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ตารางน าเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation (28 เร่ือง) 
วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 14.30 – 17.30 น. 

 
ห้องมิตรภาพ : Oral presentation 1  
       การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) 
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
O 1/1  ผลของการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุหลังผ่าตัดข้อสะโพกของ

ผู้ป่วยและผู้ดูแลแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสกลนคร 
 

โดย  จรัสแสง นวานุช 
โรงพยาบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

O 1/2  ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันสายสวนหลอดเลือดด าสว่นกลาง 
(Central Line) อุดตันในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก หออภิบาล
ผู้ป่วยหนักผ่าตัดหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

โดย  ภานุพงษ์ อุปโคตร 
โรงพยาบาลอดุรธานี จังหวัดอดุรธานี 

O 1/3  ผลของโปรแกรมการนวดสัมผัสทารกโดยมารดาท่ีมีต่อสัญญาณพฤติกรรมของ
ทารกและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก 

 

โดย  กิติยา กมลตร ี
โรงพยาบาลบุรีรมัย์  จังหวัดบุรรีัมย์ 

O 1/4  ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทมีเกมต่อผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอดทางการพยาบาลมารดาและทารก ของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 

 

โดย  ชนิดาภา ขอสุข 
มหาวิทยาลยัราชธานี วิทยาเขตอดุรธาน ี

O 1/5  ผลของการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้รับบริการก่อนระงับ
ความรู้สึกต่อระดับความรู้และความพึงพอใจสื่อการสอน ในผู้มารับบริการ
ผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้า 

 

โดย  จารุจิต ประจิตร 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสมีา 

O 1/6  ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิด Extravasation 
ในผู้ป่วยท่ีได้รับยา Norepinephrine ทางหลอดเลือดด าส่วนปลาย 

 

โดย  ปาริชาต หาญมานพ 
โรงพยาบาลสุรินทร์  จังหวัดสรุินทร์ 

O 1/7  ความต้องการและการตอบสนองการดูแลของผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด 
โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

โดย  สายใจ รัตนพันธ์ 
โรงพยาบาลทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
O 1/8  การพัฒนารูปแบบให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังให้ยาระงับความรู้สึก

ของผู้ป่วยท่ีมาผ่าตัด โดยใช้วิธีการดมยาสลบแบบทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งสง 
(The development of an anesthesia education model in Patients 
receiving General Anesthesia in Thung Song Hospital) 

 

โดย  เพ็ญศรี สุวรรณโรจน ์
โรงพยาบาลทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

O 1/9  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับการก าเริบซ้ าของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลวังน้ าเขียว 

 

โดย  พรรณี สวัสดิ์ช่วย 
โรงพยาบาลวังน ้าเขียว  จังหวัดนครราชสมีา 

 
ห้องชุมพล : Oral presentation 2  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

 
รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

O 2/1  การพัฒนารูปแบบการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โรงพยาบาล
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

 

โดย  ปัทมาภรณ์ นาบุตรบุญ 
โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น 

O 2/2  การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ า 

 

โดย  พงพรรณ กาละนิโย 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนาใย เครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม 

O 2/3  การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
STEMI ที่ได้รับยา Streptokinase ขณะส่งต่อของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 

 

โดย  ดวงใจ บุญตัว 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

O 2/4  การพัฒนาระบบบริการแบบช่องทางด่วน (Fast track) ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อ
น้ าดี ที่ได้รับการผ่าตัดตับ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 

 

โดย  วรรธนา ค้าพะโคตร 
โรงพยาบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

O 2/5  การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับการบ าบัดทนแทนไต
อย่างต่อเนื่อง (CRRT) ในห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 ทิศใต้ 

 

โดย  ประภัสสร ควาญช้าง 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

O 2/6  การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมแบบ MRM 
โรงพยาบาลสกลนคร 

 

โดย  วิชชุดา กิตติวราฤทธิ์ 
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
โรงพยาบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

O 2/7  ผลการใช้ Modified Early Warning Scores (MEWS) ในการค้นหาและ
จัดการกับภาวะวิกฤตของผู้ป่วย AMI โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 

 

โดย  ดวงใจ บุญตัว 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

O 2/8  ผลของการหายใจแบบห่อปากเป่าควบคู่กับการนับเลขต่อความดันโลหิตใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเร่งด่วน 

 

โดย  นิภา ศรีมุกดา 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น 

O 2/9  ผลของดนตรีพ้ืนบ้านอีสานต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วย 
ความดันโลหิตสูง 

 

โดย  สุภาพ อ่ิมอ้วน 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น 

 
 ห้องปักธงชัย : Oral presentation 3  การศึกษาย้อนหลัง (Retrospective study) 
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
O 3/1  ผลของการใช้ CAUTI Drop Process ต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการ

คาสายสวน 
 

โดย  อุทัยวรรณ เนาว์พิริยวัฒน ์
โรงพยาบาลสุรินทร์  จังหวัดสรุินทร์ 

O 3/2  การทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับอุบัติการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตัด
และให้ยาระงับความรู้สึก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

โดย  สมจิตต์ ศรีเจริญ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

O 3/3  สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/ ท่อช่วยหายใจหลุด (Unplanned 
Extubation) ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

โดย  พัชรวรรณ สลักค้า 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

O 3/4  ความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัว ในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุใน
ชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (Health Literacy Of Elderly’s Family 
About Falling Prevention in Elderly people in Muang District, 
Udon Thani Province) 

 

โดย  พรรณวรดา สุวัน 
มหาวิทยาลยัราชธานี วิทยาเขตอดุรธาน ี
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
O 3/5  ผลของการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บของหลอด

เลือดส่วนปลาย โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร (Effect of 
Development of Nursing Intervention in Vascular injury Trauma 
Patients at Sakon Nakhon Hospital) 

 

โดย  วิภา แก้วเคน 
โรงพยาบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

O 3/6  ทางเลือกการดูแลสุขภาพต่อระดับความเสี่ยงภัยสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

โดย  เพลิน สูงโคตร 
โรงพยาบาลโนนคณู  จังหวัดศรสีะเกษ 

O 3/7  ผ่าตัดส่องกล้อง แบบรู้ตัว รู้เร่ือง ปลอดภัย ไร้กังวล  
โดย  ศิรินาถ ศรีวัฒนพงศ์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

O 3/8  การพยาบาลมารดาหลังคลอดท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษา (Nursing 
Care of Postpartum Mothers after Birth with Pregnancy Induce 
Hypertension: Case study) 

 

โดย  พรทิพย์ หอมเพชร 
โรงพยาบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

O 3/9  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีภาวะภูมิไวเกินจากยา Paclitaxel: 
กรณีศึกษา (Nursing Care of Breast Cancer Patients with 
hypersensitivity reaction after received Paclitaxel: Case study) 

 

โดย  ประกายแก้ว ก่ิงโก้ 
โรงพยาบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

O 3/10  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยโรงพยาบาลทุ่งสง, 
นครศรีธรรมราช 

 

โดย  ทัศนีย์ สทานสัตย ์
โรงพยาบาลทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 
หมายเหตุ     ผู้น้าเสนอผลงานทกุท่าน กรุณาเตรียม Power point ในรูป Pdf file ซึ่งจะฉายผา่นจอโปรเจ็คเตอร์แบบ
มาตรฐาน(ผู้จัดประชุมเตรยีมให้)สามารถลงfile ได้ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ต้ังแต่เวลา 11.00 น ที่ห้องน้าเสนอตามกลุ่ม
และกรณีมีข้อสงสัยตดิต่อผู้ประสานงาน ดังแนบ 
ผู้ประสานงาน    อ.ศุจิรัตน์  ศรีทองเหลือง เบอร์โทร 085-011-1160 
                      และ ผศ.ดร.ศรญัญา  จุฬารี  เบอร์โทร 065-1545398   
            
       อ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล    
  ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
               1 กันยายน 2562 
  


