
ลําดบัที ตําแหนง่ ชอื นามสกลุ Research title เรอืง สถาบนั ประเภท

1 แพทยห์ญงิ บษุบง อฬุารกลุ
Performance of Modified NEWS for Predicting Mortality in 

suspected septic patients at Emergency Department , 
Thammasat University Hospital

ความสามารถของคะแนนแปลงรูปนวิสใ์นการทํานายอัตราการ
เสยีชวีติในโรงพยาบาล ในผูป่้วยทสีงสัยภาวะพษิเหตตุดิเชอื ณ 

หอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

109
Administration

2 นายแพทย์ เดชา แสงเลศิศลิปชัย Machine learning algorithms for early sepsis detection in the 
emergency department

การใชร้ะบบการเรยีนรูข้องเครอืงในการชว่ยวนิจิฉัยผูป่้วยภาวะตดิ
เชอืในหอ้งฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

102
Administration

3 แพทยห์ญงิ ดฏิฐาพร ธรรมมะ Outcome of adding qSOFA to usual triage model for sepsis
ผลของการเพมิคะแนน qSOFA ในการคัดกรองผูป่้วยภาวะพษิ

จากเหตตุดิเชอื
คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Administration

4 แพทยห์ญงิ กมลวรรณ แดงประเสรฐิ Impact of Introducing Ramathibodi Early Warning Score (REWS) 
as a Sepsis Screening Tool on Antibiotic Timing in ED

การศกึษาความเร็วในการใหย้าปฏชิวีนะทหีอ้งฉุกเฉนิ เมอืใช ้
Ramathibodi Early Warning Score (REWS) เป็นเครอืงมอืคัด

กรองผูป่้วยทสีงสัยภาวะตดิเชอืในกระแสเลอืด

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Administration

5 แพทยห์ญงิ กติตมิา โพธปัิตชา
Factors related with length of stay of critically-ill patients more 

than 2 hours at emergency department in Chiangrai 
prachanukroh hospital

ปัจจัยทสีัมพันธก์ับระยะเวลาการรับบรกิารผูป่้วยระดับวกิฤตใน
หอ้งฉุกเฉนินานกว่า 2 ชัวโมง ของโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุ

เคราะห์

โรงพยาบาลเชยีงราย
ประชานุเคราะห ์218

Administration

6 นายแพทย์ ไกรฤกษ์ ชวลติกลุ
Correlation between MOPH ED. TRIAGE implementation and 
early Outcome of patients in emergency department, HatYai 

Hospital

ความสัมพันธข์องเกณฑคั์ดแยก MOPH ED. TRIAGE กับ
ผลลัพธข์องผูป่้วย ในระยะแรก ของแผนกฉุกเฉนิ โรงพยาบาล

หาดใหญ่
โรงพยาบาลหาดใหญ ่237 Administration

7 แพทยห์ญงิ มาสสภุา ประดจุชนม์
The Performance of Screening Tools in Septic Patients to 

Predict the Mortality Rate in Emergency Room at Bhumibol 
Adulyadej Hospital

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของเครอืงมอืในการคัดกรองผูป่้วย
เพอืทํานายอัตราการเสยีชวีติในผูป่้วยทมีภีาวะตดิเชอื ณ หอ้ง

ฉุกเฉนิโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

Administration

8 แพทยห์ญงิ ณัฐณชิา อากาศวภิาต

Effects of reorganizing emergency department medical care 
service on 24-hour mortality rate, emergency department 
mortality rate, and emergency department length of stay, 

Maharat Nakorn Ratchasima Hospital

ผลลัพธข์องการจัดระบบบรกิารแผนกฉุกเฉนิใหมต่อ่อัตราการ
เสยีชวีติใน 24 ชัวโมง อัตราการเสยีชวีติทแีผนกฉุกเฉนิ และ

ระยะเวลารับบรกิาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 224

Administration

9 แพทยห์ญงิ ณัฐธยาน์ คสูวุรรณ

The comparison of external validity of Rapid Emergency 
Medicine Score (REMS) and Modified early warning score 

(MEWS) for predicting mortality among critical ill patients in the 
emergency room, Nopparatrajathanee hospital

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการทํานายอัตราการเสยีชวีติของ
ผูป่้วยวกิฤต ณ หอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลนพรัตนราชธานโีดยใช ้

REMS และ MEWS

โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธาน ี204

Administration

10 นายแพทย์ ภควัต ลมิสริวัิฒนกลุ
Comparison between Triage Nurses and Emergency Physicians 
in Rating Emergency Severity Index (ESI) Triage at Emergency 

Room Police General Hospital

การศกึษาความสอดคลอ้งในการคัดกรองผูป่้วย ระหว่างพยาบาล
คัดกรองและแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉนิดว้ยระบบ Emergency 
Severity Index (ESI) ทหีอ้งฉุกเฉนิและอบุัตเิหตโุรงพยาบาล

ตํารวจ

โรงพยาบาลตํารวจ 122 Administration

11 แพทยห์ญงิ ปรษิฐา ไทรงาม
Factors associated with clinical deterioration of Emergency 

Severity Index (ESI) level 3 patients during in the emergency 
department, tertiary care hospital

ปัจจัยทสีัมพันธก์ับการแย่ลงทางคลนิกิของผูป่้วย Emergency 
Severity Index (ESI) ระดับ 3 ระหว่างเขา้รับการรักษาในแผนก

ฉุกเฉนิของโรงพยาบาลระดับตตยิภมูิ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิท

ร ์105
Administration

12 นายแพทย์ พชิญ อธกิารยานันท์
Comparison between Regional 4 Triage System and Emergency 

severity index and Canadian Triage and Acuity scale in 
emergency department of Saraburi Hospital

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของของระบบคัดกรองผูป่้วย
ของระบบสขุภาพเขต4 (Regional 4 Triage system ) เทยีบกับ 

ระบบคัดกรอง Emergency severity index และ Canadian 
Triage and Acuity scale

โรงพยาบาลสระบรุ ี233 Administration

13 แพทยห์ญงิ พลอยไพลนิ ประสานศลิป์
Outcome of Interhospital transport checklist on changes in 

referral Adverse event in Sepsis Fast track, Maharat Nakhon 
Ratchasima Hospital

ผลลัพธข์องการใชแ้บบฟอรม์ในการสง่ตอ่ผูป่้วยตอ่การ
เปลยีนแปลงของการเกดิภาวะไมพ่งึประสงคใ์นการสง่ตอ่ผูป่้วย 

Sepsis Fast track โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 224

Administration

14 แพทยห์ญงิ แวววดี วรีกติติ
The incidence of complications from administration of 

norepinephrine through peripheral venous catheters (PVC)  in 
emergency units.

การศกึษาอบุัตกิารณแ์ละปัจจัยทมีผีลตอ่การรัวซมึของยา 
norepinephrine ออกนอกหลอดเลอืดดําสว่นปลายในผูป่้วย

ฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 101
Quality improvement

15 แพทยห์ญงิ วรางคณา เกยีรตโิอภาส
Anesthesia for arterial puncture in the emergency room : a 

randomized trial of subcutaneous lidocaine, cold compression 
and standard procedure

การระงับความเจ็บปวดระหว่างเจาะหลอดเลอืดแดง ณ หอ้ง
ฉุกเฉนิ ศกึษาแบบสุม่เปรยีบเทยีบระหว่างการฉดียาชา ประคบเย็น

 กอ่นเจาะหลอดเลอืดแดง และวธิมีาตรฐาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน
เกลา้ 118

Quality improvement

หอ้ง1: Administration, ED management, Quality improvement (8.30-12.00)



ลําดบัที ตําแหนง่ ชอื นามสกลุ Research title เรอืง สถาบนั ประเภท

1 แพทยห์ญงิ อัญญา ไอยสวุรรณ์
Effects on intubation performance and patient outcomes when 

using personal protective equipment in the emergency 
department King Chulalongkorn Memorial Hospital

ผลกระทบตอ่ความสามารถในการใสท่่อชว่ยหายใจและผลตอ่
ผูป่้วยขณะใสอ่ปุกรณป้์องกันร่างกายสว่นบคุคลในผูป่้วยแผนก

ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

102
Airway

2 นายแพทย์ ชาวนิ ตรกีาญจนานันท์

Clinical prediction score for successful weaning from 
noninvasive positive pressure ventilation (NIPPV) in patients with 

acute cardiogenic pulmonary edema in the Emergency 
Department: A retrospective cohort study

การทํานายความสําเร็จในการหย่าการใชเ้ครอืงชว่ยหายใจชนดิ  
non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV)  ใน
ผูป่้วยทมีภีาวะนําท่วมปอดเหตหัุวใจฉับพลัน ในหอ้งฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Airway

3 แพทยห์ญงิ เจนตา อตุสาหะ

A comparison speed and success of Glidescope® video 
laryngoscope and Gum elastic bougie with Macintosh 

laryngoscope for simulated manual line stabilization tracheal 
intubation by Physician in Nopparatrajthanee emergency 

department (manikin study)

เปรยีบเทยีบความรวดเร็วและความสําเร็จของ Glidescope® 
video laryngoscope และ Gum elastic bougie with 

Macintosh laryngoscope ในการใสท่่อชว่ยหายใจในหุ่นจําลอง
ทจัีดยดึศรีษะและกระดกูสันหลังสว่นคอใหอ้ยู่ในแนวตรง โดย

แพทยป์ฏบิัตงิานหอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธาน ี204

Airway

4 แพทยห์ญงิ กนกอร ทองจันทรแ์กว้ Video laryngoscopy Versus Direct laryngoscopy  for success rate 
of first-attempt intubation

เปรยีบเทยีบการใสท่่อชว่ยหายใจสําเร็จภายในครังแรกของเครอืง
สอ่งตรวจกลอ่งเสยีงโดยวดิโีอเทยีบกับเครอืงสอ่งตรวจกลอ่ง

เสยีงโดยตรง
โรงพยาบาลหาดใหญ ่237 Airway

5 นายแพทย์ นฤดม ผาตกิลูรังสรรค์
The Comparison of Rapid Sequence Intubation (RSI) drug 

calculation time between the RSI dosing chart method and using 
an application method

เปรยีบเทยีบระยะเวลาเตรยีมยาระหว่างการใชแ้อปพลเิคชันและ
ตารางบรหิารยาในการคํานวณยาทใีชใ้นการใสท่่อทางเดนิ

หายใจชนดิเร็ว

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

Airway

6 แพทยห์ญงิ ปาญรกิัญ พทัิกษ์วงศ์ Difficult airway prediction score in emergency departments 
intubation

คะแนนการทํานายทางคลนิกิ สําหรับการใสท่่อหายใจยากในหอ้ง
ฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Airway

7 แพทยห์ญงิ ปรยิดา ปิยกลุมาลา
prevalence and factor associated with cardiac arrest 

complicating emergency drug assisted intubation at emergency 
room

ความชกุและปัจจัยทเีกยีวขอ้งกับการเกดิภาวะหัวใจหยุดเตน้หลัง
การใสท่่อชว่ยหายใจในหอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสมีา

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 224

Airway

8 แพทยห์ญงิ พรียา เลศิไพศาล Predicting factors of oxygen therapy failure in COVID-19 patients 
in the emergency department

ปัจจัยทํานายความลม้เหลวของการรักษาดว้ยออกซเิจนในผูป่้วย
โรคโควดิ-19 ทหีอ้งฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Airway

9 แพทยห์ญงิ ผาณติา ปานนาค
The comparison of rapid sequence intubation  in COVID-19 era 
versus before COVID-19 era at emergency room in Bhumibol 

Adulyadej hospital

การศกึษาเปรยีบเทยีบการใชย้านําสลบร่วมกับยาคลายกลา้มเนอื
ในการใสท่่อทางเดนิหายใจทางปากชว่งหลังและกอ่นโรคโควดิ
๑๙ระบาด ณ หอ้งอบุัตเิหตฉุุกเฉนิ โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

Airway

10 แพทยห์ญงิ ภษิชา เบญจวญิ ู Factors Associated Success of Endotracheal intubation in 
Critical illness patient in Emergency department Rajavithi hospital

ปัจจัยทสีัมพันธก์ับความสําเร็จในการใสท่่อชว่ยหายใจผูป่้วยภาวะ
วกิฤตในหอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลราชวถิี

โรงพยาบาลราชวถิ ี202 Airway

11 แพทยห์ญงิ ศวิาพร กสุละพัชรนิทร์
Direct laryngoscope versus video laryngoscope in simulated 

cardiopulmonary resuscitation in Nopparatrajathanee emergency 
department (Manikin trial)

การเปรยีบเทยีบการใสท่่อชว่ยหายใจดว้ย Direct laryngoscope
 และ C-MAC video laryngoscope ขณะทําการกดนวดหนา้อก
ผายปอดกูช้พีโดยใชหุ้่นจําลอง ณ หอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลนพรัต

นราชธานี

โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธาน ี204

Airway

12 แพทยห์ญงิ สจุารี ฉัตรรัตนวารี Immediate complications during emergency tracheal intubation 
at emergency department Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

การศกึษาภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยทไีดรั้บการใสท่่อชว่ยหายใจที
หอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 224

Airway

13 แพทยห์ญงิ ศภุารัตน์ สกลุพานชิ
The accuracy of S formula using right arm length for estimation 

of the proper depth of endotracheal tube in Emergency 
Department, Police General Hospital

การหาความแมน่ยําของ S formula โดยใชค้วามยาวของระยะตน้
แขนขา้งขวาสําหรับการนําไปใชคํ้านวณความลกึของท่อชว่ย

หายใจของผูใ้หญใ่นหอ้งฉุกเฉนิและอบุัตเิหตโุรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ 122 Airway

14 แพทยห์ญงิ วรศิา เปลยีนประเสรฐิ
Impact of different orotracheal intubation techniques upon the 

first-pass success in simulated out-of-hospital respiratory failure 
during COVID-19 pandemic : Randomized crossover study

การเปรยีบเทยีบความสําเร็จของการใสท่่อชว่ยหายใจในครังแรก
ในสถานการณจํ์าลองภาวะหายใจลม้เหลวในชว่งสถานการณก์าร

ระบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 นอกโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Airway

15 นายแพทย์ วรีโรจน์ นธิธิารยิโสภณ Study of ROX index to predict clinical outcomes in COVID-19 
patients treated with High Flow Nasal Canular

การศกึษาเครอืงมอื ROX index ในการพยากรณผ์ลทางคลนิกิ 
หลังรับการรักษาดว้ยเครอืงใหอ้อกซเิจนอัตราไหลสงูทางจมกูใน

การรักษาผูป่้วยตดิเชอืโควดิ 19

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน
เกลา้ 118

Airway

16 แพทยห์ญงิ มนฤญช์ อรุโณทอง Prevalence of Inappropriate Cuff pressure in intubated patients
ความชกุของความดันถงุลมปลายท่อชว่ยหายใจทไีมเ่หมาะสม 

ในผูป่้วยใสท่่อชว่ยหายใจ
โรงพยาบาลชลบรุี Airway

หอ้ง2: Airway (8.30-12.00)



ลําดบัที ตําแหนง่ ชอื นามสกลุ Research title เรอืง สถาบนั ประเภท

1 นายแพทย์ เฉลมิชัย เตศริิ Efficacy of ventilation system in King Chulalongkorn Memorial 
Hospital advance ambulance  for Airborne particle reduction

การศกึษาถงึประสทิธภิาพของระบบหมนุเวยีนอากาศภายในรถกู ้
ชพีขันสงูของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย ในการ

ลดการแพร่กระจายเชอืทผีา่นทางอากาศ

คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

102
EMS

2 นายแพทย์ ดนัยณัฏฐ์ เจรญิภาณุพงษ์ Accuracy of telephone triage in stroke patients
ความแมน่ยําในการคัดแยกผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทาง

โทรศัพท์
โรงพยาบาลขอนแกน่ 215 EMS

3 แพทยห์ญงิ กันธชิา สทุธสิวุรรณ
Prehospital emergency response team improved immediate 

patient’s outcomes at Emergency department in Out of Hospital 
Cardiac Arrest: A single retrospective study

ระบบการแพทยฉุ์กเฉนิกอ่นถงึโรงพยาบาลมผีลตอ่ผลลัพธก์าร
รักษาเบอืงตน้ ณ แผนกฉุกเฉนิ ในผูป่้วยหัวใจหยุดเตน้ภายนอก

โรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

EMS

4 แพทยห์ญงิ ณัฐชยาภรณ์ จันทรส์อ่ง

A Comparison of Teaching Triage Method for Mass Casualty 
Incident between Online and Classroom Lecture among 

Internship Graduated from Foreign Medical School in Police 
General Hospital

การเปรยีบเทยีบวธิกีารอบรมการคัดกรองผูป่้วยสําหรับอบุัตภัิยหมู่
ระหว่างการบรรยายผา่นระบบออนไลนแ์ละในหอ้งเรยีนในแพทย์

เพมิพูนทักษะของโรงพยาบาลตํารวจทจีบการศกึษาจาก
ตา่งประเทศ

โรงพยาบาลตํารวจ 122 EMS

5 แพทยห์ญงิ นริชา ตันตธิรรม
Mechanical chest compression device improved clinical outcome 

compare with manual chest compression in out-of-hospital 
cardiac arrest

การใชเ้ครอืงกดนวดหัวใจอัตโนมัตใิหผ้ลลัพธท์างคลนิกิดกีว่า
การกดนวดหัวใจดว้ยมอืในผูป่้วยหัวใจหยุดเตน้นอกโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหาดใหญ ่237 EMS

6 แพทยห์ญงิ พมิพร์พี สธุาพร Reducing ambulance response time by using caller’s GPS 
location tracking system

การลดระยะเวลาตอบสนองของรถพยาบาลฉุกเฉนิโดยระบบ
คน้หาตําแหน่งจพีเีอสของผูแ้จง้เหตุ

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 101
EMS

7 แพทยห์ญงิ โสภดิา เจรญิชัย

The comparison of NEWS and NEWSglu in pre-hospital for 
predicting admission &amp;amp; inhospital mortality in 24 hours 

&amp;amp; 30 days in Nopparatrajathanee emergency 
department

การเปรยีบเทยีบระบบ NEWS และ NEWSglu ในผูป่้วยทไีดรั้บ
บรกิารโดยรถฉุกเฉนิ เพอืทํานายโอกาสในการนอนโรงพยาบาล
และทํานายอัตราการเสยีชวีติภายใน 24 ชัวโมง และภายใน 30 

วัน ของโรงพยาบาบนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธาน ี204

EMS

8 นายแพทย์ ศภุการ อปุกรณศ์ริกิาร
Association of Epinephrine Dosing Period and Return of 

Spontaneous Circulation (ROSC) in Prehospital Resuscitation of 
Patient with Out of Hospital Cardiac Arrest

ความสัมพันธร์ะหว่างระยะเวลาของการใหย้า epinephrine ของ
ทมีกูช้พีนอกโรงพยาบาลกับการกลับมาทํางานของระบบ
ไหลเวยีนเลอืด ของผูป่้วยหัวใจหยุดเตน้นอกโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

109
EMS

9 นายแพทย์ ธชย ศรนีพรัตนกลุ Unrecognized out of hospital cardiac arrest symptoms during 
Thailand’s Emergency medical services

อาการผดิปกตทิผีูจ่้ายงานปฏบิัตกิารฉุกเฉนิมักไมส่ามารถรับรูถ้งึ
ภาวะหัวใจหยุดเตน้นอกโรงพยาบาลในประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 106

EMS

10 นายแพทย์ ธนทัต รุจพิรรณ
New Screening strategies to identify sepsis in the prehospital 

setting Provided by Advance life support unit at Chiangrai 
Prachanukroh Hospital

แนวทางการคัดกรองเพอืระบภุาวะพษิเหตตุดิเชอืนอก
โรงพยาบาล ทนี าสง่โดยชดุ ปฏบิัตกิารฉุกเฉนิระดับสงู ใน

โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห

โรงพยาบาลเชยีงราย
ประชานุเคราะห ์218

EMS

11 นายแพทย์ ธราเวช นอ้ยสอาด
Effect of pre-hospital fluid administration on hospital mortality 
among patients with sepsis and septic shock at Khon Kaen 

hospital

ผลของการใหส้ารนําในระยะกอ่นถงึโรงพยาบาลตอ่การตายของ
ผูป่้วยภาวะพษิเหตตุดิเชอืและช็อกเหตพุษิตดิเชอื ณ 

โรงพยาบาลขอนแกน่
โรงพยาบาลขอนแกน่ 215 EMS

12 นายแพทย์ วศนิ เพรศิพรายวงศ์
Outcome of Prehospital versus Emergency Department 

Endotracheal Intubation in Non-traumatic patients who visited 
Emergency Department, Nopparatrajathanee Hospital

ผลของการใสท่่อชว่ยหายใจกอ่นถงึโรงพยาบาลเทยีบกับในหอ้ง
ฉุกเฉนิ ในผูป่้วยทไีมไ่ดรั้บอบุัตเิหตทุเีขา้รับการรักษา ณ หอ้ง

ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธาน ี204

EMS

13 นายแพทย์ วรการ ตรีะกนก
The comparison of outcomes of OHCA before and during 

COVID-19 pandemic at Emergency room, Bhumibol Adulyadej 
hospital

การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการรักษาภาวะหัวใจหยุดเตน้นอก
โรงพยาบาลกอ่นและในชว่งการแพร่ระบาดของโรคโควดิ ๑๙ ณ 

หอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

EMS

14 แพทยห์ญงิ วรัชญา นมินวน
Characteristics and outcomes in out-of-hospital cardiac 

arrest(OHCA) patients before and after COVID-19 pandemic in 
Thailand

การเปรยีบเทยีบลักษณะผูป่้วยและผลลัพธข์องการรักษาผูป่้วย
หัวใจหยุดเตน้นอกโรงพยาบาลกอ่นและหลังการระบาดของเชอื

ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

EMS

15 นายแพทย์ ยศกร เกยีรตวิรชาติ
Pre-recorded instructional audio vs. Dispatcher’s conversational 

assistance in telephone cardiopulmonary resuscitation in 
simulation setting

การประเมนิความถกูตอ้งในการปฏบิัตติามคําแนะนําทางโทรศัพท์
ในการชว่ยฟืนคนืชพีขันพนืฐานของบคุคลทัวไป ทไีดรั้บแนะนํา
จากผูจ้่ายงานปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ เปรยีบเทยีบกับคําแนะนําจาก

เครอืงบันทกึเสยีง ในสถานการณจํ์าลอง

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 224

EMS

16 นายแพทย์ สพัุฒนก์จิ รัตนกังวานวงศ์
Association between survival rate in non-traumatic out-of-

hospital cardiac arrest (OHCA) patients and scene time interval 
of advanced emergency medical service (EMS)

ความสัมพันธร์ะหว่างอัตราการรอดชวีติในผูป่้วยภาวะหัวใจหยุด
เตน้นอกโรงพยาบาลทไีมม่สีาเหตจุากอบุัตเิหตกุับระยะเวลาทใีช ้

ในทเีกดิเหตขุองหน่วยปฏบิัตกิารแพทยฉุ์กเฉนิขนัสงู
โรงพยาบาลชลบรุี EMS

หอ้ง3: EMS, Prehospital care (8.30-12.00)



ลําดบัที ตําแหนง่ ชอื นามสกลุ Research title เรอืง สถาบนั ประเภท

1 นายแพทย์ อภสิทิธิ ก.ศรสีวุรรณ
Lactate Dehydrogenase and C-Reactive Protein associated with 

severity among patients with COVID-19 in emergency 
department of Phramongkutklao hospital

การศกึษาความสัมพันธข์อง Lactate dehydrogenase และ 
C-Reactive Protein ตอ่ความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโควดิ-19 ณ

 หอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้

กพบ-วทิยาลัย
แพทยศาสตร/์

โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ 107

Infectious

2 นายแพทย์ อัฐพล เด็นเบ็น
Factors Influencing Adverse Events of Patient with Acute 

Pyelonephritis in The Emergency Department at University 
hospital

ปัจจัยทสีง่ผลตอ่การเกดิภาวะไมพ่งึประสงคใ์นผูป่้วยกรวยไต
อักเสบเฉยีบพลันของหอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิท

ร ์105
Infectious

3 นายแพทย์ ชนิธปิ อไุรฤกษ์กลุ Comparison the accuracy of Presepsin and Procalcitonin for the 
diagnosis of sepsis in emergency department Rajavithi hospital

ความสอดคลอ้งในการใชพ้รเีซปซนิเปรยีบเทยีบกับโปรแคลซิ
โทนนิในการวนิจิฉัย ภาวะพษิเหตตุดิเชอืทหีอ้งฉุกเฉนิใน

โรงพยาบาลราชวถิี
โรงพยาบาลราชวถิ ี202 Infectious

4 นายแพทย์ เจษฎา ศรัณยพฤทธิ Clinical predictive of antimicrobial resistance bacteremia at the 
Emergency Department

ปัจจัยททํีานายภาวะตดิเชอืดอืยาในผูป่้วยตดิเชอืแบคทเีรยีใน
กระแสเลอืดทหีอ้งฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 106

Infectious

5 แพทยห์ญงิ มทนิา กลภารัชต์
Predictive performance of the NEWS-lactate and NEWS towards 
Mortality or Need for Critical Care among Sepsis Patients in the 

Emergency Department; A Prospective Observational Study

การศกึษาไปขา้งหนา้เพอืดกูารทํานายการเสยีชวีติหรอืความ
จําเป็นวกิฤตบิรบิาลดว้ยคา่ NEWS-lactate และคา่ NEWS 

สําหรับผูป่้วยทมีภีาวะพษิเหตตุดิเชอืในแผนกฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิท

ร ์105
Infectious

6 นายแพทย์ ณัฐวุฒิ ฮอ้ศริกิลุ
Performance of Monocyte distribution width as a diagnostic tool 

for sepsis in Emergency department, Thammasat university 
hospital

ความสามารถของคา่ความกวา้งของการกระจายขนาดโมโนไซต์
ในการวนิจิฉัยภาวะพษิเหตตุดิเชอื ณ หอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

109
Infectious

7 แพทยห์ญงิ พัชรี ดลิกกลุวัฒนา
The accuracy of salivary test and serum antibody test for COVID-
19 in state quarantine of Institute for Urban Disease Control and 

Prevention (IUDC): Retrospective cross-sectional study

การทดสอบความแมน่ยําของการตรวจหาเชอื COVID-19 จาก
นําลายและภมูคิุม้กันในเลอืด ในสถานทกีักตัวของสถาบันป้องกัน

ควบคมุโรคเขตเมอืง

กพบ-วทิยาลัย
แพทยศาสตร/์

โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ 107

Infectious

8 นายแพทย์ พฤฒพิงศ์ ปวราจารย์
Study of the relationship between time initial administration of 

Norepinephrine and 24-hour mortality in septic shock at 
Emergency Department Chiangrai Prachanukroh Hospital

การศกึษาความสัมพันธร์ะหว่างเวลาเรมิบรหิารยานอรอ์พีเินฟรนิ
กับการเสยีชวีติใน 24 ชัวโมง ของผูป่้วยทมีภีาวะช็อกจากการตดิ

เชอื ทเีขา้รับการรักษาทหีอ้งฉุกเฉนิ ในโรงพยาบาลเชยีงราย
ประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลเชยีงราย
ประชานุเคราะห ์218

Infectious

9 นายแพทย์ ศริสทิธิ สถริเจรญิกลุ
The accuracy of the sepsis screening score for predicting 28-day 

mortality presented to the triage area of the emergency 
department

การศกึษาเพอืเปรยีบเทยีบความแมน่ยําในการคาดการณอ์ัตราการ
เสยีชวีติในผูป่้วยภาวะตดิเชอืในกระแสเลอืดของ qSOFA, 

NEWS, ESI Triage, SIRs และ SOS score ทมีารับบรกิารใน
หอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลรามาธบิดี

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Infectious

10 แพทยห์ญงิ สรินัินท์ สามัคคนีนท์ Correlation of qSOFA,SOFA,SIRS criteria for the diagnosis of 
Sepsis in Emergency Department in Rajavithi Hospital

ความสอดคลอ้งในการใชq้SOFA,SOFA,SIRS criteria ในการ
วนิจิฉัยภาวะเหตพุษิตดิเชอืในแผนกเวชศาสตรฉุ์กเฉนิ 

โรงพยาบาลราชวถิี
โรงพยาบาลราชวถิ ี202 Infectious

11 แพทยห์ญงิ ธรีนาฏ ศรฉัีนทะมติร
An evaluation of the neutrophil to lymphocyte count ratio to 
predict the severity of the disease in COVID-19 pneumonia 

patients at Phramongkutklao Hospital

การประเมนิคา่อัตราสว่นของเม็ดเลอืดขาวนวิโทรฟิลตอ่เม็ดเลอืด
ขาวลมิโฟไซตใ์นโลหติเพอืใชพ้ยากรณค์วามรุนแรงของโรคใน
ผูป่้วยโรคปอดอักเสบตดิเชอืไวรัสโควดิ19 ณ โรงพยาบาลพระ

มงกฎุเกลา้

กพบ-วทิยาลัย
แพทยศาสตร/์

โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ 107

Infectious

12 แพทยห์ญงิ วสิสตุา ประไพพร Accuracy for sepsis Diagnostic between presepsin and serum 
lactate in emergency room, Rajavithi Hospital

ความสอดคลอ้งในการวนิจิฉัยการตดิเชอืในการแสเลอืดโดยใชพ้รี
เซบซนิ      เทยีบกับแลคเตทในกระแสเลอืดในหอ้งฉุกเฉนิ 

โรงพยาบาลราชวถิี
โรงพยาบาลราชวถิ ี202 Infectious

13 นายแพทย์ ประณธิิ พพัิฒนป์ระทานพร
Efficacy of Amoxicillin/Clavulanic Acid Prophylaxis in Green Pit 

Viper Bites: A Multi- center, Randomized, Double-Blind, Placebo-
Controlled Trial, in Urban Settings

ประสทิธภิาพของยาอะม็อกซซิลิลนิ/คลาวูลานคิเอซดิ 
(Amoxicillin/Clavulanic Acid) ในการป้องกันการตดิเชอืจากงู

เขยีวหางไหมก้ัด: การศกึษาสหสถาบัน แบบส◌่มุ ปกปิดสองทาง
 และมกีลุม่ควบคมุ ในเขตเมอืง

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Toxicology

14 นายแพทย์ สรุพงษ์ พงษ์สวัสดิ Cobra bite in Thailand งูเห่ากัดในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Toxicology

15 นายแพทย์ ธนพัฒน์ เออืเชดิกลุ
Green pit viper envenomations in Bangkok: A comparison of 

follow-up compliance and clinical outcomes in older and younger 
adults.

งูเขยีวหางไหมก้ัดในกรุงเทพมหานคร: การเปรยีบเทยีบการ
ตดิตามอาการและผลลัพธท์างคลนิกิในผูใ้หญอ่ายุมากและอายุ

นอ้ยกว่า

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Toxicology

หอ้ง4: infectious disease, toxicology (8.30-12.00)



ลําดบัที ตําแหนง่ ชอื นามสกลุ Research title เรอืง สถาบนั ประเภท

1 แพทยห์ญงิ กรวรี์ ขจรวัฒนากลุ Appropriateness of age for decision to brain CT scan in elderly 
with mild traumatic brain injury

อายุทเีหมาะสมในการตัดสนิใจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มอง ใน
ผูส้งูอายุทมีอีาการบาดเจ็บทสีมองไมรุ่นแรง

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Trauma

2 นายแพทย์ นติิ รุ่งฟ้าแสงอรุณ
Association between drugs induce osteoporosis use and 

fractures in trauma patients at Emergency room , Bhumibol 
adulyadej hospital

การศกึษาความสัมพันธข์องการเกดิกระดกูหักในผูป่้วยทไีดรั้บ
การบาดเจ็บบรเิวณทรวงอกกับการใชย้าทคีาดว่าจะทําใหเ้กดิ

กระดกูพรุน ณ หอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

Trauma

3 แพทยห์ญงิ ภาวดี ชํานเิชงิคา้ Clinical impact of the injury onset to surgical time interval on 
survival after severe traumatic brain injury

ความสัมพันธร์ะหว่างระยะเวลาตังแตบ่าดเจ็บศรีษะรุนแรงจนถงึ
ผา่ตัดกับอัตราการรอดชวีติ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่103

Trauma

4 แพทยห์ญงิ พรียิา ตรรัีตนพันธุ์ Pelvic binding device from resistance band and bed sheet
อปุกรณแ์ถบรัดตรงึกระดกูเชงิกรานจากยางยดืออกกําลังกายและ

ผา้ขวางปเูตยีง

กพบ-วทิยาลัย
แพทยศาสตร/์

โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ 107

Trauma

5 นายแพทย์ สรอรรถ เลาประสพวัฒนา

Sensitivity study of CT Brain rules in screening clinical significant 
brain injury in patients age &amp;gt; 60 years old with mild 

traumatic brain injury of the clinical practice guideline of Thailand 
2019 edition

การศกึษาความไวในการคัดกรองการบาดเจ็บทางสมองทสํีาคัญ
ทางคลนิกิของเกณฑก์ารตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มองของ
ผูป่้วยอายุมากกว่า 60 ปี ทมีปีระวัตบิาดเจ็บทางสมองไมรุ่นแรง 

ของแนวทางเวชปฏบิัตขิองประเทศไทย ปี 2562

โรงพยาบาลตํารวจ 122 Trauma

6 แพทยห์ญงิ ชัชศรัณย์ อนิธสิาร Clinical outcome of prehospital intubation in severe head injury 
patients

ผลการใสท่่อชว่ยหายใจขณะออกปฏบิัตกิารดา้นการแพทย์
ฉุกเฉนิในผูป่้วยบาดเจ็บทศีรีษะระดับรุนแรง

โรงพยาบาลชลบรุี Trauma

7 แพทยห์ญงิ รัชวรรณ เจดิเสรมิอนันท์

The diagnostic accuracy of MTBI score to predict abnormal 
Computer

Tomography Brain in mild traumatic brain injury in Chonburi 
Hospital

การศกึษาความแมน่ยําของเครอืงมอืชว่ยทํานายความเสยีงการ
พบความผดิปกตขิองเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มองในผูป่้วยสมอง
บาดเจ็บชนดิไมรุ่นแรง ( MTBI score) ในโรงพยาบาลชลบรุี

โรงพยาบาลชลบรุี Trauma

8 แพทยห์ญงิ สนุษิา ทองคําฟู Effect of early TXA administration for blood transfusion
of intra-abdominal bleeding traumatic patients

ผลของการให ้Tranexamic acid ในระยะแรกของการบาดเจ็บ
ตอ่การไดรั้บเลอืดในผู ้ป่วยอบุัตเิหตทุมีเีลอืดออกภายในชอ่งทอ้ง

โรงพยาบาลชลบรุี Trauma

9 แพทยห์ญงิ เชาวดี กติตคิงวัตร The reason behind the use of the KCMH ED in non-urgent 
patient:                                Patient perspective and characteristic

การศกึษาลักษณะของกลุม่ประชากรทมีาใชบ้รกิารหอ้งฉุกเฉนิ รพ
 จุฬาลงกรณ ์และมมุมองของตอ่ภาวะฉุกเฉนิในผูป่้วยทไีมม่ี

อาการฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

102
Epidemiology: Admin

10 นายแพทย์ กฤษณะ ทว้มจุย้
Characteristics and outcomes of patients who received early 

norepinephrine for sepsis-induced hypoperfusion in the 
emergency department

ลักษณะและผลลัพธข์องผูป่้วยทไีดรั้บ norepinephrine ในระยะ
เรมิแรกสําหรับภาวะการไหลเวยีนโลหติตําทเีกดิจากภาวะพษิเหตุ

ตดิเชอืในแผนกฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

102
Epidemiology: Infectious

11 แพทยห์ญงิ มนทารว์ มหาวงค์ Drug interactions in the common 10 medications that prescribed 
in emergency department

การศกึษาอันตรกริยิาระหว่างยาทถีกูสังจ่าย 10 อันดับแรก จาก
แผนกฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่103

Epidemiology: Admin

12 แพทยห์ญงิ ณัฐกานต์ กองแกว้ Length of stay of severe patient ( ESI 1-2 ) in emergency 
department, A retrospective observational study

การศกึษาระยะเวลาการรับบรกิารในหอ้งฉุกเฉนิของผูป่้วยหนักใน
โรงพยาบาลวชริพยาบาล

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Epidemiology: Admin

13 แพทยห์ญงิ พัชรณชิา ดว่นเดนิ
Clinical Characteristics Of Patients Under Investigated For 

COVID-19 In Emergency Department, Thammasat University 
Hospital

ลักษณะทางคลนิกิของผูป่้วยทตีอ้งสอบสวนโรคตดิเชอืไวรัสโค
โรนา 2019 ทมีาทหีอ้งฉุกเฉนิของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิ

พระเกยีรติ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

109
Epidemiology: Infectious

14 นายแพทย์ ศักรนิทร์ รัตนวเิศษศรี
Prevalence and factors associated with length of stay more than 

4 hours of hypertensive urgency patients at emergency 
department, Bhumibol Adulyadej Hospital

การศกึษาความชกุและปัจจัยทสีัมพันธต์อ่ระยะเวลาการเฝ้า
ตดิตามอาการในหอ้งฉุกเฉนินานเกนิ 4 ชัวโมง ของผูป่้วยความ

ดันโลหติสงูเร่งดว่นของโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

Epidemiology: Admin

15 แพทยห์ญงิ วชิญาพร โสภณสขุสถติย์
Clinical features associated with severity among patients with 

COVID-19 in emergency department of Phramongkutklao 
hospital

ศกึษาความสัมพันธข์องอาการและความรุนแรงของโรคในผูป่้วย
โควดิ-19 ทมีารับบรกิารทหีอ้งฉุกเฉนิโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้

กพบ-วทิยาลัย
แพทยศาสตร/์

โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ 107

Epidemiology: Infectious

16 นายแพทย์ วษิณุ ทองอทัุยศรี
Clinical manifestation, investigation and management of COVID-

19 in emergency departments: a systematic review and meta-
analysis

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวเิคราะหอ์ภมิาน
อาการแสดงทางคลนิกิของโรค การตรวจวนิจิฉัยและการดแูล

รักษาโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์2019

คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

102
Epidemiology: Infectious

หอ้ง5: Trauma, Epidemiology (Adminstration, Infectious) (8.30-12.00)



ลําดบัที ตําแหนง่ ชอื นามสกลุ Research title เรอืง สถาบนั ประเภท

1 นายแพทย์ กลุภัทร์ กลนิหอม Comparison of the Chest compression quality between wearing 
surgical mask and N95 mask

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการกดหนา้อกระหว่างการใส่
หนา้กากอนามัยแลว้หนา้กาก N95

โรงพยาบาลชลบรุี CPR

2 แพทยห์ญงิ คณพร คณุประดษิฐ์
24-hour survival Prediction of Initial Blood pH for Non-traumatic 

Out-of-hospital Cardiac Arrest Patients in the Emergency 
Department Nakornping Hospital

การใชค้า่ pH แรกรับเพอืทํานายการรอดชวีติท ี24 ชัวโมงของ
ผูป่้วยหัวใจหยุดเตน้นอกโรงพยาบาล ณ หอ้งฉุกเฉนิ 

โรงพยาบาลนครพงิค์
โรงพยาบาลนครพงิค ์219 CPR

3 แพทยห์ญงิ กตินิารถ นาคเสน
Success rate and Predictor factors associated with Adult 

Cardiopulmonary Resuscitation at Emergency room of Rajavithi 
Hospital

อัตราความสําเร็จและปัจจัยทสีัมพันธต์อ่การชว่ยชวีติสําเร็จของ
ผูป่้วยทมีภีาวะหัวใจหยุดเตน้ทเีขา้รับการรักษาในหอ้งอบุัตเิหตุ

และฉุกเฉนิ โรงพยาบาลราชวถิี
โรงพยาบาลราชวถิ ี202 CPR

4 แพทยห์ญงิ พรปวณี์ วงศวั์ฒนะ

The comparison of chest compression effectiveness during 
cardiopulmonary resuscitation between use and non use of 

Personal Protective Equipment in Advanced Emergency Medical 
Students

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการกดหนา้อกในการชว่ยฟืน
คนืชพีระหว่างการใสก่ับไมใ่สอ่ปุกรณป้์องกันอันตรายสว่นบคุคล

ในนักเรยีนเจา้พนักงานฉุกเฉนิการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน
เกลา้ 118

CPR

5 แพทยห์ญงิ ธดิาภรณ์ เปลง่อดุมกจิ
Quality of Chest Compression between One Minute Versus Two 

Minutes Rotation During Cardiopulmonary Resuscitation in 
COVID-19 Pandemic with Personal Protective Equipment

การศกึษาประสทิธภิาพการกดหนา้อกขณะใสช่ดุอปุกรณป้์องกัน
เมอืเปลยีนรอบการกดหนา้อกทุก ๑ นาทเีปรยีบเทยีบกับทุก ๒ 

นาท ีในชว่งการระบาดของโควดิ-๑๙

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

CPR

6 แพทยห์ญงิ วัชรภีรณ์ แยม้กลบี
Outcomes of cardiopulmonary resuscitation before and beyond 

the COVID-19 pandemic at Thammasat university hospital 
emergency department

ผลลัพธก์ารชว่ยฟืนคนืชพีในชว่งกอ่นและระหว่างการระบาดของ
โรคโควดิ-19 ณ หอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระ

เกยีรติ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

109
CPR

7 แพทยห์ญงิ วสิาลนิี สง่เสรมิ The role of Mechanical Cardiopulmonary devices in Emergency 
Medical Services

บทบาทของเครอืงนวดหัวใจอัตโนมัตใินระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 106

CPR

8 นายแพทย์ เจษฎา อัศวภาคย์
First-Attempt Success Rate of Ultrasound-Guided Peripheral IV 
Access using a Handheld Ultrasound Machine in a Simulation 

Model

อัตราความสําเร็จในครังแรกของการแทงเสน้เลอืดดําสว่นปลาย
โดยใชเ้ครอืงอัลตราซาวนข์นาดเล็กชนดิพกพาในสถานการณ์

จําลองของบคุลากรทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 106

Ultrasonography

9 แพทยห์ญงิ เกวลนิ หลทีศรัตน์ Incidence of diaphragmatic dysfunction in patient with dyspnea in 
the emergency room

อบุัตกิารณข์องภาวะการทํางานของกลา้มเนอืกะบังลมผดิปกตใิน
ผูป่้วยทมีอีาการหอบเหนอืยในหอ้งฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 101
Ultrasonography

10 แพทยห์ญงิ ภทัรมน วฤทธกิลุ
Endotracheal tube placement confirmation by Portable 

Ultrasonography among novice sonographer paramedic, an 
experimental study in swine model

การศกึษาความแมน่ยําในการระบตํุาแหน่งท่อชว่ยหายใจโดย
ใชอ้ัลตราซาวดใ์นนักปฏบิัตกิารฉุกเฉนิการแพทย์

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Ultrasonography

11 นายแพทย์ ฐติณัิฐ ฤกษ์สนุทรี Role of  Point-of-care Ultrasonography for diagnosis of hip 
fracture in  older adults in the emergency department

การใชเ้ครอืงอัลตราซาวดใ์นการวนิจิฉัยกระดกูสะโพกหักใน
ผูป่้วยสงูอายุทหีอ้งฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Ultrasonography

12 แพทยห์ญงิ วชิญาดา ระงับภยั Serial lung ultrasound findings in septic shock patients after 
intravenous fluid therapy in the emergency department

การศกึษานําร่องเพอืตดิตามการเปลยีนแปลงของการตรวจอัล
ตราซาวดป์อดภายหลังไดรั้บสารนําทางหลอดเลอืดดําในผูป่้วยที

สงสัยภาวะช็อกจากการตดิเชอืในหอ้งฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 101
Ultrasonography

13 แพทยห์ญงิ ฐติาภรณ์ ฤทธริงคส์กลุ Can clinical medical students accurately distinguish ocular 
abnormalities with point-of-care ocular ultrasound videos?

การศกึษาแบบตัดขวางเรอืงความแมน่ยําของนักศกึษาแพทยช์ัน
คลนิกิในการวนิจิฉัยแยกความผดิปกตขิองลกูตาจากวดิโิออัลตรา

ซาวด์

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Ultrasonography

14 แพทยห์ญงิ ภทัรานษิฐ์ ปึงพพัิฒนต์ระกลู
The Most Resemble Site of Inferior Vena Cava Diameter 

Measurement in Lateral View to Subxiphoid View in Chest 
Computerized Tomography Scan

การศกึษาหาตําแหน่งการวัดหลอดเลอืดดําเวนาคาวาสว่นลา่ง
ทางดา้นขา้งลําตัวทใีหข้นาดใกลเ้คยีงกับการวัดจากทางใตล้นิปี

โดยอาศัยภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอก

กพบ-วทิยาลัย
แพทยศาสตร/์

โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ 107

Radiology

15 แพทยห์ญงิ พมิพพ์รรณ อัศวสรุอนิ
Optimal landmark for chest compression during cardiopulmonary 

resuscitation derived from a chest computed tomography in 
arms-down position

ตําแหน่งทเีหมาะสมในการกดหนา้อกขณะปฏบิัตกิารชว่ยฟืนคนื
ชพี (cardiopulmonary resuscitation) จากเอกซเรย์

คอมพวิเตอรท์รวงอกในท่าเอาแขนลงขา้งลําตัว

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่103

Radiology

หอ้ง 6: Cardiac arrest, CPR, Ultrasound and radiology (12.30-16.00)



ลําดบัที ตําแหนง่ ชอื นามสกลุ Research title เรอืง สถาบนั ประเภท

1 แพทยห์ญงิ กมลชนก ภโูอบ
Triggers and risk factor for admission in patients with asthma 
exacerbation: A study from an emergency room registration 

database in a tertiary hospital in Northeastern Thailand

ปัจจัยกระตุน้ และปัจจัยเสยีงตอ่การนอนโรงพยาบาลของผูป่้วย
โรคหดืกําเรบิเฉยีบพลัน: การศกึษาจากฐานขอ้มลูการลงทะเบยีน

ในโรงพยาบาลระดับตตยิภมูใินภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของ
ประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 106

Pulmonary

2 แพทยห์ญงิ นาตาลี ลนินมีัยเยอร Rapid effect of additional Budesonide MDI in patient with COPD 
exacerbation: A Randomized Controlled Trial

การศกึษาเชงิทดลองแบบสุม่ เพอืศกึษาผลระยะสนัของการให ้
ยาบเูดโซไนดพ์่นเสรมิในผูป่้วยโรคปอดอดุกันเรอืรังทมีภีาวะ

กําเรบิเฉยีบพลัน

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Pulmonary

3 แพทยห์ญงิ ณัฐธยา ชอ่ไม ้ Impact of COVID-19 pandemic on asthma exacerbation 
management and treatment outcomes at emergency department

ผลกระทบของการระบาดใหญโ่รคโควดิ-19ตอ่การรักษาและผล
ของการรักษาภาวะหดืกําเรบิเฉยีบพลันในหอ้งฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

109
Pulmonary

4 นายแพทย์ ณัฐวุฒิ เฉลมิวณชิยก์ลุ
A use of expanded-CURB-65 score predicts mortality rate in 
patient with community-acquired pneumonia compare with 

CURB-65 score and PSI score

การใช ้expanded-CURB-65 score ประเมนิอัตราการเสยีชวีติ
ในผูป่้วยโรคปอดอักเสบทตีดิเชอืจากชมุชน เทยีบกับ CURB-65 

score และ PSI score
โรงพยาบาลตํารวจ 122 Pulmonary

5 นายแพทย์ ปณตพันธ์ เพ็ชรนําสนิ Factors predicting next acute exacerbations in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease in Lampang hospital

ปัจจัยทํานายการกําเรบิเฉยีบพลันครังถัดไปของผูป่้วยโรคปอด
อดุกันเรอืงรัง โรงพยาบาลลําปาง

โรงพยาบาลลําปาง 230 Pulmonary

6 แพทยห์ญงิ สกุัลยา ปรยิะบํารุงชาติ
Utilization of the pulmonary function test in Chronic obstructive 

pulmonary disease patients to predict severity in the next 
exacerbation

การใชค้า่สมรรถภาพปอดของผูป่้วยโรคปอดอดุกันเรอืรัง เพอื
พยากรณค์วามรุนแรงของการกําเรบิครังถัดไป

โรงพยาบาลลําปาง 230 Pulmonary

7 แพทยห์ญงิ สวุนันท์ ศภุวจนะ
Comparison of severity scoring systems A-DROP and CURB-65 

for achieving a safe discharge from emergency department in 
patient with community acquired pneumonia

การเปรยีบเทยีบความปลอดภัยในการจําหน่ายผูป่้วยโรคปอด
อักเสบในชมุชนออกจากหอ้งฉุกเฉนิ โดยใชเ้กณฑค์ะแนน

ประเมนิความรุนแรงระหว่าง เอ-ดรอป (A-DROP) และ เคริบ์-65 
(CURB-65)

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิท

ร ์105
Pulmonary

8 แพทยห์ญงิ วราภรณ์ สโมสร Accuracy of Empirical Antibiotic Compared  with Sputum Culture 
in CAP and HCAP in Police General Hospital

ความแมน่ยําในการใหย้าปฏชิวีนะทตีรงเชอืแบคทเีรยีเทยีบกับผล
เพาะเชอืจากเสมหะในผูป่้วยปอดอักเสบชมุชนและปอดอักเสบที

เกยีวขอ้งกับการบรกิารสขุภาพทโีรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ 122 Pulmonary

9 นายแพทย์ หรรัิกษ์ เกลยีงสะอาด
The impact of blood pressure variation on mortality and 

symptomatic intracerebral hemorrhage in acute stroke patients 
after thrombolysis

ผลของความผันผวนของระดับความดันโลหติในขณะนอน
โรงพยาบาลตอ่การทรุดลงของอาการทางระบบประสาทและผล

ตรวจทางรังสพีบเลอืดออกในสมองในผูป่้วยหลอดเลอืดสมองตบี
เฉยีบพลันทไีดรั้บยาสลายลมิเลอืด

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 106

Neurology

10 แพทยห์ญงิ เมธณัีฐ อัครจรัญรัตน์
Clinical characteristics associated with hemorrhagic stroke in 

patient with acute stroke onset &amp;gt;=4.5 hours visited 
Emergency department  Nopparat Rajathanee Hospital

ปัจจัยทํานายลักษณะอาการหลอดเลอืดสมองแตก  ในผูป่้วยทมีา
ดว้ยกลุม่อาการหลอดเลอืดสมองเฉยีบพลันทมีอีาการมากกว่า  

4.5 ชัวโมง ณ หอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธาน ี204

Neurology

11 แพทยห์ญงิ ภัคพชิา ศร ีสกลุ 
Comparison of the therapeutic efficacy of intravenous 

Dimenhydrinate and intravenous Diazepam in patients with 
peripheral vertigo in ED at Police General Hospital.

การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่าง Dimenhydrinate กับ
 Diazepam ในการรักษาผูป่้วยทมีอีาการเวยีนศรีษะบา้นหมนุ ณ 

หอ้งอบุัตเิหตแุละฉุกเฉนิ โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ 122 Neurology

12 แพทยห์ญงิ ปวรดา มณอีอ่น
Risk factors predicting intracerebral hemorrhage and outcomes 

of old age patients with mild traumatic brain injury in Hatyai 
hospital.

ปัจจัยเสยีงตอ่การเกดิเลอืดออกในสมองและพยากรณโ์รคใน
ผูป่้วยสงูอายุทสีมองบาดเจ็บไมรุ่นแรงทเีขา้รับการรักษาทรีพ.

หาดใหญ่
โรงพยาบาลหาดใหญ ่237 Neurology

13 แพทยห์ญงิ เสาวลักษณ์ อนิจันทรต์ะ๊ sex differences, mortality, and poor neurological outcomes of 
stroke patients after thrombolytic therapy

ความแตกตา่งระหว่างเพศตอ่อัตราการตาย และผลลัพธท์างระบบ
ประสาททไีมด่ใีนผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทไีดรั้บยาละลายลมิ

เลอืด

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 106

Neurology

14 แพทยห์ญงิ สรยิา เสอืแซมเสรมิ Factor predicting abnormal CT scan result in first episode 
seizure in the emergency department

ปัจจัยททํีานายความผดิปกตขิองผลเอกเรยค์อมพวิเตอรส์มองใน
ผูป่้วยทมีาหอ้งฉุกเฉนิดว้ยอาการชักครังแรก

โรงพยาบาลนครพงิค ์219 Neurology

15 นายแพทย์ ธรีะ อนิทวัฒน์
The comparison of length of stay in patient with alcohol 

withdrawal syndrome by  intravenous vitamin C as adjuvant 
therapy with standard treatment in Bhumibol Adulyadej  hospital

การศกึษาเปรยีบเทยีบระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลในผูป่้วย
กลุม่อาการขาดแอลกอฮอล ์ทรัีกษาดว้ยวติามนิซรี่วมกับการ

รักษาตามมาตรฐานกับกลุม่ทรัีกษาตามมาตรฐานอย่างเดยีว ใน
โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

Neurology

หอ้ง7: Pulmonary disease, Neurology disease (12.30-16.00)



ลําดบัที ตําแหนง่ ชอื นามสกลุ Research title เรอืง สถาบนั ประเภท

1 แพทยห์ญงิ ชตุมิณฑน์ ไวยหงษ์
prospective study on implementation of the ESC 0/1-hour hs-
Troponin-T algorithm in patients with suspected myocardial 

infraction in Bhumibol adulyadej hospital

การศกึษาการใช ้hs-Troponin-T 0/1 ชัวโมง ตามแนวเวช
ปฏบิัตกิารดแูลรักษาผูป่้วยสงสัยภาวะหัวใจขาดเลอืดเฉยีบพลัน 

ในแผนกฉุกเฉนิโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

Cardiovascular

2 แพทยห์ญงิ อชิญาอร ไชยขันธ์

Comparison of double-syringe technique vs. single-syringe 
diluted with saline technique of adenosine administration for a 

termination of regular narrow complex tachycardia; a multicenter, 
randomized, single blind controlled trial (DO-SINGLE trial)

การเปรยีบเทยีบการบรหิารยาอะดโีนซนีโดยการฉดีแบบใช ้
กระบอกฉดียาคูแ่ละการฉดีแบบผสมสารละลายน ้าํเกลอืใน

กระบอกฉดียาเดยีวเพอืรักษาภาวะคลนืไฟฟ้าหัวใจเตน้เร็วตัวแคบ
สมําเสมอ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 106

Cardiovascular

3 แพทยห์ญงิ กลันแกว้ กลันนุรักษ์ Risk stratification of chest pain patient using aiTriageTM system
การประเมนิความเสยีงผูป่้วยทมีาดว้ยอาการเจ็บหนา้อกดว้ยระบบ

คัดแยกเอไอ

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 101
Cardiovascular

4 แพทยห์ญงิ นุสสรา วสีงูเนนิ Factors associated with non-chest pain presentation in acute 
myocardial infarction patients

ปัจจัยทเีกยีวขอ้งกับอาการไมเ่จ็บหนา้อกในคนไขก้ลา้มเนอืหัวใจ
ขาดเลอืดเฉยีบพลัน

โรงพยาบาลขอนแกน่ 215 Cardiovascular

5 นายแพทย์ พรีะพัตร์ อภัยพงค์
A survival study of a modified HEART risk score in diagnostic 
non-ST segment elevation acute coronary syndrome patient in 

emergency department

การศกึษา Modified HEART risk score ในผูป่้วยทวีนิจิฉัยภาวะ
โรคหัวใจขาดเลอืดแบบคลนืไฟฟ้าหัวใจไมย่กในหอ้งฉุกเฉนิ

กพบ-วทิยาลัย
แพทยศาสตร/์

โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ 107

Cardiovascular

6 นายแพทย์ ปณุยวัจน์ สพุรรณพงศ์ Grade 2-3 Hypertension affect on the incidence of Aortic 
Dissection; Case control study in Saraburi hospital

ความดันโลหติสงูตังแตร่ะดับสองขนึไปมผีลตอ่การเกดิภาวะ
หลอดเลอืดแดงใหญฉ่กีขาดในโรงพยาบาลสระบรุี

โรงพยาบาลสระบรุ ี233 Cardiovascular

7 แพทยห์ญงิ สภัุทรชา มณเีพชร Comparison of the different atmospheric pressure levels in 
hyperbaric oxygen therapy on the blood pressure

การเปรยีบเทยีบผลของการบําบัดดว้ยออกซเิจนความกด
บรรยากาศสงูตอ่ความดันโลหติทคีวามดันบรรยากาศระดับตา่งๆ

กพบ-วทิยาลัย
แพทยศาสตร/์

โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ 107

Cardiovascular

8 นายแพทย์ ธรีวัฒน์ ไชยรักษ์ Incidence of clinical deterioration of STEMI patients during 
Transfer form rural hospital to KhonKaen hospital

อบุัตกิารณข์องผูป่้วยหัวใจขาดเลอืดเฉยีบพลันชนดิ STEMI ทมีี
อาการทรุดลงขณะสง่ตอ่จากโรงพยาบาลชมุชนมายัง

โรงพยาบาลขอนแกน่
โรงพยาบาลขอนแกน่ 215 Cardiovascular

9 นายแพทย์ ธนเดช พงษ์ชมพร
Single hs-cTnT and chest pain score for early detection of 

potential ischemic chest pain among patients with low-level hs-
cTnT in emergency department

การใชผ้ลโทโปรนนิทแีรกรับและคะแนนการเจ็บหนา้อกเพอืการ
วนิจิฉัยภาวะกลา้มเนอืหัวใจขาดเลอืดไดอ้ย่างรวดเร็วในผูป่้วย
ทมีาหอ้งฉุกเฉนิดว้ยอาการเจ็บหนา้อกและมคีา่ hs-cTnT ตํา

กพบ-วทิยาลัย
แพทยศาสตร/์

โรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ 107

Cardiovascular

10 นายแพทย์ วรวรี์ ชรูุจพิร Use of social network communication to reduce treatment time 
for STEMI patient

การใชเ้ทคโนโลยโีซเชยีวเน็ทเวริค์เพอืการสอืสารในการลด
ระยะเวลาในการปรกึษาหาแนวทางรักษาภาวะหัวใจขาดเลอืด

เฉยีบพลันทพีบการยกตัวผดิปกตขิองชว่งเอสที

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

Cardiovascular

11 แพทยห์ญงิ วาทนิี งามพมิลกลุ
Prevalence of Major adverse cardiac event in Low risk HEART 
score chest pain patients at Emergency room Maharat Nakhon 

Ratchasima Hospital

ความชกุการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางหัวใจทรีุนแรงในผูป่้วยทมีี
ความเสยีงตอ่โรคหลอดเลอืดหัวใจตําทเีขา้รับการรักษาดว้ย
อาการเจ็บหนา้อก หอ้งอบุัตเิหตฉุุกเฉนิโรงพยาบาลมหาราช 

นครราชสมีา

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 224

Cardiovascular

12 นายแพทย์ เวธนว์ทิย์ สขุแกว้

Validation of the EHMRG score in patient with heart failure in 
Emergency department of Lerdsin Hospital to apply in the 
disposition of the heart failure patient from the emergency 

department

การศกึษาความเทยีงตรงของ EHMRG score ในผูป่้วยหัวใจ
ลม้เหลวทหีอ้งฉุกเฉนิของโรงพยาบาลเลดิสนิเพอืใชป้ระเมนิ

ความจําเป็นในการจําหน่ายผูป่้วยหัวใจลม้เหลว
โรงพยาบาลเลดิสนิ 203 Cardiovascular

13 นายแพทย์ วนัิย แทนบญุไพรัช
MACE(Major adverse cardiovascular events) outcomes and 

managements in pateints transferred from OPD with 
asymptomatic hypertensive urgency in ED of KCMH

ผลลัพธข์องการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางหัวใจและหลอดเลอืด 
กับการดแูลรักษาของผูป่้วยทถีกูสง่ตอ่มาจากแผนกผูป่้วยนอก

ดว้ยเรอืงความดันโลหติสงูเร่งดว่นทไีมม่อีาการมายังหอ้งฉุกเฉนิ
โรงพบาบาลจุฬาลงกรณส์ภากาชาดไทย

คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

102
Cardiovascular

14 แพทยห์ญงิ ชลทพิย์ บญุญาพงษ์พันธ์ Anion gap is a predictor of elevated serum lactate in patient 
diagnosed with sepsis without shock in Emergency Department

การใช ้anion gap ในการทํานายการเพมิขนึของ lactate ใน
ผูป่้วยทไีดรั้บการวนิจิฉัยตดิเชอืในกระแสเลอืดทยัีงไมม่ภีาวะช็อก

ในแผนกฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่103

Resuscitation

15 นายแพทย์ ณัฐชัย พรวชิลุดา

Prognostic accuracy of the qSOFA score, SOS score, MEW 
score and initial serum lactate level at emergency department in 

predicting In-hospital within 28-days mortality in patient with 
Suspected Infection  Presenting at Emergency Department of 

Maharat Nakh

การศกึษา Prognostic Accuracy ของ SOS score, qSOFA 
score และ MEW score และระดับ Serum lactate แรกรับที

หอ้งฉุกเฉนิ ในการทํานายอัตราการเสยีชวีติภายในโรงพยาบาล 
ภายใน 28 วัน  ของผูป่้วยซงึสงสัยภาวะตดิเชอื ซงึมารับบรกิารที

หอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 224

Resuscitation

หอ้ง8: Cardiovascular disease, Resuscitation (12.30-16.00)



ลําดบัที ตําแหนง่ ชอื นามสกลุ Research title เรอืง สถาบนั ประเภท

1 แพทยห์ญงิ กรแกว้ เตยีวตระกลู
Accuracy of ALVARADO score and RIPASA score for diagnosis 

of acute appendicitis in right lower quadrant pain patient in 
Rajavithi hospital

ความแมน่ยําของการวนิจิฉัยภาวะไสต้งิอักเสบเฉยีบพลันดว้ย 
ALVARADO score และ RIPASA score ในผูป่้วยทมีาดว้ย

ปวดทอ้งขวาลา่งในโรงพยาบาลราชวถิี
โรงพยาบาลราชวถิ ี202 GI

2 แพทยห์ญงิ อรวี ฮวดลมิ
Machine learning to predict 48-hours revisit of abdominal pain 

patient in emergency department of King Chulalongkorn 
memorial hospital

การใชปั้ญญาประดษิฐเ์พอืพยากรณอ์ัตราการกลับมารักษาซําใน 
48 ชัวโมง ของผูป่้วยทมีาดว้ยอาการปวดทอ้งในหอ้งฉุกเฉนิ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย

คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

102
GI

3 แพทยห์ญงิ พชรพร ปรชีากลุ The Clinical Prediction Score For The Early Diagnosis  Of Acute 
Pancreatitis In Emergency Departments

คะแนนการทํานายทางคลนิกิเพอืการวนิจิฉัย ภาวะตับออ่นอักเสบ
เฉยีบพลันในแผนกฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

GI

4 แพทยห์ญงิ ประพศิ ฉันทสจุรติ
Serum lactate level predicts outcome of upper gastrointestinal 
bleeding patients in emergency department of Police General 

Hospital

การศกึษาระดับแลคเตทในเลอืดในการพยากรณภ์าวะเลอืดออก
ในทางเดนิอาหารสว่นตน้ของผูป่้วยทเีขา้รับการรักษาในหอ้ง

ฉุกเฉนิและอบุัตเิหตโุรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ 122 GI

5 แพทยห์ญงิ ภรูสิา ทองบตุร The effect of intravenous Tranexamic acid in reducing of blood 
tranfusion for upper gastrointestinal bleeding patient

ศกึษาผลของการใหย้า tranexamic acid ทางหลอดเลอืดดํา 
เพอืชว่ยลดการใหเ้ลอืดในผูป่้วยทมีภีาวะเลอืดออกในทางเดนิ

อาหารสว่นตน้

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

GI

6 แพทยห์ญงิ เสาวลักษณ์ ไฝคงเงนิ A practical score for diagnosis of acute cholecystitis at 
Emergency Department

การประเมนิคะแนนสําหรับการวนิจิฉัยภาวะถงุนําดอีักเสบทแีผนก
ฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่103

GI

7 นายแพทย์ ธรีกานต์ เจรญิไชย Factors associated with emergency surgery in elderly patients 
with abdominal pain

ปัจจัยทมีผีลกับการไดรั้บการผา่ตัดฉุกเฉนิในผูป่้วยสงูอายุทมีี
ภาวะปวดทอ้ง

โรงพยาบาลขอนแกน่ 215 GI

8 แพทยห์ญงิ ทฤฒมน อมิวทิยา Cause and outcome of Upper Gastrointestinal Bleeding in 
emergency room Rajavithi hospital

สาเหตแุละผลการรักษาภาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหารสว่นบน
ในหอ้งอบุัตเิหตแุละฉุกเฉนิ โรงพยาบาลราชวถิี

โรงพยาบาลราชวถิ ี202 GI

9 แพทยห์ญงิ วรษิฐา เอกเมธพัีนธ์
Prognostic factors for predicting clinical outcome in patient 

presenting with acute abdominal pain in Emergency department 
Lerdsin hospital

การศกึษาหาปัจจัยพยากรณใ์นการทํานายผลลัพธท์างคลนิกิใน
ผูป่้วยทมีาดว้ยอาการปวดทอ้งในหอ้งฉุกเฉนิ โรงพยาบาลเลดิสนิ

โรงพยาบาลเลดิสนิ 203 GI

10 นายแพทย์ วรพงษ์ สดุสงวน
Related factors of 30 days mortality in patient with non-variceal 

upper gastrointestinal bleeding in Emergency Department of 
Rajavithi Hospital

ปัจจัยทมีคีวามสัมพันธต์อ่การเสยีชวีติใน 30 วันของผูป่้วยทมีี
ภาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหารสว่นตน้ทไีมใ่ช ่varices ทหีอ้ง

ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลราชวถิี
โรงพยาบาลราชวถิ ี202 GI

11 แพทยห์ญงิ ชมพูทพิย์ ศริวิรรัตน์ Predictors of Mortality in Patient with Upper Gastrointestinal 
Hemorrhage

ปัจจัยทํานายการเสยีชวีติของผูป่้วยเลอืดออกในทางเดนิอาหาร
สว่นตน้

โรงพยาบาลชลบรุี GI

12 นายแพทย์ กติตนัิทธ์ ชเูชอื
The retrospective cohort study about incident of rebound 

hyperglycemia after 50%glucose 25 gram and 10%glucose 
10gram per hours in hypoglycemic diabetic patient s

การศกึษาภาวะระดับนําตาลปลายนวิในเลอืดสงูหลังไดรั้บการ
รักษาดว้ยรอ้ยละ50กลโูคส 25กรัมแลว้ใหร้อ้ยละ10 กลโูคส10

กรัมตอ่ชัวโมงในผูป่้วยเบาหวานทมีนํีาตาลตํา

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

Endocrine

13 นายแพทย์ กอสนิ เลาหะวสิทุธิ
Clinical and risk variables associated with abnormal levels of 
serum calcium, magnesium, and phosphate in the emergency 

department

ความสัมพันธข์องลักษณะทางคลนิกิและปัจจัยเสยีงกับระดับของ
แคลเซยีม แมกนเีซยีมและฟอสเฟตทผีดิปกตใินผูป่้วยแผนก

ฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่103

Electrolyte

14 นายแพทย์ นนทกรณ์ พรไพศาลสกลุ Factors Associated with Diabetic Ketoacidosis in Hyperglycemic 
Patients Presenting to the Emergency Department

การศกึษาปัจจัยทสีัมพันธก์ับภาวะระดับนําตาลในเลอืดสงูร่วมกับ
เลอืดเป็นกรดจากสารคโีตนในผูป่้วยทหีอ้งฉุกเฉนิ

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Endocrine

15 แพทยห์ญงิ โสมพรรณ เรอืนทพิย์ Development and Validation of a Calculated Serum Osmolarity 
Equation in Thai Older Adults

การพัฒนาสตูรการทํานายและการพสิจูนก์ารคํานวณคา่ออสโมลา
รติใีนเลอืดของผูส้งูอายุชาวไทย

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Electrolyte

หอ้ง9: Gastrointestinal disease, Endocrine and electrolyte (12.30-16.00)



ลําดบัที ตําแหนง่ ชอื นามสกลุ Research title เรอืง สถาบนั ประเภท

1 แพทยห์ญงิ ภัทรนันท์ พูลทอง Factors associated with Under triage in pediatric at Emergency 
Department (ED)

ปัจจัยทเีกยีวขอ้งกับการคัดแยกผูป่้วยเด็กอยู่ในระดับตํากว่า
เกณฑใ์นแผนกฉุกเฉนิ

โรงพยาบาลขอนแกน่ 215 Pediatrict

2 นายแพทย์ ธนโชติ กจิมรัีศมโียธนิ
Pediatric Early Warning Score for predicting pediatric 

hospitalization at Emergency Department Maharat Nakhon 
Ratchasima Hospital

ความสัมพันธข์อง Pediatric Early Warning Score (PEWS) 
ในการทํานายอัตราการนอนโรงพยาบาลของผูป่้วยเด็กในหอ้ง

ฉุกเฉนิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 224

Pediatrict

3 นายแพทย์ ปฏภิาณ ทองศรี Incidence of suicidal attempts in Emergency Department Khon 
Kaen Hospital during the COVID-19 pandemic

อบุัตกิารณข์องผูป่้วยพยายามฆา่ตัวตายทมีารับการรักษาทแีผนก
ฉุกเฉนิโรงพยาบาลขอนแกน่ ในชว่งการระบาดใหญข่องเชอืไวรัส

โคโรนาสายพันธุใ์หม ่2019
โรงพยาบาลขอนแกน่ 215 Psychiatry

4 แพทยห์ญงิ สรติา ไชยเจรญิ Stress and Factor Association of Healthcare Worker during 
COVID 19 Outbreak in Thailand

การศกึษาระดับความเครยีด และปัจจัยทเีกยีวขอ้งของบคุลากร
ทางการแพทยใ์นสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโค

โรนา 2019 ในประเทศไทย
โรงพยาบาลเลดิสนิ 203 Psychiatry

5 แพทยห์ญงิ กันตฤ์ทัย อมิอก Screening tool risk score assessment in ED for geriatric in 28 
day mortality

การคัดกรองผูป่้วยสงูอายุทมีาใชบ้รกิารหอ้งฉุกเฉนิมโีอกาส
เสยีชวีติภายใน 28 วัน

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Geratric

6 นายแพทย์ ณัฐวัฒน์ แซห่ลี Comparing age-modify qSOFA, qSOFA, SIRS criteria for predict 
mortality in super-aged society

การใช ้modified age qSOFA score ประเมนิความแมน่ยําใน
การประเมนิอัตราการเสยีชวีติในผูป่้วยสงูอายุเทยีบกับ qSOFA 

และ SIRS
โรงพยาบาลตํารวจ 122 Geratric

7 แพทยห์ญงิ สชุาดา ทองบัว
Intranasal ketamine versus intravenous morphine for older adults 

with musculoskeletal pain in the emergency department: a 
randomized controlled trial

คตีามนีพ่นจมกูกับมอรฟี์นทางหลอดเลอืดดําสําหรับผูส้งูอายุทมีี
อาการปวดกลา้มเนอืและกระดกูในแผนกฉุกเฉนิ: การทดลอง

แบบสุม่

คณะแพทยศาสตรว์ชริพยา
บาล ม.นวมนิทราธริาช 110

Geratric

8 นายแพทย์ พชิญ์ แสงประทปีทอง Effects of Palliative Care on Emergency Department Visits in the 
Last 30 Days of Life

ผลของการดแูลแบบประคับประคองตอ่การมาแผนกฉุกเฉนิ ใน 30
 วัน สดุทา้ยของชวีติ

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Death and palliative care

9 แพทยห์ญงิ ศริดา จนิตนาวสันต์
Decision-making by emergency medicine personnel in 

prehospital treatment of patients receiving palliative care: A 
questionnaire, comparative cohort study

การตัดสนิใจของบคุลากรฉุกเฉนิทางการแพทยเ์กยีวกับการดแูล
ภาวะฉุกเฉนินอกโรงพยาบาลในกลุม่ผูป่้วยทตีอ้งการดแูลแบบ

ประคับประคอง

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Death and palliative care

10 นายแพทย์ วรกันต์ ฉัตรศริมิงคล Emergency department visit among patients with end stage 
cancer enrolled in palliative care

การมาใชบ้รกิารแผนกฉุกเฉนิของผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยทเีขา้สู่
การดแูล แบบประคับประคอง

โรงพยาบาลเลดิสนิ 203 Death and palliative care

11 นายแพทย์ พารณ ขันตโิชติ SOS SCORE TO PREDICT IN-HOSPITAL MORTALITY การใช ้SOS score เพอืทํานายการเสยีชวีติของผูป่้วยใน โรงพยาบาลชลบรุี Death and palliative care

12 แพทยห์ญงิ เบญจมาภรณ์ สขุหมนื A novel intercostal drainage insertion task trainer for 5th and 6th 
year medical students

การพัฒนาหุ่นจําลองเพอืการฝึกเฉพาะสว่นสําหรับฝึกหัตถการ
การใสส่ายระบายบรเิวณทรวงอกสําหรับนักศกึษาแพทยช์ันปีท ี๕

 และ ๖

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล 104

Medical education

13 นายแพทย์ เจษฎา ศภุปีตพิร
Attitudes and willingness to attend cardiopulmonary resuscitation 
training and intervene out of hospital cardiac arrest (Non-health 

care worker)

ความสัมพันธข์องการเขา้รับการฝึกการกูช้พีขันพนืฐาน กับ
ทัศนคตแิละความตังใจในการกูฟื้นคนืชพีนอกโรงพยาบาลกับ

บคุลากรทไีมใ่ชท่างการแพทย์

โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดช 119

Medical education

14 แพทยห์ญงิ นวรัตน์ แสงชาลี
Study of knowledge and skills of using automate external 
defibrillator before and after training program in Advanced 

Emergency Medical Technician Student

การศกึษาเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทักษะการใชเ้ครอืงกระตกุหัวใจ
ไฟฟ้าอัตโนมัต ิกอ่นและหลังอบรมในนักเรยีนนาวกิเวชกจิ  กรม

แพทยท์หารเรอื

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน
เกลา้ 118

Medical education

15 แพทยห์ญงิ สริธีร ขนุพานชิ
The efficiency of back plate marking of a mechanical chest 

compression device for reducing the duration of chest 
compression interruptions

ประสทิธผิลของการกําหนดตําแหน่งแผน่รองหลังอปุกรณก์ด
หัวใจดว้ยกลไก เพอืลดเวลาในการเวน้ระยะการกดหนา้อก

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิท

ร ์105
Medical education

หอ้ง10: Miscelaneous: Pediatric, Psychiatry, Geriatric, Death and Palliative care, Medical education (12.30-16.00)


