
 

ประกาศโครงการสนบัสนนุการพฒันางานประจำสูง่านวจิยัระดบัประเทศ 

ที่ R2R.002/2564 

เรือ่ง ผลการตดัสนิรางวลัผลงาน R2R ดเีดน่ ประจำป ี2564 

ตามที ่โครงการพัฒนางานประจำสู ่งานวิจ ัยระดับประเทศ ได้จ ัดให้ม ีก ิจกรรมการประกวดผลงาน R2R ดีเด่น 
กลุ ่มงานบริการระดับปฐมภูมิ ทุต ิยภูมิ ตติยภูมิ สนับสนุนบริหารและบริการ นวัตกรรม/สิ ่งประดิษฐ์ และ Meta R2R 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานท่ีเป็นงานประจำ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร จัดการความรู้ทั้งด้านสุขภาพ
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำงานวิจัยควบคู่ไปกับงานประจำ 

       บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 ได้ทำการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว มีผลงานท่ีได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น  44 รางวัล จำแนกเป็น ระดับปฐมภูมิ 13 รางวัล, ระดับทุติยภูมิ 
3 รางวัล, ระดับตติยภูมิ 7 รางวัล, ระดับสนับสนุนบริหารและบริการ 10 รางวัล, ระดับนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัลและระดับ 
Meta R2R 3 รางวัล ดังมีรายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2564 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรสัเลิศ) 

หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ 

  

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 

ประเภทผลงานปฐมภูมจิำนวน 13 ผลงาน ดังนี้  

 
รหสัผลงาน 

 
ชื่อผลงานวจิยั 

 
ชื่อเจา้ของผลงาน/ 

หนว่ยงาน 

18 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนโดยการมสี่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธาน ี

ปาณิศรา ยานิพันธ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโม 

20 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้ 
สารเคมีกำจดัศัตรูพืช the development of a participatory health 
promotion model among farmers using pesticides. 

วัชรากร กุชโร 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก 

85 รูปแบบการบำบดัรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพตดิโดยชุมชุมเป็นศูนย์กลาง 
กรณีศึกษาในหมูบ่้านแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม 

นิตยา ฤทธิ์ศร ี
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

167 ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสีย่ง 
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

ศิริรัตน์ ผ่านภพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหลห่ิน 

177 การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองในการปรับเปลีย่น 
พฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคมุระดบัน้ำตาลในเลือดไมไ่ด้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกคำใต้ ตำบลแม่ตบี  
อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

อำพรทิพย์ อุดทาโท 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกคำใต ้

214 การพัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกดว้ยการเยี่ยมบ้านและการพยาบาล
แบบตั้งเป้าหมายร่วมกันในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับ
น้ำตาลไมไ่ด้ มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมโซนศรรีาชา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี

พายุ เกณฑ์คง 
มิตรไมตรีสหคลินิก สาขาหนองยายบู่ 

219 การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่โดยการมสี่วนร่วมของ 
ภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษาบ้านโดน หมู่ที่ 6 ตำบลแวงดง  
อำเภอยางสสีุราช จังหวัดมหาสารคาม 

อารีภรณ์ โพธิบัต ิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคน 

284 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในกลุ่มทีม่ีภาวะพึ่งพิง 
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 

วรางคณา ศรภีูวงษ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขัว 



 

ประเภทผลงานปฐมภูมจิำนวน 13 ผลงาน (ต่อ) ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รหสัผลงาน 

 
ชื่อผลงานวจิยั 

 
ชื่อเจา้ของผลงาน/ 

หนว่ยงาน 

298 รูปแบบการมสี่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเด็กติด
สมาร์ทโฟน ตำบลช่ืนชม อำเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม 
The Community Participation Model in the Protection and 
Solutions of the Smartphone Addiction in Children at 
Chuen Chom Subdistrict, Chuen Chom District, Maha 
Sarakham province. 

 
ชยพล ยะวร 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอช่ืนชม 

411 การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณผีู้ป่วยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 โดย
ชุมชนเป็นฐานและมสี่วนร่วมภายใต้บริบทโรงพยาบาลระดับปฐมภมูิ
แห่งหนึ่ง 

ยุทธพิชัย ปาปะเถ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหว้า 

648 การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา-2019       
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนไทย - เมียนมาร ์

บุญฤทธ์ิ วงศ์เชวงทรัพย์ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

นวมินทราชินี 
699 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคใน 

กลุ่มผูส้ัมผัสโรคร่วมบ้าน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

สมลักษณ์ หนูจันทร ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข ้

 
 

745 การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปญัหาภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ 
และเด็ก 0-5 ปี ที่สอดคล้องกับบรบิทชุมชนชาติพันธ์ุลัวะ ตำบลภูคา 
อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

สมพงษ์ กันยะ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูคา 



 

 

ประเภทผลงานทุติยภมูิจำนวน 3 ผลงาน ดังนี้  

 
รหสัผลงาน 

 
ชื่อผลงานวจิยั 

 
ชื่อเจา้ของผลงาน/ 

หนว่ยงาน 

194 ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง
เพื่อเสรมิสร้างแรงจูงใจให้ความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วย
จิตเภทเรื้อรัง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี

อังคณา วังทอง 
โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

321 การพฒันาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol 
withdrawal) กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสู่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม  

อรนุช ไชยสันต ์
โรงพยาบาลยางสสีุราช จังหวัดมหาสารคาม 

625 การเปรยีบเทียบผลการรักษาระหว่างโปรแกรมกายภาพบำบัดร่วม 
กับคีโทโพรเฟนเจลและไดโคลฟีแนคเจลต่ออาการปวดหลังส่วนล่าง 
ในกลุ่มอาการโรคหมอนรองกระดกูสันหลังทับเส้นประสาทระยะแรก
เริ่ม: การทดลองแบบสุม่และมีกลุม่ควบคุม 

วิทยา หลงละเลิง 
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภทผลงานตติยภูมิจำนวน 7 ผลงาน ดังนี ้
 

 
 

รหสัผลงาน 

 
 

ชื่อผลงานวจิยั 

 
ชื่อเจา้ของผลงาน/ 

หนว่ยงาน 

63 อุบัติการณ์ของการจัดการความปวดที่ไม่เพียงพอในหออภิบาล
ศัลยกรรม 

ณภัทร ธิคม 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

64 ประสิทธิผลของการใช้ตารางปรับขนาดยา norepinephrine 
ต่อความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการบริหารยา norepinephrine ใน รพ.พระพุทธบาท 

ชาตรี ปันอิน 
โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

72 เปรียบเทยีบการใช้ Forced-Air Warming ด้วยวิธ ีModified Lower-
Body Cover กับ Commercial Lower-Body Cover เพื่อป้องกัน
อุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยท่ีผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่: การทดลองแบบ
สุ่มและมีกลุ่มควบคมุ 

วิลาวัลย์ สมด ี
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

223 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลทางโภชนาการผู้ป่วยท่ีให้ 
อาหารทางสายยาง (Enteral feeding) หอผู้ป่วยอายรุกรรม 3 
โรงพยาบาลลำปาง 

สุกัญญา เลาหธนาคม 
โรงพยาบาลลำปาง 

297 ผลของการปรับปรุงกระบวนการการดูแลผู้ป่วยในการลด 
ระยะเวลาจากการตดัสินใจผ่าตดัคลอดจนคลอดในสตรตีั้งครรภ์ที่ 
ได้รับการผา่ตัดคลอดฉุกเฉิน 

รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หริัญสาร 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

386 การคัดกรองปัจจยัเสี่ยงท่ีบ่งช้ีการใช้เมทแอมเฟตามีนในสตรตีั้งครรภ์ 
ที่ไม่ได้ฝากครรภ ์

ปิยนุช สายสุขอนันต ์
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

390 ผลของวิธีห้ามเลือดโดยคงการไหลเวียนเลือดต่ออุบัติการณ์การเกิด
ภาวะหลอดเลือดแดงเรเดยีลอุดตนัในผู้ป่วยหลังฉีดสีหลอดเลือด      
โคโรนารี: การศึกษาแบบสุ่มมีกลุม่ควบคุม 

กฤษณา พึ่งศรี 
โรงพยาบาลลำปาง 

  
 
 
 



 

ประเภทผลงานระดบัสนับสนุนบรกิารจำนวน 5 ผลงาน ดังนี ้
 

 
รหสัผลงาน 

 
ชื่อผลงานวจิยั 

 
ชื่อเจา้ของผลงาน/ 

หนว่ยงาน 

133 การศึกษาประสิทธิผลของอุปกรณช่์วยยึดจับเด็กเอกซเรย์ทรวงอก สุดาลักษณ์ จันทรเจรญิ 
โรงพยาบาลนาดูน 

193 การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในโรงพยาบาล 
ภายใต้สถานการณ์ภัยแล้ง 

ดวงรัตน์ ใจโพธิ ์
โรงพยาบาลปราสาท 

360 ผลการใช้วงล้อเสรมิธาตุเหล็ก FERROKID® 
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา 

สุฑามาศ ตานะเศรษฐ 
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี

551 มะกรูดขจัดภยั (กวนใจ) ใส่ใจผ้าสะอาด กาญจนา สันอ ี
โรงพยาบาลกงหรา 

732 รูปแบบ Tele Pharmacist บรหิารยากลุม่โอปิออยด์ (Opioinds) 
ที่บ้าน ในผู้ป่วย Palliative care ยุค New Normal อ.ยางสีสุราช 
จ.มหาสารคาม 

ศุภชัย แพงคำไหล 
โรงพยาบาลยางสสีุราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภทผลงานระดบัสนับสนุนบรหิารจำนวน 5 ผลงาน ดังนี ้
 

 
รหสัผลงาน 

 
ชื่อผลงานวจิยั 

 
ชื่อเจา้ของผลงาน/ 

หนว่ยงาน 

110 ประสิทธิผลของโปรแกรม “Upskill / Reskill / New normal 
skill” ของบุคลากรธุรกิจการท่องเที่ยว ในการป้องกัน 
การแพร่กระจายเชื้อโรคโควดิ-19 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความ 
มั่นคงและความปลอดภัยชายฝั่ง 
เศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน 

126 ผลการพัฒนาคลังยาของหน่วยบรกิารสาธารณสุขระดับปฐมภูม ิ
ในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยเน้นการพัฒนา 
โมดลูระบบยา 

ธิดารัตน์ ว่องทวีเจรญิพร 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

337 รูปแบบการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษาท่ีมคีุณภาพ 
ในผู้ป่วยโรคมะเร็งภายใต้นโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการทีไ่หนก็ได้ที่
พร้อมในเขตสุขภาพที่ 3 

อารีรัตน์ ฟองทอง 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แหง่ชาติ เขต 3 

นครสวรรค ์

369 “ตลุกหมโูมเดล”: การพัฒนาหมู่บา้นต้นแบบในการจดัการขยะ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

สมนึก หงษ์ยิ้ม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธาน ี

564 การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาลเพื่อให้เอื้อ 
ต่อการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลบางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

อุมาภรณ์ กำลังด ี
โรงพยาบาลบางไทร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภทผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์จำนวน 8 ผลงาน ดังนี ้
 

 
รหสัผลงาน 

 
ชื่อผลงานวจิยั 

 
ชื่อเจา้ของผลงาน/ 

หนว่ยงาน 

106 ถุงมือ TWO IN ONE ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความมัน่ 

คงและความปลอดภัยชายฝั่ง 
เศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน 

204 การศึกษาประสิทธิภาพและความแม่นยำของโปรแกรมคัดกรอง
เบาหวานจอตาอตัโนมตัิในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลศิรริาช  

นิดา วงศ์ชัยสุวัฒน์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

206 การพัฒนากระบวนการคัดกรองสำหรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ธนาสิทธ์ิ วิจิตราพันธ ์
โรงพยาบาลสันป่าตอง 

292 เครื่องมือช่วยมัดลวดในการทำผ่าตัดดามกระดูก 
(Wire twister in Orthopedics Surgery) 

จักรพงษ์ ขันธสิทธิ ์
โรงพยาบาลพระนครศรียุธยา 

293 ห้องคลอดแรงดันลบจากเครื่องฟอกอากาศ จักรพงษ์ ขันธสิทธิ ์
โรงพยาบาลพระนครศรียุธยา 

585 ผลของการใช้นวัตกรรมในการดูแลผู้พิการอมัพาตขาท่อนล่าง 
 

พิสิษฐ์ สมงาม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง 

739 Detudom Gel Pack วราภรณ์ สมด ี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

762 การพัฒนาระบบ Application PEWS ediatric Early warning 
score) ในเด็กเพื่อลดอัตราการตายของผู้ป่วยเด็กท่ีนอนรักษาใน
โรงพยาบาล 

จิรณฏั พวงแก้ว 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

                                                                                               
 
 
 

 



 

ประเภทผลงาน Meta R2R จำนวน 3 ผลงาน ดังนี ้
 

 
รหสัผลงาน 

 
ชื่อผลงานวจิยั 

 
ชื่อเจา้ของผลงาน/ 

หนว่ยงาน 

238 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตอ่คุณภาพชีวิตประชาชน 
จังหวัดปัตตาน ี

ชัยรัตน์ ลำโป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปตัตานี 

426 การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุม่โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชน: 
โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี 

จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ 
โรงพยาบาลนาตาล 

570 ผลของการพัฒนาการใช้กลไกชมรมผู้สูงอายตุ่อการขับเคลื่อน 
ระบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) 
ชุมชนเมืองสระบรุ ี

พันนิภา นวลอนันต ์
โรงพยาบาลสระบุร ี

  
 
 

 


