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ก ำหนดกำรงำนน ำเสนอผลงำนวจิัยแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน ปีกำรศึกษำ 2561  

ศุกร์ 22 กมุภำพนัธ์ 2562 ตึก EMS โรงพยำบำลรำชวถิี 

การน าเสนอผลงานวจิยั 

• น าเสนอเป็น ภำษำองักฤษ 
• ไฟลท่ี์ใชน้ าเสนอ:ตอ้งเป็น นามสกลุ .pptx เท่านั้น 
• ระยะเวลารวม 10 นาที แบ่งเป็น: 

o เวลาน าเสนอ 8 นาที 
o เวลาซกัถาม 2 นาที 

***แพทยป์ระจ าบา้นท่ีจะน าเสนอ ตอ้งส่งสไลดแ์ละไฟล ์abstract (pdf เท่านั้น) ล่วงหนา้ทุกคน** 

• แพทยป์ระจ าบา้นตรวจสอบ ช่ือ และล าดบัการน าเสนอท่ี  
https://tcep.or.th/sites/default/files/research_topic_2561.docx 
 
แพทยป์ระจ าบา้น ส่งสไลดแ์ละไฟล ์abstract ท่ีจะใชน้ าเสนอล่วงหนา้ ผา่นช่องทาง online  
- ไฟล ์abstract ตอ้งเป็น นามสกลุ .pdf เท่านั้น ภำยในวนัที ่10 ก.พ. 2562 
    - ระบุช่ือไฟลเ์ป็น: ช่ือหอ้ง A-F ล าดบัท่ีเป็นเลข 2 หลกั-ช่ือสถาบนั-ช่ือผูน้  าเสนอ-หวัขอ้.pdf เช่น 
B06-Rajavithi-Jirapong-Ultrasound trauma.pdf   
- ส่งไฟล ์abstract ท่ี: https://airtable.com/shrx9UmCqwq7iA4JI   
 
load slides ล่วงหนา้ ภำยใน 17 ก.พ. 2562   
- ไฟล ์slides เฉพาะไฟลน์ามสกลุ .pptx ขนาดไม่เกิน 10 MB   
    - ระบุช่ือไฟลเ์ป็น: ช่ือหอ้ง A-F ล าดบัท่ีเป็นเลข 2 หลกั-ช่ือสถาบนั-ช่ือผูน้  าเสนอ-หวัขอ้.pdf เช่น 
B06-Rajavithi-Jirapong-Ultrasound trauma.pptx   
- ส่ง slides ท่ีจะใชน้ าเสนอล่วงหนา้ ท่ี: https://airtable.com/shrwvrwprz63gW6dP 

https://tcep.or.th/sites/default/files/research_topic_2561.docx
https://airtable.com/shrx9UmCqwq7iA4JI
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สถานท่ี   
- อาคาร EMS โรงพยาบาลราชวถีิ   
- หอ้งประชุม:   
    - A: หอ้งประชุม EMS ชั้น 4   
    - B: หอ้งประชุม EMS ชั้น 2  
    - C: หอ้งประชุม ศูนยฝึ์กผา่ตดัฯ ชั้น 2  
    - D: หอ้งประชุม ศูนย ์simulation 1 (หอ้งใหญ่)   
    - E: หอ้งประชุม ศูนย ์simulation 2 (หอ้งเขียว)   
    - F: หอ้งประชุม ศูนย ์simulation 3 (หอ้งส้ม)   
  
- แผนท่ีหอ้งประชุม (https://tcep.or.th/sites/default/files/presentation_rooms_2019.pdf)   
- ตรวจสอบรายช่ือผูน้  าเสนอ และหอ้งท่ีน าเสนอ 
(https://tcep.or.th/sites/default/files/research_topic_2561.docx)   
 
วนั เวลา งานน าเสนอ   
22 กมุภาพนัธ ์2562 08:30-16:30: งานน าเสนอผลงานวจิยั 
08:00 – 08.30 แพทยป์ระจ าบา้นลงทะเบียน 
08.30 - 10:15 น าเสนอผลงานวจิยั (1 - 10) 
10:15 - 10:30 พกั 
10:30 - 12:00 น าเสนอผลงานวจิยั (ต่อ) (1 - 10) 
12:00 - 13:00 พกักลางวนั 
13:00 - 15:00 น าเสนอผลงานวจิยั (11 - 20)  
15:00 - 15:30 พกั 
15:30 - 16:00 ประกาศผลการตดัสิน 
16:00 - 16:15 พิธีปิด 
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หอ้ง A; Emergency medical service and Trauma 
 
ล ำดบัที ่ ชือ่-นำมสกุล ชือ่เรือ่งผลงำนวจิยั 

1 พรนติำ นำคสนิธุ ์ ประสทิธภิำพของแอปพลเิคชัน่มอืถอืในกำรคน้หำเครื่องฟ้ืนคนืคลื่นหวัใจไฟฟ้ำแบบอตัโนมตัขิอง
สำธำรณะ 

2 ศุภกฤษ เจรญิข ำ ควำมสอดคลอ้งของกำรใหร้หสักำรออกรบัผูป่้วยกบัระดบัควำมรนุแรง ณ จดุเกดิเหตุ 

3 ระวนิทร ์โนนหนองค ู ศกึษำเปรยีบเทยีบกำรใส่ทอ่หำยใจและกำรชว่ยหำยใจดว้ยอปุกรณ์ชว่ยหำยใจ 

ชนิดมอืบบีในผูป่้วยหวัใจหยดุเตน้นอกโรงพยำบำล 

4 คงพนัธ ์เหมอืนมยุรฉตัร กำรเปรยีบเทยีบอตัรำกำรรอดชวีติหลงัท ำกำรกูช้พีในผูป่้วยหวัใจหยุดนอกโรงพยำบำล ระหว่ำงกลุม่
ผูป่้วยทีม่ำโรงพยำบำลโดยรถบรกิำรทำงกำรแพทยฉุ์กเฉินของโรงพยำบำลสมเดจ็พระป่ินเกลำ้และ
ยำนพำหนะอื่น 

5 วนัด ีเหลอืงพนูลำภ กำรเปรยีบเทยีบระหวำ่ง AVPU scale กบั Glasgow coma scale ในกำรประเมนิระดบัควำม
รูส้กึตวัของผูป่้วยทีไ่ดร้บับรกิำรกำรแพทยฉุ์กเฉินก่อนถงึโรงพยำบำล 

6 อรอนิทร ์วนิทะไชย กำรเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพในกำรประเมนิระดบัควำมรนุแรงผูป่้วยในระบบปฏบิตักิำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน 

7 พทิยุตม ์เจนสจัวรรณ์ กำรส ำรวจควำมคดิเหน็ของผูป่้วยสูงอำยชุำวไทยทีม่ำหอ้งฉุกเฉินส ำหรบักำรดแูลแบบประคบัประคอง
ในภำวะภยัพบิตั ิ

8 ชวนิทร ์สุเทพำรกัษ์ ควำมชกุของโรคทีน่ ำผูป่้วยสูงอำยุชำวไทยมำหอ้งฉุกเฉินในชว่งก่อนและหลงัอทุกภยัครัง้ใหญ่ใน
กรงุเทพ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 

9 วพิุธ เลำ้สุขศร ี กำรศกึษำประสทิธภิำพของนวตักรรมชดุอปุกรณ์กำรสอนกำรชว่ยชวีติส ำหรบัสอนกำรชว่ยชวีติขัน้
พืน้ฐำนในประชำชนทัว่ไป: กำรศกึษำแบบสุม่และมกีลุ่มควบคมุ 

10 ณฐัพงษ์ เขยีวคำ้ ปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัควำมลำ่ชำ้ในกำรเขำ้รบักำรรกัษำของผูป่้วยโรคสมองขำดเลอืดฉบัพลนั 

ทีโ่รงพยำบำลขอนแก่น 

11 พุทธพิร แพรกสมทุร กำรศกึษำควำมแมน่ย ำของเครื่องมอืชว่ยท ำนำยควำมเสีย่งกำรพบควำมผดิปกตขิองเอกซเรย์
คอมพวิเตอรส์มองในผูป่้วยสมองบำดเจบ็ชนิดไมร่นุแรง (PICAMP score) ในโรงพยำบำลชลบุร ี

12 ทศพร กลวงศอ์นนัชยั ควำมแมน่ย ำในกำรวดัขนำดเสน้ผำ่นศนูยก์ลำงของเยื่อหุม้ประสำทตำดว้ยอลัตรำ้ซำวดใ์นผูป่้วยทีไ่ดร้บั
บำดเจบ็ทำงสมอง 

13 กติตยิำ ไทยธวชั กำรศกึษำควำมชกุของภำวะกลำ้มเนื้อลำยสลำยในผูป่้วยทีไ่ดร้บับำดเจบ็จำกกระแสไฟฟ้ำ ทีเ่ขำ้รบักำร
รกัษำ ณ หอ้งฉุกเฉิน โรงพยำบำลนพรตันรำชธำน ี

14 ธรีำรตัน์ เพช็รประเสรฐิ กำรประคบเจลแชเ่ยน็เพื่อลดควำมเจบ็ปวดของกำรฉีดวคัซนีบำดทะยกั 

15 ดวงใจ ผดุงเกยีรตสิกุล อตัรำสมองบำดเจบ็ ในผูป่้วยอบุตัเิหตุรถจกัรยำนยนตท์ีใ่ชห้มวกนิรภยัชนดิทีแ่ตกต่ำงกนั 

16 นิภำ พึง่ส ำรำญ กำรประเมนิประสทิธผิลของเครื่องสแกนภำวะเลอืดออกในกะโหลกศรีษะแบบพกพำส ำหรบัผูป่้วยทีม่ ี
กำรบำดเจบ็ทีส่มอง ในหอ้งฉุกเฉินโรงพยำบำลรำมำธบิด ี

17 ธณดล เศยีรอนิทร ์ กำรใช ้mREMS ท ำนำยโอกำสกำรเสยีชวีติของผูป่้วยทีไ่ดร้บับำดเจบ็ทีเ่ขำ้รบักำรรกัษำในหอ้งฉุกเฉิน
และไดพ้กัรกัษำในโรงพยำบำลหำดใหญ่ 

18 ปิยธดิำ แกลว้กลำ้ กำรใหเ้ลอืดทีไ่มผ่ำ่นกำรทดสอบควำมเขำ้กนัไดใ้นผูป่้วยฉุกเฉิน รพ.ศรนีครนิทร ์อตัรำกำรเสยีชวีติและ
ลกัษณะผูป่้วย 

19 ไวณกิ สุขม ี ประสทิธผิลกำรประยุกตใ์ชแ้บบแผนแนวปฏบิตักิำรดูแลผูป่้วยอบุตัเิหตุในแผนกฉุกเฉิน 
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หอ้ง B; Airway, CPR, and Critical care 

 
ล ำดบัที ่ ชือ่-นำมสกุล ชือ่เรือ่งผลงำนวจิยั 

1 ชืน่ฤทยั องักรูทศันียรตัน์ กำรศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรเกดิภำวะควำมดนัโลหติต ่ำภำยหลงักำรใส่ทอ่ชว่ยหำยใจในผูป่้วยทีม่ภีำวะ
ตดิเชือ้ในหอ้งฉุกเฉิน โรงพยำบำลรำมำธบิด ี

2 นรวชิญ์ กจิไพศำลรตันำ กำรวจิยัน ำรอ่งกำรชว่ยหำยใจดว้ยกำรใช ้High-flow nasal cannula ระหว่ำงกำรใส่ทอ่ชว่ย
หำยใจดว้ยยำน ำสลบอย่ำงรวดเรว็ในผูป่้วยในหอ้งฉุกเฉิน: งำนวจิยัแบบสุม่และมกีลุ่มควบคุม 

3 วรีวทิย ์เจรญิพงพนัธุ ์ ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่ง น ้ำหนกัของบุคลำกรทำงกำรแพทยก์บัควำมลกึของกำรกดหน้ำอก 

4 ณพชัร สมบตัเิจรญิไทย ประสทิธภิำพกำรกูช้พีดว้ยกำรกดหน้ำอกบนเตยีงท ำฟัน 

5 ภทัรน์ฤน ปณุณะนิธ ิ ควำมแมน่ย ำในกำรแปลผลอลัตรำซำวด์ ในผูป่้วยทีม่ำดว้ยอำกำรหำยใจล ำบำก 

ของแพทยป์ระจ ำบำ้นเวชศำสตรฉุ์กเฉิน รพ.มหำรำชนครรำชสมีำ 

6 สุวชิญำ สรุพรไพบลูย ์ ควำมแมน่ย ำของเครื่อง IQ-CPR meter ในกำรวดัระดบัควำมลกึของกำรกดหน้ำอกและก ำหนด
อตัรำเรว็ในกำรกดหน้ำอกเปรยีบเทยีบกบัอปุกรณ์มำตรฐำน 

7 วจิติรำ เลีย้งสว่ำงวงศ ์ กำรศกึษำเครื่องมอื IQ-CPR METER ต่อกำรประเมนิคณุภำพกำรกดหน้ำอกโดยบคุลำกรทำง
กำรแพทย ์

8 ณฐัพล  ตรทีพิยส์ถติย ์ กำรเปรยีบเทยีบควำมเหนื่อยลำ้จำกกำรกดนวดหวัใจในทำ่มำตรฐำนและทำ่ครอ่มบนหุน่ จ ำลองของ
บุคลำกรทำงเวชศำสตรฉุ์กเฉิน 

9 คมสนัต ิวงศก์ุลพศิำล กำรตรวจคลื่นเสยีงควำมถีสู่งเพื่อท ำนำยโอกำสฟ้ืนคนืชพีในผูป่้วยทีม่ภีำวะหวัใจหยุดเตน้ 

10 ณฐักิำนต์ อรรถปรยีำงกรู กำรศกึษำควำมสมัพนัธข์องอตัรำกำรกลบัมำมสีญัญำณชพีและผลตรวจดว้ยอลัตรำซำวด์ ขณะดูแล
ผูป่้วยภำวะหวัใจหยุดเตน้แบบมคีลื่นไฟฟ้ำหวัใจแต่ไมม่กีำรบบีตวั (PEA)  

และแบบมคีลื่นไฟฟ้ำหวัใจแต่มกีำรบบีตวั (Pseudo PEA) ณ หอ้งฉุกเฉิน 

11 วณชิ รุจคิุณำนนัท ์ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรอยู่รอดระยะสัน้จำกกำรกูช้พีดว้ยวธิกีำรนวดหวัใจผำยปอดกูช้พีในผูส้งูอำยุของ
ประเทศรำยไดป้ำนกลำง 

12 พงศด์นยั วฒันเพญ็
ไพบลูย ์

กำรศกึษำระยะเวลำและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรกัษำควำมรูใ้นกำรชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้สูง ภำยหลงักำร
ฝึกอบรมในบคุลำกรทำงกำรแพทยโ์รงพยำบำลศริริำช 

13 กอบชยั สตัยภวิฒัน์ กำรเปรยีบเทยีบควำมแมน่ย ำในกำรประเมนิประสทิธภิำพกำรบบีตวัของหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงควำมถีสู่ง
ของแพทยเ์วชศำสตรฉุ์กเฉิน 

14 ภคพร ด ำรงกุลชำต ิ กำรศกึษำเปรยีบเทยีบกำรก ำจดัแลคเทตระหว่ำงยำเมโรพเีนมระดบัสงูและระดบัปกตใินผู้ป่วยตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืดในหอ้งฉุกเฉิน 

15 พชรพล ผลติวำนนท ์ กำรศกึษำเปรยีบเทยีบกำรรกัษำผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสโลหติชนดิทีม่สีภำวะกำรไหลเวยีนลม้เหลว โดย
วธิกีำรใชอ้ลัตรำ้ซำวด ์ตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงของเสน้ผำ่ศนูยก์ลำงของเสน้เลอืดด ำ ตำมกำรหำยใจ
เพื่อประเมนิกำรตอบสนองของกำรใหส้ำรน ้ำใน 6 ชัว่โมงแรก กบักำรดูแลรกัษำดว้ยวธิกีำรปกต ิ

16 มำนิตำ ทดเพชร กำรเปรยีบเทยีบระหวำ่ง Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS), quick 

Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA), National Early Warning 
Score (NEWS) และ Search out Severity (SOS) score ในกำรวนิิจฉยัภำวะตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืดของผูป่้วยทีเ่ขำ้รบับรกิำรในหอ้งฉุกเฉิน 

17 มลัลกิำ บุญเนียม ประสทิธผิลของกำรใชแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบัผูป่้วยภำวะพษิเหตุตดิเชือ้ ณ หอ้งฉุกเฉิน                    

โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ

18 ณฐัญดำ บุญชนะ รำยงำนเบือ้งตน้อตัรำควำมส ำเรจ็และปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรรกัษำดว้ยออกซเิจนชนดิอตัรำกำรไหลสูง 

ในผูป่้วยฉุกเฉินทีม่ภีำวะหำยใจลม้เหลวชนิดพรอ่งออกซเิจน 

19 ณฐัฐกิำนต์  มลีำภ ประสทิธผิลของกำรฝึกอบรมกำรใชง้ำนเครื่องฟ้ืนคนืคลื่นหวัใจดว้ยไฟฟ้ำอตัโนมตัดิว้ยเครื่องฝึกสอนที่
แตกต่ำงกนั 
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หอ้ง C; Epidemiology and Medicine 

 
ล ำดบัที ่ ชือ่-นำมสกุล ชือ่เรือ่งผลงำนวจิยั 

1 ชลธศิ รตันธรำธร ระยะเวลำในกำรชว่ยเหลอืผูป่้วยในอำคำรทีอ่ยู่อำศยัรวมของหน่วยกูช้พี “นเรนทร”  
โรงพยำบำลรำชวถิ ี

2 ปิยะนำถ จนัทรศพัท ์

 
ควำมแมน่ย ำของระบบกำรคดักรองผูป่้วยทีม่ำใชบ้รกิำรหอ้งฉุกเฉินของโรงพยำบำลเชยีงรำยประชำนุ
เครำะห ์Emergency Severity Index เทยีบกบัเกณฑค์ดัแยกและมำตรควำมเฉยีบพลนัแคนำดำ 

3 พชัรนุช วรรณจกัร ์

 
ควำมถูกตอ้งของกำรแปลผลภำพเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มองในภำวะฉุกเฉิน: กำรศกึษำควำมถูกตอ้ง
ของกำรแปลผลระหว่ำงผูแ้ปลผลหลำยคน 

4 ยิง่ลกัษณ์ แสงเวหำสน์ กำรศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรเกดิภำวะไสต้ิง่แตกในผูป่้วยทีเ่ขำ้รบักำรรกัษำในหอ้งฉุกเฉินโรงพยำบำล
ภูมพิลอดุลยเดช 

5 ทฆิมัพร วงศไ์ชวะ อบุตักิำรณ์ และปัจจยัเสีย่งต่อภำวะเพอ้ในผูป่้วยสูงอำยุ หอ้งฉุกเฉินโรงพยำบำลภมูพิลอดุลยเดช 

6 พสัสช์ปภำ ชยัสุข กำรศกึษำควำมชกุของโรคกลำ้มเนื้อหวัใจขำดเลอืดเฉยีบพลนัในหอ้งฉุกเฉินและอรรถประโยชน์ของ
แบบคดักรองโรคกลำ้มเนื้อหวัใจขำดเลอืดเฉยีบพลนัของโรงพยำบำลภูมพิลอดุลยเดช 

7 ชษิณุสรณ์ มพีลงั ศกึษำควำมชกุของกำรเกดิภำวะหมดไฟในแพทยป์ระจ ำบำ้นเวชศำสตรฉุ์กเฉินในประเทศไทย 

8 เกจ็อมัพร ศริปัิกมำนนท ์ กำรใช ้2-point compression ultrasound ในกำรวนิิจฉยั deep vein thrombosis 

เบือ้งตน้ โดยแพทยป์ระจ ำบำ้นเวชศำสตรฉุ์กเฉนิ โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมีำ 

9 วชริะ วงศธ์นสำรสนิ 

 
ควำมชกุ ลกัษณะทำงคลนิกิ กำรวนิิจฉยัโรคปวดศรีษะเฉียบพลนัและแนวทำงกำรรกัษำผูป่้วยทีม่ำหอ้ง
ฉุกเฉินดว้ยอำกำรปวดศรีษะเฉียบพลนั 

10 จฬุำลกัษณ์ นุพอ 

 
กำรประเมนิ NEWS (Nakornping Early Warning Scores) ณ หอ้งฉุกเฉินเพื่อท ำนำยอตัรำ
กำรเสยีชวีติภำยใน 24 ชัว่โมงของผูป่้วยทีม่ภีำวะตดิเชือ้ 

11 กนกวรรณ ไชยเรศ ผลกำรเอกซเรยค์อมพวิเตอรสม์องในผูป่้วยชกัครัง้แรกในหอ้งฉุกเฉิน โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมีำ 

12 ณฏัฐณิพีร  ช ำนำญเวช 

 
กำรศกึษำควำมสมัพนัธข์องกำรประเมนิอำกำรโดยใชค้ะแนนแบบ ประเมนิโรคถุงถมโป่งพอง (COPD 

assessment test, CAT)เปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ำรใหค้ะแนนกำร หำยใจล ำบำก (mMRC 

scale)ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั ในแผนกเวชศำสตรฉุ์กเฉิน โรงพยำบำลรำชวถิ ี

13 กนกรตัน์ ทมัพำกร 

 
กำรวนิิจฉยัภำวะกลำ้มเนื้อหวัใจขำดเลอืดเฉยีบพลนัในหอ้งฉุกเฉินโรงพยำบำลรำชวถิี  โดยใชร้ะดบัโทร
โปนินทคีวำมไวสูง ที ่0 ชัว่โมง และ 1 ชัว่โมง 

14 ชตุกิำญจน์ ทองสุจรติกุล ปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัรำกำรตำยของผูป่้วยทีม่ภีำวะเลอืดออกในทำงเดนิอำหำรส่วนตน้ในหอ้งฉุกเฉิน 

15 ธนวฒัน์ ค ำภูแกว้ ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมส ำเรจ็ในกำรควบคุมควำมดนัโลหติใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำย ในผูป่้วยควำมดนั
โลหติสูงวกิฤต 

16 อำรรีตัน์ ไกรศรวีรรธนะ ควำมเหมำะสมของกำรใหย้ำปฏชิวีนะในผูป่้วยทีม่ภีำวะตดิเชือ้แบคทเีรยีในกระแสเลอืดทีห่อ้งฉุกเฉิน 

17 กติตภิูมฐิ ์กวนิโชตไิพศำล นวตักรรมอปุกรณ์ใหส้ำรน ้ำทำงกระดูก ทีส่ำมำรถประยุกตใ์ชไ้ดง้ำ่ยในหอ้งฉุกเฉนิ 

18 ผกำมำศ ฮอ้ถำวรพฒัน์ 

 
กำรศกึษำผลกระทบของควำมแออดัในหอ้งฉุกเฉินต่อระยะเวลำในกำรไดร้บัยำฆำ่เชือ้ขนำนแรกใน
ผูป่้วยโรคปอดตดิเชือ้ ควำมรนุแรงปำนกลำงตำม CURB-65 

19 มณฑริำ พฒัสำรกิรณ์ 

 
ควำมชกุของกำรเกดิภำวะสมองบำดเจบ็ในผูป่้วยทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตุทำงถนนทีเ่ขำ้รบักำรรกัษำในแผนก
อบุตัเิหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลรำชวถิ ี

20 มำรสิำ สุขบตั ิ

 
ควำมชกุของกำรตดิเชือ้ซฟิิลสิระบบประสำทในผูป่้วยทีเ่ขำ้รบักำรรกัษำโรคหลอดเลอืดสมองตบี
ฉบัพลนัทีโ่รงพยำบำลต ำรวจปี 2556 - 2560 

 
 
 
 
. 
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หอ้ง D; Quality improvement 

 
ล ำดบัที ่ ชือ่-นำมสกุล ชือ่เรือ่งผลงำนวจิยั 

1 ปิยะธดิำ หฤหรรษวำสนิ 

 
ประสทิธภิำพของกำรใชเ้ครื่องวนิิจฉยัดว้ยคลื่นควำมถีสู่งในกำรวนิิจฉยัโรคล ำไสเ้ลก็อดุตนัในหอ้ง
ฉุกเฉินโรงพยำบำลรำมำธบิด ี

2 วรญัญำ ระวงันำม 

 
กำรเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพของกำรใชเ้ครื่องชว่ยหำยใจแบบไมร่กุล ้ำชนดิควบคมุปรมิำตรอำกำศกบั
ชนิดควบคุมดว้ยควำมดนั ในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงัทีม่อีำกำรก ำเรบิฉบัพลนั 

3 เชฐพล ตัง้คำ้วำนิช ควำมรนุแรงในหอ้งฉุกเฉนิ: ปัจจยัเสีย่งและผลกระทบต่อบคุลำกรทำงกำรแพทย ์

4 ธญัธร นพเกำ้รตันมณ ี

 
กำรส ำรวจควำมเขำ้ใจและควำมพงึพอใจของผูป่้วยสูงอำยุทีม่ำรบักำรรกัษำ ณ หอ้งฉุกเฉิน                       

โรงพยำบำลเลดิสนิ 

5 ปรชีำ สุวนัเตโช 

 
กำรศกึษำควำมสมัพนัธข์อง National Early Warning Score2 (NEWS2) กบักำรรกัษำกูช้พี 

และกำรเสยีชวีติในโรงพยำบำลของผูป่้วยทีเ่ขำ้รบักำรรกัษำ ณ หอ้งฉุกเฉิน 

6 วรนิญำ ศรสีดุด ี

 
ควำมสมัพนัธข์อง MEWS ต่อกำรรบัเป็นผูป่้วยใน กำรจ ำหน่ำยออกผูป่้วย และอตัรำกำรเสยีชวีติ 
ภำยใน 24 ชัว่โมง ในผูป่้วยทีเ่ขำ้รบักำรรกัษำในหอ้งฉุกเฉิน  

7 จตุพร ตงัเจรญิ 

 

กำรเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพในกำรคดักรองโดยแพทยป์ระจ ำบำ้นเวชศำสตรฉุ์กเฉินและพยำบำลคดั
กรองดว้ยระบบ Emergency Severity Index (ESI) ในแผนกเวชศำสตรฉุ์กเฉิน โรงพยำบำล
ต ำรวจ 

8 น ้ำทพิย ์อิม่วฒันกลุ ประสทิธผิลของกำรคดัเเยกผูป่้วยฉุกเฉินดว้ยแอปพลเิคชนับนสมำรต์โฟนเปรยีบเทยีบกบัเเนวทำงใน
กระดำษ 

9 จฑุำรตัน์ นิลด ี

 
ควำมถูกตอ้งแมน่ย ำของคะแนนกำรเฝ้ำระวงัผูป่้วยทีม่คีวำมเสีย่งทรดุลงรว่มกบัคณุลกัษณะของผูป่้วย
ในหอ้งฉุกเฉิน โรงพยำบำลภูมพิลอดลุยเดช 

10 พมิพไ์ทย นำมโพธิ ์

 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรสัง่ใชย้ำปฏชิวีนะแบบไมส่มเหตุผลในโรคอจุจำระรว่งเฉยีบพลนัทีห่อ้งตรวจผูป่้วย
นอก แผนกฉุกเฉินโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมีำ  

11 กฤชสริ ิจรีะศริ ิ

 
กำรใชร้ะบบ ขอ้มลู-แรงจงูใจ-ทกัษะพฤตกิรรม ในกำรส่งเสรมิกำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผลในโรคตดิเชือ้
ทำงเดนิหำยใจสว่นบน และ หลอดลมอกัเสบเฉยีบพลนัในโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมีำ 

12 ปรยีำรตัน์ เอยีดแกว้ กำรศกึษำเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพของเครื่องถอดใบมดีผำ่ตดักบัวธิกีำรถอดใบมดีแบบดัง้เดมิ: กำร
วจิยัแบบไขวก้ลุม่ 

13 ภำวติำ ชมุเกลีย้ง ปัจจยัทีส่มัพนัธต์่อกำรคงอยู่ของแพทยเ์วชศำสตรฉุ์กเฉิน ต่อโรงพยำบำลในสงักดักระทรวงสำธำรณสุข 

14 ศรำวนิ ทองรอง กำรประเมนิเวชระเบยีนผูป่้วยสูงอำยุทีม่อีำกำรวงิเวยีนศรีษะ  

15 ชตุนินัท ์แสวงรตัน์ 

 
ควำมแมน่ย ำของผลทำงหอ้งปฏบิตักิำรในตวัอย่ำงเลอืดทีเ่กบ็โดยวธิดีงึ-ผลกัเลอืดเขำ้ออก หลงัใส่
น ้ำเกลอื 10 ซซี ีจำกกำรท ำหตัถกำรใส่สำยสวนทำงหลอดเลอืดด ำส่วนกลำง 

16 ขวญัชนก เลศิสริภิทัรจติร 

 
ควำมชกุและปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัระยะเวลำเขำ้รบับรกิำรในหอ้งฉุกเฉินมำกกวำ่ 4 ชัว่โมง  
ของผูป่้วยกลุม่ควำมเสีย่งสูง ในโรงพยำบำลสมเดจ็พระป่ินเกลำ้ 

17 ชนิกำนต ์มำไพโรจน์ ควำมแมน่ย ำในกำรคดัแยกผูป่้วยในแผนกฉุกเฉินระหว่ำง ระบบ Canadian Triage and Acuity 

Scale (CTAS) และระบบ Emergency Severity Index (ESI) ในโรงพยำบำลมหำรำชนคร
เชยีงใหม ่ จงัหวดัเชยีงใหม ่

18 สณัฐวฒัน์ วรรณบุษปวชิ 

 
กำรศกึษำลกัษณะของผูป่้วยทีก่ลบัมำรกัษำซ ้ำดว้ยอำกำรปวดทอ้งในชว่งเวลำ 72 ชัว่โมง ของแผนก
อบุตัเิหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลศรนีครนิทร ์

19 วนวชัร วเิชยีรนพรตัน์ ควำมชกุและประสบกำรณ์ควำมรนุแรงตอ่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ หน่วยงำนอบุตัเิหตุฉุกเฉิน 
กรงุเทพมหำนคร 
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หอ้ง E; Medical education, Medicine, and Toxicology 

 
ล ำดบัที ่ ชือ่-นำมสกุล ชือ่เรือ่งผลงำนวจิยั 

1 กญัญำวรี ์อนนัตรมัพร 

 
กำรศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งต ำแหน่งของกลอ้งบนเครื่องตรวจกล่องเสยีงกบัควำมส ำเรจ็ในกำรใส่ทอ่
ชว่ยหำยใจของแพทยป์ระจ ำบำ้น เวชศำสตรฉุ์กเฉิน โรงพยำบำลพระมงกุฎเกลำ้ 

2 ภำณุเมศวร ์หริญัวชิญำรตัน์ 

 

กำรเปรยีบเทยีบปรมิำตรของอำกำศทีเ่หมำะสมระหว่ำงกำรใชถุ้งบบีลมผำ่นหน้ำกำกกนัลมยอ้นขนำด
ส ำหรบัเดก็ และขนำดส ำหรบัผูใ้หญ่ในสถำนกำรณ์จ ำลองกำรชว่ยชวีติผูป่้วยผูใ้หญ่ทีม่ภีำวะหวัใจหยดุ
เตน้บนรถพยำบำล 

3 เปมสิำ   ประทปีพฒันธ ำรง กำรศกึษำประสทิธภิำพกำรกดหน้ำอกเพื่อชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐำนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำตอนปลำย 

4 สุขมุำล สุนทร 

 
ผลสมัฤทธิข์องกำรใหค้วำมรูใ้นกำรแปลผลคลื่นไฟฟ้ำหวัใจทีม่จีงัหวะกำรเตน้ผดิปกตแิกพ่ยำบำลกอง
อบุตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยำบำลพระมงกุฎเกลำ้ 

5 สำธญำ บรุ ี

 

ประสทิธภิำพของกำรฝึกอบรมหลกัสูตรสถำนกำรณ์จ ำลองเสมอืนจรงิในกำรใส่ทอ่ทำงเดนิหำยใจแบบ
รวดเรว็โดยใชย้ำน ำสลบและยำคลำยกลำ้มเนื้อ (rapid sequence intubation) ส ำหรบัแพทย์
ประจ ำบำ้น กองอบุตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยำบำลพระมงกุฎเกลำ้ 

6 ฉตัรสุดำ จนัทำ 

 
ศกึษำควำมสอดคลอ้งแมน่ย ำในกำรแปลผล CT Pulmonary Angiography 

ในผูป่้วยทีส่งสยัมภีำวะลิม่เลอืดอดุกัน้ทีป่อดของแพทยป์ระจ ำบำ้นเวชศำสตรฉุ์กเฉนิเทยีบกบัรงัสแีพทย์ 

7 คำฐำวณัฏ ์วงศไ์ชยเสร ี

 
ผลของกำรฝึกอบรมอำจำรยต์่อควำมรูข้องนกัเรยีน เรื่องกำรชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐำน ในโรงเรยีน
มธัยมศกึษำตอนปลำยในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

8 ใจประภสัส ์ว่องวฒันโรจน์ กำรสรำ้งคะแนนเพื่อประเมนิทกัษะกำรชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐำนส ำหรบับคุลำกรทำงกำรแพทย์ 

9 คณำฤทธิ ์  พฤฒพินัธพ์ศิทุธ ์

 
กำรเปรยีบเทยีบกำรสอนโดยใชว้ดีโีอ หรอืสติก๊เกอร ์กบักำรสอนโดยบคุลำกรทำงกำรแพทยใ์นกำรชว่ย
ผูป่้วยหวัใจหยดุเตน้นอกโรงพยำบำล 

10 วภิำดำ ทลูภริมย ์

 
จดุตดัเสน้ผำ่นศนูยก์ลำงเยื่อหุม้เสน้ประสำทตำโดยกำรอลัตรำซำวด์ทีบ่่งชีภ้ำวะควำมดนัภำยใน
กะโหลกศรีษะสงูในผูป่้วยแผนกอบุตัเิหตแุละฉุกเฉิน 

11 พลฏัฐ ์ประกอบศรกีลุ 

 

ระดบัคะแนนกลำสโกวแ์บลทช์ฟอรด์ (Glasgow Blatchford Score) ในกำรตรวจจบัควำม
ตอ้งกำรกำรรกัษำผูป่้วยทีม่เีลอืดออกจำกทำงเดนิอำหำรสว่นบนทีเ่ขำ้รบักำรรกัษำทีห่อ้งฉุกเฉิน
โรงพยำบำลรำชวถิ ี

12 ชนิดำ กจิอดุมรตัน์ 

 
ควำมสมัพนัธข์องกำรดื่มแอลกอฮอลก์บัภำวะหวัใจหอ้งบนสัน่พลิว้ในผูป่้วยทีม่ำหอ้งฉุกเฉินโรงพยำบำล
รำชวถิ ี

13 จตุมิำ แสนค ำหมื่น 

 
ควำมถูกตอ้งของกำรพยำกรณ์กำรเสยีชวีติโดยใช ้Modified Sequential Organ Failure 

Assessment ในผูป่้วยภำวะพษิเหตุตดิเชือ้ทีก่ลุม่งำนเวชศำสตรฉุ์กเฉินโรงพยำบำลรำชวถิี 

14 ธวลัรตัน์ ดุรงคธ์รรม 

 
กำรเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพของกำรใหอ้อกซเิจนในอตัรำกำรไหลสูงผำ่นทำงจมกูกบักำรรกัษำแบบ
มำตรฐำนในผูป่้วยฉุกเฉินทีป่ฏเิสธกำรใสท่อ่ชว่ยหำยใจ 

15 ปรญิยดำ ฝงูทองเจรญิ ผลขำ้งเคยีงจำกกำรรกัษำดว้ย IV N-acetylcysteine ในผูป่้วยทีไ่มเ่ป็นพษิจำกพำรำเซตำมอลเกนิ
ขนำด 

16 วภิำดำ พศิพรรณ กำรศกึษำผูป่้วยทีใ่ชส้ำรเสพตดิในหอ้งฉุกเฉิน โรงพยำบำลรำมำธบิด ี

17 กฤษฎำ ชมุวณิชย ์ ผลทำงคลนิิกของกำรรกัษำพษิกลุ่มคำรด์แิอกไกลโคไซดใ์นประเทศไทย 

18 วรษิำ ประเสรฐิทรพัย ์ หลกัเกณฑท์ำงคลนิกิทีใ่ชใ้นกำรท ำนำยภำวะทอรซ์ำด เดอ ปัวส ์จำกยำทีท่ ำใหช้ว่งควิทยีำว 

19 แกว้วล ีแกว้นิล 

 
กำรศกึษำเชงิพรรณนำจำกกำรรบัปรกึษำดำ้นเวชพษิวทิยำในคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลวชริพยำ
บำล กรงุเทพมหำนคร 

20 เทวำ แสนละเอยีด กำรประเมนิควำมรูใ้นกำรรกัษำภำวะเป็นพษิจำกยำชำเฉพำะทีข่องแพทย์ 
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หอ้ง F; Emergency in medicine 

 
ล ำดบัที ่ ชือ่-นำมสกุล ชือ่เรือ่งผลงำนวจิยั 

1 สุทธพิงส ์ สุวรรณทวมีสีุข 

 
ลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วยปวดทอ้งทีไ่มส่มัพนัธก์บัอบุตัเิหตแุละไดร้บักำรท ำเอกซเรยค์อมพวิเตอรช์อ่ง
ทอ้งทีห่อ้งฉุกเฉินโรงพยำบำลธรรมศำสตร ์

2 เลศินภำ สุมนำวด ี

 
กำรเปรยีบเทยีบ SFSR , OESIL และ EGSYS Risk Score ในกำรท ำนำยควำมเสีย่งในกำรเกดิ
ภำวะแทรกซอ้นของผูป่้วยทีม่ำดว้ยอำกำรเป็นลมทีม่ำทีห่อ้งฉุกเฉิน 

3 นิชำภำ จงถำวรสถติย ์ ผลกระทบของกำรใหอ้อกซเิจนกบักำรเปลีย่นแปลงระดบัแลคเตทในเลอืด 

4 สลลิ พงศพ์จมำน 

 
กำรศกึษำกำรลดควำมเจบ็ปวดในกำรเจำะเลอืดบรเิวณหลอดเลอืดแดงเรเดยีลดว้ยกำรฉีดยำชำเฉพำะที ่
ณ หอ้งฉุกเฉนิ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกลำ้ 

5 ณฏัฐณิชำ อดุลยธรรม 

 
กำรศกึษำเปรยีบเทยีบระดบัแลคเตท, กำรลดลงของระดบัแลคเตทและ คะแนนกลำสโกว-แบลทชฟ์อรด์
ในกำรท ำนำยผลลพัธไ์มพ่งึประสงคข์องผูป่้วยทีม่ภีำวะเลอืดออกในทำงเดนิอำหำรส่วนตน้ 

6 ธรีธ์วชั สถริรตัน์ 

 
ควำมไว, ควำมจ ำเพำะ และค่ำแลก็เทตแรกรบั ทีท่ ำนำยภำวะตดิเชือ้แบคทเีรยีในกระแสเลอืดของ
ผูป่้วยทีม่ภีำวะพษิตดิเชือ้ ในหอ้งฉุกเฉิน โรงพยำบำลพระมงกุฎเกลำ้ 

7 ธนำวุฒ ิทอืกระโทก 

 

ควำมสมัพนัธข์องกำรปฏบิตัทิีค่รบถว้นในหนึ่งชัว่โมงแรกตำมแนวทำงกำรรกัษำภำวะตดิเชือ้ในกระแส
เลอืดต่ออตัรำตำยจำกกำรตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและภำวะชอ็กเหตุตดิเชือ้ในหอ้งฉุกเฉินโรงพยำบำล
มหำรำชนครรำชสมีำ 

8 มลัลกิำ บุญยงั 

 
ควำมไวและควำมจ ำเพำะของกลุ่มอำกำรโรคกลำ้มเนื้อหวัใจขำดเลอืดเฉียบพลนัในประชำกรภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

9 สุภำสนิี จติปรดีำ 

 
อตัรำกำรตำย และ ตวัแปรทีบ่ง่บอกถงึภำวกำรณ์ทีแ่ยล่งในผูป่้วยทีม่เีลอืดออกจำกทำงเดนิอำหำร
ส่วนบน ของ หอ้งฉุกเฉินโรงพยำบำลภูมพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หำรอำกำศ 

10 กติตยิำ สนิธนำ 

 

ประสทิธผิลของยำ Hyoscine butylbromide, H2 blocker, Proton pump inhibitor 

และ combination ของยำ ในกำรรกัษำผูป่้วยปวดทอ้งเฉยีบพลนัในหอ้งฉุกเฉนิ  

โรงพยำบำลล ำปำง 

11 พริญำณ์ อุน่ชื่น 

 
กำรฟ้ืนตวัทำงระบบประสำทและปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรฟ้ืนตวั หลงัจำกทีใ่หย้ำฉดีละลำยลิม่เลอืดภำยใน 
4.5 ชัว่โมง ในผูป่้วยโรคสมองตบีหรอือดุตนัระยะเฉยีบพลนั 

12 ภทัรำภรณ์ ทองยงค ์

 
กำรศกึษำควำมสมัพนัธข์องกำรใหโ้ซเดยีมไบคำรบ์อเนตกบัอตัรำกำรเสยีชวีติของผูป่้วยทีม่ภีำวะชอ็ก
จำกกำรตดิเชือ้รว่มกบัมภีำวะเลอืดเป็นกรดจำกเมแทบอลซิมึในโรงพยำบำลสระบรุี 

13 ปำว ีภวภูตำนนท ์ 
ณ มหำสำรคำม 

ควำมสำมำรถในกำรวนิิจฉยัของเกณฑก์ำรวนิิจฉยัภำวะกลำ้มเนื้อหวัใจหอ้งล่ำงซำ้ยหนำตวัโดยกำร
ตรวจคลื่นไฟฟ้ำหวัใจ Peguero-Lo Presti 

14 เกษรำ  วไิลศร ี

 
กำรศกึษำวจิยัแบบสุ่มในกำรใชส้เตยีรอยดร์ว่มกบั H1 antihistamines เทยีบกบั H1 

antihistamines ในกำรรกัษำผูป่้วยลมพษิเฉยีบพลนั 

15 ศรินิำถ เหริเมฆ 

 
กำรใชโ้ปรโตคอลกำรรกัษำผูป่้วยภำวะพษิเหตุตดิเชือ้ของโรงพยำบำลศรนีครนิทรเ์พื่อกำรไดย้ำ
ปฏชิวีนะในเวลำทีเ่หมำะสมในแผนกอบุตัเิหตุและฉุกเฉิน 

16 ชดิชนก เปลีย่นศร ี

 
อำกำรทำงคลนิิกและผลกำรรกัษำของผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรวนิิจฉยัว่ำเป็นโรคลิม่เลอืดอดุกัน้ในหลอดเลอืด
ปอดเฉยีบพลนัทีห่อ้งฉุกเฉิน โรงพยำบำลระดบัมหำวทิยำลยั ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

17 นิคม พนัธพ์ฤกษำ 

 
กำรศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรนอนโรงพยำบำลของผูป่้วยทีม่อีำกำรปวดทอ้งเฉยีบพลนั 

ณ หอ้งฉุกเฉนิ โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ

18 จริฐัต ิจำรวุฒันสุนทร 

 
กำรศกึษำแบบยอ้นกลบัเพื่อเปรยีบเทยีบควำมแมน่ย ำของ SIRS, NEWS และ qSOFA ในกำรคดั
กรองผูป่้วยทีม่ภีำวะพษิเหตุตดิเชือ้ ทีห่อ้งฉุกเฉินโรงพยำบำลสงขลำนครนิทร ์

19 ลลติำ ฉลองกุลศกัดิ ์

 
ปัจจยัท ำนำยและเกณฑก์ำรใหค้ะแนนอำกำรแสดงทำงคลนิกิ เพื่อวนิิจฉยัควำมผดิปกตใินสมองทีร่นุแรง
ในผูป่้วยปวดศรีษะ เฉยีบพลนั ทีไ่มไ่ดเ้กดิจ ำกอบุตัเิหตุ ทีแ่ผนกฉุกเฉิน  

 


