Curriculum Vitae

นายแพทย์ พชั รสาร ลีนะสมิต
ประวัติส่วนตัว:
เพศชาย อายุ 38 ปี (วันเดือนปี เกิด: 14 มกราคม พ.ศ. 2521) สัญชาติไทย เชื ้อชาติไทย

ติดต่ อ:
หน่วยโรคติดเชื ้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศูนย์ การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ คลอง 16 ถนนรังสิต-นครนายก อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
Email: paul_lin_md@yahoo.com

การศึกษา:
พ.ศ. 2551-2553

อายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2546-2549

อายุรศาสตร์ ทวั่ ไป, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2537-2543

แพทยศาสตร์ บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ประกอบวิชาชีพ: 25753

ประวัติการทางาน:
พ.ศ. 2558-ปั จจุบนั

หัวหน้ างาน ป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2553- ปั จจุบนั

อายุรแพทย์ โรคติดเชื ้อ และ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2551-2553

แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด/แพทย์ผ้ ชู ่วยอาจารย์ หน่วยโรคติดเชื ้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2549-2551

อายุรแพทย์ และ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2546-2549

แพทย์ประจาบ้ าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2543-2546

แพทย์เวชปฎิบตั ิ ใน จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เกียรติบัตรและรางวัล:
พ.ศ. 2553

International Young Investigator Travel Award, จาก การประชุมสมาคมโรคติดเชื ้อ

สหรัฐอเมริกา (The Infectious Diseases Society of America) ครั ้งที่ 48 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
พ.ศ. 2543

แพทยศาสตร์ บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2538

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ประสบการณ์ การวิจยั :
พ.ศ. 2558

หัวหน้ าโครงการวิจยั “The Evaluation of in vitro Activity of Sitafloxacin

Compared to Other Antibiotics Against Isolates of Some Medically Important Gram Negative Bacteria
in HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center and Samitivej Sukhumvit Hospital” ( แหล่งทุน:
Daiichi Sankyo (Thailand) Ltd)

พ.ศ. 2557

หัวหน้ าโครงการวิจยั “Comparative in vitro Activity of Sitafloxacin and Other

Antibiotics Against Clinical Isolates of Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii and
Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa by Disk Diffusion Method”

พ.ศ. 2556

Sub-investigator “การวิจัยระยะที่ 4 ทาในพหุสถาบัน แบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุม ผู้สงั เกตถูก

ปกปิ ด เพื่อประเมินการสร้ างภูมิค้ มุ กัน ความปลอดภัย และความทนต่อวัคซีน ของวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ชนิด
หน่วยย่อย เชื ้อตาย ในอาสาสมัครสุขภาพดีอายุตั ้งแต่ 50 ปี ขึ ้นไป (A Multi-Center, Phase IV, Randomized,
Controlled, Observer Blind Study to Evaluate the Immunogenicity, Safety, and Tolerability of a

Trivalent Subunit Inactivated Influenza Vaccine in Healthy Subjects Aged 50 Years and Above)” (แหล่ง

ทุน: บริษัทโนวาร์ ตีส วัคซีน แอนด์ ไดแอคโนสติค)
พ.ศ. 2552-2553

หัวหน้ าโครงการวิจยั “Application of Direct Real-Time PCR for Mycobacterium

tuberculosis for Rapid Diagnosis of Tuberculous Cervical Lymphadenitis: A Comparison of Fine
Needle Aspiration and Open Biopsy Approaches” ( แหล่งทุน: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี )

พ.ศ. 2548-2549

หัวหน้ าโครงการวิจยั “The Acute Effect of

“Dried Longan Seeds” Consumption

when taken with a High Fat Meal on Total Antioxidant Capacity in Healthy Adults. A Pilot Study.”

บทความวิชาการที่ได้ ตีพิมพ์ :
Journal articles
-

Linasmita P. Successful management of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
bacteremia unresponsive to Vancomycin by adding fosfomycin: a case report. J Med Assoc
Thai. 2012;95(7):960-3.

-

Linasmita P, Srisangkaew S, Wongsuk T, Bhongmakapat T, Watcharananan SP. Evaluation of
real-time polymerase chain reaction for detection of the 16S ribosomal RNA gene of
Mycobacterium tuberculosis and the diagnosis of cervical tuberculous lymphadenitis in a
country with a high tuberculosis incidence. Clin Infect Dis. 2012;55(3):313-21.

Book chapters
-

พัชรสาร ลีนะสมิต. Beta-lactam/beta-lactamase inhibitors (amoxicillin/clavulanate,
ampicillin/sulbactam). ใน: พ.อ.นพ.ธนะพันธ์ พิบลู ย์บรรณกิจ และคณะ , บรรณาธิการ. ยาต้ านจุลชีพที่

สาคัญ 1 (Essential Antimicrobial Agents). สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั ้งที่ 1. กรุงเทพฯ:
วี.เจ.พริ ้นติ ้ง; 2558. หน้ า 245-265.
-

พัชรสาร ลีนะสมิต. การเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บโรคติดเชือ้ อุบัติใหม่

(emerging infectious

disease preparedness). ใน: ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์ และคณะ, บรรณาธิ การ. Dilemmas in Infectious
Diseases 2015. สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: ตรีเทพบุ๊คโปรเสส; 2558. หน้ า
108-121.
-

พัชรสาร ลีนะสมิต. การติดเชือ้ ของผิวหนั งและเนื อ้ เยื่ออ่ อน (skin and soft tissue infections). ใน:
ศศิโสภิ ณ เกียรติบูรณกุล, บรรณาธิการ. ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
เล่ม 1. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2557. หน้ า 479-489.

-

พัชรสาร ลีนะสมิต. ไข้ เฉียบพลัน (Acute fever). ใน: พ.อ.นพ.ธนะพันธ์ พิบลู ย์บรรณกิจ และคณะ ,
บรรณาธิการ. Case-Based Approach in Infectious Diseases. สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย. พิมพ์
ครั ้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ตรีเทพบุ๊คโปรเสส; 2557. หน้ า 27-46.

-

พัชรสาร ลีนะสมิต. Fever. ใน: อรุชา ตรี ศิริโชติ, เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์ , ภาสกร แสงสว่างโชติ, และบัลลังก์
มุ้ยเผือก, บรรณาธิการ. แนวทางการวินิจฉัยปั ญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบตั ิ เล่ม 1. พิมพ์ครั ้งที่ 1. กรุงเทพฯ: นพ
ชัยการพิมพ์ ; 2556. หน้ า 148-53.

-

พัชรสาร ลีนะสมิต. Febrile Neutropenia. ใน: สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, ดุจเดือน สีละมาด, และกานดิษฐ์
ประยงค์ รัตน์ , บรรณาธิการ. ตาราเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน. พิมพ์ครั ้งที่ 1. สมุทรปราการ: สินทวีกิจ พริ ้นติ ้ง; 2552.
หน้ า 605-14.

การเสนอโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ :
-

Linasmita P, Siengluecha N. Comparative in vitro Activity of Sitafloxacin and Other
Antibiotics Against Clinical Isolates of Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii and
Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa by Disk Diffusion Method. Poster session
presented at: Advancing Science, Improving Care. IDWeekTM 2014; Oct 8-12, 2014;
Philadelphia, Pennsylvania, USA.

-

Linasmita P. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteremia that was not
responded to vancomycin can be successfully controlled with combination of vancomycin
and fosfomycin. Poster session presented at: Advancing Solutions to Evolving Resistance.
The 8th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance; Apr 6-8, 2011;
COEX, Seoul, South Korea.

-

Linasmita P, Srisangkaew S, Wongsuk T, Bhongmakapat T, Watcharananan SP. An evaluation
of the COBAS® TaqMan® MTB Test: a 16s rRNA real-time PCR based system for the
diagnosis of cervical tuberculous lymphadenitis. Poster session presented at: The 48th
Annual Meeting of the Infectious Diseases Society of America; Oct 21-24, 2010; Vancouver,
BC, Canada.

บทความทั่วไป
-

พัชรสาร ลีนะสมิต. การใช้ ยาปฏิชีวนะสาหรั บการติดเชือ้ กลุ่ม Carbapenem-Resistant
Enterobacteriaceae. วารสาร IDV. ปี ที่ 7 ฉบับที่ 57; กันยายน-ตุลาคม 2558. หน้ า 13-16.

-

พัชรสาร ลีนะสมิต. วัณโรค. หมอชาวบ้ าน. ปี ที่ 37 ฉบับที่ 433; พฤษภาคม 2558. หน้ า 42-44.

การอบรมเกี่ยวกับการวิจยั :
-

“Researcher Training Program in Biomedical Science” โดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เมื่อ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2554
-

“การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครัง้ ที่ 8” โดย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ด้ านสุขภาพ (HiTAP) เมื่อ 9-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

-

“การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยั ทางการแพทย์ชั ้นสูง Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA)
ครั ้งที่ 4 โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า เมื่อ 20-24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

-

“Human Subject Protection and GCP Course” โดย สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจยั และคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ชมรมจริ ยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย (FERCIT)
เมื่อ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สมาชิกสมาคม:
-

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ตั ้งแต่ พ.ศ.2549)

-

สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย (ตั ้งแต่ พ.ศ.2553)

-

คณะอนุกรรมการเลขาธิการ สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2557 – 2558

อื่น ๆ:
-

ผู้ดแู ลเว็บไซต์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย www.thaiaidssocieity.org (ตั ้งแต่ พ.ศ. 2555)

-

อดีตผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2554-2556)

