
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
O 1/1 ผลการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) ในการวางแผน

ด าเนินงานอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ 
โดย ชนิดาภา มาตย์บัณฑิต 
โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี 

O 1/2 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในการให้บริการคลอดแก่มารดาวัยรุ่น 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดย พเยาว์ บุญที   
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์    

O 1/3 รูปแบบการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลัน  
ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร 
โดย ประภัสสร สมศรี , ปิ่นเพชร อ าภรณ์, ทัศนีย์ แดขุนทด ,ไพลินนัดสันเทียะ, 
ปิยนุช บุญกอง  
โรงพยาบาลสกลนคร  จ.สกลนคร 

O 1/4 การพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน  าดี เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกุดชุม 
(The Efficacy of Cholangiocarcinoma Screening in Kudchum District)  
โดย นัทธมนต์ สายสอน, ณภัทรชนม์ อุปชัย, อนงค์รัตน์ เซียตระกูล  
และรัชนี สุทธิธรรม   
โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร 

O 1/5 ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI ที่ได้รบัยาละลายลิ่มเลือดstreptokinaseโรงพยาบาล
อุทุมพรพิสัย 
โดย ดวงใจ บุญตวั  ,ทนงศักดิ์ เจริญพันธ์ ,พิลัยวรรณ  แก้วภมร  
โรงพยาบาลอุทุมพรพสิัย จ.ศรีสะเกษ 

O 1/6 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลประมาณการสูญเสียเลือดจากการคลอด 
(Development of Clinical Nursing Practice Guideline for Estimations of 
postpartum blood loss during labor stage) 
โดย ฉวีวรรณ ดียิ่ง 
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

O 1/7 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการพยาบาลโดยใช้เทคนิค SBAR แบบไร้รอยต่อในระยะ

ตารางผลการพิจารณาการน าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation 
วันที่  27  สิงหาคม 2561 

กลุ่ม 1 : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action research) 

ผลการพิจารณาตอบรบัเข้าร่วมการน าเสนอผลงาน 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
เปลี่ยนผ่านการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
โดย สุรัตน์ คร่ าสุข, รัชนี ศิริวัฒน์, นิตยา โรจน์ทินกร, และจิราพร พอกพูนทรัพย์  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
 

O 1/8 ผลของการใช้กระบวนการจัดการความรู้ต่อการป้องกันการติดเชื อในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะ
เม็ดเลือดขาวต่ าหลังได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด 
โดย ศุภัสสร พิลาวงค์, เพ็ญศรี รักษ์วงค์, กรแก้ว สุขวานิชย์เจริญ,  
และจริยา เรียนวาที 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

O 1/9 ผลการใช้กลยุทธ์ D-R-I-V-2E ต่อการลดอัตราการติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 
จากการคาสายสวนปัสสาวะ หอผู้ป่วย Spinal unit and ICU orthopedic 
โดย ปณิตา ข าประถม, กมลวรรณ รวยสูงเนิน และศิริพร แม้นศิริ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

O 1/10 ผลการใช้ Modified Early Warning Score [MEWS] เพื่อประเมินอาการน าก่อนภาวะ
วิกฤต หอผู้ป่วย Spinal Unit & ICU Orthopedic   
โดย ศิริพร แม้นศิริ, กมลวรรณ รวยสูงเนิน, ปณิตา ข าประถม  
และเปมิกา อัครประเสริฐกุล 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 
 
 
 

 
 

รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
O 2/1 การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื อยา:กรณีศึกษา 

โดย ศรียุดา  มานุจ า 
โรงพยาบาลปราสาท  จ.สุรินทร์ 

O 2/2 การพยาบาลผู้สูงอายุติดเชื อในกระแสโลหิตและมีภาวะติดเชื อดื อยา : กรณีศึกษา 
(Nursing Of Sepsis And Multiple Drug Resistant Infection In Elderly)  
โดย กาญจนา  มุกดา 
โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

O 2/3 การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุท่ีเป็นโรคตาต้อกระจกชนิดบอดที่ปฏิเสธการผ่าตัดใส่เลนส์ตาเทียม : 
กรณีศึกษา 
โดย กรทิพย์ มิตรวงษา 
โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

O 2/4 ความชุกของการเลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของมารดาหลังคลอดที่จ าหน่ายออก
จากหอผู้ป่วยสูติกรรม 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
โดย มาลี นิ่มพงษ์พันธ์, มยุรา คูณค  า, รัชฎา จุ้ยจ าลอง, ปาริชาติ สิมพันธ์,  
กิตติยาภรณ์ ทองพิเศษ, ธนภร คุณเลี ยง และคณะ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

กลุ่ม 2 : การวิจัยเชิงพรรณนา/กรณีศึกษา 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
O 2/5 ผลการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนใน

จังหวัดขอนแก่น 
โดย สุจิตรา แทนชิน 
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

O 2/6 การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการท าร้ายตนเอง จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2559 
โดย สุภาณี กิตติสารพงษ์   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร 

O 2/7 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า:ทบทวนวรรณกรรมแบบ
บูรณาการ 
โดย ศิริเอมอร วิชาชาติ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

O 2/8 การประเมินการด าเนินงานของศูนย์ส่งต่อในจังหวัดขอนแก่น 
(Evaluation of referral centers in Khon Kaen Province) 
โดย วิลาวรรณ ตาลทรัพย์ 
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

 
 
 

 

 
รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 

O 3/1 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
ต่อความสามารถในการงอข้อเข่าในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 

โดย รัศมี เกตุธานี, วันเพ็ญ วรามิตร, อนุชา ไทยวงษ์ และกัญญาพัชร เบ้าทอง 
โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

O 3/2 ผลของการให้การพยาบาลระบบสนับสนุนที่มีต่อความรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเสลภูมิ 
(Effecting of nursing support systems on self-care knowledge of stroke patients 
in Selaphum Hospital) 
โดย ยวนจิตร ภักตะภา 
โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

O 3/3 ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหารและระดับน  าตาลในเลือด
ของหญิงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั งครรภ์ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
โดย อดิณา ศรีสมบูรณ์   
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

O 3/4 ผลการนวดคลึงมดลูกและการนวดคลึงมดลูกร่วมกับการประคบเย็นต่อการเสียเลือดในระระ
ที4่ของการคลอดในมารดาหลังคลอดปกติ ห้องคลอดโรงพยาบาลโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โดย อารีย์  ฉายศิลป์ 
โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา 

O 3/5 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตในผู้ป่วยเด็ก 

กลุ่ม 3 :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ/วิจัยกึ่งทดลอง/การพัฒนาระบบ 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
(Developing clinical guideline  for evaluation early warning signs of critical 
pediatrics)  

 
O 3/6 

โดย ไพลิน นัดสันเทียะ, วรกัญญา พลอาษา และอริสา  แสนมิตร    
โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร    
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 48 ชม.หลังคลอด (Neonatal 
jaundice) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
O 3/7 

โดย เพ็ญนภา เรืองสระ   
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์   
การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน จังหวัดศรีสะเกษ (Development of 
Network for Patient Receiving Warfarin in Sisaket Province) 

 
O 3/8 

โดย ขวัญเนตร  เกษชุมพล และสุทธินันท์ เอิกเกริก 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการติดเชื อในสถาน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยท่ี 7 

 
O 3/9 

โดย กัลยา ทองธีรกุล, กิ่งเพชร ชื่นชุ่ม และระวิวรรณ รัตนปัญญา   
ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น 
High Alert MDR KKH 2560 

 โดย ประภาวดี เวชพันธ์ 
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 1/1 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพบริการพยาบาลยุคอาเซียน ในหอผู้ป่วย

รังสีรักษาและเคมีบ าบัด ชั น3 โดยใช้งานประจ าเป็นฐานการเรียนรู้ 
(Development of English communication skills for nursing quality in the AEC era, 
in radio-chemotherapy 3rd floor ward by using a routine for based learning) 
โดย ศุภกร ศิริเต็มกุล  
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น   

P 1/2 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือด 
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลสกลนคร 

ตารางผลการพิจารณาการน าเสนอผลงานแบบ  Poster Presentation 
วันที่  27  สิงหาคม 2561 

กลุ่ม 1 : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research)/การพัฒนาระบบ 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
โดย นางกุสุมา เจริญโภคทรัพย์ 
โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร 
 

P 1/3 การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันของพยาบาลวิชาชีพในแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น 
(The Development of Clinical Nursing Practice Guidelines for the Patients with 
Acute Ischemic Stroke of Chonnabot hospital KhonKaen Province) 
โดย รัชฎาภรณ์  ภู่ตึ  
โรงพยาบาลชนบท จ.ขอนแก่น 

P 1/4 รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั งครรภ์
โดยใช้การจัดการรายกรณี งานบริการคลอด โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น 
โดย จิราภรณ์ พงษ์พันธ์   
โรงพยาบาลชนบท จ.ขอนแก่น  

P 1/5 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในผู้ป่วยที่ใส่ท่อ
หายใจล าบากในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
(Development nursing practice guidelines for prevention oxygen Desaturation in 
patient’s difficult intubation at Kalasin hospital) 
โดย สุพัตรา  ศิริปรีชากุล และรุ่งราวรรณ  เจริญไธสง 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

P 1/6 คุณภาพการสื่อสารส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้แบบบันทึกทางวิสัญญีสู่พยาบาลประจ าหอผู้ป่วย 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
(Quality of communication of patient information using anesthesia record for ward 
nurses at Kalasin hospital) 
โดย รุ่งราวรรณ  เจริญไธสง และทองเยี่ยม  บุญสวัสดิ์ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

P 1/7 การส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถานประกอบการ  
(Breast feeding corner) 
โดย นวลจันทร์ ไพบูลย์บรรพต   
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

P 1/8 การพัฒนารูปแบบเพื่อป้องกันการติดเชื อหลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าที่ข้อเข่า(Anterior Cruciate 
Ligament (ACL) Reconstruction surgery) ในผู้ป่วยห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลขอนแก่น 
โดย ผกาภรณ์  พินิจจันรานุกูล  และคณะ 
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

P 1/9 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอในระยะวิกฤต  
โดย สุรีรัตน์ เสนาเทพ, ชูศรี ทองกลม, วัฒนา ไชยโยธิน, วรินทร์พร ภาระเวช และคณะ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

P 1/10 CQI: “การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระบบประสาทแบบประคับประคอง ที่มีระดับการประเมิน 
PPSv2  0-10 %  โดยแนวคิด 4 G plus ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 3” 
โดย ฤดี  แก้วค าไสย์   
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 1/11 ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 

โดย ปัทมาภรณ์ นาบุตรบุญ  

โรงพยาบาลชนบท จ.ขอนแก่น 
 
 

 

 
รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 2/1 ผลของการด าเนินโครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโลหิตจางในหญิงตั งครรภ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
(The Effects of The Surveillance and Monitoring of Anemia among Pregnant 
Women Project) 
โดย ผ่องศรี แสนไชยสุริยา และงามตา อินธิจักร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น 

  
P 2/2 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาละลายล่ิมเลือด ชนิด Streptokinase ในผู้ป่วย

กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI เครือข่ายจังหวัด 
ศรีสะเกษ ปี 2560 
(Effectiveness and Safety of Streptokinase in STEMI for Sisaket Network 2017) 
โดย ปทุมรัตน์ ศรีโพธิ์ และวรรน์นา พิมานแพง 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 

P 2/3 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยและระยะเวลาความต้องการการพยาบาลต่อรายใน
โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น 
โดย จิตรา มณีวงษ์  
โรงพยาบาลชนบท จ.ขอนแก่น 

P 2/4 กลุ่มอาการไม่พึงประสงค์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง 

โดย อนุชา ไทยวงษ์1* และ นิโรบล กนกสุนทรรัตน์2 
Anucha Taiwong1* and Nirobol Kanogsunthornrat2 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม1*, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

P 2/5 ผลของนวัตกรรมการให้ความรู้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นเกมส์บริหารสมอง 
ต่อการเพิ่มความจ าและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะ
พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย สาวิตรี   สิงหาด       
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธาน ี

P 2/6 ผลของการจัด “ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฎิบัติ” ต่อความเครียดและความพร้อม
ในการฝึกปฎิบัติการพยาบาล ครั งแรกของนักศึกษาพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 
โดย พวงผกา  อินทร์เอ่ียม 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จ.อุดรธานี 

กลุ่ม 2 : วิจัยเชิงพรรณนา/กึ่งทดลอง/การพัฒนาระบบ 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 2/7 การศึกษาผลการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการจัดการความปวดโดยใช้คะแนนความปวด (Pain 

score) แผนกผู้ป่วยนอกและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
โดย ญาณิศา  ภาษี   
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

P 2/8 ประคบลดปวดหญิงตั งครรภ์ในระยะที่ 1 ของการคลอด 
โดย อมราภรณ์  นาคผ่อง  และทีมงานห้องคลอด 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

P 2/9 ผลการใช้ Ten Stepsในการส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วยงานกุมารเวชกรรม
สาย2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
โดย สายสินธ์ กอมณี, กัญจรัตน์ สุวรรณโกฏ, พิมชญา ธรรมศรี,  
เยาวเรศ เอื ออารีเลิศ, เกียรติกุล เพียงจันทร์, ธนันพร ตรีบุตดี และคณะเจ้าหน้าที่ 
(NICU1,NICU2,NICU3,เด็ก1 เด็ก2)   
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

P 2/10 ผลการจัดการรายกรณีการดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะติดเชื อในกระแสโลหิต (Sepsis) 

โดย พัชรี พรหมสุวงศ,์ เกศรา ศรีส าอางค์, วีระนุช มยุเรศ และคณะเจ้าหน้าที่ PICU2 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

P 2/11 การศึกษาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในคลินิกโรคไม่ติดต่อ
โรงพยาบาลโนนไทย 

โดย พวงเพชร  ชูจอหอ, จิตอารีย์  นามบัวน้อย 

โรงพยาบาลโนนไทย  จ.นครราชสีมา 

P 2/12 คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการด าเนินงานคุณภาพบริการ
พยาบาลผู้ป่วยนอกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดย พีระ  สมบัติดี (นักศึกษาปริญญาโท) 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น 

 

 

 
 

รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 3/1 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดย จันทร์เพ็ญ ทัพขวา, เอื อมพร ชมภูมี และจินตนา  ค าจันดี. 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

P 3/2 พัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 
โดย อรัญญิการ์   สระบงกช  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

P 3/3 การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั งครรภ์ที่ได้รับการตรวจ 100 Oral Glucose Tolerance 
Test (100 OGTT) 
โดย วาสนา สารการ, ล าไพ อัมพันธุ์, สุมาลี หัวค า, ไข่มุก พรหมคุปต์,  

กลุ่ม 3 : การพัฒนาระบบงาน (CQI)/พัฒนาแนวทางปฏิบัติ  



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
พรพิศ มุ่งหมาย และบุญญรัศมิ์ ศรีบริบูรณ์ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 
 
 

P 3/4 ถอดบทเรียนการ Refer back ผู้ป่วย On Skull traction หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ชาย 1 โรงพยาบาลขอนแก่น 
โดย ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย 
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

P 3/5 การพัฒนาแนวทางการดูแลทารกที่มีภาวะลิ นติด 
โดย เวณุกา พรกุณา 
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

P 3/6 การประเมินและป้องกันอันตรายจากภาวะสับสนเฉียบพลัน ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต 3ข 
(Evaluation and Prevention of Delirium in Immediate care 3B unit) 
โดย รุ่งฤดี  ถวิลวงษ์   
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น 

P 3/7 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื องอกในสมอง 
(Clinical Nursing Practice Guideline for Patients Craniotomy with Tumor Removal) 
โดย วรรณวิมล ทุมมี 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

P 3/8 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความคิดความจ าบกพร่องเล็กน้อย 
(Development of a model for the elderly with mild cognitive  impairment) 
โดย รติอร พรกุณา, พิมพ์ใจ หัดประกอบ และคณะ 
โรงพยาบาลขอนแก่น2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส  จ.ขอนแก่น 

P 3/9 การพัฒนาแนวทางการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลขอนแก่น 
โดย รัตนา ทองแจ่ม 
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

P 3/10 การพัฒนาคุณภาพแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยส่งต่อ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
โดย วิไลพร พิณนาดิเลย์, จุลินทร ศรีโพนทัน และกนกวรรณ เจริญศิริ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 3/11 การพัฒนาการท าความสะอาดมือของผู้ให้และผู้ใช้บริการใน Burn Unit ด้วยกลยุทธ์ของ 
WHO 
โดย ปรียาวดี เทพมุสิก, นภดล ค าเติม และนวลมณี บุญชิต  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 4/1 การสร้างแผนที่เดินดินบน Microsoft Excel เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตวายเรื อรัง

ระยะที่ 3 
โดย กชนิภา นราพินิจ และสุภาพร เบือนขุนทด  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาจั่น จ.นครราชสีมา  

P 4/2 การออกหน่วยแพทย์ผสมผสานเคลื่อนที่เข้าถึงชุมชน 
โดย จิรพงษ์  สายบุตร  
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สุรินทร์ 

P 4/3 พัฒนาระบบคลินิกดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั นเรื อรัง โรงพยาบาลบ้านม่วง  
อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปี 2558 – 2560 
โดย มนเทียน ศรีวิพันธ์  
โรงพยาบาลบ้านม่วง จ.สกลนคร  

P 4/4 "แรกรับเข้าใจ กลับไปแล้วบอกต่อ" 
โดย กิตติมา ริ วแดง, สุพชฌาย์ สีดางาม, ลักขณา เมินดี, เพ็ญระวี พันเลียว  
และพรพิมล สมัครสมาน 
โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ 

P 4/5 การพัฒนาแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
โดย ดวงใจ บุญตัว, อัญชลี โปร่งจิตร, ทนงศักดิ์ เจริญพันธ์, มหาไพศาล มั่งคั่ง,  
สุธิดา เวียงค า และพรพรรณ อสิพงษ์ เวชกรฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

P 4/6 ระบบการบริการผู้สงสัยหรือผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจร โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
โดย อนุชา ศิริวงค์, กฤษณา ศรีหะจันทร์, ดวงใจ บุญตัว และพิลัยวรรณ์ แก้วภมร  
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

P 4/7 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ 
โดย ประกายเดือน  ศรีแก้ว 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

P 4/8 “พัฒนาระบบการดูแลโรคปอดบวมในเด็ก” 
โดย จริยาพร จ ารัสธนสาร 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

P 4/9 การเฝ้าระวังและป้องกันสายสวนปัสสาวะสายระบายเลื่อนหลุด 
(Monitoring and Prevention for Tube drain displacement or dislodgement) 
โดย ศรัญญา ติจะนา  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น 

P 4/10 การพัฒนากระบวนการการเฝ้าระวังภาวะ Neurologic deficit ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด Spinal 

กลุ่ม 4 : การพัฒนางาน CQI II 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
cordหอผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลขอนแก่น 
โดย สุพาพร ตันดี  
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 

P 4/11 เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผู้ป่วยรับใหม่โดยใช้ Early warning signs ในหอผู้ป่วยเด็ก1-2 
โดย สายฝน ดีเมืองปัก, ณัฐธิราภรณ์ พูลเพ่ิม, ธนันต์พร ตรีบุตรดี  
และนิภารัตน์ องอาจ  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

 

 

 
 

รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 5/1 นวัตกรรม  ..........Drap seft save….. 

โดย อรุณี  พัวโสพิศ      
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์   

P 5/2 นวัตกรรม“เข็มขัดหนู” 
โดย วงศพรรณ เภสัชชา  
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

P 5/3 นวัตกรรม การวางแผนการจ าหน่ายและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน 
“จากตติยภูมิสู่การดูแลต่อเนื่องในชุมชน” 
โดย อ าภา ทาเวียง 
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

P 5/4 นวัตกรรม “การฟื้นฟูทักษะการดูแลช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้วยวิธีฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ที่หน้างาน” 
(Innovation “Refreshing Emergency Care Skill by On the Job Training”) 
โดย ธัญสิตา ธรรมสุรักษ์   
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

P 5/5 ผ้าคลุมล่องหน JJ Armer 
โดย ศศิพร พัฒนโพธิวัชร์ และ อดิศร จงหมื่นไวย์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

P 5/6 ขวดเหลือใช้ สังเกตุง่ายต่อสาย NG 
โดย มนูญ คุณพรม, ดวงใจ บุญตัว, อัญชลี โปร่งจิตร และเอื อมภรณ์  แทนโนนงิ ว    
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

P 5/7 นาฬิกาเวลาชีวิต 
โดย อัญชลี  โปร่งจิตร   
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

P 5/8 นวัตกรรม “ธงชัยไข  X-ray” 
โดย ประกายเดือน ศรีแก้ว 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

P 5/9 สาย IV หลากสีมีล าดับ ใส่ใจ ปลอดภัยไว้ก่อน “Number Color bar  for  IV Safety” 
โดย นริศรา เถาว์โท, รัชนีพร แสงวงศ์ และเพลินพิศ  จันทร์สวัสดิ์  

กลุ่ม 5 : นวัตกรรม 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี  

P 5/10 Oxygen Tank Calculator: นวัตกรรมหมุนปุ๊บ รู้ปั๊บ เช็คระดับ ออกซิเจน 
โดย ศักดา สมพร้อม, ธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลา และอนุชา ไทยวงษ์  

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
P 5/11 นวัตกรรมมหัศจรรย์ถุงน  า Reuse 

โดย วิไลลักษณ์ ภูจอมจิตฆ์, ศรีสมพร ถวิลการ, จารุวรรณ์ สาระกรณ์ และเจ้าหน้าที่ตึกพิเศษ
รวมชั น6 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

P 5/12 นวัตกรรมช่วยค านวณโปรตีนส าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง: Easy Protein Calculator 
โดย อนุชา ไทยวงษ์, กัญญาพัชร เบ้าทอง และดิษฐพล ใจซื่อ 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม        
 
 

 

 
รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 6/1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั นปีท่ี 3 รุ่น 24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
โดย มาริสา มังคละแสน, ธนวรรณ์ เครือชารี, ทิชา สูนหอม, ธิดารัตน์ สังศินะ, พนิดา ต่อพันธ์ 
และไอยรดา ปอยยิ ม  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จ.อุดรธานี 

P 6/2 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณจ์ าลอง 
ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั นปีที่ 3 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
โดย อรวรรณ บัวจันทร์, อรยา พรวิจิตร, กนกอร กาญจนบัตร, ชนะพงษ์ แก่นพรม, ณัฐกานต์ 
เขียวค า, ณัฐชัย พระลับรักษา, ณัฐธยาน์ ชัยหงส,์ ธัญชนก หาญอาษา, นงนภัส ทิพย์มังอินทร์ 
และโสภาพร แก่นพ่อ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

P 6/3 ระดับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 
โดย สุภนิดา ทาสันเทียะ, รัตนาภรณ์ ภู่จันทึก, รัฐศิลป์ แก่นคง, สุภัสสรา เทพทะเล, พุทธมน 
กรุยหมื่นไวย, สุนันทา ต่างสันเทียะ, นุชนารถ บนใหม่, กัลยรัตน์ พงษ์พันธ์, ริรินทร์ ตระกูลร่ม
โพธิเงิน และกฤติกา คูเมือง   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา 

  
P 6/4 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งของจังหวัด

ขอนแก่น 
(Factors associated dementia among the elderly in municipality of Khon Kaen 
Province) 
โดย ทิศาพร ศรีเครือดง, สุทธิกานต์ ศรีสาคร, จันทร์ธิดา พรหมโสภา,   

กลุ่ม 6 : การวิจัยเชิงพรรณนา/กี่งทดลอง/พัฒนา(นักศึกษาพยาบาล) 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
ธันธิวา นิระปะกะ, รัชนีกรณ์ บุญประคม, ศดานันท์ ธรรมศิลป์, ศรีสุดา ละวาดชู, อภิญญา พรม
สาร, อภิสิทธิ์ ฮุยไชยราช, อังคาร วรพันธ์, ศิราณี ศรีหาภาค  
และนวลละออง ทองโคตร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
P 6/5 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลเบาหวานเรื อรังที่เข้ารับ

การรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี 
โดย รัตติยากร จิตเจริญ, สัจจพร ลีรัตน์, สุจิตรา ค าเมืองแพน, อภิษฎา บุตรโพธิ์และอรวรรณ 
โพธิ์ศรี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จ.อุดรธานี 

P 6/6 ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมรถเก็บอุปกรณ์ล้างไตผ่านทางช่องท้องแบบต่อเนื่องสะดวก
ใช้สบายล้างต่อพฤติกรรมของผู้ดูแล  
(The Effectiveness of Innovation of The Car storage for Continuous Ambulatory 
Peritoneal Dialysis which is Easy to Use and Comfortable for Wash to Behavior of 
Caregiver) 
โดย เกษมศรี แป้นโคตร, เกรียงไกร พันธ์เจริญ, พัชราภรณ์ สายมงคล,  
พิทยา ศรีสร้อย, ภัทรา กุลทะเล, ภานุเดช โต๊ะชาลี, มยุรฉัตร ไชยอุย 
และมสฤณา จักรเสน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม 

P 6/7 ผลของทรายบ าบัดต่อระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
(The Effect of Sand Therapy to Blood Pressure Level in Elderly People with 
Hypertension) 
โดย รณภพ พลาดสุ, นรีกานต์ สิทธนู, กัญญารัตน์ ยาทองไชย, ชาราลัย แจนค าอิน, นิตยา คง
วิบูลย์เกีย, พิชญา สมประสงค์, รุจิรัชต์ ปริปุณณะ, ศิริลักษณ์ ญาณสะอาด และอภิญญา ศิลา
พจน์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 

P 6/8 นวัตกรรมการเรียนรู้วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล ยุค 4.0 
โดย ท านุรัฐ จันทน์เทศ, วณัชพร ชัยภิบาล, ศิริลักษณ์ ค ามา, ธนวิชญ์ ล่ามสมบัติ, ภาวิณ ีธีระ
วงค ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 

P 6/9 ผลของการให้ความรู้ ร่วมกับเพลงโคราชประยุกต์ ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 
11 อ.ของผู้สูงอายุ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
โดย วารุณณี อุตพรม, อารียา สนศักดิ์, กรรณิการ์ จ าเกาะ, สุพรรษา เข็มคง,        สุพิชญา ศรี
ใหม่, สายรุ้ง เมี ยนมิตร, ธัญญลักษณ์ มะเริงสิทธิ์, ทิติพร ค าหอม,      ชญาณี วรัญชัยกุล, ชุติ
กาญจน ์อันทินทา และศุภกานต์ แสงรูจี     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา 

P 6/10 ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอสอนการใช้อุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด าใน
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
(The Effectiveness of Video Media to Teaching the Use of Infusion Pump on 
Nursing Students) 
โดย ธนวัฒน์ ศรีหาวงศ์, พริสร ลิ มประยูร, วราภรณ์ หลาบยองศรี  
และสุกัญญา ฆารสินธุ์    
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จ.อุดรธานี         



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 6/11 ประสิทธิผลของการใช้วงล้อประเมินพัฒนาการต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้ดูแลในการ

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดนครพนม  
(The Effectiveness of using evaluate the development wheel-check on 
performance development for evaluating capacity of child care teacher in Child  
Development Centre, Nakhon Phanom Province) 
โดย ประภัสสร อ้วนจี, ชลธชิา วงศ์อินอยู่, รินภา เขียวชัยภมูิ, ศิริรัตน์ ดาดก,  
ศิริวิภา อุ่นสากล, ศุภรัตน์ พานพินิจ, ศุภิสรา กุลสุวรรณ และสายธาร เสนจันตะ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม 

P 6/12 ประสิทธิผลของนวัตกรรมวงล้อกระตุ้น Breast Feeding ต่อค่า Micro Bilirubin ในเลือด
ของทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดปกติ ณ โรงพยาบาลนครพนม  
(The effect of wheel stimulates breast feeding innovation on micro bilirubin in 
newborn at Nakhon Phanom hospital) 
โดย ฐาปนี ผ่อนผาแดง, ศุจีภรณ์ กุลนา, ขวัญฤทัย ชะคู, จันทกานต์ ประกาสิทธิ์, จิรนันท์ วงศ์
ละ, จีรวรรณ พลอยพันธ์, จุฑามาศ สุนาพร, เจนจิรา สุโพธิเ์คน  
และชฎาพร กอบุญ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม 

P 6/13 ผลของนวัตกรรมบริหารข้อเท้าบอกลาภาวะเท้าตก : กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ณ ตึกอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลนครพนม  
(The effect of innovative ankle management leave from  foot drop : A case 
study of stroke patient at NakhonPhanom Hospital) 
โดย ระพีพัฒน์ อุ่นหล้า, กนกกร ศรีหนองห้าง, สุวพัชร รัตนโกศล, อธิตยา อุณาภาค, อนัชฌา โภ
คาแสงสวัสดิ์, อภิญญา กาญจนพันธุ์, อภิญญา เหง้าโอสา  
และอรพรรณ  จันทะแสง      
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม 

P 6/14 ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อการใช้สื่อแอพพลิเคชั่น โรคล าไส้ใหญ่โป่งพองแต่ก าเนิด
(Hirschsprung’s disease) ต่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั นปีที่ 1 
โดย ฐิติกานต์ วิริยาลัย, ธีรนันท์  ก้อนจันทึก, เจนจิรา  เพิ่มพูน, ปัถยานี  กฤศคุณารัตน์,   สุ
ปรียา  ธูปสูงเนิน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

P 6/15 ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นการป้องกันอุบัติเหตุต่อความรู้และความพึงพอใจของมารดาเด็ก 
วัยก่อนเรียน  
โดย สุฐิณี  ทองธรรม, สุกฤตา    น้อยโจม, สุดาพร  ค าภเูขียว,สุดารัตน์ แก้วบับพา,สุนิตา    
หวายสันเทียะ, สุพรรษา   สกุลชร , สุพิชญา   ปลั่งกลาง  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

P 6/16  ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นเรื่องภาวะล าไส้เน่าอักเสบของ นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั นปีที่ 1 
โดย นางสาวพัทธมน สินธุเขตต์, และคณะ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 7/1 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลนวัตกรรม “วีดีโอคู่คิด 

พิชิตคีโม (Chemotherapy)” 
โดย บุษบา นิตยาวรรณาภรณ์, ทิพาพร นาถาดทอง, พิจักขณา เสาะใสย,  
สุนิตา ฤทธิ์รุ่ง, พิพัฒน์ ผดุงกิจ, พิไลวรรณ ปลอดโปร่ง, เพชรรัตน์ ศิริเพชร  
และกัญญาพัชร เบ้าทอง 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 7/2 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล นวัตกรรม “ป้ายปลาย
เตียงเลี่ยงแขนบวม” 
โดย อิสรพงศ์ จ าปาค า, เกศกนก น้อยเสนา, ณัฐพร ภูผาสิทธิ์,  
ประภาพร สิทธิสุรินทร์, ลดาวัลย์  ศรีวรสาร, โสภิดา เย็นศิร ิ 
และอินทร์สุดา รังกลิ่น 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 7/3 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างนวัตกรรมการพยาบาลในการป้องกันและจัดการภาวะ
เยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
โดย ขวัญธิดา ใสสะอาด, อัญรวี พันธ์ส าโรง, ชลุตา พละหาญ, ทัศนีย์ วงษ์ศรีแก้ว, นุสบา สวน
งาม, สรายุทธ กองแก้ว, สุกัญญา ชินศิริ และอาริยา ธงไชย 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 7/4 ประสิทธิผลของนวัตกรรมหุ่นฝึกทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเนื อต้นขา และการเจาะเลือด
บริเวณส้นเท้าของทารกแรกเกิดที่ผลิตจากยางพารา 
โดย พิมลพรรณ สองเมือง, พีรยา ตาสี, กฤษดา พลเสนา, ศุภรัตน์ ผายดี,  
จริยา คนแรง, สุภาพร วรรณชรา และสุภาวรรณ ทิพย์อักษร   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จ.อุดรธานี 

P 7/5 ประสิทธิผลของโครงการสร้างเสริมสุขภาพ “วัยเรียน วัยใส ใสใจสุขภาพ” 
(The Effectiveness of Health Promotion Program "Healthy School Age") 
โดย เยาวเรศ พรมกสิกร, มุขรินทร์ ราชชมภู และสุกัญญา ฆารสินธุ์    
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จ.อุดรธานี         

P 7/6 ผลของการใช้นวัตกรรมประเมินแผลกดทับ “PU Ruler Tool ประเมินง่ายใช้เร็ว” ต่อความ
รวดเร็ว ความแม่นย า และความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ (The Effects of 
Innovation in "PU Ruler Tool" Used to Evaluate, Precision and Satisfaction of 
Nurses to Assess Pressure Ulcers) 
โดย อรยาณี ศิวิไลย์, กุลธิดา หยาง, พนิดา คะแก้ว, จุฑามาศ วาดเสนะ,  
ธัญญารัตน์ เชื อตาอ่อน, เย็นฤดี บุตรวงศ์, เยาวนาฏ นนสะเกษ, วิภาวี อรุณไพร และสุดารัตน์ 
อุสาพรหม 

กลุ่ม 7 : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และนวัตกรรม (นักศึกษาพยาบาล) 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม 

P 7/7 การพัฒนาชุดอุปกรณ์บริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื อแขนและ
กล้ามเนื อขาในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
โดย กัญชลิตา พันธุ์พานิชย์, ชุติกาญจน์ ปะกิคะเน, ปิติธิดา จันทร์แทน, 
วิทวัฒน์ ช่วยเจริญ, วิไลพรรณ ลบสี, ศิราภรณ์ พรมโคตร, ณฐพร ค าศิริรักษ์  
และวีระชัย  อิ่มน  าขาว 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 7/8 การพัฒนาเครื่องมือวัดองศาเข่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (OA   Model) 
โดย แก้วกรรณิการ์ แซ่อยู่, ธิดารัตน์ กุลวงค์, นิดา บุพตา, มณฑิตา ทินรัตน์, 
รวิภา ค าลือ, อธิปตญา อาจชมภู, สัมฤทธิ์ ขวัญโพน และดิษฐพล ใจซื่อ 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม        

P 7/9 การพัฒนาอุปกรณ์บริหารนิ วมือเพื่อป้องกันอาการปลอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบในกลุ่มวัยรุ่น 
โดย วรากมล วังหอม, ธีราพร อาจชุมชัย, นุจริยา พิมพา, ศรัญ อันทอง,  
สิรินยา ซาชิโย, เรณุวัฒน์ โครตพัฒน์ และขนิษฐา ธนสมบัติ 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม        

P 7/10 Nearly Empty Alarm 
โดย ชรินทร์รัตน ์ไชยสุข, ศิริรัตน์ วิเศษษา, ธิดารัตน ์หงส์แพงจิตร, เพ็ญวิภา คงนรุัตน,์ เอกลักษณ์ 
กุลชนิ, ชฎิลธร ปางลิลาศ, ยุวภา บัวพันตอง, กมลวรรณ  สุวรรณบุตร, ตุราภรณ์ จงใจสู้, อินถ
หวา รูปเหลี่ยม และกฤษฎา นาซอน  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 7/11 MSU SMART-TALK 
โดย ภัทรชัย หาทรัพย์, กนกอร เกสรนวล, ธิดารัตน์ จันทร์พิพัฒน์, ผุสดี มาตผุด, ศราวุธ คลัง
ใหญ,่ พะยอม พุทธบุญ, นภัสสร อินธิศักดิ์, ชนาทิพย์ เทียบค า,  
กวีณา เส็งแซ่ และ Sok Sam Ath 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 7/12 Easy Shampoo Basin 
โดย มนตรา โยธาวงศ,์ บุษบา ไชยบุบผา, กนกวรรณ วาระสิทธ,์ ดารารตัน์ ปุมสันเทียะ, นิตยา สนาม
พรม, ธีรวรรณ จิบจันทร์, มายญาวี ยะพลหา, สุราลัย หลาบค า, เบญญทิพย์ รักพุทธะ และ Sun 
Daravet 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 7/13 โครงการ ศิลาฮ่วมใจ ลดเสี่ยง ลดโรค บริโภคปลอดภัย 
โดย วภิาพร แจ่มใส, ณัฐพร สมภาร, ณัฐดนัย เทพวงษา  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

P 7/14 “ถึงโคกจะสูงแต่น ้ำตำลไม่สูงนะจ๊ะ” 
โดย ดีเลิศ คิริช,ี  สุริยาวุธ  มาเทพ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 
P 7/15     “ บ้านเหล่าโพนทอง รู้ทันพฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงสมองเสื่อม ” 

โดย อรสิา เดชรัมย์ ,ครองขวัญ โพธิจักร  



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
P 8/1 นวัตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพสตรี

ระยะตั งครรภ์ 
โดย สุลัคณา  ดวงราษี และคณะ, วุฒินันท์ วามะกัน และวรรณวดี เนียมสกุล 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

P 8/2 เด็กหมุน หุ่นกลไกกำรคลอด 

โดย ทัศวรรณ์  พรมสมบัติ และคณะ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จ.อุดรธานี 

P 8/3 นวัตกรรมเบำะรองนั่งแม่ลูกอ่อน 

โดย สวนันท์ วาจามั่น, กิตติยา ศรีเจริญ, พัชรพร จงผ่อนกลาง, ทิพย์ติยา กล่ ากลาง, วัลย์ลดา 
สอนทวี, มนัญญา จีบโพธิ์, สิรินยา แก้วยศ, ณัฏฐพิสุทธิ์ พัฒนชัยพัฒน์, ชณิชฐา ใกล้ด่านกลาง, 
วิภาวรรณ บูรณาธนไชย, อรวรรณ มณีวรรณ, ลักษณารีย์ พันธุ์รัมย์ และณัฏจิรา วินิจฉัย   
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

P 8/4 MSU Baby Weight Incubator 
โดย จุฑามณี เหล่าบัวดี, รัชฎาภรณ ์พลอยพุฒ, ศรัญญา นามวงศ,์ ศิริรัตน์ สีหาโบราณ, ชนกานต์ 
มณีเนตร, ณฐพร ต้นอินทร์, ศุภกร ค าศรีสุข, กมลชนก ผลภิญโญ,  
เจนจิรา ฆ้องกลาง และอรปรียา โสระธิวา            
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 8/5 นวัตกรรม “สร้อยข้อมือ QR Code” 
โดย จินตนา แสนสม, ชญานี ชัยสงค์, จินดารัตน์ จันทะศรี และจุไรวรรณ อินาวัง 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จ.อุดรธานี 

P 8/6 นวัตกรรม  “แขนมหัศจรรย์เพิ่มก าลังให้คุณ” 
โดย แสงเดือน บุตรตะราช, สุวนันท์ วรรณสาร, นนนี สุภาพพรม, วราภรณ์ นาราศี, สุภาพร หิน
เทา และธีรเดช เรืองแสน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จ.อุดรธานี 

P 8/7 Keep Fit 
โดย ศิริลักษณ์ คงประเสริฐ, วรรณภา ชารีโย, วิชุดา แก้วพินิจ, สุวัจนา ใสยัน,                รัก
ชนก สมปอง, เบญจมาศ ฉัตทันต์, วิลาสินี ท าหนองพอก, เสาวรส หวังเหนี่ยวกลาง, กาญจนลักษณ์ 
มานะวงษ ์และพรรณวิสาข์ วินทะไชย 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 8/8 Easy rehabilitation yourself at home 
โดย กาญจนันท์ ตะภา, อรยา ตาทิพย์, ศุพัทธ์ธีรา หินขาว, ธัญญรัตน์ ชินยศ,    เกียรติพล 
พลศิริ, ปภาวดี แก้วตา, ดวงกมล เทียนค า, ปรียา ศรีลาดเลา,  

กลุ่ม 8 : นวัตกรรม/โครงการพัฒนา(นักศึกษาพยาบาล) 



รหัส ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ 
ศิริกาญจน์ วงศ์จันทร์ และอารยา เนติวัชรเวช      
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 8/9 เครื่องบริหารกล้ามเนื อและข้อ Make it stronger 
โดย วรรณนิภา ธาดา, นัทมน หลอดเพ็ชร, กมลวรรณ จันทเดช, เจนจิรา เอ็มประโคน, ธีรนาฏ ชาสุ
นา, แพรพลอย กงซุย, ปิยากร แดงสี, ทอฝัน แก้วสีจันทร์, พิเชษฐ์ ผ่านแสนเสาร์, อุมาภรณ์ พัต
ราภักดิ ์และ Chrok Vannak  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 8/10 นว ัตกรรมเครื่องตวงปัสสาวะอ ัตโนมัติ (Automatic Urine Meter MSU) 
โดย กัตติกา โคช่วย, ขนิษฐา ศรธีรรมา, กรวรรณ อุดมว ิทย ์,  
จาร ุวรรณ โพธ ิ์ช ัยเล ิศ, วนิดา บ ูรณจันทร ์, ศศ ิยา แร่เพชร,  
คุณ ัญญา นิลนนท ์, ปราณหทัย ยืนยั่ง, ภ ัทราภรณ ์สิมชมภ ู  
และวรรณนิภา นนสีลาด 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 8/11 Safety Hand for Broken 
โดย ธิติสุดา จุลพันธ์, วรรณนภิา จากผา, ขนิษฐา นาคลี, ประลัดดา นาสินเพิ่ม,      กรรณิการ์ 
บุญเรือง, ศศิธร ไมยจิตร์, สุดนภา สุน้อยพรม, เกศกนก บุบผาดี,  
สุรีฉาย ให้ค า และรัชนีวรรณ กุลชร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 8/12 อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก (Hip dislocation protector) 
โดย ณัฐริยา แก้วอนงค์, อัครา กันยามาศ, อนุสราภรณ์ นิตุทร, นฤมล หิตะยะโส,       ศิวพร 
คุณสิงห์, ณัฐธิดา ปลิดดอก, นฤมล ชูพันธ์, ฐิติมาภรณ์ สงวนพิมพ์,       ขนิษฐา จุลนารถ, วัชระ 
ระยับศร ีและสมใจ บุญพา       
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

P 8/13 นวัตกรรมเสื อ Restraint ปลอดภัย ใส่ใจสิทธิ์  (Safety Restraint Suit) 
โดย ศิริยาภรณ์ บุญเอก, จรัสศรี สีลาวุธ, กมลชนก ค าเกี ยง, กวินฑิตา หมื่นสอน ,จันทร์จิรา ภู
บุญเอิบ, จิราภรณ์ มุลเมืองแสน, ณัฎฐาทิพย์ ทานุมา, ณิชากร พลราชม, ปภาวี เหล่าน้อย, ปาวะ
ตรี เอื อเฟ้ือ,อมรรัตน์ นาทองไชย, อรดี โพธิ์ศรี 
และสุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม 

P 8/14 ยำงหย่องขยับกำย ผ่อนคลำยกล้ำมเนื อ 

โดย ฉัตรมงคล  ยะไว, พิมพ์นภา  เจียมตัว 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

P 8/15 ดอนบมร่วมใจ ขยับกาย คลายปวด นวดกดจุด 
โดย อานนท์ โนนทนวงษ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

 
            
 
 
 
 



 
 


