
โรงพยาบาล จังหวัด ชื่อผลงาน ชื่อผู้น าเสนอ เบอร์โทรศัพย์และ e:mail
เกษตรสมบูรณ์ ชัยภมูิ ความรู้และทัศนคติต่อการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยหลังคลอดบุตรของหญงิต้ังครรภ์ วเิชียร มิตรมาตร 098-2295498, cheerry_ball@hotmail.com

เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ การพฒันากจิกรรม Medication reconciliation บนหอผู้ป่วยใน ภญ.สายยุดา   ดีวงศ์ Saisuda.de@gmail.com/090-2842323

เฉลิมพระเกยีรติ บุรีรัมย์ การพฒันางานบริการการดูแลทารกแรกเกดิเพือ่ป้องกนัภาวะตัวเหลือง จริาพร วอ่งวฒันพรรณ 086-3685748, april.jira@gmail.com

เฉลิมพระเกยีรติ นครราชสีมา นครราชสีมา โปรแกรมสุขภาพในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก วรชยาณันท์  เลิศพงษช์ากร 098-6502308Tuatuk1012@hotmail.com

เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จย่า 100 ปี นครราชสีมา ฐานคิด Lean process สู่นวตักรรมลีน ANC สุภาพร มาลีวรรณ์ 085-7799798, thedog2516@gmail.com

เซนต์เมร่ี นครราชสีมา โครงการหว่งใย ใส่ใจ ช่วยลดระดับน้้าตาลในเลือด

เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมา การดูแลผู้ต้องขังเรือนจ้ากลาง จงัหวดันครราชสีมา อย่างครบวงจร จนัทนา สรนาคมน์ 081-8761088, jantanajim@gmail.com

เทพรัตน์ นครราชสีมา นครราชสีมา ถุงมหศัจรรย์ป้องกนัแผลล้างไตถูกน้้า อจัฉราวรรณ   จนัทสิทธิ์ 091-0796078

เทพรัตน์นครราชสีมา  นครราชสีมา โครงการแกป้ัญหาภาวะโภชนาการเกนิในเด็กวยัเรียน “Pogemon exercise ไร้อว้นไร้พงุ” จริยา   ชัยจนัทร์ 095-6642367Chai-jariya@hotmail.com

เนินสง่า นครราชสีมา สูตรยา PPH 1-2-3 จ้าง่าย อรรคญานี งามหมู่ 044-846252 ต่อ 111

เนินสง่า ชัยภมูิ EKG ติดง่ายไม่หลุด ลดส้ินเปลือง พ.จ.ท.เริงชัย  จกูลู 089-7131507, jukul_2520@hotmail.com

แกง้คร้อ ชัยภมูิ ฟนัสวยด้วยเสียงเพลง อ้าพล กลุสุวรรณ 091-0613646, ampol_kunsuwan@hotmail.com

แกง้คร้อ ชัยภมูิ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย : คุณค่าทีม่ากกวา่มูลค่า โรงพยาบาลแกง้คร้อ จงัหวดัชัยภมูิ ปี `2560 เข็มทอง ตรีเนตรไพบูลย์ 087-6525867, Kemthong_p@yahoo.co.th

แกง้คร้อ ชัยภมูิ ผลการใช้แนวปฏบิัติการดูแลป้องกนัการชักซ้้าในผู้ป่วยเด็กทีม่ีภาวะชักเกร็งจากไข้สูง สมดวงใจ บุญเงิน 089-4180798, Somduang23@gmail.com

แกง้สนามนาง นครราชสีมา พฒันาระบบการส่งผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยทีแ่ผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) นันทนา จนัทะดวง 083-7489377, waewnantana.2524@gmail.com

แคนดง บุรีรัมย์ พฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis สีแพ   อนิพนูโสม Mam129_@gmail.com/085-4506055

โชคชัย นครราชสีมา การพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟาริน จรีุพร ขึงกระโทก 085-4665377, mam-1802@hotmail.com

โนนแดง นครราชสีมา โครงการพฒันาเพิม่การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Alarm AlertALife) ดรุณี   พลอาสา 087-8707039Daru_pol@hotmail.com

โนนแดง นครราชสีมา การส่ังใช้ยาปฏชิีวนะอย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดมูลค่าการใช้ยาได้ ภญ.สุดารัตน์   ครึบกระโทก tooksuda@hotmail.com/081-8783125

โนนไทย นครราชสีมา การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นันทนา  ศรีเทพ 044-381032ต่อ 321

โนนนารายณ์ นครราชสีมา พฒันาระบบการฉีด Insulin ในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลโนนนารายณ์ นพ.อรรถพล ภอูาษา 044-144580, Aroonsook@gmail.com

โนนนารายณ์ บุรีรัมย์ การพฒันากระบวนการประสานรายการยา (medication reconciliation) Tukkata.wala@gmail.com/044-144578

โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ การพฒันารูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีใ่ช้อปุกรณ์ช่วยเดิน ธฏัษณิา  ใจเสน 086-8688808, 044-607204 

Luzifer_x6@hotmail.comโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ ผลการด้าเนินงานเพือ่สร้างนวตักรรมทีดี่ในการรายงานอบุัติการณ์ความเส่ียงของบุคลากรทางการพยาบาล สุธร์ี จ้าลองชาติ 087-1521984, nonsuwan.ha55@hotmail.com

โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ ผลการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการเพือ่ลดระยะเวลารอคอยรับบริการปีงบประมาณ 2560 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโนนสุวรรณ สายชล คตวงศ์ 085-0274090, Saichon_2512@hotmail.com

โนนสูง นครราชสีมา โครงการพฒันา:การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธส้ัิน นพ.วรวฒิุ  สุพชิญ์ 081-9994300, 044-379311 ต่อ 410,615, 

Jeerayajeeya@gmail.com

ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ(CQI)ประชุมวิชาการ HACC Forum ครัง้ที่ 11 ประจ าปี 2560  “คุณค่า  คุณภาพ  คุณธรรม” 

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



โนนสูง นครราชสีมา การศึกษาสภาวะสุขภาพหญงิต้ังครรภท์ีม่ีภาวะเบาหวาน Class A1 และทารกแรกเกดิ นพ.ชโยธร ราษฎร์วรุิฬหกจิ 089-8490651, napaporn.nop@gmail.com

กระสัง บุรีรัมย์ การศึกษาประสิทธผิลของรูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจติเภทเร้ือรังในชุมชน วภิาวดี   สุทธปิระภา 080-7422960Weerapon_ni@hotmail.com

กระสัง นครราชสีมา นวตักรรมอปุกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสีกระดูกสันหลังส่วนคอ ทาริกา   สมนาค 085-6154717,tarikasomnak@hotmail.com

กาบเชิง สุรินทร์ แม่นมคุณภาพ ณัชชา จงใจงาม 099-9421130, Nat.natchajong@gmail.com

ขามทะเลสอ นครราชสีมา นวตักรรมกระจกส่องเท้าเบาหวาน

คง นครราชสีมา ระบบการดูแลผู้ป่วยทีใ่ช้ยาวาร์ฟาริน ศศิมาภรณ์ ฉิมนอก 089-94677636, ladybook2@hotmail.com

ครบุรี นครราชสีมา ผลการดูแลผู้ป่วยโรคหดืในคลินิคโรคหดือย่างง่าย พชรพร   ผ่องปัญญา Ncd_khonburi@hotmail.com/094-3046640

ครบุรี นครราชสีมา การพฒันาระบบติดตามการดูแลรักษาและเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อเอชไอวแีละผู้ป่วยเอดส์ รัตติกาล  จนัทร์พทิักษ์ 098-2709029Jik-jack1302@hotmail.com

ครบุรี นครราชสีมา การพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาวาร์ฟาริน ภญ.กติิยา  เมืองยศ Mailseealso.noice@gmail.com/098-8335198

คลินิกหมอครอบครัวประปา นครราชสีมา รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน คลินิกหมดครอบครัวประปา ปิยะวรรณ ศรีสุวนันท์

คอนสาร ชัยภมูิ พฒันานวตักรรมการออกก้าลังกาย “สมาธเิคล่ือนไหว ๓ ท่าบ้าบัดโรค ปทิดา เท่าธรีุ Tonkla28@hotmail.com/083-3411526

คอนสาร นครราชสีมา ผลการรณรงค์การไม่ใช้ยา Antibiotic ในผู้ป่วยนอก 3 โรค (โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอจุจาระร่วงและบาดแผลสดจากอบุัติเหตุ) ภญ. รัตนาพร ใหญสู่ง

ค่ายสุรนารี นครราชสีมา การรักษาแบบ  Complete mouth ทีเ่ฝ้ารอ พ.อ.หญงิน้องนุช จนัทร์มาลา 089-5797157

ค่ายสุรนารี นครราชสีมา Pop-Up ป้องกนัอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัส(ADR Type A) ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ภญ.ชิดชนก  สภารัตน์ 044-273717

ค่ายสุรนารี นครราชสีมา MR รวดเร็ว สหสาขาร่วมใจ ผู้รับบริการปลอดภยั ระบบยาไทยแข็งแรง ภญ.วราภรณ์ สุจริต warakulsu@gmail.com

คูเมือง บุรีรัมย์ สายธารแหง่คุณค่าลดระยะเวลารอรับบริการผู้ป่วยนอก สมพร   โล่สุวรรณรักษ์ 044-650317ต่อ1201-1202

คูเมือง บุรีรัมย์ ส่งซ่อมทาง Line ช่วยคุณได้ สมพร  โล่สุวรรณรักษ์ 044-650317ต่อ1201-02

จอมพระ สุรินทร์ การพฒันากระบวนการดูแลผู้ป่วย Sepsis ธญัญรัศม์   ต้นทอง 044-581391

จอมพระ สุรินทร์ การพฒันาการดูแลผู้ป่วยทีรั่บยาต้านการแข็งตัวของเลือด (WARFARIN) ภญ.นงพรรณ ลอยทอง 044-581103 ต่อ 120

จกัราช นครราชสีมา การพฒันาระบบ longtem care ของผู้ป่วยใน รพ.จกัราช  พญ.สุวติรา  ต่างศรี 081-5479783drsuwitra@yahoo.com

จกัราช นครราชสีมา พฒันาระบบประวติัการรักษา Electronic Health Records (EHR) ด้วย web application แบบหลากหลายฐานข้อมูล ประเสริฐศักด์ิ  ขอหอ้งกลาง Sak_knc@hotmail.com/087-2518010

ชุมพวง นครราชสีมา การพฒันาโปรแกรมอตัโนมัติสาหรับช่วยค้านวณค่าการท้างานของไต ภญ.พลอยไพลิน คูณกระโทก 097-3430581, Drug.cp@gmail.com

ชุมพวง นครราชสีมา การรณรงค์เพือ่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลชุมพวง ภญ.อภชิญา วงค์ประทัต 044-477281, drug.cp@gmail.com

ด่านขุนทด นครราชสีมา โครงการพฒันา:ชะลอไตเส่ือมในผู้ป่วย CKD Stage 3 นพ.อนุชิต หมกประโคน dkthospital@hotmail.com/083-7999929

ด่านขุนทด นครราชสีมา การพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Febrile neutropenia` ลินดา ศรจนัทึก 044-208208 ต่อ 121, dkthospital@hotmail.com

นาโพธิ์ บุรีรัมย์ Service คลินิก CKD ไต พชัรินทร์  ศรียอด koyititimad@gmail.com/084-4768876

นาโพธิ์ บุรีรัมย์ ลด  Peak ลดค่าไฟฟา้ วทิยา  แมนประโคน Witc7@hotmail.com/044-629327ต่อ120

นาโพธิ์ บุรีรัมย์ การใช้กระบวนการพยาบาลทีม่ีคุณภาพ ยุพร ธรรมธรานุรักษ์ 089-7103924

บัวใหญ่ นครราชสีมา การหาความเปล่ียนแปลงของระดับสารเคมีในเลือดหลังจากปัน่แยกซีร่ัมทิง้ไวท้ีอ่ณุหภมูิหอ้งภายใน 7 ชั่วโมง นิจจารีย์  ฝาชัยภมูิ Labbuayai2010@gmail.com/044-461662ต่อ

421/422บ้านเขวา้ ชัยภมูิ การศึกษาคราบทีป่รากฏบนผิวของเคร่ืองมือทางการแพทย์ชนิดทีเ่ป็นสแตนเลสเพือ่พฒันาแนวทางป้องกนัการช้ารุดของอปุกรณ์ ลมัย  มีครไทย Mekhonthai14@gmail.com/090-2582013

บ้านเหล่ือม นครราชสีมา ผลลัพธก์ารดูแลผู้ป่วยวาร์ฟารินเพือ่ผลการรักษาทีดี่ขึ้น ภญ.เพญ็พกัตร์  โป๊ะไธสง penpak.pot@gmail.com/095-6188260

mailto:warakulsu@gmail.com


บ้านเหล่ือม นครราชสีมา การลดความคลาดเคล่ือนทางยากรณียาทีม่ีชื่อพอ้งมองคล้าย ภก.ศิวพงษ ์ศิริมาศรังษี siwapong.rx@gmail.com/044-387107

บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ ลดอตัราการ Re - admit ขอ ผู้ป่วย  AWS อรอนงค์   จนัทะบุรี Moonoot_9@hotmail.com/094-0126376

บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ พฒันาระบบการดูแลต่อเนือ่ง สู่การดูแล Long Term Care ในชุมชน อญัชลี  อิม่สมบูรณ์ 044-650317 ต่อ 2501 

Anchalee.amp152@gmail.comบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ผลการพฒันาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอดุกัน้เร้ือรังแบบทีมสหสาขาวชิาชีพ วสิาหก์ร มดทอง 096-2236251, wisagorn001@gmail.com

ประโคนชัย บุรีรัมย์ การพฒันาระบบการจา่ยยาสูดพน่โดยเภสัชกรในคลินิกโรคหอบหดื รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วจ ีจนัทร์เพชร 087-9629973, vajee_21@hotmail.com

ประโคนชัย บุรีรัมย์ ผลการพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ผกาภรณ์ จนัทร์โสดา

ประโคนชัย บุรีรัมย์ การพฒันาระบบงานป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อ้าเภอประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย์ พรนภา ภกัดี 081-7605255, icnpkc@gmail.com

ประทาย นครราชสีมา ผลการใช้แนวทางการเตรียมผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาวาร์ฟารินกอ่นท้าหตัถการทางทันตกรรมในโรงพยาบาลประทาย ภญหนึง่ฤทัย พืน้ผา 086-5849642, uyingg@gmail.com

ปราสาท สุรินทร์ เธอกบัฉันและรักของเรา... เพือ่เขา วราณี ผลวฒัน์ 086-0650922, ranee.nalak.28@gmail.com

ปราสาท สุรินทร์ ผลการพฒันาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ(์Sexual Transmitted Infection: STI) มยุรี   สุบรรนารถ At_aom18@ hotmail.com/044-551295-1008

ปราสาท สุรินทร์ การพฒันาการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวแีละเอดส์ โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ ศรียุดา  มานุจ้า 044-551295 ต่อ 1008Clinic2902@gmail.com

ปะค้า บุรีรัมย์ การพฒันารูปแบบการเลิกบุหร่ีโดยใช้ชุมชนเป็นฐานต้าบลปะค้า ศุลีวงศ์สนสุผล 044-654208 ต่อ 123

ปะค้า บุรีรัมย์ ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยทีใ่ช้ยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลปะค้า ฐาปนี อบอุน่ 044-654208 ต่อ 108

ปะค้า บุรีรัมย์ ปัจจยัทีม่ีความสัมพนัธก์บัการแพร่ระบาดโรควณัโรคปอดเสมหะพบเชื้อ วดัโพธิ์ย้อย ต้าบลปะค้า อ้าเภอปะค้า จงัหวดับุรีรัมย์ เกยีรติศักด์ิ ภกัดีพนิิจ 088-5827379, keattisak_999@hotmail.com

ปากช่องนานา นครราชสีมา ระบบป้องกนัการเกดิ Drug interactionเพือ่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภญสรัลรัตน์  สโดอยู่ Saranrat_re@hotmail.com/091-0162096

ปากช่องนานา นครราชสีมา การพฒันาฉลากยารูปภาพส้าหรับชาวต่างชาติโรงพยาบาลปากช่องนานา ภก.วชัรา จนัทร์เขียว 083-2899409, iwutch.rx16@gmail.com

พนมดงรัก ๘๐ พรรษา สุรินทร์ โครงการพฒันาการพฒันาแนวทางการปฏบิัติในการรับ REFER กลับผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยาและการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อด้ือยาในตึก

ผู้ป่วย

นางสาวจฑุาทิพย์   วชิัย WIN_OF_LOVE_@hotmail.com/044-508242ต่อ

312/300
พนมดงรักเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ 

พรรษา สุรินทร์ การพฒันาระบบบริการคลินิกโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง จฑุาทิพย์  วชิัย 044-508242 ต่อ 4084 chuthapt@gmail.com

พระทองค้าเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐

 พรรษา

นครราชสีมา Sepsis ปลอดภยั ง่ายนิดเดียว ฉันทนา    กรุงสูงเนิน Jaidd58@gmail.com/090-8329987

พลับพลาชัย บุรีรัมย์ การพฒันาการรับ-ส่งเวร SBAR สมปอง   เดชชัยพทิักษ์ Pop_ya_pam@hotmail.com/086-1665243

พลับพลาชัย บุรีรัมย์ เคร่ืองบีบน้้าเกลือกนัช็อค (นวตักรรม) ศิวพร  คุโณรัมย์ Suporn.noi@gmail.com/083-7378541

พมิาย นครราชสีมา Masterlink อภญิญา  เคนจนัทึก Phimai_lab@hotmail.co.th/044-471511ต่อ137

พมิาย นครราชสีมา Lean  Learn  live (ลดขั้นตอนบริการบัตรคิว) งานเวชระเบียน 044-471511-127-128

พมิาย นครราชสีมา ตามรอยค่า INR นอกเป้าหมาย ภญ. ธญัวรัชญ ์ข้ามาลัย 080-4811098, pharpui@hotmail.com

ภกัดีชุมพล ชัยภมูิ การเปรียบเทียบผลลัพธก์อ่นและหลังใช้โปรแกรมสุขศึกษาในศูนย์พฒันาเด็กเล็กหว้ยหนิฝน `ญาดา เชษฐ์ศถทธยางกรู 085-1506826, 

underthesamebluesky@hotmail.comภกัดีชุมพล ชัยภมูิ ผลของสเปรย์สมุนไพรต่ออาการปวดกล้ามเนือ้ พนิดา มากนุษย์ &ปิยะนันท์ ฝาชัยภมูิ 091-8399767, appliedthaimed@gmail.com

ภเูขียวเฉลิมพระเกยีรติ ชัยภมูิ การพฒันาแนวทางป้องกนัการติดเชื้อแผลผ่าตัดคลอดและผ่าตัดเนือ้งอกในมดลูก นางอภษิฎา อคัรกติติศักด์ิ Noong99@hotmail.com/089-6262179

มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา One Stop Service การคุมก้าเนิดสตรีต้ังครรภว์ยัรุ่นในหน่วยบริการหลังคลอด สิรยา กติิโยดม 099-9829593,

มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา ONE STOP Service  การคุมก้าเนิดสตรีต้ังครรภว์ยัรุ่นในหน่วยบริการหลังคลอด สิรยา  กติิโยดม mhrqic@gmail.com/099-9829593

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา การพฒันาความเร็วในการใหบ้ริการแผนกเวชศาสตร์ฟืน้ฟ(ูRehab Fast & Lean) ศุภวรรณ  ชาติศรินทร์ supawon@sut.ac.th/ 080-4297792

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ลดค่าไฟ ปลอดภยัผู้ใช้ วชัรินทร์  สิงต๊ะนะ watcharin@sut.ac.th/061-1515271

รพ.สต. ตาจั่น นครราชสีมา เส้นทางแหง่ความทรงจ้าบน  Microsoft Excel กชนิภา นราพนิิจ 084-8625499, 084-7535365, Tajan977@gmail.com



รพ.สต.ชีวกึ ขามสะแกแสง  นครราชสีมา ขวดหกัหลอดยาฉีด ณรงค์   นารถสูงเนิน 089-5845884,junjao0113@gmail.com

รพ.สต.หนองขาม นครราชสีมา สร้างสุขเสริมคุณภาพชีวติผู้ป่วยจติเวช สุชาติ  บุณยภากร 081-8792070,    044-965645 

nongkhamhealth@gmail.comล้าดวน สุรินทร์ แบบเช็คเคร่ืองมือ เช็คแล้วชัวร์ ทพญ.อษัฎา   ประเดิมดี Asda_hos@yahoo.com/089-8458021

ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา ประสิทธผิลของการพฒันาคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ นางธนพรรณ สังก้าปัง Dawkadas_daw@hotmail.com/080-5670001

วงัน้้าเขียว นครราชสีมา การพฒันาการดูแลผู้ป่วยมาลาเรีย โรงพยาบาลวงัน้้าเขียว ไชยรัตน์  วเิชียรยุทธ chairatnurse@gmail.com/099-4695494

วงัน้้าเขียว นครราชสีมา ผลการติดเทปประยุกต์เพือ่ลดปวดในกลุ่มผู้ป่วยทีม่ีอาการปวดกล้ามเนือ้เร้ือรังบริเวณ๊กล้ามเนือ้ทราพเีซียสส่วนบน ศิรินภา ศิริบงกช 092-8393941, pummyquz@hotmail.com

ศรีณรงค์ สุรินทร์ พฒันาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจติเวชทีม่ารับบริการในโรงพยาบาลศรีณรงค์ อภญิญา ยุนรัมย์ 084-2905258, aphinya.yunrum91@gmail.com

สังขะ สุรินทร์ การพฒันาการดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคธาลัสซีเมียทีไ่ด้รับเลือดใหไ้ด้รับการตรวจคัดกรองระดับ Serum ferritin เพือ่รักษาและป้องกนัภาวะ

เหล็กเกนิจากการได้รับเลือดในโรงพยาบาลสังขะ

พญ.นันทภทัร โกสีย์ 044-572017 ต่อ 134

สังขะ สุรินทร์ ผลการด้าเนินงาน Medication Reconciliation ของผู้ป่วยโรคเร้ือรังในระบบบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังขะ ภญ.ยุรานีย์  เกยีรติคุณรัตน์ spyyzar@hotmail.com/044-571028ต่อ108

สังขะ สุรินทร์ ผลของต้ารับยาสมุนไพรพอกเข่าลดอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือม โรงพยาบาลสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ จนัทร์เพญ็ ธรรมพร 088-1282773, tookta.ttmed@gmail.com

ส้าโรงทาบ สุรินทร์ การสอบสมรรถนะผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ สอบปุบ๊รู้ผลปับ๊ สุนทร บรรณการ dentdevil@gmail.com/0885942623

ส้าโรงทาบ สุรินทร์ นวตักรรม-กล่องใส่ยาจดัง่าย สบายแจก น้องเล็ก  สุขเกดิ 044-569080 ต่อ 105, nonglek.sk50@hotmail.com

สีค้ิว นครราชสีมา การพฒันาการเกบ็ข้อมูลผลเพาะเชื้อเพือ่จดัท้า antibiogram ณัฐจรีุ  สุกอง Natchuree.sukong@gmail.com/093-5399165

สีค้ิว นครราชสีมา ผลการออกก้าลังกายด้วยโยคะในเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลสีค้ิวทีม่ีกล้ามเนือ้หลังต้่ามาก

สีค้ิว นครราชสีมา การพฒันาปรับปรุงระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวณัโรค โรงพยาบาลสีค้ิว ภญ.นริศวรรณ อศิรากรู ณ อยุธยา 091-8293190, naritsanew@hotmail.com

สูงเนิน นครราชสีมา โล่งจมูก หายใจสบายด้วยยาสุมเคร่ืองแกงไทยในผู้ป่วย COPD ธนารักษ ์บัวสอน &วไิล ประกอบกจิ 080-1865365, Thanarak_bua@gmail.com

สูงเนิน นครราชสีมา ผลลัพธข์องการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง_รพ.สูงเนิน ภญ.กสุุมา  ซุ่นกลาง kusumasunklang@gmail.com/044-286714ต่อ119

หนองกี่ บุรีรัมย์ อปุกรณ์แผ่นช่วยสอนฉีดอนิสุลิน วชิรญาณ์  การเกษ 088-5957059,k_phing2551@hotmail.com

หนองกี่ บุรีรัมย์ การพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็หลายระบบ โรงพยาบาลหนองกี่ สลักจติร อนินอก 098-5840534,

หนองบัวแดง ชัยภมูิ ผลการพอกยาสมุนไพรฤทธิ์เย็นลดอาการบวมในผู้ป่วยปวดเข่า ณภทัร หอมหวล 080-8490651

หนองบัวแดง ชัยภมูิ ปัจจยัทีม่ีความสัมพนัธก์บัการเกดิอาการปวดกล้ามเนือ้บ่าของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลหนองบัวแดง ปวณีา แซ่กว้ย 093-3277794, pavena_2529@hotmail.com

หนองบัวระเหว ชัยภมูิ การพฒันาการดูแลผู้ป่วย  Sepsis วรรณา  บรรเทิงใจ wanna_bung@hotmail.com/095-6108683

หนองบัวระเหว ชัยภมูิ การพฒันาศักยภาพคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติและสุขภาพระดับอ้าเภอ  (District Health Board : DHB) สังเวยีน  งาหตัถี 081-2666941 wianwoy@hotmail.com

หนองบุญมาก นครราชสีมา การพฒันาระบบป้องกนักรเกดิแพย้าซ้้าใน รพ สต ภญ.จารุมาศ   สุคนธพงศ์ Clarumas.s@gmail.com/093-9596297

หว้ยแถลง นครราชสีมา พฒันาคุณภาพกระบวนการติดตามคลินิกเลิกบุหร่ีโรงพยาบาลหว้ยแถลง สุภาภรณ์  สุดสมัย Viruss.mee@gmail.com/089-5783603

หว้ยแถลง นครราชสีมา การติดตามและเฝ้าระวงัอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ภก.จริชาย  มีปิยะเลิศ ksnio@hotmail.com/089-4276464

เสิงสาง นครราชสีมา ตัดเบิกหน้างาน นภา  พลกลุ 081-7908688

total 116 เรือ่ง (อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล)


