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

ผลงานประเภทวิจ ัย
ลำดับที่
1

2

3

4

5

6

7

่ ผลงำน
ชือ
ผลกำรใช ้แนวทำงปฏิบัต ิ เพือ
่ ป้ องกันกำร
้ ดือ
แพร่กระจำยเชือ
้ ยำ ในหอผู ้ป่ วยอำยุรกรรม
โรงพยำบำลฝำง
กำรศึกษำเปรียบเทียบต ้นทุนต่อหน่วยของกำรใช ้ตัว
กรองสำหรับฟอกเลือดด ้วยเครือ
่ งไตเทียมระหว่ำง
กำรใช ้ครัง้ เดียวกับกำรใช ้ซ้ำ
ผลของกำรใช ้วิธก
ี ำรพัฒนำคุณภำพโดยควำมร่วมมือ
้ ในโรงพยำบำลรำชวิถ ี
ในกำรป้ องกันกำรติดเชือ
กำรพัฒนำแนวปฏิบัตใิ นกำรควบคุมกำรระบำดของ
โรคสุกใสในกลุม
่ ผู ้ป่ วยใน สถำบันจิตเวชศำสตร์
สมเด็จเจ ้ำพระยำ
้
ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรเฝ้ ำระวังกำรติดเชือ
ทำงเดินปั สสำวะจำกกำรสวนคำสำยสวนปั สสำวะต่อ
ควำมรู ้ และควำมสำมำรถในกำรดูแลผู ้ป่ วยคำสำย
สวนปั สสำวะทีใ่ ส่ผ ้ำอ ้อมผู ้ใหญ่สำเร็จรูป รพ.มะกำ
รักษ์
ประสิทธิผลกำรใช ้ชุดกำรดูแลผู ้ป่ วยทีใ่ ช ้เครือ
่ งช่วย
หำยใจ ในหอผู ้ป่ วยวิกฤตผู ้ใหญ่ โรงพยำบำลนคร
พิงค์
้
ผลของกำรใช ้โปรแกรมกำรพยำบำลผู ้ป่ วยติดเชือ
แบคทีเรียดือ
้ ยำควบคุมพิเศษต่อควำมรู ้ และกำร
้ แบคทีเรียดือ
ปฏิบัตก
ิ ำรพยำบำลผู ้ป่ วยติดเชือ
้ ยำ
ควบคุมพิเศษของบุคลำกรสุขภำพ ผู ้ป่ วยหนั กใน
โรงพยำบำลโพธำรำม

่ -นำมสกุล1
ชือ

่ -นำมสกุล2
ชือ

่ -นำมสกุล3
ชือ

่ -นำมสกุล4
ชือ

่ -นำมสกุล5
ชือ

สถำนพยำบำล

ผลการพิจารณาให้นาเสนอ

นำงสำวสุมต
ิ รำ ปั ญญำทิพย์

โรงพยำบำลฝำง

Poster

นำงพิจต
ิ รำ ทูลมำลำ

โรงพยำบำลรำช
วิถ ี

Poster

นำงสำวคำพอง คำนนท์

โรงพยำบำลรำช
วิถ ี

Poster

นำงวริศรำ ใจคำปั น

สถำบันจิตเวช
ศำสตร์สมเด็จ
เจ ้ำพระยำ

Poster

โรงพยำบำลมะกำ
รักษ์

Poster

โรงพยำบำลนคร
พิงค์

Poster

โรงพยำบำลโพ
ธำรำม /กระทรวง
สำธำรณสุข

Poster

นำงบุญพำ ทรงจิว๋

นำงสำววำสนำ
เลีย
่ มยองใย

นำงชนกพร อุตตะมะ

นำงสำวนำตยำ ปริกัมศีล

นำงศุภำ เพ็งเลำ

นำงสำวสมใจ สำย
สม

ผลงานประเภทวิจ ัย
ลำดับที่

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

่ ผลงำน
ชือ
กำรวิเครำะห์รป
ู แบบกำรเกิดอุบัตเิ หตุจำกกำรถูกของ
มีคมทิม
่ ตำและสัมผัสสิง่ คัดหลั่งในบุคลำกรทำง
ทันตรรม โรงพยำบำลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ประสิทธิผลของกำรใช ้มำตรกำร VAP Bundle อย่ำง
เคร่งครัด เพือ
่ ลดอัตรำกำรเกิด VAP ในหอผ ูู้ป่วย
หนั กระบบทำงเดินหำยใจและหอผ ูู้ป่วยหนั กอำยุรก
รรม โรงพยำบำลอุตรดิตถ์
ผลของกำรส่งเสริมกำรปฏิบัตก
ิ ำรพยำบำลด ้ำนกำร
้ ในโรงพยำบำล โดย
ป้ องกันและควบคุมกำรติดเชือ
กำรแก ้ไขปั ญหำอย่ำงมีสว่ นร่วมของพีเ่ ลีย
้ งพยำบำล
โรงพยำบำลนครพิงค์
่ งต่อกำรติดเชือ
้ Carbapenem-resistant
ปั จจัยเสีย
Enterobacteriaciae ในหอผู ้ป่ วยอำยุรกรรมโรค
เลือดและมะเร็ง โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี
้ หลังผ่ำตัดซ่อมเอ็นไขว ้หน ้ำ:ทบทวน
กำรติดเชือ
วรรณกรรมแบบบูรณำกำร
ผลของโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรทำควำมสะอำดมือ
ของพยำบำลทีป
่ ฏิบัตงิ ำนในหอผู ้ป่ วย โรงพยำบำล
มะเร็งสุรำษฎร์ธำนี
้
อุบัตก
ิ ำรณ์กำรเกิดภำวะหัวใจหยุดเต ้นผู ้ป่ วยติดเชือ
ในกระแสเลือดทีไ่ ด ้รับกำรฟอกเลือดด ้วยเครือ
่ งไต
เทียม โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์
้ จำกกำรสอดใส่อป
ผลกระทบของกำรติดเชือ
ุ กรณ์
ทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลรำชวิถ ี

่ -นำมสกุล1
ชือ

นำงนิลบ
ุ ล ไทยรัตน์

่ -นำมสกุล2
ชือ

พีรพงษ์ ตัวงำม

่ -นำมสกุล3
ชือ

่ -นำมสกุล4
ชือ

่ -นำมสกุล5
ชือ

นำงสำวรัตติพร กำย
เพชร

สถำนพยำบำล ผลการพิจารณาให้นาเสนอ
โรงพยำบำลทัน
ตกรรม คณะทันต
แพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิด
ล
Poster

นำงสำวลัดดำวรรณ์ จรรยำนะ

รพ. อุตรดิตถ์

Poster

นำงสำวสุทธิพันธ์ ถนอมพันธ์

โรงพยำบำลนคร
พิงค์

Poster

นำงศจีรัตน์ โกศล

โรงพยำบำลสุ
รำษฎร์ธำนี

นำงสำวศิรเิ อมอร วิชำชำติ

นำงปำณบงกช มูลสิน

นำงสำวนงนภัส เด็กหลี

นำงสำววรำภรณ์ อุตทอง
นำงสำวจินต์จท
ุ ำ แก ้วมำก

นำงกันติชำ ธนูทอง
นำงสำวคำพอง คำ
นนท์

ควำมรู ้ ทัศนคติ และกำรปฏิบัตเิ กีย
่ วกับกำรป้ องกัน
้ ในผู ้ป่ วยมะเร็งของพยำบำลวิชำชีพ หอ
กำรติดเชือ
ผู ้ป่ วยใน โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี

นำงยุวลี ฉำยวงศ์

นำงลลิตำ กล ้ำหำญ
นำงหนึง่ ฤทัย แรง
น ้อย

ผลกำรให ้ควำมรู ้แบบมีสว่ นร่วมต่อควำมรู ้และกำร
ปฏิบัตข
ิ องพยำบำลในกำรดูแลผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี ำวะติด
้ ทีเ่ ข ้ำรับกำรรักษำในหอผู ้ป่ วยสำมัญอำยุรกรรม
เชือ
โรงพยำบำลชลบุร ี

่ ต่อวงศ์
นำงสำวสมศรี ซือ

โรงพยำบำล
สรรพสิทธิประสงค์

Poster

โรงพยำบำล
มะเร็งสุรำำฎร์ธำนี

Poster

โรงพยำบำล
สรรพสิทธิประสงค์
โรงพยำบำลรำช
วิถ ี
นำงกัลยำณี
เหมันต์ นำงสำว
อุบลพร ดวงดี

รศ.ดร.นงเยำว์
ผศ.ดร.นงครำญ วิเศษกุล เกษตรภิบำล

Oral อันดับ 3

Poster
Poster

โรงพยำบำล
มะเร็งอุดรธำนี

Poster

โรงพยำบำลชลบุร ี

Poster

ผลงานประเภทวิจ ัย
ลำดับที่
18

19

20

21

24

่ ผลงำน
ชือ
กำรปนเปื้ อนในสำรน้ ำของแอมพูลพลำสติกชนิดมี
ฝำครอบและไม่มฝ
ี ำครอบขณะเปิ ดใช ้งำน
้ ทีเ่ ป็ นสำเหตุกำรติดเชือ
้ เยือ
่ งท ้อง
กำรศึกษำเชือ
่ บุชอ
อักเสบในผู ้ป่ วยล ้ำงไตทำงช่องท ้องโรงพยำบำลล
สรรพสิทธิประสงค์
ผลกำรใช ้แนวปฏิบัตริ ว่ มกับมำตรกำรส่งเสริมแบบ
้ ปอดอักเสบจำกกำร
ใหม่ในกำรป้ องกันกำรติดเชือ
นอนโรงพยำบำล
ผลกำรใช ้แนวปฏิบัตท
ิ ำงกำรพยำบำลในกำรป้ องกัน
้ ทำงเดินปั สสำวะทีส
ั พันธ์กับ กำรใส่สำย
กำรติดเชือ
่ ม
สวนปั สสำวะ
กำรเปรียบเทียบลักษณะและผลกำรรักษำผู ้ป่ วยโรค
เรือ
้ นทีเ่ ป็ นคนไทยและไม่ใช่ไทย ณ.ศูนย์บริกำรโรค
ในเขตเมือง ปี 2551-2560

่ -นำมสกุล1
ชือ
นำงสุภำพ ลิม
้ เจริญ

่ -นำมสกุล2
ชือ
นำงปำลิดำ นรำวุฒ ิ
พร

่ -นำมสกุล3
ชือ

นำงสิรน
ิ ำฎ ระวีวรรณ
นำงสำวปุณณดำ ธนกิจพรป
ภำ

นำงสำวทิวำกร กล่อมปั ญญำ

นำงเขมกร เทีย
่ งทำงธรรม

พญ.วรงค์กช
นำงสำวสุพัตรำ นิลศิร ิ เชษฐพันธ์

่ -นำมสกุล4
ชือ

่ -นำมสกุล5
ชือ

สถำนพยำบำล
โรงพยำบำล
นครปฐม
โรงพยำบำล
สรรพสิทธิ
ประสงค์
อุบลรำชธำนี
โรงพยำบำลแม่
จัน
หอผู ้ป่ วยหนั กอำยุ
รกรรม
โรงพยำบำล
ขอนแก่น
สถำบันป้ องกัน
ควบคุมโรคเขต
เมือง

ผลการพิจารณาให้นาเสนอ

Oral อันดับ 1

Poster

Oral อันดับ 2

Poster

Poster

