ประชุมวิชาการ การวิจยั โสต ศอ นาสิกวิทยา ประจาปี 2561”
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร สก ชั้น 10
------------------------------วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
8.30-10.00
Effect of budesonide nasal irrigation on HPA axis in patients with chronic
rhinosinusitis post endoscopic sinus surgery
นายแพทย์สรณัฐ ทวีบูรณ์
The evaluation of saccular function in definite Meniere’s patients by cervical
vestibular evoked myogenic potential (cVEMP)
แพทย์หญิงจุฑาภรณ์ พลายจัน่
The accuracy of skin prick test to predict major allergen in house dust mite
and cockroach allergy.
นายแพทย์ไชยพร โอภาสวัฒนา
10.00-10.15

coffee break

10.15-12.00
Proper depth and bending angle of the tracheostomy tube in Thai population
แพทย์หญิงเกศ ศรีสวางวงศ์

The Use of Steroids to Reduce Complication after Tonsillectomy: a Systemic review
and Meta-analysis of Ramdomized Controlled Studies
แพทย์หญิงเชิญขวัญ ฐิติรุง่ เรือง
Diagnostic and prognostic value of Serum Procalcitonin in patients with Deep
Neck Infections
นายแพทย์ปณต เกษมสุวรรณ
12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.30
อภิปราย โดยวิทยากร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สงวนศักดิ์ ธนาวิรตั นานิ จ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภทั รวุฒิ วัฒนศัพท์

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
8.30-10.00
Efficacy of Sucralfate mouth care solution in wound healing in oral surgery
แพทย์หญิงชมษร ศุภรักษ์จินดา
Accuracy of WatchPAT for diagnosis obstructive sleep apnea, compared to
conventional method
นายแพทย์ชลพัชร องอาจ
Biofilm formation rate in silicone compared with polyvinyl chloride tracheostomy Tube
นายแพทย์ณฐั วุฒิ วิวจั นสิรินทร์
10.00-10.15

coffee break

10.15-12.00
Comparison the reverse trendelenburg and upright position for endoscopic sinus surgery
แพทย์หญิงพีรดา อารีนิจ
Estimating thickness of lateral temporal bone in Asian child in KCMH
นายแพทย์เมธิศ ชินะชัชวารัตน์
The risk of developing dementia in the patients with moderate-to-severe OSA
นายแพทย์วรุตม์ ติรยาอุดมสุข

Effects of botulinum toxin A additional to subcutaneous immunotherapy for treating
allergic rhinitis
Kencho Rinzin
12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00
อภิปราย โดยวิทยากร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สงวนศักดิ์ ธนาวิรตั นานิ จ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภทั รวุฒิ วัฒนศัพท์

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
8.00-8.15

ลงทะเบียน

8.15-8.30

พิธีเปิ ด

8.30-9.20
How to succeed in doing research in thai context : a real experience
วิทยากร : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั

9.20-9.25

Q&A

9.25-10.15
Statistics for non-statisticians who hate statistics
วิทยากร : อาจารย์ นายแพทย์กิตติศกั ดิ์ กุลวิชิต
ภาควิชาจักษุ วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.15-10.20

Q&A

10.20-10.30

coffee break

10.30-11.10
Research questions : clear , focused and arguable
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สงวนศักดิ์ ธนาวิรตั นานิ จ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11.10-11.15

Q&A

11.15-11.55
Crafting researches , from sketching to sculpting
วิทยากร : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภทั รวุฒิ วัฒนศัพท์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11.55-12.00

Q&A

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.30

Oral Presentation

ชุดทดสอบการตรวจกรองมะเร็งศีรษะและลาคอในเลือดโดยวัดระดับของหมู่
เมททิลที่ไลน์วนั (LINE-1s) ของเซลล์เม็ดเลือดขาว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รศั มี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัธนสกุล
Comparative Study of diagnostic test between Starch-Iodine Patch test and Minor
Starch-Iodine Test in diagnosis of Frey’s syndrome
นายแพทย์พีรวัชร์ เอมประเสริฐสุข
Diagnostic accuracy of split-night polysomnography for obstructive sleep apnea
แพทย์หญิงพิชชาพร ธนาพงศธร
Leukotriene receptor antagonist addition to H1-antihistamine is effective for
treating allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis
นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร
Prognostic factors of macrolide therapy in treating chronic rhinosinusitis :
systematic review and meta-analysis
นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร
EPOS2012 has better specifcity compared to IDSA2012 for diagnosing acute
bacterial rhinosinusitis
นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร

Prevalence and association factors of depression and anxiety in head and neck
cancer patients
แพทย์หญิงประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์
Predicting causative bacteria of acute bacterial rhinosinusitis from clinical features
แพทย์หญิงดุษวรรณ สุวรรณวงศ์
Treatment of Frey’s syndrome with topical ammonium alum : a pilot study
นายแพทย์นิยม เชื้ อศุภโรบล

15.30-15.45

Research awards

