
แรงบันดาลใจมาจากทีใ่ด

• ตองการแกปญหาในหนวยงานของเรา ประเทศเรา
• ตองการปรบัปรงุพัฒนางาน

• พบวามขีอมูล เทคโนโลยีใหมสําหรบัผูปวยเรา 
• ทําตัวเปนผูชอบสงสัย

• แรงผลักดัน จําเปนตองมีผลงาน 



Chloral hydrate
• เปนยานอนหลับที่ใชมานานกวา  100 ป 
• ทําใหเด็กหลับลึกไดดี รวดเร็ว ออกฤทธิ์สั้น ราคาถูก 
• ขอเสียคือ มีรสขมมาก ทานไดไมหมดตามที่ควร และมักมี

อาเจียน 
• บางรายรองมากกอนที่จะหลับ 
• บางรายตองใชยาครั้งที่2 และ 3

• ผลขางเคียงที่นากลัวมากคือ การหลับลึกและกดการหายใจ ทํา
ใหเดก็เขียว และบางรายถาชวยไมทันก็อาจจะเสียชีวิต 



• มีอุบตัิการณรุนแรงจนเกิดปญหาของสถาบันฯ ประมาณป

ละ 1 ครั้ง 

• ในชวงเกือบ 3 ปทีห่นวยกุมารเวชศาสตรโรคหวัใจพบวา

มีเด็กไมนอยกวา 4 รายที่จําเปนตองไดรับการใสทอชวย

หายใจหลังการใหยา chloral hydrate เพื่อการทาํ 

echocardiogram

• ทั้งหมดเปนเด็กที่มีปญหาโรคหวัใจรนุแรงและมีภาวะ 

congestive heart failure รวมดวย 

Chloral hydrate



• Benzodiazepine group
• Shorter duration and faster onset than other 

benzodiazepines 
• “ midazolam comes the closest of any sedative 

to producing a true state of conscious sedation 
in children”

• Appear to be more efficacious in patient over 24-
36 months of age

• More advantage in anxiolytic properties and 
production of retrograde  and antegrade 
amnesia 

Midazolam



Chloral hydrate versus oral midazolam sedation 

in children undergoing echocardiography

• Randomized and blinded study 

CH. 75mg/kg  /  M. 0.5 mg/kg, orally

• The children in the chloral hydrate group had a 

significantly deeper level of sedation and were 

more likely to receive a more nearly 

comprehensive echocardiographic evalation.
Wheeler D. S., Jensen R. A., Poss W. B. 2001



• success rate: CH gr. 93 % - M gr. 88%
• level of sedation: 

CH gr level        2(10%),             4 (90%)

M gr level 1(8%),2(30%), 3(18%), 4(30%)

• recovery time: CH gr 80.6 (15.6) min
M gr 37.4 (3.4) min

Chloral hydrate versus oral midazolam sedation 

in children undergoing echocardiography

Wheeler D. S., Jensen R. A., Poss W. B. 2001



การศึกษาเปรียบเทียบการใชยา 

Midazolam กับ Chloral hydrate

เพื่อทําใหเด็กสงบกอนที่จะทํา echocardiogram









Post Chloral hydrate



Post Midazolam



Post Midazolam



Post Midazolam



Post Midazolam



ปญหาและอปุสรรค

• งานประจํามาก

• Research methodology

• ขาดผูรวมคดิ

• ระเบียบวิธีการใชเงินงบประมาณ

• ทําอยางไรใหบคุลากรเหน็ความสําคัญ



การแกไข
• จัดตั้งศนูยวิจัย 
• ฝกอบรมวิจัยเชิงปฎิบัติการ

• Research seminar
• ผูชวยนักวิจยั

• หาแหลงทุน 
• คกก. พิจารณาการใชเงิน
• อาจารยที่ปรึกษามาชวย “คลินิกวิจัย”
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