
25 ต.ค.62 

ตารางห้องประชุมย่อยภาคบ่าย 

น ำเสนอผลงำนวิจัยแบบ Oral Presentation 
 

วันอังคำรที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 
ภำคบ่ำย      
ห้องย่อย  :  Invited speaker และน ำเสนอผลงำนวิจัย 
 

ห้องที่ 1    ประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรำวดี เธียรพิเชฐ   
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

Mayfair 1 ชั้น 11 
(200 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 1. Post Baccalaureate Residency Training Program:     
Share and Learn  
   โดย  ดร.ภัทรพร เขียวหวาน และคณะ 
         โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

15.00 – 17.00 น.  สมำคมพยำบำลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
 
 

ห้องที่ 2  ประธำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.เรณู  พุกบุญมี  
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

Mayfair 2 ชั้น 11 
(200 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 2. Post Master Residency Training Program 
(หลักสูตรขั้นสูงระดับวุฒิบัตรเทียบปริญญำเอก): Share 
and Learn 
โดย  รองศาสตรจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี  
       รองศาสตรจารย์ ดร.สุชริา  ชัยวิบูลย์ธรรม          

1. ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาตามหลักการสัมภาษณ์เพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ทางคลินิก
ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนได้รับการบ าบัดทดแทนไต 
 โดย  น.ส.จุฑามาศ   เทียนสะอาด  
        โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

2. อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วย

สูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

โดย  น.ส.ทิพเนตร  งามกาละ    
       นักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร  
       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
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3. ผลของโปรแกรมการบูรณาการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับ

การจัดการตนเอง ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อน 

โดย  อาจารย์กัลปังหา โชสิวสกุล  
       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

4. การใช้แนวปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคล าไส้ใหญ่และทวาร
หนักที่ได้รับการผ่าตัดทางหน้าท้อง  
โดย   น.ส.ธมลวรรณ  ยอดกลกิจ   
       นักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 
       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

15.00 – 17.00 น.  สมำคมพยำบำลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 
 

ห้องที่ 3   ประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.สตรีรัตน์  ธำดำกำนต ์  
ชือ่ห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

Mayfair 3 ชั้น 11 
(200 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 3. Inter Professional Education (IPE): Share and 
Learn  
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาภรณ์ คงคา 
       รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยมหิดล 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สตรีรัตน์  ธาดากานต์ 
       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์  
       โรงพยาบาลรามาธิบดี  
       รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกาญจน์  
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

15.00 – 17.00 น.  สมำคมนักบริหำรคุณภำพกำรพยำบำล 
 

ห้องที่ 4   ประธำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรินธร   กลัมพำกร  
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

KENSINGTON – A 
ชั้น  5 (40 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 
 

 

กำรพยำบำลสุขภำพชุมชน 

1. ผลการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

จากการท างานในพนักงานสถานประกอบการจังหวัดอุดรธานี 

  โดย  นางชนิดาภา   มาตย์บัณฑิต  โรงพยาบาลอุดรธานี 
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2. การปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลในหน่วย

บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย  

       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตที่เข้ารับการรักษาในช่วง 1 ปีแรก 
 โดย   นางดาริกา    ศิริสุทธา    
         โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

4. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 
โดย   นางวัฒนา สว่างศรี  
        โรงพยาบาลมหาสารคาม 

15.00-17.00 น.  ชมรมพยำบำลกำรดูแลแบบผสมผสำนและกำรบ ำบัด
ทำงเลือกแห่งประเทศไทย 

 

ห้องที่ 5  ประธำน  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรีดำ ม่ันคง 

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
KENSINGTON – B 
ชั้น 5   (48 คน)  
13.30 – 15.00 น. 

 กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

1. เปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัย
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรค
ร่วมเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน 
โดย   นายนฤเบศร์   โกศล  
       นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
       ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

ต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

โดย   นางพยอม  ปัดภัย    

        โรงพยาบาลบัวเชด สุรนิทร์ 
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3. ความสัมพันธ์ของจ านวนปัจจัยทางเมตาบอลิกภาวะทางเมตา
บอลิกและชนิดทางเมตาบอลิกและ ปัจจัยเสี่ยงร่วมในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 
โดย    นายวชิัย   อารับ  
         นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
         ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

4. โรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความดันโลหิต
สูงและมีน้ าหนักตัวเกินเกณฑ์กับน้ าหนักตัวปกติ : ผลจากดูแล
รักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
โดย    นายสันติพงศ์  แก้วนรา  
         นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
         ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

15.00-17.00 น.  สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลรำมำธิบดี 
 

ห้องที่ 6   ประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นันทพันธ์  ชินล้ ำประเสริฐ  
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

SUMMERSET – 1 
ชั้น 5 ( 48 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
1. การทดสอบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของแบบวัดความ

ผาสุกด้านจิตวิญญาณส าหรับคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็ง 

โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปานจันทร์  ฐาปนกุลศักดิ์ 
        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

2. ผลของโมบายแอปพลเิคชันการเสริมสรา้งสมรรถนะการดูแล
สุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกันและการเกิดภาวะเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมี
บ าบัด 
โดย     น.ส.ทัชมาศ   ไทยเล็ก  
          นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเม็ด
เลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
 โดย     น.ส.ศศิวิมล  สวนส าราญ  
           โรงพยาบาลสิรินธร ส านักการแพทย์ 
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15.00-17.00 น.  สมำคมพยำบำลสำธำรณสุขไทยฯ 
 
 

ห้องที่ 7   ประธำน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นันทกำ สวัสดิพำนิช 
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

SUMMERSET – 2 
ชั้น 5 ( 48 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็ก 
1. เปรียบเทียบการเลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดด าทาง

สะดือระหว่างการยึดติดสายแบบสองชั้นโค้งกับการยึดติดสาย
แบบสองชั้นปกติ ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 
โดย   นางรัตนา   วัฒนศรี  
       โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

2. ผลสัมฤทธิ์การรักษาโรคหืดในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี โรงพยาบาล
เทพา จังหวัดสงขลา 
โดย   น.ส.นุชรัตน์ จันทโร  

       โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา 

3. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 0 – 5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
โดย    นางสุนันต์ทา พิลุน  
         โรงพยาบาลมหาสารคาม 

4. 
สถานการณ์ ปัจจัยส่วนบุคคล และครัวเรือนของเด็กท่ีมีความ
พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะแต่ก าเนิด ที่มารับบริการ ณ 
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย 
โดย    อาจารย์บุศรา ชัยทัศน์  
         สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

15.00-17.00 น.  สมำคมพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์แห่งประเทศไทย 
 
 

ห้องที่ 8   ประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. มล.สมจินดำ ชมพูนุท 
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

MULBERRY ชั้น 10 
(100 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 4. Health Literacy    
    

1. ความรอบรู้ด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ

ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
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โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ      
       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

2. การส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย อายุ 

15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 

โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์  นีละไพจิตร  

        โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ที่เป็นความ

ดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติและเบาหวานชนิดที่ 2 

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ 

       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

4. เครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมส าหรับการ
จัดการตนเองเรื่องเบาหวานและการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมเบาหวานได้
ไม่ดี: การศึกษาแบบผสาน 
โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ขนาน  

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

15.00-17.00 น.  ชมรมพยำบำลไอวีและเคมีบ ำบัดแห่งประเทศไทย 
 
ห้องที่ 9   ประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนิดำ ปรีชำวงษ์ 

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
LONGUE ชั้น 10 
(40 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
1 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
โดย    นายสันติ เพชรนุ้ย 
         นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ    
         พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
         ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

2. Cardiovascular risk awareness among non-obese 
hypertension with and without metabolic syndrome 
โดย    Chidchanog Mayurapak  
        School of Nursing, Walailak University. 
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3. ความชุกของกลุ่มอาการเมแทบอลิก และชนิดปัจจัยเมแทบอลิก
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่อ้วน 
 โดย  น.ส.ชนม์ชนก  บุญสุข  
        นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
        ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองต่อเนื่องกับภาวะไมโคร   
อัลบูมินในปัสสาวะของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่อ้วน 
โดย   น.ส.ปาลิดา  นงค์นวล  
        นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
        ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

15.00-17.00 น.  สมำคมพยำบำลเบำหวำนแห่งประเทศไทย 
 
 

ห้องที่ 10   ประธำน นำวำเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดำ   
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

JUBILE – 1 ชั้น 11 
(60 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 5. นวัตกรรมกำรรักษำในยุคดิจิทัล    
โดย    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง  

15.00 – 17.00 น.  ชมรมพยำบำลแผล ออสโตมี และควบคุมกำรขับถ่ำย 
 
ห้องที่ 11  ประธำน   รองศำสตรำจำรย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ยุพิน อังสุโรจน์ 

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
JUBILE – 2 ชั้น 11 
(60 คน) 
13.30 – 15.00น. 

 กำรบริหำรกำรพยำบำล 
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อการท างานเป็นทีม

ของพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

โดย    นางดาราณี  การจุนสี  
         โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

2. รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนางานและการสร้างสิ่งใหม่ในงาน
ประจ า กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
โดย     นางพรพิมล  พลอยประเสริฐ  
          โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   

3. การใช้ Pre-admission Anesthesia Evaluation Program 

เพ่ือเพ่ิมความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของแบบบันทึก
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การเยี่ยมเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก 

โดย   นายประชาธร  กอนแก้ว 
        โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

4. การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพของพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยที่

มีระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง  กลุ่มการพยาบาล 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

โดย    นางพรพิมล พลอยประเสริฐ  
         โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   

15.00-17.00 น.  ชมรมพยำบำลสำรสนเทศแห่งประเทศไทย 
 
วันพุธที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 
ภำคบ่ำย  
ห้องย่อย :  Invited speaker และน ำเสนอผลงำนวิจัย 
 
ห้องที่ 1  ประธำน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จริยำ  วิทยะศุภร                                  

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
Mayfair -1  ชั้น 11 
(200 คน) 
13.00 – 15.00 น. 

 6. Faculty Practice  
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร 
       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
       รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  คงวัฒนานนท์ 
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  พิทยคุณกิจ 
       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
       อาจารย์ ดร.สวุิมล   โรจนาวี 
       คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร  รตินธร 
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
       อาจารย์ศิริพรรณ  ภมรพล 
       สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย                            

15.00 - 17.00 น.  ชมรมเครือข่ำยพยำบำลผู้ให้สำรน้ ำแห่งประเทศไทย 
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ห้องที่ 2   ประธำน  พันเอกหญิงรุ่งทิวำ พิมพ์สักกะ 

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
Mayfair – 2 ชั้น 11 
(200 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 7. กำรดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแบบบูรณำกำร  
  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน 
         น.ส. ทิพเนตร  งามกาละ (APN, NP Geronto) 
         โรงพยาบาลรามาธิบดี 

15.00 - 17.00 น.  สมำคมพยำบำลห้องผ่ำตัดแห่งประเทศไทย 
 
 

ห้องที่ 3   ประธำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลวรรณ  ทองเจริญ                                  
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

Mayfair -3 ชั้น 11 
(200 คน) 
12.00 – 17.00 น. 

 Student Forum 
 
บทบำทนักศึกษำพยำบำลในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

 
 

ห้องที่ 4   ประธำน  ดร. ขวัญตำ  บุญวำศ  
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

KENSINGTON – A 
ชั้น  5 ( 40 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 กำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤติ  
1. ความแตกต่างทางเพศต่อความรุนแรงของโรคทางคลินิกและ

การท ากิจวัตรประจ าวันระหว่างผู้ป่วยหลอดเลือดสมองขาด
เลือดเฉียบพลันที่เป็นโรคเบาหวาน 
โดย  น.ส.ปิยะนันท์ เต็มพร้อม  
       นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
       ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. ผลการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย

อาการหนัก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี 

โดย   ร.อ.หญิง มณีนุช  สุทธสนธิ์  
        โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

3. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในงานการพยาบาล

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

โดย   พว. พรสวรรค์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล  
        โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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4. การใช้โปรแกรมการสื่อสารในผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อ
ป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ หอผู้ป่วยหนัก 
อายุรกรรม โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
โดย    น.ส. สุนัสดา หมั่นเขตกิจ  
         โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

15.00-17.00 น.  ชมรมวิสัญญีพยำบำลแห่งประเทศไทย 
 

 

ห้องที่ 5   ประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สตรีรัตน์ ธำดำกำนต์     
                                 

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
KENSINGTON – B 
ชั้น 5   (48 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 กำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวช 

1. ผลการพัฒนาระบบให้การปรึกษาทางเลือกของสตรีตั้งครรภ์ 

ไม่พร้อม โรงพยาบาลกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

โดย  นางนภาพร กันธิยะ  
       โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพมารดาในสตรี

ตั้งครรภ์ 

โดย   น.ส.สินีนาท วราโภค  

        นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

3. ประสบการณ์ของหญิงตั้งครรภ์ต่อการใช้กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบในห้องคลอด 

โดย    พว.อริยา  จีนกลับ  

         โรงพยาบาลพญาไท 3 

4. ผลของการใช้นวัตกรรมสื่อการสอนสาธิตร่วมกับการจัดการ

ตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง ระดับน้ าตาลในเลือด

ส าหรับสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 

โดย    นางเยาวภา  พรเวียง  
         โรงพยาบาลราชวิถี       
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 5. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้

สมรรถนะในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 
30 - 60 ปี อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดย   น.ส.อรอุมา  บุญกาญจน์  

       นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

       ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

6. ผลของการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับการสนับสนุนจากสามีต่อ
ระดับน้ าตาลในเลือดและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่
เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 
โดย   พว.ดลลักษณ์   โรจน์นวเสรี  
        โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

15.00-17.00 น.  ชมรมพยำบำลและบุคลำกรด้ำนจักษุไทย 
 

 
ห้องที่ 6   ประธำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมใจ พุทธำพิทักษ์ผล                                     

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
SUMMERSET – 1 
ชั้น 5 (48 คน) 
13.30 - 15.00 น. 

 กำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 
1. ผลของการให้ข้อมูลผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันต่อความวิตก

กังวลของมารดาผู้ป่วยเด็กระยะท่ีอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็กและ

เตรียมย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก 

โดย    น.ส.ปิ่นสุดา สังฆะโณ 

         นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

2. การพัฒนาแบบสอบถามอุปสรรคในการให้อาหารเด็กวัยก่อน
เรียนของบิดา-มารดาในกรุงเทพมหานคร 
 โดย    น.ส.ชลลดา จงสมจิตต์  
         นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  
         คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

15.00 - 17.00 น.  สมำคมกำรพยำบำลอำชีวอนำมัยแห่งประเทศไทย 
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ห้องที่ 7   ประธำน    รองศำสตรำจำรย์ ดร.รักชนก  คชไกร 

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
SUMMERSET – 1 
ชั้น 5 ( 48 คน) 
13.30 -15.00 น. 

 กำรพยำบำลสุขภำพชุมชน 
1. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานของพยาบาลใน

หนว่ยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในประเทศไทย 

โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย  
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้น าศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี 

โดย   นางศิริพร  จินดารัตน์   
        โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

3. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยการมีส่วน

ร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 

 โดย   นายพงพรรณ กาละนิโย  

         โรงพยาบาลมหาสารคาม       

15.00-17.00 น.  ชมรมเครือข่ำยพัฒนำกำรพยำบำล 
 
ห้องที่ 8  ประธำน  ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
MULBERRY ชั้น 10 
(100 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 8. เทคโนโลยีดิจิทัลกับกำรดูแลสุขภำพ: Startup…….     
โดย  คุณวณิชชา   สุมานัส 
   กรรมการผู้จัดการบริษัทไลฟ์มีเดีย แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด        

15.00-17.00 น.  ชมรมพยำบำลภำคเอกชนแห่งประเทศไทย 
 

 
ห้องที่ 9   ประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำวำเอกหญิง ดร.วัชรำภรณ์  เปำโรหิตย์                                                                      

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
LONGUE ชั้น 10 
(40 คน) 
13.30 - 15.00 น. 

 กำรศึกษำ 
1. ผลของการใช้รูปแบบการดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชต่อการ

คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

โดย   พว.สุดรัก พิละกันทา  

        โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
โดย  นาวาอากาศโทหญิง ชญาพัฒน์ ทองปากน้ า  
       วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  

3. การส ารวจสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล 
โดย   นางจิราพร  เกษรสุวรรณ์  
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร 

4. Faculty Practice สู่ Nursing Outcome 
 โดย   น.ส.สวุิมล โรจนาว ี 
         คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        

15.00-17.00 น.  สมำคมโภชนบ ำบัด 
 

ห้องที่ 10    
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

JUBILE – 1 ชั้น 11 
(60 คน) 

   

15.00 - 17.00 น.  สมำคมผู้ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงประเทศไทย 
 

ห้องที่ 11   ประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. มล. สมจินดำ ชมพูนุท  
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

JUBILE – 2 ชั้น 11 
(60 คน) 
13.30 - 15.00 น. 

 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ 
1. ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนที่บริบท

ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดมหาสารคาม 

โดย   น.ส.พนิดา โยวะผุย  
        วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

2. ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้นสมองโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 

โดย   น.ส.ชลธิชา  นวิาสเวส  
        กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย 

3. ประสิทธิผลของนวัตกรรมสระกะเทียมเลี่ยงลื่นล้มต่อการป้องกัน

การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ  
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โดย    อ.กมลพรรณ วรรณรัตน์ 

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4.  ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบตั้งเป้าหมายร่วมกันในการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่มี
ผู้ดูแลที่บ้าน 
โดย    นางยุพดี เชาวณาพรรณ์ 

         กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย 

15.00-17.00 น.  สมำคมพยำบำลเวชปฏิบัติทำงตำแห่งประเทศไทย 
 
วันพฤหัสบดทีี่ 21 พฤศจิกำยน 2562 
 

ภำคบ่ำย  
ห้องย่อย:  Invited speaker และน ำเสนอผลงำนวิจัย 
 

ห้องที่ 1   ประธำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.เรณู  พุกบุญมี  
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
Mayfair 1 ชั้น 11 
(200 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 9. ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำพยำบำลกับสถำน
บริกำรสุขภำพ    

1. ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลและสถานบริการ

สุขภาพ 

โดย   รองศำสตรำจำรย์ ดร.เรณู พุกบุญมี 

        โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

2. พยาบาลและสถานบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข 

โดย    ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข  
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 

3. ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 
และสถานบริการสุขภาพที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของ
นักเรียนพยาบาล 
โดย    นาวาอากาศเอกหญิง ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์  
        วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

15.00-17.00 น.  สมำคมพยำบำลฉุกเฉิน ประเทศไทย 
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ห้องที่ 2   ประธำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ                                    
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
Mayfair 2 ชั้น 11 
(200 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 10. Entrepreneurships 
โดย  ดร.ศิริพันธ์  เวชสิทธิ ์
       ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

15.00 - 17.00 น.  ชมรมพยำบำลอนำมัยโรงเรียนแห่งประเทศไทย 
 
ห้องที่ 3   ประธำน อ.ดร.กำนต์   ฉลำดธัญญกิจ                                     
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
Mayfair 3 ช้ัน 11 
(200 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 11. บทบำทควำมรับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนบริกำรพยำบำล
ปฐมภูมิ 
  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ  
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

1. บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบ
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดย   อาจารย์ ดร.จารุณี   สรกฤช  
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ความต้องการการพยาบาลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิ 

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  เปียซื่อ  
        โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

3. บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในระบบบริการปฐม
ภูมิ (ภาคกลาง เขตสุขภาพท่ี 4) 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  เปียซื่อ 
        โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี         

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาล

วิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

โดย    ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ  
         ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

15.00 - 17.00 น.  สมำคมพยำบำลจิตเวชแห่งประเทศไทย 
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ห้องที่ 4   ประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุนิดำ ปรีชำวงษ์                                     

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
KENSINGTON – A 
ชั้น  5 ( 40 คน) 
13.30 -15.00 น. 

 กำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤติ 
1. ปัจจัยท านายอาการท้องผูกในผู้ป่วยวิกฤต 

 โดย   อาจารย์ศิริพรรณ  ภมรพล  
        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย            

2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะหายใจล้มเหลวที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการก าเริบรุนแรงเฉียบพลัน 
โดย    น.ส.นฤมล  ไฝพรม  
         โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

3. ระดับความดันโลหิตและอัตราการควบคุมความดันโลหิตตาม
เกณฑ์เป้าหมายและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการควบคุมความดัน
โลหิตของผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด
เฉียบพลัน 
 โดย   อาจารย์นันท์ณภัส   สารมาศ  
         ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       

15.00 – 17.00 น.  ชมรมผู้บริหำรสถำนศึกษำสถำบันพระบรมรำชชนก 
 

 
ห้องที่ 5   ประธำน รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุรินธร กลัมพำกร                                 

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
KENSINGTON – B 
ชั้น 5   (48 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 กำรพยำบำลชุมชน 

1. บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม 
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์   พูลทวี  
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล ณ หน่วยบริการ

สุขภาพระดับปฐมภูมิ  

โดย   อาจารย์ ดร.กานต์   ฉลาดธัญญกิจ  
        โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
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3. ผลของการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต่อความ

ตระหนักในพิษภัยบุหรี่ของชุมชนและพฤติกรรมการลดและ

เลิกสูบบุหรี่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในชุมชนเขต 

ภาคกลาง ประเทศไทย 

โดย  อาจารย์วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์  

       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

15.00 – 17.00 น.  เครือข่ำยพยำบำลเพื่อกำรควบคุมยำสูบแห่งประเทศไทย 
 

 
ห้องที่ 6   ประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุหงำ  ตโนภำส   

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
SUMMERSET – 1 
ชั้น 5 (48 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 กำรพยำบำลสุขภำพชุมชน 
1. ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
โดย   นางวรรณา งามประเสริฐ  
       กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย 

2. การพัฒนาเครื่องมือและการทดสอบคุณสมบัติทางจิตวิทยา

ของแบบประเมินความรอบรู้ด้านโภชนาการส าหรับวัยรุ่นไทย

โดย   อาจารย์ ดร.ซู้หงษ์  ดีเสมอ  

        โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

3. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชนชาติพันธุ์อาข่า ต.แม่ยาว 
จ.เชียงราย  
โดย    อาจารย์วรินทร์รตา สาครชล  
         คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย    

4 ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุน และให้ความรู้
ต่อคุณภาพชีวิต และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 
โดย   นางวิไลพร มหัทธนาภิวัฒน์  
        กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย 

15.00-17.00 น.  สมำคมพยำบำลโรคไต 
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ห้องที่ 7   ประธำน ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์  

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
SUMMERSET– 2 
ชั้น 5 (48 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 กำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย 
1. ผลของโปรแกรมกลุ่มบ าบัดแบบหวนร าลึกความหลังที่เป็นสุข

ต่อการลดภาวะซึมเศร้าในสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ใต้
พ้ืนที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
โดย   พว.อังคณา  วังทอง  
        โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

2. ผลของโปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบต่อการรับรู้
การตายสงบในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
โดย     น.ส.วราภรณ์  อ่อนอนงค์  
          นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

15.00 - 17.00 น.  สมำคมพยำบำลด้ำนผู้สูงอำยุ 
 

 
ห้องที่ 8   ประธำน   รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอมพร  รตินธร 

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
MULBERRY ชั้น 10 
(100 คน) 
13.30 – 15.00 น. 

 12. session Health system research:  A research 
direction of Doctoral nursing education 
  

 เรื่อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการท าหน้าที่ ของ
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว: การศึกษาพหุระดับ 
โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา  พ่วงแก้ว 
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะตกเลือดหลังคลอด 
โดย    ดร.พัด  ประภาวิชา 
         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 เรื่อง   ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถืงบริการสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 
โดย   พันต ารวจโทหญิง สิริวรรณ ชูจตุโร 
       กลุ่มงานพยาบาล  โรงพยาบาลต ารวจ 

 เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก
หลังผ่าตัด:แบบจ าลองเชิงสาเหตุ 
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โดย  นางสาวช่อผกา สุทธิพงศ์ 
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

15.00 – 17.00 น.  ชมรมพยำบำลไอซียูแห่งประเทศไทย 
 
 

ห้องที่ 9                                  
ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 

LONGUE ชั้น 10 
(40 คน) 
15.00 – 17.00 น. 

 สมำคมศูนย์กลำงงำนปรำศจำกเชื้อแห่งประเทศไทย 

       
ห้องที่ 10                                                

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
JUBILE – 1 ชั้น 11 
(60 คน) 
15.00 – 17.00 น. 

 ชมรมพยำบำลแบบประคับประคอง 

 
ห้องที่ 11                                                                  

ชื่อห้อง งำนวิจัยเรื่องที่ กิจกรรม 
JUBILE – 2 ชั้น 11 
(60 คน) 
15.00 – 17.00 น. 

 ประชุมผู้บริหารทุกฝ่ายในวิชาชีพ 
เพ่ือทบทวนข้อยุติร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งทางด้านการศึกษา 
การบริการ และการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


