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ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ(CQI)ประชมุวิชาการ HACC Forum คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2560“คุณค่า  คุณภาพ  คุณธรรม”  
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1.ระบบ PCT MED  รวม 15 เร่ือง   
No โรงพยาบาล จังหวัด ผลงาน ผู้น าเสนอ Email /หมายเลขโทรศัพท์ 
01 นาโพธิ ์ บุรีรัมย ์ Service คลินิก CKD ไต พัชรินทร์  ศรียอด koyititimad@gmail.com/084-4768876 
02 มหาราชนครราชสมีา นครราชสมีา ONE STOP Service  การคุมก าเนิดสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นในหน่วยบรกิารหลัง

คลอด 
สิรยา  กิตโิยดม mhrqic@gmail.com/099-9829593 

03 ด่านขุนทด นครราชสมีา โครงการพัฒนา:ชะลอไตเสื่อมในผูป้่วย CKD Stage 3 นพ.อนุชิต หมกประโคน dkthospital@hotmail.com/083-7999929 
04 พระทองค าเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา 
นครราชสมีา Sepsis ปลอดภัย ง่ายนดิเดยีว ฉันทนา    กรุงสูงเนิน Jaidd58@gmail.com/090-8329987 

05 จอมพระ สุรินทร ์ การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย Sepsis ธัญญรัศม์   ต้นทอง 044-581391 
06 แคนดง บุรีรัมย ์ พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis สีแพ   อินพูนโสม Mam129_@gmail.com/085-4506055 
07 บ้านใหม่ไชยพจน ์ บุรีรัมย ์ ลดอัตราการ Re - admit ขอ ผู้ปว่ย  AWS อรอนงค์   จันทะบุรี Moonoot_9@hotmail.com/094-0126376 
08 ห้วยแถลง นครราชสมีา พัฒนาคุณภาพกระบวนการติดตามคลินิกเลิกบุหรีโ่รงพยาบาลห้วยแถลง สุภาภรณ์  สุดสมัย Viruss.mee@gmail.com/089-5783603 
09 ครบุร ี นครราชสมีา ผลการดูแลผู้ป่วยโรคหดืในคลินิคโรคหืดอย่างง่าย พชรพร   ผ่องปัญญา Ncd_khonburi@hotmail.com/094-3046640 
10 โนนไทย นครราชสมีา การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นันทนา  ศรีเทพ 044-381032ต่อ 321 
11 วังน้ าเขียว นครราชสมีา การพัฒนาการดูแลผูป้่วยมาลาเรีย โรงพยาบาลวังน้ าเขียว ไชยรัตน์  วิเชียรยุทธ chairatnurse@gmail.com/099-4695494 
12 หนองบัวระเหว ชัยภูม ิ การพัฒนาการดูแลผูป้่วย  Sepsis    วรรณา  บรรเทิงใจ wanna_bung@hotmail.com/095-6108683 
13 พนมดงรัก ๘๐ พรรษา สุรินทร ์ โครงการพัฒนาการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการรับ REFER กลบัผู้ป่วย

ติดเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในตึกผู้ปว่ย 
นางสาวจุฑาทิพย์   วิชัย WIN_OF_LOVE_@hotmail.com/044-508242

ต่อ312/300 
14 ภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ ชัยภูม ิ การพัฒนาแนวทางป้องกันการติดเชื้อแผลผา่ตัดคลอดและผ่าตดัเนื้องอกใน

มดลูก 
นางอภิษฎา อัครกิตตศิักดิ์    Noong99@hotmail.com/089-6262179 

15 ล าทะเมนชัย นครราชสมีา ประสิทธิผลของการพัฒนาคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ นางธนพรรณ สังก าปัง Dawkadas_daw@hotmail.com/080-5670001 

mailto:wanna_bung@hotmail.com
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ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ(CQI)ประชมุวิชาการ HACC Forum คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2560 “คุณค่า  คุณภาพ  คุณธรรม”  
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. ระบบ  PCT 2   รวม………14…….เร่ือง 
No โรงพยาบาล จังหวัด ผลงาน ผู้น าเสนอ Email /หมายเลขโทรศัพท์ 
01 ปราสาท สุรินทร ์ เธอกับฉันและรักของเรา... เพื่อเขา วราณี ผลวัฒน ์ 086-0650922, ranee.nalak.28@gmail.com 
02 เนินสง่า นครราชสมีา สูตรยา PPH 1-2-3 จ าง่าย อรรคญานี งามหมู ่ 044-846252 ต่อ 111 
03 มหาราช  นครราชสมีา One Stop Service การคมุก าเนดิสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นในหน่วยบริการหลังคลอด สิรยา กิติโยดม 099-9829593,  
04 เฉลิมพระเกียรต ิ บุรีรัมย ์ การพัฒนางานบริการการดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะตัวเหลือง จิราพร ว่องวัฒนพรรณ  086-3685748, april.jira@gmail.com 
05 สังขะ สุรินทร ์ การพัฒนาการดูแลผูป้่วยเด็กกลุ่มโรคธาลัสซเีมียทีไ่ด้รับเลือดใหไ้ดร้บัการตรวจคัด

กรองระดับ Serum ferritin เพื่อรกัษาและป้องกันภาวะเหล็กเกินจากการไดร้ับ
เลือดในโรงพยาบาลสังขะ 

พญ.นันทภัทร โกสีย ์ 044-572017 ต่อ 134 

06 ด่านขุนทด นครราชสมีา การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Febrile neutropenia`  ลินดา ศรจันทึก 044-208208 ต่อ 121, 
dkthospital@hotmail.com 

07 ศรีณรงค์  สุรินทร ์ พัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรณีรงค์ อภิญญา ยุนรัมย ์ 084-2905258, 
aphinya.yunrum91@gmail.com 

08 ค่ายสรุนาร ี นครราชสมีา การรักษาแบบ  Complete mouth ที่เฝ้ารอ  พ.อ.หญิงน้องนุช จันทร์มาลา 089-5797157 
09 แก้งสนามนาง นครราชสมีา พัฒนาระบบการส่งผูร้ับบริการคลนิิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD 

คู่ขนาน) 
นันทนา จันทะดวง 083-7489377, 

waewnantana.2524@gmail.com 
10 สูงเนิน นครราชสีมา โล่งจมูก หายใจสบายดว้ยยาสุมเครื่องแกงไทยในผู้ป่วย COPD ธนารักษ ์บัวสอน &วิไล ประกอบกิจ 080-1865365, Thanarak_bua@gmail.com 
11 โนนนารายณ ์ นครราชสีมา พัฒนาระบบการฉีด Insulin ในผู้ปว่ยเบาหวาน โรงพยาบาลโนนนารายณ์ นพ.อรรถพล ภอูาษา 044-144580, Aroonsook@gmail.com 
12 โชคชัย นครราชสีมา การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยคลินิกวาร์ฟาริน จุรีพร ขึงกระโทก 085-4665377, mam-1802@hotmail.com 
13 คง นครราชสีมา ระบบการดูแลผู้ปว่ยที่ใชย้าวาร์ฟาริน ศศิมาภรณ์ ฉิมนอก 089-94677636, ladybook2@hotmail.com 
14 ปราสาท สุรินทร์ ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(Sexual Transmitted 

Infection: STI) 
มยุรี   สบุรรนารถ 044-551295 ต่อ 1008  ,At_aom18@ hotmail.com 
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ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ(CQI) ประชุมวชิาการ HACC Forum คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2560 “คุณค่า  คุณภาพ  คุณธรรม”  
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 3.ระบบเครือข่าย/โรคเร้ือรัง/NCD    รวม 15 เร่ือง    
No โรงพยาบาล จังหวัด ผลงาน ผู้น าเสนอ Email /หมายเลขโทรศัพท์ 
01 รพ.สต.หนองขาม 

 อ.พิมาย 
นครราชสมีา สร้างสุขเสริมคณุภาพชีวิตผู้ป่วยจติเวช สุชาติ  บุณยภากร 081-8792070,    044-965645 

nongkhamhealth@gmail.com 
02 หนองบัวระเหว ชัยภูม ิ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับ

อ าเภอ  (District Health Board : DHB) 
สังเวียน  งาหัตถ ี 081-2666941 

wianwoy@hotmail.com 
03 

โนนสูง 
นครราชสีมา โครงการพัฒนา:การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น นพ.วรวุฒิ  สพุิชญ ์ 081-9994300, 044-379311 ต่อ 410,615, 

Jeerayajeeya@gmail.com 
04 เทพรัตน์นครราชสีมา  นครราชสีมา โครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน “Pogemon exercise ไร้อ้วนไร้พุง” จริยา   ชยัจันทร ์ 095-6642367 Chai-jariya@hotmail.com 
05 เฉลิมพระเกียรติ 

นครราชสีมา 
นครราชสีมา โปรแกรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วรชยาณันท ์ เลิศพงษ์ชา

กร 
098-6502308 Tuatuk1012@hotmail.com 

06 พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา 

สุรินทร์ การพัฒนาระบบบริการคลินิกโรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง จุฑาทิพย ์ วิชัย 044-508242 ต่อ 4084 
chuthapt@gmail.com 

07 โนนแดง นครราชสีมา โครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Alarm AlertALife) ดรุณี   พลอาสา 087-8707039 Daru_pol@hotmail.com 
08 โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบา้นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน ธัฏษิณา  ใจเสน 086-8688808, 044-607204 

Luzifer_x6@hotmail.com 
09 เซนต์เมรี่ นครราชสีมา โครงการห่วงใย ใส่ใจ ชว่ยลดระดับน้ าตาลในเลือด   
10 จักราช นครราชสีมา การพัฒนาระบบ longtem care ของผูป้่วยใน รพ.จักราช  พญ.สุวิตรา  ตา่งศรี 081-5479783 drsuwitra@yahoo.com 
11 บ้านใหม่ไชยพจน ์ บุรีรัมย์ พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง สู่การดูแล Long Term Care ในชุมชน อัญชลี  อิ่มสมบูรณ์ 044-650317 ต่อ 2501 

Anchalee.amp152@gmail.com 
12 กระสัง บุรีรัมย์ การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการตดิตามเยี่ยมบ้านผูป้่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน วิภาวดี   สุทธปิระภา 080-7422960 Weerapon_ni@hotmail.com 
13 ปะค า บุรีรัมย์ การพัฒนารูปแบบการเลิกบุหรี่โดยใช้ชมุชนเป็นฐานต าบลปะค า ศุลีวงศ์  สนสุผล 044-654208 ต่อ 123 
14 ครบุรี นครราชสีมา การพัฒนาระบบติดตามการดูแลรักษาและเยี่ยมบ้านผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ปว่ยเอดส์ รัตติกาล  จันทร์พิทกัษ ์ 098-2709029 Jik-jack1302@hotmail.com 
15 ปราสาท สุรินทร์ การพัฒนาการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ ศรีสุดา  มานุจ า 044-551295 ต่อ 1008 Clinic2902@gmail.com 
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ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ(CQI)ประชมุวิชาการ HACC Forum คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2560“คุณค่า  คุณภาพ  คุณธรรม”  
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. ระบบยา  รวม 14 เร่ือง 
No โรงพยาบาล จังหวัด ผลงาน ผู้น าเสนอ Email /หมายเลขโทรศัพท์ 
01 ห้วยแถลง นครราชสมีา การติดตามและเฝ้าระวังอาการไมพ่ึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอช

ไอวี   
ภก.จิรชาย  มีปิยะเลิศ ksnio@hotmail.com/089-4276464 

02 ค่ายสรุนาร ี นครราชสมีา Pop-Up ป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตา้นไวรสั(ADR 
Type A) ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี 

ภญ.ชิดชนก  สภารัตน ์ 044-273717 

03 ปากช่องนานา นครราชสมีา ระบบป้องกันการเกดิ Drug interactionเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ภญสรัลรัตน์  สโดอยู ่ Saranrat_re@hotmail.com/091-0162096 
04 โนนแดง นครราชสมีา การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดมลูค่าการใช้ยาได้ ภญ.สุดารตัน์   ครึบกระโทก tooksuda@hotmail.com/081-8783125 
05 โนนนารายณ ์ บุรีรัมย ์ การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา (medication 

reconciliation) 
 Tukkata.wala@gmail.com/044-144578 

06 
สังขะ 

สุรินทร์ ผลการด าเนินงาน Medication Reconciliation ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระบบ
บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังขะ 

ภญ.ยุรานยี์  เกยีรติคุณรัตน์ spyyzar@hotmail.com/044-571028ต่อ108 

07 ค่ายสุรนารี นครราชสีมา MR รวดเร็ว สหสาขารว่มใจ ผู้รับบริการปลอดภัย ระบบยาไทยแข็งแรง ภญ.วราภรณ ์สุจริต warakulsu@gmail.com 
08 เขวาสินรินทร์  การพัฒนากจิกรรม Medication reconciliation บนหอผู้ป่วยใน ภญ.สายยุดา   ดีวงศ์ Saisuda.de@gmail.com/090-2842323 
09 สูงเนิน นครราชสีมา ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง_รพ.สูงเนิน ภญ.กุสุมา  ซุ่นกลาง kusumasunklang@gmail.com/044-286714ต่อ119 
10 หนองบุญมาก นครราชสีมา การพัฒนาระบบป้องกันกรเกิดแพ้ยาซ้ าใน รพ สต ภญ.จารุมาศ   สุคนธพงศ์ Clarumas.s@gmail.com/093-9596297 
11 จอมพระ สุรินทร์ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (WARFARIN)        ภญ.นงพรรณ ลอยทอง 044-581103 ต่อ 120 
12 ครบุรี นครราชสีมา การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ภญ.กิติยา  เมืองยศ Mailseealso.noice@gmail.com/098-8335198 
13 บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ผลลัพธ์การดูแลผู้ปว่ยวาร์ฟารินเพื่อผลการรักษาที่ดีขึ้น ภญ.เพ็ญพักตร์  โป๊ะไธสง penpak.pot@gmail.com/095-6188260 
14 บ้านเหลื่อม นครราชสีมา การลดความคลาดเคลื่อนทางยากรณียาที่มีชื่อพ้องมองคล้าย ภก.ศิวพงษ์ ศิริมาศรังษ ี siwapong.rx@gmail.com/044-387107 

 

mailto:warakulsu@gmail.com
mailto:penpak.pot@gmail.com
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ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ(CQI)ประชมุวิชาการ HACC Forum คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2560 “คุณค่า  คุณภาพ  คุณธรรม”  
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5. ระบบสนับสนุนบริการและระบบงานส าคัญ  รวม………15…….เร่ือง 
No โรงพยาบาล จังหวัด ผลงาน ผู้น าเสนอ Email /หมายเลขโทรศัพท์ 
01 พลับพลาชัย บุรีรัมย ์ การพัฒนาการรับ-ส่งเวร SBAR สมปอง   เดชชัยพิทักษ์ Pop_ya_pam@hotmail.com/086-1665243 
02 พิมาย นครราชสมีา Masterlink อภิญญา  เคนจันทึก Phimai_lab@hotmail.co.th/044-471511ต่อ137 
03 จักราช นครราชสมีา พัฒนาระบบประวัติการรักษา Electronic Health Records (EHR) ด้วย 

web application แบบหลากหลายฐานข้อมูล 
ประเสริฐศักดิ์  ขอห้อง
กลาง 

Sak_knc@hotmail.com/087-2518010 

04 คูเมือง บุรีรัมย ์ สายธารแห่งคุณค่าลดระยะเวลารอรับบริการผู้ป่วยนอก สมพร   โลสุ่วรรณรักษ ์ 044-650317ต่อ1201-1202 
05 พิมาย นครราชสมีา Lean  Learn  live (ลดขั้นตอนบริการบัตรคิว) งานเวชระเบียน 044-471511-127-128 
06 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

สุรนาร ี
นครราชสมีา การพัฒนาความเร็วในการให้บริการแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู(Rehab Fast & 

Lean)   
ศุภวรรณ  ชาติศรินทร ์ supawon@sut.ac.th/ 080-4297792 

07 บัวใหญ่ นครราชสมีา การหาความเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในเลือดหลังจากปั่นแยกซีรั่มทิ้ง
ไว้ท่ีอุณหภูมิห้องภายใน 7 ช่ัวโมง 

นิจจารีย์  ฝาชัยภูม ิ Labbuayai2010@gmail.com/044-461662ต่อ
421/422 

08 สีคิ้ว นครราชสมีา การพัฒนาการเก็บข้อมลูผลเพาะเช้ือเพื่อจัดท า antibiogram ณัฐจุรี  สุกอง Natchuree.sukong@gmail.com/093-5399165 
09 บ้านเขว้า ชัยภูม ิ การศึกษาคราบที่ปรากฏบนผิวของเครื่องมือทางการแพทย์ชนิด 

ที่เป็นสแตนเลสเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันการช ารุดของอุปกรณ ์
ลมัย  มีครไทย Mekhonthai14@gmail.com/090-2582013 

10 ล าดวน สุรินทร ์ แบบเช็คเครื่องมือ เช็คแล้วชัวร ์ ทพญ.อัษฎา   ประเดมิด ี Asda_hos@yahoo.com/089-8458021 
11 คูเมือง บุรีรัมย ์ ส่งซ่อมทาง Line ช่วยคุณได ้ สมพร  โล่สุวรรณรักษ์ 044-650317ต่อ1201-02 
12 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

สุรนาร ี
นครราชสมีา ลดค่าไฟ ปลอดภัยผู้ใช้ วัชรินทร์  สิงต๊ะนะ watcharin@sut.ac.th/061-1515271 

13 นาโพธิ ์ บุรีรัมย ์ ลด  Peak ลดค่าไฟฟ้า วิทยา  แมนประโคน Witc7@hotmail.com/044-629327ต่อ120 
14 ส าโรงทาบ สุรินทร ์ การสอบสมรรถนะผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์ สอบปุ๊บรู้ผลปั๊บ สุนทร บรรณการ dentdevil@gmail.com/0885942623 
15 เสิงสาง นครราชสมีา ตัดเบิกหน้าบาน นภา  พลกุล  081-7908688 

mailto:supawon@sut.ac.th/
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ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ(CQI)ประชมุวิชาการ HACC Forum คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2560 “คุณค่า  คุณภาพ  คุณธรรม”  
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

6. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมระบบงานต่างๆ   รวม………15…….เร่ือง 
No โรงพยาบาล จังหวัด ผลงาน ผู้น าเสนอ Email /หมายเลขโทรศัพท์ 
01 หนองกี ่ บุรีรัมย ์ อุปกรณ์แผ่นช่วยสอนฉีดอินสุลิน วชิรญาณ์  การเกษ 088-5957059,k_phing2551@hotmail.com 
02 ส าโรงทาบ สุรินทร ์ นวัตกรรม-กล่องใส่ยาจดัง่าย สบายแจก น้องเล็ก  สุขเกิด 044-569080 ต่อ 105, 

nonglek.sk50@hotmail.com 
03 ปากช่องนานา นครราชสมีา การพัฒนาฉลากยารูปภาพส าหรับชาวต่างชาติโรงพยาบาลปากช่อง

นานา 
ภก.วัชรา จันทร์เขียว 083-2899409, iwutch.rx16@gmail.com 

04 
ชุมพวง 

นครราชสมีา การพัฒนาโปรแกรมอัตโนมัตสิาหรับช่วยค านวณค่าการท างานของไต ภญ.พลอยไพลิน คณูกระ
โทก 

097-3430581, Drug.cp@gmail.com 

05 เทพรัตน์ นครราชสีมา นครราชสมีา ถุงมหัศจรรย์ป้องกันแผลล้างไตถูกน้ า อัจฉราวรรณ   จันทสิทธ์ิ 091-0796078 
06 ขามทะเลสอ นครราชสมีา นวัตกรรมกระจกส่องเท้าเบาหวาน   
07 กระสัง นครราชสมีา นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสีกระดูกสันหลังส่วนคอ ทาริกา   สมนาค 085-6154717,tarikasomnak@hotmail.com 
08 รพ.สต.ชีวึก ขาม

สะแกแสง  
นครราชสมีา ขวดหักหลอดยาฉีด ณรงค์   นารถสูงเนิน 089-5845884,junjao0113@gmail.com 

09 เนินสง่า ชัยภูม ิ EKG ติดง่ายไม่หลุด ลดส้ินเปลือง พ.จ.ท.เริงชัย  จูกูล 089-7131507, jukul_2520@hotmail.com 
10 วังน้ าเขียว นครราชสีมา ผลการติดเทปประยุกต์เพื่อลดปวดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดกลา้มเน้ือเรื้อรังบริ

เว๊ณกล้ามเน้ือทราพีเซียสส่วนบน 
ศิรินภา ศิริบงกช 092-8393941, pummyquz@hotmail.com 

11 แก้งคร้อ ชัยภูม ิ ฟันสวยดว้ยเสียงเพลง อ าพล กุลสุวรรณ 091-0613646, ampol_kunsuwan@hotmail.com 
12 รพ.สต. ตาจั่น นครราชสีมา เส้นทางแห่งความทรงจ าบน  Microsoft Excel กชนิภา นราพินิจ 084-8625499, 084-7535365, Tajan977@gmail.com 
13 เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมา การดูแลผู้ต้องขังเรือนจ ากลาง จังหวัดนครราชสีมา อยา่งครบวงจร จันทนา สรนาคมน ์ 081-8761088, jantanajim@gmail.com 
14 พลับพลาชัย บุรีรัมย์ เครื่องบีบน้ าเกลือกันช็อค (นวัตกรรม) ศิวพร  คุโณรัมย ์ Suporn.noi@gmail.com/083-7378541 
15 คอนสาร ชุยภูม ิ พัฒนานวัตกรรมการออกก าลังกาย “สมาธิเคลื่อนไหว ๓ ท่าบ าบัดโรค ปทิดา เท่าธุร ี Tonkla28@hotmail.com/083-3411526 

 

mailto:Drug.cp@gmail.com
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ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ(CQI)ประชมุวิชาการ HACC Forum คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2560 “คุณค่า  คุณภาพ  คุณธรรม”  
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

7. วิจัย (เชิงปฏิบัติการ/ทดลอง)  รวม……14……….เรื่อง 

No โรงพยาบาล จังหวัด ผลงาน ผู้น าเสนอ Email /หมายเลขโทรศัพท ์

01 ประโคนชัย บุรีรัมย ์ การพัฒนาระบบการจ่ายยาสดูพ่นโดยเภสัชกรในคลินิกโรคหอบหืด รพ.ประ
โคนชัย          จ.บุรีรัมย์  

วจี จันทร์เพชร 087-9629973, vajee_21@hotmail.com 

02 ประทาย นครราชสมีา ผลการใช้แนวทางการเตรยีมผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินก่อนท าหัตถการทางทัน
ตกรรมในโรงพยาบาลประทาย 

ภญหนึ่งฤทัย พ้ืนผา 086-5849642, uyingg@gmail.com 

03 พิมาย นครราชสมีา ตามรอยค่า INR นอกเป้าหมาย ภญ. ธัญวรัชญ์ ข ามาลยั 080-4811098, pharpui@hotmail.com 
04 ประโคนชัย บุรีรัมย ์ ผลการพัฒนาระบบการดูแลผูป้่วยโรคกลา้มเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

(STEMI) 
ผกาภรณ์ จันทรโ์สดา  

05 หนองบัวแดง ชัยภูม ิ ผลการพอกยาสมุนไพรฤทธิ์เย็นลดอาการบวมในผู้ป่วยปวดเข่า ณภัทร หอมหวล 080-8490651 
06 สังขะ สุรินทร์ ผลของต ารับยาสมุนไพรพอกเข่าลดอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือม โรงพยาบาลสังขะ 

จังหวัดสุรินทร ์
จันทร์เพ็ญ ธรรมพร 088-1282773, tookta.ttmed@gmail.com 

07 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ผลการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ วิสาห์กร มดทอง 096-2236251, wisagorn001@gmail.com 
08 แก้งคร้อ  ชัยภูม ิ ผลการใช้แนวปฏิบัติการดูแลป้องกันการชักซ้ าในผู้ป่วยเด็กที่มภีาวะชักเกร็งจากไข้สูง สมดวงใจ บุญเงิน 089-4180798, Somduang23@gmail.com 
09 ภักดีชุมพล ชัยภูม ิ การเปรียบเทียบผลลัพธ์กอ่นและหลังใชโ้ปรแกรมสุขศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ห้วยหินฝน  `ญาดา เชษฐ์ศถทธยางกูร 085-1506826, 

underthesamebluesky@hotmail.com 
10 หนองกี ่ บุรีรัมย์  การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยบาดเจ็บหลายระบบ โรงพยาบาลหนองกี่  สลักจิตร อินนอก  098-5840534,  
11 คลินิกหมอครอบครัว

ประปา 
นครราชสีมา รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและพฤตกิรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 

คลินิกหมดครอบครัวประปา 
ปิยะวรรณ ศรีสุวนันท ์  

12 โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ ผลการพัฒนารูปแบบการให้บรกิารเพื่อลดระยะเวลารอคอยรับบริการปีงบประมาณ 2560 
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโนนสวุรรณ 

สายชล คตวงศ์ 085-0274090, Saichon_2512@hotmail.com 

13 โนนสุวรรณ นครราชสีมา ผลการด าเนินงานเพื่อสร้างนวัตกรรมทีด่ีในการรายงานอุบัตกิารณ์ความเส่ียงของบุคลากร
ทางการพยาบาล 

สุธีร์ จ าลองชาต ิ 087-1521984, nonsuwan.ha55@hotmail.com 

14 สีค้ิว นครราชสีมา ผลการออกก าลังกายด้วยโยคะในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสีค้ิวที่มีกลา้มเน้ือหลังต่ ามาก   
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ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ(CQI) ประชุมวชิาการ HACC Forum คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2560 “คุณค่า  คุณภาพ  คุณธรรม”  

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
8. วิจัยในงานประจ า วิจัยเชิงส ารวจและLean  รวม……14….เร่ือง 

No โรงพยาบาล จังหวัด ผลงาน ผู้น าเสนอ Email /หมายเลขโทรศัพท์ 
01 โนนสูง นครราชสีมา การศึกษาสภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน Class A1 และทารกแรกเกิด นพ.ชโยธร ราษฎรว์ิรุฬหกิจ 089-8490651, napaporn.nop@gmail.com 
02 เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูม ิ ความรู้และทัศนคติต่อการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยหลังคลอดบุตรของหญิงตั้งครรภ์ วิเชียร มิตรมาตร 098-2295498, cheerry_ball@hotmail.com 
03 นาโพธิ ์ บุรีรัมย์ การใช้กระบวนการพยาบาลที่มีคุณภาพ ยุพร ธรรมธรานุรักษ ์ 089-7103924 
04 สีค้ิว นครราชสีมา การพัฒนาปรับปรุงระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลสีค้ิว ภญ.นริศวรรณ อิศรากูร ณ อยุธยา 091-8293190, naritsanew@hotmail.com 
05 ปะค า บุรีรัมย์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแพร่ระบาดโรควัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ วัดโพธิย์้อย ต าบล

ปะค า อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย ์
เกียรติศักดิ์ ภกัดีพินิจ 088-5827379, keattisak_999@hotmail.com 

06 หนองบัวแดง ชัยภูม ิ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดกล้ามเน้ือบา่ของบุคลากรทางการพยาบาล 
โรงพยาบาลหนองบัวแดง  

ปวีณา แซ่กว้ย 093-3277794, pavena_2529@hotmail.com 

07 ภักดีชุมพล ชัยภูม ิ ผลของสเปรย์สมุนไพรต่ออาการปวดกลา้มเน้ือ พนิดา มากนุษย ์& ปยิะนันท์ ฝา
ชัยภูม ิ

091-8399767, appliedthaimed@gmail.com 

08 ปะค า บุรีรัมย์ ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยทีใ่ช้ยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลปะค า ฐาปนี อบอุ่น 044-654208 ต่อ 108 
09 คอนสาร นครราชสีมา ผลการรณรงค์การไม่ใช้ยา Antibiotic ในผู้ป่วยนอก 3 โรค (โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ส่วนบน โรคอุจจาระร่วงและบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ)  
ภญ. รัตนาพร ใหญ่สูง  

10 ชุมพวง นครราชสีมา การรณรงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลชุมพวง ภญ.อภิชญา วงค์ประทัต  044-477281, drug.cp@gmail.com 
11 ประโคนชัย บุรีรัมย์ การพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์
พรนภา ภักด ี 081-7605255, icnpkc@gmail.com 

12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 
100 ป ี

นครราชสีมา ฐานคิด Lean process สู่นวัตกรรมลีน ANC  สุภาพร มาลีวรรณ์  085-7799798, thedog2516@gmail.com 

13 กาบเชิง สุรินทร์ แม่นมคุณภาพ ณัชชา จงใจงาม 099-9421130, Nat.natchajong@gmail.com 
14 แก้งคร้อ ชัยภูม ิ รูปแบบการดูแลผู้ปว่ยมะเร็งระยะท้าย : คุณค่าที่มากกว่ามูลค่า โรงพยาบาลแกง้คร้อ 

จังหวัดชัยภูมิ ป ี`2560 
เข็มทอง ตรีเนตรไพบูลย์ 087-6525867, Kemthong_p@yahoo.co.th 

      

 


