รายชื่อผู้นําเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ สคร.9 (Show & Share) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 - 16.30 น.)
ประเภท : R2R , บทความวิชาการ , รายงานสอบสวนโรค นําเสนอ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ : 1. นางกาญจนา ยังขาว (รองผอ.สคร.9) 2. นายอภิรัตน์ โสกําปัง (หัวหน้ากลุ่มระบาดฯ) 3. ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์ (หัวหน้ากลุ่มแผนงานฯ)
ลําดับ
ตําแหน่ง
กลุ่มงาน
ประเภท
เรื่อง
ชื่อ - สกุล
1 นางปาริชาติ จิตกลาง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานวิจัย
R2R รูปแบบการป้องกันและลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชภาคเกษตรกรรม :
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
2 นางสุพาพร
แสนศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
Cluster Env.Occ.
R2R สภาพงาน และพลังความสามารถในการทํางานแรงงานนอกระบบกลุ่มถัก
วิกผม อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3 นางสาวสาวิตรี นุแรมรัมย์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มห้องปฏิบัติการ
R2R ประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัยวัณโรคและความไวต่อยาด้วยเทคนิค
ทางการแพทย์ฯ
Line Probe Assay และวิธีมาตรฐาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
4 นางอรณิชา

เบลล์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง

R2R

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และออก
กําลังกาย ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วน ของสํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

5 นายณัฐพล
6 นางสุนนั ทา

จําปาสาร
พันขุนคีรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กลุ่มระบาดวิทยา
ศตม.9.3 สุรินทร์

R2R
R2R

การพยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561

7 นายภัทร

สว่างดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กลุ่มแผนงานฯ

8 นางสาวปาริฉัตร บุรัมย์สูงเนิน นักกีฏวิทยา

ศตม.9.1 ชัยภูมิ

9 นายปราณ

ศตม.9.1 ชัยภูมิ

สุกุมลนันทน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

การประเมินผลการนําแนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน
ไปใช้ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ของตําบลเสี่ยงสูงจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561

R2R

การพัฒนาแนวทางบริหารงบประมาณ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครราชสีมา
บทความ การเฝ้าระวังความต้านทานสารเคมีกําจัดแมลงของยุงพาหะนําโรค จังหวัด
วิชาการ ชัยภูมิ
รายงาน การสอบสวนการระบาดของโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่กลับมาแพร่เชื้อซ้ํา
สอบสวนโรค อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ :
1. ผู้นําเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 เวลา 09.00 น. จากนั้นแบ่งห้องการนําเสนอเป็น 2 ห้อง
2. การนําเสนอ เรื่องละไม่เกิน 7 นาที (โปรดรักษาเวลา) และผู้ให้ข้อเสนอแนะ 10 นาที (ลําดับการนําเสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รายชื่อผู้นําเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ สคร.9 (Show & Share) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 - 16.30 น.)
ประเภท : การจัดการความรู้ (KM) , มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) , คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual: WM) ,
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) นําเสนอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.9 นครราชสีมา
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ : 1. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร) 2. นางญาดา โตอุตชนม์ (หัวหน้างานวิจัยฯ) 3. นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ (กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย)
ลําดับ
ตําแหน่ง
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงาน
กลุ่มแผนงานฯ

ประเภท
เรื่อง
KM แนวทางการบริหารโครงการ ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา

2 นายธนาดร
ช่วยณรงค์ นิติกร
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
3 นางประไพพรรณ ครองสมบัติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศตม.9.1 ชัยภูมิ

SOP
SOP

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนบุหรี่ สุรา
การเบิกจ่ายงบประมาณของ ศตม.

4 นางสาววิจิตรา สุริวินิจ

นิติกรชํานาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

WM

การจัดการข้อร้องเรียน

5
6
7
8
9

พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานพัสดุ ส 4
พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ส 2
นิติกร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

ศตม.9.3 สุรินทร์
ศตม.9.3 สุรินทร์
ศตม.9.3 สุรินทร์
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป

WI
WI
WI
WI
WI

การจัดตั้งระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
การเก็บรักษาและเบิก-จ่ายยารักษาไข้มาลาเรีย
การพัฒนารูปแบบการจัดส่งหนังสือราชการผ่านระบบไปรษณีย์ไทย
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
การตรวจสอบรายงานการบัญชีระบบมือกับระบบ GFMIS Online

นางสาวอัญชลี
นางสุวรรณ
นางสาวเปรมจิต
นายสุรสิทธิ์
นางสุจิตรา

บุติมาลย์
ลอยทอง
คิดชนะ
ศิรินารถ
เมฆะวัฒนะ

หมายเหตุ :
1. ผู้นําเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 เวลา 09.00 น. จากนั้นแบ่งห้องการนําเสนอเป็น 2 ห้อง
2. การนําเสนอ เรื่องละไม่เกิน 7 นาที (โปรดรักษาเวลา) และผู้ให้ข้อเสนอแนะ 10 นาที (ลําดับการนําเสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

