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ตารางผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นาเสนอในงานประชุมสามัญและวิชาการประจาปี
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
ณ โรงแรมลายทอง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2560

รหัส
O1.1

O1.2

O1.3

1. การนาเสนอด้วยวาจา (Oral presentation มี 2 ห้อง
ห้องที่ 1 : Nursing research/R2R In Acute care ( ห้องบอลลูม C)
เวลานาเสนอ
ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อขณะใส่สายสวนค้าง
เพื่อลดการติดเชื้อCAUTI ของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โดย ฐิติขวัญ นวมะชิติ ,จินตนา ปะกิระนัง, บุษรา ดาวเรือง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ลดอัตราท่อเลื่อนหลุดเพื่อหยุดภาวะแทรกซ้อน
โดย ผ่องนภา สงวนสิน,พนิดา นิติสารวงศ์, ศิริพร ชาญนอก, กนกวรรณ ขีด
สาโรง, กันยารัตน์ สินปรุ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Set EVD ดี๊ดีเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดใส่ External
ventriculostomy drain
โดย นางสุภาพร สุขพิมาย,น้าฝน น้อยกลาง, ณิชาภา แก้วยางนอก,
จินตนา ประทุมทอง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

O1.4

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
อุดตันชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดย นางพิชญา วงศ์พิมล โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

O1.5

ประสิทธิผลของโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลายต่อ
ระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่มีอาการปวดและร้องขอยา
ระงับปวดในระยะ 2-4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาการให้ยาตามแผนการรักษาของ
แพทย์โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
โดย เบญจวรรณ จันลาวงศ์ * จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,ศศิวิมล พุทธชนม์
,รุ่งทิพย์ เขาโคกกรวด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

O1.6

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเจ็บหน้าอก
จากกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(ACS) ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนนา
ตาล
โดย จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ ,นันท์นภัสปิติโชคโภคินท์,สายชล ชิณกธรรมและ
ดารณี พาใบศรี โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า
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O1.7
O1.8
O1.9
O1.10

O1.11

O1.12

ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย STEMI โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดย นางเฟื่องลดา ตัณฑุลกนกรัชต์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โดย อภิวรรณ อินทรีย์ ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม
โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรค์ในการ
ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม (TKR) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ.
โดย นางธันยมัย ปุรินัย โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยseptic shock ในหอผู้ป่วยหนัก
อายุรกรรม 1โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โดย นางสาวเพ็ญนภา บุบผา นางสาวชลิดา จันเทพา และนางสาววนิดา
ประภาอนันตชัย โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
โดย อักษ์ศรา กะการดี1, อนุชา ไทยวงษ์1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ.
โดย นางเจนสุดา พรมมาบุญ โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
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กลุ่มที่ 2
Nursing research/R2R In Chronic care (ห้อง ดุสิตา)
รหัส
เวลานาเสนอ
ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ
O 2.1
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ระหว่างได้รับการรักษา
ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131

O 2.2
O 2.3
O 2.4

O 2.5
O 26
O 2.7

โดย สุพัฒน์ ทัพหงษา, นันทพร วงศ์สุรวัฒน์, ขจรเกียรติ ศรีชาเชษฐ์,
ธาราทิพย์ รามคา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยมะเร็ง
โดย นางจริ ย า เรียนวาที ,ดร.เพ็ญศรี รักษ์ว งค์ ,นางกรแก้ว สุ ขวานิช ย์เจริญ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผลลัพธ์การให้คาปรึกษาวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
โดย มุจจรินทร์ อัศวพัฒน์ และ สุณัฎดา เชนทร์ชัย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผลของโปรแกรมบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อความจาของผู้สูงอายุที่มี
ความจาพร่องเล็กน้อย
โดย จารุวรรณ ก้านศรี,นภัทร เตี๋ยอนุกูล และภัทรวดี ศรีนวล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูโดยใช้
Chronic Care Model
โดย นางวันเพ็ญ สินธู โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
การพัฒนาระบบบริหารการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
( Long Term Care) ตาบลยางชุมน้อย อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
โดย นางฉลาด บุตรไธสง โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
การพัฒนาการดาเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ : การพัฒนาวงรอบที่ 4 DHS-RTI ปี 2560
โดย นางพฤกษชาติ ทบแป โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

O 2.8

การพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อทางเดินน้าดีโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน อ.นาตาล จ.อุบลฯ
โดย เบญจมาภรณ์ ทองจันดา,นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์,เบญจวรรณ ศรศรี
,กาญจนา วิลามาศ โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

O 2.9

การพัฒนาวงล้อประเมินน้าตาลสะสม(HbA1c) เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน
คลินิกเรื้อรังโรงพยาบาลชุมชน(SMART Use HbA1c)
โดย ปาณิสรา ไชยนา โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน้า
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O 2.10
O 2.11

O 2.12

ผลของการออกกาลังกายแบบนาฏศิลป์อีสานต่อระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2
โดย น.ส.วรรณพร ดวงศิลป์ สาธารณสุขอาเภอเขื่องงใน จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน อาเภอวาปีปทุมจังหวัด
มหาสารคาม
โดย ดิษฐพล ใจซื่อ* เรณุวัฒน์โคตรพัฒน์*ณฐพร คาศิริรักษ์*
สัมฤทธิ์ ขวัญโพน*อาภรณ์รัตน์ เนาวะดี**ธรรวรา ตันติกุลวัฒนกิจ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้บริการด้านสุขภาพมารดาและ
ทารกแรกเกิด: การวิเคราะห์ใหม่ในข้อมูลการศึกษาก่อนและหลังโดยใช้การ
วิเคราะห์ Interrupted time seriesในข้อมูลสถานพยาบาลของไทยในโครงการ
SEA-ORCHID
โดย ปิยนันท์ สุภรัตนกูล, มาลินี เหล่าไพบูลย์, พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตารางผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นาเสนอในงานประชุมสามัญและวิชาการประจาปี
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
ณ โรงแรมลายทอง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2560
2. การนาเสนอผลงานวิชาการCQI /Innovation /KM แบบ Poster presentation มี 7 ห้อง
ห้องที่ 1 CQI In Acute care Nursing ห้อง มณีเทวา 1
รหัส
P 1.1
P 1.2

P 1.3
P 1.4

P 1.5

P 1.6
P 1.7

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อลดการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการควบคุม
การขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้
โดย นางสุภาพร สุขพิมาย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Malignant Hyperthermia (MH)ระหว่างการ
ระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย นางสาวกฤตภรณ์ ประกอบแสง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาการบริหารยา ATB first dose/stat dose
โดย นายจักรพงษ์ เจือมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เครือข่ายห้องฉุกเฉิน
จ.อุบลราชธานี
โดย นาง อัปสร บุศดี , น.ส. ณัฏฐณิชา กอมณี และคณะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาแนวทางการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความถูกต้องของการเข้าถึงบริการและ
เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยโรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี
โดย สุกัญญา สระแสง ,จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์,สายชล ชิณกธรรม,และชญานันท์ บุญชู
โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี
ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและเด็ก
โดย น.ส. สุพิศตา รอบคอบ โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ STEMI Alert
โดย นายสุชาติ จันทร์เลาะ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

P 1.8

พัฒนาแนวทางการส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตโรงพยาบาลเขมราฐ
โดย นิภาพร ภาเคน ,รัตนมณี เครือสีดา,สุจิตรา ปิติโชคโภคินทร์,วยุรี นามบุญมี
โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

P 1.9

อุบัติการณ์เกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชนิด atrial fibrillation ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ปี 2559
โดย ขวัญเนตร เกษชุมพล, วรรน์นา พิมานแพง
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า
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P 1.10

การศึกษาผลทางคลินิกใน ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวชนิด ejection fraction ต่าหลัง
optimized medication ในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ
โดย วิภารัตน์ ลาลี, วรรน์นา พิมานแพง โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
การพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกผ่าตัดหัวใจ MBT Shunt
โดย นางสายฝน ดีเมืองปัก น.ส.เยาวเรศ เอื้ออารีเลิศ นางอรฤทัย ต๊ะเฟย
น.ส.วาสนา ภวะวิจารณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการนา Respiratory Pediatric Early Warning Sign (RPEWS)
มาใช้ในการประเมินอาการผู้ป่วยเด็กระบบหายใจหอผู้ป่วยเด็ก 3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
โดย พรทิภา ธิวงศ์, สุวรรณา สลับศรี, นันทวดี ใจหาญ และวีระนุช มยุเรศ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

P 1.11
P 1.12

รหัส
P 2.1
P 2.2

P 2.3
P 2.4

P 2.5
P 2.6

ห้องที่ 2

CQI : Chronic care & OBGYN nursing (ห้องมณีเทวา 2)

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ
ผลการคัดกรองและการจัดการนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีสายตาผิดปกติและโรคทางตา
โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
โดย นางฉันทะนา เสมียนรัมย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผลลัพธ์การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านกลุ่มผู้ป่วยสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและญาติสายตรง
โดย เอื้อมพร พิมดี,บังอรศรีจินดาวงค์,วริสรา ลุวีระ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด
ขอนแก่น
ผลการตรวจโปรตีนในปัสสาวะมารดาคลอดเพื่อวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษ
โดย นางสาวบาลิยา ไชยรา และนางปิยะมาศ แสงสว่าง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด อาเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
โดย นางศิริรัตน์ สัตนา และนางสาวนวรัตน์ สิงห์คา
โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
การป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โดย นางกานต์ชิตา ศรีพิทักษ์, นางยุพา โอกาพันธ์ และนส.นัฎฐาภรณ์ พรมโสภา
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยการสนทนาสร้างแรงจูงใจที่
ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย นางณัฐรดา อนุสินธ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า
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P 2.7

ผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ที่ตึกผู้ป่วย
ใน
โรงพยาบาลพนา จังหวัดอานาจเจริญ
โดย นางนุชจรีพร ทองวรณ์ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอานาจเจริญ
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร โรงพยาบาลขอนแก่น
โดย วิภา หาทอน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุกร่วมกับภาคี
เครือข่าย ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขาม ตาบลไทยสามัคคี
อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรมั ย์
โดย ผกาพรรณ แพไธสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขาม จังหวัดบุรีรัมย์

P 2.8
P 2.9

P 2.10

พัฒนาความปลอดภัยจุดบริการรังสีวิทยาด้วย Early warning sign
โดย นางสาลินี รุ่งเรือง และนางแสงจันทร์ เกณทวี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

P 2.11

การศึกษาความรุนแรงของความปวดจากการทางานที่ผิดปกติของระบบประสาทส่วน
ปลาย(Peripheral Neuropathy pain) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด ศูนย์ให้ยา
เคมีบาบัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย นางหทัยกาญจน์ ธรรมบุตร และนางวริศรา แถวปัดถานางชลลดา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พัฒนารูปแบบการบริหารยาเคมีบาบัดสูตร CISPLATIN
โดย นางสาวนุชิดา บัวสุทธิกุล นางวิลาสินี มุ่งสิน นางกนกวรรณ ศุภนิธินันท์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

P 2.12

ห้องที่ 3
รหัส
P 3.1
P 3.2

P 3.3

เวลานาเสนอ

Innovation (ห้องราชพฤกษ์ 1 )
ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ
การใช้พลาสติกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่าขณะทาหัตถการ
โดย ดวงนภา สุขดา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พลิกตะแคงตัวตามเวลา โอ้! นาฬิกาลดเหลือง
โดย นส. ธิดารัตน์ พลพันธุ์ นส. อัญชลีภรณ์ สายสี นส. ภัทราภรณ์
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หมอนพยุงหน้าท้องสาหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหน้าท้อง
โดย สายรุ้ง ประกอบจิตร และภาวิณี ชานาญระเบียบกิจ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า
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P 3.4

P 3.5
P 3.6
P 3.7
P 3.8
P 3.9
P 3.10

P 3.11
P 3.12

ผลการใช้ น วั ตกรรมหมอนสองแขนช่ ว ยจั ดท่ า ให้ น มทารกในมารดาหลั ง ผ่ า ตัด คลอด
ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดฉีดเข้าไขสันหลัง
โดย มยุรา คูณค้า มาลี นิ่มพงษ์พันธ์ รัชฎา จุ้ยจาลอง สุทธภา พิลาคงเดชากร จิราวร
รณ พัดทาบดวงแก้ว สุวรรณกูฏ และคณะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
อุ่นใจ เมื่ออยู่ใกล้เธอ Set ชัก
โดย นางกัลยาณี มาลาสาย โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
นัดง่ายไม่ผิดพลาดด้วยแผ่นคานวณวัคซีน
โดย นางนุชจรี พิมพ์โคตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนงิ้ว จังหวัดบุรีรัมย์
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยพยุงสายเครื่องช่วยหายใจ
โดย นางวันนิสาข์ ลาดวน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ถุงน้อย ลดปวด สะดวกใช้
โดย นางสาวภารดี พูลเพิ่ม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
นวัตกรม Drug Safety Circle
โดย สุวรรณา สลับศรี พรทิภา ธิวงศ์ นันทวดี ใจหาญ และคณะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
นวัตกรรมช่วยแปลผลการวิเคราะห์แก๊สในเลือดแดง: Easy ABG
โดย อนุชา ไทยวงษ์1, อักษ์ศรา กะการดี1, ดิษฐพล ใจซื่อ1, ศิริขวัญ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กล่องบรรจุตัวอย่างเลือด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง
โดย สุรัตน์ คร่าสุข, นิตยา โรจน์ทินกร, รัชนี ศิริวัฒน์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
นวัตกรรม โปรแกรมเวรตรวจการพยาบาลเวรบ่าย-ดึก ไทยแลนด์ 4.0
โดย วัชราภรณ์ สายทอง นันทาศิณี พิริยะเศรษฐโสภณ จุฑารัตน์ สุพรรณจิตวนา สัญญา
หารวย และคณะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
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ห้องที่ 4
รหัส
P 4.1
P 4.2

P 4.3
P 4.4

P 4.5

P 4.6
P 4.7

เวลานาเสนอ

CQI : CNPG/IT/RM (ห้องราชพฤกษ์2 )
ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริการเปล
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดย พิทักษ์ ธรรมะ และคณะ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ความรุนแรงและการใช้วินัยเชิงบวกในเด็กและเยาวชนกระทาผิด
โดย อ.จิรังกูร ณัฐรังสี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี
อ.ดร.ศักดา ขาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางพรประไพ แขกเต้า, นางสาวพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
นาส่งถึงจุด หยุดอาการกาเริบ
โดย นางภริตพร จันทะโชติ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอานาจเจริญ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ Hyperglycemiaโดยใช้รูปแบบการจัดการราย
กรณี
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้น5
โดย นางสุจิตรา เขตคา และนางสาวราตรี บุญชู
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยที่มีแผล
กดทับในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย นางทิพวรรณ บัวทอง และคณะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดต่อนิ้ว
(Replantation)
โดย นางพรทิพย์ สรสนิธ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
การลดอุบัติการณ์กระโดดตึกในผู้ป่วยที่เคยฆ่าตัวตายหอผู้ป่วย อช.5
โดย นางสาวสุพัตร บุญเริ่ม และนางพิสมัย สวนคร้ามดี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

P 4.8

พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเตรียมตรวจไตและส่วนประกอบของไต
โดย นางอรวรรณ ประชุมแดง และคณะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

P 4.9

การพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเครื่องดมยาสลบ
โดย นางอมรา ลีแสน, นางวาสนา บุญชู, นางสาวดวงใจ วงศ์วิชิต,
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า
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P 4.10

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอาเภอนาตาล
อุบลฯ
โดย เบญจวรรณ ศรศรี ,นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์ ,กาญจนา วิลามาศ
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะใส่ท่อระบายทรวงอกโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์
โดย นางศิริธร ศิริแก้ว นางศศินาพร อยู่สุข และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น
4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญที่เคลื่อนย้ายเพื่อตรวจรักษา
ในโรงพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วย อช.5 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
โดย นางพิสมัย สวนคร้ามดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

P 4.11

P 4.12

ห้องที่ 5 : KM / Nursing system (หน้าห้องราชพฤกษ์)
รหัส
P 5.1

P 5.2

P 5.3
P 5.4
P 5.5

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ
หน้า
การพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลระดับ Advance Beginner และระดับ Novice ในการให้ยา
หรือสารน้าทางหลอดเลือดดาตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดดา
อักเสบ (Phlebitis) ในห้องผู้ป่วยหนักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit)
โดย นางสาวจารวี คณิตาภิลกั ษณ์ นางสาวอรุณี รัตนนิเทศก์ นางวิภาวดี ฉลาดแย้ม
และคณะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลงานผู้ป่วยนอกโดยประยุกต์ใช้แบบ HI Focus
Charting ของโรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
โดย นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์, จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์, พัชรี อมรสิน
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ
Evidence Based Practice (Effective Weaning)
โดย นายประสิทธิ์ อุปชัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้สารน้าทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ปี 2559
โดย สุภาพร ศรีพนม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผลการจัดการความรู้การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจVentilator
Associated Pneumonia (VAP) งานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ : CQI
โดย เกศรา ศรีสาอางค์ วีระนุช มยุเรศ และ สายฝน ดีเมืองปัก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
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P 5.6
P 5.7

P 5.8

P 5.9
P 5.10

P 5.11
P 5.12

การส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน CAUTI ในผู้ป่วย Burn
โดย น.ส.นวลมณี บุญชิต และ น.ส.นภดล คาเติม น.ส.นวลมณี บุญชิต
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ลดการเกิด VAP โดยการส่งเสริมการปฏิบัติตาม 6 หมวดกิจกรรม
ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 3
โดย นางฤดี แก้วคาไสย์ นางอรอุมา สดสร้อย และ นางหนูเวียน บุญเสนา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการจัดการความรู้การให้ยา Phenytoin (Dilantin) ทางหลอดเลือดดาในห้อง
ผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 2โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย สุมาลี ประกอบจรรยา พิชญดา ดาทวี กาญจนา จาปารัตน์ และคณะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการผลการจัดการความรู้การลดความคลาดเคลื่อนการให้ยาHAD ตามหลัก 10 R
โดย นางละไม สิงห์ทอง นาง ดุษฎี อารยวงศ์ชัย และคณะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการจัดการความรู้การป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวน
ปัสสาวะในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 2โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี
โดย พิชญดา ดาทวี นางสุมาลี ประกอบจรรยา จินตวาณี พันธ์เสาร์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผลของการใช้ Maharat MDRO bundle ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ดื้อยาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดย สุภาพร ศรีพนม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด
โดย นางสุปียา สืบศรี และนางปิยาภรณ์ ประสานพิมพ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
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ห้องที่ 6 CQI/Innovationของนักศึกษาพยาบาล 1 (หน้าห้องราชพฤกษ์ 1)
รหัส
P 6.1

P 6.2

P 6.3

P 6.4

P 6.5

P 6.6

P 6.7
P 6.8

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ
ผลของการใช้สมุดภาพวงกลมต่อความพึงพอใจและความรู้เกี่ยวกับน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่าง
ตั้งครรภ์ สาหรับสตรีตั้งครรภ์ในจังหวัดนครพนม
โดย ชนมน พันธ์ดี, สุรเชษฐ์ กิติศรีวรพันธ์, กมลชนก ไชยสาคร, นภากรณ์ โบราณประสิทธิ์,
พัชราภรณ์ เตียงชัย, รัตนาภรณ์ น้อยอามาต, ศิรินภา นาครัตน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
ความแม่นยาการคาดคะเนน้าหนักทารกในครรภ์ด้วยวิธีของ Dare, Johnson และ
M.Mongelli&Gardosi ในมารดาที่มารอคลอดในโรงพยาบาล
โดย สมฤทัย โตชัยภูมิ ศตพร แดนระเบียบ อรทัย ฉาบไธสง ศุภมาศ คามูล วิจิตรา สนัดชัย
และ ศรชัย ฐานเจริญ* จินตนา ตาปิน**
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ผลของการใช้นวัตกรรมสื่อวิดีโอเพลงกลไกการคลอดปกติต่อความรู้ของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3
โดย ณัฐชยา เงาแสง, ณัฐพงษ์ ภูหัวตลาด, ชไมพร ใครบุตร, ชาลิสา เตชะนัง, ญาสุมินทร์
ไชยโมง, ทวิดา ธรรมศรี, ธัญญาภรณ์ โสรส
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
ผลของการจัดการความปวดของผู้คลอดในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อระดับความปวด
โดย วิภาดา เหล่าคนค้า* ปรีชญา จังหวัดกลาง* อารียา ด้านวังขวา* พัชรพร แท่งทอง*
กาญจนา อินทรกาแหง* วริศรา ขันทอง* ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์**
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
นวัตกรรมตุ๊กตาจาลองการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก “Cervical Cancer Model”
โดย สุริยุ ปรีชามานะศาสตร์, บุษบา นิตยา วรรณาภรณ์, วลัยลักษณ์ รัตนะอุดม, อภิญญา
เนินกล้วย, อินทร์สุดา รังกลิ่น, อิสรพงศ์ จาปาคา1 ดิษฐพล ใจซื่อ2, ศิวพล ศรีแก้ว3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ผลของ THE HERO ต่อพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กวัยก่อนเรียน
โดย วรัญชฎา ภูด,ี วิภาจรีย์ วันดี, วชิราภรณ์ ตะมิน, วรรนิศา โสวาปี, วรางคณา
จันทร์หล้า, วิยะดา สมปอง ,ศันศนีย์ บุพศิริ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
นวัตกรรม “วงล้อมหัศจรรย์ รู้ทันโรคอุจจาระร่วง”
โดย กิตติศักดิ์ วิเชียรสาร, จรินทร์ธร ไชยสงเมือง และคณะ1 สุจิมา ติลการยทรัพย์2
เฌอร์นินทร์ ตั้งปฐมวงศ์2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ความรู้สึกและวิธีการจัดการกับความรู้สึกต่อการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติในห้องคลอดของนักศึกษา
พยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย อาทิตยา สัมมาสะโก, จีรวรรณ พงษ์เกษ, พิจิตรา บุญพาโชค, มาริษา อารีรัมย์ และณัฐ
หทัย สะสาน*
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

หน้า
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P 6.9

P 6.10

P 6.11

P 6.12

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครราชสีมา
โดย ฐัฒณี อนุนิวัฒน์,สิรินันท์ ธณรักษ์ชิณวงศ์, กชกร ปฐพีภัทร, ฐานิดา ทองคา, ปาริฉัตร
วิปัดทุม, ปาริชาติ โต่นวุธ, นุชนาฎ ลาดนอก, นิวาริน พร่องสระน้อย, วิชุดา สิทธิมาศและ
อัจจิมา ไชย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
ความรู้ ความต้องการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาของวัยรุ่น และการสอนเพศศึกษาของพ่อแม่
ผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่น ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดย นายณัฐนนท์ ประไพเพชร นางสาวจิตรา แก้วอาสา นางสาวจินดามาศ แข็งแรง
นางสาวจิรัฐตกาล คะรุรัมย์ นางสาวดุสิตา อุทกัง นางสาวศุภาพิชญ์ สุ่ยวงศ์
นางสาวอรนิชา นิลแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นวัตกรรม
Safety Baby Bed Rail
โดย นางสาวปิยพร พรพนม นางสาวสุภาภรณ์ ทองพาณิช นางสาวมินตรา โคตรสีเขียว
นางสาวน้าฝน สุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ผลของการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง(E-Learning) ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
โดย นางสาวนัยวรรณ ชินอ่อน นางสาวปนัดดา สาราญ นางสาวพรรณภา ฝ้ายป่าน
นางสาวเพียงพอ เมธาพีรยศกุล นางสาวยุวดี พาลิเพ็ง นางสาววริศรา บรรเทา นางสาว
ศิรภัสสร ยอดแก้ว นางสาวสุนิสา เรียนพิศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ห้องที่ 7 CQI/Innovationของนักศึกษาพยาบาล 1 (หน้าห้องราชพฤกษ์ 1- 2)
รหัส เวลานาเสนอ
ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ
P 7.1
นวัตกรรมชุดลดไข้: “Fresh Coat”
โดย กรกฏ สระเศษ, จริญา สิทธิเสรี, ปพิชญา สังข์ทองรัมย์, เพชรลดา จันทร์ศรี,
วชิราภรณ์ ภูพิมาย, ศิริพร ฮาบพนม, สุจิตรา ถมมา, สุธาสินี จีนเกา1 ชาลี ศิริพิทักษ์ชัย2
P 7.2

ผลของการใช้นวัตกรรม “SOS score model ประเมินไว รู้ทัน ป้องกัน sepsis” ต่อความรู้เรื่อง
การประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
โดย ตันติกร วิเชียรนิตย์, จิตราภรณ์ จันทะผล, ปียารัตน์ ล้านน้อย, แพรทอง ศรีดี,มรกต ราม
ฤทธิ์, วรัญญา ศรีบุญเรือง,สาวิตรี ปรีเลี่ยม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

หน้า

14

P 7.3

P 7.4

P 7.5

P 7.6
P 7.7

P 7.8

P7.9

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบ
“นวัตกรรม: จับ Feed ปรับเตียง ลดเสี่ยง VAP”
โดย กนกพร บุญอาษา, ฉัตรฑริกา โพธิ์สอน, ทัศนีย์วรรณ อรัญเสน, นิชนันท์ สารทนงค์,
พรภิมล ศรีชนะ, โยทกา แสนสุข, สุธิพงษ์ สีสมสอน, อรอุมา ศรีทานนท์ 1 พวงแก้ว สาระโภค2
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่รัดเข่าสมุนไพร: การเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาไทยสู่การดูแล
ผู้สูงอายุ
โดย กิตติศักดิ์ วิเชียรสาร, นภสร โชติพงศ์ขันแข็ง, สโรชา พิลาวุฒิ, สุนิตา ฤทธิ์รุ่ง1 ดิษฐพล ใจซื่อ2,
วีระชัย อิ่มน้าขาว2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ “มะค่าแต้ แก้ปวดเมื่อย”
โดย กรรณิกา นาอ่อน, ปิยนุช เยื่อใย,สุกัญญา ชาสมบัติ, สุธิดา โคสมบูรณ์,อภิญญา สีสุพล1
สัมฤทธิ์ ขวันโพน2 , สาคร อินโทโล่3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นวัตกรรมส่งเสริมการให้ความรู้“รู้ทัน วัณโรค”
โดย วิธิตา ภูตเขต, ปิยนุช พึ่งสาโรง, ศุภลักษณ์ อักษร, กฤตย์ทิวัตถ์ ศิลาจันทร์, วราภรณ์ พันอาจ,
พรทิพย์ รัชกิจ, แพรวพรรณ ก้องสูงเนิน, รวิวรรณ ตะโน1, กัญญาพัชร เบ้าทอง2
Easy dressing saving manpower
โดย วัลลภ แสงป้อง ผสุดารัตน์ สุกรณ์ แพรวนภา ระดาบุตร จตุพร ทับสีแก้ว ดรุณี เกษหอม
อารยา หนูเข็ม อรอุมา เพราะบุญ ชุติมา สินประดิษฐ กุลสตรี ยิ้มเนียม ธัญญาวรรณ จันทะเป้
Sambath Sreymonyneath
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์บารุงผิวผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จ. นครราชสีมา
โดย สุธิดา พราหมฤทธิ์, รัตนาภรณ์ มีสูงเนิน,เจนจิรา แก้วทอง,สาวิตรี นามวิเศ, ชนัญญา กัน
พิพิธ,ศิริพร เนตรโกศล,อนุธิดา เทียนแสง,นางสาวจุฑามาศ เบ้าเรือง, ปริชชญา ภูมิใจประเสริฐ
และณัฐวรรณ สวัสดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
นวัตกรรม I move ( Innovation of Movement :นวัตกรรมในการเคลื่อนไหว)
โดย นายเกียรติภูมิ ศิริกุล, นางสาวเต็มฤทัย แสนสุธา, และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

P7.10

อุปกรณ์เสริมป้องกันและฟื้นฟูภาวะปลายเท้าตก(Foot drop prevention and rehabilitation
devices)
โดย นางสาวปาริชาต แก้วมาลุน, นางสาวอักษราภัค หมายงาม. และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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P7.11

P7.12

นวัตกรรม หมอนไมโครบีท ป้องกัน Ear Sore
โดย ณัฐิยา สิงห์พันธ์, วิวารินทร์ สาระมะณี , และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ผลของการจัดบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกประชาชนกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ในตับ :
ชุมชนเขตกึ่งเมืองแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่น
โดย นางสวกนกวรรณ น้อยวิเศษ, นางสาวกมลวรรณ ทินช่วย, และคณะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

