
รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 

ห้องที่ 1 ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ (ห้องย่อยที่ 1_ลำดับที่ 1-12) 
ประธาน  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์           คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

Meeting ID: 804 405 9433   Passcode: NU12345 
รายนามคณะกรรมการตัดสิน  
1. พว.ราตรี สุขหงษ์                                         โรงพยาบาลนครปฐม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจรญิแสน           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
3. อาจารย์ ดร. พิไลพร สุขเจริญ                          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

เลขานุการ -  อาจารย์พนิตนันท์ แซ่ลิ้ม                       คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1 ตามหาไต ปลอดภัยจากโรคร้าย 

 
10.45-11.00 น. 1. พิชามญช์ุ คงเกษม  

2. ปิยธิดา ถนอมสตัย ์
3. เปรมวดี ภารภิรมย ์
4. เปรมวดี เปลรินทร ์
5. พรธิดา ประยูรชาญ 
6. พรรณวไิล กันหาอาจ 
7. พรรภสัษา นาสังข ์
8. พรศิริ ชัยวงค์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ, ชัยภูมิ 

2 นวัตกรรม “ไม้นวดสมุนไพร ใส่ใจมารดาหลังคลอด” 11.00-11.15 น. 1. จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย ์
2. วิภาดา กาญจนสิทธ์ิ 
3. สุภาภัค สิงห์เสนา 
4. ปิยธิดา ถนอมสตัย ์
5. อรวี มาอ้น 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ, ชัยภูมิ 



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 

3 นวัตกรรม “กล่องมหัศจรรย์เก็บสายน้ำเกลือ” 11.15-11.30 น. 1. วัลลภา  วิวตรสต ิ
2. กวินทิพย์ วุฒิมานพ 
3. บัณฑิตา แก้วเม้า 
4. ธนพร เผือกหอม 
5. นรีรัตน์ คดิรัมย ์
6. มนธิรา ชาติไธสงค ์
7. วาสิตา บุญทิม 
8. สุมิตรา อธิกุลรตัน ์
9. อารีรัตน์ เพชรหนัก 
10. วรางคณา สายสิทธ์ิ  
11. หทัยรัตน์ เสมาอินทร ์
12. เสาวรี เอีย่มลออ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, นครปฐม 

4 นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกใสส่ายสวนปัสสาวะ 
(Urinary catheter training simulation innovative) 

11.30-11.45 น. 1. นงนุช หอมเนียม 
2. เจนจิรา  พรมโย 
3. นิติยากร  ช่างถม 
4. สุจิตรา บรรเพชร 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

5 นวัตกรรมหุ่นฝึกใส่สายยางและให้อาหารผ่านทางจมูกลง
กระเพาะอาหาร 
(NG Tube insertion and Feeding Simulation 
Innovation) 

11.45-12.00 น. 1. ปัทมา จันทร์งาม 
2. ศิราณี ตอรบรมัย ์
3. นริศรา ยอดนางรอง 
4. สุธินี อาจทวีกูล 
5. นงนุช หอมเนียม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 

6 การพัฒนารูปแบบการประเมินลักษณะของเสมหะในผู้ปว่ย
วิกฤต  
เพื่อเฝ้าระวังการตดิเช้ือทางเดินหายใจ: นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

12.00-12.15 น. 1. นรินทร์ พิพัฒนวรคุณ 
2. มยุรี คุ้มรักษา 
3. ณัฐวุฒิ สิงทิศ 
4. สุรีรตัน์ ชาสมบตั ิ

กล ุ ่ มกา รพยาบาล  โ ร งพยาบาล
นครปฐม 

7 รูปแบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อโรคโควิด 19 ใน
บุคลากรทางการแพทย์ โดยพยาบาลผู้ควบคุมการติดเช้ือ 
 
 

13.00-13.15 น. 1. สุภาพ ลิม้เจริญ 
2. ปาลิดา นราวุฒิพ 
3. นิราภร ศรีพรมมา 

งานป ้ อ งก ั นและควบค ุ มการต ิ ด เ ช้ื อ
โรงพยาบาลนครปฐม 

8 นวัตกรรมพัฒนาสมองปะลองความจำ Better Brain 13.15-13.30 น. 1. อติญา โพธิ์ศร ี
2. สุจิตตา ฤทธ์ิมนตร ี
3. กนิษฐา คำบอนพิทักษ์ 
4. วิมลสริิ ภูมเิวียงศร ี
5. ศิริวดี เบ็ญจขันธ์  
6. ฐิติพร ต่อทรัพย ์
7. ชลดา อุตรมาตย ์
8. ภาวันดี เบ็ญจขันธ ์
9. นลธวัช หอมสมบตั ิ

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด 

9 วงล้อสุขภาพ “ลดหวาน มัน เค็ม” 13.30-13.45 น. 1. สุธิมนต์ ตั้งตระกลู 
2. นงณภัทร รุ่งเนย 
3. ดนิตา สมุทรไทย 
4. เมธินี สิงห์ทอง 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระ
บรมราชชนก 



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 

5. พรภิมล ขลิบสุวรรณ ์
6. จิรัสยา ทองคำ 
7. กรกช ยวงผึ้ง 
8. กัณณิกา รอบรู ้
9. พรนิตรา ใจอ่อน 
10. หนึ่งฤทัย แสงจำรัส 
11. ศศิกานต์ กิตโชคประเสริฐ 

10 นวัตกรรม NUN NPRU  
(Nursing of Upper and lower of respiratory tract is 
Normal and abnormal ,NPRU) 

13.45-14.00 น. 1. จีรนันท์ อินทร์วิเชียร 
2. ชนาพร ยุระพันธ์ 
3. พัชราภรณ์ เข็มเพชร 
4. พิชญาภา หงษ์ทอง 
5. อภัสรา ชัยสีดา 
6. อรยา กลัดตลาด 
7. อ้อฤทัย  ธนะคำมา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, นครปฐม 

11 นวัตกรรม “เตียงตึง ด้วยหนึ่งไม้พาย” 14.00-14.15 น. 1. ลลิตา ทองเสมอ 
2. รัฐศักดิ์ ลิม้สวรรค ์
3. วลีรัตน์ แก้วครี ี
4. อ้อฤทัย ธนะคามา 

โรงพยาบาลนครปฐม 

12 นวัตกรรม Colostomy wound model by nurse npru 14.15-14.30 น. 1. นภัสสร สายอุตสา่ห ์
2. ชนาภา เกษรจันทร ์
3. วัลลญาณี จันทรังษ ี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, นครปฐม 



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 

4. ณัฏณิชา เช้ือนุ่น 
5. ภาคินี ฤทธิเดช 
6. พรรณภัทร พิพัฒน์พรวงศ์ 
7. วรรณดิา รสหอม 
8. นิตยา อาจพรม 

13 การพัฒนานวัตกรรม Heal Your Heart เพื่อลดความเครยีด
ของนักศึกษาพยาบาล 

14.30-14.45 น. 1. กนกวรรณ โภคา 
2. นันทิกานต์ สินพิทักษ์ 
3. นุสรา ทัดส ี
4. ประภสัสร สำเภาทอง 
5. พรนภา จันทร์บาง 
6. พลอยลดา ขันแข็ง 
7. ไพลิน ล้อเจริญ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 

ห้องที่ 2 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ (ห้องย่อยที่ 2_ลำดับที่ 13-24) 
ประธาน ดร.ปริญญาภรณ์ ธนะบญุปวง                   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุร ี

 Meeting ID: 812 733 6448   Passcode: NU12345 
รายนามคณะกรรมการตัดสิน  
1. อาจารย์ ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์                              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
2. อาจารย์ ดร.ฐติวันต์ หงส์กติติยานนท์                     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ ี
3. อาจารย์สุนีย์ เนตรภิญโญ                                  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

เลขานุการ -  อาจารย์วิรญา อาระหัง                             คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
14 นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพลิกตะแคงตัวในผู้ป่วย 10.45-11.00 น. 1. ผกามาศ พีธรากร 

2. ชรินรัตน์ ร่มจันทร์  
 

วิทยาล ัยพยาบาลพระจอมเกล้าจ ังหวัด
เพชรบ ุร ี  คณะพยาบาลศาสตรบ ัณฑิต 
สถาบันพระบรมราชชนก 

15 นวัตกรรมเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและขา 11.00-11.15 น. 1. ผกามาศ พีธรากร 
2. พัฒน์นรี ชลภูม ิ

วิทยาล ัยพยาบาลพระจอมเกล้าจ ังหวัด
เพชรบ ุร ี  คณะพยาบาลศาสตรบ ัณฑิต 
สถาบันพระบรมราชชนก 

16 การพัฒนาหุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกปฏิบัติการการฉีดยา
ทางกล้ามเนื้อ 

11.15-11.30 น. 1.จันทรัศม์ บุญม ี
2.พรทิพย์ สินประเสริฐ 
3.พิชฌาย์วีร์ สินสวสัดิ ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

17 “LED Ultra Bright มั่นใจทุกปลายเข็ม” 11.30-11.45 น. 1. ณิชพันธุ์ระวี เพ็งพล 
2. ชนิดาวดี สายืน 
3. ธนวรรณ บตุรพรหม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด  



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 

4. ฐิติพร สุภาผล 
5. ชนาภา แก้วมาลา 
6. สุรางค์รตัน์ ภูโสดา 
7. ญาสุมินทร์ จันปุ่ม 
8. กุลวัตร พรมเกต ุ

18 Surgery ฝีจำลอง 11.45-12.00 น. 1. ทองมี  ผลาผล 
2. วรทิตา  ชอบขาย 
3. ชนินทิตา  สมัครวงศ ์
4. ศรัณย์พร ศรีชา 
5. ภัทราภรณ์  หลักคําพันธ ์
6. กนกวรรณ  ชัยเสริม 
7. วิราพร  สีลาดเลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด 

19 นวัตกรรมแผลจำลอง 12.00-12.15 น. 1. จำรัสลักษณ์ เจรญิแสน 
2. อรทัย พงษ์แก้ว 
3. วิภาพร จันทนาม 
4. จินตนา สุขสิงห ์
5. ปาริชาติ ช่างเกวียน 
6. อัมรา พลสามารถ 
7. ชลดา  กุลากุล 
8. ชลธิชา  วิชัย 
9. ภัสรีวลัย์ อันทะปัญญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด 



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 
20 วงล้อ “สูงวัย ไม่ล้ม” 

 
 

13.00-13.15 น. 1. กรกนก น้อยตาแสง 
2. กัลย์สดุา พูลเพิม่ 
3. กิติ กาวิระเดช 
4. พงศธร เหคำชุนย ์
5. ธัญญารตัน์ ถือศิล 
6. นุสรา สรุิวงค ์
7. ศาสตรา วงศ์คูณ 
8. บุญญาสินี สุภิษะ 
9. กมลภู ถนอมสัตย ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, นครปฐม 

21 “ก้าวด้วยกัน ก้าวได้ไกล” 
 

13.15-13.30 น. 1. จุรีรัตน์ พิมพา 
2. ชาลิสา พูนดี 
3. พิมพ์มาดา พันธ์ชัยทิพย์ 
4.  ลลิตา เกษหนอ 
5. ศจีมาส ชัยภิรมย์กุล 
6. สุดารัตน์ คุ้มทรัพย์ 
7. สุภาพร ทองสุข 
8. อรุณฤดี จันทรเศรษฐี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

22 นวัตกรรม “Mi-ta-su-se-mun-gen” 
 
 

13.30-13.45 น. 1. มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์ 
2.  กฤติกาญจน์ กิจสวัสดิ์ 
3.  จิรัชญา พรหมชนะ 
4.  ธัญญารัตน์ ชิวปรีชา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 

5.  ปิยกาญจน์ ปินเปีย 
6.  พัฐรักข์ ศิริรุ่งวัฒนชัย 
7.  พิชญธิดา ทองเชื้อ 
8. มานิตา ลาวัณย์วิสุทธ์ิ 
9. อนุสรา เพ็งพันธ์ 

23 หมวกสระผม “Cap Shampooing” 13.45-14.00 น. 1. กุมาลีพร ตรีสอน 
2. รัชฎาภรณ์  สมิสาร 
3. นภารัตน์  อุปชัย 
4. วรัญญา  อักคะฮาด 
5. ยุวดี  จันทวล ี
6. จิราภา  ศรสีุวงค ์
7. ศรัญญา  โสภาศรี           

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

24 เบาะนวดเคลื่อนที่ กดจุดลดปวด 14.00-14.15 น. 1. ปภัชญา  คัชรินทร ์
2. ธัญลักษณ์  ตั้งธรรมพิทักษ์  
3. อริศรา สวสัดิผ์ล 
4. กัลยานี สิทธิศาสตร ์
5. อรปรียา พรพา 
6. ชฎาพร โพธิตาทอง 
7. กุสุมา ล้อมไธสง 
8. สกุลไทย กิ่งสน  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด 



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 
25 หุ่นจำลอง สื่อประกอบการสอนตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก 
14.15-14.30 น. 1. เครือวัลย์ ดิษเจรญิ 

2. ช่อทิพย์ แตงพันธ์ 
3. ปริยดา กมลนันท์ 
4. ชไมพร ไชยคำทอน 
5. บุญฑริกา พิมต้น 
6. พลอยไพลิน ผกาหวน 
7. นภาพร พลเมือง 
8. ออระญา หลาบโพธิ ์
9. พนิดา สายวัน 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
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วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 

ห้องที่ 3 ประเภทที่ 2 เทคโนโลยีทางการพยาบาล 
 ดร.อัญชนา จุลศริิ                                                     วิทยาาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี              ประธาน 
  Meeting ID: 859 409 5188   Passcode: NU12345 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิมาเลาเต่า                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐปภัศม์ นวลศรีทอง                     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
3. อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์                                        คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ -  อาจารย์อนัญญา โสภณนาค                             คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
1 ชุดนวัตกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายในผูสู้งอายุใน

ชุมชนในยุควิถีใหม่ผ่านกล้องดิจติอล 
14.15-14.30 น. 1. นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิพรม  

2. นางสาวกุลจริา โลหะพรม     
3. นางสาวชลธิชา ตุมร 
4. นางสาวสุกัลยา คำกอดแก้ว 
5. นายราชันย์ โพธารินทร์    
6. นางสาวภาวณิี ฉ่ำสมบรูณ์น  
7. นางสาวมิ่งขวัญ พันสาย                                                                                                 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี, จันทบุรี 

2 QR CODE ห่วงใย ใส่ใจเรื่องยา 14.30-14.45 น. 1. ณัฐพล  พลเทพ 
2. ศิริลักษณ์  บุตรท้าว 
3. ษมาภรณ์  เชื้อนาหว้า 
4. สาวิตรี  บญุจง 
5. สุจิตรา  คำมะดา  
6. สุพัตรศร  โตชัยภมู ิ
7. เสาวลักษณ์  เสดสุวรรณ์  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ, ชัยภูมิ 



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 
ลำดับ ชื่อนวัตกรรม เวลา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน 

8. หนึ่งสตรี  ปราบคะเซ็น 
9. หัทยา  หงษ์เฮียง 

3 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น “คุมเบาหวาน เตือนทานยา 
ป้องกันโรคโควิด-19”  สำหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวาน 

10.45-11.00 น. 1. ทัศน์วรรณ สุขจิตต ์
2. นงณภัทร รุ่งเนย 
3. รัชดาภรณ์ เกตุกล่ำ 
4. กนกอร จำปาทิพย ์
5. กังสดาล ยอดยิ่ง 
6. ณัฐมล มีมาก 
7. มิกขณา แก้วประสม 
8. โยษิตา สยุะนา 
9. รุจิรา อยู่จันทร ์

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระ
บรมราชชนก 

4 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น “ขยับเพือ่สุขภาพ”สำหรับกลุม่
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

11.00-11.15น. 1. รวิวรรณ คุ้มตลอด 
2. นงณภัทร รุ่งเนย 
3. กฤติยาภรณ์ แซต่ัน 
4. กัญญาณัฐ ปานเกิด 
5. กัญญารตัน์ บัวศร ี
6. จุฑามาศ พรหมทัศน ์
7. ชลธิชา พันธ์เพ็ชร 
8. ชลธิดา ช่ืนเจริญ 
9. สิรินธร กลิ่นน้อย 
10. เสาวลักษณ์ บัวประสพ 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระ
บรมราชชนก 



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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11. อรวรรณ ทอดสนิท 
5 Tiktok ให้ความรู้ ช่วยวัยใส ห่างไกลซึมเศร้า 11.15-11.30 น. 1. ณัฐิกา ราชบุร1 

2.  วาสนา สุระภักดิ ์
3. ปาริชาติ อาษาธง 
4.  ศิวพร ฉ่ำเสนาะ  
5.  สุนิสา แมดคำ  
6. กชกร พลหาญ 
7. กฤษณา ไวยกรรณ์  
8. ชลธร สมสนุก 
9. สุธารินี ขันชาล ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด 

6 ช่ือนวัตกรรม  นวัตกรรมสื่อหนังสัน้ เรื่อง “กว่าจะรู้ ก็สาย 11.30-11.45 น. 1. พรรวินทร์ ธนินธิติพงศ ์
2. พนมรักษ์  หอมพนา 
3. นราภรณ์  บุริจันทร ์
4. อาทิตยา  ผ่านชมภ ู
5. ธราเทพ  อินทสอน 
6. กัญญารตัน์   แสนสุข 
7. ศศิธร  อนารัตน ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด 

7 นวัตกรรม“ตู้ป้องกันเช้ือโรคเพื่อคดักรองผู้ป่วยโควิด-19 
และสื่อสาธิตการตรวจหาเช้ือโควดิ-19” 
 

11.45-12.00 น. 1. ณัฐกัญญ์  ทองจิลา 
2. ปัณฑารยี์ นิติยะโยธิน 
3. โรสริน บุญม ี
4. วรรณภา ทำม ิ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, นครปฐม 



รายชื่อนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสาขาพยาบาลศาสตร์เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 
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5. วิไลวรรณ อินทร์ทองยศ 
6. สุพรรณษา ลิวประโคน 
7. สร้อยมรกต ขุนพิทักษ ์
8. พิมพรรณรายณ์ โสดาราม 
9. วันเพ็ญ แวววีรคุปต ์
10.  พนิตนันท์ แซ่ลิ้ม 
11. อนัญญา โสภณนาค 

8 การพัฒนานวัตกรรม “Watch 2 You” นาฬิกา 2 
function เพื่อคณุ” 

12.00-12.15 น. 1. สัจจวรรณฑ์  พวงศรีเคน 
2. วารีรัตน์ วรรณโพธิ ์
3. ขวัญจิรา กันทะโล 
4. จุฑาทิพย์ บุญเกิ่ง 
5. ปิยะธิดา พันธุพรม 
6. ฐิติมา เลื่อมใส 
7. อิสริยากลู อุ่นศิร ิ
8. วาศินี แมนสถิตย์  
9. ศศิภา ฤาชัยราม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด 

9 กล่องมหัศจรรยส์อนเด็กพูดได ้ 13.00-13.15 น. 1. ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง 
2. ภิญพรรษ์ณี จันทรเ์จรญิ 
3. อริสา ศรีพยอม 
4. พัทธ์วริน ฐิติเจริญภัทร 
5. ปริยาลักษณ์ ลดสดีา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
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6. กฤติญา สิทธิการ 
7. วริษฐา บุญก้อน 
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ห้องที่ 4 ประเภทที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง                  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน 

Meeting ID: 915 1386 1083 Password: 107980 
รายนามคณะกรรมการตัดสิน  

1. อ.พลอยประกาย ฉลาดล้น                                       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  
2. ดร.ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์                                     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขานุการ อาจารยเ์สาวรี เอี่ยมลออ                                      คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
1 นวัตกรรมการจัดการความเครียดด้วยสมุนไพรภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยพยาบาลในวังสวนบ้านแก้ว 
13.15-13.30 น. 1. นางสาวศินานาฎ  ลุนสะแกวงษ์  

2. นางสานางสาวสรุารตัน์  สุขเสรมิ    
3. นางสาวผกามาศ  สีหะวงษ์    
4. นางสาวปรินดา  วันมาวงษ์     
5. นางสาวสุวิมล  สายตาวงษ์    
6. นางสาวอตินุช  แซงจันดาวงษ์       

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏรำไพพรรณี, จันทบรุ ี

2 นวัตกรรม “ลูกประคบสมุนไพร ห่วงใย  Mommy” 13.30-13.45 น. 1. วิภาดา กาญจนสิทธ์ิ 
2. จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย ์
3. สุภาภัค สิงห์เสนา 
4. เปรมวดี เปลรินทร ์
6. พรศิริ ชัยวงค์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏชัยภูม,ิ ชัยภูม ิ

3 เยลลี่สมุนไพร ลดความอยากบุหรี่ 13.45-14.00 น. 1. กฤษณะ ภุมรินทร ์
2. จุฑามาส ศรีมณฑก 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
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3. นิรัชพร รักษาวงษ ์
4. พรเพ็ญ พะโยธร 
5. มินตรา เครือเหลา 
6. มิลรณี แซ่ตั๊น 
7. สุทธิดา วงเวียน 
8. สุวภัทร อุสาพรหม 
9. อังคณา หมอนทอง 

4 นวัตกรรม “แผ่นเจลสมุนไพรลดปวดข้อเข่า” 14.00-14.15 น. 1. แพรวนภา เอี้ยวเจริญ 
2. พิมพ์พิชชา สาราญราษฎร ์
3. พิมสุวีร์ โชตสิุวรรณกลุ 
4. เพชรรัตน์ งามสม 
5. เพียงจันทร์ วิทิตพันธ ์
6. ภัณฑริา อรณุรัตนพร 
7. ภาสินี อินทรส์ุวรรณ 
8. มณทิชา เพชรดีมสีกุล 
9. มณสิรา ทองก้อน 
10. รพีพรรณ นาคบุบผา 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระ
บรมราชชนก 

5 สเปรย์ผิวนุ่ม ยุงหาย 
 

14.15-14.30 น. 1. กัญญาณัฐ  อารีย ์
2. ชลธิชา  ฟักโต 
3. ญาณิศา ยารัมย ์
4. ณีรนุช บุญรอด 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
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5. นงนุช สังขละผาสุก 
6. พิจิกาญน์ พวงเงินสกุล 
7. รุ่งอรุณ เอี่ยมสะอาด   
8. สาลีนา สาและ 

6 กล่อง 3 ย. (ย่ำ ยืด เหยียด) 
 
 

14.30-14.45 น. 1. คัทลียา พุ่มชัย 
2.  ชลิตา นพศรี 
3.  ณัฐพร ดาบแก้ว 
4.  ณัฐวดี ช่างสาน 
5.  ดรุณี ซังยืนยง 
6. นภัทร นุ้ยหงส์ 
7.  เนาวรัตน์ น้อยพันธ์ุ 
8.  ประภามาศ ต๊ะตุ๋ย 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

7 นวัตกรรมยืดลดปวด 
 
 

10.45-11.00 น. 
 

1. เกวลิน บังเกิด 
2.  จิราทิพย์ อุ่นธง 
3. จุฑารัตน์ ดิษฐปาน 
4. ชาลิสา ช่ืนวิเศษ 
5. ฐิตาภา ล่าทา 
6. นงนภัส อ่วมคำ 
7. สิริวรรณ นะเขิน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

8 นวัตกรรม“แผ่นเหยียบเพิ่มพลัง” 
 

11.00-11.15 น. 1. จารุวรรณ  จันทร์คณาโชค 
2. ชญานันท์ จารุพงษ ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
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 3.  ทิพย์วรรณ เกิดบูชา 
4. พฤกษา จินดาพลอย 
5.   เมธายุตม์ ยั่งยืน 
6. รพีพรรณ โชติชัยกร 
7. ศุภกร กันตเกรียงวงศ์ 
8. สุดาวดี บุญมาก 

9 นวัตกรรมรองเท้าลดชา พาผ่อนคลาย 
 
 

11.15-11.30 น. 1. วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ 
2. พนิตนันท์ แซ่ลิ้ม 
3. อนัญญา โสภณนาค 
4. จิราภรณ์ แซ่ฝู 
5. กนิษฐา คล้ายกระโทก 
6. พนิตตา พุ่มภู่ศรี 
7. วริศรา ผ่องเกตุ 
8. สุนิสา โภคทรัพย์ 
9. อทิตยา ศรีประเสริฐ 
10. ชลธิชา อากรกิจ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, นครปฐม 

10 ลูกประคบ ก้นกระทะ 11.30-11.45 1. กิรณานันท์ สนธิธรรม 
2. รัตนาภรณ์ โยธา 
3. สิริกัญญา ทองวาส 
4. กานต์มณี พรมชาต ิ
5. ภานุรัตน์ ผาอินด ี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด 
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6. สุวรรณา ตองอบ 
7. ธิติมา อามาตย์มนตรี 

 

 

 


