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สรุป ผลการคัดเลือกผลงานนักศกึษาพยาบาล  Poster Presentation 46 เร่ือง 
วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. 

บริเวณโถงหน้าห้องชุมพล ห้องมิตรภาพ ห้องปักธงชัย โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา 
Poster Presentation นักศึกษาพยาบาล กลุ่มที่ 1 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
P1/1  ผลการใช้เพลงโคราชร่วมกับหุ่นมือเพ่ือให้ความรู้เร่ืองบุหร่ีและสุราในนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา 
 

โดย นัฐศิตา บัวโค้งและคณะ*  ,สมจิตต์  เวียงเพิม่**   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 1/2  ผลการให้ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านสื่อในนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

โดย ปุรเชษฐ์ เลื่อมใส และคณะ*,ปิยะรัตน์  แสงบ ารุง** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 1/3  ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นการคัดกรองภาวะสมอง
เสื่อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

โดย  โชติกา เพ็ชรภักดี  และคณะ*, ศักดิธัช  ทิพวัช** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 1/4  ผลของการใช้แอพพลิเคชั่น เร่ืองการล้างมือและการใส่ถุงมอืปราศจากเชื้ออย่างถูก
วิธีต่อความรู้และความพึงพอใจของนักศกึษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที2่  
รุ่นที่ 63วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

 

โดย   ธิตนันท์  กลั่นกระโทก และคณะ*ปิยะรัตน์  แสงบ ารุง**ศักดธิัช  ทิพวัช*** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 1/5  ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา                                                 

 

โดย บุญเรือง บุญสุข และคณะ* อาจารย์ภรณ์ทิพย์ ผลกระโทก** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 1/6  ความรู้และความพึงพอใจจากการใช้แอพพลิเคชั่นการพยาบาลเด็กที่มีภาวะปาก
แหว่งเพดานโหว่ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 63 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา                                  

 

โดย  ศศิธร เจียรัมย์ และคณะ*, อรุณี รตันสกลุ**  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 1/7  ผลการให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองยาเม็ดคุมก าเนิดแก่นกัศึกษาพยาบาล  
โดย วิภาวี  ชนะชัย  และคณะ * ปิยะรัตน์  แสงบ ารุง, พย.ม.** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 1/8  ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ เร่ือง รู้ทัน ป้องกัน ความรุนแรงทางเพศ ต่อ
ความรู้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

โดย จิรอร แก้วเขียว และคณะ *วิรุฬจิตรา  อุ่นจางวาง, พย.ม.**  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
P 1/9  ผลของการใช้ล้อเหยียบเพ่ือลดอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  

โดย นส.ณัฐณิชา นาถ  าพลอย และ นางสาวสภุาวดี ค าพันธุ์ * สมใจ เจียระพงษ*์*
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  

P 1/10  ผลของการใช้นวัตกรรมชุดจ าลองแผลเสมือนจริงในการสอนท าแผลต่อความรู้ 
ทัศนคติ ทักษะในการท าแผล และความพึงพอใจต่อการใช้ชุดจ าลองแผลเสมือน
จริงของนักศกึษาพยาบาล 

 

โดย  ท านุรัฐ  จันทร์เทศ, ขวัญสุดา  มาตโสภา, จารุวรรณ  เประกันยา, ศิรประภา  ศิ
ริวงศ,์ อภิญญา สง่าล,ีอรทัย  อินทรทองค า, ศศิธร ค าศรรีะภาพ,จนัจิรา  ค่าม่วง* 
และชรินทร์พร  มะชะรา** มหาวทิยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 

P 1/11  ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีแซทเทียร์ 
ต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน 

 

โดย พศพล พืชทองหลาง และคณะ* ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน**  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 1/12  ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล  
โดย สุดาพร โพธิ์นอกและคณะ* ทัศนีย์   ทิพย์สูงเนิน** 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 1/13  ประสิทธิภาพการเรียนผ่านบทเรียน E - learning ต่อการพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษของนักศกึษาพยาบาลชัน้ปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี                                               

 

โดย นิรชา ทุ่งฝนภูมิ ธิดารัตน์ วรรณโชค ณิชกุล นากา เบญจวรรณ  สาสุข 
อลิสา กองณรงค์* อัจฉรา ค ามะทติย์** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

P 1/14  ผลการใช้ชุดนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
โดย พัชรินทร์กร คุณบุราณ เปรมิกา เดชอุ่ม ปิยภรณ์ อ่อนเนตร พนิดา  เดชสท้าน 
พลอยพรรณ ทิ งโคตร พัทธ์ธีรา นรสาร พิมลรัตน์  สีใส* สมสมร เรืองวรบูรณ์, ชนิชา 
ไชยต้นเทือก**วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

P 1/15  ผลของนวัตกรรมชุดสื่อช่วยสอน Up skills inject ต่อความรู้และทักษะการฉีดยา
ของนักศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 26 

 

โดย ปรียาภรณ์  ธรรมจติร บณุยานุช  สว่าง, นิติอร  นนท์จันทร์ นิราวรรณ  วันทา
วงค์ ปนัดดา   สุภักดี ปรางค์ทิพย์   ประชุมแดง ปิยภาคแก้ว* อรุณรัตน์  อุทัยแสง** 
วิทยาลัยพยาบาลนครพนม มหาวทิยาลัยนครพนม 
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Poster Presentation นักศึกษาพยาบาล กลุ่มที่ 2  

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
P2/1  การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน  

โดย  สุวิมล สลักศิลป์ และวรรณรลีักษณ์ มุ่งแฝงกลาง* สิริกร ขาวบญุมาศิริ**  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

P 2/2  ศึกษาการบ าบัดด้วยการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตแบบสั้นต่อความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยจิตเวชและนักศกึษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

โดย มณีรัตน์ แต้มสีคราม อรยา ไกรสิทธ์ิ วิลาวลัย์ ฆ้องกระโทก กาญจนา หงสส์วัสดิ์ 
วริศรา วงษ์พยับ สุธาทิพย์ พันธรกัษา เพ็ญพิชชา พุ่มบ้านเซ่า อนาวิน รอดกระโทก* 
ปิยอร วจนะทินภัทร** ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

P 2/3  การสะท้อนคิดการดูแลผู้คลอดท่ีมีภาวะเสี่ยงสูง  
โดย   ชุติภา   อินทร์ติยะ ศิริยากร แก้วมงคลและจุฑามาศ   อย่าเสียสัตย์*  
นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล**  ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

P 2/4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกท าศัลยกรรมบนใบหน้าของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีครราชสีมา  

      

โดย ธัญญลักษณ์  อินมะดัน* วิจติรา นวนันท์วงศ์** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสมีา 

P 2/5  การศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสขุภาพที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ควบคุมน้ าหนักของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา ที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 

 

โดย พิมพ์นภา เรียมทา และคณะ * จุภาพร ภิรมย์ไกรภักดิ์** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

P 2/6  การรับรู้ และความคาดหวังท่ีเกี่ยวข้องกับการออกก าลังกายของนกัศึกษา 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

โดย นันทพร  อินทร์สูงเนิน และคณะ*จุภาพร ภิรมยไ์กรภักดิ์** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 2/7  เจตคติต่อการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ของนักศกึษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา 

 

โดย ธิดารัตน์ พรมลัง และคณะ* สุหทัย โตสังวาล** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 2/8  ความสัมพันธข์องระดับผลการเรียนรายวิชา รูปแบบการเรียนรู้ ต่อสมรรถนะการ
ใช้ยาจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี
ที่4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา                                          

 

โดย พนิดา  แป้งกลาง* วัชรี   แสงสาย, พย.ม.**   
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

P 2/9  ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจ การมีส่วนร่วมทางสังคม  
เเละภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา 

 

โดย ฐิติมา กลิ่นวิชัย* กชกร  ฉายากุล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
P 2/10  ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0  

โดย กุลนันท์  พลเวียง, ขนิษฐา  บุญจวง, จุฑามาศ ขาวภา, ชลดา ปะนะภูเต, 
ปิยวรรณ  ทองดี, มริศรา  มะลสิา, วิจิตรา เชยโพธ์ิ, สิริยากร  กองสุข** และ  ธิดา
รัตน์ เลศิวิทยากุล** วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

P 2/11  Knowledge and Attitude of Thirdhand Smoke in Ban Pet 
community Ban Pet Subdistrict, Mueang Khon Kaen District, Khon 
Kaen Province. 

 

By Kanokpon Wongtrakoon and Darawan Boromarajonani* Kunlayarat 
Kadsanit and   Saranya Pangkrathok**, College of Nursing,  KhonKaen 

P 2/12  การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

โดย สุภาพร สีอ าคา ศศินา โกรัมย์  ศศิพร จันทร์จวง  ศิรินันท์ ธรรมเจรญิ ศิรลิักษณ์ 
ขจรโมทย์  สริินารถ ไชยพันธ์ สุชานาถ อ่อนพันธ์ สุดารัตน์ ชิณวงศ ์สุนันสิริ สมใส
เจริญสุข สภุาพร สีค าแสน อรรัมภา  ทรัพย์เจรญิ* สุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์**  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P 2/13  การศึกษาพฤติกรรมการรังแกบนพ้ืนที่ไซเบอร์ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีครราชสีมา 

 

โดย กมลวัน ท่วมพุดซา และคณะ* แสงนภา บารมี**  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสมีา 

P 2/14  การศึกษาความเครียดและรูปแบบการจัดการความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ี
ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

โดย กชกร บ่อค าเกิด กนกพร ธาตุวิสัย กนกพร บุญเลิศ เจนจิรา พงษนิน 
เจนจิรา โคตรชมภู* ฐิติวรรณ โยธาทัย** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี

P 2/15  ความรู้ของผู้ขายเกี่ยวกับการปฏบิัติตัวตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ 
และความพึงพอใจของผู้ซ้ือในตลาดสดโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

โดย กัลยกร พิมพา นพรดา เหล่าราช นุจรินทร ์ พรหมวงศา บุญยญ์าพร แสงใส และ
บุษบา สุท ามา* พรพรรณ  มนสัจจกุล**วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี

P 2/16  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในหมู่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

โดย คณิศร รันสินโย, ปริญาภรณ์ ปริปุณณะ*, ดลวิวัฒน์ แสนโสม**  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Poster Presentation นักศึกษาพยาบาล กลุ่มที่ 3 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
P3/1  Super Hero Patch Protect  

โดย  ไตรภพ  ปิตตานัง และสมพศิ ก่ิงโคกกรวด* ภัทรภร  สฤษชสมบัติ** 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี       

P 3/2  ประสิทธิผลของสื่อนวัตกรรมเพลงกลอนล าต่อความรู้และพฤติกรรมกา
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้านธารทอง ต าบลบ้านจัน่  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

โดย ฐานิตา  หาญโคกกรวด และคณะ* เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง**  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชธานี วิทยาเขตอุดรธาน ี

P 3/3  The mask for spacer  
โดย   พัชริดา  ลือวิเศษ สาลินี  ตน้ทอง ธีรวุฒิ  สาธุภาค  
รัติญาภรณ์ มาล าโกน ธนภรณ์ พอกเพิ่มดี ทิพวรรณ  อ่อนอก  
กนกวรรณ  บุตรศร,ี  ณัฐติยา สืบสุนทร*  กนกจันทร์ เขม้นการ 
และรรฤณ แสงแก้ว**  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P 3/4  Bike for health  
โดย   สิริวัฒก์ เลาหวิโรจน์กิจ  นฤมล  มีบัดดี ประภาสิริ  แก้วอุ่นเมือง 
ธนัญภรณ์  สารกอง  วรัตนวดี  ต้นสีนนท์  จันทร์เพ็ญ  มูลมาตย์  นรีกานต์  
เหตุเกษ  พรนภา กมลสินธุ์  Teav   Sothearoth*  วิราวรรณ์ ค าหวาน  
 ดุญญภัตน์ ขาวหิต** คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

P 3/5  exercise by motor cycling  
โดย  จักรินทร์ สมณะ เกษชรินทร ์ประวาระณา จีนาพร สมนึก ปิยฉัตร ศรี
โคตร วาสนา นามรักษา รัตนากร ทองโคตร นพรัตน์ สระแก้ว ปนัดดา รู้บุญ 
อติกานต์ มาตรศรี* จฑุามาศ คชโคตร** 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P 3/6  Smart EKG Shirt MSU  
โดย  สุทัศน์ บุดดาเคย ธัญญาลักษณ์  เผ่าศริิ รุจริา  นวนทาวรรณภา          
ผ่องใส ธัญญาลักษณ์  เผ่าศิริ ปนัดดา  ใจหมั่น จรสัโฉม  โพธิสาร  
ณัฐพล ดีขามป้อม  นัฐกานต์ ยอดไธสง  ปภาวดี  วิจารย์ขันธ์*  
 อาภรณ์  ค าก้อน**  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

P 3/7  แอปพลิเคชันวันใหม่เพ่ือนรู้ใจซึมเศร้า (Wan-Mai-Puen-Ru-Jai-Seum-
Sao) 

 

โดย  พงศ์ธร   สิทธิสวัสดิ์ ดวงนภา จ านงอุดม  ปรางวรี   ทาบุเรศ กัญลักษณ์  
บุตดีวงค์  กฤษศิริ  บุตรศรี  ปวิณา  จันทะลาด กนกอร   สุวรรณจ ารูญ ลดัดา
วัลย์   อัศวโกวิทไวโรจน์*  ชนกพร  ศรีประสาร**  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

P 3/8  Hand Washing Training Magic Box set Hand Washing Training 
Magic Box set 

 

โดย มาลินี  แสงสุริยา สุภาวดี ภูแข่งหมอก ภานุฑัต โสพันโต รัชรถ  ดอกไม้  
สุดารตัน์ ภูศรี ศิรินธร ละดาดาษ ชนกนันท์ นุพานิชย์ ณัฐกานต์ มูลสาคร* 
สุรชาติ  สิทธิปกรณ์**  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 



6 
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 
P 3/9 

 
 จักรยานข้อเข่า รองเท้าเบาหวาน บริหารกล้ามเนื้อแขน  

โดย   ธวัลรัตน์ ธุระพล ประภาพร ค าเพราะ ธิดารัตน์ เกวใจ ธีราพรรณ ทองดี        
นฤรัตน์ อินสมบัติ  นัฐพร ตุ่นกระโทก ปัทมวรรณ คุณพรหม ปิ่นแก้ว ผกากูล*  
ยมนา ชนะนิล**  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

P3/10  ผ้าขาวม้าน าพา Body temperature  
โดย  นันทิชา หัวดอน อารีรัตน ์สุวะนาม ขจีพรรณ วิลัยเลิศ  ณัฐวรรณ อินทร์
วัน พรนภา ปาปะเข รตัน์มณี แสงแดง วรัมพร บุญหอม*                          
สุพัตรา     เกียรติเจริญศริิ** 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

P3/11  Traction ส่งสัญญาณเตือน  
โดย  ธนกร เล้งสมบรูณ์ มรกต สารทอง  มาธวี ประภาสะโนบล  
วรสิตา เรืองศักดิ์ ศราวิน กระจ่างจิตย์*ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร**  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี

P3/12  Application Khun Dee  
โดย  โชติกา ชัยก้ง โชติมา ทองโชติ ณัฐณิชา ศิริวรรณ อั๋นธิดา  
อุทรัง อาทิตยา พิชญ์ธนะสุข* ปรานต์ศศิ  เหลา่รัตนศ์รี** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธาน ี

P3/13  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษาพยาบาลศาสตร์โดยผ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการพยาบาล  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

 

โดย  วริศรา วงค์ฮาดจันทร์  อภญิญา  เนื่องลี วายุพร  ย่อดี  ศริิลกัษณ์  ไชย
ค าหาญ  สุปราณี  วินทะชัย*  วิยะดา เปาวนา**  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี

P3/14  นวัตกรรมโปรแกรม Intelligent of drinking consumption  
โดย  นิรชา ทุ่งฝนภูมิ ธิดารัตน์ วรรณโชค ณิชกุล นากา เบญจวรรณ  สาสุข 
อลิสา กองณรงค์* อัจฉรา ค ามะทติย์** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี

P3/15  การพัฒนาอุปกรณ์เปิดขวดน้ าอัตโนมัติต่อความสะดวกในการเปิดขวดน้ าใน
ผู้สูงอายุ 

 

โดย  สมฤทัย ตรีแก้ว สุพรรษา มัน่จิตร สายชล ขันตี สริินาถ ก าไรทอง 
สุชาดา เมษาคณุ สภุาพร เลื่อนฟ้า* วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก** 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม มหาวิทยาลยันครพนม 

 
 
หมายเหตุ  สถาบันการศึกษา กรุณาจัดท าโปสเตอร์พร้อมขาตั ง มาติดตั งบรเิวณสถานท่ีประชุมในวันที่ 5 กันยายน 2562  
ตั งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป กรณีมีข้อสงสัยติดต่อผู้ประสานงาน ดังแนบ  
ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ศรัญญา  จฬุารี  เบอร์โทร 065-1545398  และอ.ศุจริัตน์  ศรีทองเหลือง เบอรโ์ทร 085-011-1160 
 
             อ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล    
   ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
               1 กันยายน 2562 


