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วนัพฤหสับดีที ่28 พฤศจิกายน 2562 

ล า

ดบั 
ผูน้ าเสนอ เวลา ชื่อผลงาน 

1 

 

นายแพทย์อมีน สะอีดี 

 

09:30-

09:40 น. 

ปรากฏการณ์วิทยาของการปฏิเสธการรับวัคซีนในเด็ก

ของประชาชน 

 ในอ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 

(A Phenomenological Study on the Refusal of 

Vaccines for Children Among People in 

Tungyangdaeng District of Pattani Province) 

2 

 

แพทย์หญิงญาณี โชค

สมงาม 

 

09:40-

09:50 น. 

ความสัมพันธ์ระหว่างการท าหน้าท่ีของครอบครัวกับ

อาการของผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้น 

(Association between Family Functioning and 

Symptoms of Attention-Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD): A Cross-sectional Study) 

3 

เภสัชกรหญิงสุชาดา กา

บิน 

 

09:50-

10:00 น. 

การพัฒนารูปแบบการจัดการกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับส

เตียรอยด์ โดยเครือข่ายชุมชน 

 อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
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4 

 

แพทย์หญิงสุพรรษา  ยา

ใจ 

 

10:00-

10:10 น. 

(พัก

รับประทา

นอาหาร

ว่าง) 

 

 

 

การควบคุมระดับความดันโลหิตโดยให้ผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลาง 

และให้การดูแลต่อเนื่องในบริการปฐมภูมิ 

(Hypertensive control in primary care with patient 

centered care and continuing care) 

 

 

5 

 

แพทย์หญิงพิกุล พุทธ

พงษ์ศิริพร 

 

10:30-

10:40 น. 

การศึกษาความสามารถของแบบคัดกรอง SARC-F, 

SARC-Calf และ MSRA-5 ฉบับภาษาไทย  ในการคัด

กรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ณ คลินิคผู้สูงวัยสุขภาพดี   

ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

(A Comparison of SARC-F , SARC-Calf  and  

MRSA-5 in sarcopenia screening   at 
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comprehensive geriatric clinic ,  King 

Chulalongkorn Memorial Hospital) 

6 

 

แพทย์หญิงระพีพัฒน์  

โฆษิตานนท์ 

 

10:40-

10:50 น. 

การศึกษาเปรียบเทียบระดับน้ าตาลสะสมในกลุ่มผู้สูงอายุ

ท่ีมี  

ภาวะความจ าบกพร่องกับผู้สูงอายุท่ีความจ าปกติ 

(The comparative study of HbA1C between the 

elderly patients with Mild cognitive impairment 

and normal cognition) 

7 

 

แพทย์หญิงนิดา บัววัง

โป่ง 

 

10:50-

11:00 น. 

Incorporating the Patient-Centered Approach into 

Clinical Practice Helps Improve Quality of Care in 

cases of Hypertension: Evidence from Two 

Primary Care Clinics in A Tertiary Hospital in 

Thailand 

8 

 

นายแพทยว์รุฒ ทองอยู่ 

 

11:00-

11:10 น. 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตตกเม่ือ

เปลี่ยนท่าทาง ในผู้สูงอายุท่ีมารับบริการท่ีคลินิกตรวจ

โรคเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

(Factor influencing orthostatic hypotension of 

older persons that visiting in  family medicine 

clinic, Phramongkutklao hospital) 

 

 

9 

 

แพทย์หญิงมณีทิพย์ ศรี

มหาโกศล 

 

11:10-

11:20 น. 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยา Midazolam 

แบบหยอดทางกระพุ้งแก้มกับยา Lorazepam แบบแปะ

ใต้ลิ้น เพ่ือลดอาการเหนื่อยร่วมกับ Morphine  

ในผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 

(Efficacy of buccal Midazolam compared with 

sublingual Lorazepam for reducing dyspnea as 

adjunct to morphine in palliative cancer patients: 

A randomized controlled trial) 
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10 

 

นายแพทยธ์นาสิทธิ์ วิจิ

ตราพันธ์ 

 

11:20-

11:30 น. 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

ของคลินิกหมอครอบครัวบ้านทุ่งเสี้ยว  

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

(Effectiveness of health literacy and health 

behavior promoting program in risk group of 

diabetes mellitus at Thung Siao primary care 

cluster, Sanpatong, Chiangmai province) 

11 

 

 

แพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ 

 

 

11:30-

11:40 น. 

การศึกษาความชุกของโรคไตเรื้อรังและปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องในผู้ป่วยเบาหวาน 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร 

(Prevalence of chronic kidney disease and factor 

related among diabetic patients at the 67th 

Thaweewatthana Public Health Center, 

Department of Health, Bangkok Metropolitan 

Administration) 
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12 

 

แพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ 

 

11:50-

12:00 น. 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการด้านสุขภาพส าหรับ

โรคไตเรื้อรังในระดับสถานพยาบาลปฐมภูมิ 

กรุงเทพมหานคร โดยเทคนิคเดลฟาย 

(Strategic analysis for establish service plan of 

chronic kidney disease (CKD) in primary care, 

Bangkok by modified Delphi technique) 

 

13 

 

แพทยห์ญิงนพคุณ  

นันท์ศุภวัฒน์ 

 

12:00-

12:10 น. 

มุมมองการใช้หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ

บริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระ

สุดท้ายของชีวิตหรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย 

(Living will) ของแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว

ปีที่สาม 

(Perspective of using living will among 

 third year Family Medicine residents) 
 

หมายเหต:ุ เวลาส าหรบัการน าเสนอ 7 นาที 

             เวลาในการตอบค าถามของคณะกรรมการ 3 นาที  
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