
 

 

ประกาศสมาคมพยาบาลด0านการป2องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ (สพปร.) 

เร่ือง รายช่ือผลงานวิชาการท่ีผGานการพิจารณาให0นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICN Forum คร้ังท่ี 16 

ระหวGางวันท่ี 9 – 11 พฤษภาคม 2565 รูปแบบการประชุมทางไกล 

............................................................................................ 
 

ตามที่สมาคมพยาบาลด/านการป4องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.) ได/มีหนังสือเชิญให/ผู/สนใจสLงผลงาน

วิชาการเกี่ยวกับการป4องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อพิจารณานำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งท่ี 

16 ที่จะจัดขึ้นระหวLางวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเปcนการประชุมทางไกล โดยรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ไปแล/วนั้น บัดนี้สมาคมพยาบาลด/านการป4องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.) ได/พิจารณาผลงานวิชาการทั้ง 3 

ประเภท เรียบร/อยแล/ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ จึงขอประกาศรายชื่อผลงานวิชาการฯ ที่ได/รับ

การพิจารณานำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 16 จำนวนทั้งหมด 62 เรื่อง โดยแบLงเปcน ผลงานวิจัย 

14 เรื่อง ผลงานนวัตกรรม 8 เรื่อง และผลงาน CQI 40 เรื่อง ตามบัญชีรายชื่อผลงานที่แนบท/ายน้ี และขอให/ผู/ที่ได/รับ

การพิจารณาผลงานวิชาการปฏิบัติดังน้ี  

1. การลงทะเบียนและชำระคLาลงทะเบียนการเข/ารLวมประชุม ผู/สLงผลงานวิชาการที่ผLานการคัดเลือก จะต/อง

ลงทะเบียนและชำระคLาลงทะเบียนการเข/ารLวมประชุม ICN Forum ครั้งที่ 16 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2565 หาก

ไมLปรากฎรายชื่อผู/สLงผลงานวิชาการที่ผLานการคัดเลือกชำระเงินภายในระยะเวลาดังกลLาว ขอสงวนสิทธ์ิการตีพิมพq

ผลงาน และให/ถือวLาสละสิทธิ์ในการนำเสนอผลงานโดยอัตโนมัติ โดยให/แจ/งชำระคLาลงทะเบียน พร/อมลำดับ ชื่อ และ

ประเภทผลงานท่ีได/รับการคัดเลือก ใน Line OA ของสมาคมฯ 

2. การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ  

2.1 การนำเสนอด0วยวาจา (Oral Presentation) ผู/ที่ได/รับการคัดเลือก (วิจัยลำดับที่ 1-5, นวัตกรรม

ลำดับที่ 1-2 และ CQI ลำดับที่ 1-8) นำเสนอผLาน Zoom application ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 

08.30-10.00 น. โดยให/เวลานำเสนอผลงานและวิพากษq เรื่องละ 15 นาที ขอให/ผู/นำเสนอเตรียมไฟลqนำเสนอด/วย

โปรแกรม Microsoft Power Point และผลงานท่ีต/องการ Show and Share โดย 

  ผลงาน CQI เร่ืองท่ี 1 – 5 นำเสนอในห/องท่ี 1  

  ผลงานวิจัย  เร่ืองท่ี 1 – 5 นำเสนอในห/องท่ี 2 

  ผลงานนวัตกรรม เร่ืองท่ี 1 – 2 และผลงาน CQI เร่ืองท่ี 6 – 8 นำเสนอในห/องท่ี 3  

     2.2 การซักซ0อมการนำเสนอด0วยวาจา ผLาน Zoom application คณะผู/จัดการประชุมจะติดตLอกับผู/นำ

เสนอผลงานวิชาการด/วยวาจาท้ังหมด เพ่ือซักซ/อมกLอนการนำเสนอในวันจริง อยLางน/อย 1 วัน  

2.3 การนำเสนอแบบโปสเตอรl (Poster Presentation) ทุกผลงานวิชาการที่ผLานการพิจารณาให/

นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICN Forum 16 เจ/าของผลงานจะต/องจัดทำโปสเตอรqแบบ electronic file โดยใช/พ้ืน



หลังเปcน Format ที่ทางสมาคมฯ จัดเตรียมไว/ให/ แล/วให/สLงโปสเตอรqแบบ electronic file มาทาง Line OA ของ 

สมาคมฯ ภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 เพ่ือนำเผยแพรLผLานทาง web site สมาคมฯ ในวันประชุมวิชาการฯ  

 3. การโหวตผลงานวิชาการแบบโปสเตอรq (Popular vote)  ทางสมาคมฯ จะเป�ดให/ผู/เข/ารLวมประชุมโหวต

ผลงานวิชาการ ตั้งแตLวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.00 น. 

หลังจากน้ันจะนับคะแนนเรียงจากคะแนนมากท่ีสุดลงไปจำนวน 5 ลำดับ กรณีท่ีมีผลงานนำเสนอด/วยวาจาอยูLในลำดับ

ท่ี 1 ถึง 5 จะผLานผลงานวิชาการน้ันๆ และเล่ือนผลงานวิชาการโปสเตอรqเปcนลำดับถัดไปข้ึนมาแทนให/ครบ 5 รางวัล  

4.  คLาตอบแทนผลงานวิชาการท่ีได/รับการคัดเลือก จะได/รับคLาตอบแทนดังน้ี  

5.1 คLาตอบแทนผลงานวิชาการประเภทดีเย่ียม รางวัลละ 1,500 บาท 

5.2 คLาตอบแทนผลงานวิชาการประเภทดีเดLน รางวัลละ 1,000 บาท 

5.3 คLาตอบแทนผลงานโปสเตอรq Popular vote 5 รางวัลๆ ละ 500 บาท 

 5. บทคัดยLอผลงานวิชาการทุกเรื่องที่ได/รับการพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ จะเผยแพรLแบบ 

electronic file ผLานทาง web site สมาคมฯ  

 6. การรับใบเกียรติบัตรผลงานวิชาการ ผู /ที ่ได/รับการคัดเลือกผลงานวิชาการ สามารถดาวนqโหลดใบ                 

เกียรติบัตร ผLานทาง web site ของสมาคมฯ  
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  18 เมษายน  2565  
 

           

 (นางกุลดา  พฤติวรรธนq) 

นายกสมาคมพยาบาลด/านการป4องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ  

 

 

 

 

 

 

 



1. ผลงานวิจัย จํานวน 14 เรื่อง

2. ผลงานนวัตกรรม จํานวน  8  เรื่อง

3. ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) จํานวน  40 เรื่อง 

1. ผลงานวิจัย  จํานวน 14 เรื่อง  ดังน้ี 

วิจัยท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ หมายเหตุ

14
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากเช้ือด้ือยาหลายขนาน

ในผู้ป่วยท่ีใส่เครื่องช่วยหายใจ  
นางอรดา สีหาราช  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  วาจา ดีเย่ียม

7 ผลของโปรแกรม ORAVAP ต่อผลลัพธ์ท่ีคัดสรรในผู้ป่วยวิกฤตท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ   นางอรดา สีหาราช  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  วาจา ดีเย่ียม

3

อุบัติการณ์ และปัจจัยเส่ียงท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae 

ด้ือต่อยา Carbapenem ในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม ด้วยอาการปอด

อักเสบ และติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

นางสาวนาตยา ปริกัมศีล  โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี  วาจา ดีเด่น

2
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการป้องกันการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ ของบุคลากร

ในช่วงการระบาดโควิด19 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
นางสาวนาตยา ปริกัมศีล  โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี  วาจา ดีเด่น

10
ผลลัพธ์การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วยคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง

 ในโรงพยาบาลท่ัวไป 
กัญญณัท ชัยเลิศ  โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก วาจา ดีเด่น

1

การศึกษาความไว ความจำเพาะ และความถูกต้องของการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kits 

เปรียบเทียบกับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แบบ Real time 

RT-PCR ณ จุดให้บริการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภาคสนาม 

กรุงเทพมหานคร 

ไมลา อิสสระสงคราม  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง   โปสเตอร์

4
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติการป้องกันการติดเช้ือด้ือยาของบุคลากรการ

พยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมัญจาคีรี 
นางนงลักษณ์ แก้วศรีบุตร  โรงพยาบาลมัญจาคีรี  โปสเตอร์

รายชื่อผลงานวิชาการท่ีผ่านการพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ ICN Forum 16 (9 – 11 พฤษภาคม 2565)



วิจัยท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ หมายเหตุ

5

ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือแบบมาตรฐาน ด้านการ

ทำความสะอาดมือ และการสวมเครื่องป้องกัน ของบุคลากรทางการพยาบาล งานการ

พยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

นางพัชรินทร์ เนตรสว่าง 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

หอผู้ป่วยพิเศษบุญสม 7 งานการ

พยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง  

โปสเตอร์

6
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการติดเช้ือด้ือยาอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
นางศจีรัตน์ โกศล 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานด้าน

การควบคุมและป้องกันการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล 

โปสเตอร์

8
ประสิทธิผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเช้ือท่ีตำแหน่ง

ผ่าตัดของบุคลากรพยาบาล 
นวรัตน์ จารุพันธ์ 

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โปสเตอร์

9 ลักษณะและผลกระทบของผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดในโรงพยาบาลท่ัวไป  มงคล สุริเมือง  โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก  โปสเตอร์

11
ผลการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันอุบัติเหตุจากเข็มท่ิมตำและของ

มีคมบาด ในโรงพยาบาลลําพูน 
นางมาลีวรรณ เกษตรทัต  โรงพยาบาลลําพูน  โปสเตอร์

12
สถานการณ์การติดเช้ือและแนวโน้มของยาต้านจุลชีพท่ีไวต่อเช้ือในผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาใน

โรงพยาบาล สิเกา จ.ตรัง 
นางพันธ์ทิพย์ คงศร ี โรงพยาบาลสิเกา  โปสเตอร์

13
การศึกษาการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี ในผู้รับบริการกลุ่มเส่ียง ท่ีมารับบริการ ณ

 ศูนย์นวัตกรรมคลินิกเขตเมือง 
นางเขมกร เท่ียงทางธรรม  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  โปสเตอร์



2. ผลงานนวัตกรรม จํานวน  8  เรื่อง  ดังน้ี

นวัตกรรม

ท่ี
ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ หมายเหตุ

5 การส่ือสารในหอผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ 
นางมาลินันท์ พิมพ์พิสุทธิ

พงศ์ 
โรงพยาบาลพล  วาจา ดีเย่ียม

3
ประสิทธิผลของโครงการ E-Learning Anyone , Anywhere , Anytime สําหรับ

บุคลากรสุขภาพ 
ยุพดี บุญธรรม 

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วาจา ดีเย่ียม

1
การพัฒนาวิธีการบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล ด้วยโปรแกรมบันทึก

เฝ้าระวังการติดเช้ือ  
นางสาวอภิชญา วงค์คม  โรงพยาบาลสวนปรุง  โปสเตอร์

2
รูปแบบการนิเทศด้านการป้องกันการติดเช้ือโควิด 19 ในหอผู้ป่วยแยกโรค โรงพยาบาลสุ

ราษฎร์ธานี : นวัตกรรมกระบวนการ 
นางศจีรัตน์ โกศล 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานการ

พยาบาลด้านการควบคุมและป้องกัน

การติดเช้ือ  

โปสเตอร์

4 กล่องอุปกรณ์โควิด  นางสาว นันทิกานต์ อ้วนทา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  โปสเตอร์

6 KAPAO  นางสาวขนิษฐา ทับทิมไทย 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

หอผู้ป่วยวิกฤติแรงดันลบ ICU Covid 
โปสเตอร์

7 กล่อง เก็บ-เช็ค-ชัวร์  นางสาวขนิษฐา ทับทิมไทย 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

หอผู้ป่วยวิกฤติแรงดันลบ ICU Covid 
โปสเตอร์

8 COVID19ปลอดภัยด้วยLine Notify นางนันทิมา ไชยโภชน ์ โรงพยาบาลพล  โปสเตอร์



3. ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) จํานวน 40 เรื่อง 

CQI ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ หมายเหตุ

8 การพัฒนาระบบเพ่ือลดการติดเช้ือวัณโรคในบุคลากรจากการปฏิบัติงาน  นางสาวลาวัลย์ เอ่ียมสะอาด  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า   วาจา ดีเย่ียม

38
พัฒนาแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ covid-19 ในการบริการตรวจสมรรถภาพปอด

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ดารารัตน์ จันทา  โรงพยาบาลศรีนครินทร์   วาจา ดีเย่ียม

6 การพัฒนาการป้องกันและดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงช้ัน 4 
นางณัฏฐนิช เกศริน

หอมหวล 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  วาจา ดีเด่น

28 การพัฒนาแนวทางเตรียมผ่าตัดในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19   พ.ต.หญิงปิยวรรณ บุญสาร  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  วาจา ดีเด่น

17
ผลของการส่งเสริมการถอดสายสวนปัสสาวะเมื่อหมดข้อบ่งช้ี เพ่ือป้องกันการติดเช้ือ CAUTI

 ในหอผู้ป่วย 4ข2 
นางสาวบุณณดา ลือจันดา  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  วาจา ดีเด่น

23
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือตามวิธีการแพร่กระจายเช้ือ ใน

บุคลากรทางการพยาบาลแบบกลยุทธ์หลากหลายวิธี 
ภัทรวดี ชมภูพงษ์ 

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วาจา ดีเด่น

4
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยากลุ่มเส่ียงสูงเพ่ือป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลาย

อักเสบ ( Phlebitis ) ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงช้ัน 4  
นางอรินท์พร โสภาพันธ์  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   วาจา ดีเด่น

22 Safety Prone Procedure for the patient COVID-19  นางสาวอ้อมใจ พูลสวัสด์ิ  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  วาจา ดีเด่น

1 การพัฒนาระบบการป้องกันการติดเช้ือ COVID 19 ในผู้ป่วยและบุคลากร  นางสาวนาตยา ปริกัมศีล  โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี  โปสเตอร์

2 โครงการ การให้บริการผู้ติดเช้ือโควิด-19 ของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข.  นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โปสเตอร์



CQI ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ หมายเหตุ

3
พัฒนารูปแบบการรายงานเมื่อบุคลากรเกิดอุบัติเหตุเข็มท่ิมตํา ของมีคมบาด และสัมผัส

เลือดหรือสารคัดหล่ังผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน 
นางสุนารี ไชยเลิศ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  โปสเตอร์

5
การรณรงค์เพ่ิมประสิทธิภาพการทำความสะอาดมือในสถานการณ์การระบาด COVID-19 

ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
นางสาวลาวัลย์ เอ่ียมสะอาด  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี  โปสเตอร์

7
การบริหารจัดการศพผู้ป่วยโควิด-19 ปลอดภัย แบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา ใน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
นางอัมรา ศิริทองสุข 

หน่วยควบคุมการติดเช้ือ งานบริการ

พยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทย์ศาสตร์  

โปสเตอร์

9
การพัฒนาแนวทางการใช้อุปกรณ์ในการให้สารน้ำเพ่ือป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำส่วน

ปลายอักเสบ โรงพยาบาลโพนพิสัย 
นายนเรนทร์ฤทธิ์ ผาจันทร์  โรงพยาบาลโพนพิสัย  โปสเตอร์

10
การพัฒนาระบบการคัดกรองก่อนให้บริการ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 ในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
นางอรวรรณ เข่ือนเพชร  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  โปสเตอร์

11 ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ  วิริญดา กัมมันโต  โรงพยาบาลหาดใหญ่  โปสเตอร์

12 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือวัณโรคในบุคลากร  นางสราวดี สมหมาย  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โปสเตอร์

13 โครงการจัดการห้องผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการติดเช้ือในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและตับ  นางพัชรินทร์ เนตรสว่าง  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โปสเตอร์

14
การบริหารจัดการในการควบคุมการระบาดภาวะวิกฤติโควิด แบบ Bubble and Seal

 หอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นายปริญญา วุฒิสาร  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โปสเตอร์

15 ถอดบทเรียน ICN บ้านนอก กับการจัดการการระบาด COVID -19   นางสาววิไลลักษณ์ สีขาว  โรงพยาบาลปรางค์กู่  โปสเตอร์

16 COVID FREE SETTING: จริงจัง จริงใจ ในการดําเนินงาน  นางสาววิไลลักษณ์ สีขาว  โรงพยาบาลปรางค์กู่  โปสเตอร์

18
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ/ติดเช้ือโควิด-19 ใน

ห้องคลอดรพ.ปรางค์กู่ 
นางรสพร คําโท  โรงพยาบาลปรางค์กู่  โปสเตอร์



CQI ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ หมายเหตุ

19
การเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรอง คัดแยกผู้ป่วยตามช่องทางการแพร่กระจายเช้ือแบบ mix

 method 
มนทิพย์ หนูเอียด 

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ 

จ.ตรัง 
โปสเตอร์

20 ผลการใช้ CAUTI Bundle Care ดัดแปลงในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์   วิสุณี ประทุมมาตย์  โรงพยาบาลศิริราช  โปสเตอร์

21
ประสิทธิผลของการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย

หายใจใน ICU โดย ใช้ VAP bundle “WHAPO” 
นางสาวสิริญา เกตุชัยภักด์ิ 

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โปสเตอร์

24 โครงการส่งเสริมบุคลากรทางการพยาบาลในการจัดการขยะติดเช้ืออย่างต่อเนื่อง  ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ 
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โปสเตอร์

25 โครงการส่งเสริมบุคลากรเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลอย่างยันยืน  นางสาววิรวี บุญลือ 
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โปสเตอร์

27
ผลการประเมินตนเองด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

เขตสุขภาพท่ี 3 
นางธนวรรณ เอ่ียมรอด 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 

จ.นครสวรรค ์
โปสเตอร์

30 การเตรียมความพร้อมการถอดท่อช่วยหายใจผู้ป่วยติดเช้ือ Covid19  นางสาวขนิษฐา ทับทิมไทย 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

หอผู้ป่วยวิกฤติแรงดันลบ CICU 
โปสเตอร์

31 ลดการติดเช้ือปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยการแปรงฟัน  ลัดดา ผลรุ่ง  โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก  โปสเตอร์

32
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะหลังการแพร่กระจายเช้ือโควิด-19ของหอผู้ป่วย 

MICU2 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
นางสาวพรนภัส ชามะรัตน์ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หอผู้ป่วย 

MICU2 
โปสเตอร์

33 การส่งเสริมนโยบาย Covid Free Setting โรงพยาบาลอุดรธานี  จิณห์ระพีร์ แซ่เอ่ียว  โรงพยาบาลอุดรธานี  โปสเตอร์

34 บทบาทICNในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19  นางจรุงศรี อุมา  โรงพยาบาลเทพา  โปสเตอร์

35 การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันแผลผ่าตัดติดเช้ือ  ร.อ. หญิงศรัญญา ย่ังยืน  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  โปสเตอร์

36 รู้ก่อน หยุดโรคระบาด เรือนจำปันสุข  ร.ท.หญิงรัชดาภรณ์ ศรีรักษ์  โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต  โปสเตอร์



CQI ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ หมายเหตุ

37
พัฒนาคุณภาพการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือแบคทีเรียด้ือยาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

ช้ัน5โดยใช้Proctor's Model Clinical supervision 
นางสุจิตรา เขตคํา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  โปสเตอร์

39 COVID-19 Blood purification team  นางสาวขนิษฐา ทับทิมไทย 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

หอผู้ป่วยวิกฤติแรงดันลบ ICU Covid 
โปสเตอร์

40 High dose Short Course CRRT(HDSC)  นางสาวขนิษฐา ทับทิมไทย 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

หอผู้ป่วยวิกฤติแรงดันลบ ICU covid 
โปสเตอร์

41
ความเเม่นยำของ ROX Index เเละการเปล่ียนเเปลงของค่า ROX ในการทํานายความ

ล้มเหลวจากการใช้ HFNCในผู้ป่วยปอดอักเสบจากการติดเช้ือ COVID-19 
นางสาวขนิษฐา ทับทิมไทย 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

หอผู้ป่วยวิกฤติแรงดันลบ ICU covid 
โปสเตอร์

42
การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมข.เพ่ือตรวจATKของ

หน่วยงาน 
นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โปสเตอร์


