
เดี่ยว รว่ม วิทยานิพนธ์

1 ปจัจยัท ำนำยพฤติกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพในผู้ปว่ยโรคมะเร็งปอดชำยที่รับกำร
รักษำ ณ โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ (Factors Predicting  Health Promotion  
Behaviors of Male Patients with Lung Cancer at Chonburi Cancer 
Hospital

พว.นำยรังสันต์  ไชยค ำ 
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



2 กำรปฏบิติักำรเฝ้ำระวงักำรติดเชื้อต ำแหน่งผ่ำตัดและปจัจยัที่เกีย่วขอ้งใน
โรงพยำบำลรัฐ (Surgical Site Infection Surveillance Practices and 
Related Factors Among Government Hospital)

นำงสำวชนำธปิ  หำหลัก
โรงพยำบำลมะเร็งอบุลรำชธำนี



3 กำรประเมินควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรคัดกรองมะเร็งช่องปำก 
Cost-Utility analysis of oral cancer screening in high risk population : 
over 40 years old

นำงสำวชุติมำ  ค ำดี 

4 กำรประเมินประสิทธผิลกำรวำงแผนกำรรักษำเทคนิคกำรฉำยรังสีแบบเพิม่พืน้ที่
ฉำยในพืน้ที่ปกติ ส ำหรับผู้ปว่ยโรคมะเร็งเต้ำนม
(Performance evaluation of field-in-field technique for breast cancer 
patients

นำยพเิชษฐ์  อเุบอร์
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



5 กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรรักษำผู้ปว่ยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ระยะลุกลำม
เฉพำะที่ ระหวำ่งกำรใหรั้งสีรักษำร่วมกบัยำเคมีบ ำบดัคำร์โบพลำติน กบักำรให้
รังสีรักษำร่วมกบัยำเคมีบ ำบดัและใหย้ำเคมีบ ำบดัเสริม คำร์โบพลำติน และ ไฟว์
เอฟย ูConcurrent chemoradiation with carboplatin or without 
adjuvant carboplatin/5-FU in locally advanced nasopharyngeal 
carcinoma

นำยแพทยก์ติติศักด์ิ  ชมประเสริฐ ร่วมกบั
โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่  โรงพยำบำล
มะเร็งล ำปำง  โรงพยำบำลมะเร็งอดุรธำนี



6 แบบจ ำลองพยำกรณ์ของกำรรอดชีวติที่ 5 ป ีในผู้ปว่ยมะเร็งปำกมดลูกระยะ
ลุกลำมเฉพำะที่
Prognostic model of 5-year overall survival in locally advanced 
cervical cancer patients

แพทยห์ญงิจติรำพร  ธนบดี 

7 ประสิทธผิลของกำรฝึกคัดกรองโรคมะเร็งเต้ำนมโดยบคุลำกรทำงกำรแพทยใ์น
พยำบำลวชิำชีพและนักวชิำกำรสำธำรณสุขโรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ The 
effectiveness of Clinical breast examination training program in 
register nurses and public health technical officer in Chonburi cancer 
hospital

พว.พชิญำภำ  พชิะยะ 

8 ผลกำรใช้สมำธบิ ำบดัแบบ SKT ต่อควำมออ่นล้ำ และควำมสุขสบำยในผู้ปว่ย
มะเร็งปำกมดลูกที่ได้รับรังสีรักษำร่วมกบัยำเคมีบ ำบดั โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ 
(Effect of SKT meditation of fatigue and comfortable With cervical 
cancer receiving radiation and chemotherapy in Chonburi Cancer 
Hospital)

พว.พชิญำภำ  พชิะยะ 

9 กำรรอดชีพของผู้ปว่ยมะเร็งระยะลุกลำมชนิด non-small cell
ในโรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ
(Survival and prognostic factors of patients with advanced non-small 
cell lung cancer in referral hospital in Thailand)

นำยแพทยสิ์ทธ ิ สุขอวยชัย
กลุ่มงำนเคมีบ ำบดั
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



10 กำรทดสอบควำมปลอดภยัและประสิทธผิลของเจลล่ีโภชนำ
ที่มีสำร Peitc ในผู้ปว่ยมะเร็งศีรษะและล ำคอ 
(The safety and efficacy test of Nutri-Peitc jelly in head and neck 
cancer patients) 

นำยแพทยฐ์ำปำนำ  ต้ังชีวนิศิริกลุ
กลุ่มงำนรังสีรักษำ โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ
ร่วมกบัมูลนิธทิันตนวตักรรมในพระบรมรำชูปถมัภ ์    



11 กำรส่ือสำรที่มีประสิทธภิำพระหวำ่งพยำบำลและผู้ปว่ยโรคมะเร็งในระยะลุกลำม 
Effective communication between nurses and advanced
Cancer patients

นำงสำวสุรภำ  สำยแกว้
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยบรูพำ



โครงการวิจัยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปี 2558

ล าดบั เรื่อง หวัหน้าโครงการ
ประเภท



เดี่ยว รว่ม วิทยานิพนธ์
ล าดบั เรื่อง หวัหน้าโครงการ

ประเภท

12 กำรดูแลผู้ที่เปน็มะเร็งระยะสุดท้ำย : ประสบกำรณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวไทย
(Caring for Terminally ill Cancer Persons : Experiences of Thai Family
 Caregivers (ต่อเนื่อง)

นำงสำววภิำ  วเิสโส  

13 กำรศึกษำด้ำนควำมชุกของไวรัชเอชพวีแีละผลต่อกำรพยำกรณ์โรคต่อกำรเกดิ
โรคมะเร็งที่ล้ิน 
(The Prevalence and prognosis factor of Human Papillomavirus in 
Oral tongue Cancer)

นำยแพทยอ์ดิษฐ์  โชติพำนิช 

14 ศึกษำพยำกรณ์โรคมะเร็งเต้ำนมที่มีผล Triple Negative ในป ีพ.ศ. 2554-2555
 สถำบนัมะเร็งแหง่ชำติร่วมกบัโรงพยำบำลมะเร็งเครือขำ่ยทั้ง 7 แหง่ 
(Prognostic factors and determine patient with Triple-Negative Breast 
Cancer

นำยแพทยอ์ดิศัย  ภตัตำต้ัง
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ
ร่วมกบั สถำบนัมะเร็งแหง่ชำติร่วมกบัโรงพยำบำล
มะเร็งเครือขำ่ยทั้ง 7 แหง่ 



15 กำรศึกษำภำวะภมูิไวเกนิต่อยำ Oxaliplatin เปรียบเทียบระหวำ่งยำชื่อสำมัญ
และยำต้นแบบ (Hypersensitivity Reaction from Oxaliplatin Between 
Generic Drug and Original Drug)

ดร.ภญ.ชนินันท์  เกตุแกว้
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



16 ค่ำพยำกรณ์บวกของกำรรำยงำนผลตรวจแมมโมแกรม BIRADS 4 และ 5 แพทยห์ญงิฉนัทนำ  ภทัโรวำสน์
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



17 กำรก ำหนดสมรรถนะเฉพำะทำงตำมบนัไดวชิำชีพของพยำบำลรังสีรักษำ 
(Indentifying the Competency Based on Career Ladder of the 
Radiological Nurse)

คุณจริยำ  สงวนไทร  /คุณอรวรรณ  พุม่ผกำ 

18 กำรเอกซเรยซ้์ ำที่เกดิจำกขอ้ผิดพลำดของกำรถำ่ยภำพทำงรังสีวนิิจฉยั 
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ

คุณพชิัย   พนัธพ์ชื
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ




