
เดี่ยว รว่ม วทิยา นิพนธ์

1 การรอดชีพของผู้ปว่ยมะเร็งปอดที่รักษาด้วยยา First-Generation EGFR-TKIs 
ในโรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ ป ีพ .ศ. 2554 - 2559 (ต่อเนื่อง)

นายแพทยสิ์ทธ ิ  สุขอวยชัย    
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



2 ผลของระบบการจา่ยยาผู้ปว่ยนอกโดยใช้เทคโนโลยสีแกนใบส่ังยาในโรงพยาบาล
มะเร็งชลบรีุ

นางพรรณนวรินทร์   แตรรัชตกลุ  
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



3 การมีสติแบบไทยพทุธศาสนาส าหรับการจดัการความปวดในผู้ปว่ยมะเร็ง : 
การศึกษาเบือ้งต้น (ต่อเนื่อง)

ดร.ศรีสุดา   งามข า    

 
5 ความชุกการใช้การรักษาทางเลือกในการรักษาในผู้ปว่ยโรคมะเร็งในภาคตะวนัออก นายแพทยอ์ดิษฐ์   โชติพานิช    

โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ


6 การพฒันานวตักรรม หมอน L-WAY SUPPORT นางสาวเพชรรัตน์   อรุณรัตน์ และนศ ม .บรูพา  
สาขาวชิาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์



7 ต้นทุนต่อหน่วยและจดุคุ้มทุนของการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและล าคอ โดย
เทคนิคการฉายรังสีแปรความเขม้เชิงปริมาตรแบบหมุนและการฉายรังสีแบบแปร
ความเขม้

นายพเิชษฐ์      อเุบอร์ 
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



8 รูปแบบการดูแลความสุขสบายในการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ
ส าหรับผู้ที่อยูใ่นระยะท้ายของชีวติ (Comfort model in Palliative Care for 
End-of-life patients)

ผศ.ดร.ยพุนิ  ถนัดวณิชย ์       
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา



9 ประสบการณ์การดูแลเพือ่การตายดีที่บา้นโดยสมาชิกครอบครัวผู้ปว่ยมะเร็งระยะ
สุดท้าย  (Caring Experience for Good Death at Home by Family 
Members of Terminally ill Cancer Patients)

ผศ.ดร.วภิา  วเิสโส          
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา



10 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ดูแลหลักต่อการรับรู้พลังอ านาจ
และพฤติกรรมการดูแลผู้ปว่ยมะเร็งศีรษะและล าคอที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
(Effects of empowerment program on power perception and caring 
behaviors among caregiver for patients with malnutrition of head 
and neck cancer.)

พว.รังสันต์   ไชยค า
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



11 การเปรียบเทียบการคงสภาพการปราศจากเชื้อของเคร่ืองมือแพทยท์ี่หอ่ด้วยผ้า 2
 ชั้น 2 ชิ้นที่เกบ็ในหอ้งเกบ็เคร่ืองมือแพทยใ์นหน่วยงาน CSSD  กบัเกบ็ตาม
หน่วยงาน(Comparison of the shelf life sterility of medical instrument 
sets and storage between CSSD and department in Chonburi cancer )

พว.กรกฎ  วเิชียรเทียบ
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



12 ความสัมพนัธร์ะหวา่งปจัจยัส่วนบคุคลความฉลาดทางสุขภาพกบัคุณภาพชีวติ
ของผู้ปว่ยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบดัในโรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบรีุ(The Relationship Between Health Literacy and Quality of Life 
in Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy in Chonburi 
Cancer Hospital)

ดร.ธานี   ขามชัย
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



13 การวจิยัแบบทดลองทางคลินิกเพือ่ศึกษาผลของวุน้ชุ่มปากต่อสุขภาพช่องปาก
และโภชนาการในผู้ปว่ยมะเร็งศีรษะและคอที่มีอาการ   ปากแหง้หลังจบรังสีรักษา 
(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 าอบุล 
ภาควชิาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
ทพญ.ออนอง  มั่งค่ัง        
ทพญ.อรพนิท์ โชคชัยธรรม
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



14
การพฒันาเคร่ืองมือแบบประเมินความต้องการการดูแลสนับสนุนของหญงิไทยที่
เปน็มะเร็งเต้านมขณะรับการรักษาเคมีบ าบดั

นางสาวสุภาณี   คลังฤทธิ์
คณะพยาบาลสาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย



ล าดบั

โครงการวิจัยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปี 2561

เรื่อง หวัหน้าโครงการ
ประเภท



เดี่ยว รว่ม วทิยา นิพนธ์
ล าดบั เรื่อง หวัหน้าโครงการ

ประเภท

15 อตัราการรอดชีพและปจัจยัพยากรณ์โรคที่เกีย่วขอ้งของผู้ปว่ยมะเร็ง ช่องปาก 
(Survival rate and prognostic factors of oral cancer)

นายแพทยสิ์ทธ ิ  เชาวน์ชื่น
โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี 
ผู้วจิยัร่วม
นพ.อดิษฐ์    โชติพานิชย์



16 การศึกษาพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมที่มีผล Triple Negative ในป ีพ.ศ. 2554 – 
2555

นางสาวเบญจมาภรณ์  จติติวรพนัธ ์ 
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



17 อตัราการรอดชีวติที่ 2 ปใีนผู้ปว่ยมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะลุกลามเฉพาะที่ ที่มา
รับการรักษาฉายรังสีแบบรังสีแปรความเขม้ในโรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ  
(Preliminary results of Intensity Modulated Radiation Therapy in 
nasopharyngeal cancer : the Chonburi Cancer Hospital experience)  
(ต่อเนื่อง)

แพทยห์ญงิสิเรนทรา   หวงัลิขติกลู     
กลุ่มงานรังสีรักษา  โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



18 โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นของพฤติกรรมการท างานที่มุ่งนวตักรรมของ
พยาบาล ในโรงพยาบาลมะเร็งภมูิภาค กรมการแพทย์

พว.ลาวลัย ์ รักษนาเวศ     
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ      



19 การพฒันาแนวปฏบิติัการพยาบาลทางคลินิกผู้ปว่ยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งกล่อง
เสียง  The  Development of clinical nursing practice guidelines for 
patients with total laryngectomy

พว.เบญจมาภรณ์ จติติวรพนัธ์
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



20 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธผิลของยา nystatin oral suspension และ 
clotrimazole troche ในการรักษาโรคติดเชื้อราแคนดิดาในช่องปาก ในผู้ปว่ย
มะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา A comparative study of the efficacy 
of nystatin oral suspension and clotrimazole troche in the treatment 
of oral candidiasis in irradiated head and neck cancer patients

ทันตแพทยห์ญงิอรพนิท์   โชคชัยธรรม
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ



21 ปจัจยัท านายคุณภาพการนอนหลับของผู้ปว่ยโรคมะเร็งศีรษะและล าคอที่พกั
รักษาในโรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ FACTORS PREDICTING QUALITY OF SLEEP
 IN CANCER PATIENTS WHO ARE ADMITTED TO CHONBURI CANCER 
HOSPITAL

พว.วลัภา  ฆะสันต์
โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ




