สำหรับผู ้เข ้ำอบรมทีผ
่ ลงำนผ่ำนกำรคัดเลือก
ในขัน
้ ตอนกำรแจ ้งหลักฐำนกำรโอนเงิน ให้ระบุประเภทและลำด ับของผลงำนด้วย
และต้องดำเนินกำรลงทะเบียนให้แล้วเสร็จทุกขนตอนภำยในว
ั้
ันที่ 14/1/62
มิเช่นนนแล้
ั้
ว ผลงำนของท่ำนอำจจะถูกยกเลิกกำรตีพม
ิ พ์ ตำมเงือ
่ นไขในประกำศ

ผลงานประเภท CQI
ลำดับที่

ชื่อผลงำน

ชื่อ-นำมสกุล1

1

กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้อในกระแสเลือด

วรรณำ ชุมสุ วรรณ์

3

กำรพัฒนำแนวทำงกำรดูแลผูป้ ่ วยเพื่อป้องกันกำรเกิด
ปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั กำรใส่ เครื่ องช่วยหำยใจ

นำงสำวมณิ สรำ เคร่ งจริ ง

4

Stop สยบ CRE,VRE หอผูป้ ่ วยอำยุรกรรมหญิง
โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต

ชื่อ-นำมสกุล2
นำงสุ ไหม โพธิ์ นำค

ชื่อ-นำมสกุล3

ชื่อ-นำมสกุล4

กัลยำ คงสุ ด

ชื่อ-นำมสกุล5

สถำนพยำบำล
โรงพยำบำลป่ ำบอน

ผลการพิจารณานาเสนอ
Poster

โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ

Poster

โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต

Poster

กำรดูแลผูป้ ่ วยเชื้อดื้อยำเพื่อป้องกันกำรแพร่ กระจำยเชื้อ นำงเปรมวดี พัฒนสิ ริกุล

โรงพยำบำลทับคล้อ

Poster

7

กำรพัฒนำแนวทำงปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรแพร่ กระจำย นำงสำวชื่นจิตร กิจแสง
เชื้อ Rotavirus ในหอผูป้ ่ วยเด็ก
ทอง

สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำ
รำชินี

Poster

8

กำรป้องกันกำรเกิดอุบตั ิกำรณ์บคุ ลำกรถูกของมีคมทิ่ม
ตำและสัมผัสสำรคัดหลัง่ จำกกำรปฏิบตั ิงำน
ทิฆมั พร ตลับทอง

โรงพยำบำลศรี นคริ นทร์

Poster

9

เพิม่ ประสิ ทธิ ภำพกำรล้ำงมือของบุคลำกร หอผูป้ วย
NICU.1 รพ.สรรพสิ ทธิ ประสงค์ อุบลฯ

นำงสำววำสนำ ภวะวิจำรณ์ นำงสำยฝน ดีเมืองปัก

10

ระบบกำรคัดกรองผูป้ ่ วยติดเชื้อด่ำนหน้ำ รพ.ค่ำย
วีรวัฒน์โยธิ น จ.สุ รินทร์

ร.ท. หญิงกุลธิ ดำ คลอง
งำม

11

“ XDR – TB ค้นให้พบ จบด้วยหำย” โดยเครื อข่ำย
สุขภำพอำเภอพระยืน

นำงบุญรักษำ เกษเจริ ญคุณ

6

นำงสำวยุวดี รัตนคช

นำงสำวสมฤดี ชัชเวช

พ.ต.หญิงพันธนำ ไกรทอง

นำงสำว สว่ำงวรรณ
พิทยนฤมำน

นำงชุติมำ สุทธิ ประภำ

นำงณัฐธิ ร่ภรณ์ พูลเพิม่

โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
นำงวิภำ หมดหลง อุบลรำชธำนี

Poster

รพ.ค่ำยวีรวัฒน์โยธิ น

Poster

โรงพยำบำลพระยืน

Poster

สำหรับผู ้เข ้ำอบรมทีผ
่ ลงำนผ่ำนกำรคัดเลือก
ในขัน
้ ตอนกำรแจ ้งหลักฐำนกำรโอนเงิน ให้ระบุประเภทและลำด ับของผลงำนด้วย
และต้องดำเนินกำรลงทะเบียนให้แล้วเสร็จทุกขนตอนภำยในว
ั้
ันที่ 14/1/62
มิเช่นนนแล้
ั้
ว ผลงำนของท่ำนอำจจะถูกยกเลิกกำรตีพม
ิ พ์ ตำมเงือ
่ นไขในประกำศ

ผลงานประเภท CQI
12

กำรพัฒนำ ระบบงำนจ่ำยกลำงแบบรวมศูนย์ เครื่ องมือ
พร้อมใช้ ปรำศจำกเชื้อ เครื อข่ำย คปสอ.ศรี ธำตุ
นำงรัดดำวรรณ วิชำฤทธิ์

โรงพยำบำลศรี ธำตุ

Poster

13

กำรพัฒนำรู ปแบบกำรให้วคั ซี นป้องกันโรคสุกใสแก่
บุคลำกรศูนย์หวั ใจสิ ริกิต์ ิ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์หวั ใจสิ ริกิต์ ิ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

Poster

14

พัฒนำกำรทำควำมสะอำดมือของผูใ้ ห้และผูใ้ ช้บริ กำร
ใน Burn Unit ด้วยกลยุทธ์ของ WHO
นำงปรี ยำวดี เทพมุสิก

นำงสำวสุ พำภรณ์ หำเครื อ
นำงสำวนวลมณี บุญชิต

โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิ ประสงค์

15 เพลงและภำพ เช็คดูนอ้ งหนูป่วยไหม

นำงสำวกิ่งแก้ว พิมพ์ภกั ดี

สถำบันรำชำนุกูล

Poster
Poster

กำรพัฒนำกำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลของ
16 ICWN แผนกกำรพยำบำลบริ กำรพิเศษ1-2 อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพ

นำงสำวกำญจนำ แก้ว
มงคล

โรงพยำบำลศรี นคริ นทร์

Poster

ผลกำรใช้แนวปฏิบตั ิในกำรคัดกรองกำรติดเชื้อระบบ
17 ทำงเดินหำยใจส่วนบนของหน่วยบริ กำรปฐมภูมิ123
มข.

นำงวิลำวัณย์ อุ่นเรื อน

โรงพยำบำลศรี นคริ นทร์

Poster

นำงนิ ลุบล ไทยรัตน์

โรงพยำบำลทันตกรรม คณะ
ทันตแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิ ดล

Poster

โรงพยำบำลธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด

Poster

กำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเพื่อลดและป้องกันกำร
เกิดอุบตั ิเหตุถูกของมีคมทิ่มตำและสัมผัสสิ่ งคัดหลัง่
18
ของบุคลำกรทำงทันตกรรม โรงพยำบำลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิ ดล
สื่ อ:เพลงล้ำงมือ ปล่อยน้ ำใส่ มือน้อง เพื่อกระตุน้ กำร
19 ล้ำงมือ ของบุคลำกรโรงพยำบำลธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด

นำงทิพำภัทร เอกวงษำ

พีรพงษ์ ตัวงำม

นำงสำวรัตติพร กำยเพชร

สำหรับผู ้เข ้ำอบรมทีผ
่ ลงำนผ่ำนกำรคัดเลือก
ในขัน
้ ตอนกำรแจ ้งหลักฐำนกำรโอนเงิน ให้ระบุประเภทและลำด ับของผลงำนด้วย
และต้องดำเนินกำรลงทะเบียนให้แล้วเสร็จทุกขนตอนภำยในว
ั้
ันที่ 14/1/62
มิเช่นนนแล้
ั้
ว ผลงำนของท่ำนอำจจะถูกยกเลิกกำรตีพม
ิ พ์ ตำมเงือ
่ นไขในประกำศ

ผลงานประเภท CQI
กำรประยุกต์ใช้ LEAN ในกำรลดขั้นตอนกำรดูแล
20 บุคลำกรหลังได้รับอุบตั ิเหตุจำกเข็ม/ของมีคมหรื อ
สัมผัสเลือด/สำรคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วยระหว่ำงปฏิบตั ิงำน

นำงปำลิดำ นรำวุฒิพร

โรงพยำบำลนครปฐม

Poster

ศูนย์ศรี พฒั น์ คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

Poster

21

โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรล้ำงมือของบุคลำกร
ห้องคลอด

นำงสำวพัชรี ยำ ใหม่ยศ

23

ผลกำรทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วย ต่อกำรเกิดปอด
อักเสบจำกกำรใช้เครื่ องช่วยหำยใจ

นำยประกอบ ทองจิบ

mayura thanapattaraporn

โรงพยำบำลสตูล

Poster

พัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำร
24 ระบำดของไข้หวัดใหญ่ influenza A ในหอผูป้ ่ วย สว
9B โรงพยำบำลศรี นคริ นทร์

นำงสำวสุ วิมล บัวแพง

นำงสำวศิริลกั ษณ์ สิ งห์
รัมย์

โรงพยำบำลศรี นคริ นทร์

25 กำรจัดกำรเชื้อดื้อยำในโรงพยำบำลสตูล : MDR flow

นำยประกอบ ทองจิบ

Poster
Poster

โรงพยำบำลสตูล

ระยะเวลำกำรได้รับยำปฏิชีวนะก่อนลงมีดผ่ำตัดใน
26 ผูป้ ่ วยผ่ำตัดเปลี่ยนข้อ ในแผนกกำรพยำบำลห้องผ่ำตัด
ร.พ.ศรี นคริ นทร์
นำงดวงจันทร์ สื บแก้ว

โรงพยำบำลศรี นคริ นทร์ /หน่วย
ผ่ำตัด 4 แผนกกำรพยำบำลห้อง
ผ่ำตัด

27 IC 2018 ตำมได้ไม่ด้ือยำ

นำงสุวชั รำ ท้ำวพำ

โรงพยำบำลหนองบัวลำภู

Poster
Poster

นำงสำวนงนภัส เด็กหลี

โรงพยำบำลมะเร็ งสุรำษฎร์ ธำนี

Poster

โรงพยำบำลศรี นคริ นทร์

Poster

29

ร่ วมแรง ร่ วมใจ ใส่ ใจพัฒนำกำรดูแลผูป้ ่ วยที่มีภำวะ
Neutropenia

30

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิตำม SSI Bundle
ในกลุ่มผูป้ ่ วยผ่ำตัดทำงนรี เวช
นำงปภำดำ แสนสง

สำหรับผู ้เข ้ำอบรมทีผ
่ ลงำนผ่ำนกำรคัดเลือก
ในขัน
้ ตอนกำรแจ ้งหลักฐำนกำรโอนเงิน ให้ระบุประเภทและลำด ับของผลงำนด้วย
และต้องดำเนินกำรลงทะเบียนให้แล้วเสร็จทุกขนตอนภำยในว
ั้
ันที่ 14/1/62
มิเช่นนนแล้
ั้
ว ผลงำนของท่ำนอำจจะถูกยกเลิกกำรตีพม
ิ พ์ ตำมเงือ
่ นไขในประกำศ

ผลงานประเภท CQI
31

กำรพัฒนำกำรล้ำงเครื่ องมืออุปกรณ์กำรแพทย์ใน
เครื อข่ำยบริ กำร รพ.สิ เกำ จ.ตรัง

32
33
34
35

โรงพยำบำลสิ เกำ

Poster

กำรพัฒนำระบบกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อใน
เครื อข่ำยบริ กำรสุ ขภำพ อำเภอสิ งหนคร
นำงนันทิดำ คิดถูก

โรงพยำบำลสิ งหนคร

Poster

เพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรเฝ้ำระวังกำรเกิด Extravasation
จำกยำ Norepinephrine

โรงพยำบำลมะกำรักษ์

Poster

โรงพยำบำลลำปำง

Poster

โรงพยำบำลหนองบัวลำภู

Poster

โรงพยำบำลศรี นคริ ทร์ คณะ
แพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

Poster

โรงพยำบำลร้อยเอ็ด

Poster

กิจกรรมต้นแบบควำมดี

นำงพันธ์ทิพย์ คงศรี

นำงสำวอชิรญำ เอกจิตต์
นำงปิ ยพันธ์ วะนะสุ ข

พัฒนำระบบกำรดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคที่แพร่ กระจำยเชื้อ
ในระบบทำงเดินหำยใจ และกลุ่มโรคอุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ ำ นำงสุวชั รำ ท้ำวพำ

36 เพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่สำยสวนปัสสำวะ
เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ
ผศ.ดร.นงครำญ วิเศษกุล
37

นำงอรอนงค์ เกียล่น

นำงสำวนวลจันทร์
สุ พรรณ

ตำมรอย TB รอบนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลง

นำงภัศรำภรณ์ ศิริษำ

นำงสำวสุ รัตนำ ศิริมงคล
คำ
เบ็ญจวรรณ คำแหงพล

นำงสำวกชพรรณ สนอุ
ทำ

38

กำรส่ งเสริ มกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง Personal
Protective Equipment (PPE)
นำงบุบผำ อำสมะ

นำงสุ ภำพ ลิ้มเจริ ญ

โรงพยำบำลนครปฐม

Poster

39

กำรป้องกันกำรแพร่ กระจำยเชื้อกระบวนรับส่งต่อ
ผูป้ ่ วย โรงพยำบำลเวียงป่ ำเป้ำ

นำงอรวัลล์ อรัญสุ วรรณ
ชัย

โรงพยำบำลเวียงป่ ำเป้ำ/งำน
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิน

Poster

นำยธนำวุฒิ แก้วปัญญำ

สำหรับผู ้เข ้ำอบรมทีผ
่ ลงำนผ่ำนกำรคัดเลือก
ในขัน
้ ตอนกำรแจ ้งหลักฐำนกำรโอนเงิน ให้ระบุประเภทและลำด ับของผลงำนด้วย
และต้องดำเนินกำรลงทะเบียนให้แล้วเสร็จทุกขนตอนภำยในว
ั้
ันที่ 14/1/62
มิเช่นนนแล้
ั้
ว ผลงำนของท่ำนอำจจะถูกยกเลิกกำรตีพม
ิ พ์ ตำมเงือ
่ นไขในประกำศ

ผลงานประเภท CQI
41

กำรพัฒนำคุณภำพกำรป้องกันกำรเกิด CAUTI โดยใช้
5- S Bundle-9 Steps care
นำงสำวพรวริ นท์ บุญค้อม นำงปำณบงกช มูลสิ น

นำงสำวศิริเอมอร
วิชำชำติ

นำงธันยนิ ษฐ์ ทองบำง

โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิ ประสงค์

Oral อันดับ 2

42

กำรพัฒนำกำรดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อยำแบบบูรณำกำร
ในห้องผูป้ ่ วยหนักอำยุรกรรม 2 ทิศใต้

นำงจุฑำรัตน์ สุ พรรณจิต นำงสำวจุรีรัตน์ พงษ์
วนำ
สถิตย์

นำงสำวปิ ยะนุช
คอนใจช้ำ

โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิ ประสงค์

Oral อันดับ 3

43

กำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อแผลฝี เย็บหลังกำรจำหน่ำยในยุค
4.0 โรงพยำบำลเวียงป่ ำเป้ำ
นำงสำวศันสนี ย ์ เขตกัน

โรงพยำบำลเวียงป่ ำเป้ำ/งำนห้อง
คลอด

Poster

44

โครงกำรพัฒนำงำนระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์ของปลอด
เชื้อและน้ ำยำของหน่วยบริ กำรปฐมภูมิ 123 มข
นำงวิลำวัณย์ อุ่นเรื อน

นำงสิ ริลกั ษณ์ หมื่นฤทธิ์

โรงพยำบำลศรี นคริ นทร์

Poster

45

ห่ ำงไกลจำกกำรติดเชื้อเมื่อต้องใส่ สำยสวนปัสสำวะ
CA-UTI

นำงอรวัลล์ อรัญสุ วรรณ
ชัย

โรงพยำบำลเวียงป่ ำเป้ำ/งำน
ผูป้ ่ วยในชำย

Poster

นำงสำวพรนภัส ชำมะรัตน์

โรงพยำบำลศรี นคริ นทร์ งำน
บริ กำรพยำบำล

Poster

ผลของกำรใช้มำตรกำรควบคุมกำรระบำดกำรติดเชื้อ
ดื้อยำCRE (Carbapenem.Resistand
47
Enterrobactereceae)ในหอผูป้ ่ วยชำย ตึกสำยลม
โรงพยำบำลสันทรำย

นำงจิรัฐยำ จุลมนต์

โรงพยำบำลสันทรำย

48 นิ เทศกำรป้องกันกำรติดเชื้อดื้อยำ

นำงสำวอังคนำ เพ่งดี

โรงพยำบำลนครปฐม

Poster
Poster

โรงพยำบำลปรำงค์กู่

Poster

46

50

ลด VAP ชู VAP Bundle

นำงสำวประภัสสร ควำญ
ช้ำง
บังอร สิ งห์แก้ว

นำงประภำศรี ใจกล้ำ

ผลกำรดำเนิ นกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ กระจำย
เชื้อดื้อยำในโรงพยำบำล
นำงสำววิไลลักษณ์ สี ขำว

นำงสำวโสภำ โพธิ์ เงิน

นำงอรวัลล์ อรัญสุ วรรณ
ชัย
นำงพหุ รัตน์ ดีนอก

นำงรัชนี มำพระลับ

นำงสำวปิ ยะพร
โคตรสมบัติ

สำหรับผู ้เข ้ำอบรมทีผ
่ ลงำนผ่ำนกำรคัดเลือก
ในขัน
้ ตอนกำรแจ ้งหลักฐำนกำรโอนเงิน ให้ระบุประเภทและลำด ับของผลงำนด้วย
และต้องดำเนินกำรลงทะเบียนให้แล้วเสร็จทุกขนตอนภำยในว
ั้
ันที่ 14/1/62
มิเช่นนนแล้
ั้
ว ผลงำนของท่ำนอำจจะถูกยกเลิกกำรตีพม
ิ พ์ ตำมเงือ
่ นไขในประกำศ

ผลงานประเภท CQI
51

กำรลดกำรปนเปื้ อนจำกกำรเจำะเก็บเลือดเพื่อกำรเพำะ
เชื้อ โรงพยำบำลควนโดน จังหวัดสตูล
นำงสุนนั ทำ พำนทอง

โรงพยำบำลควนโดน

Poster

กำรสอบสวนกำรระบำด กำรแพร่ กระจำยเชื้อดื้อยำ
52 CRE (Carbapenem.Resistand Enterrobactereceae) ใน
หอผูป้ ่ วยชำย ตึกสำยลม โรงพยำบำลสันทรำย
นำงจิรัฐยำ จุลมนต์

โรงพยำบำลสันทรำย

Poster

53 กำรปฏิบตั ิกำรล้ำงมือของบุคลำกรโรงพยำบำล
ขอนแก่น

งำนป้องกันและควบคุมกำรติด
เชื้อในโรงพยำบำล โรงพยำบำล
ขอนแก่น

Poster

54
55

นำยสิ ริพงษ์ แทนไธสง

กลยุทธ์หลำยวิธี หยุดยั้งกำรแพร่ กระจำยเชื้อดื้อยำ CRE
รพ.น่ำน
นำงสุกญั ญำ เล็กศิริวิไล
รู้เท่ำทันโรคลด VAP ได้

นำงสำวจุฬำมณี สมใจ

นำงพิมผกำ ศรี ใจอินทร์

นำงศิริพร อุปจักร์

นำงเพชรดี โอฬำรริ กสุภคั นำงอำไพ สุ ภำจีน

นำงวรำภรณ์ ประ
ทุมนันท์

โรงพยำบำลน่ำน
หอผูป้ ่ วย Spine Unit
โรงพยำบำลขอนแก่น

นำงสำวประวีณำ แก้วสุ ด

กำรพัฒนำแนวปฏิบตั ิกำรดูดเสมหะเพื่อป้องกันกำรติด
56 เชื้อปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั เครื่ องช่วยหำยใจ หอ
ผูป้ ่ วยอำยุรกรรมชำย2 โรงพยำบำลขอนแก่น
มลฤดี สมร

นำงสำวรัชทยำ ศิริทอง

นำงสิ ริกญั ญำ ศิริสม

นำงสำวอุไร มิตรประสำท

โรงพยำบำลขอนแก่น

Oral อันดับ 1
Poster

นำงนวพัฒน์ โคพิชยั

โรงพยำบำลสิ งหนคร

Poster
Poster

กำรพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบตั ิกำรล้ำงภำชนะใส่น้ ำ(jug)
เพื่อแช่ laryngoscope
นำงสำวอำรี ย ์ เส็งสำย

โรงพยำบำลนครปฐม

Poster

57 กำรลดกำรแพร่ กระจำยของเชื้อดื้อยำสู่ชุมชน
58

นำงสี นวล สำรขันธ์

นำงนำงประภำวดี เวช
พันธ์

สำหรับผู ้เข ้ำอบรมทีผ
่ ลงำนผ่ำนกำรคัดเลือก
ในขัน
้ ตอนกำรแจ ้งหลักฐำนกำรโอนเงิน ให้ระบุประเภทและลำด ับของผลงำนด้วย
และต้องดำเนินกำรลงทะเบียนให้แล้วเสร็จทุกขนตอนภำยในว
ั้
ันที่ 14/1/62
มิเช่นนนแล้
ั้
ว ผลงำนของท่ำนอำจจะถูกยกเลิกกำรตีพม
ิ พ์ ตำมเงือ
่ นไขในประกำศ

ผลงานประเภท CQI
กำรพัฒนำกำรปฏิบตั ิเพื่อป้องกันกำรเกิดปอดอักเสบ
59 จำกกำรใส่ ทอ่ ช่วยหำยใจและกำรใช้เครื่ องช่วยหำยใจ
ในแผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น(ER)
60

โปรแกรมกำรป้องกันกำรแพร่ กระจำยเชื้อดื้อยำ
โรงพยำบำลเวียงป่ ำเป้ำ

นำงสำวรัศมีจนั ทร์ สิ งห์
นำงสิ ริเดือน ภูวสัจจพงษ์ เชื้อ
นำงสำวศันสนี ย ์ เขตกัน

กำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันกำรแพร่ กระจำยเชื้อดื้อ
61 ยำในผูป้ ่ วยรับย้ำยที่เข้ำรับกำรรักษำใน หอผูป้ ่ วยหนัก นำงสำวทิวำกร กล่อม
อำยุรกรรม โรงพยำบำลขอนแก่น
ปัญญำ

นำงสำวนวพรรณ เทพ
โพธำ

นำงอรวัลล์ อรัญสุวรรณ
ชัย

นำงยุวดี บุญลอย

กำรรณรงค์เพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรล้ำงมือลดกำรติดเชื้อ
62 แบคทีเรี ยดื้อยำต้ำนจุลชีพในหอผูป้ ่ วยวิกฤตโรคระบบ
หำยใจ โรงพยำบำลหำดใหญ่
นำงระเบียบ ขุนภักดี

Poster

โรงพยำบำลเวียงป่ ำเป้ำ/งำน
ผูป้ ่ วยในหญิง

Poster

หอผูป้ ่ วยหนักอำยุรกรรม
โรงพยำบำลขอนแก่น

Poster

โรงพยำบำลหำดใหญ่

Poster

โรงพยำบำลเวียงป่ ำเป้ำ/งำน
ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ

Poster
Poster

63

กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผูป้ ่ วยล้ำงไตทำงช่องท้อง
เครื อข่ำยบริ กำรสุ ขภำพอำเภอเวียงป่ ำเป้ำ

64

กำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผูป้ ่ วยหลังปลูกถ่ำยไต ของ
ศูนย์ไตเทียมสรรพสิ ทธิ์
นำงกันติชำ ธนูทอง

สรรพสิ ทธิ ประสงค์

65

กำรดำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำในหอผูป้ ่ วย
ศัลยกรรมระบบประสำท ปี 2561

นำงสำวศรสวรรค์ วงษำ

หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบ
ประสำท โรงพยำบำลขอนแก่น

68 กำรพัฒนำเพื่อลดกำรติดเชื้อวัณโรคในเจ้ำหน้ำที่

นำงสำวสมศรี ซื่ อต่อวงศ์

นำงประภำศรี ใจกล้ำ

นำงอรวัลล์ อรัญสุ วรรณ
ชัย

โรงพยำบำลนครปฐม

นำงสำวคูณวดี ชุมพล

นำงสำวพรทิพย์ คำอ้วน

โรงพยำบำลชลบุรี

Poster
Poster

สำหรับผู ้เข ้ำอบรมทีผ
่ ลงำนผ่ำนกำรคัดเลือก
ในขัน
้ ตอนกำรแจ ้งหลักฐำนกำรโอนเงิน ให้ระบุประเภทและลำด ับของผลงำนด้วย
และต้องดำเนินกำรลงทะเบียนให้แล้วเสร็จทุกขนตอนภำยในว
ั้
ันที่ 14/1/62
มิเช่นนนแล้
ั้
ว ผลงำนของท่ำนอำจจะถูกยกเลิกกำรตีพม
ิ พ์ ตำมเงือ
่ นไขในประกำศ

ผลงานประเภท CQI
71
72
73

กำรควบคุมโรคหัดในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

นำงสำวกุลนันทน์ สำย
นำงสำวสุ ปรี ยำ นิ ธิพำนิช บุตร

กำรพัฒนำแนวทำงกำรดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อยำควบคุม
พิเศษในกลุ่มผูป้ ่ วยหลังผ่ำตัดหู คอ จมูก
นำงสำวณัฐวดี ศิริมำ
ครอบครัวห่ วงใย ป้องกัน UTI ในโรงพยำบำล

74

กำรพัฒนำระบบบริ กำรกำรดูแลผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องช่วย
หำยใจ โรงพยำบำลขอนแก่น

75

กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรล้ำงมือของบุคลำกรในหอ
ผูป้ ่ วยศัลยกรรมกระดูกและข้อชำย 2

76

กำรพัฒนำกำรจัดกำรขยะติดเชื้อมีคมหอผูป้ ่ วยพิเศษ
สงฆ์2โรงพยำบำลขอนแก่น

นำงปรำณี ต สำธุจรัญ

นำงสำวสุ กญั ญำ พันธ์
บุปผำ

โรงพยำบำลมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

Poster

นำงเสำวณี ย ์ วงษำอำจ

สรรพสิ ทธิ ประสงค์ อุบลรำชธำนี

Poster

หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อชำย 1โรงพยำบำลขอนแก่น

Poster

โรงพยำบำลขอนแก่น

Poster

โรงพยำบำลขอนแก่น

Poster

หอผูป้ ่ วยพิเศษสงฆ์2
โรงพยำบำลขอนแก่น

Poster

แผนกกำรพยำบำลอำยุรกรรม
โรงพยำบำลศรี นคริ นทร์

Poster

โรงพยำบำลร้อยเอ็ด

Poster

นำงปิ ยรัตน์ ไชยเชษฐ
นำงสำวอภิสรำ ส่ งเสริ ม
นำงศศิธร แสนศักดิ์
นำงรัชนี กร มนูศิลป์

นำงอัจฉรำวรรณ นำเมือง
จันทร์
รวีวรรณ ทิพเหลือง

นำงเสำวรักษ์ ศรี อระ
พิมพ์

นำงมณี วรรณ เจริ ญสุ ข

กำรควบคุมกำรระบำดของเชื้อดื้อยำK. neumoniae(
77 CRE)ในหอผูป้ ่ วยกึ่งวิกฤตอำยุรกรรม4ข โรงพยำบำล
ศรี นคริ นทร์
นำงพิมพ์ใจ จิตรจักร
78

วิชำกำร กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อใน
โรงพยำบำล ในหอผูป้ ่ วยกุมำรเวชกรรม2

นำงพรทิพย์ ไชยทอง

นำงสุ มิตรำ จุฑำงกูร

นำงสำวกชพรรณ สนอุ นำงสำวเบ็ญจวรรณ
ทำ
คำแหงพล

