
1 5210370001 นพ.กชกร หะรารักษ์ โสต ศอ นาสิกวทิยา การศึกษาเปรียบเทยีบผลการตอบสนองต่อยาพน่จมูกสเตียรอยด์ใน

โรคจมูกอักเสบภมูิแพ ้ และไม่ใช่ภมูิแพ้

Comparison of therapeutic response with 

intranasal corticosteroids between allergic 

rhinitis and non-allergic rhinitis

2 5210370002 พญ.กัญญวสิาข์ คัตตพนัธ์ อายุรศาสตร์ อาการทางคลินิกที่สงสัยวณัโรคปอด มีผลต่อการวนิิจฉัยโรคมะเร็ง

ปอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Clinically suspicious of pulmonary tubeculosis 

influences the diagnosis of lung cancer in 

Songklanagaind Hospital

3 5210370003 พญ.กัญญา เลิศเกียรติกร จิตเวชศาสตร์ การด าเนินโรคติดสุราหลังการถอนพษิสุราในผู้ปว่ยที่ได้รับยา  

topiramate ติดตามการรักษาหนึ่งปี

Course of alcohol dependence after alcohol 

detoxification in patiramate naturalistic study of 

I year follow up 

4 5210370005 นพ.กานต์ ทพิย์ศรี เวชศาสตร์ฉุกเฉิน การใช้วสัดุปดิแผลเซลลูโลส โดยใช้เทคโนโลยีไบโอนาโนเซลลูโลส 

เทยีบกับการท าแผลแบบวธิมีาตรฐานในการรักษาบาดแผลชนิดแบบ

เฉียบพลันลึกระดับสองที่หอ้งฉุกเฉิน

Comparison of Bio-nanocellulose and 

Convention wound-dressing on acute superfiicial 

wound at emergency room

5 5210370006 นพ.กิตติพชิญ์ บรรณางกูร รังสีวทิยาวนิิจฉัย ลักษณะความแตกต่างทางภาพแม่เหล็กไฟฟา้ระหวา่งภาวการณ์ติด

เชื้อของกระดูกสันหลังจากเชื้อวณัโรคและแบคทเีรีย

The differentiation of Magnetic resonance 

characteristice between Tuberculous spondylitis 

and Pyogenic spondylitis

6 5210370007 พญ.กิตติมา พรสุขศิริ ศัลยศาสตร์ การเปล่ียนแปลงทางพนัธกุรรมของยีน c-KIT และ PDGFRA ในโรค

เนื้องอกของกระเพาะอาหารและล าไส้ในภาคใต้ของประเทศไทย

c-KIT and PDGFRA mutations in gastrointestinal 

stromal tumal in southem of Thailand 

ล ำดบัที่

สำรนิพนธ/์งำนวิจัยของนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก ปีกำรศึกษำ 2554 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ

7 5210370008 นพ.กิตติศักด์ิ ต้ังสัตยาธษิฐาน อายุรศาสตร์ การศึกษาประเมิณวธิกีารพน่ยาของผู้ปว่ยในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ดดยพจิารณาสัดส่วนการพน่ยาที่ถูกต้องและปจัจัยที่ส่งเสริม

Assessment of patient's inhalation technique in 

Songklanagarind Hospital Proportion of correct 

inhaler tecique and influenced factors 

8 5210370009 นพ.เกียรติ ถีวฒิุตา จักษวุทิยา ผลการรักษาโรคมะเร็งจอตาในผู้ปว่ยเด็กโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

ระยะเวลาการมีชีวติอยู่โดยไม่มีโรค

Treatment outcome of Retinoblastorma in 

Songklanagarind Hospital in term of disease free 

survival

9 5210370010 พญ.คนึงนิจ กิตติกูลไพศาล จักษวุทิยา ลักษณะอาการทางคลินิกและระดับความรุนแรงของโรคกระจกตารูป

กรวย ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Clinical characteristic and severity of 

Keratoconus in Songklanagarind Hospital

10 5210370011 นพ.ครรชิต สดแสนรัตน์ สูติ - นรีเวชวทิยา ภาวะรกเกาะต่ ามในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Placenta previa at Songklanagarind Hospital

11 5210370012 พญ.จิตสินี ไกรเทพ วสัิญญีวทิยา ระยะเวลาในหอ้งพกัฟื้นของผู้ปว่ยสูงอายุที่มารับการระงับความรู้สึก

แบบทั้งตัวเปรียบเทยีบระหวา่งฟโีวฟลูเรนและเดสฟลูเรน

Length of PACU stay in elderly patients after 

general anesthesia compare desfkurane with 

sevoflurane

12 5210370013 พญ.จิรวดี สถิตเรืองศักด์ิ อายุรศาสตร์ การศึกษาระบาดวทิยา การรักษาและผลการรักษาโรคไข้กระดูกฝ่อ

ในประชากรภาคใต้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

The epidemiology treatment and outcome of 

aplastic anemia in Songklanagarind Hospital

13 5210370015 พญ.เจะรอบยีะ บนิสาอิ กุมารเวชศาสตร์ ผลลัพธแ์ละปจัจัยเส่ียงที่มีผลต่อเลือดออกอย่างรุนแรงในการติดเชื้อ

เลือดออกเตงกี่

Outcome and risk factor of severe bleeding in 

dengue viral infection

14 5210370016 นพ.ฉัตรชัย สีสรรพ์ ประสาทศัลยศาสตร์ ภาวะติดเชื้อแผลผ่าตัดทางระบบประสาท Neurosurgical site infection



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ

15 5210370017 พญ.ชนิสา ล่ิวรัศมี โสต ศอ นาสิกวทิยา การรักาเบื้องต้นของภาวะเส้นประสาทหเุส่ือมเฉียบพลันโดยไม่ทราบ

สาเหตโดยการฉีดสเตียรอยต์เข้าหชูั้นหลาง

Primary treatment of idiopathic sudden 

sensorineural hearing loss with intratympanic  

steroid injection 

16 5210370018 พญ.ชุตินันท์ สุปราณี อายุรศาสตร์ การคาการณ์การพบรายโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองในไขกระดุกจากผล

การตรวจนับเม็ดเลือดในผู้ปว่ยโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองที่เข้ารับการ

รักษาในดรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Prediction of the CBC results to the lymphoma 

involving bone  marrow in Songklanagarind 

Hospital

17 5210370019 พญ.ชุษณา เพชรพเิชฐเชียร สูติ - นรีเวชวทิยา เปรียบเทยีบผลของการใส่สายสวนปสัสาวะระยะส้ันและระยะยาว ใน

ผู้ปว่ยหลังการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดและผ่าตัดแก้ไขภาวะอุ้งเชิง

กรานหย่อน

Urinary outcomes following short term and long 

pelvic  floor reconstruction

18 5210370020 นพ.ฐากูร พนูธนานิวฒัน์กุล ศัลยศาสตร์ การศึกษาหาปจัจัยเส่ียงของผู้ปว่ยที่มีผลต่อการไม่พฒันาของเส้น

เลือดที่เกิดจากผ่าตัดเชื่อมต่อระหวา่งเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดด าใน

การฟอกเลือดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Risk factors determining failure to matutation in 

arteriovenous fistulas at Songklanakarind Hospital

19 5210370021 พญ.ฐาปนี สมบรูณ์ อายุรศาสตร์ การศึกษาผลกระทบของภาวะออกซิเจนในเลือดพร่องและภาวะ

คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดค่ังต่อชาญปญัญาในผู้ปว่ยโรคปอดอุดกั้น

เร้ือรัง

Effect of hypoxia and hypercapnia on cognitive 

function in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease

20 5210370022 พญ.ฐิตาภรณ์ วนัดี เวชศาสตร์ฟื้นฟู การศึกษาการเปล่ียนแปลงการน ากระแสประสาทมีเดียนหลังการ

ผ่าตัดรักษากลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถุกกดทบัในอุโมงค์ข้อมูล

ในการผ่าตัดแบบมาตรฐานและการผ่าตัดโดยใช้เคร่ืองช่วยถ่าง PSU 

retractor

Postoperative median nerve conduction study 

changes after carpal tunnel syndrome



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ

21 5210370023 พญ.ฐิติยา เจริญไว กุมารเวชศาสตร์ ความชุกของการสูบบหุร่ีในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นเทศบาลนคร

หาดใหญ่

Prevalece of cigarette smoking in schoolchildren 

aged 13 - 15 years in Hat Yai

22 5210370024 พญ.ณิชยา วฒันก าธรกุล เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปจัจัยที่มีผลต่อระยะเวลาพกัรักษาในหน่วยสังเกตุอาการขอองผู้ปว่ย

ที่มาด้วยอาการไข้

Predicting Factors for Observation Unit kength of 

stay in Oatient with Fever

23 5210370025 พญ.ทศันีย์วรรณ กุลบญุ อายุรศาสตร์ การศึกษาแบบไปข้างหน้าโดยใช้เลือดของผู้ปว่ย ท าใหเ้ยื่อหุ้มปอด 

ติดกันในภาวะน้ าในช่องเยื่อหุ้มปอดที่เกิดจากโรคมะเร็ง

A Prospective study of autologous blood 

pleurodesis for malignant pleural effusion

24 5210370026 นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารเวชศาสตร์ โรคเปลือกต่อมหมวกไตหนาเกินก าหนด ประสบการณ์ 15 ป ีใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Congenital adnenal hyperplasia 15 year 

experience in Songklanagarind Hospital

25 5210370027 นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์ ศัลยศาสตร์ ภาวะการแสดงออกของยีน WT1 ในมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงชนิด 

adenocarcinoma(Expression of WTI in colorectal 

adenocarcinoma)

The expression of WT1 in colorectal 

adenocarcinoma

26 5210370029 นพ.ธรีะชัย เรืองสวา่ง รังสีวทิยาวนิิจฉัย การถ่ายภาพหลอดน้ าเหลืองด้วยเคร่ืองตรวจแม่เหล็กไฟฟา้ชนิด 3 เท

สลา ในผู้ปว่ยที่มีอาการบวมน้ าเหลือง:ประสบการณ์ในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์

3.0 Tesla Magnetic Resonance 

Lymphangiography in patients wuth 

lymphedema in Songklanagarind Hospital : Intial 

experience.

27 5210370030 พญ.นริสา รัตนเลิศ จักษวุทิยา ค่าปกติของคล่ืนไฟฟา้การกลอกตาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Normal value of Electro-oculogram in 

Songklanagarind Hospital

28 5210370032 นพ.บณัฑิต ลีธนาภรณ์ จักษวุทิยา โรคเซลล์ต่อมน้ าเหลืองเจริญผิดปกติในเนื้อเยื่อลูกตาในรพ.สงขลา

นครินทร์

Lymphoproliferative disorder of the Icular 

Adnexa in Songklanagarind hospital 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ

29 5210370033 นพ.บษุยมาศ ทพิย์ศรี โสต ศอ นาสิกวทิยา การใช้ DPOAE ในการพยากรณ์โรคการตอบสนองต่อการรักษาของ

โรคประสาทหเูส่ือมเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ

As a prognostic investigation in idiopathic 

sudden sensorineural hearing loss

30 5210370035 พญ.ปญัจมาสน์ นิวาเวศน์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน การประเมิณภาวะการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดงส่วนปลายในยางค์

ล่างโดชใช้ดัชนีค่ความดันโลหติของรยางค์ล่างและรยางค์บน

The verification of The ankle-Brachial Index (ABI) 

In Lower Peripheral Vascular Trauma 

31 5210370036 พญ.ปญัรส คงปญัญา รังสีวทิยาวนิิจฉัย การศึกษาลักษณะปกติทางกายวภิาคและความผันแปรของหลอด

เลือดแดงในช่องทอ้งโดยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ที่มีตัวรับ

สัญญาณเอกซเรย์มากในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Multidetector CT angiography imaging in the 

evaluation of the Intraabdominal artery and 

nomal variants in Songklanakarind hospital.

32 5210370037 นพ.ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์ รังสีวทิยาวนิิจฉัย การลดปริมาณรังสีในการท าเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ของผู้ปว่ยเด้กคงจะ

สามารถในการแปลแผลได้หรือไม่

Does dose reduction protocol in pediatric CT 

can maintain diagnostic confidence ? 

33 5210370038 นพ.พงศ์พรีะ ตรีรัตน์พนัธุ์ ออร์โธปดิิกส์ ความสัมพนัธท์างมหกายวภิาคของเส้นประสาทนิวกับ A1 pullye ใน

ผู้ปว่ยนิ้วหวัแม่มือล็อค การศึกษาสแกนแม่เหล็กไฟฟา้

Preliminary Results of Anatornical Relationship 

of Digital Nerve to  skin in Trigger Thumb :MRI 

Study

34 5210370039 นพ.พงษจ์รัส หนุนอนันต์ อายุรศาสตร์ การศึกษาแบบไปข้างหน้าโดยใช้ยาสเตติน ในผู้ปว่ยโรคถุงลมปอดโปง่

พองในการลดการก าเริบแบบเฉียบพลัน

Prospective study of statin for prevention 

exacerbation in COPD patient

35 5210370040 นพ.ณัฐรุทธิ์ กุลภาวสุีวรรณ์ สูติ - นรีเวชวทิยา ผลของ Misoprostol อมใต้ล้ินเตรียมปาดมดลูกก่อนการเก็บเยื่อบุ

โพรงมดลุกที่คลีนิกในสตรีวยัหมดระดู

Effect of Sublingual Misoprostol on cervical 

priming prior to office endometrial biopsy in 

postmenopausal woman A randomized 

controlled trial (A Prelimonary report)



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ

36 5210370041 นพ.พรพนิต ดิสนีเวทย์ ออร์โธปดิิกส์ การศึกษาโดยการทดลองเร่ืองผลของการท าใหป้ราศจากเชื้อต่อการ

ยับยั้งเชื้อแบคทเีรียของลูกปดัอะคริลิกผสมยาปฏชิีวนะ หลังเก็บไว้

เปน็ระยะเวลา 6 เดือน

The Effect of sterilization on antibiotic beads 

after 6-months storage : An experimental study

37 5210370042 นพ.พรรณราย ช่วยพฒัน์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู การศึกษาเปรียบเทยีบผฃการใช้แผ่นกระจายน้ าหนักกระดูกเทา้ส่วน

หน้าแบบมาตรฐานและแผ่นกระจ่ายน้ าหนักกระดูแบบเทา้แบบ

ประยุกต์ในผู้ปว่ยโรคเนินใต้นิ้วเทา้อักเสบแบบปฐมภมูิ

Comparison of conventional metatarsal pad and 

new metatarsal pad in primary metatarsalgia

38 5210370043 พญ.พลาย ชี้เจริญ อายุรศาสตร์ ผลของการรับประทาน levothyroxine หลังและก่อนอาหารต่อระดับ

 thyrotropin ในผู้ปว่ยไทรอยด์ท างานต่ าชนิดปฐมภมูิ

Effects of taking levothyroxine after and before 

meals on the thyrotropin levels in patients with 

primary hypothyroidism 

39 5210370044 นพ.พศิีษฎ์ ลีลาสวสัด์ิสุข โสต ศอ นาสิกวทิยา การคดกรองจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานโดยใช้แพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัวด้วยการใช้ภาพถ่ายจอประสาทตา

Screening for Diabeticc Retinopathy by family 

Physicains Using Diagital Fundus Photography 

40 5210370045 พญ.พทุธชิาติ ขันตี กุมารเวชศาสตร์ ผลลัพธแ์ละปจัจัยเส่ียงที่มีผลต่อภาวะดับวายในการติดเชื้อไวรัสเตงกี่ Outcome and risk factors of hepatic failure in 

dengue viral infection

41 5210370046 พญ.แพร พลันสังเกตุ วสัิญญีวทิยา การศึกษาประสิทธภิาพการปอ้งกันอุบติัการณ์คล่ืนไส้อาเจียนในผุ้

ปว่ยที่รับเข้าผ่าตัดเปล่ียนข้อสะโพกหรือข้อเข่าที่ได้มอฟนีในช่องไข

สันหลังการศึกษาขั้นต้น

Randomized controlled trial of a prophylaxis of 

postoperative nausea and vomiting in patients 

receiving intrathecal morphine for major 

orthopedic surgery: preliminary data



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ

42 5210370047 พญ.โพชฌงค์ สิริวทิยาปกรณ์ ออร์โธปดิิกส์ การศึกษาน าร่องในการรักษากระดูกไหปลาร้าหกัด้วยเคร่ืองพยุงไห

ปลาร้าแบบปรับเองได้เทยีบกับเคร่ืองพยุงไหปลาร้าแบบมาตรฐาน

A comparison outcome of treatment in patient 

with fracture mid-shaft of clavicle between self-

adjustable figure of eight bandage and 

conventional figure of eight bandage, a 

preliminary report

43 5210370048 พญ.ไพลิน สถาพรชัยสิทธิ์ รังสีวทิยาวนิิจฉัย อัลตร้าซาวด์ช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะลมร่ัวเข้าสู้โพรงเยื่อหุ้มปอด

ในการเจาะดูดน้ าจากโพรงเยื่อหุ้มปอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

หรือไม่

Is utrasound guided thoracocentesis in 

Singklanagarind hospital helpful in decrease the 

incidece of pneumothorax complication? 

44 5210370049 พญ.ภทัรธรีา โรหโิตปการ รังสีวทิยาวนิิจฉัย ความสัมพนัธร์ะหวา่งภาพวนิิจฉัยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพวิเตอร์กับ

รูปแบบการรักษาในผู้ปว่ยภาวะล าไส้อุดตันศึกษาในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์

Exploratory study study in relation ship of 

pattern CT finding in gut obstruction and 

selected modality of treatment in 

Songklanagarind Hospital

45 5210370051 นพ.มนต์ มีแก้ว รังสีวทิยาวนิิจฉัย ปจัจัยที่มีผลในการท านายการเกิดการบาดเจ็บของเส้นเลือดแดงใหญ่

ในทรวงอกในผู้ปว่ยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอก

What aree the risk factor for prediction of blunt 

aortic in patient with blunt chest trauma ?

46 5210370052 นพ.มนุพล ต้ังทองค า โสต ศอ นาสิกวทิยา ประสิทธภิาพของยา omeprazole ต่อผุ้ปว่ยที่มีอาการจุกแน่นใน

ล าคอ

Efficacy of omeprazole for patient with globus 

sensation a randomized double-blind placebo-

controlled trial.



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ

47 5210370053 นพ.เมสิตา เนินพรหม สูติ - นรีเวชวทิยา ผลการใช้แนวทางการดูแลผุ้หญิงต้ังครรถ์เส่ียงต่อการเกิดเบาหวาน

ขณะต้ังครรถ์แบบสหสาขาวชิาชีพในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Compliance of clinical practice guideline for 

pregnant women with gestational diabetes risk 

in Songklanagarind Hospital.

48 5210370054 พญ.ฤดีกร สุวรรณานนท์ รังสีวทิยาวนิิจฉัย วธิกีารวดัความกวา้งบริเวณกลางช่องอกที่ถูกต้องแม่นย าที่สุดของ

ภาพรังสีทรวงอกในผู้ปว่ยที่สงสัยการบาดเจ็บของหลอดเลือดมหญ่ใน

ทรวงอก

The most effective method of widening 

mediastinum measurement in detection of 

traumatic aortic injury

49 5210370055 พญ.เลิศลักษณ์ สุวรรณสุโข วสัิญญีวทิยา เปรียบเทยีบการเคล่ือนไหวของกระดูกสันหลังส่วนคอในขณะที่ใส่

เคร่ืองช่วยหายใจระหวา่งอุปกรณ์ Pentax Airway Scope และ 

GlideSope video laryngoscopy

A comparison of cervical spine movement 

during trachel intubation when using a Pentax 

Airway Scope และ GlideScope video 

laryngoscopy.

50 5210370056 พญ.วรพรรณ เอ่งฉ้วน กุมารเวชศาสตร์ อาจผิดปกติของพฒันาการระบบอวยัวะเพศ ประสบการณ์ 15 ป ีใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Disorders of sex development 15 year 

exoerience in Songklanagarind Hospital

51 5210370058 นพ.วรุตม์ พสุิทธนินทกุล ศัลยศาสตร์ ความสัมพนัธร์ะหวา่งการแสดงออกของตัวรับเอสโตรเจนและโปรเจส

เทอโรนกับการพยากรณ์โรคในผู้ปว่ยมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์

The fractionated hormone receptor expression 

enhances prognostic prediction in breast cancer 

patients in Songklanakarin Hospital

52 5210370059 นพ.วธิมิา แสงตะวนั สูติ - นรีเวชวทิยา ความสูงของมารดาและความเส่ียงในการผ่าทอ้งคลอดเนื่องจากภาวะ

ผิดสัดส่วนระหวา่งศรีษะทารก และอุ้งเชิงกราน

Meternal height as a risk factor for cesarean 

section due to cephalpelvic disproportion



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ

53 5210370060 พญ.วมิานะ ภกัดีธนากุล วสัิญญีวทิยา การศึกษาเปรียบเทยีบเวลาที่ใช้ในการใส่ทอ่ช่วยหายใจโดยอุปกรณ์

แบบมาตรฐาน (Mclntosh laryngoscape) กับแบบมีกล้อง

(Glidescope)ในผู้ปว่ยที่มีภาวะอ้วน

Comparison of intubating time with Glidescope 

and Mclntosh laryngoscope in obese patients

54 5210370061 นพ.วรีพงศ์ วฒันาวนิช อายุรศาสตร์ การท านายภาวะหลอดเลือดเอออร์ต้าช่องทอ้งตีบแข็งในหญิงวยัหมด

ประจ าเดือนที่มีมวลกระดูกส่วนเอวสุงผิดปกติ

prediction of abdominal aortic calcification in 

post menopausal women by discordantly high 

spinal bone mineral density

55 5210370062 นพ.ศิริวฒัน์ แสนเฉย ศัลยศาสตร์ อุบติัการณ์และปจัจัยเส่ียงของภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติใน

ผู้ปว่ยอุบติัเหตุ

Incidence and risk factors of acute traumatic 

coagulopathy

56 5210370063 นพ.สมพล ต้ังกิจวณิชย์เจริญ วสัิญญีวทิยา การศึกษาเปรียบเทยีบผลส าเร็จของการใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดปดิ

ครอบกล่องเสียงแบบi-gel กับ laryngeal mask airway Unique

A randomized crossover trial comparing the i-gel 

supraglottic airway and the disposable laryngeal 

mask airway (LMA-Unique)

57 5210370064 พญ.กันทรา แซ่ล่ิม กุมารเวชศาสตร์ การศึกษาแบบ randomized controlled trial ถึงผลการส่ง

ข้อความส้ันทางโทรศัพทต่์อการเปล่ียนแปลงดัชนีมวลกายในเด็กอายุ 

3-7 ป ีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF A TEXT 

MESSAGE-BASED INTERVENTION ON BODY MASS 

INDEX CHANGE IN CHILDREN AGED 3-7 YEARS IN 

HATYAI MUNICIPALITY

58 5210370065 พญ.สุกัลยา ปญัญาวฒันาภรณ์ อายุรศาสตร์ การตอบสนองต่อการใหส้ารน้ าในผู้ปว่ยช็อกเหตุพษิติดเชื้อ 

เปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงผลต่างความดันช่วงหวัใจบบีและคลาย

โดยการวดัอัตโนมัติและการวดัโดยการค านวณ

Assessment fluid reponsiveness in septic shock 

patients Comparison between automated and 

manually calculated pulse pressure variation



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ

59 5210370066 พญ.สุดารัตน์ ลูกมณี โสต ศอ นาสิกวทิยา ลักษณะทางคลีนิกของผู้ปว่ยกลืนล าบากที่การตรวจบนัทกึภาพ

เอกซเรย์กลืนแปง้ลงบนแถบวดิิทศัน์ใหผ้ลบวก

Clinical manifestations of dyphagia with 

abnormal videofluoroscopic findings 

60 5210370067 นพ.สุรัตน์ สุทธตัินตยาภรณ์ ออร์โธปดิิกส์ การพฒันาแผ่นหนุนสะโพกแบบมหาวทิยาลัยสงขลานรินทร์ ในการ

ปอ้งกันกระดูก สะโพกหกัในผู้สูงอายุ

Development of PSU Hip Protector for Prevent 

Hip Fracture : Biomechanical and Complicance 

Study.

61 5210370068 พญ.สุอัมภา ด้วงสังข์ จักษวุทิยา อัตราส่วนของแสงสะทอ้นจากกระจกตาจากรูปภาพที่ได้จากกล้อง

ดิจิตอลในวยัหนุ่มสาว

The Central Corneal Light Relflex 

Ratio(CCLRR)from photographs deriveed from a 

Digital Camera in Young Adults.

62 5210370069 นพ.อธริาช เมืองแสน ออร์โธปดิิกส์ การศึกษาเปรียบเทยีบชีวกลศาสตร์ของการรักษาโรคโดยการยึดตรึง

ภายในกระดูกเบา้สะโพกหกัในรูปแบบต่าง ๆ

Biomechanic comparison of three different 

internal fixation in the treatment of the 

posterior wall fracture of the acetabulum: 

conventional vs locking reconstruction plate

63 5210370071 พญ.อรุณ กฤษณาสกุล ศัลยศาสตร์ จ านวนต่อมน้ าเหลืองและปจัจัยเกี่ยวกับต่อมน้ าเหลืองอื่นต่อผลการ

ผ่าตัดของผู้ปว่ยมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง

Adequate number of lymph node & other 

associated lymph node factors on outcome in 

patient with colorectal cancer

64 5210370072 นพ.อัคเณศร์ เมฆานุวงศ์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปจัจัยที่มีผลต่ออัลตราซาวด์พบภาวะเลือดออกใหม่ช่องทอ้ง ส าหรับ

ผู้ปว่ยอุบติัเหตุ ณ หอ้งฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Factors Predicting Positive FAST Results to 

detect Hemoperitonneum



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ สกุล ภำควิชำ หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำไทย หัวขอ้สำรนิพนธ์ภำษำอังกฤษ

65 5210370074 พญ.อัชฌา พงศ์พทิกัษด์ ารง กุมารเวชศาสตร์ ผลลัพธแ์ละปจัจัยสัมพนัธข์องภาวะหายใจล้มเหลวในเด็กที่เปน็

ไข้เลือดออกเด็งกี่

OUTCOMES AND ASSOCIATED FACTORS OF 

DENGUE HEMORRHAGIC FEVER-CAUSED ACUTE 

RESPIRATORY FAILURE IN THAI CHILDREN 

66 5210370075 พญ.อัสวานีย์ รอกา สูติ - นรีเวชวทิยา ผลการต้ังครรถ์ของสตีมุสลิม ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ A pregnancy outcomes in muslim women at 

Songklanagarind Hospital

67 5210370076 พญ.เอื้ออารี พร้อมเพรียง กุมารเวชศาสตร์ การศึกษารูปแบบและปจัจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของพฒันาการ

ด้านทกัษะการปรับตัวของเด็กกลุ่มอาการออทซึิม

Development trajectory in children with autism 

spectrum disorders.

68 5210370077 พญ.ไอยรัตน์ ทองก าเหนิด โสต ศอ นาสิกวทิยา ประสิทธผิลของ Epley's maneuver ในการรักษาโรคเวยีนศรีษะที่

สัมพนัธก์ับการเปล่ียนทา่ที่ตรวจไม่พบการกระตุกของตา

Efficacy of the Epley's maneuver in treatment of 

subjective benign paroxysmal positional vertigo 

69  5310370033 นพ.พรชัย ประเสริฐวชิรากุล เวชศาสตร์ครอบครัว การอภวิเิคราะหค์วามสัมพนัธร์ะหวา่งการใช้ยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม 

statin และอุบติัการณ์การเกิดโรคเบาหวาน

Statin therapy and Diabetes incidnt :A Meta-

Analysis of Ramdomised Piacedo-Controlled 

Trials

70  5310370036 พญ.พกิุลแก้ว พยุงพนัธุ์ เวชศาสตร์ครอบครัว การนอนไม่หลับของผู้ปว่ยที่หน่วยการบริการปฐมภมูิโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์

Insomnia in Patient of Primary Care Unit of 

Songklanagarind hospital

71  5310370044 พญ.วดี อัมรักเลิศ เวชศาสตร์ครอบครัว ความแม่นย าในการวนิิจฉัยจอประสาทตาผิดปกติเบาหวานโดยแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัวด้วยการใช้ภาพถถ่ายจอภาพประสาทตา

Accuracy of Diagnosis of Diabetic Retinopathy by 

family physicians Using digital fundus 

photography




