ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15
ระหว่าง วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561
ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลาดับ ประเภท
ชื่อผลงาน
โรงพยาบาล
1 CQI “ถุงตวงเลือด “Scale Alert” เพือ่ ประเมินการเสียเลือดในมารดาหลังคลอด” กรุงเทพขอนแก่น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองร่วมกับ การใช้ SMBG ในการ
2 CQI ควบคุมระดับน้้าตาลสะสมในผู้ป่วย เบาหวานกลุ่ม Uncontrolled
กรุงเทพราชสิมา
3 INN นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รถเข็นขยะติดเชื้อ “ไม่ถูกไม่แพง......ต้องแดงไว้ก่อน” กันทรวิชัย
4
ยา พัฒนาระบบเพือ่ เพิม่ การให้บริการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพร
กาบเชิง
ประสิทธิผล 4C Model ชะลอไตเสื่อม ( The Results of Using 4C
5 CQI Model in Slowing Down the Renal Failure )
แกด้า
ผลการใช้นวัตกรรมป้องกัน Hematoma หลังการตรวจสวนหัวใจ
INN
6 : Innovation
ขอนแก่น
ประสิทธิผลของการน้าใช้แบบประเมินในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่ว&ยทีPractice
ใ่ ส่เครื่องพยุงการท้างานของหัวใจ (Intra-aortic balloon pump ขอนแก่น
Nursing7 management
record : IABP)
ลดขั้นตอนและเวลาการรับบริการผู้ป่วยทีใ่ ส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
8 CQI LeanชนิดถาวรในคลินิกPacemaker โดยใช้เทคนิคลีน (Lean)

SHIP: Bundle of care พิชิตเชื้อดื้อยา
IC :9Infection control
การจัดการอาการไข้ในเด็กเล็กโดยใช้โปรแกรม “5 Act 10 min 30E”
Nursing10management
& Practice
โดยครอบครั
วมีส่วนร่วม
การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยทีใ่ ช้เครื่องช่วยหายใจ
11Care Process
การเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยทีไ่ ด้รับบาดเจ็บจากความร้อน(Heat
12 DS related illness)
13 DIN การควบคุมคุณภาพการวัดอ่านค่าฮีมาโตคริต ณ หอผู้ป่วย
ชุมชนนักปฏิบัติ โรงเรียนกินนอน KSP. ลดน้้าหนัก ลดโรค
14
การพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
15 CQI (สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง)
16
17

CQI

18
19
20
21

CQI
QRS
INN

“Administration safety for Patient safety”
Seamless STEMI Network In Chanuman District (เครือข่าย
โรคหัวใจไร้รอยต่ออ้าเภอชานุมาน)
รูปแบบการพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
การพัฒนาการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมให้มีความสมบูรณ์
การสร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพือ่ เฝ้าระวังภาวะคลอดติดไหล่
Shield ป้องกันรังสีแบบประหยัด
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ลาดับ ประเภท
ชื่อผลงาน
22 CQI พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
23 INN รถซาเล้งเก็บขนขยะ เพือ่ ขนย้ายขยะอย่างถูกวิธี
จัดการรายกรณีกลุ่ม DLP ร่วมกับการประเมินโปรแกรม Thai CVD risk
24 DS score ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง
คลินิกอดบุหรี่อย่างง่าย...ในคลินิก COPD ของกลุ่มผู้รับบริการโรคปอดอุด
25 DS กลั้นเรื้อรัง
อุ่นใจ ปลอดภัย เมื่อต้องใส่สายสวนปัสสาวะ (การพัฒนาแนวปฏิบัติเพือ่
26 DS ป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการคาสายสวนปัสสาวะ
หอผู้ป่วยหญิงและเด็ก)
DIY : for lateral cross table radiography การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยจัด
INN ท่าถ่ายภาพรังสีท่าด้านข้างจากวัสดุเหลือใช้
ตามรอย Drug induced Hyperkalemia จากตัวส่งสัญญาณ Calcium
28
polystyrene sulfonate(Kalimate®) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ข้อเข่าท่ายืน ทัง้ 2 ข้าง
29
(Both knee AP,Lat Standing )
การสื่อสารเพือ่ ลดการขาดยาของผู้ป่วยคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์
30
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยยืดกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวาย “ไม้
31
INN Innovation
สั้นไม้ยาว”
การตั้งค่าเทคนิคทีเ่ หมาะสมในการถ่ายภาพรังสีทรวงอกท่ายืน
32
การพัฒนา.. refer line ถูกนัด ถูกใจ ..ไร้รอยต่อ
33
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในอ้าเภอม่วงสามสิบ
34
เดิน 10,000 ก้าว สองเท้าพิชิตโรค
35
อุปกรณ์ช่วยรักษาภาวะล้าไส้กลืนกัน โดยวิธีใช้ลม ( Device for
36
Pneumatic Reduction of Intussusception )
แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิด phlebitis ในผู้ป่วยทีไ่ ด้รับสารน้้าทางหลอด
37
เลือดด้าส่วนปลาย
วิจัยR2R การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่เชื้อ
บุคลากรสุขภาพ งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกและงานบริการพยาบาล
38
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
27

39
40

การด้าเนินการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ใน COPD Clinic
แว่นสว่างคาตา (สมุนไพรพอกตา)
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ลาดับ ประเภท
ชื่อผลงาน
41 ยา Super model warfarin clinic
42 CQI MICU2 ร่วมใจ ต้านภัย เชื้อดื้อยา
พัฒนาระบบจ่ายยาสมุนไพรเพือ่ ลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาใน
43 ยา คลินิคเวชกรรมไทย
44 IC การพัฒนาระบบงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.ติดดาว
การพัฒนาแนวทางการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
45 cqi พระยืน
46 ยา การส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน อ้าเภอพระยืน
การพัฒนาระบบจ่ายเลือดและส่วนประกอบของเลือดอย่างปลอดภัย
47
48 QRS การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง
49 INN นวัตกรรม Easy Feed
50 CQI การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองสายตาเด็กอายุ 4ปี คลินิกสุขภาพเด็กดี
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จ
51 CQI พระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย
52 INN แผ่นกระดาษช่วยฉีดยา
53 CQI ประสิทธิผล ของการฝังเข็มร่วมรักษา ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
54 Lean ลดระยะเวลารอรับยาด่วน ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
55 Lean Set ผ่าตัดฉับไว ด้วยใจด้วย Lean
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและตัวแบบบุคคลในการป้องกันและ
56 QRS ควบคุมโรค ไข้เลือดออก
57 CQI การพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดี
58 สารสนเทศประสิทธิผลในการใช้โปรแกรมในการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายทีร่ ับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
59 DS เทียม
การพัฒนาเครือข่ายช่วยฟืน้ คืนชีพส้าหรับบุคคลทีไ่ ม่ใช่บุคลาการทาง
60 WPM การแพทย์ ในเครือข่ายอ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
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