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โปรแกรมการเสนองานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านปี 2
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
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11.00 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
12.00 – 12.30 น.

12.30 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.

การรักษาภาวะแขนบวมหลังจากฉายรังสีบริเวณทรวงอกโดยใช้ออกซิเจนความ
ดันบรรยากาศสูง
แพทย์หญิง กุลอิสรา ชัชวรัตน์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตระหว่างแผนรังสีปรับความเข้มเชิงปริมาตร แผนรังสี
ตัดขวางแบบเกลียวหมุนและแผนรังสีตัดขวางแบบอยู่นิ่งสาหรับมะเร็งเต้านมข้างซ้าย
แพทย์หญิง ปัญญชลี พาเกิดสุข
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
A Dosimetric Study of Medulloblastoma Compares Posterior Fossa Boost and
Tumor Bed Boost in Children by Volumetric
นายแพทย์ ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี
โรงพยาบาลศิริราช
Cardiac and lung dose reduction using deep inspiration breath hold in left breast
cancer irradiation A dose comparison study
แพทย์หญิง พิชญา
ศักดิ์ญานันท์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Clinical outcomes of additional dose technique without chest wall boost of total
body irradiation before allogeneic stem cell transplantation
นายแพทย์ พาณุพงศ์ วัฒนะเลิศรังสี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Radiomic analysis for prediction of treatment response and outcomes in
cervical cancer
นายแพทย์ ณัฏฐกร ธนมิตรสมบูรณ์
โรงพยาบาลศิริราช
Pattern failure and prognostic importance of small intraparotid lymph
nodes after parotid-sparing Intensity-Modulated
แพทย์หญิง สุกัญญา แสงสุวรรณ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
Clinical and radiologic outcomes of stereotactic radiosurgery in patient with
progressive brain metastases after whole brain
แพทย์หญิง ปิยะธิดา ศรีวารี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การเปรียบเทียบค่าคานวณปริมาณรังสีของการวางแผนการรักษาจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(Diagnostic-quality CT scanner) กับค่าคานวณปริมาณรังสีของการวางแผนการรักษาโดยใช้
ภาพเสมือนเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สร้างจาก Cone Beam CT scanner
นายแพทย์ วศิน
เอียบสกุล
โรงพยาบาลศิริราช
Locoregional control in locally advanced rectal cancer after neoadjuvant
concurrent chemoradiation with surgery
แพทย์หญิง พริม
พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Results of post operative CSI in treatment of medulloblastoma in Srinagarind
hospital
นายแพทย์ สุทธิพัฒน์ สาพิมาน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
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13.30 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 – 17.00 น.
17.00 – 17.30 น.

Outcome of radiation therapy in primary central nervous system
lymphoma : a retrospective analysis in Chiang Mai university
นายแพทย์ ปณิธาน คงสุภาพศิริ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Comparing overall survival between contemporary post-operative radiotherapy
versus observation in patients with resected
แพทย์หญิง ฑิติวรรณ ประชานุกูล
โรงพยาบาลศิริราช
Clinical Outcomes of Stereotactic Body Radiation Therapy(SBRT) Using
Flattening Filter Free(FFF) in Early Non-small Cell Lung
แพทย์หญิง ฐิติพร
ทวีสกุลวัชระ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Clinical outcome and toxicity of MRI-based brachytherapy in endometrial
cancer patients
แพทย์หญิง เฉลิมขวัญ ใจสว่าง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
The comparison of late complication between 2D-RT and 3D-CRT in
rectal cancer patient
แพทย์หญิง เพ็ญทิพา เสรีพิทักษ์กุล
โรงพยาบาลศิริราช
A preliminary of effect of waiting time to radiation after diagnosis on local
control and overall survival in locally staged rectal
แพทย์หญิง เอมวรินร์ ตั้งคณานันท์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Tumor volume as a prognostic factor on the median survival in locally advanced
oral cavity squamous cell carcinoma treated with definitive radiotherapy
แพทย์หญิง นฤมล
จันมุณี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Effects of daily-using bra on acute skin toxicity in women with radiotherapy for
breast conserving: a preliminary prospective
แพทย์หญิง พิชญา
ทองขาว
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Research Proposal
1.นาเสนอคนละ 30 นาที แบ่งเป็น Presentation 12 นาที และ Discussion 15-20 นาที
2.ส่ง slide นาเสนอเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจาราณาภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
3.วันที่นาเสนอผลงาน แพทย์ประจาบ้านต้องใช้คอมพิวเตอร์สมาคมเท่านั้น

