ประกาศโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ
ที่ R2R ๐๐๒/๒๕๖๒
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒
............................................
ตามที่ โ ครงการพั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จั ย ระดั บ ประเทศ ได้ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการประกวด
ผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สนับสนุนบริหารและบริการ นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ และMeta R2R เนื่องในโอกาสการจัดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (National
Health R2R Forum) ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ณ
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ทางานวิจัยควบคู่ไปกับงาน
ประจานั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ ได้ทาการพิจารณาผลงานทีส่ ่ง
เข้าประกวดทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๘ รางวัล
จาแนกเป็น ระดับปฐมภูมิ ๗ รางวัล ระดับทุติยภูมิ ๕ รางวัล ระดับตติยภูมิ ๗ รางวัล ระดับสนับสนุนบริหาร
และสนับสนุนบริการ ๗ รางวัล ระดับนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ๔ รางวัล ระดับ Meta R2R ๘ รางวัล ดังมีรายชื่อ
ผลงานและเจ้าของผลงานที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจารัศเลิศ)
หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ
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ประกาศรายชื่อผลงานวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจาปี 2562
ประเภทผลงานปฐมภูมิ จานวน 7 ผลงาน
รหัสผลงาน
161
166

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

ARE : การเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการบริการคนพิการ
อย่างต่อเนื่อง

ประจักร กองตัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านถ้า
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุตาบลบ้านกู่ กาทร ดานา
อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านโนนรัง

181

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ปณิธาน สนพะเนา
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หมื่ นไวย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตาบลโพนสูง

203

การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การข้ อ มู ล การตรวจคั ด กรองภาวะ หทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลนาจาน

331

การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหามารดาวัยรุ่นตาบลโคกก่อ โดยการ อนงค์ลักษณ์ เคนสุโพธิ์
มีส่ ว นร่ ว มของภาคีเครื อข่ายตาบลโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จ.มหาสารคาม
ตาบลโคกก่อ

638

รูปแบบการเสริมสร้างพลังและสายใยรักในการกระตุ้นพัฒนาการ สุดาทิพย์ ดวงพลพรม
เด็กอายุ 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ในครอบครัวที่มีผู้เลี้ยงดู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ไม่ใช่พ่อแม่
ตาบลสันป่าตอง

652

รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด รุ่งทิวา ศรีเดช
และชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลหัวเข่าแตก

Page 2 of 8

ประเภทผลงานทุติยภูมิ จานวน 5 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

41

การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรม อรทัย บัวคา
เตรียม-เตือนการนวดมดลูกต่อคุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือด โรงพยาบาลชานุมาน
หลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ

56

การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเชื่อมโยงโปรแกรม
เวชระเบียนโรงพยาบาลที่ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี

นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์
โรงพยาบาลนาตาล

189

การพัฒนาแนวทางการดู แลและติดตามเด็กโรคหืดภายใต้บริบท
ของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง

ยุทธพิชัย ปาปะเถ
โรงพยาบาลวาปีปทุม

542

ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2 ชนิดในฟันกรามแท้
ซี่แรก

สุธาสินี หลีวิจิตร
โรงพยาบาลควนขนุน

735

การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มีภาวะ ยุธิดา โยธาภักดี
ติดเชื้อในกระแสเลือดภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก
โรงพยาบาลนาเชือก
แห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการ
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ประเภทผลงานตติยภูมิ จานวน 7 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

15

การศึกษาปริมาณรังสีคงเหลือในร่างกายผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์
ชนิด Well-differentiated หลังจากได้รับการรักษาด้วยรังสี
I-131 ปริมาณสูง ณ โรงพยาบาลศิริราช

ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

72

การพัฒนาความสามารถของพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาล
ผู้ป่วยผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกต้นขา เครือข่ายโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษาเปรี ยบเทีย บผลของการให้ยานอนหลับชนิด
ลอราซีแพมกับยาหลอกต่ออาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการ
สับสนและคลื่นหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างแพนเค้กจากไข่แดงต้มสุก
สาหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง

บุบผา นพวรรณ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

321

ผลของดนตรีพื้นบ้านอีสานต่อการควบคุมความดันโลหิต
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

สุภาพ อิ่มอ้วน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

379

ผลของการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก
ด้วยคอมพิวเตอร์ต่อการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

อติพล คล้ายปักษี
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก้ว

737

ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่น
แบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน

ทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

90

192
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ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

เสาวนีย์ เนาวพาณิช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทผลงานสนับสนุนการบริการ จานวน 4 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

207

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ

212

ผลของการให้เลือดแบบแอนติเจนเข้ากันได้เพื่อลดการสร้าง
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์
alloantibody ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

372

LINE link แจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอด

710

รูปแบบการเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์ (Opioids) ในการดูแลผู้ป่วย ศุภชัย แพงคาไหล
วาระสุดท้ายที่บ้าน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
โรงพยาบาลยางสีสุราช
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ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
ภัคพีราพร สุขแก้ว
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

นภัสกร มวลชัยภูมิ
โรงพยาบาลพังโคน

ประเภทผลงานสนับสนุนการบริหาร จานวน 3 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

31

คัดกรองสมองเสื่อมอย่างไร ผู้สูงวัยได้ประโยชน์? : การพัฒนา กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง
องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และกระบวนการคัดกรองความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชน
อุดรธานี

410

ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์คลังยาในโรงพยาบาลเชียงแสน
และเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเชียงแสน

วัชรินทร์ ไชยถา
โรงพยาบาลเชียงแสน

520

การประเมินความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการส่งตรวจ
transthoracic echocardiography อย่างไม่เหมาะสม
ในโรงพยาบาลศิริราช

เกษรี ปั้นลี้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

Page 6 of 8

ประเภทผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ จานวน 4 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

206

ระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้เย็น

คมสันต์ ยศอินทร์
โรงพยาบาลบ่อเกลือ

387

CBI Self Service Alarm

สโรชา เทพรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

633

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกระจกตาแห้ง สุรเดช โพธิ์ศรีชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล

668

อุปกรณ์รองรับของเสียจากทวารใหม่ประดิษฐ์ด้วยยางพารา
ใช้กับถุงพลาสติกทั่วไป (THAI RUBBER COLOSTOMY)
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อธิคม ดาดี
โรงพยาบาลกระบี่

ประเภทผลงาน Meta R2R จานวน 8 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

131

ผลของการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามวิถีมลายู อาเภอ
หนองจิก

320

การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่ มโรค
จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนาตาล
ขนาดเล็ก (F3) โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี

355

การพัฒนากระบวนการพยาบาลอย่างเป็นระบบด้วยกลไก
มิติทางคุณภาพต่อความปลอดภัยและการเข้าถึงระบบบริการ
ของผู้ป่วย NICU โรงพยาบาลยโสธร

วิภาดา เชื้อศุภโรบล
โรงพยาบาลยโสธร

434

บูรณาการการดูแลผู้ป่วย Stroke แบบผสมผสานและชุมชน
มีส่วนร่วม โรงพยาบาลกุดชุม

นัทธมนต์ สายสอน
โรงพยาบาลกุดชุม

438

ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อจัดบริการปฐมภูมิ
ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
หนองนาก

พนิดา สมนันท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หนองนาก

469

การใช้ 3ส.ประสานพลังสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาคุณภาพงาน
การดูแลแม่และเด็ก จังหวัดปทุมธานี

พรทิพย์ คนึงบุตร
โรงพยาบาลปทุมธานี

724

การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดในเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี

อรทัย ศิลป์ประกอบ
โรงพยาบาลปทุมธานี

758

การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
(Sepsis) โรงพยาบาลป่าติ้ว

นิภาพร วงศ์ศรีทา
โรงพยาบาลป่าติ้ว

Page 8 of 8

นีลนาถ เจ๊ะยอ
โรงพยาบาลหนองจิก

