้บการวนิจิฉัยใหม่ นางสาวภญิญดา วฒันานุกจิ ฝ่ายการพยาบาล

2250 ปัจจัยท านายความสม า่เสมอในการกนิยากลุม่มฤีทธิก์ระตุน้ในเด็กและวยัรุน่ทีม่โีรคสมาธสิัน้ พญ.วรยิา อึง่เส็ง จติเวชศาสตร์

2251
ปัจจัยท านายคณุภาพชวีติผูป่้วยมะเร็งตับทีรั่บการรักษาดว้ยการใหย้าเคมบี าบัดทางสายสวนหลอด

เลอืดแดง
นางสาวอรณุ นลิเลศิ ฝ่ายการพยาบาล

2252 ปัจจัยท านายคณุภาพชวีติผูป่้วยหลังผา่ตัดกระดกูสันหลังระดับเอว นางสาวลัดดาวลัย ์หมิคณุ ฝ่ายการพยาบาล

2253 ปัจจัยท านายผลการรักษาหลังผา่ตัดในโรคกลา้มเนือ้คอผดิปกตทิีเ่ป็นซ า้ในเด็ก รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2254
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับภาวะความดันโลหติต า่หลังจากใสท่อ่ชว่ยหายใจในหอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลศิ

รริาช
อ. พญ.ธันยพร นครชยั เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2255
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผูป่้วยสงูอาย ุภาควชิาจติเวชศาสตร์

โรงพยาบาลศริริาช
อ.พญ.กติกิานต ์ธนะอดุม จติเวชศาสตร์

2256

ปัจจัยทีค่าดคะเนการกลายเป็นมะเร็งเตา้นมจากการเจรญิเพิม่ขึน้ของเซลลท์อ่น ้านมทีผ่ดิปกต ิ(อิ

ทปิปิคอล ดักตัล ไฮเปอรเ์พลเซยี Atypical ductal hyperplasia) ทีไ่ดจ้ากการตัดชิน้เนือ้โดย

วธิกีารใชเ้ข็มเจาะชิน้เนือ้ (Core Needle Biopsy)

พญ.ณชิา จริะมงคล ศัลยศาสตร์

2257 ปัจจัยทีท่ าใหเ้กดิความลา่ชา้ในกระบวนการคัดกรองผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองเฉียบพลัน นางสาวมนันชยา กองเมอืงปัก ฝ่ายการพยาบาล

2258
ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธแ์ละผลลัพธข์องการสรา้งแอนตบิอดตีอ่อนิเตอรเ์ฟอรอนแกมมาในผูป่้วยตดิ

เชือ้มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชว่ณัโรค
ศ. พญ.ยพุนิ ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

2259
ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับการทีผู่ป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ไมส่ามารถควบคมุระดับน ้าตาลในเลอืด

ไดด้ี
นศพ.ปภานัน มหาพล เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2260
ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับความเหนือ่ยลา้ของผูด้แูลทีเ่ป็นญาตผิูป่้วยทีส่ญูเสยีการท างานของ

ระบบประสาทไขสันหลัง
นางสาวจฑุามาศ คงกลาง ฝ่ายการพยาบาล

2261
ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับความพรอ้มของผูด้แูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะกลัน้ปัสสาวะ

ไมอ่ยู่
นางสาวงามทรัพย ์ทองจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล

2262 ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับคณุภาพชวีติในผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคเบาหวาน
ศาสตราจารย ์นพ. ประเสรฐิ อัสสันตชยั และ 

น.ส.วรรณวไิล แสวงทรัพย์
วทิยาการระบาด

2263
ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับคณุภาพชวีติของผูป่้วยทีม่ภีาวะอดุกัน้ทางเดนิปัสสาวะทีไ่ดรั้บการใสส่าย

ระบายปัสสาวะทีก่รวยไตผา่นผวิหนัง
นางสาวสกุัญญา คลา้ยชู ฝ่ายการพยาบาล

2264
ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับผลสัมฤทธิท์างการศกึษาของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่2 ปีการศกึษา 

2555 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
นศพ.พงศกร บรุพัฒน์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2265 ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับภาวะซมึเศรา้ในผูด้แูลผูป่้วยโรคออทซิมึสเปกตรัมในโรงพยาบาลศริริาช พญ.ศริวิรรณ ปิยวฒันเมธา จติเวชศาสตร์

2266 ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับภาวะซมึเศรา้ของผูป่้วยสงูอายใุนคลนิกิผูส้งูอายโุรงพยาบาลศริริาช  รศ.นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2267
ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับภาวะสขุภาพจติของมารดาเด็กพัฒนาการลา่ชา้ ทีม่ารับบรกิารทีค่ลนิกิ

กระตุน้พัฒนาการของโรงพยาบาลในภาคใต ้
นายศริะปรฬุห ์ทองเทพ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2268
ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับระยะเวลาในการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพของผูป่้วยบาดเจ็บจากการจราจร

ทางบก
นายณรงค ์กลัน่ความดี ฝ่ายการพยาบาล
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2269
ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธก์ับอัตราการเสยีชวีติในผูส้งูอายไุทย ขอ้มลูจากการส ารวจสขุภาพ

ประชาชนไทย โดยการตรวจรา่งกายครัง้ที ่4
ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

2270
ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธต์อ่การเกดิทารกแรกเกดิน ้าหนักนอ้ยในสตรตีัง้ครรภท์ีฝ่ากครรภใ์นคลนิกิ

ตัง้ครรภว์ยัรุน่
นางปิยาภรณ์ ลา่ฟ้าเรงิรณ ฝ่ายการพยาบาล

2271
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืดสมองหลังจากการผา่ตัดหวัใจทีใ่ชเ้ครือ่งปอด และหวัใจ

เทยีม
รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิัญญวีทิยา

2272
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิการบาดเจ็บตอ่รมิฝีปากในผูป่้วยในทีเ่ขา้รับการผา่ตัดภายใตก้ารดมยาสลบ

และใสท่อ่ชว่ยหายใจ
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิัญญวีทิยา

2273 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเกดิภาวะตดิเชือ้หลังการผา่ตัดรักษานิว่โดยการสอ่งกลอ้งเจาะผา่นทางผวิหนัง อ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

2274 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกวธิกีารรักษาของผูป่้วย ในภาวะไอ จาม ปัสสาวะเล็ด นาวสาวบษุกร ยกกลิน่ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2275
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การด าเนนิโรค และผลการรักษาผูป่้วยซึง่ตดิเชือ่มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชเ่ชือ้วณั

โรคแบบแพรก่ระจาย ซึง่มภีาวะการสรา้งแอนตบิอดตีอ่อนิเตอรเ์ฟอรอนแกมมา
ศ.พญ.ยพุนิ  ศพุทุธมงคล อายรุศาสตร์

2276
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การด าเนนิโรคทีแ่ยล่งในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษาทีห่อ้งแพทยเ์วร โรงพยาบาลศริิ

ราช
อ. พญ.วนัสริ ิชยัสรินิทร์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2277
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจตรวจคัดกรองหรอืตรวจวนิจิฉัยทารกกลุม่อาการดาวน์ในสตรตีัง้ครรภ์

ทีม่อีายตุัง้แต ่35 ปี
พญ.ปรณิดา เราจนานนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2278 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพยากรณ์โรคในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะไตวายเฉียบพลัน พญ.หทัยกาญจน์ มาลากร กมุารเวชศาสตร์

2279 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การลม้ในผูป่้วยไทยสงูอายทุีม่ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลชมุชน นศพ.นพิฐิ เจรญิงาม เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2280
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การหายไปของภาวะหลอดเลอืดแดงโป่งพองชนดิ Flow-related aneurysm ใน

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

2281
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การอยูร่อดระยะเวลาของการรอดชพีในผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงบรเิวณประสาท

สว่นกลางชนดิปฐมภมูิ
อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

2282
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความคงทนของกลอ้งสอ่งตรวจทอ่ไตชนดิโคง้งอไดท้ีใ่ชใ้นการท าหตัถการใน

ระบบทางเดนิปัสสาวะสว่นบน
ผศ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

2283
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความความลม้เหลวในการน าไปใชข้องการผา่ตัดสรา้งหลอดเลอืดส าหรับฟอก

เลอืดโดยใชห้ลอดเลอืดของผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รังเอง
รศ. นพ.เฉนียน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์
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2284
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความตัง้ใจทีจ่ะลาออกของวสิัญญพียาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยใน

ก ากับของรัฐ กรณีศกึษา ภาควชิาวสิัญญวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหดิล
นางปารชิาต อภเิดชากลุ วสิัญญวีทิยา

2285 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่คณุภาพชวีติในผูป่้วยขอ้อักเสบรมูาตอยด์ รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

2286
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ผลการจัดแนวกระดกูสันหลังขณะใสอ่ปุกรณ์เฝือกพยงุหลัง หลอ่แบบเฉพาะราย 

เพือ่การรักษาในผูป่้วยวยัรุน่กระดกูสันหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตุ
นางสาววรลักษณ์ ปรากฎมงคล โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2287
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ภาวะขาดวติามนิดใีนผูป่้วยสงูอาย ุการศกึษาโดยใชโ้รงพยาบาลเป็นฐาน ณ 

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

2288 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ภาวะซมึเศรา้และวติกกังวลในผูป่้วยขอ้อักเสบรมูาตอยด์ รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

2289 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ระยะเวลาการชกัทีเ่หมาะสมในการรักษาผูป่้วยดว้ยวธิกีารใชก้ระแสไฟฟ้า รศ. พญ.พรจริา ปรวิชัรากลุ จติเวชศาสตร์

2290
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่อัตราการใสท่อ่หลอดลมคอส าเร็จในครัง้แรกและอัตราการเกดิภาวะแทรกซอ้นจาก

การใสท่อ่หลอดลมคอทีห่อ้งฉุกเฉนิของโรงพยาบาลศริริาชโดยใชก้ารศกึษาแบบยอ้นหลัง 5 ปี
อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2291 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่อัตราการหายของนิว่หลังการผา่ตัดดว้ยวธิสีอ่งกลอ้งรักษานิว่ในกระเปาะทีไ่ต ผศ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

2292 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจของสตรตีัง้ครรภไ์ทยในการตรวจวนิจิฉัยโรคเบตา้ธาลัสซเีมยี นางสมหมาย วบิลูยช์าติ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2293
ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การปรับตัวของญาตผิูป่้วยวกิฤตทิางศัลยศาสตรใ์นบรบิทการดแูลแบบ

ประคับประคอง
นางสาวสพุรภัทตรา บุง่นาม ฝ่ายการพยาบาล

2294 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความรว่มมอืในการใชย้าฉีดอนิซลูนิในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 นางสาวสปุรญิญา พรมมาลนุ ฝ่ายการพยาบาล

2295 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความสามารถในการท าหนา้ทีข่องผูห้ญงิทีม่ภีาวะหวัใจลม้เหลว
รศ. ดร. ศริอิร สนิธแุละรศ. นพ. ด ารัส ตรสีโุกศล 

(ทีป่รกึษา)
อายรุศาสตร์

2296 ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การใชบ้รกิารโรงอาหารสวสัดกิาร คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล นางสาวภารด ีเสาะแสวง งานบรหิารและธรุการ

2297
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ผลลัพธข์องการรักษาโรคความเจ็บปวดบรเิวณใบหนา้จากเสน้ประสาทสมองคูท่ี ่5

 โดยวธิกีารผา่ตัดแกไ้ขภาวะเสน้เลอืดกดทับเสน้ประสาท
ผศ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2298
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ผลลัพธข์องการรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะหมองรองกระดกูสันหลังอักเสบจากการตดิ

เชือ้แบคทเีรยี
อ. นพ.หลักชยั พลวจิติร ศัลยศาสตร์

2299
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาผูช้ว่ยพยาบาล คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นางพรพรรณ ศรไสว ฝ่ายการพยาบาล

2300 ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการเกดิภาวะซมึเศรา้และปัญหาสขุภาพจติในผูป่้วยโรคอว้นชาวไทย ผศ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

2301
ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการแพรก่ระจายไปตอ่มน ้าเหลอืงในอุง้เชงิกรานในมะเร็งเยือ่บมุดลกูชนดิ 

endometrioid
นพ.ประกาศษิฐ ์คะระวานชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2302 ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการคลอดบตุรน ้าหนักต า่กวา่เกณฑใ์นโรงพยาบาลเจา้คณุไพบลูย์ นศพ.จริวทิย ์ฉันชยัรุง่เจรญิ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2303 ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการฉีกขาดของกลา้มเนือ้หรูดูทวารหนักเนือ่งมาจากการคลอดบตุร พญ.วรรวด ีทรัพยม์ี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2304
ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการอดุตันของสายสวนหลอดเลอืดด าใหญท่ีใ่สผ่า่นทางหลอดเลอืดด าสว่น

ปลายทีผ่วิหนังในทารกแรกเกดิ
รศ. พญ.พมิล วงศศ์ริเิดช กมุารเวชศาสตร์

2305
ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับความแออัดของหอ้งฉุกเฉนิกมุารเวชศาสตร ์หน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอก 

ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ.นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

2306
ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับความรนุแรงของความคดิอยากตายในผูป่้วยโรคซมึเศรา้ หน่วยตรวจโรคจติเวช

ศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

2307 ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับความรูส้กึเป็นภาระของญาตผิูด้แูลผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม ในคลนิกิผูส้งูอายุ นางสาวปิตพิร สริทิพิากร เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2308
ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับความสามารถในการเผชญิและผา่ฟันอปุสรรคของนสิติระดับปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1

 มหาวทิยาลัยศลิปากร
นายณัฐวฒุ ิชายชมุ และ อ.นพ.ศภุโชค สงิหกันต์ จติเวชศาสตร์

2309
ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับคณุภาพชวีติผูป่้วยแผลไหมท้ีม่าตดิตามการรักษาภายหลังจ าหน่ายจาก

โรงพยาบาล
นางสาวสมุติรา แป้นคุม้ญาติ ฝ่ายการพยาบาล

2310 ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับระดับอาการทีด่ขี ึน้ของโรคซมึเศรา้ที ่6-8 สัปดาหห์ลังการรักษา อ. พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์ จติเวชศาสตร์

2311
ปัจจัยพยากรณ์การเกดิเป็นซ า้ของโรคมกิโซไฟโบรซารโ์คมา (Myxofibrosarcoma) หลังการ

ผา่ตัดรักษา
อ. นพ.ระพนิทร ์พมิลศานติ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2312
ปัจจัยพยากรณ์ความสามารถในการเดนิหลังจากการรักษาภาวะมะเร็งแพรก่ระจายทีก่ระดกูตน้ขา

โดยการใชแ้กนดามกระดกู
รศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2313
ปัจจัยรว่มทางคลนิกิและพยาธสิภาพทางไตในการท านายโรคไอจเีอเนโฟรพาธ ีประสบการณ์ใน

ไทย
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

2314
ปัจจัยสัมพันธข์องระดับแมกนีเซยีมในเลอืดทีต่ า่กวา่ระดับการรักษาเพือ่ใชป้้องกันการชกัในสตรี

ตัง้ครรภค์รบก าหนดทีม่ภีาวะครรภเ์ป็นพษิทีร่นุแรง
รศ. นพ.วทิยา ถฐิาพันธ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2315
ปัจจัยส าหรับพยากรณ์การมองเห็นหลังผา่ตัดเนือ้งอกเยือ่หุม้สมองบรเิวณทางเดนิเสน้ประสาทตา

สว่นหนา้
ศ. พญ.วณชิา ชืน่กองแกว้ จักษุวทิยา

2316
ปัญหาและอปุสรรคทีม่ผีลตอ่การท าวจัิย และแนวทางแกไ้ขของบคุลากร ภาควชิาวสิัญญวีทิยา 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ผศ. พญ.อรโุณทัย ศริอิัศวกลุ วสิัญญวีทิยา

2317 ปัญหาดา้นจติใจและพฤตกิรรมในเด็กและวยัรุน่ผูล้ ีภั้ยในประเทศไทย อ. พญ.ศันสนีย ์เรอืงสอน กมุารเวชศาสตร์
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2318 ปัญหาทางกระดกูในผูป่้วยโรคกระดกูพันธกุรรม ศ. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2319 ปัญหาทางออรโ์ธปิดกสใ์นผูป่้วยโรคซนิโดรมในเด็ก ศ. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2320 ปัญหาสขุภาวะทาเพศของผูป้วยหญงิทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเป็นโรคหดูหงอนไก่ ผศ.พญ.เจนจติ ฉายะจติดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2321

ผลเปรยีบเทยีบการฟ้ืนตัวของกลา้มเนือ้งอขอ้ศอกภายหลังยา้ยเสน้ประสาทระหวา่งใชใ้ยประสาท

บางสว่นของเสน้ประสาท ulnar และ median ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บ brachial plexus ของ

แขนสว่นบน

ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2322
ผลเพาะเชือ้ของตอ่มอดนีอยด ์และความสัมพันธร์ะหวา่งชนดิของเชือ้กับลักษณะทาง คลนิกิของ

โรค
รศ. พญ.กติรัิตน์ อังกานนท์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2323
ผลในระยะสัน้ของการใสย่าเฮพารนิเขา้กระเพาะปัสสาวะเพือ่รักษากลุม่อาการปวดเรือ้รังใน

กระเพาะปัสสาวะ การวจัิยแบบสุม่เปรยีบเทยีบกลุม่ควบคมุ และปกปิดทางเดยีว
ผศ.นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

2324
ผลกระทบของ 18F-FDG PET/CT scan ตอ่การเปลีย่นแปลงวธิกีารรักษาในมะเร็งปอดชนดิ 

non-small cell
พญ.อจลญา เตยะธติ ิ รังสวีทิยา

2325
ผลกระทบของการใหข้อ้ความอยา่งสัน้ถงึผลการตรวจน ้าคร า่ตอ่สตรตีัง้ครรภท์ีก่ าลังรอผลการ

ตรวจน ้าคร า่
นางสาวประคอง ชืน่วฒันา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2326
ผลกระทบของดัชนีทางโลหติวทิยาเป็นปัจจัยท านายการพยากรณ์อัตราการรอดชพีของผูป่้วย

มะเร็งหลังโพรงจมกูระยะไมแ่พรก่ระจาย
ผศ. พญ.จริาพร เสตกรณุกลู รังสวีทิยา

2327

ผลกระทบของระบบบันทกึขอ้มลูทางการแพทยด์ว้ยอเิล็คทรอนกิสต์อ่ทัศนคตคิวามสขุในการ

ท างาน และบรรยากาศการเรยีนรูข้องแพทยป์ระจ าบา้น ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลตตยิ

ภมูแิหง่หนึง่

ผศ. พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

2328
ผลกระทบทางดา้นรา่งกาย ครอบครัว และสังคมในเด็กทีเ่ป็นโรคกลา้มเนือ้เจรญิผดิเพีย้นดเูชน 

เทยีบกับเด็กปกติ
ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

2329
ผลการใชโ้ปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มกอ่นตัดชิน้เนือ้ตอ่มลกูหมากทางทวารหนักดว้ยเครือ่ง

อัลตรา้ซาวด์
นางสมพร กจินุกลู ฝ่ายการพยาบาล

2330
ผลการใชอ้ปุกรณ์ประคองขอ้เทา้และฝ่าเทา้ชนดิมขีอ้เทา้ทีป่รับองศาไดต้อ่การเดนิขึน้และลงทาง

ลาด
นายณัฐพงษ์ พลหาญ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร
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2331
ผลการจัดทา่นอนสะโพกสงูตอ่การบรรเทาความปวดไหลใ่นผูป่้วยทีไ่มม่เีนือ้งอกชนดิรา้ยแรงทาง

นรเีวชทีม่าผา่ตัดผา่นกลอ้งทางหนา้ทอ้ง
นางสาวพลารัตน์ อรรจน์สาธติ

ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูิ

ศาสตร-์นรเีวชวทิยา

2332 ผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้างศัลยศาสตรด์ว้ยกระบวนการท างานเป็นทมี รศ. นพ.เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ ศัลยศาสตร์

2333 ผลการดแูลผูป่้วยดว้ยโปรแกรมเรง่การฟ้ืนตัวหลังการผา่ตัดล าไสใ้หญแ่ละทวารหนัก ผศ. ดร. นพ.วรตุม ์โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

2334
ผลการตรวจตาดว้ย optical coherence tomography (OCT) และ fluorescein angiography 

(FA) ในผูป่้วยโรค central serous chorioretinopathy (CSC)
รศ. นพ.อดศิักดิ ์ตรนีวรัตน์ จักษุวทิยา

2335
ผลการตรวจมะเร็งปากมดลกูและโรคตดิเชือ้ของระบบสบืพันธุส์ตร ีในสตรทีีต่ดิเชือ้ไวรัสเอชไอวี

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

2336
ผลการตดิตามการรักษาผา่นสายสวนเพือ่รักษาหลอดเลอืดแดงตบีในผูป่้วยปลกูถา่ยไต: 

ประสบการณ์ 11ปี ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

2337
ผลการตดิตามหลังการรักษาโดยการฉีดซเีมนตก์ระดกูสันหลัง (Vertebroplasty) หลายระดับ กับ 

1-2 ระดับในผูป่้วยกระดกูสันหลังแตกยบุ
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2338
ผลการทดสอบการยบัยัง้ระดับการหลัง่ซเีปปไทดใ์นการวนิจิฉัยแยกโรคของภาวะน ้าตาลในเลอืด

ต า่ทีม่รีะดับอนิซลูนิในเลอืดสงู
ผศ. พญ.ระววีรรณ เลศิวฒันารักษ์ อายรุศาสตร์

2339 ผลการผา่ตัด High tibial osteotomy ตอ่การเอยีงตัวของขอ้เทา้ในผูป่้วย โรคขอ้เขา่เสือ่ม รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2340 ผลการผา่ตัดกลา้มเนือ้ Levator ในผูป่้วยเปลอืกตาตกทีม่กีารท างานของกลา้มเนือ้ Levator ไมด่ี ผศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณชิย์ จักษุวทิยา

2341 ผลการผา่ตัดตอ่หลอดเลอืดส าหรับฟอกเลอืดบรเิวณโคนนิว้หวัแมม่อื อ. นพ.บรรเจดิ ประดษิฐส์ขุถาวร ศัลยศาสตร์

2342 ผลการผา่ตัดตาเหลแ่นวนอนทีเ่กดิตามหลังการมพียาธสิภาพทีต่าซึง่ท าใหก้ารมองเห็นลดลง ผศ. นพ.พทิยา ภมรเวชวรรณ จักษุวทิยา

2343 ผลการผา่ตัดรักษา isthmic spondylolisthesis ในผูป่้วยเด็กและวยัรุน่ อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2344 ผลการผา่ตัดรักษาโรคเนือ้งอกนวิโรเอนโดไครน์ของตับออ่นในโรงพยาบาลศริริาช อ.นพ.ประเวชย ์ มหาวทิติวงศ์ ศัลยศาสตร์

2345 ผลการผา่ตัดรักษาโรคกระดกูสันหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตใุนวยัรุน่ ทีโ่รงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2346 ผลการผา่ตัดรักษาโรคทางเดนิน ้าดโีป่งพองในผูใ้หญใ่นโรงพยาบาลศริริาช นพ.พลสทิธิ ์แสงเสรสีถติย์ ศัลยศาสตร์

2347
ผลการผา่ตัดรักษาโรคหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นชอ่งทอ้งโป่งพองทีย่งัไมม่อีาการโดยการผา่ตัด

ใสห่ลอดเลอืดเทยีมผา่นทางชอ่งทอ้งเปรยีบเทยีบกับผา่นทางสายสวน
อ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2348
ผลการผา่ตัดรักษาโรคหวัใจแตก่ าเนดิชนดิไมซ่ับซอ้น ในผูป่้วยผูใ้หญ ่ของสาขาศัลยศาสตรห์วัใจ

และทรวงอก ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. นพ.เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ศัลยศาสตร์
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2349 ผลการผา่ตัดรักษากระดกูตน้แขนสว่นปลายหกัสว่น lateral condyle ในเด็กในโรงพยาบาลศริริาช ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2350
ผลการผา่ตัดรักษาของผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บตอ่หลอดเลอืดขาทีม่รีะยะเวลาการขาดเลอืดนาน 

เกนิกวา่ 6 ชัว่โมง
อ. นพ.บรรเจดิ ประดษิฐส์ขุถาวร ศัลยศาสตร์

2351 ผลการผา่ตัดรักษาดว้ยวธิยีดืกระดกูดว้ย Ilizorov ในผูป่้วยโรค fibularhemimelia ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2352 ผลการผา่ตัดรักษาภาวะ congenital trigger thumb และ trigger finger ในรพ. ศริริาช ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2353 ผลการผา่ตัดรักษาภาวะ Slipped capital femoral epiphysis ในเด็ก ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2354 ผลการผา่ตัดรักษาภาวะขอ้สะโพกหลดุในผูป่้วย Arthrogryposis ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2355 ผลการผา่ตัดรักษาภาวะคอเอยีงแตก่ าเนดิจากกลา้มเนือ้คอผดิปกตใินเด็กโดยวธิ ีbipolar release ศ. ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2356
ผลการผา่ตัดหลอดเลอืดแดงใหญเ่อออตารบ์รเิวณทรวงอกตอ่ชอ่งทอ้งโป่งพองโดยอาศัยเครือ่ง

ปอดหวัใจเทยีมเชือ่มผา่นทางหลอดเลอืดทีข่าหนีบ
รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

2357 ผลการยดืกระดกูในเด็กทีม่กีระดกูหนา้แขง้โกง่เขา้ในไปทางดา้นหลัง ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2358 ผลการรอดชวีติของผูป่้วยมะเร็งตับระยะแพรก่ระจายทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยา Sorafenib อ. พญ.ศริโิสภา เตชะวฒันะวรรณา อายรุศาสตร์

2359

ผลการระงับปวดหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่โดย ฉีดยาชาทีเ่สน้ประสาทไซตกิ ดว้ยยาชาบวิพวิา

เคน ความเขม้ขน้ต า่ผสมกับเดกซาเมทาโซน รว่มกับฉีดยาชาเขา้ชอ่งแอดดักเตอร ์และฉีดยาชา

รอบขอ้เขา่ โดยการทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ

ผศ. พญ.บศุรา ศริวินัสาณฑ์ วสิัญญวีทิยา

2360 ผลการรักษา Venous malformation ในชอ่งปากในเด็ก โดย Nd-YAG laser ผศ. นพ.อัครพล มุง่นรัินดร์ ศัลยศาสตร์

2361
ผลการรักษา และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดในสมองโป่งพองต าแหน่ง 

vertebral
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

2362
ผลการรักษา และภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วยเด็กโรคธาลัสซเีมยีทีไ่ดรั้บการตัดมา้มใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.ณัศวรี ์วฒันา กมุารเวชศาสตร์

2363
ผลการรักษา และภาวะแทรกซอ้นจากการรักษาโรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิโดยใชอ้ปุกรณ์ปิดผา่น

ทางสายสวนในโรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฐก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

2364
ผลการรักษา และหลักฐานสนับสนุนส าหรับโรคเชือ้ราทีเ่ล็บเทา้ ของการตดิเชือ้ผสมระหวา่งกลาก

และกลากเทยีม กับการตดิเชือ้กลากเพยีงอยา่งเดยีว
ผศ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

2365 ผลการรักษา โดยวธิกีารผา่ตัด Valgus osteotomy ในผูป่้วย Coxa vara ในเด็ก รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2366 ผลการรักษาเนือ้งอกสมองชนดิ Glioblastoma 10 ปีของโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.อชริญา เตยะธติ ิ รังสวีทิยา
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2367

ผลการรักษาเบือ้งตน้ของการรักษาดว้ยการสอดใสแ่รก่ัมมันตภาพรังสดีว้ยเทคนคิภาพน าวถิ ีทัง้มี

การฝัง และไมฝั่งแร ่ในมะเร็งปากมดลกู ดว้ยใชอ้ปุกรณ์เสรมิ “Siriraj Ring Cap” คูก่ับอปุกรณ์

หลัก VarisourceTM Titanium Ring

ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

2368

ผลการรักษาเบือ้งตน้ของการรักษาดว้ยรังสรัีกษาระยะใกลอ้ัตราปรมิาณรังสสีงูรว่มกับการรักษา

ดว้ยการฉายรังสจีากภายนอกและรว่มหรอืไมร่ว่มกับการรักษาดว้ยการลดฮอรโ์มนแอนโดรเจน ใน

มะเร็งตอ่มลกูหมาก ของโรงพยาบาลศริริาช

ผศ. นพ.พทิยา ดา่นกลุชยั รังสวีทิยา

2369
ผลการรักษาแบบกลุม่การท าจติบ าบัดเพือ่ปรับเปลีย่นความคดิและพฤตกิรรม ในผูป่้วยทีม่ภีาวะ

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

2370 ผลการรักษาแผลกดทับโดยใชพ้ลาสมาทีอ่ณุหภมูติ า่ ศ.คลนิกิ. นพ.อภรัิกษ์ ชว่งสวุนชิ ศัลยศาสตร์

2371
ผลการรักษาแผลหลอดเลอืดด าโดยใชว้สัดพัุนขาชนดิสองชัน้เทยีบกับการพันขาดว้ยผา้ยดืชนดิ

เดยีวแบบ ดัง้เดมิ
อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

2372
ผลการรักษาและการกลับมาท างานของชอ่งปากของภาวะเนือ้งอกในชอ่งปากระยะทีม่กีารลกุลาม

เฉพาะทีท่ีไ่ดรั้บการผา่ตัดเนือ้งอกออกและผา่ตัดเสรมิสรา้งดว้ยวธิกีารทางจลุศัลยกรรม
อ. นพ.พรีศักดิ ์ฉอตระการกจิ ศัลยศาสตร์

2373

ผลการรักษาและความปลอดภัยโรคหดูอวยัวะเพศหรอืทวารหนักและผลการแสดงออกของยนี

เปรยีบเทยีบครมีสารสกัดจากพญายอกับโพโดไฟลนิในผูป่้วยชายไทย: การศกึษาเปรยีบเทยีบการ

รักษาในคนเดยีวกันแบบสุม่

รศ.ดร.นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2374
ผลการรักษาและคา่ใชจ้า่ยของการบรูณะกระดกูภายหลังผา่ตัดมะเร็งกระดกูรอบหวัเขา่ โดยการใช ้

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

2375 ผลการรักษาและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพยากรณ์โรคในผูป่้วยมะเร็งของปลอกหุม้เสน้ประสาท รศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2376
ผลการรักษาและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรักษาโรค soft tissue sarcoma บรเิวณแขนขา และล าตัวที่

ยงัไมม่กีารแพรก่ระจายดว้ยการผา่ตัดและการฉายแสงหลังการผา่ตัดในโรงพยาบาลศริริาช
นพ.ธง นราววิฒัน์ รังสวีทิยา

2377 ผลการรักษาโดยการผา่ตัดเตา้นมทัง้หมดแบบสงวนผวิหนังและหวันม นพ.สงิหา ศรปีรชีาพัฒนะ ศัลยศาสตร์

2378 ผลการรักษาโดยการผา่ตัดตับในโรงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. นพ.ยงยทุธ ศริวิฒันอักษร ศัลยศาสตร์

2379 ผลการรักษาโดยวธิกีารเลอืกตัดเสน้ประสาทสว่นปลายในการรักษาโรคดสิโทเนียทีล่ าคอ อ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2380

ผลการรักษาโรคและระบบภมูคิุม้กันของรา่งกายในผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูระยะลกุลามเฉพาะทีท่ี่

ไดรั้บการรักษาดว้ยรังสรัีกษารว่มกับยาเคมบี าบัด เปรยีบเทยีบระหวา่งผูป่้วยปกตแิละผูป่้วยทีต่ดิ

เชือ้เอชไอวหีรอืมภีาวะภมูคิุม้กันบกพรอ่งจากผลของการตดิเชือ้ HIV

รศ. พญ.จันจริา เพชรสขุศริิ รังสวีทิยา
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2381
ผลการรักษาโรคไตอักเสบลปัูสในเด็กดว้ยยาไมโครฟีโนเลท โมเฟทลิ เปรยีบเทยีบกับยาไซโคล

ฟอสฟาไมดท์างหลอดเลอืดด า
รศ. นพ.อนริธุ ภัทรากาญจน์ กมุารเวชศาสตร์

2382 ผลการรักษาโรคจมกูอักเสบจากภมูแิพใ้นกลุม่ทีม่อีาการตลอดเวลาในผูป่้วยเด็กไทย อ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

2383
ผลการรักษาโรคมะเร็งเนือ้รกในผูป่้วยซึง่ไดรั้บการวนิจิฉัยตาม FIGO staging system (2000) 

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

2384
ผลการรักษาโรคมะเร็งชนดิ germ cell tumor ดว้ยยาเคมบี าบัด Cisplatin/Etoposide /Bleomycin

 (PEB) ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

2385 ผลการรักษาโรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิฮอดจก์นิในรพ.ศริริาช อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

2386 ผลการรักษาโรคมะเร็งมัยอโีลมาโดยใชย้าซัยโคลฟอสฟาไมดแ์ละเดกซามทีาโซน อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด อายรุศาสตร์

2387
ผลการรักษาโรคมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวารหนักดว้ยการผา่ตัดสอ่งกลอ้ง วธิ ีHand-assisted 

Laparoscopic Surgery
อ. นพ.อัฐพร ตระการสงา่ ศัลยศาสตร์

2388
ผลการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงและหลอดเลอืดด าสมองเชือ่มตอ่กันอยา่งผดิปกตติ าแหน่ง 

Cavernous sinus โดยใชว้ธิสีายสวนอดุหลอดเลอืดในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

2389
ผลการรักษาโรคหดูอวยัวะเพศหรอืทวารหนักเปรยีบเทยีบครมีสารสกัดจากพญายอกับโพโดไฟลนิ

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

2390

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

เลอืดแดงใหญใ่นชอ่งทอ้งโป่งพองโดยวธิกีารสวนใสห่ลอดเลอืดเทยีม(EVAR)ระหวา่งกลุม่ผา่ตัด

ตามตารางนัดและกลุม่ผา่ตัดแบบฉุกเฉนิ

อ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2391 ผลการรักษาในผูป่้วยมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกูระยะลกุลาม(ระยะทีส่ามและสี)่ นพ.เจษฎา วฒุธิรรมสขุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2392
ผลการรักษาในระยะยาวและความจ าเป็นของการนัดผา่ตัดแบบไมฉุ่กเฉนิในผูป่้วยโรคล าไสใ้หญ่

โป่งพองและอักเสบทีป่ระสบความส าเร็จจากการรักษาแบบประคับประคอง
พญ.อสิรยิา มงคลศภุวาร ศัลยศาสตร์

2393
ผลการรักษากระดกูแขง้และกระดกูตน้ขาหกัตอ่ไมต่ดิและมชีอ่งวา่งหลังใส ่อปุกรณ์ตรงึกระดกู

ภายนอก
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2394
ผลการรักษากระดกูตน้แขนสว่นปลายหกัเหนือปุ่ มขอ้ในเด็กในกลุม่ที ่2 ของการแบง่กลุม่แบบกา

รทแลนด์
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2395 ผลการรักษากระดกูตน้แขนสว่นปลายหกัสว่น lateral condyle ในเด็ก ศ.ดร.นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิลแ์ละกายภาพบ าบัด
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2396
ผลการรักษากระดกูสันหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตใุนวยัรุน่ ดว้ยวธิกีารใสอ่ปุกรณ์เฝือกพลาสตกิ

พยงุหลัง หลอ่แบบเฉพาะตัวคนไข ้
อ. นพ.อนุวฒัน์ ดวงประทปี เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2397
ผลการรักษาการตดิเชือ้พไิธโอสสิทีห่ลอดเลอืดแดง ดว้ยการผา่ตัด รว่มกับการกระตุน้ภมูคิุม้กัน 

และการใหย้าตา้นเชือ้รา
อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

2398
ผลการรักษาการผา่ตัดกระดกูสันหลังคดโดยไมท่ราบสาเหตโุดยใชร้ะบบน ารอ่งแบบคอมพวิเตอร์

ชว่ยขณะผา่ตัด โดยการยดึตรงึโลหะแบบเพดดคิลุาสกรู
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2399 ผลการรักษาการผา่ตัดกระดกูสันหลังคดในกลุม่โรคมารแ์ฟนซนิโดรม รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2400 ผลการรักษาการผา่ตัดลิน้หวัใจไตรคัสปิดหลังผา่ตัดลิน้หวัใจไมตรัลในโรงพยาบาลศริริาช นพ.วรพจน์ ชมศริิ ศัลยศาสตร์

2401
ผลการรักษาของ ชนดิโอเวริท์ และ ชนดิไมโ่อเวริท์ของภาวะเลอืดแข็งตัวในหลอดเลอืดแบบ

แพรก่ระจายในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
รศ. นพ.บญุช ูพงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

2402
ผลการรักษาของเครือ่งมอืในชอ่งปากชนดิเฉพาะบคุคลในการรักษาภาวะหยดุหายใจขณะหลับ

ชนดิอดุกัน้ในคนไทย
รศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2403
ผลการรักษาของโรคหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งทอ้งโป่งพองแตกระหวา่งกลุม่ทีรั่กษาดว้ยวธิกีาร

สวนใสห่ลอดเลอืดเทยีม และกลุม่ทีรั่กษาดว้ยการผา่ตัด
ผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2404 ผลการรักษาของการเปลีย่นลิน้หวัใจพัลโมนกิดว้ยสายสวนที ่รพ.ศริริาช ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

2405 ผลการรักษาของการดามกระดกูตน้ขาทีห่กัผา่นรอยโรคดว้ย Proximal femoral locking plate รศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2406
ผลการรักษาของการผา่ตัดจีไ้ขสันหลังและรากประสาทไขสันหลังส าหรับภาวะกลา้มเนือ้หดเกร็ง

รนุแรง
ผศ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์

2407 ผลการรักษาของการผา่ตัดปิดชอ่งคลอดในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2408 ผลการรักษาของผูป่้วยภาวะลิน้หวัใจพัลโมนารตีบีตันรว่มกับรร่ัูวผนังกัน้หวัใจหอ้งลา่ง รศ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

2409
ผลการรักษาของมะเร็งตับชนดิ hepatocellular carcinoma โดยการผา่ตัดตับ ในผูป่้วยโรคไขมัน

เกาะตับเปรยีบเทยีบกับผูป่้วยทีม่กีารตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบอียา่งเรือ้รัง
รศ.นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

2410 ผลการรักษาขาผดิรปูโดยอปุกรณ์ยดึตรงึกระดกูภายนอก hexagonal fixator ผศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2411 ผลการรักษาขายาวไมเ่ทา่กันในเด็กดว้ยอปุกรณ์ยดืกระดกูอลิซิาลอฟ ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2412
ผลการรักษาฉุกเฉนิของระยะสัน้และระยะยาวของการรักษาภาวะหลอดเลอืดแดงโป่งพองในชอ่ง

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

2413
ผลการรักษาชอ่งกระดกูสันหลังเสือ่มกดทับเสน้ประสาทดว้ยการผา่ตัดแผลเล็กโดยใชก้ลอ้ง 

microscope
รศ. นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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2414
ผลการรักษาดว้ยเครือ่งอัดอากาศแรงดันบวกชนดิตอ่เนือ่ง ตอ่ระดับความดันโลหติในผูป่้วยโรค

ความดันโลหติสงู ทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุกัน้ระดับรนุแรง
อ. พญ.พมิล รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

2415
ผลการรักษาดว้ยยาเคมบี าบัดหลังการผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเนือ้เยือ่ออ่นบรเิวณแขนขาทีไ่ดรั้บการ

รักษาในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.จอมจติต ์จันทรัศมี อายรุศาสตร์

2416
ผลการรักษาดว้ยวธิกีารอดุหลอดเลอืดของไตผา่นสายสวนในกลุม่ทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บตอ่ไตใน

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

2417 ผลการรักษาตาเหลด่ว้ยวธิกีารผา่ตัดยา้ยกลา้มเนือ้ตาในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.พทิยา ภมรเวชวรรณ จักษุวทิยา

2418
ผลการรักษาตามความเป็นจรงิในผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบซชีนดิเรือ้รังทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยา

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

2419
ผลการรักษาทางคลนิกิโดยวธิ ีIntralesional Curettage, Warm Saline Irrigation and 

Phenolization ในผูป่้วย Pseudotumor
ศ. นพ.สารเนตร ์ไวคกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2420
ผลการรักษาทางคลนิกิของมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงทีช่ัน้ใตผ้วิหนังคลา้ยภาวะไขมันอักเสบชนดิที

เซลลใ์นโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2421
ผลการรักษาผูป่้วย Morbid Obesityจ านวน 100 รายแรกของโรงพยาบาลศริริาช ดว้ยการผา่ตัด 

Bariatric Surgery
อ. นพ.วรบตุร ทวรีจุจนะ ศัลยศาสตร์

2422 ผลการรักษาผูป่้วยเด็กโรค Ependymoma ในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2423 ผลการรักษาผูป่้วยเด็กโรค Medulloblastoma ในโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2424
ผลการรักษาผูป่้วยเด็กโรค Neuroblastoma ในประเทศไทย ประสบการณ์ 14 ปีจากโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2425 ผลการรักษาผูป่้วยเด็กโรคธาลัสซเีมยีดว้ยการปลกูถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืดในประเทศไทย ผศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

2426 ผลการรักษาผูป่้วยเปลอืกตาตกทกุระดับความรนุแรงดว้ยการผา่ตัดกลา้มเนือ้มลุเลอร์ ผศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณชิย์ จักษุวทิยา

2427
ผลการรักษาผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้เรยีบหลอดอาหารไมค่ลายทีม่หีลอดอาหารคดโคง้โดยการตัด

กลา้มเนือ้ผา่นกลอ้งสอ่งทางเดนิอาหารสว่นบน
อ. นพ.ชยัณรงค ์พลานุสติเทพา ศัลยศาสตร์

2428
ผลการรักษาผูป่้วยไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รังที ่รพ ศริริาช โดยการใชย้าอนิเตอรฟี์รอนเปรยีบเทยีบ

กับการใชย้าตา้นไวรัสชนดิรับประทานเอ็นทคีาเวยีร์
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

2429
ผลการรักษาผูป่้วยกระดกูสันหลังคดในผูใ้หญด่ว้ยการผา่ตัดระบายชอ่งไขสันหลัง, เชือ่มและยดึ

กระดกูดว้ยเหล็กดามหลายระดับ
รศ. นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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2430
ผลการรักษาผูป่้วยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉียบพลันชนดิ ST-elevation โดยใชอ้ปุกรณ์แองจโิอเจท

ในการสลายและดดูลิม่เลอืดออก
รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

2431
ผลการรักษาผูป่้วยดว้ยเครือ่งพยงุการท างานของหวัใจและปอดในโรงพยาบาลศริริาชในระยะเวลา

 10 ปี
ผศ. นพ.ปรัญญา สากยิลักษณ์ ศัลยศาสตร์

2432
ผลการรักษาผูป่้วยทีม่แีผลเป็นขนาดใหญจ่ากการถกูไฟไหมด้ว้ยการใชผ้วิหนังสังเคราะหจ์าก

เนือ้เยือ่หมู
ศ. นพ.พรพรหม เมอืงแมน ศัลยศาสตร์

2433
ผลการรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะขาขาดเลอืดอยา่งเฉียบพลันจากลิม่เลอืดทีม่าพบแพทยเ์กนิ 24 ชัว่โมง

 โดยวธิกีารผา่ตัดขจัดลิม่เลอืดรว่มกับการใหย้าละลายลิม่เลอืด ส าหรับผูป่้วยในประเทศไทย
รศ. นพ.เฉนียน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์

2434 ผลการรักษาผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสันหลัง ทีศ่นูยผ์ูบ้าดเจ็บกระดกูสันหลัง รพ.ศริริาช รศ. รอ. นพ.ชลเวช ชวศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2435
ผลการรักษาผูป่้วยมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็ก (Non-small cell) ระยะลกุลามทีม่กีารกลาย

พันธุข์องEpidermal growth factor receptor (EGFR) ชนดิทีพ่บไดน้อ้ย
อ. พญ.จอมจติต ์จันทรัศมี อายรุศาสตร์

2436 ผลการรักษาผูป่้วยหมอนรองกระดกูทับเสน้ประสาทดว้ยการผา่ตัดสอ่งกลอ้ง รศ. นพ.อารศีักดิ ์โชตวิจิติร ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2437 ผลการรักษาภาวะเบา้ตาตดิเชือ้ในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.ปณธิ ีเลือ่มส าราญ จักษุวทิยา

2438 ผลการรักษาภาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารสว่นตน้ฉับพลันในโรงพยาบาลศริริาช อ.พญ.อวยพร เคา้สมบัตวิฒันา อายรุศาสตร์

2439
ผลการรักษาภาวะกระดกูขอ้ศอกชิน้นอกตดิชา้และไมต่ดิในเด็กโดยใชก้ารผา่ตัดดว้ยหลักการไม่

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

2440
ผลการรักษาภาวะกลา้มเนือ้หลังตน้ขาหดรัง้โดยการเจาะยดืกลา้มเนือ้หลังตน้ขา ในผูป่้วยสมอง

พกิาร
ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2441 ผลการรักษาภาวะขอ้มอืผดิรปูในผูป่้วย AMC โดยวธิยีา้ยเสน้เอ็นและตัดกระดกูขอ้มอืสว่นตน้ ผศ. พญ.สายชล วอ่งตระกลู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2442 ผลการรักษาภาวะขอ้สะโพกหลดุในเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ศ. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2443
ผลการรักษาภาวะความดันโลหติสงูทีด่ ือ้ตอ่การรักษาโดยการท าการจีห้ลอดเลอืดไตดว้ยคลืน่วทิยุ

ความถีต่ า่เพือ่รักษาภาวะความดันโลหติสงู ผา่นสายสวนในคนไทย
ผศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

2444
ผลการรักษาภาวะถงุน ้าดอีักเสบทีม่ภีาวะแทรกซอ้นดว้ยการระบายถงุน ้าดโีดยการเจาะรผูา่นทาง

ผวิหนัง
อ. พญ.จริวด ียอดยิง่ รังสวีทิยา

2445 ผลการรักษาภาวะถงุน ้าดอีักเสบระยะเฉียบพลันดว้ยการระบายถงุน ้าดโีดยการเจาะรผูา่นทางผวิหนัง อ. พญ.จริวด ียอดยิง่ รังสวีทิยา

2446 ผลการรักษาภาวะปวดรนุแรงโดยการผา่ตัดจีท้างเขา้ของรากประสาทไขสันหลัง ผศ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์
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2447
ผลการรักษาภาวะหวัใจพกิารแตก่ าเนดิชนดิ truncus arteriosus ระยะยาวจากประสบการณ์ 20 ปี 

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

2448
ผลการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารในผูป่้วยสงูอายทุีไ่ดรั้บการรักษาโดยการผา่ตัดและการรักษา

แบบประคับประคอง
อ. นพ.ธรรมวฒัน์ ปรคนธรรพ์ ศัลยศาสตร์

2449
ผลการรักษามะเร็งตอ่มลกูหมากดว้ยวธิใีชหุ้น่ยนตช์ว่ยผา่ตัดจากประสบการณ์มากทีส่ดุของไทยใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ไชยยงค ์นวลยง ศัลยศาสตร์

2450
ผลการรักษาระยะกลางของ patent foramen ovale ดว้ยการปิดอปุกรณ์ผา่นสายสวนตามขอ้บง่ชี้

ตา่งๆ ในโรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฎก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

2451
ผลการรักษาระยะกลางของโรคคาวาซากทิีไ่ดรั้บการผา่ตัดรักษาหลอดเลอืดหวัใจตบีใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ประคัลภ ์จันทรท์อง กมุารเวชศาสตร์

2452
ผลการรักษาระยะยาวในผูป่้วยโรคล าไสใ้หญด่า้นขวาโป่งพองและอักเสบภายหลังประสบ

ความส าเร็จจากการรักษาแบบประคับประคองหรอืไมม่กีารตัดล าไส ้
นพ.รม่เย็น จติมุง่งาน ศัลยศาสตร์

2453
ผลการรักษาระยะยาวในผูป่้วยไดเวอรต์คิไุลตสิเฉียบพลันของล าไสใ้หญส่ว่นคดทีไ่ดรั้บการรักษา

แบบประคับประคองโดย เปรยีบเทยีบผลการรักษาระหวา่งชนดิไมม่ลี าไสท้ะลแุละมลี าไสท้ะลุ
นพ.รม่เย็น จติมุง่งาน ศัลยศาสตร์

2454 ผลการรักษาระยะยาวของโรคมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รง ในผูป่้วยชาวไทย นพ.ณัชพล เศรษฐเลาห์ ศัลยศาสตร์

2455
ผลการรักษาระยะยาวของการใชค้ลืน่ความถีว่ทิยเุพือ่ลดขนาดเทอรบ์เินทอันลา่งในผูป่้วยโรคเยือ่

บจุมกูอักเสบเรือ้รัง
ผศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2456 ผลการรักษาระยะยาวของการรักษาโรค Tetralogy of Fallot โดยการผา่ตัดในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ประคัลภ ์จันทรท์อง กมุารเวชศาสตร์

2457
ผลการรักษาสตรทีีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยมะเร็งปากมดลกูภายหลังผา่ตัดมดลกูแบบธรรมดา ดอ้ยกวา่

สตรทีีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยมะเร็งปากมดลกูกอ่นผา่ตัดจรงิหรอื?
ผศ. พญ.ไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2458
ผลการรักษาหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งทอ้งโป่งพองโดยวธิกีารผา่ตัดใสห่ลอดเลอืดเทยีมทาง

สายสวนหลอดเลอืดในกลุม่ผูป่้วยอายตุา่งกัน
รศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2459
ผลการรักษาหลอดเลอืดโป่งพองแตกในชอ่งทอ้งดว้ยการใสห่ลอดเลอืดเทยีมผา่นทางสายสวน

หลอดเลอืดในผูป่้วยทีม่ลีักษณะทางกายภาพของหลอดเลอืดทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสม
รศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2460 ผลการรักษาหลอดเลอืดด าผดิปกตแิตก่ าเนดิดว้ยเลเซอร์ รศ. นพ.อัครพล มุง่นรัินดร์ ศัลยศาสตร์

2461 ผลการรักษาหลังการผา่ตัดกระเพาะปัสสาวะโดยการสอ่งกลอ้งในผูป่้วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ อ. นพ.ธรีะพล อมรเวชสกุจิ ศัลยศาสตร์

2462 ผลการรักษาอาการชกัในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเนือ้งอกสมอง ผศ. นพ.บรรพต สทิธนิามสวุรรณ ศัลยศาสตร์
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2463
ผลการรักษาฮโีมฟาโกไซตกิ ลมิโฟฮสีตโิอไซโตสสีในเด็ก ในโรงพยาบาลศริริาชโดยใชแ้ผนการ

รักษา HLH-2004
รศ. พญ.กลบีสไบ สรรพกจิ กมุารเวชศาสตร์

2464 ผลการวนิจิฉัยมะเร็งตับโดยการใชเ้ทคนคิ DWI และ Gadoxetic Acid-enhanced MRI พญ.สวุรรณี สรัุตนโสภณ รังสวีทิยา

2465
ผลการศกึษาทางคลนิกิของการใชย้าสลายลิม่เลอืดในการรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบี

หรอือดุตันเฉียบพลันของโรงพยาบาลศริริาช
พญ.สปิุยา พืน้แสน อายรุศาสตร์

2466
ผลการศกึษาประสทิธภิาพความสมจรงิในการฝึกอบรมท าหตัถการทางศัลยกรรมอบุัตเิหตฉุุกเฉนิ

ดว้ย Pressurized cadaveric simulation training ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นศัลยศาสตร์
อ. พญ.ตอ้งพร วรรณะธปู ศัลยศาสตร์

2467 ผลการหายของนิว่ภายหลังการรักษาดว้ยวธิกีารสอ่งกลอ้งรักษานิว่ในไตบรเิวณขัว้ไตดา้นลา่ง อ. นพ.วรัชญ ์วรนสิรากลุ ศัลยศาสตร์

2468

ผลของ CYP2C19 จโีนไทป์ตอ่คา่ความเป็นกรด-ดา่งในกระเพาะระหวา่งการใหย้าโอมพีราโซล

แบบฉีดเขา้หลอดเลอืดด าในขนาดสงู เทยีบกับการใหย้าในขนาดต า่ ภายในเวลา 24 ชัว่โมงใน

อาสาสมัครทีม่สีขุภาพแข็งแรง

รศ.นพ.สมชาย ลลีากศุลวงศ์ อายรุศาสตร์

2469
ผลของเครือ่งดืม่นมถ่ัวเหลอืงทีเ่สรมิสเตอรอลจากพชืและใยอาหารอนูิลนิตอ่ระดับไขมันในเลอืด

ในอาสาสมัครชาวไทยทีม่โีคเลสเตอรอลสงู (Protocol DMC-SRJ 0001)
ผศ. ดร. พญ.มยรุ ีหอมสนทิ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2470 ผลของเทคนคิการฉีดยาเฮพารนิโมเลกลุต า่เขา้ใตผ้วิหนังตอ่การเกดิจ ้าเลอืดและอาการปวด นางโสมพันธ ์เจอืแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด

2471 ผลของเบาหวานตอ่การพยากรณ์โรคผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองแตกเฉียบพลัน พญ.ยวุด ีพทัิกษ์ปฐพี อายรุศาสตร์

2472
ผลของเลนสแ์กว้ตาเทยีมชนดิกรองแสงสฟ้ีาตอ่ความสามารถในการแยกแยะความคมชดัในผูป่้วย

ตอ้หนิ
รองศาสตราจารย ์นายแพทยน์รศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

2473
ผลของเวลาตอ่ความคงตัวของวอนวลิลแิบรนดแ์ฟคเตอรใ์นพลาสมาแชแ่ข็งทีผ่า่นการละลายแลว้

และเก็บทีอ่ณุหภมู ิ2-8 °ซ
นางสาวพัทรยีา พฤกษ์สถาพร อายรุศาสตร์

2474
ผลของแนวทางการใหเ้ลอืด ตอ่ปรมิาณการใชเ้ลอืดและผลการรักษา ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

ใหญท่างออรโ์ธปิดกิส์
รศ. นพ. สรุนิทร ์ธนพพัิฒนศริิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2475 ผลของโครงการ Palliative Care ตอ่การดแูลรักษาผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.กววิณัณ์ วรีกลุ กมุารเวชศาสตร์

2476
ผลของโปรแกรมกลุม่การเลน่บ าบัดชนดิปรับความคดิและพฤตกิรรมตอ่ความสามารถในการ

ควบคมุตนเองของเด็กตอนปลาย

รองศาสตราจารย ์นพ. เธยีรชยั งามทพิยว์ฒันา 

และ น.ส.ญาณศิา เกยีรตศิริชิยั
จติวทิยาคลนิกิ

2477
ผลของโปรแกรมการเตรยีมผูด้แูลในครอบครัวตอ่ความรูแ้ละทักษะในการดแูลผูป่้วยโรคมะเร็ง

ล าไสใ้หญห่ลังผา่ตัดในระยะฟ้ืนตัวทีบ่า้น
นางสาวสมจนี ยะหวัฝาย ฝ่ายการพยาบาล
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2478
ผลของโปรแกรมการเตรยีมล าไสอ้ยา่งมแีบบแผน ในผูป่้วยทีม่ารับการสอ่งกลอ้งล าไสใ้หญ ่: 

การศกึษาแบบสุม่
นางสาวนษิา เรอืงกจิอดุม ฝ่ายการพยาบาล

2479

ผลของโปรแกรมการใหข้อ้มลูและการสือ่สารผา่นเทคโนโลย ีตอ่ความวติกกังวลของสมาชกิใน

ครอบครัวผูป่้วยทีไ่ดรั้บผา่ตัดท าทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ ในขณะทีผู่ป่้วยรับการรักษาในหอ

ผูป่้วยวกิฤตเฉพาะทางหวัใจและทรวงอก

นางสาวจริกติติ ์ดวงจักร์ ฝ่ายการพยาบาล

2480
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองรว่มกับการนวดกดจดุสะทอ้นฝ่าเทา้ตอ่อาการปวดขอ้เขา่ใน

ผูป่้วยโรคขอ้เขา่เสือ่มวยัผูใ้หญ่
นางสาวมารยาท เงนิดี ฝ่ายการพยาบาล

2481
ผลของโปรแกรมการสอนเรือ่งยาตอ่ความรูแ้ละพฤตกิรรมการใหย้าชนดิรับประทานแกเ่ด็ก

โรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิชนดิไมเ่ขยีวหลังผา่ตัดหวัใจของผูด้แูลหลัก
นางสาวมัณฑนา ประชมุจติร ฝ่ายการพยาบาล

2482 ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายตอ่อาการชาในผูป่้วยมะเร็งรังไขท่ีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัด นางเพลนิพศิ ธรรมนภิา ฝ่ายการพยาบาล

2483
ผลของโปรแกรมสง่เสรมิการรับรูส้มรรถนะแหง่ตน และแบบแผนการวางแผนชวีติในผูร้อดชวีติจาก

มะเร็งเตา้นมในระยะระหวา่งการรักษา
นางสาวกนกวรรณ ปะนาตา ฝ่ายการพยาบาล

2484
ผลของโปรแกรมสง่เสรมิการรับรูส้มรรถนะแหง่ตนตอ่การรับรูส้มรรถนะตนเอง ประสทิธภิาพการให ้

นมทารก และอัตราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาทารกเกดิกอ่นกาหนดระยะทา้ย
นางสาวชใูจ อธเิบญญากลุ

ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวช

ศาสตร์

2485 ผลของโรคไตเรือ้รังตอ่การท างานของระบบหา้มเลอืดชนดิปฐมภมูิ ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

2486 ผลของกระบวนการการวางแผนจ าหน่ายตอ่การมาตรวจตดิตามของผูป่้วยคลนิกิตรวจโรคฟ้ืนฟหูวัใจ นางสาววารรัีตน์ วานชิกร เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2487
ผลของกระบวนการถอดทอ่ทางเดนิหายใจเร็วตอ่ความส าเร็จของการถอดทอ่ทางเดนิหายใจ 

อัตราการเกดิภาวะแทรกซอ้นและตน้ทนุในผูป่้วยหลังผา่ตัดหวัใจแบบ Elective
นางสาวสภุานัน อนินอก ฝ่ายการพยาบาล

2488
ผลของกระบวนการประเมนิความความปลอดภัยในครอบครัวของทารกทีเ่กดิในโรงพยาบาลศริริาช

จากมารดาทีใ่ชส้ารเมทแอมเฟตามนี
รศ. นพ.วฐิารณ บญุสทิธิ กมุารเวชศาสตร์

2489
ผลของการเคลือ่นไหวของแขนทีม่ตีอ่ลักษณะทางชวีกลศาสตรข์องระยางคส์ว่นลา่ง ระหวา่งการ

กระโดดลงสูพ่ืน้ขาเดยีว ในนักกฬีาหญงิ
ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2490
ผลของการเปลีย่นอัตราการไหลของน ้ายาฟอกเลอืดตอ่ความเพยีงพอของการฟอกเลอืดในผูป่้วย

ฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีมทีใ่ชต้ัวกรองซ า้ในโรงพยาบาลศริริาช
นางวภิารัตน์ ศรสีวุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล

2491
ผลของการเลาะเอ็นดา้นนอกลกูสะบา้ เพือ่ลดอาการปวดบรเิวณหนา้เขา่ หลังจากการผา่ตัด

เปลีย่นขอ้เขา่เทยีม ทีไ่มไ่ดเ้ปลีย่นผวิขอ้ลกูสะบา้
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2492 ผลของการเสรมิแอสคอบกิ 1,000 มลิลกิรัมระหวา่งการกระตุน้ไขต่อ่อัตราการปฏสินธิ ผศ. นพ.จปรัฐ ปรชีาพานชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2493 ผลของการเสรมิธาตเุหล็กในเด็กสขุภาพดี ผศ. พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ กมุารเวชศาสตร์
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2494 ผลของการเสรมิวติามนิซแีละวติามนิอตีอ่อัตราการเคลือ่นทีข่องเชือ้อสจุ ิภายหลังการแชแ่ข็ง
พญ.กิง่แกว้ มิง่สทุธพิร และ ผศ.นพ.จปรัฐ ปรชีา

พานชิ
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2495
ผลของการใชแ้นวทางปฏบิัตใินการสง่ตรวจผลการวเิคราะหก์า๊ซในเลอืดตามพยาธสิรรีภาพของ

ผูป่้วย หลังผา่ตัดหวัใจและทรวงอก
นางสาวปราณี ทองใส ฝ่ายการพยาบาล

2496
ผลของการใชโ้ปรแกรมกลุม่การเลน่บ าบัดชนดิปรับความคดิและพฤตกิรรมตอ่ความสามารถในการ

ควบคมุตนเองของเด็กตอนปลาย
รศ. นพ.เธยีรชยั งามทพิยว์ฒันา จติเวชศาสตร์

2497
ผลของการใชก้ลอ้งจลุทรรศน์ด ูmeiotic spindle กอ่นการฉีดอรจุกิับอัตราการปฏสินธใิน

กระบวนการท าเด็กหลอดแกว้
รศ. นพ.เรอืงศลิป์ เชาวรัตน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2498
ผลของการใชคู้ม่อืดแูลตนเองรว่มกับการรักษาตามปกต ิเปรยีบเทยีบกับการรักษาตามปกตเิพยีง

อยา่งเดยีว ในกลุม่ผูป่้วยหลังการรักษามะเร็งเตา้นมทีม่ภีาวะแขนบวมน ้าเหลอืง
รศ.พญ.กิง่แกว้ ปาจรยี์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2499
ผลของการใชบ้รกิารระบบการแพทยฉุ์กเฉนินอกโรงพยาบาลของผูป่้วยอบุัตเิหตรุนุแรงในประเทศ

ไทย
อ. นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2500
ผลของการใชผ้า้คลมุตูอ้บศริริาชตอ่การลดความสวา่ง อัตราหายใจ อัตราหวัใจ และความอิม่ตัว

ออกซเิจนในทารกกอ่นก าหนด
พญ.นภาภัส โยธคล กมุารเวชศาสตร์

2501
ผลของการใชผ้า้พันยดืแบบมกีาวในการพยงุผวิหนังตอ่ระยะเวลาและคณุภาพของภาพในการ

ตรวจบันทกึภาพหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งูผา่นผนังทรวงอกในผูป่้วยทีภ่าพไมช่ดั
นางสาวเกษร ีปัน้ลี้ ฝ่ายการพยาบาล

2502 ผลของการใชย้า teriparatide ในการรักษาภาวะกระดกูหกัไมต่ดิ รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2503
ผลของการใชย้าฉีดคมุก าเนดิโปรเจสตนิในสตรไีทยทีเ่คยเป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภต์อ่การเกดิ

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

2504
ผลของการใชร้ปูแบบการจัดการผูป่้วยรายกรณีรว่มกับการดแูลแบบประคับประคองผูป่้วยมะเร็ง

ระยะแพรก่ระจายตอ่จ านวนวนันอนและคณุภาพการพยาบาล
นางสาวอัญชญั โสตถลิักษณ์ ฝ่ายการพยาบาล

2505
ผลของการใชส้ายรัดอุง้เทา้ทีม่พีลาสตกิพยงุอุง้เทา้เปรยีบเทยีบกับสายรัดอุง้เทา้อยา่งเดยีวในการ

รักษาผูป่้วยโรคพังผดืใตฝ่้าเทา้อักเสบ
ผศ.นพ.สันต ิอัศวพลังชยั เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2506
ผลของการใชส้ือ่การสอนดว้ยวดีทัิศน์ตอ่การรับรูอ้าการและการจัดการเบือ้งตน้เมือ่มอีาการโรค

หลอดเลอืดสมอง ณ ตกึผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศริริาช
นางสาวนลนินาฏ ธนบญุสทุธิ ฝ่ายการพยาบาล
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2507 ผลของการใชห้นังสอืการต์นูตอ่ความกลัวการไดรั้บยาพน่แบบฝอยละอองในผูป่้วยเด็กวยักอ่นเรยีน นางทัศนีย ์ไทยนรัินประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล

2508 ผลของการใชอ้ปุกรณ์พยงุอุง้เทา้รว่มกับการตดิเทปบ าบัดในการรักษาภาวะพังผดืใตฝ่้าเทา้อักเสบ ผศ.นพ.สันต ิ อัศวพลังชยั เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2509 ผลของการใสอ่ปุกรณ์พยงุอุง้เทา้ดา้นในชนดิท าจากซลิโิคนในผูป่้วยโรคเอ็นฝ่าเทา้อักเสบ อ. นพ.สันต ิอัศวพลังชยั เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2510 ผลของการใหก้ารปรกึษาเพือ่สรา้งแรงจงูใจตอ่การใชก้ารคมุก าเนดิระยะยาวในสตรตีัง้ครรภว์ยัรุน่ ผศ. ดร. เอมพร รตนิธร อายรุศาสตร์

2511 ผลของการใหข้อ้มลูรปูธรรม-ปรนัยตอ่ความวติกกังวลในผูป่้วยผา่ตัดชอ่งทอ้ง นางศวิพร ถอืชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด

2512

ผลของการใหข้อ้มลูอยา่งมแีบบแผนรว่มกับการใหด้หูรอืไมใ่หด้ภูาพหวัตรวจและภาพหุน่จ าลอง

วธิกีารตรวจอัลตราซาวนดท์างชอ่งคลอดและทางทวารหนักตอ่ความวติกกังวลของผูท้ีม่ารับการ

ตรวจ อัลตราซาวนดโ์ดยวธิกีารตรวจทางชอ่งคลอดหรอืทางทวารหนักเป็นครัง้แรก

นางสาวอังคณา เพชรกาฬ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2513 ผลของการใหค้วามรูเ้กีย่วกับโรคเบาหวานตอ่คณุภาพชวีติของผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 นศพ.ดวงฤทัย ตอ่ธติธิรรม เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2514
ผลของการใหค้ าแนะน าปรกึษาโดยเภสัชกรในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาลเิทยีม จากหน่วยตรวจจติเวช

ศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
ภกญ.อรพรรณ ณัฐพลูวฒัน์ ฝ่ายเภสัชกรรม

2515

ผลของการใหค้ าปรกึษาทางการแพทยผ์า่นเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการปรับปรงุ

กระบวนการท างานตามบรบิทของพืน้ทีต่อ่ภาวะเจ็บครรภค์ลอดกอ่นก าหนดและทารกเกดิกอ่น

ก าหนดในเครอืขา่ยโรงพยาบาลระดับทตุยิภมูแิละตตยิภมูิ

รศ. นพ.ธราธปิ โคละทัต กมุารเวชศาสตร์

2516
ผลของการใหย้าแมกนีเซยีมตอ่ปรมิาณการเสยีเลอืดระหวา่งผา่ตัดในผูป่้วยเนือ้งอกเยือ่หุม้สมองที่

เขา้รับการผา่ตัดเปิดกะโหลกศรีษะเพือ่น าเนือ้งอกออก
รศ.พญ.มานี รักษาเกยีรตศิักดิ์ วสิัญญวีทิยา

2517
ผลของการใหว้ติามนิดเีสรมิตอ่ระดับ hs-CRP (เอชเอสซอีารพ์)ี และคา่ทางเมตตาบอลกิใน

หญงิไทยวยัหมดประจ าเดอืน : การศกึษาแบบสุม่มกีลุม่เปรยีบเทยีบ
นพ.วรวธั บญุญาจันทร์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2518
ผลของการใหส้ารน ้าปรมิาณมากเขา้หลอดเลอืดด าในการป้องกันการเกดิตับออ่นอักเสบจากการ

สอ่งกลอ้งตรวจทางเดนิทอ่น ้าดี
รศ.พญ.นนทล ีเผา่สวสัดิ์ อายรุศาสตร์

2519
ผลของการใหส้ารอาหารไขมันอมิัลชัน่ทีม่นี ้ามันปลาเป็นสว่นประกอบในผูป่้วยวกิฤตทาง

ศัลยศาสตรท์ีม่ภีาวะตดิเชือ้
อ. นพ.วทิรู ชนิสวา่งวฒันกลุ ศัลยศาสตร์

2520 ผลของการขยายทอ่ปัสสาวะในผูห้ญงิวยักลางคนทีม่กีลุม่อาการทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่ง อ. นพ.ภควฒัน์ ระมาตร์ ศัลยศาสตร์
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2521
ผลของการขาดวติามนิดกีอ่นการผา่ตัดตอ่ภาวะแคลเซยีมในเลอืดต า่ในผูป่้วยทีม่ฮีอรโ์มนพารา

ไทรอยดต์ า่หลังผา่ตัดตอ่มไทรอยดร์ะหวา่งทีน่อนโรงพยาบาล
รศ. นพ.ณัฐเชษฐ ์เปลง่วทิยา อายรุศาสตร์

2522 ผลของการจัดกจิกรรมโยคะตอ่สขุภาวะทางจติและคณุภาพชวีติในวยัรุน่ตอนตน้
อาจารย ์พญ. ฑฆิมัพร หอสริ ิและ น.ส.เมธาว ี

แสงสมสว่น
จติเวชศาสตร์

2523
ผลของการจัดกจิกรรมกลุม่ตามแนวคดิจติบ าบัดสัมพันธภาพระหวา่งบคุคลตอ่ภาวะซมึเศรา้ใน

ผูส้งูอายสุถานสงเคราะหค์นชราบา้นเขาบอ่แกว้

รองศาสตราจารย ์พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ และ

 น.ส.ธนพร วงศส์ฤุทธิ์
จติวทิยาคลนิกิ

2524
ผลของการฉีดยาชาควอดดราตสุ ลัมโบรมุ เพือ่การระงับปวดหลังผา่ตัดในผูป่้วยทีเ่ขา้การผา่ตัด

คลอดบตุร
ผศ.พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิัญญวีทิยา

2525
ผลของการฉีดสเตยีรอยดใ์นชอ่งเหนือไขสันหลังเพือ่ระงับปวดในผูป่้วยปวดหลังเรือ้รังของคลนิกิ

ระงับปวดโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สกุัญญา จริะชยัพทัิกษ์ วสิัญญวีทิยา

2526
ผลของการตรวจวนิจิฉัยดว้ยเอกซเ์รยค์อมพวิเตอรห์รอืคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ากอ่นเริม่การรักษามะเร็ง

 ปากมดลกูตอ่การเปลีย่นแปลงการรักษาดว้ยการฉายรังสแีละ/หรอื การใหย้าเคมบี าบัด
พญ.อชริญา เตยะธติ ิ รังสวีทิยา

2527 ผลของการตัง้ครรภใ์นหญงิทีม่กีารตดิเชือ้ไวรัสเอชไอวแีตก่ าเนดิ รศ. พญ.วนัทปรยีา พงษ์สามารถ กมุารเวชศาสตร์

2528
ผลของการตดิเชือ้ในกระแสโลหติภายหลังการใช ้4 หลักการปฏบิัตอิยา่งเครง่ครัดทีส่ัมพันธก์ับ

สายสวนหลอดเลอืดด าสว่นกลางในหออภบิาลผูป่้วยเด็กภาควชิากมุารเวชศาสตร์
ผศ. นพ.กววีรรณ ลิม้ประยรู กมุารเวชศาสตร์

2529
ผลของการปรับปรงุกระบวนการการดแูลผูป่้วยในการลดระยะเวลาจากการตัดสนิใจผา่ตัดคลอดจน

คลอดในสตรตีัง้ครรภท์ีไ่ดรั้บการผา่ตัดคลอดฉุกเฉนิ
พญ.จารพุร ธรีกลุวาณชิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2530
ผลของการผา่ตัดและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการผา่ตัดตอ่มพาราไทรอยดใ์นผูป่้วยทีม่ภีาวะตอ่มพารา

ไทรอยดท์ างานมากผดิปกตแิบบปฐมภมูแิละปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง
อ. นพ.พงษ์เทพ พศิาลธรุกจิ ศัลยศาสตร์

2531
ผลของการผา่ตัดตอ่มทอนซลิและอะดนิอยดต์อ่คณุภาพชวีติของผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหยดุหายใจ

ขณะหลับชนดิอดุกัน้
รศ. นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2532 ผลของการผา่ตัดตับในผูป่้วยมะเร็งตับชนดิปฐมภมูทิีม่กีารลกุลามเขา้เสน้เลอืดด าใหญ่ รศ. ดร. นพ.ยงยทุธ ศริวิฒันอักษร ศัลยศาสตร์

2533

ผลของการฝึกการหายใจโดยใชอ้ปุกรณ์ฝึกหายใจดว้ยลกูบอลลส์ามลกูทีเ่รยีกวา่อนิเซนทฟีสไปโร

เมทรี ่(Incentive spirometry) ตอ่การฟ้ืนตัวความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจในผูป่้วยหลังการ

ผา่ตัดหวัใจบายพาส

ผศ. พญ.วลิาวณัย ์ถริภัทรพงศ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2534
ผลของการฝึกกจิวตัรประจ าวนัแบบไรร้อยตอ่ระหวา่งนักกจิกรรมบ าบัดและพยาบาลในผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมอง
อ. พญ.พวงแกว้ ธติสิกลุชยั เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
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2535
ผลของการฝึกพฤตกิรรมการขับถา่ยปัสสาวะและอจุจาระส าหรับเด็กเล็กทีม่ปัีญหาปัสสาวะไหลยอ้น

 ในการป้องกันภาวะตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะซ า้
รศ. นพ.อนริธุ ภัทรากาญจน์ กมุารเวชศาสตร์

2536 ผลของการพัฒนาความสามารถในการรูค้ดิในผูส้งูอายดุว้ยการเลน่เปียโน
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพ. วรภัทร รัตอาภา และ

 นายปิตเิชษฐ ์จติตก์ าแหง
จติเวชศาสตร์

2537 ผลของการระงับความรูส้กึตอ่กระบวนการรับรูใ้นผูป่้วยเด็กเล็ก 0-3 ปี ผศ. พญ.พชิยา ไวทยะวญิญู วสิัญญวีทิยา

2538
ผลของการระบายสภีาพแมนดาลาตอ่ความวติกกังวลและความสนใจ-สมาธ:ิ กรณีศกึษานสิติชัน้ปี

ที ่1 ในสถานบันอดุมศกึษาแหง่หนึง่ในก ากับของรัฐ

รองศาสตราจารย ์ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ และ

 น.ส.นภวรรณ มั่นพรรษา
จติวทิยาคลนิกิ

2539
ผลของการรักษาในระยะหลังผา่ตัดและระยะยาวของการผา่ตัดเปลีย่นทางเดนิหลอดเลอืดผา่นทาง

 obturator foramen
อ. นพ.สธุคีณติ หถัพรสวรรค์ ศัลยศาสตร์

2540 ผลของการรักษาผูป่้วยเนือ้งอกทีต่อ่มหมวกไตดว้ยวธิกีารอดุหลอดเลอืดแดง ในโรงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.กฤษฎ ีประภาสะวตั รังสวีทิยา

2541
ผลของการรักษาผูป่้วยไวรัสตับอักเสบ บ ีเรือ้รังทีม่ ีHBeAg เป็นบวก ดว้ย Pegylated interferon 

alfa-2a รว่มกับ Entecavir เปรยีบเทยีบกับการไดรั้บ Entecavir เพยีงอยา่งเดยีว
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

2542 ผลของการรักษาวณัโรคปอดในผูป่้วยเบาหวาน รศ. นพ.นธิพัิฒน์ เจยีรกลุ อายรุศาสตร์

2543
ผลของการสอนการจัดทา่ใหน้มลกูโดยการสาธติ (Hands off Technique) ตอ่ประสทิธภิาพการ

ใหน้มแมก่อ่นจ าหน่ายกลับบา้นของมารดาทีค่ลอดปกติ
นางนงนุช เจรญิสรุะสถล ฝ่ายการพยาบาล

2544
ผลของการอมลกูอมตอ่ปรมิาตรและความเป็นกรดของน ้ายอ่ยกระเพาะอาหารในผูป่้วยทีง่ดน ้าและ

อาหารกอ่นมารับการระงับความรูส้กึ
รศ. พญ.อรวรรณ พงศร์ววีรรณ วสิัญญวีทิยา

2545 ผลของการออกก าลังกายตอ่การควบคมุระดับน ้าตาลในเลอืดในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 นศพ.ธนัตถ ์เอือ้วฒันามงคล เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2546
ผลของกจิกรรมการใหค้วามรูใ้นชมุชนเกีย่วกับภาวะสมองเสือ่มและโรคอัลไซเมอรต์อ่ทัศนคตแิละ

ความรูข้องผูส้งูอายุ
อ. นพ.สมบรูณ์ อนิทลาภาพร เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2547
ผลของกจิกรรมนันทนาการตอ่ความฉลาดทางอารมณ์ และการเห็นคณุคา่แหง่ตนของผูป่้วย

สงูอายแุละจติอาสา ในคลนิกิผูส้งูอาย ุโรงพยาบาลศริริาช
นางสาวสภัุทรา จันทรค์ า เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2548
ผลของขนาดยาเอสโตรเจนทีใ่ชใ้นการเตรยีมเยือ่บโุพรงมดลกูส าหรับใสต่ัวออ่นรอบแชแ่ข็งตอ่

การยอมรับของเยือ่บโุพรงมดลกู
ผศ.ดร.นพ.สมสญิจน์ เพ็ชรยิม้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2549
ผลของความแออัดของประชากรในหอ้งฉุกเฉนิตอ่การใหก้ารรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะตดิเชือ้ในกระแส

เลอืดรนุแรง และภาวะช็อกจากการตดิเชือ้
อ. พญ.อษุาพรรณ สรุเบญจวงศ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ
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2550
ผลของความรูด้า้นโภชนาการทีถ่กูตอ้งในผูส้งูอายใุนต าบลแหง่หนึง่ในภาคกลางของประเทศไทย

ตอ่ภาวะความดันสงู
นายวรศิ จงกลวฒันา เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2551
ผลของคอตโิคสเตยีรอยดใ์นเด็กทีม่ภีาวะช็อกจากการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและไดรั้บยากระตุน้

ความดัน
ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์

2552 ผลของคา่สายตาเอยีงทีม่ผีลตอ่ระดับการมองเห็นในผูป่้วยทีผ่า่ตัดเลนสต์าเทยีมชนดิโฟกัสเดยีว ศ. นพ.สบง ศรวีรรณบรูณ์ จักษุวทิยา

2553
ผลของจ านวนและต าแหน่งสกรสูว่นปลายตอ่การตา้นแรงบดิหมนุของการดามกระดกูตน้แขนหกั

ดว้ยแกนโลหะดามกระดกู
ผศ.นพ.ธรีวฒุ ิธรรมวบิลูยศ์รี ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2554
ผลของชว่งเวลาการหมนุเวยีนปฏบิัตงิานตอ่ทักษะการเขยีนค าสัง่การรักษาในหอผูป่้วยระยะสัน้

ของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6
อ. พญ.รังสมิา ทนิมณี อายรุศาสตร์

2555
ผลของดนตรไีทยตอ่การบรรเทาความปวดเฉียบพลันและการฟ้ืนฟสูภาพในผูป่้วยชว่ง 48 ชัว่โมง

แรก หลังผา่ตัดเปิดชอ่งทอ้ง
นางสาวพนชิา โพธิส์ดีา ฝ่ายการพยาบาล

2556
ผลของดนตรขีณะผา่ตัดคลอดและชว่งหลังคลอดระยะแรกกับความส าเร็จในการเลีย้งลกูดว้ยนม

เพยีงอยา่งเดยีว
รศ. พญ.สายฝน ชวาลไพบลูย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2557

ผลของดาพากลโิฟลซนิตอ่เหตกุารณ์ทางระบบหวัใจและหลอดเลอืด: การศกึษาแบบปกปิดทัง้

สองฝ่าย โดยวธิสีุม่ตัวอยา่ง ควบคมุดว้ยยาหลอก ท าในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิผลของยาดา

พากลโิฟลซนิ 10 มลิลกิรัม วนัละครัง้ ตอ่อบุัตกิารณ์การเสยีชวีติจากโรคระบบหวัใจและหลอด

เลอืด การเกดิโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืด หรอืการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตัน ใน

ผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 (Study code: D1693C00001)

รศ. พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

2558
ผลของพัฒนาการทางประสาทในผูป่้วยเด็กโรคหวัใจแตก่ าเนดิชนดิไมซ่ับซอ้นและรนุแรงปาน

กลางกับการพัฒนาหลังใหก้ารสง่เสรมิพัฒนาการ
ผศ. พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ กมุารเวชศาสตร์

2559 ผลของพืน้ทีม่กีารดดูซับแรงกระแทกตอ่การทรงตัวของการเดนิในผูส้งูอายุ ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสฯ์

2560

ผลของภาวะเบาหวานในขณะตัง้ครรภต์อ่ปรมิาณธาตเุหล็กและระดับการแสดงออกของโมเลกลุที่

เกีย่วขอ้งกับเมตาโบลซิมึของธาตเุหล็กในรก เลอืดมารดาและเลอืดจากสายสะดอืทารกแรกเกดิ

ในสตรตีัง้ครรภเ์ดีย่วทีค่ลอดครบก าหนด

อ.นพ.สกทิา มว่งไหมทอง สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

2561
ผลของภาวะพรอ่งกลา้มเนือ้ทีว่นิจิฉัยดว้ยเครือ่งวดัมวลกลา้มเนือ้ไบวารว่มกับการตรวจวดัความ

แข็งแรงของกลา้มเนือ้ ตอ่ผลการรักษาในผูป่้วยหอผูป่้วยวกิฤตศัลยกรรม
รศ.พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิัญญวีทิยา
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2562 ผลของยา azathioprine ในผูป่้วยคนไทยทีเ่ป็นโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออฟตกิาสเปคตรัม รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

2563
ผลของยา ranolazine ในการรักษาผูป่้วยทีม่อีาการจาก outflow-tract premature ventricular 

contractions เมือ่เทยีบกับ beta-blocker
รศ. พญ.วรางคณา บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์

2564
ผลของยากลุม่ยบัยัง้ระบบเรนนิแองจโิอเทนซนิในโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนดิไมล่กุลาม

กลา้มเนือ้ทีม่ตีอ่การกลับเป็นซ า้
อ. พญ.ชลัยรัชฎ ์สขุอวยชยั ศัลยศาสตร์

2565
ผลของยาจากสมนุไพรอายรุเวทศริริาช ต ารับยาหอมเบอร2์0 (AVS020) ตอ่คณุภาพการนอนหลับ

ในคนเปรยีบเทยีบกับยาหลอกและยาลอราซแีพม (lorazepam)
อ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก จติเวชศาสตร์

2566
ผลของยาตา้นเกล็ดเลอืด Prasugrel และ Ticagrelor ในผูป่้วยทีต่อบสนองไมด่ตีอ่ยา 

Clopidogrel ทีโ่รงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

2567 ผลของระดับพลังงานและระยะเวลาของเลเซอรเ์อ็นด ีแย็ดตอ่เนือ้รกในแงจ่ลุกายวภิาคศาสตร์ นพ.จลุนัยน์ ทศิาปราโมทยก์ลุ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2568 ผลของระดับอัลบมูนิตอ่ระดับคอรต์ซิอลในเลอืดในผูป่้วยทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นภาวะวกิฤต ศ. นพ.สทุนิ ศรอีัษฎาพร อายรุศาสตร์

2569 ผลของระยะเวลางดหลัง่น ้าเชือ้อสจุติอ่สัดสว่นของเชือ้อสจุ ิX และ Y รศ. นพ.เรอืงศลิป์ เชาวรัตน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2570
ผลของฤดกูาลตอ่ความเสถยีรของแผน่แปะการทดสอบภมูแิพผ้วิหนังโดยการปิดสารทดสอบบน

ผวิหนังในประเทศไทย (ภมูอิากาศเขตรอ้น)
ศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

2571
ผลของวติามนิดเีสรมิตอ่ระดับ hs-CRP และ metabolic indices โดยเปรยีบเทยีบกับยาหลอกใน

สตรวียัหมดประจ าเดอืน
รศ.พญ.สชุาดา อนิทววิฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2572
ผลของวดีทัิศน์เรือ่งการวางยาสลบตอ่ระดับความวติกกังวลของผูป้กครองกอ่นการรักษาปานแต่

ก าเนดิดว้ยเลเซอร์
ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

2573
ผลของอนุพันธข์องวติามนิดตีอ่อัตราการเสยีชวีติในผูป่้วยนอนโรงพยาบาลทีม่ภีาวะตดิเชือ้ใน

กระแสเลอืด และ/หรอืภาวะช็อกจากการตดิเชือ้
รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

2574
ผลขา้งเคยีงของยาตา้นไวรัสทีใ่ชเ้พือ่ป้องกันการตดิเชือ้ส าหรับทารกทีค่ลอดจากมารดาตดิเชือ้

เอชไอวี
ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

2575 ผลขา้งเคยีงระยะสัน้ของการฉายรังสรัีกษาในหอ้งผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเตา้นม พญ.พัทธมน สริมินตราภรณ์ รังสวีทิยา

2576
ผลจากการรักษาดว้ยแมกนีเซยีมซัลเฟตในหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะครรภเ์ป็นพษิและภาวะชกัใน

ประเทศไทย
รศ. นพ.วทิยา ถฐิาพันธ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2577
ผลตอ่การเปลีย่นแปลงขนาดยาและความแปรผันของระดับยาในผูป่้วยหลังปลกูถา่ยไตทีไ่ดรั้บการ

เปลีย่นยาจากยาทาโครลมิัสทีบ่รหิาร 2 ครัง้ตอ่วนัเป็นยาออกฤทธิน์านทีบ่รหิารวนัละครัง้
อ. นพ.นัฐสทิธิ ์ลาภปรสิทุธิ อายรุศาสตร์

2578
ผลตอ่การไหลเวยีนเลอืดของยาพน่สดู Iloprost และยากนิ Sildenafil ในการทดสอบความไวของ

หลอดเลอืดแดงปอดตอ่ยาในผูป่้วยภาวะความดันหลอดเลอืดแดงปอดสงู
รศ. พญ.สรุยี ์สมประดกีลุ อายรุศาสตร์

2579
ผลตอ่การหายใจของยา Midazolam ในผูป่้วยโรคเนือ้งอกตับทีม่ารับการรักษาดว้ยการจีท้ าลาย

เซลลม์ะเร็งดว้ยคลืน่วทิยภุายใตก้ารใหย้าระงับความรูส้กึแบบหลับลกึ
รศ. นพ.สมชาย อมรโยธนิ วสิัญญวีทิยา

2580 ผลทางดา้นสตูกิรรมในสตรคีลอดบตุรทีม่หีดูหงอนไก่ ผศ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2581
ผลบวกโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธจ์ากการตรวจ PCR ในชายทีม่ารับบรกิารทีค่ลนิกิโรคตดิตอ่ทาง

เพศสัมพันธ ์โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2582 ผลระยะยาวในผูป่้วยทีรั่บการผา่ตัดหลอดเลอืดคาโรตดิในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ รศ. นพ.เฉนียน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์

2583

ผลระยะยาวของการท าของการผา่ตัดยา้ยรากประสาทครึง่หนึง่ของรากประสาทระดับคอที ่7 ของ

ดา้นปกตมิาตอ่กับเสน้ประสาททีม่กีารบาดเจ็บ (Hemi-contralateral C7 to median nerve) ตอ่

ก าลังกลา้มเนือ้และความรูส้กึของแขนและมอืทีเ่ลีย้งดว้ยรากประสาทของกระดกูสันหลังระดับคอที่

 7 ในดา้นทีป่กต ิ(donor site)

ศ. นพ.ภานุพันธ ์ทรงเจรญิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2584
ผลระยะยาวของการผา่ตัดรักษาโรคมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รงระยะที ่1 ถงึ 3 ในผูป่้วยอายุ

มากกวา่ 80 ปีเปรยีบเทยีบกับผูป่้วยอายนุอ้ยกวา่ 80 ปี
นพ.รม่เย็น จติมุง่งาน ศัลยศาสตร์

2585 ผลลัพทข์องการรักษาแบบอนุรักษ์เตา้นมในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมชนดิไมล่กุลาม พญ.สธุาวลัย ์สธุาพงศ์ ศัลยศาสตร์

2586
ผลลัพธ ์1 ปี ภายหลังการผา่ตัดซอ่มแซมอวยัวะอุง้เชงิกรานหยอ่นบรเิวณสว่นยอดผา่นทางชอ่ง

คลอด
อ. พญ.พัทยา เฮงรัศมี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2587
ผลลัพธใ์นการรักษาผูป่้วยหวัใจลม้เหลว โดยการใชเ้ครือ่งพยงุหวัใจ เพือ่รอการผา่ตัดเปลีย่น

หวัใจหรอืเพือ่รอการฟ้ืนตัวของหวัใจ ในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ปรัญญา สากยิลักษณ์ ศัลยศาสตร์

2588 ผลลัพธก์ารดแูลแมว่ยัรุน่แบบองคร์วมทีห่น่วยบรกิารสขุภาพปฐมภมูโิรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.สภุญิญา อนิอวิ กมุารเวชศาสตร์

2589 ผลลัพธข์องการตัง้ครรภใ์นหญงิตัง้ครรภท์ีเ่ป็นพาหะโรคธาลัสซเีมยีในโรงพยาบาลศริริาช อ.พญ.ธัชจารยี ์พันธช์าลี สตูศิาสตร–์นรเีวชวทิยา

2590
ผลลัพธข์องการประยกุตใ์ชแ้ผน่รองใตก้น้พรอ้มถงุวดัปรมิาตรเลอืดภายหลังการคลอดปกตสิ าหรับ

การวนิจิฉัยภาวะตกเลอืดหลังคลอดเฉียบพลัน
ผศ. นพ.ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2591
ผลลัพธข์องการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงสว่นชอ่งทอ้งโป่งพองดว้ยการสอดใสห่ลอดเลอืดเทยีม

ชนดิขาเดยีวผา่นทาง สายสวนรว่มกับการผา่ตัดเชือ่มตอ่หลอดเลอืดแดงบรเิวณขาหนีบทัง้สองขา้ง
ผศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2592

ผลลัพธข์องการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงสว่นชอ่งทอ้งชนดิใกลห้ลอดเลอืดไตโป่งพองโดย

วธิกีารผา่ตัดแบบเปิดเปรยีบเทยีบกับการรักษาโดยวธิสีอดใสห่ลอดเลอืดเทยีมผา่นทางสายสวน

ชนดิ fenestrated stent graft และ chimney graft

รศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2593 ผลลัพธข์องการรักษาโรคหลอดเลอืดอดุตันขัน้วกิฤตโดยผา่นสายสวนหลอดเลอืด ผศ. นพ.ชมุพล วอ่งวานชิ ศัลยศาสตร์

2594
ผลลัพธข์องการรักษาดว้ยวธิกีารบรหิารยาละลายลิม่เลอืดผา่นทางสายสวนหลอดเลอืดแดง และ

การรักษาดว้ยวธิกีารผา่ตัด ในภาวะขาขาดเลอืดเฉียบพลันขัน้คกุคาม
ผศ. นพ.ชมุพล วอ่งวานชิ ศัลยศาสตร์

2595
ผลลัพธข์องผูป่้วย โรคหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งทอ้งโป่งพอง ทีท่ าการผา่ตัดรักษาดว้ยวธิกีาร

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

2596 ผลลัพธข์องสตรตีัง้ครรภท์ีป่่วยดว้ยโรคหวัใจในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.เมทนิี กติตโิพวานนท์ อายรุศาสตร์

2597 ผลลัพธท์างไตในผูป่้วยเด็กโรคไตอักเสบเฉียบพลันทีเ่กดิตามหลังการตดิเชือ้ อ. พญ.ธนพร ไชยภักดิ์ กมุารเวชศาสตร์

2598

ผลลัพธท์างคลนิกิ หลังการประเมนิทางการตบีทางสรรีวทิยาของโรคหลอดเลอืดหวัใจโคโรนาร ี

โดยใชว้ธิ ีไอเอฟอาร ์กับ การประเมนิการตบีดว้ยวธิมีาตรฐานในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจโคโร

นารตีบี

รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

2599 ผลลัพธท์างคลนิกิเบือ้งตน้ของการฉายรังสรัีกษาในหอ้งผา่ตัดในผูป่้วยมะเร็งเตา้นม อ. นพ.กลุธร เทพมงคล รังสวีทิยา

2600 ผลลัพธท์างคลนิกิในผูป่้วยมะเร็งเยือ่บมุดลกูชนดิ Serous carcinoma ในโรงพยาบาลศริริาช พญ.อภชิญา ปรัชญาชยัพมิล สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2601 ผลลัพธท์างคลนิกิของการสังเกตอาการหกชัว่โมงภายหลังการเจาะชิน้เนือ้ไตในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

2602 ผลลัพธอ์าการทางคลนิกิของผูป่้วยโรคไตอักเสบเมมเบรนัสในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

2603
ผลสัมฤทธิแ์ละความปลอดภัยจากการใชเ้นือ้เยือ่กระจกตาและตาขาวบรจิาครว่มในการผา่ตัดใส่

อปุกรณ์ระบายน ้าส าหรับตอ้หนิ
รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

2604 ผลส าเร็จของการผา่ตัดหลอดเลอืดส าหรับฟอกเลอืดในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.เฉนียน เรอืงเศรษฐกจิ ศัลยศาสตร์

2605
ผลสิง่ตรวจพบ และปัจจัยท านายการพบรอยโรคจากการสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหารสว่นบนซ า้ใน

ผูป่้วยกระเพาะอาหารไวแปรปรวน
รศ. นพ.สพุจน์ พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

2606 ผืน่แพส้ัมผัสตอ่สารกอ่ภมูแิพใ้นผลติภัณฑเ์ปลีย่นสผีม รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

2607

ผูป่้วยทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลัน ชนดิ ST segment ยก ทีม่คีวามเสีย่งต า่เมือ่

ประเมนิความเสีย่งดว้ย GRACE risk score ภายหลังไดรั้บการฉีดสแีละถา่งขยายเสน้เลอืด ตอ้ง

นอนพักรักษาตัวในหออภบิาลผูป่้วยวกิฤตโรคหวัใจหรอืไม่

รศ.พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์
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2608 พยาธสิภาพของหลอดเลอืดแดงเลีย้งหวัใจในผูเ้สยีชวีติเฉียบพลันจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ พญ.วรัิชญา ลิม้กติศิภุสนิ นติเิวชศาสตร์

2609 พรอธษิฐานสามประการของผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้เสือ่มเอสเอ็มเอ ผศ. พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

2610 พฤตกิรรมและสภาวะสขุภาพกับระดับน ้าตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวาน ชนดิที ่2 นายวชิติ ค าพลู งานเวชระเบยีน

2611 พฤตกิรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่5 รศ. นพ.ปฎภิาณ ตุม่ทอง ตจวทิยา

2612
พฤตกิรรมการแสวงหาวธิรัีกษา ความเชือ่ และการใชเ้ทคโนโลยใีนการเขา้ถงึขอ้มลูของผูป่้วยโรค

สวิ
ศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

2613 พฤตกิรรมการโกนขนบรเิวณใบหนา้และลักษณะผวิหนังบรเิวณทีโ่กนในผูช้าย นพ.ธนศิร สขุะกลุ ตจวทิยา

2614 พฤตกิรรมการใชย้าในผูป่้วยเบาหวานชนดิทีส่องทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทางไต ศ. นพ.ชยัรัตน์ ฉายากลุ อายรุศาสตร์

2615 พฤตกิรรมการขอรับความชว่ยเหลอืดา้นปัญหาสขุภาพจติของนักศกึษาแพทย์ พญ.จนิสิ สหีร์า จติเวชศาสตร์

2616 พฤตกิรรมการหลกีเลีย่งการไดรั้บควนับหุรีม่อืสองของสตรทีีม่สีมาชกิในครอบครัวสบูบหุรี่ นางสาวอัชราภรณ์ ประทมุสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล

2617
พฤตกิรรมสขุภาพ, ภาวะเครยีดจากการท างาน ลักษณะงาน และคณุภาพการนอนของพยาบาล

วชิาชพีโรงพยาบาลตตยิภมูขิ ึน้สงูแหง่หนึง่ในกรงุเทพมหานคร
นางสาวจรรยา ชหูมืน่ไวย ฝ่ายการพยาบาล

2618 พัฒนามาตรตน้ทนุทางจติวทิยาฉบับเว็บไซด์
รองศาสตราจารย ์ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ และ

 นายชะพล ูสรอ้ยสดุารัตน์
จติวทิยาคลนิกิ

2619

พาราไดส-์เอ็มไอ:  การศกึษาวจัิยแบบไปขา้งหนา้ของยาเออารเ์อ็นไอ เทยีบกับ ยายบัยัง้เอซอี ี

เพือ่ตัดสนิความเหนือกวา่ในการลดเหตกุารณ์ภาวะหวัใจลม้เหลวหลังการเกดิกลา้มเนือ้หวัใจขาด

เลอืด การศกึษาวจัิยระยะทีส่าม แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองดา้น คูข่นานกับกลุม่ควบคมุที่

ไดรั้บยาออกฤทธิใ์นพหสุถาบัน  เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาแอลซแีซท

696 เปรยีบเทยีบกับ ยารามพิรลิ ตอ่การเจ็บป่วยและการเสยีชวีติในผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูหลังการ

เกดิโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลัน

รศ.นพ.ชาญ ศรรัีตนสถาวร ศนูยโ์รคหวัใจสมเด็จพระบรมราชนิีนาถ

2620

พาราชทู: การประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยทางคลนิกิในประสบการณ์จรงิของยาพาโซ

พานบิในผูป่้วยโรคมะเร็งของเซลลเ์นือ้เยือ่ไตระยะลกุลามทีไ่ดรั้บการรักษาในสถานปฏบิัตกิาร

รักษาในรปูแบบทีแ่ตกตา่งกัน ; การศกึษาวจัิยเชงิสังเกตไมม่กีารแทรกแซงแบบไปขา้งหนา้

นายแพทยป์องวฒุ ิดา่นชยัวจิติร อายรุศาสตร์

2621
ภาพทางรังสขีองภาวะหลอดเลอืดแดงอักเสบจากโรคทายาส ึในผูป่้วยของโรงพยาบาลศริริาช

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

2622
ภาพวนิจิฉัยเอกซเรยค์อมพวิเตอรแ์ละเอ็มอารไ์อของผูป่้วยโรคเนือ้งอกสมองโอลโิกเดนกลัยโอมา

 ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.สริอิร ตรติระการ รังสวีทิยา
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2623

ภาพวนิจิฉัยเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์างระบบทางระบบประสาทสามารถบอกสว่นประกอบของลิม่

เลอืดทางพยาธวิทิยาในหลอดเลอืดของสมองและผลการรักษาดว้ยวธิกีารสลายลิม่เลอืดโดยใชว้ธิี

แรงกลไดห้รอืไม่

รศ. นพ.ฑติพงษ์ สง่แสง รังสวีทิยา

2624 ภาวะเยือ่แกว้หอูักเสบภายในโรงพยาบาลศริริาช พญ.ธัญสมร จันทรววิฒัน์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2625
ภาวะเยือ่หุม้สมองอักเสบจากเชือ้ Cryptococcus Neoforman ในผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิอง 

CD40 Ligand
ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

2626
ภาวะเลอืดด าไหลยอ้นเขา้สูห่ลอดเลอืดสมองสว่นหลังในผูป่้วยทีม่รีอยร่ัวโดยตรงระหวา่งหลอด

เลอืดแดงคาโรตดิกับโพรงหลอดเลอืดด าใตฐ้านสมอง
ผศ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์

2627
ภาวะเลอืดออกใตเ้ยือ่หุม้สมองชัน้กลางทีต่รวจไมพ่บความผดิปกตจิากการฉีดสตีรวจหลอดเลอืด

สมองโดยตรง : อบุัตกิารณ์และสาเหตทุีพ่บไดใ้นโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ภัทรวทิย ์วทิยาสขุ รังสวีทิยา

2628
ภาวะแทรกซอ้น ความพงึพอใจและคณุภาพชวีติภายหลังการผา่ตัดเสรมิสรา้งเตา้นมแบบยดืเวลา

ออกไป ในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดเตา้นมออกเนือ่งจากมะเร็งเตา้นม ในโรงพยาบาลตตยิภมูิ
อ. นพ.วษิณุ โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

2629
ภาวะแทรกซอ้นของการรักษาเทา้ปกุชนดิไมท่ราบสาเหตดุว้ยวธิกีารเขา้เฝือกแบบพอนเซนตแิละ

การรักษาปฐมภมูดิว้ยวธิกีารผา่ตัด
รศ. นพ.จตพุร โชตกิวณชิย์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2630
ภาวะแทรกซอ้นของมารดาและทารกทีม่ภีาวะเบาหวานระหวา่งตัง้ครรภท์ีว่นิจิฉัยดว้ยการตรวจ 50g

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

2631
ภาวะแทรกซอ้นจากการใหม้อรฟี์นเขา้ชอ่งน ้าไขสันหลังส าหรับการผา่ตัดคลอดในระยะ 5 ปี ณ 

โรงพยาบาลศริริาช
พญ.รววิณัณ์ อธสิขุ วสิัญญวีทิยา

2632 ภาวะแทรกซอ้นจากการฉีดสารเตมิเต็มหรอืสารแปลกปลอมทีเ่ตา้นมและแนวทางการรักษา อ. นพ.วษิณุ โลห่ส์ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

2633 ภาวะแทรกซอ้นทางระบบหวัใจและหลอดเลอืดในผูป่้วยโรคคาวาซากทิีม่หีลอดเลอืดหวัใจโป่งพอง รศ. พญ.ชดชนก วจิารสรณ์ กมุารเวชศาสตร์

2634
ภาวะแทรกซอ้นทางหวัใจและหลอดเลอืดในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุ

กัน้ทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยดว้ยการตรวจการนอนหลับ
อ.พญ.ศภุลัคน์ กาญจนอทัุย กมุารเวชศาสตร์

2635 ภาวะแทรกซอ้นระยะตน้ของการใชถ้งุเตา้นมเทยีมในผูป่้วยมะเร็งเตา้นม นพ.ธัญวจัน์ ศาสนเกยีรตกิลุ ศัลยศาสตร์

2636 ภาวะแทรกซอ้นระยะตน้ของการฉีดไขมันเพือ่เสรมิสรา้งเตา้นมส าหรับผูป่้วยมะเร็งเตา้นม นพ.ธัญวจัน์ ศาสนเกยีรตกิลุ ศัลยศาสตร์

2637 ภาวะโภชนาการและผลการตัง้ครรภใ์นสตรตีัง้ครรภว์ยัรุน่ โรงพยาบาลศริริาช พญ.สภุาเพ็ญ เลศิวฒุวิวิฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2638 ภาวะโรคสงบในโรคขอ้อักเสบรมูาตอยดใ์นภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก รศ. พญ.วนัรัชดา คัชมาตย์ อายรุศาสตร์

2639 ภาวะไทรอยดเ์ป็นพษิในผูป่้วยตัง้ครรภไ์ขป่ลาอกุ อ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์
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2640
ภาวะกลนืล าบากในผูป่้วยมะเร็งคอหอยและกลอ่งเสยีงระยะลกุลามเฉพาะที ่: ศกึษาผูป่้วยทีไ่ดรั้บ

การฉายรังสแีละผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดกอ่นมารับการฉายรังสี
พญ.มณีนาถ เรอืงสกลุ รังสวีทิยา

2641 ภาวะการตดิเชือ้แทรกซอ้นในผูป่้วยไดรั้บการรักษาดว้ยสารชวีภาพ ผศ. พญ.พรพรรณ กูม้านะชยั อายรุศาสตร์

2642

ภาวะการมผีืน่ข ึน้จากเชือ้ไมโคพลาสมานวิโมเนียและมเียือ่บอุักเสบ (Mycoplasma 

pneumonia-induced rash and mucositis) ทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเบือ้งตน้เป็นสตเีวน จอหน์สัน ซนิ

โดรม (Steven Johnson syndrome) : รายงานผูป่้วย 2 รายและการทบทวนวรรณกรรม

ผศ. พญ.เพ็ญวด ีพัฒนปรชีากลุ ตจวทิยา

2643
ภาวะครรภเ์ป็นพษิตอ่ความสามารถในการรับสารอาหารของทารกแรกเกดิน ้าหนักตัวนอ้ย: 

การศกึษาน ารอ่ง
พญ.กาญจนี อรรถเมธากลุ กมุารเวชศาสตร์

2644
ภาวะซมึเศรา้ในผูป่้วยเด็กและวยัรุน่ทีไ่ดรั้บการสง่ปรกึษาสาขาจติเวชเด็กและวยัรุน่จากแผนก

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

2645 ภาวะปอดช า้ภายหลังการกระแทกหนา้อกในผูป่้วยหนักโรงพยาบาลศริริาช อ. นพ.จตพุร ศริกิลุ ศัลยศาสตร์

2646
ภาวะพษิทีเ่กดิจากการใชย้าแกป้วดและยาแกไ้อทีม่ขีายท่ัวไปเป็นยาเสพตดิเพือ่ผอ่นคลายจาก

ขอ้มลูศนูยพ์ษิวทิยาศริริาชและโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2647

ภาวะหยดุหายใจขณะหลับชนดิอดุกัน้ในประเทศไทย: ความชกุและความเทีย่งตรงของ

แบบสอบถามเบอรล์นิฉบับภาษาไทย บัญช ีPrevalence OSA คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

(016-430017-2)

รศ. นพ.วชิญ ์ บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2648 ภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะในผูป่้วยฟอกไตเรือ้รังทีม่โีรคหวัใจและหลอดเลอืด รศ. นพ.ทว ีชาญชยัรจุริา อายรุศาสตร์

2649
ภาวะหวัใจหอ้งขวาท างานผดิปกตใินผูป่้วยทีภ่าวะหวัใจหอ้งลา่งซา้ยท างานผดิปกตโิดยการตรวจ

ดว้ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า: ความชกุและปัจจัยพยากรณ์
ผศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2650
ภมูคิุม้กันระยะยาวหลังไดว้คัซนีป้องกันไวรัสตับอักเสบบพีืน้ฐาน 3 เข็ม ในเด็กตดิเชือ้เอชไอว ี

และการตอบสนองของภมูคิุม้กันหลังไดรั้บวคัซนีกระตุน้ซ า้
ผศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์

2651 มะเร็งเตา้นมทีพ่บระหวา่งชว่งการตรวจคัดกรอง: การจ าแนกประเภทและลักษณะภาพทางรังสี รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

2652 มมุทีเ่หมาะสมจากการถา่ยภาพรังสดีา้นขา้งของกระดกูหกัเหนือขอ้ศอกแบบที ่2 ของ Gartland ผศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2653 มมุผา่ตัดแกไ้ขทีเ่หมาะสมในการผา่ตัดภาวะขาโกง่ในเด็ก ศ. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2654
มมุมอง “การตายด”ี ของผูป่้วยสงูอาย ุญาตผิูป่้วยสงูอาย ุนักศกึษาแพทย ์แพทย ์และพยาบาล

ของโรงพยาบาลศริริาช และโรงพยาบาลศรนีครนิทร์
ผศ. พญ.วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

2655 มมุมองของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่เหมาะสมของการใชเ้ฟซบุก๊ของแพทยแ์ละนักศกึษาแพทย์ พญ.ตยิารัชต ์ขยนักจิ จติเวชศาสตร์

2656 ยาทีเ่ป็นสาเหตแุละอาการแสดงทางผวิหนังทีเ่กดิจากการแพย้าในผูส้งูอายุ ผศ. พญ.ปภาพติ ตูจ้นิดา ตจวทิยา
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2657

รอยโรคในทางเดนิอาหารโดยการสอ่งกลอ้งสองทางในผูป่้วยทีม่ภีาวะโลหติจางจากการขาดธาตุ

เหล็ก ภาวะโลหติจางทีม่ลีักษณะชีแ้นะทางคลนิกิของรอยโรคทางเดนิอาหาร และภาวะโลหติจาง

ทีไ่มไ่ดรั้บการยนืยนัการขาดธาตเุหล็กและไมม่ลีักษณะชีแ้นะใดๆ

รศ.นพ.สพุจน์ พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

2658
รอยโรคทีเ่หลอื ภายหลังการตัดปากมดลกูเป็นรปูกรวย ของสตรทีีเ่ป็นมะเร็งปากมดลกูระยะ 

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

2659 ระดับ squamous-cell carcinoma antigenในผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู : การศกึษาในหญงิไทย นพ.ศชิฌพุงศ ์หนูทอง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2660
ระดับโทรโพนนิทชีนดิความไวสงู ในผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รังระยะสดุทา้ยทีไ่ดรั้บการลา้งไตทาง

หลอดเลอืด
อ. นพ.ฉัตรกนก ทมุวภิาต ศนูยโ์รคหวัใจ

2661
ระดับของน ้าไขขอ้ทีไ่ดจ้ากการป่ัน มผีลตอ่ คา่ความไวและคา่ความจ าเพาะ ของการทดสอบ

เอนไซมล์วิโคไซตเ์อสเทอเรส ส าหรับการวนิจิฉัยภาวะการตดิเชือ้ในขอ้เขา่เทยีม
รศ. นพ.กรีต ิเจรญิชลวาณชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2662
ระดับของพรอีัลบมูนิ, ปัจจัยในระบบการแข็งตัวของเลอืด และปัจจัยตา้นการแข็งตัวของเลอืดตาม

ธรรมชาตใินผูป่้วยโรคมะเร็งทางโลหติวทิยาทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยแอลแอสพาราจเินส
อ. นพ.เอกพล อัจฉรยิะประสทิธิ์ อายรุศาสตร์

2663 ระดับคณุภาพชวีติและความรูส้กึเป็นภาระของผูด้แูลผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม นางดจุปรารถนา พศิาลสารกจิ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2664
ระดับซรัีมโพแทสเซยีมและอัตราการเกดิภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะในกลุม่ผูป่้วยวกิฤตอายรุกรรมที่

ไมม่ภีาวะกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลัน
อ. นพ.สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์

2665
ระดับสารซดี ี14 ในการพยากรณ์โรคในผูป่้วยมะเร็งทางโลหติวทิยาทีเ่ขา้รับการรักษาใน

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

2666 ระบบประเมนิความเสีย่งในการหกลม้ส าหรับผูส้งูอายแุบบสวมใสไ่ด ้ อ. นพ.โพชฌงค ์โชตญิาณวงษ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2667
ระบาดวทิยา สาเหต ุการวนิจิฉัย และความสัมพันธท์างคลนิกิของ โรคผวิหนังทีเ่ทา้ และกลิน่อัน

ไมพ่งึประสงคใ์นนักเรยีนจา่ทหารเรอื
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

2668 ระบาดวทิยาและแนวโนม้การตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีส่ าคัญในผูป่้วยเด็ก โรงพยาบาลศริริาช พญ.นุชวด ีวนัแกว้ กมุารเวชศาสตร์

2669
ระบาดวทิยาและลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยโรคนวิโรมัยอลีัยตสิออพตกิาสเปกตรัมที่

นอกเหนือจากเสน้ประสาทตาอักเสบและไขสันหลังอักเสบ
นพ.ณัฐพล รัตนธรรมสกลุ อายรุศาสตร์

2670
ระบาดวทิยาในผูป่้วยเด็กพกิารทีม่ารับการรักษาที ่ภาควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูคณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

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

2671
ระบาดวทิยาของการใชย้า Nitrofurantoin และ Fosfomycin Tromethamine ในผูป่้วยทีม่ารับ

การรักษาโรงพยาบาลศริริาช
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์
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2672
ระบาดวทิยาของการตรวจพบเชือ้แบคทเีรยีจากเสมหะของผูป่้วยโรงพยาบาลศริริาชโดยใชร้ะบบ

การเฝ้าระวงัการดือ้ยาตา้นจลุชพีตามค าแนะน าขององคก์ารอนามัยโลก
นพ.ธรีวฒัน์ นาคสงวน อายรุศาสตร์

2673

ระบาดวทิยาของการตดิเชือ้ Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) และการมเีชือ้

Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ในรา่งกายทีย่งัไมพ่บวา่ตดิเชือ้ในผูป่้วยที่

รับไวรั้กษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช

ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

2674
ระบาดวทิยาของการตดิเชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาตา้นจลุชพีหลายขนานในผูป่้วยผูใ้หญท่ีรั่บไวรั้กษาที่

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2675
ระบาดวทิยาของการตดิเชือ้สเตรปโตคอกคัส กลุม่บ ีชนดิรกุรานในผูป่้วยผูใ้หญใ่นโรงพยาบาลศริิ

ราช
อ. นพ.ภาคภมู ิพุม่พวง อายรุศาสตร์

2676 ระบาดวทิยาของการอักเสบตดิเชือ้ในลกูตาในโรงพยาบาลระดับตตยิภมูใินประเทศไทย อ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

2677 ระบาดวทิยาของผูป่้วยในหอฟ้ืนฟสูมรรถภาพในโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2678
ระบาดวทิยาของภาวะหลอดลมอักเสบทีส่ัมพันธก์ับการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจจากเชือ้แบคทเีรยีแก

รมลบชนดิดือ้ตอ่ยาตา้นจลุชพีหลายขนานในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.ดร.พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

2679
ระยะเวลาและตัวชีว้ดัทีเ่หมาะสมในการเริม่การรักษาทดแทนไตในผูป่้วยวกิฤตทีม่ภีาวะไตวาย

เฉียบพลัน
รศ. พญ.รณษิฐา รัตนะรัต อายรุศาสตร์

2680
ระยะเวลาและอัตราการเป็นซ า้ของโรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง, มะเร็งล าไส ้และมะเร็งปอดทีผ่ลการ

ตรวจ 18 F- FDG PET/CT ไมพ่บรอยโรค
รศ. พญ.สนัุนทา เชีย่ววทิย์ รังสวีทิยา

2681 ระยะเวลาในการวนิจิฉัยโรคนวิโรมัยอลิัยตสิ ออฟตกิาจากอาการเสน้ประสาทตาอักเสบ รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

2682
ระยะเวลาจากการตัดสนิใจจนคลอดในสตรตีัง้ครรภท์ีต่รวจพบการเตน้ของหวัใจทารกผดิปกตขิณะ

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

2683 ระยะเวลาจากการตัดสนิใจผา่ตัดคลอดจนคลอดในการผา่ตัดคลอดฉุกเฉนิ พญ.เขมณัฏฐ ์เขมวรพงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2684
ระยะเวลาตัง้แตม่เีพศสัมพันธก์ับการเป็นตัวท านายการตรวจพบตัวอสจุแิละสารแอซดิฟอสฟาเทส 

บรเิวณปากชอ่งคลอดและภายในชอ่งคลอดในผูเ้สยีหายจากการกระท าช าเรา
นพ.สพุพัต บญุสขุ นติเิวชศาสตร์

2685
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมของการท า Recirculation with Ultrafiltration ในการขจัดน ้ายาอบฆา่เชือ้

ตัวกรองเลอืด
นางพรรณพนัช อทิธพิงศส์กลุ ฝ่ายการพยาบาล

2686 รายการทะเบยีนกลางการรักษาภาวะหวัใจเตน้พริว้ดว้ยสายสวนหวัใจไครโอเมดโทรนคิ อ.พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์
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2687
รายงานผลการรักษาและผลขา้งเคยีงจากการรักษาดว้ยวธิปีลกูถา่ยเสน้ผมเทยีมในผูป่้วยภาวะ ผม

บางศรีษะลา้น
อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ตจวทิยา

2688 รายงานผูป่้วย: สมองอักเสบทีบ่รเิวณลมิบคิเหตภุมูติา้นตนเองทีจ่ าเพาะตอ่แอลจไีอ1 พญ.ทยานันท ์ศรศีภุโอฬาร อายรุศาสตร์

2689 รายงานผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาการตัง้ครรภท์ีป่ากมดลกูและการทบทวนวรรณกรรม อ. พญ.นลนิี พาณชิยวฏั สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2690
รายงานผูป่้วยทีม่อีาการซดีและเม็ดเลอืดขาวต า่จากการขาดธาตทุองแดงรว่มกับทบทวนบทความ

ทีเ่กีย่วขอ้ง
อ. พญ.ฉัตร ีหาญทวพัีนธุ์ อายรุศาสตร์

2691 รายงานผูป่้วยผืน่แพส้ัมผัสใบเตยจากการประกอบอาชพี อ. พญ.ปราณี เกษมศานติ์ ตจวทิยา

2692 รายงานลักษณะผืน่ผวิหนังในผูป่้วยสองรายทีเ่ป็น adult onset Still’s disease อ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ตจวทิยา

2693
รายงานอาการทางคลนิกิและลักษณะทางโมเลกลุของการตดิเชือ้สปารก์าโนสสิในผูป่้วย

โรงพยาบาลศริริาช
นพ.อธรัิฐ บญุญาศริิ อายรุศาสตร์

2694
รปูแบบเสยีงปอดทีบ่ันทกึดว้ย Electronic Stethoscope ในผูป่้วยไทย และความสอดคลอ้งกับ

ขอ้มลูเสยีงปอดมาตรฐานจากตา่งประเทศ
รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

2695
รปูแบบการแยล่งของลานสายตาจากความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญเปรยีบเทยีบกับชดุค าสัง่

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

2696 รปูแบบการไดรั้บการอบรมเลีย้งดกูับความเขม้แข็งอดทนของนักเรยีนนายเรอื นางสาวพรธดิา ไชยหาญ จติเวชศาสตร์

2697 รปูแบบการสัง่จา่ยยาจติเวชของเอเชยีในโรคไบโพลาร์ รศ. พญ.พรจริา ปรวิชัรากลุ จติเวชศาสตร์

2698 รปูแบบของกระดกู greater tuberosity หกัในผูป่้วยหวัไหลห่ลดุ ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2699
รปูแบบของการกลับเป็นซ า้ของมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกูระยะทีส่ามและสี ่หลังไดรั้บการรักษาโดย

การผา่ตัดและใหก้ารรักษาเสรมิดว้ยการฉายรังส ีและ/หรอืการรักษาเสรมิดว้ยยาเคมบี าบัด
พญ.เนตร บญุคุม้ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2700
รปูแบบของการปัสสาวะทีพ่บในแบบบันทกึการปัสสาวะ ในผูป่้วยหญงิทีม่อีาการทางเดนิปัสสาวะ

สว่นลา่ง เพือ่ท านายผลการรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกนิโดยการใชย้ากลุม่ antimuscarinic
ผศ. นพ.ภควฒัน์ ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

2701
รปูแบบของสารพษิทีเ่ขา้สูก่ระแสเลอืด ภายหลังจากการผา่ตัดรักษาในผูป่้วยทีม่ภีาวะขาดเลอืด

เฉียบพลันในระยะอยา่งรนุแรง
อ. นพ.สธุคีณติ หถัพรสวรรค์ ศัลยศาสตร์

2702
ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของสารฟีนอลกิ แอซดิ ตอ่การยบัยัง้รังสอีัลตราไวโอเลตเอในการกระตุน้การ

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

2703

ฤทธิย์บัยัง้เชือ้ E.coli สายพันธุท์ีส่รา้งเอ็นไซม ์extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) 

ของซร่ัีมและปัสสาวะของอาสาสมัครภายหลังรับประทานยาปฏชิวีนะทีม่ฤีทธิต์อ่เชือ้ E.coli สาย

พันธุท์ีส่รา้งเอ็นไซม ์ESBL

ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์
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2704
ลักษณะ spectral domain optical coherence tomography ของรทูีจ่ดุภาพชดัทีม่ผีลตอ่

ความส าเร็จในการผา่ตัด
รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิรอดอนันต์ จักษุวทิยา

2705
ลักษณะเฉพาะของผูป่้วยสายตาเลอืนรางในคลนิกิฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการเห็น ในโรงพยาบาลศริิ

ราช: ศกึษาในระยะเวลาสบิปี
อ. พญ.สขุศร ีโชตกิวณชิย์ จักษุวทิยา

2706 ลักษณะเนือ้งอกชนดินวิโลเอนโดครนิทีต่ับออ่นของผูป่้วยทีเ่ป็นโรควอนฮปิเปิล ลนิดาว ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

2707 ลักษณะเสยีงปอดในผูป่้วยกอ่น และขณะใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจจากการวเิคราะหด์ว้ยคอมพวิเตอร์ รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิม่พกิลุ อายรุศาสตร์

2708

ลักษณะและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับโรคตดิเชือ้ทางนรเีวชและโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธข์องสตร ี

ทีม่ารับบรกิาร ณ คลนิกิโรคตดิเชือ้ทางนรเีวชและโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธส์ตร ีโรงพยาบาลศริิ

ราช

ผศ. นพ. รอ.มานพชยั ธรรมคันโธ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2709
ลักษณะและปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับผลขา้งเคยีงทางภมูคิุม้กันจากการรักษามะเร็งดว้ยยากระตุน้ระบบ

ภมูคิุม้กัน จากสหสถาบัน
ผศ. พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

2710
ลักษณะการเปลีย่นแปลงของจอตา โดยการถา่ยภาพ optical coherence tomography ในผูป่้วย 

chloroquine maculopathy
อ.นพ.สภุเลศิ ประคณุหงัสติ จักษุวทิยา

2711
ลักษณะการตรวจพบทางดา้นทรวงอกจากภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีม่คีวามละเอยีดสงูในผูป่้วย

โรคเอสแอลอี
รศ. พญ.นศิา เมอืงแมน รังสวีทิยา

2712

ลักษณะของกระบวนการคดิและการวเิคราะหก์ลุม่ยอ่ยของการบกพรอ่งของกระบวนการคดิใน

ผูป่้วยดรคพารก์นิสัน ผูป่้วยสมองเสือ่มจากโรคพารก์นิสัน ผูป่้วยอัลไซเมอร ์และผูส้งูอายทุีม่กีารรู ้

คดิปกติ

รศ. นพ.วรีศักดิ ์เมอืงไพศาล เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2713 ลักษณะของผูป่้วยและผลการรักษาโรค anorexia nervosa ในโรงพยาบาลศริริาช พญ.กวติา ตรเีมธา กมุารเวชศาสตร์

2714
ลักษณะของผูป่้วยจติเวชทีม่คีวามเสีย่งในการฆา่ตัวตายสงู ในหอผูป่้วยจติเวชศาสตรโ์รงพยาบาล

ตตยิภมูิ
อ.รอ.พญ.ณัฏฐา สายเสวย จติเวชศาสตร์

2715 ลักษณะของภาพคลืน่แมเ่หล็กไขสันหลังในผูป่้วยโรคมัลตเิปิลสเคอโรสสิ รศ. พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

2716
ลักษณะของสตรทีีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเป็นโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธท์ีค่ลนิกิ 309 ในชว่งปี พ.ศ.

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

2717
ลักษณะของหวันมในมารดาวยัรุน่เทยีบกับมารดาวยัผูใ้หญห่ลังคลอด และความส าเร็จในการให ้

นมบตุร
พญ.วรนิ อนิทรศริสิวสัดิ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
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2718
ลักษณะความผดิปกตขิองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจชนดิ Deep T wave inversion และ Fragmented QRS

 complex ทีพ่บในภาวะ Hypertrophic cardiomyopathy
ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

2719 ลักษณะชัน้เซลลป์มประสาทจอตา และชัน้ประสาทจอตา ของผูม้ภีาวะสงสัยเป็นตอ้หนิ รศ. นพ.นรศิ กจิณรงค์ จักษุวทิยา

2720 ลักษณะถงุน ้าในรังไขใ่นสตรวียัเจรญิพันธุไ์ทยทีเ่ป็นกลุม่อาการถงุน ้าหลายใบในรังไข่ พญ.วชิตุา อนุาโลม สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2721
ลักษณะทางกายภาพ การวนิจิฉัยจ าเพาะ และผลการรักษาในผูป่้วยโรคไขสันหลังผดิปกตแิต่

ก าเนดิทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยลา่ชา้
อ. พญ.อนิธริา ขัมภลขิติ ศัลยศาสตร์

2722
ลักษณะทางคลนิกิ และความชกุของการเกดิผืน่ผวิหนังจากยากลุม่ epidermal growth factor 

receptor inhibitors ในการรักษาผูป่้วยมะเร็งคนไทย
ผศ. พญ.ปภาพติ ตูจ้นิดา ตจวทิยา

2723
ลักษณะทางคลนิกิ และปัจจัยทางสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลตอ่โรคงสูวดัในผูป่้วยทีม่ารับการตรวจทีห่น่วย

ตรวจโรคผวิหนัง โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2724
ลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาของผูป่้วย thrombotic thrombocytopenic purpura ใน 

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2725
ลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาของผูป่้วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิลมิฟอยด ์

ในประเทศไทย: การศกึษาโดยสหสถาบัน
อ. นพ.วรีภัทร โอวฒันาพานชิ อายรุศาสตร์

2726
ลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาสตรทีีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยมะเร็งปากมดลกู หรอืมะเร็งรังไข่

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

2727
ลักษณะทางคลนิกิ การรักษาและผลการรักษาโรคตดิเชือ้ครปิโตคอคคัสในผูป่้วยทีไ่มไ่ดต้ดิเชือ้

เอชไอว ีในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2728
ลักษณะทางคลนิกิ ซโีรโลย ีภาพรังสวีนิจิฉัย ลักษณะผลสอ่งกลอ้งของโรคตับออ่นอักเสบออ

โตอมิมนู
รศ. นพ.สพุจน์ พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

2729
ลักษณะทางคลนิกิ พยาธวิทิยา และผลการรักษามะเร็งมดลกูชนดิไลโอไมโอซารโ์คมาในประเทศ

ไทย
อ. นพ.สมภพ กลุจรัสนนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2730
ลักษณะทางคลนิกิ ระบาดวทิยา ในผูป่้วยโรคกลากทีม่ารับการรักษาทีห่น่วยตรวจโรคผวิหนัง 

โรงพยาบาลศริริาช และหลักฐานขอ้มลูหอ้งปฏบิัตกิารเชือ้รา
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

2731
ลักษณะทางคลนิกิ ลักษณะทางวทิยาภมูคิุม้กัน และพันธกุรรมของโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาว

เฉียบพลันชนดิโปรมัยอโีลไซตใ์นโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.เอกพล อัจฉรยิะประสทิธิ์ อายรุศาสตร์

2732
ลักษณะทางคลนิกิเชือ้ทีก่อ่ใหเ้กดิโรค และปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับระดับการมองเห็นหลังการรักษาใน

ภาวะเบา้ตาตดิเชือ้
อ. พญ.ปณธิ ีเลือ่มส าราญ จักษุวทิยา
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2733
ลักษณะทางคลนิกิและปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับผลลัพธข์องการรักษาการตดิเชือ้ Stenotrophomonas

 maltophilia ในผูป่้วยทีรั่บการรักษาตัวในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.อนุภพ จติตเ์มอืง อายรุศาสตร์

2734 ลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาของโรคขอ้อักเสบรแีอคทฟีในผูป่้วยเด็ก ผศ. พญ.ศริรัิตน์ จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

2735
ลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาของทีร่ะยะเวลา 6 เดอืนในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบเรือ้รังไมท่ราบ

สาเหตใุนเด็กในคลนิกิโรคขอ้และรมูาตสิซั่ม
อ. พญ.ศริรัิตน์ จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์

2736
ลักษณะทางคลนิกิและผลลัพธข์องผูป่้วยทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยในระดับ "ยนืยนั" และ "น่าจะเป็น" 

โรคตับอักเสบทีเ่กดิจากภมูคิุม้กันตอ่ตนเอง
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

2737
ลักษณะทางคลนิกิและลักษณะทางจลุชวีวทิยาของแผลทีเ่ทา้ในผูป่้วยเบาหวานทีค่ลนิกิสขุภาพ

เทา้ และหอ้งผา่ตัดเล็ก โรงพยาบาลศริริาช
พญ.อรนชิ นาวานุเคราะห์ อายรุศาสตร์

2738 ลักษณะทางคลนิกิและสาเหตขุอง Budd-Chiari syndrome ในผูป่้วยไทย อ. นพ.สพุจน์ นิม่อนงค์ อายรุศาสตร์

2739
ลักษณะทางคลนิกิและสารกอ่ภมูแิพห้ลักในการแพแ้ป้งสาลชีนดิทีเ่ร ิม่เกดิในผูใ้หญข่องประเทศ

ไทย
อ.นพ.มงคล  สมพรรัตนพันธ์ อายรุศาสตร์

2740
ลักษณะทางคลนิกิและอัตราการเสยีชวีติของภาวะเลอืดเป็นกรดจากการใชย้าเมทฟอรม์นิในผูป่้วย

เบาหวานชนดิที ่2
รศ. พญ.รณษิฐา รัตนะรัต อายรุศาสตร์

2741

ลักษณะทางคลนิกิการด าเนนิโรคผวิหนังอักเสบจากแมลงกน้กระดกและปัจจัยทางสิง่แวดลอ้มใน

ผูป่้วยทีม่ารับการรักษาทีห่น่วยตรวจโรคผวิหนัง โรงพยาบาลศริริาช: การศกึษาชนดิโคฮอรต์แบบ

ไปขา้งหนา้

รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2742 ลักษณะทางคลนิกิของโรคกลา้มเนือ้ออ่นแรงจากไทรอยดเ์ป็นพษิในประชากรไทย อ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

2743
ลักษณะทางคลนิกิของโรคขอ้อักเสบเฉียบพลันจากผลกึเกลอื โมโนโซเดยีมยเูรท และ แคลเซยีม

ไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรท ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ชยว ีเมอืงจันทร์ อายรุศาสตร์

2744
ลักษณะทางคลนิกิของโรคผวิหนังอักเสบจากแมลงกน้กระดกในผูป่้วยทีม่ารับการตรวจทีห่น่วย

ตรวจโรคผวิหนัง โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2745 ลักษณะทางคลนิกิของโรคมา่นตาอักเสบจากเชือ้ Cytomegalovirus ในประเทศไทย ผศ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

2746
ลักษณะทางคลนิกิของโรคอสีกุอใีสในผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่ารับการตรวจทีห่น่วยตรวจโรคผวิหนัง 

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร.นพ.สขุมุ เจยีมตน ตจวทิยา

2747 ลักษณะทางคลนิกิของการตดิเชือ้เรสไพราทอรซีนิไซเทยีลไวรัสในผูใ้หญท่ีโ่รงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

2748 ลักษณะทางคลนิกิของตาขาวอักเสบชนดิไมต่ดิเชือ้ในโรงพยาบาลศริริาช พญ.สธุาสนิี บญุโสภณ จักษุวทิยา
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2749 ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยเด็กทีแ่พข้นแมวและสนัุขทีม่ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาล ศริริาช ศ. นพ.ปกติ วชิยานนท์ กมุารเวชศาสตร์

2750
ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยเบาหวานทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลศริริาชดว้ยภาวะน ้าตาลใน

เลอืดต า่
อ. นพ.วรีชยั ศรวีณชิชากร อายรุศาสตร์

2751
ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยเพศชายโรคทอ่ปัสสาวะอักเสบจากหนองในและหนองในเทยีม ทีม่า

รับการตรวจทีค่ลนิกิโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธใ์น โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ. พญ.จรัสศร ีฬยีาพรรณ ตจวทิยา

2752 ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยโรค Leber hereditary optic neuropathy ในประเทศไทย พญ.เบญจพร สกิขมาน จักษุวทิยา

2753 ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยโรคสะเก็ดเงนิชนดิตุม่หนองในประเทศไทย ผศ. พญ.ชนษิฎา วงษ์ประภารัตน์ ตจวทิยา

2754
ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยทีต่ดิเชือ้รว่มกันของโรคเชือ้ราทีเ่ล็บทีม่ารับการตรวจทีแ่ผนกผูป่้วย

นอก โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

2755 ลักษณะทางคลนิกิของภาวะเยือ่หุม้หวัใจอักเสบจากเชือ้แบคทเีรยีในผูใ้หญท่ีโ่รงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

2756 ลักษณะทางคลนิกิของหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะหวัใจหยดุเตน้ สาเหตแุละผลตอ่มารดาและทารก ผศ. พญ.พัชรยีา นวิฒัน์ภมูนิทร์ วสิัญญวีทิยา

2757
ลักษณะทางจลุชวีวทิยาของเชือ้ Mycobacterium abscessus ทีแ่ยกไดจ้ากผูป่้วยทีม่ ีภมู ิ

ตา้นทานตอ่ interferon-gamma
อ. นพ.อนุภพ จติตเ์มอืง อายรุศาสตร์

2758
ลักษณะทางพยาธวิทิยาของภาวะไตอักเสบลปัูสชนดิโพรลเิฟอเรทฟิ ชนดิผสม และชนดิที ่5 ตอ่

ผลลัพธท์างคลนิกิในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

2759
ลักษณะทางพยาธวิทิยาของมะเร็งเยือ่หุม้ปอดและมะเร็งเยือ่บชุอ่งทอ้ง และความสัมพันธท์าง

คลนิกิ
ผศ. ดร. นพ.ณรงคภ์ณ ทมุวภิาต เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2760
ลักษณะทางพยาธวิทิยาของหวัใจในผูป่้วยทีเ่สยีชวีติอยา่งเฉียบพลันดว้ยโรคของหลอดเลอืดแดง

หวัใจในงานนติเิวชศาสตร์
อ. นพ.ศักดา สถริเรอืงชยั นติเิวชศาสตร์

2761

ลักษณะทีแ่สดงออกของเซลลผ์วิกระจกตาหลังการผา่ตัดดว้ยวธิปีลกูถา่ยเซลลเ์นือ้เยือ่บปุากโดย

เลีย้งเซลลใ์นหอ้งปฏบิัตกิาร (cultivated Oral Mucosal Epithelial Transplantation) ในผูป่้วย

โรคผวิตาชนดิรนุแรงทีไ่ดรั้บการตรวจตดิตามระยะยาว

รศ.พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

2762
ลักษณะประชากรและภาวะแทรกซอ้นทีพ่บในผูป่้วยธาลัสซเีมยีทีไ่มต่อ้งการไดรั้บเลอืดเป็นประจ า 

เปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการตัดมา้มและไมไ่ดรั้บการตัดมา้ม
ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

2763
ลักษณะภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีพ่บในผูป่้วยทีม่ภีาวะเซาะของหลอดเลอืดแดงเอออรต์าใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.กฤษฎ ีประภาสะวตั รังสวีทิยา

2764
ลักษณะภาพการตรวจทางรังสโีดยการสวนสารทบึรังสขีองโรคล าไสใ้หญโ่ป่งพองโดยก าเนดิชนดิ 

total colonic aganglionosis
รศ. พญ.ปรยีชาต ์ปาจารย์ รังสวีทิยา
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2765 ลักษณะภาพถา่ยทางรังสขีองโรคมะเร็งหลอดลมชนดิตา่งๆ รศ. พญ.กันยารัตน์ โตธนะรุง่โรจน์ รังสวีทิยา

2766
ลักษณะภาพทีไ่ดจ้ากตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ามารถใชใ้นการท านายมะเร็งตับชนดิรา้ยแรง

ไดห้รอืไม่
รศ. พญ.อภญิญา เจรญิศักดิ์ รังสวีทิยา

2767

ลักษณะอาการแสดงทางคลนิกิ และผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารโดยวธิกีารตรวจนับเม็ดเลอืด

อยา่งสมบรูณ์ (CBC) ของผูป่้วยเด็กไทยโรคโฮโมชยักัสฮโีมโกลบนิคอนสแตนสปรงิซึง่มารับการ

รักษาทีภ่าควชิากมุารเวชศาสตรโ์รงพยาบาลศริริาช

อ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2768
ลักษณะอาการทางคลนิกิและปัจจัยเสีย่งของการเพิม่จ านวนของเชือ้โพลโีอมาไวรัสในผูป่้วยที่

ไดรั้บการปลกูถา่ยไตในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

2769
ลักษณะอาการทางคลนิกิของโรคสมองอักเสบจากการมแีอนตบิอดตีอ่ 

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

2770 วนัโภชนาการไอซยีู รศ. พญ.ปรยีานุช แยม้วงษ์ อายรุศาสตร์

2771 วนัส ารวจภาวะโภชนาการและการใหโ้ภชนบ าบัดผูป่้วยผูใ้หญใ่นโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.ปรยีานุช แยม้วงษ์ อายรุศาสตร์

2772 วนัส ารวจภาวะโภชนาการในหอผูป่้วยไอซยีู รศ. พญ.ปรยีานุช แยม้วงษ์ อายรุศาสตร์

2773
วเิคราะหต์ัวแปรของการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นการวนิจิฉัยแยกโรค มะเร็งตอ่มหมวกไต กับ 

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

2774
วธิกีารตรวจคัดกรองภาวะพัฒนาการผดิปรกตทิีก่มุารแพทยซ์ึง่จบการศกึษาจากโรงพยาบาลศริิ

ราชนยิมใชแ้ละปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกวธิใีนการตรวจ

อ.พญ.สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ ์Dr.Sureelak 

Sutchritpongsa, MD.
กมุารเวชศาสตร์

2775 ศกึษาเปรยีบเทยีบความชกุของโรคมะเร็งในผูป่้วยหลอดเลอืดด าชัน้ลกึของขาอดุตันฉับพลัน อ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

2776 ศกึษากายภาพของ inferior cortex ของกระดกูสน้เทา้ ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2777
ศกึษาความชกุของภาวะเลอืดแข็งตัวงา่ยผดิปกตใินผูป่้วยทีม่รีอยร่ัวโดยตรงระหวา่งหลอดเลอืด

แดงและหลอดเลอืดด าในสมอง
ผศ. นพ.ทวศีักดิ ์เอือ้บญุญาวฒัน์ ศัลยศาสตร์

2778

ศกึษาความสัมพันธแ์ละความแมน่ย าของการพยากรณ์โรคระหวา่ง GRACE, TIMI, CADILLAC, 

PAMI risk scores ในผูป่้วยกลา้มเนือ้หวัใจตาย ชนดิคลืน่ไฟฟ้าหวัใจม ีST segment ยก ใน 

โรงพยาบาลศริริาช ทีไ่ดรั้บการฉีดสแีละสวนหวัใจชนดิฉุกเฉนิ (Emergency PCI)

รศ. พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

2779
ศกึษาความสัมพันธข์องการเปลีย่นแปลงความยาวเสน้เอ็นลกูสะบา้ และพสิัยการเคลือ่นไหวของ

ขอ้เขา่ในผูป่้วยโรคขอ้เขา่เสือ่มกอ่นและหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
อ. นพ.ระพพัีฒน์ นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2780
ศกึษาผลการรักษาในการกลับไปท ากจิกรรมของโรคขอ้เทา้เสือ่มทีรั่กษาดว้ยวธิกีารผา่ตัดเชือ่มขอ้

เทา้
รศ. นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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2781
ศกึษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายส าหรับผูป่้วยกระดกูตน้ขาสว่นคอหกัในผูส้งูอายหุลัง

ไดรั้บการผา่ตัดเปลีย่นขอ้สะโพกเทยีมชนดิไบโพลาร์
ผศ. นพ.ระพพัีฒน์ นาคบญุน า ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2782
ศกึษาผลของการใชซ้งิโคลนีครมี ในผูป่้วยทีม่กีารระคายเคอืงของผวิหนังระดับ 2 จากภาวะ

ควบคมุการขับถา่ยไมไ่ด ้เปรยีบเทยีบกับซงิคเ์พสทผ์สมวาสลนี
นางสาวยพุาภรณ์ โรจนกลุ ฝ่ายการพยาบาล

2783
ศกึษาผลของรังสรัีกษาตอ่การกลนือาหารในผูป่้วยมะเร็งโพรงหลังจมกู โดยประเมนิดว้ยกลอ้ง

สอ่งผา่นจมกูและคอหอย
นพ.ภทัูตต ์ภอูมรกลุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2784 ศกึษาลักษณะการกดนวดไทยแบบราชส านักในคลนิกิอายรุเวทแพทยแ์ผนไทยประยกุต์
น.ส.ศลติา ประชากจิ และ รศ.พญ.กมลทพิย ์

หาญผดงุกจิ
เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

2785
ศกึษาลักษณะทางกายภาพของสว่นโคง้หลอดเลอืดแดงเอออรต์า้รท์ีส่ง่ตอ่ภาวะแทรกซอ้นทาง

ระบบประสาท จากกระบวนการรักษาโดยการใสข่ดลวดทีห่ลอดเลอืดแดงคาโรตกิ
รศ. นพ.ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน์ อายรุศาสตร์

2786 สถานการณ์การสัมผัสตะกั่วของเด็กไทย อ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

2787 สถติคิวามส าเร็จในรักษาภาวะกลา้มเนือ้ตามัดดา้นนอกออ่นแรงดว้ยการผา่ตัดในโรงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.ธรรมนูญ สรุชาตกิ าธรกลุ จักษุวทิยา

2788 สภาพผวิและความมันบนใบหนา้ในผูท้ีเ่ป็นสวิ อ. พญ.สเุพ็ญญา วโรทัย ตจวทิยา

2789 สภาวะทางคลนิคิภายหลังการระบายกา๊ซในชอ่งทอ้งในผูป่้วยผา่ตัดถงุน ้าดผีา่นกลอ้ง นางสาววรศิรา ตวุยานนท์ ฝ่ายการพยาบาล

2790
สมรรถนะการใชง้านระยะยาวของขอ้ศอกภายหลังการรักษาในผูป่้วยเด็กทีม่กีระดกูตน้แขนดา้น

นอกหกั
อ. นพ.ธเนศ อรยิะวตัรกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2791
สัดสว่นของการใชท้ีน่ั่งนริภัยและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชท้ีน่ั่งนริภัย(car-seat) ในเด็กแรกเกดิ

ถงึ 5 ปี โรงพยาบาลศริริาช
พญ.มานติา บญุสงา่ กมุารเวชศาสตร์

2792 สาเหต ุการรักษาและการด าเนนิโรคในผูป่้วยเด็กทีม่เีสน้เลอืดด าพอรทั์ลนอกตับอดุตัน รศ. นพ.ประพันธ ์อา่นเปรือ่ง กมุารเวชศาสตร์

2793
สาเหต ุลักษณะทางคลนิกิ และผลการรักษาของผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะแคลเซยีมสะสมทีเ่นือ้ไตและ/

หรอืนิว่ในระบบทางเดนิปัสสาวะ
อ. พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

2794
สาเหต ุลักษณะทางคลนิกิ การก าหนดเพศ และผลการรักษา ในผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิอง

พัฒนาการของอวยัวะเพศ
รศ. พญ.จรัีนดา สันตปิระภพ กมุารเวชศาสตร์

2795
สาเหตแุละการรักษาภาวะน ้าเหลอืงในชอ่งเยือ่หุม้ปอด ในชอ่งทอ้ง และทางแผลผา่ตัดใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.ปรยีานุช แยม้วงษ์ อายรุศาสตร์

2796
สาเหตแุละลักษณะทางคลนิกิของภาวะหลอดเลอืดด าพอรทั์ลอดุตันในผูป่้วยทีไ่มไ่ดเ้ป็นโรคตับ

แข็งหรอืมะเร็งตับในประชากรไทย
อ. นพ.สพุจน์ นิม่อนงค์ อายรุศาสตร์
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2797
สาเหตขุองภาวะทอ้งเสยีเรือ้รังและประโยชน์ของการวนิจิฉัยโรคดว้ยการสอ่งกลอ้งตรวจทางเดนิ

อาหารรว่มกับการตรวจชิน้เนือ้เยือ่บลุ าไสเ้พือ่ใชใ้นการดแูลรักษาผูป่้วยทอ้งเสยีเรือ้รัง
อ. นพ.จลุจักร ลิม่ศรวีไิล อายรุศาสตร์

2798
สาเหตขุองอาการปวดทอ้งดา้นขวาลา่งในผูป่้วยทีม่ปัีญหาในการวนิจิฉัยแยกโรคจากภาวะไสต้ ิง่

อักเสบและมารับการตรวจดว้ยเอกซเรยค์อมพวิเตอรช์อ่งทอ้งแบบฉุกเฉนิ
ผศ. พญ.กอบกลุ เมอืงสมบรูณ์ รังสวีทิยา

2799
สาเหตคุวามลา่ชา้ของการใหก้ารรักษาผูป่้วยหวัใจขาดเลอืดชนดิ ST segment ยกใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.อภชิญา มั่นสมบรูณ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2800 สาเหตทุางพันธกุรรมของผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองพัฒนาการของอวยัวะเพศ อ.นพ.ชนนิทร ์ลิม่วงศ์ อายรุศาสตร์

2801 สาเหตทุีท่ าใหส้ตรไีมเ่คยไดรั้บการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูในชว่งระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา พญ.ธัญดา เทยีมพงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2802 หนา้ทีข่องไตเมือ่ตดิตามระยะยาว ในเด็กทีป่่วยเป็นโรคไตเนโฟรตกิชชนดิปฐมภมูิ ศ. พญ.อัจฉรา สัมบณุณานนท์ กมุารเวชศาสตร์

2803 หุน่จ าลองกระดกูสันหลังคดในเด็กวยัรุน่: การศกึษาน ารอ่ง นางสาวธันยพร รักบางบรูณ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2804 หุน่จ าลองตอขาเทยีมระดับเหนือเขา่ส าหรับการฝึกหลอ่แบบของนักศกึษากายอปุกรณ์ นางสาวปวณีา สดุเดช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2805 องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชงิกลยทุธข์องผูป้ฏบิัตวิชิาชพีกายอปุกรณ์ในประเทศไทย นางสาวธัชชนันท ์มโนเพ็ชรเกษม โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2806
อัตราเสยีชวีติของผูป่้วยกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลันชนดิคลืน่หวัใจม ีST segment ยก ที่

ไดรั้บการท าหตัถการเพือ่เปิดหลอดเลอืดหวัใจชา้กวา่ทีค่วรและสาเหตทุีช่า้
ผศ. พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

2807 อัตราการเกดิและลักษณะของมะเร็งไทรอยดข์นาดเล็กชนดิแพพลิลารใีนประเทศไทย รศ. พญ.จรีะสขุ จงกลวฒันา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2808 อัตราการเกดิความแออัดในหอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลศริริาช และ ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ในชว่ง 1 ปี อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2809

อัตราการเกดิซ า้บรเิวณเดมิของโรคมะเร็งเตา้นมทีรั่กษาดว้ยการฉายรังสรัีกษาระหวา่งผา่ตัด 

เปรยีบเทยีบกับการฉายรังสรัีกษาบรเิวณเตา้นมทัง้หมดภายหลังผา่ตัด ในการรักษามะเร็งเตา้นม

ระยะแรกเริม่

นพ.อลงกต พรหมสาขา ณ สกลนคร ศัลยศาสตร์

2810
อัตราการเกดิภาวะกระดกูไมต่ดิในผูป่้วยกระดกูตน้แขนหกัทีไ่ดัรับการรักษาดว้ยการผา่ตัดยดึตรงึ

ดว้ยแกนดามกระดกู
รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2811
อัตราการเกดิอาการกระเพาะปัสสาวะบบีตัวไวกวา่ปกตซิ า้หลังหยดุยากลุม่แอนตีม้ัสคารนิกิใน

ผูป่้วยทีป่ระสบความส าเร็จจากการรักษาดว้ยยา
ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2812 อัตราการเตบิโตและการตดิตามผลการรักษาในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการใส ่PICC line 500 เสน้แรก อ. นพ.ประเสรฐิ สวสัดิว์ภิาชยั วสิัญญวีทิยา
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2813

อัตราการเปิดโลง่ของทอ่น าอสจุ ิและ อัตราการตัง้ครรภข์องวธิกีารผา่ตัดตอ่หมันชาย โดยการใช ้

กลอ้งจลุทรรศน์รว่มกับการเย็บทอ่น าอสจุโิดยวธิเีย็บตอ่เนือ่งชัน้เดยีว : ประสบการณ์ของ

ศัลยแพทยห์นึง่คน

อ. นพ.ธรีะพล อมรเวชสกุจิ ศัลยศาสตร์

2814 อัตราการเสยีชวีติในระยะยาวของผูป่้วยโรคหวัใจลม้เหลวในประเทศไทย ศ. นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

2815 อัตราการแพรก่ระจายไปตอ่มน ้าเหลอืง และผลการรักษาของมะเร็งรังไขช่นดิเจมิเซลล์ ผศ.พญ.ไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2816 อัตราการโตของมะเร็งทีก่ระจายมาทีส่มอง และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ผศ. นพ.ธรีพล วทิธเิวช ศัลยศาสตร์

2817
อัตราการใชเ้ลอืดในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดทางหนา้ทอ้งทางนรเีวชในกรณีไมฉุ่กเฉนิที่

โรงพยาบาลศริริาช
พญ.ฐติมิา จริะสวสัดิ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2818
อัตราการใชเ้ลอืดทีไ่ดรั้บการจอง และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การใหเ้ลอืดในผูป่้วยทีม่าเขา้รับการผา่ตัด

มดลกูแบบไมเ่รง่ดว่นทีโ่รงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
ผศ. นพ.สมเกยีรต ิอรณุพฤกษากลุ วสิัญญวีทิยา

2819 อัตราการใหเ้กล็ดเลอืดอยา่งเหมาะสมในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2820
อัตราการไมส่ัง่ยาคลายกังวลและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การไมส่ัง่ยาคลายกังวลกอ่นการผา่ตัดของแพทย์

ประจ าบา้นวสิัญญวีทิยา
พญ.ภัทรา เมตตาสทิธกิร วสิัญญวีทิยา

2821
อัตราการกลับเป็นซ า้ของมะเร็งเยือ่บโุพรงมดลกูระยะทีห่นึง่ หลังไดรั้บการรักษาโดยการผา่ตัด

เพยีงอยา่งเดยีว
นพ.สมภพ กลุจรัสนนท์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2822 อัตราการกลับมาตดิตามรักษาตอ่ทีห่น่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกจติเวชของผูป่้วยตา่งแผนก อ. นพ.สนทรรศ บษุราทจิ จติเวชศาสตร์

2823 อัตราการตรวจพบตัวอสจุใินผา้ชนดิตา่งๆ ทีแ่ชร่ว่มกับผา้ทีเ่ป้ือนคราบอสจุิ นพ.วาโย อัศวรุง่เรอืง นติเิวชศาสตร์

2824

อัตราการตัง้เครือ่งชว่ยหายใจตามหลักการตัง้เครือ่งชว่ยหายใจแบบป้องกันการบาดเจ็บตอ่ปอดใน

ผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษาในหออภบิาลศัลยกรรมและผลลัพธท์างคลนิกิทีเ่กีย่วขอ้งกับการใช ้

เครือ่งชว่ยหายใจ

อ.นพ.อรรณพ พริยิะแพทยส์ม วสิัญญวีทิยา

2825 อัตราการผา่คลอดตามแบบร็อบสัน (Robson classification) ในโรงพยาบาลศริริาช รศ. ดร. นพ. ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2826 อัตราการผา่ตัดคลอดแบบฉุกเฉนิระหวา่งสตรทีีม่ภีาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภก์ับสตรตีัง้ครรภป์กติ พญ.รุง่นภา ไวยนกิรณ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2827 อัตราการพกพายาอพีเินฟรนีชนดิฉีด (epinephrine) ในผูป่้วยเด็กทีแ่พอ้าหารชนดิรนุแรง ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

2828
อัตราการรอดชพีในผูป่้วยมัลตเิพลิมัยอโิลมาหลังไดรั้บการปลกูถา่ยไขกระดกูและปัจจัยทีส่ัมพันธ์

ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์

2829
อัตราการรอดชวีติ และปัจจัยทีม่ผีลตอ่อัตราการรอดชวีติ ของผูป่้วยมะเร็งตอ่มไทมัส ใน

โรงพยาบาลศริริาช ชว่งปีพ.ศ. 2540-2556
ผศ. นพ.ปรัญญา สากยิลักษณ์ ศัลยศาสตร์
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2830

อัตราการรอดชวีติ ลักษณะทางคลนิกิและผลการรักษาในผูป่้วยมะเร็งเยือ่บผุวิรังไขช่นดิ clear cell

 จ าแนกตามการพบภาวะเยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผดิทีใ่นโรงพยาบาลระดับตตยิภมูแิหง่หนึง่ของ

ประเทศไทย : การศกึษาแบบยอ้นหลัง

พญ.รจุา จรัสสงิห์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2831
อัตราการรอดชวีติและสาเหตกุารตายในผูป่้วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยี ชนดิแอลฟาและเบตา้ ใน

ประเทศไทย
นพ.สรุกานต ์เจนสัจวรรณ์ กมุารเวชศาสตร์

2832

อัตราการรอดชวีติในการรักษาดว้ย ยากระตุน้ จเีอ็นอารเ์ฮช รว่มกับยาทาม็อกซเิฟ่น เปรยีบเทยีบ

กับการใหย้าเคมบี าบัดอเดยีไมซนิและไซโครฟอสฟาไมด ์รว่มกับยาทาม็อกซเิฟ่นในหญงิวยักอ่น

หมดประจ าเดอืนทีเ่ป็นมะเร็งเตา้นมระยะแรก

นพ.ฐติกิร ไกรสรกลุ ศัลยศาสตร์

2833 อัตราการรอดชวีติในผูป่้วยเด็กทีป่่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิ AML ในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2834
อัตราการรอดชวีติในผูป่้วยมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดินอนฮอดจก์นิทีม่กีารตดิเชือ้เอชไอวใีน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2835 อัตราการรอดชวีติของผูป่้วย Hemophagocytic syndrome ในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2836 อัตราการรอดชวีติที ่5 ปีของผูป่้วยโรคอะไมลอยโดซสิชนดิท่ัวรา่งกายในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ อายรุศาสตร์

2837

อัตราการสัง่จา่ยวคัซนีไขห้วดัใหญต่ามขอ้บง่ชีส้ าหรับผูป่้วยกลุม่เสีย่งและปัจจัยทีม่ผีลตอ่

พฤตกิรรมการสัง่จา่ยวคัซนีไขห้วดัใหญส่ าหรับผูป่้วยนอกโดยแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิา

อายรุศาสตร ์ระหวา่งเดอืน มถินุายน 2554 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2555

อ. นพ.วรีชยั ศรวีณชิชากร อายรุศาสตร์

2838

อัตราการอยูร่อด และ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การอยูร่อดของผูป่้วยทีม่กีารแตกของกอ้นมะเร็งเซลลต์ับที่

ไดรั้บการรักษาดว้ยวธิอีดุหลอดเลอืดแดงทีไ่ปเลีย้งกอ้นหรอืการรักษาดว้ยวธิปีระคับประคอง ณ 

โรงพยาบาลศริริาช

รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รังสวีทิยา

2839
อัตราการอยูร่อด และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพยากรณ์โรคในผูป่้วยเนือ้งอกของอวยัวะตา่งๆที่

แพรก่ระจายไปทีก่ระดกูสันหลัง
อ. นพ.มนตช์ยั เรอืงชยันคิม ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2840
อัตราการอบุัตใิหมข่องเชือ้ Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) หลังไดรั้บการ

รักษาดว้ยยาตา้นจลุชพีในหอผูป่้วยอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช
อ.นพ.อนุภพ จติตเ์มอืง อายรุศาสตร์

2841
อัตราของผูป่้วยเด็กทีต่ดิเชือ้เอชไอวใีนคลนีกิเอชไอว ีภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ทีม่ผีลแอนตบิอดตีอ่เชือ้เอชไอวเีป็นลบหลังไดรั้บการรักษา
รศ. พญ.เกษวด ีลาภพระ กมุารเวชศาสตร์
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2842
อัตราความส าเร็จ และปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความส าเร็จในการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจดว้ยแรงดันบวกชนดิ

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

2843 อัตราความส าเร็จของการเย็บผกูปากมดลกูของสตรตีัง้ครรภใ์นรพ.ศริริาช พญ.ผณทิรา มณีรัตน์ประเสรฐิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2844
อัตราความส าเร็จของการไมเ่กดิภาวะปัสสาวะตกคา้ง เมือ่ถอดสายสวนปัสสาวะภายใน 24 ชัว่โมง

หลังการผา่ตัดทางชอ่งคลอดทีม่กีารแกไ้ขผนังชอ่งคลอดทางดา้นหนา้
ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2845
อัตราความส าเร็จทางเทคนคิของการรักษามะเร็งตับโดยการใหเ้คมบี าบัดผา่นทางหลอดเลอืดแดง

จากนอกตับ
อ. นพ.สาธติ โรจน์วชัราภบิาล รังสวีทิยา

2846
อัตราสว่นของลักษณะแสดงออกทางคลนิกิแบบตา่งๆ และการด าเนนิโรคของผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้

เรือ้รังในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

2847
อัตราอบุัตกิารณ์การเกดิโรคมะเร็งชนดิใหม ่ภายหลังจากการเกดิมะเร็งชนดิแรกของผูป่้วยมะเร็งใน

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

2848 อาการทางคลนิกิของผูป่้วยหลังการผา่ตัด tethered cord syndrome อ. นพ.อัคคพงษ์ นติสิงิห์ ศัลยศาสตร์

2849 อาการทางจติเวชในผูป่้วยเด็กโรคเอสแอลอทีีไ่ดรั้บการปรกึษาทางจติเวชในโรงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.วฐิารณ บญุสทิธิ กมุารเวชศาสตร์

2850
อทิธพิลการรับรูโ้ครงสรา้งเป้าหมายทีม่ตีอ่ผลการปฏบิัตงิานของบคุลากรสายสนับสนุนสังกัด

มหาวทิยาลัยโดยมเีป้าหมายเชงิสัมฤทธิแ์ละความยดึมั่นผกูพันในงานเป็นตัวแปรสง่ผา่น
นางสาววารณีุ ทองดี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2851
อทิธพิลของโรครว่ม ดัชนีมวลกาย และภาวะซมึเศรา้ ตอ่การฟ้ืนตัวหลังผา่ตัดในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการ

ผา่ตัดกระดกูสันหลังระดับเอว
นางสาวพัชร ีบตุรแสนโคตร ฝ่ายการพยาบาล

2852

อทิธพิลของภาวะผูน้ าเชงิปฏริปูทีส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการใชร้ะบบสารสนเทศของ

กระบวนการ เปลีย่นผา่นระบบ กรณีศกึษาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการโรงพยาบาลศริริาช 

(eHIS)

นางสาวรัตนา ปัดถา ฝ่ายสารสนเทศ

2853
อมิคิวมิอดครมีชนดิ 5%ส าหรับการรักษาหดูหงอนไกบ่รเิวณรอบทวารหนักและอวยัวะเพศสตรแีละ

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

2854

อบุัตกิารและปัจจัยเสีย่งของหวัใจหอ้งลา่งเตน้ผดิจังหวะในผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลอืดทีม่กีาร

ท างานของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยผดิปกตทิีไ่ดรั้บการผา่ตัดบายพาสเสน้เลอืดหวัใจโดยไมไ่ดรั้บการใส่

เครือ่งกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าชนดิฝัง

อ. นพ.ธรีพงศ ์โตเจรญิโชค ศัลยศาสตร์

2855
อบุัตกิารณ์ และปัจจัยเสีย่งของการเกดิบาดแผลผา่ตัดตดิเชือ้บรเิวณขาหนีบภายหลังการผา่ตัด

เปลีย่นทางเดนิหลอดเลอืดแดง
ศ. นพ.ประมขุ มทุริางกรู ศัลยศาสตร์
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2856

อบุัตกิารณ์ ความรนุแรง และปัจจัยทีต่รวจพบความผดิปกต ิของผลการตรวจวเิคราะหเ์คมขีองเลอืด

 การตรวจ complete blood count การถา่ยภาพรังสปีอด คลืน่ไฟฟ้าหวัใจ ในผูป่้วยกอ่นไดรั้บการ

ระงับความรูส้กึ

รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิัญญวีทิยา

2857
อบุัตกิารณ์ ปัจจัยเสีย่ง ลักษณะทางคลนิกิและการพยากรณ์โรคของโรคหลอดเลอืดสมองในผูป่้วย

วณัโรคเยือ่หุม้สมอง
นพ.พงศธร เรอืงรองหรัิญญา อายรุศาสตร์

2858 อบุัตกิารณ์เกดิภาวะอณุหภมูกิายต า่หลังจากการผา่ตัดหวัใจทีต่อ้งใชเ้ครือ่งปอดและหวัใจเทยีม อ. นพ.เชาวนันท ์ค าตุย้เครอื วสิัญญวีทิยา

2859
อบุัตกิารณ์และการพยากรณ์โรคของภาวะหวัใจท างานผดิปกตทิีเ่กดิจากการตดิเชือ้ ในผูป่้วยตดิ

เชือ้รนุแรงและมภีาวะช็อค
ผศ. นพ.สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์

2860 อบุัตกิารณ์และความเสีย่งโรคกระดกูหกัในทารกแรกเกดิ ศ. ดร. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2861
อบุัตกิารณ์และความสัมพันธร์ะหวา่งการเกดิผืน่แพย้าจาก oxcarbazepine กับ ยนีส ์HLA-B*1502

 ในโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.ปราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิัญญวีทิยา

2862
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งการเกดิภาวะแทรกซอ้นระบบทางเดนิน ้าดภีายหลังการผา่ตัดปลกูถา่ย

ตับในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.วราพรรณ นุ่มประสทิธิ์ ศัลยศาสตร์

2863
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งของการเกดิซ า้ของภาวะน ้าในหชูัน้กลางหลังจากการผา่ตัดแกไ้ขเพดาน

โหว่
อ. นพ.พรีศักดิ ์ฉอดตระการกจิ ศัลยศาสตร์

2864
อบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งของการเกดิหลอดเลอืดด าทีใ่นชอ่งทอ้งอดุตันในผูป่้วยทีม่ผีวิหนังแข็ง 

ผูท้ีม่แีผลหรอืแผลหายจากโรคหลอดเลอืดด าเสือ่ม
ผศ. ดร. นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

2865

อบุัตกิารณ์และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับภาวะ agranulocytosis และ leukopenia ในผูป่้วย โรคจติ

เภททีรั่กษาดว้ยยาโคลซาปีน ณ หน่วยตรวจโรคจติเวช โรงพยาบาลศริริาช และโรงพยาบาลศรี

ธัญญา ระหวา่งปี 2551-2556

พญ.นพวรรณ ตันศริมิาศ จติเวชศาสตร์

2866
อบุัตกิารณ์และปัจจัยทีใ่ชท้ านายภาวะหวัใจหอ้งลา่งเตน้ผดิจังหวะในผูป่้วยทีใ่สเ่ครือ่งกระตุน้หวัใจ

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

2867
อบุัตกิารณ์และปัจจัยทีม่คีวามเกีย่วพันกับการเกดิลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดด าจากความรอ้น

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

2868
อบุัตกิารณ์และผลการรักษาสตรตีัง้ครรภท์ีม่อีาการชกัจากภาวะพษิแหง่ครรภท์ีม่าคลอดหรอืไดรั้บ

การผา่ตัดคลอด : การศกึษายอ้นหลังในระยะเวลา 12 ปี จากหนึง่หน่วยบรกิารระดับตตยิภมูิ
รศ. พญ.เสาวภาคย ์จ าปาทอง วสิัญญวีทิยา

2869 อบุัตกิารณ์และผลลัพธท์างคลนิกิของผูป่้วย STEMI ทีม่ ีAtrial fibrillation รศ. พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์
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2870
อบุัตกิารณ์และลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยตดิเชือ้ทีม่อืเนือ่งจากไดรั้บบาดเจ็บ ซึง่เขา้รับการ

รักษาทีแ่ผนกศัลยกรรมอบุัตเิหต ุโรงพยาบาลศริริาชในชว่ง 5 ปี
ผศ. นพ.เรวตั ชณุหสวุรรณกลุ ศัลยศาสตร์

2871 อบุัตกิารณ์การเกดิกระดกูหกัในเด็ก ของโรงพยาบาลศริริาช ศ. นพ.กมลพร แกว้พรสวรรค์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2872
อบุัตกิารณ์การเกดิภาวะแทรกซอ้นจากการระงับความรูส้กึในผูป่้วยตัง้ครรภแ์ฝด ทีม่าเขา้รับการ

ผา่ตัดคลอดบตุรทางหนา้ทอ้ง
ผศ. พญ.พัชรยีา นวิฒัน์ภมูนิทร์ วสิัญญวีทิยา

2873
อบุัตกิารณ์การเกดิภาวะแทรกซอ้นระบบทางเดนิหายใจในผูป่้วย Myasthenia gravis ทีม่ารับการ

รักษาโดยวธิผีา่ตัดตอ่มไทมัส ณ หอ้งผา่ตัดโรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.อภชิาต ศภุธรรมวทิย์ วสิัญญวีทิยา

2874
อบุัตกิารณ์การเกดิภาวะโซเดยีมผดิปกตใินผูป่้วยเด็กโรคอจุจาระรว่งเฉียบพลันในโรงพยาบาล

ระดับตตยิภมูิ
อ.พญ.ธนพร ไชยภักดิ์ กมุารเวชศาสตร์

2875 อบุัตกิารณ์การเตน้ผดิปกตขิองหวัใจทารกขณะเจ็บครรภค์ลอด พญ.กณษิฐา บญุชวน สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2876
อบุัตกิารณ์ของเชือ้กอ่โรคในผูป่้วยเด็กโรคมะเร็งทีม่ภีาวะไขร้ว่มกับระดับเม็ดเลอืดขาวต า่ทีไ่ด ้รับ

การรักษาตามแนวปฏบิัตขิองภาควชิากมุารเวชศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
อ. พญ.ณัศวรี ์วฒันา กมุารเวชศาสตร์

2877 อบุัตกิารณ์ของโรคเบาหวานประเภทที ่2 ในผูป่้วยไทยทีม่ภีาวะกระดกูสะโพกหกั ผศ. นพ.วรีะศักดิ ์สทุธพิรพลางกรู ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2878
อบุัตกิารณ์ของโรคไตวายเรือ้รังทีเ่กดิตามหลังภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันในหออภบิาลผูป่้วยเด็ก

วกิฤติ
ผศ.พญ.นันทวนั ปิยะภาณี กมุารเวชศาสตร์

2879 อบุัตกิารณ์ของโรคถงุน ้าในไตชนดิถา่ยทอดแบบลักษณะเดน่ในผูป่้วยหลอดเลอืดสมองโป่งพอง อ. นพ.หลักชยั พลวจิติร ศัลยศาสตร์

2880
อบุัตกิารณ์ของการตดิเชือ้แบคทเีรยีและไวรัสในน ้าไขสันหลังในผูป่้วยโรคปลอกประสาทอักเสบ

ชนดิเอ็นเอ็มโอขณะก าเรบิในคนไทย
อ.พญ.จริาพร จติประไพกลุศาล อายรุศาสตร์

2881
อบุัตกิารณ์ของการหายขาดและปัจจัยทีม่ผีลตอ่อัตราการหายขาดตอ่การรักษาแบบทตุยิภมูใิน

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

2882
อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงภายใน 24 ชัว่โมงแรกหลังการผา่ตัดทางเดนิ

หายใจสว่นบน ในผูป่้วยทีม่ภีาวะหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุกัน้, การศกึษายอ้นหลัง
รศ. พญ.เสาวภาคย ์จ าปาทอง วสิัญญวีทิยา

2883

อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดกระเพาะอาหารเพือ่ลดความอว้น

โดยใชว้ธิกีารระงับความเจ็บปวดโดยการควบคมุการบรหิารยาทางเสน้เลอืดดว้ยตนเอง, การศกึษา

ยอ้นหลัง

ผศ.พญ.ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ วสิัญญวีทิยา



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

2884 อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดขอ้เขา่, การศกึษายอ้นหลัง รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิัญญวีทิยา

2885
อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดขอ้เทา้และเทา้, การศกึษา

ยอ้นหลัง
รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิัญญวีทิยา

2886 อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดขอ้ไหล,่ การศกึษายอ้นหลัง รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิัญญวีทิยา

2887 อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดขอ้มอืและมอื, การศกึษายอ้นหลัง รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิัญญวีทิยา

2888 อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดขอ้สะโพก, การศกึษายอ้นหลัง รศ. พญ.อรศิรา เอีย่มอรณุ วสิัญญวีทิยา

2889 อบุัตกิารณ์ของความปวดระดับปานกลางถงึรนุแรงหลังการผา่ตัดตอ่มทอนซลิ, การศกึษายอ้นหลัง รศ. พญ.เสาวภาคย ์จ าปาทอง วสิัญญวีทิยา

2890
อบุัตกิารณ์ของทารกน ้าหนักมากกวา่อายคุรรภใ์นไตรมาสทีส่ามในสตรตีัง้ครรภท์ีม่ปัีจจัยเสีย่งตอ่

เบาหวานแตม่ผีลการตรวจเลอืดไมเ่ป็นเบาหวานและในสตรตีัง้ครรภท์ีไ่มม่ปัีจจัยเสีย่ง
พญ.ธารทพิย ์อทัุยพัฒน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2891 อบุัตกิารณ์ของภาวะเลอืดออกภายหลังการถอนฟันในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาตา้นการเกดิลิม่เลอืด ทันตแพทยน์วิฒัน์ พันธไ์พศาล ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

2892
อบุัตกิารณ์ของภาวะความดันโลหติสงูเรือ้รัง 6 สัปดาหห์ลังคลอดในหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะครรภ์

เป็นพษิ
พญ.นลัท สมภักดี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2893 อบุัตกิารณ์ของภาวะรา่งกายปฏเิสธไตใหมร่ะยะเริม่แรกในผูป่้วยเด็กหลังการปลกูถา่ยไต อ. พญ.ธนพร ไชยภักดิ์ กมุารเวชศาสตร์

2894 อบุัตกิารณ์ของระดับ ADAMTS13 ทีต่ า่ในผูป่้วยโรคเอสแอลอทีีม่เีกล็ดเลอืดต า่ ผศ.นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

2895
อบุัตกิารณ์ภาวะขาดออกซเิจนแรกคลอดในทารกทีเ่กดิจากมารดาทีม่ภีาวะครรภเ์ป็นพษิขัน้รนุแรง

ทีไ่ดรั้บการผา่ตัดคลอด ณ โรงพยาบาลศริริาช
รศ. พญ.เสาวภาคย ์จ าปาทอง วสิัญญวีทิยา

2896 อปุสรรคในการดแูลผูป่้วยสมองเสือ่มและความตอ้งการของผูด้แูลผูป่้วยสมองเสือ่ม นางสาวภษูณศิา ยงัอยู่ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

2897
อปุสรรคตอ่การสอบเพือ่รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมและขอ้เสนอแนะในทัศนะ

ของบัณฑติแพทยน์านาชาติ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พญ. กษณา รักษมณี และ 

น.ส.ชนันยา หอ่เกยีรติ
การศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

2898 ฮทีชอ๊คโปรทนีในเนือ้งอกกระดกูชนดิกึง่รา้ยและคอรโ์ดมา่ รศ. นพ.อภชิาต ิอัศวมงคลกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2899
A STUDY OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF SELF-RATING SCALES FOR ASSESSING 

EXPERIENTIAL AVOIDANCE

รองศาสตราจารย ์ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ และ

 นายณพล พรรณจติต์
จติวทิยาคลนิกิ

2900
COMPARATIVE OF INDENTED WRITING IMPRESSION ON GLOSSY PAPER WITH 

ELECTROSTATIC DETECTION APPARATUS (ESDA) AND GELATIN LIFTERS

รองศาสตราจารย ์นพ. วสิตูร ฟองศริไิพบลูย ์และ

 น.ส.ศรัญญา อตุคดุ
นติเิวชศาสตร์

2901
SURVIVAL OF TUBERCULOSIS PATIENTS WITH HIV INFECTIONS AT 

BAMRASNARADURA

รองศาสตราจารย ์นพ. วนัิย รัตนสวุรรณ และ 

น.ส.ภณศา วงศาศริภัิทร
เวชศาสตรป้์องกันและสังคม
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2902
THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF FEAR OF MISSING OUT SCALE (FOMOS): THAI 

VERSION

รองศาสตราจารย ์ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ และ

 น.ส.จรนิทรรั์ตน์ เรอืงแจม่
จติวทิยาคลนิกิ

2903 THE ROLE OF DIALOGUE WORKSHOPS ON EMPATHY IN MEDICAL RESIDENTS
รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. เชดิศักดิ ์ไอรมณีรัตน์ 

และ พ.ท.หญงิจติรวณีา มหาคตีะ
ศัลยศาสตร์

2904
เทคนคิการเตรยีมสไลดอ์ยา่งงา่ยส าหรับการยอ้มส ีPapanicolaou ของการตรวจเซลลว์ทิยาของ

ปากมดลกูแบบองิสารน ้า
ผศ. พญ.ปัทมา เชาวโ์พธิท์อง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2905

โอกาสตรวจพบการตดิเชือ้ทีส่ายเครือ่งกระตุน้กระตกุหวัใจและลิน้หวัใจจากคลืน่สะทอ้นเสยีง

หวัใจทางหลอดอาหาร ในกลุม่ผูป่้วยคนไทยทีม่เีครือ่งกระตุน้หวัใจตดิเชือ้และมานอนรอถอด

สายในโรงพยาบาล

อ. พญ.อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

2906

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกอ่นและหลังการใชง้านระหวา่งถงุเบา้ออ่นขาเทยีมแบบซลิโิคนโล

คอสโลคอลเมด (Low Cost Local Made) และถงุซลิโิคนแบบออตโต บอ๊ก ยนูีโอ ยนูีฟอรม์ 

(Ottobock® Uneo (Uniform)) ในดา้นการกระจายแรงทีก่ระท าตอ่ตอขาและความทนทานของ

ถงุซลิโิคน

อ.จตุมิา รัตนคช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2907
การแยกสว่นของเนือ้ตับแบบอัตโนมัตใินผูป่้วยทีม่ปีรมิาณเหล็กเกนิโดยใชว้ธิแีบบ K-means ใน

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

2908 การใชเ้ทคโนโลยกีารขึน้รปูดว้ยเครือ่งพมิพส์ามมติใินการท าปลอกหุม้ขาเทยีมแกนในระดับใตเ้ขา่ อจตุมิา รัตนคช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2909 การด าเนนิโรคและผลการรักษาเนือ้งอกตอ่มหมวกไตชนดิ ฟีโอโครโมไซโตมา ในหญงิตัง้ครรภ์ ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

2910
การตรวจสอบแนวทาง 2 ขัน้ตอนทีใ่ช ้the NAFLD fibrosis score และการตรวจวดั liver stiffness

 ในการพยากรณ์พังผดืตับระดับรนุแรงในผูป่้วยโรคตับคัง่ไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอล์
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

2911
การตัง้ครรภท์ีแ่ทรกซอ้นโดยเนือ้งอกรังไข ่ผลตอ่มารดาและทารกในครรภ:์ ขอ้มลู 5 ปียอ้นหลัง

ของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ในประเทศไทย
ผศ. พญ.ปัทมา เชาวโ์พธิท์อง สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2912
การทดสอบประสทิธภิาพทางคลนิกิของผลติภัณฑบ์ ารงุผมทีม่สีว่นผสมของ กวาวเครอืขาว ขงิ 

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

2913
การน ารอ่งการใหย้าตา้นไวรัสเอชไอวเีพือ่ป้องกันการตดิเชือ้กอ่นสัมผัสเชือ้ในวยัรุน่ทีม่คีวามเสีย่ง

ตอ่การตดิเชือ้ไวรัสเอชไอวใีนประเทศไทย
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

2914 การพัฒนาวธิ ีReal – time PCR ส าหรับการตรวจ HLA typing นางสาวจริาภรณ์ ประเสรฐิสังข์ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด
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2915 การลงทะเบยีนผูป่้วยชาวไทยทีเ่ป็นโรคพังผดืในปอดชนดิไมท่ราบสาเหตุ ผศ. นพ.ศภุฤกษ์ ดษิยบตุร อายรุศาสตร์

2916
การลงทะเบยีนผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวเฉียบพลันชนดิลมิฟอยดท์ีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยใหม ่และเก็บ

สารพันธกุรรมเพือ่ใชต้รวจการกลายพันธุข์องยนี
ผศ. นพ.ธรีะ ฤชตุระกลู อายรุศาสตร์

2917
การลดอัตราการปนเป้ือนของการเจาะเลอืดสง่ตรวจเพาะเชือ้ในผูป่้วยฉุกเฉนิดว้ยโครงการ SIEM 

Clean Hemoculture
อ. พญ.ทพิา ชาคร เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

2918 การวเิคราะหล์ักษณะเนือ้เยือ้หวัใจในผูป่้วยเบาหวานโดยการตรวจดว้ยสนามแมเ่หล็ก ศ.นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

2919

การวจัิยหลายสถาบัน แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาออกฤทธิแ์ละยาหลอก

เพือ่ศกึษาประสทิธผิล และความปลอดภัยของยาไลเกลซิแูมบ (ควิจอี0ี31) ในการรักษาโรค

ลมพษิเรือ้รังทีเ่กดิขึน้เอง (Chronic Spontaneous Urticaria, CSU) ในวยัรุน่และผูใ้หญท่ีไ่มไ่ดรั้บ

การควบคมุทีเ่พยีงพอดว้ยยาตา้นฮสิตามนี ชนดิ เอช1 (Protocol No. CQGE031C2302)

ศ. พญ.กนกวลัย กลุทนันทน์ ตจวทิยา

2920

การศกึษาเปรยีบเทยีบการใชย้าแกไ้อและหวดัเพือ่การรักษาโรคไขห้วดัในผูป่้วยเด็กทีอ่ายนุอ้ยกวา่

 6 ปี ทีม่าตรวจรักษาทีต่กึผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลศริริาช ระหวา่งกมุารแพทย ์และแพทยเ์วช

ปฏบิัตท่ัิวไป

ผศ. นพ.วรพันธ ์เกรยีงสนุทรกจิ กมุารเวชศาสตร์

2921
การศกึษาเปรยีบเทยีบการระงับปวดทีเ่สน้ประสาทระดับขา กับ การฉีดยาชาเฉพาะทีบ่รเิวณทีท่ า

การผา่ตัด ในการระงับอาการปวดภายหลังการผา่ตัดแกไ้ขเสน้เอ็นกระดกูเทา้และขอ้เทา้ในเด็ก
รศ. พญ.พรีะจติร เอีย่มโสภณา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2922

การศกึษาเปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติของผูป่้วยมะเร็งทีล่ามไปกระดกู ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดรั้บการรักษา

อาการปวดดว้ยแผนการรักษาแบบสงวนและกลุม่ทีใ่ชย้ากลุม่ฝ่ินตามค าแนะน าขององคก์ารอนามัย

โลก

 ผศ.นพ.นันตสรณ์ สญิจน์บณุยะกลุ วสิัญญวีทิยา

2923
การศกึษาเรือ่งปัจจัยเสีย่งของภาวะยดึตรงึกระดกูลม้เหลวดว้ยแกนดามกระดกูชนดิ 

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

2924

การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบผลของการใหย้าตา้นฮสีตามนี 1 และ 2 เปรยีบเทยีบกับยาหลอก

เพือ่ป้องกันความดันเลอืดต า่จากการใหย้าโปรตามนีในคนไขผ้า่ตัดหวัใจทีต่อ้งใชเ้ครือ่งปอดและ

หวัใจเทยีม

รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิัญญวีทิยา

2925
การศกึษาแบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใหส้ารละลายกลโูคสทางปากเพือ่รักษา

ภาวะน ้าตาลในเลอืดต า่ในทารกแรกเกดิ
รศ. พญ.รัชฎา กจิสมมารถ กมุารเวชศาสตร์

2926
การศกึษาการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางหวัใจทีร่นุแรงและลักษณะทางคลนิกิในผูป่้วยหวัใจหอ้งบน

สัน่พลิว้ทีไ่มม่อีาการใน รพ.ศริริาช
รศ. พญ.วรางคณา บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์
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2927
การศกึษาการท ากายภาพบ าบัดแกผู่ป่้วยสงูอายเุพือ่ป้องกันภาวะมวลกลา้มเนือ้ลดลงในหอ

อภบิาลผูป่้วยวกิฤตศัลยกรรม
รศ.พญ.อรอมุา ชยัวฒัน์ วสิัญญวีทิยา

2928
การศกึษาความชกุของการเปลีย่นแปลงในระดับพันธกุรรม ในผูป่้วยทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 65

 ปีขึน้ไป ทีม่ภีาวะซดีโดยไมท่ราบสาเหตุ
อ. นพ.เอกพันธ ์ครพุงศ์ อายรุศาสตร์

2929
การศกึษาความตรงและความเทีย่งของแบบสอบถามเกีย่วกับคณุภาพชวีติของผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะ

แพอ้าหารโดยผูป้กครองฉบับภาษาไทย
ผศ. พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

2930 การศกึษาความสัมพันธข์องสอีจุจาระกับระดับบลิริบูนิในเลอืดในผูป่้วยเด็กโรคทางเดนิน ้าดอีดุตัน นางสาวณัฐธดิา หวัน่ท๊อก ฝ่ายการพยาบาล

2931
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่ง อัตราสว่นเม็ดเลอืดขาวนวิโทรฟิลลต์อ่ลมิโฟไซตก์ับการพยากรณ์

โรคมะเร็งตับ
ผศ. พญ.มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

2932 การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งระดับความเสือ่มของไตกับการหยา่เครือ่งชว่ยหายใจในผูป่้วยวกิฤต อ. นพ.ธรรมพร เนาวร์ุง่โรจน์ อายรุศาสตร์

2933

การศกึษาคณุภาพชวีติและการวเิคราะหต์น้ทนุอรรถประโยชน์ในการรักษา โรคมะเร็งแพรก่ระจาย

มายงักระดกูสันหลัง ดว้ยวธิกีารผา่ตัดรว่มกับการฉายรังสรัีกษาเปรยีบเทยีบกับการฉายรังสรัีกษา

เพยีงอยา่งเดยีว

ผศ. นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2934 การศกึษาชนดิของนมทีท่ารกน ้าหนักตัวนอ้ยมากไดรั้บภายหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล นพ.พงษ์วฒุ ิธนะอนันตม์งคล กมุารเวชศาสตร์

2935 การศกึษาทัศนคตติอ่การเยีย่มบา้นของนักศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ นายจตรุภัทร ตันตวิงศ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

2936
การศกึษาน ารอ่งการใชเ้ทคโนโลยกีารขึน้รปูดว้ยเครือ่งพมิพส์ามมติใินการท าปลอกหุม้ขาเทยีม

แกนในระดับใตเ้ขา่
นางสาวจตุมิา รัตนคช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2937 การศกึษาน ารอ่งผลของแผน่รองรองเทา้ชนดิเสน้ใยคารบ์อนในการเดนิของคนปกติ นางสาวศศธิร สขุถมยา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2938
การศกึษาประสทิธภิาพของเลเซอร ์IPL ในการรักษาโรคตอ่ม meibomian gland ท างานผดิปกติ

ในผูป่้วยหลังการผา่ตัดเปลีย่นกระจกตา
ผศ.พญ.ชารนัีนท ์จริภาไพศาล จักษุวทิยา

2939
การศกึษาประสทิธภิาพของแบบสอบถาม V-RQOL ฉบับภาษาไทยในการวดัการเปลีย่นแปลง

ปัญหาความผดิปกตขิองการออกเสยีงทีม่ผีลตอ่คณุภาพชวีติ
ผศ. พญ.ฉันทชิา โชตกิวณชิย์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2940
การศกึษาประสทิธภิาพของการหลอ่แบบขาเทยีมระดับใตเ้ขา่ชนดิกระจายน ้าหนักท่ัวทัง้เบา้โดย

ใชถ้งุดดูสญุญากาศโพลสีไตรนี
Mr.Kazuhiko Sasaki โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร
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2941
การศกึษาผลการรักษาของโรคเชือ้ราจากกลากแทท้ีเ่ล็บเทา้และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเนน้ปัจจัย

ดา้นการกระทบกระแทกตอ่เล็บเทา้
ผศ. นพ.สมุนัส บณุยะรัตเวช ตจวทิยา

2942

การศกึษาผลการรักษาภาวะเหงือ่ออกมากผดิปกตบิรเิวณฝ่ามอืทีไ่ดรั้บการรักษาโดยวธิกีารเจาะรู

ขนาดเล็กดว้ยเลเซอรค์ารบ์อนไดออกไซดเ์พือ่ชว่ยการซมึผา่นสารโบทลูน่ัิมท็อกซนิชนดิ เอ: 

การศกึษายอ้นหลัง

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

2943
การศกึษาผลของคอตโิคสเตยีรอยดต์อ่ภาวะช็อกจากการตดิเชือ้ทีไ่ดรั้บยากระตุน้ความดันในผูป่้วย

เด็ก: การศกึษาน ารอ่ง
ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์

2944
การศกึษาผลลัพธร์ะยะยาวภายหลังการผา่ตัดตอ่มหมวกไตในผูป่้วยกลุม่ primary aldosteronism

 ทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

2945 การศกึษาลักษณะของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ 12 ลดี ทีส่ัมพันธก์ับภาวะน ้าในเยือ่หุม้หวัใจ ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์

2946

การศกึษาวจัิย ระยะที ่4 ท าในพหสุถาบัน ดว้ยวธิกีารสังเกต ในผูป่้วยโรคเกล็ดเลอืดต า่เรือ้รังที่

ไดรั้บการรักษาดว้ย ยาเอลทรอมโบแพก ในตลาดเกดิใหม ่(การศกึษา CITE) (Protocol 

No.CETB115BIC02)

ศ. นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

2947

การศกึษาวจัิยความปลอดภัยของการใหย้าไอดารซูซิแูมบทางหลอดเลอืดด าโดยใหย้าขนาดเดยีว 

 แบบเปิดเผยการรักษา ไมม่กีลุม่ควบคมุ โดยผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บคัดเลอืกเขา้รว่มโครงการจะตอ้งมา

จากการศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่2บ/ี3 ซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนนิการวจัิยกับยาดาบกิาทรานเอทซิิ

เลทเพือ่การรักษาและการป้องกันภาวะลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดด าในระดับทตุยิภมู ิ

รองศาสตราจารย ์นายแพทยบ์ญุช ู พงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

2948
การศกึษาวจัิยออนนกิซ ์วนั; การศกึษาวจัิยทางคลนิกิ ควบคมุโดยการสุม่ดว้ย รโีซลทู ออนนกิซ ์

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

2949
การศกึษาสัณฐานกระดกูแขง้ของคนไทยจากภาพถา่ยเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ าหรับออกแบบ

โลหะดามกระดกูทีเ่หมาะสมกับกายวภิาค
รศ. นพ.กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

2950
การศกึษาอบุัตกิารณ์ ปัจจัยเสีย่ง การรักษา และผลลัพธ ์ภาวะการตดิเชือ้รนุแรงในกระแสโลหติ

และภาวะช็อกจากการตดิเชือ้ในเด็กตัง้แตเ่ริม่วนิจิฉัยแบบพหสุถาบัน
ผศ. พญ.สวุรรณี ผูม้ธีรรม กมุารเวชศาสตร์

2951
การส ารวจระดับประเทศถงึประสทิธผิลของอปุกรณ์ลา้งจมกูและความพงึพอใจของผูป่้วยตอ่

อปุกรณ์ลา้งจมกู
อ. นพ.ไตรภมู ิสวุรรณเวช โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

2952 ความเครยีด วธิกีารเผชญิปัญหาและการฟ้ืนพลังของผูป้กครองเด็กโรคบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ นางสาวพชิชา จันหา จติเวชศาสตร์

2953
ความแมน่ย าของ QRS translation จากคลืน่ไฟฟ้าหวัใจในการท านายแกนบดิหวัใจเทยีบกับ

ภาพรังสวีนิจิคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหวัใจ
ศ. พญ.ธนัญญา บณุยศรินัินท์ อายรุศาสตร์
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2954 ความตอ้งการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวชิาชพี ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ นางสาวดษุฎ ีอรรจน์อังกรู วสิัญญวีทิยา

2955
ความสัมพันธร์ะหวา่ง T2 visceral pleural involvement และ positive N2 มผีลกระทบทาง

คลนิกิหรอืไม่
ผศ. นพ.ปณุณฤกษ์ ทองเจรญิ ศัลยศาสตร์

2956

ดัชนีคา่มมุบดิงอของหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นตน้และความยาวของหลอดเลอืดแดงใหญใ่ตห้ลอด

เลอืดแดงเลีย้งไต ในการท านายผลการรักษาโรคหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นชอ่งทอ้งโป่งพอง ใน

ผูป่้วยทีม่กีารบดิงอของหลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นตน้ขัน้รนุแรง ดว้ยวธิกีารสอดใสห่ลอดเลอืด

เทยีมผา่นทางขาหนีบ

น.ต. รศ. นพ.คามนิ ชนิศักดิช์ยั ศัลยศาสตร์

2957
ทัศนะของนักศกึษาทีม่ตีอ่การจัดสภาพแวดลอ้มทางวชิาการระดับบัณฑติศกึษา คณะ

แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐแหง่หนึง่
นางสาวญาดา ฉายแสง นติเิวชศาสตร์

2958
บทบาทของ Nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) และโปรตนีทีเ่กีย่วขอ้งในระบบตา้น

ออกซเิดชัน่ตอ่ความรนุแรงของมะเร็งเตา้นม: การศกึษาแบบยอ้นหลังในชิน้เนือ้มะเร็งเตา้นม
อ. ดร. นพ.ดลุยพัฒน์ สงวนรักษา ศัลยศาสตร์

2959
ประสทิธผิลและความเป็นไปไดใ้นการใช ้Siriraj Concurrent Trigger Tool โดยการก าหนดตัวสง่

สัญญาณแตเ่นิน่ๆ เพือ่ป้องกันการเกดิแผลกดทับ
นางสาวจฬุาพร ประสังสติ ฝ่ายการพยาบาล

2960
ประสทิธผิลของหนังสอืเรือ่งเลา่ประสบการณ์การดแูลผูป่้วยตอ่ระดับความวติกกังวล ความเศรา้

และความพงึพอใจของผูด้แูลผูป่้วยทีรั่บการรักษาแบบประคับประคอง
นายวฒันชยั กลัน่กลงึ ศนูยบ์รกิารพเิศษตา่งๆ

2961 ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยาสามัญวอรโิคนาโซลในการรักษาโรคตดิเชือ้รารกุราน รศ.นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2962
ปัจจัยเสีย่ง ผลการรักษาและความไวตอ่ยาตา้นเชือ้ราของเชือ้แคนดดิาทีไ่มใ่ชอ่ัลบแิคนในผูป่้วยที่

ตดิเชือ้แคนดดิาในกระแสเลอืดในโรงพยาบาลศริริาช
รศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

2963 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ผลลัพธท์างคลนิกิของวธิบี าบัดทดแทนไตในผูป่้วยไตวายเรือ้รังระยะสดุทา้ย ผศ. พญ.ไกรวพิร เกยีรตสินุทร อายรุศาสตร์

2964
ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเป็นครตูน้แบบส าหรับการเรยีนการสอนภาคปฏบิัตหิลักสตูร กายอปุ

กรณศาสตรบัณฑติของผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย
นางสาวพรชนก โพธิบ์ัณฑติย์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

2965
ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการพน่ขยายหลอดลมซ า้ในผูป่้วยเด็กทีห่ายใจมเีสยงวีด้ทีห่น่วยตรวจโรคนอก

กมุารฯ
ศ. พญ.บญุยิง่ มานะบรบิรูณ์ กมุารเวชศาสตร์

2966 ปัญหาการนอนและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในเด็กทีม่ภีาวะออทซิมึสเปกตรัมทีรั่กษาในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.จรยิา ทะรักษา กมุารเวชศาสตร์

2967
ฤทธิย์บัยัง้เชือ้ E.coli ของซร่ัีมและปัสสาวะของอาสาสมัครภายหลังรับประทานยาตน้แบบและยา

สามัญฟอสโฟมัยซนิ
ศ. นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

2968
ลักษณะทางคลนิกิ และการด าเนนิโรคของ โรคแอดดสิัน ทีเ่กดิตามหลังการผา่ตัดเนือ้งอกตอ่ม

หมวกไตชนดิ ฟีรโ์อโครโมไซโตมาทัง้ 2 ขา้ง
ผศ. นพ.ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์
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2969 อัตราการรอดชวีติของผูป่้วยเด็กโรค Wilms’ tumor ในโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.กมล เผอืกเพ็ชร กมุารเวชศาสตร์

2970
อัตราความส าเร็จของการใสแ่ละถอดอปุกรณ์ชว่ยพยงุในชอ่งคลอดดว้ยตนเองในผูป่้วยอวยัวะอุง้

เชงิกรานหยอ่น
ผศ. นพ.พชิยั ลรีะศริิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

2971

อบุัตกิารณ์ของการตายและการเกดิภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยผา่ตัดปอด ผูป่้วยผา่ตัดใสห่ลอดเลอืด

เทยีมชนดิขดลวดหุม้กราฟตผ์า่นทางหลอดเลอืดแดงระดับทรวงอกและชนดิขดลวดหุม้กราฟต์

ผา่นทางหลอดเลอืดแดงในชอ่งทอ้ง, การศกึษายอ้นหลัง

รศ. พญ.ศริลิักษณ์ สขุสมปอง วสิัญญวีทิยา

2972

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

2973

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.ประ

วทิย ์อัครเสรนีนท์
เภสัชวทิยา

2974
ACTIVATION OF T AND B CELL SUBSETS AND THEIR DEAD RECEPTOR EXPRESSION 

DURING ACUTE DENGUE INFECTION

น.ส.SIYU WANGและProf.Dr.Kovit 

Pattanapanyasat
วทิยาภมูคิุม้กัน

2975
ALTERATIONS OF FGF SIGNALING, ASPORIN EXPRESSION AND LUNG DEVELOPMENT 

IN NEWBORN MICE AFTER RECOVERY FROM HYPEROXIA-INDUCED LUNG INJURY

น.ส. ศภุสิรา  เถาะสวุรรณ และ ผูช้ว่ย

ศาสตราจารยด์ร.นพ. สรชยั  ศรสีมุะ
สรรีวทิยาการแพทย์

2976 ANTI-APOPTOTIC ROLE OF PAIRED BOX 4 (PAX4) IN PANCREATIC BETA-CELLS ศ.ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส วทิยาภมูคิุม้กัน

2977
Bacterial pathogenesis: dissecting the early stages of cellular invasion by the obligate 

intracellular bacterium Orientia tsutsugamushi
อ.ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย เภสัชวทิยา

2978
BIOLOGY OF INTERACTIONS BETWEEN NATURAL KILLER (NK) CELLS AND DENDRITIC 

CELLS IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS IN DIABETES
อ.ดร.พญ.จารภุา  สงูสถติานนท์ วทิยาภมูคิุม้กัน

2979

CHARACTERIZATION OF ANTIBODY RESPONSE TO ENTEROVIRUS 71 IN SERO-

POSITIVE HEALTHY DONORS BY MICRONRUTRALIZING AND ANTIBODY DEPENDENT 

ENHANCEMENT ASSAYS

น.ส. ลักขณา  ดาวดอน และ อาจารย ์ดร.พญ. 

ดวงจติ  กนษิฐานนท์
วทิยาภมูคิุม้กัน

2980
CHARACTERIZATION OF HBV IN HBsAg NEGATIVE BLOOD DONORS AT SIRIRAJ 

HOSPITAL, 2007 - 2011
ศ.ดร.พญ.รวงผึง้ สทุเธนทร์ จลุชวีวทิยา

2981
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
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2982
COMPARISON OF CYTOKINE PROFILES FROM PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR 

CELLS BETWEEN ANTI-EPILEPTIC ALLERGIC PATIENTS AND NON-ALLERGIC PEOPLE

นายพงศธร  คุม้ก าธรกลุ และ อ.ดร.นพ. ยทุธนา 

 ศรนีวลประเสรฐิ
วทิยาภมูคิุม้กัน

2983

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

2984
DETECTION OF VIRAL RNA BY HYBRIDIZATION CHAIN REACTION AND LATERAL 

FLOW IMMUNOASSAY

น.ส. ฉัฐสรุยี ์ สขุสมัย และ ศาสตราจารย ์ดร. 

ธารารัชต ์ ธารากลุ
วทิยาภมูคิุม้กัน

2985
DETERMINATION OF INFLUENZA NEURAMINIDASE ACTIVITY ON THE RECEPTOR 

BINDING PREFERENCES AND PROTECTION AGAINST THE VIRUS INFECTION
ศ.ดร.พไิลพันธ ์พธุวฒันะ จลุชวีวทิยาการแพทย์

2986
Development and Evaluation of Chimetric Antigen Receptor T cells (CAR-T Cells) for 

Treatment of Cancers
ศ.ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

2987 DEVELOPMENT OF A READY TO USE PCR REAGENT FOR DETECTION OF MDR-TB ศ.ดร.พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

2988
DEVELOPMENT OF DNA EXTRACTION DIRECTLY FROM SPUTUM USING 

MICROFIUIDIC CHIP
ศ.ดร.พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

2989
DNA chip for identification of MTB complex and typing M. tuberculosis using DigiTag 

platform
รศ. ดร.อังคณา  ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

2990 Drug repositioning เพือ่ตอ่ตา้นการตดิเชือ้ไวรัสเดงกี่
รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร 

และ น.ส.SHILU MALAKAR
วทิยาภมูคิุม้กัน

2991 EFFECT OF CURCUMA COMOSA EXTRACT TO THE DEVELOPMENT OF CHICK EMBRYO
น.ส.กัลยาณี สวา่งสาลแีละรศ.ทพญ.ยาดาฤด ีวริ

วฒุิ
กายวภิาคศาสตร(์กายวภิาคศาสตร)์

2992
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 ีปิ

ลกศริิ
กายวภิาคศาสตร์

2993

EFFECTS OF EPIGALLIOCATECHIN GALLATE (EGCG) AND CISSUS QUADRANGULARIS 

EXTRACT ON HUMAN ADIPOCYTE LIPOLYSIS AND APOPTOSIS WITH THEIR RELATED 

SIGNALING PATHWAYS

น.ส.สายไหม ชาตรแีละ

Asst.Prof.Dr.Chantacha Sitticharoon
สรรีวทิยาการแพทย์

2994

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.ประ

วทิย ์อัครเสรนีนท์
เภสัชวทิยา
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2995 Evaluation of Immune response to Zika virus in Thailand
ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ (นักวจัิย คอื ดร.

วรรณภา สอนใจ)
จลุชวีวทิยา

2996 Expression of humanized viral hemagglutinin gene in influenza virus
ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ (นางสาวกลุ

กัญญา จติตโ์อบออ้ม)
จลุชวีวทิยา

2997
Functional studies of malate dehydrogenase 2 (MDH2) and the genetic variants 

identified in families with autosomal dominant diabetes
อ.ดร.ประภาพร จงึตระกลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

2998
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

2999 GEOMETRIC MORPHOMETRIC STUDY OF THE SCAPULA IN THAIS
รองศาสตราจารย ์ดร. สทิธา ปิยสลีกลุ และ นาย

พรีนนท ์ถงึนาค
กายวภิาคศาสตร์

3000
IDENTIFICATION OF GENE CAUSING KIDNEY STONE DISEASE IN NORTHEASTERN 

THAI FAMILIES BY LINKAGE ANALYSIS AND EXOME SEQUENCING
ศ.ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส วทิยาภมูคิุม้กัน

3001
IDENTIFICATION OF INTRACELLULARY INDUCIBLE B. PSEUDOMALLEI GENES IN 

INFECTED NEUTROPHILS AND PROTEOMICS ANALYSIS OF INFECTED NEUTROPHILS

น.ส. พธ ู วถิาทานัง และ ศาสตราจารย ์ดร. สนุีย ์

 กอรปศรเีศรษฐ์
วทิยาภมูคิุม้กัน

3002
IDENTIFY TYPE OF ESTROGEN RECEPTORS AND SIGNALING PATHWAYS THAT 

ESTROGEN PROTECTS PANCREATIC BATE-CELLS APOPTOSIS FROM HIGH GLUCOSE
รศ.ดร.พญ.สวุฒัณี คปุตวิฒุิ สรรีวทิยาการแพทย์

3003 Imatinib ป้องกันการตายของเซลลต์ับออ่นชนดิเบตา้จากยาเดกซาเมททาโซน รศ.พญ.สวุฒัณี คปุตวิฒุิ สรรีวทิยา

3004

IN VITRO EVALUATION OF SINGLE DISK SULBACTAM COMBINATION WITH 

DIFFERENT ANTIMICROBIAL AGENTS FOR SYNERGISTIC ACTIVITY AGAINST 

MULTIDRUG - RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII

นายวทิรู  ธรีะกติตวิฒันา และ ผศ.ดร.นพ. ไอย

ฤทธิ ์ ไทยพสิทุธกิลุ
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3005 INFLUENZA VIRUSES IN WILDLIFE ศ.ดร.พไิลพันธ ์ พธุวฒันะและน.ส.วณีา  พว่งป่ิน จลุชวีวทิยา

3006
INTERACTION BETWEEN CYCLIN D1 AND BRCA2 IN CELL CYCLE AND HR-BASED DNA 

REPAIR
 Lect.Dr.Siwanon Jirawatnotai เภสัชวทิยา

3007

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
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3008

Isolation and characterization of lytic bacteriophages which infect Burkholderia 

pseudomallei บัญช ีทนุวจัิย เวลคัมทรัสต ์แบคเทอรโิอฟาจ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

(016-427838-3)

รศ. ดร.สนุีย ์ กอรปศรเีศรษฐ ์(หกั Overhead 

เฉพาะงวดแรกเทา่น ัน้)
วทิยาภมูคิุม้กัน

3009
MACHANISM OF ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI - INDUCED CELL DEATH IN 

ENDOTHELIAL CELL AND RELATIONSHIP WITH TYPE I INTERFERON
อ.ดร.นพ.ววิทิย ์ ตันตแิพทยางกรู วทิยาภมูคิุม้กัน

3010 MECHANISMS OF INEFFECTIVE ERYTHROPOIESIS IN B-THALASSEMIA / HbE
น.ส.ธันวารัตน์ สรุยินัต ์และ Prof.Suthat 

Fucharoen
ชวีเคมี

3011 Modulation of dengue virus-induced liver injury by natural compounds
ศ.ดร.เพทาย  เย็นจติโสมนัส (Dr.Gopinathan 

Pillai Sreekanth)
สถานสง่เสรมิการวจัิย

3012
MONITORING OF NRF2 ACTIVITY IN LIVE CELLS BY BIOSENSORS FOR STUDYING THE 

ROLE OF NRF2 IN UVA INDUCED PHOTOAGING IN CULTURED SKIN CELLS

รองศาสตราจารย ์ดร.พญ. อไุรวรรณ พานชิ และ

 น.ส.NILAR WIN HTUT
เภสัชวทิยา

3013

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

3014 PROTOTYPE INTRANASAL THERAPEUTIC VACCINES FOR PET DANDER ALLERGY ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา วทิยาภมูคิุม้กัน

3015 Prunetin ป้องกันการตายของเซลลต์ับออ่นชนดิเบตา้จากยาเดกซาเมททาโซนโดยยบัยัง้ p53 รศ.พญ.สวุฒัณี คปุตวิฒุิ สรรีวทิยา

3016
Prunetin ป้องกันการตายของเซลลต์ับออ่นชนดิเบตา้จากยาเดกซาเมททาโซนผา่น tyrosine 

kinase
รศ.พญ.สวุฒัณี คปุตวิฒุิ สรรีวทิยา

3017 Real time PCR ส าหรับการตรวจเชือ้ Mycobacterium bovis BCG รศ. ดร. สพญ.ศภุร ฟุ้งลัดดา จลุชวีวทิยา

3018
Regulation of Amyloid Precursor Protein (BAPP) Processing by the NALCN Cation 

Channel 
อ. ดร. นพ.นราวฒุ ิ ภาคาพรต สรรีวทิยา

3019
RNA INTERFERENCE MEDIATED INHIBITION OF DENGUE VIRUS - INDUCED 

APOPTOSIS IN HepG2 CELLS
รศ.ดร.นพ.ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร วทิยาภมูคิุม้กัน

3020
RNA-PULSED DENDRITIC ACTIVATE EFFECTOR IMMUNE CELLS AGAINST 

CHOLANGIOCARCINOMA CELLS

น.ส.จรรยา ไกรนอกและProf.Dr.Pa-thai 

Yenchitsomanus
ชวีเคมี
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3021 ROLE OF CD40 SIGNALING IN DENGUE VIRUS - MEDIATED APOPTOSIS
นางSHILPA LEKSHMI LEELA และ 

Assoc.Prof.Dr.Thawornchai Limjindaporn
กายวภิาคศาสตร์

3022
ROLE OF COMPLEMENT IN THE INFECTIVITY AND DISTRIBUTION OF DENGUE VIRUS 

IN HUMAN CIRCULATING CELLS

นายสมชาย  เทยีมเมฆา และ รศ.ดร.พญ. ปนษิฎี

  อวริทุธนั์นท์
วทิยาภมูคิุม้กัน

3023 ROLE OF MITOPHAGY IN THALASSEMIC ERYTHROCYTE ศ.ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3024
ROLES OF CELL SURFACE-ASSOCIATED DENGUE NONSTRUCTURAL PROTEIN 1 (NS1) 

AND ITS SPECIFIC ANTIBODIES ON COMPLEMENT ACTIVATION IN HEPATOCYTES

รองศาสตราจารย ์ดร.พญ. ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท ์

และ น.ส.พจิติรา เพชรรัตน์
ศนูยว์จัิยเป็นเลศิ

3025
ROLES OF ION CHANNEL ALTERATIONS IN HIGH GLUCOSE-INDUCED HUMAN 

UMBILICAL VEIN DYSFUNCTION

Asst.Prof.Dr. Wattana Watanapa และ นาย

NYAN HEIN AUNG
สรรีวทิยาการแพทย์

3026
SEQUENTIAL HETEROLOGOUS HIV-1 ENVELOPE IMMUNIZATION AND THE RESPONSE 

TO CONSERVED EPITOPES

น.ส.สภุญิญา ผการัตน์สกลุและศ.ดร.นพ.

ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3027
SIMPLE LIQUID MICROCULTURE ASSAY FOR DIAGNOSING MULTIDRUG-RESISTANT 

TUBERCULOSIS
รศ.ดร.อังคณา  ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

3028

SPECIES IDENTIFICATION, DRUG SUSCEPTIBILITY AND GENES RELATED TO 

CLARITHROMYCIN RESISTANCE OF CLINICAL MYCOBACTERIUM ABSCESSUS 

COMPLEX ISOLATES

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศภุร  ฟุ้งลัดดา จลุชวีวทิยา

3029
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF ENGINEERED LYSOSTAPHIN-

LYSOZYME CHIMERAS

ศาสตราจารย ์ดร. ชนันท ์อังศธุนสมบัต ิและ 

นายกติตพิงศ ์สวุรรณะบณุย์
วทิยาภมูคิุม้กัน

3030
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.ประวทิย์

 อัครเสรนีนท์
เภสัชวทิยา

3031 Study of erythropoiesis in vitro อ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

3032

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

3033
STUDY OF THE AURICULAR SURFACE AND DEPRESSION OF SACRUM IN THAIS USING 

GEOMETRIC MORPHOMETRIC TECHNIQUE

รองศาสตราจารย ์ดร. สทิธา ปิยสลีกลุ และ นาย

ปรดีา นันทากลุ
กายวภิาคศาสตร์
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3034
STUDY OF THE SHAPE OF PROXIMAL END OF HUMERUS IN THAIS: USING 

GEOMETRIC MORPHOMETRICS

รองศาสตราจารย ์ดร. สทิธา ปิยสลีกลุ และ 

น.ส.พรรณภิา ใจทหาร
กายวภิาคศาสตร์

3035
STUDY OF TRANSCRIPTIONAL AND POST-TRANSCRIPTIONAL CONTROLS OF 

PERIOSTIN EXPRESSION IN CHOLANGIOCARCINOMA-ASSOCIATED FIBROBLASTS
รศ.ดร.พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3036
SURVEILLANCE OF HEPATITIS E VIRUS IN THAIS, RODENTS AND PRODUCTS 

DERIVED FROM PORKS

น.ส.สายใหม เสยีงใหญแ่ละรศ.ดร.สดุา ลยุศริิ

โรจนกลุ
  จลุชวีวทิยา

3037 TB/MDR-TB Research Capacity Building in LMIC in Southeast Asia  รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

3038
TESTOSTERONE PROTECTS PANCREATIC BETA CELL APOPTOSIS FROM HIGH 

GLUCOSE VIA INCREASED TRAIL

น.ส.กนกวรรณ สามล และ 

Assoc.Prof.Dr.Suwattanee Kooptiwut
สรรีวทิยา

3039 THE ANEURYSM OF CORONARY ARTERY IN THAIS : THE CADAVERIC STUDY
น.ส.ณัฎฐาพร แกว้โชตแิละรศ.สพญ.วาสนา 

ผลากรกลุ
กายวภิาคศาสตร์

3040
The development of phage food additive with the aim to control Salmonella in swine 

and poultry
ศ.ดร.สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3041
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

3042

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 CULTURE

น.ส.ขวญันรา นราจนีรณและรศ.ดร.นพ.ประวทิย ์

อัครเสรนีนท์
เภสัชวทิยา

3043
THE PARACRINE EFFECTS OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON THE 

NEOVASCULARIZATION OF ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS
ศ.นพ.สรุพล อสิรไกรศลี วทิยาภมูคิุม้กัน

3044 THE ROLE OF ADAPTOR PROTEIN COMPLEXES IN DENGUE VIRUS INFECTION รศ.ดร.นพ.ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร วทิยาภมูคิุม้กัน

3045 Tuberulosis Second line drug susceptibility chip ผศ.ดร.สพญ.ศภุร ฟุ้งลัดดา จลุชวีวทิยา

3046
Using whole genome sequencing to characterise drug resistant Mycobacterium 

tuberculosis in Thailand
รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสรฐิ ฝ่ายวจัิย

3047
เครอืขา่ยเฝ้าระวงัและศกึษาระดับโมเลกลุของแบคทเีรยีดือ้ยาในโรงพยาบาล และชมุชนตัวอยา่ง

ในประเทศไทย
ศ.นพ.ภัทรชยั กรีตสินิ จลุชวีวทิยา
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3048
เครอืขา่ยวจัิยนานาชาต ิเครอืขา่ยพัฒนายาตา้นไวรัสทีอ่อกฤทธิก์วา้ง โปรแกรมวจัิยเรือ่ง แนว

ทางการพัฒนายาตา้นไวรัสทีอ่อกฤทธิก์วา้ง
ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

3049
เครอืขา่ยวจัิยนานาชาต ิเครอืขา่ยวจัิยนานาชาตดิา้นโปรตโีอมกิสท์างการแพทย ์โปรแกรมวจัิย

เรือ่งการศกึษากลไกการเกดิโรคนิว่ในไตโดยเทคนคิทางโปรตโีอมกิสร์ะดับโมเลกลุและเซลล์
ศ.นพ.วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3050
เทคนคิทางโฟลไซโตเมตทรเีพือ่การเปรยีบเทยีบการตดิเชือ้มาลาเรยี Plasmodium falciparum 

ในเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงหลายกลุม่
ศ. ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3051
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท างานของเครือ่งตรวจปัสสาวะอัตโนมัต ิUriSed3 กับ UX-2000 

และวธิตีรวจตะกอนปัสสาวะดว้ยกลอ้งจลุทรรศน์
พญ.สาธมิา ไหลเวชพทิยา พยาธวิทิยาคลนิกิ

3052 แทคแมนอาเรยก์ารด์ ส าหรับการตรวจตดิตามการดือ้ยาในฟารม์ปศสุัตว์
รองศาสตราจารย ์ดร. ศภุร ฟุ้งลัดดา และ น.ส.สุ

พร ผลวฒัน์
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3053
แนวโนม้การเปลีย่นแปลงของภมูหิลังนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่1 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 ถงึปีการศกึษา 2558
นางอรณีุ ลศีริชิยักลุ ฝ่ายการศกึษา

3054
แบบส ารวจวธิกีารศกึษากายวภิาคส าหรับการผา่ตัดและผลสัมฤทธิ ์ในแพทยป์ระจ าบา้นโสต นาสกิ

 ลางรงิซว์ทิยา
อ. พญ.อนุช ดรุงคพั์นธุ กายวภิาคศาสตร์

3055 แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาแพทย ์คณะแพทยศาสตรแ์หง่หนึง่ในประเทศไทย นางสาวนุชจรยี ์หงษ์เหลีย่ม งานบรกิารการศกึษา

3056
แอนตบิอดสีายเดีย่วของมนุษยท์ีม่สีองแขน ซึง่จับจ าเพาะกับพมิ 2 และโมเลกลุซดี ี22 เพือ่ยบัยัง้

การเจรญิของเซลลม์ะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงชนดิดฟิฟิวสล์ารจ์บเีซลล์

รองศาสตราจารย ์ดร. นทัิศน์ สขุรุง่ และ นาย

คณาทรัพย ์แกว้ฉมิ
วทิยาภมูคิุม้กัน

3057 แอสพอรนิยบัยัง้สัญญาณทจีเีอฟเบตา้ตอ่เซลลไ์ฟโบบลาส
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพ. สรชยั ศรสีมุะ และ 

น.ส.นยิดา นันทรัตนพงศ์
สรรีวทิยาการแพทย์

3058 กลไกการแปรเปลีย่นชอ่งไอออนของเซลลบ์โุพรงหลอดเลอืดด าสายสะดอืในภาวะพษิแหง่ครรภ์ ผศ. ดร. พญ.วฒันา วฒันาภา สรรีวทิยา

3059
กลไกการท างานของโปรตนีทีเ่กีย่วขอ้งกับ signal transduction และพยาธสิภาพของการตดิเชือ้

ไวรัสเดงกี่
รศ.ดร.สงา่ พัฒนากจิสกลุ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3060
กลไกการยดึเกาะของผลกึแคลเซีย่มออ๊กซาเลตบนผวิเซลลบ์ทุอ่ไตทีม่กีารเคลือ่นทีแ่ละเพิม่

จ านวนของเซลล์

ศาสตราจารย ์นพ. วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ และ 

น.ส.สภุาพร ข าจันทร์
วทิยาภมูคิุม้กัน

3061 กลไกการออกฤทธิข์อง Trigonelline ตอ่การป้องกันการเกดิโรคนิว่ไต ดร.ปาลรัีตน์ พรีะเพ็ญ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

3062 กลไกของจนิเซนโนไซดอ์ารอ์ตีอ่กระแส SKCa ในเซลลบ์โุพรงหลอดเลอืดแดงหวัใจมนุษย์ อ.นพ.ลอืชา บญุทวกีลุ สรรีวทิยา
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3063 กลไลระดับโมเลกลุทางพยาธกิ าเนดิทีเ่กดิจากไกลโคโปรตนีชนดิปลดปลอ่ยของไวรัสอโีบลา
ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา และ นายจัส

ลัน เดน่สมุติร
วทิยาภมูคิุม้กัน

3064
การเก็บตัวอยา่งทางคลนิกิเพือ่ใชใ้นการพัฒนาชดุตรวจวนิจิฉัยแบบอไีลซาและอมิมโูนโครมาโทก

ราฟีส าหรับสครับไทฟัสและเลปโตสไปโรซสี
ศ. ดร.วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

3065
การเจาะดดูดว้ยเข็มเล็ก เข็มเจาะตัดชิน้เนือ้และการตัดชิน้เนือ้ เพือ่การวนิจิฉัยพยาธสิภาพของเตา้

นมในประเทศไทย
ผศ. นพ.ถริพล บญุญาอรณุเนตร พยาธวิทิยา

3066
การเตรยีมเซลลเ์ยือ่บทุางเดนิน ้าดแีละเซลลเ์นือ้งอกทอ่น ้าด ีเพือ่สบืคน้หาแอนตีบ้อดีส้ายเดีย่ว

และโปรตนีทีจ่ าเพาะกับเนือ้งอกน ้าดี
รศ. ดร. นพ.อดศิักดิ ์วงศข์จรศลิป์ เภสัชวทิยา

3067

การเปรยีบเทยีบเครือ่งอัตโนมัต ิARCHITECT และ AXSYM ในการตรวจวเิคราะหร์ะดับยา 

Phenytoin, Valproic acid, Paracetamol, Vancomycin, Theophylline, Carbamazepine, 

Phenobarbital, Tricyclic antidepressant และ Benzodiazepine ในซรัีมผูป่้วย

นายทพิเนตร เขยีววจิติร งานพษิวทิยา

3068
การเปรยีบเทยีบการตรวจวดั CK-MB mass ดว้ยเครือ่งวเิคราะหอ์ัตโนมัต ิระหวา่ง cobas 8000 

Module e602 กับ cobas h 232 POC system
นายพงศธร บัวบังขัง พยาธวิทิยาคลนิกิ

3069

การเปรยีบเทยีบคา่อรรถประโยชน์และคณุภาพชวีติของสตรทีีไ่ดรั้บการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลกูดว้ยวธิตีรวจดว้ยกลอ้งขยายทางชอ่งคลอด และการตรวจหาเชือ้เอชพวีหีลังจากทีม่ผีลตรวจ

เซลลป์ากมดลกูเป็นแอสคัสในโรงพยาบาลศริริาช

ดร. ภญ.ฐนติา ทวธีรรมเจรญิ ฝ่ายเภสัชกรรม

3070
การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการใชร้ะบบการจา่ยยาโดยใชเ้ครือ่งจา่ยยาอัตโนมัตกิับการใช ้

แรงงานคน ณ โรงพยาบาลศริริาช
ภญ.ประภาพร นพรัตยาภรณ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

3071

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการนับแยกเม็ดเลอืดขาวระหวา่งเครือ่งตรวจอัตโนมัต ิBeckman 

Coulter Unicel DXH800, Beckman Coulter LH 780, Sysmex XE-5000 และ CellaVision? 

DM96 กับการนับดว้ยกลอ้งจลุทรรศน์

อ. พญ.ปรชีญา วงษ์กระจา่ง พยาธวิทิยาคลนิกิ

3072

การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาแพทยท์ีเ่ขา้รว่มโครงการ "การสัมผัสประสบการณ์ตรง

ทางคลนิกิของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิ ด าเนนิการโดย นักศกึษาแพทยร์ุน่พี"่ กับนักศกึษา

แพทยท์ีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ

ผศ. ดร. พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรรีวทิยา

3073
การเปรยีบเทยีบผลของแอลฟ่าธาลัสซเีมยี เบตา้ธาลัสซเีมยี ฮโีมโกลบนิผดิปกต ิหรอืภาวะโลหติ

จางจากการขาดธาตเุหล็กในการตรวจระดับฮโีมโกลบนิเอวนัซดีว้ยเครือ่งมอื 3 ชนดิ
รศ.พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3074
การเปรยีบเทยีบผลของแอลฟ่าธาลัสซเีมยี เบตา้ธาลัสซเีมยี ฮโีมโกลบนิผดิปกต ิหรอืภาวะโลหติ

จางจากการขาดธาตเุหล็กตอ่ระดับฮโีมโกลบนิเอวนัซจีากการตรวจเครือ่งมอื 6 ชนดิ
รศ.พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ
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3075 การเปลีย่นแปลงการแสดงออกและการท างานของอะดโิพเนกทนิในโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพ. สรชยั ศรสีมุะ และ 

นางศริพิร ศริพิร
สรรีวทิยาการแพทย์

3076
การเปลีย่นแปลงของเซลลห์ลัง่ปัจจัยเรง่การท าลายในกระเพาะอาหารของหนูทีถ่กูเหนีย่วน าให ้

เป็นเบาหวานดว้ยสาร streptozotocin

รองศาสตราจารย ์ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ 

น.ส.พมิพช์นก ธนเมธี
กายวภิาคศาสตร์

3077 การเปลีย่นแปลงของแอนตบิอดทีีจ่ าเพาะตอ่ไวรัสเด็งกีท่ีช่ว่งเวลาด าเนนิโรคตา่งๆ รศ.ดร.พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3078
การเปลีย่นแปลงลักษณะของเซลลห์ลัง่เมอืกในชัน้เยือ่บผุวิกระเพาะอาหารของหนูทีถ่กูเหนีย่วน า

ใหเ้ป็นเบาหวานดว้ยสาร streptozotocin

รองศาสตราจารย ์ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ 

น.ส.ธัญญารัตน์ บรรณวงศลิป์
กายวภิาคศาสตร์

3079
การเปลีย่นแปลงลักษณะของกลา้มเนือ้เรยีบและระบบประสาทเอนเทอรคิในชัน้กลา้มเนือ้ของ

กระเพาะอาหารในหนูทีถ่กูเหนีย่วน าใหเ้ป็นเบาหวาน

รองศาสตราจารย ์ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ 

นายวนัชนะ พรหมกระแส
กายวภิาคศาสตร์

3080
การเพิม่จ านวนและลักษณะของซดี ี4 ทลีมิโฟไซต ์เมือ่ถกูกระตุน้ดว้ยเม็ดแมเ่หล็กเคลอืบ

แอนตบิอดตีอ่ซดี ี3 และ 28 ในหลอดทดลอง
รศ. ดร.ณัฐวฒัน์ ออ่นลมลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

3081
การเพิม่ประสทิธภิาพของท-ีเซลลท์ีม่ตีัวรับแอนตเิจนลกูผสมในการท าลายเซลลม์ะเร็งทอ่น ้าดี

ดว้ยการใชร้ว่มกับแอนตบิอดสีายเดีย่วตอ่โปรตนี PD-L1
อ. ดร.มทุติา จลุกิง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3082 การเสรมิการรับประทานไขไ่กใ่นโรงเรยีนกับผลตอ่ภาวะโภชนาการในเด็กประถมศกึษา อ. นพ.กรภัทร มยรุะสาคร สถานสง่เสรมิการวจัิย

3083 การแยกเพศโดยกระดกูสันหลังสว่นคอในคนไทย ผศ.ชญานษิฐ ์มนูญผล กายวภิาคศาสตร์

3084
การแลกเปลีย่นนักวทิยาศาสตรอ์นิเดยี-ไทย เพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยใีนการจ าแนกการตอบสนอง

แบบจ าเพาะตอ่เชือ้ไขเ้ลอืดออกเดงกีโ่ดยบแีละทเีซลล์
อ.ดร.ณัฐวฒัน์ ออ่นลมลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

3085 การแสดงออกและบทบาทของยนีซเีอชอารอ์บีพีใีนมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ล็ก
อาจารย ์ดร.นพ. นรวรรธน์ พวงวรนิทร ์และ นาย

อธเิศก เรอืงประชา
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3086

การแสดงออกของจนีอะดโิปเนคตนิ วสิฟาตนิ และโอเมนตนิในเนือ้เยือ่ไขมันหนา้ทอ้งและเนือ้เยือ่

ไขมันของอวยัวะภายในชอ่งทอ้งในคนอว้นและคนไมอ่ว้น และความสัมพันธก์ับสารทีส่รา้งจาก

ไขมันและสารเมแทบอลกิ

อ.ดร.พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรรีวทิยา

3087
การแสดงออกของยนีในผูป่้วยโรคหดูอวยัวะเพศชายเมือ่รักษาดว้ยครมีพญายอเปรยีบเทยีบโพโด

ไฟลนิ
รศ. ดร.เนตรนภสิ ธรีะวลัยช์ยั ชวีเคมี

3088 การแสดงออกของยนีทีม่ ีadenosine สงูเมือ่มกีารตดิเชือ้ไวรัสเอชไอว-ี1
ศาสตราจารย ์ดร.นพ. ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ และ 

น.ส.ธัญพร ศริหิงษ์ทอง
จลุชวีวทิยาการแพทย์
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3089
การใชเ้ชือ้อะดโีนไวรัสทีม่คีวามบกพรอ่งในการเพิม่จ านวนเป็นพาหะในการสรา้งอนุภาคที ่คลา้ย

เชือ้ไวรัสเด็งกีใ่นระบบเซลลส์ัตวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม
ดร.ศันสนีย นอ้ยสคราญ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3090
การใชท้รกิเกอรท์ลูคน้หาอบุัตกิารณ์ดา้นยาในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยของไทย บัญช ีการใชท้รกิ

เกอรท์ลูทางยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-425022-0)
น.ส.วมิล  อนันตส์กลุวฒัน์ ฝ่ายเภสัชกรรม

3091 การใชป้ระโยชน์จากเจลตนิโฟมทางเซลลว์ทิยาในการท าเซลลบ์ล็อค ผศ. พญ.กาญจนา อมรพเิชษฐก์ลู พยาธวิทิยา

3092
การกระตุน้เซลลเ์ดนไดรตกิทีม่ปีระสทิธภิาพในการกระตุน้ทลีมิโฟไซดต์อ่เซลลม์ะเร็งเตา้นมและ

เซลลต์น้ก าเนดิมะเร็งเตา้นม
รศ.ดร.พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3093 การขนสง่ผา่นนวิเคลยีสในการตดิเชือ้ขา้มสายพันธุข์องอนิฟเูอนซา 10 ไวรัส
น.ส.ขวญัศริ ินลิแป้น และ ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ 

เอือ้วรากลุ
จลุชวีวทิยา

3094 การคน้หาโปรตนีกอ่มะเร็งชนดิใหมโ่ดยอาศัยเครอืขา่ยปฏกิริยิาโปรตนี อ.ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย เภสัชวทิยา

3095
การคน้หาจลุชพีกอ่โรคชนดิใหมใ่นปอดอักเสบทีไ่มท่ราบสาเหต ุบัญช ีการคน้หาจลุชพีกอ่โรค 

(016-426446-5)
อ. ดร.ประพัฒน์  สรุยิผล สถานสง่เสรมิการวจัิย

3096
การคน้หายนีกอ่โรคนิว่ไตดว้ยการหาล าดับนวิคลโีอไทดข์องเอ็กโซมและวเิคราะหห์นา้ทีข่อง

โปรตนี
อ.ดร.นัญวรรณ  รุง่โรจน์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3097 การคน้หายนืกอ่โรคไตผดิปกตใินการขับกรดโดยการหาล าดับนวิคลโีอไทดข์องเอ็กโซม ดร.นัญวรรณ  รุง่โรจน์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3098
การคัดกรองซร่ัีมในอาสาสมัครเพือ่ศกึษาความชกุของฤทธิย์บัยัง้การตดิเชือ้เอนเทอโรไวรัส 71 

และเตรยีมความพรอ้มการผลติอมิมโูนโกลบลูนิชนดิฉีดเขา้หลอดเลอืดด า
อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิ

3099
การจัดท าฐานขอ้มลูความหลากหลายทางพันธกุรรมของยนีไมโทคอนเดรยีในประชากรพมา่ทีเ่ดนิ

ทางเขา้สูป่ระเทศไทย ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงกาญจนบรุี
อ. ดร. นพ.ภมู ิสขุธติพัิฒน์ ชวีเคมี

3100 การจ าแนกกลุม่ยอ่ยบเีซลลใ์นผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสเดงกี่
น.ส.ฑภิาพร แซอ่ึง้ และ ผศ.ดร.ณัฐวฒัน์ ออ่นล

มลู
สถานสง่เสรมิการวจัิย

3101 การตรวจ mismatch repair proteins ดว้ย immunohistochemistry ใน sebaceous neoplasms ผศ.พญ.พนติตา สทิธนิามสวุรรณ พยาธวิทิยา

3102
การตรวจวดัไมโครอารเ์อ็นเอแบบใหม ่โดยวธิโีรลลงิเซอรเ์คลิแอมพลฟิิเคชัน่รว่มกับการยบัยัง้

สัญญาณฟลอูอเรสเซนตข์องกราฟีนออกไซด์

ศาสตราจารย ์ดร.พญ. ธารารัชต ์ธารากลุ และ 

นายกฤษณะ คูเ่ทยีม
วทิยาภมูคิุม้กัน
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3103 การตรวจวเิคราะหเ์พือ่หาการกลายพันธุข์องยนี EGFR อ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรนิทร์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3104

การตรวจวนิจิฉัยทางหอ้งปฏบิัตกิารของตัวอยา่งทีไ่ดรั้บจากผูป่้วยไขเ้ลอืดออก เพือ่สรา้ง

ฐานขอ้มลูส าหรับการวจัิยพืน้ฐานและการประยกุตใ์ช ้บัญช ีการตรวจวนิจิฉัยทางหอ้งปฏบิัตกิาร

ของตัวอยา่งทีไ่ดผู้ป่้วยไขเ้ลอืดออก (016-430947-7)

อ. นพ.ปรดีา  มาลาสทิธิ์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3105
การตรวจสอบการแสดงออกของโปรตนีลดแรงตงึผวิในปอดชนดิเอ บ ีซ ีและด ีในเนือ้เยือ่ชัน้ใน

ของรกและซร่ัีมจากเลอืดสายสะดอืของมนุษย์

ดร. ทัศนีย ์เพิม่ไทย และ น.ส.สกุัญญา ธนดนิ

โอภาส
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3106

การตรวจสอบลักษณะของปัจจัยความสามารถในการกอ่โรคของ Mycobacterium bovis BCG ที่

เพาะแยกไดจ้ากูป่้วย: ลักษณะโคโลนี ระดับ nitrate reductase activity และการผลติไนอาซนิ 

(Characterization of Mycobacterium bovis BCG clinical isolates: colony morphology, 

level nitrate reductase activity and niacin production)

ผศ.ดร.สพญ.ศภุร ฟุ้งลัดดา จลุชวีวทิยา

3107
การตรวจหา Human metapneumovirus antigen จากน ้าลา้งหลังโพรงจมกู ดว้ยวธิ ี

Immunofluorescence assay
นางสาวบัวหลัน แกว้นาพันธ์ จลุชวีวทิยา

3108 การตรวจหาเชือ้ Mycobacterium bovis BCG ในสิง่สง่ตรวจทางคลนิกิดว้ยวธิ ีreal-time PCR ผศ.ดร.สพญ.ศภุร ฟุ้งลัดดา จลุชวีวทิยา

3109 การตรวจหาเซลลม์ะเร็งโดยอาศัยเทคนคิการขยายสัญญาณการกระเจงิแสงของรามานบนกระดาษ
น.ส.พมิพพ์ร ฤกษ์รุง่เรอืง และ ศ.ดร.พญ.ธารา

รัชต ์ธารากลุ
วทิยาภมูคิุม้กัน

3110
การตรวจหาความไวตอ่ยาโอเซลทามเิวยีรข์องเชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญส่ายพันธุใ์หม ่2009 โดยวธิี

ทางphenotype ในระยะทีม่กีารระบาดในประเทศไทย
รศ. ดร.สนทนา ศริติันตกิร จลุชวีวทิยา

3111
การตรวจหาสารอารเ์อ็นเอ และโปรตนี NS1 ของไวรัสเด็งกีใ่นผูป่้วยสงสัยตดิเชือ้ ดว้ยเทคนคิไม่

รกุล ้าจากการใชน้ าลายเป็นตัวอยา่งทดสอบ
รศ.ดร.พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3112
การทดลองรักษาโรคมะเร็งปอด โดยการฉีดคนืเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวชนดิไซโตไคน์ อนิดวิซ ์คลิเลอร์

 เซลล ์ทีเ่ตรยีมจากอาสาสมัครอืน่
รศ. ดร. นพ.อดศิักดิ ์วงศข์จรศลิป์ เภสัชวทิยา

3113
การทดสอบกจิกรรมชวีภาพของสารพษิของเชือ้แบคทเีรยีสแตฟิโลค็อกคัส ออเรยีส ในการกระตุน้

เซลลเ์ม็ดเลอืดขาว และการลบลา้งกจิกรรมชวีภาพของสารพษิโดยใชแ้อนตบิอดี
รศ. ดร.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3114
การทดสอบความเป็นพษิของ Compound A ตอ่เซลลผ์นังหลอดเลอืดและเซลลเ์ม็ดเลอืดขาว

ชนดินวิเคลยีสเดีย่ว
ดร.มทุติา จลุกิง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3115
การทดสอบความจ าเพาะของโมโนโคลนัลแอนตบิอดตีอ่โปรตนี Mig-7 โดยการยอ้ม เนือ้เยือ่ทีส่ง่

ตรวจทางพยาธวิทิยา
ศ. พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน
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3116 การทดสอบผลของไวรัสเด็งกีท่ีถ่กูปรับสายพันธุต์อ่การหลัง่ NS1
น.ส.เกศสรินิทร ์สขุอารมย ์และ อ. เกยีรตคิณุ 

นพ.ปรดีา มาลาสทิธิ์
สถานสง่เสรมิการวจัิย

3117 การทดสอบฤทธิต์า้นแบคทเีรยีของ SISL1, SISL2, SISL3 และ SISL4 ศ.ดร.นายแพทย ์ภัทรชยั กรีตสินิ จลุชวีวทิยา

3118
การทนุพัฒนาศักยภาพการวจัิยเชงิสถาบันของสถานสง่เสรมิการวจัิย คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล
ศ.ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3119

การน ารอ่งเพือ่ศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งสารจากสมนุไพร (metabolites) ทีต่รวจพบในเลอืด

ของอาสาสมัครสขุภาพดหีลังกนิยาศริริาชอายรุเวทต ารับหา้ราก (AVS022) กับลักษณะการจับ

กลุม่ของเกล็ดเลอืดเป็นรายบคุคล

ผศ. พญ.วรีวด ีจันทรนภิาพงศ์ เภสัชวทิยา

3120

การน ารอ่งการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารพันธศาุสตรด์ว้ยเทคนกิ next generation sequencing ; 

The genetic laboratory study using next generation sequencing technique – the pilot 

project

อ. ดร. นพ.ภมู ิสขุธติพัิฒน์ ชวีเคมี

3121
การน ารอ่งการศกึษาความสัมพันธข์องการไดรั้บยาตอ่ตา้นเชือ้วณัโรคและอาการแพย้าหลายชนดิ

ในผูป่้วยทีเ่ป็นวณัโรค
อ. ดร. นพ.ยทุธนา ศรนีวลประเสรฐิ วทิยาภมูคิุม้กัน

3122
การประเมนิการตรวจนับ nucleated red blood cells ดว้ยเครือ่งวเิคราะหอ์ัตโนมัต ิSysmex® 

XN-3000
อ. นพ.ชยัเจรญิ ตันธเนศ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3123 การประเมนิการท างานของเครือ่งวดัระดับฮโีมโกลบนิ ณ จดุดแูลผูป่้วย ผศ. พญ.ปรชีญา วงษ์กระจา่ง พยาธวิทิยาคลนิกิ

3124 การประเมนิการวดัสว่นยืน่อันซเินทเพือ่ใชใ้นการผา่ตัดเขา้สูบ่รเิวณกระดกูสันหลังสว่นคอ ผศ. พันโทหญงิ ดร.สพุนิ ชมภพูงษ์ กายวภิาคศาสตร์

3125
การประเมนิความคุม้คา่ของ Iodized oil fluid injection (Lipiodol® Ultra Fluid) ส าหรับการ

รักษามะเร็งตับ (Hepatocellularcarcinoma)
ภญ.ศตนันทน์ มณีออ่น ฝ่ายเภสัชกรรม

3126
การประเมนิความถกูตอ้งแมน่ย าของการตรวจระดับน ้าตาลของเครือ่งตรวจระดับน ้าตาล ณ จดุดแูล

ผูป่้วย : Nova StatStrip
นางสาวนติยา นภัสรวรีวงศ์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3127 การประเมนิความถกูตอ้งและแมน่ย าเครือ่งตรวจวดัการแข็งตัวของเลอืด “โคแอคกเูชคโปรท”ู ผศ.พญ.ปรชีญา วงษ์กระจา่ง พยาธวิทิยาคลนิกิ

3128 การประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ทใ์นศนูยโ์รคหวัใจสมเด็จพระบรมราชนิีนาถ โรงพยาบาลศริริาช นางสาวรุง่ทวิา พงษ์อัคคศริา งานวจัิย

3129
การประเมนิทางเซลลว์ทิยาหนา้งานชว่ยเพิม่ความแมน่ย าในการท าอัลตรา้ซาวดไ์ทรอยดน์ าทาง

หตัถการเจาะดดูดว้ยเข็มเล็กในโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.วภิาพัชร วกิกี ้เฉลมิวยั พยาธวิทิยา

3130
การประเมนิประสทิธภิาพและความถกูตอ้งในการท า automated mixing study ของเครือ่ง

วเิคราะหอ์ัตโนมัต ิCoapresta® 2000
อ. นพ.ชยัเจรญิ ตันธเนศ พยาธวิทิยาคลนิกิ
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3131
การประเมนิผลการท างานของเซลลภ์มูคิุม้กันทีไ่ดรั้บการกระตุน้ใหม้คีวามสามารถในการท าลาย

เซลลม์ะเร็งเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาวธิกีารรักษามะเร็งทอ่น ้าดี
ดร. มทุติา จลุกิง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3132

การประเมนิผลของระบบการขนสง่หลอดบรรจเุลอืดโดยระบบทอ่ลม Tempus® 600 ตอ่ผลการ

ตรวจ วเิคราะหใ์นงานประจ าของการทดสอบทางเคมคีลนิกิ การตรวจนับเม็ดเลอืด และการทดสอบ

ระบบการแข็งตัวของเลอืด

ผศ. พญ.สดุารัตน์ ปิโยพรีะพงศ์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3133 การประเมนิผลผลคิ ผลลัพธ ์และผลกระทบของโครงการปรญญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

3134 การประเมนิพยาธสิภาพอัลไซเมอรใ์นสมองผูส้งูอายทุีไ่ดจ้ากการตรวจศพ ผศ. พญ.พรสขุ ชืน่สชุน พยาธวิทิยา

3135
การประเมนิยาเหลอืใชข้องผูป่้วยฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีมและผูป่้วยลา้งไตทางชอ่งทอ้งของ

หน่วยไตเทยีม ณ โรงพยาบาลศริริาช
ภญ.กนกวรรณ เวธน์ภาคนิ ฝ่ายเภสัชกรรม

3136
การประเมนิวธิกีารตรวจวดัปรมิาณ CD4 ทลีมิโฟไซตใ์นผูป่้วยโรคตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสด์ว้ยเครือ่ง

ตรวจวดัวธิใีหมท่ีถ่กูตอ้งแมน่ย าและราคาถกู
ศ. ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3137
การประเมนิวธิกีารตรวจวดัปรมิาณ CD4 ทลีมิโฟไซตด์ว้ยเครือ่งตรวจวดัแบบ point-of-care ที่

ถกูตอ้งแมน่ย าและราคาถกู โดยเปรยีบเทยีบกับหอ้งปฏบิัตกิารตา่งประเทศ
ศ. ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3138 การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิเอ็นจเีอสในการศกึษาอณูพันธศุาสตรข์องผูป่้วยโรคเบาหวานอาย ุ0-18 ปี อ.ดร.วทพิย ์ตัง้จติตโิภคนิ วทิยาภมูคิุม้กัน

3139
การผลติ monoclonal antibody ทีจ่ าเพาะตอ่ไวรัสซกิา และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการตรวจ

วเิคราะหเ์ชือ้ไวรัส
ดร.มานติา สนุทรญาณกจิ งานวจัิย

3140
การผลติเซลลต์น้ก าเนดิตัวออ่นมนุษยจ์ากตัวออ่นโรคธาลัสซเีมยี , Derivation of human 

embryonic stem cell from thalassemia affected embryos
ดร.ชตุ ิเหลา่ธรรมธร

ศนูยค์วามเป็นเลศิทางงานวจัิยสเต็มเซลล์

ของศริริาช

3141
การผลติเซลลภ์มูคิุม้กันเด็นไดรตคิทีส่ามารถโปรแกรมตัวเอง (เซลลเ์ด็นไดรตคิอัจฉรยิะ) เพือ่ตา้น

เซลลม์ะเร็งทอ่น ้าดี
ดร. อษุรา ปัญญา สถานสง่เสรมิการวจัิย

3142 การผลติและศกึษาคณุลักษณะโปรตนีโครงสรา้ง VP1 ของเชือ้เอนเทอโรไวรัส 71 อ.ดร.พญ.ดวงจติ กนษิฐานนท์ วทิยาภมูคิุม้กัน
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3143
การผลติและศกึษาคณุลักษณะของอนุภาคคลา้ยไวรัสเด็งกี ่ซโีรทัยป์ 4 ทีไ่ดจ้ากระบบเซลลแ์มลง

หวี่

อาจารย ์นพ. ปรดีา มาลาสทิธิ ์และ น.ส.

ลักษณ์ขณา ตรวจนอก
วทิยาภมูคิุม้กัน

3144

การผลติแอนตบิอดสี าหรับรักษาโรคตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบซแีละการสรา้งฟาจไลบราลทีีด่สิเพลย์

มนิบิอดหีรอืนาโนบอด ี(Production of therapeutic antibodies for hepatitis C virus infection

 and construction of a minibody/nanobody phage display library) บัญช ีศาสตราจารยว์จัิย

ดเีดน่-วนัเพ็ญ ชยัค าภา (016-422342-7)

ศ. ดร.วนัเพ็ญ  ชยัค าภา ปรสติวทิยา

3145
การผลติท-ีเซลล ์(T-cells) ทีม่ปีระสทิธภิาพในการท าลายเซลลม์ะเร็งอยา่งจ าเพาะเพือ่ใชใ้นการ

รักษาผูป่้วยมะเร็งเตา้นม
อ.ดร.มทุติา จลุกิง่ ฝ่ายวจัิย

3146
การพัฒนา primary culture cell libraries และชดุ tissue microarray ส าหรับการแพทยแ์บบ

แมน่ย าในโรคมะเร็ง
รศ.พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3147
การพัฒนาNon-Invasive Prenatal Test(NIPT) ส าหรับคัดกรองอาการผดิปกตทิางพันธกุรรมชนดิ

 Trisomy ของทารกในครรภม์ารดา เพือ่งานบรกิารในประชากรไทย
ผศ.ดร.ประพัฒน์ สรุยิผล ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

3148 การพัฒนาเครอืขา่ยวจัิยเชือ้อบุัตใิหม ่อบุัตซิ า้ และโรคตดิเชือ้ประจ าทอ้งถิน่ ศ.ดร.นพ.ภัทรชยั กรีตสินิ จลุชวีวทิยา

3149 การพัฒนาเซลลท์-ีลมิโฟไซตท์ีม่ตีัวรับแอนตเิจนแบบลกูผสม เพือ่การรักษาโรคมะเร็ง ศ.ดร.เพทาย  เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

3150
การพัฒนาเทคนคิการตรวจวดัคา่การท างานของเอนไซมใ์นระบบขนสง่อเิลคตรอนในไมโทคอนเด

รยีโดยใช ้Ceanorhabditis elegans
อ. ดร. นพ.วชิติ  สธุรรมารักษ์ ชวีเคมี

3151
การพัฒนาและทดสอบความแมน่ตรงของแบบสอบถามความถีก่ารบรโิภคอาหารส าหรับบคุลากร

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลทีม่ภีาวะเสีย่งอว้นลงพงุ
อ. นพ.กรภัทร มยรุะสาคร สถานสง่เสรมิการวจัิย

3152
การพัฒนาและทดสอบประสทิธภิาพของท-ีเซลลท์ีม่ตีัวรับแอนตเิจนแบบลกูผสม ชนดิทีจ่ าเพาะ

ตอ่แอนตเิจน GD2 ส าหรับท าลายเซลลม์ะเร็ง
ดร.จตพุร สจุจติรจ์ลู ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

3153 การพัฒนาและประเมนิวธิกีารรักษาโรคมะเร็งดว้ยเซลลภ์มูคิุม้กันบ าบัด ศ.ดร.เพทาย  เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย
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3154 การพัฒนาแอนตบิอดรัีกษาโรคอจุจาระรว่งตดิตอ่ในสกุร ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

3155
การพัฒนาโมเดลการควบคมุและการก าจัดพยาธผิลิาเรยีโนแพงทีอ่าศัยในแหลงระบาดของโรค

เทา้ชา้งใน จ.นราธวิาศ
รศ. ดร. สริจิติ วงศก์ าชยั ปรสติวทิยา

3156
การพัฒนาการตรวจวเิคราะหร์ะดับโมเลกลุเพือ่บง่ชีก้ารตอบสนองตอ่การรักษาแบบจ าเพาะบคุคล

ในผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชาวไทย
อ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรนิทร์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3157 การพัฒนาการตรวจหาเชือ้เอชไอวดีือ้ตอ่ยาตา้นไวรัส ดว้ยวธิ ีnext generation sequencing ผศ.ดร.นพ.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

3158 การพัฒนาการมุง่ท าลายเซลลม์ะเร็งจอตาแบบเจาะจง อ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรนิทร์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3159
การพัฒนาการรักษาโรคเกีย่วกับคอลลาเจน Ehler Danlos syndrome ดว้ยเทคนคิทางโมเลกลุ

ตอ่การกลายพันธุข์องยนี COL3A1

Asst.Prof.Dr. Chalermchai Mitrpant และ 

น.ส.ศศวิมิล อตุมะ
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3160 การพัฒนาการรักษาโรคจอประสาทตาเสือ่มชนดิที ่11 ดว้ยเทคนคิทางชวีโมเลกลุ
Asst.Prof.Dr. Chalermchai Mitrpant และ 

น.ส.จรรยา ไกรนอก
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3161
การพัฒนาการวธิ ีModified multiplex allele-specific PCR ส าหรับตรวจหาเชือ้วณัโรคดือ้ยา

หลายขนาน บัญช ีMDRTB คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-427781-6)
รศ. ดร.อังคณา  ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

3162 การพัฒนาชาและแคปซลูมฤีทธิต์า้นไขมัน ความดัน เบาหวาน จากเห็ดถ่ังเชา่สทีอง ดร.ปฐมาวรรณ ฉมิมา งานวจัิย

3163
การพัฒนาชดุดเีอ็นเอตดิตามส าหรับการตรวจวนิจิฉัยระดับโมเลกลุของโรคไตเป็นถงุน ้าชนดิเอดี

พเีคดี

น.ส.พัทรยีา พฤกษ์สถาพร และ อ.ดร.วรรณา 

ทองนพคณุ
สถานสง่เสรมิการวจัิย

3164 การพัฒนาชดุตรวจการปนเป้ือนเชือ้ mycoplasma ในเซลลเ์พาะเลีย้ง
อาจารย ์ดร. ปฏมิาพร วงษ์พรหมพทัิกษ์ และ 

น.ส.ณัฐวรรณ ขัสเกตุ
วทิยาภมูคิุม้กัน

3165
การพัฒนาชดุตรวจวดัระดับโปรตนีเพอรอิอสตนิในเลอืดเพือ่บง่ชีพ้ยากรณ์โรคและพัฒนาแนว

ทางการรักษาผูป่้วยมะเร็งล าไสใ้หญใ่นประชากรไทยแบบมุง่เป้า
รศ.พญ.ดร.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3166 การพัฒนาชดุตรวจวนิจิฉัยภาวะภมูแิพใ้นสนัุขโดยวธิทีางซโีรโลยี รศ.พญ.อัญชล ีตัง้ตรงจติร ปรสติวทิยา
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3167

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

3168
การพัฒนาชดุตรวจส าเร็จรปูแบบอมิมโูนโครมาโตกราฟฟีเพือ่ตรวจการปนเป้ือนสารกอ่ภมูแิพแ้ป้ง

สาล ี(กลเูตน) ในอาหารอยา่งแมน่ย าและรวดเร็ว
รศ.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3169
การพัฒนาชดุตรวจส าเร็จรปูแบบอมิมโูนโครมาโตกราฟีเพือ่ตรวจการปนเป้ือนเชือ้ซัลโมเมนลลา

ในอาหารอยา่งแมน่ย าและรวดเร็ว
ศ.ดร.วนัเพ็ญ  ชยัค าภา ปรสติวทิยา

3170 การพัฒนาชดุตรวจหมูเ่ลอืดแบบครบวงจรดว้ยเทคโนโลย ีLab-on-a-chip อ.ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนชิ เภสัชวทิยา

3171 การพัฒนาทเีซลลท์ีม่ตีัวรับแอนตเิจนลกูผสมทีจ่ าเพาะตอ่โปรตนีทีแ่สดงบนผวิเซลลม์ะเร็งตับ ดร.ทวศีักดิ ์เชีย่วชาญศลิป์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3172
การพัฒนาบรกิารตรวจสอบฤทธิเ์ชงิชวีภาพของสารสกัดจากธรรมชาตแิละยาสมนุไพรดว้ย

เทคโนโลยโีอมกิสแ์บบเชงิระบบ
อ.ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนชิ เภสัชวทิยา

3173 การพัฒนาระบบไมโครฟลอูดิคิส าหรับตรวจหาไมโครฟิลาเรยีของพยาธเิทา้ชา้ง รศ. ดร.สริจิติ วงศก์ าชยั ปรสติวทิยา

3174
การพัฒนาระบบการปลกูถา่ยเซลลเ์พาะเลีย้งจากเยือ่บปุาก เพือ่การรักษาผูป่้วยภาวะเซลลต์น้

ก าเนดิ เยือ่บผุวิกระจกตาบกพรอ่งในประเทศไทย
รศ. ดร.ปัทมา เอกโพธิ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3175
การพัฒนาวธิ ีNucleic Acid Lateral Flow Test ส าหรับตรวจหาเชือ้วณัโรคและเชือ้วณัโรคดือ้ยา

หลายขนาน (Nucleic acid lateral flow test for point of care diagnosis of TB complex)
ดร.อังคณา  ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

3176
การพัฒนาวธิกีาร ทีม่ปีระสทิธภิาพในการเลีย้งคลิเลอรเ์ซลลท์ีถ่กูเหนีย่วน าโดยไซโตไคน์ จากหนู

ทดลอง
อ.ดร.นพ.กติพิงศ ์สนุทราภา เภสัชวทิยา

3177

การพัฒนาวธิกีารจ าแนกสายพันธุไ์รฝุ่ นและชวีภัณฑส์ าหรับรักษาโรคภมูแิพไ้รฝุ่ น (Development 

of Assay for Dust Mite Identification and Biological Materials for Treatment of House 

Dust Mite Allergy) บัญช ีโครงการวจัิยโรคภมูแิพไ้รฝุ่ นและชวีภัณฑรั์กษา คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล (016-426515-2)

รศ. พญ.อัญชล ี ตัง้ตรงจติร ปรสติวทิยา

3178
การพัฒนาวธิกีารทดสอบยบัยัง้การตดิเชือ้ไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 ในเซลลเ์พาะเลีย้งแบบ

ประสทิธภิาพสงู
อ.ดร.นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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3179
การพัฒนาวธิกีารทดสอบหาภมูคิุม้กันชนดิป้องกัน, ชนดิ ADCC และการผลติ monoclonal 

antibody ตอ่ไวรัสซกิา้ ส าหรับใชใ้นการตรวจวนิจิฉัยและการศกึษาพยาธกิ าเนดิของไวรัสซกิา้
ผศ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

3180 การพัฒนาวธิกีารรักษาใหมด่ว้ยกลไกตา้นไวรัสของ microvesicle ในทางเดนิหายใจ ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

3181
การพัฒนาวธิตีรวจวเิคราะหท์างอณูพันธศุาสตรอ์ยา่งครอบคลมุส าหรับโรคไตเป็นถงุน ้าชนดิเอดี

พเีคดโีดยเทคโนโลยวีเิคราะหล์ าดับเบสขัน้สงูแบบเจาะจงเป้าหมาย
อ.ดร.วรรณา ทองนพคณุ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิฯ

3182
การพัฒนาวธิมีาตรฐานเพือ่สรา้งเซลลต์น้ก าเนดิอนิดวิซพ์ลรูโิพเทนทเ์พือ่เป็นเซลลต์น้แบบใน

การศกึษากลไกการเกดิโรคและพัฒนายาเฉพาะบคุคล
อ. ดร.เมธจิติ วฒันพานชิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3183

การพัฒนาอาหารเหลวทางการแพทยจ์ากวตัถดุบิธรรมชาตเิพือ่เป็นอาหารเสรมิส าเร็จรปูทีใ่ห ้

สารอาหารสมบรูณ์ ส าหรับผูส้งูอายแุละทดสอบความสามารถในการกลนืเพือ่ป้องกันการส าลัก

ของผูส้งูอาย ุโดยประเมนิดว้ยกลอ้งสอ่งผา่นจมกูและคอหอย

อ. นพ.กรภัทร มยรุะสาคร สถานสง่เสรมิการวจัิย

3184
การพจิารณาทางกายวภิาคของเสน้ประสาทรเีคอรเ์รนท ์ลารงิเจยีล, หลอดเลอืดแดงอนิฟีเรยี

ไทรอยด,์ เอ็นแบรี ่และต าแหน่งอา้งองิส าหรับการผา่ตัดตอ่มไทรอยดใ์นคนไทย
รศ. พท.หญงิ ดร.สพุนิ ชมภพูงษ์ กายวภิาคศาสตร์

3185 การพจิารณาลักษณะทางกายวภิาคของกระดกูสันหลังระดับคอในคนไทย ผศ. พันโทหญงิ ดร.สพุนิ ชมภพูงษ์ กายวภิาคศาสตร์

3186
การยบัยัง้ TGF-β signaling ชว่ยลดภาวะการกดภมูคิุม้กันทีเ่กดิจาก regulatory T cells ใน 

cytokine-induced killer cells
รศ. ดร. นพ.อดศิักดิ ์วงศข์จรศลิป์ เภสัชวทิยา

3187
การยบัยัง้การผลติคอลลาเจนในเซลลส์รา้งเสน้ใยจากแผลคลีอยดโ์ดยใชอ้ารเ์อ็นเอลกูผสม

ระหวา่ง aptamer และ siRNA
ผศ. ดร. นพ.ชชัวาลย ์ศรสีวสัดิ์ ชวีเคมี

3188
การรวบรวมขอ้มลูการกลายพันธุใ์นมะเร็งเตา้นมชนดิ Triple-negative ของคนไทยเพือ่พัฒนา

ผลการรักษา”
อ.ดร.พญ.สวุมิล นยิมในธรรม เภสัชวทิยา

3189
การรักษาโรคหอบหดืโดยใชไ้ซโตไคน์อนิดวิซค์ลิเลอรเ์ซลล ์(Application of cytokine-induced 

killer cells to generate a novel effective immunotherapy of asthma)
อ. ดร. นพ. กติพิงศ ์สนุทราภา เภสัชวทิยา

3190 การรายงานเกล็ดเลอืดผดิพลาดจากเครือ่งอัตโนมัตใินผูป่้วยธาลัสซเีมยี อ. นพ.ชยัเจรญิ ตันธเนศ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3191 การรายงานผลการตรวจทางเซลลว์ทิยาตอ่มไทรอยดใ์นประเทศไทย อ. นพ.ถริพล บญุญาอรณุเนตร พยาธวิทิยา

3192
การลงทะเบยีนผูป่้วยเบาหวานและประเมนิผลการดแูลผูป่้วยเบาหวานทีม่สีทิธกิารรักษาพยาบาลที่

หน่วยปฐมภมูขิองโรงพยาบาลตามหลักประกันสขุภาพถว้นหนา้แบบสหสถาบัน
อ. นพ.กรภัทร มยรุะสาคร สถานสง่เสรมิการวจัิย
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3193

การวดัระดับยาไมโคฟิโนลคิเอซดิในเลอืด และการทดสอบสมการแบบจ ากัดจดุเจาะเลอืดเพือ่

ประมาณคา่พืน้ทีใ่ตก้ราฟของระดับยาไมโคฟิโนลคิเอซดิในเลอืดกับเวลาในเด็กไทยทีไ่ดรั้บการ

ปลกูถา่ยไตทีโ่รงพยาบาลศริริาช

ผศ.พญ.วรีวด ีจันทรนภิาพงศ์ เภสัชวทิยา

3194 การวเิคราะห ์"คัมภรีส์รรพลักษณะสรรพคณุและมหาพกิัดในต าราเวชศาสตรฉ์บับหลวงรัชกาลที ่๕
นายทัพพเ์ทพ ทพิยเจรญิธัม และ รศ.ดร.นพ.ประ

วทิย ์อัครเสรนีนท์
เภสัชวทิยา

3195
การวเิคราะหก์ารกลายพันธุข์องยนี SMN1 ในผูป่้วยโรคทางพันธกุรรมกลา้มเนือ้ฝ่อลบีจากไขสัน

หลัง(Spinal muscular atrophy : SMA) ชาวไทย
อ.ดร.นพ.ชยัรัตน์ เตบิไพบลูย์ กายวภิาคศาสตร์

3196
การวเิคราะหท์างพันธกุรรมของเชือ้ Neisseria gonorrhoeae ดือ้ยากลุม่ beta-lactam ในระดับสงู

 และววิฒันาการของยนี blaTEM-135

รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ชาญวทิย ์ตรพีทุธรัตน์

 และ นายณฐกร นกจันทร์
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3197
การวเิคราะหผ์ลเมแทบอไลตแ์ละพันธกุรรมในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ทีร่ปูรา่งปกตเิทยีบกับ

รปูรา่งอว้น และการตอบสนองตอ่ยา metformin
ผศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3198
การวเิคราะหผ์ลเมตาโบโลมกิสใ์นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ป็นเบาหวาน และผูท้ีม่ภีาวะกอ่นเป็นเบาหวานทีร่ปูรา่ง

ปกตเิทยีบกับรปูรา่งอว้น
รศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3199

การวเิคราะหห์ากลุม่ยนีของเชือ้เบอโคลเดอเรยี สโูดมัลลไิอทีแ่สดงออกภายหลังการเขา้สูเ่ซลล์

แมคโครเฟจ โดยอาศัยการสรา้ง promoter-trap library และเทคนคิ fluorescence activated 

cell sorting

ศ.ดร.สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3200
การวเิคราะหห์ายนีของเชือ้เบอโคลเดอเรยี สโูดมาลไิอ ทีแ่สดงออกเมือ่เขา้สูเ่ซลลเ์ม็ดเลอืดขาว

นวิโตรฟิลของผูป่้วยเบาหวาน
ศ. ดร.สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3201

การวจัิยแบบบรูณาการเพือ่คน้หาชดุของสารบง่ชีท้างชวีภาพชนดิใหม ่ทีน่ าไปสูก่ารประยกุตใ์ชก้ับ

การตรวจวนิจิฉัย การพยากรณ์ความรนุแรงของโรค และการรักษาผูป่้วยไขเ้ลอืดออกอยา่งมี

ประสทิธภิาพ (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

3202
การวจัิยแบบบรูณาการเพือ่ความเขา้ใจกลไกการเกดิพยาธสิภาพของโรคไขเ้ลอืดออกและการ

พัฒนาการตรวจวนิจิฉัยโรคอยา่งมปีระสทิธภิาพ
รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3203 การวจัิยแบบสุม่มกีลุม่ควบคมุ การรักษาโรคตดิเชือ้จากแบคทเีรยีกรัมลบดือ้ยาหลาย ๆ ขนาน ศ.นพ.วษิณุ  ธรรมลขิติกลุ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3204 การวจัิยและพัฒนาเภสัชภัณฑน์ ้ายาทดสอบและวคัซนีสารกอ่ภมูแิพ ้ ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล ปรสติวทิยา
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3205
การวจัิยตอ่ยอดดา้นความปลอดภัยของอาหารจากเชือ้แบคทเีรยีกอ่โรคอาหารเป็นพษิ จากตลาดสู่

โตะ๊อาหาร
ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

3206 การศกึษา ADCC antibody epitopes ของเชือ้เอชไอวใีนผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีะยะเฉียบพลัน รศ. ดร.วรรณี กัณฐกมาลากลุ จลุชวีวทิยา

3207 การศกึษา ADCC antibody epitopes ของเชือ้เอชไอวใีนผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีะยะแรก รศ.ดร.วรรณี กัณฐกมาลากลุ จลุชวีวทิยา

3208
การศกึษาเกณฑท์ีเ่หมาะสมในการดผูลทางจลุทรรศน์วทิยาของปัสสาวะและการรายงานผล

อัตโนมัตหิลังการตรวจดว้ยเครือ่งตรวจปัสสาวะอัตโนมัต ิUX 2000
อ. พญ.ปรชีญา วงษ์กระจา่ง พยาธวิทิยาคลนิกิ

3209 การศกึษาเชงิโครงสรา้งและหนา้ทีข่องโปรตนี TlyA hemolysin จากเชือ้ Helicobacter pylori
Asst.Prof.Dr. Gerd Katzenmeier และ น.ส.ณิ

ชกานต ์สมัยนุกลุ
วทิยาภมูคิุม้กัน

3210
การศกึษาเชงิโครงสรา้งและหนา้ทีข่องโปรตนีสารพษิ VacA และชิน้สว่น p33 จากเชือ้ 

Helicobater pylori

Asst.Prof.Dr. Gerd Katzenmeier และ นาย

AUNG KHINE LINN
วทิยาภมูคิุม้กัน

3211
การศกึษาเบือ้งตน้ความชกุ ระบาดวทิยาเชงิโมเลกลุและการปลดปลอ่ยไวรัสซกิา้ในน ้าอสจุจิากผู ้

ทีม่ารับบรกิารทีห่น่วยผูม้บีตุรยาก โรงพยาบาลศริริาช
อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3212 การศกึษาเปรยีบเทยีบคัมภรีม์หาโชตรัตกับขอ้มลูการวนิจิฉัยโรคตาม ICD 10
น.ส.เปรมสดุา แจม่จันทรา และ รศ.ดร.นพ.ประ

วทิย ์อัครเสรนีนท์
เภสัชวทิยา

3213

การศกึษาเปรยีบเทยีบคณุภาพเนือ้เยือ่ตอ่มไรท้อ่จากรา่งอาจารยใ์หญแ่บบศพนุ่มโดยวธิ ีThiel’s 

method เทยีบกับเนือ้เยือ่จากรา่งอาจารยแ์บบ Embalmed method เพือ่ใชใ้นการเตรยีมสไลด์

ส าหรับการศกึษาทางจลุกายวภิาคศาสตร์

อ. นพ.ณปกรณ์ แสงฉาย กายวภิาคศาสตร์

3214

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

3215 การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการตรวจระดับ HbA1c โดยการป่ันตกตะกอนและไมป่ั่นตกตะกอน รศ.พญ. บษุฎ ี ประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3216
การศกึษาเปรยีบเทยีบสารส าคัญในจันทน์เทศและจันทน์ขาวเพือ่การใชแ้ทนกันในต ารับยาจันทน์

ลลีา
รศ. ดร.ขจ ีปิลกศริิ กายวภิาคศาสตร์

3217
การศกึษาเพือ่หาความสัมพันธร์ะหวา่งประเภททางพันธกุรรมของเชือ้รากับความสามารถในการกอ่

โรค บัญช ีโครงการครปิโตหนึง่ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-433973-1)
อ. ดร. นพ.พบชยั  งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

3218
การศกึษาเภสัชจลนศาสตร ์และเภสัชพลศาสตรข์องยาไอเวอรเ์มคตนิ ในผูป่้วยเด็กตดิเชือ้

ไวรัสเด็งกี ่(PKIDEN)
รศ.ดร.พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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3219
การศกึษาแบบสุม่เปิดฉลากเพือ่ศกึษาถงึประสทิธผิลของต ารับยาอายรุเวทศริริาชสหศัธาราใน

ผูป่้วยทีม่โีรคปวดหลังสว่นลา่งเฉียบพลัน
ผศ.พญ.สมฤด ี ฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

3220
การศกึษาและยบัยัง้สือ่สัญญาณในเซลลม์ะเร็งทอ่น ้าดทีีท่ าใหด้ือ้ตอ่การรักษาดว้ยเม็ดเลอืดขาว

ชนดิไซโตไคน์อนิดวิควิซค์วิเลอร์
รศ.นพ.อดศิักดิ ์ วงศข์จรศลิป์ เภสัชวทิยา

3221
การศกึษาโปรตนีในปัสสาวะทีม่ผีลตอ่กระบวนการยดึจับ การเพิม่ขนาด และการเกาะกลุม่ของผลกึ

ชนดิตา่งๆทีพ่บในปัสสาวะ
ดร.ศักดเิทพ ไชยฤทธิ์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3222 การศกึษาโปรตนีไอเอ็นเอสแอลทร ีและโปรตนีกลายพันธุ ์ตอ่การสรา้งและการท างานของอนิซลุนิ อ. ดร.ประภาพร จงึตระกลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

3223 การศกึษาโปรตนีของพยาธเิทา้ชา้งบรเูกยี มาลาไย ทีก่ระตุน้ภมูคิุม้กัน ศ. ดร.วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

3224
การศกึษาโปรตนีทีค่วบคมุกระบวนการออโตฟาจแีละไฟโบรบลาสตจ์ากมะเร็งในมะเร็งรังไขเ่พือ่

เป็นเป้าหมายใหมใ่นการรักษาและพยากรณ์โรค
รศ. ดร. พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3225

การศกึษากลไกการเกดิภาวะน ้าตาลกลโูคสเป็นพษิจาก ChREBP (Identification of molecular 

mechanisms for ChREBP-mediated glucotoxicity) บัญช ีซเีอชอารอ์บีพี ีคณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล (016-427660-8)

อ. ดร. นพ.นรวรรธน์  พวงวรนิทร์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3226

การศกึษากลไกการควบคมุเซลลม์ะเร็งเพือ่ระบชุนดิโปรตนีสูก่ารพยากรณ์การตอบสนองของ

มะเร็งทอ่น ้าดตีอ่ยาตา้นมะเร็งชนดิมุง่เป้า (Profiling of protein networks that identify 

predictors for cholangiocarcinoma targeted therapy)

อ.ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย เภสัชวทิยา

3227
การศกึษากลไกทีท่ าใหเ้ซลลต์าย และการกระตุน้ inflammasome/caspase-1 ในเซลลเ์ยือ่บุ

หลอดเลอืดทีต่ดิเชือ้ Orientia tsutsugamushi
อ.ดร.นพ.ววิทิย ์ตันตแิพทยางกรู วทิยาภมูคิุม้กัน

3228

การศกึษาการเกดิขึน้และการแพรร่ะบาดระหวา่งประเทศของเชือ้ Neisseria gonorrhoeae ทีด่ือ้

ยาปฏชิวีนะทีแ่ยกจากโรงพยาบาลศริริาช กรงุเทพมหานคร ประเทศไทยในระหวา่งปี พ.ศ. 

2551-2557

รศ. ดร. นพ.ชาญวทิย ์ตรพีทุธรัตน์ จลุชวีวทิยา

3229
การศกึษาการเคลือ่นไหวรา่งกายของผูใ้สข่าเทยีมในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมรกิาแบบ

ระยะยาว
Dr.Gary Guerra โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3230

การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางพันธกุรรมของเชือ้ไวรัสเดงกีใ่นการเลีย้งอยา่งตอ่เนือ่งในเซลล ์

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
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3231
การศกึษาการเปลีย่นแปลงสารพันธกุรรมของเชือ้เอชไอว ี(HIV) และการดือ้ตอ่ยาตา้นไวรัสใน

ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ ทีโ่รงพยาบาลศริริาช ในปี พ.ศ.2550-2554
อ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

3232

การศกึษาการแสดงออกและปรมิาณของโปรตนีในเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืดแดงของผูป่้วยโพลไีซ

ทเีมยี เวอรา เปรยีบเทยีบกับคนปกต ิโดยการตดิฉลากทีโ่ปรตนีและตรวจสอบโดยใชเ้ครือ่ง

แมสสเปกโทรมเิตอร์

อ. ดร. นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

3233
การศกึษาการแสดงออกของ miRNAs และ lncRNAs ในเลอืดของผูป่้วยทีม่เีซลลผ์ดิปกตทิีป่าก

มดลกูระยะกอ่นเป็นมะเร็งและผูป่้วยมะเร็งปากมดลกู; การศกึษาน ารอ่ง
ศ. พญ.ธารารัชต ิ ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

3234 การศกึษาการแสดงออกของโปรตนี BRCA1 ในเนือ้เยือ่มะเร็งเตา้นมทีม่กีารตดิเชือ้ HPV รศ. ดร. พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3235

การศกึษาการแสดงออกของโปรตนี sodium channel, voltage-gated, type X, alpha subunit 

(SCN10A) และโปรตนีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในเซลลไ์ตของมนุษยต์อ่การเกดิโรคนิว่ไต (renal stone 

disease)

ศ. ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

3236
การศกึษาการกระตุน้การสรา้งซัยโตไคน์จากเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวชนดิทเีซลลจ์ากอาสาสมัครที่

ไดรั้บประทานผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร APCO สตูรการซ์เินียและไอสบิแปด
ศ. ดร. พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

3237
การศกึษาการควบคมุการแสดงออกของโกลบนิในเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงโดยวธิ ีsingle cell RNA 

sequencing
อ. ดร. นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

3238
การศกึษาการตอบสนองของระบบภมูคิุม้กันชนดิแอนตบิอดขีองเด็กทีต่ดิเชือ้ไวรัสเด็งกีจ่าก 

hospital cohorts
รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3239
การศกึษาการท าลายเซลลต์ับทีต่ดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบจีาก Cytokine-induced killer cells ที่

เพาะเลีย้งกับ dendritic cells ในสภาวะตา่งๆ
รศ. นพ.อดศิักดิ ์วงศข์จรศลิป์ เภสัชวทิยา

3240
การศกึษาก าหนดมาตรฐานและฤทธิต์อ่การอักเสบของยาจากสมนุไพรอายรุเวทศริริาชสัตทกวาตะ 

(AVS064)

น.ส.ศรินิภา ไชยศร ีและ รศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัคร

เสรนีนท์
เภสัชวทิยา

3241 การศกึษาขนาดโครงของกลอ่งเสยีงในผูใ้หญค่นไทย รศ. ทพ.ญ.ยาดาฤด ีวริวฒุิ กายวภิาคศาสตร์

3242
การศกึษาขอ้ก าหนดมาตรฐานและฤทธิต์า้นการอักเสบของยาจากสมนุไพรอายรุเวทศริริาชเขยีว

เบญจขันธ ์(AVS004)

น.ส.ทัศนีย ์ภารพัฒน์ และ ผศ.ดร.พญ.พนิภัทร 

ไตรภัทร
เภสัชวทิยา

3243 การศกึษาขอ้ก าหนดมาตรฐานของยาสมนุไพรอายรุเวทศริริาชเขยีวเบญจขันธ์ ผศ.ดร.พนิภัทร ไตรภัทร เภสัชวทิยา
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3244
การศกึษาขอบเขตของแอนตบิอดีท้ีต่อบสนองเมือ่กระตุน้ระบบภมูคิุม้กันซ า้เป็นระยะดว้ยอมิมโูน

เจนของเชือ้ HIV-1 สายพันธุท์ีแ่ตกตา่งกัน
ศ. ดร. นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

3245

การศกึษาความเทีย่งตรงของการทดสอบหาแอนตบิอดตีอ่เอฟซเีอปไซลอนอาร ์1 อัลฟา ดว้ยวธิี

อไีลซา่ และการทดสอบเบโซฟิลแอกตเิวชัน่ ในการวนิจิฉัยผูป่้วยโรคผืน่ลมพษิเรือ้รังจากภาวะภมูิ

ตา้นตนเอง

อ. ดร. นพ.ยทุธนา ศรนีวลประเสรฐิ วทิยาภมูคิุม้กัน

3246
การศกึษาความชกุและความไวตอ่ยาของเชือ้ กลุม่มัยโคแบคทเีรยีและราทีแ่ยกไดจ้ากสิง่ สง่ตรวจ

จากผูป่้วยของโรงพยาบาลศริริาช
อ. ดร. นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

3247
การศกึษาความชกุและความไวตอ่ยาของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากสิง่สง่ตรวจจากผูป่้วยของ

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. ดร. นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

3248
การศกึษาความชกุและระบาดวทิยาระดับโมเลกลุของเชือ้ Clostridium difficile จากผูป่้วยที่

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.ภัทรชยั กรีตสินิ จลุชวีวทิยา

3249

การศกึษาความชกุของเชือ้จลุชพีทีก่อ่โรคตดิเชือ้ในระบบประสาทสว่นกลางในน ้าไขสันหลังทีไ่ม่

พบเชือ้จลุชพีเมือ่สง่เพาะเชือ้ดว้ยวธิทีางอณูชวีวทิยาและความสัมพันธก์ับอาการทางคลนิกิ

ระหวา่งปีพ.ศ. 2560-2561

ผศ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

3250
การศกึษาความชกุของการผา่เหลา่ของยนี Calreticulin และ ความสัมพันธท์างคลนิกิในกลุม่

ผูป่้วยโรค essential thrombocytemia (ET) and primary myelofibrosis (PMF)
ผศ.ดร.นพ.เฉลมิชยั มติรพันธ์ ชวีเคมี

3251
การศกึษาความชกุของชนดิและสัปทัย้ป์ของเชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญใ่นโรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี 

พ.ศ. 2556 - 2560
นายณัฐพล ณรงค์ จลุชวีวทิยา

3252
การศกึษาความชกุของยนีดือ้ยาตา้นจลุชพีในแบคทเีรยีทีแ่ยกไดจ้ากชมุชนและภัยจากการตดิเชือ้

ดือ้ยาตา้นจลุชพีหลายขนานจากแหลง่อาหารในชมุชนไทย
ผศ. นพ.ชาญวทิย ์ตรพีทุธรัตน์ จลุชวีวทิยา

3253
การศกึษาความปลอดภัยจากการใชย้าและผลติภัณฑจ์ากสมนุไพรของฐานขอ้มลูศนูยเ์ฝ้าระวงั

ความปลอดภัยดา้นผลติภัณฑส์ขุภาพและคลนิกิอายรุเวทฯ

น.ส.นารชิาต ิชืน่สกลุ และ อ.ดร.พญ.สวุมิล นยิม

ในธรรม
เภสัชวทิยา

3254
การศกึษาความสัมพันธข์องความหลากหลายทางพันธกุรรมกับโรคมะเร็งตอ่มไทรอยดช์นดิ 

differentiated
อ. ดร.สรัุสวด ีอัศวรัตน์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3255 การศกึษาความสัมพันธข์องระดับน ้าตาลกลโูคสในน ้าไขสันหลังโดยใชเ้ครือ่งมอื 3 ชนดิ รศ.พญ. บษุฎ ี ประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3256
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งพรอสตาแกลนดนิ เอฟ ทแูอลฟ่าในเสมหะ กับความไวตอ่การไอ

ในมนุษย์
พญ.สาวนิี จริยิะสนิ เภสัชวทิยา
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3257
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งลักษณะทางจลุพยาธวิทิยาและขอ้มลูลักษณะทางคลนิกิในผูป่้วย

ปลกูถา่ยไตทีม่กีารตดิเชือ้ไวรัสบเีคในไต
อ. พญ.เงนิตรา ทันธรานนท์ พยาธวิทิยา

3258

การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งสารจากสมนุไพร (metabolites) ทีต่รวจพบในเลอืดของ

อาสาสมัครสขุภาพดหีลังกนิยาจากสมนุไพรอายรุเวทศริริาชต ารับหา้ราก (AVS022) กับลักษณะ

การจับกลุม่ของเกล็ดเลอืดเป็นรายบคุคล : โครงการน ารอ่ง

ผศ.พญ.วรีวด ีจันทรนภิาพงศ์ เภสัชวทิยา

3259
การศกึษาความส าคัญของถงุทีถ่กูขับออกมาภายนอกเซลล ์(Extracellular vesicles) ตอ่การเกดิ

โรคนิว่ไต
ดร.ศักดเิทพ ไชยฤทธิ์ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

3260
การศกึษาคณุลักษณะและหนา้ทีข่องเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวชนดิ memory CD8 T cells ทีจ่ าเพาะตอ่

เชือ้ไวรัสไขเ้ลอืดออกเดงกแีละมแีนวโนม้ในการป้องกันการตดิเชือ้ไวรัสซกิา
อ.ดร.นพ.จตรุงค ์เสวตานนท์ จลุชวีวทิยา

3261 การศกึษาจโีนมของเชือ้วณัโรคสายพันธุปั์กกิง่เพือ่ตดิตามการกระจายและววิฒันาการของเชือ้ รศ. ดร.อังคณา ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

3262
การศกึษาชนดิและคณุสมบัตทิางชวีเคมขีองแบคทเีรยีทีแ่ยกไดจ้ากเลอืด และไมส่ามารถจ าแนก

ชนดิ/สปีชีส่ ์โดยวธิทีีใ่ชใ้นงานประจ า
นางสาวสมาพร ยงยอด จลุชวีวทิยา

3263

การศกึษาชวีสมมลูแบบใหย้าครัง้เดยีว สองชว่งเวลา สองต ารับ สองล าดับ แบบสุม่ขา้มสลับของ

ยาเม็ดวาลซารแ์ทน ขนาด 160 มลิลกิรัม ระหวา่งผลติภัณฑท์ดสอบ และผลติภัณฑอ์า้งองิ (ดโีอ

แวน® 160 มลิลกิรัม) ในอาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพแข็งแรงภายใตส้ภาวะอดอาหาร (Study 

Number: BE 005-17)

รศ. พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

3264

การศกึษาชวีสมมลูแบบใหย้าครัง้เดยีว สองชว่งเวลา สองล าดับ แบบสุม่ขา้มสลับของยาเม็ดแพน

โทพลาโซลชนดิแตกตัวในล าไส ้ขนาด 40 มลิลกิรัม ระหวา่งผลติภัณฑท์ดสอบและผลติภัณฑ์

อา้งองิ (คอนโทรลอค®) ในอาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพแข็งแรงภายใตส้ภาวะหลังรับประทาน

อาหาร และภายใตส้ภาวะอดอาหาร (Study Number: BE 001-15/1 and Study Number: BE 

001-15/2)

ผศ. พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

3265

การศกึษาชวีสมมลูแบบใหย้าครัง้เดยีว สองต ารับ สองชว่งเวลา สองล าดับ แบบสุม่ขา้มสลับของ

ยาเม็ดซลิอสตาซอลขนาด 50 มลิลกิรัม ระหวา่งผลติภัณฑท์ดสอบและผลติภัณฑอ์า้งองิ (พลี

ทาล® 50) ในอาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพแข็งแรงภายใตส้ภาวะอดอาหาร (Study Number: BE 

003-15)

รศ. พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

3266 การศกึษาชวีสมมลูของยา Olanzapine 10 mg Somruedee Chatsiricharoenkul, M.D. เภสัชวทิยา

3267
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดเคลอืบฟิลม์เอนเทคคาเวยีร ์ขนาด 1 มลิลกิรัม 2 ต ารับ ใน

อาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร
อ.ดร.พญ.สวุมิล นยิมในธรรม เภสัชวทิยา
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3268
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดเคลอืบฟิลม์โรซวูาสแตตนิขนาด 20 มลิลกิรัมในอาสาสมัครคนไทย

สขุภาพดี
อ. พญ.พณิพไิล จทูะสมพากร เภสัชวทิยา

3269
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดแพนโทพลาโซล ชนดิแตกตัวในล าไสข้นาด 40 มลิลกิรัม ใน

อาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพแข็งแรง (Study Number: BE 002-11)
ผศ. พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

3270
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดไตรเมทาไซดนี ไดไฮโดรคลอไรด ์ขนาด 20 มลิลกิรัม ใน

อาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิ วรีวด ีจันทรนภิา

พงศ์
เภสัชวทิยา

3271
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดคารว์ดีลิอล ขนาด 6.25 มลิลกิรัม จ านวน 2 เม็ด 2 ต ารับ ใน

อาสาสมัครไทยทีม่สีขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร
รศ.พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

3272
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดชนดิเคีย้วมอนเทลคูาสท ์โซเดยีม ขนาด 5 มลิลกิรัม ในอาสาสมัคร

ไทยทีม่สีขุภาพดภีายใตส้ภาวะงดอาหาร
รศ. พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

3273
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดชนดิควบคมุการปลดปลอ่ยแทมซโูลซนิขนาด 0.4 มลิลกิรัม ใน

อาสาสมัครคนไทยเพศชายสขุภาพด ี(Study No.BE13-005)
อ. พญ.พณิพไิล จทูะสมพากร เภสัชวทิยา

3274
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดดอมเพอรโิดน ขนาด 10 มลิลกิรัม 2 ต ารับ ในอาสาสมัครไทยทีม่ี

สขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร
ผศ.พญ. พณิพไิล จทูะสมพากร เภสัชวทิยา

3275
การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดอโีซเมปราโซลขนาด 40 มลิลกิรัมในอาสาสมัครคนไทยสขุภาพด ี

(Protocol No. BE13-016)
อ. พญ.วรีวด ีจันทรนภิาพงศ์ เภสัชวทิยา

3276 การศกึษาต ารับยาสมนุไพรไทยรักษาโรคมะเร็งตับและตับอักเสบเรือ้รังในหอ้งปฏบิัตกิาร รศ. พญ.ธนวรรณ กมุมาลอื พยาธวิทิยาคลนิกิ

3277
การศกึษาทบทวนการวนิจิฉัยเนือ้งอกของตอ่มน ้าลายทีไ่ดรั้บการผา่ตัดหรอืสง่ปรกึษาใน

โรงพยาบาลศริริาช ตามการจ าแนกเนือ้งอกขององคก์ารอนามัยโลกปี ค.ศ. 2017
อ. นพ.ตวงธรรม เอนกภรูธินัง พยาธวิทิยา

3278
การศกึษาทางคลนิกิเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพในการใชเ้คอรค์มูนิอยดเ์พือ่เสรมิการรักษาในผูป่้วย

โรคสะเก็ดเงนิชนดิผืน่หนา
ผศ.ดร.นพ. ภัทรบตุร มาศรัตน ชวีเคมี

3279

การศกึษาทางหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ประเมนิการเสรมิฤทธิข์อง sulbactam ตอ่ยาตา้นจลุชพีชนดิ

ตา่ง ๆ ในการตา้นเชือ้แบคทเีรยี A. baumannii ทีด่ือ้ตอ่ยาหลายขนานดว้ยแผน่ยาเดยีวและการ

ตรวจหายนีดือ้ยา OXA-23 ของเชือ้ A. baumannii ทีพ่บในโรงพยาบาลศริริาช

ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ จลุชวีวทิยา

3280

การศกึษาน ารอ่งเพือ่เตรยีมพลาสมาทีม่แีอนตบิอดสีงูตอ่เชือ้ไวรัสอวี ี71 (Hyperimmune plasma

 to EV71) เพือ่จะน าไปใชใ้นการศกึษาน ารอ่งเพือ่รักษาผูต้ดิเชือ้ไวรัสอวี7ี1 ทีม่อีาการรนุแรงใน

อนาคต

อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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3281
การศกึษาน ารอ่งเพือ่ศกึษาการตอบสนองภมูคิุม้กันแบบจ าเพาะดา้นเซลลต์อ่เชือ้เอนเทอโรไวรัส 

71 ในอาสาสมัครคนปกติ
อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3282
การศกึษาน ารอ่งไมโครอารเ์อ็นเอทีค่วบคมุกระบวนการออโตฟาจทีีเ่หนีย่วน าโดยไฟโบรบลาสต์

จากมะเร็งในการแพรก่ระจายของมะเร็งรังไขเ่พือ่เป็นเป้าหมายใหมใ่นการรักษา
รศ. ดร. พญ.ชนติรา ธวุจติต์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3283 การศกึษาน ารอ่งถงึผลของยาอายรุเวทศริริาชต ารับวฒันะ ตอ่เซลลร์ะบบภมูคิุม้กันในผูส้งูอายุ อ. ดร. พญ.จารภุา สงูสถติานนท์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3284
การศกึษาน ารอ่งสารกอ่ภมูแิพจ้ากสนัุข และแมวทีเ่ป็นสัตวเ์ลีย้ง ทีค่นไทยแพ ้และการผลติสารกอ่

ภมูแิพท้ีส่ าคัญ
ผศ. ดร.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3285
การศกึษาบทบาทในการตอบสนองของแอนตบิอดตีอ่โปรตนี NS1 ทีม่ตีอ่การเกดิพยาธสิภาพของ

โรคไขเ้ลอืดออกและความเป็นไปไดใ้นการใชเ้พือ่ท านายความรนุแรงของโรค
ดร.ศันสนีย นอ้ยสคราญ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3286
การศกึษาประเภทและระดับความรนุแรงของความคลาดเคลือ่นการจา่ยยาผูป่้วยใน ณ 

โรงพยาบาลของรัฐแหง่หนึง่
ภญ.ชยัวรรณี เกาสายพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

3287
การศกึษาประสทิธภิาพของการวดัปรมิาณไกลเคทเตดอัลบมูนิเพือ่ใชใ้นการตรวจวเิคราะหแ์ละ

ตดิตามผูป่้วยเบาหวานโดยใชแ้อปตาเมอรท์ีจ่ าเพาะกับไกลเคทเตดอัลบมูนิ

ศ. ดร. พญ.ธารารัชต ์ธารากลุ, Prof. Tararaj 

Dharakul, M.D., Ph.D.
วทิยาภมูคิุม้กัน

3288 การศกึษาประสทิธภิาพชดุตรวจตน้แบบในการตรวจวดัปรมิาณของสารกอ่ภมูแิพไ้รฝุ่ นในฝุ่ นบา้น ผศ. ดร.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3289
การศกึษาปัญหาการใชย้าในหอผูป่้วยหลอดเลอืดสมอง โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทยร์ะดับตตยิภมูิ

ของประเทศไทย: บทบาทการจัดการเรือ่งยาของเภสัชกรคลนิกิ
ภญ.จันทรพ์ร กอ้งวชัรพงศ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

3290
การศกึษาผลและกลไกการออกฤทธิต์อ่ระบบการไหลเวยีนโลหติและการขยายหลอดเลอืดของ

ยาสหศัธารา ต ารับอายรุเวทศริริาช ในหนูขาว

น.ส.สกุกส์ลลิ บรูณะทรัพยข์จร และ อ.ดร.

พญ.พนิภัทร ไตรภัทร
เภสัชวทิยา

3291
การศกึษาผลกระทบจากการบรหิารจัดการเขา้หอ้งสอบส าหรับนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่3 โดยการ

ประยกุตใ์ชแ้นวคดิ Lean
นางนัทธมน ศรดีาทน ฝ่ายการศกึษา

3292
การศกึษาผลกระทบดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ดว้ยการสนับสนุนการสรา้งงานวจัิยในรปูแบบ 

“การพัฒนางานประจ าสูง่านวจัิย (Routine to Research: R2R)” ระยะที ่1
ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบลูย์ พยาธวิทิยา

3293
การศกึษาผลการน าความรูไ้ปใชต้อ่ยอดจากการเรยีนวชิาชวีเวชศาสตรร์ะดับพืน้ฐานโมเลกลุและ

เซลล ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ผศ. ดร. นพ.สรชยั ศรสีมุะ สรรีวทิยา

3294
การศกึษาผลของโปรตนี ezrin ทีท่ างานรว่มกับไมโตคอนเดรยี ในกระบวนการป้องกันการเกดิ

ภาวะทีเ่ป็นพษิจากการเหนีย่วน าของแคลเซยีมออ๊กซาเลต
ดร.ศักดเิทพ ไชยฤทธิ์ ฝ่ายวจัิย

3295
การศกึษาผลของการใชหุ้น่จ าลองพยาธวิทิยามะเร็งล าไสใ้หญส่ าหรับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า

บา้นและผูช้ว่ยพยาธแิพทย์
ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบลูย์ พยาธวิทิยา
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3296 การศกึษาผลของผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร APCO ตอ่ระบบภมูคิุม้กัน ศ.พญ. ธารารัชต ์ธารากลุ วทิยาภมูคิุม้กัน

3297 การศกึษาผลของยาฆา่แมลงไซเพอรเ์มทรนิตอ่การเจรญิเตบิโตของตัวออ่นไก่
น.ส.มนัสนันท ์สันตภิราดร และ รศ.สพญ.วาสนา

 ผลากรกลุ
กายวภิาคศาสตร์

3298
การศกึษาผลของยาต ารับ สัตถกวาตะ (SVF) และสว่นประกอบตอ่การท างานของเอนไซมไ์ซโต

โครม พ ี450 ทีแ่สดงออกในเซลลเ์พาะเลีย้ง HepaRG

รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระวทิย ์อัครเสรี

นนท์
เภสัชวทิยา

3299 การศกึษาผลของยาอายวุฒันะตอ่อายขุัยและสขุภาพของหนอนตัวกลม C. elegans ผศ.ดร.นพ.วชิติ สธุรรมารักษ์ ชวีเคมี

3300
การศกึษาผลของสารกระตุน้การสรา้งฮโีมโกลบนิเอฟทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการควบคมุเหนือ

พันธกุรรมในเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงจากคนไขเ้บตา้ธาลัสซเีมยี

อาจารย ์ดร. นท ีเจยีรวริยิะไพศาล และ น.ส.พชิ

ชาภา พงศภั์คศภุสนิ
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3301 การศกึษาผลทีท่ าใหเ้กดิความผดิปกตแิละกอ่ใหเ้กดิการตายของพาราควอททีม่ผีลตอ่ตัวออ่นไก่
นายพรพัฒน์ ศรัทธารัตน์ และ รศ.ดร.ทพญ.จันทิ

มา รุง่เรอืงชยั
กายวภิาคศาสตร์

3302
การศกึษาพฤตกิรรมและความคดิเห็นตอ่การสง่ขอ้มลูทางการแพทยท์ีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลของผูป่้วย

 ผา่นโปรแกรมสง่ขอ้ความแบบทันที
นศพ.ณัฐสกล บรสิทุธิ์ งานบรกิารการศกึษา

3303
การศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิ ปีการศกึษา 2559 คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
นางสาวนุชจรยี ์หงษ์เหลีย่ม ฝ่ายการศกึษา

3304
การศกึษาพัฒนาการตรวจหาปรมิาณเชือ้ไวรัสเด็งกีโ่ดยเทคนคิ ดจิติอล พซีอีาร ์(Digital PCR) 

เทยีบกับ เรยีลไทม ์พซีอีาร ์(Real-Time RT-PCR technique) ในผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก
รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3305 การศกึษามมุมองของนักศกึษาแพทยใ์นคณะแพทยแ์หง่หนึง่ตอ่การตตีราผูป่้วยทางจติเวช นศพ.ปิยะฤทธิ ์อทิธชิยัวงศ์ งานบรกิารการศกึษา

3306
การศกึษายนีกอ่โรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 และ โรคเบาหวานทีม่กีารถา่ยทอด

ในครอบครัวแบบลักษณะยนีเดน่โดยใชเ้ทคนคิการวเิคราะหล์ าดับเบสยคุที ่2
อ. ดร.ประภาพร จงึตระกลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

3307 การศกึษายนีทีท่ าใหเ้กดิโรคเบาหวานชนดิโมดี
ศาสตราจารย ์ดร. เพทาย เย็นจติโสมนัส และ 

น.ส.ชตุมิา เจรญิสขุ
วทิยาภมูคิุม้กัน

3308
การศกึษาระดับเซลลแ์ละโมเลกลุเพือ่ผลติท-ีเซลลท์ีม่ตีัวรับแอนตเิจนแบบลกูผสมส าหรับรักษา

โรคมะเร็ง
ศ.ดร.เพทาย เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย
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3309
การศกึษาระบาดวทิยาของครปิโตคอคคัสสายพันธุ ์VNIc/M5/ST5 ทีม่คีวามจ าเพาะตอ่ผูป่้วยทีไ่ม่

ตดิเชือ้เอชไอวใีนประเทศไทย
อ.นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

3310

การศกึษาระบาดวทิยาทางซร่ัีมเพือ่ตรวจหาแอนตบิอดตีอ่เชือ้ไวรัสกอ่โรคมอื เทา้ ปาก (เอนเตอ

โรไวรัส 71 จโีนไทป์ บ ี5 และ ซ ี4 และ ไวรัสค็อกแซคก ีเอ 16), ลักษณะทางพันธกุรรม และการ

เฝ้าระวงัการผสมกัน ของยโีนมจากไวรัสตา่งสายพันธุ์

ศ. ดร.พไิลพันธ ์พธุวฒันะ จลุชวีวทิยา

3311

การศกึษาระยะที ่2 แบบเปิดเผยการรักษา ของยาทเีอ็มซ ี207 เพือ่ใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของสตูรยา

รักษาวณัโรคทีด่ือ้ยาหลายขนาน (MDR-TB) ในอาสาสมัครทีม่กีารตดิเชือ้วณัโรคทีด่ือ้ตอ่ยาหลาย

ขนาน (MDR-TB) ทีป่อดและมผีลตรวจเสมหะเป็นบวก บัญช ีทเีอ็มซ ี207 คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล (016-418957-6)

รศ. ดร.อังคณา  ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

3312
การศกึษาระยะที ่2/3 แบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาไอเวอรเ์ม

คตนิกับยาหลอก ในการรักษาโรคตดิเชือ้ไวรัสเด็งกีทั่ง้เด็กและผูใ้หญ่
ผศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3313
การศกึษาฤทธิข์องสมนุไพรต ารับหา้รากอายรุเวทศริริาช ในการตา้นอนุมลูอสิระ ตา้นการอักเสบ 

และตา้นเกล็ดเลอืด บัญช ีDBG53-ดร. พญ.พนิภัทร  ไตรภัทร (016-423259-9)
อ. ดร. พญ.พนิภัทร  ไตรภัทร เภสัชวทิยา

3314
การศกึษาลักษณะของ lymphangiogenesis ในกลุม่เนือ้งอกมะเร็งทีเ่ปลอืกตาและการพยากรณ์

โรค
ศ. นพ.เจน มโนนุกลุ พยาธวิทิยา

3315 การศกึษาลักษณะทางจลุกายวภิาคศาสตรข์องเนือ้เยือ่หวัใจทีไ่ดจ้ากรา่งอาจารยใ์หญ่ ผศ. พญ.กรรณกิา ฉัตรยิง่มงคล กายวภิาคศาสตร์

3316
การศกึษาลักษณะสมบัตใินระดับโมเลกลุและลักษณะทีแ่สดงออกของ enterococci ทีด่ือ้ตอ่

vancomycin สายพันธุจ์ากผูป่้วย
รศ. ดร.อมรรัตน์ ลลีาภรณ์ จลุชวีวทิยา

3317 การศกึษาวเิคราะหโ์ปรตโีอมเชงิลกึในปัสสาวะของมนุษย์ ศ. นพ.วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3318

การศกึษาวเิคราะหค์ณุสมบัตขิองโปรตนีเอ็นเอสวนัของไวรัสเด็งกีแ่ละปฏสิัมพันธก์ับโปรตนีอืน่ๆ 

ในตัวอยา่งเลอืดของผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกเพือ่การคน้หาตัวบง่ชีท้างชวีภาพส าหรับพยากรณ์

ความรนุแรงและการวนิจิฉัยโรคไขเ้ลอืดออก

ผศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3319
การศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 แบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัยของยา

ไอเวอรเ์มคตนิกับยาหลอก ในการรักษาโรคตดิเชือ้ไวรัสเด็งกีใ่นเด็ก
รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ี อวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3320
การศกึษาวจัิยทางคลนีกิระยะที ่3 แบบสุม่เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัยของยา

ไอเวอรเ์มคตนิกับยาหลอก ในการรักษาโรคตดิเชือ้ไวรัสเด็งกีใ่นผูใ้หญ่
 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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3321
การศกึษาวธิกีารเรยีนการสอนในรปูแบบบรรยายทีใ่ชม้วิสคิวดิโีอเป็นสือ่ประกอบ ในนักศกึษา

แพทยช์ัน้ปีที ่3
ผศ. ดร. พญ.พนิภัทร ไตรภัทร เภสัชวทิยา

3322
การศกึษาสรรีวทิยาโมเลกลุของบทบาทของฮอรโ์มนอัลโดสเตอโรนในเนือ้เยือ่ไตสว่นนอกของ

หนูโดยวธิมีัลตเิพล็กโปรตโิอมกิเชงิปรมิาณ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพ. ปณภัฏ เอือ้วทิยา 

และ น.ส.อัฉรยิา สวุานชิ
สรรีวทิยาการแพทย์

3323

การศกึษาสหสถาบันในทวปีเอเซยีเพือ่เฝ้าระวงัการดือ้ยาตา้นจลุชพีและชนดิของเชือ้ 

Streptococcus pneumoniae ในผูป่้วยอายมุากกวา่ 50 ปีทีรั่บไวรั้กษาในโรงพยาบาลดว้ยการตดิ

เชือ้ Streptococcus pneumoniae ชนดิลกุลาม หรอืปอดอักเสบ

อ. นพ.อธรัิฐ บญุญาศริิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3324 การศกึษาหนา้ทีข่อง membrane-associated และ cytosolic annexin A1 ในโรคนิว่ไต ดร.ปาลรัีตน์ พรีะเพ็ญ ฝ่ายวจัิย

3325
การศกึษาหนา้ทีข่องโปรตนี DENND4C ตอ่การหลัง่โปรตนี และการขนสง่โปรตนีทีท่ าหนา้ที่

เคลือ่นไอออนผา่นผวิเซลลใ์นเซลลเ์ยือ่บผุวิทอ่ไตสว่นปลาย และบทบาทตอ่การเกดิมะเร็ง
ศ.นพ.วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ (เดมิ) ดร.เกศรนิทร์ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

3326 การศกึษาหนา้ทีข่องโปรตนี Paired box 4 ในเซลลเ์บตา้ของตับออ่น ดร.จตพุร สจุจติรจ์ลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

3327 การศกึษาอณูพันธศุาสตรข์องโรคเบาหวาน อ.ดร.ประภาพร จงึตระกลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

3328
การศกึษาอบุัตกิารณ์การสัง่ยาแพซ้ า้ณ โรงพยาบาลศริริาชกอ่นและหลังมกีารเปลีย่นแปลงระบบ

เวชระเบยีนแบบใหม่
นางสาวพลอยลาภ เลศิวภิาภัทร ฝ่ายเภสัชกรรม

3329
การศกึษาอบุัตกิารณ์ของไสต้ิง่ทีม่คีวามผดิปกตทิางจลุพยาธวิทิยาในไสต้ิง่ทีต่รวจไมพ่บความ

ผดิปกตทิางพยาธวิทิยามหภาค
ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบลูย์ พยาธวิทิยา

3330
การสรา้ง CD19 คารท์เีซลลจ์ากเซลลต์น้ก าเนดิ iPSCs เพือ่การรักษาโรคมะเร็งบเีซลลแ์บบ

ภมูคิุม้กันบ าบัด

Prof.Dr. Kovit Pattanapanyasat และ น.ส.นุช

นาวรรณ พรหมนคร
วทิยาภมูคิุม้กัน

3331 การสรา้งเซลลไ์ลน์เม็ดเลอืดแดงจากเซลลต์น้ก าเนดิทีไ่ดจ้ากผูป่้วยโรคธาลัธซเีมยี อ. ดร. นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

3332 การสรา้งเซลลไ์ลน์เม็ดเลอืดแดงจากผูป่้วยโรคเบตา้ธาลัสซเีมยีฮโีมโกลบนิอี อ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

3333
การสรา้งเซลลต์น้ก าเนดิอนิดวิซพ์ลรูโิพเทนทจ์ากเซลลเ์ม็ดเลอืดและเซลลผ์วิหนังเพือ่ใชใ้นการ

สรา้งท-ีลมิป์โฟซัยต์
อ. ดร.เมธจิติ วฒันพานชิ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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3334 การสรา้งเซลลป์ระสาท medium spiny ชนดิเอนเคฟาลนิจากเซลลต์น้ก าเนดิตัวออ่น อ.นพ.ชนิวธุ วฒันชวีโนปกรณ์ ชวีเคมี

3335
การสรา้งและทดสอบลักษณะของ infectious full length molecular cloneของเชือ้ไวรัส Zika 

ในชว่งปี ค.ศ.2016
ผศ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

3336
การสรา้งฐานขอ้มลูอา้งองิและโปรแกรมเพือ่การวเิคราะหแ์ละแปลผลการดือ้ตอ่ยาตา้นไวรัสของ

เชือ้เอชไอวสี าหรับใชใ้นประเทศไทย
ผศ. ดร.นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

3337
การสรา้งทเีซลลท์ีจ่ าเพาะตอ่แอนตเิจน pp65 จากเซลลต์น้ก าเนดิ iPSC เพือ่การรักษาโรคไวรัส

แบบภมูคิุม้กันบ าบัด

Lect.Dr. Methichit Wattanapanitch และ นาย

รัชพงศ ์เนตรศรทีอง
วทิยาภมูคิุม้กัน

3338
การสังเคราะหร์คีอมบแินนตโ์ปรตนีแฟลกเจลลนิ เพือ่พัฒนาชดุทดสอบ 

Immunochromatography ในการวนิจิฉัยโรคเลปโตสไปโรสสิ
รศ.ดร.ปัทมา   เอกโพธิ์ วทิยาภมูคิุม้กัน

3339 การส ารวจเชือ้เอชไอวดีือ้ยาในเนปาล ศ.ดร.พญ.รวงผึง้ สทุเธนทร์ จลุชวีวทิยา

3340
การส ารวจการปฏบิัตใินหอ้งปฏบิัตกิารตรวจการแข็งตัวของเลอืดและความพงึพอใจของสมาชกิ

โครงการThailand National ExternalQuality Assessment Schemefor Blood Coagulation
นางสาวอัจฉรา จันทรัตน์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3341

การส ารวจความตอ้งการและความคาดหวงัของบคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนเพือ่การ

พัฒนาเว็บไซตโ์ครงการพัฒนาแพทยศาสตรศกึษาและงานวจัิยการศกึษา คณะแพทยศาสตร์

มหาวทิยาลัยแหง่หนึง่

นางสาวภัทรพร นาคนาเกร็ด งานบรกิารการศกึษา

3342 การส ารวจความตอ้งการของผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมกับการดแูลผูป่้วยดว้ยการแพทยบ์รูณาการ รศ. พญ.ธนวรรณ กมุมาลอื พยาธวิทิยาคลนิกิ

3343 การหาตน้ก าเนดิของมะเร็งโดยใชข้อ้มลูการตดิสยีอ้มทางอมิมโูนฮสีโตเคมี ผศ. นพ.ธวชัชยั พงศพ์ฤฒพัินธ์ พยาธวิทิยา

3344 ขอ้ผดิพลาดของการตรวจ bleeding time ในประเทศไทยในปัจจบุัน อ. นพ.ชยัเจรญิ ตันธเนศ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3345
ความไมเ่หมาะสมในการสง่ตรวจ D-dimer เพือ่วนิจิฉัยโรคลิม่เลอืดอดุตันในหลอดเลอืดด าชัน้ลกึ 

(DVT) ในโรงพยาบาลศริริาช
พญ.กาณตร์ว ีกมลรัตนพบิลู พยาธวิทิยาคลนิกิ

3346
ความคาดหวงัของนักศกึษาแพทยท์ีม่ตีอ่กระบวนการเรยีนการสอนของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล
นางสาวพรรณกิาร ์พุม่จันทร์ งานบรกิารการศกึษา

3347
ความคาดหวงัของนักศกึษาทีม่ตีอ่หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ (หลักสตูรภาคพเิศษ) พ.ศ. 2560
นางสาวนัดดา วงษ์วรรณา ฝ่ายการศกึษา
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3348
ความคดิเห็นของนักศกึษาทีม่ตีอ่การเรยีนการสอนตามหลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการศกึษาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (หลักสตูรภาคพเิศษ) ปีการศกึษา 2559
นางสาวสชุรีา วบิลูยส์ขุ งานบรกิารการศกึษา

3349
ความคุม้คา่ของยากลุม่ direct oral anticoagulants เปรยีบเทยีบกับวอรฟ์ารนิในผูป่้วย 

Non-valvular Atrial Fibrillation ดว้ยสมมตุฐิานการดแูลตามมาตรฐานในประเทศไทย
นพ.พงศกร บรุพัฒน์ เภสัชวทิยา

3350
ความชกุของโรคไขเ้ลอืดออกเดงกีท่ีส่ง่ตรวจวนิจิฉัยไขเ้ลอืดออกในหน่วยงานบรกิารซโีรโลย ี

โรงพยาบาลศริริาชระหวา่งปี ค.ศ. 2012-2016
นางสาวอัญชล ีทองพฒุ จลุชวีวทิยา

3351 ความชกุของการตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบอใีนเลอืดคนไทย รศ. ดร.สดุา ลยุศริโิรจนกลุ จลุชวีวทิยา

3352
ความชกุของการตดิเชือ้ปรสติในล าไสข้องเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนในจังหวดัสตลู และผลกระทบ

ของการตดิเชือ้ปรสติตอ่การเจรญิเตบิโต
อ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสนิธุธ์นา สาระสมบัติ ปรสติวทิยา

3353
ความชกุของความแตกตา่งในผลการตรวจการท างานของตอ่มไทรอยดร์ะหวา่ง 2 วธิกีารตรวจ 

เพือ่ตรวจหาสิง่รบกวนวธิกีารตรวจการท างานของตอ่มไทรอยดเ์บือ้งตน้
ผศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3354
ความชกุของสิง่รบกวน การสง่ตรวจการท างานของตอ่มไทรอยด ์ในผูป่้วยทีม่ผีลตรวจการท างาน

ของตอ่มไทรอยดท์ีไ่มส่อดคลอ้งกัน ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยขนาดใหญ่
ผศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3355
ความชกุของออโตแอนตบิอดจี าเพาะ ในซรัีมของผูป่้วยทีใ่หผ้ลบวกหรอืผลก ้ากึง่ ในการตรวจ

แอนตนิวิเคลยีรแ์อนตบิอดทีีร่ะดับการเจอืจาง 1:100
อ. พญ.เมทนิี เตยะธติ ิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3356 ความผดิปกตเิซลลป์ากมดลกูในสตรทีีเ่ป็นหดูหงอนไก่ อ. พญ.เจนจติ ฉายะจนิดา ชวีเคมี

3357
ความผดิปกตขิองการเจรญิและการพัฒนาระบบประสาทของทารกในครรภท์ีม่กีารตดิเชือ้ไวรัสซกิา้

ในหนูทดลอง
 รศ.ดร.พันโท.ญ.สพุนิ ชมภพูงษ์ กายวภิาคศาสตร์

3358
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนตอ่หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
นางสาวพชร แสงแกว้ งานบรกิารการศกึษา

3359
ความรว่มมอืในการรับประทานยากดภมูติา้นทานของผูป่้วยทีไ่ดรั้บการปลกูถา่ยตับ ณ 

โรงพยาบาลศริริาช
ภก.รัชวฒัน์ พรมราช ฝ่ายเภสัชกรรม

3360
ความรู ้ทัศนคต ิและการใชย้าจากสมนุไพรในการรักษาผูป่้วยของบัณฑติแพทยจ์บใหมจ่ากคณะ

แพทยศาสตรแ์หง่หนึง่
นพ.พงศกร บรุพัฒน์ เภสัชวทิยา

3361
ความสอดคลอ้งกันของผล HER2 ในมะเร็งเตา้นมโดยเทคนคิ IHC, FISH และ DISH ระหวา่ง

สถาบันในประเทศไทย
อ. นพ.นรเศรษฐ ์สมานไทย พยาธวิทิยา
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3362
ความสัมพันธก์ันระหวา่ง High Fluorescence Lymphocyte Counts (HFLC) จากเครือ่งวเิคราะห์

อัตโนมัต ิSysmex® XN-3000 และจ านวนเม็ดเลอืดขาวชนดิ Atypical Lymphocyte
นายเชดิศักดิ ์กลิน่บัว พยาธวิทิยาคลนิกิ

3363
ความสัมพันธข์องการเกดิอันตรกริยิาระหวา่งยากับระดับ INR ทีเ่พิม่ข ึน้ในผูป่้วยทีใ่ชย้าวารฟ์ารนิ 

ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
ภญ.วรวมิล เชดิชจูติ ฝ่ายเภสัชกรรม

3364 ความสัมพันธข์องยนีทีเ่กีย่วขอ้งกับระดับวติามนิดแีละระดับวติามนิดใีนผูป่้วยเบาหวานชนดิที1่
อาจารย ์ดร. วทพิย ์ตัง้จติตโิภคนิ และ น.ส.พชิ

ชากร อ า่ใจ
วทิยาภมูคิุม้กัน

3365
ความสัมพันธร์ะหวา่งการทดสอบภมูแิพท้างผวิหนังดว้ยวธิสีะกดิ และการตรวจหาปรมิาณ IgE 

ชนดิจ าเพาะตอ่สารกอ่ภมูแิพห้ลักของแมลงสาบในเลอืดในการวนิจิฉัยโรคภมูแิพแ้มลงสาบ
ผศ. ดร.นทัิศน์ สขุรุง่ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3366
ความสัมพันธร์ะหวา่งปัจจัยทางพันธกุรรมและปัจจัยทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับพันธกุรรม กับผลการ

ตอบสนองทาคลนิกิของยาโดเนเพซลิในผูป่้วยโรคอัลซไฮเมอรช์าวไทย
นายฐติพิล เยาวลักษณ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

3367
คา่ปกตขิองการทดสอบประสาทอสิระควบคมุระบบหวัใจหลอดเลอืดในคนไทย (รอบกมุภาพันธ5์6

รอการรับรอง)
ผศ .ดร. พญ.วฒันา วฒันาภา สรรีวทิยา

3368
คณุสมบัตใินการวดัทางจติวทิยาของการประเมนิการรูส้ารสนเทศดว้ยขอ้สอบปรนัย ในนักศกึษา

แพทยร์ะดับพรคีลนิคิ
นพ.พงศกร บรุพัฒน์ เภสัชวทิยา

3369
ชดุตรวจวนิจิฉัยโรคส าเร็จรปูจากเซซลเ์พาะเลีย้งและโปรตนีสังเคราะหส์ าหรับผูป่้วยนวิโรมัยอลิัยติ

สออพตกิา (เอ็นเอ็มโอ) หรอื โรคเดวกิในผูป่้วยกลุม่โรคมัยอลินิของโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.ดร.นพ.ปณภัฏ เอือ้วทิยา สรรีวทิยา

3370
ทัศนคตติอ่การวจัิยการศกึษา ของบคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนการศกึษา คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
นางสาวภัทรพร นาคนาเกร็ด ฝ่ายการศกึษา

3371 ทางเดนิของ MEDIAN NERVE ในมอื รศ.นพ.เกรยีงไกร อรุโุสภณ กายวภิาคศาสตร์

3372
ท าการศกึษาชวีสมมลู (Bioequivalence) ของยา Valsartan 160 mg Tablet ภายใตช้ือ่การคา้ 

“VIOTAN (Tablets 160 mg
รศ.พญ.สมฤด ีฉัตรสริเิจรญิกลุ เภสัชวทิยา

3373
ทนุพัฒนาศักยภาพการวจัิยเชงิสถาบันของสถานสง่เสรมิการวจัิย คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
ศ. ดร. โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3374

บทบาทการยบัยัง้ของ nuclear factor erythroid2-related factor2 (Nrf2) ตอ่ความเสือ่มสภาพ

ของผวิหนังในเซลลผ์วิหนัง 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
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3375 บทบาทของ HMGB1 ตอ่การพัฒนาและการตอบสนองตอ่เคมบี าบัดของมะเร็งเตา้นม รศ. พญ.ชนติรา ธวุจติต ์(น.ส.กมลพร อมรสภัุค) วทิยาภมูคิุม้กัน

3376

บทบาทของ N-linked glycosylation site บน hemagglutinin ของไวรัสไขห้วดัใหญ ่2009 

H1N1 ตอ่ความไวตอ่สารตา้นไวรัสในน ้าลา้งถงุลมปอดและความรนุแรงในการกอ่โรค บัญช ีไวรัส

ไขห้วดัใหญ ่2009 และน ้าลา้งถงุลมปอด คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (016-428147-5)

ศ. ดร. นพ.ประเสรฐิ  เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

3377

บทบาทของ Nrf2 ทีค่วบคมุการเพิม่จ านวน การเจรญิและการตอบสนองตอ่ยาของมะเร็งเตา้นม

และมะเร็งสมองชนดิ glioblastoma ทีศ่กึษาดว้ยวธิกีารปลกูถา่ยเซลลม์ะเร็งในหนู (xenograft 

mouse model)

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พญ. พนิภัทร ไตรภัทร 

และ สพญ.ปวรัชญ ์จันทรเจรญิ
เภสัชวทิยา

3378
บทบาทของ Toll-like receptor 8 ในการตอบสนองทางภมูคิุม้กันตอ่การตดิเชือ้ Orientia 

tsutsugamushi

อาจารย ์ดร.นพ. ววิทิย ์ตันตแิพทยางกรู และ 

น.ส.ศรานตา ฟรอีอฟ
วทิยาภมูคิุม้กัน

3379 บทบาทของ คสิเปปตนิ และ อะดโิปเนคตนิในระหวา่งการท าการปฏสินธนิอกรา่งกาย ผศ. ดร. พญ.ฉันทชาสทิธจิรญู สรรีวทิยา

3380 บทบาทของแอนตบิอดีส้ายเดีย่วตอ่โปรตนีเอ็มสองในวงจรชวีติของไวรัสไขห้วดัใหญ่
ศาสตราจารย ์ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา และ น.ส.

วชัฎาภรณ์ ไชยสรุยิงค์
วทิยาภมูคิุม้กัน

3381
บทบาทของไซคลนิ ด ี1 และเครอืขา่ยโปรตนีกอ่มะเร็งไซคลนิ ด ี1 ในการกอ่โรคมะเร็งและการ

รักษาแบบมุง่เป้า
อ.ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย เภสัชวทิยา

3382 บทบาทของไมโตฟาจใีนกระบวนการสรา้งเม็ดเลอืดแดงโรคธาลัสซเีมยี ศ. ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3383 บทบาทของการตัดชิน้เนือ้ทีผ่วิหนังเพือ่การวนิจิฉัยลมิโฟมาชนดิทีเ่กดิภายในหลอดเลอืด อ. พญ.พนติตา สทิธนิามสวุรรณ พยาธวิทิยา

3384 บทบาทของคสิเปปตนิและอะดโิปเนคตนิในระบบสบืพันธุข์องเพศหญงิ ผศ.ดร. ฉันทชา สทิธจิรญู และ นางQIN LIXIAN สรรีวทิยา

3385 บทบาทของภมูคิุม้กันระบบคอมพลเีมนตต์อ่พยาธกิ าเนดิของการตดิเชือ้ไวรัสเด็งกี่ รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3386

บทบาทของอนุพันธอ์อกซเิจนทีว่อ่งไวตอ่ลักษณะความเป็นเซลลม์ะเร็งตน้ก าเนดิและการดือ้ตอ่ยา

เคมบี าบัดในมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง  (Role of reactive oxygen species in lymphoma stem cells

 and chemotherapeutic resistance)

ดร. สดุจติ ลว้นพชิญพ์งศ์ งานวจัิย

3387
บทบาททางกาบาของขา้วกลอ้งงอกตอ่พษิการกระตุน้ทีเ่กดิจากการบาดเจ็บ: ศกึษาในเซลล์

เพาะเลีย้งและสัตวท์ดลอง

รองศาสตราจารย ์ดร.พทญ. สพุนิ ชมภพูงษ์ และ

 น.ส.EVE MON OO
กายวภิาคศาสตรก์ารแพทย์

3388 ปฏสิัมพันธข์องโฮสตแ์ละเชือ้โรคซึง่ควบคมุการแสดงออกของยนีในเซลล์ ศ.ดร.เพทาย  เย็นจติโสมนัส สถานสง่เสรมิการวจัิย

3389 ประสบการณ์ของอาจารยแ์พทยผ์ูม้จีติวญิญาณความเป็นครแูพทย์ นางสาวพัชดาพรรณ อดุมเพ็ชร งานบรกิารการศกึษา
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3390 ประสทิธผิลของการเรยีนการสอนของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิกิแบบ microbiology fantasia อ. ดร. นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

3391
ประสทิธผิลของผา้ชบุคลอเฮ็กซดินีในการท าความสะอาดรา่งกายผูป่้วยในหออภบิาลเพือ่ป้องกัน

เชือ้ดือ้ยาปฏชิวีนะ
อ. นพ.อธรัิฐ บญุญาศริิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3392
ประสทิธผิลของยาประสะน ้านมต ารับอายรุเวทศริริาช ในรปูแบบยาตม้หรอืแคปซลูในการเพิม่การ

ผลติน ้านม และความปลอดภัยตอ่หนูในระยะใหน้ ้านม
ผศ.ดร.พนิภัทร ไตรภัทร เภสัชวทิยา

3393
ประสทิธผิลของสือ่คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง การชว่ยเหลอืดแูลผูป่้วยทีม่สีายในกระเพาะอาหาร

 ของรายวชิา ศรผพ 043 ตอ่ระดับผลการเรยีนของนักศกึษาโรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
นางสาวจฑุามาศ อยูเ่จรญิ งานบรกิารการศกึษา

3394
ประสทิธภิาพของวธิกีารเพิม่ปรมิาณดเีอ็นเอทัง้จโีนมในเซลลเ์ดีย่วจ านวนนอ้ยหรอืดเีอ็นเอทีม่ี

ปรมิาณจ ากัดส าหรับการตรวจวเิคราะหท์างอณูพันธศุาสตรข์องโรคไตเป็นถงุน ้าชนดิเอดพีเีคดี

อาจารย ์ดร. วรรณา ทองนพคณุ และ น.ส.เกศรา

 สทิธฤิทธิ์
วทิยาภมูคิุม้กัน

3395
ปรมิาณของเซลลต์น้ก าเนดิในเนือ้เยือ่ไขมัน และ ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับความแตกตา่งของปรมิาณ

เซลลต์น้ก าเนดิในเนือ้เยือ่ไขมัน
รศ.ดร.ณัฐวฒัน์ ออ่นลมลู สถานสง่เสรมิการวจัิย

3396 ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การเลอืกเรยีนหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6 นางสาวพชร แสงแกว้ ฝ่ายการศกึษา งานแพทยศาสตรศกึษา

3397
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การรายงานอบุัตกิารณ์การบาดเจ็บจากของมคีมหรอืสัมผัสสารคัดหลัง่ของ

นักศกึษาแพทยช์ัน้คลนิกิ
นางสาวพริาวรรณ หนูเสน ฝ่ายการศกึษา

3398
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษาแพทยข์องคณะแพทยศาสตรแ์หง่หนึง่ใน

กรงุเทพมหานคร
นางสาวรัชฎาภรณ์ นะมาเส ฝ่ายการศกึษา งานแพทยศาสตรศกึษา

3399
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเองของนักศกึษาแพทย ์คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล
นางสาวสชุรีา วบิลูยส์ขุ ฝ่ายการศกึษา

3400
ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับการตัง้ครรภใ์นหญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี ของโรงพยาบาลแหง่หนึง่ในภาคกลาง

ของประเทศไทย
นศพ.ไพรัชช ์ยางกจิวบิลูย์ งานบรกิารการศกึษา

3401 ปัจจัยบางประการทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกศกึษาตอ่ในระดับบัณฑติศกึษาของนักเทคนคิการแพทย์ นายคณุาธปิ สทุธยิทุธ์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3402
ผลเฉียบพลันของกรดเฟอรลูกิตอ่กระแสแคลเซยีมชนดิแอลและการหลัง่อนิซลูนิจากสายเซลล์

เนือ้งอกหลัง่อนิซลูนิของ หนูแรทและเซลลบ์ตีาจากตับออ่นมนุษย์
ผศ.ดร.พญ.วฒันา วฒันาภา สรรีวทิยา

3403 ผลกระทบของยาไรแฟมพซินิตอ่การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของตัวออ่นไก่
รองศาสตราจารย ์สพ.ญ. วาสนา ผลากรกลุ และ

 น.ส.เนตรชนก ไชยศรรัีมย์
กายวภิาคศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3404
ผลกระทบของยาตา้นไวรัส HIV-1 ตอ่ความแมน่ย าในการสังเคราะหส์ารพันธกุรรมของไวรัส และ

การใช ้coreptors
ศ. ดร. นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

3405
ผลกระทบทีเ่กดิจากความแตกตา่งของวธิกีารดองเนือ้เยือ่และการละลายแคลเซยีมตอ่คณุภาพ

การยอ้มอมิมโูนฮสีโตเคมแีละฟลอูอเรสเซนซอ์ซิติไูฮบรไิดเซซั่น
นายสวุฒัชยั โพธิห์ลา้ พยาธวิทิยา

3406 ผลของ adjuvant ในการตอบสนองทางภมูคิุม้กันตอ่วคัซนี Pythium insidiosum
อาจารย ์ดร.นพ. ววิทิย ์ตันตแิพทยางกรู และ 

น.ส.อัสมา หลงกนัูน
วทิยาภมูคิุม้กัน

3407
ผลของ lipopolysaccharide ตอ่การแสดงออกของ hepcidin และโมเลกลุหลักทีท่ าหนา้ทีใ่นการ

ขนสง่ธาตเุหล็กในหนูธาลัสซเีมยีทีม่ภีาวะเหล็กเกนิ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพ. ภัทรบตุร มาศรัตน 

และ น.ส.บลุภรณ์ เชีย่วธาดา
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3408 ผลของ surfactant protein D ตอ่การตดิเชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญใ่นเซลล ์macrophage ของมนุษย์ ศ. ดร. นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

3409
ผลของเทสโทสเตอโรนตอ่การปลอ่ยไนตรกิออกไซดจ์ากเซลลบ์โุพรงหลอดเลอืดแดงโคโรนารี

ของมนุษย:์ บทบาทของชอ่งไอออนโพแทสเซยีมและการสง่สัญญาณภายในเซลล์

อ.ดร.นพ. สันตพิงศ ์ชชัวาลวานชิ และ น.ส.

KHAING PHYU AUNG
สรรีวทิยา

3410
ผลของเภสัชกรตอ่การดแูลผูป่้วยสงูอายแุบบสหสาขาวชิาชพี ณ คลนิกิผูส้งูอาย ุโรงพยาบาลศริิ

ราช
ภญ.ทนิมณี ทนิกร ฝ่ายเภสัชกรรม

3411
ผลของแอดจแูวนท ์(adjuvant) ในการตอบสนองทางภมูคิุม้กันตอ่วคัซนี Pythium insidiosum 

ในหลอดทอดลอง
อ. ดร. นพ.ววิทิย ์ตันตแิพทยางกรู วทิยาภมูคิุม้กัน

3412
ผลของไมโครพารต์เิคลิทีม่ตีน้ก าเนดิจากเซลลข์องโฮสตต์อ่การปรับเปลีย่นการท างานของเซลล์

โมโนไซตใ์นการตดิเชือ้พลาสโมเดยีมฟาสซพิารัม
อ. ดร.ลดาวลัย ์โควาวเิศษสตุ ปรสติวทิยา

3413
ผลของการเปลีย่นแปลงสมดลุของ hnRNPA1 ไอโซฟอรม์ ตอ่กระบวนการ splicing ของยนี 

survival motor neuron 2 (SMN2) ในเซลลส์รา้งเสน้ใยจากผูป่้วย spinal muscular
อ.นพ.เฉลมิชยั มติรพันธ์ ชวีเคมี

3414
ผลของการแสดงชดุตัวอักษรทีไ่มม่คีวามหมายทีร่ะยะขา้งจดุโฟกัส ตอ่กระบวนการรูจ้ า โดย

ประเมนิจากคลืน่ไฟฟ้าสมองทีเ่กดิจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา
รศ. ดร. นพ.ชยัเลศิ พชิติพรชยั สรรีวทิยา

3415
ผลของการใช ้leading visual cue ตอ่การเพิม่ visual span ระหวา่งการอา่นประโยคตอ่

คลืน่ไฟฟ้าสมองจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา

รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ชยัเลศิ พชิติพรชยั 

และ นายMD SHOHAIL KABIR AMIN
สรรีวทิยา

3416 ผลของการฉายรังสแีกมมาตอ่เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาและยนีดือ้ยาในเนือ้ไก่
รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ชาญวทิย ์ตรพีทุธรัตน์

 และ น.ส.นัฐร ีธนะวรรณ์
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3417
ผลของการนวดไทยแบบราชส านักตอ่รปูแบบของชวีโมเลกลุและฟีโนไทป์ของผูป่้วยทีม่อีาการ

ปวดกลา้มเนือ้คอและหลังสว่นบน

อาจารย ์ดร.นพ. สมพล เทพชมุ และ น.ส.แมน้

มาศ วรรณภมูิ
สรรีวทิยาการแพทย์
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3418
ผลของการฝึกอา่นเร็วโดยการเพิม่ visual span ของ rapid serial visual presentation ตอ่

คลืน่ไฟฟ้าสมองทีเ่กดิจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา

รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ชยัเลศิ พชิติพรชยั 

และ น.ส.กัณฐกิา ลัฎฐรัิญ
สรรีวทิยา

3419
ผลของการฝึกอา่นเร็วโดยการลดชว่งเวลาในการน าเสนอค าของ rapid serial visual 

presentation ตอ่คลืน่ไฟฟ้าสมองทีเ่กดิจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา

รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ชยัเลศิ พชิติพรชยั 

และ น.ส.รุง่ฤด ีภัทรสวา่งวงศ์
สรรีวทิยา

3420
ผลของกจิกรรม “พีส่อนนอ้ง” ทีม่ตีอ่ผลสัมฤทธิท์าง การเรยีนและแรงจงูใจในการเรยีนของ

นักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่3 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
อ. ดร. นพ.ยอดยิง่ แดงประไพ สรรีวทิยา

3421

ผลของขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี ่ตอ่อัตราการขนสง่อาหารจากกระเพาะอาหารไปยงัล าไส ้ระดับน ้าตาล

ในเลอืด ระดับอนิซลูนิ ระดับฮอรโ์มน glucagon-like peptide-1 และ glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide ในเลอืดหลังมือ้อาหาร เปรยีบเทยีบกับขา้วขาว ในอาสาสมัครคน

ไทยสขุภาพดี

ผศ.ดร.พญ.เรวกิา ไชยโกมนิทร์ สรรีวทิยา

3422 ผลของยาเมทฟอรม์นิตอ่การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของตัวออ่นไก่
รองศาสตราจารย ์สพ.ญ. วาสนา ผลากรกลุ และ

 น.ส.ธติมิา ดวงสนทิ
กายวภิาคศาสตร์

3423 ผลของยาคลอโรคลนิตอ่การเจรญิของตัวออ่นไก่
รองศาสตราจารย ์สพ.ญ. วาสนา ผลากรกลุ และ

 น.ส.อรพรรณ กาหลง
กายวภิาคศาสตร์

3424
ผลของยาดลิไทอะเซ็มตอ่ระดับความเขม้ขน้ตอ่ขนาดยาทาโครลมิัสในผูป่้วยปลกูถา่ยไตชาวไทย

ทีม่กีารแสดงออกของยนี CYP3A5 ทีแ่ตกตา่งกัน
นางสาวธรีดา สสุมบรูณ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

3425
ผลของยาสหสัธาราในการบรรเทาความบกพรอ่งของความจ าและการตายของเซลลป์ระสาทในหนู

แรท หลังเกดิภาวะสมองขาดเลอืดเรือ้รังจากการชกัน าดว้ย 2VO
ผศ.ดร.นพ.นราวฒุ ิภาคาพรต สรรีวทิยา

3426
ผลของระบบตา้นอนุมลูอสิระตอ่การเกดิอะพอนโทซสิและการท าลายของดเีอ็นเอทีถ่กูกระตุน้ดว้ย

รังสอีัลตราไวโอเลตปีโนเมลาโนไซทท์ีเ่ลีย้งรว่มกับเคอราตโินไซท์

น.ส.เสาวณีย ์เจ๊ะเหยง และ รศ.ดร.พญ.อไุรวรรณ

 พานชิ
เภสัชวทิยา

3427 ผลของสารคัดหลัง่จากเซลลต์น้ก าเนดิน ้าคร า่ตอ่การฟ้ืนฟเูนือ้เยือ่ทีเ่สยีหายจากโรคขอ้เขา่เสือ่ม ดร. ทัศนีย ์เพิม่ไทย และ น.ส.สพัุตรา คลา้ยมขุ ชวีเคมี

3428
ผลของสารสกัดจากเปลอืกทับทมิในการตอ่ตา้นการตดิเชือ้ปรสติชนดิพลาสโมเดยีม โยอไิลด ์

เซเวน่ทนี เอ็กซแ์อล ในหนูทดลอง

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ธนาภรณ์ รุง่เรอืง และ 

น.ส.จริาย ุปันสรุนิทร์
กายวภิาคศาสตร์

3429
ผลของสารสกัดจากเปลอืกมะกรดูในการตอ่ตา้นการตดิเชือ้ปรสติชนดิพลาสโมเดยีม โยอไิลด ์

เซเวน่ทนี เอ็กซแ์อล ในหนูทดลอง

ศาสตราจารย ์สพ.ญ. อาภรณ์ จันทจ์ารณีุ และ 

น.ส.รสสคุนธ ์เรณุมาศ
กายวภิาคศาสตร์
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3430
ผลของสารสกัดจากรากเจตมลูเพลงิแดง ในการตอ่ตา้นการตดิเชือ้มาลาเรยีชนดิพลาสโมเดยีม 

โยอไิลด ์เซเวน่ทนี เอ็กซ ์แอล ในหนูทดลอง

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ธนาภรณ์ รุง่เรอืง และ 

น.ส.สวุมิล ผอ่งภักดี
กายวภิาคศาสตร์

3431
ผลของสารสกัดจากรากสามสบิในการตอ่ตา้นการตดิเชือ้ปรสติชนดิพลาสโมเดยีม โยอไิลด ์

เซเวน่ทนี เอ็กซแ์อล ในหนูทดลอง

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ธนาภรณ์ รุง่เรอืง และ 

น.ส.เกวรนิทร ์เลีย่มวไิลรัตน์
กายวภิาคศาสตร์

3432 ผลของสารสกัดพรมมแิละเรสเวอราทรอลตอ่การเคลือ่นไหวของกระเพาะอาหารในหนูเบาหวาน
นางนภิาพร เมอืงจันทร ์และ ผศ.ดร.พญ.เรวกิา 

ไชยโกมนิทร์
สรรีวทิยา

3433
ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อซีเีอ 233 ตอ่กระบวนการแปรสภาพโปรตนีตน้ก าเนดิเบตา้เอมี

ลอยด์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพ. นราวฒุ ิภาคาพรต 

และ น.ส.MEHBUBA NUR PROTHA
สรรีวทิยาการแพทย์

3434 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อซีเีอ 233 ตอ่การเรยีนรูแ้ละความจ าในหนูแรททีม่ภีาวะปกติ ผศ.ดร.นพ.นราวฒุ ิภาคาพรต สรรีวทิยา

3435
ผลของสารอพีแิกลโลคาเทชนิแกลเลตและสมนุไพรเพชรสังฆาต ตอ่ความอว้น สารเมแทบอลกิ

และเลปตนิในเลอืด และอัตราการใชพ้ลังงานในระยะพัก
ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรรีวทิยา

3436
ผลของสารอพีแิกลโลคาเทชนิแกลเลตและสารสกัดจากสมนุไพรเพชรสังฆาต ตอ่การเปลีย่น

ไขมันสขีาวเป็นไขมันสนี ้าตาล ในเซลลไ์ขมันของมนุษย ์รวมถงึการสง่ทอดสัญญาณภายในเซลล์
ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรวีทิยา

3437
ผลของสารอพีแิกลโลคาเทชนิแกลเลตและสารสกัดจากสมนุไพรเพชรสังฆาต ตอ่การสลายไขมัน

และการตายของเซลลไ์ขมันของมนุษย ์รวมถงึการสง่ทอดสัญญาณภายในเซลล์
ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา สทิธจิรญู สรรีวทิยา

3438 ผลทางชวีวทิยาของ HbE variant ในการตรวจวดั HbA1c ผศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3439 ผลติผลติภัณฑต์น้แบบในระดับอตุสาหกรรม วคัซนีไรฝุ่ นบรสิทุธิ์ ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล ปรสติวทิยา

3440 พยาธสิภาพทีพ่บและความคุม้คา่ของการตัดทอ่น าไขแ่บบลงหมด (SEE-FIM protocol) ผศ. พญ.สชุานัน หาญอมรรุง่เรอืง พยาธวิทิยา

3441 ฟลอูดิคิชพิส าหรับใชว้นิจิฉัยพยาธใินเลอืด รศ.ดร.สริจิติ วงศก์ าชยั ปรสติวทิยา



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3442
ฟีโนทัยป์และการท างานของเซลลร์ะบบภมูคิุม้กันของรา่งกายทีล่ม้เหลวในการตอ่สูเ้ชือ้โรคชนดิ

ตา่งๆ
ศ.ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3443
มะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงและความผดิปรกตใินการเพิม่จ านวนของเซลลล์มิฟอยดท์ีพ่บโดยบังเอญิใน

สิง่สง่ตรวจตอ่มน ้าเหลอืงทีต่ัดออกในการผา่ตัดมะเร็งของอวยัวะตา่ง ๆ
ศ. นพ.สัญญา สขุพณชินันท์ พยาธวิทิยา

3444 ระดับความเครยีดของเจา้หนา้ทีภ่าควชิาพยาธวิทิยาคลนิกิ คณะแพทยแ์หง่หนึง่ในประเทศไทย นางสาวบงกช เวสารัชกติติ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3445
ระบบเฝ้าตดิตามและตรวจวดัสัญญาณชพีผูป้ระสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉนิผา่นเครอืขา่ย

ระบบสือ่สาร
อ. ดร.พรภพ นัยเนตร วทิยาภมูคิุม้กัน

3446
ระบาดวทิยาเชงิโมเลกลุของเชือ้สเตรปโตคอคคัส นวิโมนอิ ีซโีรทัยป์ 19A ซึง่กอ่โรคแบบรกุราน

ในประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ.2551-2560
อ.ดร.พริยิาภรณ์ จงตระกลู จลุชวีวทิยา

3447
ระบาดวทิยาโมเลกลุของเชือ้ Candida albicans และ Candida tropicalis ทีแ่ยกไดจ้ากสิง่สง่

ตรวจในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.ดร.นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา

3448 ระบาดวทิยาโมเลกลุของเชือ้ Candida tropicalis ทีแ่ยกไดจ้ากสิง่สง่ตรวจในโรงพยาบาลศริริาช
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นพ.ดร. พบชยั งามสกลุ

รุง่โรจน์ และ นายรัฐพล สวา่งแจง้
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3449
ระบาดวทิยาโมเลกลุของเชือ้ไวรัสโรตา้ เอ จากสิง่สง่ตรวจ ในโรงพยาบาลศริริาช ปี 2559 ถงึ 

2560

อาจารย ์ดร. กมล สวุรรณการ และ น.ส.นภภวนัต์

 ณ รังษี
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3450 ระบาดวทิยาระดับโมเลกลุและไฟโลไดนามคิของไวรัสทีก่อ่โรคทางเดนิอาหารในประเทศไทย อ.ดร.กมล สวุรรณการ จลุชวีวทิยา

3451 รายงานกลุม่ผูป่้วยทางเดนิอาหารบาดเจ็บจากยาคาลเิมต นพ.พงศกร บรุพัฒน์ เภสัชวทิยา

3452 รปูแบบการตอบสนองของแอนตบิอดตีอ่เอ็นเอสวนัโปรตนีในโรคไขเ้ลอืดออก
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ปนษิฎ ีอวริทุธนั์นท ์และ

 น.ส.พัชนกิา เฮงตระกลู
วทิยาภมูคิุม้กัน

3453 รปูแบบของหลอดเลอืดแดง subclavian และแขนงในประชากรไทย รศ. ดร.ศริพิร ธติเิลศิเดชา กายวภิาคศาสตร์

3454

ฤทธป้์องกันของ hydrogen sulfide donor ทีอ่อกฤทธผ์า่น mitochondria ตอ่ความเสือ่มสภาพ

ของผวิหนังจากรังสยีวูเีอผา่นการควบคมุ Nrf2 ในเซลลผ์วิหนังเพาะเลีย้งชนดิ fibroblasts และ

ผวิหนังหนู

รองศาสตราจารย ์ดร.พญ. อไุรวรรณ พานชิ และ

 น.ส.จรีณ์พัต โลหะกลุ
เภสัชวทิยา
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3455
ฤทธิใ์นการตา้นการอักเสบและกดภมูคิุม้กันของฮสิพดิลูนิและเนเพตนิแบบเดีย่วและแบบผสมดว้ย

สัดสว่นทีพ่บในธรรมชาตขิองพชืสมนุไพรไทยเทา้ยายมอ่ม
อ.ดร.ภญ.เปรมฤทัย ธติเิลศิเดชา สถานสง่เสรมิการวจัิย

3456
ฤทธิข์อง diosgenin ตอ่การตอบสนองไซโตไคน์กอ่การอักเสบกระตุน้โดย Naegleria fowleri 

lysate ในเซลลโ์บโนไซตม์นุษย์

น.ส.ศภุวรรณ แกว้เชยีงหวาง และ รศ.พญ.

สภัุทรา เตยีวเจรญิ
ปรสติวทิยา

3457 ฤทธิข์อง ควนินิ ซัลเฟต ในการลดจ านวนไวรัสในเซลลท์ีต่ดิเชือ้ไวรัสเดงกี่ รศ.ดร.นพ.ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร กายวภิาคศาสตร์

3458
ฤทธิข์องยาสมนุไพรต ารับอายรุเวทศริริาชวฒันะตอ่ปรมิาณอาหารทีก่นิ การเคลือ่นของอาหารใน

ล าไส ้และการหดตัวของล าไสเ้ล็กสว่นปลายในหนูขาววสิตา้ร์
ผศ.ดร.พนิภัทร ไตรภัทร เภสัชวทิยา

3459 ฤทธิต์า้นการตดิเชือ้ไวรัสเดงกีด่ว้ยสาร 4-(2-Aminoethyl) benzenesulfonyl fluoride
รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร 

และ น.ส.LIJI SREELATHA
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3460

ฤทธิป้์องกันของ hydrogen sulfide donors (AP39 and AP123) ทีอ่อกฤทธิผ์า่น mitochondria

 ตอ่การยบัยัง้ matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) จากรังสยีวูเีอผา่นการควบคมุ Nrf2 ใน

เซลลเ์พาะเลีย้งชนดิ Human dermal fibroblasts และผวิหนังหนู

รศ.ดร.พญ.อไุรวรรณ พานชิ เภสัชวทิยา

3461 ลักษณะทางพยาธวิทิยาของมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงและการประยกุตใ์ชท้างคลนิกิ ผศ. นพ.ธวชัชยัพงศพ์ฤฒพัินธ์ พยาธวิทิยา

3462 ลักษณะหลอดเลอืดแดงโป่งพองในเอออรต์า และหลอดเลอืดสมองทีย่งัไมแ่ตกในคนไทย รศ. ทพ.ญ.ยาดาฤด ีวริวฒุิ กายวภิาคศาสตร์

3463

ศักยภาพของการกระตุน้ไฟฟ้าในการป้องกันความเจ็บปวดหลังเกดิรอยโรคทีเ่สน้ประสาท  จาก

การบบีรัดเสน้ประสาทไซเอตกิในหนูแรท (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

3464

ศกึษาผลตา้นการอักเสบของยาสมนุไพรอายรุเวทศริริาชต ารับยาวฒันะตอ่การแสดงออกของ 

COX-2 ในเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวทีถ่กูเหนีย่วน าใหเ้กดิภาวะการอักเสบดว้ยแอลพเีอส : การศกึษาน า

รอ่ง

รศ. ดร. นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ เภสัชวทิยา

3465 ศกึษาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคัมภรีอ์ทุรโรคกับการวนิจิฉัยโรคตาม ICD-10 น.ส.ปณธิดิา แซเ่ฮง และ รศ.ดร.ขจ ีปิลกศริิ กายวภิาคศาสตร์

3466 ศกึษาวเิคราะหย์าสมนุไพรแกไ้ขในต าราแพทยศ์าสตรส์งเคราะหฉ์บับอนุรักษ์
น.ส.ปิยาอร สรีปูหมอก และ รศ.ดร.นพ.ประวทิย ์

อัครเสรนีนท์
เภสัชวทิยา
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3467 ศกึษาสัณฐานขอ้ตอ่รยางคล์า่งในคนไทย รศ. ดร.สทิธา ปิยะวนิจิวงศ์ กายวภิาคศาสตร์

3468 ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการวจัิยฝุ่ นเซลลแ์ละเอ็กโซโซมในโรคตา่งๆ โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3469
ศนูยค์วามเป็นเลศินาโนเทค-มหาวทิยาลัยมหดิล ดา้นเทคโนโลยนีาโนในการวนิจิฉัยและรักษา

มะเร็ง
ศ.ดร.พญ.รวงผึง้ สทุเธนทร์ จลุชวีวทิยา

3470 สปีชสีข์องมัยโคแบคทเีรยีทีเ่พาะแยกไดจ้ากเลอืด ในโรงพยาบาลศริริาช ค.ศ. 2012 – 2017 นางดวงใจ บญุเลศิ จลุชวีวทิยา

3471
สัณฐานวทิยาของ articular facetsและ intervertebral foramens ของกระดกูสันหลังระดับเอว

ในคนไทย
รศ. ดร.ศริพิร ธติเิลศิเดชา กายวภิาคศาสตร์

3472 สาเหตทุางพันธกุรรมของผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองการพัฒนาทางเพศ อ. นพ.ชนนิทร ์ลิม่วงศ์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3473
สิง่ตรวจพบทางพยาธวิทิยาทีเ่กดิขึน้กอ่นการวนิจิฉัยเป็นมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง – การศกึษา

ยอ้นหลังในสถาบันการแพทยข์นาดใหญแ่หง่หนึง่
ศ. นพ.สัญญา สขุพณชินันท์ พยาธวิทิยา

3474 อนุภาคนาโนแบบคูจ่ าเพาะส าหรับการรักษาผนังหลอดเลอืดทีบ่าดเจ็บ อ.ดร.ปรมีน ปณุณกติเิกษม ชวีเคมี

3475
อทิธพิลของไมโครพารต์เิคลิและการเพาะเลีย้งเชือ้แบบใหมท่ีม่ตีอ่การตดิเชือ้มาลาเรยีพลาสโม

เดยีมฟาสซพิารัมของเม็ดเลอืดแดง

ศาสตราจารย ์ดร. โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย ์และ

 น.ส.สนิมนัส วมิลภัตรานนท์
วทิยาภมูคิุม้กัน

3476 ALTERED RESPIRATORY PORTION IN THE LUNG OF STREPTOZOTOCIN DIABETIC RAT
รองศาสตราจารย ์ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ 

น.ส.อมรรัตน์ ชเูกลีย้ง
กายวภิาคศาสตรก์ารแพทย์

3477
ANTIMICROBIAL RESISTANCE SURVEILLANCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION 

OF MAJOR DRUG-RESISTANT GRAM-NEGATIVE BACTERIA IN THAILAND

ศาสตราจารย ์ดร.นพ. ภัทรชยั กรีตสินิ และ น.ส.

ธติยิา ยั่งยนื
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3478

CHARACTERIZATION OF PUTATIVE ADRENERGIC RECEPTOR (BPSL0806-0807) FOR 

EPINEPHRINE HORMONE AND MOLECULE AGAINST OXIDATIVE STRESS (BPSL2987) 

INVOLVED IN SURVIVAL OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI IN MACROPHAGES

ศาสตราจารย ์ดร. สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ ์และ 

น.ส.ฉัตรฤทัย หมไีทย
วทิยาภมูคิุม้กัน

3479
DEVELOPMENT OF IN VITRO METHODS TO DETECT NEUTRALIZING ANTIBODY 

AGAINST BOTULINUM TOXIN IN SECONDARY THERAPEUTIC FAILURE PATIENTS

อาจารย ์ดร.นพ. ยทุธนา ศรนีวลประเสรฐิ และ 

น.ส.วรรษชล กันทะวโิร
วทิยาภมูคิุม้กัน

3480
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PYTHIOSIS AND ITS CAUSATIVE AGENT PYTHIUM 

INSIDIOSUM

อาจารย ์ดร. พริยิาภรณ์ จงตระกลู และ นางZIN 

MAR HTUN
จลุชวีวทิยาการแพทย์
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3481

EVALUATION OF THERAPEUTIC EFFICACIES OF TREGITOPE ARGININE KINASE 

VACCINES AND BRUGIA MALAYI IMMUNOSUPPRESSIVE PROTEINS IN A MOUSE 

MODEL OF ALLERGY CAUSED BY PERIPLANETA AMERICANA

รองศาสตราจารย ์ดร. นทัิศน์ สขุรุง่ และ น.ส.

ปาณธรี ์ปรางถาวร
วทิยาภมูคิุม้กัน

3482 PROTEOME OF WHEAT FLOURS AND THEIR ALLERGENOMEAMONG ATOPIC THAIS
รองศาสตราจารย ์ดร. นทัิศน์ สขุรุง่ และ น.ส.รติ

พร ลอีนันต์
วทิยาภมูคิุม้กัน

3483

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPARISON OF THE PROTEOME BETWEEN 

POLYCYTHEMIA VERA AND NORMAL ERYTHROBLASTS BY MULTIPLEX TMT LABELING 

AND NANO-LC-MS/MS

อาจารย ์ดร.นพ. คงธนะ ตระการสงา่ และ นาย

ชาตสิยาม ทพิโกมทุ
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3484 ROLE OF HUMAN NATURAL KILLER CELL IN ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI INFECTION
รองศาสตราจารย ์ดร. ปัทมา เอกโพธิ ์และ 

น.ส.ณหฤทัย อนิตะ๊สนิ
วทิยาภมูคิุม้กัน

3485
ROLE OF YAP/TAZ TRANSCRIPTION CO-ACTIVATORS IN ERYTHROID 

DIFFERENTIATION

ศาสตราจารย ์นพ. สรุพล อสิรไกรศลี และ น.ส.

นาฏยา ด าค า
วทิยาภมูคิุม้กัน

3486 THE ROLE OF FATTY ACID METABOLISM IN INFLUENZA A VIRUS INFECTION
ศาสตราจารย ์ดร.นพ. ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ และ 

นายณัฐวชัร ลิม้สวุฒัน์
จลุชวีวทิยา

3487

การประเมนิการใชย้าตา้นการแข็งตัวของเลอืดชนดิรับประทานกลุม่ทีไ่มม่ฤีทธิต์า้นวติามนิเคและ

ผลลัพธท์ีไ่มพ่งึประสงคใ์นโรงพยาบาลระดับตตยิภมู:ิ การศกึษาเชงิสังเกตแบบสหสถาบันใน

ประเทศไทย

เภสัชกรหญงิ พัณณติา วฒันเรอืงชยั ฝ่ายเภสัชกรรม

3488
การผลติโมโนโคลนาลแอนตบิอดขีองมนุษยต์อ่โมเลกลุออ๊กซ ์40 ทีก่ระตุน้เซลลท์ าหรับใชรั้กษา

มะเร็งดว้ยวธิทีางวทิยาภมูคิุม้กัน
ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

3489
การพัฒนา Non-invasive Prenatal Test (NIPT) ส าหรับคัดกรองอาการผดิปกตทิางพันธกุรรม

ชนดิ Trisomy ของทารกในครรภม์ารดา เพือ่งานบรกิารในประชากรไทย
ผศ.ดร.ประพัฒน์ สรุยิผล ฝ่ายวจัิย

3490

การศกึษาชวีสมมลูของยาเม็ดอะมอกซซิลิลนิ (อะมอกซซิลิลนิไทรไฮเดรต) และคลาวลูานกิแอ

ซดิ (โพแทสเซยีมคลาว ูลาเนท) ขนาด 875/125 มลิลกิรัม 2 ต ารับ ในอาสาสมัครไทยทีม่ี

สขุภาพด ีภายใตส้ภาวะงดอาหาร (Protocol No. BE 003-18)

อ. ดร. พญ.สวุมิล นยิมในธรรม เภสัชวทิยา

3491
ความสัมพันธเ์ชงิระบาดวทิยาโมเลกลุกับปัจจัยการกอ่ความรนุแรงในเชือ้ครปิโตคอกคัสนีโอ

ฟอรแ์มน/แกตอิี ้คอมเพล็กซ์
ผศ.ดร.นพ.พบชยั งามสกลุรุง่โรจน์ จลุชวีวทิยา
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3492
การขึน้ทะเบยีนการรักษาดว้ยการฟอกโลหติดว้ยเครือ่งลา้งไตเทยีมในประเทศไทย (THAI 

HEMODIALYSIS REGISTRY)
รศ. นพ. เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

3493

การจัดการโรคมะเร็งปอดชนดิเซลลไ์มเ่ล็กระยะลกุลามหรอืแพรก่ระจาย และผลลัพธท์างคลนิกิใน

กลุม่ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาจฟิีธนิปิ (ไอเรสซา่) ในสถานบรกิารพยาบาลระดับตตยิภมูใิน

ประเทศไทย

ผศ. นพ. วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3494
การศกึษาความชกุของภาวะมแีคลเซยีมเกาะในหลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งทอ้งในผูป่้วยโรคไต

เรือ้รังชาวไทย
รศ.นพ.เกรยีงศักดิ ์ วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

3495

การศกึษาน ารอ่งแบบสุม่ปกปิดสองฝ่ายโดยเปรยีบเทยีบกับยาหลอกถงึประสทิธภิาพของการ

รักษาดว้ยยา DCP รว่มกับยาแอนทราลนิ (anthralin) ในการรักษาโรคผมรว่งหยอ่มท่ัวศรีษะหรอื

ท่ัวรา่งกาย

ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ตจวทิยา

3496
การศกึษาผลของเจลเทสโทสเตอโรนตอ่คณุภาพของน ้าอสจุใินชายทีม่คีวามเขม้ขน้ของตัวอสจุิ

ต า่และมรีะดับฮอรโ์มนเทสโทสเตอโรนในเลอืดต า่
ผศ.พญ.อสิรนิทร ์ธนบณุยวฒัน์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3497

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ เปิดเผยขอ้มลูยา ด าเนนิการในพหสุถาบันเพือ่ศกึษาวจัิยยาไลโปโซมอลอะ

มกิาซนิชนดิสดูพน่ (LAI) ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่กีารตดิเชือ้ทีป่อดจากเชือ้มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชเ่ชือ้

วณัโรค (NTM) ทีม่สีาเหตมุาจากเชือ้มัยโคแบคทเีรยีเอเวีย่มคอมเพล็กซ ์(MAC) ซึง่ไมต่อบสนอง

ตอ่การรักษา

ผศ.พญ.ณสกิาญจน์ อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

3498

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น โดยมกีารใชย้าหลอก ระยะทีส่าม ท าในพหสุถาบัน

 เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพ ความปลอดภัย และการทนตอ่ยาซรีแีลกซนิเมือ่ใชร้ว่มกับการรักษา

มาตรฐานในผูป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจลม้เหลวเฉียบพลัน

ศ.นพ. รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3499

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายสถาบัน แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้ 2 ดา้นเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพ

 และความปลอดภัยของความปลอดภัยของยาไซแท็กซเ์ซ็นแทน โซเดยีมทีใ่หแ้บบเป็นยาเดีย่ว 

เปรยีบเทยีบกับยาไซแท็กซเ์ซ็นแทน โซเดยีมทีใ่หร้ว่มกับยาซลิเดนาฟิลไซเตรทในผูป่้วยโรค

ความดันหลอดเลอืดแดงในปอดสงู และไดเ้ขา้รว่มในโครงการวจัิย บ1ี321001 จนจบ

รศ. พญ. สรุยี ์สมประดกีลุ อายรุศาสตร์
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3500

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายสถาบัน แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น โดยมยีาไมอ่อกฤทธิ์

เป็นกลุม่ควบคุม เพือ่ประเมนิประสทิธผิล และความปลอดภัยของความปลอดภัยของยาไซแท็กซ์

เซ็นแทนโซเดยีม ในผูป่้วยโรคความดันหลอดเลอืดแดงในปอดสงู

รศ. พญ. สรุยี ์สมประดกีลุ อายรุศาสตร์

3501 การสนับสนุนนักวจัิยหลังปรญิญาเอก ปี 2558
รศ. นพ. ณัฐเชษฐ ์เปลง่วทิยา (เป็นทีป่รกึษา 

ดร.สริกิลุ กลุานุวฒัน)์
อายรุศาสตร์

3502
ความชกุของฟอสโฟไลเปสเอทรูเีซบเตอรแ์อนตบิอด ีในผูป่้วยโรคไตชนดิเมมเบรนัสทีไ่มท่ราบ

สาเหตใุนประเทศไทย
ผศ.พญ.รัตนา  ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

3503 ความรูข้องผูป่้วยและประชาชนไทยเกีย่วกับวสิัญญแีพทยแ์ละงานดา้นการระงับความรูส้กึ อ.พญ.นันท ์ชยักติตศิลิป์ วสิัญญวีทิยา

3504 ชดุโครงการวจัิยและพัฒนาการควบคมุและป้องกันการดือ้ยาตา้นจลุชพีในประเทศไทย ศ. นพ.วษิณุ  ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

3505 ชดุโครงการวจัิยและพัฒนาการควบคมุและป้องกันการดือ้ยาตา้นจลุชพีในประเทศไทย ระยะที ่2 ศ. นพ.วษิณุ  ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

3506 ผลการรักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะความดันหลอดเลอืดปอดสงูดว้ยยา Elonza ศ. นพ. กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฏก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

3507
ลักษณะการแสดงออกทาง impression cytology ของเซลลผ์วิกระจกตาหลังการผา่ตัดซอ่มเสรมิ

ดว้ยวธิ ีsimple limbal epithelial transplantation
รศ.พญ.ภญินติา ตันธวุนติย์ จักษุวทิยา

3508 Innate immune mechanisms in dengue infection ศ.ดร.โกวทิ พัฒนปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3509 Integrated diagnostics platform technology for tropical infectious disease รศ. ดร. อังคณา ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา
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3510 การใชเ้ทคโนโลยผีสมผสานเพือ่วนิจิฉัยโรคตดิเชือ้ในเขตรอ้น รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ จลุชวีวทิยา

3511 การวเิคราะหก์ลไกทีซ่ับซอ้นระดับเซลลข์องโรคไต ศ.ดร.นพ.วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3512

การศกึษากลไกของเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงและไมโครพารท์เิคลิทีเ่กดิจากเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงในการ

ท าใหเ้กดิความรนุแรงของดรคไขเ้ลอืดออก เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาชดุตรวจหาตัวบง่ชีท้างชวีภาพ

ส าหรับพยากรณ์ความรนุแรงของการตดิเชือ้ไวรัสเด็งกี่

รศ. ดร. พญ.ปนษิฎ ี อวริทุธนั์นท์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3513 การศกึษาการตอบสนองทางภมูคิุม้กันตอ่เชือ้ไขห้วดัใหญ ่2009 H1N1 ศ.ดร.นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

3514
ความหลากหลายทางพันธกุรรมของเชือ้ไวรัสฮวิแมนเรสไปราทอรซีนิไซเทยีลในผูต้ดิเชือ้คนไทย

ระหวา่งปี ค.ศ.2012-2015
นาวนิ หอ่ทองค า จลุชวีวทิยา

3515
ผลของสารสกัดพรมมใินการบรรเทาการบาดเจ็บของเซลลป์ระสาทในหนู rat ภายหลังเกดิภาวะ

ชกัตอ่เนือ่ง
ผศ.ดร.นพ.นราวฒุ ิภาคาพรต สรรีวทิยา

3516 โปรตนีไซคลนิดวีนัควบคมุการฟอสโฟรเีลชัน่ทีต่ าแหน่งเอสสามสองเกา้หนึง่ของโปรตนีบอีารซ์เีอทู
อ.ดร.ภก. ศวินนท ์จริวฒัโนทัย และ น.ส.ชลวรา 

เฉลมิรจุนิานันท์
เภสัชวทิยา

3517 บทบาทของเซลล ์NATURAL KILLER (NK) ในการตดิเชือ้ไวรัสเด็งกี่
อ.ดร. จฑุาธปิ มงคลทรัพยา และ น.ส.นภัส เต

ชะสาน
วทิยาภมูคิุม้กัน

3518

A Randomized, open-label, multi-centre study to evaluate patient preference with 

subcutaneous administration of rituximab versus intravenous rituximab in previously 

untreated patients with CD20+ diffuse large B-cell lymphoma or CD20+ follicular non-

hodgkin's lymphoma grades 1,2 or 3 A_MO28457

ผศ.นพ. นพดล  ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

3519 แรงจงูใจในการปฏบิัตงิานของบคุลากรสายสนับสนุน กรณีศกึษาคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล นางสาววลัลยี ์ศรปีระภาภรณ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

3520
การมสีว่นรว่มในการท ากจิกรรมในชวีติประจ าวนัของเด็กสมองพกิารทีม่ารับการรักษาที่

โรงพยาบาลศริริาช ประเทศไทย และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับความถีข่องการมสีว่นรว่ม
อ.พญ.ธรีดา พลอยเพชร เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
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3521
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งเลเซอรเ์อ็นดแียกซแ์ละเลเซอรไ์ดโอดเพือ่จีท้ าลายเนือ้รกใน

พลังงานและเวลาตา่งๆ
อ.พญ.กตกิา นวพันธุ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3522

การศกึษาแบบสุม่ เพือ่ศกึษาอัตราการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลันในผูป่้วยภาวะช็อกเปรยีบเทยีบ

ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยน ้าเกลอืนอรม์ัลซาไลน์กับกลุม่ทีไ่ดรั้บสารน ้าบาลานซซ์อลท์

โซลชูัน่

รศ. พญ.รณษิฐา รัตนะรัต อายรุศาสตร์

3523

การศกึษาแบบสุม่และปกปิดสองทางเทยีบกับยาหลอกทีร่ะยะสองบเีพือ่ประเมนิการลบลา้งฤทธิ์

ของยนีตน้แบบอนิเตอรเ์ฟอรอนและประสทิธภิาพทางการรักษาของอนิเตอรเ์ฟอรอน อัลฟา-ไค

นอยดใ์นผูใ้หญท่ีเ่ป็น โรคลปัูส(เอสแอลอ)ี

ศ.คลนิกิ นพ.สรุศักดิ ์นลิกานุวงศ์ อายรุศาสตร์

3524 การศกึษาการปฏบิัตติามค าแนะน าของแพทยข์องผูป่้วยเด็กทีแ่พกุ้ง้ในโรงพยาบาลศริริาช ศ. พญ.อรทัย พบิลูโภคานันท์ กมุารเวชศาสตร์

3525 การศกึษาผลการรักษาของโรคกระดกูนาวคิลูา่ขาดเลอืดดว้ยวธิกีารรักษาแบบอนุรักษ์และผา่ตัด รศ.นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3526
การศกึษาลักษณะภาพอัลตราซาวดแ์ละความส าคัญทางคลนิกิของกอ้นในตอ่มไทรอยดท์ีว่นิจิฉัย

ไมไ่ดจ้ากหตัถการเจาะดดูดว้ยเข็มเล็ก
รศ. พญ.พรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์ รังสวีทิยา

3527
การศกึษาวจัิยระยะที ่2 ในพหสุถาบันแบบกลุม่เดยีว ไมป่กปิดการรักษาของ ยาไอเอ็นซ ี280 ให ้

โดยการรับประทาน ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีเ่ป็นมะเร็งเซลลต์ับระยะลกุลาม
รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

3528

ความชกุของรอยโรคในทางเดนิอาหารโดยการสอ่งกลอ้งสองทางในผูป่้วยทีม่ภีาวะโลหติจางจาก

การขาดธาตเุหล็ก ภาวะโลหติจางทีม่ลีักษณะชีแ้นะทางคลนิกิบางประการของรอยโรคทางเดนิ

อาหาร และภาวะโลหติจางทีไ่มไ่ดรั้บการยนืยนัการขาดธาตเุหล็กและไมม่ลีักษณะชีแ้นะใดๆ

รศ. นพ.สพุจน์ พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

3529 คณุภาพชวีติและความสามารถในการกนิอาหารของผูป่้วยหลังการรักษาโรคมะเร็งคอหอยสว่นลา่ง พญ.ปรยิ ป่ินแกว้ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3530 ผลของโปรแกรมสง่เสรมิสขุภาพตอ่พฤตกิรรมการปฏบิัตติัวในผูป่้วยไตเรือ้รังระยะที ่1-2 นางวลีดา พันจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล

3531
ผลของการจัดกจิกรรมตามแนวคดิจติวทิยาเชงิบวกตอ่ตน้ทนุทางจติวทิยาและภาวะซมึเศรา้ของ

วยัรุน่หญงิ ในสถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิบา้นราชวถิี

รศ.นพ. เธยีรชยั งามทพิยว์ฒันา และ นาย

สันตภิาพ นันทะสาร
จติวทิยาคลนิกิ

3532 การพัฒนาชดุตรวจวนิจิฉัยสครับไทฟัสในระยะแรกโดยการตรวจหาแอนตเิจนจ าเพาะ ปีที ่2 ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา
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3533

บทบาทของ nulcear factor etythroid2-related factor2 (Nrf2) ทีค่วบคมุระบบตา้นออกซเิดชัน่

ตอ่รังสยีวูเีอทีก่ระตุน้ matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) ในเซลล ์HaCaT keratinocyte 

เพาะเลีย้งและในผวิหนังของหนู :ฤทธิข์องต ารับยาอายเุวทศริริาชหา้ราก(AVSO22)

น.ส.อัญมณี  ชยัประสงคส์ขุ เภสัชวทิยา

3534
การศกึษาแบบแผนการแสดงออกของ microRNA ในเซลลไ์ฟโบรบลาสตข์องมะเร็งทอ่น ้าดเีพือ่

บง่ชีโ้มเลกลุเป้าหมายใหมใ่นการรักษา

รศ.ดร.พญ. ชนติรา ธวุจติต ์และ น.ส.เพ็ญแข 

อทัุยจรัสรัศมี
วทิยาภมูคิุม้กัน

3535

SINGLE NUCLEOTIDE VARIANTS ANALYSIS OF WHOLE EXONS IN COMPARISON 

BETWEEN AFFECTED AND UNAFFECTED LEBER'S HEREDITARY OPTIC NEUROPATHY 

WITHIN SINGLE FAMILY

Prof.Dr. Patcharee Lertrit และ นายจตพุร 

นครศรี
ชวีเคมี

3536
การศกึษาผลของสารคัดหลัง่จากเซลลแ์มคโคฟาจในภาวะน ้าตาลสงูตอ่เซลลท์อ่ไตสว่นตน้ของ

มนุษย์

ศาสตราจารย ์นพ. วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ และ น.ส.

ฐาณญิา แกว้อาภัย
วทิยาภมูคิุม้กัน

3537
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งการแสดงออกของยนีทีถ่กูควบคมุโดยโปรตนี E6/E7 และ

กระบวนการขับนวิเคลยีส ออกจากเซลล ์ในเซลลไ์ลน์เม็ดเลอืดแดง

อ.ดร. คงธนะ ตระการสงา่ และ น.ส.ศทุธนิี นุกลู

สขุศริิ
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3538
การพัฒนาหาแอพตาเมอรท์ีจ่ าเพาะตอ่มะเร็งตับชนดิ Hepatocellular carcinoma ส าหรับการ

รักษาแบบจ าเพาะตอ่เซลล ์มะเร็ง

รศ.ดร.นพ. ชชัวาลย ์ศรสีวสัดิ ์และ น.ส.สราญ

รัตน์ จันทนา
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3539 การแพทยแ์บบแมน่ย าในโรคมะเร็ง รศ.นพ.มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์

3540
การประเมนิโครงการฝึกอบรมการปฏบิัตกิารเปิดทางเดนิหายใจและชว่ยหายใจของนักศกึษา

วสิัญญพียาบาล
นางสาวสภุญิญา ตวิรัิช วสิัญญวีทิยา

3541
การประเมนิความสามารถในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการท างานระยะสัน้ของผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

เปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
ผศ.นพ.อาศสิ อนุนะนันทน์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3542
การศกึษาแบบรเิริม่ขัน้ที ่2 ในการลงทะเบยีนเพือ่ดกูารรักษาผูป่้วยมะเร็งเตา้นมในกลุม่ประเทศ

เอเชยีแปซฟิิก
ผศ. นพ. วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3543 การศกึษาการกลายพันธุข์องยนีกอ่มะเร็งในเนือ้งอกสมองชนดิกลโีอมา รศ.นพ.สทิธิ ์สาธรสเุมธี อายรุศาสตร์

3544
การศกึษาขอ้มลูทางคลนิกิและความผดิปกตทิางพันธกุรรมของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมชนดิ ทรปิเปิล

เนกาตฟิ ในสหสถาบัน
อ.นพ.ชนนิทร ์ลิม่วงศ์ อายรุศาสตร์
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3545
การศกึษาความเชือ่ถอืไดแ้ละความแมน่ตรงของแบบประเมนิอาการวติกกังวลในเด็กและวยัรุน่

ฉบับภาษาไทย
รศ.นพ.ชาญวทิย ์พรนภดล จติเวชศาสตร์

3546
การศกึษาความชกุของการเกดิภาวะหลอดเลอืดสว่นปลายอดุตันในกลุม่ผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รัง

ระยะที ่3 และ 4
รศ.นพ.เกรยีงศักดิ ์ วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

3547 การศกึษาความชกุของภาวะกลา้มเนือ้พรอ่งและความสัมพันธก์ับโรคขอ้เขา่เสือ่มในผูส้งูอายุ รศ.พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3548

การศกึษาความผดิปกตขิองใยประสาทในสมองเปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่ผูป่้วยกลุม่โรคโพรงสมอง

ขยายแบบมคีวามดันปกต ิกับกลุม่ผูป่้วยโรคอัลไซเมอร ์และกลุม่ตัวอยา่งปกตโิดยวธิเีอ็มอารไ์อ 

ดฟิฟิวชัน่เทนเซอร์

อ.นพ.ชนน งามสบัติ รังสวีทิยา

3549
การศกึษาอัตราและสาเหตขุองการยกเลกิการผา่ตัดในผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตัดแบบไมฉุ่กเฉนิ ใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิัญญวีทิยา

3550 คณุภาพชวีติของผูป่้วยนอกโรคหลอดเลอืดสมอง ภาควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูโรงพยาบาลศริริาช รศ.พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3551
ผลของระยะเวลาทีเ่ปิดใชอ้นิสลุนิและระดับอณุหภมูทิีเ่ก็บอนิสลุนิทีใ่ชแ้ลว้ ตอ่ความคงสภาพของ

อนิสลุนิในปากกาอนิสลุนิ
รศ.พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

3552
รปูแบบผลเลอืดแสดงการท างานของตับทีผ่ดิปกตใินผูป่้วยทีเ่กดิไขฉั้บพลันสาเหตจุากโรคเล็ป

โตสไปโรซสิหรอืโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีกลุม่รกิเก็ตเซยี
รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3553 ลักษณะเชือ้กอ่โรคและความสัมพันธท์างคลนิคิของโรคกลากทีศ่รีษะในผูใ้หญ่ พญ.พมิพช์ยา อดุมพันธุ์ ตจวทิยา

3554 ลักษณะของผูป่้วยโรคจอตาเสือ่มสตารก์ารด์ทในโรงพยาบาลศริริาช อ.นพ.สภุเลศิ ประคณุหงัสติ จักษุวทิยา

3555
เปรยีบเทยีบคณุภาพของภาพทีไ่ดจ้ากการใชช้ดุค าสัง่ตรวจชอ่งทอ้งสว่นบนในเครือ่งเอกซเรย์

คอมพวิเตอร ์โดยการใชแ้บบจ าลองแค็ตแฟน
รศ. มลลุ ีตัณฑวริฬุห ์และ นายจงวฒัน์ ชวีกลุ วทิยาศาสตรรั์งสี
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3556
ความเครยีดในการท างาน กลวธิกีารเผชญิปัญหาความเครยีดและคณุภาพชวีติการท างานของ

บคุลากรในโรงพยาบาลท่ัวไป

ผศ.พญ. กอบหทัย สทิธริณฤทธิ ์และ น.ส.นนท

ภรณ์ รักศลิธรรม
จติวทิยาคลนิกิ

3557 การศกึษาวเิคราะหย์าจากสมนุไพรแกไ้ขใ้นต าราแพทยศาสตรส์งเคราะหฉ์บับอนุรักษ์
รศ.ดร.นพ. ประวทิย ์อัครเสรนีนท ์และ น.ส.ปิยา

อร สรีปูหมอก
สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3558
การศกึษาคณุสมบัตขิองมาตรวดัความฉลาดทางสขุภาพจติ (THE MENTAL HEALTH LITERACY

 SCALE) ฉบับภาษาไทย

ผศ.พญ. กอบหทัย สทิธริณฤทธิ ์และ น.ส.รังสิ

ภรณ์ ศรเีพ็ญ
จติวทิยาคลนิกิ

3559 การพัฒนาระบบปลกูถา่ยเซลลม์ะเร็งในปลามา้ลาย เพือ่คัดกรองหายาตา้นมะเร็งแบบแมน่ย า ผศ.นพ.เฉลมิชยั มติรพันธ์ ชวีเคมี

3560 ระบบวเิคราะหแ์ละฐานขอ้มลูแบบบรูณาการเพือ่การแพทยแ์มน่ย าส าหรับโรคมะเร็ง อ.นพ.ภมู ิสขุธติพัิฒน์ ชวีเคมี

3561 กลไกของผลเฮสเพอเรทนิตอ่ชอ่งแคลเซยีมชนดิแอลในกลา้มเนือ้เรยีบหลอดเลอืดมนุษย์
Asst.Prof. Wattana B. Watanapa และ น.ส.

กฤษณา ทพิยค์ า
สรรีวทิยาการแพทย์

3562 การศกึษาฤทธิล์ดไขมันของสารสกัดจากมะขามป้อมและขา่
รศ.ดร. นภัทรธรา ธรีะวลัยช์ยั และ น.ส.ปรยีานุช

 หอ่มงคล
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3563
การก าจัดโปรตนีไซคลนิดวีนัรบกวนสมดลุออกซเิดทฟี และกระตุน้ใหเ้ซลลม์ะเร็งเขา้สูภ่าวะเซลล์

ชรา

Lect.Dr. Siwanon Jirawatnotai และ น.ส.พัทธ

มน ลพานุวรรตน์
เภสัชวทิยา

3564 ผลของสารสกัดจากออรกิาโน่ตอ่หนูมาลาเรยี
ผศ.ดร. ธนาภรณ์ รุง่เรอืง และ น.ส.รัตนเพ็ญพร 

ขา่ขันมะลี
กายวภิาคศาสตร์

3565
ผลของยาต ารับสหสัธาราตอ่ความบกพรอ่งทางดา้นการเรยีนรูจ้ดจ าในภาวะทีม่เีลอืดไปเลีย้งสมอง

ลดลงเรือ้รังในหนู

ผศ.ดร.นพ. นราวฒุ ิภาคาพรต และ น.ส.ศรดุา คุ

ระเอยีด
สรรีวทิยาการแพทย์

3566
การพัฒนาเทคนคิ multiplex PCR ส าหรับตรวจหาสารพันธกุรรมของเชือ้ Burkholderia 

pseudomallei และ Burkholderia thailandensis ในตัวอยา่งดนิ

ศาสตราจารย ์ดร. สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ ์และ 

น.ส.สจุนิตนา เจนสมบรูณ์
วทิยาภมูคิุม้กัน

3567 การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งขององคชาตใินหนูทีเ่ป็นเบาหวาน
รศ. ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ นายอธพัิฒน์ 

จันทะวรีะ
กายวภิาคศาสตร์

3568
คณุสมบัตกิารตา้นเชือ้มาลาเรยีและการตา้นอนุมลูอสิระของสารสกัดจากผักชใีนหนูทดลอง

มาลาเรยี

ผศ.ดร. ธนาภรณ์ รุง่เรอืง และ น.ส.อารยีา เจยีม

จรรยาสริิ
กายวภิาคศาสตร์
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3569
เปรยีบเทยีบภาวะแทรกซอ้นของมารดาและทารกทา่กน้อายคุรรภค์รบก าหนดระหวา่งการผา่ตัด

คลอดตามนัดและผา่ตัดคลอดฉุกเฉนิ
อ.พญ.ศนติรา อนุวฒุนิาวนิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3570 การตรวจภาวะความผดิปกตขิองโครโมโซมในผูป่้วยโรคเนือ้งอกกระดกูไจแอนทเ์ซลล์ ศ. นพ.สารเนตร ์ไวคกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3571
การปรับปรงุผลทางคลนิกิในการรักษาโรคไต ผา่นระบบทะเบยีนโรคโกลเมอรลูัสในประเทศไทย 

(ปีที ่2)
ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสนุทรพจน์ อายรุศาสตร์

3572
การผา่ตัดปลกูถา่ยอวยัวะตับเพือ่รักษาโรคปลายประสาทอักเสบจากการสะสมของอะมัลลอยด์

ชนดิถา่ยทอดทางพันธกุรรม: ประสบการณ์จากโรงพยาบาลศริริาช
รศ. ดร. นพ.ยงยทุธ ศริวิฒันอักษร ศัลยศาสตร์

3573
การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบเพือ่ดปูระสทิธภิาพของการพันแผลแบบโมดฟิายด ์โรเบริท์โจนส ์

ในการลดการเสยีเลอืดทีม่องไมเ่ห็นภายหลังการผา่ตัดเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
อ. นพ.จตรุงค ์พรรัตนมณีวงศ์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3574 การศกึษาการตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบอเีรือ้รัง และลักษณะของสารพันธกุรรม ผศ.พญ.ศวิะพร ไชยนุวตั ิ อายรุศาสตร์

3575
การศกึษาความสัมพันธข์องโรคอว้นและภาวะทพุโภชนาการกับภาวะแทรกซอ้นหลังการท าผา่ตัด

เปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
ศ. นพ.ทศศาสตร ์หาญรุง่โรจน์ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3576
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งดัชนีมวลกายและผลของการรักษาในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมใน

โรงพยาบาลศริริาช
ผศ. พญ.จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

3577
การศกึษาน ารอ่งเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของสว่นแผใ่ยประสาทในผูป่้วยตอ้หนิเทยีบกับคน

ปกตดิว้ยภาพดฟิฟิวชัน่เท็นเซอรเ์อ็มอารไ์อ
อ.นพ.ชนน งามสมบัติ รังสวีทิยา

3578
การศกึษาประสทิธภิาพของยาเคมบี าบัดรว่มกับการฉายรังสใีนผูป่้วยมะเร็งศรีษะและล าคอชนดิที่

ไมใ่ชส่แควมัสเซลล์
ผศ. พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

3579
การศกึษาผลของ แอนตนิวิเคลยีร ์แอนตบิอด ี(เอเอ็นเอ)ทีเ่ป็นบวกตอ่ผลการตอบสนองตอ่การ

รักษาดว้ยคอรต์โิคสเตยีรอยดใ์นผูป่้วยโรคเกล็ดเลอืดต า่จากกลไกอมิมนู
ผศ. พญ.บณุฑรกิา สวุรรณวบิลูย์ อายรุศาสตร์

3580

การศกึษาระยะที ่I/II แบบเปิดเผยกลุม่การรักษาเพือ่การประเมนิดา้นความปลอดภัย 

ความสามารถทนตอ่ยา เภสัชจลนศาสตรแ์ละความสามารถในการตา้นไวรัสของยาอทิราไวรนีใน

เด็กและทารกอายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 2 เดอืนจนถงึอายนุอ้ยกวา่ 6 ปี ผูซ้ ึง่ตดิเชือ้เอชไอว-ี1 ที่

เคยไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสมากอ่น (พ1ี090)

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์
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3581
ความเครยีดในการท างาน กลวธิกีารเผชญิปัญหาความเครยีดและคณุภาพชวีติการท างานของ

บคุลากรในโรงพยาบาลท่ัวไป
นางสาวนนทภรณ์ รักศลิธรรม จติเวชศาสตร์

3582
ความเห็นพอ้งของการวดัความดันตา ระหวา่งการวดัดว้ยเครือ่งโกลดแ์มน non-contact 

scheimpflug ในคนปกต ิคนทีม่คีวามดันลกูตาสงู และคนทีเ่ป็นตอ้หนิมมุเปิด
อ.พญ.สกาวรัตน์ เพ็ชรย์ ิม้ จักษุวทิยา

3583
บทบาทของเครือ่งมอืแปลผลเลอืด ไอสแตท ในการลดระยะเวลาตัง้แตผู่ป่้วยมาถงึโรงพยาบาลถงึ

เวลาทีแ่พทยต์ัดสนิใจใหก้ารรักษาในผูป่้วยทีถ่กูคัดแยกอยูใ่นระดับรบีดว่น
อ.พญ.วนัสริ ิชยัสรินิทร์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3584
ประเมนิความรูส้กึของขอ้ศอกในผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บของรากประสาทคอในระดับทีห่า้ถงึระดับที่

เจ็ดหลังการผา่ตัดตอ่เสน้ประสาท
ศ. นพ.ภานุพันธ ์ทรงเจรญิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3585
ประสทิธผิลของการใชไ้ฟฟ้ากระตุน้เสน้ประสาทโพสทเีรยีทเิบยีลผา่นทางผวิหนังในผูป่้วยหญงิที่

มภีาวะกระเพาะปัสสาวะบบีตัวไวเกนิทีด่ ือ้ตอ่ยา
ผศ. นพ.ภควฒัน์ ระมาตร์ ศัลยศาสตร์

3586 ประสทิธผิลของการสวนหลอดเลอืดหวัใจในเสน้เลอืดหวัใจอดุตันเรือ้รังทีร่ะยะเวลาสามปี นพ.สรรีาม ตวีารี อายรุศาสตร์

3587
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การกลับเป็นซ า้ของภาวะเยือ่บชุอ่งทอ้งอักเสบจากแบคทเีรยีชนดิปฐมภมูใิน

ผูป่้วยโรคตับแข็ง
อ.พญ.ชลธชิา เอือ้สมหวงั อายรุศาสตร์

3588
ปัญหาการดแูลและปัจจัยดา้นรปูแบบการอบรมเลีย้งดทูีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิปัญหาการดแูลวยัรุน่

ตดิเชือ้เอชไอวแีตก่ าเนดิในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่
อ.พญ.ศศธิร จันทรทณิ กมุารเวชศาสตร์

3589 ผลทางคลนิกิในการผา่ตัดใสว่งแหวนเสรมิกระจกตาในผูป่้วยโรคกระจกตาเสือ่มรปูกรวย ศ. พญ.พนดิา โกสยีรักษ์วงศ์ จักษุวทิยา

3590
รายงานผูป่้วยตาตดิเชือ้ภายหลังการผา่ตัดใสท่อ่ระบายน ้าในชอ่งหนา้มา่นตาจากโรคตอ้หนิ ใน

โรงพยาบาลศริริาช
พญ.นดิา วงศช์ยัสวุฒัน์ จักษุวทิยา

3591
ลักษณะภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์ีช่ว่ยในการแยกเนือ้งอกตับออ่นชนดิ neuroendocrine เป็น

ชนดิรา้ยแรงและชนดิไมร่า้ยแรง
รศ. พญ.อภญิญา เจรญิศักดิ์ รังสวีทิยา

3592 ศกึษาการถงึระดับการรักษาของซร่ัีมแมกนีเซยีมในสตรตีัง้ครรภท์ีม่ภีาวะครรภเ์ป็นพษิ นางสาวจารณีุ ลีธ้รีะกลุ ฝ่ายการพยาบาล

3593 ความสัมพันธร์ะหวา่งตน้ทนุทางจติวทิยาและกลวธิกีารเผชญิปัญหาของนสิติสาขาวชิาจติวทิยา
รศ.พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ และ นายนฤดล 

เอีย่มหลัก
จติวทิยาคลนิกิ
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3594
การปรับปรมิาณรังสอียา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิภาพทีม่คีณุภาพยอมรับไดส้ าหรับโปรโตรคอลการ

ตรวจเอกซเรย ์คอมพวิเตอรช์อ่งทอ้ง : ศกึษาในหุน่จ าลอง

รศ. มลลุ ีตัณฑวริฬุห ์และ น.ส.สายใหม เสยีง

ใหญ่
วทิยาศาสตรรั์งสี

3595 Thailand Cancer Survival Workshop 2017 ผศ.ประพัฒน์ สรุยิผล สถานสง่เสรมิการวจัิย

3596
การพัฒนาวธิดีจิแิท็ก 2 เพือ่การตรวจหาเชือ้วณัโรคดือ้ยาหลายขนานและเชือ้วณัโรคดือ้ยาเกอืบ

ทกุขนานแบบรวดเร็วและจ านวนมากพรอ้มๆกัน
รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสรฐิ จลุชวีวทิยา

3597
การศกึษาภาวะพาหะของแบคทเีรยีดือ้ยาหลายขนานในทางเดนิอาหารของประชากรสขุภาพด ี

(บคุลากรทางการแพทย ์และบคุคลท่ัวไป) และผูป่้วยในโรงพยาบาล
รศ.ดร.นพ.ภัทรชยั กรีตสินิ จลุชวีวทิยา

3598

ความผดิปกตขิองผลตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารในผูป่้วยเบาหวานโรงพยาบาลศริริาช (โครงการยอ่ย

ที ่1: ผลกระทบของภาวะซดีและฮโีมโกลบนิผดิปกตติอ่ผูป่้วยเบาหวานชนดิที1่ และ 2, โครงการ

ยอ่ยที ่2: ผลการควบคมุระดับน ้าตาลและไขมันในผูป่้วยเบาหวาน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล )

รศ. พญ.นลิรัตน์ วรรณศลิป์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3599 คา่ปกตขิองตัวแปรทางพลศาสตรร์ะบบไหลเวยีนเลอืดในคนไทยทีว่ดัโดยใชฟิ้โนมเิตอร์ ผศ. ดร. พญ.วฒันา วฒันาภา สรรีวทิยา

3600
คา่อา้งองิของการทดสอบพาราไทรอยดฮ์อรโ์มนทีเ่จาะจากชิน้เนือ้โดยตรงเพือ่วนิจิฉัยความ

ผดิปกตแิละการยนืยนัต าแหน่งของตอ่มพาราไทรอยดข์ณะท าการผา่ตัด
รศ. พญ.นลิรัตน์ วรรณศลิป์ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3601 ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การท างานวจัิยของบคุลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล นางสาวพริาวรรณ หนูเสน ฝ่ายการศกึษา

3602
ผลของการแสดงค าทีร่ะยะหา่งของการมองเห็นตา่งๆ กัน ตอ่กระบวนการรูจ้ า ประเมนิจาก

คลืน่ไฟฟ้าสมองทีเ่กดิจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา

Assoc.Prof.Dr. Chailerd Pichitpornchai และ 

นายAUNG SOE MOE
สรรีวทิยาการแพทย์

3603
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งการแสดงออกของยนีทีค่วบคมุโดยไมโครอารเ์อ็นเอ และ

กระบวนการขับนวิเคลยีสออกจากเซลลใ์นเซลลไ์ลน์เม็ดเลอืดแดง

อ.ดร. ชนาธปิ เมธไีตรรัตน์ และ นายKHALID 

MD ABDULLAH
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3604
ROLE OF PROTEIN ACETYLATION AS A MODIFIER IN LEBER HEREDITARY OPTIC 

NEUROPATHY

Asst.Prof.Dr. Chalermchai Mitrpant และ นาง

KHIN KAY ZIN TUN
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3605
การศกึษาเปรยีบเทยีบภาวะพาหะของแบคทเีรยีดือ้ยาหลายขนานในทางเดนิอาหารของประชากร

ท่ัวไป และกลุม่ผูป่้วย

รศ.ดร.นพ. ภัทรชยั กรีตสินิ และ นายพพัิฒน์ ผวิ

งาม
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3606 การใชเ้ทคนคิพืน้ผวิขยายสัญญาณการกระเจงิแสงรามานบนกระดาษเพือ่ตรวจหาเซลลม์ะเร็ง
ศ.ดร.พญ. ธารารัชต ์ธารากลุ และ น.ส.พมิพพ์ร 

ฤกษ์รุง่เรอืง
วทิยาภมูคิุม้กัน
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3607

A Phase III, Randomized, Multicenter, Double-Blind, Double-Dummy, Parallel-Group, 

Comparative Study to Determine the Efficacy, Safety, and Tolerability of Cetfazidime 

Avibactam (CAZ104) Plus Metronidazole Versus Metropenem in the Treatment of 

Complicated Intra-Abdominal Infections (cIAIs) in Hospitalized Adults

ศ.คลนิกิ นพ.ดรนิทร ์โลส่ริวิฒัน์ ศัลยศาสตร์

3608

An 24-Week with possible extension, prospective, multicenter, randomised, double-

blind, controlled, 3-parallel groups, Phase 2b/3 study to compare efficacy and safety of 

masitinib at 3 and 6 mg/kg/day to methotrexate, with a randomisation 1 : 1 : 1, in 

treatment of patients with active rheumatoid arthritis with inadequate response to 1. 

methotrexate or to 2. any DMARD including at least one biologic drug if patients 

previously failed methotrexate or to 3. methotrexate in combination with any DMARD 

including biologic drugs

อ.พญ.ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ อายรุศาสตร์

3609

An open-label, multicenter, expanded access study of INC424 for patients with primary 

myelofibrosis (PMF) or post polycythemia myelofibrosis (PPV MF) or post-essential 

thrombocythemia myelofibrosis (PET-ME)

ศ.นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์

3610

An open-label, randomized, multi-center, Phase III study to compare the safety and 

efficacy of TKI258 versus sorafenib as first-line treatment in adult patients with 

advanced hepatocellular carcinoma

ผศ.นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3611
Cabazitaxel Cohort Compassionate use Program in patients with metastatic hormone 

refractory prostate cancer previously treated with a docetaxel-containing regimen 
ผศ.นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3612 Chronic renal failure (Primary glomerular disease/ nephrosclerosis) ("the Study") อ.นพ.สชุาย ศรทีพิยวรรณ อายรุศาสตร์

3613
EPICOR-Asia. Long-term follow-up of antithrombolic managemeny patterns in acute 

coronary syndrome patients in Asia
ศ.นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3614
Pediatric endophthalmitis from uncommon infectious organism, a case report of 2 

patients
Dr.Dovchinjamts Dagvadorj, M.D. จักษุวทิยา

3615
Real World Treatment Outcomes in Patients with Chronic Hepatitis C Receiving Therapy 

with Peginterferon alfa-2b
รศ. นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3616 TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database (TApHOD) ศ. พญ. กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3617
การใชเ้ครือ่งอัลตราซาวดร์ว่มกับเครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าเทนสเ์ปรยีบเทยีบกับเครือ่งอัลตราซาวดเ์พยีง

อยา่งเดยีว ในการรักษาโรคขอ้เขา่เสือ่มทีม่อีาการ
รศ.พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3618 การตดิตามและประเมนิเชือ้ดือ้ยาในผูป่้วยทีไ่ดรั้บตา้นไวรัสเอชไอวี รศ. นพ. วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันฯ

3619
การพัฒนาระบบคอมพวิเตอรช์ว่ยออกแบบและผลติในกายอปุกรณ์เสรมิล าตัวส าหรับคนไขก้ระดกู

สันหลังคดชนดิไมท่ราบสาเหตทุีเ่กดิในวยัรุน่
นายพชิญะ ระโยธี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

3620
การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสประสทิธผิลสงูแบบมาตรฐาน ในโครงการวจัิยพรอมมสิ (การสง่เสรมิการ

รอดชวีติของมารดาและทารกท่ัวโลก) (โครงการวจัิยหมายเลข 1077HS)
ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3621 การลงทะเบยีนโรคโลหติจางทีเ่กดิจากการแตกท าลายของเม็ดเลอืดแดง ศ.นพ.วนัชยั วนะชวินาวนิ อายรุศาสตร์

3622

การวจัิยเพือ่ศกึษาผลทางคลนิกิเพือ่เปรยีบเทยีบการเกดิอาการไมพ่งึประสงคห์ลักเกีย่วกับหวัใจ

และหลอดเลอืด ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดโคโรนารีเ่ฉียบพลันทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาลอสมาพมิอด

เปรยีบเทยีบกับยาหลอก        (พเีอ็ม1116197)

รศ.นพ.ชณุหเกษม โชตนัิยวตัรกลุ ศนูยโ์รคหวัใจ

3623 การวจัิยการสง่ตอ่วยัรุน่เอเชยีเขา้สูร่ะบบบรกิารในคลนิกิผูใ้หญ่ ศ. พญ. กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3624
การวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 แบบสุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอก เพือ่ศกึษาความปลอดภัยและ

ประสทิธผิลของวคัซนี ว ี212 ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีเ่ป็นมะเร็งชนดิกอ้นแข็ง หรอืมะเร็งระบบโลหติ
ผศ. นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

3625

การวจัิยระยะตดิตามผลในระยะยาวแบบสุม่ทีค่วบคมุดว้ยยาออกฤทธิ ์มกีารปกปิดขอ้มลูสองทาง 

ใชย้าหลอก 2 ชนดิ และด าเนนิการในหลายศนูยเ์พือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภัย

ของการใชล้าโคซาไมด ์(ในขนาด 200 ถงึ 600 มก. ตอ่วนั) และเปรยีบเทยีบกับการใชค้ารบ์ามา

เซปีน (ในขนาด 400 ถงึ 1200 มก. ตอ่วนั)   โดยใชเ้ป็นยารักษาเพยีงชนดิเดยีวในผูป่้วยทีม่ี

อาการชกั แบบทีม่จีดุก าเนดิเฉพาะที ่หรอือาการชกัแบบเกร็งกระตกุทัง้ตัว อาย ุ16 ปีขึน้ไปทีเ่คย

เขา้รว่มโครงการ SP0993

ผศ.นพ.รังสรรค ์ชยัเสวกิลุ อายรุศาสตร์

3626
การศกึษาเปรยีบเทยีบแบบสุม่ของประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการใชย้าอะเลนโดรเนต

ตน้แบบและสามัญในการรักษาโรคกระดกูพรนุ
อ.นพ.อาศสี อนุนะนันทน์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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3627
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของเครือ่งมอืยดึลิน้และเครือ่งมอือัดอากาศแรงดันบวกตอ่เนือ่งในการ

รักษาภาวะหยดุหายใจขณะหลับจากการอดุกัน้
รศ.นพ.วชิญ ์บรรณหรัิญ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3628

การศกึษาแบบสุม่ทีด่ าเนนิการท่ัวโลก มกีารปกปิดขอ้มลูสองทาง ควบคมุดว้ยยาหลอก แบบกลุม่

คูข่นาน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและ ความปลอดภัยของยาอะวาทรอมโบแพก (Avatrombopag) 

ส าหรับการรักษาผูใ้หญท่ีม่ภีาวะเกล็ดเลอืดต า่ ทีเ่กีย่วขอ้งกับโรคตับกอ่นหตัถการทีเ่ป็นทางเลอืก

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

3629
การศกึษาแบบสุม่ปกปิดสองฝ่ายเรือ่งผลของเลเซอรค์วามเขม้สงูตอ่การตรวจไฟฟ้าวนิจิฉัยใน

ผูป่้วยทีม่ภีาวะพังผดืกดทับเสน้ประสาททีข่อ้มอื
อ.ดร.นพ.ฉกาจ  ผอ่งอักษร เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3630

การศกึษาในหลายสถาบัน แบบสุม่ ปกปิดทัง้สองทางแบบคูข่นาน โดยมยีาออกฤทธิเ์ป็นกลุม่

ควบคมุ เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภัยจากการใชย้า โดยตดิตามอัตราป่วยและอัตรา

ตายในกลุม่ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาอะลสิคเิรนอยา่งเดยีว และยาอะลสิคเิรนรว่มกับยาอนิา

ลาพรลิ เปรยีบเทยีบกับการรักษาดว้ยยาอนิาลาพรลิอยา่งเดยีว ในผูป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจลม้เหลว

เรือ้รัง (ระดับ II ถงึ IV ตามการแบง่ระดับของสมาคมหวัใจแหง่นวิยอรก์, NYHA)

ศ.นพ.รุง่โรจน์  กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3631 การศกึษาความเหมาะสมของการใชย้า echinocandins ในโรงพยาบาลศริริาช รศ. นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

3632
การศกึษาความแมน่ย าในการแยกภาวะทีเ่ป็นมะเร็งออกจากภาวะทีไ่มใ่ชม่ะเร็งในกอ้นเนือ้เตา้นม

โดยการตรวจดว้ยเครือ่งอัลตราซาวดว์ดัความแข็งตัวของกอ้นเนือ้
อ.พญ.วรปาร ีสวุรรณฤกษ์ รังสวีทิยา

3633

การศกึษาทางคลนิกิ แบบปกปิดการรักษาเพือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งการใหย้าตา้นไวรัสโอเซลทามิ

เวยีรก์ับยาหลอกส าหรับการรักษาไขห้วดัใหญใ่นผูใ้หญท่ีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิภาวระแทรกซอ้น

ต า่ (IRC004)

รศ. นพ. วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันฯ

3634

การศกึษาทางคลนิกิระยะที ่2 แบบปกปิดการรักษาโดยมกีารสุม่การรักษาเพือ่เปรยีบเทยีบ

ประสทิธผิล ความปลอดภัยและความทนทานตอ่ยาระหวา่งการใหย้าตา้นไวรัส 3 ชนดิรว่มกันกับยา

โอเซลทามเิวยีรส์ าหรับการรักษาไขห้วดัใหญใ่นผูใ้หญ ่ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิภาวะแทรกซอ้น 

(IRC003)

รศ. นพ.วนัิย  รัตนสวุรรณ (เปลีย่นหวัหนา้

โครงการ เดมิคอื ผศ.นพ.ถนอมศักดิ ์อเนกธนา

นนท)์

เวชศาสตรป้์องกันฯ

3635
การศกึษาน ารอ่งของผลการระงับปวดในระยะยาวหลังจากไดรั้บยาลโิดเคนทางหลอดเลอืดด าใน

คนไขท้ีม่อีาการปวดจากเสน้ประสาทถกูท าลาย
อ. นพ.ปราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิัญญวีทิยา
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3636 การศกึษายอ้นหลังผลการดแูลผูป่้วยเทา้เบาหวานของคลนิกิเทา้เบาหวาน โรงพยาบาลศริริาช รศ.พญ.กลุภา ศรสีวสัดิ์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3637

การศกึษารว่มในหลายประเทศ เชงิระบาดวทิยา ในลักษณะกลุม่คูข่นาน แบบตดิตามไปขา้งหนา้

ในระยะยาวโดยไมม่กีารแทรกแซง เพือ่ตดิตามความปลอดภัยในการใชย้าของผูป่้วยโรคมัลตเิพลิส

เคลอโรซสิ (โรคปลอกประสาทเสือ่มแข็งจากการอักเสบหรอืโรคเอ็มเอส) ทีเ่พิง่เริม่ตน้การใช ้

ยาฟิงโกลมิอด วนัละครัง้ หรอืไดรั้บการรักษาดว้ยยาทีป่รับเปลีย่นการด าเนนิโรคชนดิอืน่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

รศ.พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์ อายรุศาสตร์

3638

การศกึษาระยะที ่3 ในหลายสถาบันแบบสุม่ไมท่ราบการรักษาทัง้สองทาง ควบคมุดว้ยยาหลอก 

เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาเพอทซูแูมบ เมือ่ใหร้ว่มกับยาทราสทซูแูมบ 

และยาเคมบี าบัด      ในผูป่้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งทีจ่ดุเชือ่มระหวา่งกระเพาะ

อาหารและหลอดอาหารระยะแพรก่ระจายทีม่เีฮอทเูป็นบวก

ผศ.นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3639

การศกึษาระยะที ่3 ชนดิสุม่ แบบเปิดเผยการรักษา เพือ่ประเมนิประสทิธผิล และความปลฃอดภัย

ของยาไครโซทนิบิ เปรยีบเทยีบกับยาเพมเิทรกเซด/ยาซสิพลาตนิ หรอืยาเพมเิทรกเซด/ยาคาร์

โบพลาตนิ ในผูป่้วยชาวเอเชยีตะวนัออกทีเ่ป็นโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลส์แควมัส ทีม่กีาร

แลกเปลีย่นสว่นโครโมโซมตา่งคูก่ัน หรอืการสลับทีข่องยนีบนโครโมโซมเดยีวกัน ในต าแหน่ง

ของยนี อะนาพลาสตกิ ลมิโฟมา ไคเนส (เอแอลเค) และยงัไมเ่คยไดรั้บการรักษามากอ่น

ผศ.นพ.วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3640

การศกึษาระหวา่งประเทศแบบสังเกตไปขา้งหนา้ของการตอบสนองระยะยาวตอ่การฉีดโบทลูนุ่ิม 

ทอกซนิ ชนดิเอ (BoNT-A) ในอาสาสมัครทีท่กุขท์รมานดว้ย โรคคอบดิชนดิไมท่ราบสาเหต ุ

(Idiopathic Cervical Dystonia, CD) - การศกึษาผลกระทบทางเภสัชเศรษฐศาสตร ์(Study 

Number: Y-79-52120-166)

ผศ. นพ.วษิณุ กัมทรทพิย์ อายรุศาสตร์

3641
การศกึษาวจัิยเพือ่ตดิตามระยะยาว ท าในพหสุถาบัน เพือ่ประเมนิความยั่งยนืของการตอบสนอง

ทางไวรัสในระยะยาวในผูป่้วยโรคตับอักเสบซเีรือ้รังทีรั่กษาดว้ยยาอะลสิโปรเิวยีร์
รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

3642

การศกึษาวจัิยแบบเปิดฉลากทีด่ าเนนิการในหลายสถาบัน เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและ

ประสทิธผิลของยาเพ็ค-อนิทรอนเปรยีบเทยีบกับยาเพกาซสิ ในอาสาสมัครซึง่เป็นโรคตับอักเสบบี

ชนดิเรือ้รัง ทีม่ผีลตรวจเอชบอีแีอนตเิจนเป็นบวก และอาสาสมัครซึง่เป็นโรคตับอักเสบชนดิบี

เรือ้รังทีม่ผีลตรวจเอชบอีแีอนตเิจนเป็นลบ

รศ.นพ.ทวศีักดิ ์ แทนวนัดี อายรุศาสตร์
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3643

การศกึษาวจัิยแบบตดิตามไปขา้งหนา้ เปิดเผยชือ่ยาโดยไมม่กีารสุม่ตัวอยา่งในหลายสถาบันเพือ่

ศกึษาความปลอดภัย และความทนตอ่ยาวอรโิคนาโซลทีใ่หก้ารรักษาเป็นล าดับแรก เพือ่การรักษา

โรคตดิเชือ้ราแอสเปอรจ์ลิลัสแบบลกุลามและเชือ้ราสาย เชน่ สายพันธุซ์โีดสปอรเ์รยีม หรอื ฟซูา

เรยีม ในเด็ก

ศ. พญ. กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3644

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ โดยมกีารปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอกเป็นเวลา 52 

สัปดาห ์เพือ่ประเมนิอาการไมพ่งึประสงคท์ีส่นใจเป็นพเิศษในผูใ้หญท่ีเ่ป็นโรคซสิเต็มมกิ ลปัูส อรีิ

เธอมาโทซัส (Systemic Lupus Erythematosus) ทีก่ าลังมผีลการตรวจออโตแอนตบิอดีเ้ป็นบวก

ทีไ่ดรั้บยาบลีมิแูม็บ (Belimumab)

ศ.คลนิกิ นพ.สรุศักดิ ์นลิกานุวงศ์ อายรุศาสตร์

3645

การศกึษาวจัิยการรักษาซ า้: การศกึษาระยะที ่2 แบบปลายเปิด ดา้นเดยีว  ของการรักษาซ า้ดว้ย

ยารโูซลทินิบิ/แจ็กกาวี ่ในผูป่้วยโรคพังผดืไขกระดกูหลังหยดุการรักษาเนือ่งจากไมต่อบสนองตอ่

ยา และ/หรอื ผลไมพ่งึประสงค์

ศ.นพ.สรุพล อศิรไกรศลี อายรุศาสตร์

3646
การศกึษาวจัิยยาเอฟจ-ี3019 (FG-3019) ระยะที ่2 ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น แบบสุม่ ควบคมุดว้ย

ยาหลอกในอาสาสมัครทีม่พัีงผดืในตับเนือ่งจากการตดิเชือ้ไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รัง
รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

3647
การศกึษาวจัิยระยะที ่2 ในพหสุถาบัน แบบกลุม่เดยีว ไมป่กปิดการรักษาของ ยาไอเอ็นซ2ี80 ให ้

โดยการรับประทาน ในผูป่้วยผูใ้หญท่ีเ่ป็นมะเร็งเซลลต์ับระยะลกุลาม
รศ.นพ.ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

3648

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบเปิดเผยฉลากยาเพือ่ประเมนิการเปลีย่นจากยาสตูรผสมที่

ประกอบดว้ยยาทโีนโฟเวยีร ์ไดโซพรอกซลิ ฟมูาเรต ไปใชย้าสตูรผสมเม็ดรวมในหนึง่เม็ด (STR) 

ทีป่ระกอบดว้ยยาทโีนโฟเวยีร ์อะลาฟีนาไมดใ์นอาสาสมัครทีม่เีอชไอว-ี1 เป็นบวกและสามารถ

ควบคมุเชือ้ไวรัสได ้

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

3649

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบเปิดเผยฉลากยาเพือ่ประเมนิความปลอดภัยของยาเอลวทิกีราเวยีร์/

โคบซิสิแทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์อะลาฟีนาไมดส์ตูรยารวมในหนึง่เม็ดในผูป่้วยทีม่เีอช

ไอว-ี1 เป็นบวกรว่มกับมภีาวะไตบกพรอ่งเล็กนอ้ยถงึปานกลาง

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

3650

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ไมป่กปิด พหสุถาบัน เพือ่ศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภัย

ในผูท้ีม่ภีาวะโพลไีซทเีมยี เวรา ทีด่ ือ้หรอืไมท่นตอ่ยาไฮดรอกซยีเูรยี: ยาเม็ดไอเอ็นซ4ี24 ยบัยัง้เจ

เอเคเปรยีบเทยีบกับการรักษาทีด่ทีีส่ดุทีม่อียู่

ศ.นพ.สรุพล อสิรไกรศลี อายรุศาสตร์
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3651

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ปกปิดขอ้มลูการรักษาทัง้ 2 ฝ่ายเพือ่ประเมนิความปลอดภัยและ

ประสทิธผิลของยาเอลวทิกีราเวยีร/์โคบซิสิแทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์อะลาฟีนาไมด์

เปรยีบเทยีบกับยาเอลวทิกีราเวยีร/์โคบซิสิแทท/เอ็มไทรซทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซพรอกซลิ ฟู

มาเรตในผูใ้หญท่ีม่เีอชไอว-ี1 เป็นบวกและไมเ่คยไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสมากอ่น

รศ.นพ.วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

3652

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในศนูยศ์กึษาวจัิยหลายแหง่ แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ย

ยาหลอก เพือ่ประเมนิผลตอ่หวัใจและหลอดเลอืดของยาทเีอเค-875 (TAK-875) ขนาด 50 

มลิลกิรัม โดยเพิม่เขา้ไปในการดแูลรักษาแบบมาตรฐานในผูเ้ขา้รว่มการศกึษาวจัิยทีเ่ป็น

โรคเบาหวานชนดิที ่2 และทีเ่ป็นโรคหวัใจและหลอดเลอืด หรอืมปัีจจัยเสีย่งหลายประการในการ

เกดิของโรคหวัใจและหลอดเลอืด

ศ.นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3653

การศกึษาวจัิยระยะทีส่าม แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองฝ่าย เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและ

ประสทิธผิลของยาเอลวทิกิราเวยีร/์เอ็มทรซิทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซโพรซลิ ฟมูาเรต/จเีอส-

9350 เปรยีบเทยีบกับยาอะทาซานาเวยีรท์ีเ่สรมิฤทธิด์ว้ยยารโิทนาเวยีร ์(Ritonavir-Boosted 

Atazanavirซึง่ใหร้ว่มกับยาเอ็มทรซิทิาบนี/ทโีนโฟเวยีร ์ไดโซโพรซลิ ฟมูาเรต ในผูใ้หญท่ีต่ดิเชือ้ 

เอชไอว-ี1 ซึง่ยงัไมเ่คยไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสมากอ่น

รศ. นพ. วนัิย รัตนสวุรรณ เวชศาสตรป้์องกันฯ

3654
ความชกุ สาเหตแุละการรักษาภาวะตอ้กระจกแตก่ าเนดิ: การศกึษายอ้นหลัง 10 ปี ของ

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ในประเทศไทย
ผศ. นพ.พทิยา ภมรเวชวรรณ จักษุวทิยา

3655
ความสอดคลอ้งของแบบคัดกรอง Thai ADHD Screening Scales และ Swanson, Nolan, and 

Pelham IV Scale (ฉบับภาษาไทย) ในการคัดกรองเด็กสมาธสิัน้
อ.พญ.ฑฆิมัพร หอสริิ จติเวชศาสตร์

3656
ความสอดคลอ้งของการประเมนิผูป่้วย ทางวสิัญญกีอ่นผา่ตัด ระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้น กับ

คณะผูว้จัิย และความสามารถในการท านายผลของการผา่ตัด
รศ. พญ.ฐติมิา ชนิะโชติ วสิัญญวีทิยา

3657
คา่เฉลีย่ของระบบการทรงตัวของหชูัน้ในโดยวดัคา่กระแสไฟฟ้าจากการตอบสนองของกลา้มเนือ้

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

3658 ตาขาวอักเสบชนดิไมต่ดิเชือ้ในโรงพยาบาลศริริาช อ.พญ.สธุาสนิี บญุโสภณ จักษุวทิยา
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3659
ประโยชน์ของระดับ Thyroglobulin velocity และ Thyroglobulin doubling time ขณะกด TSH 

ในการท านายการกลับเป็นซ า้ของมะเร็งไทรอยดช์นดิ well-differentiated
อ. พญ.อภชิญา คลา้ยมนต์ รังสวีทิยา

3660
ประสทิธผิลของโปรแกรมการฝึกอบรมการดแูลผูป่้วยทีใ่สส่ายสวนหลอดเลอืดด าสว่นกลางตอ่

ความรู ้ทัศนคต ิและความมั่นใจของพยาบาล
นางสาวศจุนิทรา บัวชืน่ ฝ่ายการพยาบาล

3661
ประสทิธผิลของยาประสะน ้านมต ารับอายรุเวทศริริาชตอ่ปรมิาตรน ้านมของมารดาในระยะหลัง

คลอดชว่งแรก
อ.ทัพพเ์ทพ ทพิยเจรญิธัม แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3662
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของสายพานใตน้ ้าในการบ าบัดรักษาผูป่้วยขอ้เขา่เสือ่มทีม่นี ้าหนัก

เกนิ
รศ.พญ.วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3663
ผลการฝึกโดยใชหุ้น่ยนตแ์ละกจิกรรมบ าบัดกับกจิกรรมบ าบัดเพยีงอยา่งเดยีวตอ่การฟ้ืนตัวของ

แขนและมอืในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะกึง่เฉียบพลัน : การศกึษาแบบสุม่
รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3664 ภาวะกลา้มเนือ้โครงรา่งฝ่อในการพยากรณ์โรคในผูป่้วยมะเร็งตับทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยการผา่ตัด อ. นพ.สพุจน์ นิม่อนงค์ อายรุศาสตร์

3665
ระดับของการชว่ยชวีติทารกแรกเกดิและปัจจัยเสีย่งในการชว่ยหายใจแรงดันบวกการใสท่อ่ชว่ย

หายใจและการชว่ยชวีติโดยการกดหนา้อกในหอ้งคลอด
อ. พญ.ดร.บรุณี อยา่งธารา กมุารเวชศาสตร์

3666
วยัรุน่ทีถ่กูลว่งละเมดิทางเพศ : เวชปฏบิัตขิองเเพทย ์เเละผลลัพธเ์รือ่งตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ ์

เเละการตัง้ครรภ์
รศ.พญ.บญุยิง่ มานะบรบิรูณ์ กมุารเวชศาสตร์

3667 หุน่จ าลองส าหรับการฝึกนวดแนวเสน้พืน้ฐานและจดุสัญญาณการนวดไทยแบบราชส านัก อ.ดร.ขวญัจรีา วณชิยธ์นารักษ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3668
อบุัตกิารณ์และลักษณะของโรคทางประสาทจักษุในโรงพยาบาลศริริาช: การศกึษาแบบตดิตามไป

ขา้งหนา้
รศ.นพ.นพินธ ์จริภาไพศาล จักษุวทิยา

3669 ความเสีย่งจากการรับสัมผัสสารคารบ์อนลิในธปูชนดิมคีวนัและไรค้วนัโดยการหายใจ
ผศ. ดร. ฉลองขวญั ตัง้บรรลอืกาล และ นายธน

รจุ จันทรพ์นิจิรัตน์
นติวิทิยาศาสตร์

3670 แนวทางใหมใ่นการรักษาโรคตดิเชือ้เอชไอวหีนึง่ ศ. ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3671
การใชส้ารสกัดจากขมิน้ชนัเพือ่ขับเหล็ก และตา้นการอักเสบในผูป่้วยโรคเบตา้-ธาลัสซเีมยี/

ฮโีมโกลบนิ อี
รศ.ดร.รัชนีกร กัลลป์ระวทิธ์ ชวีเคมี

3672
การศกึษาการวดัเปอรเ์ซ็นตข์องปรมิาณมะเร็งตอ่มลกูหมากในตัวอยา่งชิน้เนือ้ prostate core 

biopsy ในกรณีทีม่มีะเร็งมากกวา่ 1 หยอ่มใน core เดยีวกัน
อ.พญ.คณาพร ปราชญน์วิฒัน์ พยาธวิทิยา

3673
ผลของการแสดงค าทีร่ะยะหา่งของการมองเห็นตา่งๆ กัน ตอ่กระบวนการรูจ้ า ประเมนิจาก

คลืน่ไฟฟ้าสมองทีเ่กดิจากการมองเห็นและเวลาปฏกิริยิา
รศ.ดร.นพ.ชยัเลศิ พชิติพรชยั สรรีวทิยา

3674
การเพิม่ความสามารถของเซลลภ์มูคิุม้กันในการก าจัดเซลลม์ะเร็งทอ่น ้าด ีโดยการยบัยัง้ตัวรับ

สัญญาณของอนิเตอรล์วิคนิ-เทนและทจีเีอฟ-เบตา้

ศาสตราจารย ์ดร. เพทาย เย็นจติโสมนัส และ 

น.ส.จฑุามาศ เทพมาลี
วทิยาภมูคิุม้กัน

3675 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อซีเีอ 233 ตอ่การเรยีนรูแ้ละความจ าในหนูแรททีม่ภีาวะปกติ
Asst.Prof.Dr. Narawut Pakaprot และ น.ส.ยิง่

รัก บญุด า
สรรีวทิยาการแพทย์

3676
การเปรยีบเทยีบผลการถา่ยภาพดว้ยคลืน่สนามแมเ่หล็กในชว่งพักผอ่นในผูป่้วยโรคอัลไซเมอร์

และภาวะซมึเศรา้ในผูส้งูอายุ
ศ.พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ รังสวีทิยา

3677

การวจัิยขยายการรักษา (อทีพี)ี แบบเปิดฉลาก ท ารว่มกันในหลายสถาบันของยารักซโ์อลทินิบิใน

ผูป่้วยโรคโพลไีซทเีมยี เวอรา ทีด่ ือ้หรอืไมส่ามารถทนตอ่ยาไฮดรอกซยีเูรยี หรอืทีไ่มม่กีารรักษา

ทางเลอืกอยู่

ผศ.นพ.นพดล   ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

3678

การวจัิยระยะที ่3 เป็นการวจัิยแบบเปิดซึง่ท าพรอ้มกันหลายแหง่ เป็นการวจัิยการใชย้ารว่มกัน

ระหวา่ง รทิซูแิมบ(Rituximab) ซัยโคลฟอสฟาไมด ์(Cyclophosphamide) ดอ๊กโซรบูซินิ 

(Doxorubicin)  แวลเขด (VELCADE) และเพรดนโิซน(Prednisone, VcR-CAP)  หรอืการใชย้า

รว่มกันระหวา่ง รทิซูแิมบ   (Rituximab) ซัยโคลฟอสฟาไมด ์(Cyclophosphamide) ดอ๊กโซรบูิ

ซนิ (Doxorubicin) วนิครสิตนิ (Vincristine)   และเพรดนโิซน (Prednisone, R-CHOP)  ในผูป่้วย

ใหมซ่ ึง่ไดรั้บการวนิจิฉัยวา่เป็นมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงแบบ Mantle cell (Mantle Cell Lymphoma) 

ซึง่ไมเ่หมาะสมส าหรับการเปลีย่นถา่ยไขกระดกู

ผศ.นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

3679
การศกึษาแนวโนม้ระดับชาต ิและภาวะแทรกซอ้นของการผา่ตัดโรคมะเร็งแพรก่ระจายมายงั

กระดกูสันหลังในประเทศไทย
รศ.นพ.วทิเชษฐ ์พชิยัศักดิ์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด
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3680
การศกึษาแบบลงทะเบยีนเก็บขอ้มลูอปุกรณ์การแพทยท์รโีว® รทีรพีเวอร ์ส าหรับโรงพยาบาลศริิ

ราช
รศ.พญ.อัญชล ีชโูรจน์ รังสวีทิยา

3681

การศกึษาความผดิปกตขิองใยประสาทในสมองในโรคโพรงสมองขยายแบบมคีวามดันปกตดิว้ย

วธิเีอ็มอารไ์อดฟิฟิวชัน่เทนเซอรเ์ปรยีบเทยีบกอ่นและหลังการรักษาในกลุม่ผูป่้วยตอบสนองและ

ไมต่อบสนองตอ่การใสท่อ่ระบายน ้าไขสันหลัง

อ.นพ.ชนน งามสมบัติ รังสวีทิยา

3682
การศกึษาความรูส้กึเป็นภาระของผูด้แูลเด็กทีเ่ขา้รับการรักษาที ่สาขาเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
รศ.พญ.ศรนีวล ชวศริิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3683
การศกึษาผลของสถานทีก่ับอัตราความส าเร็จในการใสท่อ่ชว่ยหายใจในระหวา่งสถานการณ์

จ าลองการชว่ยชวีติผูป่้วยหวัใจหยดุเตน้นอกโรงพยาบาล
อ.นพ.ศรัทธา รยิาพันธ์ เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

3684

การศกึษาวจัิยเชงิส ารวจ ด าเนนิการในหลายประเทศ เพือ่ระบอุัตราการยตุกิารรักษาในผูป่้วย

โรคอัลไซเมอรท์ีเ่กดิใหมซ่ ึง่ไดรั้บการสัง่จา่ยยาโดนีพซีลิ (อะรเิซ็ปท ์[Aricept®]) เป็นยารักษา

ชนดิใหมใ่นทวปีเอเชยี

รศ. พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

3685

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบไปขา้งหนา้ทีไ่มม่กีลุม่ควบคมุ ในศนูยว์จัิยหลายแหง่เพือ่ประเมนิ

เภสัชจลนศาสตร ์ประสทิธผิล ความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิปฏกิริยิา

ตอบสนองทางภมูคิุม้กันของยาบเีอเอ็กซ ์855 (BAX 855) (เพ็คกเิลตเต็ท รคีอมบแินนท ์แฟค

เตอร ์8 แบบยาวนานเต็มรปูแบบ) ในผูป่้วยเด็กทีเ่ป็นโรคฮโีมฟิเลยี เอ          ชนดิรนุแรงทีเ่คย

ไดรั้บการรักษามากอ่นหนา้นี้

ผศ.นพ.บญุช ู พงศธ์นากลุ กมุารเวชศาสตร์

3686

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ในหลายสถาบัน แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก 

แบบกลุม่คูข่นานเพือ่ประเมนิประสทิธผิล ความปลอดภัยและความทนตอ่ยาโบโคซซิแูม็บ 

(PF-04950615) ในการลดอบุัตกิารณ์ของเหตกุารณ์ทางระบบหวัใจและหลอดเลอืดแบบรนุแรงใน

อาสาสมัครทีม่คีวามเสีย่งสงู– SPIRE - 2

ศ.นพ.รุง่โรจน์  กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3687 คา่เฉลีย่ของไนตรกิซอ์อกไซดจ์ากโพรงจมกูในผูใ้หญไ่ทย อ.นพ.ไตรภมู ิสวุรรณเวช โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3688 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การฝ่อเหีย่วของสมองนอ้ยในผูป่้วยโรคลมชกั รศ. พญ.กนกวรรณ บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์
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3689
ผล1ปีของการเขา้รว่มโปรแกรมอบรมผูป้กครองเพือ่ปรับพฤตกิรรมเด็กทีม่ปัีญหา สมาธสิัน้ ดือ้

ตอ่ตา้น
รศ.พญ.สพุร อภนัินทเวช จติเวชศาสตร์

3690 ผลของประสบการณ์การผา่ตัดกับผลการรักษานิว่ในไตโดยวธิสีอ่งกลอ้งผา่นทางทอ่ไต ผศ. นพ.เอกรนิทร ์โชตกิวาณชิย์ ศัลยศาสตร์

3691
เภสัชจลนศาสตรข์องยาโพซาโคนาโซลรปูแบบรับประทานชนดิเม็ดแบบออกฤทธิน์านในผูป่้วย

ผูใ้หญช่าวไทยโรคปอดอักเสบจากเชือ้ราแอสเปอรจ์ลิลัส และมวิคอร์
รศ.นพ. เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

3692

โซลาร-์1: การศกึษาวจัิยระยะทีส่าม แบบสุม่ ปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอก

ของยาอัลเพลสิบิในการใหร้ว่มกับยาฟลุเวสแตรนท ์ส าหรับผูช้ายและผูห้ญงิวยัหลังหมด

ประจ าเดอืนทีเ่ป็นโรคมะเร็งเตา้นมระยะลกุลามทีม่ผีลตัวรับฮอรโ์มนเป็น บวกและผลตัวรับเฮอรท์ู

เป็นล

ผศ.พญ. จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

3693
การแสดงออกของโปรตนีCD44เป็นตัวพยากรณ์ความรนุแรงของโรคและชีว้ดัประสทิธผิลของยา 

sorafenib ในการรักษามะเร็งตับระยะลกุลาม
อ.พญ. จอมจติต ์จันทรัศมี อายรุศาสตร์

3694
การตรวจภมูคิุม้กันดา้นเซลลต์อ่การตดิเชือ้ไซโตเมกะโลไวรัส เพือ่ท านายการตดิเชือ้ไซโตเม

กะโลไวรัสภายหลัง
อ.นพ. ภาคภมู ิพุม่พวง อายรุศาสตร์

3695
การประเมนิตน้ทนุประสทิธผิล และตน้ทนุอรรถประโยชน์ ในการรักษาการตดิเชือ้ราในผูป่้วย

โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวแบบเฉียบพลันชนดิมัยอลิอยด์

อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสด และ รศ.พญ. วรา

ลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ[ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3696

การประเมนิสารน ้าในสว่นตา่งๆ ของรา่งกายและภาวะโภชนาการในผูป่้วยวกิฤตโดยใชเ้ครือ่งวดั

ประมาณสารน ้าและมวลเนือ้เย ้อืจากความตา้นทานไฟฟฟ้า (bioelectrical impedance vector 

analysis, BIVA)

รศ.พญ.รณษิฐา รัตนะรัตน อายรุศาสตร์

3697
การวดัปรมิาณผังผดืในตับของผูป่้วยไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รังในผูป่้วยไตวายระยะสดุทา้ยดว้ยเครือ่ง

ไฟโบรสแกนในโรงพยาบาลศริริาช
ผศ.พญ. ศวิะพร ไชยนุวตั ิ อายรุศาสตร์

3698

การวนิจิฉัยแยกโรคระหวา่งโรควณัโรคล าไสก้ับโรคล าไสอ้ักเสบเรือ้รังชนดิ Crohn’s disease โดย

โมเดลทีใ่ชอ้าการทางคลนิกิ ผลการตรวจสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหาร ผลการตรวจเอก๊ซเรย์

คอมพวิเตอรช์อ่งทอ้ง และผลการตรวจ Interferon-gamma releasing assay ซึง่สรา้งโดยวธิวี ิ

เคราะ

รศ.นพ. สพุจน์ พงศป์ระสบชยั อายรุศาสตร์

3699

การศกึษาเปรยีบเทยีบการด าเนนิโรคของผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รังทีม่ปีรมิาณไวรัสสงูและ

ผลการตรวจพังพดืมรีะดับนอ้ยระหวา่งผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสและผูป่้วยทีไ่มไ่ดรั้บ

การรักษา

รศ.นพ. วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน
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3700
การศกึษาเปรยีบเทยีบการวนิจิฉัยกอ้นในปอดทีไ่มเ่ห็นจากหลอดลมดว้ยกลอ้งตรวจหลอดลม 

ขนาดเล็กและการใชร้ะบบน าทางในหลอดลม
ผศ.นพ. ศภุฤกษ์ ดษิยบตุร อายรุศาสตร์

3701

การศกึษาแบคทเีรยี carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii ทีอ่าจปนเป้ือนใน

ภาชนะใหอ้าหารเหลวและน ้าผา่นทางสายยางและอาจเกดิขึน้กอ่นการตดิเิืิ อ้ในทางเดนิหายใจ

ผูป่้วยทีใ่สท่อ่ชว่ยหายใจ

ผศ.นพ. ยงค ์รงคร์ุง่เรอืง อายรุศาสตร์

3702
การศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบการรักษาบ าบัดทดแทนไตตัง้แตร่ะยะแรกกับเมือ่มขีอ้บง่ชใีนผูป่้วย

ไตวายเฉียบพลันระยะที ่1 และ 2 ทีผ่ลทดสอบดว้ยยาฟโูรเซมายดใ์หผ้ลบวก
รศ.พญ. รณษิฐา รัตนะรัต อายรุศาสตร์

3703 การศกึษาความเป็นไปไดข้องแนวทางการเฝ้าระวงัโรคหลอดเลอืดสมองระหวา่งการผา่ตัดอยา่งงา่ย รศ.นพ. ยงชยั นลิะนนท[์อาจารยท์ีป่รกึษา], อายรุศาสตร์

3704
การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งทีม่คีวามสัมพันธก์ับภาวะขาดวติามนิบ ี1 ในผูป่้วยสงูอายทุีม่ ี

ภาวะสับสนเฉียบพลัน
อ.พญ.ฐติมิา วอ่งวริยิะวงศ์ อายรุศาสตร์

3705 การศกึษาความชกุของการตดิเชือ้ในผูป่้วยในในหออภบิาล รศ.นพ. พนูทรัพย ์วงศส์รุเกยีรติ์ อายรุศาสตร์

3706
การศกึษาถงึความปลอดภัยของอมิมโูนโกลบลูนิทีผ่ลติโดยสภากาชาดไทยในโรคหรอืภาวะ

ผดิปกตติา่ง ๆ
นพ.นพินธ ์พวงวรนิทร์ อายรุศาสตร์

3707
การศกึษาทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในหลายศนูยว์จัิยเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของยา

เอแทค บ ีในการรักษาผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบ บ ีเรือ้รัง
รศ.นพ. วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

3708

การศกึษาประสทิธภิาพผลการรักษาของยาเพ็คกเิลตเต็ด อนิเตอรฟิ์รอนและไรบาไวรนิในผูป่้วย

โรคตับอักเสบเรือ้รังจากไวรัสตับอักเสบ ซ ีสายพันธุ ์2 และ 3 ตามขอ้บง่ชีใ้นบัญชยีาหลักแหง่ชาติ

 จ. (2)

รศ.นพ. วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

3709
การศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลังจากรักษามะเร็งตับดว้ยวธิกีารใหย้าเคมี

บ าบัดผา่นทางหลอดเลอืดแดงตับ
ผศ.พญ. มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

3710
การศกึษาพันธกุรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิโรค การด าเนนิโรค ความรนุแรงของโรคปลอกประสาท

อักเสบของระบบประสาทสว่นกลางในโรงพยาบาลศริริาช
รศ.นพ. มานพ พทัิกษ์ภากร อายรุศาสตร์

3711
การศกึษายอ้นหลังเพือ่ดปัูจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลังจากรักษามะเร็งตับดว้ย

วธิกีารใหย้าเคมบี าบัดผา่นทางหลอดเลอืดแดงตับ
ผศ.พญ. มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

3712
การศกึษายอ้นหลังลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยทีม่กีอ้นในชอ่งอก ผลทางพยาธวิทิยาและปัจจัยที่

ใชท้ านายโรคมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง
อ.นพ. วรีภัทร โอวฒันาพานชิ อายรุศาสตร์
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3713

การศกึษาระยะที ่3 แบบปกปิดทัง้สองฝ่าย โดยวธิกีารสุม่ ควบคมุดว้ยยาหลอกท าในหลายสถาบัน 

เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของยาโรซาดสูแตท ในการรักษาภาวะโลหติจางใน

ผูป่้วยโรคไตเรือ้รังทีย่งัไมไ่ดล้า้งไต

ศ.นพ. เกรยีงศักดิ ์วารแีสงทพิย์ อายรุศาสตร์

3714

การศกึษาวจัิยเชงิส ารวจด าเนนิการในหลายประเทศ เพือ่ระบอุัตราการรักษาผูป่้วยในโรคอัลไซ

เมอรท์ีเ่กดิใหมซ่ ึง่ไดรั้บการสัง่จา่ยยาโนนีพซิลิ (อะรเิซ็ปท ์{Aricept) เป็นยารักษาชนดิใหมใ่นทวี

เอเซยี

รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์ อายรุศาสตร์

3715

การศกึษาวจัิยจากหลายสถาบัน ทาแบบสุม่ตัวอยา่ง ปกปิดขอ้มลูจากทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยา

หลอก โดยการใหย้าแบบครัง้เดยีวและปรับเพิม่ขนาดและการใหย้าแบบหลายครัง้และปรับเพิม่

ขนาด การศกึษาทีท่าแบบควบคูก่ันและปรับเปลีย่นไดเ้พือ่ศกึษาถงึความปลอดภัยของยาความทน

ตอ่ยาศกึษา

รศ.นพ. ทวศีักดิ ์แทนวนัดี อายรุศาสตร์

3716

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอกเพือ่ประเมนิความ

ปลอดภัยและประสทิธผิลของยาเอส-888711 (ลซูทูรอมโบแพค) ส าหรับการรักษาภาวะเกล็ด

เลอืดต า่ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคตับเรือ้รังทีท่ าหตัถการแบบรกุล ้าทีไ่มเ่รง่ดว่น (แอล-พลัส 2)

รศ.นพ. วชัรศักดิ ์โชตยิะปตุตะ อายรุศาสตร์

3717

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอกทีด่ าเนนิการใน

ศนูยว์จัิยหลายแหง่ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลและความปลอดภัยของการรักษาดว้ยยาเอแซดด ี

9291 เปรยีบเทยีบกับยาหลอก ในผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กระยะ IB-IIIA 

และมี

ผศ.พญ. จารวุรรณ เอกวลัล อายรุศาสตร์

3718

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 ด าเนนิการในสถานทีว่จัิยหลายแหง่ แบบเปิดเผยขอ้มลูการรักษาของยาเอ

วลีแูมบ (MSB0010718C) เปรยีบเทยีบกับการรักษาโดยการใหย้ารว่มกันสองชนดิทีม่แีพลทนัิม

เป็นพืน้ฐานเป็นการรักษาขัน้แรกส าหรับโรคมะเร็งปอดทีไ่มใ่ชเ่ซลลข์นาดเล็กระยะที ่4 ทีม่พีี

ผศ.พญ. จารวุรรณ เอกวลัลภ อายรุศาสตร์

3719

การศกึษาวธิกีารตัง้เครือ่งชว่ยหายใจในผูป่้วยทีม่กีารหายใจลม้เหลว เปรยีบเทยีบระหวา่งการใช ้

เครือ่งชว่ยหายใจแบบจ ากัดแรงดันในชว่งการหายใจเขา้กับการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจตามแบบทีใ่ช ้

ในปัจจบุันในหออภบิาลผูป่้วยอายรุกรรม

รศ.นพ. สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์

3720 การศกึษาสารกอ่ภมูแิพห้ลักทีท่ าใหเ้กดิการแพแ้ป้งสาลแีบบรนุแรงในประชากรไทย
ผศ.พญ.ปัญจมา ปาจารยแ์ละรศ.นพ. ตอ่พงษ์ 

ทองงาม[ผูร้ว่มวจัิย],
กมุารเวชศาสตร์

3721
การศกึษาอบุัตกิารณ์และปัจจัยเสีย่งของการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองในผูป่้วยทีรั่บไวใ้นหอผูป่้วย

เวชบ าบัดวกิฤต
รศ.นพ. สรัุตน์ ทองอยู่ อายรุศาสตร์
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3722

ความชกุของภาวะการคลายตัวของกลา้มเนือ้หวัใจหอ้งลา่งซา้ยผดิปกต ิและความสัมพันธก์ับ

ปรมิาณธาตเุหล็กในกลา้มเนือ้หวัใจโดยการตรวจทางคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในผูป่้วยธาลัสซเีมยีชนดิ

รนุแรงทีม่กีารบบีตัวของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยปกติ

ศ.นพ. รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3723 ความสัมพันธร์ะหวา่งแบบแผนของอาหารกับความเสีย่งการเกดิซ า้ของโรคมะเร็งล าไสใ้หญ่ ผศ.พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

3724
ความสัมพันธร์ะหวา่งอาการและความรนุแรงของภาวะหลอดลมโป่งวนิจิฉัยจากภาพคอมพวิเตอร์

ทรวงอก
รศ.นพ. แจม่ศักดิ ์ไชยคนุา อายรุศาสตร์

3725
ความสามารถในการวนิจิฉัยโรคจากการสอ่งกลอ้งอัลตรา้ซาวน์ผา่นทางเดนิอาหารในผูป่้วยมทีอ่

ทางเดนิน ้าด ีขนาดใหญผ่ดิปกตทิีไ่มท่ราบการวนิจิฉัยจากการตรวจทางรังสวีทิยา
รศ.พญ. นนทล ีเผา่สวสัดิ์ อายรุศาสตร์

3726

บทบาทการใช ้Saccharomyces boulardii และ Bismuth subsalicylate ในการรักษารว่มใน

ผูป่้วยทอ้งเสยีฉับพลันทีเ่กดิในโรงพยาบาล (nosocomial diarrhea) ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการตดิเชือ้

คลอสตรเิดยีม ดฟิฟิไซล (Clostridium difficile infection) ในหอผูป่้วยอายรุกรรม โรงพยาบาล

ผศ.พญ. มณฑริา มณีรัตนะพร อายรุศาสตร์

3727 ประโยชน์ของอัลฟาฟีโตโปรตนีในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเซลลต์ับ อ.นพ. สพุจน์ นิม่อนงค์ อายรุศาสตร์

3728
ประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการตนเองส าหรับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพปอดในผูป่้วยโรคปอดอดุ

กัน้เรือ้รัง
รศ.พญ. เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

3729
ประสทิธผิลของการรักษาโรคจมกูอักเสบภมูแิพด้ว้ยยาพน่จมกูฟลตูคิาโซนฟโูรเอตแบบตอ่เนือ่ง

ทกุวนัเปรยีบเทยีบกับแบบใชย้าตามอาการ
รศ.นพ.ตอ่พงษ์ ทองงาม อายรุศาสตร์

3730
ประสทิธภิาพของยาโพซาโคนาโซลชนดิน ้าในการรักษาและป้องกันโรคตดิเชือ้รารกุรานในผูป่้วย

โรงพยาบาลศริริาช
รศ.นพ. เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

3731 ปัจจัยเสีย่งและผลลัพธข์องภาวะสับสนเฉียบพลันหลังการผา่ตัดในผูป่้วยศัลยกรรม รศ.พญ. วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ อายรุศาสตร์

3732 ปัจจัยในการน าไปสูก่ารใสเ่ครือ่งกระตุน้หวัใจชนดิถาวรภายหลังการผา่ตัดลิน้หวัใจ อ.พญ. อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

3733
ปัจจัยท านายความผดิปกตขิองการตรวจคลืน่ไฟฟ้าสมองในผูป่้วยทีม่ภีาวะความรับร ้ิ สูตทิีล่ดลง

ในโรงพยาบาล
รศ.พญ. กนกวรรณ บญุญพสิฎิฐ์ อายรุศาสตร์

3734 ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคอว้นชาวไทย ผศ.นพ. พรพจน์ เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์

3735
ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ภาวะวติามนิดใีนรา่งกาย และ ระดับของ 25-hydroxyvitamin D ในซรัีมของ

ผูป่้วยดว้ยโรคทางอายรุศาสตรท์ีม่อีาการสบายดี
ศ.นพ. สทุนิ ศรอีัษฎาพร อายรุศาสตร์

3736 ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับมวลกลา้มเนือ้และการท างานของกลา้มเนือ้ในผูป่้วยโรคอว้น ผศ.นพ. พรพจน์ เปรมโยธนิ อายรุศาสตร์
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3737
ผลการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวแบบเฉียบพลันชนดิมัยอลิอยดใ์นระยะยาวและผลแทรกซอ้นที่

เกดิขึน้จาการรักษา

อ. พญ.พลอยเพลนิ พกิลุสดและรศ.พญ. วรา

ลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ[ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3738
ผลของการใหว้ติามนิดทีดแทนตอ่ระดับ FGF-23 ในผูป่้วยไตวายเรือ้รังระยะที ่3b และ 4 ทีม่กีาร

ขาดวติามนิดแีละระดับพาราไธรอยดฮ์อรโ์มนสงู
อ.พญ. ปีณดิา สกลุรัตนศักดิ์ อายรุศาสตร์

3739
ผลของการรักษาภาวะกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉียบพลันแบบคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ เอส ท ียกสงูดว้ยสาย

สวนหลอดเลอืดหวัใจจากการตดิตามเป็นระยะเวลา 5 ปี
รศ.นพ. ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

3740
ภาวะแทรกซอ้นทีม่เีลอืดออกในผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาตา้นลิม่เลอืดกอ่นใสเ่ครือ่งอเิลกโทรนกิชนดิฝังใน

รา่งกาย
อ.พญ. อรศิรา สวุรรณกลู อายรุศาสตร์

3741
ภาวะกลา้มเนือ้โครงรา่งฝ่อในการพยากรณ์โรคในผูป่้วยมะเร็งตับระยะกลางทีไ่ดรั้บการฉีดยาอดุ

หลอดเลอืดแดงเฮพาตคิ
อ.นพ. สพุจน์ นิม่อนงค์ รังสวีทิยา

3742
ระบาดวทิยาของการตดิเชือ้แบคทเีรยีในกระแสเลอืดในผูป่้วยของโรงพยาบาลศริริาชโดยใชร้ะบบ

การเฝ้าระวงัตามค าแนะน าขององคก์ารอนามัยโลก

ศ.นพ. วษิณุ ธรรมลขิติกลุ[ผูร้ว่มวจัิย], รศ.พญ. 

ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย[์ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. รจุ ิ

ภาส สริจิตภัุทร[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3743 ระบาดวทิยาของผูป่้วยตดิเชือ้มัยโคแบคทเีรยีทีไ่มเ่ชือ้วณัโรคในโรงพยาบาลศริริาช อ.นพ. ภาคภมู ิพุม่พวง อายรุศาสตร์

3744 ระบาดวทิยาระดับโมเลกลุของเชือ้เอชไอวใีนประเทศไทย ผศ.นพ. รจุภิาส สริจิตภัุทร อายรุศาสตร์

3745
รายงานอาการทางคลนิกิและลักษณะ  ทางโมเลกลุของการตดิเชือ้บารโ์ทเนลลา่ในผูป่้วยลิน้หวัใจ

อักเสบโรงพยาบาลศริริาช

พญ.กัณฑรดิา ศรพีานชิกลุชยัและอ.นพ. นราธปิ

 ชณุหะมณีวฒัน[์ผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3746
ลักษณะโรคกลา้มเนือ้หวัใจหนาชนดิไฮเปอรโ์ทรฟิคคารด์โิอไมโอพาทแีละโรครว่มทีไ่ดรั้บการ

วนิจิฉัยโดย ภาพคลืน่สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าหวัใจ
ผศ.นพ. อดศิักดิ ์มณีไสย อายรุศาสตร์

3747
ลักษณะทางคลนิกิและผลลัพธข์องผูป่้วยทีพ่บเนือ้งอกของตอ่มหมวกไตโดยความบังเอญิใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ.นพ. ทวศีักดิ ์วรรณชาลี อายรุศาสตร์

3748 ลักษณะทางคลนิกิของโรคปอดอักเสบอนิเตอรส์ตเิชีย่มของโรงพยาบาลศริริาช ผศ.นพ. ศภุฤกษ์ ดษิยบตุร อายรุศาสตร์

3749
ลักษณะอาการและอาการแสดง และผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารของผูป่้วยโรคสมองอักเสบ

ชนดิ Anti-NMDA-Receptor Encephalitis ในโรงพยาบาลศริริาช
อ.พญ. จริาพร จติประไพกลุศาล อายรุศาสตร์

3750
ศกึษาปัจจัยเสีย่งที ่ท าใหเ้กดิความผดิปกตขิองตับจากการใชย้ารักษาภาวะไทรอยดเ์ป็นพษิของ

ผูป่้วยในโรงพยาบาลศริริาชในชว่งระยะเวลายีส่บิปี
ผศ.นพ. ธาดา คณุาวศิรตุ อายรุศาสตร์

3751
อัตราการรอดชวีติโดยรวมของผูป่้วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะทีม่กีารลกุลามในชัน้กลา้มเนือ้ (ระยะที่

 2 ถงึ 3)ทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัดกอ่นหรอืหลังผา่ตัดในโรงพยาบาลศริริาช
อ.พญ. ศริโิสภา เตชะวฒันวรรณา อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3752
อาการทางคลนิกิของการตดิเชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญ ่และเรสไพราทอรซีนิไซเทยีลไวรัส ในผูป่้วย

ผูป่้วยทีน่อนรักษาในโรงพยาบาล
รศ.พญ. เบญจมาศ ชว่ยชู อายรุศาสตร์

3753
อาการทางคลนิกิของผูป่้วยทีม่กีารตดิเชือ้ Streptococcus suis ในโรงพยาบาลศริริาชและ

โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก
อ.พญ. จริาพร จติประไพกลุศาล อายรุศาสตร์

3754

การศกึษาแบบสหสถาบันเรือ่งการฉีดวคัซนีภมูแิพไ้รฝุ่ น

เพือ่เป็นหลักฐานเชงิประจักษ์ส าหรับแนวทางการรักษาโรคภมูแิพท้างจมกูเรือ้รังทีม่อีาการรนุแรง

ปานกลางหรอืรนุแรงมาก

รศ. นพ.พงศกร  ตันตลิปิีกรและรศ.นพ.ตอ่พงษ์ 

ทองงาม [ผูร้ว่มวจัิย]
โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3755 การประเมนิโครงการฝึกอบรมหลักสตูรการปฏบิัตงิานดา้นจติวทิยาคลนิกิ
รศ.ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ และ นายนพพล 

ศรปีระทมุทอง
จติวทิยาคลนิกิ

3756

การศกึษา Immunohistochemical study ของ p53 และ stratifin เปรยีบเทยีบระหวา่งมะเร็งถงุ

น ้าดชีนดิ conventional type pancreatobiliary adenocarcinoma และ ICPN with associated 

invasive carcinoma ในประเทศไทย

ผศ.พญ.อนัญญา พงษ์ไพบลูย์ พยาธวิทิยา

3757 การศกึษาความสามารถในการยบัยัง้เชือ้ไวรัสของ microparticle ในทางเดนิหายใจมนุษย์ ศ. ดร. นพ.ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ จลุชวีวทิยา

3758
ความสัมพันธร์ะหวา่งการรักษาดว้ยยาตา้นจลุชพีทีเ่หมาะสมผลลัพธท์างคลนิกิและ ผลลัพธท์าง

เศรษฐศาสตรข์องผูป่้วยทีม่ภีาวะพษิเหตตุดิเชือ้

นางสาวพลอยลาภ เลศิวภิาภัทรและผศ.พญ. 

ณสกิาญจน์ อังคเศกวนัิย[ผูร้ว่มวจัิย],
ฝ่ายเภสัชกรรม

3759
การศกึษาการเปลีย่นแปลงของโปรตนีใน exosome ทีห่ลัง่ออกมาจากเซลลแ์มคโครฟาจทีถ่กู

กระตุน้ดว้ยผลกึแคลเซีย่มออ๊กซาเลตชนดิโมโนไฮเดรตโดยเทคนคิทางโปรตโีอมกิส์

ศาสตราจารย ์นพ. วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ และ 

น.ส.นลิบุล สงิหโ์ต
วทิยาภมูคิุม้กัน

3760

การศกึษาเปรยีบเทยีบและประเมนิผลการทดสอบระหวา่ง LYMPHOCYTE TRANSFORMATION 

TEST และ MULTIPLE CYTOKINE DETECTION ASSAY เพือ่ระบตุัวยากันชกัทีท่ าใหเ้กดิการแพ ้

ยาแบบรนุแรงในผูป่้วยโรคลมชกั

อ.ดร.นพ. ยทุธนา ศรนีวลประเสรฐิ และ นาย

พงศธร คุม้ก าธรกลุ
วทิยาภมูคิุม้กัน

3761
โคลนนิง่และการแสดงออกของฟิวชัน่โปรตนีหา้สบิหกกโิลดาลตั๊นของเชือ้ Orientia 

tsutsugamushi ใน Escherichia coli

ผศ.ดร.นพ. ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ และ น.ส.

รววีรรณ แสงศรี
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3762 การปลอ่ยไมโครพารท์เิคลิจากเซลลเ์พาะเลีย้ง และฤทธิใ์นการตา้นเชือ้ไขห้วดัใหญ่
ศ.ดร.นพ. ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ และ นายสหรัฐ 

จันทรตรรัีตน์
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3763
การศกึษาสารไฮโดรคารบ์อนทีผ่วิชัน้นอกของแมลงวนัหวัเขยีว Chrysomya megacephala ระยะ

ตัวออ่น โดยเทคนคิโซลดิเฟสไมโครเอกซแ์ทรกชนัและแกส๊โครมาโตกราฟี/แมสสเปคโทรเมทรี

ผศ.ดร. ณัฐ มาลัยนวล และ น.ส.อาจาร ีอัจฉรยิะ

ขจร
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3764 การพัฒนาโพลาไรเซซันของเซลลท์อ่ไตโดยการใชปั้สสาวะเทยีม
ศาสตราจารย ์นพ. วศิษิฎ ์ทองบญุเกดิ และ น.ส.

อารดา วนัิยแพทย์
วทิยาภมูคิุม้กัน
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3765
เปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการรักษา myofascial trigger point ของกลา้มเนือ้ upper trapezius

 ดว้ยคลืน่ชอ้คชนดิเรเดยีลทีร่ะดับความแรงซึง่ตา่งกัน กับคลืน่เสยีงความถีส่งู
รศ.นพ.ประดษิฐ ์ประทปีวณชิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3766

การเปรยีบเทยีบอัตราการตัง้ครรภร์ะหวา่งสตรทีีไ่ดรั้บการรักษาโดยการฉีดน ้าเชือ้อสจุเิขา้ในโพรง

มดลกูภายใตก้ารใชเ้ครือ่ง อัลตราซาวน์ระบตุ าแหน่งกับวธิมีาตรฐาน ในสตรทีีเ่ขา้รับการรักษาใน

หน่วยผูม้บีตุรยาก โรงพยาบาลศริริาช

พญ.มานติา จรัญเวชประเสรฐิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3767 การวเิคราะหห์าระดับโปรตนี sFlt-1 และ PIGF ในเลอืดสตรไีทยทีต่ัง้ครรภป์กติ รศ. นพ.ตวงสทิธิ ์ วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3768

การวจัิยระยะที ่3 ทีไ่มท่ราบชนดิการรักษาทัง้สองทาง มกีารควบคมุดว้ยการใชย้าหลอก และมี

การสุม่เลอืกในการศกึษาการใชย้าทารซ์วีา่ (เออรโ์ลทนิบิ) หรอืยาหลอกทีใ่หแ้บบตอ่เนือ่ง รว่มกับ

เจมไซทาบนี/แพลทนัิม เพือ่เป็นยาขนานแรกในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งปอดชนดิทีไ่มใ่ชเ่ซลล์

ตัวเล็กระดับ 3 บหีรอื 4  (FASTACT-ll)

ผศ. นพ. วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3769
การศกึษาการแสดงออกของ NICD โปรตนีและลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยมะเร็งบรเิวณศรีษะ

และล าคอทีม่มีะเร็งต าแหน่งทีส่องบรเิวณหลอดอาหาร
อ.นพ.วรตุม ์พงศาพชิญ์ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3770
การศกึษาความสัมพันธใ์นการวดัก าลังกลา้มเนือ้ควอดรเิซ็บสข์องผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดเอ็นไขว ้

หนา้ โดยเครือ่งมอืแฮนดเ์ฮลดไ์ดนาโมมเิตอรเ์ทยีบกับไอโซไคเนตกิ ไดนาโมมเิตอร์
รศ. นพ.พสิฏิฐ ์เลศิวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3771

การศกึษาระดับภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค โดยไมม่กีารสุม่ แบบเปิดเผยตัวยา เฟสทีส่อง เพือ่ประเมนิ

ความปลอดภัยและประสทิธภิาพของการใชย้าเคมบี าบัดสตูรฟอลฟิร ิรว่มกับ Cetuximab หรอืการ

ใชย้าเคมบี าบัดสตูรฟอลฟอกรว่มกับ Cetuximab เพือ่ใชเ้ป็นการรักษาอันดับแรก ในผูป่้วย

โรคมะเร็งล าไสใ้หญส่ว่นปลายทีม่กีารกระจายของมะเร็งไปยงัสว่นอืน่ๆ ของรา่งกาย ไมเ่คยไดรั้บ

การรักษากอ่นหนา้นี ้และมตีัวชีว้ดัมะเร็งเคราสเป็นชนดิทีย่งัคงไวซ้ ึง่ลักษณะดัง้เดมิทางพันธกุรรม 

(An Asia Pacific non-randomized, open-label phase ll study evaluating the safety and 

efficacy of FOLFIRI plus cetuximab (Erbitux?) or FOLFOX plus cetuximab as first-line 

therapy in subjects with KRAS wild-type metastatic Colorectal cancer)

ผศ. นพ. วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์
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3772

การศกึษาระยะที ่3 แบบสุม่เลอืก ไมป่กปิดการรักษา เพือ่เปรยีบเทยีบเภสัชจลนศาสตร ์

ประสทิธผิล และความปลอดภัยของยาทราสทซูแูมบแบบฉีดใตผ้วิหนังกับการใหย้าทราสทซูแิมบ

แบบฉีดทางเสน้เลอืดด าในผูป่้วยหญงิโรคมะเร็งเตา้นมระยะเริม่แรกทีม่เีฮอทเูป็นบวก

ผศ. นพ. วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3773 การศกึษาวจัิยเชงิสังเกตการณ์ภาวะกระดกูหกัในภมูภิาคเอเชยีและลาตนิอเมรกิา รศ.นพ.อาศสิ อนุนะนันท์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3774

การศกึษาวจัิยยาเอเวอรโ์รลมิัส แบบสุม่ ปกปิดทัง้สองดา้น ควบคมุดว้ยยาหลอก โดยใหร้ว่มกับยา

อแีซแมสเทนในการรักษาหญงิวยัหลังหมดประจ าเดอืนทีเ่ป็นโรคมะเร็งเตา้นมชนดิตัวรับฮอรโ์มน

เอสโตรเจนเป็นบวก ระยะลกุลามเฉพาะที ่หรอืระยะแพรก่ระจายซึง่ดือ้ตอ่ยาเลโทรโซลหรอื

ยาอะแนส-โทรโซล (A randomized double-blind, placebo-controlled study of Everolimus 

in combination with Exemestane in the treatment of postmenopausal women with 

estrogen receptor positive locally advanced or metastatic breast cancer who are 

refractory to Letrozole or Anastrozole)

ผศ. นพ. วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3775

การศกึษาวจัิยยาอะซลิซารแ์ทน เมโดโซมลิ (Azilsartan Medoxomil) แบบไปขา้งหนา้ในการ

รักษาผูป่้วยทีม่ภีาวะความดันโลหติสงูชนดิทีไ่มท่รายสาเหต ุ(Essential Hypertension) และ

โรคเบาหวานชนดิที ่2 ในเอเชยี

รศ.พญ.ววิรรณ ทังสบุตุร อายรุศาสตร์

3776

การศกึษาวจัิยรว่มระหวา่งสถาบัน ระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดทัง้สองดา้น เพือ่ศกึษาประสทิธผิลและ

ความปลอดภัยของยาบไีอบเีอฟ 1120 ชนดิรับประทานทีใ่หร้ว่มกับการรักษามาตรฐานดว้ยยาพเีม

เทรก เปรยีบเทยีบกับยาหลอกทีใ่หร้ว่มกับการรักษามาตรฐานดว้ยยาพเีมเทรกในผูป่้วยโรคมะเร็ง

ปอดชนดิทีไ่มไ่ดเ้ป็นเซลลข์นาดเล็กในระยะ 3บ/ี4 หรอืทีก่ลับเป็นซ า้หลังจากลม้เหลวจากการ

รักษาดว้ยยาเคมบี าบัดทางเลอืกแรกไปแลว้

ผศ. นพ. วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3777

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่เปิดสลากเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและดา้นความปลอดภัยของยา

นโิลตนิบิเปรยีบเทยีบกับยาอมิาตนิบิในผูป่้วยผูใ้หญ ่ทีเ่ป็นมะเร็งเนือ้เยือ่ระบบทางเดนิอาหารทีไ่ม่

สามารถท าการผา่ตัดได ้หรอื ระยะทีม่กีารแพร ่กระจาย

ผศ. นพ. วเิชยีร ศรมีนุนิทรน์มิติ อายรุศาสตร์

3778
ความสัมพันธร์ะหวา่งความคดิอัตโนมัต ิและกลวธิกีารเผชญิปัญหาของเยาวชนในสถานพนิจิและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรงุเทพมหานคร

รศ.พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ และ น.ส.เรณุกา 

ทองเนียม
จติวทิยาคลนิกิ

3779
รปูแบบการเปลีย่นแปลงของเม็ดเลอืดขาวอโีอซโินฟิลในเลอืด และความสัมพันธก์ับ

ภาวะแทรกซอ้นของอวยัวะตา่งๆ ในผูป่้วยโรคหนังแข็งชาวไทย
อ. นพ.ชยว ีเมอืงจันทร์ อายรุศาสตร์



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3780
การเตรยีมสารเพือ่ใชใ้นการควบคมุคณุภาพการทดสอบฤทธิส์ง่เสรมิการตดิเชือ้ เอนเทอโรไวรัส71

โดยวธิโีฟลไซโตเมทรี
อ.ดร.นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3781 การแสดงออกของ Biomarkers ทีเ่ป็นไปไดใ้นมะเร็งตับชนดิทีม่กีารลกุลามเขา้หลอดเลอืด
รศ. ดร.นพ. ยงยทุธ ศริวิฒันอักษร และ นายกรห

ยก ค าดี
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3782
การคน้หาโครงขา่ยโปรตนีโครงสรา้งทีท่ าหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการร่ัวของสารน ้า ของเซลลเ์ยือ่บุ

หลอดเลอืดทีเ่กดิจากการเหนีย่วน าดว้ย TNF-alpha และการตดิเชือ้ดว้ยไวรัสเดงกี่
รศ.ดร.สงา่ พัฒนากจิสกลุ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3783
ความชกุของการตดิเชือ้จากการทดสอบแอนตบิอดตีอ่ไวรัสตับอักเสบอใีนคนไทย และการเฝ้าระวงั

เชือ้ HEV ในผลติภัณฑ/์อาหารทีไ่ดจ้ากหม ูและหนู

รศ.ดร. สดุา ลยุศริโิรจนกลุ และ น.ส.สจุติรา จู

พัฒนาสนิ
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3784

A comparative, Randomized, Parallel-Group, multi-center, phase IIIB study to 

investigate the efficacy of subcutaneous (SC) rituximab versus intravenous (IV) 

rituximab both in combination with chop (R-Chop) in previously untreated patients with 

CD20 positive diffuse large B-Cell Lymphoma (DLBCL)

ผศ. นพ. นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

3785

การเปรยีบเทยีบผลของเพลาสด์ายเลเซอรท์ีค่วามยาวคลืน่ 585 และ 595 นาโนเมตรตอ่การเพิม่

จ านวนของไฟโบรบลาสตแ์ละการแสดงออกของยนีทีส่ัมพันธก์ับการเกดิแผลเป็นในไฟโบรบ

ลาสตจ์ากแผลเป็นคลีอยด ์และ แผลเป็นนูนเกนิ

ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกยีรติ ตจวทิยา

3786 การเปรยีบเทยีบรปูแบบของไมโตคอนเดรยีลดเีอ็นเอระหวา่งเสน้ผมทีไ่มย่อ้มสกีับเสน้ผมทีถ่กูยอ้มสี
รศ.นพ. ชชัวนิ ระงับภัย และ น.ส.ธัญชนก รัตน

จันทร์
นติวิทิยาศาสตร์

3787 การแสดงออกของ programmed cell death ligand 1 ในผูป่้วยมะเร็งรังไขช่นดิเยือ่บผุวิคนไทย ผศ.พญ.ไอรนี เรอืงขจร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

3788
การศกึษาเปรยีบเทยีบโรคเกีย่วกับทางเดนิอาหารในคัมภรีแ์พทยแ์ผนไทยกับ ICD-10-TM และ 

ขอ้มลูการวนิจิฉัยโรคในคลนิกิอายรุเวทแพทยแ์ผนไทยประยกุตศ์ริริาช
รศ.ดร. ขจ ีปิลกศริ ิและ น.ส.ปณธิดิา แซเ่ฮง สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

3789
การศกึษาคา่เกลอืแรแ่ละสารชวีเคมภีายหลังเสยีชวีติจากน ้าวุน้ลกูตาในศพทีเ่สยีชวีติผดิธรรมชาติ

ในประเทศไทย
อ.นพ. อนริตุ วรวาท และ น.ส.กานตป์รยิา ผวินวล นติวิทิยาศาสตร์
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3790
การศกึษาคา่เกลอืแรแ่ละสารชวีเคมภีายหลังตายจากน ้าวุน้ตาในศพทีต่ายผดิธรรมชาตใินประเทศ

ไทย
อ.นพ.ศักดา สถริเรอืงชยั นติเิวชศาสตร์

3791 การศกึษาคา่อา้งองิปรมิาตรเนือ้สมองโดยวธิเีอ็มอารไ์อในผูส้งูอายปุกตใินคนไทย ศ.พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ รังสวีทิยา

3792 การศกึษาน ารอ่งการแพข้า้มกลุม่ระหวา่งโปรตนีในธัญพชืในผูป่้วยเด็กทีแ่พโ้ปรตนีในแป้งสาลี ผศ.พญ.ปัญจมา ปาจารย์ กมุารเวชศาสตร์

3793

การศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมในรปูแบบ PEERS® (Programs for 

the Education and Enrichment of Relational Skills) ฉบับภาษาไทยในผูป่้วยออทสิตกิทีม่อีายุ

ระหวา่ง 10- 18 ปี ทีรั่บการรักษาทีโ่รงพยาบาลศริริาช

อ. พญ.นภัทร สทิธาโนมัย กมุารเวชศาสตร์

3794
การศกึษาวจัิยแบบเปิดเผยการรักษาส าหรับผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้ระยางคส์ว่นลา่งหดเกร็ง

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

3795
การศกึษาวจัิยแบบปกปิดการรักษาส าหรับผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะกลา้มเนือ้ระยางคส์ว่นลา่งหดเกร็ง

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

3796 การส ารวจความมั่นใจของกมุารแพทยใ์นการจัดการกับปัญหาทางจติเวชเด็กและวยัรุน่ รศ.นพ.วฐิารณ บญุสทิธิ กมุารเวชศาสตร์

3797

ความแมน่ย าในการวนิจิฉัยภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดจากสายสวนหลอดเลอืดด าสว่นกลางใน

ผูป่้วยแผลไหมข้นาดใหญเ่มือ่ใชเ้กณฑใ์หมท่ีก่ าหนดจากสมาคมแผลไหมอ้เมรกิาเทยีบกับเกณฑ์

มาตราฐานจากสมาคมโรคตดิเชือ้และปัจจัยเสีย่งในการเกดิภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดจากสาย

สวนหลอดเลอืดด าสว่นกลางในผูป่้วยแผลไหมข้นาดใหญ่

อ.พญ.กสุมุา ชนิอรณุชยั ศัลยศาสตร์

3798 ความแมน่ย าของการตรวจภาวะตัวเหลอืงในทารกแรกเกดิดว้ยตาเปลา่ของผูป้กครอง รศ.พญ.โสภาพรรณ เงนิฉ ่า กมุารเวชศาสตร์

3799
ความชกุและปัจจัยรว่มในภาวะอว้นรว่มกับมวลกลา้มเนือ้พรอ่งในผูส้งูอายใุนแผนกผูป่้วยนอก 

รพ.ศริริาช
พญ.พลอย เรอืงสนิภญิญา อายรุศาสตร์
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3800 คณุภาพชวีติของผูป่้วยเด็กโรคกลา้มเนือ้ออ่นแรงเอสเอ็มเอในโรงพยาบาลศริริาช ผศ.พญ.อรณี แสนมณีชยั กมุารเวชศาสตร์

3801
ผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมแบบไทยกับอัตราการเป็นเบาหวานชนดิที ่2 ในผูห้ญงิ

ทีม่ปีระวตัเิบาหวานในขณะตัง้ครรภ์
รศ.ดร.นพ.ดฐิกานต ์บรบิรูณ์หรัิญสาร สตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา

3802
ยาปิเปอราซลิลนิทาโซแบคแทมไมด่อ้ยไปกวา่ยามโีรพเีนมในการรักษาแบบครอบคลมุในผูป่้วย

โรคเลอืดทีม่ภีาวะไขร้ว่มกับเม็ดเลอืดขาวต า่ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ.ดร.นพ.เมธ ีชยะกลุครีี อายรุศาสตร์

3803 การจัดฝึกอบรมดา้นการแพทยแ์มน่ย า รศ.ดร.นพ.อดศิักดิ ์วงศข์ตศีลิป์ เภสัชวทิยา

3804
การแกไ้ขความผดิปกตทิางพันธกุรรมของเซลลต์น้ก าเนดิ iPSCs ทีส่รา้งจากผูป่้วยเบตา้ธาลัสซี

เมยีดว้ยวธิ ีCRISPR/Cas9
ดร.เมธจิติ  วฒันพานชิ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3805 การแสดงออกของโปรแลคตนิรเีซปเตอรแ์บบสัน้และยาวในผูป่้วยมะเร็งชาวไทย
อาจารย ์ดร.นพ. ดลุยพัฒน์ สงวนรักษา และ 

น.ส.ขวญัลดา มติรภักดี
กายวภิาคศาสตร์

3806 การดือ้ยาบดีาควลินิและยาโคลฟาซมินีในกลุม่เชือ้วณัโรคดือ้ยาหลายขนานทีเ่พาะไดจ้ากผูป่้วย
รศ. ดร. ศภุร ฟุ้งลัดดา และ นายKARCHUNG 

TSHERING
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3807
การตรวจหายนีทีถ่กูเหนีย่วน าดว้ยโคลสิตนิใน Acinetobacter baumannii โดยใช ้

Transcriptomics
ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ จลุชวีวทิยา

3808 การปรากฏของโปรตนี NCAM ทีส่ัมพันธก์ับการเจรญิพัฒนาของสมองหนูไมซ์
รศ. ดร. พันโทหญงิ สพุนิ ชมภพูงษ์ และ นาย

วงศกร ศริพัินธุ์
กายวภิาคศาสตร์

3809
การพัฒนาและการประเมนิชดุทดสอบส าหรับการตรวจหาแอนตบิอดตีอ่เด็งกี/่เลปโตสไปโรสสิ/

สครับไทฟัส ชนดิ igm/IgG ในชดุทดสอบเดยีวกัน
รศ. ดร. อไุรวรรณ โฆษิตานนท์ จลุชวีวทิยา

3810
การศกึษาเชงิปรมิาณของเปปไทดท์ีเ่กดิขึน้เมือ่เลีย้งเซลลท์อ่ไตภายใตส้ภาวะทีม่ ีTGF-B1 ดว้ย

เทคนคิแมสสเปคโตรเมตรี
อ.ดร. รัตตยิาภรณ์ กัลยา สถานสง่เสรมิการวจัิย



NO ชือ่โครงการ ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั ภาควชิา/หนว่ยงาน

โครงการวจิยั  ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3811
การศกึษาโครงสรา้งของสมองสว่น HIPPOCAMPUS ของหนูทีถ่กูเหนีย่วน าใหเ้ป็นเบาหวานดว้ย 

STREPTOZOTOCIN

รศ. ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ น.ส.อรอนงค ์มี

อนิถา
กายวภิาคศาสตร์

3812
การศกึษาผลของภาวะบกพรอ่ง medium-chain fatty acyl-CoA dehydrogenase ตอ่การ

สังเคราะหแ์ละการท างานของ mitochondrial supercomplex ในหนอนตัวกลม C. elegans
อ.ดร.นพ.วชิติ สธุรรมารักษ์ ชวีเคมี

3813
การศกึษาผลจากปฏสิัมพันธร์ะหวา่งเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืดแดงและเซลลส์ตรอมาชนดิ OP9 ตอ่

การเพิม่จ านวนของเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงในระบบเพาะเลีย้งในหอ้งปฏบิัตกิาร
อ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

3814
การศกึษาภมูคิุม้กันของเซลลเ์ดนไดรตกิและปฏกิรยิาการจับตัวของอนิทกีรนิตอ่เชือ้ไวรัสแบบ

เฉียบพลันและเรือ้รัง

Prof.Dr. Kovit Pattanapanyasat และ น.ส.

สกาวรัตน์ เลศิจฑุาพร
วทิยาภมูคิุม้กัน

3815 การศกึษาอบุัตกิารณ์ของการเลยีนแบบหลอดเลอืดในมะเร็งตับออ่นชนดิตอ่มของมนุษย์ อ.นพ.คมกรชิ จา่งแกว้ พยาธวิทิยา

3816
ความแมน่ย าในการวนิจิฉัยพยาธสิภาพของเตา้นมจากการเจาะดดูดว้ยเข็มเล็กในโรงพยาบาลศริิ

ราช ประเทศไทย
ผศ.นพ.ถริพล บญุญาอรญุเนตร พยาธวิทิยา

3817 บทบาทของตัวรับฮอรโ์มนแอนโดรเจนและกลไกการควบคมุในมะเร็งเตา้นมทีไ่มใ่ชก่ลุม่ลมูนัิล
อาจารย ์ดร.นพ. ดลุยพัฒน์ สงวนรักษา และ 

น.ส.วาณี พงษ์ทอง
กายวภิาคศาสตร์

3818 ผลกระทบของเบาหวานตอ่โครงสรา้งของ COCHLEA
รศ. ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช และ น.ส.ศศภิา เพยีร

ร าลกึ
กายวภิาคศาสตร์

3819
พัฒนาวธิกีารตรวจหาฮอรโ์มน hepcidin ในซร่ัีมมนุษยโ์ดยใชเ้ทคนคิ LC-MS/MS (Liquid 

chromatography/ mass spectrometry)

ผศ. ดร.พญ. วรพรรณ ศริวิฒันอักษร และ นาย

อาทติย ์ศริธิรีาเจษฎ์
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3820 ระบาดวทิยาโมเลกลุของเชือ้ Candida albicans และความสัมพันธก์ับปัจจัยกอ่โรค
Asst.Prof.Dr. Popchai Ngamskulrungroj และ

 น.ส.LINH THI TRUC PHAM
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3821 ศกึษาการปรากฏของ GFAP และ S100 ในสมองหนูระยะทารกและหลังคลอด
รศ. ดร. พันโทหญงิ สพุนิ ชมภพูงษ์ และ น.ส.

พรกนก นิม่นอ้ย
กายวภิาคศาสตร์

3822 การใชเ้สน้รอบคอในการการประเมนิวนิจิฉัยภาวะเมตาบอลกิซนิโดรมในประชากรไทย อ.พญ.ชลธชิา เอือ้สมหวงั อายรุศาสตร์
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3823

การใสส่ายระบายน ้าไขสันหลังชว่ยป้องกันการเกดิภาวะไขสันหลังขาดเลอืดจากการรักษาโรค

หลอดเลอืดแดงใหญใ่นชอ่งอกดว้ยการใสส่ายสวนในผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิภาวะไข

สันหลังขาดเลอืดหรอืไม่

รศ. นพ.วรวงศ ์ศลษิฏอ์รรถกร ศัลยศาสตร์

3824
การน ารอ่งเปรยีบเทยีบความเขม้ขน้ของยา Ganciclovir ในน ้าจากชอ่งหนา้มา่นตาหลังจากการ

หยอดตา
ผศ.นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

3825
การบาดเจ็บบรเิวณอวยัวะเพศและทวารหนัก ในหญงิคดถีกูกระท าทางเพศจากการศกึษายอ้นหลัง

รอบ 6 ปี ในกรงุเทพมหานคร
อ. นพ.ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ นติเิวชศาสตร์

3826
การพัฒนาระบบบรกิารการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซเีมยีและความผดิปกตขิองฮโีมโกลบนิในทารก

แรกเกดิอยา่งครบวงจรส าหรับประเทศไทย
รศ.ดร.นพ.วปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

3827

การศกึษาเปรยีบเทยีบความคลาดเคลือ่นการฉายรังสใีนผูป่้วยมะเร็งทรวงอกและชอ่งทอ้งโดยใช ้

ภาพ Cone-beam computed tomography (CBCT) ในต าแหน่ง isocenter เหนือและใตแ้นว 

nipple ของโรงพยาบาลศริริาช

นางสาวนีรนุช ทวบีญุ รังสวีทิยา

3828
การศกึษาเพือ่ประเมนิและแกไ้ขภาวะพรอ่งและขาดวติามดิใีนผูป่้วยโรคเอสแอลอ ีและศกึษา

ปัจจัยทีท่ านายภาวะพรอ่งและขาดวติามนิดใีนผูป่้วยเอสแอลอี
ผศ. พญ.อัจฉรา กลุวสิทุธิ์ อายรุศาสตร์

3829
การศกึษาเพือ่ประเมนิการทดสอบความเขา้กันไดด้ว้ยวธิโีฟลไซโตเมทรโีดยการยอ้มทแีละบเีซลล์

สามสกีอ่นผา่ตัดปลกูถา่ยไตจากผูบ้รจิาคทีม่ชีวีติ
อ. พญ.กลุวรา กติตสิาเรศ เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

3830

การศกึษาในระยะที ่3บ/ี4 แบบสุม่และมกีารปกปิดขอ้มลูสองดา้น ทีศ่กึษายาโทฟาซทินิบิ 

(TOFACITINIB) ขนาด 5 มก. รว่มกับและไมไ่ดร้ว่มกับยาเมโธเทรกเซต (METHOTREXATE) 

เปรยีบเทยีบกับยาอะดาลมิแูมบ (ADALIMUMAB) รว่มกับยาเมโธเทรกเซตในอาสาสมัครทีเ่ป็น

โรคขอ้อักเสบรมูาตอยดท์ีก่ าลังมอีาการซึง่มคีวามรนุแรงระดับปานกลางถงึระดับรนุแรง

ศ.คลนิกิ นพ. สรุศักดิ ์นลิกานุวงศ์ อายรุศาสตร์

3831 การศกึษากลไกทางจติของผูป่้วยโรคซมึเศรา้
รศ.ดร. สวุทิย ์เจรญิศักดิ ์และ น.ส.กลุธดิา แสง

คลัง
จติวทิยาคลนิกิ

3832
การศกึษาการซอ่นตัวของเชือ้เอชไอว ีในทารกตดิเชือ้เอชไอวชีาวไทยทีไ่ดรั้บยาตา้นไวรัสเร็ว 

(ฮฟีแนท209/อารว์4ี75)
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3833 การศกึษาทางดา้นสถติใินผูป่้วยทีไ่ดป้รกึษามายงัศนูยพ์ษิวทิยาศริริาช โรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.ธัญจริา จรินันทกาญจน์ เวชศาสตรป้์องกันและสังคม
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3834
การศกึษาระดับแอลกอฮอลใ์นเลอืดของศพ เปรยีบเทยีบระหวา่งกรณีการปิดกัน้และไมปิ่ดกัน้ 

Femoral vein
รศ.ดร.นพ.วชิยั วงศช์นะภัย นติเิวชศาสตร์

3835

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูการรักษาสองดา้นของยา PF-05280586 

เปรยีบเทยีบกับยารทิซูแิมบ (RITUXIMAB) ส าหรับการรักษาล าดับแรกในผูป่้วยทีเ่ป็น โรคมะเร็ง

ตอ่มน ้าเหลอืงชนดิฟอลลคิลูาทีพ่บ CD20 เป็นบวกในระยะแพรก่ระจายต า่

ผศ.นพ.นพดล ศริธินารัตนกลุ อายรุศาสตร์

3836
การศกึษาอัตราการเสยีชวีติและปัจจัยทีม่สีัมพันธก์ับการเสยีชวีติของผูป่้วยเอชไอวทีีเ่ขา้รับการ

รักษาแบบผูป่้วยในทีโ่รงพยาบาลศริริาช ในยคุทีม่กีารใชย้าตา้นเอชไอวี
ผศ. พญ.ณสกิาญจน์ อังคเศกวนัิย อายรุศาสตร์

3837
ความชกุของการเลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ละปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นสตรทีีเ่ป็น

เบาหวานขณะตัง้ครรภ์
อาจารยพ์ญ. นลนิี  พาณชิยวฏั สตูศิาสตร ์- นรเีวชวทิยา

3838 ทา่ทางของศรีษะทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงคา่ความดันลกูตาในผูป่้วยตอ้หนิมมุเปิด ผศ.น.ต.พญ.ดารนิทร ์สากยิลักษณ์ จักษุวทิยา

3839 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตบีซ า้ของหลอดเลอืดแดง เอออรต์ารห์ลังการใสข่ดลวดถา่งขยายผา่นสายสวน ศ. นพ.กฤตยว์กิรม ดรุงคพ์ศิษิฎก์ลุ กมุารเวชศาสตร์

3840

ผลของการรับประทานยาพรกีาบาลนิ กอ่นการผา่ตัด ตอ่การใชม้อรฟี์นใน 24 ชัว่โมงแรกหลังผา่ตัด

 ในผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัดมดลกูทางหนา้ทอ้งทีอ่าจตัดรังไขร่ว่มดว้ย ภายใตก้ารฉีดยาชารว่มกับ

มอรฟี์นทางไขสันหลัง

อาจารย ์พญ.ฐานกิา เกยีรตชิยั วสิัญญวีทิยา

3841 ภาพผนังหลอดเลอืดสมอง ประสพการณ์ระยะแรกในเวชปฏบิัตใินโรงพยาบาลศริริาช ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ รังสวีทิยา

3842
ภาวะแทรกซอ้นหลังการรักษาดว้ยไอโอดนีรังสใีนผูป่้วยมะเร็งไทรอยดช์นดิ differentiated ที่

ไดรั้บปรมิาณรังสรีวมมากกวา่ 600 mCi
อาจารย ์พญ.เฉลมิรัตน์ แกว้พดุ รังสวีทิยา

3843
การแกไ้ขความผดิปกตทิางพันธกุรรมของเซลลต์น้ก าเนดิ iPSCs ทีส่รา้งจากผูป่้วยเบตา้ธาลัสซี

เมยีดว้ยวธิ ีCRISPR/Cas9
ดร.เมธจิติ  วฒันพานชิ สถานสง่เสรมิการวจัิย
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3844
การคน้หากลไกการท างานทีเ่ปลีย่นแปลงของเซลลเ์ยือ่บหุลอดเลอืดจากปฏกิริยิาของ TNF-a 

และการตดิเชือ้ไวรัสเดงกี่
รศ.ดร.สงา่ พัฒนากจิสกลุ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

3845 การตอบสนองของภมูคิุม้กันผา่นเซลลต์อ่การปลกูฝีป้องกันไขท้รพษิ รศ. ดร.วรรณี กัณฐกมาลากลุ จลุชวีวทิยา

3846
การประเมนิวธิกีารตรวจวดัปรมิาณ dengue NS1 antigenในพลาสมาของผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรัสเดงกี่

 ดว้ยเครือ่ง BluBox รว่มกับVIRO-Track cartridges.
ศ. เกยีรตคิณุ ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3847
การพัฒนาเซลลต์น้ก าเนดิโดยการเหนีย่วน าส าหรับการศกึษาโรค spinocerebellar ataxia ชนดิที่

 3

อ.ดร.นพ. ชนิวธุ วฒันชวีโนปกรณ์ และ น.ส.

อลศิา ฤทธาภัย
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3848
การศกึษา VIRULENCE FACTORS ทีม่บีทบาทส าคัญตอ่การหลกีหนีออกจาก PHAGOSOME 

และการสรา้ง ACTIN-BASED MOTILITY ของเชือ้ Burkholderia pseudomallei

ศาสตราจารย ์ดร. สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ ์และ 

น.ส.วารนิทพิย ์ศรนุ่ีน
วทิยาภมูคิุม้กัน

3849
การศกึษาเชงิปรมิาณของเปปไทดท์ีเ่กดิขึน้เมือ่เลีย้งเซลลท์อ่ไตภายใตส้ภาวะทีม่ ีTGF-B1 ดว้ย

เทคนคิแมสสเปคโตรเมตรี
อ.ดร. รัตตยิาภรณ์ กัลยา สถานสง่เสรมิการวจัิย

3850 การศกึษาทางพันธศุาสตรข์องกลุม่อาการ ทเูบอรัส สเคลอโรซสิ คอมเพล็กซ์ อ. ดร. นพ.ชยัรัตน์ เตบิไพบลูย์ กายวภิาคศาสตร์

3851 การศกึษาน ารอ่งและฤทธิก์ารตา้นเชือ้มาลาเรยีของสารสกัดจากผักแพวในสัตวท์ดลอง
ผศ.ดร. ธนาภรณ์ รุง่เรอืง และ นายกษิดสิ ก าลัง

เกง่
กายวภิาคศาสตร์

3852
การศกึษาผลจากปฏสิัมพันธร์ะหวา่งเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดเลอืดแดงและเซลลส์ตรอมาชนดิ OP9 ตอ่

การเพิม่จ านวนของเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงในระบบเพาะเลีย้งในหอ้งปฏบิัตกิาร
อ.ดร.นพ.คงธนะ ตระการสงา่ ชวีเคมี

3853
ความสัมพันธข์องการเปลีย่นแปลงทางพันธกุรรมของโปรตนี p53 กับปรมิาณ miR-34 ในตัวอยา่ง

เนือ้เยือ่จากผูป่้วยมะเร็งบรเิวณศรีษะและคอ
อ.ดร.ชนาธปิ เมธไีตรรัตน์ ชวีเคมี

3854
ประโยชน์ของการน าระบบตรวจสอบอัตโนมัตขิองผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารมาใชใ้น

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยขนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย
รศ. พญ.บษุฎ ีประทมุวนิจิ พยาธวิทิยาคลนิกิ

3855 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความรนุแรงของโรคเบตา้-ธาลัสซเีมยี/ฮโีมโกลบนิอี อ.ดร. อรพรรณ ศรพีชิยั และ น.ส.เจนจริา เฉลมิ ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3856
ผลของการใหส้ารสกัดมะระขีน้ก (Momordica charantia L.) ระยะกอ่นการตดิเชือ้ เพือ่ชะลอ

ภาวะปรสติในกระแสเลอืดในหนูทดลองทีไ่ดรั้บเชือ้มาลาเรยี

ผศ. ดร. ธนาภรณ์ รุง่เรอืง และ น.ส.วนัรสุนี 

หวงัโสะ๊
กายวภิาคศาสตร์

3857
Incidence and Risk Factors of Preterm Premature Rupture of Membranes in Siriraj 

Hospital
พญ.ภัสสร แซห่ลนิ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3858 การประเมนิโครงการฝึกอบรมหลักสตูรการปฏบิัตงิานดา้นจติวทิยาคลนิกิ นายนพพล ศรปีระทมุทอง จติเวชศาสตร์
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3859
การประเมนิความยาวเอ็นสะบา้ส าหรับการผา่ตัดสรา้งเอ็นไขวห้นา้โดยภาพถา่ยรังสขีอ้เขา่แนวหนา้

หลัง
รศ. นพ.พสิฏิฐ ์เลศิวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3860
การประเมนิคณุภาพชวีติและลักษณะจ าเพาะของการแพใ้นผูป่้วยผูใ้หญไ่ทยทีเ่ป็นโรคจมกูอักเสบ

ภมูแิพ ้
รศ. นพ.พงศกร ตันตลิปิีกร โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3861 การลงทะเบยีนผูป่้วยเบาหวานในคลนิกิเบาหวานโรงพยาบาลศริริาช รศ.พญ.อภริด ีศรวีจิติรกมล อายรุศาสตร์

3862
การวจัิยเปรยีบเทยีบแบบสุม่ระหวา่งการผา่ตัดตอ่ทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจกับการสอดฝังขดลวด

เคลอืบยา เอเวอโรลมิัสแกผู่ป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีตันหลายเสน้
รศ.นพ.ด ารัส ตรสีโุกศล อายรุศาสตร์

3863 การวจัิยเพือ่พัฒนาโรงพยาบาลสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล ศ.นพ.วษิณุ ธรรมลขิติกลุ อายรุศาสตร์

3864
การวนิจิฉัยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยีชนดิรนุแรงของทารกในครรภโ์ดยการตรวจวเิคราะหส์าร

พันธกุรรมของทารกในกระแสโลหติของมารดา
รศ. นพ.ตวงสทิธิ ์ วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3865
การศกึษาการใชย้าตา้นการหลัง่กรด (proton pump inhibitor) อยา่งไมเ่หมาะสมในผูป่้วยรับไว ้

ในโรงพยาบาล
อ.พญ.ชลธชิา เอือ้สมหวงั อายรุศาสตร์

3866
การศกึษาการซอ่นตัวของเชือ้เอชไอว ีและภมูคิุม้กันตอ่เชือ้เอชไอว ีในเด็กตดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ดรั้บ

ยาตา้นไวรัสตัง้แตใ่นชว่งทารก
ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3867

การศกึษาน ารอ่งเพือ่ศกึษาความเป็นไปไดข้องการใชแ้บบเก็บขอ้มลูตน้แบบเพือ่สัมภาษณ์อัต

ลักษณ์ทางเพศ ส าหรับเก็บขอ้มลูเพศเมือ่แรกเกดิและการระบเุพศของตนเอง ในเด็กและวยัรุน่อายุ

 8 – 24 ปี

ศ. พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3868
การศกึษาประโยชน์ของการฉีดสารทบึรังสทีางหลอดเลอืดด าตอ่การแปลผลภาพการตรวจเพทซี

ทสีแกนในผูป่้วยมะเร็งปอด มะเร็งล าไสแ้ละมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง
ผศ. พญ.ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ รังสวีทิยา

3869 การศกึษาผลของ Platelet-rich plasma ตอ่การเก็บรักษารากผม ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ตจวทิยา
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3870
การศกึษาผลของการใชเ้ครือ่งดืม่คารโ์บไฮเดรตกอ่นผา่ตัด ตอ่ความสามารถในการเดนิหลังผา่ตัด 

ในผูป่้วยทีม่ารับการผา่ตัดล าไสใ้หญแ่ละทวารหนัก-การทดลองแบบสุม่
ผศ.พญ.มิง่ขวญั วงษ์ยิง่สนิ วสิัญญวีทิยา

3871
การศกึษาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลของพืน้ทีม่กีารดดูซับแรงกระแทกกับพืน้ผวิยาง ตอ่ การทรงตัว 

การเปลีย่นแปลงของระยะเวลาการเคลือ่นไหวและแรงปฏกิริยิาจากพืน้ในการเดนิในผูส้งูอายุ
ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3872

การศกึษาวจัิยแบบสุม่ มกีารปกปิดการรักษาทัง้สองฝ่าย ควบคมุดว้ยยาหลอกของยา เอแอลเอส-

008176 ชนดิรับประทานซึง่ท าการศกึษาเป็น 2 สว่น เพือ่ประเมนิความปลอดภัย ความทนตอ่ยา 

เภสัชจลนศาสตร ์และเภสัชพลศาสตรข์องการใหย้าทีเ่พิม่ขนาดยาโดยใหย้าครัง้เดยีว และใหย้า

หลายครัง้ ในเด็กทารกทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลเนือ่งจากการตดิเชือ้เรสพริาทอรซีนิไซ

เทยีลไวรัส (อารเ์อสว)ี

ศ.พญ.กลุกัญญา โชคไพบลูยก์จิ กมุารเวชศาสตร์

3873 การสรา้งแผน่เซลลก์ระดกูออ่นหลายชัน้เพือ่รักษาการเสือ่มสภาพของกระดกูออ่น ศ. นพ.สารเนตร ์ไวคกลุ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3874 การส ารวจความตอ้งการและคณุสมบัตทิีพ่งึประสงคข์องผูใ้หค้วามรูด้า้นเบาหวานในประเทศไทย รศ. พญ.สภุาวด ีลขิติมาศกลุ กมุารเวชศาสตร์

3875
ความชกุของภาวะกระดกูสะโพกผดิรปูชนดิ Cam จากภาพถา่ยรังสใีนผูป่้วยไทยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

เปลีย่นขอ้สะโพกเทยีม: การศกึษายอ้นหลัง 15 ปี
รศ. นพ.พสิฏิฐ ์เลศิวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3876 ความชกุของลักษณะกายวภิาคของปุ่ มกระดกู anterior inferior iliac spine รศ. นพ.พสิฏิฐ ์เลศิวานชิ ศัลยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3877
ความสัมพันธข์องการค านวณหาพืน้ทีใ่ตก้ราฟ 24 ชัว่โมงของยาแวนโคมัยซนิในผูป่้วยไทยเฉพาะ

ราย ระหวา่งการประมาณคา่จากระดับยา 2 จดุ และการประมาณคา่ดว้ยวธิสี ีเ่หลีย่มคางหมู
ผศ.ดร.พญ.ภญิโญ รัตนาอัมพวลัย์ อายรุศาสตร์

3878
ระดับความเขม้ขน้ของยาเซฟาโซลนิในผูป่้วยเด็กทีม่ารับการผา่ตัด โดยการใชเ้ครือ่งปอดหวัใจ

เทยีม
ผศ. พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิัญญวีทิยา

3879
อบุัตกิารณ์ความส าเร็จในการถอดทอ่หายใจทันทภีายหลังการผา่ตัดเปลีย่นถา่ยตับใน

โรงพยาบาลศริริาช
อ. นพ.อภชิาต ศภุธรรมวทิย์ วสิัญญวีทิยา

3880

การใชส้ารสกัดจากขมิน้ชนัเพือ่ขับเหล็กและตา้นการอักเสบในผูป่้วยโรคเบตา้-ธารัสซเีมยี/

ฮโีมโกลบนิ อ ี(Iron Chelating and Anti-inflammatory Effects of Curcumin Extract in 

β-thalassemia/Hb E Patients

รศ. ดร.รัชนีกร กัลลป์ระวทิธ์ ชวีเคมี

3881
การตรวจหายนีทีถ่กูเหนีย่วน าดว้ยโคลสิตนิใน Acinetobacter baumannii โดยใช ้

Transcriptomics
ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ จลุชวีวทิยา
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3882 การตายของเซลลต์ับออ่นชนดิเบตา้จากยาเดกซาเมทาโซนเกีย่วขอ้งกับ Trail รศ.พญ.สวุฒัณี คปุตวิฒุิ สรรีวทิยา

3883
การพัฒนาวธิทีดสอบฤทธิส์ง่เสรมิการตดิเชือ้เอนเทอรโรไวรัส 71 โดยวธิโีฟลไซโตเมตทรเีพือ่

การคัดกรองส าหรับการเตรยีมความพรอ้มส าหรับการเตรยีม IVIG

อ. ดร. นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไตรเทพและศ.ดร.

ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ (ทีป่รกึษา)
จลุชวีวทิยา

3884
การศกึษาพยาธสิภาพของทารกและรกในทารกตายคลอดทีต่ดิเชือ้ซฟิิลสิในครรภใ์นโรงพยาบาลศิ

รริาช
อ.พญ.จติสภุา ตรทีพิยส์ถติย์ พยาธวิทิยา

3885
ฤทธิใ์นการตา้นการอักเสบและกดภมูคิุม้กันของกรดวานลิลคิและการพัฒนาต ารับทีเ่หมาะสม

ส าหรับสง่ผา่นทางผวิหนัง
ศ.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย ์(ทีป่รกึษา) สถานสง่เสรมิการวจัิย

3886
การเปรยีบเทยีบความแมน่ตรงและความเชือ่ถอืไดข้องมาตรวดัความปวด BPS และ CPOT ใน

ผูป่้วยทีม่คีวามรูส้กึตัวไมป่กตใินหอผูป่้วยวกิฤตทางศัลยกรรม
อ.พญ.กรณุา วงษ์ตัง้มั่น วสิัญญวีทิยา

3887 การตอบสนองตอ่ยาฟีนลิเอฟรนีของกลา้มเนือ้มลุเลอรใ์นผูป่้วยเปลอืกตาตก ผศ.รอ.พญ.กนกรัตน์ พรพาณชิย์ จักษุวทิยา

3888
การท านายประสทิธภิาพยาออ๊กคารบ์าซปีีนโดยวธิกีารใหย้าไลโดเคนทางหลอดเลอืดด าในผูป่้วย

ปวดเหตพุยาธสิภาพประสาท
อาจารย ์นายแพทยป์ราโมทย ์เอือ้โสภณ วสิัญญวีทิยา

3889
การประเมนิความไวและความจ าเพาะของแบบทดสอบสาร Placental Alpha-Microglobulin-1 

(PAMG-1) ในการท านายการคลอดกอ่นก าหนด
รศ. พญ.สายฝน ชวาลไพบลูย์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3890
การประเมนิคา่ปรมิาณรังสจีากการใชส้ารเภสัชรังสใีนการตรวจวนิจิฉัยทางเวชศาสตรน์วิเคลยีร์

โรงพยาบาลศริริาช
รศ. มลลุ ีตัณฑวริฬุห ์และ นายสหสัา เรอืงศรี รังสวีทิยา

3891
การฟ้ืนตืน่จากยาระงับความรูส้กึในผูป่่วยทีม่ารับการผา่ตัดกระดกูคอเปรยีบเทยีบระหวา่งการไดรั้บ

กับไมไ่ดรั้บยาเดก๊ซเ์มเดทโธมดินีเป็นยาเสรมิระหวา่งการระงับความรูส้กึ
อ.พญ.บศุรา ศริวิณัสาณฑ์ วสิัญญวีทิยา
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3892

การยบัยัง้ไขต่กและการเปลีย่นแปลงของฟองไขท่ีส่ัมพันธก์ับการเริม่ใชฮ้อรโ์มนรวมคมุก าเนดิ

ในชว่งกลางของระยะกอ่นตกไขร่ะหวา่งชนดิทีม่ ี2.5 มลิลกิรัมโนเมเจสตรอล อะซเีตทและ 1.5 

มลิลกิรัมเอสตราไดออลเป็นสว่นประกอบ เปรยีบเทยีบกับชนดิทีม่ ี0.075 มลิลกิรัมเจสโตดนีและ 

0.02 มลิลกิรัมเอททนิลิเอสตราไดออลเป็นสว่นประกอบ: การวจัิยแบบสุม่ทีม่กีลุม่ควบคมุ

พญ.ธัญดา เทยีมพงศ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3893
การศกึษาเปรยีบเทยีบระดับอมิมโูนโกลบนิอทีีจ่ าเพาะตอ่สารกอ่ภมูแิพใ้นอาหารและอากาศใน

เด็กไทย โดยการตรวจวธิยีโูรอมิมนูและวธิอีมิมโูนแค็บ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิจติตมิา เวศกจิกลุ กมุารเวชศาสตร์

3894

การศกึษาความแตกตา่งของปรมิาณสารเคมตีา้นการอักเสบและสารเคมกีอ่การอักเสบในเสมหะ

ระหวา่งผูป่้วยโรคหดืทีม่หีลอดลมขนาดเล็กอดุกัน้ชนดิทีม่แีละไมม่กีารอักเสบของหลอดลมขนาด

เล็ก

ศ.ดร.นพ.กติตพิงศ ์ มณีโชตสิวุรรณ อายรุศาสตร์

3895
การศกึษาความชกุของการเกดิคลืน่ไฟฟ้าหวัใจแบบกลุม่อาการ Brugada  โดยการเปลีย่น

ต าแหน่งของการตดิคลืน่ไฟฟ้าหวัใจใหส้งูขึน้ในผูช้าย
ผศ.พญ.วรางคณา บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์

3896
การศกึษาน ารอ่งประสทิธภิาพของการฉายแสงอาทติยเ์ทยีมชนดิอัลตราไวโอเลต เอ วนั ในการ

รักษาโรคสะเก็ดเงนิ
ผศ. พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

3897
การศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของการฉายแสงอาทติยเ์ทยีมอัลตราไวโอเลต เอ วนั 

ในโรคสะเก็ดเงนิ: ประเมนิผลโดยอาการทางคลนิกิและพยาธวิทิยา
ผศ.พญ.นฤมล ศลิปอาชา ตจวทิยา

3898

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดขอ้มลูทัง้สองดา้นของยา PF 06439535 รว่มกับยาพาค

ลแิทกเซล-คารโ์บพลาตนิ และยาเบวาซซิแูมบรว่มกับยาพาคลแิทกเซล-คารโ์บพลาตนิเป็นวธิกีาร

รักษาล าดับแรกในผูป่้วยมะเร็งปอดชนดิไมใ่ชเ่ซลลเ์ล็ก และไมใ่ชช่นดิสแควรม์ัสเซลลใ์นระยะ

ลกุลาม

ผศ.พญ.ศทุธนิี อทิธเิมฆนิทร์ อายรุศาสตร์

3899 การศกึษาหาความผดิปกตทิางพันธกุรรมทีเ่ป็นเหตขุองการเสยีชวีติเฉียบพลันไมท่ราบโดยสาเหตุ ผศ. พญ.วรางคณา บญุญพสิฏิฐ์ อายรุศาสตร์

3900
การหาปรมิาณมะเร็งในตอ่มน ้าเหลอืงเซนตเินลเพือ่ท านายสภาวะของตอ่มน ้าเหลอืงทีไ่มใ่ชเ่ซน

ตเินลในมะเร็งเตา้นมระยะเริม่ตน้
อ.ดร.นพ.ดลุยพัฒน์ สงวนรักษา ศัลยศาสตร์

3901 ความชกุและปัจจัยเสีย่งตอ่โรคซฟิิลสิแตก่ าเนดิ พญ.ชนาภรณ์ โมกขมรรคกลุ กมุารเวชศาสตร์
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3902 ความชกุของภาวะขาดวติามนิบ ี1 ในเด็กอว้นชาวไทย
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินฤมล เดน่ทรัพย์

สนุทร
กมุารเวชศาสตร์

3903 คณุภาพชวีติของผูป่้วยผืน่แพส้ัมผัส รศ. พญ.วรัญญา บญุชยั ตจวทิยา

3904 ประสบการณ์การรักษารกเกาะแน่นในโรงพยาบาลศริริาช ผศ.นพ.ตวงสทิธิ ์วฒักนารา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3905
ประสทิธผิลการใชถ้งุเทา้เสรมิอุง้เทา้ภายในบา้น ในการลดอาการปวดในผูป่้วยทีม่ปัีญหาเรือ่งเสน้

เอ็นกลา้มเนือ้พยงุอุง้เทา้เสือ่ม การศกึษาไปขา้งหนา้แบบสุม่
ผศ. พญ.นวพร ชชัวาลพาณชิย์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3906
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับความทอ้ถอยทางการเรยีนของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาใน

สถาบันอดุมศกึษาในก ากับของรัฐแหง่หนึง่

รศ.ดร. สชุรีา ภัทรายตุวรรตน์ และ น.ส.สชุานันท์

 เกดิผล
จติวทิยาคลนิกิ

3907 ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับภาวะปากแหง้ในผูป่้วยไทย อ.พญ.วรรณนภิา วฒัโนภาส โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา

3908
ผลการรักษาและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การมองเห็นในผูป่้วยเด็กทีไ่ดรั้บบาดเจ็บทางตาแบบมบีาดแผล

ทะลใุนโรงพยาบาลศริริาช
อ. พญ.เพยีงพร ศักดิศ์ริวิฒุโฒ จักษุวทิยา

3909 ผลลัพธท์างคลนิกิของโรคตดิเชือ้ของจอตาจากเชือ้เรมิในผูป่้วยโรงพยาบาลศริริาช ผศ. นพ.ปิตพิล ชวูงศ์ จักษุวทิยา

3910
ระดับความเขม้ขน้ของยาเซฟาโซลนิในผูป่้วยเด็กทีม่ารับการผา่ตัด โดยการใชเ้ครือ่งปอดหวัใจ

เทยีม
ผศ.พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิัญญวีทิยา

3911 ลักษณะของหญงิวยัรุน่ตัง้ครรภท์ีต่ดิเชือ้ซฟิิลสิในโรงพยาบาลศริริาช อ. พญ.ธัชจารยี ์พันธช์าลี สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

3912 ลักษณะทางคลนิกิและภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยเด็กทีม่ภีาวะ schizencephaly รศ.นพ.สรุชยั ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กมุารเวชศาสตร์

3913
APTAMER - MEDIATED DELIVERY OF THERAPEUTIC MOLECULES FOR CANCER 

TREATMENT

Assoc.Prof.Dr. Chatchawan Srisawat และ 

นายธรีะพงศ ์โพธิเ์อีย่ม
ชวีเคมี

3914
GENISTEIN PROTECTS AGAINST GLUCOCORTICOID - INDUCED PANCREATIC B-CELL 

APOPTOSIS

Assoc.Prof.Dr. Suwattanee Kooptiwut และ 

น.ส.กาญจนา สขุศรี
สรรีวทิยาการแพทย์

3915
MECHANISM OF GINSENOSIDE Re EFFECT ON SKCa CURRENT IN HUMAN CORONARY 

ARTERY ENDOTHELIAL CELL

Lect. Luecha Boontaveekul และ นายกติณัิฐ 

รอดทองดี
สรรีวทิยาการแพทย์
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3916 กลไกการเพิม่การเรยีนรูแ้ละความทรงจ าโดยสารสกัดพรมมใินหนูแรท ผศ.ดร.นพ.นราวฒุ ิภาคาพรต สรรีวทิยา

3917
การเตรยีมสารควบคมุเพือ่ใชใ้นการควบคมุคณุภาพการทดสอบฤทธิย์บัยัง้การตดิเชือ้เอนเทอโร

ไวรัส71โดยวธิโีฟลไซโตเมทรี
อ.ดร.นพ.บญุรัตน์ ทัศนียไ์ตรเทพ สถานสง่เสรมิการวจัิย

3918
การเพิม่ประสทิธภิาพการยอ้มอมิมโูนฮสีโตเคมแีละฟลอูอเรสเซนตอ์นิซติไูฮบรไิดเซซั่นส าหรับไข

กระดกู

ผศ.นพ. ธวชัชยั พงศพ์ฤฒพัินธ ์และ นายสวุฒั

ชยั โพธิห์ลา้
พยาธวิทิยา

3919
การแยกและศกึษาคณุสมบัตขิองแบคเทอรโิอเฟจทีจ่ าเพาะตอ่ Salmonella enterica subspecies

 enterica ส าหรับประยกุตใ์ชเ้ป็น Biocontrol agent

Prof.Dr. Sunee Korbsrisate และ น.ส.ปรดีา 

โพธิถ์าวร
วทิยาภมูคิุม้กัน

3920
การตรวจหายนีทีถ่กูเหนีย่วน าดว้ย colistin ใน Acinetobacter baumannii โดยใช ้

Transcriptomics

ผศ.ดร.นพ. ไอยฤทธิ ์ไทยพสิทุธกิลุ และ นายชู

ศลี บญุสวุรรณสกลุ
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3921
การประยกุตใ์ชก้ารเพิม่จ านวนของแบคเทอรโิอเฟจและเทคนคิอมิมโูนโครมาโตกราฟฟีส าหรับ

การตรวหาเชือ้ non-typhoidal Salmonella อยา่งรวดเร็ว

ศาสตราจารย ์ดร. สนุีย ์กอรปศรเีศรษฐ ์และ 

นายอนุชา แสงวมิาน
วทิยาภมูคิุม้กัน

3922
การผลติแอนตบิอดสีายเดีย่วของมนุษยท์ีจั่บจ าเพาะกับโปรตนีเอ็มสองและ/ หรอืเอ็นเอสหนึง่ของ

ไวรัสไขห้วดัใหญแ่บบจเีอ็มพี
ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

3923 การพัฒนาเทคนคิในการตรวจเดนกไีวรัสในปัสสาวะ
ศาสตราจารย ์ดร. ธารารัชต ์ธารากลุ และ นาย

วชริ สายสขุ
วทิยาภมูคิุม้กัน

3924
การพัฒนาโมเดลการควบคมุและก าจัดพยาธฟิิลาเรยีในแมวทีอ่าศัยในแหลง่ระบาดของโรคเทา้ชา้ง

 ในจังหวดันราธวิาส
รศ.ดร.สริจิติ วงศก์ าชยั ปรสติวทิยา

3925 การพัฒนาการทดสอบการกระตุน้เบโซฟิลโดยวธิโีฟลวไ์ซโตเมทรี
อาจารย ์ดร.พญ. ดวงจติ กนษิฐานนท ์และ น.ส.

ลักขณา ดาวดอน
วทิยาภมูคิุม้กัน

3926 การพัฒนาระบบคน้หายาตา้นไวรัสเดงกีจ่ากไลบรารีข่องยาทีผ่า่นการรับรองแลว้จาก US FDA รศ.ดร.ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร ศนูยว์จัิยเป็นเลศิศริริาช

3927
การพัฒนาวธิตีรวจวนิจิฉัยระดับโมเลกลุอยา่งครอบคลมุส าหรับโรคไตเป็นถงุน ้าชนดิเอดพีเีคดดีว้ย

เทคโนโลยวีเิคราะหล์ าดับเบสยคุใหมแ่บบมุง่เป้าหมายจ าเพาะ

อาจารย ์ดร. วรรณา ทองนพคณุ และ น.ส.รัชดา

พร ชะนะญาติ
วทิยาภมูคิุม้กัน
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3928 การวเิคราะหก์ารกลายพันธุข์องยนี TEK ในผูป่้วยโรคความผดิปกตขิองหลอดเลอืดด าชาวไทย
อ.ดร. เบญจพร พานชิเจรญิ และ น.ส.ภมุรนิทร ์

ทพิประมวล
กายวภิาคศาสตร์

3929
การศกึษาการกลายพันธุข์องยนี TSC2 ของกลุม่อาการทเูบอรัส สเคลโรซสิ คอมเพล็กซ ์ในผูป่้วย

ชาวไทย

อาจารย ์ดร.นพ. ชยัรัตน์ เตบิไพบลูย ์และ น.ส.

ปณุยอาภา ศรคีรินิทร์
กายวภิาคศาสตร์

3930
การศกึษาประสทิธภิาพของยาสมนุไพรต ารับอายรุเวทศริริาชยาหอมเบอร ์20 ในการป้องกันการ

ตายของเซลลป์ระสาทในภาวะสมองขาดเลอืดในหนูขาววสิตาร์
รศ.ดร.ขจ ีปิลกศริิ กายวภิาคศาสตร์

3931

การศกึษาผลกระทบของน ้ายาละลายแคลเซยีมออกจากกระดกูทีม่ผีลตอ่ฮอรโ์มนรเีซบเตอร ์

(hormonal receptors) และ เฮอรท์นูวิ (HER-2/neu) ดว้ยวธิเีทคนคิอมิมโูนฮสีโตเคม ี

(immunohistochemistry) ในเนือ้เยือ่มะเร็งเตา้นม

ผศ.พญ. พนติตา สทิธนิามสวุรรณ และ นางลัค

กลุ ยานากฮิาระ
พยาธวิทิยา

3932
การศกึษาอณูพันธศุาสตรข์องโรคเบาหวานชนดิที ่2 ในครอบครัวชาวไทยทีม่ถีา่ยทอดแบบ 

autosomal dominant โดยใชเ้ทคนคิ Exome Sequencing
ดร.วทพิย ์ตัง้จติตโิภคนิ วทิยาภมูคิุม้กัน

3933
ความพงึพอใจของนักศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6 ตอ่การจัดสอบประมวลความรอบรู ้ภาคปฏบิัต ิปี

การศกึษา 2559
นางสาวอลษิา แคลว้เครอื ฝ่ายการศกึษา

3934
ความหลากหลายทางพันธกุรรมของเชือ้ไวรัสชวิาเมนโพลโีอมา (JC และ BK) ในผูป่้วยทีเ่ปลีย่น

ถา่ยอวยัวะทีโ่รงพยาบาลศริริาช ระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2558

ผศ.ดร. นาวนิ หอ่ทองค า และ น.ส.พรสขุ รม่

พฒุตาล
จลุชวีวทิยาการแพทย์

3935
คา่อา้งองิของการทดสอบพาราไทรอยดฮ์อรโ์มนทีเ่จาะจากชิน้เนือ้โดยตรงเพือ่วนิจิฉัยความ

ผดิปกตขิองตอ่มพาราไทรอยด์
รศ.พญ.นลิรัตน์ วรรณศลิป์ พยาธวทิยาคลนิกิ

3936 ยาอายวุฒันะมผีลตอ่อายขุัยและสขุภาพของซอีลิแิกนส์
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. นพ. วชิติ สธุรรมารักษ์ 

และ น.ส.กนกกร พทิยากรภักดี
ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์

3937
การเปรยีบเทยีบคา่ดัชนีมวลกายเบือ้งตน้ทีส่ัมพันธต์อ่การเจ็บป่วยจากความรอ้นระดับปานกลางถงึ

รนุแรง ในหลักสตูรการฝึกทหารของกองทัพเรอื

รองศาสตราจารย ์นพ. สัมมน โฉมฉาย และ 

น.ต.หญงิศภุกาญจน์ ผวิเกษแกว้
เวชศาสตรป้์องกันและสังคม

3938
การแสดงออกของโปรตนีCD44เป็นตัวพยากรณ์ความรนุแรงของโรคและชีว้ดัประสทิธผิลของ ยา 

sorafenib ในการรักษามะเร็งตับระยะลกุลาม
อ.พญ.จอมจติต ์จันทรัศมี อายรุศาสตร์

3939
การตรวจหาอมิมโูนโกลบลุนิจแีละคอมพลเีมนต ์C3d บนผวิเม็ดเลอืดแดงโดยใชโ้ฟลไซโทเมทรี

ในผูป่้วยฮโีมลัยตคิอะนีเมยีจากกลไกออโตอมิมนูทีใ่หผ้ลการทดสอบคมูบสเ์ป็นลบ
ศ.นพ. วนัชยั วนะชวินาวนิ[หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์
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3940 การตอบสนองของวคัซนีไวรัสตับอักเสบบใีนผูป่้วยไวรัสตับอักเสบเรือ้รังทีม่ ีเอสแอนตเิจนเป็นลบ รศ.นพ. ทวศีักดิ ์แทนวนัด[ีหวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3941
การน ารอ่งเปรยีบเทยีบความเขม้ขน้ของยาแกนซโิคลเวยีร ์(ganciclovir) ระหวา่งยาหยอดตาชนดิ

น ้า และชนดิเจล ในน ้าจากชอ่งหนา้มา่นตาหลังจากการหยอดตา
ผศ. นพ.ปิตพิล ชพูงศ์ จักษุวทิยา

3942 การวดัความหนาของพังผดืใตฝ่้าเทา้ในคนไทย โดยการใชค้ลืน่อัลตราซาวน์ รศ.นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์ ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

3943
การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรข์องภาวะทีพ่บบอ่ยทีเ่ป็นเหตขุองการเป็นภาวะพึง่พงิในผูส้งูอายุ

ไทย

รศ.พญ. วราลักษณ์ ศรนีนทป์ระเสรฐิ[หวัหนา้

โครงการ],
อายรุศาสตร์

3944
การวนิจิฉัยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังโดยการตรวจวดัความตา้นทานของหลอดลม (Impulse 

oscillometry system)
รศ.พญ. เบญจมาศ ชว่ยช[ูหวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3945

การศกึษาความแตกตา่งของปรมิาณไมโครพาทเิคลิในผูป่้วยโรคหวัใจเตน้ผดิจังหวะ ชนดิสัน่พลิว้

กับคนปกต ิและความสัมพันธข์องไมโครพาทเิคลิกับลักษณะทางคลนิกิและตัวบง่ชีท้างชวีภาพใน

โรคหวัใจเตน้ผดิจังหวะ ชนดิสัน่พลิว้

ศ.นพ. รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์[หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3946
การศกึษาความผดิปกตขิองภมูคิุม้กันในผูป่้วยตดิเชือ้ราครปิโตคอคคัสในผูป่้วยทีไ่มไ่ดต้ดิเชือ้เอช

ไอวใีนโรงพยาบาลศริริาช
รศ.นพ. เมธ ีชยะกลุครี[ีหวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3947
การศกึษาน ารอ่งการรักษาภาวะขาขาดเลอืดเรือ้รังขัน้วกิฤตดว้ยการฉีดโมโนนวิเคลยีรเ์ซลลท์ี่

ไดม้าจากผูป่้วยทีไ่ดรั้บการกระตุน้ดว้ย ยากระตุน้การสรา้งเม็ดเลอืดขาว
อ.นพ.ณัฐวฒุ ิเสรมิสาธนสวสัดิ์ ศัลยศาสตร์

3948
การศกึษาผลของกรดไขมันโอเมกา้-3 และยาสเตตนิตอ่การเกดิ oxidation ของอนุภาคไขมันทีม่ ี

apoB เป็นสว่นประกอบ
รศ. พญ.นันทกร ทองแตง อายรุศาสตร์

3949
การศกึษาระดับคา่ Indoleamine 2, 3 dioxygenase (IDO) ในการท านาย vascular events ใน

อนาคตในคนไขท้ีม่ารับการท า coronary angiogram

ศ.นพ. กติตพิงศ ์มณีโชตสิวุรรณ[ผูร้ว่มวจัิย], 

รศ.นพ. ณัฐวฒุ ิวงษ์ประภารัตน[์หวัหนา้

โครงการ],

อายรุศาสตร์

3950

การศกึษาวจัิยตดิตามผลในระยะยาว เพือ่ประเมนิความยั่งยนืของการตอบสนองทางไวรัส และ/

หรอืแบบแผนการดือ้ยาของไวรัส ของอาสาสมัครโรคไวรัสตับอักเสบซเีรือ้รัง ทีเ่คยไดรั้บการรักษา

ดว้ยยาเอ็มเค-5172 ในการวจัิยทางคลนิกิกอ่นหนา้นี้

รศ.นพ. ทวศีักดิ ์แทนวนัด[ีหวัหนา้โครงการ], 

รศ.นพ. พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.

พญ. ศวิะพร ไชยนุวตั[ิผูร้ว่มวจัิย], รศ.นพ. วชัร

ศักดิ ์โชตยิะปตุตะ[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. สพุจน์ นิม่

อนงค[์ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์
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3951

การศกึษาวจัิยระยะที ่2 ด าเนนิการในสถาบันวจัิยหลายแหง่และมกีลุม่การรักษาเพยีงกลุม่เดยีว

เพือ่พสิจูน์กลไกการออกฤทธิข์องยา โดยศกึษาความปลอดภัย ความทนตอ่ยา ประสทิธผิล เภสัช

จลนศาสตร ์และเภสัชพลศาสตรข์องยาไบโตเปอรต์นิ (อารโ์อ4917838) ในผูใ้หญท่ีเ่ป็นโรค

เบตา้ธาลัสซเีมยีชนดิไมพ่ึง่พาเลอืด

ศ.นายแพทยว์ปิร วปิระกษิต กมุารเวชศาสตร์

3952

การศกึษาวจัิยระยะที ่3 แบบสุม่ ปกปิดทัง้สองทาง ควบคมุดว้ยยาหลอก ท าในพหสุถาบัน เพือ่

ศกึษาประสทิธภิาพ (รวมถงึผลยบัยัง้ความเสยีหายของโครงสรา้ง) ความปลอดภัย, และความทน

ไดต้อ่ยาจนถงึ 2 ปี ของยาเซคคูนูิแมบ (150 มลิลกิรัม และ 300 มลิลกิรัม) รปูแบบกระบอกฉีดยา

พรอ้ม

ผศ.พญ. อัจฉรา กลุวสิทุธิ[์หวัหนา้โครงการ], 

รศ.พญ. ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ[ผูร้ว่มวจัิย], อ.

นพ. ชยว ีเมอืงจันทร[์ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3953
การศกึษาหนา้ทีข่องยนีทีม่คีวามแปรผันสัมพันธก์ับการเกดิโรคเบาหวานชนดิโมดแีละ

โรคเบาหวานชนดิที ่2 ในคนไทย
รศ. นพ.ณัฐเชษฐ ์ เปลง่วทิยา อายรุศาสตร์

3954 การศกึษาหาคา่อา้งองิของ serum free light chains ratio ของผูป่้วยโรคไตเรือ้รังในคนไทย ผศ.นพ. ยิง่ยง ชนิธรรมมติร[์หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3955

การหาคา่ความไว ความจ าเพาะและเปรยีบเทยีบความแตกตา่ง Alpha-Synuclein, 

InflammatoryBiomarkers และรอยโรค cerebral microbleeds ระหวา่งกลุม่ alpha 

synucleinopathies (DLB. PD, PDD), และโรคอัลไซเมอร ์(Alzheimer disease) และคนปกต ิ

ของโรงพยาบาลศริริาช ประเทศไทย

รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค[์หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3956 ความแตกตา่งระหวา่งผูป่้วยภาวะหยดุหายใจขณะหลับทีม่แีละไมม่อีาการปวดศรีษะ
รศ.นพ. วฒันชยั โชตนัิยวตัรกลุ[หวัหนา้

โครงการ],
อายรุศาสตร์

3957
ความแปรผันของยนีทีส่ัมพันธก์ับโรคอว้นในกลุม่ผูป่้วยโรคอว้นทีเ่ขา้รับการรักษาทีโ่รงพยาบาลศริิ

ราช
ผศ.นพ. พรพจน์ เปรมโยธนิ[หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3958
ความชกุและความสัมพันธข์องการนอนหลับทีผ่ดิปกตแิละระดับความรนุแรงของพังผดืในผูป่้วย

โรคตับคัง่ไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอล์

รศ.นพ. พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา[หวัหนา้

โครงการ], ผศ.พญ. ศวิะพร ไชยนุวตั[ิผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3959

ความชกุของภาวะการคลายตัวของกลา้มเนือ้หวัใจหอ้งลา่งซา้ยผดิปกต ิและความสัมพันธก์ับ

ปรมิาณธาตเุหล็กในกลา้มเนือ้หวัใจโดยการตรวจทางคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในผูป่้วยธาลัสซเีมยีชนดิ

รนุแรงทีม่กีารบบีตัวของหวัใจหอ้งลา่งซา้ยปกติ

ศ.นพ.รุง่โรจน์ กฤตยพงษ์ อายรุศาสตร์

3960

ความสัมพันธร์ะหวา่งการแปรผันทางพันธกุรรมของยนี PNPLA3 rs738409, TM6SF2 

rs58542926 และ MBOAT7 rs641738 กับการเกดิโรคตับคัง่ไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่

แอลกอฮอลใ์นผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รัง

รศ.นพ. พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา[หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์
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3961
ความส าคัญของโรคตับคัง่ไขมันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอลเ์พือ่การพยากรณ์โรคระยะยาว

ในผูป่้วยไวรัสตับอักเสบบเีรือ้รัง

รศ.นพ. พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา[หวัหนา้

โครงการ], ผศ.พญ. ศวิะพร ไชยนุวตั[ิผูร้ว่มวจัิย],
อายรุศาสตร์

3962

ความส าคัญของภาวะไขมันสะสมในตับทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดืม่แอลกอฮอลต์อ่การตรวจพบความ

ผดิปกตขิองหลอดเลอืดหวัใจทีป่ระเมนิจากการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรใ์นผูป่้วยทีส่งสัยโรค

หลอดเลอืดหวัใจ

รศ. นพ.พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา อายรุศาสตร์

3963 คณุภาพชวีติของผูป่้วยนอกโรคหลอดเลอืดสมอง ภาควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูโรงพยาบาลศริริาช รศ. พญ.กมลทพิย ์หาญผดงุกจิ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

3964
ตัวบง่ชีท้างชวีภาพส าหรับการวนิจิฉัยและประเมนิความรนุแรงของโรคเนือ้เยือ่ปอดอักเสบทีเ่กดิ

จากโรคผวิหนังแข็ง

อ.นพ. ชยว ีเมอืงจันทร[์ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. ศภุ

ฤกษ์ ดษิยบตุร[หวัหนา้โครงการ],
อายรุศาสตร์

3965
ประสทิธผิลและความปลอดภัยของการรักษาผูป่้วยโรคไวรัสตับอักเสบซเีรือ้งรังดว้ยยากลุม่ Direct

 Acting Antivirals ในประเทศไทย : การวจัิยในชวีติจรงิแบบพหสุถาบัน

รศ.นพ. ทวศีักดิ ์แทนวนัด[ีผูร้ว่มวจัิย], รศ.นพ. 

พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา[หวัหนา้โครงการ], ผศ.

พญ. ศวิะพร ไชยนุวตั[ิผูร้ว่มวจัิย], รศ.นพ. วชัร

ศักดิ ์โชตยิะปตุตะ[ผูร้ว่มวจัิย], อ.นพ. สพุจน์ นิม่

อนงค[์ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3966
ประสทิธภิาพของยา Desmopressin Acetate ในการลดภาวะเลอืดออกภายหลังการตรวจชิน้ เนือ้

ไต ในผูป่้วยทีม่กีารท างานของไตผดิปกตรินุแรง (การศกึษาน ารอ่ง)
ผศ.พญ. บณุฑรกิา สวุรรณวบิลูย[์ผูร้ว่มวจัิย], อายรุศาสตร์

3967 ปัจจัยกระตุน้การก าเรบิของโรคไมแอสทเีนียกราวสิ
รศ.พญ. กนกวรรณ บญุญพสิฎิฐ[์หวัหนา้

โครงการ],
อายรุศาสตร์

3968
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความพงึพอใจของประชาชนในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละทวาร

หนักในประเทศไทยดว้ยวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืทดลองแบบทางเลอืก
ผศ.พญ. พจมาน พศิาลประภา[หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3969 ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่สมรรถภาพทางรา่งกายในผูป่้วยโรคอว้น ผศ.นพ. พรพจน์ เปรมโยธนิ[หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3970 ปัจจัยทีส่ัมพันธก์ับภาวะการยอมรับของผูป่้วยตอ่อาการของโรคในผูป่้วยโรคขอ้อักเสบรมูาตอยด์

รศ.พญ.วนัรัชดา คัชมาตย,์ รศ.พญ.ปวณีา 

เชีย่วชาญวศิวกจิ, ผศ.พญ.อัจฉรา กลุวสิทุธิ,์ 

ผศ.พญ.เอมวล ีอารมยด์,ี อ.นพ.ชยว ีเมอืงจันทร,์

 พญ.เบญญาภา สรรพอดุม

อายรุศาสตร์

3971
ผลของการก าหนดอาหารเพือ่ใชใ้นการรักษาอาการอดืแน่นทอ้ง ในผูป่้วยทีม่ภีาวะทางเดนิอาหาร

แปรปรวน
ผศ.พญ. มณฑริา มณีรัตนะพร[หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3972 ผูป่้วยเด็กในคลนิกิโรคขอ้และรมูาตสิซั่มในภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ อ. พญ.ศริรัิตน์ จารวุณชิ กมุารเวชศาสตร์
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3973 ภาวะทอ้งเสยีรนุแรงแบบเรือ้รังในผูป่้วยทีใ่ชย้าเมเฟนามคิแอซดิระยะเวลานาน

รศ.นพ. พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.

พญ. มณฑริา มณีรัตนะพร[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. 

จลุจักร ลิม่ศรวีไิล[หวัหนา้โครงการ], อ.พญ. 

อวยพร เคา้สมบัตวิฒันา[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3974
ระบาดวทิยาของการตรวจพบเชือ้แบคทเีรยีจากปัสสาวะของผูป่้วยโรงพยาบาลศริริาชโดยใชร้ะบบ

เฝ้าระวงัการดือ้ยาตา้นจลุชพีตามค าแนะน าขององคก์ารอนามัยโลก

ศ.นพ. วษิณุ ธรรมลขิติกลุ[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. 

รจุภิาส สริจิตภัุทร[หวัหนา้โครงการ],
อายรุศาสตร์

3975 รปูแบบทางพันธกุรรมของผูป่้วยมะเร็งล าไสใ้หญใ่นประเทศไทย

รศ.นพ. มานพ พทัิกษ์ภากร[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.พญ.

 กฤตยิา กอไพศาล[หวัหนา้โครงการ], อ.นพ. 

ลักษมันต ์ธรรมลขิติกลุ[ผูร้ว่มวจัิย],

อายรุศาสตร์

3976
ลักษณะทางคลนิกิและลักษณะทางจลุพยาธวิทิยาของผูป่้วยทีม่ภีาวะตับอักเสบจากยาใน

โรงพยาบาลศริริาช
รศ.นพ. พลูชยั จรัสเจรญิวทิยา[หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3977
สาเหตขุองการเกดิภาวะก าเรบิเฉียบพลันในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษา

ในโรงพยาบาล

รศ.พญ. เบญจมาศ ชว่ยช[ูผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. 

อนุภพ จติตเ์มอืง[หวัหนา้โครงการ],
อายรุศาสตร์

3978
อัตราการเสยีชวีติในโรงพยาบาลของผูป่้วยกลา้มเนือ้หวัใจตายชนดิทีม่เีอสทยีกรว่มกับช็อกเหตุ

หวัใจทีไ่ดรั้บการบันทกึภาพหลอดเลอืดหวัใจดว้ยรังสฉุีกเฉนิ ในโรงพยาบาลศริริาช
รศ.พญ. ววิรรณ ทังสบุตุร[หวัหนา้โครงการ], อายรุศาสตร์

3979
อบุัตกิารณ์การเสยีชวีติภายในโรงพยาบาลหลังการผา่ตัดแกไ้ขภาวะเลอืดเซาะผนังหลอดเลอืด

แดงใหญช่นดิเอ แบบเฉียบพลันและเรือ้รัง
ผศ.พญ.เสาวภาคย ์ลาภมหาไพศาล วสิัญญวีทิยา

3980
อบุัตกิารณ์ของภาวะหายใจไมส่ัมพันธก์ับเครือ่งชว่ยหายใจในผูป่้วยทีม่ภีาวะการหายใจล าบาก

เฉียบพลันระยะแรก

รศ.นพ. แจม่ศักดิ ์ไชยคนุา[ผูร้ว่มวจัิย], ผศ.นพ. 

นัฐพล ฤทธิท์ยมัย[หวัหนา้โครงการ],
อายรุศาสตร์

3981

การประเมนิกระบวนการสรา้ง anti-CD3/28 expanded CD4+ T cell ส าหรับการพัฒนาวธิกีาร

รักษาดว้ยภมูคิุม้กันในผูป่้วยโรคตดิเชือ้เอชไอว ี (Evaluation of anti-CD3/28 expanded CD4+

 T cell production strategy for a development of an immune based therapy in HIV-1 

infected patients)

ผศ. ดร.ณัฐวฒัน์  ออ่นลมลู
งานกลุม่วจัิยและเครอืขา่ยวจัิย (สถาน

สง่เสรมิฯ)

3982 การผลติ T-cells ทีม่ตีัวรับแอนตเิจนลกูผสมทีจ่ าเพาะตอ่โปรตนีบนผวิเซลลม์ะเร็งทอ่น ้าดี อ.มทุติา จลุกิง่
งานกลุม่วจัิยและเครอืขา่ยวจัิย (สถาน

สง่เสรมิฯ)
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3983
การผลติแอนตบิอดสีายเดีย่วของมนุษยท์ีจั่บจ าเพาะกับโปรตนีเอ็มสองและ/ หรอืเอ็นเอสหนึง่ของ

ไวรัสไขห้วดัใหญแ่บบจเีอ็มพี
ศ. เกยีรตคิณุ ดร. วนัเพ็ญ ชยัค าภา ปรสติวทิยา

3984 การพัฒนาระบบคน้หายาตา้นไวรัสเดงกีจ่ากไลบรารีข่องยาทีผ่า่นการรับรองแลว้จาก US FDA รศ.ดร.ถาวรชยั ลิม้จนิดาพร กายวภิาคศาสตร์

3985 การศกึษาขอ้ก าหนดมาตรฐานของยาจากสมนุไพรต ารับสัตถกวาตะ รศ.ดร.นพ.ประวทิย ์อัครเสรนีนท์ เภสัชวทิยา

3986
การศกึษาผลขององคป์ระกอบของแบคทเีรยีและโปรตนีทีห่ลัง่ออกมาจาก Escherichia coli ตอ่

การสรา้งผลกึแคลเซยีมออ๊กซาเลท

อาจารย ์ดร. รัตตยิาภรณ์ กัลยา และ น.ส.อร

พรรณ นฤพันธาวาทย์
วทิยาภมูคิุม้กัน

3987 การศกึษาล าดับนวิคลโีอไทดข์องเอ็กโซมเพือ่คน้หายนีกอ่โรคไตผดิปกตใินการขับกรด ผศ. ดร.นัญวรรณ  รุง่โรจน์
งานกลุม่วจัิยและเครอืขา่ยวจัิย (สถาน

สง่เสรมิฯ)

3988
การศกึษาอณูพันธศุาสตรข์องโรคเบาหวานชนดิที ่2 ในครอบครัวชาวไทยทีม่ถีา่ยทอดแบบ 

autosomal dominant โดยใชเ้ทคนคิ Exome Sequencing
ดร.วทพิย ์ตัง้จติตโิภคนิ วทิยาภมูคิุม้กัน

3989
ความสัมพันธข์องการผา่เหลา่ของยนีส ์embB ทีม่ผีลตอ่การดือ้ยาของ ethambutol กับ 

genotype ของเชือ้วณัโรค ในประเทศไทย

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยพ์บชยั งาม

สกลุรุง่โรจน์
จลุชวีวทิยา

3990 ระบบไบโอเซนเซอรส์ าหรับศกึษากลไกการเกดิโรคทีส่ าคัญและการพัฒนายาใหม่ อ.ดร.ศวินนท ์จริวฒัโนทัย เภสัชวทิยา
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1
Course on Image-Guided Adaptive Brachytherapy (IGABT)in Cervical Cancer 

Division fo Radiation Onclogy
9 ต.ค. 60  คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 1

2
การประชมุเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "การฉีดยาโบทลูน่ัิม 

ท็อกซนิ รักษาภาวะกลา้มเนือ้... " ครัง้ที1่/2561
19 ต.ค. 60  หอ้งประชมุ 308-309 อาคารศรสีวรนิทริา 1 57

3 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่1 ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ 9 ต.ค. 60  ศนูย ์SiMSET ชัน้ 10 ตกึอดลุยเดชวกิรม 1 437

4
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน ส าหรับพยาบาลของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)
17 ต.ค. 60  ศนูย ์SiMSET ชัน้ 10 ตกึอดลุยเดชวกิรม 1 53

5
โครงการอบรมผูต้รวจสอบการตดิตัง้ระบบกา๊ซทางการแพทยต์าม NFPA99 (ASSE 

6020 Medical Gas System Inspector Certification Program)
17 ต.ค. 60  ศนูย ์SiMSET ชัน้ 10 ตกึอดลุยเดชวกิรม 1 38

6 SEA PCI OPTIMISATION WORKSHOP 8 ต.ค. 60
 หอ้งปฎบิัตกิารตรวจสวนหัวใจ 

ชัน้ 3 อาคารศนูยโ์รคหัวใจ
1 30

7
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารรักษาผูป่้วยทืม่ภีาวะหัวใจหลอดเลอืดตบี(Calcified 

Vessel) โดยการรักษาดว้ย Rotablator (Rotablator Workshop)
14 ต.ค. 60

 หอ้งปฎบิัตกิารตรวจสวนหัวใจ 

ชัน้ 3 อาคารศนูยโ์รคหัวใจ
1 16

8 ฝึกอบรมทักษะการใสส่ายสวนส าหรับฟอกเลอืด 11 ต.ค. 60
 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการ SiTEC ชัน้ 4 

อาคารศรสีวรนิทริา
1 30

9 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Training Endovascular 18 ต.ค. 60  หอ้งประชมุอดุมฯ ชัน้ 12 ตกึสยามมนิทร์ 1 10

10 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Endovascular Trining Course 31 ต.ค. 60
 หอ้งประชมุสาขาวชิาศลัยศาสตรห์ลอดเลอืด ชัน้ 13 

ตกึสยามนิทร์
1 10

11 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop'University cadaveric Course" 3 ต.ค. 60  ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ชัน้ 5 ตกึอดลุยเดชวกิรม 1 25

12 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop'SRS Workshop" 20 ต.ค. 60
 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการ SiTEC ชัน้ 4 อาคาร

ศรสีวรนิทริา
1 24

13 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"JAPAN-PRESTIGE LP" 25 ต.ค. 60
 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการ SiTEC ชัน้ 4 อาคาร

ศรสีวรนิทริา
1 29

14 Teaching doctor-patient communication 18-20 ต.ค. 60 หอ้งประชมุศษิยเ์กา่ 1 76

15 โครงการเผยแพรค่วามรูสู้ป่ระชาชน "ฉี่ไมพุ่ง่ มุง่สู ้ตอ่มลกูหมากโต" 6 ต.ค. 60 หอผูป่้วย/หน่วยตรวจ 1 112

16 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 31 ต.ค.60 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 11,421

17
ประชมุวชิาการคณุภาพ Quality conference ครัง้ที ่6/2560 เรือ่ง Siriraj KM: เรยีนรู ้

ความตา่ง สรา้งความรู ้สูค่วามปลอดภัยดว้ย Siriraj Concurrent Trigger Tool
18-ต.ค.-60

หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ 

ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7
1 343

18 รับดงูาน หน่วยงานภายนอกคณะฯ ต.ค.-60 ในคณะฯ 6 74

19 วทิยากรสอน Lean คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ม.มหดิล 31-ต.ค.-60 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ม.มหดิล 1 85

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล
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20
รับศกึษาดงูาน จาก ภาควชิาวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์และสงัคม วทิยาลัยเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื
2 ต.ค. 60 หอ้งประชมุ 7008 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 13

21 ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักศกึษาแพทย ์ชัน้ปีที ่2 18-ต.ค.-60 หอกฬีาศริริาชสมัพันธ ์ชัน้ 12 1 196

22 สปัดาหเ์ภสชักรรม 18-ต.ค.-60 โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 21

23

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ (ศริิ

ราชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)

- อาสาสมัครเก็บขอ้มลูโครงการฯ ลงชมุชนวดัเพลงวปัิสสนา

01-ต.ค.-60
ชมุชนวดัเพลงวปัิสสนา 

1 145

24
โครงการสรา้งประสบการณ์อาชพี (Work Experience) ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่

 3 ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร
2 - 10 ต.ค.60 โรงพยาบาลศริริาช 1 126

25

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)

- อาสาสมัครเก็บขอ้มลูโครงการฯ ลงชมุชนวดัอัมพวา

5 - 7 ต.ค.60 ชมุชนวดัอัมพวา 1 386

26

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ

 (ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)

- อาสาสมัครเก็บขอ้มลูโครงการฯ ลงชมุชนเคหะ สน. บางกอกนอ้ย

08-ต.ค.-60 ชมุชนเคหะ สน. บางกอกนอ้ย 1 121

27 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Kanto Trauma approach course" 31 ต.ค. 60
 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ 

ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5
1 17

28
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วย Cardiac Imaging for Nurses 

(หลักสตูร 4 วนั)
1 พ.ย. 60  หอ้งประชมุหมอ่มหลวงบัว กติยิากร 1 20

29 International ESRA Cadaveric Workshop ระหวา่งวนัที ่2-3 พฤศจกิายน 2560 2 พ.ย. 60  ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 25

30 ประชมุเชงิปฏบิัตกิาร iClass Anatomy Cadaver Workshop 6 พ.ย. 60  ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 200

31
Siriraj Pediatric Annual Conference 2017 : Moving Forward to the Excellent 

Child Health
7 พ.ย. 60

 หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิทริา ชัน้ 1 อาคารศรสีว

รนิทริา
1 300

32 "Set up an allergy clinic in general practive" 8 พ.ย. 60  หอ้งบรรยาย 414 และ ตกึศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 50

33
2017 International DIRFloortime Conference A Pathway to Understanding 

and Enganging a Child with..
9 พ.ย. 60

 The Chatrium Hotel Bangkok Riverside ยานนาวา

 กรงุเทพมหานคร
1 75

34

The International Rhinology Update Course ครัง้ที ่24 1.เพือ่เพิม่พนูความรู ้

ความสามารถของโสต ศอ นาสกิแพทยใ์นการตรวจวฉิจิฉัยและรักษาโรคจมกูไซนัสที่

พบบอ่ย

9 พ.ย. 60  ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 60

35
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน ส าหรับบคุลากรท่ัวไปภายนอก

คณะ
10 พ.ย. 60  ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 30
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36
การประชมุเชงิปฏบิัตกิารใชง้านโปรแกรม Expert in Instantaneous wave Free Ratio

 ในประเทศไทย Expert in Instantaneous wave Free Ratio (iFR) In Thailand
12 พ.ย. 60  หอ้งตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศนูยโ์รคหัวใจ ชัน้ 3 1 25

37
การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชวทิยา ส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล

 รุน่ที ่4 ประจ าปี 2560
13 พ.ย. 60

 ศนูยฝึ์กอนรมการผา่ตัดสหสาขาผา่นกลอ้งไทย 

เยอรมัน ในพระราชปูถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ

 สยามบรมราชกมุาร ีภาควชิาสตูศิาสตร์

1 6

38 "Cancer Survival Workshop 2017" 13 พ.ย. 60
 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

(SiMR) ชัน้ 12
1 50

39
โครงการประชมุวชิาการนานาชาต ิ14th Asia-Pacific Conference on Diabetic Limb 

Problems
17 พ.ย. 60

 หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิทริา 

ชัน้ 1 อาคารศรสีวรนิทริา
1 400

40
อบรมเชงิปฎบิัตกิาร เรือ่ง Clinical visit at the center of excellence and a hand-on

 workshop
19 พ.ย. 60  ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 4

41
International Annual Short Course: Ultrasound-guided peripheral nerve block 

workshop
20 พ.ย. 60  ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 26

42
การประชมุวชิาการ Basic Siriraj Adult Reconstructive Surgery Course (ASAR 

2017)
20 พ.ย. 60  หอ้งประชมุ 7006 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 72

43
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
21 พ.ย. 60  ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 10

44
โครงการจัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง การฝึกทักษะการผา่ตัดหใูน Temporal Bone 

ครัง้ที ่38
21 พ.ย. 60  ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 1 1 15

45
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Hip&Knee Recon arthroplasty 

Course"
21 พ.ย. 60  ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 10

46
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารหลักสตูร"ทักษะการใหค้ าปรกึษา แนะน า เพือ่ควบคมุ

ป้องกัน โรคโลหติจางธาลัสซเีมยี"
22 พ.ย. 60  หอ้งประชมุ ตกึอานันทรา ชัน้ 2 1 28

47 SOFT CADAVERIC WORKSHOP: TECHNIQUES IN DEEP BRAIN STIUMLATION 22 พ.ย. 60  ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 40

48
โครงการจัดงานปาฐกถาเกยีรตยิศ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ปาฐกถาสดุ แสง

วเิชยีร ประจ าปี 2560
22 พ.ย. 60  หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 300

49 โครงการ การประชมุเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง “Lyft Day” 22 พ.ย. 60  ภายนอกคณะฯ 1 400

50

The 48th Anniversary of Department of Parasitology, Siriraj Hospital  

International Conference: Towards the New Realm of Parasitology and 

Engineered Antibodies Research"

23 พ.ย. 60
 หอ้งประชมุ 101 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5

 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชัน้ 12
1 140

51

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "การกูช้พีแกผู่ส้มัผัสวตัถุอันตรายและสารพษิ" 

Toxicological and Hazmat Life Support - Asia Pacific Edition 2017 (THLS-AP 

2017)

23 พ.ย. 60  ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 60
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52
โครงการฝึกอบมรมเชงิปฏบิัตกิารรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหัวใจตบีชนดิเรือ้งรัง 

(CTO PCI WORKSHOP)
23 พ.ย. 60  หอ้งตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศนูยโ์รคหัวใจ ชัน้ 3 1 6

53
จัดอบรมประชมุวชิาการเรือ่ง Siriraj Endovascular Aneurysum Treatment 

(Intemediate)
25 พ.ย. 60  ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 20

54
อบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง Clinical visit at the center of excellence and a 

hands-on workshop
26 พ.ย. 60  ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 2

55 การจัดท าสือ่การเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 2-3 พ.ย. 60  หอ้งบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา 1 128

56 Essential Skills for Clinical Teachers 6-7 พ.ย. 60  หอ้งประชมุ 1514 อาคาร 100 ปีพระศรฯี 1 50

57
โครงการ Pearls in Medical Education ครัง้ที ่6 Transformative Learning : How 

to do it? การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง : เขาก ากับอยา่งไร?
8 พ.ย. 60  หอ้งบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา 1 101

58 ความรูพ้ืน้ฐานของการจัดสอบในโรงเรยีนแพทย์ 9-11 พ.ย. 60  หอ้งบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา 1 173

59 Essential Skills for Clinical Teachers Online Course 27 พ.ย. 60 1 3

60 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้การพยาบาลผูป่้วยCardiac  Imaging  for  Nurse 6 - 9 พ.ย60 หอ้งประชมุหมอ่มหลวงบัว 1 13

61 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 30 พ.ย.60  พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 12 8,108

62

งานมหกรรมคณุภาพ (Quality Fair) ประจ าปี 2560 เรือ่ง “Value-Based 

Management Leading Siriraj to High Performance Organization : การจัดการ

คณุคา่ศริริาชสูอ่งคก์รสมรรถนะสงู”

9 -10 พ.ย.60
หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรี

นครนิทร ์ชัน้ 15
1 1,180

63 รับดงูาน หน่วยงานภายนอกคณะฯ พ.ย.-60 ในคณะฯ 10 128

64 18 พ.ย. 60 65

65 19 พ.ย. 60 48

02-พ.ย.-60 ตกึอ านวยการ ชัน้ 2 หอ้งเล็ก 15

23-พ.ย.-60 หอ้งประชมุสถตินมิานการ ตกึอดลุย ์ชัน้ 8 21

67
Lean Clinic โครงการ Lean Nursing Document 

ฝ่ายการพยาบาล
22 พ.ย. 60

หอ้งประชมุ AB ฝ่ายการพยาบาล 

ตกึ 84 ปี ชัน้ 2
1 25

Lean Clinic โครงการ Lean งานการพยาบาลรังสวีทิยา 23 พ.ย. 60 หอ้งประชมุเล็ก ตกึ 72 ปี ชัน้ 6 1 5

Lean Clinic ความกา้วหนา้โครงการรว่มกับนสิติจฬุาฯ 24 พ.ย. 60 หอ้งประชมุสถตินมิานการ ตกึอดลุย ์ชัน้ 8 1 4

69 รับศกึษาดงูาน จาก สถาบันพระปกเกลา้ 15 พ.ย.60 หอ้งประชมุ D204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 25

70
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้KM Tool เครือ่งมอืยกระดับความรูเ้พือ่พัฒนางาน (งานการ

พยาบาลผูป่้วยพเิศษ)
27 พ.ย.60 หอ้งประชมุ 7008 ตกึสยามนิทรช์ัน้ 7 1 48

71 มหกรรมสขุภาพ 6 - 7 พ.ย.60 โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 632

68

สมัมนา เรือ่ง การตดิตามผลการด าเนนิการ Siriraj Initiatives for Performance 

Excellence (SiIPEx)
หอ้งโถงจัดแสดง  อาคาร  SIMR ชัน้ 12 1

66 Lean Clinic โครงการขนสง่สิง่สง่ตรวจ ภาควชิาพยาธวิทิยา 1
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

72 โครงการ Stress Management - training for the trainers รุน่ที ่2 6 - 7 พ.ย.60 หอ้งจฬุาภรณ์ สยามนิทร ์ชัน้ 2 1 38

73 ทดสอบสมรรถภาพนักศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 13-พ.ย.-60 รพ.ศริริาช ปิยมหาราชการณุย ์ชัน้ 7 1 57

74 วนัเบาหวานโลก 14-พ.ย.-60 ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 1 84

75 วนัโรคหลอดเลอืดสมองโลก 27 - 28 พ.ย.60 โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 69

76

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)

- อาสาสมัครเก็บขอ้มลูโครงการฯ ลงชมุชนวดัเพลงวปัิสสนา

25-26.พ.ย.60
ชมุชนวดัไชยทศิ

1 543

77
อบรมระยะสัน้ ทักษะการตรวจหัวใจดว้ยคลืน่ความถีส่งูผา่นทางหลอดอาหารระหวา่ง

และหลังผา่ตัด ส าหรับแพทยช์าวไทย รุน่ที ่2
1 ต.ค. 60 หอ้งประชมุ 2 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 10 1 2

78 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่งการเรยีนรูแ้บบ Active learning 2 ต.ค. 60
หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี

นครนิทร ์ชัน้ 15
1 140

79
โครงการอบรมผูต้รวจสอบการตดิตัง้ระบบกา๊ซทางการแพทยต์าม NFPA99 (ASSE 

6020 Medical Gas System Inspector Certification Program)
17 ต.ค. 60 ศนูย ์SiMSET ตกึอดยุเดชวกิรม ชัน้ 10 1 17

80
Laser Surgery in Urology 1. เพือ่ทบทวนความเกีย่วกับการสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิ

ปัสสาวะ และการผา่ตัดรักษาตอ่มลกูหมากโดยใชเ้ลเซอร์
1 พ.ย. 60 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 40

81 หลักสตูร Short course training in skin laser surgery 6 พ.ย. 60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 2

82 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Trauma approach Course" 29 พ.ย. 60 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 15

83
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู ส าหรับพยาบาลในเครอื

โรงพยาบาลปากน ้าโพ จังหวดันครสวรรค์
30 พ.ย. 60 ศนูย ์SiMSET ตกึอดยุเดชวกิรม ชัน้ 10 1 54

84
หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏบิัตกิารบ าบัด

ทดแทนไต
1 ธ.ค. 60

หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 

ตกึ 84 ปี ชัน้ 11
1 40

85 โครงการเลีย้งเด็กยคุไทยแลนค ์4.0 อยา่งไร ใหฉ้ลาด อารมณ์ด ีมสีขุภาพแข็งแรง 1 ธ.ค. 60
ศนูยรั์บเลีย้งและพัฒนาเด็กศริริาช อาคารหอพัก

พยาบาล ชัน้ 1 ตกึปฐมภมูิ
1 30

86 Transesophageal echocardiography workshop 2 ธ.ค. 60
หอ้งประชมุหมอ่มหลวงบัว กติยิากร ตกึศนูยโ์รคหัวใจ 

ชัน้ 15
1 30

87
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"MDT Japan BKP training cadaver 

workshop"
2 ธ.ค. 60 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 25

88
ฝึกอบรมเรือ่ง Childhood Immunization จาก National Healthcare Group 

Polyclinic จากประเทศสงิคโปร์
4 ธ.ค. 60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 3

89 โครงการประชมุเชงิปฎบิัต ิ5th Intervention Pain Forum 6 ธ.ค. 60 หอ้งผา่ตัด ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 4 1 20

90 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"MDT SEA Tumor Trauma Crouse" 6 ธ.ค. 60 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 25

91 เรือ่ง Thai chapter of CT Advances (Powered by GE Healtthcare) 8 ธ.ค. 60 หอ้งประชมุ 101 ชัน้ 1 ตกึ  SiMR 1 45
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92
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
12 ธ.ค. 60 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 10

93
ประชมุวชิาการวสิญัญศีริริาชประจ าปี 2560 "7th Asia Anesthesia Forum & 6th 

Annual Siriraj Conference"
15 ธ.ค. 60 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 300

94
ประชมุวชิาการ เรือ่ง Siriraj Child Psychiatry and Pediatrics 1st Annual 

Conference
15 ธ.ค. 60

หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี

นครนิทร ์ชัน้ 15
1 200

95 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตเิรือ่ง Pain management 16 ธ.ค. 60 หอ้งประชมุภาควชิาวสิญัญวีทิยา ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 10 1 30

96 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารวสิญัญศีริริาช ประจ าปี 2560 16 ธ.ค. 60 ศนูย ์SiMSET ตกึอดยุเดชวกิรม ชัน้ 10 1 190

97
ฝึกอบรมหลักสตูร Training on Quality Assurance and Accreditation Process in 

Health Professional Education Institutes
18 ธ.ค. 60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 6

98 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Peripheral Intervention Workshop 19 ธ.ค. 60 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 10

99

การประชมุเชงิปฏบิัตกิารการรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหัวใจตบี (PCI) ดว้ยวธิกีารใช ้

สายสวนผา่นทางขอ้มอืท ีSheathless guiding Catheterization for Trans radial 

approach

21 ธ.ค. 60
หอ้งปฏบิัตกิารตรวจสวนหัวใจ อาคารศนูยโ์รคหัวใจ 

ชัน้ 3
1 8

100
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาต ิเรือ่ง “2017 Facial Rejuvenation 

Symposium”
22 ธ.ค. 60 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 20

101 การเรยีนรูแ้บบ Active learning 18 ธ.ค. 60 หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรฯี 1 85

102 โครงการดนตรจีติอาสา พาใจเป็นสขุ ครัง้ที ่2 4 ธ.ค. 60 หอผูป่้วย 1 16

103 โครงการประชมุวชิาการ เรือ่ง ระบบสขุภาพระดับปฐมภมูิ 6 ธค. 60 หอ้งประชมุงานบรกิารสขุภาพปฐมภมูิ 1 46

104 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 31 ธ.ค.60  พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 7,423

105
ประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality conference) ประจ าปี 2560 เรือ่ง "สรา้งคณุคา่ จาก

การจัดการขอ้มลู : Value creation from big data management"
27-ธ.ค.-60 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิชัน้ 7 1 298

106 รับดงูาน หน่วยงานภายนอกคณะฯ พ.ย.-60 ในคณะฯ 12 151

107
การเขา้รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กระบวนการน าองคก์รระดับภาควชิา สถาน ศนูย ์และ

โรงเรยีน
8 ธ.ค 60 ณ  หอ้งโถงจัดแสดง อาคาร SIMR ชัน้ 12 1 29

108
การอบรม “การใชผ้ลลัพธต์ัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า” ส าหรับ

หน่วยงานทางคลนิกิ ครัง้ที ่1
25-ธ.ค.-60 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 62

109
ประชมุความกา้วหนา้โครงการ Lean "Rapid Improvement Event" กลุม่ Lean 

Facilitator
ธ.ค.-60 หอ้ง 204 อาคารศรสีวรนิทริา 1 38

110
ประชมุความกา้วหนา้โครงการ Lean "Rapid Improvement Event" กลุม่ Lean 

Facilitator
ธ.ค.-60 หอ้ง 203 อาคารศรสีวรนิทริา 1 44

111 Lean Clinic โครงการ Electronic Nursing Document ธ.ค.-60 หอ้งประชมุ AB ฝ่ายการพยาบาล ตกึ 84 ปี ชัน้ 2 1 18
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112
สอน เรือ่ง พลังการบรหิารจัดการขอ้มลู (Powerful Information Management) 

ส าหรับหน่วยงานทางคลนิกิ
ธ.ค.-60 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 50

113 สอน เรือ่ง Control Chart งานพัฒนาคณุภาพ ฝ่ายการพยาบาล ธ.ค.-60 หอ้งประชมุ AB ชัน้ 2 ฝ่ายการพยาบาล 1 50

114
ประชมุความกา้วหนา้โครงการ Lean "Rapid Improvement Event" กลุม่ Lean 

Facilitator
ธ.ค.-60 หอ้ง 203 อาคารศรสีวรนิทริา 1 37

115 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้CoP of CoP 14 ธ.ค. 60 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ อาคารสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 72

116 การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ส าหรับบคุลากรงานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ ฝ่ายการพยาบาล 21 ธ.ค. 60 หอ้งประชมุ 1317 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 13 1 21

117 การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ส าหรับบคุลากรงานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ ฝ่ายการพยาบาล 22 ธ.ค. 60 หอ้งประชมุ 1317 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 13 1 22

118 วทิยากรบรรยายหัวขอ้ "การออกก าลังกายเพือ่การควบคมุน ้าหนัก" 22-ธ.ค.-60 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ ชัน้ 3 1 20

119

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)

- อาสาสมัครเก็บขอ้มลูโครงการฯ ลงชมุชน

16 - 17 ธ.ค.60

ชมุชนปลายซอยจรัญสนทิวงศ ์29 (ฝ่ังขวา)

ชมุชนปลายซอยจรัญสนทิวงศ ์29 (ฝ่ังซา้ย)

ชมุชนหลังตลาดนครหลวง

ชมุชนจรัญ 31 รวมใจ

ชมุชนสายใตเ้กา่

1 657

120 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Online 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 788 0

121 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น E-Public Health Library 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 12

122 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Website คณะฯ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 254

123
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Social Media ไดแ้ก ่

Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็นตน้
1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 237

124 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Application 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 40

125 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Channel 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 40

126 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นจอ LCD/LED รอบทางเดนิ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 72

127 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางโทรทัศน์ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 84

128 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางวทิยุ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 76

129 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทาง นสพ. นติยสาร วารสาร 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 151

130 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นโปสเตอรต์ดิบอรด์ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 205

131 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นวารสารภายในคณะฯ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 135

132
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และสือ่อนไลน ์ไดแ้ก ่เสยีง

ตามสาย /LineGroup/E-mail
1 ต.ค.- 31 ธ.ค.60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 316

2,583 38,234รวมทัง้ส ิน้ ไตรมาสที ่1
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

1
โครงการอบรมเชงิปฏบิัต ิเรือ่ง การจัดท าขอ้สอบ MCQ และ OSCE ส าหรับวทิยาลัย

แพทยฉุ์กเฉนิแหง่ประเทศไทย
1 ธ.ค. 60

หอ้งบรรยาย 3A01 

อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A
1 69

2 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่2 ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ 1 ม.ค. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 10 1 54

3
ฝึกอบรมหลักสตูร Anticoagulants International Training  Program ราชอาณาจักร

ภฏูาน
8 ม.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 1

4 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"JAPAN-PRESTIGRE LP training" 10 ม.ค. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 12

5 Meet the Experts in Dermatology: Interesting Issues of the 21st Century 11 ม.ค. 61
หอ้งประชมุตรเีพ็ชร ์อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรคีริ

นทร ์ชัน้ 15
1 100

6 9th Siriraj Cardiovascular Conference 2018 12 ม.ค. 61 โรงแรมเชอราตัน หัวหนิ จ.เพชรบรุี 1 300

7
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric WorkshopOsaka University Knee and Shoulder

 Surgical Skills Bangkok
15 ม.ค. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 5 1 40

8
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Renaissance System Experience for

 Surgeons"
19 ม.ค. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 32

9
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Zimmer Biomet China 

Institute-Extremities course"
22 ม.ค. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 30

10 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"East Japan region course " 23 ม.ค. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 5 1 15

11 Cardiac MRI workshop 2018 25 ม.ค. 61 หอ้งประชมุวกีจิ วรีานุวตัติ ์ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 3-4 1 100

12 จัดประชมุเสรมิส าหรับ Prince Mahidol Award Conference 2018 29 ม.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 200

13

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "การประยกุตใ์ช ้Simulation ทางการแพทย ์ส าหรับ

อาจารยแ์พทย ์ในการประชมุวชิาการ Prince Mahidol Award Youth Program 

Conference 2018"

30 ม.ค. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 10 1 60

14
โครงการจัดงานปาฐกถาเกยีรตยิศ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ปาฐกถารางวลั

สมเด็จเจา้ฟ้ามหดิล ประจ าปี 2560
30 ม.ค. 61 หอ้งประชมุราชปนัดดา อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 1 400

15 พืน้ฐานการวจัิยการศกึษา (Introduction to Education Research)” 4-5 ม.ค. 61 หอ้งบรรยาย 3A01  ตกึศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 1 47

16
โครงการ Pearls in Medical Education ครัง้ที ่1 Medical students’ attitudes 

toward rural practice  ทัศนคตขิองนักศกึษาแพทยต์อ่การท างานในชนบท
10-ม.ค.-61 หอ้งบรรยาย 3A01  ตกึศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 1 51

17 การจัดท าขอ้สอบ MCQ และ OSCE ส าหรับวทิยาลัยแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ประเทศไทย 18-19 ม.ค. 61 หอ้งบรรยาย 3A01  ตกึศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 1 52

18 การอบรมพัฒนาแพทยศาสตรศกึษาผา่นระบบ Online 28 พ.ย.-29 ม.ค.61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 40

19
หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิัตกิารบ าบัด

ทดแทนไตรุน่ที ่5
8 ม.ค.- 16 พ.ย 61 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 28

20 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้การพยาบาลจักษุวทิยา รุน่ที ่5 15 - 26 ม.ค 61 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 13

21 โครงการอบรม  Safety in Contrast Medium:Role of Radiology Nurse รุน่ที2่ 11 - 12 ม.ค 61 ณ หอ้งประชมุ 201 1 27
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22 โครงการศริริาชเพือ่สงัคม เรือ่ง รังสใีนชวีติประจ าวนั (Radiation in Daily Life) 17 ม.ค. 61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ 1 76

23 โครงการวนัเด็ก เสรมิความรูเ้ตมิสขุภาวะ ครัง้ที ่2 13 ม.ค. 61 ชมุชนวนัวเิศษ 1 163

24 โครงการปีใหมแ่ละวนัเด็กเพือ่ผูป่้วยเด็ก โรงพยาบาลศริริาช 11 - 20 ม.ค. 61 หอ้งประชมุประสงค ์ตูจ้นิดา 1 147

25 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 31 ม.ค.61  พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 7,338

26
ประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality conference) ครัง้ที ่1/2561  เรือ่ง “จากงานประจ าสู่

นวตักรรม เพือ่ศริริาชเป็นเลศิและยั่งยนื”
11-ม.ค.-61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิชัน้ 7 1 299

27 รับดงูาน หน่วยงานภายนอกคณะฯ ม.ค.-61 ในคณะฯ 9 177

28
อบรบเรือ่ง การประเมนิตนเองตามเกณฑ ์TQA ตามบรบิทศริริาช  

หมวด 4
29-ม.ค.-61 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 204

29
อบรบเรือ่ง การประเมนิตนเองตามเกณฑ ์TQA ตามบรบิทศริริาช  

หมวด 3
31-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 204

30
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานทางคลนิกิ ครัง้ที ่2
03-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 67

31
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานทางคลนิกิ ครัง้ที ่3
04-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 64

32
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานทางคลนิกิ ครัง้ที ่4
05-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 81

33
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานทางคลนิกิ ครัง้ที ่5
10-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 55

34
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานทางคลนิกิ ครัง้ที ่6
11-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 44

35
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานทางคลนิกิ ครัง้ที ่7
12-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 75

36
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานทางคลนิกิ ครัง้ที ่8
12-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 44

37 อบรมเรือ่ง การประเมนิตนเองตามมาตรฐาน Advanced HA 15-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 102

38
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

ส านักงานภาควชิา
17-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 97

39
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานทางคลนิกิ สงักัดภาควชิา
18-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 100

40
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานสนับสนุน ครัง้ที ่1
23-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 47
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41
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานสนับสนุน ครัง้ที ่2
26-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 60

42
อบรม เรือ่ง การใชผ้ลลัพธ ์ตัวชีว้ดัเพือ่สรา้งโอกาสและคณุคา่ในงานประจ า ส าหรับ

หน่วยงานสนับสนุน ครัง้ที ่3
30-ม.ค.-61 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 46

43 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานทางคลนิกิ 03-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 67

44 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานทางคลนิกิ 04-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 64

45 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานทางคลนิกิ 05-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 81

46
Lean Clinic น าเสนอความกา้วหนา้โครงการวจัิยและพัฒนาระบบงานรว่มกับ

โรงพยาบาลศริริาช
08-ม.ค.-61 หอ้ง PK 1 ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 2 1 18

47 สอน Logic Model งานการพยาบาลพเิศษ 09-ม.ค.-61 หอ้งประชมุตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 28

48 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานทางคลนิกิ 10-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 55

49 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานทางคลนิกิ 11-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 44

50 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานทางคลนิกิ 12-ม.ค.-61 หอ้ง 201 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 75

51 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานทางคลนิกิ 12-ม.ค.-61 หอ้ง 201 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 44

52 สอน Control Chart 15-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร์ 1 102

53 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  17-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2  1 97

54 วทิยากร โครงการ From strategic planning to process & performance excellence
18-19 ม.ค.61 

เดอะไทดร์สีอรท์ บางแสน จ.ชลบรุี 1 254

55 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานทางคลนิกิ  18-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2  1 100

56 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน   23-ม.ค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2  1 47

57 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน   30-ม.ค.-61 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 1  1 46

58
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้KM Tool เครือ่งมอืยกระดับความรูเ้พือ่พัฒนางาน

 (กลุม่ชมุชนนักปฏบิัต:ิ CoP)
26 ม.ค. 61 หอ้งประชมุสมาคมศษิยเ์กา่แพทยศ์ริริาช ชัน้ 2 1 38

59
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ

 (ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)
18-22 ม.ค.61 เซ็นทรัลป่ินเกลา้ 1 897

60
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบ ฐานขอ้มลูสขุภาพ

 (ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)
24-25 ม.ค.61 โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง 1 1,667

61 ฝึกอบรมระยะสัน้ในหลักสตูร "Basic Endoscopy Course" 13 พ.ย. 60 หอ้งประชมุวกีจิ วรีานุวตัติ ์ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 3-4 1 1

62 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลจักษุวทิยา (หลักสตูร 10 วนั) 26 ธ.ค. 60 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 25

63 หลักสตูร Short course training in skin laser surgery 8 ม.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 1
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64
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"East Japan region Chiba Univ & 

Ibaragi Univ Joint Course"
31 ม.ค. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 5 1 20

65 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่3 ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ 1 ก.พ. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 54

66
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาต ิเรือ่ง “2018, 4th GALAA Pre-congress in 

Bangkok”
2 ก.พ. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 10 1 12

67
โครงการฝึกอบรมวทิยากรเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานและผูช้ว่ยสอนการ

ชว่ยชวีติขัน้สงู ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ
5 ก.พ. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 10 1 8

68
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชวทิยาส าหรับแพทยแ์ละ

พยาบาล รุน่ที ่1 ประจ าปี 2561
5 ก.พ. 61 หอ้งประชมุวกีจิ วรีานุวตัติ ์ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 3-4 1 6

69
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
6 ก.พ. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 10

70 The Present and Future of Transfusion Medicine 6 ก.พ. 61 โรงแรมเอส ด ีอเวนวิ ป่ินเกลา้ 1 250

71
การประชมุวชิาการ "101 ปี อายรุศาสตรศ์ริริาช" (101st Anniversary of Siriraj 

Internal Medicine) Theory to Clinical Practice
6 ก.พ. 61 หอ้งประชมุราชปนัดดา อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 1 700

72
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Chugoku region Yamaguchi Univ 

Arthroplasty Course"
6 ก.พ. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 5 1 15

73 The Third Abbas's Advanced Course in Basic and Clinical Immunology 8 ก.พ. 61 หอ้งประชมุอาทติยาทรกติตคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 200

74 ฝึกอบรมดงูาน จากประเทศบังคลาเทศ 9 ก.พ. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 20

75 Research Presentation and Proposal Development in Immunology Workshop 10 ก.พ. 61 หอ้งประชมุ 7005 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 40

76 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"MDT OLIF Course" 11 ก.พ. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 30

77
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric TOSSM Cadaveric Workshop for Sports 

Medicine Fellows 2018"
12 ก.พ. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 20

78
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Wrist and Elbow Arthroscopic 

Cadaveric Workshop"
17 ก.พ. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 13

79
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "Advanced FESS Surgical Approaches and 

Technologies Course" (SAT)
19 ก.พ. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 25

80
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "Pre course Advanced FESS Surgical 

Approaches and Technologies Course" (SAT)
20 ก.พ. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 25

81
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
20 ก.พ. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 10

82
โครงการอบรมผูด้แูลระบบแกส๊ทางการแพทย ์รุน่ที ่1 ส าหรับชา่งเทคนคิ หรอืผูด้แูล

ระบบแกส๊ทางการแพทยภ์ายนอกคณะ ปีงบประมาณ 2561
20 ก.พ. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 10 1 20
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83
ฝึกอบรมในหัวขอ้ Short-Training Program in Flow Cytometry System สาธารณรัฐ

แหง่สหภาพเมยีนมาร์
20 ก.พ. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 1 1

84
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Kansai region Trauma Approach 

Course"
21 ก.พ. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 5 1 16

85
ประชมุวชิาการประจ าปี The 7th Siriraj Neuroscience Annual Conference 

(7th SNAC)
22 ก.พ. 61 หอ้งประชมุวกีจิ วรีานุวตัติ ์ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 3-4 1 150

86 Essential skills for clinical teachers 15-16 ก.พ. 61 หอ้งประชมุศษิยเ์กา่ 1 48

87 การอบรมพัฒนาแพทยศาสตรศกึษาผา่นระบบ Online 30 ม.ค.-27 ก.พ.61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 23

88 หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสวีทิยา รุน่ที ่4 5 ก.พ.-25 พ.ค. 61 ณ หอ้งประชมุ 201อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 23

89 โครงการฝึกอบรมตดิอาวธุผูบ้รหิารมอืใหม ่ รุน่ที ่12 2 ก.พ.-30 ม.ีค.61 ณ หอ้งประชมุ 202 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 24

90 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ : การพยาบาลปรศิัลยกรรมเฉพาะสาขา  5 - 16 ก.พ.61
ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 

ตกึ 84 ปี ชัน้ 11
1 12

91 โครงการOpen House:การสง่เสรมิและแกไ้ขปัญหาการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ครัง้ที1่ 15 ก.พ.61 ณ หอผูป่้วยงานการพยาบาลกมุาร 1 11

92 หลักสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยแผลไหม ้ 5 - 9 ก.พ.61 ณ หอผูป่้วยอบุัตเิหต ุ3 1 11

93 หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 12 - 23 ก.พ.61 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 21

94 หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : การพยาบาลผูป่้วยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 26 - 28 ก.พ.61 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 31

95 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผูป่้วย รุน่ที ่3 6 ก.พ.61 ณ หอ้งประชมุ 7008 1 43

96
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : การพยาบาลผูป่้วยเด็กทีม่ปัีญหาวกิฤตระบบหายใจ 

ครัง้ที ่1
21 - 23 ก.พ.61 ณ หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ 1 12

97 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 28 ก.พ.61  พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 3,697

98
ประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality conference) ครัง้ที ่2/2561  เรือ่ง “Lean อยา่งไรให ้

ไรร้อยตะเข็บ”
20-ก.พ.-61 หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิทร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 1 305

99 อบรม เรือ่ง "เทคนคิและการเยีย่มส ารวจภายใน ประจ าปี 2561" 05-ก.พ.-61
หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี

นครนิทร์
1 178

100 ประชมุชีแ้จงเกณฑพ์จิารณาตัดสนิรางวลัโครงการตดิดาว ประจ าปี 2560 15-ก.พ.-61 หอ้งประชมุอทติยาธร กติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 249

101

อบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "แนวทางการจัดท า TOR และเกณฑก์ารพจิารณาคัดเลอืก

เพือ่การจัดซือ้น ้ายาในกลุม่การทดสอบทีใ่ชเ้ครือ่งตรวจการวเิคราะหอ์ัตโนมัตทิีเ่ป็น

เครือ่งตัง้ของบรษัิทผูข้ายน ้ายา"

15-ก.พ.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์  ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 74
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102
การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารบรหิารจัดการทีเ่ป็นเลศิ ครัง้ที ่2/2561 “จัดการกระบวนการ

อยา่งไร ใหไ้ดผ้ล(ลัพธ)์ดแีละไดใ้จ
21-ก.พ.-61 ณ หอ้งบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3 1 82

103
ประชมุทบทวนเอกสารคณุภาพ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 

หอ้งปฏบิัตกิารภาควชิาทางคลนิกิ
22-ก.พ.-61 หอ้งประชมุ B202 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 43

104
ประชมุทบทวนเอกสารคณุภาพ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 

หอ้งปฏบิัตกิารภาควชิาทางคลนิกิ
23-ก.พ.-61 หอ้งประชมุ C203 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 43

105 รับศกึษาดงูาน 1-28 ก.พ.61  ภาควชิา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ 15 354

106 สอน Powerful Information Management ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน   1 ก.พ. 61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2  1 36

107 สอน UM 5 ก.พ. 61 คณะพยาบาลศาสตร ์ม.มหดิล บางกอกนอ้ย 1 80

108 สอน Lean 5 ก.พ. 61 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์จ.ชลบรุี 1 110

109 สอน Control chart 6 ก.พ. 61 โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง 1 100

110 วทิยากรงานการพยาบาลรังส ีเรือ่ง "สารสนเทศเพือ่พัฒนาคณุภาพการบรกิารทางรังส"ี 9 ก.พ. 61 หอ้งคอมพวิเตอร ์621 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 6 1 30

111 Lean อยา่งไรใหไ้รร้อยตะเข็บ 20 ก.พ. 61 หอ้งประชมุราชปนัดดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 1 294

112 สอน Control Chart 21 ก.พ. 61 หอ้งประชมุทับทมิ สถาบันบ าราศนราดรู 1 42

113 สอน Control Chart 22 ก.พ. 61 โรงพยาบาลกลาง 1 60

114 กจิกรรมอบรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้“ถอดบทเรยีนแบบเรยีบงา่ย สไตล ์Siriraj” 7 ก.พ. 61 หอ้งประชมุสมาคมศษิยเ์กา่แพทยศ์ริริาช ชัน้ 2 1 31

115 รับศกึษาดงูาน จาก บรษัิท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 18 ก.พ. 61
หอ้งประชมุปาลวฒันว์ไิชย 1 (627) 

ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 6
1 26

116 งานวิง่ 101 ปี อายรุศาสตร์ 11-ก.พ.-61 ลานพลับพลาสยามนิทราศริริาชานุสรณีย์ 1 3,034

117 โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพตามแบบฉบับ วป.สญัจร 28-ก.พ.-61 หอ้ง 1514 อาคารสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 14

118
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)
20-ก.พ.-61 โรงเรยีนสวนอนันต์ 1 205

119
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)
24 - 25 ก.พ.61

ชมุชนสนัตสิขุ

ชมุชนเหนอืวดัสงิหไกรสร

ชมุชนซอยบา้นชา่งหลอ่

ชมุชนวดัวเิศษการ-วดัฉมิทรายกาวาส

1 1,022

120 โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 27 - 28 ก.พ.61 หน่วยปฐมภมูศิริริาช 1 118

121 ประชมุวชิาการ SEA OCT Workshop 2018 3 ม.ีค. 61 หอ้งประชมุ วปรอ 333 อาคารศนูยโ์รคหัวใจ ชัน้ 7 1 15

122
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Kansai region Trauma Approach 

Course"
4 ม.ีค. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 30
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123
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Spineart Academy Carvical & 

Lumbar Degenerative"
9 ม.ีค. 61

ศนูยอ์บรมทักษะหัตถการทารการแพทยศ์ริริาช SiTEC 

อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 65

124
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Kansai region Trauma Approach 

Course"
10 ม.ีค. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 16

125 โครงการอบรมหลักสตูรประกาศนยีบัตรผูฝึ้กสอนสว่นบคุคล รุน่ที ่17 11 ม.ีค. 61 หอ้งประชมุ 8009 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 8 1 25

126 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"MDT Trauma course" 11 ม.ีค. 61
ศนูยอ์บรมทักษะหัตถการทารการแพทยศ์ริริาช SiTEC 

อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 30

127
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"3rd Brachial Plexus Cadaveric 

Dissection Course"
14 ม.ีค. 61

ศนูยอ์บรมทักษะหัตถการทารการแพทยศ์ริริาช SiTEC 

อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 80

128
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน ส าหรับบคุลากรของบรษัิท

จัดหางาน มายโ์ฮมเซอรว์สิ จ ากัด
15 ม.ีค. 61

ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง SiMSET ตกึ

อดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10
1 30

129 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารและงานประชมุวชิาการประจ าปี 2561 16 ม.ีค. 61
หอ้งประชมุตรเีพ็ชร ชัน้ 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ

ศรนีครนิทร์
1 700

130
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"MDT SEA Fundamental Principles 

Spine Surgery"
18 ม.ีค. 61

ศนูยอ์บรมทักษะหัตถการทารการแพทยศ์ริริาช SiTEC 

อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 40

131 ประสาทพยาธวิทิยาน่ารู ้ 18 ม.ีค. 61 หอ้งประชมุสถตินมิานการ ตกึอดยุเดชวกิรม ชัน้ 8 1 50

132 อบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง 11th ATEP VATS Lobectomy Workshop 23 ม.ีค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 40

133 Thai Traditional Medicine & Teaching and Learning of Anatomy in Thailand 23 ม.ีค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 14

134

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "การประยกุตใ์ช ้Simulation ส าหรับการจัดการเรยีน

การสอนทางคลนิกิ ส าหรับ ส านักงานบรหิารโครงการรว่มผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท

 (สบพช.)"

23 ม.ีค. 61
ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง SiMSET ตกึ

อดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10
1 32

135

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "การสรา้งทมีบรหิารจัดการทรัพยากรเพือ่สนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอน ดว้ย Simulation ส าหรับส านักงานบรหิารโครงการรว่มผลติ

แพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท (สบพช.)"

23 ม.ีค. 61
ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง SiMSET ตกึ

อดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10
1 24

136
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาตเิรือ่ง “Multimodality Approaches in 

Aesthetic Practice”
25 ม.ีค. 61

ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง SiMSET ตกึ

อดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10
1 50

137 โครงการประชมุวชิาการ Menopause Academic Conferecne 2018 28 ม.ีค. 61 โรงแรมแมน่ ้ารามาตา้พลาซา่ บางกอกรเิวอรไ์ซต์ 1 500

138 "Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)" 30 ม.ีค. 61
หอ้งประชมุ 101 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 

ธันวามคม 2550
1 80

139 โครงการประชมุวชิาการจติเวชปฏบิัต ิ2018 31 ม.ีค. 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามมนิทร ์ชัน้ 7 1 300

140
การฝึกอบรมระยะสัน้ หลักสตูร Training Short Course in Pathology ส าหรับพยาธิ

แพทยจ์ากประเทศเมยีนมา
31 ม.ีค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 5
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141
โครงการอบรม ทักษะการตรวจหัวใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งูผา่นทางหลอดอาหาร

ระหวา่งและหลังผา่ตัด รุน่ที ่1
31 ม.ีค. 61 หอ้งประชมุ 2 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 10 1 2

142
อบรมระยะสัน้ทักษะการตรวจหัวใจดว้ยคลืน่ความถีส่งูผา่นทางหลอดอาหารระหวา่ง

และหลังผา่ตัดของแพทยต์า่งชาติ
31 ม.ีค. 61 หอ้งประชมุ 2 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 10 1 1

143 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่4 ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ 31 ม.ีค. 61
ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง SiMSET ตกึ

อดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10
1 54

144 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"DPS Hip Cadaver Course" 31 ม.ีค. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 23

145
การวดัและประเมนิผลนักศกึษาชัน้คลนิกิ (Assessment workshop for clinical 

teachers)
14-16 ม.ีค. 61 หอ้งบรรยาย A301 อาคารศรสีวรนิทริา 1 168

146 การอบรมพัฒนาแพทยศาสตรศกึษาผา่นระบบ Online 28 ก.พ. - 28 ม.ีค. shee.si.mahidol.ac.th/online 1 26

147
โครงการ Pearls in medical education เรือ่ง สอนความเป็นวชิาชพีแพทยใ์หแ้ก่

นักศกึษายคุศตวรรษที ่21 อยา่งไรจงึจะดี
21-ม.ีค.-61 หอ้งบรรยาย A301 อาคารศรสีวรนิทริา 1 50

148 โครงการOpen House : ระบบบรหิารจัดการ ทารกแรกเกดิระยะวกิฤต  ครัง้ที ่2 20 ม.ีค 61 ณ หอผูป่้วยเด็กวกิฤต 1 3

149 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : เพิม่ประสทิธภิาพการดแูลผูป่้วยวกิฤตทางการหายใจ 19 -22 ม.ีค 61 ณ หอหอ้งประชมุฝ่ายฯ 1 23

150 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 31 ม.ีค.61  พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 6,241

151 ประชมุวชิาการ HA National Forum ครัง้ที ่19 theme "คณุคา่ คณุภาพ คณุธรรม" 14-16 ม.ีค.61 ศนูยก์ารประชมุ IMPACT FORUM เมอืงทองธานี 1 172

152

อบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง แนวทางการจัดท า TOR และเกณฑก์ารพจิารณาคัดเลอืก

เพือ่การจัดซือ้น ้ายาในกลุม่การทดสอบทีใ่ชเ้ครือ่งตรวจวเิคราะหอ์ัตโนมัตทิีเ่ป็นเครือ่ง

ตัง้ของบรษัิทผูข้ายน ้ายา" ครัง้ที ่2

22-ม.ีค.-61 หอ้งประชมุ 4 และ 5 ตกึอ านวยการ ชัน้ 3 1 74

153 อบรมส าหรับผูเ้ยีย่มส ารวจภายใน “จากนโยบายสูก่ารปฏบิัตใินระบบงานส าคัญเพือ่การเยีย่มส ารวจภายใน”23-ม.ีค.-61 หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2 1 199

154
อบรมการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2559 เรือ่ง "ขอ้ก าหนด

ของเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ EdPEx/TQA"
30-ม.ีค.-61 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 54

155 รับศกึษาดงูาน 1-31 ม.ีค.61  ภาควชิา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ 16 167

156 วทิยากร เรือ่ง การทบทวนขอ้มลูทีค่วรพัฒนาจากผูป่้วยโรคไตเรือ้รังในโรงพยาบาลศริริาช02-ม.ีค.-61 หอ้งคอมพวิเตอร ์603 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 6 1 35

157 โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพตามแบบฉบับ วป.สญัจร 21-ม.ีค.-61 หอ้ง 1514 อาคารสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 12

158 โครงการ Stress Management-Motivation Refreshing 23-ม.ีค.-61 หอ้ง 1514 อาคารสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 22

159
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผูรั้บบรกิารสถานพยาบาลธนาคารแหง่ประเทศไทย "การ

ป้องกันและการฟ้ืนฟอูาการบาดเจ็บจากการท างาน"
29-ม.ีค.-61 หอ้งประชมุสายออกบัตร พทุธมณฑลสาย 7 1 70

160 อบรมอาสาลงพืน้ทีช่มุชนตรอกวงัหลัง+วดัระฆัง 15 - 16 ม.ีค.61 คณะฯ 1 101

161 ลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนตรอกวงัหลัง+ชมุชนวดัระฆัง 17-18.ม.ีค.61 ชมุชนตรอกวงัหลัง+วดัระฆัง 1 1,376

162 ลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูหน่วยปฐมภมูศิริริาช
6-8,13-14,20,22,27 ม.ีค.

61
หน่วยปฐมภมูศิริริาช 1 146
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

163 อบรมอาสาลงพืน้ทีช่มุชนบปุผาสวรรค์ 30-ม.ีค.-61 คณะฯ 1 32

164 ลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนบปุผาสวรรค์ 31-ม.ีค.-61 ชมุชนบปุผาสวรรค์ 1 319

165 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Online 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 619

166 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น E-Public Health Library 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 12

167 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Website คณะฯ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 247

168
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Social Media ไดแ้ก ่

Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็นตน้
1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 254

169 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Application 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 48

170 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Channel 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 19

171 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นจอ LCD/LED รอบทางเดนิ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 81

172 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางโทรทัศน์ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 64

173 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางวทิยุ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 110

174 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทาง นสพ. นติยสาร วารสาร 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 132

175 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นโปสเตอรต์ดิบอรด์ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 178

176 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นวารสารภายในคณะฯ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 138

177
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และสือ่อนไลน ์ไดแ้ก ่เสยีง

ตามสาย /LineGroup/E-mail
1 ม.ค. - 31 ม.ีค.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 285

2,415 38,539

1 หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยแผลไหม ้รุน่ที ่4 3 ม.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 12

2 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลปรศิัลยกรรมเฉพาะสาขา 3 ม.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 21

3 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผูป่้วย 3 ม.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 60

4 โครงการอบรมระยะสัน้ เภสชัวทิยาคลนิกิ (หลักสตูรพเิศษ) 11 ม.ค. 61 ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 2

5
โครงการอบรมระยะสัน้เชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "การขับเคลอืนงานประจ าสูง่านวจัิย Routine

 to Research (R2R) ส าหรับองคก์ร"
28 ม.ีค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 6

6
ขออนุมัตใินหลักการจัดโครงการประชมุวชิาการ 101 ปี ศัลยศาสตร ์"Surgical 

Innovation"
29 ม.ีค. 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 500

7
โครงการอบรมระยะสัน้เชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "การขับเคลือ่นงานประจ าสูง่านวจัิย Routine

 To Research (R2R) ส าหรับองค"์
2 เม.ย. 61

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

(SiMR) ชัน้ 12
1 20

8
กาารจัดอบรมวชิาการระยะสัน้นานาชาต(ิAdolescent Idiopathic Scoliosis Short 

Course:Concept Sobernheim)
2 เม.ย. 61

โรงเรยีนกายอปุกรณ์สริธิร คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล
1 15

รวมทัง้ส ิน้ ไตรมาสที ่2
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

9 โครงการปาฐกถาเกยีรตยิศ "ปาฐกถาอดุม โปษะกฤษณะ" ประจ าปี 2560 4 เม.ย. 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 300

10
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop "Zimmer Biomet Japan Neck 

Fracture Bioskill course"
4 เม.ย. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 30

11 การบรรยายพเิศษ เรือ่ง หมาบา้ อยา่บา้ตอบ 11 เม.ย. 61 หอ้งราชปนัดดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 1 400

12
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
17 เม.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 10

13
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"APAC-EM Anthem and Ligament 

Balancing Intructional course"
23 เม.ย. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 30

14
การฝึกอบรมระยะสัน้ ส าหรับนักศกึษาหลักสตูรหลังปรญิญาดา้นผดงุครรภ ์จาก Health

 polytechnic of Semarang
23 เม.ย. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 79

15 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Peripheral Intervention Workshop 24 เม.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 10

16
ประชมุเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง" Hilterapia : The excellence in use of high intensity 

laser therapy"
30 เม.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 50

17 Essential skills for clinical teachers Online course 30 เม.ย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 5

18 Pearls in medical education Online course 30 เม.ย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 9

19 Advances in competency-based assessment 24-25 เม.ย. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 ชัน้ 3A อาคารศรสีวรนิทริา 1 111

20 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ : การพยาบาลผูป่้วยสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหาร พืน้ฐาน 30เม.ย.-20 ก.ค.61 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาล ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 14

21 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ :การพยาบาลผูป่้วยสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารขัน้สงู 30 เม.ย-17 ส.ค.61 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาล ตกึ 84 ปี ชัน้ 11 1 9

22
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : การพยาบาลผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสนัหลังและไขสนั

หลัง (หลักสตูร10วนั)
23 เม.ย.-4 พ.ค.61 ณ หอ้งบรรยาย 201 1 15

23 โครงการเผยแพรค่วามรูสู้ป่ระชาชน ครัง้ที ่4 เรือ่ง โรคผืน่ภมูแิพผ้วิหนัง 27-เม.ย.-61 หอ้งประชมุ 7009 1 117

24 โครงการสง่เสรมิความรูใ้นผูส้งูอาย ุครัง้ที ่3 18-เม.ย.-61 หอ้งประชมุ 7008 1 49

25 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1 - 30 เม.ย.61  พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 4,247

26 การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Root couse analysis (RCA) 21-เม.ย.-61 SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 6 1 36

27
อบรมการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2559 เรือ่ง "ขอ้ก าหนด

ของเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ EdPEx/TQA"
11-เม.ย.-61 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 51

28
การประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) ครัง้ที ่3/2561 เรือ่ง "สรา้งเสรมิ

สขุภาพ มใิชเ่รือ่งไกลตัว...นะออเจา้"
19-เม.ย.-61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 150

29 รับศกึษาดงูาน 1-30 เม.ย.61  ภาควชิา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ 8 71

30
จัดแนะแนววธิกีารเขยีนบทคัดยอ่นวตักรรม Lean และนวตักรรม UMเพือ่สง่เสนอรับ

รางวลัโครงการตดิดาวประจ าปี 2560
4,11 เม.ย.61

หอ้งจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 2,

หอ้งประชมุผูช้ว่ยฯ งานพัฒนาคณุภาพ
1 60
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คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

31
สอนคณะพยาบาลฯ หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและ

หลอดเลอืดและหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป่้วยมะเร็ง
9 เม.ย. 61 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 1 75

32 วทิยากรบรรยายเรือ่ง "Lean Management in High Value Nursing Service" 26 เม.ย. 61
หอ้งประชมุโรงแรมปรนิซ ์พาเลซ 

กรงุเทพมหานคร
1 300

33 กจิกรรมสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 4 เม.ย. 61 วดัอมรนิทราราม 1 149

34 โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพตามแบบฉบับ วป.สญัจร 4,11,18 เม.ย.61 หอ้ง 1514 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 50

35 Quality Conference เรือ่ง "สรา้งเสรมิสขุภาพ มใิชเ่รือ่งไกลตัว...นะออเจา้" 19-เม.ย.-61 หอ้งอาทติยาทรกติคิณุ สยามนิทร ์ชัน้ 7 1 150

36 กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานวนัพระราชทานก าเนดิ รพ.ศริริาช 23-24 เม.ย.61 โถงอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 1 28

37 อบรมอาสาสมัครลงพืน้ทีช่มุชนวดัยางสทุธาราม 20 เม.ย. 61 หอ้งประชมุงานกจิกรรมเพือ่สงัคม 1 16

38
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
21 เม.ย. 61

ชมุชนวดัยางสทุธาราม
1 378

39 โครงการจัดการประเมนิและสอบเพือ่ประกาศนยีบัตรนักปฏบิัตกิารฉุกเฉนิการแพทย์ 4 พ.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 142

40 โครงการจัดการประเมนิและสอบเพือ่ประกาศนยีบัตรนักปฏบิัตกิารฉุกเฉนิการแพทย์ 4 พ.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 320

41
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"APAC Oxford Partial Knee 

Intructional and Bioskill course"
5 พ.ค. 61 ศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพฯ ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 5 1 73

42

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials 1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละทักษะในการรักษาโรคหลอดเลอืดดว้ยวธิ ี 

Endovascular surgery for AAA แกแ่พทย์

9 พ.ค. 61
ศนูยอ์บรมทักษะหัตถการทารการแพทยศ์ริริาช SiTEC 

อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 10

43 โครงการอบรม Medical Gas System for Supervisor and Director course รุน่ที ่1 10 พ.ค. 61
ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง SiMSET ตกึ

อดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10
1 16

44

ประชมุเชงิปฏบิัตกิารรักษาหลอดเลอืดตบีรว่มทางแยกชนดิซบัซอ้นดว้ยการฝังขดลวด

ทางแยกพเิศษ (Dedicated Stent Implantation STENTYS Bifurcation) หัวขอ้ The

 Special One Stent Workshop

10 พ.ค. 61
หอ้งปฎบิัตกิารตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศนูยโ์รคหัวใจฯ

 ชัน้ 3
1 10

45
การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชวทิยาส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล 

รุน่ที ่2 ประจ าปี 2561
11 พ.ค. 61

ศนูยฝึ์กอนรมการผา่ตัดสหสาขาผา่นกลอ้งไทย เยอรมัน

 ในพระราชปูถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีภาควชิาสตูศิาสตร์

1 9

46
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาต ิเรือ่ง "Cadaver and Hands-on Workshop 

for fillers Injection”
11 พ.ค. 61

ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง SiMSET ตกึ

อดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10
1 20

47 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารรักษาหลอดเลอืดด าขอด 16 พ.ค. 61 ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 8

48 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Endovascular Training course) 16 พ.ค. 61
หอ้งประชมุสาขาวชิาศลัยศาสตรห์ลอดเลอืด ตกึสยามิ

นทร ์ชัน้ 13
1 10

49 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"MDT Maszor User Training" 18 พ.ค. 61 ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 25
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50 ประชมุเชงิปฏบิัต ิเรือ่ง สถติทิีจ่ าเป็นส าหรับการวจัิยทางคลนิกิ 18 พ.ค. 61 หอ้งประชมุ 623 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 6 1 50

51
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"MIS AL-Supine Approach THA 

Bioskill course"
19 พ.ค. 61 ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 25

52 1st Annual MRI Meeting By Siriraj 19 พ.ค. 61
หอ้งประชมุ อวย เกตสุงิห ์ชัน้ 3 

ตกึศรสีวรนิทริา
1 200

53
โครงการประชมุใหญส่ามัญประจ าปี 2561 และประชมุวชิาการหัวขอ้เรือ่ง From IQC to

 CQI
21 พ.ค. 61 โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร 1 50

54
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพือ่เพิม่ศักยภาพทมีสนับสนุนงานวจัิย "R2R Facilitator 

Advanced Course" รุน่ที ่5
23 พ.ค. 61 หอ้งประชมุ ชัน้ 12 ตกึ SiMR 1 50

55 การเพิม่พนูความรูแ้ละทักษะการวนิจิฉัยทางปรสติวทิยาและกฏีวทิยา 25 พ.ค. 61
หอ้งประชมุภาควชิาปรสติวทิยา 

ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 7
1 50

56
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาต ิเรือ่ง “3rd iClass Anatomy Cadaver Course

 Program”
26 พ.ค. 61 ศนูย ์SiTEC ชัน้ 4 อาคารศรสีวรนิทริา 1 60

57
การอบรมระยะสัน้เรือ่ง Management of Infectious Diseases: From Theory to 

Reality
27 พ.ค. 61 หอ้งประชมุวกีจิ วรีานุวตั ิ ์ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 4 1 150

58
การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การใชย้าตา้นจลุชพีอยา่งสมเหตสุมผล: จากมาตรฐาน 

Rational Drug Use Hospital (RDU)
28 พ.ค. 61 หอ้งประชมุวกีจิ วรีานุวตั ิ ์ตกึอัษฎางค ์ชัน้ 4 1 100

59 โครงการการประชมุ 9th Asian Master Class on Aging 2018 29 พ.ค. 61 หอ้งประชมุ อวย เกตสุงิห ์ชัน้ 3 ตกึศรสีวรนิทริา 1 200

60
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์(หลักสตูร 10 

วนั)
31 พ.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 30

61
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ (หลักสตูร 3 

วนั)
31 พ.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 40

62

การประชมุการแพทยแ์ผนไทยระดับชาต ิครัง้ที ่2: การแพทยแ์ผนไทยในสงัคมยคุ

นวตักรรม (The 2 nd National Conference in Thai Traditional Medicine:Thai 

Traditional Medicine in an Innovative Society)”

31 พ.ค. 61 หอ้งราชปนัดดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 1 500

63 Essential skills for clinical teachers Online course 30 พ.ค. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 7

64 Advanced skills for clinical teachers Online course 30 พ.ค. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 4

65 Pearls in medical education Online course 30 พ.ค. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 40

66 Delivering a great academic lecture 21-22  พ.ค. 61 หอ้งอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชัน้ 12 32

67 Essential Skills for Clinical Teachers 23-24  พ.ค. 61 หอ้งอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชัน้ 12 48

68 Pearls in medical education 9 พ.ค. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 ชัน้ 3A อาคารศรสีวรนิทริา 1 67

69 โครงการอบรม เรือ่ง การควบคมุการแพรก่ระจายเชือ้ในหอ้งผา่ตัด  24-25 พ.ค.61 ณ หอ้งประชมุจฬุาภรณ์ 1 45

70 โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลนรเีวชกา้วหนา้ 7-18 พ.ค.61 ณ หอ้งประชมุส านักงานสตูิ 1 8

1
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71
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลอืด

 (5 วนั)
14-18 พ.ค. 61 ณ หอ้งประชมุศนูยโ์รคหัวใจ 15 1 15

72 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การสง่เสรมิและกระตุน้พัฒนาการเด็ก 21-25 พ.ค.61 ณ หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 14

73 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1-31 พ.ค.61  พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 4,355

74 อบรม เรือ่ง “การควบคมุคณุภาพการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิัตกิาร" 11-พ.ค.-61 หอ้งประชมุ 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 1 133

75
อบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ เรือ่ง "การสรา้ง Safety culture ดว้ย 

Situation & decision making"
21-พ.ค.-61 หอ้งประชมุ 201 - 203 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 117

76
การประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) ครัง้ที ่4/2561 เรือ่ง ความเสีย่ง

ดา้นชือ่เสยีงภาพลักษณ์องคก์ร สะทอ้นความไวว้างใจ : Reputation Risk
30-พ.ค.-61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 204

77 รับศกึษาดงูาน 1-30 พ.ค.61  ภาควชิา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ 20 339

78 รับศกึษาดงูาน Lean บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) 07-พ.ค.-61 หอ้งประชมุ 627 ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 6 1 30

79
รับศกึษาดงูาน Lean สถาบันเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ(กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคม)
31-พ.ค.-61 หอ้งประชมุ 204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 40

80 รับศกึษาดงูาน จาก บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 18 พ.ค. 61 ณ หอ้งประชมุ 204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 22

81 โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพตามแบบฉบับ วป.สญัจร 2,9,16,23,30 พ.ค.61 หอ้ง 1514 อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 5 33

82 กจิกรรมรณรงคว์นังดสบูบหุรีโ่ลก ประจ าปี 2561 31-พ.ค.-61 ลานพระราชานุสาวรยีฯ์ และศาลาศริริาช ๑๐๐ปี 1 335

83
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
4 พ.ค. 61 ชมุชนมัสยดิหลวงอันซอรซิซนุนะห์ 1 156

84 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัดสุติาราม 6 เม.ย. 61 ชมุชนวดัดสุติาราม 1 90

85
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
6 เม.ย. 61 ชมุชนวดัดสุติาราม 1 408

86
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
15 พ.ค. 61 โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง 1 113

87 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัสวุรรณาราม 26 เม.ย. 61 ชมุชนวดัสวุรรณาราม 1 11

88
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
19 เม.ย. 61 ชมุชนวดัสวุรรณาราม 1 280

89 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนตรอกขา้วเมา่ 26 เม.ย. 61 ชมุชนตรอกขา้วเมา่ 1 8

90
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
26 เม.ย. 61 ชมุชนตรอกขา้วเมา่ 1 281

91 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนสนัตชินสงเคราะห์ 27 เม.ย. 61 ชมุชนสนัตชินสงเคราะห์ 1 7

92
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
27 เม.ย. 61 ชมุชนสนัตชินสงเคราะห์ 1 202
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93
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ

 (ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
31 พ.ค. 61 กรมการขนสง่ทหารเรอื 1 184

94
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพือ่เพิม่ศักยภาพทมีสนับสนุนงานวจัิย "R2R Facilitator 

Advanced Course" รุน่ที ่5
8 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุ 101 และ 102 ชัน้ 1 ตกึ SiMR 1 50

95
กาารจัดอบรมวชิาการระยะสัน้นานาชาต(ิAdolescent Idiopathic Scoliosis Short 

Course:Concept Sobernheim)
10 ม.ิย. 61 โรงเรยีนกานอปุกรณ์ศรินิธร 1 18

96 โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลนรเีวชกา้วหนา้ 13 ม.ิย. 61
หอ้งประชมุส านักงานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวช

วทิยาฝ่ายการพยาบาล ตกึจฑุาธชุ ชัน้ 9
1 30

97
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยโรคระบบประสาท สมอง และไขสนั

หลัง (หลักสตูร 15 วนั)
15 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 35

98 โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลสตูศิาสตรทั์นยคุ 15 ม.ิย. 61
หอ้งประชมุส านักงานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวช

วทิยาฝ่ายการพยาบาล ตกึจฑุาธชุ ชัน้ 9
1 30

99 โครงการปาฐกถาเกยีรตยิศ "ปาฐกถาอดุม โปษะกฤษณะ" ประจ าปี 2560 15 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 300

100
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"Zimmer Biomet Japan Neck 

Fracture Bioskill course"
17 ม.ิย. 61

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช 

SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 30

101 การบรรยายพเิศษ เรือ่ง หมาบา้ อยา่บา้ตอบ 17 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุ ราชปนัดดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 1 166

102 โครงการอบรม : เรือ่ง การควบคมุและป้องกันการแพรก่ระจายเชือ้ในหอ้ผา่ตัด 18 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 140

103
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
20 ม.ิย. 61

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช 

SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 10

104 โครงการ Advanced Skills for Clinical Teachers รุน่ 1 22 ม.ิย. 61 หอ้งบรรยาย 3A01  อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 1 40

105
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"APAC-EM Anthem and Ligament 

Balancing Intructional course"
22 ม.ิย. 61

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช 

SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 30

106
การฝึกอบรมระยะสัน้ ส าหรับนักศกึษาหลักสตูรหลังปรญิญาดา้นผดงุครรภ ์จาก Health

 polytechnic of Semarang
22 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุสถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 1 79

107 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Peripheral Intervention Workshop 23 ม.ิย. 61 หอ้งบรรยาย L-2 ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 10

108
ประชมุเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง" Hilterapia : The excellence in use of high intensity 

laser therapy"
23 ม.ิย. 61

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช 

SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 50

109
หลักสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยออสโตม ีแผลและควบคมุการขับถ่าย

ไมไ่ด ้รุน่ที ่18
27 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 24

110

การประชมุการแพทยแ์ผนไทยระดับชาต ิครัง้ที ่2: การแพทยแ์ผนไทยในสงัคมยคุ

นวตักรรม (The 2 nd National Conference in Thai Traditional Medicine:Thai 

Traditional Medicine in an Innovative Society)”

29 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุ ราชปนัดดาสรินิธร อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 1 1 500
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111
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การเตรยีมความพรอ้มการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล

ผูป่้วยผา่ตัด
29 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 50

112 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลอืด 29 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุ AClLC-SC อาคารศนูยโ์รคหัวใจ ชัน้ 3 1 20

113
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"APAC Oxford Partial Knee 

Intructional and Bioskill course"
30 ม.ิย. 61

ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช 

SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 73

114 โครงการอบรม Medical Gas System for Supervisor and Director course รุน่ที ่1 30 ม.ิย. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดยุเดชวกิรม ชัน้ 10 1 16

115
การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชวทิยาส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล 

รุน่ที ่2 ประจ าปี 2561
30 ม.ิย. 61 ศนูยฝึ์กอบรมการผา่ตัดสหสาขาผา่นกลอ้งไทย-เยอรมัน 1 9

116

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials 1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละทักษะในการรักษาโรคหลอดเลอืดดว้ยวธิ ี 

Endovascular surgery for AAA แกแ่พทย์

30 ม.ิย. 61
ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช 

SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4
1 10

117 Essential skills for clinical teachers Online course 29 ม.ิย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 10

118 Advanced skills for clinical teachers Online course 29 ม.ิย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 1

119 Pearls in medical education Online course 29 ม.ิย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 43

120 การเรยีนรูแ้บบ Active Learning Online course 29 ม.ิย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 6

121 Effecitve Preclinical Teaching 29 ม.ิย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 3

122 การพัฒนาขอ้สอบปรนัยเพือ่ประเมนิความรูท้างการแพทย์ 26-27 ม.ิย. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 1 110

123 โครงการประชมุวชิาการประจ าปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช 21-22 ม.ิย. 61 หอ้งประชมุราชปนัดดา 1 62

124 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยมะเร็งทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัด 18 ม.ิย.-6 ก.ค. 61 หอ้งบรรยาย 201 1 29

125 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยมะเร็งศรีษะและคอ 4-15 ม.ิย 61 หอ้งประชมุ 310 1 9

126 โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลสตูศิาสตรทั์นยคุ  11 - 22 ม.ิย61 หอ้งประชมุ สนง.สตูฯิ 1 20

127 โครงการOpen House : ระบบบรหิารจัดการผูป่้วยนอกเด็ก  ครัง้ที ่2 18 ม.ิย 2561 หอ้งประชมุเฉดิฉลอง 1 9

128
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร:การพยาบาลผูป่้วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสนั

หลัง
11-29 ม.ิย61 หอ้งประชมุ 7008 1 14

129
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยบ าบัดทดแทนไตทีไ่ดรั้บการลา้งทาง

ชอ่งทอ้ง(CAPD)
18 ม.ิย. -20 ก.ค.61 หอ้งบรรยาย 308 1 8

130 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 1-30 ม.ิย.61  พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 5,191

131 การประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) ครัง้ที ่5/2561 เรือ่ง LO…OK! 14-ม.ิย.-61
หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ 

ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7
1 222

132 อบรม เรือ่ง “การบรหิารความเสีย่งทางหอ้งปฏบิัตกิาร" 27-ม.ิย.-61
หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ 

ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7
1 156

133 รับศกึษาดงูาน 1-30 ม.ิย61  ภาควชิา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ 5 152
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134
จัดอบรมหลักสตูร “แนวคดิ Lean และการประยกุตใ์ชใ้นบรกิารสขุภาพ” (HA502)  

รว่มกับ สรพ.
5-8 ม.ิย.61 โรงแรมนารายณ์และโรงพยาบาลศริริาช 1 91

135 วทิยากรคณะพยาบาลฯ หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 16 ม.ิย. 61 หอ้ง 507 ชัน้ 5 คณะพยาบาลศาสตร ์ม.มหดิล บางกอกนอ้ย 1 23

136
วทิยากร รพ.ปทมุธาน ีโครงการ "Lean  ลดความแออัด 

ขจัดความสญูเปลา่ใหก้ับผูรั้บบรกิาร"
14-15 ม.ิย.61

หอ้งประชมุรัตตอบุล ชัน้ 7 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 

พรรษา 5 ธันวาคม 2550
1 60

137
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้KM Tool เครือ่งมอืยกระดับความรูเ้พือ่พัฒนางาน (KM Tool

 สนับสนุน รุน่ที ่1)
15 ม.ิย. 61

ณ หอ้งประชมุสมาคมศษิยเ์กา่แพทย์

ศริริาช ชัน้ 2
1 39

138 โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพตามแบบฉบับ วป.สญัจร 6,13 ม.ิย.61 หอ้งบรรยายฟ้าใส 1 35

139 หลักสตูรผูฝึ้กสอนสว่นบคุคล รุน่ที ่18 12 พ.ค. - 17 ม.ิย.61 หอ้ง 8009 สยามนิทร ์ชัน้ 8 1 16

140 โครงการปัจฉมินเิทศผูเ้กษียณฯ รุน่ที ่1 27 - 29 ม.ิย.61 เทวญัดารา รสีอรท์ แอนด ์สปา หัวหนิ 1 62

141
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
1 ม.ิย. 61 ชมุชนวดัอมรทายกิาราม 1 159

142 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัโพธิเ์รยีง 3 ม.ิย. 61 ชมุชนวดัโพธิเ์รยีง 1 123

143
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
3 ม.ิย. 61 ชมุชนวดัโพธิเ์รยีง 1 275

144
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
4 ม.ิย. 61 ชมุชนซอยสดุสาคร 1 152

145
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
7 ม.ิย. 61 กองเรอืเล็ก กรมการขนสง่ทหารเรอื 1 127

146 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัดงมลูเหล็ก 9 ม.ิย. 61 ชมุชนวดัดงมลูเหล็ก 1 148

147
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
9 ม.ิย. 61 ชมุชนวดัดงมลูเหล็ก 1 355

148
ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนพรพพัิฒน/์

ซอยสดุสาคร(รอบ2)/อมรทายกิารวาส(รอบ2)
10 ม.ิย. 61

ชมุชนพรพพัิฒน์/

ซอยสดุสาคร(รอบ2)/

อมรทายกิารวาส(รอบ2)

1 31

149
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
10 ม.ิย. 61

ชมุชนพรพพัิฒน์/

ซอยสดุสาคร(รอบ2)

/อมรทายกิารวาส(รอบ2)

1 267

150
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
14 ม.ิย. 61 กรมสวสัดกิารทหารเรอื 1 78

151 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดับางขนุนนท์ 16 ม.ิย. 61 ชมุชนวดับางขนุนนท์ 1 36

152
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
16 ม.ิย. 61 ชมุชนวดับางขนุนนท์ 1 262
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153
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
20 ม.ิย. 61 ฐานทัพเรอืกรงุเทพ 1 102

154
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
21 ม.ิย. 61 กองรถยนต ์กรมการขนสง่ทหารเรอื 1 142

155 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนซอยจรัญสนทิวงศ ์41 23 ม.ิย. 61 ชมุชนซอยจรัญสนทิวงศ ์41 1 43

156
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
23 ม.ิย. 61 ชมุชนซอยจรัญสนทิวงศ ์41 1 214

157 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัครฑุ 24 ม.ิย. 61 ชมุชนวดัครฑุ 1 39

158
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล) ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
24 ม.ิย. 61 ชมุชนวดัครฑุ 1 284

159 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Online 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 573

160 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น E-Public Health Library 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 12

161 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Website คณะฯ 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 254

162
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Social Media ไดแ้ก ่

Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็นตน้
1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 290

163 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Application 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 59

164 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Channel 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 6

165 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นจอ LCD/LED รอบทางเดนิ 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 113

166 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางโทรทัศน์ 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 68

167 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางวทิยุ 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 114

168 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทาง นสพ. นติยสาร วารสาร 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 134

169 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นโปสเตอรต์ดิบอรด์ 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 187

170 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นวารสารภายในคณะฯ 1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 168

171
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และสือ่อนไลน ์ไดแ้ก ่เสยีง

ตามสาย /LineGroup/E-mail
1 เม.ย. - 30 ม.ิย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 246

2,439 28,339

1
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารหลักสตูร "ทักษะการใหค้ าปรกึษา แนะน า เพือ่ควบคมุ

ป้องกัน โรคโลหติจางธาลัสซเีมยี
1 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 28

2
จัดอบรมการประชมุวชิาการ เรือ่ง "Siriraj Endovascular Aneurysum Treatment 

(Basic)"
1 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 20

รวมทัง้ส ิน้ ไตรมาสที ่3
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

3
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"TKA-THA Vietnam Bioskill 

Workshop"
3 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 40

4 โครงการอบรม Medical Gas System for Supervisor and Director course รุน่ที ่2 6 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 16

5

โครงการประชมุวชิาการนานาชาต1ิ7th Asian Network for Clinical Laboratory 

Standardization and Harmonization (ANCLS) International Congressและ Thai 

Society of Clinical Pathology Annual Scientific

6 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 200

6

โครงการประชมุวชิาการนานาชาต1ิ7th Asian Network for Clinical Laboratory 

Standardization and Harmonization (ANCLS) International Congressและ Thai 

Society of Clinical Pathology Annual Scientific

6 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 200

7

โครงการประชมุวชิาการนานาชาต1ิ7th Asian Network for Clinical Laboratory 

Standardization and Harmonization (ANCLS) International Congressและ Thai 

Society of Clinical Pathology Annual Scientific

6 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 200

8 ประชมุวชิาการเรือ่ง 1st Orthogeriatrics for health care professionals 6 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 350

9
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"ZBI Primary Hip & Knee Bio-Skill 

course"
8 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 20

10 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"APAC Surgical Skills course" 13 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 50

11
อบรมเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละการจัดการดแูลผูเ้ป็นเบาหวาน ประจ าปี 2561  (Update 

diabetes management and Holistic care 2018)
13 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 120

12
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "ศลิปะบ าบัดเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติผูป่้วยโรคเรือ้รัง

 :Level2 รุน่ท ี4
13 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 40

13 โครงการอบรม : เรือ่ง การควบคมุและป้องกันการแพรก่ระจายเชือ้ในหอ้ผา่ตัด 14 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 105

14 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"East japan region course" 15 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 49

15
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
18 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 10

16 Siriraj Heart Failure Preceptorship Program 19 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 15

17 โครงการหลักสตูรฝึกอบรมพีเ่ลีย้งเด็ก รุน่ที ่27 20 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 20

18
Adavanced and innovative clinical features with ECG Quantitative Analysis: 

Review EMG Course 2018
20 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 40

19 อบรมหลักสตูรใบประกาศนยีบัตรผูฝึ้กสอนสว่นบคุคลส าหรับผูส้งูอาย ุรุน่ที ่1 22 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 25

20 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"East japan region course" 22 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 15

21
โครงการฝึกอบรมทักษะในการผา่ตัดเสรมิเตา้นมโดยใชซ้ลิโิคน Breast augmentation

 Cadaveric Hand-on Workshop และแจง้คา่ใชจ้า่ยส าหรับการด าเนนิงาน
26 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 150

Page 347 of 360



NO ชือ่โครงการบรกิารวชิาการ วนั/เดอืน/ปี สถานทีจ่ดั
จ านวน

คร ัง้

จ านวน

ผูร้บับรกิาร 

(คน)

โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

22
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงูในเด็ก รุน่ที ่1 ส าหรับแพทยแ์ละ

พยาบาลภายนอกคณะ
26 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 40

23

Intercountry Meeting to Review Implementation of National Action Plans on 

Antimicrobial Resistance (AMR) ส าหรับประเทศสมาชกิขององคก์ารอนามัยโลก

ภาคพืน้เอเชยีตะวนัออก-ใต ้

27 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 70

24
โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารนานาชาต ิเรือ่ง "European College of Aesthetic 

Medicine and Surgery"
28 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 15

25
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน ส าหรับบคุลากรของบรษัิท 

โชลล ์เมดดคิอล (ประเทศไทย) จ ากัด
30 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 54

26
หลักสตูรจลุชวีวทิยาคลนิกิส าหรับผูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคตดิเชือ้ Clinical Microbiology 

for Infectious Disease Practitioners
31 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 24

27
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยบาดเจ็บกระดกูสนัหลังและไขสนั

หลัง (หลักสตูร 10 วนั)
31 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 14

28 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู รุน่ที ่6 ส าหรับพยาบาลภายนอกคณะ 31 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 54

29 Advanced Skills for Clinical Teachers 18 - 19 ก.ค. 2561 หอ้งบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา 1 33

30 Advanced Skills for Clinical Teachers Online Course 31 ก.ค. 2561 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 3

31 Effective Preclinical Teaching Online Course 31 ก.ค. 2561 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 33

32 Essential skills for clinical teachers Online Course 31 ก.ค. 2561 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 14

33 การเรยีนรูแ้บบ Active Learning Online Course 31 ก.ค. 2561 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 16

34 Pearls in medical education Online Course 31 ก.ค. 2561 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 104

35
Pearls in Medical Education ครัง้ที ่4 Test-enhanced learning in a medical 

school การใชก้ารสอบสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนแพทย์
11 ก.ค. 2561 หอ้งบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา 1 58

36
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้การพยาบาลผูป่้วยออสโตม ีแผลและควบคมุการขับถ่ายไมไ่ด ้

 รุน่ที ่18
9 ก.ค - 8 ก.ย.61 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 19

37
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ : เตรยีมความพรอ้มการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาล

ผูป่้วยผา่ตัด
9 ก.ค - 31 ส.ค.61 หอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาลฯ 1 20

38 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยทีใ่ส ่Cardiac Device (หลักสตูร 5 วนั) 17 - 20 ก.ค. 2561 หอ้งประชมุศนูยโ์รคหัวใจ ชัน้ 15 1 14

39
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : การพยาบาลผูป่้วยเด็กทีม่ปัีญหาวกิฤตระบบหายใจ ครัง้

ที ่2
18-20 ก.ค.61 หอ้งบรรยาย 201 1 26

40 โครงการOpen House :การสง่เสรมิและแกไ้ขปัญหาการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ครัง้ที2่ 26 ก.ค. 61 ณ หอผูป่้วยเด็ก 1 8

41 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้การพยาบาลเลเซอรแ์ละหัตถการทางผวิหนัง รุน่ที ่3 16 - 26 ก.ค.61 หอ้งบรรยาย 203 1 8

42 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : การใหค้ าปรกึษาเพือ่การเยยีวยาผูป่้วยและญาติ 2 - 6 ก.ค. 61 หอ้งบรรยาย 201 1 19
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

43
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร : เพิม่ประสทิธภิาพการดผููป่้วยวกิฤตทางหัวใจและหลอด

เลอืด
2 - 13 ก.ค. 61 หอ้งบรรยาย 201 1 31

44 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 5,152

45
การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรทางคลนิกิ  รุน่ที ่

8/2561
9 ก.ค. 61 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 128

46
การอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรทางคลนิกิ  รุน่ที ่

9/2561
23 ก.ค. 61 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 115

47 รับศกึษาดงูานภายนอก 1 ก.ค. 61 ภายในคณะฯ 14 267

48 Lean Clinic (ภ.ศัลยฯ์) 2,5,7,8 ก.ค.61 หอ้งประชมุภาควชิา ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 13
หอ้งประชมุภาควชิา ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 13
โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบรุ
ีโรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบรุี1 85

49
วทิยากร วทิยาลัยนานาชาต ิม.มหดิล อบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "Workshop of Lean 

Application"
4 ก.ค. 61 หอ้งสมัมนา 1210 อาคาร 1 วทิยาลัยนานาชาต ิศาลายา 1 60

50 Lean Clinic (งานทันตกรรม) 13 ก.ค. 61 หอ้งประชมุงานทันตกรรม ตกึ OPD ชัน้ 6 1 45

51
วทิยากร รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ ประชมุเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "การประยกุตใ์ชแ้นวคดิ Lean

 ในการบรกิารสขุภาพ"
19 ก.ค. 61 หอ้งประชมุเสลา ชัน้ 8 อาคาร 6 รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ จ.นครสวรรค์1 60

52 กจิกรรม KM Delivery ใหค้วามรูด้า้นการจัดการความรู ้กับฝ่ายการศกึษา 11 ก.ค. 61 หอ้งประชมุพกุกะเวส 1 ตกึอดลุเดชวกิรม ชัน้ 6 1 6

53
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้KM Tool เครือ่งมอืยกระดับความรูเ้พือ่พัฒนางาน (KM Tool

 สนับสนุน รุน่ที ่2)
20 ก.ค. 61 ณ หอ้งประชมุสมาคมศษิยเ์กา่แพทยศ์ริริาช ชัน้ 2 1 25

54 กจิกรรม KM Delivery ใหค้วามรูด้า้นการจัดการความรู ้กับซอ่มบ ารงุ 23 ก.ค. 61 หอ้งประชมุงานซอ่มบ ารงุ ตกึชลพัฒนา ชัน้ 3 1 25

55 โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพตามแบบฉบับ วป.สญัจร 4,11,25 ก.ค.61 หอพักพยาบาล 3 ชัน้7, หอ้ง 1514 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร ์ชัน้ 15, หอ้ง 309 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 33 157

56 โครงการสขุกาย สบายทรัพย ์(To be Healthy & Wealthy Life) 4 ก.ค. 61 ศาลาศริริาช 100 ปี 1 100

57 โครงการปัจฉมินเิทศผูเ้กษียณฯ รุน่ที ่2 11-13 ก.ค.61 เทวญัดารา รสีอรท์ แอนด ์สปา หัวหนิ 1 38

58 โครงการอบรมหลักสตูรประกาศนยีบัตรผูฝึ้กสอนสว่นบคุคลส าหรับผูส้งูอาย ุรุน่ที ่1 14-22 ก.ค.61 หอ้ง 8009 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 8 1 13

59 Happy Healthy สขุภาพดสีรา้งได ้ 18,25 ก.ค.61 หอ้งสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 2 120

60 "Healthy Lifestyle Run 2018" 29 ก.ค. 61 สวนหลวง ร.9 1 4,000

61
งานประมงนอ้มเกลา้ ครัง้ที ่30

29 ม.ิย. - 8 ก.ค.61 ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ 1 24,747

62

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ 22 ก.ค. 61 ชมุชนวดัใหมย่ายแป้น 1 258

63 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัใหมย่ายแป้น 22 ก.ค. 61 ชมุชนวดัใหมย่ายแป้น 1 53

64
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ

 (ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
26 ก.ค. 61 กรมยทุธการทหารเรอื 1 33
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65 โครงการประชมุวชิาการประจ าปี 2561 1 ส.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 2,500

66
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารทางกายภาพบ าบัด "Kinematic linkage limbalance and 

functional correction technique in spinal dysfunction"
1 ส.ค. 61 โรงแรม เอส ด ีอเวนวิ กรงุเทพ 1 80

67 การจัดประชมุ International Symposium on Neuroscience and Global Health 1 ส.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 80

68 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"MDT APAC Sagittal Balance course" 2 ส.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 41 40

69 Thai Chapter of CT Advances 1/2 (Powered by GE Healthcare) 3 ส.ค. 61 หอ้งประชมุ 101 และ 102 ชัน้ 1 ตกึ SiMR 1 45

70
การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารผา่ตัดผา่นกลอ้งทางนรเีวชวทิยาส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล 

รุน่ที ่3 ประจ าปีการศกึษา 2561
6 ส.ค. 61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 10

71
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"SICOT Comprehensive Shouder 

Course with cadaveric"
6 ส.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 41 40

72
โครงการอบรม Advanced Endovascular Procedures in Complex 

Thoraco-abdominal Aortic Diseases
10 ส.ค. 61 หอ้งประชมุปาลวฒันว์ไิชย 2 ตกึอดยุเดชวกิรม ชัน้ 6 1 50

73
โครงการอบรมผูด้แูลระบบแกส๊ทางการแพทย ์รุน่ที ่3 ส าหรับชา่งเทคนคิ หรอืผูด้แูล

ระบบแกส๊ทางการแพทยภ์ายนอกคณะ ปีงบประมาณ 2561
14 ส.ค. 61 ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 101 20

74 ประชมุวชิาการ เรือ่ง First hour in Emergency Room 2018 14 ส.ค. 61 โรงแรม ปริ๊นซ ์พาเลช กรงุเทพฯ 1 350

75 The 1st NCNP-Siriraj Muscle School 15 ส.ค. 61 หอ้งประชมุสถตินมิานการ ตกึอดยุเดชวกิรม ชัน้ 8 1 50

76
โครงการฝึกอบรมผูส้อนการชว่ยชวีติขัน้สงูระหวา่งการผา่ตัดในผูป่้วยเด็ก (Pediatric 

Perioperative Life Support ASPA 2018: Instructor Course)
17 ส.ค. 61 ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 101 45

77 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"ASEAN Arthroscopy Solutions 2018" 20 ส.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 41 50

78
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
21 ส.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 41 10

79 อบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง Essential Laboratory Testing in Medical Investigations 23 ส.ค. 61 โรงแรม เอส ด ีอเวนวิ กรงุเทพ 1 150

80
โครงการประชมุวชิาการประจ าปี 2561 ภาควชิาจักษุวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล เรือ่ง Light in the Darkness
23 ส.ค. 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 250

81
โครงการฝึกอบรมเรือ่ง Aggression Management in elderly (Training for the 

Trainer)
24 ส.ค. 61 หอ้งประชมุ 101 และ 102 ชัน้ 1 ตกึ SiMR 1 50

82
จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop Hip Arthroplasty and ORIF for Hip 

Fracture Bioskill course
26 ส.ค. 61 ศนูยฝึ์กอบรมทักษะหัตถการทางการแพทยศ์ริริาชราช SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 41 17

83
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยชวีติขัน้สงู ส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล และ

โครงการฟ้ืนฟทัูกษะการชว่ยชวีติขัน้สงูส าหรับแพทย์
27 ส.ค. 61 ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 101 72

84 อบรมเชงิปฏบิัตกิารเวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด 28 ส.ค. 61 หอ้งประชมุบรรยายวจิติรไชยพร 2  ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 7 1 50

85 ความรูเ้บือ้งตน้ส าหรับผูช้ว่ยนักกายภาพบ าบัด รุน่ที ่1 28 ส.ค. 61 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพรเกยีรต ิชัน้ 1 1 60
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86
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
29 ส.ค. 61 หอ้งประชมุ 8018 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 30

87 Coaching and mentoring roles of medical teachers 16 - 17  ส.ค. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 1 80

88 Essential Skills for Clinical Teachers (ครัง้ที ่3/2561) 22 - 23 ส.ค. 61 หอ้งสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 1 60

89 Essential skills for clinical teachers Online Course 30 ส.ค. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 2

90 Effective Preclinical Teaching Online Course 30 ส.ค. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 6

91 การเรยีนรูแ้บบ Active Learning Online Course 30 ส.ค. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 6

92 Pearls in medical education Online Course 30 ส.ค. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 27

93 หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยวกิฤต รุน่ที ่33 1 ส.ค. -23 พ.ย 61 ณ หอ้งบรรยาย 201 อาคารศรศีวรนิทริา 1 45

94
หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

สมอง รุน่ที ่3
1 ส.ค. -23 พ.ย 61 ณ หอ้งบรรยาย 203 อาคารศรศีวรนิทริา 1 31

95 หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตวิกิฤตทารกแรกเกดิรุน่ที ่3 1 ส.ค. -23 พ.ย 61 ณ หอ้งบรรยาย 204 อาคารศรศีวรนิทริา 1 30

96 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง NCPR for nurse 16 - 17 ส.ค.61 ณ หอ้งประชมุส านักงานสตูศิาสตรฯ์ ตกึอัษฏางค ์ชัน้ 9 1 30

97 หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิัตฉุิกเฉนิ รุน่ที ่3 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 61 ณ หอ้งบรรยาย 202 อาคารศรศีวรนิทริา 1 44

98 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 10 9,712

99
ประชมุวชิาการคณุภาพ (Quality Conference) 

ครัง้ที ่6/2561
16 ส.ค. 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสย. ชัน้ 7 1 331

100 อบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาคณุภาพ ส าหรับบคุลากรทางคลนิกิ รุน่ที ่10/2561 20 ส.ค. 61 202 - 203 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 83

101 รับดงูานภายนอกคณะฯ 1 ส.ค. 61 ภายในคณะฯ 16 422

102 วทิยากรคณะพยาบาลฯ 6 ส.ค. 61 หอ้งบรรยาย 201 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 66

103 วทิยากร เรือ่ง Control chart โรงพยาบาลพระน่ังเกลา้ 7 ส.ค. 61 โรงพยาบาลพระน่ังเกลา้ 1 100

104
Lean clinic ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เรือ่ง "การประยกุตใ์ชแ้นวคดิ Lean 

ในการพัฒนาคณุภาพงาน"
9,23 ส.ค.61 หอ้งบรรยายสรรค-์สมพร ศรเีพ็ญ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร ์ชัน้ 31 115

105
วทิยากรคณะพยาบาลฯ เรือ่ง "เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ ระบบทรัพยากร คา่ใชจ้า่ยใน

ระบบสขุภาพ"
9 ส.ค. 61 หอ้งเรยีน 1110 ชัน้ 11 คณะพยาบาลฯ 1 121

106 Lean Clinic งานทันตกรรม 10 , 24 ส.ค.61 หอ้งประชมุงานทันตกรรม ตกึผูป่้วยนอก ชัน้ 6 1 60

107 Slimness with Lean 16/8/2561
 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 331

108 รับศกึษาดงูาน Lean บรษัิท ซเีกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากัด 23 ส.ค. 61 หอ้งประชมุ 7008 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 54

109
จัดอบรมหลักสตูร “แนวคดิ Lean และการประยกุตใ์ชใ้นบรกิารสขุภาพ” (HA502)  

รว่มกับ สรพ.
28-31 ส.ค.61 โรงแรมนารายณ์+โรงพยาบาลศริริาช 1 97

110 รับศกึษาดงูาน จาก กรมแพทยท์หารเรอื 1 ส.ค. 61 ณ หอ้งประชมุปาลวฒันว์ไิชย 1 (627) ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 6 1 29
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111
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้KM Tool เครือ่งมอืยกระดับความรูเ้พือ่พัฒนางาน (KM Tool

 คลนิกิ)
24 ส.ค. 61 ณ หอ้งประชมุสมาคมศษิยเ์กา่แพทยศ์ริริาช ชัน้ 2 1 35

112 โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพตามแบบฉบับ วป.สญัจร 8,15,22,29 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3, อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร ์ชัน้ 15, หอ้งจฬุาภรณ์4 285

113 กจิกรรมภาคประชาชน 31 ก.ค.-5 ส.ค.2561 ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 1 95

114 โครงการอบรม Stress Management รุน่ที ่3 6-7 ส.ค.61 หอ้งจฬุาภรณ์ สยามนิทร ์ชัน้ 2 1 32

115

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ 2 ส.ค. 61 โรงเรยีนมัธยมวดัดสุติาราม 1 767

116

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ 2 ส.ค. 61 กรมสง่ก าลังบ ารงุทหารเรอื 1 14

117 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนชมุชนวดัมะล ิ2 4 ส.ค. 61 ชมุชนวดัมะล ิ2 1 17

118

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ 4 ส.ค. 61 ชมุชนวดัมะล ิ2 1 278

119 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนชมุชนคลองลา่ง 5 ส.ค. 61 ชมุชนคลองลา่ง 1 14

120

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ 5 ส.ค. 61 ชมุชนคลองลา่ง 1 224

121

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ 16 ส.ค. 61 ส านักปลัดบัญชทีหารเรอื 1 81

122 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนชมุชนคลองลา่ง 19 ส.ค. 16 ชมุชนชวนชืน่ 1 11

123

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ 19 ส.ค. 16 ชมุชนชวนชืน่ 1 132

124

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ 23 ส.ค. 61 โรงเรยีนสวุรรณารามวทิยาคม 1 1,386

125

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ 27 ส.ค. 61 โรงเรยีนชโินรสวทิยาลัย 1 589
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

126
โครงการอบรมการใชง้านและความปลอดภัยทางระบบแกส๊ทางการแพทยร์ะดับสงู รุน่ที่

 1 - 4 ส าหรับผูใ้ชง้านภายนอกคณะ ปีงบประมาณ 2561
5 ก.ย. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 120

127
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Peer to Peer Training Endovascular 

Essentials
5 ก.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 10

128 "สนุกกับงานวจัิยดว้ย Microsoft Excel 2013 เบือ้งตน้" 6 ก.ย. 61 หอ้งคอมพวิเตอร ์620 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 6 1 80

129 โครงการอบรม Medical Gas System for Supervisor and Director course รุน่ที ่3 7 ก.ย. 61 ศนูย ์SiMSET ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 10 1 16

130
โครงการฝึกอบรมวทิยากรเพือ่การอบรมผูป้กครองถงึวธิกีารปรับพฤตกิรรมเด็ก 

(Training for the teainers of parent management training program)
7 ก.ย. 61 หอ้งประชมุ ตกึสมาคมศษิยเ์กา่แพทยศ์ริริาช ชัน้ 2 1 48

131 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"East japan region course" 9 ก.ย. 61 หอ้งประชมุ Orthopaedic learning Center ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 51 24

132 "Cloud computing pipeline for Exome sequencing" 11 ก.ย. 61 หอ้งประชมุ 304-305 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ( SiMR) ชัน้ 31 30

133 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร Siriraj Endovascular Training Course 12 ก.ย. 61 หอ้งผา่ตัด Hybrid สาขาวชิาศัลยศาสตรห์ัวใจและทรวงอก 1 10

134 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารรักษาหลอดเลอืดด าขอด 13 ก.ย. 61 หอ้งประชมุสาขาวชิาศัลยศาสตรห์ลอดเลอืด 1 6

135 ประชมุวชิาการ เรือ่ง Siriraj Child Psychiatry and Pediatrics Annual Conference 14 ก.ย. 61 หอ้งประชมุตรเีพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร ์ชัน้ 151 200

136 Asean Rotablator Workshop 14 ก.ย. 61 หอ้งปฏบิัตกิารตรวจสวนหัวใจ ณ อาคารศนูยโ์รคหัวใจฯ ชัน้ 3 1 10

137
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยบ าบัดทดแทนไตทีไ่ดรั้บการลา้ง

ทางชอ่งทอ (CAPD)
15 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 17

138 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยกูช้พีทารกแรกเกดิ 15 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 30

139 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารCadaveric Workshop"East japan region course" 16 ก.ย. 61 หอ้งประชมุ Orthopaedic learning Center ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 51 20

140 8th Annual Siriraj-Johns Hopkins Cytopathology Course 18 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 50

141 โครงการอบรมหลักสตูรประกาศนยีบัตรผูฝึ้กสอนสว่นบคุคล รุน่ที ่19 23 ก.ย. 61 หอ้ง 8009 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 8 1 25

142 ปาฐกกถาเทดิพระเกยีรตเินือ่งใน"วนัมหดิล" ประจ าปี 2561 24 ก.ย. 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 300

143 Basic Urodynamics for Urological Doctors and Nurses 25 ก.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 30

144 โครงการ Essential Skills for Clinical Teachers รุน่ 3 28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 40

145 Short Course Training in Dermatopathology For Dr. Mai Phi Long 28 ก.ย. 61 ภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 1

146 หลักสตูร Short course training in skin laser surgery 28 ก.ย. 61 ภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 3

147 โครงการเทคนคิการใหร้หัส ICD-10, ICD-9-CM และ ICD-O ฉบับมอือาชพี 28 ก.ย. 61 หอ้งอบรมคอมพวิเตอร ์623 1 80

148
Open House : ระบบบรหิารจัดการผูป่้วยนอกเด็ก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช

 (รุน่ที ่2)
28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 9

149
Open House:การสง่เสรมิและแกไ้ขปัญหาการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศริริาช (ครัง้ที ่1)
28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 10
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โครงการดา้นบรกิารวชิาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

150
Open House:การสง่เสรมิและแกไ้ขปัญหาการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศริริาช (ครัง้ที ่2)
28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 8

151 Open House : ระบบบรหิารจัดการทารกแรกเกดิระยะวกิฤต ครัง้ที ่2 28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุ Orthopaedic learning Center ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 51 3

152 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การสง่เสรมิและกระตุน้พัฒนาการเด็ก (5 วนั) 28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 22

153
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยเด็กทีม่ปัีญหาวกิฤตระบบหายใจ ครัง้ที่

 1
28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 23

154
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การพยาบาลผูป่้วยเด็กทีม่ปัีญหาวกิฤตระบบหายใจ ครัง้ที่

 2
28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 34

155 โครงการประชมุวชิาการประจ าปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช 28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 312

156 โครงการฝึกอบรม Safety in Contrast Medium : Role of Radiology Nurse รุน่ที ่3 28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 37

157 โครงการฝึกอบรมตดิอาวธุผูบ้รหิารมอืใหม ่รุน่ที ่12 28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 54

158
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลเลเซอรแ์ละหัตถการทางผวิหนัง (หลักสตูร 10 

วนั)
28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 11

159 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยทีใ่ส ่Cardiac Device (หลักสตูร 5 วนั) 28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 21

160
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยมะเร็งทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบัด (หลักสตูร 10 

วนั)
28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 59

161 หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยมะเร็งศรีษะและคอ 28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุ 310 ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 3 1 18

162
หลักสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้ การพยาบาลผูป่้วยออสโตม ีแผลและควบคมุการขับถ่าย

ไมไ่ด ้รุน่ที ่18
28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 24

163
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การเตรยีมความพรอ้มการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล

ผูป่้วยผา่ตัด
28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 50

164 ฝึกอบรมระยะสัน้ในหลักสตูร "ERCP Endoscopy Course" 28 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 1

165
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง "การฝึกทักษะการผา่ตัดทางจักษุดว้ย Eye 

Simulator" (ส าหรับบคุลากรภายนอกคณะฯ) ประจ าปี 2560
30 ก.ย. 61 หอ้งเรยีน 14049 ภาควชิาจักษุวทิยา ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 14 1 2

166 TB/MDR-TB Research Capacity Building in LMIC in Southeast Asia. 30 ก.ย. 61 หอ้งประชมุฝ่ายวจัิย 902 ชัน้ 9 ( SiMR) 1 10

167 โครงการอบรมวสิญัญพียาบาล เรือ่งการดแูลผูป่้วยผา่ตัดโรคระบบประสาท 30 ก.ย. 61 ศนูย ์SiTEC อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 4 1 5

168 การประชมุฟ้ืนฟวูชิาการ เรือ่ง "Smart Neuro-Rehab Smart Thailand 4.0" 30 ก.ย. 61 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ G 1 120

169 อบรมหลักสตูรใบประกาศนยีบัตรผูฝึ้กสอนสว่นบคุคลส าหรับผูส้งูอาย ุรุน่ที ่2 30 ก.ย. 61 หอ้งประชมุภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 25

170 Advanced Skills for Clinical Teachers 13-14  ก.ย.61 หอ้งประชมุ 1514 อาคาร 100 ปีพระศรฯี 1 22

171
 Pearls in Medical Education : Assessment of medical communication skills  

(แนวทางการประเมนิทักษะการสือ่สารทางการแพทย)์
12 ก.ย. 61 หอ้งบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 1 63

172 Effective Preclinical Teaching Online course 24 ก.ย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 1
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173 Essential skills for clinical teachers Online course 24 ก.ย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 2

174 การเรยีนรูแ้บบ Active Learning Online course 24 ก.ย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 2

175 Pearls in medical education Online Course 24 ก.ย. 61 shee.si.mahidol.ac.th/online 1 16

176 การยกระดับทักษะการท าวจัิยทางการศกึษาขัน้ตน้ 3 - 4  ก.ย. 61 หอ้งประชมุ 434 ตกึอดลุยเดชวกิรม 1 14

177 พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช พพิธิภัณฑศ์ริริาชพมิขุสถานและ พพิธิภัณฑศ์ริริาช 9 8,580

178 อบรม เรือ่ง จรยิธรรมและพฤตกิรรมการใหบ้รกิารทีเ่ลศิ 12 ก.ย. 61 หอ้งประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 1 176

179
อบรม เรือ่ง ขอ้ก าหนดมาตรฐานหอ้งปฏบิัตกิาร และเทคนคิการตรวจตดิตามภายใน 

ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190
19 ก.ย. 61 หอ้งประชมุสรินิธร อาคารเฉลพิระเกยีรต ิชัน้ G 1 157

180 การอบรมเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาคณุภาพ "Situation swareness & decision making" 17 ก.ย. 61 หอ้งประชมุ202-203อาคารศรวีรนิทริา ชัน้ 2 1 67

181 งานมหกรรมคณุภาพ (Quality fair) ประจ าปี 2561 6-7 ก.ย. 61 หอ้งประชมุราชปนัดดา อาคารศรวีรนิทริา ชัน้ 1 1 1,323

182 รับดงูานภายนอกคณะฯ 1 ก.ย. 18 ภายในคณะฯ 13 135

183
Lean Clinic งานทันตกรรม 

Lean Clinic งานทันตกรรม (ตดิตามประเมนิผลครัง้ที ่1)
1 , 28 ก.ย.61 รร.เดอะไทด ์รสีอรท์ บางแสน จ.ชลบรุ
ีหอ้งประชมุงานทันตกรรม ตกึผูป่้วยนอก ชัน้ 61 60

184
อบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง ความรูโ้ลจสิตกิสใ์นโรงพยาบาล (Hospital Logistics and 

Supply Chain Management)"
11 - 12 ก.ย.61 หอ้งพงศส์รอ้ยเพ็ชร อาคารอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 13 1 60

185
Lean clinic ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เรือ่ง "การประยกุตใ์ชแ้นวคดิ Lean 

ในการพัฒนาคณุภาพงาน"
20 ก.ย. 61 หอ้งบรรยายสรรค-์สมพร ศรเีพ็ญ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร ์ชัน้ 31 115

186
วทิยากร Lean หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิัต ิ

ฉุกเฉนิ รุน่ที ่3
21 ก.ย. 61 หอ้ง 204 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 2 1 50

187 โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพตามแบบฉบับ วป.สญัจร 15,12,19 ก.ย.61 อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3, อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร ์ชัน้ 153 123

188 โครงการอบรมผูฝึ้กสอนสว่นบคุคล รุน่ที ่19 18 ส.ค.-23 ก.ย.2561 หอ้ง 8009 สยามนิทร ์ชัน้ 8 1 18

189
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผูรั้บบรกิารสถานพยาบาลธนาคารแหง่ประเทศไทย "การ

ป้องกันและการฟ้ืนฟอูาการบาดเจ็บจากการท างาน" ครัง้ที ่2
27 ก.ย. 61 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 1 41

190

โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการของงานวนั

อนุรักษ์และพัฒนาแมน่ ้าค ูคลอง แหง่ชาต(ิคลองบางกอกนอ้ย)ประจ าปี 2561

1 ก.ย. 61 สวนสรินิธราพฤกษาพรรณ 1 27

191
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
6 ก.ย. 61 กรมพลาธกิารทหารเรอื 1 103

192
ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัมะล2ิ, ชมุชนหมูบ่า้นปัทมอร, ชมุชนหัว

ถนน(วดัแกว้)
22 ก.ย. 61 ชมุชนวดัมะล2ิ, ชมุชนหมูบ่า้นปัทมอร, ชมุชนหัวถนน(วดัแกว้) 1 10

193
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
22 ก.ย. 61 ชมุชนวดัมะล2ิ, ชมุชนหมูบ่า้นปัทมอร, ชมุชนหัวถนน(วดัแกว้) 1 224
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194 ศนูยอ์าสาสมัครการลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูชมุชนวดัรวกสทุธาราม 29 ก.ย. 61 ชมุชนวดัรวกสทุธาราม 1 11

195
โครงการพัฒนาระบบดแูลและสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นระบบฐานขอ้มลูสขุภาพ 

(ศริริาชสานสองวยั-บางกอกนอ้ยโมเดล)ภาคเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิการ
29 ก.ย. 61 ชมุชนวดัรวกสทุธาราม 1 364

196 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Online 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 501

197 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น E-Public Health Library 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 13

198 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Website คณะฯ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 269

199
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Social Media ไดแ้ก ่

Facebook/Youtube/@Line/Instagram เป็นตน้
1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 482

200 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Application 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 135

201 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่น Siriraj Channel 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 13

202 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นจอ LCD/LED รอบทางเดนิ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 110

203 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางโทรทัศน์ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 91

204 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทางวทิยุ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 130

205 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการทาง นสพ. นติยสาร วารสาร 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 142

206 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นโปสเตอรต์ดิบอรด์ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 186

207 การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นวารสารภายในคณะฯ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 189

208
การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และสือ่อนไลน ์ไดแ้ก ่เสยีง

ตามสาย /LineGroup/E-mail
1 ก.ค. - 30 ก.ย.61 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 260

2,790 71,540รวมทัง้ส ิน้ ไตรมาสที ่4
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NO ชือ่โครงการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม สถานทีจ่ดั Q1 Q2 Q3 Q4

1
กจิกรรม "ศริริาชปฏบิัตบิชูา ถวายแดพ่ระมหากษัตราธริาช  และผูท้รงมคีณูุปการตอ่

แผน่ดนิไทย ประจ าปี 2561"

หอ้งประชมุตรเีพ็ชร  อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร ์ 

ชัน้ 15
316            167            129            214            

2 บรรยายธรรมโดย พญ.อมรา  มลลิา หอ้ง 1306 ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 13 25              36              39              32              

3 ท าบญุวนัเกดิประจ าเดอืนของบคุลากรภายในคณะฯ หอ้งสนัตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 166            179            124            130            

4 คลนิกิเจรญิสต ิส าหรับบคุคลท่ัวไป หอ้งสนัตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 179            197            203            230            

5 บรรยายธรรม เรือ่งการบรหิารจติ หอ้งสนัตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 117            136            162            133            

6 บรรยายธรรม เรือ่งคาถาธรรมบท
หอ้ง 7006 ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 7 ,   หอ้งสนัตภิมู ิ   อาคาร

ชยันาทนเรนทรานุสรณ์  ชัน้ 1
109            152            183            227            

7 บรรยายธรรม เรือ่งมงคลธรรม  มงคลชวีติ หอ้งสนัตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 215            253            237            318            

8 คลนิกิเจรญิสต ิส าหรับบคุลากร หอ้งสนัตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 189            205            200            233            

9 ดแูลพระภกิษุสงฆอ์าพาธทีม่ารับการตรวจรักษาที ่ร.พ.ศริริาช รพ.ศริริาช 19              14              17              17              

10 จัดพธิบี าเพ็ญกศุลในโอกาสตา่งๆ หอ้งสนัตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 -             62              66              525            

11 สวดมนตท์กุวนัขึน้และแรม 14/15 ค า่ หอ้งสนัตภิมู ิอาคารชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชัน้ 1 9                -             -             -             

12
พธิบี าเพ็ญกศุล ครบ 1 ปี สวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร
ณ  หอ้งจฬุาภรณ์  ตกึสยามนิทร ์ ชัน้ 2 600            -             -             -             

13 งานพธิศีริะกรานพระภบูาลนวมนิทร์ ภายในคณะฯ 12,000        -             -             -             

14 กฐนิพระราชทาน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ณ  วดักัลยาณมติรวรมหาวหิาร 300            -             -             -             

15
พธิรีว่มถวายดอกไมจั้นทน ์พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๒ พรรษา
ภายในคณะฯ 36,000        -             -             -             

โครงการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล
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โครงการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

16
งานศริะกรานพระภบูาลนวมนิทร์

- อาสาสมัครจัดภัตตาหารและประเคนภัตตาหารเชา้
โรงพยาบาลศริริาช 274            -             -             -             

17
กจิกรรมรว่มท าความด ีดว้ยหัวใจ

- อาสาสมัครบ าเพ็ญกจิกรรมสาธารณะประโยชน์
โรงพยาบาลศริริาช 39              -             -             -             

18
งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอ

ดลุยเดช
โรงพยาบาลศริริาช 326            -             -             -             

19 โครงการพัฒนาจติเพือ่ใหเ้กดิปัญญาและสนัตสิขุ ครัง้ที ่30
ณ  ศนูยฝึ์กอบรมและปฏบิัตธิรรมศริริาช  อ.นครชยัศร ี จ.

นครปฐม
43              -             -             -             

20
ชมนทิรรศการงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
ณ  มณฑลทอ้งสนามหลวง 1,751         -             -             -             

21
กจิกรรมพับผา้กอ๊ส Packing ทดแทนผา้กอ๊ส 3X3

- อาสาสมัคร กจิกรรมพับผา้กอ๊ส Packing ทดแทนผา้กอ๊ส 3X3
โรงพยาบาลศริริาช 26              -             -             -             

22
พธิบี าเพ็ญกศุลอทุศิถวายกรมพระราชวงับวรสถานพมิขุ  เนือ่งในโอกาสครบรอบวนั

เสด็จทวิงคต

ศาลาพศิาลพัฒนกจิ  วดัอมรนิทราราม วรวหิาร เขตบางกอก

นอ้ย  กรงุเทพฯ
100            -             -             -             

23 สปัดาห ์"เทศนม์หาชาต ิถวายบรมนาถบพติร ธ สถติในดวงใจไทย" ณ  ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 3,276         -             -             -             

24
พธิที าบญุตักบาตรถวายเป็นพระราชกศุล เนือ่งในวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาวนั

ชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ

ลานพระราชานุสาวรยีส์มเด็จพระมหติลาธเิบศร อดลุยเดช

วกิรม สมเด็จพระบรมราชชนก 300            -             -             -             

25 พธิที าบญุตักบาตรเนือ่งในศภุมงคลสมัยขึน้ปีใหม่
ณ ลานพระราชานุสาวรยีส์มเด็จพระมหติลาธเิบศร อดลุยเดช

วกิรม สมเด็จพระบรมราชชนก
500            -             -             -             

26 พธิตีอ้นรับผูท้ีไ่ดรั้บพระราชทานรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหดิล ประจ าปี 2560 ภายในคณะฯ -             300            -             -             

27 อาสาสมัครใสซ่องสง่ความสขุ สวสัดปีีใหม ่2561 โรงพยาบาลศริริาช -             26              -             -             

28
อาสาสมัครพัฒนาคคูลอง กจิกรรมเราท าความดดีว้ยหัวใจ ณ คลองบางขนุนนท ์

ดา้นหลังส านักงานประปาสาขาบางกอกนอ้ย

ณ คลองบางขนุนนท ์ดา้นหลังส านักงานประปาสาขาบางกอก

นอ้ย
-             28              -             -             

29 สปัดาหป์ฏบิัตธิรรมวนัมาฆบชูา  ศาลาศริริาช  ๑๐๐  ปี -             2,323         -             -             
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โครงการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

30 โครงการพัฒนาจติเพือ่ใหเ้กดิปัญญาและสนัตสิขุ ครัง้ที3่1
ณ ศนูยฝึ์กอบรมและปฏบิัตธิรรมศริริาช   

อ.นครชยัศร ี จ.นครปฐม
-             36              -             -             

31
อาสาสมัครท าความสะอาดตลาดวงัหลัง

ณ ถนนวงัหลัง เขตบางกอกนอ้ย
ถนนวงัหลัง -             159            -             -             

32 กจิกรรมปรับภมูทัิศนค์ลองทรงเทวดา
คลองทรงเทวดา ชมุชนประรว่มใจ และชมุชนตรอกไผ-่วดับาง

เสาธง ถนนจรัญฯ 25
-             200            -             -             

33 โครงการ "คา่ยคณุธรรมเยาวชนบางกอกนอ้ย ครัง้ที ่6"
อาคารโรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม วดัอมรนิทรารามวรวหิาร เขต

บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ
-             -             149            -             

34 โครงการ “ศริริาชสงกรานต ์ กตเวทติาตอ่อาจารย ์สบืสานมงคลธรรม” ศาลา ๑๐๐ ปี ศริริาช -             -             700            -             

35 “ศริริาชสงกรานต ์ กตเวทติาตอ่อาจารย ์สืบ่สานมงคลธรรม" ภายในคณะฯ -             -             467            -             

36 "ศริริาช 130 ปี 130 โครงการ ท างานเพือ่แผน่ดนิ" ภายในคณะฯ -             -             3,300         -             

37 สปัดาหป์ฏบิัตธิรรมวนัวสิาขบชูา ศาลา ๑๐๐ ปี ศริริาช -             -             3,031         -             

38 โครงการอปุสมบทหมูนั่กศกึษาแพทย ์ ประจ าปี 2561 วดัป่าบา้นเพิม่ อ.นายงู จ.อดุรธานี -             -             60              -             

39 โครงการพัฒนาจติผอ่งใส  กา้วไกลดว้ยปัญญา  รุน่ที ่24 หอประชมุราชแพทยาลัย -             -             67              -             

40 กจิกรรมปรับภมูทัิศนค์ลองวดัไชยทศิ (ฝ่ังหมูบ่า้นจรัญฯวลิา่) ครัง้ที ่2 วดัไชยทศิ -             -             134            -             

41 สปัดาหป์ฏบิัตธิรรมวนัอาสาฬหบชูา และวนัเขา้พรรษา ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             2,698         

42 พธิถีวายเทยีนวนัเขา้พรรษา วดัอมรนิทรารามวรวหิาร -             -             -             100            

43
พธิที าบญุตักบาตรเนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ภายในคณะฯ -             -             -             500            

44 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ขับรอ้งดว้ยใจใหด้ว้ยรัก ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             49              
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โครงการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล

45 โครงการปฏบิัตธิรรมกับพระภาวนาเขมคณุ ว.ิ ครัง้ที ่8 วดัมเหยงคณ์ จังหวดัพระนครศรอียธุยา -             -             -             78              

46

พธิที ำบุญตกับำตรเนื่องในโอกำสเฉลมิพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจำ้ 
พระบรมรำชนินีำถ ในรชักำลที ่๙ เมือ่วนัที ่10 สงิหำคม 2561 ภำยในคณะฯ 500            

47 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ขับรอ้งดว้ยใจใหด้ว้ยรัก ครัง้ที ่2 ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี -             -             -             40              

48 กจิกรรมดนตรอีาสา "ฟังเพลงชลิๆ รอควิไมน่าน" รายการ HOTWAVE ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 1 -             -             -             77              

49 โครงการปฏบิัตธิรรมกับพระภาวนาเขมคณุ ว.ิ ครัง้ที ่8 วดัมเหยงคณ์ จังหวดัพระนครศรอียธุยา 40              

50 รายการพเิศษทางโทรทัศน ์เนือ่งในวนัมหดิล 2561 (15 กันยายน 2561 ณ ททบ.5) สถานโีทรทัศนก์องทัพบก (ททบ.5) 300            

51 พธิอีอกรับบรจิาควนัขายใหญ ่( 21 กันยายน 2561) ภายในคณะฯ 100            

52 พธิวีางพวงมาลาถวายราชสกัการะเนือ่งในวนัมหดิล (24 กันยายน 2561) ภายในคณะฯ 6,000         

53 กจิกรรมวนัอนุรักษ์และพัฒนาแมน่ ้าค ูคลอง แหง่ชาต(ิคลองบางกอกนอ้ย)ประจ าปี 2561
หน่วยงำนด ำเนินกำร
ภำยใน
งำนกิจกรรมเพ่ือสังคม
ภำยนอก
กองทัพเรือ/กองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ังคงภำยในกรุงเทพมหำนคร/กองร้อยรักษำควำมสงบเรียบร้อยเขตบำงกอกน้อย/กรุงเทพมหำนคร/ส ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย/ส ำนักกำรระบำยน้ ำ/กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม/กรมทรัพยำกรน้ ำ/มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี/สวนสิรินธรำพฤกษำพรรณ/สถำนีต ำรวจนครบำลในพ้ืนท่ี/โรงเรียนในเขตบำงกอกน้อย/งำนบ ำบัดน้ ำเสีย ร.พ.ศิริรำช/ชุมชน 42 ชุมชนเขตบำงกอกน้อยสวนสรินิธราพฤกษาพรรณ 295            

54 กจิกรรมดนตรอีาสา กลุม่ขับรอ้งดว้ยใจใหด้ว้ยรัก ครัง้ที ่3 ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี 30              

56,879 4,473 9,268 12,866รวมทัง้ส ิน้

Page 360


	p3_3
	12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี_2561.pdf
	ปกรายงานผล61
	รายงานผล2561.pdf


