
 

 

 

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจบัระดับประเทศ 

ขอประกาศรายช่ือผลงานวิจัย R2R ที่ผ่านการพิจารณา (เบื้องต้น) 

ข้อชี้แจง สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ กรุณาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ขนาดไม่เกิน 10-15 หน้า 

พร้อมแนบเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) (ถ้ามี) ภายในวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2563 

มาทาง E-mail ของเลขาประจำกลุ่มเท่านั้น และหากผู้วิจัยไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด ทางโครงการฯ

จะถือว่าผู้วิจัยสละสิทธิ์ในการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ในครั้งนี้ค่ะ 

 

ประเภทผลงานกลุ่มปฐมภูมิ กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที่  

นางสาวมณีรัตน์ ทิพย์โพธิ์ศรี maneerat_nuchy@hotmail.com 

รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

25 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มที่มีภาวะ
พ่ึงพิงตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

วรางคณา ศรีภูวงษ์ 

27 ศึกษารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชน 4.0 
จากชุมชนสู่ชุมชน  “คบส. นางัว 4.0 โมเดล” 

ช่อลัดดา โสชมภ ู

46 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายจังหวัดนครปฐม 

สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์ 

58 ประสิทธิผลของกระบวนการ “3TECS” ต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  มนชยา ทองดี 

70 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม 
เพ่ือชะลอไตเสื่อมในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน หมู่ 10 และ หมู่14 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ศรัณรัตน์ ศิลปักษา 

74 Health Coaching by PNM สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง 

กมลทิพย์ ดำรงวงค์วิจิตร 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

79 การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกวัยรุ่นศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

วัชรินทร์ ทองสีเหลือง 

80 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการขาดสารไอโอดีนโดยการมีส่วนร่วม 
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

พิศสมัย  ไลออน 

83 การพัฒนารูปแบบการดูแลวัยรุ่นซึมเศร้าในมหาวิทยาลัย ฉวีวรรณ   เผ่าพันธ์ 

99 การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผักปลอด
สารพิษ บ้านโคกพระ หมู่ 3  ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยกลไก คณะกรรมการระบบสุขภาพตำบลนาป่า
แซง พชต คณะทำงานไทนาป่าแซงบ่ถ่ิมกัน 

พุทธธิดา ศรีวิชา 

100 ผลของการใช้สมุนไพลพอกเข่าผู้สูงอายุที่ข้อเข่าเสื่อมในเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

วารุณี จันทรพรหม 

119 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานลานเล่นลานเพลินส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังคี อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

ปรมาภรณ์ ดานา 

120 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมองภาคีเครือข่ายชุมชน  

จินตนา วงษ์อุดทา 

132 ห้องเรียนจับเข่าเล่าปัญหา ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ใน
คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้า 

ปิยธิดา ภารพัฒน์ 

133 การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันเด็กดีสัญจร มณีกาญจน์ คงสมจิตต์ 

137 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำเร็จ 
โดยใช้เทคนิคกระบวนการ Appreciation Influence Control ตำบลแม่
ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

อำพรทิพย์ อุดทาโท 

138 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

แคทรียาพร คำพิชิต 

143 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โรงพยาบาลขอนแก่น 2 
สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส 

กล้วยไม้ ธิพรพรรณ 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

149 ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมในการดูแลผู้พิการอัมพาตขาท่อนล่าง พิสิษฐ์ สมงาม 

150 การพัฒนารูปแบบการบำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการใน
โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

นิตยา  ฤทธิ์ศรี 

171 นาคาโมเดล : นวัตกรรมการกำจัดโรคมาลาเรียโดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาคาและเครือข่ายระดับตำบล 

สุริโย ชูจันทร ์

187 ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาการรู้ค่าจำนวนของเด็กปฐมวัย ชาณิภา เจริญรัตน์ 

188 ชุมชนนวัตกรรมป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี คัคนกานต์ ผาสุข 

189 กระบวนการใช้สติเป็นพื้นฐานและครอบครัวบำบัดร่วมกับการกำกับ
ตนเองของผู้ป่วยบำบัดสุรา กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านสุขสำราญ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม 

ประครอง ประกิระนะ 

200 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองต่อ
ประสิทธิผลของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ในคลินิกโรงพยาบาลท่าสองยาง 

พิศมัย ใจถาวร 

203 การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือดูแลผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ราตรี วาลีประโคน 

209 ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อการทรงตัวใน
ผู้สูงอายุ หน่วยงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามัน 

นูรูลฮูดา มะดีเยาะ 

238 ผลการพัฒนาระบบการพยาบาลที่บ้านโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชัยชนะ Effectiveness of 
model development the home care nursing in the Chichana 
health promoting   hospital 

จันทร์คำ  ยอดดี 

251 ผลการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ Effectiveness of model development of 
the home care nursing   in  the Laoyai health promoting hospital 

ณัฐริกา จุ้ยนิ่ม 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

261 ผลของการสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพแบบภูไทลำ
เดินประยุกต์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน เขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

มานิต ชาวงษ ์

268 การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังใจ ลดภาวะเมื่อยล้าหมดไฟในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตสุขภาพท่ี 4 

มนัสพงษ์ มาลา 

278 รูปแบบการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

จิราวรรณ พิศชาติ 

301 การพัฒนาแนวทางอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในการดูแล
ระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

อรรวรรณ ศรีเกิน 

304 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันโรคมือเท้าปากแบบมีส่วนร่วม 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลบ้านกู่  
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

สิทธิสันต์ พุทธบาล 

330 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยเครือข่ายชุมชน 
ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

ธวัลรัตน์ สอนบุญช ู

350 ผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้งคุณภาพ   
ในบริบทเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  โรงพยาบาลแกดำ  
จังหวัดมหาสารคาม 

อัญชุลี ทองภูบาล 

354 การพัฒนารูปแบบติดตามการขาดนัดในการรับวัคซีนของเด็ก 0-5 ปี  
ในตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

ปอวารี อัคพิน 

358 ประสิทธิผลของโปรแกรมการนวดแผนไทยร่วมกับการประคบสมุนไพรที่
ส่งผลต่อความพร้อมสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว 

ทัศนมินทร์ รชัตาธนรัชต์ 

376 ผลของโปรแกรมการสร้างความตระหนักรู้ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านคัวะ 

กุลธิดา ณะไชย 

394 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง พวงทอง พรวิเศษศิริกุล 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

401 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

สมลักษณ์ หนูจันทร์ 

403 G-Mith เพ่ิมความครอบคลุมในการดูแลผู้ป่วยทุกมิติทุกพ้ืนที่ นิษฐารัตน์ อิสรภาค 

407 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 โดยชุมชนเป็นฐานและมีส่วนรว่ม 
ภายใต้บริบทโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิแห่งหนึ่ง 

ยุทธพิชัย ปาปะเถ 

409 การรับรู้พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน
โดยใช้กระบวนการจัดทำสื่อหนังสั้น กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

วิวัฒนา เรืองฤทธิ์ 

445 การพัฒนาการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนมีส่วนร่วม ลีณวัฒน์ คุณเวียน 

486 การจัดการระบบให้บริการสุขภาพ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรค 
โควิด-19โดยอาศัยกระบวนการพยาบาล ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย
สุขภาพชุมชนตำบลเป้า 

ชาญชัย เหลาสาร 

506 ผลการประยุกต์ใช้แนวคิดการดูแลตนเองและจราจร7 สี ป้องกนัภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวาน ชนดิที่ 2 โดยชุมชนมีสว่นรว่ม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

จิราวรรณ สุวรรณศรี 

509 การพัฒนารูปแบบการป้องกันผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบรุนแรงซ้ำในชุมชน  
ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สันติ อุทรังษ์ 

511 ผลของโปรแกรมประยุกต์ทฤษฎีการตัดสินใจ  (Decision Theory) ต่อการ 
ลด ละ เลิกสุราของประชาชนผู้ดื่มสุรากรณีศึกษาบ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 
ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

พงศ์ศิลป์ วิลาชัย 

545 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ณัฐพล วงศ์สุวรรณ์ 

560 การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนโดยชมุชนมีสว่นร่วม 
รพ.สต.สุขสำราญ ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

ภิรญา พินิจกลาง 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

570 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรค
ฟันผุสำหรับผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตอำเภอวารินชำราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ศตวรรษ ศรีสมบัติ 

584 ผลของการใช้น้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพรกิ่งข่อย และก่ิงแก้ว ต่อการลด
เหงือกอักเสบของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  ในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  

ช่อตุง คงคะรัศมี 

588 ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดออนไลน์ ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
โรงพยาบาลหนองมะโมง  อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 

ธันย์สิตา ยอดอ่อน 

595 การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อำเภอเสาไห้ วีระเทพ แจ่มจันทร์ 

613 ทีมปฐมภูมิส่งยาถึงบ้าน หยุดเชื้อเพ่ือเธอ ชุติมา ปัตลา 

614 การศึกษาผลของการพอกเข่าด้วยสมุนไพรต่อระดับความปวดเข่าของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

อาภาภรณ์ อุทัยคำ 

616 ผลของการออกกำลังกายฤๅษีดัดตนต่อการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่น
ของหลังในผู้ปว่ยปวดหลังสว่นล่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ธัญธาดา เนียงไธสง 

623 การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาการใช้สเตียรอยด์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ในกลุ่มผู้สูงอายุพ้ืนที่ทตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

ศุภชัย แพงคำไหล 

639 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงานโดยใช้
แนวคิดการมีส่วนร่วมใน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่ง ในอำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จิราภรณ์ ภูโอบ 

644 ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปริมาณการสูบบุหรี่
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  

กุลธิดา อ่ินแก้ว 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

684 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระ ในการลดอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
รายใหม่และลดภาวะแทรกซ้อนในพระป่วยรายเก่า (The  Model for 
monk potential development  in  medicine  to health promotion) 

เจตนิพิฐ ทองพรม 

695 เพ่ือพัฒนารูปแบบในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ของประชาชน 
ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ชาญยุทธ ศรีภูวงษ ์

708 การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอไอโอดีนยั่งยืน
(Smart Kids Nachuak 4.0)  

วันเพ็ญ  ปะธิเก 

712 รูปแบบการเฝ้าระวังประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากต่างจังหวัดและ
ต่างประเทศช่วงสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส 

715 ผลของกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ต่อค่า CO ในปอดและปริมาณมวนที่สูบ
ต่อวันของผู้สูบบุหรี่นานกว่า 20 ปี ของหมู่บ้านม่วงงามเนิน อำเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลา 

อรพินธ์ เขียวชุม 

716 ปฏิทินเอเอ็นซี สุกัญญา พุ่มสุวรรณ์ 

736 โรงเรียนกัน (หก) ล้ม: โครงการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ อังคณา พรประไพ 

742 คลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ ห่วงใยผู้ป่วยจิตเวช ณัฏวรินทร์  โพธิไสย์ 

768 รูปแบบการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มบำรุงร่างกายที่มี
ส่วนผสมของสมุนไพรในแอลกอฮอล์ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

ชาลี ยะวร 

772 การจัดการปัญหายาไม่เหมาะสมในร้านชำโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

จันทร์จรีย์ ดอกบัว 

774 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในชุมชน
โดยการมีส่วนรว่มชองชุมชน ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ ์

พงษ์ศักดิ์  สิมมา 

784 รูปแบบการเสริมสร้างพลังและสายใยรักในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 
3-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ในครอบครัวที่มีผู้เลี้ยงดูไม่ใช่พ่อแม่  
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

สุดาทิพย์ ดวงพลพรม 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

806 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้อง
กับภูมิสังคม ของชุมชนมละบริ(ตองเหลือง)บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน 
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

นิภาพร พอใจ 

811 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะภูมิไวเกินในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยา
เคมีบำบัดสูตร 

สุพัตตรา จานคำภา 

824 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยคลินิก 
โรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม 

โสภา ไชยแก้ว 

843 ผลของการใช้กระบวนการ FAST ในการควบคุมระดับน้ำตาล ระดับ 
ความดันโลหิต และชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง 

ขวัญชีวา  อุสุมสารเสวี 

849 การดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบไร้รอยต่อภายใต้บริบทของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง 

ตรินัยน์ ทากัน 

852 การพัฒนารูปแบบการใช้IT มาใช้ในการให้บริการ ผู้ป่วยเพื่อลดระยะเวลา
รอคอยรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลลืออำนาจ   
จังหวัดอำนาจเจริญ 

กนกวรรณ ผิวทอง 

860 Flagship: รูปแบบการการดูแลคนพิการสู่ยุทธศาสตร์เชิงผลลัพธ์ ประจักร กองตัน 

873 การพัฒนาศักยภาพ “พระคิลานุปัฏฐาก” พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด (อสว.) คอยช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง
คุกคามสุขภาพพระสงฆ์ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

เฉลิม หงษ์สุด 

885 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงLTC ของ รพ.สต.บ้านดอนแดง ธีรธร มธุรัญญานนท์ 

887 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในระยะที่ 3  ไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนทางไตไปสู่
ระยะที ่ 4 และ 5 

วิชิต นามลักษณ์ 

914 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนด้วย PAOR  
MODEL เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปีกฝาย 
ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 

สุภาวดี บุตรวิชา 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

915 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการคัดกรอง (MOPH Triage) ของ
พยาบาลวิชาชีพห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสอยดาว 

นุชนาถ โพธิ์พิทักษ์ 

924 ระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์: ความท้าทายในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
ในโรงพยาบาลชุมชน 

นนทกร อาจวิชัย 

930 รูปแบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ในชุมชน ตำบลแควอ้อม  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ศิวิไล บรรเทาทุกข์ 

943 กระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิง
ตั้งครรภ์รายใหม่เพ่ือป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีน อ.ยางสีสุราช   
จ.มหาสารคาม 

พิศสมัย ไลออน 

954 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนแนวใหม่ โดยใช้ CMU 
model 

เชษฐพงศ์ สัจจาผล 

962 ผลของโปรแกรมบริหารสมองด้วยแผ่นภาพต่อการเพ่ิมความจำในผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อย 

ศิริพร แสนบูราณ 

985 ผลการใช้ SERM Model ในการลดค่าดัชนีมวลกายในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่มีดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ (BMI > 25) ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย 

รฏิมา อารีรักษ์ 

1038 รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  Smoking 
cessation model among Islamic leaders in Changwat Pattani  

ศิริพร จินดารัตน์ 

1039 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบและกลไกการจัดหาผักผลไม้และข้าวอินทรีย์ 
จากชุมชนสู่อาหารของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร์ 

จินดา พรหมทา 

1046 พัฒนากระบวนการบำบัดดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราโดยสามเหลี่ยมชุมชน ดวงใจ สอนเสนา 

1069 การพัฒนารูปแบบระบบติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19) ร่วมกับการใช้นวตกรรม Application Covid19 
Hualao Online ของอสม.และจนท.รพสต. อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

พัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์ 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

1078 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการบริโภคบุหรี่ 
: กรณีศึกษาหมู่บ้านสามสหาย ฟ้าใสไร้ควันบุหรี่ ตำบลลุมพุก  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

เยาวเรศ บุญรัตนสุทโธ 

1136 สื่อพอสมควร The results of the community mobilization model 
to stop drinking alcohol by community based and participate 

ไพฑูรย์ พรหมเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทผลงานกลุ่มทุติยภูม ิกรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที ่ 

นางสาวจุฑารัตน์ ขจีฟ้า jutarat.kha@mahidol.edu 

รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

4 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกก่อนและหลังการได้รับโปรแกรม 
การสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

ไพรัช เผือกสวัสดิ์ 

10 ผลการใช้การประชุมครอบครัวผู้ป่วยไตวายระยะท้ายที่ปฏิเสธการบำบัด
ทดแทนไตต่อการรับรู้ตนเองและการวางแผนการดูแลรักษาตนเอง
ล่วงหน้า โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

อภิญญา  ลุนนากัน 

22 ประสิทธิผล Home Program of exercise ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด
โรงพยาบาลยางสีสุราช 

นงเยาว์  พละชัย 

28 ผลของโปรแกรมจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับฮีโมโกบิล 
เอวันซีในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

อุษนีย์ รามฤทธิ์ 

36 การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลการส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง 
PIH ที่มีภาวะวิกฤต โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น 

จิราภรณ์ พงษ์พันธ์ 

62 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤต
ขณะส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธาน ี

จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ 

116 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค 
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม ในอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

สุรีรัตน์ ถามะพันธ์ 

205 ผลของโปรแกรมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
ความตั้งใจ และการรับรู้ประสิทธิภาพของพฤติกรรมการป้องกันเอชไอวี/
เอดส์ ในวัยรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขต อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

อัมไพวรรณ บุญแก้ว
วรรณ 

215 การพัฒนาแนวทางวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคยอกหลัง รพ.ยางสีสุราช 
จ.มหาสารคาม 

สุภาพร ปัญญาวงษ์ 

258 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ Intermediate Care 
จากโรงพยาบาลสู่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ อ.ยางสีสุราช 
จ.มหาสารคาม 

วิมลพรรณ เทเวลา 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

263 กระบวนการพัฒนาการนวดแบบราชสำนักและการประคบสมุนไพรผสม
ถั่วเขียวบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง เครือข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลนาดูน 

วิศรุต ศรีว่าง 

298 ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยกระดูก
ต้นขาหักท่ีได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักต่อเนื่องที่บ้าน 

วรนุช   วงค์เจริญ 

300 การพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคหัวใจในผู้สูงอายุโดย
ใช้ STEMI  Alert  3  Steps “แบบมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย  : บริบท 
อ.ขุนหาญ” 

เพ็ญศรี นรินทร์ 

336 การพัฒนารูปแบบการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม 
อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

ธันยาภัทร์ ทองมูล 

362 การพัฒนานวัตกรรมคิวอาร์โค้ด (QR Code-GPS)ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช วุฒิชัย ศรีหมอก 

390 พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจากชุมชนสู่ห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลที่มีทรัพยากรอย่างจำกัด จังหวัดพัทลุง 

เยาวภา พงศ์พุ่ม 

433 ผลของการใช้เครื่องมือ 4D เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
ใช้ยาวาร์ฟาริน 

ธนพรรณ ชุมจันทร์ 

436 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แรกวินิจฉัย โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ 

467 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Model) 
ที่มีผลต่อแบบจำลองKAP และมวลกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร 

ศุภมิตรา คำผาลา 

512 ผลของกลุ่มบำบัดการหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุขต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น อังคณา วังทอง 

528 ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมเครือข่าย
จังหวัดศรีสะเกษ 

คมเนตร สกุลธนะศักดิ์ 

606 การศึกษาผลของสมุนไพร ดอกกานพลูแห้ง เพ่ือลดความอยากบุหรี่ใน
ผู้รับบริการคลินิกอดบุหรี่และในผู้ป่วยในแผนกโรคหลอดเลือดสมอง 
(Unit Stroke) 

รรรรร สุวรรณกูฏ 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

625 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย
แนวคิดการจัดการตนเองในแม่วัยรุ่นโดยการสนับสนุนจากพยาบาลและ
ครอบครัว ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

เกสราวรรณ ประดับพจน์ 

690 ระบบบริหารยาพ่นในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกลั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

จิราวรรณ ชาภักดี 

697 การพัฒนากระบวนการดูแลเพ่ือป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือด ภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง 

จงรักษ์ ปิตตาระโพธิ์ 

730 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาด้านจิตใจเด็กท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้แบบมีส่วนร่วม 
: กรณีศึกษาอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

จำนงค์ แก้วนาวี 

732 ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจาก
โรงพยาบาลสู่เครือข่ายสุขภาพ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

จุฬารัตน์  สุริยาทัย 

734 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ป่วยเบาหวาน
ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โรงพยาบาลนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี 

นันท์นภัส ปิติโชค
โภคินท์ 

752 พัฒนากระบวนการดูแลและเฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
ในหญิงตั้งครรภ์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการภายใต้บริบท
โรงพยาบาลชุมชน 

ประวินา ปะตา 

794 การพัฒนาระบบการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไต
บกพร่องในหอผู้ป่วยในภายใต้บริบทโรงพยาบาลทุติยภูมิแห่งหนึ่ง 

ศิโรรัตน์ ชูสกุล 

809 การพัฒนาสถานประกอบการผลิตนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตามโครงการประชารัฐ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขวัญเนตร ศรีเสมอ 

928 ผลของโปรแกรมเสริมแรงจูงใจบอกลา6ตอต่อน้ำตาลสะสมดีผู้ป่วย
เบาหวาน The effect of the motivation program to say goodbye 
to 6 stumps on good cumulative sugar in diabetic patients. 

สุมาลี คมขำ 

977 การจัดการปัญหายาในชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจส่งเสริม
การใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขวัญเนตร ศรีเสมอ 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

1056 New Normal การเข้าถึงบริการและดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชช่วงโรค 
COVID-19 แพร่ระบาด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
จ.อุบลราชธานี 

รุ่งรัตน์ สายทอง 

1057 ผลการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (CKD)แบบบูรณาการยุคไทยแลนด์ 4.0 ชุติมา กิจจาวรเสถียร 

1060 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีปัญหาด้านการเข้าถึงระบบ
บริการร่วมกับการใช้ SMART Drug Box เครือข่ายอำเภอมหาชนะชัย 

ปาณิสรา ไชยนา 

1110 ผลการพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะเลือดเป็นกรดที่สัมพันธ์กับการ
ใช้ยาเมทฟอร์มิน (Metformin Associated Lactic acidosis; MALA) 

นันทวรรณ ว่องไว 

1113 การพัฒนารูปแบบการวางแผนครอบครัวเชิงรุกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มี
โรคทางอายุรกรรม 

วรพิณ วิทยวราวัฒน์ 

1140 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยการ
พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

วรพิณ วิทยวราวัฒน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทผลงานตติยภูมิ กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที่ 

นางสาวศิริรัตน์ ทินบุตร noky.r2r.thailand@gmail.com 

รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

16 การตรวจสอบความถูกต้องของการใช้คะแนนประจำเดือน (menstruation 
score) ในการวินิจฉัยภาวะขาดธาตุเหล็ก 

ศรัญญา พงษ์อุดม 

39 ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบ Memorial Delirium 
Assessment Scale (MDAS) ฉบับภาษาไทยในการประเมินภาวะสับสน
ในผู้ป่วย Palliative Care  

วัฒนชัย กลั่นกลึง 

56 ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยใช้วิธี Motor Relearning 
Program แบบเฉพาะท่า ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกต่อการฟ้ืนตัวของการ
เคลื่อนไหวและการเดินในช่วง Sub-Acute Stroke 

นิรัญญา ชมภูนุช      

60 ผลของการหายใจแบบห่อปากเป่าควบคู่กับการนับเลขต่อระดับความดัน
โลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเร่งด่วน 

นิภา ศรีมุกดา      

117 Daranee Implanter Technique ดาราณี ศรเมฆ 

130 ผลการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำธรรมดาผสมน้ำย่านางสกัดเย็น นางสุนีย์ วังซ้าย      

131 ผลของการใช้ Five A’s Model of Self-Manageต่อการควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นของหญิงตั้งครรภ์ 
ที่ได้รับการวินิจฉัยป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลยโสธร 

อุทัยวรรณ รัศมีทอง 

139 ผลลัพธ์ทางคลินิกและค่าใช้จ่ายของการใช้กระบวนการหย่าเครื่องช่วย
หายใจและการถอดท่อทางเดินหายใจอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยผ่าตัด
หัวใจแบบไม่ฉุกเฉิน 

สุภานัน  อินนอก 

191 การพัฒนาแนวทางการดูแลผิวหนังรอบทวารเทียมบริเวณหน้าท้อง 
โดยใช้วาสลีนก๊อสและผ้าอนามัยในผู้ป่วยทารกแรกเกิด 

ลำดวน สุจริต 

222 ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกาย
และลดภาวะท้องอืดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วย
วิกฤต 

สุพัฒตรา ศรีภักดี 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

295 เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดก่อนและ
หลังการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อค้นหาและจัดการกับภาวะวิกฤต
กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช 

กันยารัตน์ ม้าวิไล 

309 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย
เด็กท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น 

ลดาวรรณ อุบล 

317 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพของพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีระดับ
ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

พรพิมล พลอยประเสริฐ 

355 การพัฒนาระบบการพยาบาลป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในทารกแรกเกิด 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ถนิตชม เกาะเรียนไชย 

397 การรักษาฟ้ืนฟูแบบมุ่งเป้า (goal directed therapy) ช่วยเพ่ิมพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และคุณภาพชีวิตของเด็กสมองพิการ: a randomized 
controlled trial 

ธีรดา พลอยเพชร 

412 การศึกษาหาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนสีย้อม Hematoxylin and 
eosin จากจำนวนสไลด์ชิ้นเนื้อที่ใช้ย้อมสีในโรงพยาบาลนครพิงค์ 

สุภาพร พรมพยอม 

423 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
STEMI อย่างไร้รอยต่อ " STEMI Fast Pass " 

อมรรัตน์  คำมั่น 

444 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยวิกฤติ 
ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยสามัญ 

เรวดี  สมทรัพย ์

502 ผลของการสังเกตและบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกด้วยตนเอง 
เพ่ือป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลสกลนคร 

วัลยดา อินธิแสง 

515 การพัฒนาระบบการกระจายยาบนหอผู้ป่วยศัลยกรรมในระดับ
โรงพยาบาลศูนย์  

ยืนยง ไชยยงค์ 

518 การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อการดูแลผู้ป่วยเสี่ยงเกิด
อุบัติการณ์ตายอย่างไม่คาดคิดและย้ายเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตโดยไม่ได้
วางแผน ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลยโสธร 

กาญจนา ประเสริฐ 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

541 STEMI Fast Pass:  CATH ด่วน ปลอดภัย ผ่านไว ไม่แวะ โอษิษฐ์ บำบัด 

564 ผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการคลอด ด้วยระบบ One 
Province One Labor room จังหวัดปทุมธานี 

สักกพันธ์ เลาหสุระโยธิน 

689 ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
และผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โรงพยาบาลเลย 

ระพีพรรณ นันทะนา 

703 การศึกษาการสร้างภาพเรโซแนนซ์แม่เหล็กแบบติดฉลากเม็ดเลือดแดง
เพ่ือหาจุดกำเนิดชักในผู้ป่วยลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อยากันชัก  
Pulsed Arterial Spin labeling as localized tools for Refractory 
Epilepsy 

ทิพากร ตุ้มนาค 

728 ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิดระยะสุดท้าย หอผู้ป่วย
วิกฤตทารกแรกเกิด โรงพยาบาลปทุมธานี 

อรทัย ศิลป์ประกอบ 

864 การพัฒนาระบบการพยาบาลแบบการจัดการแบบองค์รวมภายใต้การ
เข้ามามีส่วนร่วมของผู้ดูแล ในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด โรงพยาบาลยโสธร 

กลอยใจ แสนวงษ์ 

884 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีความดันเลือดในปอดสูง 
โรงพยาบาลสกลนคร 

สุดารัตน์ ศิริชัยพรศักดิ์ 

940 QSNICH Surgical Protocol in Coronavirus Disease 2019 
(COVID 19) Pandemics แนวทางการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก
ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีของการระบาด Coronavirus 
Disease 2019 (COVID 19) 

จารุพงษ์ น้อยตำแย 

944 ผลการใช้ Triage score เพ่ือจัดลำดับการรับย้ายผู้ป่วยเข้า ICU  
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

นรินทร์    กันตา 

1098 การรายงานความไวของยาต้านจุลชีพตามคุณสมบัติทางเภสัชจลศาสตร์ 
(Report of Sensitivity antimicrobial distribution due to 
Pharmacokinetics property) 

บุษยา เดชปั้น 

 

 

 



ประเภทผลงานสนับสนุนการบริการ กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที่ 
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รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

59 ผลการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ Block-Slide (Block-Slide 
Management System) 

ขวัญนภา คงเจริญ      

65 การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจปัสสาวะด้วยหลักการ Lean และ 
Autoverification 

ปรีชญา  วงษ์กระจ่าง 

76 ประสิทธิผลของการพัฒนาสูตรตำรับยาใช้เฉพาะที่ Thymol solution 
ในการรักษาการอักเสบของเล็บ 

ศิริมา ไชยมูล      

90 การศึกษาค่าอ้างอิงที่เหมาะสมของ anion gap บุษฎี ประทุมวินิจ  

109 ผลการพอกเข่าด้วยแผ่นพอกสมุนไพรร่วมกับการนวดไทยแบบราช
สำนักต่อการรักษาโรคจับโปงน้ำเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม  

อังสนาภรณ์  
พาณิชอนุเคราะห์กุล      

110 การพัฒนารูปแบบการรับและส่งอุปกรณ์การแพทย์หน่วยจ่ายกลาง
โรงพยาบาลมัญจาคีรี 

นงลักษณ์ แก้วศรีบุตร      

172 การส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 
ด้วยกิจกรรมมือน้อยร้อยปัญญา ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี 

รัตนา สมใจ      

223 ผลของการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือป้องกันการสั่งใช้
ยาซ้ำซ้อนในโรงพยาบาลมหาสารคาม 

ชุติมาภรณ์ ไชยสงค ์     

229 มดลูกเข้าอู่เร็ว สุภาพร ปัญญาวงษ ์     

340 แนวทางพัฒนาความสมบูรณ์การบันทึก Progress Note  
โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

มยุรฉัตร อุทปา      

343 การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลลืออำนาจ จากการพัฒนา 
Program รายงานผลเพาะเชื้อในระบบ Hos XP เพ่ือวางแผนลดจำนวน
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (Phase II) 

ชนิดา สีวะกูล      

385 เส้นทางผักปลอดสารพิษสู่ครัวโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ชลธิชา เชื้อบุญมา      



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

408 ความปลอดภัยและความคุ้มค่า ในการให้บริการเกล็ดเลือดเข้มข้น  
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

นุชนาถ นนทรี      

418 การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง จันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์      

471 การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจเอกลักษณ์กระท่อม 
และยาแก้ไอในของกลางโดยเทคนิค online SPE LC-MS 

ปัตย์ ธาราไพศาล      

476 Usage of CCTV with Social Network’s Participation for 
Garbage plant Monitor and control of Detudom Crown 
Prince Hospital 

ชุติมา ผลานันต์      

523 การเตรียมโลหิตให้ตนเองของหญิงผ่าตัดคลอดบุตรที่มีหมู่เลือดพิเศษ
อาร์เอชลบ(Rh negative) รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

ศิริวรรณ วันหนุน      

618 การบริหารจัดการแบบ LEAN ในการบริการของห้องเจาะเลือด 
ในการตรวจ  Glucose Tolerance Test (OGTT) ของหญิงตั้งครรภ์  
ที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลปทุมธานี 

ภัทรภร รัตนวงศ์เจริญ      

766 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเม็ดสาร
สกัดกระเจี๊ยบเเดงกับยาแอมโลดีปีนในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ระดับอ่อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย 

สาวภริตา ทองยา      

785 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัด osmolality ระหว่าง serum กับ 
lithium heparin plasma โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์ Fiske® Model 
210 Micro-Osmometer 

พงศธร บัวบังขัง      

850 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย รพ.สต.บ้านดงแคน  ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม 

อารีภรณ์ โพธิบัติ      

868 การใช้ DrugAlert@LPH ช่วยลดมูลค่ายากลับบ้านที่เกิน 5,000 บาท  รัชพิณ ชินวณิชัย      

927 ผลการพัฒนาระบบการติดตามระดับเม็ดเลือดขาวจากการใช้ยา 
Clozapine ในผู้ป่วยโรคจิต โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 

จิรนันท์ จันทร์ขอนแก่น      



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

1077 การศึกษาประสิทธิภาพของวิธี Low concentration normal saline 
technique ในการตรวจเชื้อ    ไมโครฟิลาเรียในแรงงานต่างด้าว  
รพ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี    

ธามน จานทอง      

 

ประเภทผลงานกลุ่มสนับสนุนการบริหารงาน กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที่ 
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รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

26 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลยางสีสุราช  
จ.มหาสารคาม 

จารุวรรณ เหลาสนิท      

42 การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย 

ชาญศักดิ์ วิชิต      

68 การพัฒนาระบบบริการเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในกลุ่มพระภิกษุและสามเณรในพ้ืนที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน 

วันรพี สมณช้างเผือก      

291 การพัฒนารูปแบบการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับทีมกู้ชีพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย 

พรพิไล นิยมถิ่น      

326 ผลของการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห์จัดการข้อมูลขนาดใหญ่
อย่างเป็นอัตโนมัติ 

พงษ์พิชัย รัชดานุวัฒน์      

399 การศึกษาและแก้ไขปัญหาการจำหน่ายยาอันตรายในร้านค้า/ร้านชำ  
เขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

กัลยาณี อาชาสันติสุข      

422 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยระบบจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์
สำหรับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดน่าน 

นภดล สุดสม      

451 ผลการพัฒนาการใช้งานระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

นพดล ทองพันชั่ง      



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

497 การพัฒนาระบบรูปแบบบริการด้วยระบบเวชระเบียนและใบสั่งยา
อิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) เพ่ือก้าวสู่ Smart Hospital โรงพยาบาล
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

วชิรศักดิ์ ปกาสิต      

572 ประสิทธิผลของการพัฒนาแนวทางการเข้าถึงบริการในคลินิกโรคหืด
และปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยใช้กระบวนการเสริมพลังในเครือข่ายในหน่วย
บริการปฐมภูมิ 

ภรณพรรษสร พุฒวิชัยดิษฐ์      

596 การพัฒนาแนวทางในการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำด้านคุณภาพบริการ
แบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เขตสุขภาพที ่3  

กัญพัชร์ บูรณางกูร      

630 การพัฒนารูปแบบการมอบหมายงานตามแนวคิด Lean ต่อการเข้าถึง
กิจกรรมทางการพยาบาล ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลยโสธร 

สมคิด เผ่าผา      

642 วิทยากรกระบวนการเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ เอกชัย ภูผาใจ      

647 ผลของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่งสะสมก้าว 1,000,000 ก้าว 
ใน 99 วัน ต่อดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพกและความอดทน
ของหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

ณัฏฐ์ณภัทร เวียงวิเศษ      

672 ผลของการจำแนกระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วยร่วมกับการ
ติดตามการได้รับยาที่บ้านผ่าน QR Code ต่อการเข้าถึงระบบบริการ 
ในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลยโสธร 

จินัฐตา พงประเสริฐ      

723 การพัฒนารูปแบบการลงทะเบียนฝากท้อง Online มิติใหม่ของการ 
ฝากครรภ์คุณภาพจังหวัดปทุมธานี 

สุจิตรา โอฬารกิจวานิช      

741 ลดสัมผัส ปรับวิถีชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด19 กมลทิพย์ ตั้งหลักม่ันคง      

780 ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินต่อการ
เข้าถึงระบบบริการและเครื่องช่วยฟังอย่างมีคุณภาพ  Hearing 
screening to Access to quality  service  and hearing  aids 

วนิดา กาหลวงรัตน์      



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

901 ผลของการใช้ DPAC Yasothon Model ต่อการควบคุมโรค NCDs ใน
กลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางด้านสาธารณสุข The Effect of DPAC Yasothon 
Model to NCDc Control in Public Health Personal 

อมรรัตน์ สุนทรพุทธศาสน์      

925 การศึกษาระดับฟอร์มาลดีไฮด์ในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์, 
ระดับท่ีนักศึกษาสัมผัส สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้อง และการทดลอง
แก้ไขระดับฟอร์มาลดีไฮด์เกินมาตรฐาน 

อนุช ดุรงค์พันธุ์      

990 การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดขอนแก่น 

ชัญญรัชต์ นกศักดา      

1048 รูปแบบการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพใน
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในเขตสุขภาพที่ 3 

อารีรัตน์ ฟองทอง      

1122 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากร 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

นริศรา อารีรักษ ์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทผลงานกลุ่มนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที่ 

นางสาวบุญศิริ คณะภักดิ์ boonsiri.kana@gmail.com 

รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

13 ผ้าก๊อซที่ผ่านการทำให้ชุ่มชื้นด้วยวาสลีนและสมุนไพร ธนวัฒน์ งามศรี 

43 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงใส่สารคัดหลั่งในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
โรงพยาบาลปทุมธานี 

วราภรณ์ เตียยะบุตร 

101 กระบะกดจุดนวดเท้าสมุนไพรบรรเทาต่ออาการชาฝ่าเท้าของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

เมธาวี ดาทา 

180 ยาสีฟัน สมุนไพรรากขยันฟันสะอาด พิจิตรา สมฟั่น 

174 หน้ากากนาโนซิ้งค์ใยกันโชง กานต์ชนิต เทอดโยธิน 

184 "ยาน้ำแก้ไอลานสัก" เพื่อผู้ป่วย เพื่อโรงพยาบาล ขนิษฐา เลิศกมลรักษ์ 

193 “RED GIVE” แอปพลิเคชันการบริจาคโลหิตบนมือถือ คณแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Blood Bank Mobile Application 
“RED GIVE” 

พูนทรัพย์ ศรีพารา 

199 นวัตกรรม สมุนไพรออแกนิกสมุนไพรออแกนิกฆ่าลูกน้ำยุงลายตัวอ่อน 
ตัวโม่ง แบบหยด 

กานต์ชนิต เทอดโยธิน 

233 “จากเด็กสู่ผู้ใหญ่” ทาริกา สมนาค 

236 สิ่งประดิษฐ์ DARA-01 เพ่ิมประสิทธิภาพการล้างเซลในงานธนาคารเลือด วัฒนา นักผูก 

241 เครื่องดูดปัสสาวะในหลอดที่ปั่นแยกตะกอนแล้ว ภูมิพัฒน์ มีสุขสกุล 

248 ห่วงวิเศษรัดCondom เกรียงไกร พรมชาติ 

297 นวัตกรรม Save IV Line ดร.วรนุช   วงค์เจริญ 

315 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพกลุ่ม Aminoglycosides 
ในโรงพยาบาลน่านในผู้ปว่ยโรคไตเรื้อรัง (AMGsNanhos1.0 Trial) 

ปณิธาน พิทักษ์ 

346 Supper Pineapple Gel เจลสับปะรดกำจัดกระเนื้อ    พิไลพรรณ จันทประสาร 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

359 ประสิทธิผลของนวัตกรรมไส้กรองอากาศในอุปกรณ์ดำน้ำ (Snorkel)  
ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ 

367 Siriraj Skin Marking Pen มณฑาทิพย์ บุญยะวารี 

404 Application You Drug เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลยา ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์ 

420 อุปกรณ์ตั้งระดับจุดหยดน้ำไขสันหลัง อรุณี หล่อนิล 

454 ประสิทธิผลของแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อม  
ในผู้สูงอายุ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

วรกานต์ มุกประดับ 

473 Suction จิ๋ว Syringe mobile  ภาณุพงศ ์ คงชัย 

478 แผ่นแปะเมือกสมุนไพรบรรเทาปวด สุดารัตน์ สรรพวุธ 

480 มหัศจรรย์รองเท้าหินสมุนไพร นวดกดจุดเบาหวาน บำบัดอาการชา ลดาวัลย์ ฮามสมพันธ์ 

481 ชุดพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยหลังการตรวจสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดแดง 
ฟีมอรอล 

ชัยวัฒน์ ไชยกาศ 

489 แผงมะกรูด 2 ใจ (คลายเครียดดี ลดชาได้) สุหัสชา บุญปก 

495 Jelly Mango Multivitamin Supplement ววิลาวัลย์ มหาไชย 

522 ประสิทธิผลและความพึงพอใจการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูล
การบริหารยาฉีดของพยาบาลหอผู้ป่วยใน 

โยธิน ไชยวุฒิ 

573 นวตกรรมการสั่งจ่ายสารเคมี(คลอรีน)อัตโนมัติ วีระ มิตรประเสริฐยิ่ง 

601 CT in Neuro surgical patients (Clinical practice Transformation 
in Neuro surgical patients by Experience Management)  

ปภัสสรา มุกดาประวัติ 

619 เม็ดบอมบ์สมุนไพร ลดอาการชาเท้า   วีรวรรณา บุญญานุวัตร 

626 แปรงสีฟันพร้อมตัวล็อคท่อดูดน้ำลายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 
Toothbrush with saliva suction tube for bedridden patients 

นัชนพ รัตนเดชสกุล 

699 ถังน้ำหัดเดิน โฉมยงค์ วิชิต 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

758 Siriraj Epinephrine Prefilled Syringes Box (SiEPS box) สำหรับ
ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ชนิดรุนแรง 

ณิชนันทน์ อารีย์การเลิศ 

775 การศึกษาผลของการเลิกบุหรี่ด้วยยาอมสมุนไพรอดบุหรี่ ในผู้มารับ
บริการเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 

ซากีนะ โดยหมะ 

789 ไม้กัดมหัศจรรย์ทางทันตกรรม พิจิตรา สมฟั่น 

822 ความเที่ยงตรงของการวัดขนาดกระดูกจากภาพถ่ายรังสีโดยใช้สเกล
มาตรวัดอ้างอิงเปรียบเทียบกับการวัดกระดูกจริงด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและข้อเข่าเทียม  

คัชชรินทร์ โค้วสมจีน 

844 นวัตกรรม signal sensor for prevent fall เปรมจิตร์ จวบความสุข 

880 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรม CATH  LOCKER ในผู้ป่วยเลือดกำเดา
ไหลจากโพรงจมูก ส่วนหลัง ในหอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก 
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

จิณห์นิภา บุญญานุวัตร 

932 ตั่งเหยียด 25 องศา พิชิตเข่าเสื่อม ศุภนิดา ทองดวง 

948 ลูกประคบ 5G เดชณรงค์ ชัยมูล 

964 หุ่นฝึกสารพัดประโยชน์ ภาราดา เทียบหนู 

970 หมวก  Stop blood กนกวรรณ แก้วหอม 

1000 การศึกษาเปรียบเทียบเครื่อง Wood’s lamp ระหว่างหลอดไฟ 
ชนิด Ultraviolet light กับหลอดไฟชนิด Blacklight Blue การวินิจฉัย
แยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่ศีรษะ และโรคอีริทราสมา (Erythrasma) 

บัวเพชร ศรีเพชร 

1012 Auto-gate System: Body Temperature Scan ต้นทุนต่ำ จักรพงษ์ ขันธสิทธิื 

1061 นวัตกรรมขวดปากเป่าดูดดี(ซีรีย์3) พรรธิภา มูลดี 

1062 เครื่องบันทึกเสียงหลายภาษา บอกขั้นตอนท่า 
เอกซเรย์ปอด 

เฉลิมวรรณ รุ่งเรืองกิจ
พัฒนา 

1065 เครื่องตรวจวัดการรั่วของออกซิเจนเอาท์เลท คเชนท์ เผ่าชู 

 



ประเภทผลงานกลุ่ม Meta R2R กรุณาส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ไปที่ 

นางสาวอัญชิสา ทวีธรรมเจริญ anchisa.tha@mahidol.edu 

รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

15 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ 
1A4C ต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใต้บริบทของ 
รพ.สต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ปี 2556-2562 

ภควันต์ จันต๊ะ 

17 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ใช้ยาตามสั่งอย่างยั่งยืน  นีลนาถ เจ๊ะยอ 

19 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมในอำเภอทุ่งเสลี่ยม
และเครือข่าย 

เกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์ 

61 การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชน : โรงพยาบาลนาตาล  
จ.อุบลราชธานี 

จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ 

92 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวที่มีภาวะพ่ึงพิงอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ศรัณรัตน์ ศิลปักษา 

140 การพัฒนาพฤติกรรมดูแลตนเองเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร 

จิราวรรณ สุวรรณศรี 

260 การพัฒนาระบบเชิงบูรณาการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม อำเภอค้อวัง 

สุมาลี คมขำ 

302 การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวกิฤต กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ยอายุรกรรม 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ดวงฤทัย สุขวงศ์ 

388 การจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเขตอำเภอภูสิงห์ วันเพ็ญ สินธู 

431 การพัฒนาระบบ COC คุณภาพ ต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องใน
เครือข่ายอำเภอค้อวัง 

กนกพร พลศรี 

578 การพัฒนาและการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระบบ Stroke Fast 
Track ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดสงขลา 

จุก สุวรรณโณ 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

609 การประยุกต์เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในการแก้ไข
ปัญหาฟันแท้ผุในเด็กประถมศึกษา ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ 

พีรญา วันนา 

610 ผลของการพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  สปสช. เขต 4 สระบุรี 

สุนันท์ ภูธร 

631 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านด้วยมิตรภาพบำบัด
เครือข่ายบริการสุขภาพศรีนครินทร์ 

นัยน์รัตน์ จันทร์เพ็ง 

632 ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการเพ่ิมความดันโลหิต
ขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

มัลลิกา กิตติวีระพาณิชย์ 

634 ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง 
(Intermediate Care)  

มัลลิกา ภิรมย์บุญ 

738 รูปแบบการดำเนินงานป้องกันโรค COVID19 โดยกระบวนการ การมี
ส่วนร่วม ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

นายวีระสิทธิ์ อุราเลิศ 

745 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียภายใต้ทรัพยากรจำกัดจังหวัดน่าน จุฬารัตน์ สุริยาทัย 

814 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็ง 
ท่อน้ำดี แบบมีส่วนร่วมเครือข่ายสุขภาพอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

นัทธมนต์ สายสอน 

819 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใช้กลไกท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับบริบทพ้ืนที่ 

อวาทิพย์ แว 

833 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับ โรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณุโลก 

ดวงใจ โลหะกฤษณะ 

835 การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต โรงพยาบาลทัง้เครือข่าย
จังหวัดปทุมธาน ี

อรทัย ศิลป์ประกอบ 

911 พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Stroke จากการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย 
(Patient Care Process) รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

ภาคภูมิ อินทร์ม่วง 

1067 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย IMC โดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลท่าลี่ สุนิดา สุวรรณไกรษร 

1086 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 ในระดับชุมชน เชาวรินทร์  คำหา 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย 

1087 การศึกษาประสิทธิภาพตรีหมอน้อยและการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า 
ลดการสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุ ที่ติดสารนิโคตินระดับต่ำและปานกลาง 
ตำบลหนองแหน 

วรกฤษ  เพียคำลือ 

1111 การพัฒนาการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรควัณโรค ในพ้ืนที่อัตราป่วย
ต่ำสุดของอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมเสริมสุขภาพตำบลเหล่าบัวบาน 
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ดวงใจ นนทะภา 

1115 ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะในการป้องกันและควบคุมโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

นันทพร สังฆนิตย์ 

 

 

 

 

 


