
ความเป็นมาเครือข่าย R2R  
อสีานตอนบน   

  



ทมีศริริาช 

นพ.เชดิชยั นพมณีจ ารสัเลศิ 
นพ.อคัรนิทร ์นมิมานนติย ์

และทมีพยาบาลหนว่ย R2R 



บทบาทส านกังานในการสนบัสนุนงานวจิยั 

• ช่วงพัฒนาโครงร่างงานวิจัย (กระตุ้นให้เกิดงานวิจัย) 

  - ประสานงานทีมวิจัย และ CF / พี่เลีย้ง 
  - สร้างเครือข่ายทีมวิจัย 

  - ปรึกษาด้านงบประมาณ 

  - ติดตามความก้าวหน้า 

  - กิจกรรมที่น ามาขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัย คือ ใช้ 

     Success Story  Telling 



บทบาทส านกังานในการสนบัสนุนงานวจิยั 

• ช่วงพิจารณาโครงร่างงานวิจัย (ระบบการพิจารณาทุน) 

  - การส่งโครงการเพื่อรับการประเมิน จาก reviwer 

  - โครงการที่ผ่านการประเมินส่งไปที่ Ethic 

  - ให้การสนับสนุนทุนในการท าวิจัย 

  - พิจารณางบประมาณ จัดท าสัญญา ขออนุมัติงบประมาณ 
   



พ.ศ. 2550 



เครือข่าย R2R เขต 11 
L 

สกลมุกมณีศรีพนม 



การขบัเคล่ือนเครือข่าย 
• INN (INDIVIDUAL  NODE 

NETWORK) 
• ระบบสนบัสนุน (หน่วยงาน,สปสช,เขตบริการ
สุขภาพ) 

• Appoach  research 

    ผูบ้ริหารเห็นความส าคญั 



I = Individual 
N = Node 
N =Network 

INN 



APPROACH  RESEARCH 

                                  TRAINING 
 

                                  COACHING 
 

                                  CONSELLING 
 

                                  MENTORING 



R2R COACHING 

• กรอบคิดพาท าถือหลกั “Coaching” • 

• ยดึหลกั การเรียนรู้สูงสุดเกิดจาก การมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียน รวมกบั การกระตุน้ใชศ้กัยภาพของ
ผูเ้รียนมากท่ีสุด  

• ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้ง Setting 
Task Time ให ้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
• 8 



วางแผน Coaching  
 

• Setting ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในแต่ละ
ขั้นตอน โดยเลือกให ้เหมาะกบัวตัถุประสงคแ์ต่ละคร้ัง  

• Task ใบงาน หรือ ค าถาม ท่ีกระตุน้การเรียนรู้ตาม 
วตัถุประสงคข์องการ เรียนรู้ในแต่ละคร้ัง : ใชใ้บงาน
และเอกสารการจดัอบรมวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีออกแบบ
โดยนายแพทยท์วีศกัด์ิ นพเกษร • Time เวลาท่ีเอ้ือ 
และสะดวกต่อการเรียนรู้ โดยเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั 
ระหวา่งผูเ้รียน และ ผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้  

 



 
เครือข่าย  R2R   เขต   11  (สกลมุกมณีศรีพนม) 

 
• จงัหวดัสกลนคร 

• จงัหวดันครพนม 

• จงัหวดัมุกดาหาร 
•   

 



R2Rขยายคุณค่างานประจ า 



การประชุมพฒันาเครือข่ายเขต 11 



การประชุมพฒันาเครือข่ายเขต 11 



การพฒันาเครือข่าย R2R เขต 11 







             
                                          ผูริ้เร่ิมก่อตั้ง R2R  อีสานตอนบน  

          นพ  ปรีดา  แตอ้ารักษ ์ผูอ้  านวยการส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพเขต 8 
            



 ผู้ร่วมก่อต้ังเครือข่ายR2Rอีสานตอนบน        
รศ นพ สมพนธ์ ทัศนิยม 



        ประธานการเปิดประชุมเครือข่าย 
R2R อีสานตอนบน12-13   
มกราคม 2555 นพ. สมศกัด์ิ

ชุณหรัศม์ิ 



                
เครือข่ายอสีานตอนบนประกอบด้วย 

 
• จงัหวดัอุดรธานี 

• จงัหวดัสกลนคร 
• จงัหวดัหนองคาย 
• จงัหวดัเลย 
• จงัหวดัหนองบวัล าภู 
• จงัหวดันครพนม 

• จงัหวดับึงกาฬ 

 







ก้าวต่อไปของเครือข่าย 
 1. สร้างคุณอ านวยในพืน้ท่ี (RMU) 

 2. งาน R2R แห่งปีอีสานตอนบน  

 3.  R2R สัญจร 

 4. เช่ือมงาน R2R กับงานคุณภาพและ 

          พฒันาบุคลากรและหน่วยงาน 

 5. พฒันา CQI เป็น R2R 



แนวคดิ  

“เมื่อต้องใช้ งานวิจัย R2R 
 ตัดสินใจในการท างาน” 



  เมื่อต้องใช้งานวจิัย  R2R  
 เพือ่ตัดสินใจในการท างาน  



การอยากท าวจิัยคอื อยากท าความด ี



R2R   
เป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาและพฒันาคน  

พฒันางาน และองค์กร 



ส่ิงทีต้่องการกค็อื  
การท างานด้วยความสุขและงานทีท่ ามีคุณภาพ 



ค้นหาส่ิงทีสู่ญเสียจากการท างาน 



ค้นหางานบริการที่เป็นความต้องการ 

ของคนไข้ 



งานที่ยงัไม่มีค าตอบ  
                 วธีิแก้ปัญหาทีต้่องการ 



แสวงหาวธีิการแก้ปัญหา 
                   ร่วมกบัคนอืน่ในหน่วยงาน 



คดินอกกรอบ 



ทบทวนตนเองอยู่เสมอ 



รู้ว่าตัวเองขาดอะไรอยู่ 



คุณค่าของการพฒันางานที่เราท าอยู่ เป็นตัวที่ช่วยท าให้ 

คนมาสนใจ มาช่วยพฒันา และมเีวลามาร่วมการพฒันา 



ผลการด าเนนิงาน 
เครอืขา่ย R2R อสีานตอนบน 

นพ.สมนกึ  อภวินัทนกลุ 
ประธานคณะกรรมการเครอืขา่ย R2R อสีานตอนบน 



ผลงาน  R2R แยกรายจงัหวดั 
ทีส่ง่ประกวด 

อดุรธานี 42 32 

สกลนคร 18 55 

นครพนม 36 25 

หนองคาย 26 27 

บงึกาฬ 5 7 

หนองบัวล าภ ู 3 15 

เลย 13 15 

รวม 143 176 

จงัหวดั 
ผลงาน (เรือ่ง) 

ปี 2556 ปี 2557 



ผลงาน  R2R ทีส่ง่ประกวดและ 
ไมส่ง่ประกวด 

อดุรธานี 84 65 

หนองคาย 80 87 

สกลนคร 22 55 

เลย 59 64 

บงึกาฬ 42 54 

หนองบัวล าภ ู 6 20 

นครพนม 0 0 

รวม 293 345 

จงัหวดั 
ผลงาน (เรือ่ง) 

ปี 2556 ปี 2557 



โครงการ  R2R  งบ สปสช. 

  

1. มหกรรม R2R อสีานตอนบน “ขับเคลือ่น R2R เพือ่

พัฒนาองคก์ร” 

2. เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูว้พิากษ์วจิารณ์งานวจัิย R2R 

เพือ่ใชใ้น service plan 

3. การอบรมหลักสตูร “จรยิธรรมการวจัิยในคน ส าหรับ
คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจัิยในคน เขต
บรกิารสขุภาพที ่8” 

4. การพัฒนาระบบฐานขอ้มลู R2R เขตบรกิารสขุภาพที ่
8 : website งานวจัิย R2R เขต 8 

ชือ่โครงการ ล าดบัที ่



โครงการ  R2R  งบเขต 8 

1. การพัฒนาศักยภาพคณุอ านวย สดุยอดคณุอ านวย 
รุน่ที ่2 

2. การพัฒนาศักยภาพคณุลขิติ บันทกึความรูเ้พือ่การ
พัฒนางาน 

3. การพัฒนาศักยภาพการน าเสนอและเผยแพร่
ผลงานวจัิย 

4. สนับสนุนทนุวจัิย “โครงการวจัิยเรือ่งความคดิเห็น 
ของบคุลากรสาธารณสขุตอ่การจา่ยเงนิคา่ตอบแทน
ตามผลการปฏบิัตงิาน” 

ล าดบัที ่ ชือ่โครงการ 



Service. Plan 10 สาขา  
1. การพฒันาระบบบรกิารโรคหวัใจ 
2. การพฒันาระบบบรกิารโรคมะเร็ง 
3. การพฒันาระบบบรกิารอบุตัเิหต ุ
4. การพฒันาระบบบรกิารทารกแรกเกดิ 
5. การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวช 
6. การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและสขุภาพองค ์
   รวม DHS 
7. การพฒันาระบบบรกิารทนัตกรรม 
8. การพฒันาระบบบรกิารโรคตา โรไต 
9. การพฒันาระบบบรกิาร NCD (DM/HT, COPD, Stroke) 
10. การพฒันาระบบบรกิาร 5 สาขาหลกั สตูกิรรม ศลัยกรรม  
      อายรุกรรม เด็ก ศลัยกรรมกระดกู 
 
 
 
 
 

ผลงาน R2R ตาม Service plan 10สาขา 



1. การพฒันาระบบบรกิารโรคหวัใจ 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 การพัฒนารูปแบบการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้ับยาวารฟ์ารนิ รพ.สกลนคร 

2 ผลของพัฒนาระบบการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอดุตนั
เฉียบพลันของเครอืขา่ยบรกิารโรคหลอดเลอืดสมอง 

รพ.เลย 

3 คณุภาพชวีติของผูป่้วยภาวะหวัใจลม้เหลว รพ.อดุรธาน ี

4 การศกึษาผลลัพธก์ารดแูลการเกดิ Extravasation และพัฒนาแนว
ทางการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้ับยา inotropic drug : Nor – 
epinephrine (Levophed) ในหอวกิฤตโรคหัวใจ (ที ่๒ เขตปี ๕๖) 

รพ.สกลนคร 
 

5 การพัฒนาระบบชอ่งทางดว่นในการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดตบี
หรอือดุตนัระยะเฉียบพลันโดยใชรู้ปแบบการจัดการดแูลผูป่้วย 

รพ.สกลนคร 
 

6 การพัฒนาระบบการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้ับยาวารฟ์ารนิ รพ.อดุรธาน ี

7 การพัฒนาเครอืขา่ยการพยาบาลผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาด
เลอืดเฉียบพลันชนดิ STEMI 

เครอื 
สกลนคร 

8 การรับรูบ้ทบาทของเจา้หนา้ทีกู่ช้พีในการดแูลผูป่้วยโรคหลอด
เลอืดสมองตบีและอดุตนัดว้ยระบบ Fast Tract  

รพ.ศรสีงคราม 



1. การพฒันาระบบบรกิารโรคหวัใจ 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

9 การพัฒนารูปแบบการใหบ้รกิารผูป่้วยภาวะหัวใจเตน้พริว้เพือ่การ
เขา้ถงึยาตา้นการเกดิลิม่เลอืดและระบบบรกิารคลนิกิวารฟ์ารนิใน
บรบิท รพ.ชมุชน 

นพินธ ์ นครนอ้ย 

10 การคดักรองผูป่้วย AMI แผนกอบุตัเิหตแุละฉุกเฉนิ รพ.ไชยวาน 

11 การเฝ้าระวงัโรคหัวใจและหลอดเลอืดในผูป่้วยโรคเรือ้รังทีเ่ขา้รับ
บรกิารในคลนิกิโรคเรือ้รัง 

รพ.ภูหลวง 
 จ.เลย 



2.การพฒันาระบบบรกิารโรคมะเร็ง 
 ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/

หนว่ยงาน 

1 ผลของการใหโ้ปรแกรมสอนสขุศกึษารายกลุ่มตอ่การเขา้รับการ
ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูของหญงิอาย ุ
30,35,40,45,50,55,60,ปี (ชมเชย ระดบัเขต 56) 

รพสต.นาขา่ 
อ.ทา่บอ่ 

2 การพัฒนากระบวนการดแูลผูป่้วยมะเร็งระยะสดุทา้ยแผนกผูป่้วยใน ดาราน ีโชติ
เจรญิไพศาล 

3 การพัฒนารูปแบบการดแูลตดิตามสตรทีีม่ผีลการตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกพบเซลลผ์ดิปกต ิ

รพ.หนองคาย 

4 การพัฒนารูปแบบงานบรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูแบมี
สว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ย 

รพสต.นางิว้ 
อ.สงัคม 

5 การพัฒนารูปแบบงานบรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูดว้ย
กระบวนการ PDCA วธิจีติอาสาและนวตักรรมรถรับ-สง่(ระดบัเขต 
56) 

รพสต.บา้นยา 
อ.หนองหาน 

6 การพัฒนารูปแบบงานตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูดว้ยนวตักรรม 
เสรมิแรงสรา้งพลังสง่ความหวงัสง่ใบนัด 

รพสต.สะแบง 
อ.หนองหาน 

7 การพัฒนารูปแบบงานคน้หาและคดักรองมะเร็งปากมดลูกดว้ยวธิ ี
Pap-smear แบบเชงิรุกโดยวธิจีติอาสาและทฤษฎแีรงจูงใจ 

รพสต.ผกัตบ 
อ.หนองหาน 

8 การพัฒนารูปแบบการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกการสรา้ง
แรงจูงใจ 

รพสต.ดอน
หายโศก อ.
หนองหาน 



 
3.การพฒันาระบบบรกิารอบุตัเิหต ุ

 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 การพัฒนาอปุกรณ์ในการหา้มเลอืดในผูป่้วยทีบ่าดเจ็บบรเิวณศรีษะ
โดยใชห้มวก safety for head (ที ่๒ ระดบัเขต ปี 56) 

รพ.บา้นแพง 
จ.นครพนม 

2 ผลการใชก็้อซหมอนหนอนรักมหศัจรรยใ์นการหา้มเลอืด (Stop 
bleeding) 

รพ.ศรสีงคราม 
จ.นครพนม 



 
 

4.การพฒันาระบบบรกิารทารกแรกเกดิ 
 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัการเกดิภาวะตวัเหลอืงในทารกแรกเกดิ รพร.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย 

2 การพยากรณ์น ้าหนักทารกในครรภ ์ รพ.หนองคาย 

3 ปัจจัยในหญงิตัง้ครรภท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดิเชือ้ในกระแส
โลหติของทารกแรกเกดิ 

รพ.นครพนม 

4 อาการแสดงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดิเชือ้ในกระแสโลหติของ
ทารกแรกเกดิ 

รพ.นครพนม 

5 ดุก๊ดิ๊กดี๊ด ีทีน่อนมหัศจรรย ์(อนัดบั ๓ ระดบัเขต ๕๖) รพร.ทา่บอ่ 

6 กางเกงคอมฟอรท์ สปุราณี  เพยี
ราช 

7 องครักษ์พทิกัษ์ IV Site (ชนะเลศิ ระดบัเขต/ประเทศ ปี 56) รพร.ธาตพุนม 



 
5. การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวช 

 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 ภาวะซมึเศรา้ในผูป่้วยโรคจติเภททีม่ารับบรกิารทีค่ลนิกิ
สขุภาพจติ 

รพ.พรเจรญิ 

2 โปรแกรมเสรมิสรา้งความเขม้แข็งทางใจในการป้องกนัการฆ่า
ตวัตายในกลุ่มนักเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

นส.มลวภิา   เห
มอืยพรหม 

3 การพัฒนาระบบการดแูลผูป่้วยจติเวช รพ.ปลาปาก 

4 ปัจจัยตา่งๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่สขุภาพจติของผูส้งูอาย ุ รพสต.ค าบง อ.
บา้นผอื จ.
อดุรธาน ี

5 ชุมชนร่วมใจ ดูแลผูป่้วยจิตเวชในชุมชน (ผลงานคดัเลือก ร่วมเวที
สุขศาลาปี 55) 

รพ.สต.ดา่นศรี
สขุ อ.โพธิต์าก 

6 

7 

8 



 
 
 

 6.การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและสขุภาพองคร์วม 
DHS 

 
 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 การพัฒนารูปแบบการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไตใน
ผูป่้วยเบาหวาน(ที ่2 ประเภทบรกิารปฐมภูม ิR2R Forum 56) 

สสอ.เมอืง
หนองคาย 

2 ผลการใชก้า้นตาลนวดเทา้ลดภาวะแทรกซอ้นผูป่้วยเบาหวาน
ชนดิที ่๒ (ที ่2 ประเภทนวตักรรมบรกิารปฐมภูม ิและ popular 
vote R2R Forum 2556) 

รพ.สต.โคกคอน 
อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย 

3 การพฒันาระบบบริการโดยใชโ้ปรแกรม JHCIS ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ชมเชย ระดบัเขต ปี 2556) 

รพ.สต.นาขา่ อ.
ทา่บอ่ จ.
หนองคาย 

4 ผลของการพัฒนาเครอืขา่ยเพือ่ชว่ยเพือ่นและศกัยภาพในการ
ดแูลตนเองของผูพ้กิารในชมุชน 

รพสต.ธาตทุอง 
อ.สวา่งแดนดนิ 

5 การพัฒนารูปแบบการด าเนนิงานอาหารปลอดภยัในเขตพืน้ที่
ต าบลบา้นเชยีง อ.หนองหาน 

รพสต.บา้นเชยีง 
อ.หนองหาน จ.
อดุรธาน ี

6 เยีย่มบา้นเยีย่มใจชมุชนใสใ่จชว่ยเหลอืเกือ้กลู รพ.นากลาง 



 
 
 

 6.การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและสขุภาพองคร์วม 
DHS   -ตอ่- 

 
 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

7 การพัฒนาระบบดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองปี 2554-2556 สสจ.หนองบวัล าภู 

8 การพัฒนากระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูพ้กิารและกลุม่เสีย่ง รพสต.นาโพธิ ์อ.
วงัยาง จ.นครพนม 

9 โปรแกรมทมีเยีย่มบา้นออนไลน ์ใกลบ้า้นใกลใ้จ  รพสต.โนนสะอาด 
อ.เรณู จ.นครพนม 

10 โมเดลฮกัแพง ADL Box กล่องฝึกกจิวตัรประจ าวนั/ ดิน้แค่
ไหน (เอ็กซ)์ ก็เอาอยู ่(ชนะเลศิ จ.หนองคาย ปี 56) 

รพร.ทา่บอ่ 

11 การมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ยสง่เสรมิการออกก าลงักายใน
กลุ่มผูส้งูอาย ุ
 

รพ.เอราวณั จ.เลย 
 



 
 

 7. การพฒันาระบบบรกิารทนัตกรรม 
 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 อตัราการประสบผลส าเร็จและอตัราการคงอยูข่องการปลกูถ่ายฟัน
กรามซีท่ ี ่3 (ปลายรากฟัน) 

รพ.ภูเรอื 

2 พฤตกิรรมของผูป้กครองในการดแูลทนัตสขุภาพเด็กกอ่นวยัเรยีนใน
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

รพ.นายงู 

3 การพัฒนารูปแบบการสง่เสรมิทนัตสขุภาพโดยทตูรักษ์ฟัน รพ.ศรี
สงคราม 

4 การพัฒนาความสมบรูณ์ในการบนัทกึเวชระเบยีนทนัตกรรม รพ.นาหวา้ 

5 ผลของการวางแผนแบบมสีว่นร่วมของชมุชนในการดแูลทนัตสขุภาพ
เด็กเรยีนของผูป้กครอง:ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นพังซอ่น 

รพสต.พังงู 
อ.หนอง
หาน 



 
 

 8.การพฒันาระบบบรกิารโรคตา โรคไต 
 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 การศกึษาประสทิธผิลของการใชส้ือ่สาธติ Model CAPD 
นวตักรรมหนูนอ้ยพทิกัษ์ไต V.2 (ที ่๒ เขตปี ๕๖) 

รพ.สกลนคร 

2 การปรับขนาดยาใหเ้หมาะสมในผูป่้วยทีม่สีภาวะการท างานของ
ไตบกพร่อง 

รพ.วานรนวิาส 

3 ชดุอาบน ้าน าสขุ รพสต.หนอง
บอ่ อ.นาแก 

4 วถิคีวามเจ็บป่วยและความตอ้งการ การสนับสนุนการจัดการ
ตนเองในชมุชนของผูป่้วยไตวายเรือ้รังระยะสดุทา้ยทีร่ักษาดว้ย
วธิกีารขจัดของเสยีทางเยือ่บชุอ่งทอ้ง 

รพสต.หนอง
หัวค ูอ.ผอื 

5 กระบวนการแกไ้ขปัญหาการเกดิภาวะ Peritonitis เนือ่งจากสาย
ลา้งไตทางชอ่งทอ้ง หลุด แตก ร่ัวใน รพ. 

รพร.ทา่บอ่ 

6 บา้นตน้แบบและบคุคลตน้แบบในการดแูลผูป่้วยลา้งไตทางชอ่ง
ทอ้ง (CAPD) ในชมุชน (ระดบัเขต 56) 

ศสม.รพ.พัง
โคน 

7 

8 

9 



 
9. การพฒันาระบบบรกิารNCD (DM/HT,COPD, Stroke) 

 
 ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/

หนว่ยงาน 

1 การพัฒนารูปแบบการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางตาใน
ผูป่้วยเบาหวาน(ระดบัเขต 56) 

สสอ.เมอืง
หนองคาย 

2 ผลของการสง่เสรมิสขุภาพตอ่การรับรูก้ารดแูลตนเองและการ
ควบคมุระดบัน ้าตาลในเลอืดในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 

รพ.อดุรธาน ี

3 ผลของโปรแกรมปรับเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่เสีย่งระยะกอ่น
โรคเบาหวาน(ระดบัเขต 56) 

รพสต.นาขา่ 
อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย 

4 การพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารผูป่้วยโรคเบาหวานในชมุชน ผูป่้วย
เบาหวานรับยาใกลบ้า้น 

รพ.เอราวณั 
จ.เลย 

5 การใหบ้รบิาลทางเภสชักรรมในผูป่้วยโรคเบาหวานทีง่านผูป่้วย
นอก 

รพ.บา้นผอื จ.
อดุรธาน ี

6 การศกึษาวธิกีารท าแผลดว้ยวธิ ีdebridement เพือ่ลดการตดั
นิว้เทา้ในผูป่้วยเบาหวาน 

รพ.ศรสีงคราม 

7 การเฝ้าระวงักลุ่มเส่ียงปลอดภยัห่างไกลโรคเบาหวาน (เขต/ประเทศ ปี 
2555) 

รพสต.นาฮ ีอ.
เมอืง จ.
หนองคาย 

8 การพัฒนารูปแบบระบบการใหบ้รกิารคลนิกิผูป่้วยโรคเบาหวานโดย
ทมีสหสาขาวชิาชพี 

รพ.ศรี
เชยีงใหม่ จ.
หนองคาย 



 
9. การพฒันาระบบบรกิารNCD (DM/HT,COPD, Stroke) 

 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

9 การพัฒนาโปรแกรมการดแูลผูป่้วยโรคเบาหวานความดนัโลหติสงู
ทีม่ภีาวะไตเสือ่มแทรกซอ้นตอ่การชะลอการเสือ่มของไตในผูป่้วย
โรคเบาหวานความดนัโลหติสงูทีม่ภีาวะไตเสือ่มแทรกซอ้น 

รพ.บา้นผอื จ.
อดุรธาน ี

10 การพัฒนาความสามารถการจัดการของครอบครัวทีม่ผีูป่้วย
เบาหวาน 

นติยา  คล่อง
ขยนั 

11 การใหค้วามรูเ้ป็นรายบคุคลตอ่ความรู ้พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ
เทา้และสภาพเทา้ของผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ทีม่ารับบรกิารที่
ตกึสงฆอ์าพาธ 

จติรานนท ์
โกสยีรั์ตนบิาล 

12 การพัฒนากระบวนการดแูลประชาชนกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวาน รพ.โพนสวรรค ์
จ.นครพนม 

13 การพัฒนาการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยโรค
ความดนัโลหติโดยใชท้ฤษฎแีบบแผนความเชือ่สขุภาพในบรบิท 
รพ.ชมุชน 

รพ.นาหวา้ จ.
นครพนม 

14 การพัฒนาคณุภาพคลนิกิเบาหวานแผนกผูป่้วยนอก รพ.ไชยวาน จ.
อดุรธาน ี

15 ผลของการนวดเทา้โดยจติอาสาเพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทีเ่ทา้
ของผูป่้วยเบาหวาน 

รพสต.เซมิ อ.
โพนพสิยั 

16 ผลของการใชน้วตักรรมตลับยามหศัจรรยใ์นการปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมการบรโิภคยาของผูป่้วยเบาหวาน 

รพสต.บา้นผอื 
อ.โพนพสิยั 



 
9. การพฒันาระบบบรกิารNCD (DM/HT,COPD, Stroke) 

 
 ที ่ 25 ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/

หนว่ยงาน 

17 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การควบคมุระดบัน ้าตาลในเลอืดของผูป่้วย
เบาหวาน 

นส.ชญาณษิฐ ์ 
ปัญญาทอง 

18 การศกึษารูปแบบการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ลดภาวะ
เสีย่งตอ่กลุ่มโรคเมตาบอลกิของประชาชนกลุ่มเสีย่งดว้ยวธิเีสรมิ
พลัง 

รพสต.พระธาตุ
บงัพวน อ.เมอืง
หนองคาย 

19 การพัฒนาระบบการใหบ้รกิารผูป่้วยโรคเรือ้รัง (R2R เขต ปี 
2556) 

รพสต.ทา่
ส าราญ อ.ทา่บอ่ 

20 การพัฒนารูปแบบการคดักรองเบาหวานโดยชมุชนมสีว่นร่วม รพสต.หนองเม็ก 
อ.หนองหาน 

21 การพัฒนารูปแบบการดแูลผูป่้วยเบาหวานแบบเชงิรุกโดยใช ้

กระบวนการกลุ่มเพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วย
เบาหวาน 

รพสต.หนอง
แดง อ.หนอง
หาน 

22 การพัฒนาพฤตกิรรมผูป่้วยเบาหวานโดยใชก้ระบวนการกลุม่
ชว่ยเหลอืกนัเอง 

ศสม.รพ.โพน
พสิยั 

23 การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพส าหรับกลุม่เสีย่ง Metabolic 
syndrome โดยใชก้ารรับรูส้มรรถนะแห่งตนเองและการสนับสนุน
ทางสงัคม 

รพสต.เมอืงหม ี
อ.เมอืง
หนองคาย 



 
 

 10. การพฒันาระบบบรกิาร 5สาขาหลกั สตูกิรรม ศลัยกรรม อายุ
รกรรม เด็ก ศลัยกรรมกระดกู 

 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 รูปแบบบรกิารฝากครรภแ์บบมสีว่นร่วมเพือ่แกไ้ขปัญหาทารกแรกเกดิ
น ้าหนักต า่ กวา่ ๒,๕๐๐ กรัม 

สสอ.นาทม 

2 การพัฒนารูปแบบการด าเนนิงานป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีในหญงิ
ตัง้ครรภแ์บบบรูณาการ 

สสอ.กูแ่กว้ 

3 สานสายใยนมแม่ท างาน (ชนะเลศิ ระดบัเขต ปี ๕๖) รพ.สกลนคร 

4 การส ารวจอบุตักิารณ์และแนวโนม้การดแูลหญงิหลงัคลอดดว้ย
แพทยแ์ผนไทยของหญงิหลงัคลอดทีม่าพกัฟ้ืนในพืน้ที ่

รพ.อดุรธาน ี

5 พฤตกิรรมการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีของหญงิตัง้ครรภท์ีม่าฝาก
ครรภ ์

รพ.กมุภวาปี 

6 การพัฒนารูปแบบการป้องกนัภาวะขาดสารไอโอดนีในหญงิตัง้ครรภ์
ดว้ยกระบวนการ PDCA และนวตักรรมคูหู่คูบ่า้น 

ศสม.รพ.ทุง่
ฝน 

7 การพัฒนารูปแบบการดแูลหญงิตัง้ครรภเ์พือ่ป้องกนัทารกแรกเกดิ
น ้าหนักต า่ กวา่ ๒,๕๐๐ กรัม (อนัดบั ๓ ระดบัเขต ๕๖) 

รพ.โพน
สวรรค ์

8 การพัฒนาแนวทางเพือ่ลดภาวะตกเลอืดหลงัคลอดใน 24 ชัว่โมงใน
มารดากลุ่มเสีย่ง 

รพ.ปากคาด 



 
 

 10. การพฒันาระบบบรกิาร 5สาขาหลกั สตูกิรรม ศลัยกรรม อายุ
รกรรม เด็ก ศลัยกรรมกระดกู 

 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

9 พฤตกิรรมการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีของหญงิตัง้ครรภ ์ รพสต.นาแค 
อ.นายงู 

10 ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องสตรี
ทีน่ าลูกมาเขา้รับบรกิารใน รพสต. 

รพสต.พันห่าว 
จ.นครพนม 

11 ประสทิธภิาพสือ่วดิทิศันเ์รือ่งการสวนลา้งชอ่งคลอดในรายวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลบคุคลทีม่ปัีญหาสขุภาพ 3 

วพบ.อดุรธาน ี

12 การพัฒนารูปแบบการดแูลหญงิตัง้ครรภแ์ละหญงิหลังคลอดโดย
การมสีว่นร่วมของชมุชน 

รพสต.หนอง
ไผ-่ดงบาก 

13 

14 

15 

16 

17 





ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับปฐมภูม ิ

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

อนัดบั 2 ผลลพัธข์องการพฒันาเครอืขา่ยเพือ่น
ชว่ยเพือ่นและศกัยภาพในการดแูล
ตนเองของผูพ้กิาร ในชมุชน รพ.สต.
บา้นธาตทุอง  คปสอ.สวา่งแดนดนิ     
จ.สกลนคร 

นายพัชรพล   

ออ่นสรุะทมุ 

อนัดบั 2 บา้นตน้แบบและบคุคลตน้แบบในการ
ดแูลผูป่้วยลา้งไตทางชอ่งทอ้ง 
(CAPD) ในชมุชน 

นางณชิกานต ์ ลาภะ 



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับปฐมภูม ิ

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

อนัดบั 3 การพฒันารปูแบบการด าเนนิงานอาหาร
ปลอดภัยในเขตพืน้ที ่ต. บา้นเชยีง     
อ.หนองหาน จ. อดุรธาน ี ปีงบประมาณ 
2553 ดว้ยการมสีว่นรว่มและภาวะผูน้ า 

ทมีวจิัย  

รพ.สต.บา้นเชยีง 

อนัดบั 3 การพฒันาระบบการใหบ้รกิารคลนิกิ
ผูป่้วยโรคเรือ้รัง รพ.สต.บา้นทา่ส าราญ 

นายนรงค ์ สขุวาสนะ 



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับปฐมภูม ิ
รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

ชมเชย ผลของการใหโ้ปรแกรมสอนสขุศกึษา
รายกลุม่ตอ่การเขา้รับการตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลกูของหญงิอาย ุ30,35, 

40,45,50,55,60 ปี  ต.นาขา่   อ.ทา่บอ่ 
จ. หนองคาย 

นายบญุสนั อนารัตน ์

ชมเชย การพฒันารปูแบบการป้องกนัโรคขาด
สารไอโอดนีดว้ยวธิบีรูณาการ โดยชมุชน
และภาคเีครอืขา่ยมสีว่นรว่ม     

รพ.สต.สรอ้ยพรา้ว อ.หนองหาน          

จ.อดุรธาน ี

นส.ศริพิร ไชยนาพันธ ์

 และคณะ 



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับปฐมภูม ิ

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

ชมเชย การพฒันาพฤตกิรรมผูป่้วยเบาหวานโดย
ใชก้ระบวนการกลุม่ชว่ยเหลอืกนัเอง ของ
ศนูยส์ขุภาพชมุชน โรงพยาบาลโพน
พสิยั จ. หนองคาย 

นายอคัรนิทร ์ สฝูน 

และคณะ 

ชมเชย การพฒันาระบบบรกิารโดยใชโ้ปรแกรม 
JHCIS ใน รพ.สต.นาขา่ อ.ทา่บอ่ 

จ.หนองคาย 

นายบญุสนั  อนารัตน ์



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับทุติยภูม ิ

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

 

ชนะเลศิ 

 

นวตักรรม “องครักษ์พทิกัษ์ IV Site” 

 
นางทพิยส์ดุา            
หรกิลุสวสัดิ ์



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับทุติยภูม ิ

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

อนัดบั 2 การพฒันาอปุกรณ์ในการหา้มเลอืดใน
ผูป่้วยทีบ่าดเจ็บบรเิวณศรีษะโดยใช ้

หมวก safety for head 

นางประภัสสร  เนตร
วงศ ์

อนัดบั 2 ยาพน่สาธารณะ ภญ.ดารัช ทองปัสโณว ์



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับทุติยภูม ิ

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

อนัดบั 3 การพฒันารปูแบบการดแูลหญงิ
ตัง้ครรภเ์พือ่ป้องกนัทารกแรกเกดิ
น ้าหนักนอ้ยกวา่ 2,500 กรัม 

นางนพวรรณ  เสโน
ฤทธิ ์

อนัดบั 3 นวตักรรม ดุก๊ดิ๊กดี๊ด ีทีน่อนมหศัจรรย ์
หนองคาย 

นางแกว้ใจ  แสนพาน 

อนัดบั 3 น ้าหมกัพลกิชวีติ โพนนาแกว้ นางวมิลมาศ  ขวาธจิักร 



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับทุติยภูม ิ

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

ชมเชย รปูแบบการพฒันาชมุชนปลอดบหุรี่
ตน้แบบใน อ.ทุง่ฝน จ.อดุรธาน ี

นางมลทา  ทายดิา 

ชมเชย อตัราการประสบผลส าเร็จและอตัราการ
คงอยูข่องการปลกูถา่ยฟันกรามซีท่ี ่3 
(ปลายรากเปิด) 

ทพ.จ าเรญิ  

ลลีามโนธรรม 

ชมเชย เอราวณัการพฒันาคณุภาพการ
ใหบ้รกิารผูป่้วย โรคเบาหวานในชมุชน 

คปสอ.เอราวณั จ.เลย 



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับตติยภูม ิ

รางวลั ชือ่เร ือ่ง ผูว้จิยั 

 

ชนะเลศิ 

 

โครงการสานสายใยนมแมท่ างาน 
โรงพยาบาลสกลนคร 

 
นางรจนา  โมราราช 



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับตติยภูม ิ

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

อนัดบั 2 การศกึษาผลลพัธก์ารดแูลการเกดิ 
Extravasation และพฒันาแนว
ทางการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้ับยา 
Inotropic drug : Nor-epinephrine 

(Levophed) ในหอบ าบดัวกิฤต
โรคหวัใจ รพ.สกลนคร 

นางเทวารัตน ์ แพงค าด ี

อนัดบั 2 การศกึษาประสทิธผิลของการใชส้ือ่
สาธติ Model CAPD นวตักรรมหนู
นอ้ยพทิกัษ์ไต 

นางจันทรเ์พ็ญ   

ค าสโุพธิ ์



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับตติยภูม ิ

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

อนัดบั 3 พฒันานวตักรรมทางการพยาบาล 
เรือ่ง”กอดหมอนอุน่ใจไอสบาย” 

นส.ชชัญาภา  สมศร ี

 

อนัดบั 3 การพฒันาระบบการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้ับ
ยาวารฟ์ารนิ กลุม่งานเภสชักรรม  

รพ.อดุรธาน ี

กลุ่มงานเภสชักรรม 

รพ.อดุรธาน ี



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดับตติยภูม ิ

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

ชมเชย การพฒันาระบบชอ่งทางดว่นในการ
ดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดตบีหรอือดุ
ตนัระยะเฉียบพลนั โดยใชร้ปูแบบการ
จัดการดแูลผูป่้วย รพ.สกลนคร 

นางประภัสสร  สมศร ี

ชมเชย การพฒันาคณุภาพการปนเป้ือนจาก
การเจาะเลอืดเพาะเชือ้ รพ.อดุรธาน ี

นางปารชิาต  ตนัสวุรรณ 

ชมเชย การพฒันาแนวทางการดแูลผูป่้วยใส่

ทอ่ระบายทรวงอก หอ้งผูป่้วยหนัก
ศลัยกรรม รพ.สกลนคร 

นางจรรยา  ชมชายผล 



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

 ระดบัปฐมภูมิ 

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

ชนะเลศิ การพัฒนารปูแบบงานบรกิาร
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลกู
ดว้ยกระบวนการ PDCA วธิจีติ
อาสาและนวัตกรรมรถรับ-สง่  

รพ.สต.บา้นยา อ.หนองหาน         
จ.อดุรธาน ี

  นายนรากร  

  สารแีหล ้



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

  ระดบับรหิาร 

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

อนัดบัที ่
1 

รปูแบบการจัดการอบรมโดยใชว้ธิกีาร
แบบหุน้สว่นหลกัสตูรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป 
การรักษาโรคเบือ้งตน้ 

น.ส.ปิยะนุช         
พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

นางนวลใย  พศิชาต ิ



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

  ระดบับรหิาร 

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

อนัดบัที ่
2 

การพฒันารปูแบบการตรวจคดักรอง
ภาวะแทรกซอ้นทางตาในผูป่้วย
เบาหวาน อ.เมอืง จ.หนองคาย 

นายสทิธศิานต ์ 

ทรัพยส์ริโิสภา 

อนัดบัที ่
2 

ลดกระดาษ ประหยัดเงนิ 
ประหยัดเวลา อ.โพนพสิยั  

จ.หนองคาย ปี 2555 

นายชาญศกัดิ ์ วชิติ 



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

  ระดบับรหิาร 

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

อนัดบัที ่
3 

แผนทีท่างเดนิยทุธศาสตรพ์ลงั
ขบัเคลือ่นงานโภชนาการ  

จ.อดุรธาน ี

น.ส.สมพร  แวงแกว้ 

อนัดบัที ่
3 

วจัิยสือ่วดีทีศันเ์รือ่งการสวนลา้งชอ่ง
คลอด 

นางวยิะดา  เปาวนา 



ผลการประกวดผลงานวชิาการ 

  ระดบับรหิาร 

รางวลั ชือ่เรือ่ง ผูว้จิยั 

ชมเชย การเสรมิสรา้งศกัยภาพกองทนุ
สขุภาพต าบล โดยใชก้ระบวนการ
จัดการความรู ้

นางกนกพร  โทร
สวุรรณ์ 

ชมเชย การพฒันารปูแบบการด าเนนิงาน
ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีในหญงิ
ตัง้ครรภแ์บบบรูณาการ 

นายสานติย ์เหงา้พรหม
มนิทร ์



Service. Plan 10 สาขา  
1. การพฒันาระบบบรกิารโรคหวัใจ 
2. การพฒันาระบบบรกิารโรคมะเร็ง 
3. การพฒันาระบบบรกิารอบุตัเิหต ุ
4. การพฒันาระบบบรกิารทารกแรกเกดิ 
5. การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวช 
6. การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและสขุภาพองค ์
   รวม DHS 
7. การพฒันาระบบบรกิารทนัตกรรม 
8. การพฒันาระบบบรกิารโรคตา โรไต 
9. การพฒันาระบบบรกิาร NCD (DM/HT, COPD, Stroke) 
10. การพฒันาระบบบรกิาร 5 สาขาหลกั สตูกิรรม ศลัยกรรม  
      อายรุกรรม เด็ก ศลัยกรรมกระดกู 
 
 
 
 
 

ผลงาน R2R ตาม Service plan 10สาขา 



1. การพฒันาระบบบรกิารโรคหวัใจ 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 การพัฒนารูปแบบการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้ับยาวารฟ์ารนิ รพ.สกลนคร 

2 ผลของพัฒนาระบบการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอดุตนั
เฉียบพลันของเครอืขา่ยบรกิารโรคหลอดเลอืดสมอง 

รพ.เลย 

3 คณุภาพชวีติของผูป่้วยภาวะหวัใจลม้เหลว รพ.อดุรธาน ี

4 การศกึษาผลลัพธก์ารดแูลการเกดิ Extravasation และพัฒนาแนว
ทางการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้ับยา inotropic drug : Nor – 
epinephrine (Levophed) ในหอวกิฤตโรคหัวใจ (ที ่๒ เขตปี ๕๖) 

รพ.สกลนคร 
 

5 การพัฒนาระบบชอ่งทางดว่นในการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดตบี
หรอือดุตนัระยะเฉียบพลันโดยใชรู้ปแบบการจัดการดแูลผูป่้วย 

รพ.สกลนคร 
 

6 การพัฒนาระบบการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้ับยาวารฟ์ารนิ รพ.อดุรธาน ี

7 การพัฒนาเครอืขา่ยการพยาบาลผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาด
เลอืดเฉียบพลันชนดิ STEMI 

เครอื 
สกลนคร 

8 การรับรูบ้ทบาทของเจา้หนา้ทีกู่ช้พีในการดแูลผูป่้วยโรคหลอด
เลอืดสมองตบีและอดุตนัดว้ยระบบ Fast Tract  

รพ.ศรสีงคราม 



1. การพฒันาระบบบรกิารโรคหวัใจ 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

9 การพัฒนารูปแบบการใหบ้รกิารผูป่้วยภาวะหัวใจเตน้พริว้เพือ่การ
เขา้ถงึยาตา้นการเกดิลิม่เลอืดและระบบบรกิารคลนิกิวารฟ์ารนิใน
บรบิท รพ.ชมุชน 

นพินธ ์ นครนอ้ย 

10 การคดักรองผูป่้วย AMI แผนกอบุตัเิหตแุละฉุกเฉนิ รพ.ไชยวาน 

11 การเฝ้าระวงัโรคหัวใจและหลอดเลอืดในผูป่้วยโรคเรือ้รังทีเ่ขา้รับ
บรกิารในคลนิกิโรคเรือ้รัง 

รพ.ภูหลวง 
 จ.เลย 



2.การพฒันาระบบบรกิารโรคมะเร็ง 
 ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/

หนว่ยงาน 

1 ผลของการใหโ้ปรแกรมสอนสขุศกึษารายกลุ่มตอ่การเขา้รับการ
ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูของหญงิอาย ุ
30,35,40,45,50,55,60,ปี (ชมเชย ระดบัเขต 56) 

รพสต.นาขา่ 
อ.ทา่บอ่ 

2 การพัฒนากระบวนการดแูลผูป่้วยมะเร็งระยะสดุทา้ยแผนกผูป่้วยใน ดาราน ีโชติ
เจรญิไพศาล 

3 การพัฒนารูปแบบการดแูลตดิตามสตรทีีม่ผีลการตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกพบเซลลผ์ดิปกต ิ

รพ.หนองคาย 

4 การพัฒนารูปแบบงานบรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูแบมี
สว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ย 

รพสต.นางิว้ 
อ.สงัคม 

5 การพัฒนารูปแบบงานบรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูดว้ย
กระบวนการ PDCA วธิจีติอาสาและนวตักรรมรถรับ-สง่(ระดบัเขต 
56) 

รพสต.บา้นยา 
อ.หนองหาน 

6 การพัฒนารูปแบบงานตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูดว้ยนวตักรรม 
เสรมิแรงสรา้งพลังสง่ความหวงัสง่ใบนัด 

รพสต.สะแบง 
อ.หนองหาน 

7 การพัฒนารูปแบบงานคน้หาและคดักรองมะเร็งปากมดลูกดว้ยวธิ ี
Pap-smear แบบเชงิรุกโดยวธิจีติอาสาและทฤษฎแีรงจูงใจ 

รพสต.ผกัตบ 
อ.หนองหาน 

8 การพัฒนารูปแบบการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกการสรา้ง
แรงจูงใจ 

รพสต.ดอน
หายโศก อ.
หนองหาน 



 
3.การพฒันาระบบบรกิารอบุตัเิหต ุ

 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 การพัฒนาอปุกรณ์ในการหา้มเลอืดในผูป่้วยทีบ่าดเจ็บบรเิวณศรีษะ
โดยใชห้มวก safety for head (ที ่๒ ระดบัเขต ปี 56) 

รพ.บา้นแพง 
จ.นครพนม 

2 ผลการใชก็้อซหมอนหนอนรักมหศัจรรยใ์นการหา้มเลอืด (Stop 
bleeding) 

รพ.ศรสีงคราม 
จ.นครพนม 



 
 

4.การพฒันาระบบบรกิารทารกแรกเกดิ 
 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัการเกดิภาวะตวัเหลอืงในทารกแรกเกดิ รพร.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย 

2 การพยากรณ์น ้าหนักทารกในครรภ ์ รพ.หนองคาย 

3 ปัจจัยในหญงิตัง้ครรภท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดิเชือ้ในกระแส
โลหติของทารกแรกเกดิ 

รพ.นครพนม 

4 อาการแสดงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดิเชือ้ในกระแสโลหติของ
ทารกแรกเกดิ 

รพ.นครพนม 

5 ดุก๊ดิ๊กดี๊ด ีทีน่อนมหัศจรรย ์(อนัดบั ๓ ระดบัเขต ๕๖) รพร.ทา่บอ่ 

6 กางเกงคอมฟอรท์ สปุราณี  เพยี
ราช 

7 องครักษ์พทิกัษ์ IV Site (ชนะเลศิ ระดบัเขต/ประเทศ ปี 56) รพร.ธาตพุนม 



 
5. การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวช 

 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 ภาวะซมึเศรา้ในผูป่้วยโรคจติเภททีม่ารับบรกิารทีค่ลนิกิ
สขุภาพจติ 

รพ.พรเจรญิ 

2 โปรแกรมเสรมิสรา้งความเขม้แข็งทางใจในการป้องกนัการฆ่า
ตวัตายในกลุ่มนักเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

นส.มลวภิา   เห
มอืยพรหม 

3 การพัฒนาระบบการดแูลผูป่้วยจติเวช รพ.ปลาปาก 

4 ปัจจัยตา่งๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่สขุภาพจติของผูส้งูอาย ุ รพสต.ค าบง อ.
บา้นผอื จ.
อดุรธาน ี

5 ชุมชนร่วมใจ ดูแลผูป่้วยจิตเวชในชุมชน (ผลงานคดัเลือก ร่วมเวที
สุขศาลาปี 55) 

รพ.สต.ดา่นศรี
สขุ อ.โพธิต์าก 

6 

7 

8 



 
 
 

 6.การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและสขุภาพองคร์วม 
DHS 

 
 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 การพัฒนารูปแบบการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไตใน
ผูป่้วยเบาหวาน(ที ่2 ประเภทบรกิารปฐมภูม ิR2R Forum 56) 

สสอ.เมอืง
หนองคาย 

2 ผลการใชก้า้นตาลนวดเทา้ลดภาวะแทรกซอ้นผูป่้วยเบาหวาน
ชนดิที ่๒ (ที ่2 ประเภทนวตักรรมบรกิารปฐมภูม ิและ popular 
vote R2R Forum 2556) 

รพ.สต.โคกคอน 
อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย 

3 การพฒันาระบบบริการโดยใชโ้ปรแกรม JHCIS ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ชมเชย ระดบัเขต ปี 2556) 

รพ.สต.นาขา่ อ.
ทา่บอ่ จ.
หนองคาย 

4 ผลของการพัฒนาเครอืขา่ยเพือ่ชว่ยเพือ่นและศกัยภาพในการ
ดแูลตนเองของผูพ้กิารในชมุชน 

รพสต.ธาตทุอง 
อ.สวา่งแดนดนิ 

5 การพัฒนารูปแบบการด าเนนิงานอาหารปลอดภยัในเขตพืน้ที่
ต าบลบา้นเชยีง อ.หนองหาน 

รพสต.บา้นเชยีง 
อ.หนองหาน จ.
อดุรธาน ี

6 เยีย่มบา้นเยีย่มใจชมุชนใสใ่จชว่ยเหลอืเกือ้กลู รพ.นากลาง 



 
 
 

 6.การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและสขุภาพองคร์วม 
DHS   -ตอ่- 

 
 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

7 การพัฒนาระบบดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองปี 2554-2556 สสจ.หนองบวัล าภู 

8 การพัฒนากระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูพ้กิารและกลุม่เสีย่ง รพสต.นาโพธิ ์อ.
วงัยาง จ.นครพนม 

9 โปรแกรมทมีเยีย่มบา้นออนไลน ์ใกลบ้า้นใกลใ้จ  รพสต.โนนสะอาด 
อ.เรณู จ.นครพนม 

10 โมเดลฮกัแพง ADL Box กล่องฝึกกจิวตัรประจ าวนั/ ดิน้แค่
ไหน (เอ็กซ)์ ก็เอาอยู ่(ชนะเลศิ จ.หนองคาย ปี 56) 

รพร.ทา่บอ่ 

11 การมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ยสง่เสรมิการออกก าลงักายใน
กลุ่มผูส้งูอาย ุ
 

รพ.เอราวณั จ.เลย 
 



 
 

 7. การพฒันาระบบบรกิารทนัตกรรม 
 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 อตัราการประสบผลส าเร็จและอตัราการคงอยูข่องการปลกูถ่ายฟัน
กรามซีท่ ี ่3 (ปลายรากฟัน) 

รพ.ภูเรอื 

2 พฤตกิรรมของผูป้กครองในการดแูลทนัตสขุภาพเด็กกอ่นวยัเรยีนใน
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

รพ.นายงู 

3 การพัฒนารูปแบบการสง่เสรมิทนัตสขุภาพโดยทตูรักษ์ฟัน รพ.ศรี
สงคราม 

4 การพัฒนาความสมบรูณ์ในการบนัทกึเวชระเบยีนทนัตกรรม รพ.นาหวา้ 

5 ผลของการวางแผนแบบมสีว่นร่วมของชมุชนในการดแูลทนัตสขุภาพ
เด็กเรยีนของผูป้กครอง:ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นพังซอ่น 

รพสต.พังงู 
อ.หนอง
หาน 



 
 

 8.การพฒันาระบบบรกิารโรคตา โรคไต 
 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 การศกึษาประสทิธผิลของการใชส้ือ่สาธติ Model CAPD 
นวตักรรมหนูนอ้ยพทิกัษ์ไต V.2 (ที ่๒ เขตปี ๕๖) 

รพ.สกลนคร 

2 การปรับขนาดยาใหเ้หมาะสมในผูป่้วยทีม่สีภาวะการท างานของ
ไตบกพร่อง 

รพ.วานรนวิาส 

3 ชดุอาบน ้าน าสขุ รพสต.หนอง
บอ่ อ.นาแก 

4 วถิคีวามเจ็บป่วยและความตอ้งการ การสนับสนุนการจัดการ
ตนเองในชมุชนของผูป่้วยไตวายเรือ้รังระยะสดุทา้ยทีร่ักษาดว้ย
วธิกีารขจัดของเสยีทางเยือ่บชุอ่งทอ้ง 

รพสต.หนอง
หัวค ูอ.ผอื 

5 กระบวนการแกไ้ขปัญหาการเกดิภาวะ Peritonitis เนือ่งจากสาย
ลา้งไตทางชอ่งทอ้ง หลุด แตก ร่ัวใน รพ. 

รพร.ทา่บอ่ 

6 บา้นตน้แบบและบคุคลตน้แบบในการดแูลผูป่้วยลา้งไตทางชอ่ง
ทอ้ง (CAPD) ในชมุชน (ระดบัเขต 56) 

ศสม.รพ.พัง
โคน 

7 

8 

9 



 
9. การพฒันาระบบบรกิารNCD (DM/HT,COPD, Stroke) 

 
 ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/

หนว่ยงาน 

1 การพัฒนารูปแบบการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางตาใน
ผูป่้วยเบาหวาน(ระดบัเขต 56) 

สสอ.เมอืง
หนองคาย 

2 ผลของการสง่เสรมิสขุภาพตอ่การรับรูก้ารดแูลตนเองและการ
ควบคมุระดบัน ้าตาลในเลอืดในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 

รพ.อดุรธาน ี

3 ผลของโปรแกรมปรับเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่เสีย่งระยะกอ่น
โรคเบาหวาน(ระดบัเขต 56) 

รพสต.นาขา่ 
อ.ทา่บอ่ จ.
หนองคาย 

4 การพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารผูป่้วยโรคเบาหวานในชมุชน ผูป่้วย
เบาหวานรับยาใกลบ้า้น 

รพ.เอราวณั 
จ.เลย 

5 การใหบ้รบิาลทางเภสชักรรมในผูป่้วยโรคเบาหวานทีง่านผูป่้วย
นอก 

รพ.บา้นผอื จ.
อดุรธาน ี

6 การศกึษาวธิกีารท าแผลดว้ยวธิ ีdebridement เพือ่ลดการตดั
นิว้เทา้ในผูป่้วยเบาหวาน 

รพ.ศรสีงคราม 

7 การเฝ้าระวงักลุ่มเส่ียงปลอดภยัห่างไกลโรคเบาหวาน (เขต/ประเทศ ปี 
2555) 

รพสต.นาฮ ีอ.
เมอืง จ.
หนองคาย 

8 การพัฒนารูปแบบระบบการใหบ้รกิารคลนิกิผูป่้วยโรคเบาหวานโดย
ทมีสหสาขาวชิาชพี 

รพ.ศรี
เชยีงใหม่ จ.
หนองคาย 



 
9. การพฒันาระบบบรกิารNCD (DM/HT,COPD, Stroke) 

 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

9 การพัฒนาโปรแกรมการดแูลผูป่้วยโรคเบาหวานความดนัโลหติสงู
ทีม่ภีาวะไตเสือ่มแทรกซอ้นตอ่การชะลอการเสือ่มของไตในผูป่้วย
โรคเบาหวานความดนัโลหติสงูทีม่ภีาวะไตเสือ่มแทรกซอ้น 

รพ.บา้นผอื จ.
อดุรธาน ี

10 การพัฒนาความสามารถการจัดการของครอบครัวทีม่ผีูป่้วย
เบาหวาน 

นติยา  คล่อง
ขยนั 

11 การใหค้วามรูเ้ป็นรายบคุคลตอ่ความรู ้พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ
เทา้และสภาพเทา้ของผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ทีม่ารับบรกิารที่
ตกึสงฆอ์าพาธ 

จติรานนท ์
โกสยีรั์ตนบิาล 

12 การพัฒนากระบวนการดแูลประชาชนกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวาน รพ.โพนสวรรค ์
จ.นครพนม 

13 การพัฒนาการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยโรค
ความดนัโลหติโดยใชท้ฤษฎแีบบแผนความเชือ่สขุภาพในบรบิท 
รพ.ชมุชน 

รพ.นาหวา้ จ.
นครพนม 

14 การพัฒนาคณุภาพคลนิกิเบาหวานแผนกผูป่้วยนอก รพ.ไชยวาน จ.
อดุรธาน ี

15 ผลของการนวดเทา้โดยจติอาสาเพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทีเ่ทา้
ของผูป่้วยเบาหวาน 

รพสต.เซมิ อ.
โพนพสิยั 

16 ผลของการใชน้วตักรรมตลับยามหศัจรรยใ์นการปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมการบรโิภคยาของผูป่้วยเบาหวาน 

รพสต.บา้นผอื 
อ.โพนพสิยั 



 
9. การพฒันาระบบบรกิารNCD (DM/HT,COPD, Stroke) 

 
 ที ่ 25 ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/

หนว่ยงาน 

17 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การควบคมุระดบัน ้าตาลในเลอืดของผูป่้วย
เบาหวาน 

นส.ชญาณษิฐ ์ 
ปัญญาทอง 

18 การศกึษารูปแบบการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ลดภาวะ
เสีย่งตอ่กลุ่มโรคเมตาบอลกิของประชาชนกลุ่มเสีย่งดว้ยวธิเีสรมิ
พลัง 

รพสต.พระธาตุ
บงัพวน อ.เมอืง
หนองคาย 

19 การพัฒนาระบบการใหบ้รกิารผูป่้วยโรคเรือ้รัง (R2R เขต ปี 
2556) 

รพสต.ทา่
ส าราญ อ.ทา่บอ่ 

20 การพัฒนารูปแบบการคดักรองเบาหวานโดยชมุชนมสีว่นร่วม รพสต.หนองเม็ก 
อ.หนองหาน 

21 การพัฒนารูปแบบการดแูลผูป่้วยเบาหวานแบบเชงิรุกโดยใช ้

กระบวนการกลุ่มเพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วย
เบาหวาน 

รพสต.หนอง
แดง อ.หนอง
หาน 

22 การพัฒนาพฤตกิรรมผูป่้วยเบาหวานโดยใชก้ระบวนการกลุม่
ชว่ยเหลอืกนัเอง 

ศสม.รพ.โพน
พสิยั 

23 การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพส าหรับกลุม่เสีย่ง Metabolic 
syndrome โดยใชก้ารรับรูส้มรรถนะแห่งตนเองและการสนับสนุน
ทางสงัคม 

รพสต.เมอืงหม ี
อ.เมอืง
หนองคาย 



 
 

 10. การพฒันาระบบบรกิาร 5สาขาหลกั สตูกิรรม ศลัยกรรม อายุ
รกรรม เด็ก ศลัยกรรมกระดกู 

 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

1 รูปแบบบรกิารฝากครรภแ์บบมสีว่นร่วมเพือ่แกไ้ขปัญหาทารกแรกเกดิ
น ้าหนักต า่ กวา่ ๒,๕๐๐ กรัม 

สสอ.นาทม 

2 การพัฒนารูปแบบการด าเนนิงานป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีในหญงิ
ตัง้ครรภแ์บบบรูณาการ 

สสอ.กูแ่กว้ 

3 สานสายใยนมแม่ท างาน (ชนะเลศิ ระดบัเขต ปี ๕๖) รพ.สกลนคร 

4 การส ารวจอบุตักิารณ์และแนวโนม้การดแูลหญงิหลงัคลอดดว้ย
แพทยแ์ผนไทยของหญงิหลงัคลอดทีม่าพกัฟ้ืนในพืน้ที ่

รพ.อดุรธาน ี

5 พฤตกิรรมการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีของหญงิตัง้ครรภท์ีม่าฝาก
ครรภ ์

รพ.กมุภวาปี 

6 การพัฒนารูปแบบการป้องกนัภาวะขาดสารไอโอดนีในหญงิตัง้ครรภ์
ดว้ยกระบวนการ PDCA และนวตักรรมคูหู่คูบ่า้น 

ศสม.รพ.ทุง่
ฝน 

7 การพัฒนารูปแบบการดแูลหญงิตัง้ครรภเ์พือ่ป้องกนัทารกแรกเกดิ
น ้าหนักต า่ กวา่ ๒,๕๐๐ กรัม (อนัดบั ๓ ระดบัเขต ๕๖) 

รพ.โพน
สวรรค ์

8 การพัฒนาแนวทางเพือ่ลดภาวะตกเลอืดหลงัคลอดใน 24 ชัว่โมงใน
มารดากลุ่มเสีย่ง 

รพ.ปากคาด 



 
 

 10. การพฒันาระบบบรกิาร 5สาขาหลกั สตูกิรรม ศลัยกรรม อายุ
รกรรม เด็ก ศลัยกรรมกระดกู 

 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน ผูว้จิยั/
หนว่ยงาน 

9 พฤตกิรรมการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีของหญงิตัง้ครรภ ์ รพสต.นาแค 
อ.นายงู 

10 ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องสตรี
ทีน่ าลูกมาเขา้รับบรกิารใน รพสต. 

รพสต.พันห่าว 
จ.นครพนม 

11 ประสทิธภิาพสือ่วดิทิศันเ์รือ่งการสวนลา้งชอ่งคลอดในรายวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลบคุคลทีม่ปัีญหาสขุภาพ 3 

วพบ.อดุรธาน ี

12 การพัฒนารูปแบบการดแูลหญงิตัง้ครรภแ์ละหญงิหลังคลอดโดย
การมสีว่นร่วมของชมุชน 

รพสต.หนอง
ไผ-่ดงบาก 

13 

14 

15 

16 

17 











  เมื่อต้องใช้งานวจิัย  R2R  
 เพือ่ตัดสินใจในการท างาน  



พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่มีใครรู้หรอกว่า 
เราจะตายวันไหน 



การมชีีวติอยู่ด้วยความทุกข์ 
เป็นเร่ืองน่าเสียดาย 



การอยากท าวจิัยคอื อยากท าความด ี



ปัญหาการท างานมีทุกที ่ 
ปัญหาเกดิขึน้ตั้งอยู่แต่ไม่ดบัไป 



R2R   
เป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาและพฒันาคน  

พฒันางาน และองค์กร 



ส่ิงทีต้่องการกค็อื  
การท างานด้วยความสุขและงานทีท่ ามีคุณภาพ 



ค้นหาส่ิงทีสู่ญเสียจากการท างาน 



ค้นหางานบริการที่เป็นความต้องการ 

ของคนไข้ 



งานที่ยงัไม่มีค าตอบ  
                 วธีิแก้ปัญหาทีต้่องการ 



แสวงหาวธีิการแก้ปัญหา 
                   ร่วมกบัคนอืน่ในหน่วยงาน 



คดินอกกรอบ 



ทบทวนตนเองอยู่เสมอ 



รู้ว่าตัวเองขาดอะไรอยู่ 



คุณค่าของการพฒันางานที่เราท าอยู่ เป็นตัวที่ช่วยท าให้ 

คนมาสนใจ มาช่วยพฒันา และมเีวลามาร่วมการพฒันา 



พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่มีใครรู้หรอกว่า 
เราจะตายวันไหน 



การมชีีวติอยู่ด้วยความทุกข์ 
เป็นเร่ืองน่าเสียดาย 



ปัญหาการท างานมีทุกที ่ 
ปัญหาเกดิขึน้ตั้งอยู่แต่ไม่ดบัไป 



รศ. นพ. สมพนธ์ ทัศนิยม 



ผลการด าเนนิงาน 
เครอืขา่ย R2R อสีานตอนบน 

นพ.สมนกึ  อภวินัทนกลุ 
ประธานคณะกรรมการเครอืขา่ย R2R อสีานตอนบน 



ผลการด าเนนิงาน 
เครอืขา่ย R2R อสีานตอนบน 

นพ.สมนกึ  อภวินัทนกลุ 
ประธานคณะกรรมการเครอืขา่ย R2R อสีานตอนบน 


