
ล ำดับท่ี EC_ID ช่ือ-สกุล ช่ือโครงกำรไทย ช่ือโครงกำรอังกฤษ

1 01-61-10 ว. ผศ.นพ.ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ การยึดติดสายให้ยาชาทางสาย femoral ด้วย 
2-octyl cyanoacrylate glue (Dermabond®) 
ลดการร่ัวซึมของยาชา

Decreasing Leakage of Continuous 
Femoral Nerve Catheter Fixation with 2-
Octyl Cyanoacrylate Glue 
(Dermabond®): A Randomized 
Controlled Study

2 01-61-55 ว. อ.นพ.เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ ผลของการจัดท่าของมือขณะใส่สายสวนหลอด
เลือดแดงเรเดียลแบบเก็บน้ิวหัวแม่มือ และแบบไม่
เก็บน้ิวหัวแม่มือ ต่ออัตราความส าเร็จในการแทง
คร้ังแรก

Effect of fixed thumb and non-fixed 
thumb hand positioning on 1st 
attempted success rate of radial artery 
cannulation

3 02-61-60 ว. อ.พญ.จิตติยา วัชโรทยางกูร การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา esmolol และ 
fentanyl ต่อการตอบสนองของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด จากการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง

A Comparison of Esmolol and Fentanyl 
on Attenuation of Hemodynamic 
Response to Tracheal Intubation in 
Hypertensive Patients

 ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ  โครงกำร Full board สุ่มตรวจ 11 โครงกำร



4 03-61-03 ว. พญ.ณัชฎา ศุภกิจเจริญ การศึกษาผลของการใช้ lidocaine ทางหลอด
เลือดด าในระหว่างผ่าตัด ต่อปริมาณความต้องการ
ยาแก้ปวดภายหลังผ่าตัดส าหรับการผ่าตัดปอด โดย
ใช้อุปกรณ์ส่องกล้อง (Video-Assisted 
Thoracoscopic Surgery)

Effect of Intravenous Lidocaine on 
Opioid Consumption in Video-Assisted 
Thoracoscopic Surgery

5 04-61-24 ว. อ.พญ.วิชญา ศุภโอภาสพันธ์ุ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคในการ inflate
 endotracheal tube cuff โดยวิธี flow volume 
loop guided และ stethoscope guided

Comparison between Two 
Endotracheal Tube Cuff Inflation 
Methods; Flow Volume Loop Guided 
VS. Just Seal By Stethoscope Guided

6 04-61-25 ว. อ.นพ.วรพจน์ อภิญญาชน เปรียบเทียบวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดแดง
เรเดียลแบบใส่ขดลวดน าและไม่ใส่ขดลวดน า ต่อ
อัตราความส าเร็จในการแทงโดยแพทย์ประจ าบ้าน
ช้ันปีท่ี 1

A comparison of arterial catheter 
insertion technique on the success of 
radial artery cannulation by first-year 
residency trainees

7 06-61-05 ว. ผศ.นพ.นรุตม์ เรือนอนุกูล ผลของระดับความชาท่ีผิวหนังของแผ่นปิดยาชาไล
โดเคน 5%

Cutaneous anesthetic effect of 5% 
lidocaine medicated plaster



8 06-61-45 ว. อ.พญ.วัลภา อานันทศุภกุล การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบการ
วิเคราะห์คล่ืนความดันในช่องเหนือช้ันดูราผ่านทาง
เข็มหรือผ่านทางสาย ส าหรับการให้ยาระงับ
ความรู้สึกเฉพาะส่วนในช้ันเหนือดูราในระดับทรวง
อก

A Randomized Comparison Between 
Waveform Analysis Through The 
Needle Versus The Catheter For 
Thoracic Epidural Blocks

9 07-61-11 ว. นางเมธิณี พิศาลายน  ผลของการใช้นวัตกรรมแผ่นกันกัดเพ่ือป้องกันการ
บาดเจ็บในช่องปากในผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาทางจิต
เวชด้วยไฟฟ้า

Effects of the Bited Pad Innovation 
Usage to prevent the Oral Injuries in 
Patients undergoing psychiatric 
treatment with Electroconvulsive 
Therapy

10 08-61-05 ว. ผศ.พญ.ชวิกา พิสิฏฐศักด์ิ แนวโน้มการเปล่ียนแปลง ความถูกต้องและแม่นย า
ของการวัดปริมาตรเลือดท่ีถูกบีบออกจากหัวใจโดย
ใช้หลักการความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าและ
ระยะเวลาระหว่างคล่ืนไฟฟ้าหัวใจถึงคล่ืนชีพจรกับ
เคร่ืองมือวัดปริมาตรเลือดท่ีถูกบีบออกจากหัวใจ
ทางหลอดอาหารโดยหลักการดอปเพลอร์

Trending, accuracy and precision of 
stroke volume measurement from 
noninvasive bioreactance and pulse 
wave transit time compared with 
esophageal Doppler



11 09-61-06 ว. อ.นพ.วรพจน์ อภิญญาชน ความส าเร็จการช่วยหายใจผ่านทางหน้ากากและ
การใส่ท่อทางเดินหายใจเปรียบเทียบระหว่างท่า
นอนหงายและท่านอนตะแคงซ้ายในผู้ป่วยท่ีมาท า
หัตถการส่องกล้องท่อน้ าดี

A comparison of success of facemask 
ventilation and tracheal intubation 
between supine and  left lateral 
decubitus position in patient 
undergoing endoscopic retrograde 


