
 

 

ประกาศสมาคมพยาบาลด0านการป2องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ (สพปร.) 

เร่ือง รายช่ือผลงานวิชาการท่ีผGานการพิจารณาให0นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICN Forum คร้ังท่ี 17 

ระหวGางวันท่ี 6 – 8 กุมภาพันธ\ 2566 ณ ศูนย\ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหมG 

 

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

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

ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการป4องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อพิจารณานำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICN 

Forum ครั้งที่ 17 ที่จะจัดขึ้นระหวLางวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ` 2566 ณ ศูนย`ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

จังหวัดเชียงใหมL โดยรับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ไปแล/วนั้น บัดนี้สมาคมพยาบาลด/านการป4องกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.) ได/พิจารณาผลงานวิชาการทั้ง 3 ประเภท เรียบร/อยแล/ว โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการวิชาการ จึงขอประกาศรายชื่อผลงานวิชาการฯ ที่ได/รับการพิจารณานำเสนอในงานประชุมวิชาการ 

ICN Forum ครั้งที่ 17 จำนวนทั้งหมด 147 เรื่อง โดยแบLงเปiน ผลงานวิจัย 23 เรื่อง ผลงานนวัตกรรม 21 เรื่อง 

และผลงาน CQI 103 เรื่อง ตามบัญชีรายชื่อผลงานที่แนบท/ายน้ี และขอให/ผู/ที่ได/รับการพิจารณาผลงานวิชาการ

ปฏิบัติดังน้ี  

1. การลงทะเบียนและชำระคLาลงทะเบียนการเข/ารLวมประชุม ผู/สLงผลงานวิชาการที่ผLานการคัดเลือก 

จะต/องลงทะเบียนและชำระคLาลงทะเบียนการเข/ารLวมประชุม ICN Forum ครั้งที่ 17 ภายในวันที่ 17 มกราคม 

2566 หากไมLปรากฎรายช่ือผู/สLงผลงานวิชาการที่ผLานการคัดเลือกชำระเงินภายในระยะเวลาดังกลLาว ขอสงวนสิทธ์ิ

การตีพิมพ`ผลงาน และให/ถือวLาสละสิทธิ์ในการนำเสนอผลงานโดยอัตโนมัติ โดยให/แจ/งชำระคLาลงทะเบียน พร/อม

ลำดับ ช่ือ และประเภทผลงานท่ีได/รับการคัดเลือก ใน Line OA ของสมาคมฯ (@thainapci.org) 

2. การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ  

2.1 การนำเสนอด0วยวาจา (Oral Presentation) ผู /ที ่ได/ร ับการคัดเลือก (วิจัยลำดับที ่ 1-3, 

นวัตกรรมลำดับที ่ 1-3 และ CQI ลำดับที ่ 1-3) นำเสนอบนเวที ในวันอังคารที ่ 7 กุมภาพันธ̀ 2566 เวลา                  

13.00 – 14.30 น. โดยให/เวลานำเสนอผลงานและวิพากษ̀ เรื่องละ 15 นาที ขอให/ผู/นำเสนอเตรียมไฟล`นำเสนอ

ด/วยโปรแกรม Microsoft Power Point  โดย 

  ผลงาน CQI เร่ืองท่ี 1 – 3 นำเสนอในห/องประชุมท่ี 1  

  ผลงานวิจัย  เร่ืองท่ี 1 – 3 นำเสนอในห/องประชุมท่ี 2 

  ผลงานนวัตกรรม เร่ืองท่ี 1 – 3 นำเสนอในห/องประชุมท่ี 3 

และผลงานวิชาการที่ได/รับการคัดเลือกให/นำเสนอด/วยวาจา (Oral Presentation) ทั ้ง 9 เรื ่อง ขอให/จัดทำ

โปสเตอร̀ให/เหมาะสมกับบอร`ดที่เตรียมไว/ โดยบอร`ดมีขนาด กว0าง 80 เซนติเมตร X สูง 120 เซนติเมตร โดย

สามารถนำโปสเตอร` มาติดที่บอร`ดหน/าห/องประชุม ตั้งแตLวันที่ 5 กุมภาพันธ` 2566 เวลา 17.00 น. เปiนต/นไป 

(ต/องนำวัสดุอุปกรณ̀สำหรับติดบอร̀ดมาด/วย เชLน เทปกาว เปiนต/น) 

2.2 การนำเสนอแบบโปสเตอร\ (Poster Presentation) ทุกผลงานวิชาการที่ผLานการพิจารณาให/

นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICN Forum 17 เจ/าของผลงานจะต/องจัดทำโปสเตอร`แบบ electronic file โดยใช/



พื้นหลังเปiน Format ที ่ทางสมาคมฯ จัดเตรียมไว/ให/ (สามารถ download format ในการจัดทำโปสเตอร̀                  

ผLาน web site ของสมาคมฯ) และให/สLงโปสเตอร`แบบ electronic file มาทาง Line OA ของสมาคมฯ ภายใน

วันท่ี 1 กุมภาพันธ̀ 2566 เพ่ือนำเผยแพรLผLานทาง web site สมาคมฯ ในวันประชุมวิชาการฯ  

    2.3 ผลงานวิชาการแบบโปสเตอร\ท่ีได0รับการพิจารณานำเสนอ Poster round ขอให/ผู/ที่ได/รับการ

พิจารณา Poster round (จำนวน 6 เรื่อง) จัดทำโปสเตอร̀ให/เหมาะสมกับบอร`ดที่เตรียมไว/ โดยบอร`ดมีขนาด 

กว0าง 80 เซนติเมตร X สูง 120 เซนติเมตร และสามารถนำโปสเตอร̀มาติดที่บอร`ดหน/าห/องประชุม ตั้งแตLวันท่ี  

5 กุมภาพันธ` 2566 เวลา 17.00 น. เปiนต/นไป (ต/องนำวัสดุอุปกรณ̀สำหรับติดบอร`ดมาด/วย เชLน เทปกาว เปiนต/น) 

และให/เจ /าของผลงาน Poster round มาประจำที ่บอร`ดโปสเตอร`ในการเตรียมนำเสนอ ในวันอังคารท่ี                          

7 กุมภาพันธ̀ 2566 เวลา 08.30 น.   

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

ผลงานวิชาการ ตั้งแตLวันที่ 6 กุมภาพันธ̀ 2566 เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ̀ 2566 เวลา 24.00 น. 

หลังจากนั้นจะนับคะแนนเรียงจากคะแนนมากที่สุดลงไปจำนวน 5 ลำดับ กรณีที่มีผลงานนำเสนอด/วยวาจาอยูLใน

ลำดับท่ี 1 ถึง 5 จะผLานผลงานวิชาการน้ันๆ และเล่ือนผลงานวิชาการโปสเตอร̀เปiนลำดับถัดไปข้ึนมาแทนให/ครบ 5 

รางวัล โดยจะประกาศผลงานวิชาการที่ได/คะแนนโหวด 5 ลำดับ (Popular vote) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ̀ 2566 

เวลา 08.30 น.   

4.  คLาตอบแทนผลงานวิชาการท่ีได/รับการคัดเลือก จะได/รับคLาตอบแทนดังน้ี  

4.1 คLาจัดทำโปสเตอร̀สำหรับนำเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส̀ เร่ืองละ 500 บาท 

4.2 คLาตอบแทนผลงานวิชาการนำเสนอด/วยวาจา รางวัลท่ี 1 รางวัลละ 3,000 บาท 

4.3 คLาตอบแทนผลงานวิชาการนำเสนอด/วยวาจา รางวัลท่ี 2 รางวัลละ 2,000 บาท 

4.4 คLาตอบแทนผลงานวิชาการนำเสนอด/วยวาจา รางวัลท่ี 3 รางวัลละ 1,000 บาท 

4.5 คLาตอบแทนผลงานโปสเตอร̀ Popular vote 5 รางวัล ๆ 500 บาท 

     4.6 คLาจัดทำโปสเตอร̀ติดบอร̀ดหน/าห/องประชุม (เฉพาะเร่ืองท่ีได/รับการคัดเลือกนำเสนอด/วยวาจา 9 

เร่ือง และเร่ืองท่ีได/รับคัดเลือก Poster Round  6 เร่ือง ๆ ละ 500 บาท) 

 5. บทคัดยLอผลงานวิชาการทุกเรื่องที่ได/รับการพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ จะเผยแพรLแบบ 

electronic file ผLานทาง web site ของสมาคมฯ  

 6. การรับใบเกียรติบัตรผลงานวิชาการ ผู /ที ่ได/รับการคัดเลือกผลงานวิชาการ สามารถดาวน`โหลด             

ใบเกียรติบัตร ผLานทาง web site ของสมาคมฯ  
 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  10 มกราคม 2566  

           

 (นางกุลดา  พฤติวรรธน̀) 

นายกสมาคมพยาบาลด/านการป4องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ  



1. ผลงานวิจัย  จํานวน 23  เรื่อง

2. ผลงานนวัตกรรม จํานวน 21 เรื่อง

3. ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) จํานวน 103 เรื่อง 

1. ผลงานวิจัย  จํานวน 23  เรื่อง  ดังนี้ 

วิจัยที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

วิจัย18

การพัฒนารูปแบบการจัดการปองกันการแพรกระจายเชื้อ

ดื้อยาตานจุลชีพหลายขนานแบบมีสวนรวม

ในโรงพยาบาลราชวิถี 

นางสาวคําพอง คํานนท  โรงพยาบาลราชวิถ ี Oral  1

วิจัย16

อุบัติการณและระบาดวิทยาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลศูนยแหงหนึ่ง

ในภาคเหนือ 

นางทิพวิมล เชษฐขุนทด  โรงพยาบาลนครพิงค  Oral  2

วิจัย11
ความชุกและลักษณะของผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเม็ดเลือดขาว

นิวโทรฟลต่ํา 
สายัณต เชื้อกามุด  โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  Oral 3

วิจัย19

การพัฒนารูปแบบการจัดการดานการพยาบาลเพ่ือปองกันและ

ควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ 

โรงพยาบาลสกลนคร 

นางสาวพงศลดา รักษาขันธ  โรงพยาบาลสกลนคร  Poster round 1

วิจัย14
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อในกระแสเลือดจาก

การใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง 
นางปาลิดา นราวุฒิพร  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster round 2

รายชื่อผลงานวิชาการท่ีผานการพิจารณานําเสนอในการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 17 (6 - 8 กุมภาพนัธ 2566) รวมทั้งสิ้น 147 เรื่อง

ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 



วิจัยที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

วิจัย1
การพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสโลหิต

โรงพยาบาลหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย 
นางสาวดาวเรือง ดาศรี  โรงพยาบาลหนองก่ี  Poster

วิจัย2
การพัฒนารูปแบบการรับและสงอุปกรณการแพทย

หนวยจายกลางโรงพยาบาลมัญจาคีรี  
นางนงลักษณ แกวศรีบุตร  โรงพยาบาลมัญจาคีร ี Poster

วิจัย3
การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยหลังคลอดที่มีแผลฝเย็บ

งานการพยาบาลผูคลอด โรงพยาบาลมัญจาคีร ี
นางนงลักษณ แกวศรีบุตร  โรงพยาบาลมัญจาคีร ี Poster

วิจัย4
ความครอบคลุมของการบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล

โรคตดิเชื้อ เขตสุขภาพที่ 4  
ผศ.สุชาญวัชร สมสอน 

สํานักงานปองกันควบคุมโรค

ที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
Poster

วิจัย5
ความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อวัณโรค

ระยะแฝงในบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  
ผศ.สุชาญวัชร สมสอน 

สํานักงานปองกันควบคุมโรค

ที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
Poster

วิจัย6
ความชุกและคุณลักษณะของผูปวยวัณโรคท่ีมีโรคเบาหวาน

ที่ควบคุมไมได เขตสุขภาพที่ 4  
ผศ.สุชาญวัชร สมสอน 

สํานักงานปองกันควบคุมโรค

ที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
Poster

วิจัย7
ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมในการปองกันตนเองจาก

โรคโควิด-19 ของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธาน ี
นางสาวนงนภัส เด็กหล ี

โรงพยาบาลมะเร็ง

สุราษฎรธาน ี
Poster

วิจัย8

สถานการณการดื้อยาตานจุลชีพระหวางการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล และติดเชื้อในชุมชนสําหรับผูปวยที่มีการติดเชื้อ

ในกระแสเลือด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ป พ.ศ. 

2561-2562 

สินจัย เขื่อนเพชร  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  Poster



วิจัยที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

วิจัย9
การพัฒนาแนวทางการปองกันการแพรกระจายเชื้อใน        

หอผูปวย โรงพยาบาลกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี  
นางภูริกา สิงคลีประภา  โรงพยาบาลกุมภวาป  Poster

วิจัย10

ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพ่ือควบคุมการติดเชื้อที่สัมพันธ

กับการใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลางในหอผูปวย

ศัลยกรรม 

วิมุกดา วรกุล  โรงพยาบาลหาดใหญ  Poster

วิจัย12
ประสิทธิผลของการทําใหปราศจากเชื้อในอุปกรณผาตัด 

โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 
นางสาวพรรณนิภา บุญเจริญ  โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  Poster

วิจัย13
ผลของการใชเทคนิคเพ่ือนชวยเพื่อนตอความย่ังยืนของการทํา

ความสะอาดมือของบุคลากร  
นางสาวนงลักษณ อินทะจักร 

โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster

วิจัย15

การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโควิดแบบเบ็ดเสร็จ (one stop

 service) ในสถานการณการระบาดของ COVID-19 

โรงพยาบาลนาน 

นางพิมผกา ศรีใจอินทร  โรงพยาบาลนาน  Poster

วิจัย17

การศกึษาระบาดวิทยาเชื้อ Acinetobacter baumannii ชนิด

ดื้อยา XDR ที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอม ของหอผูปวยกึ่งวิกฤต

และวิกฤตอายุรกรรม 

นางสาวมุจรินทร แจมแสงทอง  โรงพยาบาลพระปกเกลา  Poster

วิจัย20
ความรู ทัศนคติ และการปฎิบัติในการปองกันการแพรกระจาย

เชื้อในโรงพยาบาลของญาติผูปวย 
นางสาวเจนจิรา อยูอินทร 

โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห 
Poster



วิจัยที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

วิจัย21
การพัฒนาระบบการปองกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากร

พยาบาล โรงพยาบาลนาน 
นางพิมผกา ศรีใจอินทร  โรงพยาบาลนาน  Poster

วิจัย22

การพัฒนาสื่อวีดิทัศนสําหรับผูดูแลในการปองกันการติดเชื้อ

ระบบทางเดินปสสาวะจากการสวนปสสาวะเปนเวลาแบบ

สะอาด  

นางสาววัชราภรณ ไพโรจน 
โรงพยาบาลพุทธชินราช 

พิษณูโลก 
Poster

วิจัย23

สถานการณการติดเชื้อ แนวโนมของยาตานจุลชีพที่ไวตอเชื้อ 

และแนวทางในการดูแลผูปวยติดเชื้อดื้อยาสําหรับบุคลากร

ทางการพยาบาล โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง 

นางพันธทิพย คงศร ี โรงพยาบาลสิเกา  Poster



2. ผลงานนวัตกรรม  จํานวน 21  เรื่อง 

นวัตกรรมที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

นวัตกรรม20
การใชโปรแกรมการสงตอและติดตามผูปวยติดเชื้อดื้อยาชนิด

ควบคุมพิเศษในชุมชน 
นายนัฐพงษ รินอินทร  โรงพยาบาลนาน  Oral 1

นวัตกรรม13
การพัฒนาโปรแกรมการเฝาระวังผูปวยเชื้อดื้อยารายใหม 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
นางสาวนันทนา นุนงาม 

โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Oral 2

นวัตกรรม2
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับแจงเตือนเชื้อดื้อยา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว 
นายอติพล คลายปกษี  สมเด็จพระยุพราชสระแกว  Oral 3

นวัตกรรม17
การใช Telemedicine และแอปพลิเคชันไลนในกระบวนการ

ลดการติดเชื้อในผูปวย CAPD 
นางวราพร เวียงนนท  โรงพยาบาลราชวิถี  Poster round 1

นวัตกรรม10
พัฒนาระบบเฝาระวังการระบาดโรคตดิตอแบบรายวัน ใน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
นางสาวพรศริ ิลิ่มวัฒนวงศ  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  Poster round 2

นวัตกรรม1 นวัตกรรม CAUTI  นางนิรัชรา มณีฉาย  โรงพยาบาลทุงสง  Poster

นวัตกรรม3 นวัตกรรมรถเข็นมหัศจรรยชวยปองกัน CAUTI  สุภัทรสร สุมมาตย 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค 
Poster

นวัตกรรม4 หักไดหักดี  นางสาวรวิวรรณ คงชูดวง  โรงพยาบาลหาดใหญ  Poster

นวัตกรรม5
ลดการติดเชื้อฉับไวในผูปวยลางไตดวยการใช Application 

Line 
กุลประภัสสร คังคะประดิษฐ  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster

นวัตกรรม6 การใส PPE อยางมีขั้นตอนและถอดอยางปลอดภัย  นางสาวบุญยืน ไชยเชตุ  โรงพยาบาลโปงน้ํารอน  Poster

นวัตกรรม7 นวัตกรรมพัฒนาการลางมือดวย Hand wash reminder  นางสาวทัฐศิมา แมนยํา  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster



นวัตกรรมที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

นวัตกรรม8
ปองกันการติดเชื้อจากการคาสายสวนปสสาวะ โดยใช CAUTI 

Bundle Checklist 
นางสาวบุญยืน ไชยเชตุ  โรงพยาบาลโปงน้ํารอน  Poster

นวัตกรรม9
นวัตกรรม “จุกปด safety connecter ระบบน้ํา RO For 

HD” 
ณัฐวุฒิ สัตยกุล  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster

นวัตกรรม11

การใชนวัตกรรมกลองวงจรปดที่เชื่อมตอกับแท็บเล็ต (Close 

Circuit Tablet [CCT]) ผานระบบ Wifiแนะนํา กํากับ ดูแล 

ในการถอดชุดหนากากปองกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมี

พัดลมพรอมชุดกรองอากาศ 

นางสาวสุกัญญา งามสกุลรัตน 
โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster

นวัตกรรม12 Uropants รุน Easy move กางเกงแบบใหม ไมตองใชมือถือ  นางจุฬาลักษณ สังฆรัตนะ 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

อินเตอรเนชัลแนล 
Poster

นวัตกรรม14 นวัตกรรม:กลองขาวนอยสู Covid-19  นางสาวฉวีวรรณ เจริญผล 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงคอุบลราชธาน ี
Poster

นวัตกรรม15 รอบรูดานสุขภาพกับ SEPSIS ฉับไวดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ   นางสาวธีราพร จํารูญ  โรงพยาบาลราชวิถี  Poster

นวัตกรรม16
หลอดเก็บเสมหะสําหรับชุดดูดเสมหะในระบบปด (Close 

suction) 
นางชุรีรัตน มาพริก  โรงพยาบาลนาน  Poster

นวัตกรรม18 รถคันเดียว เที่ยวทั่วตึก  นางภูริกา สิงคลีประภา  โรงพยาบาลกุมภวาป  Poster

นวัตกรรม19
แนวปฏิบัติปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา “RICHE 

model” 
นายอภิวัฒน สุขรักษา  โรงพยาบาลบางปะหัน  Poster

นวัตกรรม21 ยึดดี วัดได ไมเลื่อนหลุด  นางสาวอริยา โภชเจริญ  โรงพยาบาลพระปกเกลา  Poster



3. ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) จํานวน 103 เรื่อง 

CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI14
การพัฒนาการดูแลผูปวยเพื่อลดอัตราการติดเชื้อแบคทีเรีย   

ดื้อยากลุมควบคุม ในหอผูปวยอายุรกรรมหญิงชั้น 4 
นางณัฏฐนิช เกศรินหอมหวล 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค 
Oral 1

CQI27

ผลของกลยุทธหลากหลายวิธีตอความรูและการปฏิบัติในการ

ปองกันปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ หอผูปวยหนัก

ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

นายวุฒิชัย ศรีพล 
คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
Oral 2

CQI73

กลยุทธการปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อในกระแสเลือดที่

สัมพันธกับการใสสายสวนหลอดเลือดสวนกลางทางสะดือ ใน

ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต 

นางสาวจินตนา สายทอง  โรงพยาบาลพระปกเกลา  Oral 3

CQI13
ลดอัตราการเกิดการติดเชิ้อในผูปวยที่ใสคาสายสวนปสสาวะ 

โดยใช CAUTI Care bundle 
นางสาวนิตยา รุงโรจน 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค 
Poster round 1

CQI38
ผลของการใช A-SHIP: Bundle of care ในการปองกันและ

ควบคุมการติดเชื้อดื้อยา MDROs 
นายนรินทร พิพัฒนวรคุณ  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster round 2

CQI1 ของมีคมทิ่มตํา ปองกันได งายนิดเดียว  นายณัฐพงษ ขันแกว  โรงพยาบาลพิษณุเวช  Poster

CQI2
พัฒนาแนวปฏิบัติการเช็ดตา หยอดตา เพ่ือปองกันการติดเชื้อ

ที่ตา โดยยึดหลัก Strict 5 step  
นางปทิตตา สิมานุรักษ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค อุบลราชธานี 
Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI3
การพัฒนาระบบการเขาถึง ICU สําหรับผูปวยช็อกจากการ   

ติดเชื้อในกระแสเลือด 
นางสมสนิท คลังกลาง  โรงพยาบาลอุดรธาน ี Poster

CQI4
ผลการพัฒนาแนวทางเฝาระวังบุคลากรผูสัมผัสใกลชิดผูปวย

โรคคอตีบในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
นางชนิดาภา มาตยบัณฑิต  โรงพยาบาลอุดรธาน ี Poster

CQI5
การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิด เพ่ือลดการเกิดปอดอักเสบ

จากการใชเครื่องชวยหายใจ ในหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด 3  
นางเกียรติกุล เพียงจันทร 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค อุบลราชธานี 
Poster

CQI6
การปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันการติดเชื้อโดย

กระบวนการมีสวนรวมแบบสันติวิธี 
นางสาววิไลลักษณ สีขาว  โรงพยาบาลปรางคกู  Poster

CQI7
การพัฒนาแนวทางการปองกันการเกิด Phlebitis แผนกผูปวย

ในหญิง โรงพยาบาลเวียงปาเปา  
นางสาวนวพรรณ เทพโพธา  โรงพยาบาลเวียงปาเปา  Poster

CQI8 Fast care COVID-19 guidelines  นายธนาวุฒิ แกวปญญา  โรงพยาบาลเวียงปาเปา  Poster

CQI9 CAUTI ปองกันได แผนกผูปวยในชาย โรงพยาบาลเวียงปาเปา  นางสาวจิราพรรณ สุตันแกว  โรงพยาบาลเวียงปาเปา  Poster

CQI10
พัฒนาแนวทางการทําคลอดมารดาโควิด-19 บริบท

โรงพยาบาลชุมชนขนาด F2 โดยการมีสวนรวมของผูดูแล 
จิราภรณ พงษพันธ  โรงพยาบาลชนบท  Poster

CQI11 การพัฒนาระบบบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมผูปวยโควิด19  นายนิคม คําเหลือง 
โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster

CQI12 แนวทางปฏิบัติทําแผลสายสวนสองหางสําหรับฟอกเลือด  นายนิคม คําเหลือง 
โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI15 พัฒนาสมรรถนะพยาบาลไตเทียมในการดูแลผูปวยโควิด  นายนิคม คําเหลือง 
โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster

CQI16

การพัฒนารูปแบบการปองกันการติดเชื้อระบบทางเดิน

ปสสาวะในชุมชน โดยการมีสวนรวมของผูดูแล อําเภอ      

ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 

นางราตรี ลําเภาพันธ  โรงพยาบาลละหานทราย  Poster

CQI17 แนวทางการพัฒนาการปองกันภาวะมดลูกอักเสบหลังคลอด  นางสาวศันสนีย เขตกัน  โรงพยาบาลเวียงปาเปา  Poster

CQI18
ลดอัตราการเกิดปอดอักเสบสัมพันธกับเครื่องชวยหายใจโดยใช

 " WHAM-SP CARE Bundle" 
นางพัชรวรรณ สลักคํา 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค 
Poster

CQI19
การพัฒนาแนวทางการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา    

หอผูปวยอายุรกรรมชายชั้น4 
นางสุธิตรา วันโท 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค 
Poster

CQI20 เพ่ิมอัตราการลางมือในหนวยไตเทียม  นายนิคม คําเหลือง 
โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster

CQI21
ผลการเฝาระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหอผูปวยใน 

โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีษะเกษ 
นางอุษาวดี กิ่งบู  โรงพยาบาลโนนคูณ  Poster

CQI22
การพัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
อัจฉรียา ปาวงศ  โรงพยาบาลมุกดาหาร  Poster

CQI23 การพัฒนาแนวปฏิบัติการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา  นางอรุณศรี มุงเมือง 
โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI24
การพัฒนาระบบการปองกันการติดเชื้อ COVID -19 ใน

บุคลากร 
นางสาวนงนภัส เด็กหล ี

โรงพยาบาลมะเร็ง

สุราษฎรธาน ี
Poster

CQI25

การพัฒนาการดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดํา

เพ่ือปองกันภาวะหลอดเลือดดําสวนปลายอักเสบ ในหอผูปวย 

SCH - 3 พิเศษ 

นางพรทิภา ธิวงศ 
โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิ

ประสงค 
Poster

CQI26

การพัฒนาระบบการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยใช

แบบมุงเปาเจาะจงในกลุมผูปวยที่เปนกลุมเสี่ยง ในหอง

ผูปวยหนักอายุรกรรม 2 ทิศเหนือ 

นาง อรทัย พรฉิมพล ี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค 
Poster

CQI28 การพัฒนาบุคลากรเพื่อปองกันการเกิด VAP  นางระเบียบ ขุนภักด ี โรงพยาบาลหาดใหญ  Poster

CQI29
พัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดหอผูปวยใน

 โรงพยาบาลแมลาน 
นางอรลักษณ คงพูล  โรงพยาบาลแมลาน  Poster

CQI30
รูปแบบการบริหารจัดการเม่ือการเกิดการระบาดโควิด-19 

ภายในหอผูปวยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
นางสาวยุวดี รัตนคช  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  Poster

CQI31
การลดการติดเชื้อแผลผาตัดบายพาสหัวใจ(CABG) หอผูปวย

ไอซีซียู โรงพยาบาลตติยภูมิ 
นฤมล มโหฬาร  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  Poster

CQI32
โครงการ การพัฒนาแนวปฏิบัติและสงเสริมการปฎิบัติเพ่ือ

ปองกันปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ 
นางสาวชลกรรณิการ นิติภักดิ์ 

โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI33
การปองกันการติดเชื้อแผลชองทางออก (Exit site) ของสาย

ลางไตทางชองทอง 
นางวราพร เวียงนนท  โรงพยาบาลราชวิถี  Poster

CQI34
โครงการ VAP ลดไดดวย Head Heart Hand ในพยาบาล

วิชาชีพและผูชวยพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
นางสาวกฤติยา เครือรอด  โรงพยาบาลแมคคอรมิค  Poster

CQI35
การสงเสริมการปฏิบัติของบุคลากรในการปองกันการติดเชื้อโค

วิด 19 ในหอผูปวย AIIR-ICU 
จภิญญา เศณษฐจารุรักษ  โรงพยาบาลราชวิถ ี Poster

CQI36
การพัฒนาการจัดการดูแลผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต

ในโรงพยาบาลราชวิถี 
นางสาวประพิศ พิจิตรวัยปรีชา  โรงพยาบาลราชวิถ ี Poster

CQI37
ลดการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธกับการคาสายสวน

หลอดเลือดดําสวนกลาง 
นางสาวจิราภรณ สมนา 

โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster

CQI39
โครงการสงเสริมการดูแลสายสวนปสสาวะของผูปวยและญาติ

ดวยสื่อการสอน 
บุญวลีย ดอกลําเจียก  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster

CQI40 โครงการสงเสริมการปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อดื้อยา  นริศรา ทองไชยศรี  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster

CQI41

เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ เพื่อลด

อัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ (VAP 

ZERO) 

นางสาววนสีห สุขกุล  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI42

การพัฒนาแนวปฏิบัติ การเตรียมรับผูปวย COVID-19 และ 

PUI โดยฝกจากสถานการณจําลองในหอผูปวยหนักอายุรกรรม 

โรงพยาบาลอุดรธาน ี

นางสาวธีรารัตน จันทรศรีนวล  โรงพยาบาลอุดรธานี  Poster

CQI43 โครงการพัฒนาคุณภาพ Power of WHAPO  นางสาวนงนุช สุขจิต  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster

CQI44 โครงการลดการปนเปอนของการเพาะเชื้อจากเลือด  ธมลวรรณ กลิ่นเพย  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster

CQI45
การพัฒนารูปแบบการสอบสวนบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 

โดยใช GOOGLE SHEET 
นางชุติกาญจน เสงี่ยม  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  Poster

CQI46
ER ชวยฟนคนืชีพปลอดภัย ลดการแพรกระจายเชื้อ 

COVID-19 
ชลพรรษ มุกดา  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  Poster

CQI47
การพัฒนาการดูแลผูปวยติดเชื้อดื้อยา หองผูปวยหนัก     

กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม 
จิราภรณ เมฆอรุณ  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster

CQI48
การลดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจใน

หอผูปวยวิกฤต
นางสาวศรีแพร มวงแยม 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

นเรศวร 
Poster

CQI49 Safety HCW from Covid-19 by RCU  ณัฐพัชร ศศิศรพีงษ  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster

CQI50
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยคาสายสวน

ปสสาวะ 
ขวัญชนก รวยภิรมย  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI51
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปองกันและควบคุมการ    

ติดเชื้อดื้อยา 
สถาพร หอมฟุง  โรงพยาบาลนครปฐม  Poster

CQI52
การลดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจใน

หอผูปวยวิกฤต 
นางสาวศรีแพร มวงแยม 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

นเรศวร 
Poster

CQI53

รูปแบบการสงเสริมความสามารถดานนวัตกรรมของพยาบาล

ควบคุมการติดเชื้อประจําหอผูปวย (SE-PAD Model) ใน

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี

นางศจีรัตน โกศล  โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี Poster

CQI54

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยไตวายเรื้อรังที่ใสสายสวนหลอดเลือดดําเพ่ือปองกันการ

ติดเชื้อในกระแสเลือดดวยโปรแกรม A -HT Model 

นางศจีรัตน โกศล  โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี Poster

CQI55
การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโควิด 19 รวมกับมีภาวะติดเชื้อ

ในกระแสโลหิตในโรงพยาบาล 
นางสาวธีราพร จํารูญ  โรงพยาบาลราชวิถ ี Poster

CQI56
การพัฒนาแนวทางปองกันการเกิด Phlebitis จาการให     

สารน้ําหรือยาทางหลอดเลือดดําสวนปลาย 
นางเลียมใจ คํามุงคุล 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค อุบลราชธานี 
Poster

CQI57

พัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ 

เครือขายโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปตตานี โดยใชกระบวนการ

 Risk register  

นางสาวธัญลักษณ ศรีสุวรรณ  โรงพยาบาลแมลาน   Poster

CQI58
รูปแบบการดูแลผูติดเชื้อโควิด –19 ในอําเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม 
นางเซี่ยมหงส พรหมประกาย  โรงพยาบาลศรีสงคราม  Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI59

การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลผาตัดผูปวยโรคโควิด-19 

โดยทีม ICN มีสวนรวม ในนาม infection control nurse 

facilitator (IC Fa) 

นางสาวสุกัญญา งามสกุลรัตน 
โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster

CQI60

การดําเนินงานเพ่ือควบคุมและปองกันการระบาดของโรค 

COVID-19 ในกลุมประชากรเปราะบางพ้ืนที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  

นางสาวอมรรัตน ฟูเต็มวงศ 
โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster

CQI61
การปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อในการจัดการศพ

โควิด 19 ตามบริบทพหุวัฒนธรรมของเครือขายจังหวัดยะลา 
นางสุวรรณา เจะและ  โรงพยาบาลศูนยยะลา  Poster

CQI62
การเพ่ิมประสิทธิผลการปองกันการแพรกระจายเชื้อแบคทีเรีย

ดื้อยาในหอผูปวยเคมีบําบัด 
น.ส.อุศรินทร ชาดา 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค 
Poster

CQI63
ผลของการจัดการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา           

ในหอผูปวยที่ไมมีหองแยก (Isolation room) 
นางณัฏฐิณี เต็มสวัสดิ ์

โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
Poster

CQI64
การควบคุมและปองกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาล

สนาม กรณีศึกษาผูปวยตางชาติ 
นางสาวรําไพ หาญมนต  โรงพยาบาลอรัญประเทศ  Poster

CQI65
ผลของการ Coaching ตอสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพดานการ

พยาบาลผูปวยCOVID19 โรงพยาบาลเวียงปาเปา 
นางอรวัลล อรัญสุวรรณชัย  โรงพยาบาลเวียงปาเปา  Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI66

ประสิทธิผลของการใชแนวทางการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะ 

Febrile Neutropenia หลังไดรับยาเคมีบําบัด ในหอผูปวย

เคมีบําบัด 

นางสาวจันดี หอมหวล 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค 
Poster

CQI67
ถอดบทเรียนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนจากการ     

แพรระบาดโควิด 19 อําเภอสอง จังหวัดแพร 
นางวาสนา สวนพุฒ  โรงพยาบาลสอง  Poster

CQI68
การเสริมสรางทักษะการปฏิบัติในการเจาะเลือดสงตรวจ   

เพาะเชื้อของพยาบาลวิชาชีพในการลดการปนเปอนเชื้อ 
นางสาวดารณ ีศรสุวรรณ  โรงพยาบาลราชวิถี  Poster

CQI69
การบริหารจัดการผูปวยโควิด-19 แบบ Mutual support 

group ที่แผนกผูปวยนอก 
นางสาวบุญยืน ไชยเชตุ  โรงพยาบาลโปงน้ํารอน  Poster

CQI70
การจัดการการระบาดของเชื้อดื้อยาโรงพยาบาลมหาราช     

นครเชียงใหม 
นางสาวอัญชนา โตศิลากุล 

โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม  
Poster

CQI71
โครงการสงเสริมความรูและทักษะของ พยาบาลควบคุมการ  

ติดเชื้อประจําหนวยงาน (ICWN) ของศูนยศรีพัฒน  
นางสาวยุพดี บุญธรรม 

ศูนยศรีพัฒน 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Poster

CQI72

ประเมินประสิทธิภาพการเฝาระวังการติดเชื้อปอดอักเสบที่

สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ (VAP) หอผูปวยกึ่งวิกฤต

อายุรกรรมและวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกลา 

อังคณา ขวัญพันธุงาม  โรงพยาบาลพระปกเกลา  Poster

CQI74 การพัฒนาระบบการรับผูปวย COVID-19 จากตางจังหวัด  นางศิริพร อุปจักร  โรงพยาบาลนาน  Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI75 Scrub Hub ขอตอชวยชะลอการติดเชื้อ  นางสาวพนิดา เลิศลัคนา  โรงพยาบาลพระปกเกลา  Poster

CQI76
CQI การปองกันการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคา       

สายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง(CLABSI) 
นางสาวนิยะดา มหาวงค  โรงพยาบาลนครพิงค  Poster

CQI77
กลยุทธหลายวิธีในการแกไขระบบน้ํายาที่ใชในการฟอกเลือด

ของหนวยไตเทียม โรงพยาบาลพระปกเกลา 
นางสาวกานติศา สุนศักดิ์สวัสดิ์   โรงพยาบาลพระปกเกลา  Poster

CQI78
พัฒนาระบบการจัดการผูปวยที่ไมไดตรวจหาเชื้อ Covid 19 

กอน Admit ในหอผูปวยอช.5 
นางเพียงพิศ ตันทะรัตน 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค อุบลราชธานี 
Poster

CQI79
พัฒนาการดูแลผูปวยเพ่ือปองกันการติดเชื้อระบบทางเดิน

ปสสาวะที่สัมพันธกับการคาสายสวนปสสาวะ  
นางภูริกา สิงคลีประภา  โรงพยาบาลกุมภวาป  Poster

CQI80
กลยุทธในการสงเสริมการปฏิบัติการดูแลตําแหนงท่ีใส       

สายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง หอผูปวยวิกฤตอายุรกรรม  
นางยุวดี สบายเย็น  โรงพยาบาลพระปกเกลา  Poster

CQI81

การพัฒนารูปแบบการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตท่ีมี

ความสัมพันธกับการคาสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลางใน

ผูปวยปลูกถายไขกระดูก 

นางวรัชยา ทิมา 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค อุบลราชธานี 
Poster

CQI82

การพัฒนาระบบการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคระบบ

ทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหลัง การระบาดโควิด 19 เพ่ือสู

วิถึการทํางานแนวใหม 

นางสาววิไลลักษณ สีขาว  โรงพยาบาลปรางคกู  Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI83
การพัฒนาแนวปฏิบัติความปลอดภัยในการปองกันการติดเชื้อ

แผลผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม 
นางสาวรุงทิพย กันทะวงค 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา 
Poster

CQI84
การพัฒนาการปองกันการติดเชื้อในผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาว หอผูปวยกุมารเวชกรรม 
นางสาวอัญชลินทร ศรีอนันตสิทธ์ิ   โรงพยาบาลพระปกเกลา  Poster

CQI85 การพัฒนาระบบการเฝาระวังโควิด 19 ในกลุมงานศัลยกรรม  นางสาวอริยา โภชเจริญ  โรงพยาบาลพระปกเกลา  Poster

CQI86 Journey to prevent VAP with “WHAPO”  บุปผา สุขแกว  โรงพยาบาลหาดใหญ  Poster

CQI87
การปองกันการติดเชื้อของบุคลากรโรงพยาบาลขุนหาญ โดย

การมี Buddy ในการใส-ถอดชุดปองกันสวนบุคคล (PPE) 
สุจินดา อุนแกว   โรงพยาบาลขุนหาญ   Poster

CQI88 การพัฒนาแนวปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อดื้อยา รพ.ขุนหาญ   สุจินดา อุนแกว   โรงพยาบาลขุนหาญ   Poster

CQI89
การพัฒนาการบริการจุดคัดกรองผูปวยโควิด-19 โรงพยาบาล

นาแก จังหวัดนครพนม 
วันวิสาข เชื้อดวงผูย  โรงพยาบาลนาแก  Poster

CQI90
การพัฒนาการจัดการศพผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19

โรงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม  
วันวิสาข เชื้อดวงผูย  โรงพยาบาลนาแก  Poster

CQI91
การพัฒนาแนวทางการจัดการศพผูปวยติดเชื้อโรคโควิด-19

เสียชีวิตโดยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นางสาวพิรุณลักษณ บุญตะหลา  โรงพยาบาลโพนนาแกว  Poster

CQI92 ลดอัตราการเกิดปอดอักเสบในผูปวยฟนฟูระยะกลาง (IMC)   นางจิรัฐยา จุลมนต  โรงพยาบาลสันทราย  Poster

CQI93 IC in trend สูเกณฑการถายโอนภารกิจรพ.สต.ให อบจ.  นางวาสนา สวนพุฒ  โรงพยาบาลสอง  Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI94 จัดการ HI สานใจพัฒนาระบบ Covid-19  นางสาวตรีชฎา ไชยแกว  โรงพยาบาลสุคิรน  Poster

CQI95

ประเมินแบบแผนการจัดการอุบัติการณการเกิดเชื้อดื้อยา 

acinetobactor baumanii ในผูปวย COVID-19 : บริบท    

หอผูปวยโรคติดเชื้อ  

นางสายใจ สุรชิต  โรงพยาบาลหาดใหญ  Poster

CQI96
การดูแลมัยยิดท่ีเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ใน       

หอผูปวยโรคติดเชื้อ 
นางสาวยาสมีน ยุโซะ  โรงพยาบาลหาดใหญ  Poster

CQI97 รังสีวิทยาปลอดเชื้อ ปลอดภัย  นางวราวัลย นฤพันธ  โรงพยาบาลรัษฎา  Poster

CQI98

การพัฒนาแนวปฏิบัติการเตรียมรับผูปวย COVID-19 และ PUI

 โดยฝกจากสถานการณจําลอง ในหอผูปวยหนัก             

อายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี 

นางสาวธีรารัตน จันทรศรีนวล  โรงพยาบาลอุดรธานี  Poster

CQI99
การพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยจิตเวชในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19  
นางสาวพรทิพย ดันมีแกว 

โรงพยาบาลจิตเวช

นครสวรรคราชนครินทร 
Poster

CQI100
การพัฒนาระบบปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ 

โรงพยาบาลภูหลวง จังหวัดเลย 
นางสาวพัชนีย ธรรมกุล  โรงพยาบาลภูหลวง  Poster

CQI101

การพัฒนาโปรแกรม Alert CAUTI ในการเฝาระวังการติดเชื้อ

ในกระแสเลือด (Sepsis) จากการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ

ในผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ 

นางสาวโฉมฐิตาภา ศิริมา  โรงพยาบาลผาขาว  Poster



CQI ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน สถานพยาบาล รูปแบบนําเสนอ

CQI102
การพัฒนาแนวปฏิบัติการทําความสะอาดดามกรอฟนแผนก

ทันตกรรม รพ.สิเกา จ.ตรัง 
นางพันธทิพย คงศร ี โรงพยาบาลสิเกา  Poster

CQI103 นาทีฉุกเฉิน (ผูปวยรอด บุคลากรปลอดเชื้อ)  วิริญดา กัมมันโต  โรงพยาบาลหาดใหญ  Poster


