หอง 1
ลําดับ
1

2

3
4
5

ชื่อเรื่อง
คํานําหนา
ผลของการผาตัดผานกลองสองชองทองกับการผาตัดเปดหนาทองเพื่อ
รักษาการตั้งครรภในทอนําไขในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
นาง
และวชิรพยาบาล
ผลของการผาตัดเนื้องอกกลามเนื้อมดลูกผานกลองสองชองทอง
นาง
เปรียบเทียบกับการผาตัดเปดหนาทองในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพ
มหานคนรและวชิรพยาบาล
การตอบสนองของผูปวยมะเร็งรังไขชนิดเยื่อบุผิวที่ดื้อยาหรือกลับเปนซ้ําตอ
เรือเอก
การใชยาอีโตโปไซดชนิดรับประทาน : ประสิทธิภาพและราคาเปรียบเทียบกับ
หญิง
ยาเคมีชนิดอื่น
ผลของการผาตัดมดลูกทั้งหมดผานกลองสองชองทองสําหรับโรคที่ไมใชมะเร็ง
นาง
ในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภโดยใช 50 grams glucose
challenge test ในแตละไตรมาสในสตรีตั้งครรภที่มีแนวโนมเปนเบาหวาน

การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเขมขนของไขมันในซีรัมของผูปวยโรคพิษ
แหงครรภกับสตรีตั้งครรภปกติ
Lower Uterine Segment Compression for Management of Early
7 Postpartum Hemorrhage After Vaginal Delivery at Charoenkrung
Pracharak Hospital

6

ผูนําเสนอ

ตําแหนง

สถาบัน

สาวินี รัชชานนท

นายแพทย 8 วช.

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.

สาวินี รัชชานนท

นายแพทย 8 วช.

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.

เถาวลัย ถาวรามร

นายแพทย 8 วช.

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.

สาวินี รัชชานนท

นายแพทย 8 วช.

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.

นาย

ชาญวิทย พันธุมะผล

นายแพทย 8 วช.

รพต.

นาย

ชาญวิทย พันธุมะผล

นายแพทย 8 วช.

รพต.

นาย

วันชัย จันทราพิทักษ

นายแพทย 8 วช.

รพจ.

หนาที่ 1

หอง 1
ลําดับ

ชื่อเรื่อง
คํานําหนา
การวัดระดับความสูงของยอดมดลูกในระยะการคลอดเพื่อทํานายภาวะทารก
8
นาย
น้ําหนักตัวนอย

9 ผลของการรักษาผูปวยมะเร็งรังไขชนิด germ cell tumors
10
11

ผลของการตรวจเซลจากปากมดลูกดวยวิธี Liqui-PREP เทียบกับการตรวจ
ดวยการปายแปบสเมียรแบบมาตราฐาน
คะแนนความเสี่ยงเพื่อเลือกตรวจคิดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ

ผูนําเสนอ

ตําแหนง

สถาบัน

อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี

นายแพทย 8 วช.

รพร.

นาง

ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

นายแพทย 9 วช.

นาย

สมนึก เจษฎาภัทรกุล

นายแพทย 8 วช.

เรือเอก
หญิง

ชาดากานต ผโลประการ

นายแพทย 8 วช.

หนาที่ 2

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.

หอง 2
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อเรื่อง
การทํางานของหัวใจในเด็กคลอดกอนกําหนดที่มารดาไดรับ
เดกซาเมทาโซน
ความชุกของโรคอวนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน
เขตดุสิต
อุบัติการณและปจจัยเสี่ยงของการเลื่อนหลุดของสายสวนเสนเลือดดําใหญ
ชนิดแทงผานผิวหนังที่ตําแหนงเสนเลือดดํา femoral ในผูปวยเด็ก
อุบัติการณและปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวพแทรกซอนเฉียบพลันจากการใส
ทอชวยหายใจในผูปวยเด็ก
ประสิทธิผลของการลางจมูกดวยน้ํากลั่นเปรียบเทียบกับสารละลายน้ําเกลือ
ปกติตออาการทางจมูกของผูปวยโรคโพรงอากาศขางจมูกอักเสบเรื้อรัง

ผูนําเสนอ
นาย

ธนกฤต ตะรุโณทัย

นายแพทย 8 วช.

นาง

สุภาพรรณ ตันตราชีวธร

นายแพทย 9 วช.

นาย

มนูธรรม มานวธงชัย

นายแพทย 8 วช.

นาย

มนูธรรม มานวธงชัย

นายแพทย 8 วช.

นาย

จิระพงษ อังคะรา

นายแพทย 7 วช.

โสต ศอ นาสิกวิทยา
วพบ.

บูรพา กาญจนบัตร

นายแพทย 8 วช.

ศัลยศาตร วพบ.

นรสรา วิทยาพิพัฒน

นายแพทย 6

รพต.

สวางจิต สุรอมรกุล

นายแพทย 8 วช.

อายุรศาสตร วพบ.

ลักษณะและความชุกของการรั่วของลิ้นหลอด
นาย
เลือดดําที่ขาในผูปวยโรคหลอดเลือดดําเรื้อรัง
Conmparing arm morbidity Following sentinel node biopsy and axillary
7
นางสาว
node dissection in early breast cancer
6

8

The euglycemic and hyperglycemic clamp to study insulin sensitivity
and secretion in lean and obese Thai type 2 diabetic patients

สถาบัน
กุมารเวชศาสตร
วพบ.
กุมารเวชศาสตร
วพบ.
กุมารเวชศาสตร
วพบ.
กุมารเวชศาสตร
วพบ.

นางสาว

หนาที่ 3

หอง 2
ลําดับ

ชื่อเรื่อง
ความชุกและความสัมพันธระหวางภาวะพรองฮอรโมนเพศชายกับกลุมโรค
9
อวนลงพุงในกลุมชายไทยสูงวัยที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่
ความชุกของภาวะทุพโภชนาการในผูปวยมะเร็งใหมที่เริ่มเขารับการรักษาใน
10 แผนกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและว
ชิรพยาบาล
11 ผลการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามดวยรังสีรักษา

ผูนําเสนอ

สถาบัน

นางสาว

สวางจิต สุรอมรกุล

นายแพทย 8 วช.

อายุรศาสตร วพบ.

นางสาว

กันยรัตน กตัญู

นายแพทย 7 วช.

รังสีวิทยา วพบ.

นางสาว

กันยรัตน กตัญู

นายแพทย 7 วช.

รังสีวิทยา วพบ.

หนาที่ 4

หอง 3
ลําดับ

ชื่อเรื่อง
Comparison of Body Composition between Type 2 Diabetes Mellitus
1
Aging Male with and without Androgen Deficiency
Comparison of Body Composition between Good and Poor Glycemic
2
Control in T2DM Patients
ภาวะ insulin resistance ในผูปวย NAFLD ที่ไมเปนเบาหวานในวิทยาลัย
3
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

4

5
6
7
8

Adrenal Insufficiency in Patients with Cirrhosis and Severe Sepsis:
Effect of Treatment With Hydrocortisone on Survival
ความสัมพันธของระดับเอ็นไซม อัลคาไลน ฟอสฟาเตส ในเลือด ในผูปวย
มะเร็งปอดที่มีการแพรกระจายไปที่กระดูกและ/หรือตับ ที่ไดรับการรักษาใน
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ความจําเพาะของภาวะลิ้นหัวใจไทรคัสพิดรั่วในการทํานายโอกาสเกิดทารก
กลุมอาการดาวนที่อายุครรภ 17 - 23 สัปดาห
ความชุกของการกิดรอยโรคที่มีความสําคัญทางคลินิคในสตรีที่มีผลการตรวจ
แปบสเมียรของปากมดลูกเปนชนิด Atypical Glandular Cell of
Undetermined Significance (AGUS)
ภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภที่ตรวจพบคาการทดสอบความทน
น้ําตาลกลูโคสที่มีความผิดปกติตั้งแตหนึ่งคาขึ้นไป

ผูนําเสนอ

สถาบัน

นาง

จงมณี ตรีเงิน

แพทยประจําบาน

อายุรศาสตร วพบ.

นางสาว

รัชนีวรรณ ขวัญเจริญ

แพทยประจําบาน

อายุรศาสตร วพบ.

นาย

ธรรม วิทัยวัฒน

นายแพทย 5

อายุรศาสตร วพบ.

นาย

เชาวลิต พัฒนสิริกุล

แพทยประจําบานตอ
ยอด

อายุรศาสตร วพบ.

นาย

ธีรชัย เกตุจันทร

แพทยประจําบาน

อายุรศาสตร วพบ.

นางสาว

ศนิตรา อนุวุฒินาวิน

นายแพทย 5

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.

นางสาว

เมธาสินี โพธิสุวรรณ

แพทยประจําบาน

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.

นางสาว

ปาลียา เหมะพรรณ

แพทยประจําบาน

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.

หนาที่ 5

หอง 3
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

9 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของภาวะทองลายในสตรีตั้งครรภแรก

ผูนําเสนอ
นาย

รมไทร เลิศเพียรพิทยากุล

แพทยประจําบาน

10

Postpartum Glucose Intolerance in Gestational Diabetes Mellitus
Women

นาย

พิรุณ ปตะหงษนันท

แพทยประจําบาน

11

อัตราสวนโปรตีนตอครีเอทินินของปสสาวะจากการเก็บปสสาวะที่ 2 ชั่วโมง
เพื่อวิเคราะหระดับโปรตีนในปสสาวะที่มีนัยสําคัญในผูปวยครรภเปนพิษ

นาย

ศุภชัย เรืองแกวมณี

แพทยประจําบาน

หนาที่ 6

สถาบัน
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วพบ.

หอง 4
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
1 ความยึดมั่นผูกพันตอโรงพยาบาลรัฐบาล
2 ทําไมยังไมมีหนวยบริการรูปแบบพิเศษในระบบสาธารณสุขไทย
การพัฒนาระบบการประเมินและบันทึกความปวดใหเปนสัญญาณชีพที่ หา
3
โดยใชแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ผลการสอนการพยาบาลผูปวยที่มีทอระบายน้ําไขสันหลังออกจากโพรง
ประสาท โดยใชหุนจําลองนภาภรณโมเดล ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4
และความคงทนทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย
การพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของสตรีวัยทองโดยใชปฏิบัติการแบบมี
5
สวนรวม
ผลของกิจกรรมกลุมสัมพันธตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองของวัยรุน สถาน
6
คุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ
ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัวพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
7 พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ของผูสูงอายุในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพ
มหานคร
การศึกษาระดับโมเลกุลถึงการแพรกระจายเชื้อ Carbapenem resistant
8 Acinetobacter baumannii ระหวางผูปวยและสิ่งแวดลอมในวิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

นาย
นาย

ผูนําเสนอ
ชาญวิทย พันธุมะผล
อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี

นาง

พัชรินทร หมื่นสายญาติ

นาง

นภาภรณ กวางทอง

อาจารย ระดับ 7

วพก.

นาง

อุบล ตุลยากรณ

ผูชวยศาสตราจารย
ระดับ 8

วพก.

นาง

สมบัติ ริยาพันธ

อาจารย ระดับ 7

วพก.

นาง

สมใจ วินิจกุล

รองศาสตราจารย ระดับ
9

วพก.

นาง

อุราภรณ ภูมิศานติพงศ

นักเทคนิคการแพทย
7 วช.

พยาธิวิทยาคลินิก
วพบ.

หนาที่ 7

นายแพทย 8 วช.
นายแพทย 8 วช.
พยาบาลวิชาชีพระดับ
ชํานาญการ

สถาบัน
รพต.
รพร.
สถาบันประสาทวิทยา

หอง 4
ลําดับ

ชื่อเรื่อง
การหลอหลอมเด็ก : กระบวนการปฏิบัติการพยาบาลสําหรับเด็กที่ถูกทารุณ
9
กรรมทางเพศ
10 Safety for High Alert Drugs
โครงการปองกันและบรรเทาอาการเยื่อบุชองปากอักเสบในผูปวยมะเร็งที่ไดรับ
11
ยาเคมีบําบัด

ผูนําเสนอ

มยุรา จรรยารักษ

ผูชวยศาสตราจารย
ระดับ 8
พยาบาล

รพ.ศิริราช

สมพร ยาเภา

พยาบาล

รพ.ศิริราช

นาง

แสงเทียน ธรรมะลิขิตกุล

นางสาว
นางสาว

หนาที่ 8

สถาบัน
วพก.

หอง 5
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อเรื่อง
ประสิทธิผลของโครงการสงเสริมการออกกําลังกายตอสมรรถภาพทางกาย
และการรับรูภาวะสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
การสํารวจสมรรถภาพทางกายของอาจารยและบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณย
ปจจัยที่มีความสัมพัธตอการกําเริบของโรคชิส เทมิก ลูปส อิริทีมาโตซิส
ผลของการใชดนตรีบําบัดรวมกับกลุมบําบัดทางความคิด (CBT) ที่มีผลตอ
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรุนแรง ผลการควบคุมอารมณ
ของผูปวยจิตเภท สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
ผลของการดูแลผูปวยจิตเวชตามแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันและ
ควบคุมวัณโรคปอด สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
การถอนฟนในผูปวยที่ไดรับยาแอสไพริน

ผูนําเสนอ

สถาบัน

ผศ.

ธัญญลักษณ วจนะวิศิษฐ

ผูชวยศาสตราจารย
ระดับ 8

วพก.

นาง

ชลลดา กลิ่นสุคนธ

นักกายภาพบําบัด 6 ว.

เวชศาสตรฟนฟู วพบ.

นางสาว

นฤชล จงรุงเรือง

นางสาว

อาทิตยา ไทพาณิชย

นางสาว

กาญจนา สุทธิเนียม

นางสาว

ชลพร กองคํา

นางสาว

รัชดาพร อัจฉริยาเพ็ชร

8

ศึกษาอุบัติการณและปจจัยสงเสริมอาการปวดหลังของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

นาง

ทรงสุข หงสรพิพัฒน

9

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

นางสาว

ปานดวงใจ ไทยดํารงคเดช

หนาที่ 9

รองศาสตราจารย ระดับ
9
เภสัชกรชํานาญการ

รพ.นพรัตนราชธานี

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

สถาบันจิตเวชศาสตร
สมเด็จเจาพระยา

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ
ทันตแพทย 8 วช.
ผูชวยศาสตราจารย
ระดับ 8
(รองผอ.วพก.)

สถาบันจิตเวชศาสตร
สมเด็จเจาพระยา
ทันตกรรม วพบ.

อาจารย ระดับ 5

วพก.

วพก.

วพก.

หอง 5
ลําดับ

ชื่อเรื่อง
Factors influencing work stress in health
10
care providers

ผูนําเสนอ
นาง

หนาที่ 10

สุธีกาญจน ไชยลาภ

สถาบัน
ผูชวยศาสตราจารย
ระดับ 8

วพก.

