
ล ำดับท่ี EC_ID ช่ือ-สกุล ช่ือโครงกำรไทย ช่ือโครงกำรอังกฤษ

1 02-61-07 ว. นพ.ทรงพล โพธ์ิสุวรรณ การใช้สารอินโดซัยยานินกรีนผ่านการตรวจ
ด้วยกล้องฟลูออเรสเซนซ์เพ่ือประเมินขอบเขต
ในการตัดเน้ือเย่ือ Transverse rectus 
abdominis musculocutaneous (TRAM) 
flap ส่วนท่ีส่ีได้อย่างเหมาะสม

Does it Reasonable to Use Indocyanine 
Green Fluorescence to Determine 
Border of Transverse Rectus Abdominis 
Musculocutaneous (TRAM) Flap Zone 4, 
Based on Clinicopathological Examination

2 03-61-32 ว. นพ.ภูวีร์ พันธ์มีเชาว์ การศึกษาสุ่มเปรียบเทียบการล้างช่องท้องด้วย
ยาปฏิชีวนะกับน้้าเกลือในผู้ป่วยท่ีท้าการผ่า
ช่องท้อง โดยแผลเป็นแบบชนิดปนเป้ือน เพ่ือ
ลดอัตราการเกิดแผลติดเช้ือหลังผ่าตัด

A Randomized Controlled Trial 
Evaluation of Antibiotic Irrigation for 
Prevention Surgical Site Infection in 
Intraabdominal Surgery, Contaminated 
To Dirty Wound

ภำควิชำศัลยศำสตร์ โครงกำร Full board สุ่มตรวจ  15 โครงกำร



3 03-61-34 ว. นพ.ทิติพัฒน์ วัฒนกุล การศึกษาวิธีในการวัดปริมาตรของเต้านมและ
กล้ามเน้ือแลตทิสซิมุสดอว์ไซ   ในการผ่าตัด
เต้านมและเสริมสร้างเต้านม โดยใช้กล้ามเน้ือ
แลตทิสซิมุส ดอว์ไซร่วมกับการใช้เต้านมเทียม

The Method to Volume Measurement of 
Mastectomy Specimen and Latissimus 
Dorsi Flap in Mastectomy with Latissimus 
Dorsi Flap Reconstruction with or 
Without Implantation 

4 03-61-43 ว. อ.นพ.ณรงค์ฤทธ์ิ ขันธทัต การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้
สารละลาย Lactated Ringer’s กับ 
PlasmaLyte-A เป็นตัวน้าหลักในการผสม
น้้ายาหยุดการเต้นของหัวใจชนิด del Nido

Comparison of Lactated Ringer’s 
Solution and PlasmaLyte-A as A Carrier 
For Del Nido Cardioplegia

5 05-61-03 ว. นพ.ปฐมพงศ์ อัครพัฒนากูล เส้นเลือดเทียมชนิดปลายคอดช่วยลดการ
เปล่ียนแปลงความผิดปกติของระบบไหลเวียน
 หลังการผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียมโดยใช้การ
ประเมินของดัชนีของความดันโลหิตท่ีปลายน้ิว

Does Taper graft decrease the 
hemodynamic change after hemodialysis 
access  creation? The finger-Brachial 
Index Evaluation



6 06-61-48 ว. อ.นพ.ประกาศิต  จิรัปปภา การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมโดย
การใช้กล้ามเน้ือแลตทิสซิมุส ดอว์ไซเพียงอย่าง
เดียว กับการใช้กล้ามเน้ือแลสทิสซิมุส ดอว์ไซ 
ร่วมกับการใช้เต้านมเทียม

Comparison of complication in Extended 
Lastissimus dorsi flap versus Lastissimus 
dorsi flap with implant in Total breast 
reconstruction

7 07-61-28 ว. พญ.ธนาภรณ์  ฉวาง  การศึกษาการหายของแผลท่ีขาจากโรคหลอด
เลือดด้าบกพร่องเร้ือรังเม่ือใช้ผ้าอนามัยปลอด
เช้ือเปรียบเทียบกับการใช้ผ้าก๊อซเป็นวัสดุปิด
แผล

Sanitary napkins to dressing chronic 
venous leg ulcer compared with sterile 
gauze in Ramathibodi Hospital : A 
randomized controlled trial

8 07-61-29 ว. นพ.เจษฎา ล่ิมภัทรวงศ์ ประสิทธิภาพของกาวไฟบรินในการหยุดเลือด
ในการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรล่าง

A prospective, randomized, double-blind 
trial of the use of fibrin sealant for BSSRO

9 07-61-30 ว. นพ.ตรีรัตน์ ต้ังพูลผล ศึกษาการใช้ไตรแอมซิโนโลน เพ่ือรักษาภาวะ
น้้าเหลืองค่ังท่ีแผลผ่าตัดหลังการผ่าตัดเต้านม

Effect of triamcinolone for reduce 
seroma re-accumulation after 
mastectomy; 
A randomized controlled trial



10 07-61-39 ว. อ.นพ.ไชยรัตน์  ทรัพย์สมุทรชัย ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการ
ก่อนหลังการผ่าตัด กับ ผลการผ่าตัดรักษาใน
ผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร

Association  between perioperative 
nutritional status and surgical outcome 
in digestive system cancer patients

11 08-61-06 ว. อ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล ผลระยะส้ันของการให้ยาเมทิลเพรดนิโซโลน 
ระดับสูงก่อนผ่าตัดเทียบกับ ขณะผ่าตัดระยะ 
induction ในการปลูกถ่ายไต

The short-term result of pre- versus 
intraoperative high dose of 
methylprednisolone for induction phase 
in kidney transplantation  


12 09-61-03 ว. พญ.ปารัชญ์  ศิริศรีโร การศึกษาเปรียบเทียบผลของป้องกันภาวะ
หลอดเลือดด้ามีการอุดตันจากล่ิมเลือด โดยใช้ 
การใช้เคร่ืองบีบไล่เลือดเป็นจังหวะร่วมกับถุง
น่องป้องกันล่ิมเลือด เทียบกับการให้ยาละลาย
ล่ิมเลือดชนิดเฮปปารินท่ีมีน้้าหนักโมเลกุลต้่า 
ในผู้ป่วยท่ีรับการผ่าตัดทางช่องท้อง

Comparative outcomes of 
thromboprophylaxis between  low 
molecular-weight heparin (LMWH) and 
IPC plus graduated compression 
stockings in general surgical patients

13 09-61-53 ว. ผช.พญ.พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ อัลตร้าซาวด์ฝีเย็บข้ันตอนสู่การวินิจฉัยภาวะ
ผิดรูปของทวารหนักและล้าไส้ตรงแต่ก้าเนิด

Transperineal ultrasonography simplest 
step in diagnostic anorectal malformation



14 10-61-04 ว. พญ.อาภาวี ตัณฑวณิช การศึกษาผลของการฉีดยาชาบริเวณแผลผ่าตัด
 ต่อการลดอาการปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยท่ีเข้า
รับการผ่าตัดถุงน้้าดีโดยวิธีส่องกล้อง

Effect of local anesthetic wound 
infiltration on postoperative analgesic 
consumption in patients undergoing 
laparoscopic cholecystectomy, a 
randomized controlled

15 10-61-60 ว. นายณปภัช โพธ์ิพรหม การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการ
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะเปรียบเทียบกับการ
รักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยไส้ต่ิงอักเสบ
เฉียบพลัน

Cost-Utility Analysis of Antibiotic 
Treatment and Surgical Treatment in 
Uncomplicated Acute Appendicitis.


