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ผลงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลางที่จดัพมิพ์เผยแพร่ในนิตยสารโรงพยาบาลกลาง 

(ปี พ.ศ. 2538  - ปีปัจจุบัน) 
 
ผลงานปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
        ๑.  กนัทิมา   ธญัญะวฒิุ.  “ความสามารถในการวนิิจฉยัโรคของชุดตรวจ Cardiac Troponin T ชนิดเร็วใน    
             ผูป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง  เล่มท่ี ๓๖(๑) : ม.ค. –มี.ค.  ๒๕๔๒.      
             หนา้ ๑-๑๒. 
      ๒.  สุทศัน์   ภทัรวรธรรม.  “การฝังเขม็ การรักษาแบบผสมผสานในผูป่้วยปวดกลา้มเน้ือผงัผดื”  นิตยสาร   
             โรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี  ๓๖ (๑) ; ม.ค.-มี.ค.  ๒๕๔๒.  หนา้ ๑๓-๑๘. 

ผลงาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑. บุญยอด  ปึงเจริญ.  “การศึกษาเปรียบเทียบวธีิการตรวจเอช็ดีแอลโคเลสเตอรอล ดว้ยวธีิตกตะกอน

และวธีิโฮโมจีเนียสเอน็ไซม”์  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๕ (๑)  ; ม.ค.-มี.ค.  ๒๕๕๑.  หนา้ 
๑-๑๐. 

๒. ยลชยั  จงจิระศิริ. และยงยทุธ  วชัรดุล.  “การใชก้ราฟกระดูกท่ีน ามาจากคนดว้ยกนัในโรงพยาบาล
กลาง”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.    เล่มท่ี ๓๕ (๑) ; ม.ค.-มี.ค.  ๒๕๔๑.  หนา้ ๑๑-๑๒. 

๓. พิสิฐ   บูรณวโรดมกุล และวรีพงศ ์ ตระการวนิช.  การใชค้ล่ืนเสียงความถ่ีสูงทางช่องคลอดตรวจ
ผูป่้วยท่ีมีเลือดออกผดิปกติจากโพรงมดลูก”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.   เล่มท่ี ๓๕ (๑); ม.ค.-มี.ค.  
๒๕๔๑.  หนา้  ๒๓-๔๔. 

๔. กมลพนัธ์   ชมเสว ีและธญัญา   สนิทวงศ ์ณ อยธุยา.  “ผลการใชย้าฉีดคุมก าเนิด Depot  
Medroxyprogesterone Acetate  ในระยะยาวต่อกระดูก Trabecular และ Cortex”.  นิตยสารโรงพยาบาล
กลาง.  เล่มท่ี ๓๕(๑) ; ม.ค.-มี.ค.  ๒๕๔๑.   หนา้ ๕๗-๖๖. 

๕. อรุณี  หาญทวพีนัธ์ุ.  “การเกิดปฏิกิริยาของกลุ่มยาหวัใจและหลอดเลือด กลุ่มยาลดระดบัน ้าตาลใน
เลือดและกลุ่มยาลดระดบัไขมนัในเลือดของผูป่้วยนอก โรงพยาบาลกลาง”  นิตยสารโรงพยาบาล
กลาง.   เล่มท่ี ๓๕ (๒) ; เม.ย.-มิ.ย.  ๒๕๕๑.  หนา้ ๗๗-๑๐๐. 

๖. นพพร    เกสรบวั.  “ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการรับส่งขอ้มูลทางรังสีวทิยาทางไกล”  นิตยสาร
โรงพยาบาลกลาง.  ๓๕ (๒) ; เม.ย.-มิ.ย.  ๒๕๕๑. หนา้ ๑๐๑-๑๑๖. 

๗. ชยัยศ    เด่นอริยกุล และชยัพร  มโนธนนท.์  “การทดสอบปฏิกิริยาภูมิแพท้างผวิหนงัต่อสารกลุ่ม
แมลงภายในบา้นในผูป่้วยโรคจมูกอกัเสบจากภูมิแพ”้  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มที ๓๕ (๓) ; 
ก.ค.-ก.ย.  ๒๕๔๑.  หนา้ ๑๒๗-๑๓๘. 
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๘. ประภาสิริ   เกสรบวั.  “การประดิษฐเคร่ืองมือช่วยหาต าแหน่งบนผวิหนงัในการเจาะปอดหาช้ินเน้ือ
ภายใตก้ารใชเ้คร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๕ (๓) ; ก.ค.-ก.ย.  
๒๕๔๑.  หนา้ ๑๓๙ – ๑๕๐. 

๙. วรีพงศ ์ ตระการวนิช.   “Eosinophilic Abscess and Granuloma of the Appendix in Central Hospital” 
นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๕ (๔) ; ต.ค.-ธ.ค.  ๒๕๔๑.  หนา้  ๑๖๓ – ๑๗๔. 

๑๐. กิติรัตน์   เอ้ือเสถียร.  “วธีิการจดัท าสถิติการปฏิบติังานของธนาคารเลือดโรงพยาบาลกลาง”  นิตยสาร
โรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๕ (๔) ; ต.ค.-ธ.ค.  ๒๕๔๑.  หนา้ ๑๗๕ – ๑๘๖. 

ผลงานปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑. กิตติไกร  ไกรแกว้.  “การใชย้า Felodipine  ในการรักษาอาการ Raynaud’s Phenomenon;  รายงาน                          
       ผูป่้วย ๑ ราย”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.   เล่มท่ี ๓๔ (๑);  ม.ค.-มี.ค.  ๒๕๔๐.  หนา้ ๒๓ – ๒๙. 
๒. จุฑามาศ  พุทธพิทกัษ.์  “รายงานผลการศึกษาปัญหาและแนวทางปรับปรุงแผนกผูป่้วยนอก

โรงพยาบาลกลาง”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๔ (๒) ; เม.ย-มิ.ย.  ๒๕๔๐. หนา้ ๙๙-๑๐๙. 
๓. นรินทร์   อินทะสะมะกุล.  “การศึกษาเปรียบเทียบการใส่และไม่ใส่ท่อระบายเลือด ร่วมกบัปิดแผล

พิเศษในผูป่้วยหลงัผา่ตดัต่อมธยัรอยด์”.   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๔ (๓) ; ก.ค.-ก.ย.  
๒๕๔๐.  หนา้  ๑๑๑ -  ๑๒๔. 

๔. ปราโมทย ์  เพชรชาติ. “Current Review of the Diagnosis of the Solitary BreastMass”   นิตยสาร
โรงพยาบาลกลาง.   เล่มท่ี ๓๔ (๔) ; ต.ค. – ธ.ค.  ๒๕๔๐.  หนา้  ๑๔๙-๒๐๒. 

๕. กมลพนัธ์   ชมเสว.ี  “ความหนาแน่นของมวลกระดูกกบัการใชย้าฉีดคุมก าเนิด Depot 
Medroxyprogesterone Acetate  ในระยะยาว”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.   เล่มท่ี ๓๔ (๔) ; ต.ค. – 
ธ.ค.  ๒๕๔๐.  หนา้ ๒๐๓-๒๑๓. 

ผลงาน ปี พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
๑.  วาสนา    อุตสาหะ.   “ฝีในตบัและมา้มขนาดเล็กในผูติ้ดเช้ือ เอช ไอ วี”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง     
       เล่มท่ี ๓๓ (๑)  ; ม.ค.-มี.ค.  ๒๕๓๙.  หนา้ ๑-๒๐. 
๒.  อรพิน   พงษย์ิง่พิศ.  “การศึกษาเปรียบเทียบจ านวนเกร็ดเลือด ค่าฮีโมโกลบินและอาทิพปิคลัลิมโฟ   
      ซยัท ์ ระหวา่งผูป่้วยมาลาเรีย กบัผูป่้วยท่ีแพทยส่์งแพทยส่์งตรวจมาลาเรียแต่ไม่พบเช้ือ.  นิตยสาร 
      โรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี  ๓๓ (๑) ;  ม.ค. – มี.ค.  ๒๕๓๙.   หนา้ ๓๗ – ๕๖. 
๓.  สามารถ   ตนัอริยกุล.  Occupational  Exposure  to  Blood  and Secretion in Health  care Workers in   
      Central Hospital”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๓  (๒) ; เม.ย. – มิ.ย.  ๒๕๓๙.   หนา้ ๗๑-  
      ๙๐. 
๔.  นฤมล   ทองพฒันากุล.  “Microaplbuminuria in Patient with  Mild and Moderate Essential  
      Hypertension after  ACE  Inhibitor and Calcium  Antagonist”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง. 
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      เล่มท่ี  ๓๓ (๒) ; เม.ย. – มิ.ย.  ๒๕๓๙.  หนา้ ๙๑ -๑๐๔. 
๕.  สิริรัตน์   สรรพสวสัด์ิกุล.   “การใหอ้าหารทางสายยางใหอ้าหาร”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง. 
      เล่มท่ี  ๓๓ (๒) ; เม.ย. – มิ.ย.  ๒๕๓๙.  หนา้  ๑๑๙ – ๑๕๘. 
๖.  กมลพนัธ์   ชมเสว.ี  “การศึกษาเปรียบเทียบผลของทารกแรกเกิดครบก าหนดท่ีมีส่วนน าเป็นกน้ ชนิด  
      เหยยีดขาตรง ในมารดาคลอดคร้ังแรกระหวา่งการคลอดทางช่องคลอดกบัการเลือกผา่ทอ้งคลอด”   
      นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี  ๓๓ (๓) ; ก.ค. – ก.ย.  ๒๕๓๙.  หนา้ ๑๓๕ – ๑๔๘. 
๗.  กาญจนา   ฤทธ์ิเจริญ.  “การติดเช้ือบริเวณใบหนา้และคออยา่งรุนแรง”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.    
      เล่มท่ี ๓๓ (๓) ; ก.ค. – ก.ย.  ๒๕๓๙.  หนา้ ๑๔๙ – ๑๕๘. 
๘. ประเสริฐ  โอภาสเมธีกุล.  “การรักษากระดูกขากรรไกรหกัของโรงพยาบาลกลาง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

– ๒๕๓๙”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี  ๓๓ (๓)  ; ก.ค. – ก.ย.  ๒๕๓๙.  หนา้ ๑๕๙ – ๑๖๘. 
๙. นฤมล  ทองพฒันากุล.  “การศึกษาผลของยาลดความดนัโลหิต ACE Inhibitor และยาตา้นแคลเซียม

ต่อ Microalbuminuria  ในผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีไม่ทราบสาเหตุ”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  
เล่มท่ี ๓๓ (๔) ; ต.ค.- ธ.ค.  ๒๕๓๙.  หนา้ ๑๘๕ – ๒๐๒. 

๑๐. อนนัต ์ เงางามรัตน์.  “Role of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreato-Graphy in Laparoscopic 
Cholecystectomy”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๓ (๔) ; ต.ค. – ธ.ค.  ๒๕๓๙.  หนา้ ๒๐๓ – 
๒๑๒. 

๑๑. สามารถ  ตนัอริยกุล.  “Microalbuminuria  ในผูป่้วยเบาหวานในโรงพยาบาลกลาง”  นิตยสาร
โรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๓ (๔)  ;  ต.ค. – ธ.ค.  ๒๕๓๙.  หนา้ ๒๑๓ – ๒๒๘ 

ผลงานปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
        ๑.   ปราโมทย ์   เพชรชาติ.  “Accuracy of Fine Needle Aspiration Biopsy in Diagnosis of Palpable    
               Breast Masses.”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.   เล่มท่ี ๓๒ (๑) ; ม.ค. – มี.ค.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๑-๑๐. 
        ๒.  กิติรัตน์   เอ้ือเสถียร.  “การศึกษาผลการตรวจ HBs Ag และ Anti HBs  โดยวธีิ  RPHA และ PHA ใน   
              โรงพยาบาลกลาง.”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.   เล่มท่ี ๓๒ (๑) ; ม.ค.- มี.ค.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๒๗ –   
               ๔๒. 
        ๓.   วารุณี   จึงพฒันปรีชา.   “STRONGYLOIDES STERCORALIS”   นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่ม   
                ท่ี ๓๒ (๑); ม.ค. – มี.ค.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๔๓ – ๔๙. 
        ๔.   อนนัต ์   เงางามรัตน์.  “Laparoscopic Cholecystectomy Versus Open Cholecystectomy”   นิตยสาร   
               โรงพยาบาลกลาง.   เล่มท่ี ๓๒ (๒) ; เม.ย. – มิ.ย.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๕๑ – ๖๐. 
        ๕.   กนัทิมา   ธญัญะวุฒิ.   “ลกัษณะทางคลินิกและพยาธิสภาพของผูป่้วยเอเตรียลฟิบิลเลชัน่ ใน  
              โรงพยาบาลกลาง”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๒ (๒) ; เม.ย.-มิ.ย.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๗๕ –    
               ๘๒.  
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        ๖.   สามารถ    ตนัอริยกุล.  “อุบติัการณ์ร่วมของไวรัสตบัอกัเสบบีและการติดเช้ือซาลโมเนลลาในผูป่้วย                   
              เลือดบวก HIV”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓- (๒)  ; เม.ย. – มิ.ย.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๘๓ –   
              ๑๐๔. 
       
 ๗.    น าชยั  ทิพชาติโยธิน.  “การศึกษาเปรียบเทียบดชันีเม็ดเลือดแดงในระหวา่งคนปกติสุขภาพแขง็แรง          
          กบัผูป่้วยโลหิตจางและระหวา่งเพส”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี  ๓๒ (๒) ; เม.ย. – มิ.ย.     
          ๒๕๓๘.  หนา้ ๘๓ – ๑๐๔. 
 ๘.    เกียรติชยั    ตั้งก่อเกียรติกุล.  “อุปกรณ์แบบง่ายท่ีใชต้รวจสอบพื้นท่ีรังสีและเซ็นเตอร์บคัก้ี.  นิตยสาร   
         โรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๒ (๒) ; เม.ย. – มิ.ย.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๑๐๕ -๑๑๗. 
  ๙.     นฤมล   ทองพฒันากุล.  “ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาการใจสั่นและการเตน้ผดิปกติของหวัใจ”  นิตยสาร     
          โรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓- (๓) ; ก.ค. – ก.ย.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๑๒๙ – ๑๓๖. 
๑๐.    นฤมล   ทองพฒันากุล.   “เปรียบเทียบผลของยาลดความดนัโลหิต ACE inhibitor  และ calcium   
         Antagonist ต่อ Microalbuminuria  ในผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีไม่เป็นเบาหวาน”  นิตยสารโรงพยาบาล  
         กลาง.  เล่มท่ี  ๓๒ (๓) ; ก.ค. – ก.ย.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๑๒๙ – ๑๓๖. 
๑๑.  พนัธ์ภิรมย ์ ใบหยก.  “การตรวจหาเช้ือวณัโรคโดยกลอ้งจุลทรรศน์”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี  
         ๓๒ (๓)  ; ก.คง – ก.ย.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๑๓๗ – ๑๕๒. 
๑๒.  ธีระ  ธญัญะวฒิุ.  “Study of Transcutaneous Bilirubinometer  Measurements in Central Hospital”  
         นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓- (๔) ; ต.ค. – ธ.ค.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๑๕๙ – ๑๖๘. 
๑๓.  เล็ก    ตนัตาศนี.  “New Method of Bronchial Stump Closure Developed for Prophylaxis of  
         Bronchopleural Fistula in Pulmonary Resection”  นิตยสารโรงพยาบาลกลาง.  เล่มท่ี ๓๒ (๔) ; ต.ค. –   
        ธ.ค.  ๒๕๓๘.  หนา้ ๑๖๙ – ๑๗๖. 
๑๔.  พิสิฐ  บูรณวโรดมกุล.  Endometrial Thickness Measurement by Transvaginal Sonography Among  
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