รายชื่อผลงานส่งเข้าประกวดมหกรรมคุณภาพวิชาการเขต 11 ครั้งที่ 4/2560
ประเภทผลงาน : CQI
ลาดับ

ชื่อผลงาน

หน่วยงาน

จังหวัด

1.

กระบวนการพัฒนาระบบการให้บริการในคลินิกโรคไตเรื้อรัง

รพ.ปลายพระยา

กระบี่

2.

การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยในเพิ่มค่าดัชนีผู้ป่วยใน CMI (Case Mix Index)

รพ.เกาะลันตา

กระบี่

3.

เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ “ต่างด้าวร่วมใจ ป้องกันภัยสุขภาพ”

รพ.สต.บ้านกลาง

กระบี่

4.

ระบบบริการทันตสาธารณสุขเครือข่ายอาเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่

รพ.ปลายพระยา

กระบี่

5.

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช
ในคลินิกโรคจิตเวชโรงพยาบาลกระบี่

รพ.กระบี่

กระบี่

6.

ความครอบคลุมของการให้ยาต้านไวรัสในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

รพ.เกาะลันตา

กระบี่

7.

การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคโรงพยาบาลเกาะลันตา

รพ.เกาะลันตา

กระบี่

8.

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
(Serious Mental Illness with High Risk to Violence : SMI)

รพ.ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

9.

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

รพ.พรหมคีรี

นครศีรธรรมราช

10.

เพิ่มประสิทธิภาพการสอนและฝึกทักษะ การฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน

11.

การป้องกันและควบคุมเบาหวานโดยการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

12.

พัฒนาคุณภาพการพยาบาลร่วมกับญาติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

13.

การป้องกันความคลาดเคลื่อนการบริหารยาความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ

14.

การพัฒนาการออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ ในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯอสม.
และบุคคลในครอบครัว อ.นบพิตาจ.นครศรีธรรมราช

สสอ.นบพิตา

นครศรีธรรมราช

15.

ระบบสุขภาพอาเภอ “ลานสการวมพลคนลดอุบัติเหตุ”

รพ.ลานสกา

นครศรีธรรมราช

16.

การพัฒนาระบบการผลิต TPN (Total parenteral neutrition)

17.

lean กระบวนการก่อนการจ่ายยา

โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช

18.

ทศวรรษการพัฒนาพลังชุมชน จัดการสุขภาพคนพิการผ่าน โมคลานโมเดล

รพ.สต.บ้านโมคลาน นครศรีธรรมราช

19.

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การใช้ Direct Ophthalmoscope
ของนักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช
รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช
รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช
รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ชุมพร

ลาดับ

ชื่อผลงาน

หน่วยงาน

จังหวัด

การพัฒนาแนวทางการประเมินระบบประสาทและหลอดเลือดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
การพัฒนาระบบการป้องกันการใช้ยาไกลเบนคลาไมด์ในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

22.

การพัฒนาระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้า

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

23.

การพัฒนาระบบป้องกันการได้รับยา NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตระดับ 3 ขึ้นไป

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

24.

การพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

รพ.ชมุ พรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

25.

การพัฒนาคุณภาพแนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาแผนกวิสัญญี

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

26.

การพัฒนาคุณภาพระบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนมาให้ยาระงับความรู้สึก

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

27.

FAST TRACK MDR

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

28.

ตามรอย Patient care process สู่การพัฒนาระบบ Stroke fast track

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

29.

โครงการพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อ HIV ด้วยมิติ SHA

รพ.พังงา

พังงา

30.

ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยคลินิกล้างไตทางช่องท้องรพ.พังงา

รพ.พังงา

พังงา

31.

การไม่ร้อนไม่หนาวร่วมรักษ์ +2C ถึง 8C

รพ.พังงา

พังงา

32.

การพัฒนารูปแบบการดูแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.กะปง

รพ.สต.กะปง

พังงา

33.

การลดอัตราการ Re-sterile เครื่องมือปลอดเชื้อ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์

รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์

พังงา

34.

Pharmaceutical care in warfarin clinic: develop, improve, and retain

รพ.ตะกั่วป่า

พังงา

35.

น้าหมักรักษ์โลก

รพ.พังงา

พังงา

36.

การจัดชุดสายเครื่องช่วยหายใจให้พร้อมใช้

รพ.พังงา

พังงา

37.

ลดแออัดด้วย OPD Phang-nga Diabetes’s Model

รพ.พังงา

พังงา

38.

สื่อสู้โรค

รพ.พังงา

พังงา

39.

การพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

รพ.พังงา

พังงา

40.

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกแบบ packet

รพ.พังงา

พังงา

41.

รองรับปัสสาวะ ลดภาระค่าใช้จ่าย

รพ.ตะกั่วป่า

พังงา

42.

ความอยู่ดี มีสุข และความผูกพันของบุคลากรโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์

รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์

พังงา

20.
21.

ชุมพร

ลาดับ

ชื่อผลงาน

หน่วยงาน

จังหวัด

รพ.พระแสง

สุราษฎร์ธานี

43.

การดาเนินงาน Medication Reconciliation ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระแสง

44.

Take Me Follow Up

รพ.สวนสราญรมย์

สุราษฎร์ธานี

45.

ผลการติดตามใจ เราใกล้คุณ

รพ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

รพ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

รพ.เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี

46.
47.

การพัฒนาคุณภาพระบบการส่งสิ่ง
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การป้องกันการชักในมารดาที่มี
ภาวะครรภ์เป็นพิษ

48.

การพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่ถูกกระทารุนแรง ในรูปแบบของ SCAN TEAM1

รพ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

49.

การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจ
ทางโทรศัพท์

รพ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

50.

การพัฒนาเครือข่าย alarm and alert โรคหัวใจและหลอดเลือด

รพ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

51.

การพัฒนารูปแบบการป้องกันการ
เกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรมระบบประสาท

รพ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

52.

สันทนาการข้างเตียง

รพ. มะเร็งสุราษฏร์ธานี

53.

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี

รพ. มะเร็งสุราษฏร์ธานี

54.
55.
56.

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน ในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
การให้บริการเวชระเบียนผู้ป่วย
ในผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบการตรวจสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวด้วย LEAN

สุราษฏร์ธานี
สุราษฏร์ธานี

รพ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

รพ.ระนอง

ระนอง

รพ.ระนอง

ระนอง

57.

SCAN HERE

รพ.สต.เกาะพยาม

ระนอง

58.

ติดตามทุกอาทิตย์ ข้อไม่ติดแน่นอน

รพ.มิชชั่นภูเก็ต

ภูเก็ต

59.

ระบบจัดการการรายงานอุบัติการณ์ออนไลน์

รพ.มิชชั่นภูเก็ต

ภูเก็ต

60.

คู่มือการลงบันทึกข้อมูลโปรแกรม Hospital OS ของโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

รพ.ป่าตอง

ภูเก็ต

61.

ลดสูญลดหายอุ่นใจพร้อมใช้

รพ.มิชชั่นภูเก็ต

ภูเก็ต

62.

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจเท้า
ในผู้ป่วยเบาหวาน

รพ.กรุงเทพภูเก็ต

ภูเก็ต

ลาดับ

ชื่อผลงาน

63.

โปรแกรมให้คาแนะนาตรวจสุขภาพ ใส่ใจสุขภาพรายบุคคล เพื่อการตรวจสุขภาพ
ประจาปี (Focus health history… Ready for Check up)

64.

“ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติตาม Standing order for stroke
ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต”

65.
66.

พัฒนามาตรฐานการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
(Development of Standardized Geriatric Health Assessment Process in
Bangkok Hospital Phuket)
HAPPY CHECK UP (รูปแบบการตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลถลาง
แบบบูรณาการแนวใหม่)

หน่วยงาน
รพ.กรุงเทพ

จังหวัด
ภูเก็ต

รพ.องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต

ภูเก็ต

รพ.ถลาง

ภูเก็ต

รพ.ถลาง

ภูเก็ต

67.

เลื่อนนัดด้วยระบบไลน์ (Line) @ คลินิกใส่ใจ

68.

พัฒนาอย่างไร เพื่อให้เข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

69.

แผลเรื้อรังหายเร็วด้วย Negative pressure wound therapy

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

70.

ความปลอดภัย …ในการบริหารยา

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

71.

Bag Renew

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

72.

Stop Hepatitis

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

73.

พัฒนาแนวทางการจ่ายยา ลดมูลค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

74.

เรื่อง...เห็นปุ๊บ รู้ปั๊บ ปรับได้ถูกต้อง

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

75.

สุดที่รัก...ฉันไม่อยากให้เธอชักซ้า (My daring. I wouldn’t like you seizure again)

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

76.

ปลอดภัยแน่ แค่นอน Crib

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

77.

การพัฒนาระบบลดระยะเวลาการจาหน่ายมารดาหลังคลอด

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

78.

โครงการการพัฒนาแนวทางการเจาะเลือดเพาะเชื้อในทารกแรกเกิด

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

79.

พัฒนาคุณภาพการพยาบาลก่อนจาหน่ายด้วยการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

80.

CA-UTI ZERO

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

81.

“Bundle Careช่วยได้ ” มาลด CAUTI กันเถอะ

รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

