
การประกาศผล 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ 

ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ – ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
๑ ประเภทการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของเครือข่ายเขตสุขภาพตาม service-plan เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจ  
   มีทั้งหมด ๕ เรื่อง 

อันดับที่  ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน/โรงพยาบาล 
๑ ผลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เครือข่ายบริการจังหวัดแพร่ 
นางกัลยา  ปวงจันทร์  โรงพยาบาลแพร่ 
 

๒ ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke 
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวจันทิมา อุตสุภา, นางสาวฑิตยา ดวงคํา  
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

๓ การจัดการคุณภาพทางการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมอง
สําหรับพยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่ 

สร้อยสุวรรณ  วงค์จันทร์แสง, กรรณิการ์  ชัยนันท์,  
นิพิฐพนธ์  แสงด้วง  
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 

๔ 
 
 
 

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ 
ขาดเลือดเฉียบพลันแบบบูรณาการอย่างไร้รอยต่อของเครือข่ายบริการ
พยาบาลเขต 1 

นางชนกพร  อุตตะมะ และคณะ    
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

๕ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู ้
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
โรงพยาบาลนครพิงค์        

ชนกพร  อุตตะมะ, ธมลวรรณ  ขนาบแก้ว  และ ศิรินภา หมื่นคุณ    
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 



 
๒ ประเภทหน่วยงาน  
๒.๑ ผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับหน่วยงาน หรือโรงพยาบาล 
   มีทั้งหมด ๑๘ เรื่อง 

อันดับที่  ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน/โรงพยาบาล 
๑ การเกิดภาวะแทรกซ้อน  จํานวนวันนอนโรงพยาบาล และการกลับมานอน

โรงพยาบาลซ้ําภายใน 28 วันภายหลังการใช้ระบบการดูแลแบบ 7 ASPECTS OF 
CARE ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกมดลูกหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

เสาวลักษณ์ เกษมสุข, วีนารัตน์  กันจีน๊ะ, ดารณี  ศิริบุตร*                      
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

๒ ศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการผ่าตัดทาง
หน้าท้อง 

อรศิลป์  ชื่นกุล, พศิกา ชะรากระบุตร, บุษกร  จันทร์จรมานิตย ์
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

๓ ผลการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยเด็ก หอผู้ป่วย
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา 

กัลยา  บุญเรือง 
โรงพยาบาลพะเยา 

๔ การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลช่องปากสําหรับผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจใน
ผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 

นส. ศิริพร  พิบูลย์ และ นส.ภัชชนก ธงเชื้อ   
รพ. นครพิงค์ 

๕ การประเมินการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัด Laminectomy ด้วยการใช้แผ่น
ภาพแสดงปริมาณการเสียเลือด  

กัลยา  ปัญญา, นภาภรณ์ อินต๊ะ  
งานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลพะเยา  

๖ ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ใน
หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม โรงพยาบาลแพร่ 

นางปิ่นสุรางค์ กระเสาร์ 
โรงพยาบาลแพร่   
 

๗ รณรงค์การล้างมือในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 
 
 

นส.ภัชชนก ธงเชื้อ   
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

 



อันดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน/โรงพยาบาล 
๘ การพัฒนาแนวปฏิบัติการหย่าออกซิเจนในทารกเกิดก่อนกําหนดที่ได้รับการ

รักษาในหอผู้ป่วยNICU โรงพยาบาลน่าน 
ชลรัตดา ดีอุด 
โรงพยาบาลน่าน 

๙ การพัฒนาแนวปฏิบัติการฉีดยาเข้าวุ้นตางานห้องผ่าตัด  
โรงพยาบาลลําปาง 
 

นางสุดธิดา อินทร์ประสิทธิ์  
โรงพยาบาลลําปาง 
 

๑๐ ผลการใช้แนวปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการต่อสรีรวิทยา  
การเจริญเติบโต ระยะเวลานอนในทารกเกิดก่อนกําหนด 
หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดโรงพยาบาลลําปาง 

นางสาว คัทลียา อินทะยศ  
โรงพยาบาลลําปาง    
 

๑๑ ปรอทแถบสีช่วยแม่หนูดีจัดการภาวะไข้ปลอดภัยต่อเนื่อง ปวีณา วรรณวิภาพร 
 โรงพยาบาลเชียงคํา 

๑๒ ผลของโปรแกรมให้ความรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการรับรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกของหญิงติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลดอกคําใต้  
อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
 

นางสาโรจน์  โนศร,ี นางวราภรณ์  ชุมภ,ู นางธนชัญา  ชัยมณีวรรณ์  
และ นางลาเดือน แก้วจินดา 
โรงพยาบาลดอกคําใต้   

๑๓ การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในห้อง
คลอด 
 

นางศิริโสภา  คําเครือ, นางสาวทัศนีย์ ศรีสุวรรณ, 
นางรุณราวรรณ์ แก้วบุญเรือง  
รพ.ลําพูน 
 

๑๔ ผลของการใช้นวัตกรรมอุปกรณ์วัดองศาเตียงลดโรคปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ (VAP) 
 
 
 

นางพรธนา แก้วคํา นาง อุบลรัตน์  เวียงแก้ว  นาย สมนึก  มังคละ  
 รพ.ลําพูน 



อันดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน/โรงพยาบาล 
๑๕ การพัฒนาคุณภาพระบบการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับ 

ความรุนแรง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

นางสาวณิชานันท์  ศรีวิชัย  
รพ.ลําพูน 
 

๑๖ ผลของการสนับสนุนในระบบสุขภาพอําเภอ (DHB)ตอ่ 
การเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เครือข่าย 
บริการสุขภาพอําเภอบ้านโฮ่ง 
 

นางพรวิภา ยาสมุทร์,นางสาววิภาพรรณ  หมื่นมา 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
 

๑๗ ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิ
กายต่ํา ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดและการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
และทั่วร่างกาย โรงพยาบาลนครพิงค์ 

สุกัลลยา  จูตระกูล  และ ชนกพร  อุตตะมะ  
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

๑๘ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หน่วยบริการปฐมภูมิตําบล
นาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
  

จินดาภรณ์ ดุสิตากร และ พงศกร อินยม  
โรงพยาบาลปง 
 

๒.๒ ผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับชุมชน  
   มีทั้งหมด ๑ เรื่อง 
 

อันดับที่  ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน/โรงพยาบาล 
๑ การพัฒนาระบบการดแูลผู้สูงอายุเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา 

 
นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ 
โรงพยาบาลพะเยา 

 
 



หมายเหตุ : การนําเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการประกวดคัดเลือกครั้งนี้ กําหนดให้มีรูปแบบ การนําเสนอทางวาจา  
(oral presentation) เท่านั้น ท่านที่ได้รับการคัดเลือกผลงานวิชาการกรุณาติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ส่วนการลงทะเบียนวิชาจะเปิดให้
ลงทะเบียนในวันแรกของการประชุม เพื่อใหข้้อมูลการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ของการนําเสนอผลงาน 
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