
 

รายช่ือผลงานและเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ 

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับปฐมภูมิ 

รหัสผลงาน 11 ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ 1A4C ต่อ

ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ภายใต้บริบทของ รพ.สต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ปี 2556-2560 

โดย นายภควันต์ จันต๊ะ และคณะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปอน จังหวัดน่าน 

รหัสผลงาน 312 การพัฒนารูปแบบการการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี ที่

สอดคล้องกับบริบทชุมชนชาวเขาเผ่าลัวะต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  

โดย นางระพีพร ฉายห้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูคา ,ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปัว 

รหัสผลงาน 377 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนต่อการเพ่ิมอัตราการฝากครรภ์ ก่อน 12 

สัปดาห์ ในพ้ืนที่ต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน   

โดย นางฐิตาภร วงศ์ถิรกุล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแงง จังหวัดน่าน   

รหัสผลงาน 629 ประสิทธิผลของโปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่เชิงรุกแบบมีส่วนร่วมด้วยการแพทย์แผนไทย  

โดย นายสุรเดช คชสารทอง และคณะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าก๊อ จังหวัดเชียงราย 

รหัสผลงาน 843 ผลการใช้ SERM Model ในการลดระดับคลอเลสเตอรอล และ ชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วย

เบาหวานความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ระดับ 3 (CKD Stage 3) 

โดย นางสาวรฏิมา อารีรักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเซิม จังหวัดหนองคาย  

 

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับทุติยภูมิ  

รหัสผลงาน 609 การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤต โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

(Development of the Transfer Emergency Patients with Critical Model Natan Hospital) 

โดย นายจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ และคณะ โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

รหัสผลงาน 935 การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก(F3) โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี 

โดย นายเกรียงศักดิ์ กิจเพ่ิมเกียรติ และคณะ โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 



 

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับตติยภูมิ  

รหัสผลงาน 9 สูตร T-formula ส าหรับประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดเกินในเด็กแรกเกิด 

โดย นายอุเทน บุญมี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสผลงาน 97 รูปแบบการติดตามผู้ติดยาเสพติดหลังการบ าบัดแบบบูรณาการอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

โดย นางนิตยา ฤทธิ์ศรี และคณะ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  

รหัสผลงาน 139 ประสิทธิผลของการให้ค าปรึกษาร่วมกับการท า Role Play ในผู้ป่วยติดสุรา  

เพ่ือลดการกลับไปดื่มสุราซ้ า หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

โดย นางสุกัญญา และคณะ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รหัสผลงาน 159 ผลของการนวดหน้าท้องตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยต่อการขับถ่ายอุจจาระในผู้ป่วยหลัง

ผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว 

โดย นางสาวปภาภิน ศิริผล และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสผลงาน 274 การศึกษาผลของรูปแบบการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจส่องกล้องทางจมูกระหว่างการพ่นยา

3%ephedrineและ4%lidocaine อย่างละ 2 ครั้ง เปรียบเทียบกับการพ่นยาเดิมตามด้วยการใส่ยาชาจมูก

ด้วย cotton bud 

โดย นางสาวนงค์เยาว์ นุชนารถ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสผลงาน 296 การลดปริมาณเลือดทิ้งผ่าน Arterial line ในการส่งตรวจ PT,PTT,INR ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ 

โดย นางขวัญล่า เผือกอ่อน และคณะ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

รหัสผลงาน 299 อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยงและการคาดการณ์ ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยหนักที่เข้ารับการ

รักษาในหออภิบาลศัลยกรรม  

โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรอุมา ชัยวัฒน์  และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสผลงาน 723 ผลของการลดระยะเวลานอนพักบนเตียงต่อระดับความปวดหลังและภาวะ แทรกซ้อนทาง

หลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี TACE 

โดย นางสาวสุธิสา เต็มทับ และคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

รหัสผลงาน 797 เปรียบเทียบผลการรับรสนมแม่กับน้ าตาลซูโครสต่อความเจ็บปวดระหว่างการแทงเข็มให้ 

สารน้ าทางหลอดเลือดด าของทารกเกิดก่อนก าหนด 

โดย นางสาวคัทลียา อินทะยศ โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 



 

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  

รหัสผลงาน 333 แกนเข็มฉีดยาส าหรับยึดตรึงเข็มปักฝังอิริเดียม 192 (Plunger Lock for Ir-192 

Implantation Needle) 

โดย นางสมจิตร ไกรสวัสดิ์ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับสนับสนุนบริหารและสนับสนุนบริการ 

รหัสผลงาน 32 การหาช่วงค่าอ้างอิงปกติของการตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ในโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรีชญา วงษ์กระจ่าง และคณะ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสผลงาน 77 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน Transform วิธีคิด เพ่ือการพัฒนาการสอนนวัตกรรมทางการ

พยาบาล เมื่อชวนนักศึกษาพยาบาลมาท างานกับวิศวกร ครูควรปรับการเรียนการสอนอย่างไร 

โดย ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักม่ันคง และคณะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี อุดรธานี 

รหัสผลงาน 114 การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือประเมินผลแบบเสริมพลังการบริหารจัดการขับเคลื่อน

แผนงานธรรมนูญสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนางานที่ต่อเนื่อง 

โดย นางสาววันรพี สมณช้างเผือก และคณะ คณะท างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี 

รหัสผลงาน 336 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรถถังกระตุ้นพัฒนาการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านการ

เคลื่อนไหวในเด็กปฐมวัย 

โดย นางสาวสุดาทิพย์ ดวงพลพรหม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลาขาว จังหวัดมหาสารคาม 

รหัสผลงาน 352 การเพ่ิมประสิทธิภาพการแบ่งบรรจุ Bevacizumab ส าหรับฉีดเข้าวุ้นลูกตา 

โดย นางสาวศิริมา ไชยมูล โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

รหัสผลงาน 559 The effect of clinical pathway on neonatal jaundice service duration in 

Pediatric Outpatient Department, University Hospital in Thailand 

โดย นางสาวนันทพร พ่วงแก้ว และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสผลงาน 586 การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

โดย นางสาวจิราวรรณ รุ่งเรืองวารินทร์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รหัสผลงาน 761 แนวทางจัดการขยะโดยชุมชนบ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราชจ.มหาสารคาม 

โดย นายรัชชานนท์ ค าหล้าแก้ว โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

 



 

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับMeta  

รหัสผลงาน 93 ผลการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุและคนพิการด้วยชุมชนเป็นฐาน 

โดย นายประจักร กองตัน และคณะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ้ า จังหวัดพะเยา 

รหัสผลงาน 166 การพัฒนาระบบการบริหารยาเพ่ือให้ผู้ป่วยใช้ยาได้ถูกต้อง งานเภสัชกรรมชุมชน 

โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน 

โดย นางสุกัญญา นันท์ชัย และคณะ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน 

รหัสผลงาน 213 ผลการพัฒนา NCD Clinic เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงของต าบลหนองนาก 

โดย นางสาวพนิดา สมนันท์ โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองนาก จังหวัดสระบุรี 

รหัสผลงาน 355 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานช่วงถือศีลอด 

โดย นางนีลนาถ เจ๊ะยอ และคณะ โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

รหัสผลงาน 634 ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดสระบุรี 

โดย นางพันนิภา นวลอนันต์ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

รหัสผลงาน 880 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย Stroke Fast track จังหวัดยโสธร 

โดย นางจารุณี สุธีร์ และคณะ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 


