ประกำศผลกำรคัดเลือกผลงำนรูปแบบ Oral Presentation : พัฒนำระบบ
งำนมหกรรมคุณภำพโรงพยำบำล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
วันที่ 21-24 พฤศจิกำยน 2560 โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ลำดับ

โรงพยำบำล/หน่วยงำน

ชื่อผลงำน

ผู้นำเสนอ

ประเภท

1

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

ชุมชนนักปฏิบัติรักไทรอยด์ (CoP Love อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
Thyroid)

พัฒนาระบบ

2

จุฬาลงกรณ์

พัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า

เยาวลักษณ์ ประเสริฐสุข

พัฒนาระบบ

3

ธรรมศาสตร์ฯ (คณะทางานความคลาด โครงการบริหารความปลอดภัยด้านยา
เคลื่อนด้านยาสาขากุมารเวชกรรม)
สาขากุมารเวชกรรม เป็นทีมสหสาขา
วิชาชีพ

ทรงลักษณ์ ณ นคร

พัฒนาระบบ

4

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

การพัฒนารูปแบบการประเมิน
ผู้รับบริการด้วย Early warning sign

จิราภา แสงค้า

พัฒนาระบบ

5

ปลายพระยา

กระบวนการพัฒนาระบบการให้บริการ
ในคลินิกโรคไตเรื้อรัง

สุพาพร เชื่อมแก้ว

พัฒนาระบบ

6

ธรรมศาสตร์ฯ (CCU)

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
ปวีณา ยามัน
ผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันในภาวะ
วิกฤต

พัฒนาระบบ

7

ธรรมศาสตร์ฯ (OPD จักษุ)

ชีวิตสดใส …..แม้สายตาเลือนราง

พัฒนาระบบ

8

ธรรมศาสตร์ฯ (ทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต) คืนสู่เหย้าเจ้าตัวน้อย… ด้วยรักและคิดถึง ณัฐชา พันธ์ธง
นุชนารถ ปรึกษาดี
สุนิสา แดงไฟ
สุกัลยา สามาสา

พัฒนาระบบ

9

ธรรมศาสตร์ฯ (ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อพิเศษ)

การพัฒนารูปแบบการเตรียมผ่าตัดTKA ศุภลัคน์ ปู่ประเสริฐ
Discharge ก่อนเที่ยง

พัฒนาระบบ

10 ธรรมศาสตร์ฯ (อายุรกรรม ธท.2)

Evidence based practice เรื่อง การ ลดาวัลย์ ฤทธิ์กล้า
ลดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหลัง
การนาสายสวนหลอดเลือดหัวใจออกใน
ผู้ป่วยที่ทา Coronary Artery
Angiography ทาง Radial Artery

พัฒนาระบบ

11 ปะเหลียน

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย COPD
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

พัฒนาระบบ

1

ปวริศา ทันเจริญ

สุเจตน์ หูเขียว

ลำดับ

โรงพยำบำล/หน่วยงำน

ชื่อผลงำน

ผู้นำเสนอ

ประเภท

12 พญาไท 1

การบริบาลเภสัชกรรมโดยใช้ตาราง
สุทธิ ชูชีพ
แนะนาและติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการได้รับยาเคมีบาบัด ในผู้ป่วย
มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
(Counseling and Monitoring ADR
Chemotherapy regimen in
Colorectal Cancer by Care map
for Pharmacist)

พัฒนาระบบ

13 ธรรมศาสตร์ฯ (ศัลยกรรมชายพิเศษ)

การสื่อสารอย่างสันติ (Non-violent
communication) : สู่ทัศนคติการ
ให้บริการด้วยหัวใจ

ปราณี เปรมปรี

พัฒนาระบบ

14 ธรรมศาสตร์ฯ (ศัลยกรรมหญิงพิเศษ)

Breast tu pathway together we
fight

นันทวรรณ พลสุวรรณ

พัฒนาระบบ

15 ธรรมศาสตร์ฯ (สูติพิเศษ)

โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง 1-2-3-4
บริหารยาเคมีบาบัดให้ปลอดภัย

สุพัตรา บุญจูง

พัฒนาระบบ

16 ยางสีสุราช

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ
ในกระแสเลือด งานผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม

นิโลบล ลาธิโน

พัฒนาระบบ

17 ธรรมศาสตร์ฯ (วิสัญญี)

โครงการพัฒนาระบบการเก็บและ
สารองยาวิสัญญีที่ใช้ในการระงับ
ความรู้สึกในห้องผ่าตัด

เกียรติสุดา ม้วนทอง

พัฒนาระบบ

18 ยางสีสุราช

รูปแบบการเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์
(opioids)ที่บ้านในการดูแลผู้ป่วยวาระ
สุดท้าย อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

ศุภชัย แพงคาไหล

พัฒนาระบบ

19 สมิติเวชศรีนครินทร์

บริการด้วยใจ ไม่มีใครเกิน OPD PED : บุศรา ศรีอรุณเรืองแสง
At Pediatric OPD, heartfelt patient
service is our priority

พัฒนาระบบ

20 จุฬาลงกรณ์

ลดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
จากการคาสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วย
ปลูกถ่ายไตรายใหม่

พัฒนาระบบ

2

ปฐมาวดี จุนถาวร

ลำดับ

โรงพยำบำล/หน่วยงำน

ชื่อผลงำน

ผู้นำเสนอ

ประเภท

21 รพ.สต.พังคี

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด ปรมาภรณ์ ดานา
สมองระยะ Sub acute โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รพ.สต.พังคี อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสาคาม

พัฒนาระบบ

22 รามัน

เจาะประเด็นลึก : ลงพื้นที่หาความจริง รอนี กาเดร์
ของการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน (RI) และ
ท้องร่วงเฉียบพลัน (AD) ของ รพ.สต. ใน
เครือข่ายอาเภอรามัน

พัฒนาระบบ

23 รามัน

พัฒนาความครอบคลุมหน่วยกู้ชีพโซน
ตะวันออกบนพื้นที่สีแดง

พัฒนาระบบ

24 สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงเรียนรักเหนือรัก โรงพยาบาลสมเด็จ ดลณภา ผลวิสุทธิ์
พระยุพราชเดชอุดม

พัฒนาระบบ

25 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

E-Claim ไม่ยาก !!!!! ….ถ้าใช้ IT…

พัฒนาระบบ

26 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

พัฒนาระบบการแจ้งเตือนระบาดวิทยา รัชดาพรรณ สาระศาลิน
ผ่าน LINE APPICATION

นุรอามานี แยการีซง

เฉลิมพล หวังดี

พัฒนาระบบ

หมายเหตุ
Oral Presentation
➢ ผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถเลือกเผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์ได้ ผู้นาเสนอผลงานจะได้รับเกียรติบัตร ผู้จัดงาน
จะเตรียมพื้นที่สาหรับติดโปสเตอร์ขนาด 30 x 40 นิ้วไว้ให้ โดยส่งแบบยืนยันเข้าร่วมนาเสนอผลงานมาทาง E–mail :
ha.tuhos@gmail.com เพื่อผู้จัดงานจะได้จัดเตรียมบอร์ดไว้ให้ติดตัง้ เนื้อหา ซึ่งเจ้าของผลงานจะต้องจัดเตรียม
โปสเตอร์มาเอง
➢ ส่งไฟล์นาเสนอ (PowerPoint) ในรูปแบบ Electronic File ผ่านทาง E–mail : ha.tuhos@gmail.com ภายในวันที่
17 พฤศจิกายน 2560
➢ กรณีไฟล์มีขนาดใหญ่และ/หรือประสงค์นาไฟล์มาในวันนาเสนอผลงาน โปรดส่งไฟล์ที่ห้องเตรียมนาเสนอผลงานก่อน
เวลา 08.00 น. สาหรับนาเสนอรอบเช้า และก่อนเวลา 12.00 น. สาหรับนาเสนอรอบบ่าย หากเกินกาหนดเวลาขอ
อนุญาตงดนาเสนอผลงานดังกล่าว (ผู้ประสานงาน : คุณเชิดศักดิ์ กิ่งกุหลาบ เบอร์มือถือ 08-9603-1182)
* ไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
* สามารถติดตามกาหนดการนาเสนอผลงานได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.hospital.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15
พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
➢ ติดต่อขอรับเกียรติบัตรนาเสนอผลงานได้ที่จุดติดต่อสอบถามหน้าห้องประชุม

3

