ผลการพิจารณารางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ เพื่อสุ ขภาพ
ในการประชุ มพยาบาลแห่ งชาติ ครั้งที16่
วันที18
่ - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์ เคลีย์ ประตูนา้ กรุงเทพมหานคร

ประเภทนักศึกษาพยาบาล
ประเภทรางวัล
รางวัลชนะเลิศ

ชื่ อนวัตกรรม
ไม่มีผผู ้ ่านการพิจารณา

ชื่ อผูส้ ่ ง

สถานที่ทางาน/สถาบันการศึกษา

โทรศัพท์

รางวัลรองชนะเลิศ

Auto Record Urine Output

นางสาวทัศนีย ์ สุ วรรณโคตร์ และคณะวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

รางวัลรองชนะเลิศ

ขวดขมิบ พิชิตเล็ดราด

รางวัลชมเชย

โมเดล W/H Board

นางสาวมนัสนันท์ พรมวัง และคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ คุณุ และคณะ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
090-295-5649

รางวัลชมเชย

Block arm baby Care
(อุปกรณ์ ช่วยล็อคแขนสาหรับเด็ก)
พรมนวดเท้ ามหัศจรรย์ (Miracle foot carpet)”

รางวัลชมเชย

นางสาวนิโลบล เรื องทองและคณะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
นางสาวภัทรพร โชติไสวและคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

097-139-5076

089-589-9190

ประเภทอาจารย์ พยาบาล
ประเภทรางวัล
รางวัลชนะเลิศ

ชื่ อนวัตกรรม
CARE TECH – EMS Version

รางวัลรองชนะเลิศ

ห่ วงรัดถุงยางอนามัย ARMY NURSE
CONDOM RING

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ชื่ อผูส้ ่ ง
นางศิราณี ศรี หาภาค

สถานที่ทางาน
โทรศัพท์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 081-055-1215

พันโทหญิงเบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พันเอกหญิง ผศ.ดร.กุนนที พุ่มสงวน
พันเอกหญิง ผศ.รังสิ นี พูลเพิ่ม
ผ้ าขาวม้ าพรมกะลาชีวาสุ ข
นางสาวกมลชนก ทองเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ ราษฎร์ธานี
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
เครื่องเตือนการเปลี่ยนตาแหน่ งการติดออกซิเจนโพรบ นางภัทรภร สฤษชสมบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(The alarm for changing oxygen probe sensor)

081-300-2602
085-113-3544
091-886-7197
096-634-7398
091-061-7500

ประเภทพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่ทางาน
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช
โรงพยาบาลน่าน

โทรศัพท์
043-563-219 ต่อ
25949
086-115-8594

รางวัลชมเชย

ชื่ อนวัตกรรม
ชื่ อผูส้ ่ ง
ระบบเฝ้ าระวังและติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวาน
พันตรี หญิงธญานิตย์ ศรี สุรนารถ
(KPF 101 DM Online)
โปรแกรมคัดกรอง STROKE ALERT
นายณัฐพงษ์ ริ นอินทร์
(กระตุ้นเตือน ตระหนักรู้ สู่ ภัยโรคหลอดเหลือดสมอง)
ชุดพ่ นยาปลอดภัย ปลอดโรค
นางสาวปนุฎชา พงศ์สวัสดิ์

โรงพยาบาลเลย

084-600-6838

รางวัลชมเชย

หมวก Stoop blood

นางสาวกนกวรรณ แก้วหอม
นางสาววรางคณา ศรี ขนั ชะบา
การพัฒนาโปรแกรมการแจ้ งเตือนในระบบสารสนเทศ นางสาวสกาวรัตน์ เมืองแมน

โรงพยาบาลเขวาสิ นริ นทร์ จังหวัดสุ รินทร์ 062-751-0157

ประเภทรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลชมเชย

สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

062-605-4388

ในโรงพยาบาล (HIS) เมือ่ พบอุบัติการณ์ เชื้อแบคทีเรีย

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

แกรมลบทีด่ อื้ ต่ อต่ อยากลุ่มคาร์ บาพีเนม ของสถาบัน
สุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี
กระเป๋ ากระตุ้นคิด พิชิตความจาเป็ น (Innovation Maze)นางเรณู กรรโณ
ระบบป้องกันโรคลมร้ อน แบบบูรณาการไทยแลนด์ 4.0 พันตรี หญิงสุ ดารัตน์ จาเริ ญ
(KPF 101 HEAT STROK PREVENTION SYSTRM 4.0

กองการพยาบาลสาธารณสุ ข สานักอนามัย
กรุ งเทพมหานคร
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า 043-563-219 ต่อ
จุฬาโลกมหาราช
25949

ประเภทรางวัล
รางวัลชมเชย

ชื่ อนวัตกรรม
Mobile Bottle Reel” (รอกกระบอกเคลื่อนที่)

ชื่ อผูส้ ่ ง
นางสาวสุ นนั ทา ตนกลาย

สถานที่ทางาน
โรงพยาบาลศิริราช

โทรศัพท์
086-527-4498

รางวัลชมเชย

อุปกรณ์ช่วยลด VAP (Holder Reduce VAP)

นายสมรัฐ ศรี ชยั

โรงพยาบาลศิริราช

088-916-8924

รางวัลชมเชย

การพัฒนาโปรแกรมกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ทมี่ ี นาวาตรี หญิงวราภรณ์ ปฏิสังข์
ภาวะเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
กรมแพทย์ทหารเรื อ จังหวัดชลบุรี

081-733-2027

ประกาศ ณ วันที30่ กันยายน พ.ศ.2562
( ศาสตราจารย์ ดร.รุ จา ภู่ไพบูลย์ )
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกวดนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นสุ ขภาพ

