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รางวลัท่ีแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดได้รบัจากการน าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดบัประเทศ 
 

ล าดบั แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด รางวลั/การประชุม/ปี ผลงาน 
1. พญ. สมฤด ี ชยัวรีะวฒันะ รางวลัชมเชย จากการประกวดผลงานวจิยั 

ในการประชุมวชิาการของสมาคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2545 

Validation of Video Symptom Questionaires 

2. นพ. อนุพนัธ ์ ตนัทชุนห ์ รางวลัชมเชย จากการประกวดผลงานวจิยั 
ในการประชุมวชิาการของสมาคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2546 

A Comparison of FEV3 and FVC in the Spirometric 
Diagnosis of 
Airway Obstruction and Restriction in Children 

3. พญ. พมิพร  ชพีชนิกรถาวร รางวลัชมเชย จากการประกวดผลงานวจิยั 
ในการประชุมวชิาการของสมาคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2548 

The use of Overnight Pulse Oximetry Trend Graph  in 
Children with Obstructive Sleep Apnea 

4. พญ. อญัชนา  ทองแยม้ รางวลัชมเชย จากการประกวดผลงานวจิยั 
ในการประชุมวชิาการของสมาคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2554 

The Use of Thai Version Quality of Life Questionnaire 
(OSA-18) in OSA Children Before and After 
Adenotonsillectomy 

5. พญ. กรกช  ทองค า รางวลัชมเชย จากการประกวดผลงานวจิยั 
ในการประชุมวชิาการของสมาคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2555 

Efficacy of Two Different Space Holding Chambers in 
Thai Children with Asthma : A Pilot Study 

6. พญ. ปาลนิี นันทรกัษ์ชยักุล รางวลัชนะเลศิการประกวดผลงานวจิยั จากชมรมต่อมไรท้่อ
เดก็และวยัรุน่แห่งประเทศไทย ปี 2555 

Correction of vitamin D insufficiency in obese children: 
effects on insulin sensitivity, ß-cell function and serum 
osteocalcin 
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ล าดบั แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด รางวลั/การประชุม/ปี ผลงาน 
7. พญ. จรีพรรณ โพธิส์ุวฒันากุล รางวลัรองชนะเลศิ การประกวดการน าเสนอผลงานในการ

ประชุมวชิาการ “Common Pitfall and Management in 
Medical and Nursing Practice” คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ปี 2555 

Vitamin D status in breastfed infants in Ramathibodi 
Hospital 

8. พญ. ดบสัวนิี สุขโขใจวรตัถ์กุล รางวลัชนะเลศิการประกวดผลงานวจิยั จากชมรมต่อมไรท้่อ
เดก็และวยัรุน่แห่งประเทศไทย ปี 2556 

Maternal iodine supplementation during pregnancy and 
lactation on iodine status and neonatal thyroid 
stimulating hormone (TSH) 

9. พญ. นงนภสั  จริะวุฒนินัท์   รางวลัชนะเลศิที ่1 จากการประกวดผลงานวจิยัของแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด ี 
ประจ าปี 2557 

Can Home Video Clips Predict Moderate-to-Severe 
Obstructive Sleep Apnea in Children 

10. พญ. มนสัว ีก่อวุฒกุิลรงัษ ี รางวลัชนะเลศิการประกวดผลงานวจิยั จากชมรมต่อมไรท้่อ
เดก็และวยัรุน่แห่งประเทศไทย ปี 2557 

Serum fibroblast growth factor 21 in obese children: its 
relation to glucose metabolism and its change after 
glucose loading 

11. นพ. พงษ์พนัธ ์ ชวลติด ารง     รางวลัชมเชย จากการประกวดผลงานวจิยัในการประชุม
วชิาการของ สมาคมสภาองคก์รโรคหดืแห่งประเทศไทย  
ประจ าปี 2558 

Thai pediatricians’ perception and practice toward 
controlling childhood asthma 

12. พญ. ชุตมิา ลลีาเลศิแลว้ รางวลัชนะเลศิการประกวดผลงานวจิยั จากชมรมต่อมไรท้่อ
เดก็และวยัรุน่แห่งประเทศไทย ปี 2559 

Serum glypican 4 (Gpc4) in children of varying 
degrees of obesity   
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ล าดบั แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด รางวลั/การประชุม/ปี ผลงาน 
13. พญ. ศริพิร  วรพงศม์นูพงศ์   รางวลัชนะเลศิที ่1 จากการประกวดผลงานวจิยัในการประชุม 

Sleep Society of Thailand โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย  ประจ าปี 2561 

Can standard deviation of overnight pulse oximetry be 
used to screen childhood obstructive sleep apnea 

14. พญ. สุทธกิานต ์สนัตวิฒันา รางวลัชนะเลศิการประกวดผลงานวจิยั จากชมรมต่อมไรท้่อ
เดก็และวยัรุน่แห่งประเทศไทย ปี 2561 

X chromosome inactivation in girls and female 
adolescents with autoimmune thyroid diseases 

15. นพ. นิตโิรจน์ บงกชวลิาวณัย ์ รางวลั Best oral presentation ward in clinical nutrition ใน
งานประชุมวชิาการโภชนาการแห่งชาต ิครัง้ที ่7 หวัขอ้เรือ่ง 
“Early life nutrition for good health” ของสมาคมโภชนาการ
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 

Iron status in Thai obese children 

16. นพ. สมบูรณ์ วนัคนิตย ์ รางวลัชนะเลศิการประกวดผลงานวจิยั จากสมาคมต่อมไรท้่อ
เดก็และวยัรุน่ไทย ปี 2562 

Basal Serum LH Cutoff and Its Cost-Effectiveness for 
Diagnosing Central Precocious Puberty in Girls with 
Early Stages of Breast Development 

17. พญ. ไพลนิ ลลีาวณชิย ์ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 งานวจิยัดเีด่นกองทุน 
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณชิย ์ปี 2562 
ในการประชุม The 9th SPCT Annual Academic Meeting 
2019 

Effects of atorvastatin on coronary artery abnormality 
in acute phase of Kawasaki disease  
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รางวลัท่ีแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดได้รบัจากการน าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดบันานาชาติ 

 
ล าดบั แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด รางวลั/การประชุม/ปี ผลงาน 
1. พญ. กนกวรรณ  ศรรีกัษา Young Investigator Award (oral presentation): 5th 

International Congress on Pediatric Pulmonology   
(Nice, France 2002) 

Assessment of Bronchial Hyperreactivity with 
Methacholine using Oxygen Saturation and Ratio of 
Peak Tidal Expiratory Flow to Tidal Volume in Infants 
with Bronchopulmonary Dysplasia 

2. พญ. ปิยะพร  ชื่นอิม่ Young Investigator Award (oral presentation): 8th 
International Congress on Pediatric Pulmonology CIPP 
VIII  (Nice, France 2008) 

Questionnaires with Movie Clips : A Simple Screening 
for Childhood OSA 

4. นพ. จรญู  บุญลาภทวโีชค Young Investigator Award (oral presentation): 16th 
Congress of the Asian Pacific Society of Respiratory 
(Shanghai, China 2011) 

Spirometric Reference Values for Thai Bangkok 
Children, Aged 6-18 years 

3. พญ. ปาลนิี นันทรกัษ์ชยักุล The best ASEAN oral presentation award: the 16th 
Congress of the ASEAN Federation of Endocrine 
Societies (AFES) (Vietnam, November 2011) 

Enhancing insulin sensitivity after correction of vitamin 
D insufficiency in obese children  
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เงินอดุหนุนงานวิจยัท่ีแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดได้รบัจากหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

 
ล าดบั แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด หน่วยงานท่ีให้ทุนอดุหนุนงานวิจยั ผลงาน 
1. พญ. กุลนิภา กติตศิกัดิม์นตร ี Nestle Nutrition Research Award ในงานประชุมวชิาการ

โภชนาการแห่งชาต ิครัง้ที ่7 ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง “ความมัน่คง
ดา้นอาหารและโภชนาการในบรบิทของอาเซยีน” ของสมาคม
โภชนาการแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 

Effect of probiotics on microbial translocation in 
gastrointestinal tract of pediatric patients with liver 
cirrhosis 
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เงินรางวลั (travel grant) ท่ีแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดได้รบัจากหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมน าเสนอผลงาน และหรือประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ 

 
ล าดบั แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด รางวลั/การประชุม/ปี ผลงาน 
1. พญ. ปาลนิี นันทรกัษ์ชยักุล Travel award from the International Society of 

Endocrinology for the oral presentation at ECE/ICE 
meeting (Florence, Italy, May 2012) 

Effects of vitamin D insufficiency and its correction on 
insulin sensitivity and serum osteocalcin concentration 
in obese children 

2. พญ. มนสัว ีก่อวุฒกุิลรงัษ ี International Travel Fellowship award to attend the ICE-
ENDO 2014 (Chicago, USA, 2014) 

Serum fibroblast growth factor 21 in obese children 
and its dynamic changes during an oral glucose 
challenge 

3. พญ. สุทธกิานต ์สนัตวิฒันา APPES travel grant & APPES nominee from Global 
Fellows Program in Pediatric Endocrinology (Maryland, 
USA, 2017) 

 

4. พญ. สุทธกิานต ์สนัตวิฒันา Pediatric Endocrine Society travel award to attend the 
10th International Meeting of Pediatric Endocrinology 
(Washington DC, USA, 2017)  

X chromosome inactivation pattern in female children 
and adolescents with autoimmune thyroid diseases: a 
preliminary study 

5. นพ. สมบูรณ์ วนัคนิตย ์ ePoster presentation and awarded an ESPE travel grant 
from 57th Annual ESPE Meeting (Athens, Greece, 2018)  

Basal and GnRH Analog-stimulated Peak LH Levels 
for Diagnosing Girls with Early Phase of Central 
Precocious Puberty 

6. นพ. สมบูรณ์ วนัคนิตย ์ Poster presentation and awarded an APPES travel 
grant from 10th Asia Pacific Paediatric Endocrine 
Society Scientific Meeting (Chiang Mai, Thailand, 2019)  

Myxedema coma in a 2-year-old girl with congenital 
hypothyroidism 

 


