กำหนดกำรนำเสนอผลงำน : นวัตกรรม
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560
ณ ห้องประชุมสถำพร กวิตำนนท์ 2 ชั้น 3 อำคำรบริกำร โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เวลำ
ชื่อผลงำน
13.00 – 13.10 น. กล่องใส่ยารักษาอุณหภูมิ

ผู้นำเสนอ
คุณแสงเดือน น้อยจันทร์

13.10 – 13.20 น. การป้องกันความคลาดเคลื่อนในการ
บริหารยา โดยใช้ EMASB (Electronic
Medication Administration Status
Board) ในโปรแกรมติดตามการทางาน
ของผู้ป่วยใน (Program Monitor IPD)
13.20 – 13.30 น. BIPAP MOBILE
13.30 – 13.40 น. 1 2 3 Point traction เครื่องมือดึง
แขนผ่าตัดข้อไหล่โดยการผ่านกล้อง
13.40 – 13.50 น. การพัฒนาการใช้อุปกรณ์ถ่ายยาระบบ
ปิด (Closed system transfer
device, CSTD) ในการบริหารยาเคมี
บาบัดเข้าตับระหว่างการทา TACE
(Trans Arterial Chemo
Embolization) ในผู้ป่วยมะเร็งตับ
พัก
14.15 – 14.25 น. นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่มี
ปัญหาช่องปาก รพ.สต.บ้านโนนรัง
ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
14.25 – 14.35 น. เตียงถ่ายภาพรังสีทารก (Newborn Xray Bed)
14.35 – 14.45 น. ยางยืดช่วย Rehabilitation
14.45 – 14.55 น. กล่องเก็บถุงนมแม่แช่แข็ง (P Smile
Milk Box)
14.55 – 15.05 น. โครงการนวัตกรรม EENT Mobile
Salon 3 ส. (สะดวก สบาย สะอาด)

คุณจิราพร สร้อยละเอียด

โรงพยำบำล
ธรรมศาสตร์ฯ (OPD
จักษุ)
กรุงเทพภูเก็ต

คุณรุ่งณภา อยู่ระหัส
คุณทวีศักดิ์ ไชยบุตร

ดอนเจดีย์
เทพากร

คุณวรดิศ สถาวโรดม

พญาไท 1

คุณธวัลรัตน์ สอนบุญชู

รพ.สต.บ้านโนนรัง

คุณพัชรีย์ ไชยฤกษ์

สงขลานครินทร์

คุณสุรัตน์ มนต์ประสาธน์
คุณเกศริน มณีสิงห

ราษฎร์ยินดี
สงขลานครินทร์

คุณธิดา ขาเจริญ

บ้านโป่ง

เวลำ
ชื่อผลงำน
15.05 – 15.15 น. 20 WBCT monitor อย่างไรไม่ให้
พลาดการอ่านผล
15.15 – 15.25 น. DIY CTC TAGGING AGENT
15.25 – 15.35 น. ถุงอุ่น
15.35 – 15.45 น. Multiple Stroke Training

หมำยเหตุ

ผู้นำเสนอ
คุณสิริภัสสร ยกทองมา

โรงพยำบำล
สงขลานครินทร์

คุณอรวรรณ ชีพสุวรรณ สมิติเวชศรีนครินทร์
คุณจิราวรรณ หมู่เก็ม
สงขลานครินทร์
คุณนิสาชล ทาบุญ
สามร้อยยอด
คุณปริญญาภรณ์ ธนะบุญ
ปวง

 นาเสนอเรื่องละ 8 นาที ซักถาม 2 นาที
 กริ่งเตือน 1 ครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที กริ่งเตือน 2 ครั้งเมื่อครบเวลา 8 นาที และเตือน
3 ครั้งเมื่อเกินเวลาที่กาหนด
 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดกำรนำเสนอผลงำน : งำนวิจัย
วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560
ณ ห้องประชุมสถำพร กวิตำนนท์ 2 ชั้น 3 อำคำรบริกำร โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เวลำ
13.00 – 13.10 น.
13.10 – 13.20 น.

13.20 – 13.30 น.

13.30 – 13.40 น.
13.40 – 13.50 น.

13.50 – 14.00 น.
14.00 – 14.10 น.
14.10 – 14.20 น.

14.20 – 14.30 น.

14.45 – 14.55 น.

ชื่อผลงำน
การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายที่รับการรักษาบาบัดทดแทนไต
ผลการจัดท่าด้วยหมอนหลอดต่ออาการปวด
หลังของผู้ป่วยขณะเข้ารับการขยายหลอด
เลือดหัวใจในห้องตรวจสวนหัวใจและขยาย
หลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
การสารวจภาวะโภชนาการผู้ป่วยที่เข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
ผลการจัดการแบบมีส่วนร่วมต่อคุณภาพงาน
IC ของรพ.สต.เครือข่ายโรงพยาบาลบ้านโป่ง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้าปากของมารดาเด็กโรงเรียนอนุบาลแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาชนะนาส่ง Blood gas จากขวดน้าดื่ม
(DIY Blood gas container)
การหาค่าปริมาณรังสีทเี่ หมาะสมสาหรับ
ถ่ายภาพรังสีปอด
ผลของการกระตุ้นการรู้คดิ ต่อความจาและ
ความสามารถในการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มี
ภาวะการรู้คิดบกพร่อง
ประสิทธิผลโปรแกรมฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
ด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
พัก
ผลของการใช้ Du(all) raman model ต่อ
อัตราการปรับลดยาต้านเกล็ดเลือด 2 ชนิด
ปริมาณการใช้ และมูลค่ายา ตามระยะเวลา
อย่างเหมาะสมตาม ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาด
เลือด โรงพยาบาลรามัน

ผู้นำเสนอ
คุณศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจ
ตระกูล
คุณบุญรัตน์ อินทร์รตั น์

โรงพยำบำล
ธรรมศาสตร์ฯ (ไตเทียม)

คุณชมชนก ศรีจันทร์

ธรรมศาสตร์ฯ (โภชนาการ)

คุณลินจง บุญถนอม

บ้านโป่ง

คุณนฤทธิ์ เซ็นน้อย

ธรรมศาสตร์ฯ (ส่งเสริม
สุขภาพ)

คุณวานิช คูควร

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

คุณพนอ มีจันทร์

ปราณบุรี

คุณไพจิตร พุทธรอด

ปะเหลียน

คุณสรัญญา คุ้มไพฑูรย์

ยางสีสรุ าช

คุณนาเดีย เจะเอาะ

รามัน

กรุงเทพพัทยา

เวลำ
14.55 – 15.05 น.

15.05 – 15.15 น.

15.15 – 15.25 น.

15.25 – 15.35 น.

15.35 – 15.45 น.

15.45 – 15.55 น.

หมำยเหตุ

ชื่อผลงำน
ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยหลัก 3ส2อ ด้วย
การจัดการรายกรณี โรงพยาบาลยางสีสรุ าช
จังหวัดมหาสารคาม
ผลของการพ่นยาโดยใช้อากาศทาง
การแพทย์ (Medical air) และการใช้
ออกซิเจนต่อปริมาณค่าออกซิเจนในเลือด
ของผู้ป่วยที่มารับการพ่นยาตามนัด รพ.รา
มัน
การศึกษาผลของการใช้ยาตารับอภัยสาลีต่อ
ประสิทธิภาพการรักษาโรคหอบหืด ผู้ป่วย
โรคหอบหืด โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว
การเปลีย่ นแปลงของแรงดันถุงลมท่อช่วย
หายใจในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
การศึกษาผลของกิจกรรมบูรณาการประสาท
การรับความรูส้ ึก (SI) ที่มีต่อสมาธิในเด็ก
Cerebral palsy
ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง
ร่วมกับการประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียในการ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของผูป้ ่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสามร้อย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้นำเสนอ
คุณวิมลพรรณ เทเวลา

โรงพยำบำล
ยางสีสรุ าช

คุณนุรอามานี แยการีซง
คุณอาฟีซา การี

รามัน

คุณกิมบวย เพ็ชรพันธ์ เบ็งลวง วัฒนานคร
คุณเกวลิน ยะถาคาร

คุณธันยมัย ศรีหมาด

สงขลานครินทร์

คุณชุณห์วภิ า รุ่งอดุลพิศาล

สมิตเิ วชศรีนครินทร์

คุณปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง สามร้อยยอด
คุณมินตรา ธรรมกุล

 นาเสนอเรื่องละ 8 นาที ซักถาม 2 นาที
 กริ่งเตือน 1 ครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที กริ่งเตือน 2 ครั้งเมื่อครบเวลา 8 นาที และเตือน
3 ครั้งเมื่อเกินเวลาที่กาหนด
 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดกำรนำเสนอผลงำน : กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2560
ณ ห้องประชุมสถำพร กวิตำนนท์ 2 ชั้น 3 อำคำรบริกำร โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เวลำ
ชื่อผลงำน
13.00 – 13.10 น. นวัตกรรมทางเลือกใหม่จากก้นครัว
สาหรับผู้ป่วยตาแห้ง (Dry Eye
Syndrome)
13.10 – 13.20 น. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเข้าถึง
บริการแพทย์แผนไทย รพ.ปะเหลียน
จ.ตรัง
13.20 – 13.30 น. กระบวนการพัฒนางานวิจัย R2R ด้วย
การจัดการความรู้ เครือข่ายบริการ
สุขภาพยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
13.30 – 13.40 น. ตรวจสอบสิทธิ 4.0 “ลุงตู้ 4 in 1”

ผู้นำเสนอ
คุณสมใจ ชัยยุทธ

โรงพยำบำล
กรุงเทพภูเก็ต

คุณคุณัญญา สมเพ็ชร

ปะเหลียน

คุณกาญจนา จันทะนุย

ยางสีสุราช

คุณอัศวเดช ตินา
คุณสิรินยา เมฆสุวรรณ

13.40 – 13.50 น. 5 Checks
13.50 – 14.00 น. ถอดบทเรียนรูปแบบการแก้ปัญหายา
ไม่ปลอดภัยในชุมชน

คุณสุวดี เทพศิริ
คุณจิราวรรณ พิศชาติ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สงขลานครินทร์
สมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม

หมำยเหตุ

 นาเสนอเรื่องละ 8 นาที ซักถาม 2 นาที
 กริ่งเตือน 1 ครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที กริ่งเตือน 2 ครั้งเมื่อครบเวลา 8 นาที และเตือน
3 ครั้งเมื่อเกินเวลาที่กาหนด
 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดกำรนำเสนอผลงำน : พัฒนำระบบ
วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2560
ณ ห้องประชุมสถำพร กวิตำนนท์ 2 ชั้น 3 อำคำรบริกำร โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เวลำ
ชื่อผลงำน
10.15 – 10.25 น. โครงการบริหารความปลอดภัยด้านยา
สาขากุมารเวชกรรม เป็นทีมสหสาขา
วิชาชีพ

ผู้นำเสนอ
ทรงลักษณ์ ณ นคร

10.25 – 10.35 น. ชุมชนนักปฏิบัติรักไทรอยด์ (CoP Love
Thyroid)
10.35 – 10.45 น. พัฒนากระบวนการการดูแลผูป้ ว่ ยที่ได้รับ
การรักษาด้วยไฟฟ้า
10.45 – 10.55 น. Breast tu pathway together we
fight
10.55 – 11.05 น. การพัฒนารูปแบบการประเมิน
ผู้รับบริการด้วย Early warning sign
11.05 – 11.15 น. ลดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจาก
การคาสายสวนปัสสาวะในผูป้ ่วยปลูกถ่าย
ไตรายใหม่
11.15 – 11.25 น. การพัฒนารูปแบบการเตรียมผ่าตัดTKA
Discharge ก่อนเที่ยง
11.25 – 11.35 น. การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วย COPD
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
11.35 – 11.45 น. การบริบาลเภสัชกรรมโดยใช้ตาราง
แนะนาและติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการได้รับยาเคมีบาบัด ในผูป้ ่วยมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก

อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ

หมำยเหตุ

เยาวลักษณ์ ประเสริฐสุข
นันทวรรณ พลสุวรรณ
จิราภา แสงค้า
ปฐมาวดี จุนถาวร

ศุภลัคน์ ปู่ประเสริฐ

โรงพยำบำล
ธรรมศาสตร์ฯ
(คณะทางานความคลาด
เคลื่อนด้านยาสาขากุมาร
เวชกรรม)
คณะแพทยศาสตร์
ม.บูรพา
จุฬาลงกรณ์
ธรรมศาสตร์ฯ
(ศัลยกรรมหญิงพิเศษ)
บ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์

สุเจตน์ หูเขียว

ธรรมศาสตร์ฯ (ศัลยกรรม
กระดูกและข้อพิเศษ)
ปะเหลียน

สุทธิ ชูชีพ

พญาไท 1

 นาเสนอเรื่องละ 8 นาที ซักถาม 2 นาที
 กริ่งเตือน 1 ครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที กริ่งเตือน 2 ครั้งเมื่อครบเวลา 8 นาที และเตือน
3 ครั้งเมื่อเกินเวลาที่กาหนด
 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดกำรนำเสนอผลงำน : พัฒนำระบบ
วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2560
ณ ห้องประชุมสถำพร กวิตำนนท์ 2 ชั้น 3 อำคำรบริกำร โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เวลำ
ชื่อผลงำน
08.30 – 08.40 น. การสื่อสารอย่างสันติ (Non-violent
communication) : สู่ทัศนคติการ
ให้บริการด้วยหัวใจ
08.40 – 08.50 น. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ
ในกระแสเลือด งานผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม
08.50 – 09.00 น. บริการด้วยใจ ไม่มีใครเกิน OPD PED :
At Pediatric OPD, heartfelt
patient service is our priority
09.00 – 09.10 น. คืนสู่เหย้าเจ้าตัวน้อย… ด้วยรักและ
คิดถึง
09.10 – 09.20 น. รูปแบบการเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์
(opioids) ที่บ้านในการดูแลผู้ป่วยวาระ
สุดท้าย อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
09.20 – 09.30 น. กระบวนการพัฒนาระบบการให้บริการ
ในคลินิกโรคไตเรื้อรัง
09.30 – 09.40 น. โครงการพัฒนาระบบการเก็บและ
สารองยาวิสัญญีที่ใช้ในการระงับ
ความรู้สึกในห้องผ่าตัด
09.40 – 09.50 น. รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองระยะ Sub acute โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รพ.สต.พังคี อ.ยางสีสุ
ราช จ.มหาสาคาม
พัก
10.00 – 10.10 น. โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง 1-2-3-4
บริหารยาเคมีบาบัดให้ปลอดภัย

ผู้นำเสนอ
ปราณี เปรม

โรงพยำบำล
ธรรมศาสตร์ฯ
(ศัลยกรรมชายพิเศษ)

นิโลบล ลาธิโน

ยางสีสุราช

บุศรา ศรีอรุณเรืองแสง

สมิติเวชศรีนครินทร์

ปรีณัฐชา พันธ์ธง
ศุภชัย แพงคาไหล

ธรรมศาสตร์ฯ
(ทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต)
ยางสีสุราช

สุพาพร เชื่อมแก้ว

ปลายพระยา

เกียรติสุดา ม้วนทอง

ธรรมศาสตร์ฯ (วิสัญญี)

ปรมาภรณ์ ดานา

รพ.สต.พังคี

สุพัตรา บุญจูง

ธรรมศาสตร์ฯ
(สูติ-นรีเวชกรรมพิเศษ)

เวลำ
ชื่อผลงำน
10.10 – 10.20 น. เจาะประเด็นลึก : ลงพื้นที่หาความจริง
ของการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน (RI)
และท้องร่วงเฉียบพลัน (AD) ของ รพ.
สต. ในเครือข่ายอาเภอรามัน
10.20 – 10.30 น. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันใน
ภาวะวิกฤต
10.30 – 10.40 น. พัฒนาความครอบคลุมหน่วยกู้ชีพโซน
ตะวันออกบนพื้นที่สีแดง
10.40 – 10.50 น. ชีวิตสดใส…..แม้สายตาเลือนราง

ผู้นำเสนอ
รอนี กาเดร์

รามัน

ปวีณา ยามัน

ธรรมศาสตร์ฯ (CCU)

นุรอามานี แยการีซง

รามัน

ปวริศา ทันเจริญ

10.50 – 11.00 น. E-Claim ไม่ยาก !!!!! ….ถ้าใช้ IT…

เฉลิมพล หวังดี

ธรรมศาสตร์ฯ
(OPD จักษุ)
สมเด็จพระสังฆราชองค์
ที่ 19
ธรรมศาสตร์ฯ
(อายุรกรรม ธท.2)

11.00 – 11.10 น. Evidence based practice เรื่อง การ ลดาวัลย์ ฤทธิ์กล้า
ลดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหลัง
การนาสายสวนหลอดเลือดหัวใจออก
ในผู้ป่วยที่ทา Coronary Artery
Angiography ทาง Radial Artery
11.10 – 11.20 น. พัฒนาระบบการแจ้งเตือนระบาดวิทยา รัชดาพรรณ สาระศาลิน
ผ่าน LINE APPICATION
11.20 – 11.30 น. โรงเรียนรักเหนือรัก โรงพยาบาล
ดลณภา ผลวิสุทธิ์
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
หมำยเหตุ

โรงพยำบำล

สมเด็จพระสังฆราชองค์
ที่ 19
สมเด็จพระยุพราชเดช
อุดม

 นาเสนอเรื่องละ 8 นาที ซักถาม 2 นาที
 กริ่งเตือน 1 ครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที กริ่งเตือน 2 ครั้งเมื่อครบเวลา 8 นาที และเตือน
3 ครั้งเมื่อเกินเวลาที่กาหนด
 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

