ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

รายชื่อนําเสนอ Poster Presentation
ตําแหนง
สังกัด

ชื่อเรื่อง

1

นางสาววราลักษณ

ยมะสมิต

นายแพทย 8 วช.

วพบ.

คุณลักษณะของการตั้งครรภที่คลอดทารกตัวโต

2

นางเอื้องพร

พิทักษสังข

พยาบาลชํานาญการ 8

รพ.ศิริราช

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาขยาย
รูมานตาระหวางการใชยาเดี่ยว 1%
Tropicamide สลับกับ 10%
Phenylephricne กับการใชยาผสม
0.75% Tropicamide และ 2.5%
Phenylephrine

3

นางเอื้องพร

พิทักษสังข

พยาบาลชํานาญการ 8

รพ.ศิริราช

ประดิษฐ Siriraj Lacrimal Irrigating Canula
และ Siriraj Bending Lacrimal Irrigating
Canula

4

นายอุดม

อุปมาณ

ผูปฏิบัติงานพยาบาล

5

นางสาวลักษณา

บุญประคอง

6

นางสาวจิรัฐคณา

7

Joint feeding
คณะ
แพทยศาสตร
ศิริราช
พยาบาล
เข็มชัดคาดขวดสุญญากาศ (Vacuum
Drain Belt)

พยาบาล

รพ.ศิริราช

จันทรงาม

นายแพทย 7 วช.

รพก.

การทํา femoral nerve block และ sciatic
nerve block

นางสาวพิมลรัตน

คําแกว

พยาบาลวิชาชีพ 4

รพก.

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็งเตานม
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

8

นางสาวปนนภา

จิตรีฉาย

พยาบาลวิชาชีพ 4

รพก.

ผลการใช SBAR ในการเฝาระวังผูปวย
สูภาวะกึ่งวิกฤต/วิกฤต

9

นางพรรณี

วีระวงษ

พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

รพก.

โครงการรักษเขา

10
11
12

นางสุดารัตน
นางสาวพินะรัฎ
นายเกษม

วิศิษฐซึ้งตระกูล
กาญจนศักดิ์
ศรีสวางสุข

พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
เจาหนาที่ศูนยเปล

รพก.
รพก.
รพก.

เปลนอน Two in One
Safe & Save Collar
รถเข็น 3 in 1

13

นางสาวปยะมาศ

ชูสกุล

พยาบาลวิชาชีพ 5

รพก.

ผาปดตรวจภายใน

หนาที่ 1

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

สังกัด

ชื่อเรื่อง

พยาบาลวิชาชีพ 4

รพก.

ประสิทธิผลของการใชชุดรัศมีแหงรักในการ
ปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําในทารกแรก
เกิดที่ผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง

รพก.
รพก.

นวัตกรรมทางการพยาบาล : Foot Sling
นวัตกรรมทางการพยาบาล : กรวยหายใจได

14

นางสาวประภัสสร

โกฎโสม

15
16

นางสาวนุสรา
นายสุรชัย

หาญพิสุทธิ์
โอษฐประไพ

นางสุภาพ

ตั้งศิริ

พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
เจาหนาที่ศัลยกรรม
กระดูกชาย ชั้น 10
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

17

นางสาวพรทิพย

วัฒนพงศ

พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

รพก.

Autonomic Calf Pump

18

นางสุพิน

ชัยรัตนทรงพร

พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

รพก.

Best Service Organization : เบาหัว
สบายกาย

19

นางนันทิยา

ภัทรโพธา

พยาบาลวิชาชีพ 5

รพก.

เวลาสะดุด! หยุดอันตราย

20

นางทัศวรรณ

เสี่ยงล้ํา

พยาบาลวิชาชีพ 4

รพก.

นวัตกรรมลอล็อคลดปวด

21

นางสาวพรสวรรค

ธาราธรรมรัตน

พยาบาลวิชาชีพ 6 ว

รพก.

เสื้ออิ่มอุน

22

นายสมหวัง

สุวรรณล้ําเลิศ

ชางเทคนิค 6

รพก.

ชุดปมที่นอนลมปองกันแผลกดทับ

23

นายจีรนันท

อินทรทูต

เจาหนาที่ศูนยพรอมใจ

รพก.

ศูนยพรอมใจ

24

นางสาวพราวนภา

ภูรัตนากรกูล

พยาบาลวิชาชีพ 4

รพก.

จานบินแหงสบาย

25

นางพัชรินทร

หมื่นสายญาติ

พยาบาลวิชาชีพระดับ
ชํานาญการ

สถาบัน
ประสาท
วิทยา

26

นางสาววธูสิริ

ภูกิตติวรางกรู

พยาบาลวิชาชีพ 6

วพบ.

27

นางพิชชาพร

สวนพุฒ

ผูปฏิบัติงานพยาบาล
ระดับ 4

รพ.ศิริราช

นวัตกรรม "เสื้อเอี๊ยม ผูกยึดสําหรับดึงถวง
น้ําหนัก"

28

นางสาวจนาวรรณ

ชอสัมฤทธิ์

ผูปฏิบัติงานพยาบาล
ระดับ 4

รพ.ศิริราช

นวัตกรรม "ตั้งตรงจิตร แผนเจลเย็น"

หนาที่ 2

โปรแกรมการสอนและการใหคําปรึกษาเรื่อง
การจัดการกับความปวดหลังผาตัดสําหรับ
พยาบาล : การใหความรูและการมีระบบ
ใหคําปรึกษาจะสรางผลลัพธที่แตกตางได
หรือไม
นวัตกรรม "อุปกรณสําหรับกันลมรั่วและเอาชิ้น
เนื้อออกทางชองคลอดในการผาตัดมดลูก
ทั้งหมดผานกลองสองชองทอง"

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

29

นางสาวยุพา

เตาทอง

30

นายสายันห

พูลทรัพย

ตําแหนง
ผูปฏิบัติงานพยาบาล
ระดับ 5

สังกัด
รพ.ศิริราช
รพ.ศิริราช

หนาที่ 3

ชื่อเรื่อง
Control Glove
นวัตกรรม TTJ Easy wear

