ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560
ภายใต้แนวคิด “พลังจากภายใน…เราทาได้ร่วมกัน (Inner Power, Together We Can)”
ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น.
เวลา

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

ผู้ทาวิจัย

ผลงานวิจัย และคุณภาพ นาเสนอแบบบรรยาย ห้องประชุมญาณวิเศษ

ชนะเลิศ
รองอันดับ 2
รองอันดับ 1

3. ผลการใช้ รู ป แบบการใช้ ก ารจั ด การผู้ ป่ว ยรายกรณี ใ นผู้ ป่ ว ย
ผ่าตัดเปลี่ยนผิว ข้อเข่าเทียมเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดใน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
2. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยา NOACs
(dabigatran)ป้องกันการเกิดลิม่ เลือดอุดตัน ในโรงพยาบาลศรีสะ
เกษ
7. ผลการใช้ยา Colistin ในผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter
Baumannii ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชมเชย

4. การศึกษาเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการแพ้ยาแบบ SJS และ TEN
ย้อนหลัง 6 ปี ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชมเชย

5. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้น้ายาฆ่าเชื้อส้าหรับอุปกรณ์ทาง
ทันตกรรม

ชมเชย

8.
การพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ย severe
sepsis/septic shock ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
1. การศึกษาความรุนแรงของความปวดจากการท้างานที่ผิดปกติ
ของระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Neuropathy pain)
ในผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ที่ ไ ด้ รั บ ยาเคมี บ้ า บั ด ศู น ย์ ใ ห้ ย าเคมี บ้ า บั ด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
6. ผลงานการศึกษาปริมาณรังสีที่ผิวผู้ปว่ ยที่ได้รบั จากการถ่ายภาพ
รังสีร ะบบทางเดินปั สสาวะและอุ้งเชิงกราน(plain K.U.B.)รง
พยาบาลศรีสะเกษ

เข้าร่วม

เข้าร่วม

งานวิสัญญี
งานบริการจ่ายยา
ผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานเภสัชกรรม
งานบริบาลผู้ป่วยใน
กลุ่มงานเภสัชกรรม
งานบริการเภสัช
สนเทศและติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม
หอผู้ป่วยหนักอายุร
กรรม 1 (MICU1)
ศูนย์ให้ยาเคมีบ้าบัด

นางธันยมัย ปุรินัย
นางเบญจพร พิเชฐโสภณ
นางรุ่งทิพย์ เครือรัตน์
นายสุทธินันท์ เอิกเกริก
นางสาวสิริกณ
ั ยา มหาลวเลิศ
น.สปวีณ์สุดา สามสี
น.ส. หยาดรุ้ง สายราม
น.ส.ณปภัช เพชเกษม
นางสาวธนิตา จิตรักษ์
นางสาวเกศสุภา พลพงษ์
นายคุณากร บุญช่วย
ทพญ.ลาวันย์ ทิสะเส
นส.นวพร จิตการุญ
นส.พิฐชญาณ์ พงศ์ธารินสิริ
นางสาวเพ็ญนภา บุบผา
นางสาววนิดา ประภาอนันตชัย
น.ส.หทัยกาญจน์ ธรรมบุตร
น.ส.วริศรา แถวปัดถา
นางชลลดา บุญทน

กลุ่มงานรังสีวิทยา

นางยุภาวัลย์ แสงขันธ์

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

นายธีระยุทธ บัวพันธ์

ผลงานนวัตกรรมนาเสนอแบบบรรยาย

ชนะเลิศ

11. อุปกรณ์ดามนิ้วส้าเร็จรูปโดยใช้เทอร์โม.พลาสติก

รองอันดับ 1

10. วัดและควบคุมอุณหภูมิตู้วัคซีน

งานซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ นายบุญธรรม ทินนะภา
การแพทย์
นายอดิศร ผิวงาม

รองอันดับ 2

12. ผ้าก๊อสน้อยช่วยเลาะซับเลือดผ่าตัด (Dissecting sponge for กลุ่มงานการพยาบาล นางกมลวรรณ ดวนใหญ่
surgery)
ผู้ป่วยผ่าตัด
นางสาว ชุติมา บุญขวาง

ชนะเลิศ

รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

ผลงานวิจัยและคุณภาพ นาเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ห้องประชุมกิตติรังษี
16. ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันแผลกดทับ
หอผู้ป่วยหนัก
นางสิรยา ชิณวงษ์
ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1
อายุรกรรม1
นางสาวสาคร ล้าภา
นางสาวพรชนก นันทสาร
นางสาววริสราภรณ์ ลุนศรี
นางสาวสุกัญญา นิยม
2. การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยาพ่นสเตียรอยด์ส้าหรับ
งานบริการจ่ายยา นางสาวรวิวรรณ ค้านนท์
ผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ผู้ป่วยนอก
นายสุทธินันท์ เอิกเกริก
กลุ่มงานเภสัชกรรม นายกฤษฎา บูราณ
5. สะดือหนูดูแลง่าย
หอผู้ป่วยพิเศษ
นางสาวกฤษฎาภรณ์ สมมุติ
ประกันสังคม
1. การศึกษาการก้าเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่
หอผู้ป่วยหนัก
นางสาวอังคณา บุญลพ
ได้รับการตรวจสไปโรเมตรีย์ ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
อายุรกรรม3 (MICU3) นางสาววีร์ธิมา ไชยยศ
นางสาวดวงเดือน ทองผิว
3. ผลของโปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
หอผู้ป่วยพิเศษ
นางสาวกฤษฎาภรณ์ สมมุติ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ประกันสังคม
นางสาวลูกแก้ว มิ่งประชา
4. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยง
คลินิกนมแม่
นางจันทรัสม์ สมศรี
ลูกด้วยนมแม่ มารดาคลอดก่อนก้าหนด
6. การพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิด
หอผู้ป่วยหนักอายุร นางสาวณภัทรลภา เขตสกุล
หลอดเลือดด้าอักเสบ
กรรม 2 (MICU2) นางสาวดาราภรณ์ ทองภาพ
7. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบ Nursing Conference
งานวิสัญญี
นาง ธันยมัย ปุรินัย
& Integrate of Journal Club ส้าหรับพยาบาลวิชาชีพ ใน
นางสาวมัณทนา จิระกังวาน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
8. มูลค่าการเบิกชดเชยยาในบัญชี จ2ในสิทธิประกันสุขภาพถ้วน
งานคลังยาและ
นางอิสริยาภรณ์ บุญสังข์
หน้าและประกันสังคม
เวชภัณฑ์ กลุม่ งาน นายนพพร บัวสี
เภสัชกรรม
นางเสาวภา จึงมั่นคงเภสัชกร
นายปริญญา นามวงศ์
หอผู้ป่วย
นางอนงค์ วิเศษวงษา
9. การจัดการความปวดจากการท้าหัตถการในผู้ป่วยอายุร
อายุรกรรมหญิง2 นางสาวศิรประภา ท่าโพธิ์
กรรมชาย2
นางสาวรัตนา ภาเภา
10. การเพิ่มศักยภาพผู้ขับยานพาหนะ EMS โรงพยาบาลศรีสะ
EMS
นางธวัลรัตน์ พันธีรโรจน์
เกษ ด้านการยกเคลื่อนย้าย,การปฐมพยาบาลเบื้องต้น,การช่วยฟื้น
นส.ณปภัทช เติมใจ
คืนชีพขั้นพื้นฐาน
นส.ธนาภรณ์ ปัดถา
11. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความปวดในระยะรอคลอด
ห้องคลอด
นางอุไรวรรณ แสงสว่าง
นางสิรินทร หวังศุภางค์กลุ
12. การศึกษาประสิทธิผลของยาสุมแก้ภมู ิแพ้ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
กลุ่มงานการแพทย์ นางสาวธิติสดุ า ค้าบุดดา
ทางเดินหายใจส่วนต้น
แผนไทยและ
นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย
การแพทย์ทางเลือก นางสาวปิยะรัตน์ ศิลาโชติ
นางสาวนัชชา ถิรเตชสิทธิ์
13. การ์ดยาUpdate Online
หอผู้ป่วย
นางสาวอรนันท์ บุญเชิด
อายุรกรรมชาย1
14. ผลของการแทงเข็มโดยใช้ constant site (Buttonhole
หน่วยไตเทียม
สุวรรณศรี มะนู
technique)และ Rope ladder technique ต่ออายุการใช้งาน
พรหมสวัสดิ์ วงค์วรรณา
ของ AVF ในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
15. การศึกษาภาวะท้องอืดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการ
หอผู้ป่วย
นางสาววรุณ รักชาติ
ผ่าตัดทางช่องท้อง
นรีเวชกรรม
นางปุณยนุช เสน่หา
17. การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการจัดการความปวดในผู้ป่วยท้า
หอผู้ป่วย
นางอุราภรณ์ อรุณรัตน์
หัตถการในผู้ป่วย อายุรกรรม
อายุรกรรมชาย 2 นางสาวโชติรส บริบรู ณ์
นางสาวจิราพร ใสกระจ่าง
นางสาวสกุณา นามวิลา

เวลา

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

ผู้ทาวิจัย

ผลงานวิจัยและคุณภาพ นาเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ห้องประชุมกิตติรังษี

อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

หอผู้ป่วยหนักอายุ
รกรรม 1

รองอันดับ 1

7. การลดอุบัติการณ์ภาวะน้า้ ตาลในเลือดต่้าในทารกแรกเกิดหอ
ผู้ป่วย 60 เตียง

หอผู้ป่วยพิเศษ 60
เตียง

รองอันดับ 2

4. การศึกษาความคงตัวของต้ารับยาน้้า folic acid syrup ที่เตรียม
งานผลิตยา
จากยาเม็ด
กลุ่มงานเภสัชกรรม
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดตา
หอผู้ป่วยตา
นางสาวมลฤดี หลอมทอง
ที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยตา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
นางหงษ์ทอง วรบุตร

ชนะเลิศ

เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

เข้าร่วม
เข้าร่วม

เข้าร่วม
เข้าร่วม

เข้าร่วม

16. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอด

2. การจัดการความปวดในผูป้ ่วยทีใ่ ส่ท่อช่วยหายใจ

หอผู้ป่วยหนักอายุ
รกรรม 4 (MICU4)
3. โปรแกรมส่งเสริมการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หออภิบาลผู้ป่วยโรค
สมองที่มีภาวะกลืนล้าบาก
หลอดเลือดสมอง
5. ลดรายจ่าย 2:1 ด้วยมือเรา
หอผู้ป่วยพิเศษ
ประกันสังคม
6. ผลการทบทวนความเสีย่ งโดยใช้รูปแบบ (Gap Analysis) เพื่อ
งานวิสัญญี
ลดอุบัติการณ์การเลื่อนผ่าตัดจากการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมและลด
ภาวะใส่ท่อหายใจซ้า้ ภายใน 2ชม ในงานวิสัญญี โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ
8. การศึกษาพฤติกรรมการใช้แบบประเมิน Latch Score ต่อการ
หอผู้ป่วยสูติกรรม
เฝ้าระวังภาวะน้้าตาลต่้าในทารกแรกเกิดของเจ้าหน้าทีต่ ึกสูติกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
งานบริการจ่ายยา
9. ระยะเวลารอคอยส้าคัญอย่างไร
ผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานเภสัชกรรม

10. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการหายของแผลเย็บกลุม่ ผู้ป่วยแผล
เย็บที่ท้าแผลทุกวันและวันเว้นวันของผู้ป่วยตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
11. ผลจากการใช้แนวปฏิบตั ิเรื่องการบริหารยา Enoxaparin เพื่อ
ลดการเกิดรอยจ้้าเลือด,ก้อนเลือด,และลดอาการปวดหลังได้รับยา
ในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU) โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ
12. การพัฒนาแนวทางป้องกันและดูแลแผลกดทับในหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมกระดูกชายโรงพยาบาลศรีสะเกษ

นางธนันชนก คงวิบูลย์เกียรติ
นางสาวขวัญจิตร แตงเที่ยง
นางสาวพัชรินทร์ ตะคอนรัมย์
นางสาวรัฐพร อาษา
นางสาวอมรรัตน์ เนตรวงษ์
อินทร์
นางพัตรา เต่าทอง
นางภาวิณี ฝั่งสระ
นางบัวทิพย์ สายหยุด
นางสาวนฤมล ค้าวงษา
นางสาวพิมลธร วรจักร์

น.ส. สุนิศา เอกศิริ
น.ส. อุไรศรี ปัญหา
นางสุภาพร ปรัชญาประเสริฐ
นางสาวกฤษฎาภรณ์ สมมุติ
นาง ธันยมัย ปุรินัย

นางสาววาสนา ภูค้าศักดิ์
นางสาวดาธิณยี ์ วังทอง

นางอัจจิมา ชินวงษ์
นางกรรณิการ์ ค้าพิทักษ์
นางอรัญญา โกมลวัฒน์
นางสาวพิชามญช์ โรจน์ธรรมทวี
นางสาว เบญจพร เสือพลี
นางสาวสุพรรษา แก้วนิวงศ์
ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน นายประวิทย์ โพธิสาร
นางสาววรรณวิษา ค้าภา

หอผู้ป่วยหนัก
นางสาวประภาพร กุมรีจิตร
โรคหัวใจและหลอด
เลือด(CCU)
หอผู้ป่วยศัลยกรรม นางสาวนุชจรี ยศกิจ
กระดูกชาย
นางสาวยลดา สิงห์เงิน

เข้าร่วม

13. การบริหารจัดการเพื่อดูแลผู้ปว่ ยวัณโรค

เข้าร่วม

14. หลอดเลือดสมองฟื้นฟูได้ด้วยกายภาพบ้าบัด

เข้าร่วม

15.การป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อหลอดลมคอ
ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1

หอผู้ป่วยอายุรกรรม
ชาย1
หอผู้ป่วยอายุร
กรรมหญิง 1
หอผู้ป่วยพิเศษอายุ
รกรรม

เข้าร่วม

การดูแลรักษากล้องส่องตรวจเพื่อป้องกันการติดเชื้อจาการ
ท้าหัตการ Endoscope

หน่วยส่องกล้อง นางเบญญาภา สายเสน ,
นางบัวทอง อนุพันธ์

เวลา

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

นางสาวกิติยา บุตรห์ดา

นางปการิน มณีวงษ์
นางวรรณวิภา จันทงค์
นางสิริวิมล พรเอี่ยมมงคล
นางสาวผกากรอง ค้าแสน

ผู้ทาวิจัย

ผลงานนวัตกรรมนาเสนอแบบโปสเตอร์ ห้องประชุมกิตติรังษี

ชนะเลิศ

9. สื่อรักษ์ต้อหิน

รองอันดับ 1

2. หมอนน้อยคอยเฝือก

รองอันดับ 2

11. สื่อภาพสร้างใจ

เข้าร่วม

1. ขอเป็นผ้า....รองบาททุกชาติไป

เข้าร่วม

3. ผ้าเจลรัดเอวลดปวด

เข้าร่วม

4. พัฒนาระบบการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยหนัก
รวม ( General Intensive Care Unit :GICU)

เข้าร่วม

5. วงจรควบคุมการปิด – เปิดเครือ่ งปรับอากาศ

เข้าร่วม

6. ขวดนมของหนู

เข้าร่วม
เข้าร่วม

7. 4แถบสีลดภาวะลิม่ เลือดอุดตันในผู้ป่วยสวนล้างกระเพาะ
ปัสสาวะที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก(TUR-P)
8. ถุงน้อยคอยน้้า

เข้าร่วม

10. อุปกรณ์เตรียมใส่ท่อช่วยหายใจ One stop

ห้องตรวจตา
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
หอผู้ป่วยกุมารเวช
กรรม3 (เด็กล่าง)
หอผู้ป่วยหนักอายุ
รกรรม4
หน่วยงานซักฟอก
และบริการผ้า
หอผู้ป่วยศัลยกรรม
หญิง
หอผู้ป่วยหนักรวม
(General
Intensive Care
Unit :GICU)
งานไฟฟ้า

นางเนตรนภา หลักฐาน
นางสาววินิดา โชติจ้ารัส
นางสาวอนันติยา สงผัด
นางสาวสุรยี ์พร สายเพชร
นางธนัชพร ทองปัญญา
นางวนิดา สมภาวะ
นางสาวปัทมา อัศวภูมิ
นางปวีณา จรัสเฉลิมพงศ์
นาง สุนิสา พันธ์ค้า
นาง จิรภา ตาแสง
นาง รุ่งนภา เกษค้า

นายภิฉันท์ ก้อนทอง
นายไทสัน ส้าเร็จ
นายเอกวิทย์ บุญคุ้ม
หอผู้ป่วยหู คอ นางสุภาพร สังลา
จมูก
นางสาวอิศราภรณ์ ศิรังศิลป์
หอผู้ป่วยศัลยกรรม นางสาวรัชนีวรรณ อุตสาหะ
ทัว่ ไปชาย3
นางสาวชิดชนก กุลรัตน์
หอผู้ป่วยกุมารเวช นางสาวจิรัตน์ดา สุทาวัน
กรรม 2
นางสาวพัชรา เกษมสุข
นางส้าเนียง สุรวิทย์
นางจรินญา บุ้งทอง
นางสาวบุญญาพร ประมวล
หอผู้ป่วยอายุร
นางพนิดา ภาดี
กรรมชาย1
นางสาวสายสุนีย์ สิมศรี
นางสาวมลวิภา ค้้าชู

