
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 งานบริการพยาบาล  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ..งานบริการพยาบาล  

1 ตุลาคม 2557- สิงหาคม 2558 
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ/2P2I 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 : ความเป็นเลิศด้าน
งานวิจัย 
 

กลยุทธ์ ที่ 2 สรา้ง
และพัฒนา
บุคลากรด้านวิจัย
เพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย  
มาตรการที่ 1 
พัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาให้มีความ
เข้าใจในการ
พัฒนางานประจ า
โดยใช้งานวิจัยเป็น
ฐาน 
 
 

โครงการ “การ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนางานประจ า
สู่วิจัย (Routine 
to research : 
R2R)” 
 

-จ านวนผู้เข้าอบรม 
-เขียนโครงการ R2R
ได้ส าเรจ็ 
-ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยอย่างน้อย 2 
โครงการ 
-ได้สมาชิกกลุ่มวิจยั 
R2R เพิ่มอย่างน้อย 
10 คน 

 

พยาบาล 1. จ านวน
บุคลากรที่เข้า
อบรมการวิจยั 
2.จ านวนงานวิจัย
ที่ได้รับทุน 
3.จ านวนผลงานท่ี
ตีพิมพ ์
4.จ านวน
ผลงานวิจัยท่ี
น าเสนอใน/
ต่างประเทศ 

งบจัดเลี้ยง 
และงบ
สนับสนุน
จาก
คณะแพทย์
ฯ จ านวน 
6,300 บาท
และงบจาก
กลุ่มวิจัย
พัฒนางาน
ประจ าเป็น
งานวิจัย 
จ านวน 
30,000 
บาท 

1.จ านวนพยาบาลเข้าอบรมวันท่ี23 ,30เมษายน 
2558 และ  11-12 พฤษภาคม 25558 ครั้งละ  
60  คน น าเสนอโครงร่างวิจัย 18 เรื่อง 
2. งานวิจัยท่ีขอทุนวิจัยสถาบัน ท าส าเร็จ ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์  10 เรื่อง 
3.จ านวนงานวิจัยท่ีส่งขอรับทุนวิจัยคณะ
แพทยศาสตร์ ปี 2558  จ านวน  10 ทุน 
4. ได้รับทุนกลุม่วิจัย พัฒนางานประจ าให้เป็น
วิจัย จ านวน 258,720 บาท ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 มีนาคม2558-1     
มีนาคม 2559 
5.จ านวนผลงานท่ีตีพิมพ์ปี 2558  จ านวน  5 
เรื่อง 
6. จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าเสนอในประเทศ 33  
เรื่อง  ต่างประเทศ 21 เรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ/2P2I 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 : ความเป็นเลิศด้าน
งานวิจัย 
 

กลยุทธ์ ท่ี 2 สรา้ง
และพัฒนา
บุคลากรด้านวิจัย
เพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย  
มาตรการที่ 4 
พัฒนากลไกการ
เขียนบทความทาง
วิชาการ  
 

อบรมเขียน
อย่างไรให้ได้
ตีพิมพ์ วิทยากร 
จากบรรณาธิการ
วารสารพยาบาล
และสุขภาพ 

สามารถเขียน
บทความวิจัยตีพิมพ ์

พยาบาล จ านวนงานวิจัย
ตีพิมพ ์

งบวิจัย 1 จัดอบรม วันท่ี 24 พย 57 เวลา 13.30-16.00 
ผู้เข้าอบรม 15 คน 
2 จ านวนผู้เขียนบทความวิจยั ตีพมิพ์ 5 เรื่อง 
3 ก าลังอยู่ระหว่างพิจารณา  3  เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ/2P2I 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 : ความเป็นเลิศด้าน
งานวิจัย 
 

กลยุทธ์ ท่ี 2 สรา้ง
และพัฒนา
บุคลากรด้านวิจัย
เพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย  
มาตรการที่ 3 การ
สร้างแรงจูงใจโดย
การสร้างช่ือเสียง
ให้กับคณะฯ 

สนับสนุนให้
บุคลากรส่ง
ผลงานวิจัยเข้า 
ประกวด 
เป็นพี่เลี้ยง
ตรวจสอบ
ผลงานวิจัยก่อนส่ง
ประกวด 

เพื่อสร้างแรงจูงใจ
โดยการสรา้ง
ช่ือเสียงให้กับคณะฯ 
 

พยาบาล จ านวนพยาบาลที่
ได้รับรางวัล 

งบจัดเลี้ยง 1. จัดน าเสนอบทคัดย่อก่อนเข้าประกวด R2R 
ระดับประเทศ จ านวน 10 เรื่อง วันท่ี 1 
เมษายน 2558  
2. จ านวนผลงานท่ีได้รับรางวัลน าเสนอ 7 เรื่อง 
3. จ านวนที่ได้รับรางวัลพยาบาลดเีด่น สาขา
วิจัยทางการพยาบาลวจิัยระดับพ้ืนฐาน สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคฯ ปี 2558 
คุณสุธรีา ประดับวงศ์  

พัฒนาโครงสร้าง
ระบบบรหิารจดัการ
วิจัยเพื่อสร้างและ
พัฒนาผลงานวิจัย 
นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน ์

กลยุทธ์ ท่ี 2 สรา้ง
และพัฒนา
บุคลากรด้านวิจัย
เพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย  

พัฒนาระบบ 
บริหารจดัการ
งานวิจัย 
 

มีพี่เลี้ยงเป็นท่ี
ปรึกษา 

 พยาบาล จ านวนโครงการที่
ส่งขอทุนวิจัยและ
ขอจริยธรรม 

        - 1. จ านวนพ่ีเลี้ยงวิจัย 20 คน 
2. จ านวนโครงการที่ให้ค าปรึกษา เพื่อขอทุน
วิจัย 10 โครงการ 
3. จ านวนโครงการที่ขอค าปรึกษาก่อนส่ง
จริยธรรม 10 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ/2P2I 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 : ความเป็นเลิศด้าน
งานวิจัย 
 

GO Professional  โครงการ 
 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้าง
เครือข่าย เรื่อง
การพัฒนาระบบ
บริการพยาบาล
เฉพาะทางและ
การปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงสู่
ความเป็นเลิศ   

เพื่อพัฒนา
สมรรถนะตนเองสู่
การปฏิบัติการ
เฉพาะทางและ
พยาบาลขั้นสูง 

 

พยาบาล จ านวนผู้เข้าอบรม 
จ านวนพยาบาลที่
พัฒนาตนเองสู่
การปฏิบัติการ
เฉพาะทางและ
พยาบาลขั้นสูง 

งบ
คณะแพทย์ 
18,300 
บาทและงบ
กลุ่มวิจัย 
30,000บาท 

1 จัดอบรม 31 สิงหาคม 2558 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม 60 คน 
3. ได้เครือข่ายการพัฒนาบริการสูค่วามเป็นเลิศ 
คือ รพ รามา จุฬา ศิรริาชและ รพ ขอนแก่น 
4. ผู้ปฏิบัติการขั้นสูงที่ได้อนุมัติความรู้ความ
ช านาญเฉพาะทาง(อพย.) ของ รพ ศรีนครินทร์ 
2 คน รอประกาศผล 1 คน และมเีป้าหมายอีก 
2-4 คนในปี 2560 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 : ความเป็นเลิศด้าน
งานวิจัย 
 

GO Professional อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
patient profile 
ให้กับ APNs 

พัฒนาสมรรถนะ
ตนเองสู่การ
ปฏิบัติการเฉพาะ
ทางและพยาบาลขั้น
สูง 

พยาบาล จ านวนผู้เข้าอบรม 
จ านวน patient 
profile  

 1 จดัอบรมวันท่ี 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-
15.30  
2 จ านวนผู้เข้าอบรม 20 คน 
3. จ านวน patient profile 5 ฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 : ความเป็นเลิศด้าน
งานวิจัย 
 

GO Professional อบรม การ
วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม 
Microsoft excel 
มีคนเข้า 30 
คน 23 มีนาคม 
2558 
 

พัฒนาสมรรถนะ
ตนเองสู่การ
ปฏิบัติการเฉพาะ
ทางและพยาบาลขั้น
สูง 

พยาบาล จ านวนผู้เข้าอบรม 
 

 1 จัดอบรมวันท่ี 23 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-
15.30  
2 จ านวนผู้เข้าอบรม 30 คน 
 

 



ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ/2P2I 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

จัดระบบบริการ
พยาบาลเฉพาะทาง
เพื่อให้มีผลงาน
สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของหน่วยงาน
และสามารถน าไปใช้
เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้   

GO Professional ทีมกลั่นกรอง
ผลงาน 
1. ประเมินค่างาน 
2. เขียนคู่มือ
ปฏิบัติงาน 
3. เขียนวิเคราะห์/
สังเคราะห์งาน 

พัฒนาสมรรถนะ
ตนเองสู่การ
ปฏิบัติการเฉพาะ
ทาง 

พยาบาล จ านวนผู้เข้าอบรม 
จ านวนพยาบาลที่
พัฒนาตนเองสู่
การปฏิบัติการ
เฉพาะทางและ
พยาบาลขั้นสูง 

งบจัดเลี้ยง 1 จ านวนประเมินคา่งาน 59 เรื่อง 
2 อ่านผลงานวิเคราะห์เพื่อส่งภาระงานของกลุ่ม
พยาบาลช านาญการพิเศษ จ านวน  284 เรื่อง 
เชีย่วชาญ 5 คน ส่งวิเคราะห์งาน 8 เรื่อง ส่งวิจัย
ตีพิมพ์ 2 เรื่อง 
3 จัดอบรมการเขียนผลงาน 3 ครัง้ 
4 จัด km ระหว่างคณะกรรมการกลั่นกรองและ
ผู้ส่งผลงานเรื่องค่างาน 15 ตค 57 เวลา 13-16 
ทุกระดับ 
 

การจัดการความรู ้ GO Professional ถอดบทเรียน เพือ่เป็นคลังความรู ้ พยาบาลและผูส้นใจ จ านวนในการถอด
บทเรียน 

งบในการ
ประชุมนั้นๆ 

1. ถอดบทเรียนให้กับ สสส  ได้หนังสือเรื่อง จิต
วิญญาณคนไข้ประเมินกันอย่างไรดี การประเมิน
ทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะท้าย เดือน 
มิถุนายน 2558 
2. ถอดบทเรียนในการประชุมการประชุม
วิชาการคุณภาพระดับภูมภิาคครั้งท่ี 12 
(Northeast Regional HA Forum): 
จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ ประจ าปี 2558  
ระหว่างวันท่ี 15-17  กรกฎาคม 2558 
ณ  โรงแรมพลูแมนราชา ออคิดขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
3. ถอดบทเรียนในการประชุมโครงการ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย เรื่องการ
พัฒนาระบบบริการพยาบาลเฉพาะทางและการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสู่ความเป็นเลิศ  วันท่ี 
31 สิงหาคม 2558 



 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ/2P2I 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

บริการวิชาการแก่
สังคม 
 

GO Professional โครงการ การ
พัฒนางานประจ า
สู่งานวิจัย 
Routine to 
research (R2R) 
“R2R” ประจ าป ี
2558 
สถานท่ี โรงแรม
ราชาวดี จังหวัด 
ขอนแก่น 
 
 
 

เพื่อพัฒนางาน
ประจ าให้เป็นวจิัย 

 

พยาบาล สสจ จ านวนผู้เข้าอบรม 
จ านวนโครงร่าง
งานวิจัยท่ีเขียน
ส าเรจ็ 

งบจาก สสจ 
ขอนแก่น  

1 จ านวนผู้เข้าอบรม 80 คน 
2 จ านวนโครงร่างงานวิจัยท่ีเขียนส าเรจ็ 15 
เรื่อง 
3 ผู้บริหารและ APN รพ อุดรมาดงูาน 8 คน 4 
มิย 58 
4  เป็นวิทยากร ร่วมกับ ศ นพ สมบูรณเ์ทียน
ทองและดร. จงกลนี จันทรศิริ ใหก้ับ case 
manager DM& HT เขต7และ8 สปสช. เรื่อง
การท าวิจัย 11-12 ธันวาคม2557 
5 ร่วมเป็นวิทยากรและกรรมการประกวด
ผลงานในการประชุมวิชาการวิจยัเขตสุขภาพท่ี 
7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) “จินตนาการ สร้างสรรค์
การเรยีนรู้ สูสุ่ขภาวะ” “Imagination and 

        Learning towards Healthy Society” 
 วันท่ี 8-9 มิถุนายน 2558 
 ณ. โรงแรมเซนทารา จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลผลงานวิจัย 
1. นางชญาดา เฉียบแหลมและคณะ เรื่อง การติดตามผลแนวปฏิบัติการพยาบาลการออกก าลังกายแบบแอโรบิคเพื่อลดอาการชาในผู้ป่วยมะเร็งปอดทีไ่ดร้ับยาเคมีบ าบัดสูตร Taxol และ 

Carboplatin ผลงานไดร้ับรางวลัที่ 1 ในการประชุมในวันคณุภาพ ในวันท่ี 28 มิถนุายน 2558  
2. นางสาวพัชรี ประสมพืชและคณะ เรื่อง ศึกษาติดตามแนวปฏิบตัิการพยาบาลเพื่อลดอัตราการเกิดหลอดเลือดด าส่วนปลายอักเสบในผูป้่วยมะเร็งท่ีไดร้ับยาเคมีบ าบัดทางหลอดเลือดด า  

ผลงานได้รับรางวัลที่ 2  ในการประชุมในวันคุณภาพ ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2558 
3. ลดาวลัย์ ศรสีุวรรณ. การศึกษาคณุภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีเข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่ห้องตรวจอายุรกรรม9 ผลงานได้รบัรางวัลที ่3  ในการประชุมในวันคณุภาพ ในวันที่ 28 

มิถุนายน 2558 
4. นางชญาดา เฉียบแหลมและคณะ เรื่อง การติดตามผลแนวปฏิบัติการพยาบาลการออกก าลังกายแบบแอโรบิคเพื่อลดอาการชาในผู้ป่วยมะเร็งปอดทีไ่ดร้ับยาเคมีบ าบัดสูตร Taxol และ 

Carboplatin รางวัลที่ 3 ในการประชุม KM for 2P2I ระหว่างวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์” มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
5. นางสาวพวงรัตน์ ชวะเจรญิ เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ปฏิบตัิงาน รางวัลระดับดี ในการประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาค

ตะวันออกฉียงเหนือ เรื่อง การขับเคลื่อนวิชชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ  วันท่ี 7-8 สิงหาคม 2558 
6. นางเอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล เรือ่ง การใช้เครื่องคัดกรองผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อบรหิารจดัการความเสี่ยง รางวัลชมเชย ในการประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขา

ภาคตะวันออกฉียงเหนือ เรื่อง การขับเคลื่อนวิชชาชีพในยุคเศรษฐกจิอาเซียนด้วยการจดัการดูแลเชิงบูรณาการ  วันท่ี 7-8 สิงหาคม 2558 
7. นางสุดถนอม กมลเลิศ นางวรินธร บุญศิลป์ และทีม . ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจ าแนกประเภทผู้ป่วยต่อความสามารถในการตัดสินใจบรหิารอัตราก าลังของพยาบาล

หัวหน้าเวร โรงพยาบาลศรีนครินทร์   ในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 8 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์ กันยายน 2557-สิงหาคม 2558 

1. อุบล จ๋วงพานิช จุรีพร อุ่นบุญเรือน จันทราพร ลุนลุด   อาทิตยา ประนัดสุดจ่าและทิพวรรณ ขรรศร. ศึกษาประสิทธิผลการกดจดุด้วยตนเองและใช้สายรัดข้อมือเพื่อป้องกันอาการ
คลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งท่ีไดร้ับยาเคมีบ าบัด.วารสารการพยาบาลและการดแูลสุขภาพ 2557; 32 ( 2) :107-114. 

2. อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง  , เอกรินทร์  โชติกวณิชย์ , แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ , ศิริลักษณ์ อนันตณ์ัฐศริิ  ,    วายูน วจะโนภาส .  อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการตดิเช้ือระบบทางเดิน
ปัสสาวะทีส่ัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต(Incidence and Risk Factors of Catheter Associated Urinary Tract Infection among Kidney Transplant 
Recipients) วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2558;33(1):115-26. 

3. สุกัญญา จันหีบ. ผลการใช้แนวปฏบิัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอท่ีไดร้บัยาเคมีบ าบดั . วารสารวิจยัสถาบัน 2558; 3(2): 
4. รุ่งทิวา ชอบช่ืน, ภัทรา วัฒนพันธุ,์ โฉมพิไล นันทรักษา, อังคณา ศรีขันธ์  น้ าตาล แสนจันทร,์ ภัทรียา เกียรติมาลสีถิต และคณะ. การพฒันารูปแบบการวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสขุภาพ. 2558; 38(1):21-8. 
5. สุภาพ อ่ิมอ้วน. ผลการสวดมนต์ตอ่การควบคุมความดันโลหิตในผู้ปว่ยความดันโลหติสูง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ.2558; 33(2):44-53. 

 
 



 
น าเสนอผลงานวจิยัต่างประเทศ 

1. นาง ไพพร ศรีประย่า  Self-care behavior in school-age children with acute lymphoblastic leukemia in Srinagarind  Hospital,Khon Kaen Province สถาบัน 
Japanese Society of Hematology ญี่ปุ่น 3/10/2557 

2. นางสาว ดรณุี สังสหชาต ิSelf-care behavior in school-age children with acute lymphoblastic leukemia in Srenagarind Hospital,Khon Kaen Province สถาบัน 
Japanese Society of Hematologyญี่ปุ่น 3/10/2557 

3. นางสาว นิ่มอนงค์ หลูปรีชาเศรษฐ Obstacle's Operating Room Nurse for Cardiac Arrest Management in Operating Room เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น 8-11/10/2557 
4. นาง โฉมพิไล นันทรักษา  the development of nursing care pathway for stroke patient with swallowing problem : a pilot project กรุงบัสเซล เบลเยี่ยม 21-27 

/10/2557 
5. นาง เอื้อมพร พิมดี inter rater reliability of triage of emergency patients between OPD nurses, OPD AE nurses and emergency physicians, Srinagarind Hospital  

สถาบัน Management Development Institute of Singapore (MDIS)  สาธารณรัฐสิงคโปร ์7-10/11/2557 
6. นาง วนิดา พิมทา  The Nursing Conference Nursing Innovation: A key to promote the humanized health in AEC Era  เมืองโฮจิมินห ์เวียตนาม 4-7/12/2557 
7. นาง สุภาพ อิ่มอ้วน The Nursing Conference Nursing Innovation: A key to promote the humanized health in AEC Era เมืองโฮจิมินห ์เวียตนาม 4-7/12/2557 
8. นางสาว ยุพิน สังฆะมณ ีThe Nursing Conference Nursing Innovation: A key to promote the humanized health in AEC Era เมืองโฮจิมินห ์เวียตนาม 4-7/12/2557 
9. นางสาว อุราวดี เจริญไชย The Nursing Conference Nursing Innovation: A key to promote the humanized health in AEC Era เมืองโฮจิมินห ์เวียตนาม 4-7/12/2557 
10. นาง เสาวลักษณ์ ด าหนไูทย  น าเสนอผลงานแทนนางสมสมัย ศรีประไหน เรื่อง Effective Instruction For Bowel Preparation For Colonoscopy29 th International 

Workshop on Therapeutic Endoscopy The Prince of Wales Hospital, Hongkong 2-4/12/2557 
11. นาง ณัฐชญา บัวละคร Palliative care network in northeast Thailand : a prototype  ไต้หวัน 29/04-4/05/2558  
12. นาง เพชรรัตน์ บุตะเขียว Development of hospital wide palliative care nursing in srinagarind hospital, northeast Thailand ไต้หวัน 29/04-4/05/2558 
13. นาง สุธีรา พิมพ์รส  AN EXPERIENTIAL REVIEW:CREATING A PERINATAL PALLIATIVE CARE PROGRAM, SRINAGARIND HOSPITAL, THAILAND ไต้หวัน 29/04-4/05/2558 
14. นางสาว แพงพรรณ ศรีบุญลือ Satisfaction of community nurses received referral palliative patients from karunruk palliative care center and their perceived 

needs ไต้หวัน 29/04-4/05/2558 
15. นางสาว สิดารัตน์ สมัครสมาน Effectiveness of clinical practice guideline for preparation of end of life patients' family at medical intensive care unit ไต้หวัน 

29/04-4/05/2558 
16. นาง สินีนาฎ พรานบุญ Thai national data of status epileplicus:9 years ในการประชุมวิชาการ The 5th London Innsbruck colloquium on status epileptic and acute 

seizures   Imperial college London อังกฤษ 7-11/4/2558 
17. นาง สุธีรา ประดับวงษ์  Humanitarian Service in Cleft Care of Tawanchi center ในการประชุมวิชาการ International Conference on Humanitarian Medical Missions 

Volunteers Beyond Borders (ICHMM) สิงคโปร์  29/10-2/11/2557 



18. นาง ศิริพร มงคลถาวรชัย  Development and monitoring the key performance index of the quality of care for patients with cleft lip/palate in srinagarind 
hospital  กรุงเอเธนส ์กรีซ 2-9/5/2558 

19. นาง สุธีรา ประดับวงษ์  Clinical outcomes of Primary Palatoplasty in Preschool aged cleft palate children in srinagarind hospital : Quality of life กรุงเอเธนส ์กรีซ 
2-9/5/2558 

20. นางสาว ดาราวรรณ อักษรวรรณ Comparison of wound dehiscence and parent's satisfaction between spoon syringe feeding and breast bottle feeding in 
patients with cleft lip repair กรุงเอเธนส ์กรีซ 2-9/5/2558 

 


