ห้อง1: Administration, ED management, Quality improvement (8.30-12.00)
Research title
เรือง
Performance of Modified NEWS for Predicting Mortality in
ความสามารถของคะแนนแปลงรูปนิวส์ในการทํานายอัตราการ
suspected septic patients at Emergency Department ,
เสียชีวต
ิ ในโรงพยาบาล ในผู ้ป่ วยทีสงสัยภาวะพิษเหตุตด
ิ เชือ ณ
Thammasat University Hospital
ห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ลําด ับที

ตําแหน่ง

ชือ

นามสกุล

1

แพทย์หญิง

บุษบง

อุฬารกุล

2

นายแพทย์

เดชา

แสงเลิศศิลปชัย

Machine learning algorithms for early sepsis detection in the
emergency department

การใช ้ระบบการเรียนรู ้ของเครืองในการช่วยวินจ
ิ ฉั ยผู ้ป่ วยภาวะติด
เชือในห ้องฉุกเฉิน

3

แพทย์หญิง

ดิฏฐาพร

ธรรมมะ

Outcome of adding qSOFA to usual triage model for sepsis

ผลของการเพิมคะแนน qSOFA ในการคัดกรองผู ้ป่ วยภาวะพิษ
จากเหตุตด
ิ เชือ

4

แพทย์หญิง

กมลวรรณ

แดงประเสริฐ

5

แพทย์หญิง

กิตติมา

โพธิปัตชา

6

นายแพทย์

ไกรฤกษ์

ชวลิตกุล

7

แพทย์หญิง

มาสสุภา

ประดุจชนม์

8

แพทย์หญิง

ณั ฐณิชา

อากาศวิภาต

9

แพทย์หญิง

ณั ฐธยาน์

คูสวุ รรณ

10

นายแพทย์

ภควัต

ลิมสิรวิ ัฒนกุล

11

แพทย์หญิง

ปริษฐา

ไทรงาม

12

นายแพทย์

พิชญ

อธิการยานันท์

13

แพทย์หญิง พลอยไพลิน

14

แพทย์หญิง

แวววดี

วีรกิตติ

15

แพทย์หญิง

วรางคณา

เกียรติโอภาส

ประสานศิลป์

สถาบ ัน
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
109
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล ม.นวมินทราธิราช110

การศึกษาความเร็วในการให ้ยาปฏิชวี นะทีห ้องฉุกเฉิน เมือใช ้
คณะแพทยศาสตร์
Impact of Introducing Ramathibodi Early Warning Score (REWS)
Ramathibodi Early Warning Score (REWS) เป็ นเครืองมือคัด
โรงพยาบาลรามาธิบดี
as a Sepsis Screening Tool on Antibiotic Timing in ED
กรองผู ้ป่ วยทีสงสัยภาวะติดเชือในกระแสเลือด
มหาวิทยาลัยมหิดล104
Factors related with length of stay of critically-ill patients more
ปั จจัยทีสัมพันธ์กับระยะเวลาการรับบริการผู ้ป่ วยระดับวิกฤตใน
โรงพยาบาลเชียงราย
than 2 hours at emergency department in Chiangrai
ห ้องฉุกเฉินนานกว่า 2 ชัวโมง ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
ประชานุเคราะห์218
prachanukroh hospital
เคราะห์
Correlation between MOPH ED. TRIAGE implementation and
ความสัมพันธ์ของเกณฑ์คัดแยก MOPH ED. TRIAGE กับ
โรงพยาบาลหาดใหญ่237
early Outcome of patients in emergency department, HatYai
ผลลัพธ์ของผู ้ป่ วย ในระยะแรก ของแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาล
Hospital
หาดใหญ่
The Performance of Screening Tools in Septic Patients to
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครืองมือในการคัดกรองผู ้ป่ วย
โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
Predict the Mortality Rate in Emergency Room at Bhumibol
เพือทํ านายอัตราการเสียชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยทีมีภาวะติดเชือ ณ ห ้อง
เดช119
Adulyadej Hospital
ฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
Effects of reorganizing emergency department medical care
ผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการแผนกฉุกเฉินใหม่ตอ
่ อัตราการ
โรงพยาบาลมหาราช
service on 24-hour mortality rate, emergency department
เสียชีวต
ิ ใน 24 ชัวโมง อัตราการเสียชีวต
ิ ทีแผนกฉุกเฉิน และ
นครราชสีมา224
mortality rate, and emergency department length of stay,
ระยะเวลารับบริการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakorn Ratchasima Hospital
The comparison of external validity of Rapid Emergency
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํานายอัตราการเสียชีวต
ิ ของ
โรงพยาบาลนพรัตนราช
Medicine Score (REMS) and Modified early warning score
ผู ้ป่ วยวิกฤต ณ ห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยใช ้
ธานี204
(MEWS) for predicting mortality among critical ill patients in the
REMS และ MEWS
emergency room, Nopparatrajathanee hospital
การศึกษาความสอดคล ้องในการคัดกรองผู ้ป่ วย ระหว่างพยาบาล
Comparison between Triage Nurses and Emergency Physicians
คัดกรองและแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินด ้วยระบบ Emergency
in Rating Emergency Severity Index (ESI) Triage at Emergency
โรงพยาบาลตํารวจ122
Severity Index (ESI) ทีห ้องฉุกเฉินและอุบัตเิ หตุโรงพยาบาล
Room Police General Hospital
ตํารวจ
Factors associated with clinical deterioration of Emergency
ปั จจัยทีสัมพันธ์กับการแย่ลงทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วย Emergency
คณะแพทยศาสตร์
Severity Index (ESI) level 3 patients during in the emergency
Severity Index (ESI) ระดับ 3 ระหว่างเข ้ารับการรักษาในแผนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
department, tertiary care hospital
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับตติยภูม ิ
ร์105
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของของระบบคัดกรองผู ้ป่ วย
Comparison between Regional 4 Triage System and Emergency
ของระบบสุขภาพเขต4 (Regional 4 Triage system ) เทียบกับ
severity index and Canadian Triage and Acuity scale in
โรงพยาบาลสระบุร233
ี
ระบบคัดกรอง Emergency severity index และ Canadian
emergency department of Saraburi Hospital
Triage and Acuity scale
Outcome of Interhospital transport checklist on changes in
ผลลัพธ์ของการใช ้แบบฟอร์มในการส่งต่อผู ้ป่ วยต่อการ
โรงพยาบาลมหาราช
referral Adverse event in Sepsis Fast track, Maharat Nakhon
เปลียนแปลงของการเกิดภาวะไม่พงึ ประสงค์ในการส่งต่อผู ้ป่ วย
นครราชสีมา224
Ratchasima Hospital
Sepsis Fast track โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
The incidence of complications from administration of
การศึกษาอุบัตก
ิ ารณ์และปั จจัยทีมีผลต่อการรัวซึมของยา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
norepinephrine through peripheral venous catheters (PVC) in
norepinephrine ออกนอกหลอดเลือดดําส่วนปลายในผู ้ป่ วย
พยาบาล
emergency units.
ฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยมหิดล101
Anesthesia for arterial puncture in the emergency room : a
การระงับความเจ็บปวดระหว่างเจาะหลอดเลือดแดง ณ ห ้อง
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ น
่ เปรียบเทียบระหว่างการฉีดยาชา ประคบเย็น
randomized trial of subcutaneous lidocaine, cold compression
ฉุกเฉิน ศึกษาแบบสุม
เกล ้า118
and standard procedure
ก่อนเจาะหลอดเลือดแดง และวิธม
ี าตรฐาน

ประเภท
Administration

Administration

Administration

Administration

Administration

Administration

Administration

Administration

Administration

Administration

Administration

Administration

Administration

Quality improvement

Quality improvement

ลําด ับที

ตําแหน่ง

ชือ

1

แพทย์หญิง

อัญญา

2

นายแพทย์

ชาวิน

ห้อง2: Airway (8.30-12.00)
Research title
เรือง
Effects on intubation performance and patient outcomes when
ผลกระทบต่อความสามารถในการใส่ท่อช่วยหายใจและผลต่อ
ไอยสุวรรณ์
using personal protective equipment in the emergency
ผู ้ป่ วยขณะใส่อป
ุ กรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลในผู ้ป่ วยแผนก
department King Chulalongkorn Memorial Hospital
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Clinical prediction score for successful weaning from
การทํ านายความสําเร็จในการหย่าการใช ้เครืองช่วยหายใจชนิด
noninvasive positive pressure ventilation (NIPPV) in patients with
ตรีกาญจนานันท์
non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV) ใน
acute cardiogenic pulmonary edema in the Emergency
ผู ้ป่ วยทีมีภาวะนํ าท่วมปอดเหตุหัวใจฉั บพลัน ในห ้องฉุกเฉิน
Department: A retrospective cohort study
นามสกุล

เปรียบเทียบความรวดเร็วและความสําเร็จของ Glidescope®
video laryngoscope และ Gum elastic bougie with
Macintosh laryngoscope ในการใส่ท่อช่วยหายใจในหุ่นจํ าลอง
ทีจัดยึดศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอให ้อยู่ในแนวตรง โดย
แพทย์ปฏิบัตงิ านห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

สถาบ ัน
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102

ประเภท
Airway

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104

Airway

โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี204

Airway

โรงพยาบาลหาดใหญ่237

Airway

โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช119

Airway

3

แพทย์หญิง

เจนตา

อุตสาหะ

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)

4

แพทย์หญิง

กนกอร

ทองจันทร์แก ้ว

Video laryngoscopy Versus Direct laryngoscopy for success rate
of first-attempt intubation

5

นายแพทย์

นฤดม

ผาติกล
ู รังสรรค์

The Comparison of Rapid Sequence Intubation (RSI) drug
calculation time between the RSI dosing chart method and using
an application method

เปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจสําเร็จภายในครังแรกของเครือง
ส่องตรวจกล่องเสียงโดยวิดโี อเทียบกับเครืองส่องตรวจกล่อง
เสียงโดยตรง
เปรียบเทียบระยะเวลาเตรียมยาระหว่างการใช ้แอปพลิเคชันและ
ตารางบริหารยาในการคํานวณยาทีใช ้ในการใส่ท่อทางเดิน
หายใจชนิดเร็ว

6

แพทย์หญิง

ปาญริกัญ

พิทักษ์ วงศ์

Difficult airway prediction score in emergency departments
intubation

คะแนนการทํ านายทางคลินก
ิ สําหรับการใส่ท่อหายใจยากในห ้อง
ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104

Airway

7

แพทย์หญิง

ปริยดา

ปิ ยกุลมาลา

prevalence and factor associated with cardiac arrest
complicating emergency drug assisted intubation at emergency
room

ความชุกและปั จจัยทีเกียวข ้องกับการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต ้นหลัง
การใส่ท่อช่วยหายใจในห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา224

Airway

8

แพทย์หญิง

พีรยา

เลิศไพศาล

Predicting factors of oxygen therapy failure in COVID-19 patients
in the emergency department

ปั จจัยทํ านายความล ้มเหลวของการรักษาด ้วยออกซิเจนในผู ้ป่ วย
โรคโควิด-19 ทีห ้องฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104

Airway

9

แพทย์หญิง

ผาณิตา

ปานนาค

The comparison of rapid sequence intubation in COVID-19 era
versus before COVID-19 era at emergency room in Bhumibol
Adulyadej hospital

การศึกษาเปรียบเทียบการใช ้ยานํ าสลบร่วมกับยาคลายกล ้ามเนือ
ในการใส่ท่อทางเดินหายใจทางปากช่วงหลังและก่อนโรคโควิด
๑๙ระบาด ณ ห ้องอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลยเดช

โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช119

Airway

10

แพทย์หญิง

ภิษชา

เบญจวิญ ู

Factors Associated Success of Endotracheal intubation in
ปั จจัยทีสัมพันธ์กับความสําเร็จในการใส่ท่อช่วยหายใจผู ้ป่ วยภาวะ
Critical illness patient in Emergency department Rajavithi hospital
วิกฤตในห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถ ี

โรงพยาบาลราชวิถ202
ี

Airway

การเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจด ้วย Direct laryngoscope
และ C-MAC video laryngoscope ขณะทํ าการกดนวดหน ้าอก
ผายปอดกู ้ชีพโดยใช ้หุ่นจํ าลอง ณ ห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนพรัต
นราชธานี

โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี204

Airway

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา224

Airway

Direct laryngoscope versus video laryngoscope in simulated
cardiopulmonary resuscitation in Nopparatrajathanee emergency
department (Manikin trial)

11

แพทย์หญิง

ศิวาพร

กุสละพัชรินทร์

12

แพทย์หญิง

สุจารี

ฉัตรรัตนวารี

Immediate complications during emergency tracheal intubation การศึกษาภาวะแทรกซ ้อนในผู ้ป่ วยทีได ้รับการใส่ท่อช่วยหายใจที
at emergency department Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
ห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

13

แพทย์หญิง

ศุภารัตน์

สกุลพานิช

The accuracy of S formula using right arm length for estimation
of the proper depth of endotracheal tube in Emergency
Department, Police General Hospital

การหาความแม่นยํ าของ S formula โดยใช ้ความยาวของระยะต ้น
แขนข ้างขวาสําหรับการนํ าไปใช ้คํานวณความลึกของท่อช่วย
หายใจของผู ้ใหญ่ในห ้องฉุกเฉินและอุบัตเิ หตุโรงพยาบาลตํารวจ

โรงพยาบาลตํารวจ122

Airway

14

แพทย์หญิง

วริศา

เปลียนประเสริฐ

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

การเปรียบเทียบความสําเร็จของการใส่ท่อช่วยหายใจในครังแรก
ในสถานการณ์จําลองภาวะหายใจล ้มเหลวในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 นอกโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล ม.นวมินทราธิราช110

Airway

15

นายแพทย์

วีรโรจน์

นิธธิ าริยโสภณ

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

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ น
เกล ้า118

Airway

16

แพทย์หญิง

มนฤญช์

อรุโณทอง

Prevalence of Inappropriate Cuff pressure in intubated patients

โรงพยาบาลชลบุร ี

Airway

การศึกษาเครืองมือ ROX index ในการพยากรณ์ผลทางคลินก
ิ
หลังรับการรักษาด ้วยเครืองให ้ออกซิเจนอัตราไหลสูงทางจมูกใน
การรักษาผู ้ป่ วยติดเชือโควิด 19
ความชุกของความดันถุงลมปลายท่อช่วยหายใจทีไม่เหมาะสม
ในผู ้ป่ วยใส่ท่อช่วยหายใจ

ห้อง3: EMS, Prehospital care (8.30-12.00)
ลําด ับที

ตําแหน่ง

ชือ

นามสกุล

Research title

1

นายแพทย์

เฉลิมชัย

เตศิร ิ

Efficacy of ventilation system in King Chulalongkorn Memorial
Hospital advance ambulance for Airborne particle reduction

2

นายแพทย์

ดนั ยณั ฏฐ์

เจริญภาณุพงษ์

Accuracy of telephone triage in stroke patients

3

แพทย์หญิง

กันธิชา

สุทธิสวุ รรณ

4

แพทย์หญิง ณัฐชยาภรณ์

่ ง
จันทร์สอ

5

แพทย์หญิง

นิรชา

ตันติธรรม

6

แพทย์หญิง

พิมพ์รพี

สุธาพร

Reducing ambulance response time by using caller’s GPS
location tracking system

7

แพทย์หญิง

โสภิดา

เจริญชัย

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

8

นายแพทย์

ศุภการ

อุปกรณ์ศริ ก
ิ าร

Association of Epinephrine Dosing Period and Return of
Spontaneous Circulation (ROSC) in Prehospital Resuscitation of
Patient with Out of Hospital Cardiac Arrest

9

นายแพทย์

ธชย

ศรีนพรัตนกุล

10

นายแพทย์

ธนทัต

รุจพ
ิ รรณ

11

นายแพทย์

ธราเวช

น ้อยสอาด

12

นายแพทย์

วศิน

เพริศพรายวงศ์

13

นายแพทย์

วรการ

ตีระกนก

14

แพทย์หญิง

วรัชญา

นิมนวน

15

นายแพทย์

ยศกร

เกียรติวรชาติ

Pre-recorded instructional audio vs. Dispatcher’s conversational
assistance in telephone cardiopulmonary resuscitation in
simulation setting

16

นายแพทย์

สุพัฒน์กจิ

รัตนกังวานวงศ์

Association between survival rate in non-traumatic out-ofhospital cardiac arrest (OHCA) patients and scene time interval
of advanced emergency medical service (EMS)

Prehospital emergency response team improved immediate
patient’s outcomes at Emergency department in Out of Hospital
Cardiac Arrest: A single retrospective study
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
Mechanical chest compression device improved clinical outcome
compare with manual chest compression in out-of-hospital
cardiac arrest

Unrecognized out of hospital cardiac arrest symptoms during
Thailand’s Emergency medical services
New Screening strategies to identify sepsis in the prehospital
setting Provided by Advance life support unit at Chiangrai
Prachanukroh Hospital
Effect of pre-hospital fluid administration on hospital mortality
among patients with sepsis and septic shock at Khon Kaen
hospital
Outcome of Prehospital versus Emergency Department
Endotracheal Intubation in Non-traumatic patients who visited
Emergency Department, Nopparatrajathanee Hospital
The comparison of outcomes of OHCA before and during
COVID-19 pandemic at Emergency room, Bhumibol Adulyadej
hospital
Characteristics and outcomes in out-of-hospital cardiac
arrest(OHCA) patients before and after COVID-19 pandemic in
Thailand

สถาบ ัน
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102

ประเภท

โรงพยาบาลขอนแก่น215

EMS

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104

EMS

โรงพยาบาลตํารวจ122

EMS

การใช ้เครืองกดนวดหัวใจอัตโนมัตใิ ห ้ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ดีกว่า
การกดนวดหัวใจด ้วยมือในผู ้ป่ วยหัวใจหยุดเต ้นนอกโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหาดใหญ่237

EMS

การลดระยะเวลาตอบสนองของรถพยาบาลฉุกเฉินโดยระบบ
ค ้นหาตําแหน่งจีพเี อสของผู ้แจ ้งเหตุ

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล101

EMS

เรือง
การศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถกู ้
ชีพขันสูงของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการ
ลดการแพร่กระจายเชือทีผ่านทางอากาศ
ความแม่นยํ าในการคัดแยกผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองทาง
โทรศัพท์
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลมีผลต่อผลลัพธ์การ
รักษาเบืองต ้น ณ แผนกฉุกเฉิน ในผู ้ป่ วยหัวใจหยุดเต ้นภายนอก
โรงพยาบาล
การเปรียบเทียบวิธก
ี ารอบรมการคัดกรองผู ้ป่ วยสําหรับอุบัตภ
ิ ัยหมู่
ระหว่างการบรรยายผ่านระบบออนไลน์และในห ้องเรียนในแพทย์
เพิมพูนทักษะของโรงพยาบาลตํารวจทีจบการศึกษาจาก
ต่างประเทศ

การเปรียบเทียบระบบ NEWS และ NEWSglu ในผู ้ป่ วยทีได ้รับ
โรงพยาบาลนพรัตนราช
บริการโดยรถฉุกเฉิน เพือทํ านายโอกาสในการนอนโรงพยาบาล
ธานี204
และทํ านายอัตราการเสียชีวต
ิ ภายใน 24 ชัวโมง และภายใน 30
วัน ของโรงพยาบาบนพรัตนราชธานี
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของการให ้ยา epinephrine ของ
คณะแพทยศาสตร์
ทีมกู ้ชีพนอกโรงพยาบาลกับการกลับมาทํางานของระบบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไหลเวียนเลือด ของผู ้ป่ วยหัวใจหยุดเต ้นนอกโรงพยาบาล
109
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อาการผิดปกติทผู
ี ้จ่ายงานปฏิบัตก
ิ ารฉุกเฉินมักไม่สามารถรับรู ้ถึง
คณะแพทยศาสตร์
ภาวะหัวใจหยุดเต ้นนอกโรงพยาบาลในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น106
แนวทางการคัดกรองเพือระบุภาวะพิษเหตุตด
ิ เชือนอก
โรงพยาบาลเชียงราย
โรงพยาบาล ทีน าส่งโดยชุด ปฏิบัตก
ิ ารฉุกเฉินระดับสูง ใน
ประชานุเคราะห์218
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ผลของการให ้สารนํ าในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลต่อการตายของ
โรงพยาบาลขอนแก่น215
ผู ้ป่ วยภาวะพิษเหตุตด
ิ เชือและช็อกเหตุพษ
ิ ติดเชือ ณ
โรงพยาบาลขอนแก่น
ผลของการใส่ท่อช่วยหายใจก่อนถึงโรงพยาบาลเทียบกับในห ้อง
โรงพยาบาลนพรัตนราช
ฉุกเฉิน ในผู ้ป่ วยทีไม่ได ้รับอุบัตเิ หตุทเข
ี ้ารับการรักษา ณ ห ้อง
ธานี204
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต ้นนอก
โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
โรงพยาบาลก่อนและในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ณ
เดช119
ห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
การเปรียบเทียบลักษณะผู ้ป่ วยและผลลัพธ์ของการรักษาผู ้ป่ วย
คณะแพทยศาสตร์
หัวใจหยุดเต ้นนอกโรงพยาบาลก่อนและหลังการระบาดของเชือ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล104
การประเมินความถูกต ้องในการปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลมหาราช
ในการช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐานของบุคคลทัวไป ทีได ้รับแนะนํ า
นครราชสีมา224
จากผู ้จ่ายงานปฏิบัตก
ิ ารฉุกเฉิน เปรียบเทียบกับคําแนะนํ าจาก
เครืองบันทึกเสียง ในสถานการณ์จําลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการรอดชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยภาวะหัวใจหยุด
เต ้นนอกโรงพยาบาลทีไม่มส
ี าเหตุจากอุบัตเิ หตุกับระยะเวลาทีใช ้
ในทีเกิดเหตุของหน่วยปฏิบัตก
ิ ารแพทย์ฉุกเฉินขันสูง

โรงพยาบาลชลบุร ี

EMS

EMS

EMS

EMS
EMS

EMS

EMS

EMS

EMS

EMS

EMS

ห้อง4: infectious disease, toxicology (8.30-12.00)
Research title

ลําด ับที

ตําแหน่ง

ชือ

นามสกุล

1

นายแพทย์

ิ ธิ
อภิสท

ก.ศรีสวุ รรณ

2

นายแพทย์

อัฐพล

เด็นเบ็น

3

นายแพทย์

ชินธิป

อุไรฤกษ์ กล
ุ

4

นายแพทย์

เจษฎา

ศรัณยพฤทธิ

5

แพทย์หญิง

มทินา

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

การศึกษาไปข ้างหน ้าเพือดูการทํ านายการเสียชีวต
ิ หรือความ
จํ าเป็ นวิกฤติบริบาลด ้วยค่า NEWS-lactate และค่า NEWS
สําหรับผู ้ป่ วยทีมีภาวะพิษเหตุตด
ิ เชือในแผนกฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์105

6

นายแพทย์

ณั ฐวุฒ ิ

ฮ ้อศิรก
ิ ล
ุ

Performance of Monocyte distribution width as a diagnostic tool
for sepsis in Emergency department, Thammasat university
hospital

ความสามารถของค่าความกว ้างของการกระจายขนาดโมโนไซต์
ในการวินจ
ิ ฉั ยภาวะพิษเหตุตด
ิ เชือ ณ ห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

7

แพทย์หญิง

พัชรี

ดิลกกุลวัฒนา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
109
กพบ-วิทยาลัย
แพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล ้า107

8

นายแพทย์

พฤฒิพงศ์

9

นายแพทย์

ศิรสิทธิ

10

แพทย์หญิง

สิรน
ิ ั นท์

11

แพทย์หญิง

ธีรนาฏ

12

แพทย์หญิง

วิสสุตา

13

นายแพทย์

ประณิธ ิ

14

นายแพทย์

สุรพงษ์

15

นายแพทย์

ธนพัฒน์

เรือง

สถาบ ัน
กพบ-วิทยาลัย
Lactate Dehydrogenase and C-Reactive Protein associated with
การศึกษาความสัมพันธ์ของ Lactate dehydrogenase และ
แพทยศาสตร์/
severity among patients with COVID-19 in emergency
C-Reactive Protein ต่อความรุนแรงของโรคในผู ้ป่ วยโควิด-19 ณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
department of Phramongkutklao hospital
ห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล ้า
เกล ้า107
Factors Influencing Adverse Events of Patient with Acute
คณะแพทยศาสตร์
ปั จจัยทีส่งผลต่อการเกิดภาวะไม่พงึ ประสงค์ในผู ้ป่ วยกรวยไต
Pyelonephritis in The Emergency Department at University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
อักเสบเฉียบพลันของห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
hospital
ร์105
ความสอดคล ้องในการใช ้พรีเซปซินเปรียบเทียบกับโปรแคลซิ
Comparison the accuracy of Presepsin and Procalcitonin for the
โรงพยาบาลราชวิถ202
ี
โทนินในการวินจ
ิ ฉั ย ภาวะพิษเหตุตด
ิ เชือทีห ้องฉุกเฉินใน
diagnosis of sepsis in emergency department Rajavithi hospital
โรงพยาบาลราชวิถ ี
Clinical predictive of antimicrobial resistance bacteremia at the
ปั จจัยทีทํานายภาวะติดเชือดือยาในผู ้ป่ วยติดเชือแบคทีเรียใน
คณะแพทยศาสตร์
Emergency Department
กระแสเลือดทีห ้องฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น106

The accuracy of salivary test and serum antibody test for COVID- การทดสอบความแม่นยํ าของการตรวจหาเชือ COVID-19 จาก
19 in state quarantine of Institute for Urban Disease Control and นํ าลายและภูมค
ิ ุ ้มกันในเลือด ในสถานทีกักตัวของสถาบันป้ องกัน
Prevention (IUDC): Retrospective cross-sectional study
ควบคุมโรคเขตเมือง

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาเริมบริหารยานอร์อพ
ี เิ นฟริน
โรงพยาบาลเชียงราย
กับการเสียชีวต
ิ ใน 24 ชัวโมง ของผู ้ป่ วยทีมีภาวะช็อกจากการติด
ประชานุเคราะห์218
เชือ ทีเข ้ารับการรักษาทีห ้องฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์
การศึกษาเพือเปรียบเทียบความแม่นยํ าในการคาดการณ์อัตราการ
The accuracy of the sepsis screening score for predicting 28-day
คณะแพทยศาสตร์
เสียชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยภาวะติดเชือในกระแสเลือดของ qSOFA,
สถิรเจริญกุล
mortality presented to the triage area of the emergency
โรงพยาบาลรามาธิบดี
NEWS, ESI Triage, SIRs และ SOS score ทีมารับบริการใน
department
มหาวิทยาลัยมหิดล104
ห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดี
ความสอดคล ้องในการใช ้qSOFA,SOFA,SIRS criteria ในการ
Correlation of qSOFA,SOFA,SIRS criteria for the diagnosis of
สามัคคีนนท์
โรงพยาบาลราชวิถ202
ี
วินจ
ิ ฉั ยภาวะเหตุพษ
ิ ติดเชือในแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Sepsis in Emergency Department in Rajavithi Hospital
โรงพยาบาลราชวิถ ี
การประเมินค่าอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่อเม็ดเลือด
กพบ-วิทยาลัย
An evaluation of the neutrophil to lymphocyte count ratio to
ขาวลิมโฟไซต์ในโลหิตเพือใช ้พยากรณ์ความรุนแรงของโรคใน
แพทยศาสตร์/
ศรีฉันทะมิตร
predict the severity of the disease in COVID-19 pneumonia
ผู ้ป่ วยโรคปอดอักเสบติดเชือไวรัสโควิด19 ณ โรงพยาบาลพระ
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
patients at Phramongkutklao Hospital
มงกุฎเกล ้า
เกล ้า107
ความสอดคล ้องในการวินจ
ิ ฉั ยการติดเชือในการแสเลือดโดยใช ้พรี
Accuracy for sepsis Diagnostic between presepsin and serum
ประไพพร
โรงพยาบาลราชวิถ202
ี
เซบซิน
เทียบกับแลคเตทในกระแสเลือดในห ้องฉุกเฉิน
lactate in emergency room, Rajavithi Hospital
โรงพยาบาลราชวิถ ี
ิ ลิน/คลาวูลานิคเอซิด
ประสิทธิภาพของยาอะม็อกซิซล
Efficacy of Amoxicillin/Clavulanic Acid Prophylaxis in Green Pit
(Amoxicillin/Clavulanic Acid) ในการป้ องกันการติดเชือจากงู คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
พิพัฒน์ประทานพร Viper Bites: A Multi- center, Randomized, Double-Blind, Placeboเขียวหางไหม ้กัด: การศึกษาสหสถาบัน แบบส่◌ม
ุ ปกปิ ดสองทาง บาล ม.นวมินทราธิราช110
Controlled Trial, in Urban Settings
และมีกลุม
่ ควบคุม ในเขตเมือง
คณะแพทยศาสตร์
พงษ์ สวัสดิ
Cobra bite in Thailand
งูเห่ากัดในประเทศไทย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104
Green pit viper envenomations in Bangkok: A comparison of
งูเขียวหางไหม ้กัดในกรุงเทพมหานคร: การเปรียบเทียบการ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
เอือเชิดกุล
follow-up compliance and clinical outcomes in older and younger
ติดตามอาการและผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ในผู ้ใหญ่อายุมากและอายุ
บาล ม.นวมินทราธิราช110
adults.
น ้อยกว่า
ปวราจารย์

Study of the relationship between time initial administration of
Norepinephrine and 24-hour mortality in septic shock at
Emergency Department Chiangrai Prachanukroh Hospital

ประเภท
Infectious

Infectious

Infectious
Infectious

Infectious

Infectious

Infectious

Infectious

Infectious

Infectious

Infectious

Infectious

Toxicology

Toxicology

Toxicology

ห้อง5: Trauma, Epidemiology (Adminstration, Infectious) (8.30-12.00)
Research title
เรือง

ลําด ับที

ตําแหน่ง

ชือ

นามสกุล

1

แพทย์หญิง

กรวีร ์

ขจรวัฒนากุล

Appropriateness of age for decision to brain CT scan in elderly
with mild traumatic brain injury

อายุทเหมาะสมในการตั
ี
ดสินใจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ใน
ผู ้สูงอายุทมี
ี อาการบาดเจ็บทีสมองไม่รุนแรง

2

นายแพทย์

นิต ิ

รุ่งฟ้ าแสงอรุณ

Association between drugs induce osteoporosis use and
fractures in trauma patients at Emergency room , Bhumibol
adulyadej hospital

การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดกระดูกหักในผู ้ป่ วยทีได ้รับ
การบาดเจ็บบริเวณทรวงอกกับการใช ้ยาทีคาดว่าจะทํ าให ้เกิด
กระดูกพรุน ณ ห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลยเดช

โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช119

Trauma

3

แพทย์หญิง

ภาวดี

ชํานิเชิงค ้า

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

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาตังแต่บาดเจ็บศีรษะรุนแรงจนถึง
ผ่าตัดกับอัตราการรอดชีวต
ิ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่103

Trauma

4

แพทย์หญิง

พีรย
ิ า

ตรีรัตนพันธุ ์

Pelvic binding device from resistance band and bed sheet

อุปกรณ์แถบรัดตรึงกระดูกเชิงกรานจากยางยืดออกกําลังกายและ
ผ ้าขวางปูเตียง

กพบ-วิทยาลัย
แพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล ้า107

Trauma

การศึกษาความไวในการคัดกรองการบาดเจ็บทางสมองทีสําคัญ
ทางคลินก
ิ ของเกณฑ์การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของ
ผู ้ป่ วยอายุมากกว่า 60 ปี ทีมีประวัตบ
ิ าดเจ็บทางสมองไม่รุนแรง
ของแนวทางเวชปฏิบัตข
ิ องประเทศไทย ปี 2562

โรงพยาบาลตํารวจ122

Trauma

ผลการใส่ท่อช่วยหายใจขณะออกปฏิบัตก
ิ ารด ้านการแพทย์
ฉุกเฉินในผู ้ป่ วยบาดเจ็บทีศีรษะระดับรุนแรง

โรงพยาบาลชลบุร ี

Trauma

การศึกษาความแม่นยํ าของเครืองมือช่วยทํ านายความเสียงการ
พบความผิดปกติของเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในผู ้ป่ วยสมอง
บาดเจ็บชนิดไม่รุนแรง ( MTBI score) ในโรงพยาบาลชลบุร ี

โรงพยาบาลชลบุร ี

Trauma

ผลของการให ้ Tranexamic acid ในระยะแรกของการบาดเจ็บ
ต่อการได ้รับเลือดในผู ้ ป่ วยอุบัตเิ หตุทมี
ี เลือดออกภายในช่องท ้อง

โรงพยาบาลชลบุร ี

Trauma

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102

Sensitivity study of CT Brain rules in screening clinical significant
brain injury in patients age &amp;gt; 60 years old with mild
เลาประสพวัฒนา
traumatic brain injury of the clinical practice guideline of Thailand
2019 edition

สถาบ ัน
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104

ประเภท
Trauma

5

นายแพทย์

สรอรรถ

6

แพทย์หญิง

ชัชศรัณย์

อินธิสาร

7

แพทย์หญิง

รัชวรรณ

เจิดเสริมอนันท์

8

แพทย์หญิง

สุนษ
ิ า

ทองคําฟู

Effect of early TXA administration for blood transfusion
of intra-abdominal bleeding traumatic patients

9

แพทย์หญิง

เชาวดี

กิตติคงวัตร

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

10

นายแพทย์

กฤษณะ

ท ้วมจุ ้ย

Characteristics and outcomes of patients who received early
norepinephrine for sepsis-induced hypoperfusion in the
emergency department

การศึกษาลักษณะของกลุม
่ ประชากรทีมาใช ้บริการห ้องฉุกเฉิน รพ
จุฬาลงกรณ์ และมุมมองของต่อภาวะฉุกเฉินในผู ้ป่ วยทีไม่ม ี
อาการฉุกเฉิน
ลักษณะและผลลัพธ์ของผู ้ป่ วยทีได ้รับ norepinephrine ในระยะ
เริมแรกสําหรับภาวะการไหลเวียนโลหิตตําทีเกิดจากภาวะพิษเหตุ
ติดเชือในแผนกฉุกเฉิน

11

แพทย์หญิง

มนทารว์

มหาวงค์

Drug interactions in the common 10 medications that prescribed
in emergency department

การศึกษาอันตรกิรย
ิ าระหว่างยาทีถูกสังจ่าย 10 อันดับแรก จาก
แผนกฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่103

Epidemiology: Admin

12

แพทย์หญิง

ณั ฐกานต์

กองแก ้ว

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

การศึกษาระยะเวลาการรับบริการในห ้องฉุกเฉินของผู ้ป่ วยหนักใน
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล ม.นวมินทราธิราช110

Epidemiology: Admin

13

แพทย์หญิง

พัชรณิชา

ด่วนเดิน

Epidemiology: Infectious

นายแพทย์

ศักรินทร์

รัตนวิเศษศรี

ลักษณะทางคลินก
ิ ของผู ้ป่ วยทีต ้องสอบสวนโรคติดเชือไวรัสโค
โรนา 2019 ทีมาทีห ้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ
การศึกษาความชุกและปั จจัยทีสัมพันธ์ตอ
่ ระยะเวลาการเฝ้ า
ติดตามอาการในห ้องฉุกเฉินนานเกิน 4 ชัวโมง ของผู ้ป่ วยความ
ดันโลหิตสูงเร่งด่วนของโรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลยเดช

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
109

14

Clinical Characteristics Of Patients Under Investigated For
COVID-19 In Emergency Department, Thammasat University
Hospital
Prevalence and factors associated with length of stay more than
4 hours of hypertensive urgency patients at emergency
department, Bhumibol Adulyadej Hospital

โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช119

Epidemiology: Admin

15

แพทย์หญิง

วิชญาพร

โสภณสุขสถิตย์

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

ศึกษาความสัมพันธ์ของอาการและความรุนแรงของโรคในผู ้ป่ วย
โควิด-19 ทีมารับบริการทีห ้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล ้า

16

นายแพทย์

วิษณุ

ทองอุทัยศรี

Clinical manifestation, investigation and management of COVID19 in emergency departments: a systematic review and metaanalysis

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
อาการแสดงทางคลินก
ิ ของโรค การตรวจวินจ
ิ ฉัยและการดูแล
รักษาโรคติดเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ 2019

Clinical outcome of prehospital intubation in severe head injury
patients
The diagnostic accuracy of MTBI score to predict abnormal
Computer
Tomography Brain in mild traumatic brain injury in Chonburi
Hospital

กพบ-วิทยาลัย
แพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล ้า107
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102

Epidemiology: Admin

Epidemiology: Infectious

Epidemiology: Infectious

Epidemiology: Infectious

ห้อง 6: Cardiac arrest, CPR, Ultrasound and radiology (12.30-16.00)
Research title
เรือง
Comparison of the Chest compression quality between wearing
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกดหน ้าอกระหว่างการใส่
surgical mask and N95 mask
หน ้ากากอนามัยแล ้วหน ้ากาก N95
24-hour survival Prediction of Initial Blood pH for Non-traumatic
การใช ้ค่า pH แรกรับเพือทํานายการรอดชีวต
ิ ที 24 ชัวโมงของ
Out-of-hospital Cardiac Arrest Patients in the Emergency
ผู ้ป่ วยหัวใจหยุดเต ้นนอกโรงพยาบาล ณ ห ้องฉุกเฉิน
Department Nakornping Hospital
โรงพยาบาลนครพิงค์
Success rate and Predictor factors associated with Adult
อัตราความสําเร็จและปั จจัยทีสัมพันธ์ตอ
่ การช่วยชีวต
ิ สําเร็จของ
Cardiopulmonary Resuscitation at Emergency room of Rajavithi
ผู ้ป่ วยทีมีภาวะหัวใจหยุดเต ้นทีเข ้ารับการรักษาในห ้องอุบัตเิ หตุ
Hospital
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถ ี
The comparison of chest compression effectiveness during
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกดหน ้าอกในการช่วยฟื น
cardiopulmonary resuscitation between use and non use of
คืนชีพระหว่างการใส่กับไม่ใส่อป
ุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
Personal Protective Equipment in Advanced Emergency Medical
ในนั กเรียนเจ ้าพนั กงานฉุกเฉินการแพทย์
Students
Quality of Chest Compression between One Minute Versus Two การศึกษาประสิทธิภาพการกดหน ้าอกขณะใส่ชด
ุ อุปกรณ์ป้องกัน
Minutes Rotation During Cardiopulmonary Resuscitation in
เมือเปลียนรอบการกดหน ้าอกทุก ๑ นาทีเปรียบเทียบกับทุก ๒
COVID-19 Pandemic with Personal Protective Equipment
นาที ในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙
Outcomes of cardiopulmonary resuscitation before and beyond
ผลลัพธ์การช่วยฟื นคืนชีพในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของ
the COVID-19 pandemic at Thammasat university hospital
โรคโควิด-19 ณ ห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
emergency department
เกียรติ
The role of Mechanical Cardiopulmonary devices in Emergency
บทบาทของเครืองนวดหัวใจอัตโนมัตใิ นระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Medical Services
First-Attempt Success Rate of Ultrasound-Guided Peripheral IV
อัตราความสําเร็จในครังแรกของการแทงเส ้นเลือดดําส่วนปลาย
Access using a Handheld Ultrasound Machine in a Simulation
โดยใช ้เครืองอัลตราซาวน์ขนาดเล็กชนิดพกพาในสถานการณ์
Model
จํ าลองของบุคลากรทางการแพทย์

ลําด ับที

ตําแหน่ง

ชือ

นามสกุล

1

นายแพทย์

กุลภัทร์

กลินหอม

2

แพทย์หญิง

คณพร

คุณประดิษฐ์

3

แพทย์หญิง

กิตน
ิ ารถ

นาคเสน

4

แพทย์หญิง

พรปวีณ์

วงศ์วัฒนะ

5

แพทย์หญิง

ธิดาภรณ์

เปล่งอุดมกิจ

6

แพทย์หญิง

วัชรีภรณ์

แย ้มกลีบ

7

แพทย์หญิง

วิสาลินี

ส่งเสริม

8

นายแพทย์

เจษฎา

อัศวภาคย์

9

แพทย์หญิง

เกวลิน

หลีทศรัตน์

Incidence of diaphragmatic dysfunction in patient with dyspnea in
the emergency room

10

แพทย์หญิง

ภัทรมน

วฤทธิกล
ุ

11

นายแพทย์

ฐิตณ
ิ ัฐ

12

แพทย์หญิง

13

แพทย์หญิง

สถาบ ัน

ประเภท

โรงพยาบาลชลบุร ี

CPR

โรงพยาบาลนครพิงค์219

CPR

โรงพยาบาลราชวิถ202
ี

CPR

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ น
เกล ้า118

CPR

โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช119

CPR

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
109
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น106

CPR
CPR

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น106

Ultrasonography

อุบัตก
ิ ารณ์ของภาวะการทํ างานของกล ้ามเนือกะบังลมผิดปกติใน
ผู ้ป่ วยทีมีอาการหอบเหนือยในห ้องฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล101

Ultrasonography

Endotracheal tube placement confirmation by Portable
Ultrasonography among novice sonographer paramedic, an
experimental study in swine model

การศึกษาความแม่นยํ าในการระบุตําแหน่งท่อช่วยหายใจโดย
ใช ้อัลตราซาวด์ในนั กปฏิบัตก
ิ ารฉุกเฉินการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล ม.นวมินทราธิราช110

Ultrasonography

ฤกษ์ สน
ุ ทรี

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

การใช ้เครืองอัลตราซาวด์ในการวินจ
ิ ฉั ยกระดูกสะโพกหักใน
ผู ้ป่ วยสูงอายุทห
ี ้องฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล ม.นวมินทราธิราช110

Ultrasonography

วิชญาดา

ระงับภัย

Serial lung ultrasound findings in septic shock patients after
intravenous fluid therapy in the emergency department

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล101

Ultrasonography

ฐิตาภรณ์

ฤทธิรงค์สกุล

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

การศึกษานํ าร่องเพือติดตามการเปลียนแปลงของการตรวจอัล
ตราซาวด์ปอดภายหลังได ้รับสารนํ าทางหลอดเลือดดําในผู ้ป่ วยที
สงสัยภาวะช็อกจากการติดเชือในห ้องฉุกเฉิน
การศึกษาแบบตัดขวางเรืองความแม่นยํ าของนั กศึกษาแพทย์ชัน
คลินก
ิ ในการวินจ
ิ ฉั ยแยกความผิดปกติของลูกตาจากวิดโิ ออัลตรา
ซาวด์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล ม.นวมินทราธิราช110

Ultrasonography

การศึกษาหาตําแหน่งการวัดหลอดเลือดดําเวนาคาวาส่วนล่าง
ทางด ้านข ้างลําตัวทีให ้ขนาดใกล ้เคียงกับการวัดจากทางใต ้ลินปี
โดยอาศัยภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก

กพบ-วิทยาลัย
แพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล ้า107

Radiology

ตําแหน่งทีเหมาะสมในการกดหน ้าอกขณะปฏิบัตก
ิ ารช่วยฟื นคืน
ชีพ (cardiopulmonary resuscitation) จากเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ทรวงอกในท่าเอาแขนลงข ้างลําตัว

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่103

Radiology

14

แพทย์หญิง

ภัทรานิษฐ์

ปึ งพิพัฒน์ตระกูล

The Most Resemble Site of Inferior Vena Cava Diameter
Measurement in Lateral View to Subxiphoid View in Chest
Computerized Tomography Scan

15

แพทย์หญิง

พิมพ์พรรณ

อัศวสุรอิน

Optimal landmark for chest compression during cardiopulmonary
resuscitation derived from a chest computed tomography in
arms-down position

ลําด ับที

ตําแหน่ง

ชือ

นามสกุล

1

แพทย์หญิง

กมลชนก

ภูโอบ

2

แพทย์หญิง

นาตาลี

ลินนีมัยเยอร

3

แพทย์หญิง

ณั ฐธยา

ช่อไม ้

4

นายแพทย์

ณั ฐวุฒ ิ

เฉลิมวณิชย์กล
ุ

5

นายแพทย์

ปณตพันธ์

เพ็ชรนํ าสิน

6

แพทย์หญิง

สุกัลยา

ปริยะบํารุงชาติ

7

แพทย์หญิง

สุวนั นท์

ศุภวจนะ

8

แพทย์หญิง

วราภรณ์

9

นายแพทย์

10

ห้อง7: Pulmonary disease, Neurology disease (12.30-16.00)
Research title
เรือง
ปั จจัยกระตุ ้น และปั จจัยเสียงต่อการนอนโรงพยาบาลของผู ้ป่ วย
Triggers and risk factor for admission in patients with asthma
โรคหืดกําเริบเฉียบพลัน: การศึกษาจากฐานข ้อมูลการลงทะเบียน
exacerbation: A study from an emergency room registration
ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมใิ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
database in a tertiary hospital in Northeastern Thailand
ประเทศไทย
่ เพือศึกษาผลระยะสันของการให ้
การศึกษาเชิงทดลองแบบสุม
Rapid effect of additional Budesonide MDI in patient with COPD
ยาบูเดโซไนด์พ่นเสริมในผู ้ป่ วยโรคปอดอุดกันเรือรังทีมีภาวะ
exacerbation: A Randomized Controlled Trial
กําเริบเฉียบพลัน

สถาบ ัน

ประเภท

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น106

Pulmonary

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล ม.นวมินทราธิราช110

Pulmonary

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
109

Pulmonary

โรงพยาบาลตํารวจ122

Pulmonary

โรงพยาบาลลําปาง230

Pulmonary

การใช ้ค่าสมรรถภาพปอดของผู ้ป่ วยโรคปอดอุดกันเรือรัง เพือ
พยากรณ์ความรุนแรงของการกําเริบครังถัดไป

โรงพยาบาลลําปาง230

Pulmonary

Comparison of severity scoring systems A-DROP and CURB-65
for achieving a safe discharge from emergency department in
patient with community acquired pneumonia

การเปรียบเทียบความปลอดภัยในการจําหน่ายผู ้ป่ วยโรคปอด
อักเสบในชุมชนออกจากห ้องฉุกเฉิน โดยใช ้เกณฑ์คะแนน
ประเมินความรุนแรงระหว่าง เอ-ดรอป (A-DROP) และ เคิรบ
์ -65
(CURB-65)

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์105

Pulmonary

สโมสร

Accuracy of Empirical Antibiotic Compared with Sputum Culture
in CAP and HCAP in Police General Hospital

ความแม่นยํ าในการให ้ยาปฏิชวี นะทีตรงเชือแบคทีเรียเทียบกับผล
เพาะเชือจากเสมหะในผู ้ป่ วยปอดอักเสบชุมชนและปอดอักเสบที
เกียวข ้องกับการบริการสุขภาพทีโรงพยาบาลตํารวจ

โรงพยาบาลตํารวจ122

Pulmonary

หริรักษ์

เกลียงสะอาด

The impact of blood pressure variation on mortality and
symptomatic intracerebral hemorrhage in acute stroke patients
after thrombolysis

ผลของความผันผวนของระดับความดันโลหิตในขณะนอน
โรงพยาบาลต่อการทรุดลงของอาการทางระบบประสาทและผล
ตรวจทางรังสีพบเลือดออกในสมองในผู ้ป่ วยหลอดเลือดสมองตีบ
เฉียบพลันทีได ้รับยาสลายลิมเลือด

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น106

Neurology

แพทย์หญิง

เมธีณัฐ

อัครจรัญรัตน์

Clinical characteristics associated with hemorrhagic stroke in
patient with acute stroke onset &amp;gt;=4.5 hours visited
Emergency department Nopparat Rajathanee Hospital

ปั จจัยทํ านายลักษณะอาการหลอดเลือดสมองแตก ในผู ้ป่ วยทีมา
ด ้วยกลุม
่ อาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลันทีมีอาการมากกว่า
4.5 ชัวโมง ณ ห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี204

Neurology

11

แพทย์หญิง

ภัคพิชา

ศรีสกุล

12

แพทย์หญิง

ปวรดา

มณีออ
่ น

13

แพทย์หญิง เสาวลักษณ์

14

แพทย์หญิง

15

นายแพทย์

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

ผลกระทบของการระบาดใหญ่โรคโควิด-19ต่อการรักษาและผล
ของการรักษาภาวะหืดกําเริบเฉียบพลันในห ้องฉุกเฉิน

A use of expanded-CURB-65 score predicts mortality rate in
patient with community-acquired pneumonia compare with
CURB-65 score and PSI score
Factors predicting next acute exacerbations in patients with
chronic obstructive pulmonary disease in Lampang hospital
Utilization of the pulmonary function test in Chronic obstructive
pulmonary disease patients to predict severity in the next
exacerbation

การใช ้ expanded-CURB-65 score ประเมินอัตราการเสียชีวต
ิ
ในผู ้ป่ วยโรคปอดอักเสบทีติดเชือจากชุมชน เทียบกับ CURB-65
score และ PSI score
ปั จจัยทํ านายการกําเริบเฉียบพลันครังถัดไปของผู ้ป่ วยโรคปอด
อุดกันเรืองรัง โรงพยาบาลลําปาง

Comparison of the therapeutic efficacy of intravenous
Dimenhydrinate and intravenous Diazepam in patients with
peripheral vertigo in ED at Police General Hospital.
Risk factors predicting intracerebral hemorrhage and outcomes
of old age patients with mild traumatic brain injury in Hatyai
hospital.

อินจันทร์ตะ๊

sex differences, mortality, and poor neurological outcomes of
stroke patients after thrombolytic therapy

สริยา

เสือแซมเสริม

Factor predicting abnormal CT scan result in first episode
seizure in the emergency department

ธีระ

อินทวัฒน์

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

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง Dimenhydrinate กับ
โรงพยาบาลตํารวจ122
Diazepam ในการรักษาผู ้ป่ วยทีมีอาการเวียนศีรษะบ ้านหมุน ณ
ห ้องอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลตํารวจ
ปั จจัยเสียงต่อการเกิดเลือดออกในสมองและพยากรณ์โรคใน
โรงพยาบาลหาดใหญ่237
ผู ้ป่ วยสูงอายุทสมองบาดเจ็
ี
บไม่รุนแรงทีเข ้ารับการรักษาทีรพ.
หาดใหญ่
ความแตกต่างระหว่างเพศต่ออัตราการตาย และผลลัพธ์ทางระบบ
คณะแพทยศาสตร์
ประสาททีไม่ดใี นผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีได ้รับยาละลายลิม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น106
เลือด
ปั จจัยทีทํานายความผิดปกติของผลเอกเรย์คอมพิวเตอร์สมองใน
โรงพยาบาลนครพิงค์219
ผู ้ป่ วยทีมาห ้องฉุกเฉินด ้วยอาการชักครังแรก
การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลในผู ้ป่ วย
โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
กลุม
่ อาการขาดแอลกอฮอล์ ทีรักษาด ้วยวิตามินซีร่วมกับการ
เดช119
รักษาตามมาตรฐานกับกลุม
่ ทีรักษาตามมาตรฐานอย่างเดียว ใน
โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลยเดช

Neurology

Neurology

Neurology
Neurology

Neurology

ลําด ับที

ตําแหน่ง

ชือ

นามสกุล

1

แพทย์หญิง

ชุตม
ิ ณฑน์

ไวยหงษ์

ห้อง8: Cardiovascular disease, Resuscitation (12.30-16.00)
Research title
เรือง
prospective study on implementation of the ESC 0/1-hour hsการศึกษาการใช ้ hs-Troponin-T 0/1 ชัวโมง ตามแนวเวช
Troponin-T algorithm in patients with suspected myocardial
ปฏิบัตก
ิ ารดูแลรักษาผู ้ป่ วยสงสัยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
infraction in Bhumibol adulyadej hospital
ในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
Comparison of double-syringe technique vs. single-syringe
การเปรียบเทียบการบริหารยาอะดีโนซีนโดยการฉีดแบบใช ้
diluted with saline technique of adenosine administration for a
กระบอกฉีดยาคูแ
่ ละการฉีดแบบผสมสารละลายนาเกลื
้ํ
อใน
termination of regular narrow complex tachycardia; a multicenter, กระบอกฉีดยาเดียวเพือรักษาภาวะคลืนไฟฟ้ าหัวใจเต ้นเร็วตัวแคบ
randomized, single blind controlled trial (DO-SINGLE trial)
สมําเสมอ

สถาบ ัน

ประเภท

โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช119

Cardiovascular

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น106

Cardiovascular

2

แพทย์หญิง

อิชญาอร

ไชยขันธ์

3

แพทย์หญิง

กลันแก ้ว

กลันนุรักษ์

Risk stratification of chest pain patient using aiTriageTM system

การประเมินความเสียงผู ้ป่ วยทีมาด ้วยอาการเจ็บหน ้าอกด ้วยระบบ
คัดแยกเอไอ

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล101

Cardiovascular

4

แพทย์หญิง

นุสสรา

วีสงู เนิน

Factors associated with non-chest pain presentation in acute
myocardial infarction patients

ปั จจัยทีเกียวข ้องกับอาการไม่เจ็บหน ้าอกในคนไข ้กล ้ามเนือหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน

โรงพยาบาลขอนแก่น215

Cardiovascular

5

นายแพทย์

พีระพัตร์

อภัยพงค์

A survival study of a modified HEART risk score in diagnostic
non-ST segment elevation acute coronary syndrome patient in
emergency department

การศึกษา Modified HEART risk score ในผู ้ป่ วยทีวินจ
ิ ฉั ยภาวะ
โรคหัวใจขาดเลือดแบบคลืนไฟฟ้ าหัวใจไม่ยกในห ้องฉุกเฉิน

กพบ-วิทยาลัย
แพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล ้า107

Cardiovascular

6

นายแพทย์

ปุณยวัจน์

สุพรรณพงศ์

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

ความดันโลหิตสูงตังแต่ระดับสองขึนไปมีผลต่อการเกิดภาวะ
หลอดเลือดแดงใหญ่ฉก
ี ขาดในโรงพยาบาลสระบุร ี

โรงพยาบาลสระบุร233
ี

Cardiovascular

การเปรียบเทียบผลของการบําบัดด ้วยออกซิเจนความกด
บรรยากาศสูงต่อความดันโลหิตทีความดันบรรยากาศระดับต่างๆ

กพบ-วิทยาลัย
แพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล ้า107

Cardiovascular

7

แพทย์หญิง

สุภัทรชา

มณีเพชร

Comparison of the different atmospheric pressure levels in
hyperbaric oxygen therapy on the blood pressure

8

นายแพทย์

ธีรวัฒน์

ไชยรักษ์

Incidence of clinical deterioration of STEMI patients during
Transfer form rural hospital to KhonKaen hospital

อุบัตก
ิ ารณ์ของผู ้ป่ วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ทีมี
อาการทรุดลงขณะส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนมายัง
โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น215

Cardiovascular

9

นายแพทย์

ธนเดช

พงษ์ ชมพร

Single hs-cTnT and chest pain score for early detection of
potential ischemic chest pain among patients with low-level hscTnT in emergency department

การใช ้ผลโทโปรนินทีแรกรับและคะแนนการเจ็บหน ้าอกเพือการ
วินจ
ิ ฉั ยภาวะกล ้ามเนือหัวใจขาดเลือดได ้อย่างรวดเร็วในผู ้ป่ วย
ทีมาห ้องฉุกเฉินด ้วยอาการเจ็บหน ้าอกและมีคา่ hs-cTnT ตํา

กพบ-วิทยาลัย
แพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล ้า107

Cardiovascular

10

นายแพทย์

วรวีร ์

ชูรุจพ
ิ ร

Use of social network communication to reduce treatment time
for STEMI patient

โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช119

Cardiovascular

11

แพทย์หญิง

วาทินี

งามพิมลกุล

Prevalence of Major adverse cardiac event in Low risk HEART
score chest pain patients at Emergency room Maharat Nakhon
Ratchasima Hospital

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา224

Cardiovascular

โรงพยาบาลเลิดสิน203

Cardiovascular

12

นายแพทย์

เวธน์วท
ิ ย์

สุขแก ้ว

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

13

นายแพทย์

วินัย

แทนบุญไพรัช

MACE(Major adverse cardiovascular events) outcomes and
managements in pateints transferred from OPD with
asymptomatic hypertensive urgency in ED of KCMH

14

แพทย์หญิง

ชลทิพย์

บุญญาพงษ์พันธ์

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

พรวิชล
ุ ดา

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

15

นายแพทย์

ณั ฐชัย

การใช ้เทคโนโลยีโซเชียวเน็ทเวิรค
์ เพือการสือสารในการลด
ระยะเวลาในการปรึกษาหาแนวทางรักษาภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันทีพบการยกตัวผิดปกติของช่วงเอสที
ความชุกการเกิดภาวะแทรกซ ้อนทางหัวใจทีรุนแรงในผู ้ป่ วยทีมี
ความเสียงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตําทีเข ้ารับการรักษาด ้วย
อาการเจ็บหน ้าอก ห ้องอุบัตเิ หตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
การศึกษาความเทียงตรงของ EHMRG score ในผู ้ป่ วยหัวใจ
ล ้มเหลวทีห ้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเลิดสินเพือใช ้ประเมิน
ความจํ าเป็ นในการจํ าหน่ายผู ้ป่ วยหัวใจล ้มเหลว

ผลลัพธ์ของการเกิดภาวะแทรกซ ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด
คณะแพทยศาสตร์
กับการดูแลรักษาของผู ้ป่ วยทีถูกส่งต่อมาจากแผนกผู ้ป่ วยนอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด ้วยเรืองความดันโลหิตสูงเร่งด่วนทีไม่มอ
ี าการมายังห ้องฉุกเฉิน
102
โรงพบาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
การใช ้ anion gap ในการทํ านายการเพิมขึนของ lactate ใน
คณะแพทยศาสตร์
ผู ้ป่ วยทีได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยติดเชือในกระแสเลือดทียังไม่มภ
ี าวะช็อก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่103
ในแผนกฉุกเฉิน
การศึกษา Prognostic Accuracy ของ SOS score, qSOFA
score และ MEW score และระดับ Serum lactate แรกรับที
โรงพยาบาลมหาราช
ห ้องฉุกเฉิน ในการทํ านายอัตราการเสียชีวต
ิ ภายในโรงพยาบาล
นครราชสีมา224
ภายใน 28 วัน ของผู ้ป่ วยซึงสงสัยภาวะติดเชือ ซึงมารับบริการที
ห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี

Cardiovascular

Resuscitation

Resuscitation

ห้อง9: Gastrointestinal disease, Endocrine and electrolyte (12.30-16.00)
Research title
เรือง
Accuracy of ALVARADO score and RIPASA score for diagnosis
ความแม่นยํ าของการวินจ
ิ ฉั ยภาวะไส ้ติงอักเสบเฉียบพลันด ้วย
of acute appendicitis in right lower quadrant pain patient in
ALVARADO score และ RIPASA score ในผู ้ป่ วยทีมาด ้วย
Rajavithi hospital
ปวดท ้องขวาล่างในโรงพยาบาลราชวิถ ี
Machine learning to predict 48-hours revisit of abdominal pain
การใช ้ปั ญญาประดิษฐ์เพือพยากรณ์อัตราการกลับมารักษาซําใน
patient in emergency department of King Chulalongkorn
48 ชัวโมง ของผู ้ป่ วยทีมาด ้วยอาการปวดท ้องในห ้องฉุกเฉิน
memorial hospital
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ลําด ับที

ตําแหน่ง

ชือ

นามสกุล

1

แพทย์หญิง

กรแก ้ว

เตียวตระกูล

2

แพทย์หญิง

อรวี

ฮวดลิม

3

แพทย์หญิง

พชรพร

ปรีชากุล

The Clinical Prediction Score For The Early Diagnosis Of Acute
Pancreatitis In Emergency Departments

คะแนนการทํ านายทางคลินก
ิ เพือการวินจ
ิ ฉั ย ภาวะตับอ่อนอักเสบ
เฉียบพลันในแผนกฉุกเฉิน

4

แพทย์หญิง

ประพิศ

ฉันทสุจริต

Serum lactate level predicts outcome of upper gastrointestinal
bleeding patients in emergency department of Police General
Hospital

5

แพทย์หญิง

ภูรส
ิ า

ทองบุตร

The effect of intravenous Tranexamic acid in reducing of blood
tranfusion for upper gastrointestinal bleeding patient

การศึกษาระดับแลคเตทในเลือดในการพยากรณ์ภาวะเลือดออก
ในทางเดินอาหารส่วนต ้นของผู ้ป่ วยทีเข ้ารับการรักษาในห ้อง
ฉุกเฉินและอุบัตเิ หตุโรงพยาบาลตํารวจ
ศึกษาผลของการให ้ยา tranexamic acid ทางหลอดเลือดดํา
เพือช่วยลดการให ้เลือดในผู ้ป่ วยทีมีภาวะเลือดออกในทางเดิน
อาหารส่วนต ้น

6

แพทย์หญิง เสาวลักษณ์

ไฝคงเงิน

A practical score for diagnosis of acute cholecystitis at
Emergency Department

การประเมินคะแนนสําหรับการวินจ
ิ ฉัยภาวะถุงนํ าดีอักเสบทีแผนก
ฉุกเฉิน

7

นายแพทย์

ธีรกานต์

เจริญไชย

8

แพทย์หญิง

ทฤฒมน

อิมวิทยา

ปั จจัยทีมีผลกับการได ้รับการผ่าตัดฉุกเฉินในผู ้ป่ วยสูงอายุทมี
ี
ภาวะปวดท ้อง
สาเหตุและผลการรักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
ในห ้องอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถ ี

9

แพทย์หญิง

วริษฐา

เอกเมธีพันธ์

10

นายแพทย์

วรพงษ์

สุดสงวน

11

แพทย์หญิง

ชมพูทพ
ิ ย์

ศิรวิ รรัตน์

12

นายแพทย์

กิตตินัทธ์

ชูเชือ

13

นายแพทย์

กอสิน

เลาหะวิสท
ุ ธิ

Factors associated with emergency surgery in elderly patients
with abdominal pain
Cause and outcome of Upper Gastrointestinal Bleeding in
emergency room Rajavithi hospital
Prognostic factors for predicting clinical outcome in patient
presenting with acute abdominal pain in Emergency department
Lerdsin hospital
Related factors of 30 days mortality in patient with non-variceal
upper gastrointestinal bleeding in Emergency Department of
Rajavithi Hospital
Predictors of Mortality in Patient with Upper Gastrointestinal
Hemorrhage
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
Clinical and risk variables associated with abnormal levels of
serum calcium, magnesium, and phosphate in the emergency
department

14

นายแพทย์

นนทกรณ์

พรไพศาลสกุล

Factors Associated with Diabetic Ketoacidosis in Hyperglycemic
Patients Presenting to the Emergency Department

15

แพทย์หญิง

โสมพรรณ

เรือนทิพย์

Development and Validation of a Calculated Serum Osmolarity
Equation in Thai Older Adults

สถาบ ัน

ประเภท

โรงพยาบาลราชวิถ202
ี

GI

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104

GI

GI

โรงพยาบาลตํารวจ122

GI

โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช119

GI

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่103

GI

โรงพยาบาลขอนแก่น215

GI

โรงพยาบาลราชวิถ202
ี

GI

โรงพยาบาลเลิดสิน203

GI

โรงพยาบาลราชวิถ202
ี

GI

โรงพยาบาลชลบุร ี

GI

โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช119

Endocrine

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่103

Electrolyte

การศึกษาปั จจัยทีสัมพันธ์กับภาวะระดับนํ าตาลในเลือดสูงร่วมกับ
เลือดเป็ นกรดจากสารคีโตนในผู ้ป่ วยทีห ้องฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล ม.นวมินทราธิราช110

Endocrine

การพัฒนาสูตรการทํ านายและการพิสจ
ู น์การคํานวณค่าออสโมลา
ริตในเลื
ี
อดของผู ้สูงอายุชาวไทย

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล ม.นวมินทราธิราช110

Electrolyte

การศึกษาหาปั จจัยพยากรณ์ในการทํานายผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ใน
ผู ้ป่ วยทีมาด ้วยอาการปวดท ้องในห ้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน
ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ตอ
่ การเสียชีวต
ิ ใน 30 วันของผู ้ป่ วยทีมี
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต ้นทีไม่ใช่ varices ทีห ้อง
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถ ี
ปั จจัยทํ านายการเสียชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยเลือดออกในทางเดินอาหาร
ส่วนต ้น
การศึกษาภาวะระดับนํ าตาลปลายนิวในเลือดสูงหลังได ้รับการ
รักษาด ้วยร ้อยละ50กลูโคส 25กรัมแล ้วให ้ร ้อยละ10 กลูโคส10
กรัมต่อชัวโมงในผู ้ป่ วยเบาหวานทีมีนําตาลตํา
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางคลินก
ิ และปั จจัยเสียงกับระดับของ
แคลเซียม แมกนีเซียมและฟอสเฟตทีผิดปกติในผู ้ป่ วยแผนก
ฉุกเฉิน

ห้อง10: Miscelaneous: Pediatric, Psychiatry, Geriatric, Death and Palliative care, Medical education (12.30-16.00)
Research title
เรือง
Factors associated with Under triage in pediatric at Emergency
ปั จจัยทีเกียวข ้องกับการคัดแยกผู ้ป่ วยเด็กอยู่ในระดับตํากว่า
Department (ED)
เกณฑ์ในแผนกฉุกเฉิน
Pediatric Early Warning Score for predicting pediatric
ความสัมพันธ์ของ Pediatric Early Warning Score (PEWS)
hospitalization at Emergency Department Maharat Nakhon
ในการทํ านายอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู ้ป่ วยเด็กในห ้อง
Ratchasima Hospital
ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อุบัตก
ิ ารณ์ของผู ้ป่ วยพยายามฆ่าตัวตายทีมารับการรักษาทีแผนก
Incidence of suicidal attempts in Emergency Department Khon
ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น ในช่วงการระบาดใหญ่ของเชือไวรัส
Kaen Hospital during the COVID-19 pandemic
โคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019
การศึกษาระดับความเครียด และปั จจัยทีเกียวข ้องของบุคลากร
Stress and Factor Association of Healthcare Worker during
ทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโค
COVID 19 Outbreak in Thailand
โรนา 2019 ในประเทศไทย

ลําด ับที

ตําแหน่ง

ชือ

นามสกุล

1

แพทย์หญิง

ภัทรนั นท์

พูลทอง

2

นายแพทย์

ธนโชติ

กิจมีรัศมีโยธิน

3

นายแพทย์

ปฏิภาณ

ทองศรี

4

แพทย์หญิง

สริตา

ไชยเจริญ

5

แพทย์หญิง

กันต์ฤทัย

อิมอก

Screening tool risk score assessment in ED for geriatric in 28
day mortality

6

นายแพทย์

ณั ฐวัฒน์

แซ่หลี

Comparing age-modify qSOFA, qSOFA, SIRS criteria for predict
mortality in super-aged society

7

แพทย์หญิง

สุชาดา

ทองบัว

Intranasal ketamine versus intravenous morphine for older adults
with musculoskeletal pain in the emergency department: a
randomized controlled trial

8

นายแพทย์

พิชญ์

แสงประทีปทอง

9

แพทย์หญิง

ศิรดา

จินตนาวสันต์

10

นายแพทย์

วรกันต์

ฉั ตรศิรม
ิ งคล

11

นายแพทย์

พารณ

ขันติโชติ

12

แพทย์หญิง เบญจมาภรณ์

สุขหมืน

13

นายแพทย์

เจษฎา

ศุภปี ตพ
ิ ร

14

แพทย์หญิง

นวรัตน์

แสงชาลี

15

แพทย์หญิง

สิรธ
ี ร

ขุนพานิช

้บริการห ้องฉุกเฉินมีโอกาส
การคัดกรองผู ้ป่ วยสูงอายุทมาใช
ี
เสียชีวต
ิ ภายใน 28 วัน
การใช ้ modified age qSOFA score ประเมินความแม่นยํ าใน
การประเมินอัตราการเสียชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยสูงอายุเทียบกับ qSOFA
และ SIRS
คีตามีนพ่นจมูกกับมอร์ฟีนทางหลอดเลือดดําสําหรับผู ้สูงอายุทมี
ี
อาการปวดกล ้ามเนือและกระดูกในแผนกฉุกเฉิน: การทดลอง
่
แบบสุม

Effects of Palliative Care on Emergency Department Visits in the ผลของการดูแลแบบประคับประคองต่อการมาแผนกฉุกเฉิน ใน 30
Last 30 Days of Life
วัน สุดท ้ายของชีวต
ิ
Decision-making by emergency medicine personnel in
prehospital treatment of patients receiving palliative care: A
questionnaire, comparative cohort study
Emergency department visit among patients with end stage
cancer enrolled in palliative care
SOS SCORE TO PREDICT IN-HOSPITAL MORTALITY
A novel intercostal drainage insertion task trainer for 5th and 6th
year medical students
Attitudes and willingness to attend cardiopulmonary resuscitation
training and intervene out of hospital cardiac arrest (Non-health
care worker)
Study of knowledge and skills of using automate external
defibrillator before and after training program in Advanced
Emergency Medical Technician Student
The efficiency of back plate marking of a mechanical chest
compression device for reducing the duration of chest
compression interruptions

การตัดสินใจของบุคลากรฉุกเฉินทางการแพทย์เกียวกับการดูแล
ภาวะฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีต ้องการดูแลแบบ
ประคับประคอง
การมาใช ้บริการแผนกฉุกเฉินของผู ้ป่ วยมะเร็งระยะท ้ายทีเข ้าสู่
การดูแล แบบประคับประคอง
การใช ้ SOS score เพือทํ านายการเสียชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยใน
การพัฒนาหุ่นจํ าลองเพือการฝึ กเฉพาะส่วนสําหรับฝึ กหัตถการ
การใส่สายระบายบริเวณทรวงอกสําหรับนักศึกษาแพทย์ชันปี ท ี ๕
และ ๖
ความสัมพันธ์ของการเข ้ารับการฝึ กการกู ้ชีพขันพืนฐาน กับ
ทัศนคติและความตังใจในการกู ้ฟื นคืนชีพนอกโรงพยาบาลกับ
บุคลากรทีไม่ใช่ทางการแพทย์
การศึกษาเปรียบเทียบความรู ้และทักษะการใช ้เครืองกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้ าอัตโนมัต ิ ก่อนและหลังอบรมในนั กเรียนนาวิกเวชกิจ กรม
แพทย์ทหารเรือ
ประสิทธิผลของการกําหนดตําแหน่งแผ่นรองหลังอุปกรณ์กด
หัวใจด ้วยกลไก เพือลดเวลาในการเว ้นระยะการกดหน ้าอก

สถาบ ัน

ประเภท

โรงพยาบาลขอนแก่น215

Pediatrict

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา224

Pediatrict

โรงพยาบาลขอนแก่น215

Psychiatry

โรงพยาบาลเลิดสิน203

Psychiatry

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104

Geratric

โรงพยาบาลตํารวจ122

Geratric

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล ม.นวมินทราธิราช110

Geratric

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104

Death and palliative care

Death and palliative care

โรงพยาบาลเลิดสิน203

Death and palliative care

โรงพยาบาลชลบุร ี
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล104

Death and palliative care
Medical education

โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช119

Medical education

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ น
เกล ้า118

Medical education

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์105

Medical education

