
 

 
 ประกาศโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ 

ท่ี ๐๐๔/๒๕๖๐ 
เร่ือง ผลการตัดสินรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
 ตามท่ีโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงาน    
R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ศูนย์ความเช่ียวชาญระดับสูง และโรงเรียนแพทย์ 
สนับสนุนบริหารและบริการ นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ Meta R2R และการศึกษา เนื่องในโอกาสการจัด            
การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งท่ี ๑๐ “ทศวรรษ R2R 
พัฒนาคนสู่สังคม ๔.๐” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธานี เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ท างานวิจัยควบคู่ไปกับงานประจ านั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ ได้ท าการพิจารณาผลงานท่ีส่งเข้า
ประกวดท้ังหมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  มีผลงานท่ีได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล รวมท้ังส้ินจ านวน ๓๕ รางวัล 
จ าแนกเป็น ระดับปฐมภูม ิ๓ รางวัล ระดับทุติยภูมิ ๙ รางวัล ระดับตติยภูมิ ศูนย์ความเช่ียวชาญระดับสูง และ
โรงเรียนแพทย์ ๘ รางวัล ระดับสนับสนุนบริหารและสนับสนุนบริการ ๖ รางวัล ระดับนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์  
๓ รางวัล ระดับ Meta R2R ๕ รางวัล และระดับ KM และการศึกษา ๑ รางวัล ดังมีรายช่ือผลงานและเจ้าของ
ผลงานท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 
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 หัวหน้าทีมท่ีปรึกษา 

       โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ 
 
  



 
 

-๒- 
 

รายช่ือผลงานและเจ้าของผลงาน 
ท่ีได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับปฐมภูมิ 

๑. ID 138 การพัฒนารูปแบบการจัดการดัชนีลูกน้ ายุงลายเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
โดย  เชาวรินทร์  ค าหา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ 

๒. ID356 การเข้าถึงบริการโรคหลอดเลือดสมอง ปลอดภัย ฉับไว โดยกระบวนการ SANG โมเดล 
โดย  พว.ขวัญชีวา  อุสุมสารเสวี และคณะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแสง จังหวัดสกลนคร 

๓. ID713 กลุ่มฮาลาเกาะฮ์ และส่ือ 3อ วิถีมุสลิม กับการลดโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบ้านบือเระ ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
โดย  พว.เสาวนีย์  ปาวัล และคณะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบือเระ จังหวัดนราธิวาส 

 
รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับทุติยภูมิ 

๑. ID 83 ผลลัพธ์พัฒนารูปแบบเข้าถึงบริการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการ3Aของโรคหลอดเลือดสมอง  
เพื่อขยายผลสู่ชุมชนท่ียั่งยืน 
โดย  พว.เยาวภา  พงศ์พุ่ม และคณะ โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง 

๒. ID 97 The Study of Coordinator Network Participation, Chronic Renal Failure Patients and 
Caretakers Stimulation 
โดย  พว.สุนีรัตน์  สิงห์ค า โรงพยาบาลแกด า จังหวัดมหาสารคาม 

๓. ID181 การพัฒนารูปแบบการค้นหาและการจัดการผู้ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางไตเชิงรุกในผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
โดย  พว.รสสุคนธ์  ตันติวิชิตเวช และคณะ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๔. ID282 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะ ๒๔ช่ัวโมงแรกของ
โรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร 
โดย  พว.มณีรัตน์  ประจันนวล และคณะ โรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

๕. ID283 การพัฒนาแนวทางเย่ียมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 หรือความดันโลหิตสูงด้วย 
ทีมหมอครอบครัว 
โดย  พว.อุมาภรณ์  ก าลังดี โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพังงา 

๖. ID324 การจัดการปัญหายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าวังผา 
โดย  ภก.ปิยะวัฒน์  รัตนพันธุ์ และคณะ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน 

๗. ID357 ผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในผู้เข้ารับการบ าบัดสารเสพติดชนิดยาบ้า 
แบบมีส่วนร่วม คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
โดย  พว.นงค์รักษ์  ล าน้อย และคณะ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน 

๘. ID 359 ผลการพัฒนาแบบคัดกรอง “สัญญาณเตือนใจ เตือนภัยยาเสพติด” ในการประเมิน 
พฤติกรรมของผู้ใช้ยาและสารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในคลินิกยาเสพติด  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 
โดย  พว.วัชชิระ  หล้าค าแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 



 
 

-๓- 
 

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับทุติยภูมิ (ต่อ) 
๙. ID635 การพัฒนาระบบให้การปรึกษาคู่และการให้บริการหญิงต้ังครรภ์ท่ีติดเช้ือเอชไอวีและซิฟิลิส 

โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
โดย  พญ.สุนันทา  เส็งมังสา และคณะ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 
รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับตติยภูม ิศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง และโรงเรียนแพทย์ 

๑. ID78 การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการให้กับผู้ป่วยต้อกระจก จังหวัดน่าน 
โดย  ภกญ.ศศิญา  กุลวรางค์พัฒน์ และคณะ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๒. ID 199 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมหลังหัวใจหยุดเต้นด้วยการลดอุณหภูมิของร่างกาย  
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น 
โดย  พว.ชัยวัฒน์  ไชยกาศ และคณะ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

๓. ID 266 การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบวิธีการระบายก๊าซในช่องท้อง ด้วยวิธีระบายผ่านแผลผ่าตัด 
วิธีระบายโดยใช้แรงดูด และวิธีระบายผ่านล้ินของพอร์ทต่ออาการแน่นท้องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดถุงน้ าดีผ่านกล้อง 
โดย  พว.วริศรา  ตุวยานนท์ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๔. ID 427 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองรายบุคคลผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2  
ท่ีมีภาวะไขมันในเลือดสูง 
โดย  พว.กรรณิการ์  ยิ่งยืน และคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

๕. ID434 การใช้ serum hyaluronic acid ในการประเมินภาวะพงัผืดในตับในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 
โดย  พญ.กานต์  ภูษณสุวรรณศรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๖. ID481 การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองโรคพาร์กินสัน และการส ารวจในชุมชนถึงความชุกของภาวะ 
parkinsonism และโรคพาร์กินสัน (Parkinson’ s disease) 
โดย  รศ.นพ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๗. ID 491 การพัฒนางานฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึง่เฉียบพลันแบบต่อเนื่องสู่ชุมชน 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
โดย  กัญญารัตน์  ค้ าจุน และคณะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

๘. ID 493 ผลของเทคนิคการฉีดยาเฮพารินโมเลกุลต่ าเข้าใต้ผิวหนังนาน 30 วินาทีรอ 10 วินาที ก่อนถอนเข็ม
ต่อการเกิดจ้ าเลือดและอาการปวด 
โดย  พว.โสมพันธ์  เจือแก้ว และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับงานสนับสนนุบริหารและบริการ 

๑. ID31 การลดการใช้ทรัพยากร งานยานพาหนะ โรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน 
โดย  สมเพชร  สิทธิยศ และคณะ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน 

๒. ID 233 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้ 
โปรแกรม RDU 2016 โรงพยาบาลบ้านม่วง 
โดย  ภกญ.ผ่องพรรณ  การีชุม และคณะ โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 



 
 

-๔- 
 

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับงานสนับสนนุบริหารและบริการ (ต่อ) 
๓. ID 334 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการท า Recirculation with Ultrafiltration ในการขจัด 

น้ ายาอบฆ่าเช้ือตัวกรองเลือด 
โดย  พว.พรรณพนัช  อิทธิพงศ์สกุล และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๔. ID 444 การประเมินความคุ้มค่าของการเตรียมยาฉีดพร้อมใช้โดยฝ่ายเภสัชกรรมเปรียบเทียบกับ 
วิธีเตรียมยาฉีดเฉพาะรายโดยพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
โดย  ภกญ.ประภาพร  นพรัตยาภรณ์ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๕. ID 471 การจัดการคลินิกไตเรื้อรังเครือข่ายจังหวัดหนองคาย 
โดย  พว.มณีวรรณ  ต้ังขจรศักดิ์ และคณะ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

๖. ID 648 ธนาคารบุญ ธนาคารขยะ บ้านห้วยลึก 
โดย  พว.จารุวรรณ  วงษ์เวช โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 
รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

๑. ID141 แว่นตาดูตากระตุกช่วยวินิจฉัยโรคเวียนศีรษะ 
โดย  พญ.หทัยรัตน์  เดชะปรากรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

๒. ID438 อุปกรณ์ประคบเย็น 
โดย  พว.พัสน์นันท์  มงคลจาตุรงค์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๓. ID671 3D burn resuscitation smartphone application 
โดย  อ.นพ.ธนะสิทธิ์  ก้างกอน และคณะ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 
รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับ Meta R2R 

๑. ID345 การพัฒนาการดูแลคนพิการ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
โดย  กภ.วัชรีกร  ภิมาลย์ และคณะ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน 

๒. ID439 ผลของการพัฒนาเครือข่ายระบบบริบาลชะลอไตเส่ือมแบบไร้รอยต่อจังหวัดปทุมธานี 
โดย  พว.ไพรัช  พิณพาทย์ และคณะ โรงพยาบาลปทุมธานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 

๓. ID622 ผลการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทารกแรกเกิดในจังหวัดยโสธร 
โดย  พว.วิภาดา  เช้ือศุภโรบล โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 

๔. ID634 ผลของการใช้ถุงตวงเลือดและการใช้แนวทางการปฏิบัติในการดูแลมารดาคลอดต่อการตกเลือด 
หลังคลอด จังหวัดปทุมธานี 
โดย  พว.พรทิพย์  คนึงบุตร และคณะ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

๕. ID688 ผลของการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายบริการสุขภาพ 
อ าเภอปากพลี 
โดย  กภ.สราวุธ  สมพงษ์ โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก 

 
 



 
 

-๕- 
 

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับ KM และการศึกษา 
๑. ID144 การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมการยกกระดานในรายวิชาการนวดไทย 

ของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
โดย  อ.กิติศักดิ์  รุจิกาญจนรัตน์ และคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี 

 


