
เดี่ยว รว่ม วิทยานิพนธ์

1 ปจัจยัท ำนำยควำมวำ้เหวข่องผู้ปว่ยโรคมะเร็งในโรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ Factors
 Predicting Loneliness of Hospitalized Cancer
Patients  in Chonburi Cancer Hospital

พว.ลัดดำวลั  ฟองค์   
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยบรูพำ
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



2 ปจัจยัที่มีควำมสัมพนัธก์บัควำมยดืหยุน่ของผู้สูงอำยโุรคมะเร็งที่ได้รับบำเคมีบ ำบดั
 (FACTORS RELATED TO RESILIENCE AMONG ELDERLY CANCER 
PATIENTS RECEIVING CHEMOTHERAPY)

นำงองิอร   แซ่ล้ิม
คณะพยำบำลศำตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำ กำร
พยำบำลผู้สูงอำยุ
มหำวทิยำลัยบรูพำ



3 ผลของกำรติดเชื้อไวรัสแปปโิลมำในผู้ปว่ยมะเร็งที่ล้ินและมะเร็งคอหอยส่วนปำก
(Role of high-risk human papillomavirus in the etiology of oral and
oropharyngeal cancers )

นำยแพทยอ์ดิษฐ์  โชติพำนิช
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



4 กำรวจิยัแบบทดลองทำงคลินิกเพือ่ศึกษำผลของวุน้ชุ่มปำกต่อสุขภำพช่องปำก
และโภชนำกำรในผู้ปว่ยมะเร็งศีรษะและคอที่มีอำกำรปำกแหง้หลังจบรังสีรักษำ 
(A Randomized Controlled Trial for Efficacy of Oral   Moisturizing 
Jelly on Oral Health and Nutrition in Post- radiotherapy Head and 
Neck Cancer Patients with  Xerostomia (ต่อเนื่อง)

ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ   หล ำอบุล
ภำควชิำศัลยศำสตร์และเวชศำสตร์  ช่องปำก คณะ
ทันตแพทยศำสตร์    
มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ
ทพญ.ออนอง  มั่งค่ัง              
ทพญ.อรพนิท์ โชคชัยธรรม
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



5 กำรหำค่ำปริมำณรังสียงัผลที่ผู้ปว่ยได้รับจำกกำรตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอร์โดย
กำรจ ำลองมอนติคำร์โล Estimating Effective Doses to Patient from 
Computed Tomography Examination by using Monte Carlo Simulation

คุณทินกร   ดอนมูล  นักรังสีกำรแพทย ์ 
รพ.มหำวชิรำลงกรธญับรีุ



6 คุณภำพชีวติของผู้ปว่ยมะเร็งปำกมดลูก : แบบจ ำลองเชิงสำเหตุ
(Quality of life in cervical cancer patients: A causal model) (ต่อเนื่อง)

นำงสำวมำลี งำมประเสริฐ        
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหดิล



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

นำยแพทยสิ์ทธ ิ สุขอวยชัย
กลุ่มงำนเคมีบ ำบดั



8 ปจัจยัที่มีผลต่อกำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจของผู้ดูแลผู้ปว่ยมะเร็งระยะสุดท้ำยใน
หออภบิำลคุณภำพชีวติ โรงพยำบำลเฉพำะทำงมะเร็งส่วนภมูิภำค สังกดักรมกำร
แทพย ์กระทรวงสำธำรณสุข ( Predictive Factors of Empowerment in 
Caregivers of end stage cancer patients at post Cancr 
Hospital,Ministry of Public Health)

นำงปภำวรินทร์  สุวรรณเพชร 

9 ผลของกลุ่มปญัญำบ ำบดัต่อควำมวติกกงัวล และภำวะซึมเศร้ำในผู้ปว่ยมะเร็งเต้ำ
นมที่ได้รับรังสีรักษำ 
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ

พว.จนัทร์เพญ็  องุอ ำรุง
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



10 กำรพฒันำเคร่ืองมือประเมินตนเองเพือ่กำรเปน็โรงพยำบำลส่งเสริมควำมรอบรู้
สุขภำพด้ำนโรคมะเร็ง และควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของผู้ปว่ยมะเร็ง ในประเทศ
ไทยDevelopment of Self-assessment tool for Becoming Health 
Literate Cancer Center and Health Literacy of Patients with Cancers 
in Thailand

นำงสำวกรรณิกำร์ ศุภชัย นักศึกษำหลักสูตร
สำธำรณสุขศำสตร์ดุษฎบีณัฑิต  (นำนำชำติ) ภำควชิำ
สุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์ 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหดิล



ล ำดับ

โครงการวิจัยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปี 2560

ประเภท
เรื่อง หวัหน้าโครงการ



เดี่ยว รว่ม วิทยานิพนธ์
ล ำดับ

ประเภท
เรื่อง หวัหน้าโครงการ

11 องค์ประกอบของภำวะผู้น ำนวตักรรมทำงกำรพยำบำลที่โรงพยำบำลเฉพำะทำง
มะเร็ง เขต 4 กรมกำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข
The Factors of Nursing Innovation Leadership at Specialized Cancer 
Hospital in The Fourth Regions in the Department of Medical Services
under the Ministry of Public Health

ล ำพ ู สนั่นเอือ้                  
พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต
สำขำวชิำกำรบริหำรกำรพยำบำล
บณัฑิตวทิยำลัย มหำวทิยำลัย คริสเตียน



12 ปจัจยัท ำนำยพฤติกรรมโภชนำกำรในผู้ปว่ยมะเร็งศีรษะและล ำคอโรงพยำบำล
มะเร็งชลบรีุโรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ (Factors Predicting Nutritional  
Behaviors among Patients with Head and Neck Cancer at Chonburi 
Cancer Hospital)

พว.รังสันต์   ไชยค ำ             
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



13 เปรียบเทียบผลกำรรักษำระหวำ่งกำรฉำยรังสีแบบมำตรฐำนกบักำรฉำยรังสีแบบ
สัดส่วนน้อยกวำ่มำตรฐำนในผู้ปว่ยมะเร็งเต้ำนมหลังกำรผ่ำตัดเต้ำนมทั้งเต้ำ : 
กำรศึกษำยอ้นหลังจำก 1 สถำบนั (Comparison of treatment outcome 
between  Hypofractionated radiotherapy and Conventional 
radiotherapy in postmastectomy breast cancer : A retrospective 
study from single institute)

แพทยห์ญงิช่อแกว้  โตวณะบตุร
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



14 ปริมำณรังสีที่ได้รับเมื่อเขำ้ปฏบิติักำรฟืน้คืนชีพผู้ปว่ยตรวจทำงเวชศำสตร์
นิวเคลียร์ Estimaeted dose received by resuscitation personnel 
following the CPR  operation of a patient undergoing a Nuclear 
Medicine Scintigraphy

นำยปญำ  ทรรทรำนนท์   
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



15 อตัรำผ่ำนค่ำแกมมำส ำหรับกำรทนวนสอบแผนรังสีรักษำเทคนิคปรับควำมเขม้
และปรับควำมเขม้หมุนรอบด้วยอปุกรณืทวนสอบ Electronic portal imaging 
device (Gamma Passing Rate for Intersity Modulated Radiation 
Therapy and Volumetric Modulated Arc Therapy Plan Verification by 
Electronic portal imaging device)

นำยเฉลิมชำติ   บญุส่ง   
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



16 ควำมรู้ ทัศนคติ และกำรปฏบิติัเกีย่วกบักำรปอ้งกนักำรติดเชื้อในผู้ปว่ยมะเร็งของ
พยำบำลวชิำชีพ(Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding 
Infection Prevention in Cancer Patients Among Registered Nurses)

นำงยวุลี   ฉำยวงศ์             
คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวทิยำลัยเชียงใหม่



17 ควำมคำดหวงัของบคุลำกรทำงกำรแพทยต่์อบทบำทและควำมสำมำรถของเภสัช
กรที่ใหก้ำรบริบำลทำงเภสัชกรรมแกผู้่ปว่ยโรคมะเร็ง ( Expectation of 
healthcare professionals toward the roles and abilities of 
pharmacists who provide pharmaceutical care for cancer patients )

นำงสำวณัฐนิชำ  ปยิะโสภำ
นำงสำวชนิตำ  ชัยยำนนท์        
คณะเภสัชศำสตร์  มหำวทิยำลัยเชียงใหม่



18 อตัรำกำรรอดชีวติที่ 2 ปใีนผู้ปว่ยมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะลุกลำมเฉพำะที่ ที่มำ
รับกำรรักษำฉำยรังสีแบบรังสีแปรควำมเขม้ในโรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ
(Preliminary results of Intensity Modulated Radiation Therapy in 
nasopharyngeal cancer : the Chonburi Cancer Hospital experience)

แพทยห์ญงิสิเรนทรำ   หวงัลิขติกลู     
กลุ่มงำนรังสีรักษำ  โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ





เดี่ยว รว่ม วิทยานิพนธ์
ล ำดับ

ประเภท
เรื่อง หวัหน้าโครงการ

19 กำรวจิยัแบบทดลองทำงคลินิกเพือ่ศึกษำผลของวุน้ชุ่มปำกต่อสุขภำพช่องปำก
และโภชนำกำรในผู้ปว่ยมะเร็งศีรษะและคอที่มีอำกำรปำกแหง้หลังจบรังสีรักษำ   
(A Randomized Controlled Trial for Efficacy of Oral  Moisturizing Jelly
 on Oral Health and Nutrition in  Post- radiotherapy Head and Neck 
Cancer Patients with Xerostomia)  (ต่อเนื่อง)

ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ    หล ำอบุล   
ภำควชิำศัลยศำสตร์และเวชศำสตร์ช่องปำก 
คณะทันตแพทยศำสตร์  
มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ
ทพญ.ออนอง  มั่งค่ัง        
ทพญ.อรพนิท์  โชคชัยธรรม
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



20 กำรศึกษำแบบสุ่มเปรียบเทียบระหวำ่งกำรรักษำด้วยรังสีรักษำร่วมกบักำรใหย้ำ
เคมีบ ำบดักบักำรรักษำด้วยรังสีรักษำร่วมกบักำรใหย้ำเคมีบ ำบดัตำมด้วยกำรใหย้ำ
เคมีบ ำบดัเพิม่เติมในผู้ปว่ยมะเร็งปำกมดลูกระยะลุกลำมเฉพำะที่ (Randomized
 controlled trial comparing concurrent
chemoradiation versus concurrent chemoradiation
followed by adjuvant chemotherapy in locally advanced
cervical cancer patients) (ต่อเนื่อง)

แพทยห์ญงิช่อแกว้    โตวณะบตุร
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



21 กำรศึกษำกำรใช้ Infrahyoid flap ในกำรซ่อมแซมหลังผ่ำตัดมะเร็งช่องปำก 
Infrahyoid flap in oral reconstruction following carcinoma resection

นำยแพทยอ์ดิษฐ์   โชติพำนิช   
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



22 กำรรอดชีพและรูปแบบกำรรักษำในผู้ปว่ยมะเร็งปอดระยะลุกลำมที่รักษำด้วยยำ 
EGFR-TKI ในโรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ ในป ีพ .ศ. 2554 - 2559

นำยแพทยสิ์ทธ ิสุขอวยชัย   
กลุ่มงำนเคมีบ ำบดั โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ 



23 โมเดลสมกำรโครงสร้ำงเชิงเส้นของพฤติกรรมกำรท ำงำนที่มุ่งนวตักรรมของ
พยำบำล ในโรงพยำบำลมะเร็งภมูิภำค กรมกำรแพทย์

พว.ลำวลัย ์ รักษนำเวศ             
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ



24 กำรดูแลรักษำควำมปลอดภยัของผู้ปว่ยภำยในโรงพยำบำลภำครัฐ (Patient 
Safety Culture Research of Public Hospital)

นักศึกษำสำขำวชิำกำรจดักำร 
ภำควชิำบริหำรธรุกจิ มหำวทิยำลัยบรูพำ         
นำงสำวพชัรี      พร้ิงพร้อม 
นำยเกรียงไกร    ดีบญุชัย
นำยณัฐถำพร      พรสมบรูณ์กจิ
นำยสหรัฐ     ชินำยต์
นำงสำววำสนำ    จนัทำคำม
นำงสำววนัทกำนต์  สพร่ังผล 
Miss Estrellita     Jovissa A.
อำจำรยสิ์รินทร  เทพมังกร     (ที่ปรึกษำ)



25 กำรศึกษำแบบสุ่มเปรียบเทียบระหวำ่งกำรรักษำด้วยรังสีรักษำร่วมกบักำรใหย้ำ
เคมีบ ำบดักบักำรรักษำด้วยรังสีรักษำร่วมกบักำรใหย้ำเคมีบ ำบดัตำมด้วยกำรใหย้ำ
เคมีบ ำบดัเพิม่เติมในผู้ปว่ยมะเร็งปำกมดลูกระยะลุกลำมเฉพำะที่ (Randomized
 controlled trial comparing concurrent
chemoradiation versus concurrent chemoradiation
followed by adjuvant chemotherapy in locally advanced
cervical cancer patients) (ต่อเนื่อง)

แพทยห์ญงิช่อแกว้  โตวณะบตุร
ร่วมกบั คณะแพทยศ์ำสตร์ วชิรพยำบำล  คณะแพทย์
ศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่  คณะแพทยศ์ำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย  คณะแพทยศ์ำสตร์ 
มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ โรงพยำบำลภมูิพลอ
ดุลยเดช โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง  โรงพยำบำล
มะเร็งลพบรีุ โรงพยำบำลมะเร็งอดุรธำนี โรงพยำบำล
มะเร็งอบุลรำชธำนี



26 กำรมีสติแบบไทยพทุธศำสนำส ำหรับกำรจดักำรควำมปวดในผู้ปว่ยมะเร็ง : 
กำรศึกษำเบือ้งต้น Thai Buddhism-based Mindfulness for Pain 
Management in Thai Outpatients with Cancer : A Preliminary Study

ดร.ศรีสุดำ   งำมข ำ 



เดี่ยว รว่ม วิทยานิพนธ์
ล ำดับ

ประเภท
เรื่อง หวัหน้าโครงการ

27 ปจัจยัท ำนำยควำมวำ้เหวข่องผู้ปว่ยโรคมะเร็งศีรษะและล ำคอที่พกัรักษำใน
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ FACTORS PREDICTING LONELINESS OF 
HOSPITALIZED HEAD AND NECK CANCER PATIENTS IN CHONBURI 
CANCER HOSPITAL

พว.ลัดดำวลั   ฟองค์
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ




