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ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ NP-CPAPในผู้ป่วยทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสระบุรี 204

นางดวงพร โสภิตลาภธนา และคณะ

โครงการศึกษาผลการรักษาโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนโดยวิธีสลายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟ  205

ในโรงพยาบาลสระบุรี

พิทยา  ชาญเชิงภพ, ดุษณีย์  สมบุรุษ, วราภรณ์  ไวทยบูรณ์

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง อำเภอเมืองปทุมธานี 206

ศักดิ์ชาย  ธนะรัชต์, นฤนาท  ยืนยง, สัญญา  เหมือนโพธิ์ทอง, สุดารัตน์  อิ่มสมบัติ, 

ปณชญา  กิตติสุทธิเปรม, ศุภณัฐ  ประดิษฐ์

การไม่มาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 209

โชติพร  พันธุ์วัฒนาชัย, วันเพ็ญ  คำดี, สุกัญญา  กริสสมัย
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ผลพัฒนาการใช้หนังสือนิทานเล่มแรกในเด็กอายุ 0-2 ปี   211

ชาญวิทย์ คุ้มวงศ์, ณิชานันท์ เสมาทอง,เมลดา พุทธมาตร์,อุไรลักษณ์ ลาภเบญจกุล

ธัชญ์ธัมว์ เขียวศิริ, ปีฐะกาญจน์ แสงณฤทธิ์, พัฒชนินท์ พัฒนยินดี, อาภัสสร เสริมชีพ,

ณัศสิทธิ์ วงศ์จิรปภัทร, ธนภัทร พันธุ์สว่างวงศ์, ธนภูมิ ไลไธสง

ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยผู้ป่วยวิกฤต 214

ตามการรับรู้ของตนเอง

นางสาวดวงพร อุ่นอนันต์,นางสาววิชดา แข้โส  

ผลของการใช้ Warm chain ในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด  216

2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด

สุภาภรณ์  แสงเขียว, พรทิพย์ จันทาทิพย์

การออกกำลังกาย 5 ท่าเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี 223

ภาวิณี  วิไลพันธ์, ณภัทรารัตน์ เทพแก้ว

ผลลัพธ์ของการจัดคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลผักไห่ 225

เกษศรินทร์ ขุนทอง ,หนึ่งฤทัย สุนทราทิพย์

การศึกษาความสัมพันธ์ของผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ 227

ทุกเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

อัจฉรา เปลี่ยนศาสตร์, สุกัลยา อารีชม, ปุณฑะรี กองปัญญา, 

ทัศวิจ จิตตรีเชื้อ, ชาตรี สายรัดทอง, มณีรัตน์ ฤกษ์สุวรรณี

Stat drug เร่งด่วน ทันเวลา 229

พยุงศักดิ์ บุบผานิโรจน์, อุรสวดี นพวงศ์ ณ อยุธยา, พัชรี ตรีวิสูตร, สุพัตรา  แก้วประเสริฐ, 

วิชญาภรณ์  ประเสริฐศรี, กาญจนา ผ่องการ, มานะ อิ่มดิเลกผล,จุฬาภรณ์ งามละมัย, จีรายุ 

แตงอ่อน, สุพัตรา กางถิ่น

ลดปัญหาซ้ำซ้อนในงานคอมพิวเตอร์ 231

คำรณ  มิตร์เทวิน, สุจิตา  ป้อมแก้ว, อาทร  ภิญโญฤทธิ์

ลดความเขินอาย เพิ่มความพึงพอใจ ในการตรวจภายใน 233

พวงเพชร  เชตพันธ์, สุวรรณา  ฤกษ์ศิริ, ภิญญดา แตงทองคำ, วารี ตรีรัตนา, รัชนีกร อินต๊ะวิน, 

นาตยา  สีหะดม, สายฝน  นาพันธ์ดุง, หนึ่งฤทัย  สังข์ทอง, อัมพรพรรณ หน่อตุ้ย, 

เกศริน  สุขสมโภชน, วันวิสา สุขสมโภชน์, สุณิษา โกษะ, กรรณชุตตา จ่างมณี

ศึกษาอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลนครนายก 235

สุพัตรา  แสนสีจันทร์, คะนึง  สมร่าง
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ผลการใช้รูปแบบการให้ข้อมูลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่กระดูกขาหัก จากอุบัติเหตุจราจร  237

โรงพยาบาลนครนายกสุดา  หมั่นตลุง, ปภัสษร  พรวัฒนา

ผลการติดตามจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยคลินิกโรคหืดอย่างต่อเนื่อง  239

โรงพยาบาลนครนายก

จินตนะ ศรีตะปัญญะ

ผลของการส่งเสริมการใช้แนววิธีปฏิบัติการป้องกันแผลกดทับต่ออุบัติการณ์การเกิดแผล 241

กดทับในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครนายก

ศิริขวัญ  ปานสมพงษ์, ประภาศรี  ทับทิมทอง, จันทร์นภา  คำวัจนัง

เปรียบเทียบความผูกพันของข้าราชการ กับ ลูกจ้างที่มีต่อโรงพยาบาลผักไห่ 243

นงลักษณ์ พุทธคุณ, ศศิธร  แม้นทอง

การศึกษาพฤติกรรมกรรมก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย 246

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่

ปทิตตา สุภารส, กรณ์วิกา หาญมุ่งธรรม

ผลการใช้เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจ 248

ทองเปลว ชมจันทร์  และคณะ

ความต้องการความสุขสบายและความสุขสบายที่ได้รับของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 251

นางทองเปลว ชมจันทร์ และคณะ

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับเคมีบำบัดครบ 6 ครั้ง 253

จุฑามาศ กันนุช, ณัฐนันท์ ประภาศิลป์, อัปสร ตันติพานิช

ผลของการพันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอผู้ป่วยต่ออัตราการเกิด  255

Unplanned extubation  

มานะ  ปัจจะแก้ว และคณะ

การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 257

ที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องไขสันหลัง

ภาคภูมิ  พรประเสริฐสุข, สุธาวัลย์  พ่วงพิทยกุล, สังวาลย์  สกะมณี, ชำเรือง อิงคะวะระ, 

ศศิธารี  ไตรจิตต์, ดรุณี  คำปาน, สายพิณ  บัวสระ, นาตยา  คงคามี,

สุนทรี  เรืองสวัสดิ์, ณัฐญา  ไทยหอม, จันทร์เพ็ญ  คงดี
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รูปแบบการมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มีวินัย 259

ในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส โรงพยาบาลบ้านหมี่

ชลาลัย  ดงพะจิตร

การพัฒนาแนวทางการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย  261

โรงพยาบาลบ้านหมี่

ณัฎฐนันท์ วุฒิพศินกิจ  และคณะ

การประเมินความรู้ คะแนนการเข้าเต้า และความพึงพอใจจากการพัฒนาระบบบริการ 262

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นงเยาว์ ใบยา*, สุขวดี เกษสุวรรณ*, น้ำทิพย์ แพ้ชัยภูมิ**, ภาวิน พัวพรพงษ์***

ผลของโปรแกรมการพยาบาลครอบครัวตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อพฤติกรรม 264

สุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย

นงเยาว์ ใบยา*, ชุมพร  ฉ่ำแสง**, น้ำทิพย์ แพ้ชัยภูมิ**, จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ***

การบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 266

เกษทิพย์  ปลื้มวงษ์

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 269

นันท์นภัส สกุลชูเดช, อรวรรณ  อุ่นน้อย

การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของผู้ที่มาคลอดในโรงพยาบาลเสนาระหว่าง 271

การจัดท่าศีรษะสูง และการนอนตะแคงนวดหลัง

ปราณี เริงพจน์, ดาฤณี หลาวเพ็ชร์, กนกอรณ์  ตรีมงคล

ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด 273

ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จิราวรรณ  เชื้อเล็ก, นิภาภัทร  พวงสุวรรณ์, นพสร  ชูชัยมงคล,จิตตราพร  คำขุม

ผลของการรักษาฟื้นฟูสภาพรูปแบบเดิมกับการรักษาฟื้นฟูสภาพด้วยทีมสหวิชาชีพ 275

ร่วมกับ Hemiplegic Program ในชุมชน

สราวุธ  สมพงษ์

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลนรสิงห์ 276

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

นางมะลิวัลย์  ฟองเพชร 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Neutropenia  เกรด 3 และ เกรด 4 278

นางสาวทิพวรรณ  เจริญวงค์, นางสาววิจิตรา สุวรรณพันธ์, นางนดาพิม ใจภาส

ลักษณะการแพ้ยา และผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด Stevens-Johnson syndrome และ  280

toxic epidermal necrolysis   

นางพนารัตน์ ชุติมานุกูล และ นางสาวปภัสรา วรรณทอง     

คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้และความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยนอกที่มารอรับการผ่าตัด 282

ในห้องรอผ่าตัดโรงพยาบาลอ่างทอง   

นางสุภาพัฒน์  ลิขิตรัตนากุล, นางบุญเรือน  เรืองโรจน์แข และ นางวัชราภรณ์  สุวรรณไตรย์    

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:  283

กรณีศึกษาชุมชนตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   

นางนิลุบล วินิจสร, นายแพทย์ปรีดา ต้ังจิตเมธี, นางนฤนาท ยืนยง และ นางสมคิด ปานบุญ     

ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน  โรงพยาบาลบ้านนา   285 

นางจารุณี  จันทร์เปล่ง  และ นางสาวิตรี  พาทีทิน 

ผลการศึกษาปัญหาการใช้ยาและการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะรายต่อระดับน้ำตาลในเลือด 287

(FBS) และการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยเบาหวาน  

โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ภญ.สาวิณี  โชคเฉลิมวงศ์, ภญ.อัจฉรียา  เพ่ิมพิพัฒน์  และ ภญ.มณหทัย  หทัยดำรงวิทยา     

นวัตกรรมป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi ESI version AEC   290 

นางจินตนันท์  สิทธิประชาราษฎร์, นางสาวสุมาลี  จักรไพศาล, นางสาวนนทลี  เปรียมสูงเนิน,  

นางสาวฑิตาพร  แช่มขุนทด, นายอภิเดช บุญประโคม

ผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non - Hodgkin’s lymphoma ด้วยยาเคมีบำบัด  292

R-CHOP,CHOP,CVP และESHAP ในโรงพยาบาลสระบุรี

ภญ.มลิวัลย์  แจ่มแจ้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ  ความเครียด กับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 293

ทางการพยาบาล  โรงพยาบาลสระบุรี

พิศมัย  โพธิพรรค, จินตนา  สมภูว์, จันคำ  เล็กขาว, รื่นฤดี  เรณูหอม

พัฒนาการจัดการความเจ็บปวดในทารกแรกเกิด 295

นางอัจฉรา  สุขโข
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ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับ 297

การเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน

นางสาวณัฎจิรา วินิจฉัย

การพัฒนาแนวทางการส่งต่อทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ 298

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกแรกเกิด

การสนับสนุนการทำบทความทางวิชาการโดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  300 

ในบุคลากรของโรงพยาบาลสระบุรี

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  วัชโรทน และ นางสมศิริ  พันธ์ศักดิ์ศิริ 

ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสระบุรี 302

นางสมศิริ  พันธ์ศักดิ์ศิริ และ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  วัชโรทน

ผลการใช้สื่อประสม เรื่อง “เครื่องพิมพ์ดื้อ นี่คือทางแก้” ในโรงพยาบาลสระบุรี 304

นางอุษา  อ่อนเงิน และ นายทรงพล  ศรีวิทยานนท์

การจัดการติดตามค่ารักษาผู้ป่วย CAPD สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสระบุรี 305

นางวาสนา  ม่วงสนธิ์

การประเมินผลของการควบคุมการสั่งใช้ยา Clopidogrel ของแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี 308

ภญ.หทัยชนก  ว่องพุฒิพงศ์

พลังสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disorder)  309

ที่มารับบริการที่คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสระบุรี

นางนารีรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร

การประเมินคุณภาพการตรวจวัดระดับน้ำตาลด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์  311 

ณ จุดดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรี

นางสาวเสาวรินทร์ มีชูทรัพย์, นายเกรียงไกร กล้าประจันทร์ และนายพงษ์ชัย คำพรหม

เห็นปุ๊บเปลี่ยนปั๊บ    313

หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธชั้น 4  โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

นวัตกรรมทางการพยาบาล เรื่อง PVC ที่วางแขนลดบวม   315

นางเกษร เย็นจุระ

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการบาดเจ็บที่ศีรษะ “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ไร้สาย”   317

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ
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ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเที่ยงของแบบคัดกรองบุคคล 319 

เสียการสื่อความ สระบุรี: SD-SLP-01 

รัชนี  สุภวัตรจริยากุล*, ปรียา  หล่อวัฒนพงษา**, อภิญญา เอ้ือศิริรัตนไพศาล***

นวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอน   321

นางจินดารัตน์ ชวีกลกิจ, นางปนัดดา หงษ์เวียงจันทร์, นางดวงจันทร์ ทองทับ,

นางพิมลพรรณ์ ศรีทอง, นางสาวเสาวนิจ เพ็รชมะโนราห์ และ นางสาวปรีดา ปิยะนุช

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 323 

โดยระบบเครือข่าย  โรงพยาบาลสระบุรี   

บรรยง มีนิรันดร์ และคณะ

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว กลุ่มการพยาบาล 325

โรงพยาบาลสระบุรี   

บรรยง มีนิรันดร์ และคณะ

เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลทารกที่ได้รับบาดเจ็บจากการคลอด    327

ทีมพัฒนาคุณภาพตึกเด็ก 3 โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ป้องกันความผิดพลาดในการบริหารยา    329

ทีมพัฒนาคุณภาพตึกเด็ก 3 โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

การพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน NICU  331

หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

กรณีศึกษาผลการฝังเข็มในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง (systemic sclerosis) 332

แพทย์หญิงอุบล เลาหเจริญสมบัติ และนางสาวชรินทร มหาวัง

ผลศึกษาจำนวนวันนอนเฉลี่ยในการรับรู้การปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยเด็กโรคอ้วน หอผู้ป่วยเด็ก 1 335

ทีมพัฒนาคุณภาพบริการหอผู้ป่วยเด็ก 1

ผลของการใช้วิธีการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา 336

กับเครื่องตรวจแบบอัตโนมัติที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

สุนันทา ระงับพาล, วรรณศิริ เหมคช, อาวัชนา อารีชม

CAT scale เร็วทันใจ  338

ศศิภาส์  อริสริยวงศ์

ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน โรงพยาบาลบ้านนา 342

จารุณี  จันทร์เปล่ง, สาวิตรี  พาทีทิน
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