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กำหนดกำรงำนนำเสนอผลงำนวิจัยแพทย์ ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ ฉุกเฉิน ปี กำรศึกษำ 2561
ศุกร์ 22 กุมภำพันธ์ 2562 ตึก EMS โรงพยำบำลรำชวิถี
การนาเสนอผลงานวิจยั
•
•
•

นาเสนอเป็ น ภำษำอังกฤษ
ไฟล์ที่ใช้นาเสนอ:ต้องเป็ น นามสกุล .pptx เท่านั้น
ระยะเวลารวม 10 นาที แบ่งเป็ น:
o เวลานาเสนอ 8 นาที
o เวลาซักถาม 2 นาที

***แพทย์ประจาบ้านที่จะนาเสนอ ต้องส่ งสไลด์และไฟล์ abstract (pdf เท่านั้น) ล่วงหน้าทุกคน**
• แพทย์ประจาบ้านตรวจสอบ ชื่อ และลาดับการนาเสนอที่
https://tcep.or.th/sites/default/files/research_topic_2561.docx
แพทย์ประจาบ้าน ส่ งสไลด์และไฟล์ abstract ที่จะใช้นาเสนอล่วงหน้า ผ่านช่องทาง online
- ไฟล์ abstract ต้องเป็ น นามสกุล .pdf เท่านั้น ภำยในวันที่ 10 ก.พ. 2562
- ระบุชื่อไฟล์เป็ น: ชื่อห้อง A-F ลาดับที่เป็ นเลข 2 หลัก-ชื่อสถาบัน-ชื่อผูน้ าเสนอ-หัวข้อ.pdf เช่น
B06-Rajavithi-Jirapong-Ultrasound trauma.pdf
- ส่ งไฟล์ abstract ที่: https://airtable.com/shrx9UmCqwq7iA4JI
load slides ล่วงหน้า ภำยใน 17 ก.พ. 2562
- ไฟล์ slides เฉพาะไฟล์นามสกุล .pptx ขนาดไม่เกิน 10 MB
- ระบุชื่อไฟล์เป็ น: ชื่อห้อง A-F ลาดับที่เป็ นเลข 2 หลัก-ชื่อสถาบัน-ชื่อผูน้ าเสนอ-หัวข้อ.pdf เช่น
B06-Rajavithi-Jirapong-Ultrasound trauma.pptx
- ส่ ง slides ที่จะใช้นาเสนอล่วงหน้า ที่: https://airtable.com/shrwvrwprz63gW6dP
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สถานที่
- อาคาร EMS โรงพยาบาลราชวิถี
- ห้องประชุม:
- A: ห้องประชุม EMS ชั้น 4
- B: ห้องประชุม EMS ชั้น 2
- C: ห้องประชุม ศูนย์ฝึกผ่าตัดฯ ชั้น 2
- D: ห้องประชุม ศูนย์ simulation 1 (ห้องใหญ่)
- E: ห้องประชุม ศูนย์ simulation 2 (ห้องเขียว)
- F: ห้องประชุม ศูนย์ simulation 3 (ห้องส้ม)
- แผนที่หอ้ งประชุม (https://tcep.or.th/sites/default/files/presentation_rooms_2019.pdf)
- ตรวจสอบรายชื่อผูน้ าเสนอ และห้องที่นาเสนอ
(https://tcep.or.th/sites/default/files/research_topic_2561.docx)
วัน เวลา งานนาเสนอ
22 กุมภาพันธ์ 2562 08:30-16:30: งานนาเสนอผลงานวิจยั
08:00 – 08.30 แพทย์ประจาบ้านลงทะเบียน
08.30 - 10:15 นาเสนอผลงานวิจยั (1 - 10)
10:15 - 10:30 พัก
10:30 - 12:00 นาเสนอผลงานวิจยั (ต่อ) (1 - 10)
12:00 - 13:00 พักกลางวัน
13:00 - 15:00 นาเสนอผลงานวิจยั (11 - 20)
15:00 - 15:30 พัก
15:30 - 16:00 ประกาศผลการตัดสิ น
16:00 - 16:15 พิธีปิด
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ห้อง A; Emergency medical service and Trauma
ลำดับที่
1

ชือ่ -นำมสกุล
พรนิตำ นำคสินธุ์

2
3

ศุภกฤษ เจริญขำ
ระวินทร์ โนนหนองคู

4

คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร

5

วันดี เหลืองพูนลำภ

6

อรอินทร์ วินทะไชย

7

พิทยุตม์ เจนสัจวรรณ์

8

ชวินทร์ สุเทพำรักษ์

9

วิพุธ เล้ำสุขศรี

10

ณัฐพงษ์ เขียวค้ำ

11

พุทธิพร แพรกสมุทร

12

ทศพร กลวงศ์อนันชัย

13

กิตติยำ ไทยธวัช

14
15
16

ธีรำรัตน์ เพ็ชรประเสริฐ
ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล
นิภำ พึง่ สำรำญ

17

ธณดล เศียรอินทร์

18

ปิ ยธิดำ แกล้วกล้ำ

19

ไวณิก สุขมี

ชือ่ เรือ่ งผลงำนวิจยั
ประสิทธิภำพของแอปพลิเคชันมื
่ อถือในกำรค้นหำเครื่องฟื้ นคืนคลื่นหัวใจไฟฟ้ ำแบบอัตโนมัตขิ อง
สำธำรณะ
ควำมสอดคล้องของกำรให้รหัสกำรออกรับผูป้ ่ วยกับระดับควำมรุนแรง ณ จุดเกิดเหตุ
ศึกษำเปรียบเทียบกำรใส่ทอ่ หำยใจและกำรช่วยหำยใจด้วยอุปกรณ์ชว่ ยหำยใจ
ชนิดมือบีบในผูป้ ่ วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยำบำล
กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรรอดชีวติ หลังทำกำรกูช้ พี ในผูป้ ่ วยหัวใจหยุดนอกโรงพยำบำล ระหว่ำงกลุม่
ผูป้ ่ วยทีม่ ำโรงพยำบำลโดยรถบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ำและ
ยำนพำหนะอื่น
กำรเปรียบเทียบระหว่ำง AVPU scale กับ Glasgow coma scale ในกำรประเมินระดับควำม
รูส้ กึ ตัวของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรประเมินระดับควำมรุนแรงผูป้ ่ วยในระบบปฏิบตั กิ ำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน
กำรสำรวจควำมคิดเห็นของผูป้ ่ วยสูงอำยุชำวไทยทีม่ ำห้องฉุกเฉินสำหรับกำรดูแลแบบประคับประคอง
ในภำวะภัยพิบตั ิ
ควำมชุกของโรคทีน่ ำผูป้ ่ วยสูงอำยุชำวไทยมำห้องฉุกเฉินในช่วงก่อนและหลังอุทกภัยครัง้ ใหญ่ใน
กรุงเทพ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554
กำรศึกษำประสิทธิภำพของนวัตกรรมชุดอุปกรณ์กำรสอนกำรช่วยชีวติ สำหรับสอนกำรช่วยชีวติ ขัน้
พืน้ ฐำนในประชำชนทัวไป:
่ กำรศึกษำแบบสุม่ และมีกลุ่มควบคุม
ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั ควำมล่ำช้ำในกำรเข้ำรับกำรรักษำของผูป้ ่ วยโรคสมองขำดเลือดฉับพลัน
ทีโ่ รงพยำบำลขอนแก่น
กำรศึกษำควำมแม่นยำของเครื่องมือช่วยทำนำยควำมเสีย่ งกำรพบควำมผิดปกติของเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองในผูป้ ่ วยสมองบำดเจ็บชนิดไม่รนุ แรง (PICAMP score) ในโรงพยำบำลชลบุร ี
ควำมแม่นยำในกำรวัดขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเยื่อหุม้ ประสำทตำด้วยอัลตร้ำซำวด์ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
บำดเจ็บทำงสมอง
กำรศึกษำควำมชุกของภำวะกล้ำมเนื้อลำยสลำยในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั บำดเจ็บจำกกระแสไฟฟ้ ำ ทีเ่ ข้ำรับกำร
รักษำ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี
กำรประคบเจลแช่เย็นเพื่อลดควำมเจ็บปวดของกำรฉีดวัคซีนบำดทะยัก
อัตรำสมองบำดเจ็บ ในผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุรถจักรยำนยนต์ทใ่ี ช้หมวกนิรภัยชนิดทีแ่ ตกต่ำงกัน
กำรประเมินประสิทธิผลของเครื่องสแกนภำวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะแบบพกพำสำหรับผูป้ ่ วยทีม่ ี
กำรบำดเจ็บทีส่ มอง ในห้องฉุกเฉินโรงพยำบำลรำมำธิบดี
กำรใช้ mREMS ทำนำยโอกำสกำรเสียชีวติ ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั บำดเจ็บทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำในห้องฉุกเฉิน
และได้พกั รักษำในโรงพยำบำลหำดใหญ่
กำรให้เลือดทีไ่ ม่ผำ่ นกำรทดสอบควำมเข้ำกันได้ในผูป้ ่ วยฉุกเฉิน รพ.ศรีนครินทร์ อัตรำกำรเสียชีวติ และ
ลักษณะผูป้ ่ วย
ประสิทธิผลกำรประยุกต์ใช้แบบแผนแนวปฏิบตั กิ ำรดูแลผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุในแผนกฉุกเฉิน
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ห้อง B; Airway, CPR, and Critical care
ลำดับที่
1

ชือ่ -นำมสกุล
ชืน่ ฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์

2

นรวิชญ์ กิจไพศำลรัตนำ

3
4
5

วีรวิทย์ เจริญพงพันธุ์
ณพัชร สมบัตเิ จริญไทย
ภัทร์นฤน ปุณณะนิธิ

6

สุวชิ ญำ สุรพรไพบูลย์

7

วิจติ รำ เลีย้ งสว่ำงวงศ์

8

ณัฐพล ตรีทพิ ย์สถิตย์

9
10

คมสันติ วงศ์กุลพิศำล
ณัฐกิ ำนต์ อรรถปรียำงกูร

11

วณิช รุจคิ ุณำนันท์

12
13

พงศ์ดนัย วัฒนเพ็ญ
ไพบูลย์
กอบชัย สัตยภิวฒ
ั น์

14

ภคพร ดำรงกุลชำติ

15

พชรพล ผลิตวำนนท์

16

มำนิตำ ทดเพชร

ชือ่ เรือ่ งผลงำนวิจยั
กำรศึกษำปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกำรเกิดภำวะควำมดันโลหิตต่ ำภำยหลังกำรใส่ทอ่ ช่วยหำยใจในผูป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะ
ติดเชือ้ ในห้องฉุกเฉิน โรงพยำบำลรำมำธิบดี
กำรวิจยั นำร่องกำรช่วยหำยใจด้วยกำรใช้ High-flow nasal cannula ระหว่ำงกำรใส่ทอ่ ช่วย
หำยใจด้วยยำนำสลบอย่ำงรวดเร็วในผูป้ ่ วยในห้องฉุกเฉิน: งำนวิจยั แบบสุม่ และมีกลุ่มควบคุม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง น้ำหนักของบุคลำกรทำงกำรแพทย์กบั ควำมลึกของกำรกดหน้ำอก
ประสิทธิภำพกำรกูช้ พี ด้วยกำรกดหน้ำอกบนเตียงทำฟั น
ควำมแม่นยำในกำรแปลผลอัลตรำซำวด์ ในผูป้ ่ วยทีม่ ำด้วยอำกำรหำยใจลำบำก
ของแพทย์ประจำบ้ำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ
ควำมแม่นยำของเครื่อง IQ-CPR meter ในกำรวัดระดับควำมลึกของกำรกดหน้ำอกและกำหนด
อัตรำเร็วในกำรกดหน้ำอกเปรียบเทียบกับอุปกรณ์มำตรฐำน
กำรศึกษำเครื่องมือ IQ-CPR METER ต่อกำรประเมินคุณภำพกำรกดหน้ำอกโดยบุคลำกรทำง
กำรแพทย์
กำรเปรียบเทียบควำมเหนื่อยล้ำจำกกำรกดนวดหัวใจในท่ำมำตรฐำนและท่ำคร่อมบนหุน่ จำลองของ
บุคลำกรทำงเวชศำสตร์ฉุกเฉิน
กำรตรวจคลื่นเสียงควำมถีส่ ูงเพื่อทำนำยโอกำสฟื้ นคืนชีพในผูป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะหัวใจหยุดเต้น
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของอัตรำกำรกลับมำมีสญ
ั ญำณชีพและผลตรวจด้วยอัลตรำซำวด์ ขณะดูแล
ผูป้ ่ วยภำวะหัวใจหยุดเต้นแบบมีคลื่นไฟฟ้ ำหัวใจแต่ไม่มกี ำรบีบตัว (PEA)
และแบบมีคลื่นไฟฟ้ ำหัวใจแต่มกี ำรบีบตัว (Pseudo PEA) ณ ห้องฉุกเฉิน
ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อกำรอยู่รอดระยะสัน้ จำกกำรกูช้ พี ด้วยวิธกี ำรนวดหัวใจผำยปอดกูช้ พี ในผูส้ งู อำยุของ
ประเทศรำยได้ปำนกลำง
กำรศึกษำระยะเวลำและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรรักษำควำมรูใ้ นกำรช่วยฟื้ นคืนชีพขัน้ สูง ภำยหลังกำร
ฝึกอบรมในบุคลำกรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลศิรริ ำช
กำรเปรียบเทียบควำมแม่นยำในกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบีบตัวของหัวใจด้วยคลื่นเสียงควำมถีส่ ูง
ของแพทย์เวชศำสตร์ฉุกเฉิน
กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรกำจัดแลคเทตระหว่ำงยำเมโรพีเนมระดับสูงและระดับปกติในผู้ป่วยติดเชือ้ ใน
กระแสเลือดในห้องฉุกเฉิน
กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรรักษำผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในกระแสโลหิตชนิดทีม่ สี ภำวะกำรไหลเวียนล้มเหลว โดย
วิธกี ำรใช้อลั ตร้ำซำวด์ ติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเส้นเลือดดำ ตำมกำรหำยใจ
เพื่อประเมินกำรตอบสนองของกำรให้สำรน้ ำใน 6 ชัวโมงแรก
่
กับกำรดูแลรักษำด้วยวิธกี ำรปกติ
กำรเปรียบเทียบระหว่ำง Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS), quick
Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA), National Early Warning
Score (NEWS) และ Search out Severity (SOS) score ในกำรวินิจฉัยภำวะติดเชือ้ ใน

17

มัลลิกำ บุญเนียม

18

ณัฐญดำ บุญชนะ

19

ณัฐฐิกำนต์ มีลำภ

กระแสเลือดของผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ำรับบริกำรในห้องฉุกเฉิน
ประสิทธิผลของกำรใช้แนวทำงปฏิบตั สิ ำหรับผูป้ ่ วยภำวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ณ ห้องฉุกเฉิน
โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รำยงำนเบือ้ งต้นอัตรำควำมสำเร็จและปั จจัยทีส่ ่งผลต่อกำรรักษำด้วยออกซิเจนชนิดอัตรำกำรไหลสูง
ในผูป้ ่ วยฉุกเฉินทีม่ ภี ำวะหำยใจล้มเหลวชนิดพร่องออกซิเจน
ประสิทธิผลของกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนเครื่องฟื้ นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้ ำอัตโนมัตดิ ว้ ยเครื่องฝึกสอนที่
แตกต่ำงกัน
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ห้อง C; Epidemiology and Medicine
ลำดับที่
1

.

ชือ่ -นำมสกุล
ชลธิศ รัตนธรำธร

2

ปิ ยะนำถ จันทรศัพท์

3

พัชรนุช วรรณจักร์

4

ยิง่ ลักษณ์ แสงเวหำสน์

5
6

ทิฆมั พร วงศ์ไชวะ
พัสส์ชปภำ ชัยสุข

7
8

ชิษณุสรณ์ มีพลัง
เก็จอัมพร ศิรปิ ั กมำนนท์

9

วชิระ วงศ์ธนสำรสิน

10

จุฬำลักษณ์ นุพอ

11
12

กนกวรรณ ไชยเรศ
ณัฏฐิณพี ร ชำนำญเวช

13

กนกรัตน์ ทัมพำกร

14
15

ชุตกิ ำญจน์ ทองสุจริตกุล
ธนวัฒน์ คำภูแก้ว

16
17
18

อำรีรตั น์ ไกรศรีวรรธนะ
กิตติภูมฐิ ์ กวินโชติไพศำล
ผกำมำศ ฮ้อถำวรพัฒน์

19

มณฑิรำ พัฒสำริกรณ์

20

มำริสำ สุขบัติ

ชือ่ เรือ่ งผลงำนวิจยั
ระยะเวลำในกำรช่วยเหลือผูป้ ่ วยในอำคำรทีอ่ ยู่อำศัยรวมของหน่วยกูช้ พี “นเรนทร”
โรงพยำบำลรำชวิถี
ควำมแม่นยำของระบบกำรคัดกรองผูป้ ่ วยทีม่ ำใช้บริกำรห้องฉุกเฉินของโรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุ
เครำะห์ Emergency Severity Index เทียบกับเกณฑ์คดั แยกและมำตรควำมเฉียบพลันแคนำดำ
ควำมถูกต้องของกำรแปลผลภำพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในภำวะฉุกเฉิน: กำรศึกษำควำมถูกต้อง
ของกำรแปลผลระหว่ำงผูแ้ ปลผลหลำยคน
กำรศึกษำปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกำรเกิดภำวะไส้ตงิ่ แตกในผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำในห้องฉุกเฉินโรงพยำบำล
ภูมพิ ลอดุลยเดช
อุบตั กิ ำรณ์ และปั จจัยเสีย่ งต่อภำวะเพ้อในผูป้ ่ วยสูงอำยุ ห้องฉุกเฉินโรงพยำบำลภูมพิ ลอดุลยเดช
กำรศึกษำควำมชุกของโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันในห้องฉุกเฉินและอรรถประโยชน์ของ
แบบคัดกรองโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันของโรงพยำบำลภูมพิ ลอดุลยเดช
ศึกษำควำมชุกของกำรเกิดภำวะหมดไฟในแพทย์ประจำบ้ำนเวชศำสตร์ฉุกเฉินในประเทศไทย
กำรใช้ 2-point compression ultrasound ในกำรวินิจฉัย deep vein thrombosis
เบือ้ งต้น โดยแพทย์ประจำบ้ำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
ควำมชุก ลักษณะทำงคลินกิ กำรวินิจฉัยโรคปวดศีรษะเฉียบพลันและแนวทำงกำรรักษำผูป้ ่ วยทีม่ ำห้อง
ฉุกเฉินด้วยอำกำรปวดศีรษะเฉียบพลัน
กำรประเมิน NEWS (Nakornping Early Warning Scores) ณ ห้องฉุกเฉินเพื่อทำนำยอัตรำ
กำรเสียชีวติ ภำยใน 24 ชัวโมงของผู
่
ป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะติดเชือ้
ผลกำรเอกซเรย์คอมพิวเตอรส์มองในผูป้ ่ วยชักครัง้ แรกในห้องฉุกเฉิน โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรประเมินอำกำรโดยใช้คะแนนแบบ ประเมินโรคถุงถมโป่ งพอง (COPD
assessment test, CAT)เปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนนกำร หำยใจลำบำก (mMRC
scale)ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ในแผนกเวชศำสตร์ฉุกเฉิน โรงพยำบำลรำชวิถี
กำรวินิจฉัยภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันในห้องฉุกเฉินโรงพยำบำลรำชวิถี โดยใช้ระดับโทร
โปนินทีควำมไวสูง ที่ 0 ชัวโมง
่ และ 1 ชัวโมง
่
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่ออัตรำกำรตำยของผูป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะเลือดออกในทำงเดินอำหำรส่วนต้นในห้องฉุกเฉิน
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมสำเร็จในกำรควบคุมควำมดันโลหิตให้ได้ตำมเป้ ำหมำย ในผูป้ ่ วยควำมดัน
โลหิตสูงวิกฤต
ควำมเหมำะสมของกำรให้ยำปฏิชวี นะในผูป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะติดเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือดทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
นวัตกรรมอุปกรณ์ให้สำรน้ำทำงกระดูก ทีส่ ำมำรถประยุกต์ใช้ได้งำ่ ยในห้องฉุกเฉิน
กำรศึกษำผลกระทบของควำมแออัดในห้องฉุกเฉินต่อระยะเวลำในกำรได้รบั ยำฆ่ำเชือ้ ขนำนแรกใน
ผูป้ ่ วยโรคปอดติดเชือ้ ควำมรุนแรงปำนกลำงตำม CURB-65
ควำมชุกของกำรเกิดภำวะสมองบำดเจ็บในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุทำงถนนทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำในแผนก
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลรำชวิถี
ควำมชุกของกำรติดเชือ้ ซิฟิลสิ ระบบประสำทในผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำโรคหลอดเลือดสมองตีบ
ฉับพลันทีโ่ รงพยำบำลตำรวจปี 2556 - 2560
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ห้อง D; Quality improvement
ลำดับที่
1

ชือ่ -นำมสกุล
ปิ ยะธิดำ หฤหรรษวำสิน

2

วรัญญำ ระวังนำม

3
4

เชฐพล ตัง้ ค้ำวำนิช
ธัญธร นพเก้ำรัตนมณี

5

ปรีชำ สุวนั เตโช

6

วรินญำ ศรีสดุ ดี

7

จตุพร ตังเจริญ

8

น้ ำทิพย์ อิม่ วัฒนกุล

9

จุฑำรัตน์ นิลดี

10

พิมพ์ไทย นำมโพธิ ์

11

กฤชสิร ิ จีระศิร ิ

12

ปรียำรัตน์ เอียดแก้ว

13
14
15

ภำวิตำ ชุมเกลีย้ ง
ศรำวิน ทองรอง
ชุตนิ นั ท์ แสวงรัตน์

16

ขวัญชนก เลิศสิรภิ ทั รจิตร

17

ชนิกำนต์ มำไพโรจน์

18

สัณฐวัฒน์ วรรณบุษปวิช

19

วนวัชร วิเชียรนพรัตน์

ชือ่ เรือ่ งผลงำนวิจยั
ประสิทธิภำพของกำรใช้เครื่องวินิจฉัยด้วยคลื่นควำมถีส่ ูงในกำรวินิจฉัยโรคลำไส้เล็กอุดตันในห้อง
ฉุกเฉินโรงพยำบำลรำมำธิบดี
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของกำรใช้เครื่องช่วยหำยใจแบบไม่รกุ ล้ำชนิดควบคุมปริมำตรอำกำศกับ
ชนิดควบคุมด้วยควำมดัน ในผูป้ ่ วยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ อี ำกำรกำเริบฉับพลัน
ควำมรุนแรงในห้องฉุกเฉิน: ปั จจัยเสีย่ งและผลกระทบต่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์
กำรสำรวจควำมเข้ำใจและควำมพึงพอใจของผูป้ ่ วยสูงอำยุทม่ี ำรับกำรรักษำ ณ ห้องฉุกเฉิน
โรงพยำบำลเลิดสิน
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของ National Early Warning Score2 (NEWS2) กับกำรรักษำกูช้ พี
และกำรเสียชีวติ ในโรงพยำบำลของผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำ ณ ห้องฉุกเฉิน
ควำมสัมพันธ์ของ MEWS ต่อกำรรับเป็ นผูป้ ่ วยใน กำรจำหน่ำยออกผูป้ ่ วย และอัตรำกำรเสียชีวติ
ภำยใน 24 ชัวโมง
่ ในผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำในห้องฉุกเฉิน
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรคัดกรองโดยแพทย์ประจำบ้ำนเวชศำสตร์ฉุกเฉินและพยำบำลคัด
กรองด้วยระบบ Emergency Severity Index (ESI) ในแผนกเวชศำสตร์ฉุกเฉิน โรงพยำบำล
ตำรวจ
ประสิทธิผลของกำรคัดเเยกผูป้ ่ วยฉุกเฉินด้วยแอปพลิเคชันบนสมำร์ตโฟนเปรียบเทียบกับเเนวทำงใน
กระดำษ
ควำมถูกต้องแม่นยำของคะแนนกำรเฝ้ ำระวังผูป้ ่ วยทีม่ คี วำมเสีย่ งทรุดลงร่วมกับคุณลักษณะของผูป้ ่ วย
ในห้องฉุกเฉิน โรงพยำบำลภูมพิ ลอดุลยเดช
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกำรสังใช้
่ ยำปฏิชวี นะแบบไม่สมเหตุผลในโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันทีห่ อ้ งตรวจผูป้ ่ วย
นอก แผนกฉุกเฉินโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
กำรใช้ระบบ ข้อมูล-แรงจูงใจ-ทักษะพฤติกรรม ในกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในโรคติดเชือ้
ทำงเดินหำยใจส่วนบน และ หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพของเครื่องถอดใบมีดผ่ำตัดกับวิธกี ำรถอดใบมีดแบบดัง้ เดิม : กำร
วิจยั แบบไขว้กลุม่
ปั จจัยทีส่ มั พันธ์ต่อกำรคงอยู่ของแพทย์เวชศำสตร์ฉุกเฉิน ต่อโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
กำรประเมินเวชระเบียนผูป้ ่ วยสูงอำยุทม่ี อี ำกำรวิงเวียนศีรษะ
ควำมแม่นยำของผลทำงห้องปฏิบตั กิ ำรในตัวอย่ำงเลือดทีเ่ ก็บโดยวิธดี งึ -ผลักเลือดเข้ำออก หลังใส่
น้ ำเกลือ 10 ซีซี จำกกำรทำหัตถกำรใส่สำยสวนทำงหลอดเลือดดำส่วนกลำง
ควำมชุกและปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั ระยะเวลำเข้ำรับบริกำรในห้องฉุกเฉินมำกกว่ำ 4 ชัวโมง
่
ของผูป้ ่ วยกลุม่ ควำมเสีย่ งสูง ในโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
ควำมแม่นยำในกำรคัดแยกผูป้ ่ วยในแผนกฉุกเฉินระหว่ำง ระบบ Canadian Triage and Acuity
Scale (CTAS) และระบบ Emergency Severity Index (ESI) ในโรงพยำบำลมหำรำชนคร
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กำรศึกษำลักษณะของผูป้ ่ วยทีก่ ลับมำรักษำซ้ำด้วยอำกำรปวดท้องในช่วงเวลำ 72 ชัวโมง
่ ของแผนก
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลศรีนครินทร์
ควำมชุกและประสบกำรณ์ควำมรุนแรงต่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์ หน่วยงำนอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
กรุงเทพมหำนคร
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ห้อง E; Medical education, Medicine, and Toxicology
ลำดับที่
1

ชือ่ -นำมสกุล
กัญญำวีร์ อนันตรัมพร

2

ภำณุเมศวร์ หิรญ
ั วิชญำรัตน์

3
4

เปมิสำ ประทีปพัฒนธำรง
สุขมุ ำล สุนทร

5

สำธญำ บุร ี

6

ฉัตรสุดำ จันทำ

7

คำฐำวัณฏ์ วงศ์ไชยเสรี

8
9

ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์
คณำฤทธิ ์ พฤฒิพนั ธ์พศิ ทุ ธ์

10

วิภำดำ ทูลภิรมย์

11

พลัฏฐ์ ประกอบศรีกลุ

12

ชนิดำ กิจอุดมรัตน์

13

จุตมิ ำ แสนคำหมื่น

14

ธวัลรัตน์ ดุรงค์ธรรม

15

ปริญยดำ ฝูงทองเจริญ

16
17
18
19

วิภำดำ พิศพรรณ
กฤษฎำ ชุมวณิชย์
วริษำ ประเสริฐทรัพย์
แก้ววลี แก้วนิล

20

เทวำ แสนละเอียด

ชือ่ เรือ่ งผลงำนวิจยั
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตำแหน่งของกล้องบนเครื่องตรวจกล่องเสียงกับควำมสำเร็จในกำรใส่ทอ่
ช่วยหำยใจของแพทย์ประจำบ้ำน เวชศำสตร์ฉุกเฉิน โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
กำรเปรียบเทียบปริมำตรของอำกำศทีเ่ หมำะสมระหว่ำงกำรใช้ถุงบีบลมผ่ำนหน้ำกำกกันลมย้อนขนำด
สำหรับเด็ก และขนำดสำหรับผูใ้ หญ่ในสถำนกำรณ์จำลองกำรช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ทม่ี ภี ำวะหัวใจหยุด
เต้นบนรถพยำบำล
กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรกดหน้ำอกเพื่อช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐำนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำตอนปลำย
ผลสัมฤทธิ ์ของกำรให้ควำมรูใ้ นกำรแปลผลคลื่นไฟฟ้ ำหัวใจทีม่ จี งั หวะกำรเต้นผิดปกติแก่พยำบำลกอง
อุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
ประสิทธิภำพของกำรฝึกอบรมหลักสูตรสถำนกำรณ์จำลองเสมือนจริงในกำรใส่ทอ่ ทำงเดินหำยใจแบบ
รวดเร็วโดยใช้ยำนำสลบและยำคลำยกล้ำมเนื้อ (rapid sequence intubation) สำหรับแพทย์
ประจำบ้ำน กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
ศึกษำควำมสอดคล้องแม่นยำในกำรแปลผล CT Pulmonary Angiography
ในผูป้ ่ วยทีส่ งสัยมีภำวะลิม่ เลือดอุดกัน้ ทีป่ อดของแพทย์ประจำบ้ำนเวชศำสตร์ฉุกเฉินเทียบกับรังสีแพทย์
ผลของกำรฝึกอบรมอำจำรย์ต่อควำมรูข้ องนักเรียน เรื่องกำรช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐำน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กำรสร้ำงคะแนนเพื่อประเมินทักษะกำรช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐำนสำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์
กำรเปรียบเทียบกำรสอนโดยใช้วดี โี อ หรือสติก๊ เกอร์ กับกำรสอนโดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในกำรช่วย
ผูป้ ่ วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยำบำล
จุดตัดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเยื่อหุม้ เส้นประสำทตำโดยกำรอัลตรำซำวด์ทบ่ี ่งชีภ้ ำวะควำมดันภำยใน
กะโหลกศีรษะสูงในผูป้ ่ วยแผนกอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
ระดับคะแนนกลำสโกว์แบลท์ชฟอร์ด (Glasgow Blatchford Score) ในกำรตรวจจับควำม
ต้องกำรกำรรักษำผูป้ ่ วยทีม่ เี ลือดออกจำกทำงเดินอำหำรส่วนบนทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
โรงพยำบำลรำชวิถี
ควำมสัมพันธ์ของกำรดื่มแอลกอฮอล์กบั ภำวะหัวใจห้องบนสันพลิ
่ ว้ ในผูป้ ่ วยทีม่ ำห้องฉุกเฉินโรงพยำบำล
รำชวิถี
ควำมถูกต้องของกำรพยำกรณ์กำรเสียชีวติ โดยใช้ Modified Sequential Organ Failure
Assessment ในผูป้ ่ วยภำวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ทีก่ ลุม่ งำนเวชศำสตร์ฉุกเฉินโรงพยำบำลรำชวิถี
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของกำรให้ออกซิเจนในอัตรำกำรไหลสูงผ่ำนทำงจมูกกับกำรรักษำแบบ
มำตรฐำนในผูป้ ่ วยฉุกเฉินทีป่ ฏิเสธกำรใส่ทอ่ ช่วยหำยใจ
ผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำด้วย IV N-acetylcysteine ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่เป็ นพิษจำกพำรำเซตำมอลเกิน
ขนำด
กำรศึกษำผูป้ ่ วยทีใ่ ช้สำรเสพติดในห้องฉุกเฉิน โรงพยำบำลรำมำธิบดี
ผลทำงคลินิกของกำรรักษำพิษกลุ่มคำร์ดแิ อกไกลโคไซด์ในประเทศไทย
หลักเกณฑ์ทำงคลินกิ ทีใ่ ช้ในกำรทำนำยภำวะทอร์ซำด เดอ ปั วส์ จำกยำทีท่ ำให้ชว่ งคิวทียำว
กำรศึกษำเชิงพรรณนำจำกกำรรับปรึกษำด้ำนเวชพิษวิทยำในคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลวชิรพยำ
บำล กรุงเทพมหำนคร
กำรประเมินควำมรูใ้ นกำรรักษำภำวะเป็ นพิษจำกยำชำเฉพำะทีข่ องแพทย์
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ห้อง F; Emergency in medicine
ลำดับที่
1

ชือ่ -นำมสกุล
สุทธิพงส์ สุวรรณทวีมสี ุข

2

เลิศนภำ สุมนำวดี

3
4

นิชำภำ จงถำวรสถิตย์
สลิล พงศ์พจมำน

5

ณัฏฐณิชำ อดุลยธรรม

6

ธีรธ์ วัช สถิรรัตน์

7

ธนำวุฒ ิ ทือกระโทก

8

มัลลิกำ บุญยัง

9

สุภำสินี จิตปรีดำ

10

กิตติยำ สินธนำ

11

พิรญำณ์ อุน่ ชื่น

12

ภัทรำภรณ์ ทองยงค์

13
14

ปำวี ภวภูตำนนท์
ณ มหำสำรคำม
เกษรำ วิไลศรี

15

ศิรนิ ำถ เหิรเมฆ

16

ชิดชนก เปลีย่ นศรี

17

นิคม พันธ์พฤกษำ

18

จิรฐั ติ จำรุวฒ
ั นสุนทร

19

ลลิตำ ฉลองกุลศักดิ ์

ชือ่ เรือ่ งผลงำนวิจยั
ลักษณะทัวไปของผู
่
ป้ ่ วยปวดท้องทีไ่ ม่สมั พันธ์กบั อุบตั เิ หตุและได้รบั กำรทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ่ ง
ท้องทีห่ อ้ งฉุกเฉินโรงพยำบำลธรรมศำสตร์
กำรเปรียบเทียบ SFSR , OESIL และ EGSYS Risk Score ในกำรทำนำยควำมเสีย่ งในกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยทีม่ ำด้วยอำกำรเป็ นลมทีม่ ำทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
ผลกระทบของกำรให้ออกซิเจนกับกำรเปลีย่ นแปลงระดับแลคเตทในเลือด
กำรศึกษำกำรลดควำมเจ็บปวดในกำรเจำะเลือดบริเวณหลอดเลือดแดงเรเดียลด้วยกำรฉีดยำชำเฉพำะที่
ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
กำรศึกษำเปรียบเทียบระดับแลคเตท, กำรลดลงของระดับแลคเตทและ คะแนนกลำสโกว-แบลทช์ฟอร์ด
ในกำรทำนำยผลลัพธ์ไม่พงึ ประสงค์ของผูป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะเลือดออกในทำงเดินอำหำรส่วนต้น
ควำมไว, ควำมจำเพำะ และค่ำแล็กเทตแรกรับ ทีท่ ำนำยภำวะติดเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือดของ
ผูป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะพิษติดเชือ้ ในห้องฉุกเฉิน โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
ควำมสัมพันธ์ของกำรปฏิบตั ทิ ค่ี รบถ้วนในหนึ่งชัวโมงแรกตำมแนวทำงกำรรั
่
กษำภำวะติดเชือ้ ในกระแส
เลือดต่ออัตรำตำยจำกกำรติดเชือ้ ในกระแสเลือดและภำวะช็อกเหตุตดิ เชือ้ ในห้องฉุกเฉินโรงพยำบำล
มหำรำชนครรำชสีมำ
ควำมไวและควำมจำเพำะของกลุ่มอำกำรโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันในประชำกรภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อัตรำกำรตำย และ ตัวแปรทีบ่ ง่ บอกถึงภำวกำรณ์ทแ่ี ย่ลงในผูป้ ่ วยทีม่ เี ลือดออกจำกทำงเดินอำหำร
ส่วนบน ของ ห้องฉุกเฉินโรงพยำบำลภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ
ประสิทธิผลของยำ Hyoscine butylbromide, H2 blocker, Proton pump inhibitor
และ combination ของยำ ในกำรรักษำผูป้ ่ วยปวดท้องเฉียบพลันในห้องฉุกเฉิน
โรงพยำบำลลำปำง
กำรฟื้ นตัวทำงระบบประสำทและปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกำรฟื้ นตัว หลังจำกทีใ่ ห้ยำฉีดละลำยลิม่ เลือดภำยใน
4.5 ชัวโมง
่ ในผูป้ ่ วยโรคสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรให้โซเดียมไบคำร์บอเนตกับอัตรำกำรเสียชีวติ ของผูป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะช็อก
จำกกำรติดเชือ้ ร่วมกับมีภำวะเลือดเป็ นกรดจำกเมแทบอลิซมึ ในโรงพยำบำลสระบุร ี
ควำมสำมำรถในกำรวินิจฉัยของเกณฑ์กำรวินิจฉัยภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจห้องล่ำงซ้ำยหนำตัวโดยกำร
ตรวจคลื่นไฟฟ้ ำหัวใจ Peguero-Lo Presti
กำรศึกษำวิจยั แบบสุ่มในกำรใช้สเตียรอยด์รว่ มกับ H1 antihistamines เทียบกับ H1
antihistamines ในกำรรักษำผูป้ ่ วยลมพิษเฉียบพลัน
กำรใช้โปรโตคอลกำรรักษำผูป้ ่ วยภำวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ของโรงพยำบำลศรีนครินทร์เพื่อกำรได้ยำ
ปฏิชวี นะในเวลำทีเ่ หมำะสมในแผนกอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
อำกำรทำงคลินิกและผลกำรรักษำของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั กำรวินิจฉัยว่ำเป็ นโรคลิม่ เลือดอุดกัน้ ในหลอดเลือด
ปอดเฉียบพลันทีห่ อ้ งฉุกเฉิน โรงพยำบำลระดับมหำวิทยำลัย ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
กำรศึกษำปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกำรนอนโรงพยำบำลของผูป้ ่ วยทีม่ อี ำกำรปวดท้องเฉียบพลัน
ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กำรศึกษำแบบย้อนกลับเพื่อเปรียบเทียบควำมแม่นยำของ SIRS, NEWS และ qSOFA ในกำรคัด
กรองผูป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ทีห่ อ้ งฉุกเฉินโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์
ปั จจัยทำนำยและเกณฑ์กำรให้คะแนนอำกำรแสดงทำงคลินกิ เพื่อวินิจฉัยควำมผิดปกติในสมองทีร่ นุ แรง
ในผูป้ ่ วยปวดศีรษะ เฉียบพลัน ทีไ่ ม่ได้เกิดจำกอุบตั เิ หตุ ทีแ่ ผนกฉุกเฉิน

