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ประกาศสมาคมพยาบาลด้านการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ (สพปร.) 
เร่ือง  รายช่ือผลงานวชิาการทีผ่่านการพจิารณาให้น าเสนอในการประชุมวชิาการ ICN Forum คร้ังที ่14   
ระหว่างวนัที ่13-15 มกราคม 2563  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอม็เพรส จังหวดัเชียงใหม่ 

............................................................................................ 
  ตามท่ีสมาคมพยาบาลดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ (สพปร.) ไดมี้หนงัสือเชิญให้ผูส้นใจ         
ส่งผลงานวิชาการเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ  เพื่อพิจารณาน าเสนอในงานประชุมวิชาการ                        
ICN Forum คร้ังท่ี 14  ท่ีจะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 13-15 มกราคม 2563 ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรับสมคัรถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562  ไปแลว้นั้น 

             บดัน้ี สมาคมพยาบาลดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ (สพปร.) ไดพ้ิจารณาผลงานวิชาการ
ทั้ง 3 ประเภท เรียบร้อยแลว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ จึงขอประกาศรายช่ือผลงานวิชาการฯ                     
ท่ีไดรั้บการพิจารณาน าเสนอในงานประชุมวิชาการ ICN Forum คร้ังท่ี 14  จ านวนทั้งหมด 181 เร่ือง โดยแบ่งเป็น 
ผลงานวิจยั 13 เร่ือง  ผลงานนวตักรรม 33 เร่ือง และผลงาน CQI  135 เร่ือง ตามบญัชีรายช่ือผลงานท่ีแนบทา้ยน้ี  
และขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการพิจารณาผลงานวชิาการฯ ปฏิบติั ดงัน้ี  

1. ผู้ส่งผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก จะตอ้งลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุม                    
ICN Forum  คร้ังท่ี 14 ภายใน 5 วนั  หลงัประกาศผลการพิจารณา ขอสงวนสิทธ์ิตีพิมพผ์ลงาน หากไม่ปรากฎรายช่ือ
ผูช้  าระเงินภายในระยะเวลาดงักล่าว และให้ถือว่าสละสิทธ์ิในการน าเสนอผลงานโดยอตัโนมติั และในขั้นตอน                 
การแจง้การช าระเงินใหแ้จง้ประเภทผลงานและเลขล าดบัของผลงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกดว้ย 

2. การเตรียมตัวส าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ  
  2.1 การน าเสนอด้วยวาจา ผูท่ี้ได้รับการคดัเลือก (วิจยั ล าดบัท่ี 1-3, นวตักรรม ล าดบัท่ี 1-3 และ 
CQI ล าดบัท่ี 1-3) น าเสนอผลงานบนเวที ในวนัท่ี 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30-10.30 น. โดยให้เวลา
น าเสนอและวิพากษ์ผลงาน เร่ืองละ 15 นาที ผูน้ าเสนอตอ้งเตรียมไฟล์น าเสนอดว้ยโปรแกรม Microsoft 
power point และเตรียมโปสเตอร์ส าหรับติดบอร์ดดว้ย 
  2.2 การน าเสนอแบบโปสเตอร์ ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทุกคนให้เตรียมโปสเตอร์ส าหรับติดบอร์ด โดย
คณะกรรมการคดัเลือกโปสเตอร์ท่ีไดค้ะแนนในล าดบัถดัมาจากการน าเสนอดว้ยวาจา (วิจยั ล าดบัท่ี 4-7, 
นวตักรรม ล าดบัท่ี 4-6 และ CQI ล าดบัท่ี 4-7) ท าการน าเสนอช่วง Poster round ในวนัท่ี 14 มกราคม 2563 
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เวลา 08.00-09.30 น. ขอให้ผูน้ าเสนอโปสเตอร์ท่ีไดรั้บการคดัเลือกอยู่ประจ าบอร์ดของตนเอง เพื่อเตรียม
น าเสนอในวนัและเวลาดงักล่าว   

2.3 การจัดท าโปสเตอร์ ให้ผูท่ี้ได้รับการคดัเลือกจดัเตรียมโปสเตอร์ให้เหมาะสมกบัขนาดของ
บอร์ดท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยบอร์ดมีขนาด แนวนอน 80 เซนติเมตร x แนวตั้ง 120 เซนติเมตร และผูไ้ดรั้บ
การคดัเลือกจะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับติดโปสเตอร์มาเอง เช่น เทปกาวสองหนา้ เป็นตน้ 

2.4 การติดโปสเตอร์  ขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ติดโปสเตอร์ตามตารางเวลา ดงัน้ี  
 

 
 

ประเภทผลงาน 

(ติดตลอดการประชุม) 
ติดโปสเตอร์ไดต้ั้งแต่                    
วนัท่ี 12 มกราคม 2563                  
เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป  

และเก็บโปสเตอร์                         
หลงัเสร็จประชุม 

(รอบท่ี 1) 
ติดโปสเตอร์ ตั้งแต่                           

วนัท่ี 12 มกราคม 2563                   
เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป 
และเก็บโปสเตอร์ใน                         
วนัท่ี 14 มกราคม 2563                  

เวลา 12.00 น. 

(รอบท่ี 2) 
ติดโปสเตอร์ ตั้งแต่                           

วนัท่ี 14 มกราคม 2563                        
เวลา 12.30 น. (ไม่เกิน 14.00) 

และเก็บโปสเตอร์ใน                        
วนัท่ี 15 มกราคม 2563                     

หลงัเสร็จประชุม 
 วจิยั (13) วจิยั 1 – 5 (5) วจิยั 6 – 9 (4) วจิยั  10 – 13 (4) 

นวตักรรม (33) นวตักรรม 1 – 5 (5) นวตักรรม 6  - 19 (14) นวตักรรม  20 – 33 (14) 
CQI (135) CQI  1 – 8 (8) CQI  9 – 72 (64) CQI  73 – 135 (63) 

 

3. ค่าตอบแทน ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการคัดเลือก จะได้รับค่าตอบแทนดังนี ้ 
3.1 รางวลัผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้น าเสนอแบบปากเปล่า 3 รางวลั  

                  - รางวลัท่ี  1 จ านวน 3,000  บาท  
- รางวลัท่ี 2  จ านวน 2,000  บาท  
- รางวลัท่ี  3  จ านวน 1,000  บาท 

3.2 รางวลัผลงานพฒันาคุณภาพ (CQI) ท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหน้ าเสนอแบบปากเปล่า 3 รางวลั 
                 - รางวลัท่ี  1 จ านวน 3,000  บาท  

- รางวลัท่ี 2  จ านวน 2,000  บาท  
- รางวลัท่ี  3  จ านวน 1,000  บาท 

3.3 รางวลัผลงานนวตักรรมท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหน้ าเสนอแบบปากเปล่า 3 รางวลั  
- รางวลัท่ี  1 จ านวน 3,000  บาท  
- รางวลัท่ี 2  จ านวน 2,000  บาท  
- รางวลัท่ี  3  จ านวน 1,000  บาท 
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3.4 ค่าตอบแทนการจดัท าโปสเตอร์ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกจะไดรั้บค่าจดัท าโปสเตอร์ดงัน้ี  
ประเภทผลงาน ไดรั้บค่าจดัท าโปสเตอร์  

เร่ืองละ 1,000 บาท 
ไดรั้บค่าจดัท าโปสเตอร์  

เร่ืองละ 500 บาท 
วจิยั วจิยั  1 – 7 วจิยั  8 – 13 

นวตักรรม นวตักรรม  1 - 17 นวตักรรม  18 – 33 
CQI CQI  1  - 76 CQI  77 – 135 

 
     ประกาศ  ณ  วนัท่ี     16    ธนัวาคม  2562   
 
 
       (นางกุลดา  พฤติวรรธน์) 
                                       รักษาการนายกสมาคมพยาบาล 
                                                                                   ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ 



ผลงานวชิาการ ICN Forum 14th  (13 - 15 มกราคม 2563) ณ ศนูยป์ระชมุนานาชาต ิโรงแรมดเิอ็มเพรส จังหวดัเชยีงใหม่ 1

1. ผลการพจิารณาผลงานวิชาการ ประเภท "ผลงานวิจัย" ในการประชุมวิชาการ  ICN Forum คร้ังที่ 14  ระหว่าง 13-15 มกราคม 2563 (13 เร่ือง)

ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

วิจัย 1 oral presentation ล าดบั 1
ผลลพัธ์การพฒันาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มภีาวะตดิเช้ือใน

กระแสโลหิตโดย Sepsis Nurse Manager Team  

นางสาวสุพฒัศิริ 

ทศพรพทิักษ์กลุ 
โรงพยาบาลราชวิถ ี 13-15 มกราคม 2563 (ตดิตลอดการประชุม)

วิจัย 2 oral presentation ล าดบั 2

การเตรียมความพร้อมโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพร้อม

ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่มภีาวะตดิเช้ือดือ้ยา

ต้านจุลชีพที่รับกลบั โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้ 

นางสาวธัญลกัษณ์ 

ศรีสุวรรณ์ 
โรงพยาบาลแม่ลาน 13-15 มกราคม 2563 (ตดิตลอดการประชุม)

วิจัย 3 oral presentation ล าดบั 3

ปัจจัยที่สัมพนัธ์กบัความรู้ในการปฎบัิตกิารป้องกนัการ

แพร่กระจายเช้ือแบบมาตรฐานของผู้ช่วยพยาบาลและ

พนักงานช่วยการพยาบาล 

นางศิริพร เลศิวัฒนวิลาศ 
ศูนย์ศรีพฒัน์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

13-15 มกราคม 2563 (ตดิตลอดการประชุม)

วิจยั 4 poster presentation
ปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือแผลผา่ตดัในผูป่้วยหลงั
ผา่ตดัเปิดหวัใจ(Open heart surgery) โรงพยาบาลนครปฐม 

นางนิราภร ศรีพรมมา  โรงพยาบาลนครปฐม  13-15 มกราคม 2563 (ติดตลอดการประชุม)

วิจยั 5 poster presentation
เปรียบเทียบผลของการใหค้วามรู้ 4 วิธีเร่ืองการปฏิบติัตวัเม่ือ
ป่วยเป็นวณัโรคของผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหมเ่สมหะบวกเขา้
รับการรักษาใน งานโรคปอด โรงพยาบาลราชวิถี 

นางชลกนก  นนทะสุต โรงพยาบาลราชวิถี  13-15 มกราคม 2563 (ติดตลอดการประชุม)

วิจยั 6 poster presentation
การศึกษาระบาดวิทยาและผลกระทบจากการติดเช้ือในกระแส
โลหิตในโรงพยาบาลราชวิถี 

นางสาวค าพอง ค  านนท์  โรงพยาบาลราชวิถี 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

วิจยั 7 poster presentation
การติดเช้ือในผูป่้วยมะเร็งเมด็เลือดขาวชนิดเฉียบพลนัท่ีมีภาวะ
ไขร่้วมกบัเมด็เลือดขาวในเลือดต ่า ในหน่วยโลหิตวิทยา
โรงพยาบาลศนูยห์าดใหญ่ 

นางสาวนนัทิยา พรหมรักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

วิจยั 8 poster presentation
ผลของการใชแ้ผน่ประคบเยน็รัตรณีต่อการป้องกนัการเกิด
หลอดเลือดด าส่วนปลายอกัเสบ ในหอผูป่้วยพิเศษ 
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

นางดรุณี ดลรัตนภทัร  โรงพยาบาลนครพิงค์ 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.



ผลงานวชิาการ ICN Forum 14th  (13 - 15 มกราคม 2563) ณ ศนูยป์ระชมุนานาชาต ิโรงแรมดเิอ็มเพรส จังหวดัเชยีงใหม่ 2

ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

วิจยั 9 poster presentation
อุบติัการณ์ การศึกษาการติดเช้ือด้ือยาหลายขนานในผูป่้วย
มะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

นางยวุลี ฉายวงศ ์
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

วิจยั 10 poster presentation
การพฒันาวิธีปฏิบติัการเจาะเลือดส่งตรวจเพาะเช้ือ 
โรงพยาบาลราชวิถี  

นางสาวธนิดา  หอมจีน โรงพยาบาลราชวิถี 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

วิจยั 11 poster presentation
เปรียบเทียบการคงสภาพการปราศจากเช้ือของเคร่ืองมือแพทยท่ี์
จดัเก็บในห้องเก็บเคร่ืองมือแพทยใ์นหน่วยงานศูนยก์ลางปราศจาก
เช้ือกบัจดัเก็บตามหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

นางกรกฎ วิเชียรเทียบ 
โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

วิจยั 12 poster presentation
อุบติัการณ์ ปัจจยัสมัพนัธ์เก่ียวกบัการเป็นวณัโรคในผูม้ารับ
บริการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

นางยวุลี ฉายวงศ ์
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

วิจยั 13 poster presentation
การสอบสวนการระบาดของการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยาตา้นจุล
ชีพหลายขนาน ในหอผูป่้วยหนกัศลัยกรรม โรงพยาบาล
ร้อยเอด็ 

นางภศัราภรณ์ ศิริษา  โรงพยาบาลร้อยเอด็ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

2. ผลการพจิารณาผลงานวิชาการ ประเภท "นวัตกรรม" ในการประชุมวิชาการ ICN Forum คร้ังที่ 14  ระหว่าง 13-15 มกราคม 2563 (33 เร่ือง)

ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือผลงาน ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

นวัตกรรม 1 oral presentation ล าดบั 1
การพฒันาการจัดการดูแลผู้ป่วยตดิเช้ือในกระแสโลหิตใน

โรงพยาบาลราชวิถ ี
นางสาวดารณี ศรสุวรรณ  โรงพยาบาลราชวิถ ี 13-15 มกราคม 2563 (ตดิตลอดการประชุม)

นวัตกรรม 2 oral presentation ล าดบั 2 ปลอกแขนพชิิตดงึท่อไม่ก่อเกดิVAP  นางสาวลลติา   ภูถมลาย โรงพยาบาลอุดรธานี 13-15 มกราคม 2563 (ตดิตลอดการประชุม)

นวัตกรรม 3 oral presentation ล าดบั 3
การพฒันาระบบการจัดการขยะตดิเช้ือผู้ป่วยCAPDคปสอ.

โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

นางสาวศุกลรัตน์ โยตะ

สิงห์ 

คปสอ. โพนนาแก้ว 

สกลนคร
13-15 มกราคม 2563 (ตดิตลอดการประชุม)
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

นวตักรรม 4 poster presentation
นวตักรรม PSAF Version 2 (Google Form) แบบประเมินเพ่ือ
เฝ้าระวงัและป้องกนัการเกิด Phlebitis  

นางสาวชุติมณฑน์ ชาววงั 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

13-15 มกราคม 2563 (ติดตลอดการประชุม)

นวตักรรม 5 poster presentation นวตักรรมเขม็ฉีดยาส่งABG  นางสาวรวิวรรณ คงชูดวง  โรงพยาบาลหาดใหญ่  13-15 มกราคม 2563 (ติดตลอดการประชุม)

นวตักรรม 6 poster presentation กล่องทดสอบประสิทธิภาพการลา้งมือ   นางธญัญารัตน์ จนัทร์ตา  โรงพยาบาลนครพิงค์
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 7 poster presentation
การพฒันารูปแบบการเปล่ียนสายต่อท่อลา้งไตแบบใหมใ่น
ผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้ง 

นางสิรินาฎ ระวีวรรณ 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 8 poster presentation นวตักรรมบอร์ดจดัเกบ็ Mask N95  นางสาวนงนุช  สุขจิต โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 9 poster presentation นวตักรรม "รถฉีดยา Hi-Class" 
นางณัฏฐนิช 
เกศรินหอมหวล 

โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 10 poster presentation ส่งเสริมการลา้งมือดว้ยเพลงลา้งมือ 7 ท่า 5 moment  นายสุราษฎร์ บุญนาดี 
โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 11 poster presentation QR Code เพ่ิมความรู้หยดุเช้ือด้ือยา  นางสาวทฐัศิมา  แมน่ย  า โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 12 poster presentation Guide หวัจรวดน าเชือกผกู Tube  นางกรกฎ วิเชียรเทียบ 
โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

นวตักรรม 13 poster presentation
การใช ้Line official Account และ Google App ใน
กระบวนการท างานดา้น IC 

นางสาวพรทิพย ์ดนัมีแกว้ 
โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์
ราชนครินทร์

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 14 poster presentation
นวตักรรม การพฒันาอุปกรณ์พยงุสายเคร่ืองช่วยหายใจจาก
แผน่สแตนเลสพบัข้ึนรูป 

นางวนันิสาข ์ล าดวน 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 15 poster presentation
นวตักรรมแบบบนัทึกการเฝ้าระวงัการติดเช้ือท่ีต  าแหน่งผา่ตดั
หลงัจ าหน่ายผูป่้วยในรูปแบบของโรงพยาบาลราชวิถี  

นางสาวประพิศ 
พิจิตรวยัปรีชา 

โรงพยาบาลราชวิถี 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 16 poster presentation ใส่ใจดูแลสายสวน  นางศรียะตรา สุขชุม  โรงพยาบาลพงังา 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 17 poster presentation
การพฒันาโปรแกรมการแจง้เตือนในระบบ HIS เม่ือพบ
อุบติัการณ์ CRE ในผูป่้วย 

นางทรรศนนัทน์  
อ่วมประเสริฐ

สถาบนัสุขภาพเดก็
แห่งชาติมหาราชินี 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 18 poster presentation นวตักรรมส าหรับเกบ็สายsuction ไมใ่หป้นเป้ือน  นางสาวอารีย ์เส็งสาย  โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 19 poster presentation นวตักรรม “ ลา้ง ลด โรค ”  นางสาวสุรีรัตน์ ชาสมบติั  โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

นวตักรรม 20 poster presentation
นวตักรรม SAFTY CONNECTOR ลดการติดเช้ือท่ีเยือ่บุ
ช่องทอ้ง 

นางสาวณัฐนี  
สุทธิพณิชพงศ์

โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

นวตักรรม 21 poster presentation Buddy พิชิต UTI  นางปิยนุช พลเยีย่ม 
โรงพยาบาล
หนองพอก 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 22 poster presentation
“มา่นใส ๆ เฝ้าระวงัภยัติดเช้ือด้ือยา“ หอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง 
2 โรงพยาบาลร้อยเอด็ 

นางพรรณี วงคอ์ามาตย ์ โรงพยาบาลร้อยเอด็ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 23 poster presentation กล่องใส่สาย SUCTION MOBILE 
นางสาวประไพ 
เจ็ดพ่ีนอ้งร่วมใจ 

โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 24 poster presentation กล่องอุ่นใจ หยิบใชท้นัเวลา  นางโสภา ละมยักลุ 
โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 25 poster presentation นวตักรรม ปลอกแขน “CUFF” รับมือเช้ือด้ือยา (เดก็ 2)   นางสาวธิดารัตน์ พรมนา  โรงพยาบาลร้อยเอด็ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 26 poster presentation กรอง smart Cut Measle  นางจรุงศรี อุมา  โรงพยาบาลเทพา
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 27 poster presentation Baby  hanger(ไมแ้ขวนแสนรัก) นางพรรณี ปล้ืมศิลป์ 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 28 poster presentation ระบบการเกบ็รวบรวมขยะติดเช้ือแบบรวมศนูย์  นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธ์ิ  โรงพยาบาลศรีธาตุ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

นวตักรรม 29 poster presentation
การพฒันากระบอกตวงปัสสาวะส าหรับผูป่้วยชายสูงวยัใน
หอผูป่้วยวิกฤต 

นางหน่ึงฤทยั แรงนอ้ย 
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 30 poster presentation นวตักรรมไมแ้ขวนมหศัจรรยป้์องกนัทอ้งชา้งช่วยลด CAUTI  นางสาวนิตยา รุ่งโรจน์ 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 31 poster presentation ตาวิเศษเสียงใส..ใส่ใจก่อนทิ้ง 
นางสาววนัวิสาข ์เช้ือดวง
ผยู 

โรงพยาบาลนาแก
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 32 poster presentation
พฒันาวิธีการท าความสะอาดและทวนสอบการท าความ
สะอาดกลอ้งส่องตรวจชนิด Rigid endoscope ดว้ยเทคนิค ATP
 bioluminescence  

นางสาวสุกญัญา 
งามสกลุรัตน์ 

โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

นวตักรรม 33 poster presentation
ซวนมาเบ่ิงหนงั ฟังเพลงมว่นๆ ซวนกนัลา้งมือ ป้องกนั
เช้ือด้ือยาในหอผูป่้วยเดก็ 2 

นางพรทิพย ์ไชยทอง  โรงพยาบาลร้อยเอด็ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

3. ผลการพจิารณาผลงานวิชาการ ประเภท "CQI" ในการประชุมวิชาการ ICN Forum คร้ังที่ 14  ระหว่าง 13-15 มกราคม 2563 (135 เร่ือง)

ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือผลงาน ช่ือ-นามสกลุ1 สถานพยาบาล ระยะเวลาที่ตดิโปสเตอร์

CQI 1 oral presentation ล าดบั 1
ลดอตัราการเกดิปอดอกัเสบจากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ โดยใช้

 HOS-PC care Bundle
นางสุกญัญา ผลวิสุทธ์ิ 

โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์  
13-15 มกราคม 2563 (ตดิตลอดการประชุม)

CQI 2 oral presentation ล าดบั 2
การพฒันาระบบป้องกนัและควบคุมเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพ 

โรงพยาบาลหนองคาย 

นางสาวเอมอร 

อดุลโภคาธร 

โรงพยาบาล

หนองคาย 
13-15 มกราคม 2563 (ตดิตลอดการประชุม)

CQI 3 oral presentation ล าดบั 3

การพฒันาแนวปฏบัิตแิละการส่งเสริมความรู้และการปฏบัิติ

ในการป้องกนัปอดอกัเสบจากการใช้ เคร่ืองช่วยหายใจ หอ

ผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

นางสาวจิรสุดา จิตตปัญญา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
13-15 มกราคม 2563 (ตดิตลอดการประชุม)
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 4 poster presentation
การพฒันาแนวทางการดูแลผูป่้วยเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือท่ี
ต  าแหน่งผา่ตดั 

นางสาวมณิสรา เคร่งจริง 
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยับูรพา 

13-15 มกราคม 2563 (ติดตลอดการประชุม)

CQI 5 poster presentation
การส่งเสริมการปฏิบติัตามแนวทางป้องกนั CAUTI: HC2FRAS 
BUNDLES ในห้องผูป่้วยหนกัศลัยกรรมประสาท 2 

นางพิชญดา ดาทวี 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

13-15 มกราคม 2563 (ติดตลอดการประชุม)

CQI 6 poster presentation
พฒันาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะติด
เช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ โรงพยาบาลแมล่าน 

นางสาวธญัลกัษณ์ 
ศรีสุวรรณ์ 

โรงพยาบาลแมล่าน  13-15 มกราคม 2563 (ติดตลอดการประชุม)

CQI 7 poster presentation การป้องกนัการติดเช้ือในเยื่อบุช่องทอ้งในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้ง  นางวราพร เวียงนนท ์ โรงพยาบาลราชวิถี  13-15 มกราคม 2563 (ติดตลอดการประชุม)

CQI 8 poster presentation
เพ่ิมประสิทธิภาพการลา้งมือตามแนวคิด WHO Guideline  : 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทัว่ทั้งองคก์ร   ในโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ 

นางอมัรา ศิริทองสุข 
โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์

13-15 มกราคม 2563 (ติดตลอดการประชุม)

CQI 9 poster presentation
การพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยใส่ External Ventricular 
Drainage ในหอ้งผูป่้วยหนกัศลัยกรรมประสาท 2 

นางสุมาลี ประกอบจรรยา 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 10 poster presentation
การพฒันาการดูแลผูป่้วยและบุคลากรท่ีติดเช้ือวณัโรคปอด    
หอผูป่้วยอายรุกรรมชายชั้น 4 

ศิริธร ศิริแกว้ 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 11 poster presentation
การพฒันาการท าความสะอาดมือโดยใชก้ลยทุธ์แบบหลายวิธี
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร 

นางสาววราภรณ์ สุขเกษม 
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยันเรศวร 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 12 poster presentation
การลดอตัราการติดเช้ือแผลผา่ตดัในผูป่้วย coronary artery 
bypass Grafting (CABG) โดยใช ้APSIC Surgical Site 
Assessment Tool 

นางสาวศรีแพร มว่งแยม้ 
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยันเรศวร 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 13 poster presentation
ผลการใช ้Knowledge management ต่อประสิทธิภาพการเฝ้า
ระวงัการติดเช้ือของพยาบาลป้องกนั และควบคุมการติดเช้ือ
ประจ าหอผูป่้วย (ICWN)

นายสงวน บุญพนู 
 โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์  

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 14 poster presentation

การเพ่ิมประสิทธิภาพการท าความสะอาดส่ิงแวดลอ้มในหอ
ผูป่้วยเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาในงานหอ้ง
ผูป่้วยหนกัศลัยกรรมประสาท1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

นางนิตยา กรายทอง 
โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 15 poster presentation พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยคาสายสวนปัสสาวะ  นางสาวอรณิช แจ่มทุ่ง  โรงพยาบาลคีรีมาศ 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 16 poster presentation การพฒันาเพ่ือลดการปนเป้ือนในการเพาะเช้ือจากเลือด นางวรรณา ชุมสุวรรณ์  โรงพยาบาลป่าบอน 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 17 poster presentation
การใส่อุปกรณ์ป้องกนัอยา่งถูกตอ้งและถอดอุปกรณ์ป้องกนั
อยา่งปลอดภยั

นางเปรมวดี พฒันสิริกลุ  โรงพยาบาลทบัคลอ้ 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 18 poster presentation
การพฒันารูปแบบการจดัการเพ่ือลดการเกิดอุบติัเหตุของมีคม
ท่ิมต าและสมัผสัส่ิงคดัหลัง่ของบุคลากร 

นางสาวสุธารัตน์ ยอดเมือง  โรงพยาบาลพิษณุเวช 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 19 poster presentation
ผลของการรณรงคก์ารท าความสะอาดมือ ตามแนวคิด WHO 
ของบุคลากรสุขภาพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
อุบลราชธานี 

นางร าไพ ศขุเกษม 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ์
อุบลราชธานี 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 20 poster presentation
การระบาดของเช้ือด้ือยา Klebsiella pneumoniae (CREMDR) 
หอผูป่้วยไอซียศูลัยกรรมหวัใจ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี 

นางสาวสุรัสวดี 
เท่ียงวิบูลยว์งศ ์

โรงพยาบาลราชวิถี 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 21 poster presentation
การพฒันาคุณภาพการบริการเคร่ืองมือปราศจากเช้ือโดย
แนวคิดทศันคติเชิงบวก “ยิง่คิดบวก...ยิง่ลดความเส่ียง”

นางเปรมวดี พฒันสิริกลุ  โรงพยาบาลทบัคลอ้ 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 22 poster presentation
การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาในหอผูป่้วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน1 

นางสาววรรณิศา 
จนัทร์ศิลป์ 

โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 23 poster presentation เพ่ิมประสิทธิภาพการลา้งมือในหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง  นางสาวพิมพวิ์ภา สายบวั 
โรงพยาบาลคา่ย
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 24 poster presentation
ร่วมดว้ยช่วยกนัฝ่าทางตนัมลูฝอยติดเช้ือในชุมชน อ าเภอสอง 
จงัหวดัแพร่ 

นางวาสนา สวนพฒุ  โรงพยาบาลสอง 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 25 poster presentation
การพฒันารูปแบบการจดัการเพ่ือลดและป้องกนัการ
แพร่กระจายเช้ือในคลินิกทนัตกรรม โรงพยาบาลทนัตกรรม 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

นางนิลุบล ไทยรัตน์ 
โรงพยาบาลทนัตกรรม
 คณะทนัตแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลยัมหิดล 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 26 poster presentation

การส่งเสริมการใชแ้นวปฏิบติัทางการพยาบาลในการป้องกนั
และควบคุมการแพร่กระจายเช้ือด้ือยา 
หอผูป่้วยหนกักมุารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

กมลชนก รุ่งเรือง 
คณะพยาบาลศาสตร์
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 27 poster presentation
การพฒันา ระบบงานจ่ายกลางแบบรวมศนูย ์เคร่ืองมือ พร้อม
ใช ้ปราศจากเช้ือ เครือขา่ย คปสอ.ศรีธาตุ 

นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธ์ิ  โรงพยาบาลศรีธาตุ 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 28 poster presentation
การพฒันาแนวทางปฏิบติัการท าความสะอาดปราศจากเช้ือใน
การป้องกนัการเกิดคราบสนิมและคราบสกปรกติดอุปกรณ์
การแพทยท่ี์ใชใ้นการผา่ตดั 

นางบพิตร พรมจนัทร์ 
โรงพยาบาลสนัป่า
ตอง จงัหวดัเชียงใหม่

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 29 poster presentation รณรงคล์า้งมือแผนกการพยาบาลศลัยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 
นางสาวพรสวรรค ์
ค  ายางจอ้ง 

โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 30 poster presentation
การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือไวรัส
ตบัอกัเสบบีและซีในหอ้งไตเทียม 

นางสาวฉวีวรรณ เจริญผล 
โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 31 poster presentation
การสอบสวนการระบาดของการติดเช้ือต าแหน่งผา่ตดัใน
ผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัสร้างเอน็ไขวห้นา้ขอ้เขา่โดยใชก้ลอ้ง
ส่องขอ้ (AACLR) โรงพยาบาลอุดรธานี 

นางเจียระไน ใจวนั  โรงพยาบาลอุดรธานี 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 32 poster presentation การรับส่งต่อผูป่้วยโรคติดต่ออุบติัใหมใ่นโรงพยาบาลราชวิถี  
นางเสาวลกัษณ์ 
วงศก์าฬสินธ์ุ 

โรงพยาบาลราชวิถี 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 33 poster presentation
การคดักรองผูป่้วยสงสยัโรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง
(MERS) ในโรงพยาบาลเทพา จงัหวดัสงขลา 

นางจรุงศรี อุมา  โรงพยาบาลเทพา
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 34 poster presentation CAUTI ป้องกนัได ้ถา้ใจถึงใจ  นางสาววิไลลกัษณ์ สีขาว  โรงพยาบาลปรางคก์ู่ 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 35 poster presentation
การพฒันาการดูแลผูป่้วยติดเช้ือด้ือยาโดยการ Coaching ดว้ย 
GROW Model ในหอ้งผูป่้วยหนกัอายรุกรรม 2 ทิศใต ้

นางสาวประภสัสร 
ควาญชา้ง 

โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 36 poster presentation
โครงการส่งเสริมการปฏิบติัการท าความสะอาดส่ิงแวดลอ้ม
ของผูป่้วยเช้ือด้ือยา CRE หอผูป่้วยหนกัศลัยกรรมหวัใจ 
โรงพยาบาลพระปกเกลา้

นางสาวประภสัสร เดชศรี 
โรงพยาบาล
พระปกเกลา้ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 37 poster presentation
การพฒันาวิธีการคดักรองผูป่้วยวณัโรคปอดระยะแพร่เช้ืองาน
บริการผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมญัจาคีรี นางนงลกัษณ์  แกว้ศรีบุตร โรงพยาบาลมญัจาคีรี

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 38 poster presentation
การจดัการวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยS์ingle use 
รพ.คา่ยสรรพสิทธิประสงค์ 

พ.ต.หญิงศิริพร โพธ์ิศิริ 
โรงพยาบาลคา่ย
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 39 poster presentation

การพฒันาการดูแลผูป่้วยเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือในกระแสเลือดจาก
การคาสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง (Central Line Associated 
Bloodstream Infections : CLABSI) 
ในห้องผูป่้วยหนกัอายรุกรรม 2 ทิศใต ้

นายจีรศกัด์ิ ซีซอง 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 40 poster presentation
การพฒันาการดูแลแผลกดทบัแบบบูรณาการในหอผูป่้วย    
อายรุกรรมหญิงชั้น 6 

นางสาวโศชิญาภา พลูพนัธ์ 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 41 poster presentation
การป้องกนัการติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะของผูสู้งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชรา  

เรืออากาศโทหญิงชล
ภทัรธา  แกว้สากล

คณะพยาบาลศาสตร์
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 42 poster presentation การพฒันาระบบการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาล  นางสาวสุธารัตน์ ยอดเมือง  โรงพยาบาลพิษณุเวช 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 43 poster presentation
การพฒันาระบบงานจ่ายกลาง(Central Sterile Supply 
Department ; CSSD) “ เราคิด เราท า เราร่วมกนัพฒันา ดูแล
เคร่ืองมือพร้อมใช ้สะอาดปราศจากเช้ือ” 

นางสาวนงนภสั เดก็หลี 
โรงพยาบาลมะเร็ง
สุราษฎร์ธานี 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 44 poster presentation
การพฒันาระบบการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บ
ยาเคมีบ าบดัท่ีมีภาวะเมด็เลือดขาวต ่า 

นางสาวสุดารัตน์  
ปาณะวงศ์

โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 45 poster presentation
ผลการพฒันาการพยาบาลผูป่้วยเพ่ือป้องกนัปอดอกัเสบจาก
การใชเ้คร่ืองช่วยหายใจในหอผูป่้วยหนกัศลัยกรรมอุบติัเหตุ 
โรงพยาบาลขอนแก่น

จนัทร์สุดา สิงธ์านี  โรงพยาบาลขอนแก่น
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 46 poster presentation
การพฒันาระบบคดักรองเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือด้ือยา CRE ใน
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

นางศจีรัตน์ โกศล 
โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 47 poster presentation
การพฒันาแนวทางปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยวณัโรคเครือขา่ย
บริการพยาบาลจงัหวดัขอนแก่น 

นางพรทิพย ์ศรีรุ่งเรือง  โรงพยาบาลมญัจาคีรี 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 48 poster presentation
การใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือพฒันาระบบการรายงานการเฝ้า
ระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาลจตุัรัสจงัหวดัชยัภูมิ 

นางองัคณา คงโพธ์ินอ้ย  โรงพยาบาลจตุัรัส 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 49 poster presentation
การพฒันาการดูแลผูป่้วยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดหอผูป่้วย
อายรุกรรมหญิงชั้น 6 โดยใชก้ารจดัการรายกรณี 

นางพรสวรรค ์ธุระอบ 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 50 poster presentation
การจดัการขยะติดเช้ือในผูป่้วยลา้งไตทางหนา้ทอ้ง
 รพสต.ใหมไ่ชยา 

นางสาวสุพตัรา ไชยวงัราช 
โรงพยาบาล
โพนนาแกว้ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 51 poster presentation
การพฒันาคุณภาพการรวบรวมขอ้มลูการเฝ้าระวงัการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล

นางเปรมวดี พฒันสิริกลุ  โรงพยาบาลทบัคลอ้ 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 52 poster presentation พฒันาระบบงาน IC ใน เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน นางวรรณา ชุมสุวรรณ์  โรงพยาบาลป่าบอน 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 53 poster presentation
การดูแลและป้องกนัการติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะท่ี
สมัพนัธ์กบัการใส่สายสวนคาทางเดินปัสสาวะหอผูป่้วย
ศลัยกรรมชาย โรงพยาบาลราชวิถี 

นายณัฐพล ไชยวงษา  โรงพยาบาลราชวิถี 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 54 poster presentation
โครงการพฒันาสมรรถนะพยาบาลควบคุมโรคติดเช้ือประจ า
หน่วยงาน 

นางสาวดลยา 
หาญคณิตวฒันา 

โรงพยาบาลวิชยัยทุธ 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 55 poster presentation วสัดุการแพทยช่์วยประหยดั และปลอดเช้ือ
นางถนอมจิตต ์
ศิริจนัทร์ช่ืน 

โรงพยาบาลล้ี  
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 56 poster presentation
การทบทวนระบบการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาใน
โรงพยาบาลกนัทรลกัษ ์ปี พ.ศ.2562 

นางสาวนุกลูกิจ ลาพนัธ์ 
โรงพยาบาล
กนัทรลกัษ ์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 57 poster presentation
การพฒันาคุณภาพการพยาบาลเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือปอด
อกัเสบจากการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ ในหอผูป่้วยอายรุกรรม
หญิงชั้น 6 

นางสาวเป็นสุข มาลาหอม 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 58 poster presentation
การพฒันาแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบติด
เช้ือจากการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 

นางสาวอรธีรา แกว้บุตร  โรงพยาบาลสนัทราย 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.
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CQI 59 poster presentation โปรแกรม Smart Transfer sepsis  นายธนาวุฒิ แกว้ปัญญา 
โรงพยาบาล
เวียงป่าเป้า

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 60 poster presentation
การพฒันาแนวทางการจดัการมลูฝอยติดเช้ือผูป่้วยติดเตียงใน
ชุมชน คปสอ.เวียงป่าเป้า 

นางสาวนวพรรณ 
เทพโพธา 

โรงพยาบาล
เวียงป่าเป้า

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 61 poster presentation
การพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือส าหรับ
ผูป่้วยโรคมะเร็ง เขตสุขภาพท่ี 11 

นางสาวนงนภสั เดก็หลี 
โรงพยาบาลมะเร็ง     
 สุราษฎร์ธานี 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 62 poster presentation
การพฒันาระบบการจดัการมลูฝอยติดเช้ือโรงพยาบาลกนัทร
ลกัษแ์ละเครือขา่ยรพ.สต 

นางสาวนุกลูกิจ ลาพนัธ์ 
โรงพยาบาล
กนัทรลกัษ์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 63 poster presentation
รูปแบบการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ
รพ.สต อ าเภอยางชุมนอ้ย จงัหวดัศรสะเกษ 

นางเตือนใจ แสร์สินธ์ุ 
โรงพยาบาล
ยางชุมนอ้ย 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 64 poster presentation
ผลการน าใชแ้นวปฏิบติั WHAPO BUNDLE ในการดูแลผูป่้วย
ใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ ในหอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง 1 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

นางอนงค ์แกว้ใส  โรงพยาบาลขอนแก่น
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 65 poster presentation

พฒันาคุณภาพ (CQI) เร่ือง ปลอดภยัทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ (ลา้งมือ
7ขั้นตอน) (โครงการความร่วมมือของ หน่วยบริการปฐมภูมิ 
123 มข. และกองป้องกนัรักษาความปลอดภยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

นางพหุรัตน์ ดีนอก 
โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 66 poster presentation
โครงการป้องกนัการเกิดการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ ในหอ
ผูป่้วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

นายวรวุฒิ นามแดง 
โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์   

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 67 poster presentation
การพฒันาแนวทางดูแลผูป่้วยเพ่ือลดการเกิดปอดอกัเสบท่ี
สมัพนัธ์กบัการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 

นางสาวนมิดา อนุศรี  โรงพยาบาลอุดรธานี 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 68 poster presentation
ผลการเยีย่มเสริมพลงัการท าความสะอาดส่ิงแวดลอ้มในหอ
ผูป่้วยเพ่ือลดการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาในหอ้งผูป่้วยหนกั
ศลัยกรรมประสาท1 

นางนิตยา กรายทอง 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 69 poster presentation
การจดัการเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาโดยใชส่ื้อ 
Multimedia และการมีส่วนร่วมของ ญาติผูป่้วย ใน ICU MED 
1 เหนือ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 

นางสาวสุกลัญา สุพิชญ ์
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 70 poster presentation
ผลการพฒันาต่อเน่ืองเพ่ือลดอตัราการติดเช้ือจากการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจโดยใชชุ้ดการดูแลผูป่้วยท่ีใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ
 ในหอผูป่้วยหนกัศลัยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ 

นางสาวปิยดา อินตะ๊จกัร์  โรงพยาบาลนครพิงค์ 
(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 

เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 71 poster presentation
การปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือด้ือ
ยาโดยการใชห้ลกัจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล 

นางอรุณศรี มงุเมือง 
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 72 poster presentation
การพฒันาทกัษะการวินิจฉยัการติดเช้ือในโรงพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพใน Burn Center โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์โดยใชเ้ทคนิค Cognitive Coaching 

นางปรียาวดี เทพมสิุก 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 1) ติดไดต้ั้งแต่ 12 มค. 63 เวลา 16.00 น. 
เป็นตน้ไป  และเกบ็โปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.00 น.

CQI 73 poster presentation
การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือด้ือยา
ในหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิงชั้น5 

ราตรี บุญชู 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 74 poster presentation
การพฒันาระบบการควบคุมการแพร่กระจายเช้ือโรคอีสุกอีใส
แบบ One Stop service แผนกผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลสิงหนคร 

นางกาญจนา 
ศิริประภาวฒัน ์

โรงพยาบาลสิงหนคร
  

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม
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CQI 75 poster presentation การพฒันาการเจาะเลือดเพ่ือเพาะเช้ือ  นางอรพิน รอดทอง  โรงพยาบาลตรอน 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 76 poster presentation
พฒันาการดูแลผูป่้วยติดเช้ือEntercoccus faecium ด้ือยา
Vancomycin (VRE) ในผูป่้วยคาสายสวนปัสสาวะ 

พรทิพย ์เนินริมหนอง 
โรงพยาบาล
พระปกเกลา้ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 77 poster presentation
การลดปัญหาในการคดักรองโรคติดเช้ือ(สุกใสและมือเทา้ปาก)
 จากการท าFocus Group 

นางสาวเจนจิรา ทุมมากรณ์  สถาบนัราชานุกลู 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 78 poster presentation Safety Cleaning :เคร่ืองมือสะอาด บุคลากรปลอดภยั 
นางวรรณรดา 
กาญจนพฒัน์ 

โรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 79 poster presentation
การดูแลป้องกนัการติดเช้ือแผลฝีเยบ็ในมารดาคลอด งานหอ้ง
คลอด รพ.โพนนาแกว้ 

นางสาวสุวจี จาเพียราช  โพนนาแกว้ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 80 poster presentation
พฒันาแนวทางการป้องกนัการติดเช้ือในผูป่้วยปลูกถ่ายไต 
ในหอผูป่้วยพิเศษสงฆอ์าพาธ  

นางสาวอมัพวนั ประดบัศรี 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 81 poster presentation
การพฒันาแนวทางการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือเด้ือยา
(MDR)ในหอผูป่้วยพิเศษสงฆอ์าพาธ 

นางวิไลพร จิตรจนัทร์ 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 82 poster presentation
การพฒันาระบบการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ
โคโรน่าไวรัส (MERS-CO V) 

นางนนัทิดา คิดถูก  โรงพยาบาลสิงหนคร 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 83 poster presentation
แนวปฏิบติัแบบหนา้เดียวในการดูแลผูป่้วยภาวะเมด็เลือดขาว
ต ่าท่ีติดเช้ือด้ือยา

นางปิยะวรรณ์ แพงค ามี  โรงพยาบาลร้อยเอด็ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 84 poster presentation
พฒันาการเตรียมความพร้อมในการดูแลผูป่้วยโรควณัโรคปอด
โดยใช ้SPS model ในหอผูป่้วยพิเศษอายรุกรรมชั้น 7 
ทิศเหนือ

นางสาวเบญจมาภรณ์ 
ชุมแสง 

โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 85 poster presentation
ผลของการใชม้าตรการควบคุมการระบาดการติดเช้ือด้ือยา
ชนิดควบคุมพิเศษ Klebsiella pneumonia (CRE) ในหอ
ผูป่้วยหนกั โรงพยาบาลนครพิงค์ 

นางสาววิภาณี ไชยชมภู  โรงพยาบาลนครพิงค์ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 86 poster presentation
การเพ่ิมประสิทธิผลการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือแบคทีเรีย
ด้ือยาในหอผูป่้วย

นางเลียมใจ ค  ามงุคุล 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 87 poster presentation ประกบ ประชิด พิชิต UTI MDR  นางปิยนุช พลเยีย่ม 
โรงพยาบาล
หนองพอก 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 88 poster presentation
การดูแลผูป่้วยท่ีคาเขม็ในหลอดเลือดด าส่วนปลายอยา่งมี
คุณภาพ

นางจุไรรัตน์ เอียดเเกว้ 
โรงพยาบาลศิครินทร์
 หาดใหญ่ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 89 poster presentation
การลดอตัราการติดเช้ือด้ือยา ในหอ้งผูป่้วยหนกัศลัยกรรม
ประสาท 3 

นางฤดี แกว้ค  าไสย  ์
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 90 poster presentation
การส่งเสริมการปฏิบติัในการป้องกนัโรคติดเช้ือแก่นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนวดัสวนดอก

นางสาวฉนัทนา จนัแจ่ม 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 91 poster presentation
การพฒันาคุณภาพน ้าบริสุทธ์ิและน ้ายาลา้งไตส าหรับฟอก
เลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม  

นางพิจิตรา ทูลมาลา  โรงพยาบาลราชวิถี 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 92 poster presentation
การสอบสวนการระบาดการติดเช้ือ Acinetobacter baumannii 
ท่ีด้ือต่อยาตา้นจุลชีพหลายขนานในห้องผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด

นางสาวฐิติมา 
มานะพฒันเสถียร 

โรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 93 poster presentation การพฒันาการจดัชุดท าแผลส าหรับผูป่้วยท่ีท าแผลท่ีบา้น  นางอรพิน รอดทอง  โรงพยาบาลตรอน 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 94 poster presentation
การป้องกนัการติดเช้ือของระบบทางเดินปัสสาวะในผูป่้วย
ท่ีคาสายสวนปัสสาวะ(CAUTI)โดยใชC้AUTI BUNDLE 

สุจิตรา เขตค า 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 95 poster presentation
การพฒันาแนวปฏิบติัการเฝ้าระวงัและประเมินภาวะติดเช้ือ
ของทารกแรกคลอดท่ีเกิดนอกโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

นางสาวศนัสนีย ์เขตกนั 
โรงพยาบาลเวียงป่า
เป้า/งานหอ้งคลอด 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 96 poster presentation
การพฒันาแนวทางการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะภูมิตา้นทานต ่า
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

นางประภาศรี ใจกลา้ 
โรงพยาบาลเวียงป่า
เป้า/งานผูป่้วยในชาย 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 97 poster presentation
การพฒันารูปแบบการเฝ้าระวงัและส่งต่อการดูแลรักษาผูป่้วย
ติดเช้ือ CRE และ VRE 

นางปิติมณ เกษตร์ภิบาล  โรงพยาบาลล าปาง 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 98 poster presentation
การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาดว้ยการจดัการรายกรณี
โดยญาติมีส่วนร่วม ในหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิงชั้น5 

อุบล พลเทพ 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ์
จงัหวดัอุบลราชธานี 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 99 poster presentation
การพฒันาแนวทางการดูแลผูป่้วยภาวะหลอดเลือดด าอกัเสบ
 ( Phlebitis) 

นางสาวอรพรรณ พลขนัธ์ุ  โรงพยาบาลทุ่งฝน 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 100 poster presentation
การจดัการเพ่ือการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือวณัโรคใน
บุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

นางยวุลี ฉายวงศ ์
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 101 poster presentation
การดูแลผูป่้วยท่ีคาเขม็ในหลอดเลือดด าส่วนปลายอยา่งมี
คุณภาพ  

นางจุไรรัตน์ เอียดเเกว้ 
โรงพยาบาลศิครินทร์
 หาดใหญ่ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 102 poster presentation
การพฒันาแนวปฏิบติัควบคุมและป้องกนัการแพร่กระจาย
เช้ือด้ือยาหลายขนานโดยเนน้การมีส่วนร่วม 

นางสาวพชัราภรณ์ 
กระแสร์ 

โรงพยาบาลพล 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 103 poster presentation ไฟจราจรกบัการจดัการเช้ือด้ือยา  นางสาววรรยา เทียนแพ 
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 104 poster presentation
โครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาลเพ่ือป้องกนัและลดอตัรา
การเกิดปอดอกัเสบติดเช้ือในผูป่้วยท่ีใส่เคร่ืองช่วยเคร่ืองช่วย
หายใจ (Preventing   &  safety   VAP  in Trauma)

นางสาวนุชจรี ดาราแกว้  โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 105 poster presentation รูปแบบการนิเทศการปฎิบติัตาม WHAPO เพ่ือลด VAP 
นางสาวชนนัทก์านต ์
ทองงามข า 

โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 106 poster presentation
การเฝ้าระวงัการติดเช้ือผูป่้วยนอนติดเตียงท่ีคาสายสวน
ปัสสาวะในชุมชน 

นางนวพฒัน์ โคพิชยั  สิงหนคร 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 107 poster presentation
แนวทางปฏิบติั หยดุการแพร่กระจายเช้ือด้ือยา ในหอผูป่้วย
อายรุกรรมชาย 3 โรงพยาบาลร้อยเอด็ 

นางสาวสุดาดวง  พฒันสาร โรงพยาบาลร้อยเอด็ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 108 poster presentation พฒันาระบบ Fast Track Febrile neutropenia  นางโสภา ละมยักลุ 
โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 109 poster presentation
การสอบสวนภาวะอุจาระร่วงในผูป่้วยใหอ้าหารทางสายยาง
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

นางสาวนวพรรณ 
เทพโพธา 

โรงพยาบาล
เวียงป่าเป้า
/งานผูป่้วยในหญิง 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 110 poster presentation
การพฒันาแนวปฏิบติัการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือใน
หน่วยงานตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง 

นางฤดีพร เพียสุพรรณ์  โรงพยาบาลขอนแก่น 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 111 poster presentation ลา้งมือถูกตอ้ง รับรองปลอดภยั ห่างไกลเช้ือโรค 
นางสาวกาญจนา 
แกว้มงคล 

โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 112 poster presentation
การพฒันาแนวทางการดูแลผูป่้วยใส่สายสวนปัสสาวะเพ่ือ
ป้องกนัการติดเช้ือ CAUTI โรงพยาบาลทุ่งฝนและ
 รพสต.เครือขา่ย 

นางสาวอรพรรณ พลขนัธ์ุ  โรงพยาบาลทุ่งฝน
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 113 poster presentation
การเพ่ิมประสิทธิภาพการลา้งมือของผูป่้วยและญาติผูป่้วยโดย
ใช ้Empowerment หอผูป่้วยโสต ศอ นาสิก

นางสาวณัฐวดี ศิริมา 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 114 poster presentation NI Drop by MARVEL
นางสาวดวงกมล 
เซง้ประเสริฐ 

โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 115 poster presentation
การพฒันาคุณภาพการท าความสะอาดเตียงผูป่้วยเพ่ือป้องกนั
การแพร่กระจายเช้ือด้ือยา

นางสาวณัฐวดี ศิริมา 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 116 poster presentation
พฒันาการใหค้  าแนะน าผูป่้วยเร่ืองการดูแลสายสวนหลอด
เลือดด า 

นางสาวนงลกัษณ์ 
จนัทิพยว์งษ ์

โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 117 poster presentation
โครงการพฒันาคุณภาพการใส่ท่อช่วยหายใจนอกโรงพยาบาล
ในขณะปฏิบติัการฉุกเฉิน เพ่ือป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบจาก
การใส่ท่อช่วยหายใจระยะแรก(Early onset)

นางสาวลกัขณา วฒัโน  โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 118 poster presentation
การพฒันาแนวทางการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือด้ือยา
ในโรงพยาบาล 

นางสาววนัวิสาข ์
เช้ือดวงผยู 

โรงพยาบาลนาแก 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 119 poster presentation
แผนการใหค้วามรู้ผูป่ัวยเพ่ือลดการติดเช้ือแผลผา่ตดัคลอด
แผนกสูตินรีเวช 

นางรัชนี บา้นนบ  โรงพยาบาลพงังา 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 120 poster presentation การพฒันาระบบการจดัการมลูฝอยและผา้เป้ือนหอ้งผา่ตดั  นางสีนวล สารขนัธ์  โรงพยาบาลขอนแก่น
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 121 poster presentation Become more….. Standard Laryngoscopes นางสุพฒัน์ ศรีธญัญรัตน ์ โรงพยาบาลร้อยเอด็ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 122 poster presentation การพฒันาแนวทางการป้องกนัการติดเช้ือท่ีแผลฝีเยบ็ 
นางเสาวลกัษณ์ 
คลา้ยสถิตย ์

โรงพยาบาลสิงหนคร 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 123 poster presentation ไมห่ยดุ (พฒันา) เพ่ือหยดุ (เช้ือด้ือยา)  นางโสภา ละมยักลุ 
โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 124 poster presentation
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท าความสะอาดเตียงและตูข้า้งเตียง
ในหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิงชั้น5 

ราตรี บุญชู 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ์
จงัหวดัอุบลราชธานี 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 125 poster presentation นอ้งสาวสะอาดปราศจากเช้ือ  นางสาวนนัทน์ภสั จึงเจริญ  โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 126 poster presentation พหุวฒันธรรม: โรคอุบติัใหม ่MERSCoV  นางสาววิลาวณัย ์จอมทอง 
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 127 poster presentation
การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลและเฝ้าระวงัผูป่้วยติดเช้ือ
แบคทีเรียด้ือยาในหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิงชั้น6 

นางสาวเป็นสุข มาลาหอม 
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 128 poster presentation
ผลการใช ้CABSI BUNDLE เพ่ือลดการติดเช้ือในกระแส
โลหิตท่ีสมัพนัธ์กบัการใส่สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง  

นางสาวกนัตินนัท ์สอดสุข  โรงพยาบาลนครปฐม 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 129 poster presentation ป้องกนั UTIใส่ใจ perineum care 
นางสาวบุญธิดา 
ศิริทกัษพงษ์ 

โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 130 poster presentation ลดอตัราการติดเช้ือท่ีต  าแหน่งผา่ตดั โดยใชม้าตรฐานสากล  พจนา ศรีค  าจกัร์ 
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม
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ล าดบั ประเภทการน าเสนอ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ส่งผลงาน 1 หน่วยงาน ช่วงเวลาในการตดิโปสเตอร์

CQI 131 poster presentation
การดูแลการติดเช้ือหลายระบบในผูป่้วย Post cardiac arrest 
จากไฟฟ้าช็อตในจิตอาสาช่วยน ้าท่วม:กรณีศึกษา 

นางสาวอรวรรณ สาย
สุวรรณ 

โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 132 poster presentation
เพ่ิมการคดักรองผูป่้วยวณัโรค งานการพยาบาลผูป่้วยนอกเคมี
บ าบดั 

นางพิกลุ เหล่าชยั 
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 133 poster presentation
โครงการพฒันาชุดช าระ(อวยัวะสืบพนัธ์ู)สะอาด ต่อยอดผล
วิจยั 

นางนฤมล เลิศคอนสาร 
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ 

(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 134 poster presentation
แนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการเกิดภาวะปอดอกัเสบจากการ
ใส่เคร่ืองช่วยหายใจ หอผูป่้วยศลัยกรรมชาย 
โรงพยาบาลราชวิถี  

นางสาวโชติรส บุญเลิศ  โรงพยาบาลราชวิถี 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม

CQI 135 poster presentation
การใชแ้นวปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ
ด้ือยาในหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลร้อยเอด็ 

นางพรรณี วงคอ์ามาตย ์ โรงพยาบาลร้อยเอด็ 
(รอบท่ี 2) ติดโปสเตอร์ 14 มค. 63 เวลา 12.30 น.
(ไมเ่กิน 14.00 น.)  และเกบ็โปสเตอร์ 15 มค. 63 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม


