สำหรับผู ้เข ้ำอบรมทีผ
่ ลงำนผ่ำนกำรคัดเลือก
ในขัน
้ ตอนกำรแจ ้งหลักฐำนกำรโอนเงิน ให้ระบุประเภทและลาด ับของผลงานด้วย
และต้องดาเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จทุกขนตอนภายในว
ั้
ันที่ 14/1/62
มิเช่นนนแล้
ั้
ว ผลงานของท่านอาจจะถูกยกเลิกการตีพม
ิ พ์ ตามเงือ
่ นไขในประกาศ

ผลงานประเภท นว ัตกรรม
่ ผลงำน
ลำดับที่
ชือ
IC&IT
1
เรำทำได ้
2
ประสิทธิผลกำรใช ้โปรแกรม IC BKHos.ในกำรเฝ้ ำ
3
้ โรงพยำบำลบึงกำฬ
ระวังกำรติดเชือ
นวัตกรรม ปลดล็อค...ผ ้ำเจำะกลำง
4
แนวปฏิบัตก
ิ ำรพยำบำลในกำรทำแผลแบบ
5
สุญญำกำศ
นวัตกรรม Magic Box มหัศจรรย์ FIFO
6
ชุดแดงเดือด
7
หนูน ้อยช่วยเตือน แผนผังวงล ้อมหัศจรรย์ Real time
8
IC
กล่อง Blacklight กระตุ ้นเตือนใจให ้ล ้ำงมือ
9

สถำนพยำบำล
โรงพยำบำลป่ ำบอน
โรงพยำบำลฝำง

ผลการ
พิจารณา
นาเสนอ
Poster
Poster

นำงวัลลภำ ช่ำงเจรจำ
นำงเปรมวดี พัฒนสิรก
ิ ล
ุ

โรงพยำบำลบึงกำฬ
โรงพยำบำลทับคล ้อ

Oral อ ันด ับ 1
Poster

นำยอภิวฒ
ั น์ สุขรักษำ
นำยนรินทร์ พิพัฒนวรคุณ
นำงไพรินทร์ ไฝจันทึก

โรงพยำบำลบำงปะหัน
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลนครพิงค์

Poster
Poster
Poster

นำงไพรินทร์ ไฝจันทึก
นำงสำวศิรพ
ิ ร พิบล
ู ย์

โรงพยำบำลนครพิงค์
โรงพยำบำลนครพิงค์
โรงพยำบำลมหำรำช
นครรำชสีมำ ศูนย์ IC
รพ.สอง งำนป้ องกันและ
้
ควบคุมกำรติดเชือ

Poster
Poster

่ -นำมสกุล1
ชือ
วรรณำ ชุมสุวรรณ์
นำงสำวสุมต
ิ รำ ปั ญญำทิพย์

10

่ งของกำรติดเชือ
้ ดือ
แบบประเมินควำมเสีย
้ ยำ CRE

นำงสำวสุภำพร ศรีพนม

11

อุปกรณ์ชว่ ยกำงห่ำงสนิม

นำงวำสนำ สวนพุฒ

12
13
14
15

LPH Safety Box
นวัตกรรม เก็บหนูหน่อย
้
แผ่นรองป้ องกันแพร่กระจำยเชือ
้ UTI/ CAUTI หอพิเศษ
แบบวิเครำะห์กำรติดเชือ
พระปทุมวรรำชสุรย
ิ วงศ์ 1

นำงปิ ยพันธ์ วะนะสุข
นำงสำวประไพ เจ็ดพีน
่ ้องร่วมใจ
นำงสำวบังอร ชูชะเอม
นำงสำวพรวรินท์ บุญค ้อม

่ -นำมสกุล2
ชือ
นำงสุไหม โพธิน
์ ำค

่ -นำมสกุล3
ชือ
กัลยำ คงสุด

่ -นำมสกุล4
ชือ

่ -นำมสกุล5
ชือ

นำงสำววิภำพร ศรีสน
ุ ทร

นำงอรอนงค์ เกียล่น

นำงสำวนวลจันทร์
สุพรรณ

นำงสำวปำริฉัตร์ มัทวำนุ
กูล
นำงปำณบงกช มูลสิน

นำงอนงค์รักษ์ สำระ
วิถ ี

นำงสำวอนั ญญำ ทำ
ทอง

นำงสำวศิรเิ อมอร
วิชำชำติ

Oral อ ันด ับ 2
Poster

โรงพยำบำลลำปำง
โรงพยำบำลนครปฐม

Poster
Poster

โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลสรรพสิทธิ
ประสงค์

Poster
Oral อ ันด ับ 3

ผลงานประเภท นว ัตกรรม
ลำดับที่
17
19
20
22
23
24
25

่ ผลงำน
ชือ

่ -นำมสกุล1
ชือ

่ -นำมสกุล2
ชือ
นำงสำวสุจต
ิ รำ? วรรณ
กล่องใส่สำยส่งเลือดแบบ First In First Out
นำงสำวยศสนั นท์ สิทธิภป
ู่ ระเสริฐ สิงห์?
ลูกบอลมหัศจรรย์ ทำฉั นฉี่
นำงเสำวลักษณ์ คล ้ำยสถิตย์
นำงสำวประภัสสร
นวัตกรรม "Smart Cushion เบำะป้ องกันแผลกดทับ" นำงสำวณั ฐกำนต์ วงศ์ด ี
ควำญช ้ำง
Light and Sound กระตุ ้นเตือนใจให ้ล ้ำงมือ
นำยนั ฐพงษ์ รินอินทร์
นำงจำรุณี ตันธะนำ
นำงจุฑำรัตน์ สุพรรณจิต
นวัตกรรม "ผ ้ำจุฑำรัตน์ ผูกรักถักทอต่อชีวต
ิ "
นำงสำวรุจริ ำ วงษำพรหม
วนำ
กำรเก็บรักษำเวชภัณฑ์ทท
ี่ รงคุณภำพ "อีเอสพี8266" นำงวิมลมำศ ขวำธิจักร
นำยวันชัย ขวำธิจักร
จัดกำรระบบสำรสนเทศด ้ำนกำรป้ องกันและควบคุม
้ แบบ real time ฟรี ๆ
กำรติดเชือ
นำงรติชยำ แก ้วกันใจ

่ -นำมสกุล3
ชือ

บังอร สิงห์แก ้ว
นำงชุรรี ัตน์ มำพริก
นำงสำวประภัสสร
ควำญช ้ำง

่ -นำมสกุล4
ชือ

นำงสำวกรรณิกำร์
สมบูรณ์

บังอร สิงห์แก ้ว

่ -นำมสกุล5
ชือ

สถำนพยำบำล

โรงพยำบำลรำชวิถ ี
โรงพยำบำลสิงหนคร
นำงสำวมธุรำ มุง่
โรงพยำบำลสรรพสิทธิ
สิน
ประสงค์
โรงพยำบำลน่ำน
นำงสำวปิ ยะวรรณ โรงพยำบำลสรรพสิทธิ
กิง่ จันทร์
ประสงค์
โพนนำแก ้ว
โรงพยำบำลฮอด

ผลการ
พิจารณา
นาเสนอ
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster

