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ตารางน าเสนอผลงาน ประเภท Poster Presentation (84 เรื่อง) 
วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 14.30 – 17.30 น. 

ห้อง Grand ballroom B 
กลุ่มที่ 1 Research /CQI in Nursing  
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 1/1  ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก  

“หอบแล้วไม่หอบเลย” 
 

โดย  จริยาพร จ ารัสธนสาร  
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 1/2  การลดอัตราการติดเชื้อด้ือยา ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 3  
โดย  อรอุมา สดสร้อย    
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

P 1/3  การพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดการติดเชื้อแบคทีเรียด้ือยาบริเวณ
แผลผ่าตัด ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

 

โดย  รัชนู ฉวีวัฒน์ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 1/4  การประเมินผลการปฏิบัติตาม UE Bundle ต่ออัตราการดึงท่อช่วย
หายใจ/ ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและ           
หลอดเลือด 1 (CCU1) 

 

โดย  จันทร์เพ็ญ บุระพันธ์   
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 1/5  การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผน 
(Unplanned Extubation) ในห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 ทิศใต้ 

 

โดย  กนกวรรณ ประจ าสุข 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี 

P 1/6  การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต  
โดยใช้กระบวนการพยาบาลตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

โดย  จินตนา ค ายะ     
โรงพยาบาลโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

P 1/7  SHIP: Bundle พิชิตวัณโรค  
โดย  ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย     
โรงพยาบาลขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

P 1/8  การใช้ภาพพลิกสื่อสารแทนใจเพ่ือลดอัตราการเลื่อนหลุดของท่อชว่ย-
หายใจโดยไม่ได้วางแผน ในผู้ป่วยท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ หอผู้ป่วยอายุร-
กรรมชายชั้น 5 

 

โดย  ศิริพันธ์ วงษาสันต์  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 1/9  ผลการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดปอดติดเชื้อในผู้ป่วยท่ีใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ โดยใช้ HOW-PACS VAP Bundle 

 

โดย  รัตนภรณ์ สาระปัญญา 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 1/10  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่

สัมพันธก์ับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ป่วยทารกแรกเกิด 
 

โดย  ลัคนา อุดม     
โรงพยาบาลขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

P 1/11  แนวทางการจัดพ้ืนที่ส าหรับผู้ป่วยวัณโรคเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ          
๘o พรรษา จังหวัดสุรินทร์ 

 

โดย  กนกชณ ไหมทอง   
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา  จังหวัดสุรินทร ์

P 1/12  การวางระบบเพ่ือเตรียมรับการ Refer กลับและแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาลชุมชน 

 

โดย  จิระพงษ์ สายบุตร 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา จังหวัดสรุินทร ์

 

กลุ่มที่ 2 Research /CQI in Nursing  
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 2/1  การพัฒนารูปแบบการดูแลผปูวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (AMI) 

โดยใช้ 4P5A 
 

โดย  ดวงใจ บุญตัว 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 2/2  DPAC เคาะบ้านกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ด้วย 3P  
โดย  สุภาพร มาลีวรรณ์   
โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็ย่า ๑๐๐ ปี  จังหวัดนครราชสมีา 

P 2/3  ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาภูมิไว
ในผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา 

 

โดย  สุณัฎดา คเชนทร์ชัย 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 2/4  ผลของการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตโดยใช้  
7 Aspect of care 

 

โดย  วรัชยา ทิมา  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 2/5  การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ด้วย
โปรแกรม HIVQual-T โรงพยาบาลศรีนครินทร์   

 

โดย  พรนิภา หาญละคร  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น 

P 2/6  ผลการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเจาะเลือดหาเชื้อ
เอชไอวี 

 

โดย  พรนิภา หาญละคร  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น 
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 2/7  ผลของการใช้ Early Warning signs ในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาท่ีมี

ภาวะไข้จากเม็ดเลือดขาวต่ าหลังรับยาเคมีบ าบัด (Febrile 
Neutropenia)  

 

โดย  จินตนารักษ์ สมสกุลชัย 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 2/8  การเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินติดตามอาการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ 
MEWS Score เพ่ือป้องกันผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะวิกฤตในผู้ป่วยทางอายุร-
กรรมของหอพิเศษอายุรกรรมชั้น 7 ทิศเหนือ   

 

โดย  เบญจมาภรณ์ ชุมแสง 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 2/9  การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดด า : กรณีศึกษา (Nursing Care for Acute 
Ischemic Stroke patients Receiving Thrombolytic Agent : 
Case Study) 

 

โดย  สายนาท พลไชโย 
โรงพยาบาลชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

P 2/10  การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากภาวะกลนืล าบากในผู้ป่วย Stroke ใน
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น 5 โดยใช้ 7 ASPECTS of care 

 

โดย  รสริน เหมือนเหลา   
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 2/11  การพัฒนารูปแบบการพยาบาลจากเคาน์เตอร์สู่ข้างเตียง  
โดย  หมื่นไทย เหล่าบรรเทา    
โรงพยาบาลสุรินทร์  จังหวัดสรุินทร์         

P 2/12  การส่งเสริมการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

โดย  วิลาสินี มุ่งสิน  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

 

 

กลุ่มที่ 3 Research /CQI in Nursing 
 
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 3/1  Uthumpornpisai Model Integration CPR : การพัฒนาแนว

ทางการซ้อมแผนการตอบสนอง ต่อภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดภาวะหัวใจ
หยุดเต้น โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  

 

โดย  ดวงใจ บุญตัว 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

P 3/2  การพัฒนาระบบการคัดแยกผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาล
อุทุมพรพิสัย 

 

โดย  มนูญ คุณพรหม     
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 3/3  การพัฒนาระเบียบและแนวปฏิบติัการออกชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาล
อุทุมพรพิสัย 

 

โดย  ชาติสยาม ทาวิซัน 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 



4 
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 3/4  ผลการพัฒนาระบบเพ่ือลดอัตราการตกเลือดหลังคลอดต้ังแต่แรกรับถึง 

2 ชั่วโมงหลังคลอด งานห้องคลอด โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
 

โดย  อมราภรณ์ นาคผ่อง 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 3/5  การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทางถนน อ าเภออุทุมพรพิสัย  
โดย  อุบล ค าภักดี   
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 3/6  การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลการส่งต่อสตรีต้ังครรภ์เสี่ยงสูง 
PIH ทีม่ีภาวะวิกฤต โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น 

 

โดย  จิราภรณ์ พงษ์พันธ์   
โรงพยาบาลชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

P 3/7  ผลของการวางแผนจ าหน่ายและดูแลต่อเนื่องตามแนวคิดการจัดการ
รายกรณีร่วมการเสริมสร้างพลังชุมชนต่อความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตในชุมชนของผู้ป่วยโรคจิตเวช  

 

โดย  บุญเลิศ บุญทีฆ ์
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์  จังหวัดนครราชสีมา 

P 3/8  การพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย 1 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

โดย  วิจิตรา คร่ าสุข  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 3/9  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือประเมินและเฝ้าระวัง          
ภาวะ Internal bleeding ก่อนการเกิดภาวะ Hypovolemic shock         
ระดับ 3 ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอด  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

โดย  สุธาสินี  พิมพาชาติ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 3/10  การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา โรงพยาบาลชัยภูม ิ  
โดย  ผกามาศ สุฐิติวนิช 
โรงพยาบาลชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

P 3/11  พัฒนาการค านวณน้ าหนักทารกในครรภ์โดยประยุกต์ทฤษฎีของ  
จอห์นสนั 

 

โดย  จินตนา ชาญสูงเนิน 
โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

P 3/12  การพัฒนาโปรแกรมการฟ้ืนคืนสู่สุขภาวะเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
ด าเนินชีวิต ในชุมชนของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

 

โดย  ดรัณ พงศธรสกุล 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์  จังหวัดนครราชสีมา 
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กลุ่มที่ 4 Research /CQI in Nursing 
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 4/1  ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการความปวดหลังผ่าตัดแผนกผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
 

โดย  ญาณิศา ภาษ ี
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 4/2  การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทาง (Specific Functional 
Competency ) การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ในห้องผู้ป่วยหนัก
ศัลยกรรมประสาท 3 

 

โดย  ฤดี แก้วค าไสย์   
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

P 4/3  การเฝ้าระวัง การป้องกันแผลเกิดจากการกดทับของอุปกรณ์การแพทย์ 
ในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์กลุ่มเสี่ยง ในหอผู้ป่วยหนักออร์โธปิดิกส์และหน่วย
ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลงั 

 

โดย  ศิริพร แม้นศิริ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 4/4  พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ที่ได้รับการผ่าตัด MEEK 
graft โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 

 

โดย  ปรียาวดี เทพมุสิก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 4/5  การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยใส่สาย External Ventricular 
Drainage (EVD) ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทหญิง 

 

โดย  นธิ มงคลการ  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 4/6  การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายไต
แบบ Living Donor ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

โดย  นงลักษณ์ เภทพ่อค้า    
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 4/7  ผลการใช้โปรแกรม You can do ต่อการป้องกันอาการท้องอืด  
ในผู้ป่วยผ่าตัดทางนรีเวช หอผู้ป่วยนรีเวชศัลยกรรมรวม 

 

โดย  ชลภัสสรณ์ วิวรรณพงษ์ 
โรงพยาบาลยโสธร  จังหวัดยโสธร 

P 4/8  การจัดการรายกรณีผู้ป่วยแผลกดทับโดยประยุกต์ใช้แนวคิด  
7 Aspect Model of Care : กรณีศึกษา 

 

โดย  ลตี้า  อาษาวิเศษ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 4/9  Wrap บรรเทาปวดลดการใช้มอร์ฟีนหลังผ่าตัดคลอด  
โดย  จินตนา ชาญสูงเนิน 
โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

P 4/10  ชุดการจัดการความปวดส าหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขาหัก  
ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

 

โดย  ระพีพร ศรีนิลพันธ์ุ                                                               
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 4/11  ผลการใช้ Program SPS Bundle : โอ้ เสียงร้อง มองดูท่า มายก 4  

มีผ้ารอง เพ่ือลดอัตราการเกิดแผลกดทับ 
 

โดย  กิตติญา โสมรักษ์ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

 
กลุ่มที่ 5 Research /CQI in Nursing 
 
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 5/1  พัฒนาแนวทางการบริหารยาตามหลักพระธรรมวินัยส าหรับพระภิกษุ

อาพาธ ในหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

โดย  อัมพวัน ประดับศร ี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 5/2  การพัฒนารูปแบบการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า  
โดย  ศิริพร สารรัตน์  
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 5/3  นวัตกรรม Tiny Tracheotomy Model ปี 2562  
โดย  เกศรา ศรีส าอางค์  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

P 5/4  เพ่ิมความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลรูปแบบ
ออนไลน์ (Increase patient safety by development nurse 
competency online) 

 

โดย  ปณิตา ข าประถม  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 5/5  ประสิทธิผลของโปรแกรมการใชถุ้งทรายมหัศจรรย์เพ่ือป้องกัน 
การหกล้มในผู้สูงอายุต าบลยาง อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

โดย  อุทุมพร ลาธุลี   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลาขาว  จังหวัดอุบลราชธานี 

P 5/6  พัฒนาความปลอดภัยด้านยาผู้ป่วยท่ีรับยาวาร์ฟาริน  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  

 

โดย  สัตกช โพธ์ิค า 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 

P 5/7  การป้องกันและการจัดการเมื่อเกิดอาการแพ้จากการรับยาเคมีบ าบัด  
โดย  ประภาพร บุญเพิ่ม 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 5/8  การป้องกันการพลัดตกหกลม้และกระดูกหักซ้ า ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะ      
กระดูกพรุน 

 

โดย  ศิริพร ชิตสูงเนิน 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 5/9  การพัฒนาแนวทางการประเมินและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน  
ในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดต้อกระจก 

 

โดย  สมจิต พูนเพชร 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 5/10  ผ่าตัดปลอดภัย Time Out กันกอ่น  

โดย  ศิรินาถ ศรีวัฒนพงศ์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 5/11  การจัดการความรู้เร่ือง การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วย
เฉพาะโรค และการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรทางการ
พยาบาล 

 

โดย  อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น 

P 5/12  การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath 

 

โดย  อุบลวรรณ อุณหสุวรรณ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

 
กลุ่มที่ 6 Research /CQI in Nursing 
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ CQI + งานวิจัย กลุม่ 6 หน้า 
P 6/1  Long term care ตามบริบทการดูแล กรณีพระภิกษุที่มีภาวะพึ่งพิง  

โดย  ทนงศักดิ์ เจริญพันธ์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอ้อมแก้ว  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 6/2  การเฝ้าระวัง การป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
กลุ่มเสี่ยง (Monitoring, Prevention & Early detection of 
Acute Kidney) 

 

โดย  นันทภัค ศีทาบุตร 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 6/3  ลดการเกิดภาวะ Birth Asphyxia จาก Shoulder Dystocia  
โดย  จินตนา ชาญสูงเนิน  
โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

P 6/4  การให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีภวนิยมร่วมกับการดูแลแบบประคับประคอง  
ต่อคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย 

 

โดย  สุณัฎดา คเชนทร์ชัย 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

P 6/5  ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการงานห้องคลอด 
โรงพยาบาลวังน้ าเขียว 

 

โดย  ชนิดา ดีเต็ม 
โรงพยาบาลวังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสมีา 

P 6/6  ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ าดีที่ได้รับยา 
กลุ่มเสี่ยงสูง (High Alert Drug)  

 

โดย  อุศรินทร์ ชาดา 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 6/7  การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตที่ได้รับการเจาะไต  
โดย  ดุษฎี บุญธรรม 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น 
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ CQI + งานวิจัย กลุม่ 6 หน้า 
P 6/8  รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและ

ชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 
 

โดย  รุ่งทิวา ศรีเดช   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวเข่าแตก  จังหวัดมหาสารคาม 

P 6/9  เร่ืองเล่า  เป็นมิตรกับความจริง   
โดย  สุธีรา ยาทองไชย 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น 

P 6/10  PSAF (Phlebitis Screening and Assessment Form) :  
แบบประเมินคัดกรองเพ่ือเฝ้าระวังการเกิดการอักเสบของหลอดเลือดด า 

 

โดย  ชุติมณฑน์ ชาววัง 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 6/11  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดการอักเสบ 
ของหลอดเลือดด า (Phlebitis) โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 1 

 

โดย  จิรัชยาพร มงคลประเสริฐ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 6/12  ผลของการพัฒนาแนวทางการประเมินและการจัดการ Hematoma 
หลังการตรวจสวนหัวใจ 

 

โดย  แพรไพลิน นิยมกิจ 
โรงพยาบาลขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

 
กลุ่มที่ 7 Innovation in Nursing 
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 7/1  ถุงใจใส่ใจ  

โดย  วิไลพร จิตรจันทร ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 7/2  จุดยืนช่วยฟ้ืนคนืชีพ  
โดย  อัญชลี โปร่งจิตร    
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 7/3  ธงพยาบาล Check in  
โดย  ธิดารักษ์ บุตรแสน   
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 7/4  นวัตกรรม ห่อขวด ห่อใจ อุ่นไว อุ่นดี  
โดย  ชุติมา ชีวะสุทธิรัตน์ 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 7/5  ผ้าอ้อมถนอมดวงตาของดวงใจ  
โดย  จริยาพร จ ารัสธนสาร 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 7/6  นาฬิกาเวลาชีวิต version2  
โดย  อัญชลี โปร่งจิตร    
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ  หน้า 
P 7/7  แผ่นขูดจี ้  

โดย  จิรพร ทัพธานี    
โรงพยาบาลพล  จังหวัดขอนแก่น 

P 7/8  Max Med  แบ่งเม็ดยา  
โดย  ชลภัสสรณ์ วิวรรณพงษ์  
โรงพยาบาลยโสธร  จังหวัดยโสธร 

P 7/9  กล่องยาเอื้ออาทร (Smart Drug Box)  
โดย  ปาณิสรา ไชยนา 
โรงพยาบาลมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

P 7/10  นวัตกรรมหุ่นฝึกทักษะการดูแล Port A Cath  
โดย  วรัชยา ทิมา  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   จังหวัดอุบลราชธาน ี
P 7/11  Smart Transfer Bag  

โดย  อารยา เดชะค าภ ู  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี

P 7/12  นวัตกรรม “นิ้วเดียว ก็เยี่ยวได้”  
โดย  เกรียงไกร พรมชาติ    
โรงพยาบาลกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

P 7/13  ท่อปรับความดันและระบายของเหลวในช่องหูชัน้กลาง  
(Pressure Equalizer Tube)  

 

โดย  ประยูร จ าปาป ี
โรงพยาบาลมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 

หมายเหตุ : ผู้น าเสนอผลงานทุกท่าน จัดท าโปสเตอร์ขนาด 90x180 เซนติเมตร (ระบุชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอใน
โปสเตอร์) และสามารถเข้าติดตั งโปสเตอร์ตามกลุ่มท่ีระบุ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น เป็น
ต้นไป (โดยน าอุปกรณ์การติดตั งโปสเตอร์มาด้วยตนเอง )  และกรณีมีข้อสงสัยติดต่อผู้ประสานงาน ดังแนบ 
ผู้ประสานงาน  
อ.ศุจิรัตน์  ศรีทองเหลือง เบอร์โทร 085-011-1160 และ ผศ.ดร.ศรัญญา  จุฬารี  เบอร์โทร 065-1545398   
            
       อ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล    
  ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
               1 กันยายน 2562 
   


