เวลา

รหัส

ตารางนําเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Persentation
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หองประชุมลีลาวดี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน
ชื่อเรื่อง
ชื่อเจาของผลงาน
ตําแหนง

08.30-08.40 น. CR-P-1
08.40-08.50 น. CR-P-2

ความคาดหวัง กับสิ่งที่เปนจริงของการเจ็บครรภคลอด
นพ.ปญญา สนั่นพานิชกุล
ความชุกและปจจัยทํานายการเกิดภาวะเยื่อบุทองอักเสบชนิด พญ.รัชนิกร รุงเรืองไมตรี
ปฐมภูมิในผูปวยโรคตับแข็งที่ไมตอบสนองตอการใหยาเซฟ
โลสปอริน รุนที่ 3 โรงพยาบาลพระปกเกลา

นายแพทยเชี่ยวชาญ
นายแพทย

08.50-09.00 น. CR-P-3

ผลการรักษาของการขยายหลอดเลือดหัวใจในผูปวยสูงอายุที่มี นพ.ธนกฤต โรจนดํารงการ นายแพทย
ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในโรงพยาบาลพระปกเกลา
จันทบุรี

เลขใบประกอบ
วิชาขีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน

14429
-

โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลพระปกเกลา

-

โรงพยาบาลพระปกเกลา

09.00-09.10 น. R2R-P-1 ผลของโปรแกรมการฟนฟูภาวะขอตอติดแข็งในผูปวยโรคหลอด นายกฤษฎา สมรัก
เลือดสมองระยะเรื้อรัง โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย

นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ

ก.6360

โรงพยาบาลละหานทราย

09.10-09.20 น. R2R-P-2 ผลลัพธเชิงเศรษฐศาสตรสาธารณสุขของโปรแกรมการฟนฟู
ภาวะขอตอติดแข็งในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง
โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ป 2560

นายกฤษฎา สมรัก

นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ

ก.6360

โรงพยาบาลละหานทราย

09.20-09.30 น. R2R-P-3 การสอบสวนโรคอาหารเปนพิษในโรงเรียนเอกชน A
09.30-09.40 น. R2R-P-4 ศึกษาคาใชจายในการรักษาผูปวยโรคไขเลือดออกใน
โรงพยาบาลพระปกเกลา
09.40-09.50 น. R2R-P-5 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลมารดาที่ไดรับการผาตัด
คลอดทางหนาทอง
09.50-10.00 น. R2R-P-6 ประสิทธิภาพของการหยอดยาขยายมานตาตอระยะเวลาที่
มานตาขยาย การคงสภาพขนาดของรูมานตา และผลขางเคียง
ของยาในผูปวยผาตัดตอกระจกตึกจักษุวันเดย

น.ส.รัชนี ทําจํารัส
น.ส.รัชนี ทําจํารัส

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

-

โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลพระปกเกลา

น.ส.พรกมล ทับกวาง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4511018850

โรงพยาบาลพระปกเกลา

นางวรรณา จันทรดา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4411164590

รพ.เมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารวาง / ชม e-Posters
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เวลา

รหัส

ตารางนําเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Persentation
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หองประชุมลีลาวดี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน
ชื่อเรื่อง
ชื่อเจาของผลงาน
ตําแหนง

เลขใบประกอบ
วิชาขีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน

10.15-10.25 น. R2R-P-7 ประสิทธิผล IMB Model ตอการควบคุมระดับ Phosphate
ในผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม หนวยไตเทียมมณีโรจน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ
(ั ไ ิ)
10.25-10.35 น. R2R-P-8 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัยของบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)
10.35-10.45 น. R2R-P-9 ผลการskin to skin contact ตอความสําเร็จในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมในมารดาหลังผาตัดคลอด
10.45-10.55 น. R2R-P-10 การประยกตใช EE score เพื่อแยก Homozygous HbE และ
Beta thalassemia/HbE
10.55-11.05 น. R2R-P-11 การประยกตใช Sigma metric เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา
11.05-11.15 น. CQI-P-1 พัฒนาการจัดเก็บวุฒิบัตรโดยลดการใชกระดาษ
11.15-11.25 น. CQI-P-3 ติดตาม ใกลชิด พิชิตวัณโรค
11.25-11.35 น. CQI-P-7 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงตอการ
กอความรุนแรง
11.35-11.45 น. CQI-P-12 โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินการสูญเสียเลือดระหวาง
ผาตัด (รพ.พนัสนิคม)
11.45-11.55 น. CQI-P-16 ผลทันทีของการติดเทปคิเนซิโอที่มีตออาการปวดเขาขณะเดิน
ในผูปวยขอเขาเสื่อม Acute Effect of KinesioTaping
onKnee PainDuring Walking in Osteoarthritis

นางผกามาศ องอาจ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4400058737

รพ.เมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)

นางเสาวลักษณ คูณทวี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4611097183

รพ.เมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)

นางสุภาพรรณ วรผล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4511040412

โรงพยาบาลพระปกเกลา

น.ส.ชฎา ศาสตรสุข

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ ทน.5177

โรงพยาบาลพระปกเกลา

น.ส.ชฎา ศาสตรสุข

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ ทน.5177

โรงพยาบาลพระปกเกลา

นายพุฒิพงศ สุทธิ
น.ส.พัชรินทร เพ็งผลา
นางศิริพร บุญใหญ

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4711184850

โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลแกงสนามนาง

น.ส.กานดา สีวราภรณสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4511021613

โรงพยาบาลพนัสนิคม

นายธนัท ติกปญญาวุฒิ

ก.3928

โรงพยาบาลพนัสนิคม

12.00-13.00 น.
14.30-14.40 น. CQI-P-22 การพัฒนาลดการติดเชื้อ S. epidermidis
14.40-14.50 น. CQI-P-23 โปรดสงฉันลงชองทองที

พักรับประทานอาหารกลางวัน
น.ส.จินตนา สายทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
น.ส.จินตนา สายทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4511018332
4511018332

โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลพระปกเกลา

นักกายภาพบําบัด
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เวลา

รหัส

14.50-15.00 น. IVT-P-3
15.00-15.10 น. IVT-P-4
15.10-15.20 น. IVT-P-6

ตารางนําเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Persentation
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หองประชุมลีลาวดี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน
ชื่อเรื่อง
ชื่อเจาของผลงาน
ตําแหนง
สีสื่อโรค
เครื่องลางขอเขาประหยัดสุดๆ ลดโลกรอน
ผาหอลูกรัก หัตถการปลอดภัย

15.20-15.30 น. IVT-P-7 กระติกเย็น
15.30-15.40 น. IVT-P-10 แผนเคลือ่ นยายตัวขึ้นรถยนตสาหรับผูปวยไดรับบาดเจ็บที่
กระดูกสันหลัง ที่มีน้ําหนักตัวมาก
15.40-15.50 น. IVT-P-11 นวตกรรม ตรวจเทาผูปวยเบาหวาน (รพ.พนัสนิคม)
15.50-16.00 น. IVT-P-12 นาฬิกาบอกเวลาใหยาความเสี่ยงสูง / High alert time
โรงพยาบาลพนัสนิคม

เลขใบประกอบ
วิชาขีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน

นางธิฆัมพร กีรติพิพัฒนพงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายปรีชา พุทธวงค
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.ธิติกานต คะโยธา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

4411163110
5211208723
5611238782

โรงพยาบาลพระปกเกลา สาขาเมือง

นางอัจฉรา สุขแสง
นายธนัท ติกปญญาวุฒิ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักกายภาพบําบัด

4511040408
ก.3928

โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลพนัสนิคม

นายธนัท ติกปญญาวุฒิ
นายกรวิชญ เฮาเส็ง

นักกายภาพบําบัด
พยาบาลวิชาชีพ

ก.3928
5911272877

โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลพนัสนิคม

สถาบันบําราศนราดูร
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

ผูประสานงานการนําเสนอผลงาน : นางสาววนัชพร นิวรณ สํานักวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท 097-1192882
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