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วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทรK ธนา จังหวัดตรัง 

การนําเสนองานวิจยั/นวัตกรรม (Oral presentation) หTองธนารมยK 2
เวลา ช่ือผู�นําเสนอ ช่ือเร่ือง 

14.00 – 14.15 น. อ.ดร.ทัศนีย� สุนทร
ม.ราชภัฏฯ สุราษฎร�ฯ 

ประสบการณ�ของผู�ดแูลผู�สูงอายุภาวะพ่ึงพิงเมื่อเจ็บป1วยฉุกเฉิน
ในชนบทภาคใต� 

14.15 – 14.30 น. อ.ดร.บําเพ็ญ พงศ�เพชรดิถ
ม.ราชภัฏฯ นครปฐม 

การพัฒนารปูแบบกระบวนการมีส;วนร;วมของชุมชนในการ
ส;งเสริมการดูแลตนเองของผู�ป1วยโรคเรื้อรังเพ่ือป>องกันโรค
หลอดเลือดสมอง เทศบาลตาํบลรางกระทุ;ม อําเภอบางเลน 
จังหวดันครปฐม 

14.30 – 14.45 น. อ.จุฑารัตน� ผูพิทักษ�กุล
ม.ราชภัฏฯ นครปฐม 

การพัฒนารปูแบบการประเมินและการจัดการภาวะชอ็กจาก
การติดเชื้อในกระแสเลือดของผู�สูงอายุโดยการมีส;วนร;วมของ
ชุมชนไททรงดํา บ�านดอนหวาย จังหวดันครปฐม 

14.45 – 15.00 น. พว.มุขรนิทร� ทองหอม 
นักศึกษาปรญิญาโท 
คณะพยาบาลศาสตร�  
ม.สงขลานครินทร� 

พฤติกรรมก�าวร�าวของผู�ป1วยภายหลังบาดเจ็บสมอง        การ
เผชิญปCญหา และภาระการดูแลตามการรับรู�ของญาติผู�ดูแล 

15.00 – 15.15 น. พว.วินิจตรา อัตชู
  โรงพยาบาลขอนแก;น 

การพัฒนารปูแบบการวางแผนจําหน;ายผู�ป1วยบาดเจ็บสมอง
รุนแรงโดยทีมสหสาขา หอผู�ป1วยศัลยกรรมอุบตัิเหตุ 
โรงพยาบาลขอนแก;น  

15.15 – 15.30 น. อ.ราชวัช ทวีคูณ 
คณะพยาบาลศาสตร� 
ม.ขอนแก;น 

ผลการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�บนสมาร�ทโฟน ก;อนการ
จําหน;ายต;อผลลัพธ�ทีค่ัดสรรในผ�Fป1วยสมองบาดเจ็บเล็กน�อย 
ขอนแก;น 

15.30 – 15.45 น. พว.นฤภร พรสวรรค� 
นักศึกษาปรญิญาโท 
คณะพยาบาลศาสตร� 
ม.ขอนแก;น 

การพัฒนาแนวปฏิบตัิการพยาบาลในการดแูลผู�ป1วยสมอง
บาดเจ็บไม;รุนแรง  จังหวดัเชียงราย 
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วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทรK ธนา จังหวัดตรัง 
 

การนําเสนองานวิจยั/นวัตกรรม (Oral presentation) หTองธนาสร 

เวลา ช่ือผู�นําเสนอ ช่ือเร่ือง 
14.00 – 14.15 น. อ.มาลินี จําเนียร

ม.ราชภัฏฯ นครปฐม 
ผลของโปรแกรมการสอนท่ีประยุกต�ใช�ทฤษฎีการรบัรู�สมรรถนะแห;ง
ตน ต;อความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห;งตนและทักษะการช;วยคืนชีพ
ขั้นพ้ืนฐานของครูในโรงเรียนจังหวัดนครปฐม 

14.15 – 14.30 น. อ.ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม 
ม.ราชภัฏฯ นครปฐม 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู�ดูแลเดก็ในการช;วยเหลือกรณีเหตุ
ฉุกเฉินและการจัดการความปลอดภัยในศนูย�พัฒนาเด็กเล็ก ใน
จังหวดันครปฐม 

14.30 – 14.45 น. อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต� 
ม.ราชภัฏฯ นครปฐม 

ปCจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กบัความสามารถในการคดักรองและดูแล
ผู�ป1วยโรคหลอดเลือดก;อนถงึโรงพยาบาล ของเจ�าหน�าท่ีทีมสุขภาพ
ระดบัทุติยภูม ิจังหวดันครปฐม 

14.45 – 15.00 น. พว.รพีภัทร ชํานาญเพาะ  
นักศึกษาปรญิญาโทคณะ
พยาบาลศาสตร�  
ม.สงขลานครินทร� 

ความสัมพันธ�ระหว;างประสบการณ�การมีอาการ การจัดการอาการ
ระยะก;อนถึงโรงพยาบาล และความรนุแรงของโรคหลอดเลือด
สมอง ในผู�ป1วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน 

15.00 – 15.15 น. พว.กนกพร  กุลวงษ� 
โรงพยาบาลสกลนคร 

ผลของการปฏิบตัิการพยาบาลภายใต�ชุดการดูแลเพ่ือการจัดการ
ความปวดในผู�ป1วยบาดเจ็บสมองรนุแรงและบาดเจ็บอวยัวะอืน่ร;วม
ต;อผลลัพธ�ทางการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก;น 

15.15 – 15.30 น. อ.หนึง่ฤทัย ยุบลชิต 
คณะพยาบาลศาสตร� 
ม.ขอนแก;น 

คุณภาพชีวิตของผู�ป1วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉยีบพลัน 
ขอนแก;น 

15.30 – 15.45 น. พว. ฮิชาม อาแว 
นักศึกษาปรญิญาโทคณะ
พยาบาลศาสตร�  
ม.สงขลานครินทร� 

ผลของโปรแกรมส;งเสริมการรับรู�สมรรถนะตนเองต;อความสามารถ
ในการดูแลผู�บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุและในระหว;างการนําส;งของ
พนักงานฉุกเฉนิการแพทย� 
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วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทรK ธนา จังหวัดตรัง 
 

การนําเสนองานวิจยั/นวัตกรรม (Oral presentation) หTองธนาสิน 

เวลา ช่ือผู�นําเสนอ ช่ือเร่ือง 
14.00 – 14.15 น. พว.พัชราพร ศรีนคร 

โรงพยาบาลขอนแก;น 
ผลของการใช�แนวปฏิบัติการควบคุมความดันในกะโหลกศีรษะ
สูง 

14.15 – 14.30 น. อ.พงษ�ลัดดา ปาระลี 
คณะพยาบาลศาสตร� 
ม.ขอนแก;น 

แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลเพ่ือจัดการภาวะแออัด
ในผู�ป1วยฉุกแนววิกฤต 

14.30 – 14.45 น. อ.วิชยาพร ทองเพชร  
ม.ราชภัฏฯ สุราษฎร�ฯ 

คุณภาพการดูแลผู�ป1วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร�ฯ 

14.45 – 15.00 น. อ.ลลิดา ธีระโกเมน
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 

การจัดกิจกรรม child life เพ่ือการฟPQนฟูจิตใจผู�ป1วยเด็ก 

15.00 – 15.15 น. อ.สุจิรา วิชัยดิษฐ
นักศึกษาปริญญาเอก 
คณะพยาบาลศาสตร� 
ม.สงขลานครินทร� 

การรับรู�บทบาทของพยาบาลในการเยียวยาจิตใจของผู�หญิงท่ี
ได�รับผลกระทบจากการสูญเสียสามีในสถานการณ�ความไม;สงบ
พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต� 

15.15 – 15.30 น. อ.รัตติกาล  เรืองฤทธ์ิ 
คณะพยาบาลศาสตร� 
ม.สงขลานครินทร� วิทยา
เขตปCตตานี 

Spiritual health program for Post-Traumatic Stress 
Disorder (PTSD) of Unrest Situation in Deep South: A 
Pilot Study 
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วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทรK ธนา จังหวัดตรัง 
 

โปสเตอรKผลงานวิจยั 
หมายเลข ช่ือผู�นําเสนอ ช่ือเร่ือง 
PS001 พว.อรไท  โพธ์ิไชยแสน  

โรงพยาบาลขอนแก;น 
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู�ป1วยบาดเจ็บสมองระดับรุนแรงโดย
ใช�การจัดการรายกรณี 

PS002 พว.นุจรี  ยานวิมุต 
โรงพยาบาลสงขลา 

วิเคราะห�ปCญหาในระบบการดูแลผู�ป1วยบาดเจ็บสมองรุนแรงจาก
อุบัติเหตุจราจรท่ีเข�ารับการรักษาในหน;วยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลา 

PS003 พว.จิราภรณ�  หลานป>อ 
นักศึกษาปริญญาโท  
คณะพยาบาลศาสตร�  
ม.ขอนแก;น  

การพัฒนาแนวปฏิบัติการตรวจเย่ียมคุณภาพการรักษาพยาบาล
ผู�ป1วยบาดเจ็บ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห� 
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วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทรK ธนา จังหวัดตรัง 
 

โปสเตอรKนวัตกรรม 
หมายเลข ช่ือผู�นําเสนอ ช่ือเร่ือง 
IN001 พว.วสันต�  ผลกุศล 

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  
MDVR in Healthcare (Pre-Hospital System) 

IN002 พว.สุรินดา  วงษ�ปุ1น  
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 

โปรแกรมการติดตามผู�ป1วยเด็กโรคหืดด�วยระบบ E-Care 
(Asthma E-Care) 

IN003  พว.สุพรพรรณ� กิจบรรยงเลิศ 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการประเมินผู�ป1วยสมอง
บาดเจ็บเล็กน�อย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

IN004 พว.ตระการตา แซ;ฉั่ว 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลช;องปากผู�ป1วยวิกฤติท่ี
ไม;ให�ความร;วมมือ 

IN005 พว.วุฒิชัย สมกิจ 
นักศึกษาปริญญาโท  
คณะพยาบาลศาสตร�  
ม.ขอนแก;น  

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือจัดการภาวะไข�ในผู�ป1วย
บาดเจ็บสมองรุนแรงระยะ 72 ช่ัวโมงแรก 

IN006 พว.นฤมล  อนุมาศ 
โรงพยาบาลหาดใหญ; 

แนวปฏิบัติการพยาบาลหย;าเคร่ืองช;วยหายใจยากในผู�ป1วย
วิกฤตทางศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลหาดใหญ; 

IN007 พว.ยัสมี  กาโบะ 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ; 

การวางแผนจําหน;ายผู�ป1วยบาดเจ็บกลุ;ม Traffic Accident 
ของแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ;   

IN008 พว.ไสโตง  สะรี 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ; 

Pre-Hospital: การพัฒนากระบวนการเคล่ือนย�ายผู�ป1วยทาง
อากาศ HEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




