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รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
23 ผลของการใช้โปรแกรมรักษ์ไตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

สะเลียม อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่      
 

ธารินี เสาร์แดน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสะเลียม  
สสอ.หนองม่วงไข่ 

29 
 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดความเส่ียงของโรคหลอดเลือด 
ในกลุ่มประชากรพระภิกษุสงฆ์ที่จ าพรรษาในเขตเทศบาล ซึ่งมีภาวะ
อ้วนลงพุง 

แสงอรุณ ส่ือยรรยงศิริ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 
 

44 
 

การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงที่
บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ปี 2561 

ภควันต์ จันต๊ะ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลปอน 

46 
 

ผลของการใช้รูปแบบห้องเรียนเปล่ียนชีวิต (start up to change 
model) ต่อพฤติกรรมสุขภาพและการควบคุมระดับน  าตาลในเลือด
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 

ปพิชญา กองกิจ  
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
 

57 
 

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองสู่
ความเป็นเลิศ  

สมบูรณ์ แนวมั่น  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโคกหล่าม 

69 
 

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาไม่ปลอดภัย 
ในชุมชน จ.สุรินทร์  
 

ภารดี ปลอดภัย  
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

92 
 

การพัฒนารูปแบบการดูแลของผู้ป่วยโรคไตที่หน่วยบริการใกล้บ้าน
จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561 
 

บุษบา บัวผัน  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
94 

 
การพัฒนาแนวทางการเย่ียมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม  
 

ภิรญา พินิจกลาง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านสุขส าราญ 

100 
 

การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว  ในกลุ่มที่มี
ภาวะพึ่งพิง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

วรางคณา ศรีภูวงษ์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหัวขัว 

150 
 

ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(HOSxP_PCU)  ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครราชสีมา 

พีรภัทร ไตรคุ้มดัน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ชุมพวง 

163 
 

กลไกประชารัฐเชิงรุก บุกถึงก้นครัว ลดโรคเรื อรัง ต.ท่าคา  (PIRAB 
for Family  Health) 
 

นิพนธ์ เงินคงพันธ์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่าคา 

166 
 

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุต าบลบ้านกู่  
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  

ก าทร ดานา  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านโนนรัง 

181 
 

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หมื่นไวย 
ต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ปณิธาน สนพะเนา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโพนสูง  

191 
 

การพัฒนาการด าเนินงานทันตกรรมเชิงรุก-เชิงรับกลุ่มวัยเรียน  
ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ศตวรรษ ศรีสมบัติ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลค าขวาง 

203 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคเรื อรังในชุมชนต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 
 

หทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาจาน  

218 
 

รูปแบบการพัฒนางานอาหารปลอดภัยและเมืองสมุนไพรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอเมืองมหาสารคาม 

ปริญา ถมอุดทา  
โรงพยาบาลมหาสารคาม 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
228 

 
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2  
ที่ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดไม่ได้ ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 

มะลิวัลย์ ฟองเพชร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนรสิงห์ 

240 
  

การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รพ.สต.บ้านบุ่ งง้าว ต าบลแวงดง อ าเภอยางสี สุราช  
จังหวัดมหาสารคาม 

รัฐบัณฑิต ไมตรีแพน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านบุ่งง้าว 

265 
 

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการป้องกัน
ตนเองและการบริหารการหายใจต่อประสิทธิภาพการท างานของ
ปอดในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด 

สมศักด์ิ อินทมาต 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชธาตุพนม 

280 
 

สมุนไพร “สามเกลอ” ส าหรับทาตัวป้องกันยุงกัด 
 

สุไนซะห์ เจ๊ะเง๊าะ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดุซงญอ 

302 
 

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในการควบคุมระดับ
น  าตาลในเลือดได้ดี 
 

แคทรียาพร ค าพิชิต  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านแบก 

307 
 

ประสิทธิผลของรูปแบบส่ีบวกสาม ชะลอภาวะไตเส่ือมของผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษา ต าบลหนองหมี อ าเภอกุดชุม  
จังหวัดยโสธร 

จิราวรรณ สุวรรณศรี  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองหมี 

314 
 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหลักและจิตอาสานักส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

สุภาภรณ์ ปัญหาราช  
โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 

331 
 

การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหามารดาวัยรุ่นต าบลโคกก่อโดยการ 
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต าบลโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม 
 จ.มหาสารคาม 

อนงค์ลักษณ์ เคนสุโพธ์ิ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโคกก่อ 

369 
 

การพัฒนารูปแบบการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ 
ในโรงเรียนมัธยมแห่งหน่ึงอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคา, 

นิตยา ฤทธ์ิศรี  
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

374 
 

ผลการใช้นวัตกรรม 5ต. ชะลอไตเส่ือม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองแวง 
 

สายฝน ใจทัด  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองแวง 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
375 

 
ผลการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต าบลนางัว อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
 

สมสมัย คะมุง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนางัว 

394 
 

การพัฒนาแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  โดยการ
ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวาน  
ในชุมชนแห่งหน่ึง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

พงศธร ทิพย์อุทัย  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองกุงน้อย 

396 
 

ประสิทธิผลโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะร่างกายต่อการป้องกัน
และลดอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานสถานประกอบการ 

รัชดา อุดม  
โรงพยาบาลอุดรธานี 

403 
 

รูปแบบการดูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบมีส่วนร่วม ต าบลวังชัย  
อ าเภอน  าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
 

อุลัยวรรณ์ ประทุมชุมภู 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวังชัย 

470 
 

การแก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อโรคเรื อรังตาม
เกณฑ์คุณภาพ NCD clinic plus ล่าช้าของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านโนนสะอาด อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

สันติ อุทรังษ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านโนนสะอาด 

482 
 

ผลของการพัฒนารูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการคลอด 
ก่อนก าหนดโดยใช้พลังขับเคล่ือนเครือข่าย 

วัชรี เรือนคง  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 

483 
 

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาขยายรูม่านตาระหว่าง 
ยาเด่ียว 1%Tropicamide กับการใช้ยาผสม 0.75% Tropicamide 
ร ่ว ม ก ับ  2.5% Phenylephrine ใ น แ ผ น ก ผู ้ป ่ว ย น อ ก จ ัก ษ ุ 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  

ลินดา อ่องนก  
โรงพยาบาลเมตตาประชา
รักษ์(วัดไร่ขิง) 
 

495 
 

พัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะโภชนาการในหญิงตั งครรภ์ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในชุมชน  
 

นีรนุช พลมาตร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองซอน 

501 
 

อสม.ร่วมใจ กวาดล้างลูกน  ายุงลายได้จริงหรือ 
 

เจริญขัย ค าแฝง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

516 
 

การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้ าน ติดเตียงอย่าง
ต่อเน่ือง โดยกระบวนการ 1A4C ในบริบทของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

จงรักษ์ ใจจันทร์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลอ่ายนาไลย 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
524 

 
การพัฒนากลไก การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสุขภาพจิต แบบมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล : พชต.  
ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สาคร อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน  

ภิญยา ไปมูลเปี่ยม  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่สาคร 

533 
 

รูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ สูงอายุติดเ ตียง 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

เพ็ญนภา มะหะหมัด  
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

534 
 

การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต าบลน  ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 

ล าดวน วงค์กองแก้ว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านสันรุ่งเรือง 

536 
 

การเฝ้าระวังภาวะกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อ าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี 2561  
 

นงลักษณ์ สุธรรมรักษ์  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เสาไห้ 

622 
 

ผลการจัดชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร  
ภาวะโภชนาการส าหรับเด็กที่มีภาวะเส่ียงและทุพโภชนาการ 

รัศมีแสง นาคอ่อน 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 

623 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
รพ.สต.บ้านขามใหญ่ อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

ศิวาการ นามปัญญา  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านขามใหญ่ 

632 
 

ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองของ รพ.สต.ราชมุนี 
 

แขไข ภัยแคล้ว  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลราชมุนี 

638 
 

รูปแบบการเสริมสร้างพลังและสายใยรักในการกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กอายุ 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ในครอบครัวที่มีผู้เลี ยงดู
ไม่ใช่พ่อแม่ 

สุดาทิพย์ ดวงพลพรม  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสันป่าตอง 

652 
 

รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการควบคุมระดับน  าตาลในเลือดและ
ชะลอไตเส่ือมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 

รุ่งทิวา ศรีเดช  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหัวเข่าแตก 

656 
 

ผลของการศึกษาวิธีการเก็บน  ายาต่อการพบเชื อ เมธาพร ทรัพย์เแลิม  
โรงพยาบาลปทุมธานี 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
662 

 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 

นิตยา นิลจันทร์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านทุ่ง 

665 
 

รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปีขึ นไป 
ที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

สมพร ประสงค์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลขึ่ง 

673 
 

รูปแบบผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน  าดี รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม 

อภินันท์ บุพศิริ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านดอนสะฝาง  

683 
 

ผลของการใช้รูปแบบการเย่ียมบ้านคุณภาพในผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
ที่มีภาวะแทรกซ้อนและผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมเส่ียงได้
ในเขตพื นที ่PCC 3 โรงพยาบาลสงขลา 

เพ็ญศิริ อัตถาวงศ์  
โรงพยาบาลสงขลา 
 

685 
 

พัฒนากระบวนการสร้างเสริมแรงจูงใจเลิกบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ 

 

ดวงใจ สอนเสนา  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลปอพาน 

686 
 

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการสนับสนุนการฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงอายุที่ขึ นทะเบียนเป็นคนพิการ 
 

ประจักร กองตัน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านถ  า 

688 
 

การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ยากลุ่มกระเพาะอาหารของ
กลุ่มชาติพันธ์ุเมี่ยนบ้านสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา   
จังหวัดน่าน ปี 2559-2560 

สุมาลี อินไชย  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านน  ากิ 

694 
 

การพัฒนางานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยแนวทาง 4 M 
 

วีระเทพ แจ่มจันทร์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เสาไห้ 

700 
 

CIPPA MODEL สร้างกระบวนการเรียนรู้กลุ่มผู้ปกครอง ลดฟันผุ 
ในเด็ก 0-2 ปี       
 

จันจิรา จันทร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านจร้าใหม่ 
 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
701 

 
EB ประคองสายสวนปัสสาวะ 
 

สุกัญณดา ส าราญบ ารุง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ล าปลายมาศ 

702 
 

รูปแบบกระบวนการเสริมพลังอ านาจในผู้แล (care giver) ผู้พิการ 
ในระยะพึ่งพิงในพื นที่ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

อารยา เขื่อนเพชร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่สา 

704 
 

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 

พงพรรณ กาละนิโย  
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
บ้านส่องนางใย 

714 
 

การศึกษาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
บริเวณส่ีแยกตัวตายตัวแทน ถนนเลี ยวไป เทศบาลต าบลโพนทอง 
บ้านมอดินแดง ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ธันวาคม 2561 - เมษายน 2562 

อ านาจพล รัชพล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโพนทอง 
 

718 
 

ผลการจัดการภาวะซีดด้วยวิถีอิสลามในหญิงตั งครรภ์ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดินเสมอ อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี 

จุฑามาศ วันเอียด  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านดินเสมอ 

719 
 

วงล้อ LTC (Long Term Care) 
 

สุกัญณดา ส าราญบ ารุง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ล าปลายมาศ 

742 
 

หน้าท้องจ าลองช่วยสอนฉีดอินซูลิน 
 

สุกัญณดา ส าราญบ ารุง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ล าปลายมาศ 

744 
 

พัฒนากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั งครรภ์ในวัยรุ่น 
โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 

ดวงใจ สอนเสนา  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลปอพาน 
 

764 
 

นวัตกรรมที่นอนลมเจลเย็น 
 

นิตยา เติมแก้ว  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสะอาด 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
771 

 
ผญาเบาหวาน ช่วยต้านน  าตาลในเลือดสูง 
 

อมรรัตน์ อารีเอื อ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนานวล 

786 
 

ผลการพัฒนาศักยภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคเบาหวานชนิด 
ที่ 2 โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบครัวและการเรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วม 

สุณิสา ค าประสิทธ์ิ  
โรงพยาบาลเลย 
 

823 
 

การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

พิทยา ทองหนูนุ้ย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านควนดินแดง 

840 
 

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อกลับบ้าน 
ในตึกผู้ป่วยใน 1 

ปิยะลักษณ์ วงค์แสงน้อย  
โรงพยาบาลศรีสงคราม 

845 
 

การให้ความรู้ ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนทางไต  
โดยการใช้ส่ือสุขศึกษา "ต้นไม้ชะลอไต" 
 

ตรงศรณ์ ค าทะเนตร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านฮางโฮง 

846 
 

ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ชุมชนเมือง
สระบุร ี

เพ็ญพรรณ จงจิรวงศา  
โรงพยาบาลสระบุรี 

859 
 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่ายต่อการลด
ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 

ฐิตาภร วงศ์ถิรกุล  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแงง 

871 
 

มาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย "ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรปนเปื้อนสารเคมี" 
 

สุภาพร ภูมิเวียงศรี  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
หนองนาค า 

877 
 

คลินิกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เบาหวานรายใหม่โดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 
 

เบ็ญจวัน ข าเกื อ  
ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาล 
ควนขนุน 

878 
 

นวัตกรรมผ้ารองอุจจาระ แพมเพิสรองปัสสาวะชนิดซักไ ด้และ 
ผ้าขวางเตียงชนิดกันน  าแทนผ้ายาง 
 

กุลนรี ญาณจ ารัสกูล  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลปากโทก 

 



 

ประเภทผลงานทุติยภูมิ  

กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที่ นส.อริสา โพธ์ิชัยสาร milk.r2r.thailand@gmail.com 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
36 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยประยุกต์

ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คลินิกความดันโลหิตสูง รพร.กระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

นิตติยา สีหาราช 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชกระนวน 

40 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั น
เรื อรัง โรงพยาบาลบ้านโพธ์ิจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วิภา เจริญสินรุ่งเรือง 
โรงพยาบาลบ้านโพธ์ิ 

41 การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรม
เตรียม-เตือนการนวดมดลูก ต่อคุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือด
หลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

อรทัย บัวค า 
โรงพยาบาลชานุมาน 

47 การเปรียบเทียบความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลังการ 
เข้าโปรแกรมกลุ่มบ าบัดแบบภาพสะท้อนในกลุ่มคนไข้ในตึกฟื้นฟู
สมรรถภาพ  

สลิลทิพย์ มาตรา 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
แม่ฮ่องสอน 

51 ประสิทธิผลของการฝังเข็มโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากับอาการ 
ปวดหลังส่วนล่างในผู้สูงอายุ  

เชษฐพงศ์ สัจจาผล 
โรงพยาบาลควนขนุน 

53 ผลของการฝึกการรู้คิดร่วมกับกิจกรรมความสุข 5 มิติต่อการพัฒนา
ศักยภาพสมองของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย 
คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเนินสง่า 

เสาวนีย์ ไกรอ่อน 
โรงพยาบาลเนินสง่า 

56 การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเช่ือมโยงโปรแกรม 
เวชระเบียนโรงพยาบาลที่ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพการบันทึกทาง 
การพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  

นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์ 
โรงพยาบาลนาตาล 

103 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ
รุนแรงในโรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม  

เกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์ 
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 

112 การเตรียมเลือดในการผ่าตัดกระดูกไขสันหลังในโรงพยาบาล
หนองบัวล าภู : ศึกษาสัดส่วนการใช้จริงค่าใช้จ่ายและลดภาระงาน  

รตันาภรณ์ โนสูงเนิน 
โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 

125 แนวทางการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองงานผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  

บังอร เหล่าศรี 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
146 ผลของแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดสุราเรื อรังที่รักษาในแผนกผู้ป่วย 

ในต่อภาวะถอนพิษสุราโรงพยาบาลท่าวังผา  
เจนจิรา โนศรี 
โรงพยาบาลท่าวังผา 

189 การพัฒนาแนวทางการดูแลและติดตามเด็กโรคหืด ภายใต้บริบทของ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหน่ึง 

ยุทธพิชัย ปาปะเถ 
โรงพยาบาลวาปีปทุม 

250 ผลการศึกษาอุบัติการณ์ภาวะงดและเล่ือนผ่าตัดผู้ป่วยก่อนการให้ยา
ระงับความรู้สึกแบบเชิงรุกโดยใช้หลัก 4 P ในงานวิสัญญีโรงพยาบาล
ศรีสะเกษและเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ 

ธันยมัย ปุรินัย 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

271 ผลของการใช้แบบประเมิน SOS Score ร่วมกับสัญลักษณ์ธง 3 สี 
ต่อการเกิดSeptic Shock ในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

นงนภัส ปรีมงคล 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

284 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ Intermediate 
Care จากโรงพยาบาลสู่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ 
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม  

วิมลพรรณ เทเวลา 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 

342 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
(ปัญญานันทภิกขุ) 

นัยน์รัตน์ จันทร์เพ็ง 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ) 

344 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะของผู้ดูแล ต่อความรู้และความสามารถ 
ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

อรทัย ชูเมือง 
โรงพยาบาลปัตตานี 

433 ประสิทธิภาพการดูแลแผลเจาะคอด้วยเจลโฟมในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

ฐิตาภรณ์ ศิริแหยม 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้า 

441 การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั งครรภ์มีภาวะความดันโลหิตสูง พัชนี มาสขาว 
โรงพยาบาลกุดชุม 

453 การพัฒนาใช้ Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) 
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลยโสธร 

อนิลธิตา พรมณี 
โรงพยาบาลยโสธร 

462 ผลของการพัฒนาการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยในคลินิก
วาร์ฟาริน โรงพยาบาลป่าติ ว 

รัชนก บุญดี 
โรงพยาบาลป่าติ ว 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
463 การเปรียบเทียบความรู้ การปฏิบัติ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 

สุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคปอดอักเสบ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพธ์ิทอง 

ปุญญิสา จูงใจ 
โรงพยาบาลโพธ์ิทอง 
 

471 ผลของการฟื้นฟูภาวะข้อต่อติดแข็งในผู้ป่วย  Chronic stroke  
หลังได้รับการฟื้นฟู 6 เดือน ด้วยโปรแกรม 4 กระบวนท่า 15 ครั ง  
3 เวลา โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

กฤษฎา สมรัก 
โรงพยาบาลละหานทราย 

472 ผลการวัดระดับสมรรถภาพปอด (Peak Flow meter) และการเดิน
ใน 6 นาที (Six Minute walk test) โดยใช้ท่อแกนกระดาษฝึก
หายใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั นเรื อรัง(COPD) โรงพยาบาลเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

วิภาดา แก้วสะอาด 
โรงพยาบาลเสลภูมิ 

476 ผลการพัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ค้อวังโมเดลในการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน 

สุมาลี คมข า 
โรงพยาบาลค้อวัง 

477 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรงพยาบาลควนขนุน จุฑาทิพย์ นุ่นด้วง 
โรงพยาบาลควนขนุน 

487 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการต้อกระจกแบบครบวงจร วันทิพย์ น่ิมนวล 
โรงพยาบาลควนขนุน 

490 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะ
วิกฤตขณะส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล โรงพยาบาลนาตาล  
จังหวัดอุบลราชธานี 

จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ 
โรงพยาบาลนาตาล 

515 การพัฒนาแนวทางคัดกรองและค้นหาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

เบญจวรรณ ศรศรี 
โรงพยาบาลนาตาล 

517 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วม 
ในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 

เบญจวรรณ ศรศรี 
โรงพยาบาลนาตาล 

542 ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2 ชนิดในฟันกรามแท้ซี่แรก  สุธาสินี หลีวิจิตร 
โรงพยาบาลควนขนุน 

543 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บไม่รุนแรง ปัทมาพร ชนะมาร 
โรงพยาบาลวาปีปทุม 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
544 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มาตรวจ

รักษาแผนกผู้ป่วยนอกตติยภูมิ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  
(วัดไร่ขิง) 

จริตงาม บุญบารุง 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
(วัดไร่ขิง) 

548 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคลินิกวาร์ฟารินโดยการมีส่วนร่วม
ของเภสัชกร โรงพยาบาลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

ธนิศรา เรียวเรืองแสงกุล 
โรงพยาบาลแวงใหญ่ 

552 การพัฒนารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงโดยกระบวนการ 5 ฐาน (3อ 2ส) ชุมชนหนองโนใต้ 
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

ศิริวิมล สุระพล 
โรงพยาบาลนาดูน 

554 รูปแบบการมีส่วนร่วมของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ 

นางปาริชาต วันละ 
โรงพยาบาลสอง 

555 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ตึกสามัญหญิง โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ 

บัซลี มาหมัด 
โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ 

562 ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดย อสม.4.0 ต่อการลดการติดเชื อ
พยาธิใบไม้ตับ 

ศิตา พลีจันทร์ 
โรงพยาบาลบ้านแพง 

570 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  อ าเภอนาหว้า  
จังหวัดนครพนม 

อิศวเทพ อภัยโส 
โรงพยาบาลนาหว้า 

573 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการภาวะน  าตาลในเลือดต่ าส าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ 

นางอามาลีนา สามะ 
โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ 

592 แนวทางการติดตามตรวจ Pap smear ซ  าในสตรีที่มีผลการตรวจ
วินิจฉัยรอยโรคที่ปากมดลูก พบปากมดลูกอักเสบ  และปกติ  
ของโรงพยาบาลสันป่าตอง 

ชุติมา ชัยมณี 
โรงพยาบาลสันป่าตอง 

595 ประสิทธิผลของกายบริหารท่าฤาษีดัดตนท าแก้ลมเจ็บศีรษะตามัว
และแก้เกียจต่อการลดความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื อ 
ในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื อ
และพังผืด 

สุวินัย เพ็งชัยภูมิ 
โรงพยาบาลซับใหญ่ 

596 รูปแบบการดูแล ๕๐ PANSA PC Model (๕๐ PANSA Palliative Care) ธัญญาภรณ์ จันทราช 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
601 การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลเวียงเก่า ธนาวุธ เขาดี 

โรงพยาบาลเวียงเก่า 
611 ผลของการดูแลผู้ป่วยสมองเส่ือมและญาติโดยเครือข่ายการดูแล

ผู้ป่วยสมองเส่ือมในชุมชน(ลูกแพง)  โรงพยาบาลพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นุชจรีพร ทองวรณ์ 
โรงพยาบาลพนา 

616 ผลของการฟื้นฟูสุขภาพตามโปรแกรมผสมผสานการแพทย์แผนไทย
ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้พิการจาก 
โรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ปรีชา พึ่งโพธ์ิ 
ศูนย์แพทย์แผนไทพนา 

624 การพัฒนากระบวนการจัดการหนี สินเพื่อความส าเร็จในการช าระ
หนี สินของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงแห่งหน่ึง 

พวงเพชร์ ปริวันตัง 
โรงพยาบาลนาเชือก 

628 รูปแบบการคั ดแยก ผู้ป่ วยที่ มี ความ เ ส่ียง ต่ออา การทรุ ดลง 
ขณะรอรับการรักษาพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาเชือก 

พิชญ์ณัฐฏ์ ไชยรัตน์ 
โรงพยาบาลนาเชือก 

639 การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงจาก
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณไปสู่ รพ.สต.ในเครือข่าย
โ ร งพยาบาล ๕๐ พรรษามหาว ชิร าลงกรณ  อ า เภอ เมื อ ง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

เพียรพันธ์ ตั งวงศ์ไชย 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ 

661 รูปแบบดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยไตระยะ 3,4 โดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

ศุภชัย แพงค าไหล 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 

671 การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยไข้เลือดออก 
ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กแห่งหน่ึง 

กรรณิการ์  อินสา 
โรงพยาบาลนาเชือก 

680 การพัฒนาแนวทางการดูแลมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 
ขณะตั งครรภ์ 

อัยชลิดา ดิฐมหาผล 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

681 ผลของการใช้โปรแกรมการจ ากัดแป้ง(Low Carb) ในการดูแล
สุขภาพของเจ้าหน้าที่กลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย ร่วมกับการใช้ทฤษฎี
ขั นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โรงพยาบาลพนา ปี 2562 

อรชร  ปอแก้ว 
โรงพยาบาลพนา 

693 การพัฒนาระบบงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปากช่องนานา
เพื่อลดระยะเวลารอรับยา 

วัชรา  จันทร์เขียว 
โรงพยาบาลปากช่องนานา 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
712 ผลของการพัฒนาระบบการจัดการปัญหาบุหรี่โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ชุมชนบ้านตาลชุม หมู่ที่ 3 ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
นงค์รักษ์ ล าน้อย 
โรงพยาบาลท่าวังผา 
 

713 ผลของยาต้มต ารับหมอพื นบ้านต่อปริมาณน  านมในมารดาหลังคลอด ภัสราภรณ์  จวบบุญ 
โรงพยาบาลเชียงยืน 

717 ผลการใช้กล่องยาเอื ออาทรในการดูแลผู้ป่วยเรื อรังที่มีปัญหา 
ด้านการเข้าถึงการรับบริการ  

ปาณิสรา ไชยนา 
โรงพยาบาลมหาชนะชัย 

722 การพัฒนารูปแบบการให้บริการแผนไทย แผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ภัสราภรณ์  จวบบุญ 
โรงพยาบาลเชียงยืน 

732 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเ น่ือง ผู้รับบริการมีแผลเรื อรั ง  
แบบไม่เรื อรัง อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

เปมิกา  บุตรจันทร์ 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชเลิงนกทา 

735 การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มีภาวะ
ติดเชื อในกระแสเลือดภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 
แห่งหน่ึงและเครือข่ายบริการ 

ยุธิดา  โยธาภักดี 
โรงพยาบาลนาเชือก 

752 Prognostic factors associated with early mortality of inter-
hospital transfer patients: a retrospective cohort study 
from Thabsakae hospital in Prachaubkhirikhan. 

อิศรา  เย็นยุวดี 
โรงพยาบาลทับสะแก 

754 การพัฒนารูปแบบการส่ง เสริม สุขภาพจิตของ ผู้ สูงอา ยุ โดย 
การมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

หทัยรัตน์  กุศลเบญจกุล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาจาน 

788 การพัฒนากระบวนการให้ความรู้ผู้ป่วยไตเรื อรังระยะที่ 1-3 และ
ผู้ดูแลในการป้องกันโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย โรงพยาบาลนาแก 
จังหวัดนครพนม 

วราลี  วงศ์ศรีชา 
โรงพยาบาลนาแก 

792 การพัฒนาการให้บริการทางกายภาพบ าบัดต่อการลดอัตราความพิการ
ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 

เบญจมาภรณ์  สีพิมพ์ 
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 

800 การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ประกันตนเชิงรุก  
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

อุมาพร  รุ่งรัศมีทวีมานะ 
โรงพยาบาลตระการพืชผล 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
803 ผลของโปรแกรมกลุ่มบ าบัดแบบหวนร าลึกความหลังที่เป็นสุข 

ต่อการลดภาวะซึมเศร้าในสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ใต้ 
พื นที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

อังคณา  วังทอง 
โรงพยาบาลหนองจิก 

804 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด(AMI) 
โดยใช้ 4P5A 

ดวงใจ บุญตัว 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 

843 การพัฒนารูปแบบการจัดการกลุ่มเส่ียงที่ได้รับสเตียรอยด์โดยเครือข่าย
ชุมชน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

สุชาดา กาบิน 
โรงพยาบาลสีชมพู 

869 ผลของโปรแกรมการรับรู้ความเส่ียงของทารกในครรภ์ต่อภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั งครรภ์ 

วรพิณ วิทยวราวัฒน์ 
โรงพยาบาลควนขนุน 

879 ระบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเภทการดูแลรักษาในคลินิกและ
ติดตามต่อเน่ือง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
จ.อุบลราชธานี 

รุ่งรัตน์  สายทอง 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ 

882 การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ  “งานบุญปลอดน  าอัดลม” 
กรณีศึกษา อ าเภอน  าพอง จังหวัดขอนแก่น  

ณัฐกฤตา ผลอ้อ 
โรงพยาบาลน  าพอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเภทผลงานตติยภูมิ  

กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที ่น.ส.ศิริรัตน์ ทินบุตร noky.r2r.thailand@gmail.com 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 

15 การศึกษาปริมาณรังสีคงเหลือในร่างกายผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ชนิด 
Well-differentiated หลังจากได้รับการรักษาด้วยรังสี I-131 
ปริมาณสูง ณ โรงพยาบาลศิริราช 

ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

61 ศึกษาความแตกต่างของ ECG เด็กในท่าน่ังและท่านอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการให้บริการ  

อุเทน บุญมี 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

72 การพัฒนาความสามารถของพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาล
ผู้ป่วยผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกต้นขา เครือข่ายโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา 

บุบผา นพวรรณ  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

88 อุบัติการณ์แผลติดเชื อหลังการผ่าตัด minor hand operation 
เปรียบเทียบระหว่างการใช้เครื่องรัดห้ามเลือดระบบลมกับเครื่อง
รัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้า 

รัตน์ติยา สันติสถาพร  
โรงพยาบาลเลย 

90 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยานอนหลับชนิดลอราซีแพม
กับยาหลอกต่ออาการเจ็บแน่นหน้าอก  อาการสับสน และคล่ืน
หัวใจ เต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

เสาวนีย์ เนาวพาณิช  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

114 การท าแผลด้วยระบบสุญญากาศร่วมกับน  าผึ งในผู้ป่วยที่มีแผล
จากการได้รับบาดเจ็บรุนแรง 

ศิริฉัตร ชัยทุมมา  
โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 

155 พัฒนารูปแบบการประเมินความรุนแรงของภาวะเลือดออก 
ในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและเลือดออกซ  าในผู้ป่วยที่มีภาวะ
เลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง  
โรงพยาบาลอุทัยธานี   

อรุณี หล่อนิล  
โรงพยาบาลอุทัยธานี 

158 ผลของการจัดท่าผีเสื อประยุกต์ต่อการลดความเจ็บปวดและ 
ความวิตกกังวลของหญิงตั งครรภ์ระยะคลอด โรงพยาบาลปัตตานี 

รัชนี อินทพรหม  
โรงพยาบาลปัตตานี   

 
172 

ความเที่ยงตรงของการประเมินปริมาณปัสสาวะจากถุงปัสสาวะ 
ด้วยตาตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ Super Save โดยวิสัญญีแพทย์
และวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

วันพ็ญ กันกา  
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
192 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างแพนเค้กจากไข่แดงต้มสุก  

ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง 
 
 

ธีรวัฒน์ ขันหนองโพธ์ิ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

262 ผลของการเตรียมความสะอาดล าไส้ใหญ่ด้วยการให้ยา  Swiff 2 
ครั งร่วมกับการสวนอุจจาระ และการให้ยา Swiff 3 ครั งและไม่สวน
อุจจาระก่อนการส่องกล้องเพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

อัจฉรา ศรีรักษา  
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  

321 ผลของดนตรีพื นบ้านอีสานต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง 

สุภาพ อ่ิมอ้วน  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

356 ผลการพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื อแบคทีเรีย 
ดื อยาหลายขนานในโรงพยาบาลอุทัยธานี 

ขวัญตา กล้าการนา  
โรงพยาบาลอุทัยธานี 

379 ผลของการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกด้วย
คอมพิวเตอร์ต่อการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง 

อติพล คล้ายปักษี  
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชสระแก้ว 

436 พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อ off femoral artery sheath หลังท า PCI 
ด้วยการกดมือที่ศูนย์โรคหัวใจฯ 

ฉันทนา เจริญสิน  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

556 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเตรียมล าไส้โดยใช้ NaP  
สูตรยา 1 และสูตรยา 2 ส าหรับส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ผู้ป่วย
นอกอายุรกรรม รพ.สระบุรี  

บุศรา แม้นบุตร  
โรงพยาบาลสระบุรี  
 

569 พัฒนารูปแบบบริการทางด่วนผู้ป่วยกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด  ศศิธร กระจายกลาง  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

637 ระยะการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดชุมชนอักเสบที่ไม่ใช่
หอผู้ป่วยวิกฤต เมื่อเข้าโปรแกรมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสม
เหตุผล : การเปล่ียนยาฉีดเป็นยารับประทาน  

ยศยง กองอุดม  
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชท่าบ่อ 

640 ผลการใช้รองเท้าลดแรงกดที่แผลต่อการหายของแผลและ 
ลดอัตราความพิการในผู้ป่วยเบาหวาน  

วชิราภรณ์ เสนาราษฎร์  
โรงพยาบาลยโสธร  



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
737 ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบ 

ฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน 
ทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

745 ผลของการใช้ smart WHAP Bundle ต่อการลด VAP ในผู้ป่วย 
ที่ใส่ Ventilator 

รัชพร ทิพย์โสตร  
โรงพยาบาลสระบุรี  

793 ความเที่ยงตรงและความเช่ือถือได้ของแบบประเมิน Memorial 
Delirium Assessment Scale (MDAS) ฉบับภาษาไทยในการ
ประเมินภาวะสับสนของผู้ป่วย Palliative care 

วัฒนชัย กล่ันกลึง 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

854 อัตราการรอดชีพ การคงอยู่ของการรักษาและปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเสียชีวิตของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลเลิดสิน   

ลาวรรภ์ สุนทรศิริ  
โรงพยาบาลเลิดสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเภทผลงานสนับสนุนการบริการ  

กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที ่น.ส.สุภมาส ข าแสง r2rthai2562@gmail.com 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 

76 
กิจกรรมปลูกข้าวต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของข้าว 
ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
กรมอนามัย 

สิริมา พาลาภ  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 

78 
การกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื อมัดเล็กและสติปัญญาในเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดยใช้กิจกรรมร้อยสร้างรูป 

รัตนา สมใจ  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 

187 

นวัตกรรมต ารับอาหารส าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่กลืนล าบาก 
 
 

วัชรินทร์ ถิ่นมุกดา 
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี 

207 
โปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กปฐมวัย
ของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ 

ภัคพีราพร สุขแก้ว 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 

212 

ผลของการให้ เ ลือดแบบแอนติเจนเข้ ากันไ ด้เพื่อลดการสร้ าง 
alloantibody  ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

242 
นวัตกรรมเค้กข้าวอนามัย วัชรินทร์ ถิ่นมุกดา 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

254 
การพัฒนาวิธีการควบคุมระดับน  าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลอ่างทอง 2 

ดวงธิดา หาค า 
โรงพยาบาลอ่างทอง 

268 
ผลการออกก าลังกายหลังละหมาดต่อการลดอาการปวดหลังส่วนล่าง 
โรงพยาบาลจะแนะ 

มูฮัมมัด ยือโร๊ะ 
โรงพยาบาลจะแนะ 

372 
 

LINE link แจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอด 
 

นภัสกร มวลชัยภูมิ 
โรงพยาบาลพังโคน 

428 
การตรวจวัดปริมาณ HbA1c และกลูโคสโดยใช้หลอดบรรจุเลือด 
ชนิดเดียวกัน 

กชกร ทองสุขแก้ง 
โรงพยาบาลภูเขียว 
เฉลิมพระเกียรติ 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 

443 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลยางสีสุราช            
จ.มหาสารคาม 

จารุวรรณ เหลาสนิท 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 

480 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าในผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่า
เส่ือมเพื่อลดอาการปวดเข่า 

ปฏิญา สายรัตน์ 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้า 

491 
 

ผลลัพธ์ของการใช้ระบบป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ
แพ้ยาซ  าในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

สุริยนต์ มิ่งขวัญ 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชเดชอุดม 

583 
 

การศึกษาความแตกต่างของค่า Left Ventricular Ejection Fraction  
ที่ได้จากการตรวจ Two-Dimensional Transthoracic Echocardiography 
และการตรวจ Myocardial Perfusion Scintigraphy โดยใช้โปรแกรม 
 2 ชนิดประมวลผล 

ธฤต แตระกุล 
โรงพยาบาลราชวิถี 

655 
ผลของการให้โปรแกรมออกก าลังกายแบบเฉพาะบุคคลต่อความ
แข็งแรงของกล้ามเนื อแขนขาในผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะ 4 -5  
คลินิกโรคไตโรงพยาบาลยโสธร 

ดุจดาว สกุลเวศย์ 
โรงพยาบาลยโสธร 

710 
รูปแบบการเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์(Opioids)ในการดูแลผู้ป่วยวาระ
สุดท้ายที่บ้าน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

ศุภชัย แพงค าไหล 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเภทผลงานสนับสนุนการบริหารงาน 

กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที ่น.ส.สุภมาส ข าแสง r2rthai2562@gmail.com 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
31 คัดกรองสมองเส่ือมอย่างไร ผู้สูงวัยได้ประโยชน์? : การพัฒนา

องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และกระบวนการคัดกรองความเส่ียงต่อ
การเกิดภาวะสมองเส่ือมของผู้สูงอายุในชุมชน 

กมลทิพย์ ตั งหลักม่ันคง 
วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี อุดรธานี 

107 
 

กระบวนการพัฒนางานวิจัยเครือข่ายบริการสุขภาพยางสีสุราช  
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

กาญจนา จันทะนุย โรงพยาบาล
ยางสีสุราช 

161 
 

ARE : การเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบการบริการคนพิการ 
อย่างต่อเน่ือง 

ประจักร กองตัน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านถ  า 

195 การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต่อเน่ืองและย่ังยืน  
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 

นิภาภัทร คงโต 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 

232 
 

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
ในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลนครพนม 

จิตรลดา ผลาพฤกษ์  
โรงพยาบาลนครพนม 

259 การติดตามความก้าวหน้าตัวชี วัดตามยุทธศาสตร์โดยใช้ดัชนี ชี วัด
Performance Point Dashboard Designer 

พรเพ็ญ ทาริวงศ์  
โรงพยาบาลลืออ านาจ 

287 
 

การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐาน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รพ.สต.บ้านพังคี อ.ยางสีสุราช   
จ.มหาสารคาม 

ปรมาภรณ์ ดานา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านพังคี 

349 
 

AI Monitoring ร่วมกับ KM ในการจัดการความเส่ียงจากการ
บริหารความคลาดเคล่ือนทางยา 

สัจจาภรณ์ ขันธุปัฏน์ 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
ทางการพยาบาล 

410 ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์คลังยาในโรงพยาบาลเชียงแสนและ
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเชียงแสน 

วัชรินทร์ ไชยถา  
โรงพยาบาลเชียงแสน 

424 
 

ผลของการพัฒนาโปรแกรมให้ท างานประจ าอย่างเป็นอัตโนมัติ
เสมือนมนุษย์ 
 

พงษ์พิชัย รัชดานุวัฒน์ 
โรงพยาบาลศิริราช  
ปิยมหาราชการุณย์ 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
518 

 
การพัฒนาการลงทะเบียนสิทธิ UC ผู้ต้องขังในการปฏิบัติงาน
ร่วมงานกัน 3 ประสานเขตนครชัยบุรินทร์ต่อการจัดการสิทธิ
รักษาพยาบาลและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 

520 
 

การประเมินความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการส่งตรวจ  
transthoracic echocardiography อ ย่ า ง ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น
โรงพยาบาลศิริราช 

เกษรี ปั้นลี   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

551 รูปแบบการขับเคล่ือนการพัฒนางานประจ า กรณีศึกษา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

พรพิมล พลอยประเสริฐ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

612 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุ น ดูแลระยะยา วส าหรั บ ผู้ สู ง อา ยุที่ มี ภ า วะพึ่ ง พิ ง  
(Long Term Care : LTC) เขตนครชัยบุรินทร์ 

สกุลรัตน์ อภัยศรี 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 

692 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะการเจริญเติบโต
ของเด็กปฐมวัย 

ปรียาวี โสที 
ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอเรณูนคร 

716 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อหน่วยรับเรื่อง
เรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) ในการ
ด าเนินงานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

อรกัลยา พิชชาออน 
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนที่เป็น
อิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตาม
มาตรา 50(5) จังหวัดปทุมธานี 

813 การประยุกต์โปรแกรมการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน  
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัว อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ธนกร จันทาคึมบง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กันทรวิชัย  

824 การขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุกลงสู่ MCH Board ระดับอ าเภอ  
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดปทุมธานี 

นัทมนวรรณ ย่ิงเจริญสุข 
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

860 
 

การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดผ่าน 
เย่ือบุช่องท้องแบบต่อเน่ืองและการฟอกเลือดผ่านเย่ือบุช่องท้อง 
โดยใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติในโรงพยาบาลศิริราช 

ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 



 

ประเภทผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  

กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที่ น.ส.บุญศิริ คณะภักด์ิ boonsiri.kana@gmail.com 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
9 “PIN GAD” PINKLAO GUIDING ASSISTED DEVICE นวัตกรรม 

อุปกรณ์ช่วยน าทางและเพิ่มความแม่นย าในการเผาท าลาย 
มะเร็งตับในระยะเริ่มต้น  

เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์  
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

95 ประสิทธิผลของนวัตกรรมการเติมยาพ่นโดยไม่ต้องปลดข้อต่อ
ของวงจรเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลเลย 

จันทร์ทิพย์ สุขบัว  
โรงพยาบาลเลย 

141 ใบตองน  ามันมะพร้าวภูมิปัญญาไทย ผลิตง่ายสะดวกใช้ ปลอดภัย 
แผลไม่ติดผ้าก๊อซ 

ไพฑูรย์ เพชรแก้ว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หัวช้าง 

206 ระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้เย็น คมสันต์ ยศอินทร์  
โรงพยาบาลบ่อเกลือ 

247 เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื นคลังยาและเวชภัณฑ์ ด้วย  
Smart Phone  

เฉลิมพล ศรีนวลแสง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งโป่ง 

366 Infusion Visual Compass   เบญจวรรณ ธงภักด์ิ ปราบภัย 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

387 CBI Self Service Alarm สโรชา เทพรักษ์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

459 กระปุกน้อย ผู้คอยพิทักษ์ยาฉีดอินซูลิน พรชิตา ศิรินวเสถียร  
โรงพยาบาลนาดูน 

559 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยก่อนใช้ยา
สมุนไพรจังหวัดกระบี่ 

ฐิติมา ผลึกเพชร  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

597 จุดศูนย์กลาง ส่ือรู้...ส่ือรัก  พสิกา หนดกระโทก  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ห้วยโรง  



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
633 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกระจกตาแห้ง

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 3  
สุรเดช โพธ์ิศรีชัย  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

668 อุปกรณ์รองรับของเสียจากทวารใหม่ประดิษฐ์ด้วยยางพาราใช้กับ
ถุงพลาสติกท่ัวไป (THAI RUBBER COLOSTOMY) 

อธิคม ด าดี  
โรงพยาบาลกระบี่ 

684 โครงการ  Right side right time หยอดตาถูกข้าง ตรงตามเวลา อัชฌารัตน์ บุญเย็น  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

776 นวัตกรรมเขียงเล่ือนเพื่อนผู้พิการ พิสิษฐ์ สมงาม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านร่องย้าง 

779 TRAKAN QUEUE 
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

นิติชัย ทุมนันท์ 
โรงพยาบาลตระกาลพืชผล 

830 ประสิทธิภาพและต้นทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตัดส่องกล้อง
ผ่านแผลผ่าตัดเดียวโดยปมไหมอยู่ด้านนอกด้วย “เข็มปลายทู่”
ในโรคไส้เล่ือนถุงอัณฑะและโรคถุงน  าในเด็ก 

วชิรชล พิมาทัย  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชินี 

847 
 

เอ๊ียมช่วยน้อง  
 

ปาริชาติ แย้มทับทิม  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม 

895 ประสิทธิผลของ Application เพื่อเช่ือมต่อข้อมูลการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา  

กานต์นะรัตน์ จรามร 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเภทผลงาน Meta R2R  

กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที ่น.ส.อัญชิสา ทวีธรรมเจริญ caker2r@gmail.com 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
38 รูปแบบการ ดูแล ผู้ป่ วยโรคหลอดเ ลือดสมองที่ บ้ านด้วย

กระบวนการ 1A4C ต่อความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ภายใต้บริบทของ รพ.สต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ปี 2556-2561 

ภควันต์ จันต๊ะ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลปอน 

108 ผลการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างย่ังยืน  รัชนีกร ใจค าสืบ 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

123 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย อ าเภอยางสีสุราช 
จ.มหาสารคาม 

กาญจนา จันทะนุย 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 

131 ผลของการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อรั งตามวิถีมลา ยู 
อ าเภอหนองจิก 

นีลนาถ เจ๊ะยอ 
โรงพยาบาลหนองจิก 

137 ผลการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างย่ังยืน รัชนีกร ใจค าสืบ 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

183 การใช้กลไกความร่วมมือระหว่าง สสจ.ปทุมธานี และ สปสช. 
เขต 4 สระบุรี ในการนิเทศติดตามการพัฒนางานบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคลินิกชุมชนอบอุ่น 

เอื อมพร ลุ่มบุตร 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 4 สระบุรี 

264 การพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปอย่างเป็นระบบ
ด้วยกลไกภาคีเครือข่ายระดับเขต   

สุนันท์ ภูธร 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 

320 การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรค
กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็ก (F3) โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี 

จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ 
โรงพยาบาลนาตาล 

340 ผลของการพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับรู้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ เขต 4 สระบุร ี

สุนันท์ ภูธร 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
346 การศึกษาบทเรียนและพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานขับเคล่ือน

สุขภาวะพระสงฆ์ในระบบหลักประกันสุขภาพ  สปสช.เขต 4 
สระบุร ี

วาณี จาตะวงษ์ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 

355 การพัฒนากระบวนการพยาบาลอย่างเป็นระบบด้วยกลไกมิติ 
ทางคุณภาพต่อความปลอดภัยและการเข้าถึงระบบบริการของ
ผู้ป่วย NICU โรงพยาบาลยโสธร 

วิภาดา เชื อศุภโรบล 
โรงพยาบาลยโสธร 

434 บูรณาการการดูแลผู้ป่วย Stroke แบบผสมผสานและชุมชน 
มีส่วนร่วม โรงพยาบาลกุดชุม 

นัทธมนต์ สายสอน 
โรงพยาบาลกุดชุม 

438 ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อจัดบริการปฐมภูมิภายใต้
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองนาก 

พนิดา สมนันท์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองนาก 

451 การพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น  
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 

สุกฤษฏิ์ ใจจ านงค์ 
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ 

469 การใช้ 3ส.ประสานพลังสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาคุณภาพงาน 
การดูแลแม่และเด็ก จังหวัดปทุมธานี 

พรทิพย์ คนึงบุตร 
โรงพยาบาลปทุมธานี 

513 การใช้กลไก  พชอ.จัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ต่อการขับเคล่ือนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอ าเภอทรายมูล 

สงวน บุญธรรม 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ทรายมูล 

577 การใช้กลไกภาคประชาชนในการขับเคล่ือนกระบวนการท างาน
ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
มาตรา50(5) ต่อการเข้าถึงความรู้เรื่องสิทธิและเข้าถึงสิทธิการ
รักษาพยาบาลในเขต 4 สระบุร ี

เตือนใจ สมานมิตร 
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่ 
เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 
ตามมาตรา 50(5) จังหวัดลพบุรี 

724 การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดในเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี อรทัย ศิลป์ประกอบ 
โรงพยาบาลปทุมธานี 

755 การพัฒนาการดูแลต่อเน่ืองแบบบูรณาการเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเลิงนกทา แบบไร้รอยต่อ  

เปมิกา บุตรจันทร์ 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชเลิงนกทา 



 

รหัสผลงาน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน 
758 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือด (Sepsis) 

โรงพยาบาลป่าติ ว 
นิภาพร วงศ์ศรีทา 
โรงพยาบาลป่าติ ว 

 

หมายเหตุ ส าหรับผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อเพื่อขอ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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