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งานนำเสนอผลงานวิจัยแพทยประจำบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน  

ปการศึกษา 2562 วันศุกรท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 

ณ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี 

การนำเสนอผลงานวิจัย 

● นำเสนอเปน ภาษาอังกฤษ 

● ไฟลที่ใชนำเสนอ:ตองเปน นามสกุล .pptx หรือ .ppt เทานั้น 

● ระยะเวลารวม 10 นาที แบงเปน: 

o เวลานำเสนอ 8 นาที 

o เวลาซักถาม 2 นาที 

*** แพทยประจำบานที่จะนำเสนอ ตองสงสไลด (pptxหรือ ppt เทานั้น) ลวงหนาทุกคน *** 

แพทยประจำบานตรวจสอบ ช่ือ และลำดับการนำเสนอ ทายไฟลเอกสารน้ี 
 

แพทยประจำบาน สงสไลด ที่จะใชนำเสนอลวงหนา ผานชองทาง online  

upload slides ลวงหนา ภายใน 17 ก.พ. 2563   

- ไฟล slides เฉพาะไฟลนามสกุล .pptx หรือ .ppt ขนาดไมเกิน 10 MB   

    - ระบุชื่อไฟล โดยใชภาษาอังกฤษเทานั้น ดังนี้  

(ชื่อหอง RJH/RAMA1-5) _ (ลำดับที่เปนเลข 2หลัก) _(ชื่อผูนำเสนอ).pptx  

เชน RJH1_09_Jirapong.pptx  , RAMA1_01_supattra.pptx 

- สง slides ที่จะใชนำเสนอลวงหนา ที่: https://airtable.com/shrDluBvMmkaNUWun 

 

 

 

 

 

 

 

https://airtable.com/shrDluBvMmkaNUWun
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สถานที่  :  โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลราชวิถี 

หองประชุม:   

    - หอง RJH1 : หองประชุม EMS ชั้น 2 อาคาร EMS 

    - หอง RJH2 : หองประชุม EMS ชั้น 4 อาคาร EMS 

    - หอง RJH3: หองประชุมศูนยอุบัติเหตุ ชั้น 2 อาคาร EMS 

    - หอง RJH4 : หองประชุมศูนยฝกผาตัด ชั้น 2 อาคาร EMS 

    - หอง RJH5 : หองประชุมศูนยกูชีพนเรนทร ชั้นที่ 1 อาคารศูนยกูชีพนเรนทร 

แผนที่หองประชุม : 

https://www.tcep.or.th/sites/default/files/presentation_rooms_2020_raachwithii.pdf 

โรงพยาบาลรามาธิบดี   

หองประชุม อาคารภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

    - หอง RAMA1 : หองประชุม Boardroom ชั้นที่ 3 

    - หอง RAMA2 : หองบรรยาย 1 ชั้นที่ 3 

    - หอง RAMA3 : หองบรรยาย 2 ชั้นที่ 3 

    - หอง RAMA4 : หองบรรยาย 3-4 ชั้นที่ 3 

    - หอง RAMA5 : หองประชุม ชั้นที่ 4 

แพทยประจำบานตรวจสอบ ช่ือ และลำดับการนำเสนอ ทายไฟลเอกสารน้ี 
 

กำหนดการงานนำเสนอผลงานวิจัยแพทยประจำบานฯ 
วันศุกร ท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 08:30-14.00 

8.30 - 9.00 แพทยประจำบานลงทะเบียน 

9.00 - 12.30  นำเสนอผลงานวิจัย 

12.30 - 13.00 กรรมการรวมประชุมเพือ่ตัดสินผลงานวิจัย  

13.00 -13.30 ประกาศผลการตัดสิน 

13.30 – 14.00 ปดพิธี 
 

https://www.tcep.or.th/sites/default/files/presentation_rooms_2020_raachwithii.pdf
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โรงพยาบาลราชวิถี 

หอง RJH1  
หองประชุม EMS ชั้น 2 อาคาร EMS โรงพยาบาลราชวิถี 
ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย 

1 ธนากร เจนบวรกิจ Rapid arterial occlusion evaluation score 

ทำนายโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีพยาธิสภาพจากเสนเลือดแดงใหญอุดตัน 

ในผูปวยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

2 สุคนธา เก้ือหนุน การเปรียบเทียบคุณภาพซีพีอารระหวางการกดหนาอกมาตรฐานดวยสนมือและกา

รใช 

เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติในสถานการณจำลองขณะเคลื่อนยายผูปวยภาวะหัวใจห

ยุดเตนนอกโรงพยาบาลดวยรถพยาบาลระดับสูง 

3 ชญานนท วงศลือ ความสัมพันธระหวางอัตราสวนความลึกของการกดหนาอกกับการรอดชีวิต 

ของผูปวยหัวใจวายเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล 

4 ดวงกมล รัตตะพันธุ ความสัมพันธของอัตราการรอดชีวิตและเวลาท่ีใชในการชวยเหลือผูปวยภาวะหัวใจ

หยุดเตน ณ ท่ีเกิดเหตุ 

5 คันธศักดิ์ สนธนวณิชย สมรรถภาพทางกายของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานกูชีพในโรงพยาบาลราชวิถี 

6 ปพิชญา พิเชษฐบุญเกียรติ ปจจัยท่ีมีผลตอการรอดชีวิตของผูปวยหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลท่ีเขารับการ 

รักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

7 ภัทรา สนหอม ลักษณะทางคลินิกของผูปวยท่ีใสทอชวยหายใจนอกโรงพยาบาล  

โดยระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

8 ภัณฑิรา ภูมิศานติพงศ อุบัติการณการเกิดเหตุไมพึงประสงค ขณะสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล 

ในจังหวัดนครราชสีมา 

9 สุภิญญา งามอุรุเลิศ ความสัมพันธในการใชเกณฑการยุติการชวยชีวิตในการพิจารณาหยุดการชวยชีวิต 

ในผูปวยหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

10 สุธิสา เผือกเดช ความสัมพันธระหวางอัตราการรอดชีวิตและระยะเวลาในการเริ่มใชเครื่องกดนวด

หัวใจอัตโนมัติ 

11 วิโรจน รุงทรัพยไพบูลย ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชระบบบริการทางการแพทยฉุกเฉินในกลุม 

ผูปวยท่ีมาดวยอาการเจ็บหนาอก 

12 อุมารินทร คำพูล การศึกษาความเขาใจของประชาชนท่ัวตอการคัดแยกภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินนอก 

โรงพยาบาล 
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13 นที ศรเกิด ความแมนยำของการคัดแยกและจายงานบริบาลผูปวยฉุกเฉินผานโทรศัพท 

ของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัดชลบุร ี

14 สุชารีย หิรัญศรี ผลของการมีแพทยประจำบานแผนกเวชศาสตรฉุกเฉินปฏิบัติการบริการการแพทย 

ฉุกเฉินตออัตราการรอดชีวิตในผูปวยภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาล 
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หอง RJH2  
หองประชุม EMS ชั้น 4 อาคาร EMS โรงพยาบาลราชวิถี 
ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย 

1 ชรินธร บุญยงค ประสิทธิภาพการใชครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติสำหรับ 

ฝกหัดดวยเครื่องขนาดเล็ก 

2 กนกอร เทียบดอกไม คุณภาพของการกดหนาอกเพ่ือชวยพ้ืนคืนชีพในนักเรียนมัธยมเปรียบ 

เทียบระหวางกลุมท่ีสอนโดยครูท่ีผานการอบรมชวยฟนคืนชีพกับกลุมท่ี 

สอนโดยบุคลากรทางการแพทย 

3 กษิเดช คุปตะพันธ การใชเพลง ปมใจใหเธอ เพ่ือเพ่ิมการคงอยูของทักษะการกดหนาอกกูชีพ 

ของนักศึกษาแพทย 

4 ขวัญชนก จันทรมณี การเปรียบเทียบอัตราการไหลเวียนเปนธรรมชาติระหวางการนวดหัวใจ 

ผายปอดกูชีพดวยมือและการใชเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ 

5 นลัทพร เอ้ืออริยกุล การศึกษาเปรียบเทียบการชวยหายใจแบบเปาปากผานแผนสัมผัสและการ

ชวยหายใจแบบเปาปากผานหนากากชวยหายใจระหวางการนวดหัวใจ 

ผายปอดกูชีพขณะชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานในผูใหญในหุนจำลองโดยนักเรียนเจ

าพนักงานฉุกเฉินการแพทย 

6 ณพัชญ ศกุนีรัตน ผลการรักษาดวยวิธีการลดอุณหภูมิในโรงพยาบาลศิริราช 

7 ณัฐสุดา ศรีมาทา การสรางเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติภาษาไทยเพ่ือใชในการ 

เรียนการสอนบุคลากรในองคการศึกษา 

8 พิชญศรัณย เวษฎาพันธ ุ ความรูเก่ียวกับการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนการศึกษา 

ภาคบังคับในประเทศไทย 

9 สิราภา ศัลยพงษ ประสิทธิภาพของการใชสติ๊กเกอรบอกตำแหนงในการวางมือเพ่ือกดหนาอ

กในหุนฝกสำหรับการกูชีวิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

10 ศิริวุฒ ิ ศิริเดชอุดม การคงอยูของทักษะการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานของอาสาสมัคร 

11 ธนวินท สาครินทร สหสัมพันธระหวางระดับโพแทสเซียมจากหลอดเลือดขาหนีบสงเขาเครื่อง 

วิเคราะหกาซและจากหลอดเลือดดำสวนปลายสงหองปฏิบัติการกลางในผู

ปวยหัวใจหยุดเตน 

12 วิชญพล ผกาวรรณ ผลลัพธของชวงเวลาการใสทอชวยหายใจ 

ในการชวยฟนคืนชีพผูปวยหัวใจหยุดเตนกลุมท่ีไมตองช็อกไฟฟา ณ 

หองฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
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13 วิชยะ ทัฬหกิจ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในลม 

หายใจออกสุดในผูปวยภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน 

เพ่ือทำนายโอกาสการกลับมาของระบบไหลเวียนโลหิต 
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หอง RJH3  
หองประชุมศูนยอุบัติเหตุ อาคาร EMS โรงพยาบาลราชวิถี 
ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย 

1 กัญจนนรี มนตรีมนัส การศึกษาเชิงวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลทำใหผูปวยกลับมาหองฉุกเฉินซ้ำภาย

ในระยะเวลา 48 ชั่วโมง 

2 มนฉาน โลหะ เหตุการณไมพึงประสงคและการนอนนานในหอสังเกตอาการระยะสั้น 

ของฝายเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

3 ณัฐพัฒน จันมะโน การศึกษาหาความสัมพันธระหวางเวลาการค่ังคางเพ่ือรับเปนผูปวยใน 

ท่ีหองฉุกเฉินและการเสียชีวิตในโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา 

4 ณิชกานต เกกินะ ผลกระทบของระยะเวลาการใหการรักษาผูปวย septic shock 

จากแผนกฉุกเฉินจนสงเขารับการรักษาตอยังแผนกผูปวยวิกฤตกับอัตรากา

รเสียชีวิตของผูปวย ณ 

กลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

5 นิติ เกิดสิน การศึกษาผลของ National Early Warning Score (NEWS) 

เม่ือนำมาประเมินรวมกับ Emergency Severity Index (ESI) 

ในกลุมผูปวยท่ีรับบริการท่ีหองฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจ 

6 พัณณชิตา วงศธนู ลักษณะของผูปวยท่ีมีระยะเวลาการอยูหองชวยชีวิตฉุกเฉินเกิน 4 ชั่วโมง 

ในชวงเวลาแออัด ท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

7 พิชญา ปุณญนัทกร ปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการอยูในหองฉุกเฉินของผูปวยท่ีมาดวยอาการ 

ปวดทอง 

8 ปยนุช โลหวนิชชัย ระยะเวลาในการรอนอนโรงพยาบาลในแผนกฉุกเฉินเพ่ือเขาหอผูปวยวิกฤต 

เพ่ิมการเสียชีวิตท่ี28วันหรือไม 

9 ปยวัฒน จริยะวัฒนา การกลับมารักษาซ้ำโดยมิไดนัดหมายของผูปวยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพ

ยาบาลหาดใหญ:ปจจัยเสี่ยงของผูปวยท่ีมาหองฉุกเฉินซ้ำแลวไดรับการ 

รักษาโดยตองนอนโรงพยาบาล 

10 พงศกร ทองนุน การศึกษาแบบยอนกลับเพ่ือหาความสัมพันธระหวางระยะเวลาท่ีอยูในหอง

ฉุกเฉินกับอัตราการเสียชีวิตในผูปวยผูใหญท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ ณ 

หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในภาคใตของไทย 

11 ศิริพงษ เศรษฐชาญวิทย ความสอดคลองกันระหวางแพทยและพยาบาลฉุกเฉินในการจำแนกผูปวยต

ามระบบ Emergency Severity Index (ESI ) 
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12 สุจิณณา หินทอง เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตของผูปวยฉุกเฉินวิกฤต(Level 1) 

ท่ีไดรับการคัดแยกอยางถูกตองกับผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีไดรับการคัดแยกต่ำ

กวาเกณฑ(Undertriage) โดยใชหัตถการเพ่ือการชวยชีวิต 

13 วันเฉลิม กองโชค คะแนนทำนายความเสี่ยงในการกลับเขามารักษาซ้ำภายใน 48 

ชั่วโมงหลังจำหนายจากหองฉุกเฉิน 

14 วิชุนันท ศรีวิไล การศึกษาความชุกของสาเหตุตางๆท่ีทำใหผูปวยกลับมาเขารับการรักษาซ้ำ

ภายใน 72 ชั่วโมง ณ หองฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ 

15 ณัฏฐภัทร ถาวรพัฒนพงศ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระยะเวลาของผูปวยท่ีไดรับการคัดกรองระบบ 

ESI ระดับ 1 และ 2 ในหองฉุกเฉินเกิน 2 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลหาดใหญ 
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หอง RJH 4 

หองประชุมศูนยฝกผาตัด อาคาร EMS โรงพยาบาลราชวิถี 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย 

1 กุสุมา ศรีธรรมมา ความแมนยำในการใช Modified HEART Score 

ในการทำนายการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในผูปวยท่ีมาหอง

ฉุกเฉินดวยอาการแนนหนาอก 

2 เอกไพบูลย เชื้อทองฮัว ปจจัยท่ีมีผลตอจำนวนวันนอนโรงพยาบาลในผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน

ท่ีมาท่ีหองฉุกเฉิน 

3 จักรพงศ อาคะมา ประสิทธิภาพของเอนไซมโทรโปรนินทีเพ่ือวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจในผูปวยท่ี

มีคาการทำงานของไตผิดปกติ ณ หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลตำรวจ 

4 กีรติ กีรติพงศพันธุ ปจจัยทำนายการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคในชวงแรกของผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจ

ลมเหลวเฉียบพลันหลังจากจำหนายกลับบานจากแผนกฉุกเฉิน 

5 เกียรติชัย พรหมคช การศึกษา Modified HEART risk score 

ในผูปวยท่ีวินิจฉัยภาวะโรคหัวใจขาดเลือดแบบ  non-ST segment 

elevation ในหองฉุกเฉิน 

6 กอบกาญจน กุลสุจริต ลักษณะผูปวยและอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาล, 30 วนัและ 1 

ปของผูปวยโรคลิ่มเลือดอุดก้ันในหลอดเลือดปอดเฉียบพลันท่ีมีความเสี่ยงสูง 

ปานกลางและต่ำ ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

7 มณีรัตน ไตรวนาธรรม อุบัติการณภาวะหัวใจเตนชาท่ีพบในหองฉุกเฉิน 

8 มีเกียรติ ภาวศุทธิกุล การเปรียบเทียบระหวาง เครท สกอร (CRET score) และ ฮารท สกอร (HEART 

score)เพ่ือคัดกรองภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดของผูปวยท่ีเขารับบริการใน 

หองฉุกเฉิน 

9 เนติพร ถิระวรรธนาศุทธิ์ การศึกษาแนวทางการคัดแยกผูปวยท่ีสงสัยภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันใ

นหองฉุกเฉินรวมกับการตรวจโทรโปนิน ที ความไวสูงท่ี 0 และ 1 ชั่วโมง 

10 พริมา โวหารสุชน คุณสมบัติของการใช HEAR score รวมกับ Protocol การเจาะเลือดระดับ 

Troponin I ท่ี 0/1 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับ 0/3 ชั่วโมงในผูปวยเจ็บแนนหนาอก 

เพ่ือจำหนายผูปวยกลับบานอยางปลอดภัย 

11 พิมพชนก ถ่ินสุข การฟงดนตรีบรรเลงอีสานมีผลในการชวยลดความดันโลหิตในผูปวยความ 

ดันโลหิตสูงระยะท่ี2 
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12 ศุภกร นาคใหม การศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการเขารับบริการท่ีหองฉุกเฉินซ้ำภายในระยะเวลา 

7 วัน ของผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา 

13 วลีรัตน ชะอุมเครือ เปรียบเทียบการรอดชีวิตท่ี 30 วัน ในกลุมผูปวยท่ีใชระดับโทรโปนิน 

ทีความไวสูงท่ี 0/1 ชั่วโมง กับ 0/3 ชั่วโมง 

ในการวินิจฉัยภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันประเภท non ST 

elevation acute coronary syndrome (NSTE-ACS) 

14 วราภรณ พันธประสิทธิ์ การศึกษาความเปนไปไดของอาการแสดงท่ีไมเหมือนกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดใน

การจำแนกภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในผูปวยสูงอายุท่ีหองฉุกเฉิน 

15 วฤณ พวงภู คา High-sensitivity cardiac troponin T 

ท่ีเหมาะสมในการวินิจฉันภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด Non ST 

elevated myocardial infarction ในผูปวยท่ีมีคาการทำงานของไตผิดปกติ 
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หอง RJH 5 

หองประชุมศูนยกูชีพนเรนทร อาคารศูนยกูชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย 

1 สุพิชญา วิฑูรยพนากุล การศึกษาวิจัยแบบสุมถึงระดับน้ำตาลในเลือด 

หลังการรักษาดวยการใหสารละลาย 50%dextrose 

ทางหลอดเลือดดำตอดวยการใหสารละลายน้ำตาลทางหลอดเลือดดำ 

เปรียบเทียบกับการใหรับประทานม้ืออาหารในผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะน้ำตาล 

ในเลือดต่ำชนิดรุนแรง 

2 จิราภรณ จันทรคำ การตอบสนองของสารกอการอักเสบในผูปวยภาวะหืดกำเริบเฉียบพลัน 

และความสัมพันธของสารกอการอักเสบ 

กับการกลับมาเปนซ้ำของภาวะหืดกำเริบเฉียบพลัน 

3 กิตติยา กลิ่นสุคนธ การหาคาท่ีเหมาะสมของคะแนน Glasgow Blatchford 

ในการพยากรณความตองการในการรักษาผาน 

ทางการสองกลองทางเดินอาหารในผูปวยภาวะเลือดออกทาง 

เดินอาหารสวนบนท่ีเขารับการรักษาท่ีหองฉุกเฉิน 

4 คงธวัช เล็กศิริวิไล การศึกษาความสัมพันธของระดับฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน 

กับจำนวนผูปวยโรคหืดกำเริบเฉียบพลันและโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังกำเริบเฉียบ 

พลัน ท่ีเขารับการรักษาในหองฉุกเฉิน และรับเปนผูปวยใน 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 

5 ณวรา ณ นคร การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางการใช CURB-65 และ SMART-

COP score 

ในการประเมินความรนุแรงของโรคปอดอักเสบชุมชนของผูปวยหองฉุกเฉินและอุ

บัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ 

6 ภาณุพงศ ศรีคำภา ปจจัยท่ีมีผลตอการให Uncrossmatched Type O Packed red cells 

ในผูปวยเลือดออกทางเดินอาหารสวนตนเฉียบพลันท่ีแผนกฉุกเฉิน 

7 ภาสิน ี พันธุสุนทร การศึกษาการบำบัดดวยการใหออกซิเจนผสมอากาศดวยอัตราไหลสูงทางสายชว

ยหายใจทางจมูก เปรียบเทียบกับการบำบัดดวยการใหออกซิเจนแบบธรรมดา 

ในผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังกำเริบท่ีหองฉุกเฉิน 

8 พีรณัฐ ผลวิชา ปจจัยท่ีสงผลตอการแอดมิทผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังจากหองสังเกตอาการสูห

อผูปวยในอายุรกรรม 
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9 ซารีมัน เจะแว ปจจัยท่ีสัมพันธกับการรักษาลมเหลวในผูปวยท่ีมีอาการกำเริบเฉียบพลันของโรค

ปอดอุดก้ันเรื้อรังท่ีเขารับการรักษาในหนวยสังเกตอาการแผนกฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

10 สุรนันต นิลมาลย การเสียชีวิตใน 30 

วันของผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยภาวะสับสนเฉียบพลันในแผนกฉุกเฉิน 

11 ธนาภรณ แสงสวาง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องสองตรวจทวารหนักวิดีทัศนกับเค

รื่องสองตรวจทวารหนักแบบดั้งเดิม 

12 วีระวัฒน เธียรประธาน คะแนนการทำนายภาวะไสติ่งแตกในผูปวยไสติ่งอักเสบ 

13 วิไลวรรณ ปนฟอง ความแมนยำของ Urine amylase ในการวินิจฉัยภาวะตับออนอักเสบเฉียบพลัน 

ณ หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

14 ชนิดา จุยคลัง การใชระดับแลคเตทในเลือด(serum lactate) 

เปนตัวพยากรณอัตราการเสียชีวิต ในโรงพยาบาล   

ในผูปวยท่ีมีเลือดออกทางเดินอาหารสวนบนและใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ประเมินความเสี่ยงการเสียชีวิตในโรงพยาบาล โดยใชเกณฑ AIMS65 
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โรงพยาบาลรามาธิบด ี

หอง RAMA1 

หองประชุม Boardroom อาคารภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉินช้ัน 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย 

1 อภิวัฒน ศรีสิงห ความถูกตองของชุดตรวจไขหวัดใหญ Sofia influenza A+B FIA เทียบกับ real 

time PCR ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

2 อนุกูล องอาจวาณิชย การศึกษาลักษณะกลุมผูปวยไมฉุกเฉินท่ีเขารับการรักษาในหองฉุกเฉินใน 

โรงพยาบาลเลิดสิน 

3 อานุภัทร ศรีเพ็ชรใส คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหองฉกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 

4 จารุภา เยาวละออง การศึกษาความแมนยำของผลทางหองปฏิบัติการในตัวอยางเลือดท่ีเก็บลวงหนาจาก

โรงพยาบาลชุมชนเม่ือเปลี่ยนเกณฑความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดจากเกณฑของ 

CLIA เปนเกณฑท่ีอาจเปนไปไดในประเทศไทย:sensitivity analysis 

5 กฤษณา รัตนวงศ อัตราการรอดชีวิตของผูปวยท่ีมีภาวะช็อคเหตุพิษติดเชื้อรวมกับระบบทางเดินหายใ

จลมเหลว ท่ีไดรับการรักษาในหอผูปวยวิกฤติและหอผูปวยสามัญ 

6 นราวิชญ จันทวรรณ ผลของการใชแบบบันทึกการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะ sepsis และ septic shock 

ในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา 

7 ณัฐ ชลวานิช ความถูกตองของการคัดแยกผูปวยเด็กท่ีเขารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

8 ปณิธาน ปนทะวัง การศึกษาผลกระทบจากความเหมาะสมของการใหยาปฏิชีวนะอยางครอบคลุมเชื้อ 

ในผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตซ่ึงเขารับการบริการในหองฉุกเฉิน 

9 พรรณิกา เทือกตา ระยะเวลาการเริ่มใหยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำกับการใช National Early 

Warning Score 

เพ่ือประกาศใชแนวทางการรักษาผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบเรงดวน 

10 ภัทรพงศ ผลพิสิษฐ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการพบความผิดปกติของคาการทำงานไทรอยดในผูปวยท่ีมี 

ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะในหองฉุกเฉิน 

11 ประภาพร ศุภธนกิจ ผลกระทบจากการใชระบบการใหคะแนนเพ่ือประเมินอาการนำกอนภาวะวิกฤต 

(Early Warning Score system) 

ตอผลลัพธของผูปวยในแผนกฉุกเฉินของโรงเรียนแพทยในประเทศไทย 
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12 สิรินาถ เพ็ชรโกมล ผลของการใชนวัตกรรมผาหมเย็นเปรียบเทียบกับการเช็ดตัวลดไขดวยน้ำธรรมดาตอ

การลดอุณหภูมิรางกายในผูปวยเด็กโตท่ีเขารับการรักษาในหองฉุกเฉินโรงพยาบาล 

ภูมิพลอดุลยเดช 

13 ธนภทัร แกนภูเขียว ความสามารถของ MEW 

scoreในการทำนายการเสียชีวิตของผูปวยแรกรับท่ีติดเชื้อในกระแสเลือดภายใน24

ชั่วโมงท่ีหองฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

14 ธนพร ผลชานิโก การศึกษาผลของโครงการพัฒนากระบวนการเจาะเลือดเพาะเชื้อตออัตราการปนเป

อนของการเจาะเลือดสงตรวจเพาะเชื้อในผูปวยหองฉุกเฉิน 

15 วงศกร นันทสูงเนิน การใชระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือติดตามผลของการใชกระบวนการสราง 

ความสอดคลองตอเนื่องทางยา ในหองตรวจผูปวยฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
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หอง RAMA2 

หองบรรยาย 1 อาคารภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉินช้ัน 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย 

1 สิทธิโชค ลีลาอมรสิน การทำนายภาวะกระดูกตนคอหักในผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ 

2 วาป มาศผล การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิต ในการทำ CT-PANSCAN และการทำ 

CT เฉพาะสวน ในผูปวยอุบัติเหตุ triage ESI level 1-2 ในหองฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

3 สศิริ ดิลกธราดล ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอผลลัพธตอผลลัพธทางคลินิกของผูปวยบาดเจ็บสมองรุ

นแรงท่ีหองฉุกเฉินในโรงพยาบาลตติยภูมิแหงหนึ่งของภาคใต 

4 อัญชิษฐา อินทรพิน การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอภาวะเลือดออกในสมองจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะระดับเ

ล็กนอยในผูปวยท่ีใชยาวารฟาริน ในหองฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

5 อภิรดี แสนลี่ ปจจัยใดท่ีทำนายถึงความผิดปกติจากเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองและรักษาดวย

การผาตัดสมองในผูปวยบาดเจ็บสมองชนิดไมรุนแรงกลุมความเสี่ยงปานกลาง 

6 อธิภัทร ศิลปโยดม การศึกษาประสิทธิภาพของการใชสายรัดหามเลือดชนิดขันไดโดยใชมือเดียวดวย

ตนเองสำหรับประชาชนท่ัวไป 

7 ดาริกา ปนคณาผล ศึกษาลักษณะพฤติกรรม การบาดเจ็บ 

และผลลัพธในผูปวยอุบัติเหตุจราจรท่ีมีการบาดเจ็บในระดับรุนแรง (กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลเลิดสิน)     

8 ฟาใส รัตนบุรี ปจจัยท่ีสงผลใหผูปวยไมไดรับการใสชุดอุปกรณจำกัดการเคลื่อนไหวของแนว 

กระดูกสันหลัง ขณะถูกนำสงโรงพยาบาลโดยทีมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย 

หรือ พนักงานฉุกเฉินการแพทย 

9 กชกร จำเริญเกตุประทีป สุขอนามัยการลางมือของบุคลากรทางการแพทยในระบบการแพทยฉุกเฉิน 

10 ขวัญชนก ศรีวิชัย ผลของการใสทอชวยหายใจกอนถึงโรงพยาบาลตอการเสีย ชีวิตในผูปวย severe 

traumatic brain injury ท่ีเขารับการรักษา ณ หองฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

11 นันทวัฒน ปภินวิช การศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนเกณฑดานอายุในการทำเอกซเรยคอมพิวเตอรสม

องของผูปวยท่ีไดรับอุบัติเหตุท่ีศีรษะนอยในกลุมความเสี่ยงสูง 

ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

12 นิพนธ สิงหคำ ปจจัยพยากรณการเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมง 

ในผูปวยบาดเจ็บศีรษะระดับรุนแรง 
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13 พงศกร พจนาสุคนธ อุบัติการณการบาดเจ็บศีรษะระดับต่ำ ในกลุมผูปวยความเสี่ยงสูง 

จากอายุมากกวา 65 ป ท่ีทาเอ็กซเรยคอมพิวเตอร ศีรษะแลวไมพบความผิดปกติ 

ณ หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

14 รัดเกลา วงศชัยุสุริยะ ปจจัยท่ีสัมพันธกับการเสียชีวิตของผูปวยอุบัติเหตุท่ีนำสงดวยชุดปฏิบัติการ 

ฉุกเฉินระดับสูงของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
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หอง RAMA3 

หองบรรยาย 2 อาคารภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉินช้ันท่ี 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย 

1 ลิปดา วงศสามิตา ผลของการใหสารน้ำจำกัดความเร็วในการกูชีพผูปวยพิษเหตุติดเชื้อตอระดับ 

ซินดิแคน-1 

2 อาทิตยา บำรุงพนิชถาวร การวิจัยเชิงรักษาแบบสุม เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตระหวางการใชยา 

etomidate และ ketamine 

เพ่ือใสทอชวยหายใจฉุกเฉินในผูปวยภาวะพิษเหตุติดเชื้อ 

3 ณัฐวรา พวงเภตรา การเปรียบเทียบการใชและไมใชยานำสลบและยาคลายกลามเนื้อในการใสทอ

ทางเดินหายใจ ณ หองอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

4 ฉัตรบดินทร ทองภูสวรรค อัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตตํ่าหลังการใสทอชวยหายใจท่ีหองฉุกเฉิน 

ภายหลังการใชแนวทางการให สารนํ้ากอนการใสทอชวยหายใจ ท่ีหองฉุกเฉิน 

5 จีรนนัท บริบูรณ ปจจัยท่ีมีผลตอการใชเครื่องชวยหายใจชนิดNoninvasive ventilator 

ในผูปวยไขหวัดใหญท่ีมีภาวะหายใจลมเหลวในหองฉุกเฉิน 

6 ณปฐม ซุนสุวรรณ การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราการเสียชีวิต 

กับระยะเวลาการใชเครื่องชวยหายใจแบบรุกล้ำในหองฉุกเฉิน 

7 นภวรรณ สินธุวงษ การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการใสทอชวยหายใจ 

ดวยวิธีสองใหเห็นเสนเสียงโดยตรงดวยตาเปลาเปรียบเทียบกับ 

สองใหเห็นเสนเสียงโดยมองผานจอวีดีโอในทาทางท่ีแตกตางกันในหุน 

จำลองบนพ้ืนราบ 

8 นนทกา นิพิธกุล โครงการพัฒนาอุปกรณชวยนำทิศทางของเข็มตอกับหัวตรวจแบบแบนของเครื่

องอัลตราซาวดสำหรับการใสสายสวนทางหลอดเลือดดำ 

ในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

9 พิชาภพ บานเนิน การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยท่ีใสทอชวยหายใจท่ีหองฉุกเฉินโดยเปรียบ 

เทียบระหวางคนท่ีใชเกณฑการใชยาระงับความรูสึกในผูปวยท่ีใสทอชวยหายใจ

ท่ีหองฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ <Chulalongkorn Emergency 

unit Post intubation sedation protocol> 

และไมไดใชเพ่ือใหไดผลของความรูสึกตัวท่ีเหมาะสมโดยใชเครื่องมือคือ 

Richmond agitation sedation scale 

10 สุริศา ลาภเอกอุดม การใชระยะตางๆของรางกายคาดคะเนความลึกของทอชวยหายใจของผูใหญไ

ทยในหองฉุกเฉินและอุบัติเหตุโรงพยาบาลตำรวจ 
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11 ธนัญญา ศักดาเดช การศึกษาเปรียบเทียบระหวางการใหสารน้ำอะซีตารกับน้ำเกลือนอรมัลในกลุม

ผูปวยเบาหวาน ท่ีมีภาวะเลือดเปนกรด 

12 ธนัท ท้ังไพศาล การเปรียบเทียบผลของการใสทอชวยหายใจสำเร็จในครั้งแรกในทาศีรษะสูง 

และทานอนหงายในหองฉุกเฉิน 

13 ธิดารัตน รัตนนิคม ความสำเร็จในการใสทอชวยหายใจผูปวยวิกฤติในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลรามา

ธิบดีดวยวิธีการใสทอหลอดลมคอแบบเร็ว โดยลดขนาดยานําสลบ 

14 ฐิติมา ประเสริฐ ปจจัยท่ีมีผลตอการตอบสนองของการบริหารยาอะดรีนาลีนในรูปแบบฉีดเขาก

ลามเนื้อในผูปวยท่ีมีภาวะช็อคจากการแพรุนแรง 
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หอง RAMA4 

หองบรรยาย 3-4 อาคารภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉินช้ันท่ี 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย 

1 เจษฎา พุมศรีสวัสดิ์ ความชุกของการวางแผนดูแลผูปวยแบบประคับประคองในหองฉุกเฉิน 

2 กอ อุปพงษ การศึกษาทบทวนภาวะพิษฉับพลันของผูมารับการรักษา ณ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปพุทธศักราช 2561 

3 ขวัญชนก คันธชาติ การศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการวินิจฉัยโรคท่ีมีพยาธิสภาพรุนแรงภายในกะโ

หลกศีรษะของผูปวยปวดศีรษะเฉียบพลันท่ีไมไดรับอุบัติเหตุ ณ 

หองฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร 

4 ณัฐวีร พัฒนสุขวสันต คาวมชุกและลักษณะของกลุมประชากรผูสูงอายุท่ีมาใชบริการเปนประจำท่ี 

แผนกฉุกเฉิน 

5 ณิชกานต บุญยก ภาวะพิษจากบิวทานอล ลักษณะอาการและผลลัพธทางคลินิก 

6 ณัฐพงศ บำรุงจิตต การเปรียบเทียบการจำลองการฉีดยาชาดวยการฉีดสีเขาตำแหนงของเสนประ

สาท Posterior Tibial Nerve ระหวางวิธี Retrotibial Approach และ 

Subcalcaneal Approach ในศพสด 

7 ปณณทัต ศิริรักษ การพยากรณโรคในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใชGlasgow Coma 

Scale รวมกับการตอบสนองของรูมานตา 

8 พุฒิวัชร ถิรโสตถินานนท ความสัมพันธของความเสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการกับอัตราการเสียชีวิตท่ี 30 

วันในผูปวยสูงอายุท่ีแผนกฉุกเฉินของชุมชนเมืองในประเทศไทย 

9 สิรินาถ จันทรลา การเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซอนจากสารพาราควอต 

ระหวางผูปวยท่ีมีปสสาวะเปลี่ยนสีเปนสีมวงและสีอ่ืนๆ 

เม่ือทดสอบดวยสารไดไทโอไนท 

10 ศุภณัฐ เกรียงไกรรัตน การติดเชื้อจากงูเขียวหางไหมกัด : 

การศึกษายอนหลังในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

11 ธนพร จิตติพาณิชย ความแตกตางของอัตราการเสียชีวิตในผูปวยสูงอายุท่ีมาดวยอาการสำคัญไม 

จำเพาะ เปรียบเทียบกับกลุมท่ีมาดวยอาการสำคัญจำเพาะ 

ท่ีหองฉุกเฉินโรงพยาบาลเลิดสิน 

12 ไตรสุชน จงวัชรสถิตย รายงานเบื้องตนความแตกตางของลักษณะประชากรในผูปวยระยะประคับ 

ประคองระหวางผูปวยท่ีเปนมะเร็งกับผูปวยท่ีไมเปนมะเร็งท่ีมารับบริกการท่ี 

หองฉุกเฉิน 
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13 วริยา เหมืองจา ความสัมพันธของระดับความดันโลหิตตั้งตนของกลุมผูปวยโรคหลอดเลือด 

สมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันท่ีไดรับการรักษาโดยใหยาละลายลิ่มเลือด 

กับผลการรักษาทางระบบประสาทวิทยา 

14 วรางคณา หม่ันไร การใชเทคโนโลยีเครื่องสแกน 3 มิติ 

วัดเสนรอบวงและปริมาตรของรยางคในผูปวยโดนสัตวมีพิษกัด 
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หอง RAMA5 

หองประชุม อาคารภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ช้ันท่ี 4 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย 

1 บพิตร สัสส ี การวินิจฉัยภาวะพิษเหตุติดเชื้อ โดยใชระดับ 

Presepsinในแผนกเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 

2 ชนิญญา เขตสมุทร ปจจัยท่ีสัมพันธตอการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 

ในผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด รพ.มหาราชนครราชสีมา 

3 เอกวิทย อัศวศิริศิลป ความแมนยำในการวินิจฉัยโดยใชแลคเตทเทียบกับเกณฑการวินิจฉัยภาวะ

พิษเหตุติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ในแผนกเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 

4 กนกรัตน บุญสัมฤทธิ์ผล การเปรียบเทียบระดับแลคเตทในเลือดระหวางการใชสายรัดและไมใชสายรั

ดในผูปวยท่ีสงสัยภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด 

ในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

5 กฤตภาส พัฒนพงษ การเปรียบเทียบการลดระดับแลคเตทในเลือดจากการใหสารน้ำชนิด 

normal saline และ lactated Ringer’s solution 

ในผูปวยท่ีมีภาวะเหตุพิษติดเชื้อท่ีหองฉุกเฉิน 

6 มาริสา สุขบัต ิ ความชุกของการติดเชื้อซิฟลิสระบบประสาทในผูปวยท่ีเขารับการรักษาโรค

หลอดเลือดสมองตีบฉับพลันท่ีหองฉุกเฉินและอุบัติเหตุโรงพยาบาลตำรวจใ

นชวงป 2556 -2560 

7 ปฐว ี มงคลนาค อุบัติการณของคาเลือดแลคเทตและคาเลือดบิลิรูบินกับการวินิจฉัยและการ

รักษาภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือภาวะเซพซิสของผูปวยหอง 

ฉุกเฉิน รพ.เลิดสิน 

8 พิมพชนก ปนทอง อัตราตายของผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะความดันโลหิต

ต่ำจากการติดเชื้อในกระแสเลือดในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี 

9 พงศพล วิเชียรสรรค การศึกษาเปรียบเทียบการกำจัดแลคเตท (Lactate) ในกระแสเลือดท่ีเวลา 

3 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมง 

ในการทำนายอัตราตายของผูปวยภาวะพิษเหตุติดเชื้อท่ีมีเลือดไปเลี้ยงเนื้อเ

ยื่อไมเพียงพอในแผนกฉุกเฉิน โดยใชเกณฑวินิจฉัย Sepsis-3 

10 ภรภัทร อินทรีย การเปรียบเทียบคะแนน qSOFA score, SOFA, APACHE II, MEDS 

ในการทำนายอัตราการตาย 

และการเขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤติในผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อใน 

กระแสเลือด ณ หองฉุกเฉิน รพ.พระมงกุฎเกลา 
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11 พัณณชิตา ชำนาญกิจวณิชย ความแมนยำของการใช MEWS, qSOFA, SIRS ในการวินิจฉัย 

และทำนายอัตราการตายในผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเ

ลือดท่ีหองฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

12 ศรุดา ไมสุพร การศึกษาเปรียบเทียบ อัตราสวนระดับแลคเตทกับอัลบูมินในเลือด 

คะแนนโซฟา และคะแนนคิวโซฟา 

ในการทำนายอัตราการเสียชีวิตของผูปวยท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเชื้อและภาวะ

ช็อกเหตุพิษติดเชื้อ 

13 ธีราภรณ ฉายาวุฒิพงศ ความแมนยำของ base excess ในการทำนายการตายในผูปวย septic 

shock 

14 ธนพัฒน เจริญสุข ความชุกและผลการรักษาผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดท่ีไดรับการรั

กษาในวอรดผูปวยในท่ีไมใชแผนกอายุรกรรม 

15 วุฒิพงษ จันทรโท การใหวิตามินซีขนาดสูงทางหลอดเลือดดำรวมกับการรักษามาตรฐานในภา

วะช็อคจากการติดเชื้อ (การวิเคราะผลเบื้องตน) 

 


