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1 การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระหวา่งการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกบัการใหย้า
เคมีบ าบดักบัการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกบัการใหย้าเคมีบ าบดัตามด้วยการใหย้า
เคมีบ าบดัเพิม่เติมในผู้ปว่ยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามเฉพาะที่ (Randomized
 controlled trial comparing concurrent chemoradiation versus 
concurrent chemoradiation followed by adjuvant chemotherapy in 
locally advanced cervical cancer patients) (ต่อเนื่อง)

แพทยห์ญงิช่อแกว้  โตวณะบตุร
ร่วมกบั คณะแพทยศ์าสตร์ วชิรพยาบาล  คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  คณะแพทยศ์าสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  คณะแพทยศ์าสตร์ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลภมูิพลอ
ดุลยเดช โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง  โรงพยาบาล
มะเร็งลพบรีุ โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี โรงพยาบาล
มะเร็งอบุลราชธานี



2 การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ปว่ย Good death as perceived
 by the Patients'Family members

ผศ.ดร.วลัภา  คุณทรงเกยีรติ 

3 การติดตามผลผู้ปว่ยที่มีผลการวนิิจฉยัเปน็ Atypical squamous cells of 
undetermined siginigicance ที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ

นางสาวขนัทอง  สืบจาก และคณะ 

4 อบุติัการณ์ของฮิวแมนแพบพลิโลมาไวรัส ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวธิ ีThinPrep กรณีศึกษา โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ (Incident of Human 
Papiloma Virus infection in Cervical Cancer Screening with Thinprep 
at Chonburi Cancer Hospital )

นางสาวภทัรดา  ศรีอนิทร์ 
และนายศักดา  กนัยาเลิศ



5 อตัราการหยดุใช้ยาและการเสียชีวติของผู้ปว่ยมะเร็งเต้านมระยะเร่ิมต้นที่ได้รับยา
ต้านฮอร์โมนชนิดรับประทาน (Discontinuation rate of hormonal therapy 
and mortality in early stage breast cancer patients

นางสาวสุวาทินี  อนิตรี 

6 จ านวนชั่วโมงการพยาบาลตามความต้องการของผู้ปว่ยแต่ละประเภทในสถาบนั
มะเร็งแหง่ชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภมูิภาค (Nursing Care Hours Per 
Patient Day, National Cancer Institute and Regional Cancer Hospital : 
Thailand

ผู้วจิยัหลัก : นางสมจติร  ประภากร
ผู้ประสาน : พว.ลาวลัย ์ รักษนาเวศ



7 การศึกษาผลของการตรวจไวรัส Human papilloma  โดยใช้การเจาะตรวจโดย
วธิใีช้เขม็เล็กเจาะวา่มีผลต่อการรักษาและการด าเนินโรคของมะเร็งไม่ทราบต้น
ก าเนิด ที่มีการกระจายมาที่ต่อมน  าเหลืองบริเวณคอ (Assessment Human 
papillomavirus with fine-needle aspiration specimens   in metastatic 
lymph nodes from unknown primary head and neck squamous cell 
carcinoma)

นายแพทยอ์ดิษฐ์  โชติพานิช 

8 การดูแลผู้ที่เปน็มะเร็งระยะสุดท้าย : ประสบการณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวไทย 
(Caring for Terminally Ill Cancer Persons : Experiences of 
  Thai Family Caregivers)

นางสาววภิา  วเิสโส 

9 การพฒันาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงวภิาษวธิต่ีอการคืนสภาวะเขม้แขง็ของ
ผู้ปว่ยมะเร็งเต้านม (A Development of the dialectical behavior group 
Counseling program on posttraumatic growthof Breast cancer 
patients

พว.ฐพชัร์  คันศร 

10 ความชอบของผู้ปว่ยสูงอายโุรคมะเร็งในระยะลุกลามเกีย่วกบัคุณลักษณะของ
พยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ (Nurse-Characteristics 
Preferences of Older Adult Patients with Advanced Cancer in 
Palliative Care)

ดร.ยพุนิ  ถนัดวณิชย์ 

โครงการวิจัยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปี 2557

เรื่อง หวัหน้าโครงการ ประเภทล าดบั
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เรื่อง หวัหน้าโครงการ ประเภทล าดบั

11 การวเิคราะหต้์นทุนอรรถประโยชน์ของยา 5-fluorouracil (5-FU) และ 
Capecitabine ส าหรับการรักษาเสริมในมะเร็งล าไส้ใหญต่รงระยะลุกลาม
เฉพาะที่ (Cost-Utility Analysis of 5-fluorouracil (5-FU) and 
Capecitabine for Adjuvant Treatment in Locally Advanced Rectal 
Cancer)

นายแพทยก์ติติศักด์ิ  ชมประเสริฐ
0850362425
Monly_med@hotmail.com
ร่วมกบั คณะแพทยศ์าสตร์ วชิรพยาบาล  คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  คณะแพทยศ์าสตร์ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศ์าสตร์ 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โรงพยาบาลภมูิพลอดุลยเดช 
โรงพยาบาลราชวถิ ี โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 
โรงพยาบาลมะเร็งลพบรีุ โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี



12 การติดตามผลผู้ปว่ยที่มีผลการวนิิจฉยัเปน็ Atypical squamous cells cannot
 exclude HSIL ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ

นางสาวสุนันทา  ปูน่ าพา  
นางสาวเบญจมาศ  ทองขวญั




