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เดี่ยว
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โครงการอัตราการอยูร่ อดของผู้ปว่ ยมะเร็งในจังหวัดชลบุรี
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี
โรคมะเร็งและผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ต่อครัวเรือนในกลุ่มประเทศอาเซียน แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี
“ACTION Study” : Cancer and Its Economic Impact on Households in ร่วมกับ บริษทั โรส ประเทศออสเตรเลีย
The Asean Countries
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ความพึงพอใจและปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตระหว่างเทคนิคฉายรังสีสามมิติ เทคนิครังสีสามมิติ
ชนิดแปรความเข้มลารังสี และเทคนิคฉายรังสีแบบดั้งเดิม ในผู้ปว่ ยโรคมะเร็ง
บริเวณศีรษะและลาคอ
(Dosimetric Comparison of Three-Dimensions Conformal Radiation
Therapy, Intensity Modulated Radiation Therapy and Conventional
Technique in Face and Neck Patient Cancer)

นายแพทย์กติ ิศักดิ์ เทพสุวรรณ



นายพิเชษฐ์ อุเบอร์
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การศึกษาแบบสุ่มเพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษา แพทย์หญิงช่อแก้ว โตวณะบุตร วิจยั ร่วมกับ รพ .ราช
นาด้วยยาโดซีแท็กเซล ร่วมกัยบาซิสพลาตินและยาฟลูออโรยุราซิล ตามด้วยรังสี วิถี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ รพ.สงขลานครินทร์
ร่วมเคมีบาบัด เทียบกับการให้รังสีรักษาร่วมกับเคมีบาบัดเสริมยาซิสพลาตินและ
ยาฟลูออโรยูราซิลในผู้ปว่ ยมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะลุกลามเฉพาะที่ (ต่อเนื่อง)

6

ผลการสอนแบบทีมการพยาบาลต่อการฟืน้ ตัวหลังผ่าตัด และความพึงพอใจใน
พว.พิชญาภา พิชะยะ
บริการพยาบาลของผู้ปว่ ยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมชนิดถอนรากแบบ
ดัดแปลง โรงพายาบาลมะเร็งชลบุรี
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การเปรียบเทียบวิธกี ารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระหว่างวิธี Conventional แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี
Papanicolaou Smear กับวิธี Liquid – based Cytology
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเครียดจากการทางานของพยาบาลในโรงพยาบาล
เฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง ( Correlated factors to job stress
among nurses in cancer specialist hospital, central region of Thailand
)
ปัจจัยทานายสุขภาวะทางเพศและคุณภาพชีวติ ของผู้ปว่ ยโรคมะเร็งหลังการรักษา
และคู่สมรส (Factors Predicted Sexual Health and Quality of Life in
Patients with Cancer after Treatment and Their Partners)

นางสาวปาณิภา เสียงเพราะ
086-9731054
Panipha-s@hotmail.com

10

Implementation of Health Security in Thailand : Case study of 30
baht Health Care Scheme In Chonburi Provine

Nievia Afina Wilujeng

11

การศึกษาแบบสุ่มเพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการให้
พญ.ช่อแก้ว โตวณะบุตร
รังสีรักษาร่วมกับเคมีบาบัด (Concurrent Radiochemotherapy) ตามด้วยเคมี วิจยั ร่วมกับ รพ.ราชวิถี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
บาบัดเสริมยาซิสพลาติน (Cisplatin) และยาฟลูออโรยูราซิล (5-Fluououracil) และ รพ.สงขลานครินทร์
เทียบกับการรักษานา (Induction Treatment) ด้วยยาโดซีแท็กเซล
(Docetaxel) ร่วมกับยาซิสพลาติน (Cisplatin) และยาฟลูออโรยูราซิล
(5-Fluououracil) ตามด้วยรังสีร่วมเคมีบาบัดในผู้ปว่ ยมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะ
ลุกลามเฉพาะที่ (ต่อเนื่อง)
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การใช้สิทธิเหนือสิทธิบตั รยาและการนานโยบายไปปฏิบตั ิกรณีศึกษา : นโยบาย
การใช้สิทธิเหนือสิทธิบตั รยาในประเทศไทย (แบบสัมภาษณ์ ขอสัมภาษณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี )



13

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอดในผู้หญิงไทย
ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง
(Risk factor of lung cancer : A case-control study among Thai women)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา
คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

คุณฐาปนีย์ เผือกสุวรรณ
089-7887275
tphueksuwan@yahoo.com

วิทยานิพนธ์



5

9

ร่วม









ลาดับ

เรื่อง

หัวหน้าโครงการ

14

ผลลัพธ์ของการดูแลช่องปากและสมุนไพรในผู้ปว่ ยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสี อ.พรรณวดี พุธวัฒนะ
รักษา
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
(Impact of oral care and herbal used among patients with cancer
receiving radiotherapy of haed and neck )

15

เปรียบเทียบวิธกี ารซ่อมแซมในภาวะที่มีการสูญเสียขากรรไกรและเนื้อเยือ่ อ่อน
นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช
ของช่องปากถึงใบหน้า ระหว่าง Lateral Cervical Flap กับ Pectoralis Major
Myocutaneous Flap
(Comparison of PMMC flap & LCV flap in reconstruction of the
oromandibular defect)

16

การเปรียบเทียบผลของการใช้เครื่องมือฝึกอ้าปากแบบพลวัตและแบบอพลวัตต่อ
ระยะอ้าปากในผู้ปว่ ยโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา
Comparative study on the maximum mouth opening between
dynamic and static jaw exercise in irradiated head and neck cancer
patients

ทันตแพทย์หญิงจารุมนต์ ศิรประชา

17

ผลของการใช้น้าผึ้งต่อการป้องกันและบรรเทาอาการเยือ่ บุช่องปากอักเสบและ
ภาวะโภชนาการในผู้ปว่ ยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสีรักษาร่วมกับยา
เคมีบาบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
Effect of honey in prevention and relief of oral mucositis and
nutrition among patient with cancer receiving radiation and
chemotherapy

นางสาวพิชญาภา พิชะยะ

ประเภท
เดี่ยว

ร่วม

วิทยานิพนธ์









