
การนําเสนอผลงานวิจัยเวทีวชิาการ ประจําปี 2558 

รวมทั้งหมด 7 เวทีวชิาการ ดังนี ้

1. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ "การบริการสาธารณสุขยุคใหม่" ระหว่างวันที่ ๒๕-
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๑๑ และชั้นที่ ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี 
กรุงเทพมหานคร  (The 26 th Annual Academic Meeting of Rajavithi Hospital February 25-
27,2015  Rajavithi Hospital,Bangkok,Thailand.) 

 

 

เรื่อง ผู้นาํเสนอ ประเภท 
1. Home rehabilitation for Ischemic Stroke to 
improve functioning ability and quality of life. 

นางสาวนิภาพรรณ ทิพยจักร์ Poster 

2. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองอุดตันระหว่างกลุ่มหลอดเลือดสมองขนาดใหญ่ (Large 
Vessel Disease) และกลุ่มหลอดเลือดสมองขนาดเล็ก (Small 
Vessel Disease ) 

นางสาวสุชาริณ ีศรีสวัสด์ิ Poster 



2. การประชุมวิชาการ ประจําปีสถาบันประสาทวิทยา วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า 
แม่น้ําริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ผู้นาํเสนอ ประเภท 
1.ลักษณะทางคลิ นิกของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
ภาคเหนือของประเทศไทย 

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ Oral 

2.การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองอุดตันระหว่างกลุ่มหลอดเลือดสมองขนาดใหญ่   ( Large 
Vessel Disease )และกลุ่มหลอดเลือดสมองขนาดเล็ก (Small 
Vessel Disease ) 

นางสาวสุชาริณ ีศรีสวัสด์ิ Oral 

3.ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท นางสาวพรรณพิศา  นันตาวัง Poster 
 

3. การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 14-16 มิถุนายน 
2558 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง ผู้นาํเสนอ ประเภท 
1.Home rehabilitation for Ischemic Stroke to improve 
functioning ability and quality of life. 

นางสาวนิภาพรรณ ทิพยจักร์ Oral 

2.ประสิทธิภาพการประคบเย็นก่อนฉีด Botulinum toxin 
เพ่ือลดความเจ็บปวดในผู้ป่วย Hemifacial spasm 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

นางสาวสุพัตรา ปวนไฝ Poster 

3.ปัญหา ผลกระทบ และความต้องการความช่วยเหลือของ
ญาติและผู้ป่วยที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยใน และศูนย์บริบาล
ระยะยาว โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

นางสาวพรพนา อินต๊ะแก้ว Poster 

 

4. การประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของบุคลากรภายในเขต
สุขภาพที่ 1 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย 

 



 

เรื่อง ผู้นาํเสนอ ประเภท 
1.Home rehabilitation for Ischemic Stroke to improve 
functioning ability and quality of life. 

นางสาวนิภาพรรณ ทิพยจักร์ Poster 

2.การรับรู้ลักษณะเสี่ยงอาการและอาการแสดงที่เป็นอาการ
ของโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วย และผูใ้กล้ชิดผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางสาวนิภาพรรณ ทิพยจักร์ Poster 

3.วันนอนโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมประสาท 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางสาวจตุพร พานอ่อง Poster 

 

5. การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล (Creativity in research: สรรสร้างงานวิจัย)  ครั้งที่ 8 
ประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ทจังหวัดเชียงราย 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 



เรื่อง ผู้นําเสนอ ประเภท 
1.การรับรู้ลักษณะเสี่ยงอาการและอาการแสดงที่เป็นอาการ
ของโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วย และผูใ้กล้ชิดผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางสาวนิภาพรรณ ทิพยจักร์ Oral 

2.ประสิทธิภาพการประคบเย็นก่อนฉีด Botulinum toxin 
เพ่ือลดความเจ็บปวดในผู้ป่วย Hemifacial spasm 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางสุพัตรา ปวนไฝ Oral 

3.ปัญหา ผลกระทบ และความต้องการความช่วยเหลือของ
ญาติและผู้ป่วยที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยใน และศูนย์บริบาล
ระยะยาว โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางสาวพรพนา อินต๊ะแก้ว Oral 

4.วันนอนโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมประสาท 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางสาวรัตนภรณ์ หม่ืนแสน Oral 

5.ผลการใช้แนวทางท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือคัดกรองโรคร่วมทางอายุ
รกรรมก่อนรับ refer ผู้ป่วย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางกฤษณา สิงห์ทองวรรณ Oral 

6.ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะการกลืน
บกพร่องสามารถกลับมากลืนอาหารเองได้อย่างปลอดภัย 

นางสาวชลธชิา  ทองคํา Oral 

7.ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท นายอดิศร ตรีทิพยรักษ์ Poster 
 

6. การประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ปี 2558 หัวข้อ "Medical Creative for Better Health" วันที่ 2-3 
กันยายน 2558 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ จังหวัดสงขลา 

 



 

 

เรื่อง ผู้นําเสนอ ประเภท 
1.การรับรู้ลักษณะเสี่ยง อาการ และอาการแสดงที่เป็นอาการ
ของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยและ ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยที่เสียงต่อ
โรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม ่
 

นางสาวนิภาพรรณ ทิพยจักร์ Poster 



เรื่อง ผู้นําเสนอ ประเภท 
2.ประสิทธิภาพการประคบเย็นก่อนฉีด Botulinum toxin 
เพ่ือลดความเจ็บปวดในผู้ป่วย Hemifacial spasm 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางนิรมัย    มณีรัตน์ Poster 

3.ปัญหา ผลกระทบ และความต้องการความช่วยเหลือของ
ญาติและผู้ป่วยที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยใน และศูนย์บริบาล
ระยะยาว โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางสาวพรพนา อินต๊ะแก้ว Poster 

4.วันนอนโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรค
หลอด เ ลือดสมองหอผู้ ป่ วยห นักอา ยุ รกรรมประสาท 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางสาวรัตนภรณ์ หม่ืนแสน Poster 

5.ผลการใช้แนวทางที่พัฒนาขึ้นเพ่ือคัดกรองโรคร่วมทางอายุ
รกรรมก่อนรับ refer ผู้ป่วย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

นางกฤษณา สิงห์ทองวรรณ Poster 

6.การเพ่ิมระดับซีรั่มอัลบูมินในผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่ต้อง
ให้อาหารทางสายด้วยการเตรียมอาหารจากไข่ขาวผง
เปรียบเทียบกับการเตรียมจากไข่ขาวสด  

นางจุฑามาศ มโนวรรณ์ Poster 

 
7. การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจําปี 2558 วันที่ 9-11 กันยายน2558 ณ โรงแรมแอมบาส

เดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

เรื่อง ผู้นําเสนอ ประเภท 
การจัดท่าและเสริมแผ่นเจลขณะผ่าตัดท่านอนควํ่าเพ่ือลดแผล
กดทับในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม่ 

นางสาวสุภารัตน์  ต๊ะมา Poster 

 




