
1 5310370001 พญ.กัญชุมา ทองตัน อายุรศาสตร์ อาการแสดงทางคลินิก ปัจจัยกระตุ้นและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะ thyroid storm 

ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Clinical characteristic, predisposing factors and outcomes of patients 

with thyroid strom in strom in Songklanagarind Hospital

2 5310370002 พญ.กาญจน์ธิดา จันทน์วิมล จักษุวิทยา โรคไมแอสท่ีเนียเกรวิสตาท่ีพบในคลีนิคเฉพาะทางประสาทจักษุวิทยาในช่วง 6 ปี Six years of experience in ocular myasthenia gravis at the Neuro-

Ophthalmology Clinic 

3 5310370003 พญ.กิจติยา นรสิงห์ รังสีวิทยาวินิจฉัย รูปแบบภาพคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของเนื้องอกกระดูกสันหลัง The MRI patterns of the vertebral osseous tumors

4 5310370004 นพ.กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประโยชน์ของการฉีดสารทึบรังสีเพื่อประเมินท่อน้าไข่ซ้้าในผู้ป่วยมีบุตรยากท่ีได้รับ

การวินิจฉัยพบท่อน้าไข่อุดตันจากการฉีดสารทึบรังสีคร้ังแรก

The Value of Repeated Hysterosalpingography in the diagnosis of 

tubal occlusion among infertile female

5 5310370005 นพ.เกรียงไกร มั่นคง ศัลยศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกและอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง

เต้านมท่ีมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี เทียบกับกลุ่มท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี ใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2541-2550

Clinical features and survival of women diagnosed with breast cancer 

aged 40 and younger compared with those over 40 in songklanagarind 

hospital

6 5310370006 พญ.เกษศิรินทร์ โชคกิจชัย วิสัญญีวิทยา ประสิทธิภาพของการหยดสารละลายเบนซีดามีนไฮโดรคลอไรด์ท่ีถุงลมของท่อ

หายใจเพื่อป้องกันภาวะเจ็บคอภายหลังการใส่ท่อช่วยหายใจ

Efficacy of Benzydamine Hydrochloride Dropping at Endotracheal 

Tube Cuff for Prevention of Postoperative Sore Throat

7 5310370007 พญ.จริญญา พันตะรักษา เวชศาสตร์ฟื้นฟู การศึกษาเปรียบเทียบแรงกดฝ่าเท้าระหว่างการใส่แผ่นรองใต้ผ่าเท้าแบบมาตรฐาน

และแบบประยุกต์ในผู้ป่วยโรคเนินใต้นิ้วเท้าอักเสบ การวิจัยแบบไขว้กันแบบมีการ

สุ่มตัวอย่าง

Comparison of plantar pressure between standard metatarsal pad 

and modified metatarsal pad in metatarsalgia patients : A randomized 

crossover study

8 5310370008 นพ.จักรชวิน กนกกันฑพงษ์ จักษุวิทยา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส้าเร็จของการท้าผ่าตัดแก้ไขท่อน้้าตาอุดตัน Factors affecting the success of external dacryocystorhinostomy

9 5310370009 นพ.จิรยุทธ์ เมธาสิทธิ์ โสต ศอ นาสิกวิทยา การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีส่องกล้องโดยปราศจากก๊าซ

ทางรักแร้และวิธีมาตรฐาน

Gasless endoscopic thyroidectomy via total transaxillary approach 

versus conventional open thyroidectomy : A randomized controlled 

Study

10 5310370010 พญ.จุฑามาศ วิทยวีรศักด์ิ จักษุวิทยา การเปล่ียนแปลงของค่าสายตาในโรคหนังตาตกต้ังแต่ก้าเนิด Refractive changes in congenital ptosis.

11 5310370011 นพ.จุลินทร์ ชีวกิดาการ ออร์โธปิดิกส์ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Parecoxib และ ketorolac เมื่อให้

ก่อนการผ่าตัดในการระงับอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด ในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด

เช่ือมกระดูกสันหลังระดับเอวทางด้านหลัง

Comparing parecoxib and ketorolac as preemptive analgesia in patient 

undergoing posterior lumber spinal fusion

หัวขอ้สารนิพนธ์ หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก ปกีารศึกษา 2555

รหัสนักศึกษา* ชื่อ สกุล ภาควิชา หัวขอ้สารนิพนธ์ภาษาไทย หัวขอ้สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษที่



รหัสนักศึกษา* ชื่อ สกุล ภาควิชา หัวขอ้สารนิพนธ์ภาษาไทย หัวขอ้สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษที่
12 5310370012 พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา จิตเวชศาสตร์ การศึกษาเร่ืองวิถีชีวิตพอเพียงและภาวะสุขภาพจิตของชุมชนบางกล้่า  จ.สงขลา Sufficiency economy and Mental health status : Bangklam district, 

Songkhla Province

13 5310370015 นพ.เช่ียวชาญ ธัญเจริญการค้า รังสีวิทยาวินิจฉัย การวัดความสามารถในการแยกก้อนเนื้อชนิดไม่ร้ายและก้อนเนื้อร้ายของตับด้วยตา

เปล่า  โดยใช้เทคนิค diffusion-weighted imaging ในเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ 3.0 เท

สลา

Differentation between benign and malignant hepatic lesions using 

diffusion weighted imaging: efficacy of visual assessment at MRI 3.0 

tesla

14 5310370016 พญ.โซเฟีย พัฒนปรีชาวงศ์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ปัจจัยพยากรณ์การท้าหัตถการผ่าตัดช่วยชีวิตในมารดาท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด Predictor for Live-Saving Surgery in  postpartum hemorrhage

15 5310370017 พญ.ฐิตพร ธรรมเจริญวิภาส กุมารเวชศาสตร์ เปรียบเทียบความแม่นย้าของการใช้เทอร์โมมิเตอร์ 3 ชนิด ในการวัดอุณหภูมิกาย

ทารกแรกเกิด

Accuracy of temperature measurement of newborn infants : A 

comparison of three devices

16 5310370018 นพ.ณัฐชัย อิ่มพันธ์แบน สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะท่ี 2 ชนิด Adenocarcinoma ท่ี

ได้รับการรักษาด้วยวิธีฉายแสงหรือให้ยาเคมีบ้าบัดร่วมกับการฉายแสงแล้วตาม

ด้วยการผ่าตัดมดลูก

Survival rate in stage II cervical adenocarcinoma treated by radiation 

or chemoradiation follewed by hysterectomy

17 5310370019 พญ.ณัฐพร จันทร์ดียิ่ง สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ปัจจัยการพยากรณ์โรคและแบบจ้าลองอัตราการรอดชีวิตหลังจากรักษาผู้ป่วย

มะเร็งปากมดลูกท่ีมีการกลับเป็นซ้้า

Best outcome predictors and a predictive model for survival after 

secondary treatment in patients with recurrent cervical cancer

18 5310370020 พญ.ณัฐวรรณ วิถีรุ่งโรจน์ ประสาทวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างการแปรผันของตัวรับวิตามินดี BsmI และมวลกระดูกใน

ผู้ป่วยโรคลมชักท่ีได้รับยากันชักท่ีมีฤทธิ์กระตุ้นเอ็นไซม์ CYP P450

The associattion between BsmI polymorphism and bone health in 

epileptic patients who talking EIAED

19 5310370021 นพ.ดาริทธิ์ สุวรรณรัตน์ ศัลยศาสตร์ การเปล่ียนแปลงของ Fibrinolytic System ในผู้ป่วยซ่ึงได้รับการผ่าตัดมะเร็งล้าไส้

ใหญ่และไส้ตรงในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Levels of fibrinogen and D-dimer in colorectal cancer patients and 

their clinicopathological correlation

20 5310370022 นพ.ถิรภัทร โฆษะวิวัฒน์ รังสีวิทยาวินิจฉัย อุบัติการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนชนิดเฉียบพลันภายหลังการ

เจาะตัดช้ินเนื้อจากรอยโรคในปอดผ่านผิวหนังทรวงอก ภาคใต้การใช้เอกซเรย์ฟ

ลูโอโรสโคปีและเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือน้าทางในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์

Incidence and risk facfor of immediate complication after fluoroscopy 

and computed tomography for guidance transthoracic needle biopsy 

of the pulmonary lesion in songklanagarind Hospital

21 5310370023 นพ.ทรงวิทย์ พายัพวัฒนพงษ์ อายุรศาสตร์ ระดับ Thymidylate synthase (TS) mRNA และการกลายพันธุ์ของ Epidermal

 growth factor receptor (EGFR) ในเนื้อเยื่อในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่

เล็กท่ีได้รับยา pemetrexed ร่วมกับยา platinum หรือยา taxane ร่วมกับยา 

platinum

Thymidilate synthase (TS) mRNA level and tissue epidermal growth 

factor receptor (EGFR) mutation in non-small-cell lung cancer (NSCLC) 

patients receiveing pemetrexed/plainum or taxane/platinum 

chemotherapy : A prospective study of translational biomarket 

analysis
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22 5310370024 นพ.ทวิวัฒน์ สุโรจนะเมธากุล ศัลยศาสตร์ การพยากรณ์การรอดชีวิตโดยประเมินจากการตรวจติดตามระดับแล็คแตสและระ

ดับเบสในกระแสเลือดในผู้ป่วยหนักทางด้านอุบัติเหตุ

Prognostic value of lactate and base deficit clearance in critically ill 

trauma patient

23 5310370025 นพ.ธนพล นิลโมจน์ อายุรศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบผลการเหนี่ยวน้าเสมหะด้วยสารละลายโซเดียมเข้มข้นกับ

ยาพ่นซัลบูทามอลในการวินิจฉัยวัณโรคปอด

Comparison of the efficacy of sputum induction with hypertonic 

saline solution versus salbutamol nebulizer in pulmonary tuberculosis 

24 5310370026 นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล อายุรศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนไทรอยด์ และฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ในภาวะ

ไทรอยด์ท้างานปกติ

Correlation of Thyroid hormone and Thyroid stimulating Hormone in 

Euthyroid status

25 5310370028 นพ. นภนต์ จันทมณี กุมารเวชศาสตร์ การศึกษาแบบสุ่มเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแก้วหัดด่ืมในเด็กอายุ 12-30 เดือน The randomized controlled trial of a "sippy cup"  bottle weaning 

intervention among  12 to 30 month old children

26 5310370029 นพ.นันท์อัคร วิบูลย์ขวัญ ศัลยศาสตร์ การศึกษาความถูกต้องแม่นย้าของเคร่ืองวัดความต้านทานต่อการผ่าน

กระแสไฟฟ้าทรวงอกในการวัดปริมาตรเลือดท่ีสูบฉีดจากหัวใจต่อนาทีในผู้ป่วย

อุบัติเหตุ

Accuracy of cardiac output monitoring deriving from thoracic 

bioimpedance technology in trauma patient

27 5310370030 พญ.นิดา ชูข้า อายุรศาสตร์ การเปรียบเทียบระดับไทโรโทรปินหลังรักษาด้วยยาเลโวไทรอกซินก่อนอาหารเช้า 

30 นาที และ 60 นาที ในผู้ป่วยไทรอยด์ฮอร์โมนชนิดปฐมภูมิ

Comparison of thyrotropin levels between treatment with 

levothyroxine 30 and 60 minutes before breakfast in primary 

hypothyroidism

28 5310370032 นพ.ปิยพล รติวรกมล เวชศาสตร์ฉุกเฉิน การใช้ระดับซีร่ัมแลคเตทเพื่อท้านายถึงอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ

รุนแรงท่ีห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Prediction of mortality in severe trauma patients by initial serum 

lactate level at the Emergency Department, Songklanagarind Hospital 

29 5310370034 พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ อายุรศาสตร์ ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นก้าเริบของผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์

Clinical characteristics of COPD with acute exacerbation in 

songklanagarind Hospital

30 5310370035 นพ.พัทธพงศ์ จันทร์เกตุ ออร์โธปิดิกส์ การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดรักษา Carpal tunnel syndrome โดยใช้

เคร่ืองช่วยผ่าตัด PSU retractor ระหว่างศัลยศาสตร์แพทย์เฉพาะทางด้านมือและ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ท่ัวไป

Comparison surgical result of carpal tunnel release using PSU 

retractor between hand and general orthopaedist, A preliminary study

31 5310370037 พญ.พิจิตรา บุญฑริกพรพันธุ์ กุมารเวชศาสตร์ โอกาสหยุดยากันชักในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักท่ีปลอดการชัก 2 ปี แต่ยังมีคล่ืนไฟฟ้า

สมองผิดปกติ

Probability of successful antiepileptic drug discontinuation in two-year 

seizure free epileptic children with adnormal EEG

32 5310370038 พญ.พิมพ์กานต์ หล่อวณิชย์ ประสาทศัลยศาสตร์ เนื้องอกเซลล์สืบพันธุ์ในสมอง Intracranial Germ Cell Tumors

33 5310370039 นพ.ภาณุ วิริยะเสถียรกุล จักษุวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของต้อเนื้อกับความเอียงของกระจกตา ในผู้ป่วยของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Effect of Pterygium on corneal Astigmatism in Songklanagarind Hospital



รหัสนักศึกษา* ชื่อ สกุล ภาควิชา หัวขอ้สารนิพนธ์ภาษาไทย หัวขอ้สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษที่
34 5310370041 พญ.มนภัทร สุกใส สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การศึกษาทดลองผลของทรีฮาโลสเทียบกับซูโครสต่อการเคล่ือนไหว อัตราการรอด

ชีวิตและลักษณะของ อสุจิมนุษย์หลังผ่านกระบวนการแช่แข็ง

The Effects of trehalose and sucrose on human sperm motility, 

viability and morphology after cryopreservation : an experimental 

study35 5310370042 นพ.รัฐพร ดอนนาปี ศัลยศาสตร์ ความแม่นย้าของ Broselow tape ในการประเมินน้้าหนักเด็กไทย The accuracy of Broselow tape in the weight estimation of Thai 

Children

36 5310370045 พญ.วรรณภา ณ พัทลุง สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ความชุกของเยื่อบุมดลูกต่างท่ีในกลุ่มผู้ป่วย adenomyosis และ/หรือเนื้องอก

กล้ามเนื้อเรียบของมดลูก ซ่ึงมีก้าหนดการตัดมดลูก

Prevalence of Endometriosis among patients with adenomyosis 

and/or myoma uteri scheduled for hysterectomy

37 5310370046 พญ.วรรณวิภา ไชยมงคล กุมารเวชศาสตร์ ผลการรักษาและผลการท้านายโอกาสการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกเด็งกี่

ท่ีมีภาวะช็อกรุนแรง

Outcome and fatal-dengue predictive scores in profound dengue 

shock syndrome in thai children

38 5310370047 พญ.วรางคณา ฟองศรี ออร์โธปิดิกส์ เปรียบเทียบความปวดภายหลังการรักษาโรคนิวล็อคด้วย Probe knife 

เปรียบเทียบกับการใช้เข็มเบอร์ 18

Percutaneous trigger finger release, Probe Knife compared with 18-

gauge needle in postoperative pain

39 5310370048 นพ.วิชญ์ โอฬาพิริยกุล ออร์โธปิดิกส์ ประสิทธิภาพแผ่นรองฝ่าเท้ายางพาราในการรักษาอาการปวดสันเท้าในผู้ประกอบ

อาชีพกรีดยางพาราท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

The efficacy of contour cushion prefabricated shoe insole for 

treatment of plantar heel pain in rubber tapper

40 5310370049 พญ.วิภา เจษฎาปกรณ์ กุมารเวชศาสตร์ กราฟปริมาณไขมันในร่างกายส้าหรับเด็กไทย : การศึกษาในเทศบาลนครหาดใหญ่ Body fat percentile curves for Thai children : A study in Hat Yai 

Municipality

41 5310370050 พญ.วิภาวี มหัทธนตระกูล จักษุวิทยา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับสายตาหลังรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุท่ีมีส่ิงแปลกปลอมในลูกตา Prognostic factors and visual outcome following the treatment of 

patients with intraocular foreign bodies

42 5310370051 นพ.วุฒิชัย วรพาสน์ อายุรศาสตร์ ระยะเวลาการรอดชีวิตเฉล่ียของผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดท่ีไม่ใช่เซลล์เล็กระยะ

ลุกลามท่ีได้รับการรักษายาเคมีบ้าบัดชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Survival outcome of advance non-small cell lung cancer patients who 

received second line chemotherapy in Songklanagarind Hospital 

43 5310370053 นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์ กุมารเวชศาสตร์ อายุของการเข้าสู่วัยหนุ่มในเด็กไทย: การศึกษาในเทศบาลนครหาดใหญ่ Age onset of puberty in thai boys : Study in Hat-yai municipality 

44 5310370054 นพ.สมรส พงศ์ละไม เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประสิทธิภาพในการลดอาการเกร็งในผู้ป่วยเด็กสมองพิการโดยการกระตุ้นซ้้าด้วย

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านทางกะโหลกศีรษะ : การศึกษาเบื้องต้น

Anti-spastic effect of repetitive transcranial magnatic stimulation 

(rTMS) in cerebral palsy : a preliminary study

45 5310370055 พญ.สร้อยสุดา ธนหิรัญโรจน์ โสต ศอ นาสิกวิทยา การศึกษาเนื้องอกชนิดอินเวอร์เต็ดแปปปิวโลม่าในโพรงจมูกและ/หรือโพรงอากาศ

ข้างจมูกจ้านวน 64 ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Inverted sinonasal papillomas : Review of 64 case in Songklanagarind 

Hospital

46 5310370056 พญ.สวรรยา อนุภัทร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน การหาความสัมพันธ์ของดัชนีคาวอล ขนาดของหลอดเลือดด้าอินฟีเรียเวนาคาวา

และความดันในหลอดเลือดด้ากลางในผู้ป่วยผู้ใหญ่ไทยท่ีมีภาวะช็อกท่ีห้องฉุกเฉิน

Correlation of Caval index, Inferior vena cava diameter and central 

venous pressure in thai abult Thai patients with shock in the 

Emergency room



รหัสนักศึกษา* ชื่อ สกุล ภาควิชา หัวขอ้สารนิพนธ์ภาษาไทย หัวขอ้สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษที่
47 5310370057 นพ.สว่างพงษ์ จันดี อายุรศาสตร์ การส่งผลของยาสไปโรโนแลคโตนต่อระดับฮร์โมนคอร์ติซอลของผู้ป่วย Effect of sptronolavtone on patient's cortisol

48 5310370058 นพ.สิทธิ ต้ังกิจวงศ์ไพศาล จักษุวิทยา การประเมินค่ามุมเขจากแสงสะท้อนบนผิวกระจกตา The Caibration of the Corneal Light Reflex to Esimate the Degree of 

an Angle of Deviation

49 5310370059 นพ.สุเมธ เฟื่องก้าลูน โสต ศอ นาสิกวิทยา การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาของการใช้ค่าแรงดันท่ีได้รับจากการใช้เคร่ือง

อัดอากาศขณะหายใจเข้าชนิดอัตโนมัติแบบไม่มีผู้ควบคุมท่ีบ้านกับวิธีมาตรฐานใน

ผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น

Comparison of the Clinical Outcome between Unattended Home 

APAP and polysomnography manual titration in obstructive sleep 

apnea patients

50 5310370060 นพ.อธิษฐาน รัตนบุรี สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผลรักษาสตรีท่ีใส่ห่วงคุมก้าเนิดและตรวจพบเช้ือแอคนิโนมัยซีสจากแปปสเมียร์ Clinical outcome of treatment in women using intrauterine device 

with positive Papanicolaou smears for Actinomyces

51 5310370061 นพ.อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล ประสาทศัลยศาสตร์ การบาดเจ็บต่อหลอดเลือดแดงบริเวณล้าคอจากแรงกระท้าภายนอก Blunt cerebrovascular injuries

52 5310370063 พญ.อัจฉริยา จันทร์ผ่อง กุมารเวชศาสตร์ อายุของการเข้าสู่วัยสาวในเด็กไทย: การศึกษาในเทศบาลนครหาดใหญ่ Age onset of puberty in Thai girls: Study in Hat-Yai municipality 

53 5310370064 นพ.อาทินันทน์ โชติกรณ์ ออร์โธปิดิกส์ การให้ยาระงับความรู้สึกมีความจ้าเป็นหรือไม่ส้าหรับการดึงไหล่ผู้ป่วยข้อไหล่

เคล่ือนหลุดไปทางด้านหน้าด้วยวิธี Spaso, การศึกษาแบบสุ่ม แบบมีกลุ่มควบคุม

Is sedative drug is necessary for reduction of acute anterior shoulder 

dislocation using spaso technique : a randomized controlled trial

54 5310370065 พญ.อุสุมา สุขศักด์ิ กุมารเวชศาสตร์ การสวมหมวกนิรภัยและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กวัยเรียนในเขต

เทศบาลนครหาดใหญ่

Motorcycle Helmet use and related behaviors Among school children 

in Hat-Yai municpality

55 5410370036 พญ.ธารีรัตน์ อนันต์ชัยทรัพย์ เวชศาสตร์ครอบครัว ความซุกและวิธีการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟิลในเลือดสูง ใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Prevalence and Management of Eosinophilia in Songklanagarind 

hospital

56 5410370037 นพ.ธีรพันธ์ ดิสเสถียร เวชศาสตร์ฉุกเฉิน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการวัดขนาดหลอดเลือดด้าใหญ่บริเวณล้าคอ 

(internal jugular vein) ด้วยเคร่ืองเสียงความถี่สูงกับความดันในหลอดเลือดด้า

ส่วนกลาง

Correlation of Ultrasonographic diameter of the internal jugular vein 

with central venous pressure

57 5410370042 นพ.ปัญญา จ้ารูญเกียรติกุล เวชศาสตร์ครอบครัว อุบัติการณ์ของโรคจอประสาทผิดปกติจากเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 

ท่ีมารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Incidence of diabetic Retinopathy in type II Diabetic patients at 

Outpatient Department of Songklanakarind Hospital

58 5410370065 พญ.วัลลิยา แต่งสวน เวชศาสตร์ครอบครัว การประเมินความชุกของคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยนอกของคลินิกบริการปฐม

ภูมิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และสถานีอนามัยบ้านพรุ

Evaluation the prevalence of sleep quality in out-patient of primary 

care unit of Songklanagarind hospital and Banpru health station

59 5410370076 พญ.อรพรรณ ฟูมณีโชติ เวชศาสตร์ครอบครัว ความชุกของภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลต้าบลบ้านพรุ Prevalence of Urinary incontinence in Banprucity Community



รหัสนักศึกษา* ชื่อ สกุล ภาควิชา หัวขอ้สารนิพนธ์ภาษาไทย หัวขอ้สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษที่
60 5410370083 พญ.ณิชาภา ธนกุลเลิศ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อัตราความส้าเร็จและภาวะแทรกซ้อนในการใส่หลอดสอดคาท่อลมแบบใช้ยาน้า

สลบโดยไม่ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Success rate of endotracheal intubation by sedation without paralysis 

and its complications in the Emergency department, Songklanagarind 

hospital

61 5410370084 พญ.พรพิชชา ยงวณิชชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการกลับเป็นซ้้าของ

อาการหอบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืดผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Factors associated with hospital admissions and repeated 

excerbration for adults with asthma in Songklanakarind hospital




