
รายช่ือผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ด้านคลินิก 
ห้องที่ 1 ห้องประชุมคณาพันธ์ 

การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2563 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
CO1 ผลของการใช้กระบวนการประสานรายการยาเพื่อลด

ความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ปุวยได้รับยาหลาย
ขนาน อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวจันทภรณ์ โสม
อินทร์ 

โรงพยาบาลหัวตะพาน 

CO2 พัฒนาแบบคัดกรองผู้ปุวยโรคหลอดเลอืดหวัใจ
เฉียบพลัน โรงพยาบาลหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางเมวดี ชูจิตต์ โรงพยาบาลหัวตะพาน 

CO3 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยภาวะ Sepsis โดยใช้
เคร่ืองมือประเมินเฝูาระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต 

นางสาวขนิษฐา บุญแก้ว 
และนางสาวณัฐรดา วงศ์
บา 

โรงพยาบาลหัวตะพาน 

CO4 ผลของการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยติดเชื้อใน
กระแสโลหิตต่อผลการรักษาของผูปุ้วยที่เขา้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

นางสาวศิรินภา สุทธิพรชยั  
และนางสาวพนิดา น าภา 

โรงพยาบาลเสนางค
นิคม 

CO5 การศึกษาสภาพอากาศที่มีผลต่อการวัดอุณหภูมิ
ร่างกายโดยใช้เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
ส าหรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
ในช่วงมีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID19) 

นางสาวณัฏฐ์ทิตา สุภิวงค์ 
นางสาวภัทราพร ลาภรัตน์ 
นางสาวธัญญารัตน์ ค า
มอญ และนางสาวเจนจิรา 
พันธ์เพ็ง   

โรงพยาบาลเสนางค
นิคม 

CO6 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลด ละ เลิก การดื่ม
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ผู้ปุวยรายกรณี) 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวบุษบา ทองโพธิ์ศรี โรงพยาบาลพนา 

CO7 กรณีศึกษาการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางขนิษฐา แสงสุริยา โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

CO8 การพยาบาลการให้การระงับความรู้สึกผ่าตัดท้อง
นอกมดลูกแตกที่มีภาวะช็อก : กรณีศึกษา 2 ราย 

นางสาวสมคิด พรมน้อย โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

CO9 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิด
รุนแรงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับการการคลอดก่อน
ก าหนด : กรณีศึกษา 2 ราย 

นางมาลัย ลือนาม โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

C10 การพยาบาลผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งใน
เลือด : กรณีศึกษา 

นางปวันรัตน์ มีชัยศุภฤกษ์ โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

C11 การพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัดมะเร็งล าไส้และต่อล าไส้
ใหญ่ส่วนปลายแบบ Low Anterior Resection : 
กรณีศึกษา 2 ราย 

นางสาวสายพิณ สุทธิ
สุวรรณ 

โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 



รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
C12 การพยาบาลผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) : กรณีศึกษา 
นางยุวรี ขุมทอง โรงพยาบาล

อ านาจเจริญ 
C13 การพยาบาลผู้ปุวยที่มีภาวะเลือดเปน็กรดแลคตกิ

เกินซึ่งเกิดจากการใช้ยาเมทฟอนร์มินที่ต้องได้รับการ
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมแบบเร่งด่วน 

นางณัฐวรา ทัศบุตร 
 

โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

C14 การพยาบาลผู้ปุวยที่มีภาวะเลือดเปน็กรดแลคตกิ
เกินร่วมกับระบบหายใจล้มเหลว : กรณีศึกษา 

นางเมธินันท์ ผิวข า โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

C15 การพยาบาลผู้ปุวยเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
ส่วนบนเฉียบพลันที่มีภาวะช็อค กรณีศึกษา 2 ราย 

นางสาวกฤษณา โฉมเฉลา โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

C16 การพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
เฉียบพลันที่ได้รับยา rt-PA ในงานผู้ปุวยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน : กรณีศึกษา 2 ราย 

นางธิดารัตน์ พรหมกสิกร โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

C17 กรณีศึกษา การพยาบาลอาชีวอนามัยผู้ปุวยวัณโรค
ต่อมน้ าเหลืองในบุคลากรโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

นางสุภัทรา ศุภโกศล โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

C18 การศึกษารายกรณีผู้ปุวยวัณโรคที่มีภาวะแทรกซ้อน
จากการรับยาในงานบริการผู้ปุวยนอก 

นางภณิตา วามะลุน 
 

โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

C19 ผลลัพธ์การค้นหาปัญหาที่เกิดเน่ืองจากยา Drug 
Related Problems (DRP) และการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมในผู้ปุวยโรคหืด (Asthma) โรงพยาบาล
ลืออ านาจ 

นางพนัชญา โฉมอุปฮาด โรงพยาบาลลืออ านาจ 

C20 พัฒนาแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลเพื่อยนิยอมใหย้า
ละลายลิ่มเลือด Streptokinase ในผู้ปุวยกล้ามเน้ือ
หัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก (STEMI) 

นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์                                                                           โรงพยาบาลหัวตะพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค 1 
ห้องที่ 2 ห้องประชุมดอกจาน 

การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2563  
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ   

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
PO1 ผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการคลินิกโรคเร้ือรัง

โดยการมีส่วนร่วมของคลินิกหมอครอบครัวต่อการ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 
2 ต าบลรัตนวารี อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวกาญจนรัตน์ ทอง
บุญ และคณะ 

โรงพยาบาลหัว
ตะพาน 

PO2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการ
ปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น
ไปเขตพื้นที่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8 ต าบลเค็งใหญ่ 
อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  ปีงบประมาณ 
2563 

นายโยธิน วามะลุน   รพ.สต.เค็งใหญ่ 
อ.หัวตะพาน 

PO3 การพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วย
การปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน 
พื้นที่ต้นแบบบ้านค าแหลม หมู่ที่ 4 ต าบลหัวตะพาน 
อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางพิไลภรณ์ ชารีรัตน์ รพ.สต.หัวตะพาน 
อ.หัวตะพาน 

PO4 ผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชานุ
มาน อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายภูวนันท์ สุวรรณไตรย์ โรงพยาบาลชานุมาน 

PO5 การศึกษาพฤติกรรมและความรู้ด้านอาหารในผู้ปุวย
โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ไม่ดี 
ในพื้นที่อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวนิตยา บุญท้าว โรงพยาบาลชานุมาน 

PO6 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปวุย
โรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โคกก่ง อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุลักขณา อุดมมา  
และนางปริยานุช เสริมแสง   

รพ.สต.โคกก่ง 
อ.ชานุมาน 

PO7 การประยุกต์ใช้การแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวกิ่งกมล พุทธบุญ 
นางสาวดอกไม้ ศรีสุวรรณ 
นางสาวอรุณนีย์ ข้อจักร์ 
นางสาวสุกัญญา ขยันท า  
และนางสาวภัทราพร ลาภ
รัตน์ 
 
 

โรงพยาบาลเสนางค
นิคม 



รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
PO8 พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของ

ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง 
อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาเจริญ 

นางสาวนพวรรณ นพ
เคราะห์ 

รพ.สต.โพนทอง 
อ.เสนางคนิคม 

PO9 พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจ าวัน
ของผู้ปุวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองคล้า อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวอ าไพ มุธรรม และ
นางสาวสุกัญญา โล่ห์ค า 

สสอ.เสนางคนิคม 

P10 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง
วัณโรคโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกัน
โรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในอ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุรีรัตน์ ถามะพันธ์ 
และนายพิทวัฒน์ จันมี 

โรงพยาบาลพนา 

P11 บทบาทและการมีส่วนร่วมในการควบคุมปูองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใน
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายน าพล ศรีสงคราม และ
นางจิราวรรณ ศรีสงคราม 

สสอ.พนา 

P12 คุณภาพชีวิต การสร้างความสุขต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวมของบุคลากรในสถานการณ์โควิด-19 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายวิเชียร เขียวเข้ม โรงพยาบาลปทุมราช
วงศา 

P13 การศึกษาผลการจัดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

นางวลัยพร เหล็กกล้า และ
คณะ 

โรงพยาบาลปทุมราช
วงศา 

P14 พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลลืออ านาจ 

นางสาววิลาวัลย์ หวินค า โรงพยาบาลลืออ านาจ 

P15 การศึกษาการนวดรีดเส้นรักษาอาการลมปลายปัต
ฆาตสัญญาณ 1 หลังในผู้สูงอายุ (Low back pain 
Deep Tissue Massage) 

นางจิรัชยาอร ไชโยธา โรงพยาบาลลืออ านาจ 

P16 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ต่อพฤติกรรมการปูองกันโรคความดันโลหิตสูงของ
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสงูบ้านไร่ขี ต าบลไร่ขี 
อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายชัยณรงค์ บุรัตน์ นาง
อรชร สุดตา และนายสวัสดิ์ 
งามเถื่อน 

รพ.สต.ไร่ขี 
อ.ลืออ านาจ 

P17 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวพื้นที่
ต าบลนายม อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวภัคดิ์พิมล ค ามุงคุณ 
และนายธีระยุทธ สาสาร 

รพ.สต.นายม 
อ.เมือง 

P18 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผูสู้งอายุ
ติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่ต าบลนาผือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางศิรัญญา บุตรสีทา รพ.สต.นาผือ 
อ.เมือง 
 
 



รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
P19 การพัฒนารูปแบบการปูองกันโรคไข้เลือดออกชุมชน

บ้านดอนไร่ ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวชนิพร ศรีระมาตร รพ.สต.คึมใหญ่ 
อ.เมือง 

P20 คุณภาพชีวิตผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของผูปุ้วย
เบาหวานที่มารับการรักษาคลินิกโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวบุษกร พรหมมาศ รพ.สต.ไก่ค า 
อ.เมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค 2 
ห้องที่ 1 ห้องประชุมคณาพันธ์ 



การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2563 
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

  

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
PO1 ผลของการดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัครเชี่ยวชาญ

ผู้สูงอายุต่อสุขภาวะของผู้สงูอายุโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสร้างถ่อใน ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอ
หัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางทับทิม ลอยหา รพ.สต.สร้างถ่อใน 
อ.หัวตะพาน 

PO2 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านนาคู ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุดารัตน์ พรม
สวัสดิ์ 

รพ.สต.บ้านนาคู 
อ.หัวตะพาน 

PO3 ผลส าเร็จของการใช้รูปแบบช่วยบ าบัดและติดตาม
การเลิกบุหร่ีแบบง่ายอ านาจเจริญ 4 ส. ต่อ
พฤติกรรมการเลิกบุหร่ีของผู้สมัครใจต าบลโคกสาร 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ  ปี 2563 

นางสาวสุดาลักษณ์ 
ช านาญเวช   

รพ.สต.โคกเจริญ 
อ.ชานุมาน 

PO4 ผลการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดย อสม.หมอ
ประจ าบ้านในการปูองกันผลกระทบทางสุขภาพจาก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกพริกในต าบล
ชานุมาน อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางณัฐนี ภูมิพันธ์ และ
นายปริญญา ภักดี 

รพ.สต.โนนกุง 
อ.ชานุมาน 

PO5 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน 
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุ่ง
เขียว อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวทวีพร ยืนยง   รพ.สต.บุ่งเขียว 
อ.ชานุมาน 

PO6 ผลของโปรแกรมการบริหารข้อเข่าด้วยทา่ฤๅษีดัดตน
ร่วมกับถุงสมุนไพรประคบร้อนต่อความปวดใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในเขตต าบลจานลาน 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุพัตรา เชื้อสิงห์ รพ.สต.จานลาน 
อ.พนา 

PO7 การศึกษาทัศนคติของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทยต่อการ
บ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 

นางสาวนงลักษณ์ มากดี    รพ.สต.อุ่มยาง 
อ.พนา 

PO8 ผลของการเสริมสร้างความรู้ การรับรู้ และ
พฤติกรรมการปูองกันการรับประทานเห็ดพิษ โดย
ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนบ้านชูชาติ อ าเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอ านาจเจริญ   

นางสาวระดาพร วงศ์
จันทร์ 

รพ.สต.ลือ 
อ.ปทุมราชวงศา 

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
PO9 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการต าบลจัดการ นายกฤติพงศ์ ไพบูลย์ รพ.สต.นาปุาแซง 



สุขภาพ ต าบลนาปุาแซง อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

มั่นคง อ.ปทุมราชวงศา 

P10 ผลของโปรแกรมการแปรงฟันแบบฝกึปฏบิัติจริง
ส าหรับผู้ปกครองต่อปริมาณคราบจุลินทรีย์ของ         
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลค าโพน 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายวุฒิชัย สันธิเสน                                                                                                          รพ.สต.ค าโพน 
อ.ปทุมราชวงศา 

P11 ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ปุวยโรคไตเร้ือรัง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมะยาง อ าเภอ
ลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสุภาวดี อริพันธ์ นาง
บังอร เสาหงส์ นางระดา
พร วิริยะกุล และนายอนุ
เชษฐ์ ทานะขันธ์ 

รพ.สต.ดงมะยาง 
อ.ลืออ านาจ 

P12 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีภาวะ
อ้วนลงพุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ศาลา อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางรัญชิดา หวังผล นาง
ปุญชรัสมิ์ ละชั่ว และนาย
เพชรรัตน์ วรรณโคตร 

รพ.สต.บ้านศาลา 
อ.ลืออ านาจ 

P13 ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB ต่อความ
ครอบคลุมในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ปุวยวัณโรค
รายใหม่ ต าบลโคกกลาง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางบุษบง สามาเลิศ และ
นางขนิษฐา ศรัณย์ธรรม
กุล 

รพ.สต.โคกกลาง 
อ.ลืออ านาจ 

P14 ความสุขของผู้ดูแลผูสู้งอายุทีม่ีภาวะติดบ้านติดเตียง  
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
กุดปลาดุก ต าบลกุดปลาดุก อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวจุฑามาศ ผาดไธ
สง 

รพ.สต.กุดปลาดุก 
อ.เมือง 

P15 ประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านักในการรักษา
กลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือหลังส่วนบนของผูม้ารับ
บริการในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเชือก 

นางเจริญศรี ประธาน 
และนายอุทัย ขันธุปัตน์ 

รพ.สต.บ้านเชือก 
อ.เมือง 

P16 การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่ปุวยด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ต าบลปลาค้าว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวธนาภรณ์ สร้างสุข สอน.ปลาค้าว 
อ.เมือง 

P17 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควัน
บุหร่ีมือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

นางสาวสุดารัตน์ โมระดา 
และคณะ 

รพ.สต.ห้วยไร่ 
อ.เมือง 

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
P18 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ. นายชัชวาล สรรพทรัพย์ รพ.สต.หนองมะแซว 



เพื่อปูองกันภาวะโรคความดันโลหิตสูงในอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลหนองมะแซว 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

อ.เมือง 

P19 การศึกษาความชุกของโรคภูมิแพและแพอากาศใน
ประชาชนต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวแคทรียา ไชยแสง รพ.สต.ดงบังพัฒนา 
อ.เมือง 

P20 การเสริมสร้างพลังอ านาจในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ าตาล
ไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภักดีเจริญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางทิพวรรณ ทิพวงศ์ รพ.สต.ภักดีเจริญ 
อ.เมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค 3 
ห้องที่ 2 ห้องประชุมเล็กช้ัน 1 ข้าง ICT 

การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2563  
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 



  

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
PO1 พฤติกรรมการใช้สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช

ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยอ อ าเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวปพิชญา ตาทอง รพ.สต.บ้านหนองยอ 
อ.หัวตะพาน 

PO2 พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประชาชนบ้านโคกเลาะ ต าบลหนองแก้ว อ าเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2563 

นายพิโน๊ส อมรวงศ์ นาย
เอกพันธ์ จันทป นายอภิ
เชษฐ จันทรภูมี และนาง
ทิวาพร พันธุชนะ 

รพ.สต.บ้านโคกเลาะ 
อ.หัวตะพาน 

PO3 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมคัดกรองพัฒนาการ
เด็ก 9, 18, 30 และ 42 โดย อสม. DSPM 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพุทธรักษา 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางพิศมัย ศรีริรมย์ รพ.สต.พุทธรักษา 
อ.ชานุมาน 

PO4 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการลด
น้ าตาลสะสมในเลือดของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวจันทร์สุดา สุดใจ สสอ.ชานุมาน 

PO5 ผลของการใช้โปรแกรมทันตสุขภาพต่อพฤตกิรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ปวุยโรคเบาหวานในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา
สะแบง ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวดอกคูณ บูชาพันธ์ รพ.สต.นาสะแบง 
อ.พนา 

PO6 ผลของการออกก าลังกายท่าฤาษีดัดตนต่อความอ่อน
ตัวในกลุ่มวัยท างานบ้านโพนเมือง อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวอักษร จารุวงศ์    รพ.สต.บ้านโพนเมือง 
อ.พนา 

PO7 ผลของโปรแกรมรู้ทันหวานน้อยอร่อยได้และการ
ออกก าลังกายโดยการร าไม้พลองต่อระดับความรู้
และระดับน้ าตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ 
 

นายระพีพันธ์ วงศ์สิทธิ์ รพ.สต.บ้านถ่อน 
อ.พนา 

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
PO8 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองไฮน้อย อ าเภอปทุมราชวงศา 

นางสาวธัญญลักษณ์ 
พุทธรักษา และนางทัศนีย์ 
วงค์จันทร์    

รพ.สต.หนองไฮน้อย 
อ.ปทุมราชวงศา 



จังหวัดอ านาจเจริญ 
P09 ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพต่อการรับรู้และพฤติกรรมการปูองกัน
ตนเองของกลุ่มญาติสายตรงที่ปุวยโรคมะเร็งตับ
มะเร็งท่อน้ าดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองข่า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวศศิธร ยานิพันธ์ รพ.สต.หนองข่า 
อ.ปทุมราชวงศา 

P10 รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 45 ปี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข ต าบลลือ อ าเภอปทมุ
ราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวปิยธิดา วิชัยดิษฐ์ รพ.สต.แสนสุข 
อ.ปทุมราชวงศา 

P11 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนต าบลดูแลผู้สงูอายุ
กลุ่มติดสังคมจากระดับอ าเภอสู่ระดับพื้นที่เชิงบูรณา
การ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวรณิดา กอมณีย์   สสอ.ปทุมราชวงศา 

P12 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคจิตเภทโดยการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวและแกนน าสุขภาพจิต 

นางสาวรสวลีย์ ธรรมสาร 
และนางขนิษฐา พิมพ์โพธิ์ 

รพ.สต.เปือย 
อ.ลืออ านาจ 

P13 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อ
พฤติกรรมการปูองกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ต าบลดงบัง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาววิไล พรหมบุตร 
นายสมบูรณ์ พันธ์บุตร  
นายกิ่งทอง หาวงศ์ และ
นายพิทักษ์ สิงห์บัวบาน 

รพ.สต.ดงบัง 
อ.ลืออ านาจ 

P14 ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตโรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบลบ้านดอนชี ต าบลดงบัง อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวอิสรียา อินท์บุตร 
นายชินพรรธน์ รุ่งจิรัชธน
บูรณ์ นางนิรัชยา สิงห์ศรี 
และนางสาวปัทมา เกษ
หอม 

รพ.สต.บ้านดอนชี 
อ.ลืออ านาจ 

P15 ประสิทธิผลของสมุนไพรพอกเข่าต่อระดับความปวด
เข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลบ้านฟูาห่วน ต าบลไร่ขี อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางไข่มุก นิลเพ็ชร์ นายวี
ระชาติ อ านาจวรรณพร 
นางสาวสโรชา พฤกษวัน 
และนางพุทศรี จุลจรูญ 

รพ.สต.บ้านฟูาห่วน 
อ.ลืออ านาจ 

P16 การพัฒนารูปแบบการปูองกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้
ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

นางศิรินุช ฉายแสง นาง
มนัสนันท์ ฝุายบุตร และ
นางวิภารัตน์ ไกยะวินิจ 

รพ.สต.โนนดู่ 
อ.เมือง 

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
P17 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาแต้โคกส าราญ 
ต าบลนาแต้ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัด

นายสุระเดช พรมนต์ รพ.สต.นาแต้ 
อ.เมือง 



อ านาจเจริญ 
P18 ผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการประคบ

สมุนไพรต่อความปวดของกล้ามเน้ือในผู้ที่มีอาการ
ปวดบ่าไหล่ สะบัก และต้นคอจากกลุ่มอาการปวด
กล้ามเน้ือและพังผืดของผู้ปุวยต าบลนาหมอม้า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุธาสินี พระโสภา รพ.สต.นาหมอม้า 
อ.เมือง 

P19 ปัจจัยที่ผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของ
ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านนาสีนวน ต าบลกุดปลาดุก อ าเภอเมือง  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์ รพ.สต.นาสีนวน 
อ.เมือง 

P20 สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มผู้
เข้ารับบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่ รพ.สต.บ้านค าน้อย 
ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเมืองอ านาจเจริญ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางนลินี กินาวงศ์ และ
คณะ 

รพ.สต.บ้านค าน้อย 
อ.เมือง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ด้าน R2R 
ห้องที่ 3 ห้องประชุมเล็กช้ัน 1 ข้าง ICT 

การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2563  
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ   

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
RO1 ผลของการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานตามค า

รับรองปฏิบัติราชการนายแพทย์สาธารสุขจังหวัด 
นายทนงศักดิ์ พึ่งโพธิ์ นาย
ธนากร โสเสมอ นาง

โรงพยาบาลพนา 



ของอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ประภัสสร ทองเทพ และ
นายนิรุตต์ พันธุ์อ่อน 

RO2 พัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลสัญญาณเตือนโรคเพื่อ
การเข้าถึงบริการผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน 

นางสาวรุ่งทิวา ทองแจ่ม โรงพยาบาลหัวตะพาน 

RO3 การพัฒนาระบบติดตามการนัดตรวจและรับยาของ
ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดย อสม.คู่หู
ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
จิกดู่ 

นางสาวฉมาพรรณ ฤาไชย รพ.สต.จิกดู่ 
อ.หัวตะพาน 

RO4 การพัฒนารูปแบบการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (โดยใช้รูปแบบคู่บัดดี้ขยีลู้กน้ ายุงลาย) 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น
ขุมเหล็ก อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายประสิทธิ์ ยืนสุข    รพ.สต.ขุมเหล็ก 
อ.หัวตะพาน 

RO5 ผลการใช้แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ร่วมกับ
กระบวนการบริหารระบบข้อมูลแบบใจแลกใจต่อ
ความครบถ้วนทันเวลาของการส่งรายงาน
ประจ าเดือนของ อสม. ใน รพ.สต.ค าเดือย 

นายรันดร ศรีริรมย์ นาง
มณฑา ใจหาญ และ
นางสาวมุธิตา พิลา    

รพ.สต.ค าเดือย 
อ.ชานุมาน 

RO6 ผลการพัฒนารูปแบบบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวย
นอกโดยกระบวนการ 3P-DALI ต่อความสมบูรณ์
การบันทึกข้อมูลและการให้รหัสโรค โรงพยาบาล
พนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวมัชฌิมา อินลี โรงพยาบาลพนา 

RO7 การพัฒนารูปแบบการบริหารยาพ่นสูดในผู้ปุวยโรค
หืดและปอดอุดกั้นเร้ือรังจากการมีส่วนร่วมของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ปวุยใน โรงพยาบาลปทุม
ราชวงศา 

นางจิราวรรณ ชาภักดี โรงพยาบาลปทุมราช
วงศา 

RO8 การพัฒนารูปแบบระบบน าส่งยาโรคเร้ือรังใน
สถานการณ์โรคระบาดโควิด อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางจันทร์จรีย์ ดอกบัว
และคณะ 

โรงพยาบาลปทุมราช
วงศา 

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
RO9 การศึกษาน าร่อง รูปแบบการรับบริการโรคเร้ือรังใน

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ (NCD new normal) 
นางธนิดา นิลนามะ และ
นางเจนจิรา จามพัฒน์ 

โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

R10 การพัฒนาระบบการนัดตรวจพิเศษทางรังสีใน
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

นายกฤษณะ ชาตาสุข 
และคณะ 

โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

R11 การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงของ
ข้อผิดพลาดในระบบบัญชี กลุ่มงานบัญชี 

นายณฐพงษ์ ธรรมบุญ โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 



โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
R12 การศึกษาหาเวลาที่เหมาะสมในการเตรียม Pack 

red cell (PRC) ด้วยวิธีตั้งทิ้งไว้ที่ตูเ้ย็นเก็บเลอืด งาน
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

นางพานิช ศรีเนตร โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

R13 ผลของการพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อใน
ระบบ HosXP ต่อการบ่งชี้ข้อมูลเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาลลืออ านาจ (Phase II) 

นางชนิดา สีวะกูล และ
นางสุมาลี ตะนุมาตร 

โรงพยาบาลลืออ านาจ 

R14 ผลการพัฒนาระบบการสั่งตรวจแลปประจ าปีใน
คนไข้ NCD ในระบบ HosXP โรงพยาบาลลืออ านาจ 

นางชนิดา สีวะกูล และ
นางสุมาลี ตะนุมาตร 

โรงพยาบาลลืออ านาจ 

R15 การพัฒนารูปแบบการควบคุมระดับ HbA1C ใน
ผู้ปุวยเบาหวานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) 
โรงพยาบาลลืออ านาจ 

นางชนิดา สีวะกูล นาง
สุมาลี ตะนุมาตร นาง
ดอกบัว บุรัตน์ นาง
กนกวรรณ ผิวทอง และ
ทีม PCT โรงพยาบาลลือ
อ านาจ 

โรงพยาบาลลืออ านาจ 

R16 การพัฒนาการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในผู้ปุวย
เบาหวานด้วย 3 สีฟันสวย กรณีศึกษาบ้านหนองไผ่ 
หมู่ 8 ต าบลอ านาจ อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางเพชรา มานุบุตร โรงพยาบาลลืออ านาจ 

R17 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ของบคุลากร
โรงพยาบาลลืออ านาจ อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ ปี 2563 

นางพรเพ็ญ ทาริวงศ์ และ
นางภคอร ธนูศิลป์ 

โรงพยาบาลลืออ านาจ 

R18 การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลลือ
อ านาจ 

นางกัญญาภัค ตุละวรรณ์ โรงพยาบาลลืออ านาจ 

R19 รูปแบบการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ในผู้ปุวยโรคเร้ือรัง 
โรงพยาบาลลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางพิไลพรรณ จันทประสาร 
นางพนัชญา โฉมอุปฮาด นาย
พงษ์พิทักษ์ มิกทา นางสาว
ศิริพรรณ คุณมี และนางสาวจิ
ราพร เทศภูมิ 

โรงพยาบาลลืออ านาจ 

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
R20 การพัฒนารูปแบบการติดตามการกินยาของผู้สูงอายุ

โรคเบาหวานด้วย “ปฏิทินยาเบาหวาน” 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าปลีก อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวพรทิพย์ จันดีสาร รพ.สต.น้ าปลีก 
อ.เมือง 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
ห้องที่ 4 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2563  

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
  

รหัส ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หน่วยงาน 
IO1 เคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ นายอภิชาติ วามะลุน โรงพยาบาลหัวตะพาน 
IO2 ผลของการใช้เคร่ืองแช่เท้าสมุนไพรไฮเทคในผู้ปุวย

เบาหวานที่มีอาการชาเท้า 
นางสาวศิรินารี พรมหล้า 
นายศราวุธ ปรางค์รัตน

โรงพยาบาลชานุมาน 



ศิลา นายภูวนันท์   
สุวรรณไตรย์ และนายนพ
พล ธาดากุล   

IO3 นวัตกรรมที่ถอดเข็มทางทันตกรรมแบบมือเดียว 
(One hand needle remover) 

นายธนพนธ์ วระโพธิ์ นาย
พัฒนา ขุนจิตรงาม และ
นายนพพล ธาดากุล 

โรงพยาบาลชานุมาน 

IO4 พี่ T จ๋า P มาแล้วจะ นายกฤษณะ ชาตาสุข 
และคณะ 

โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

IO5 LOCK หัว PIPE LINE Lock ไว้สบายใจ นางทัศนียา งามเนตร โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

IO6 Jelly Mango Multivitamin Supplement นางสาววิลาวัลย์ มหาไชย 
และนางพิไลพรรณ จันท
ประสาร 

โรงพยาบาลลืออ านาจ 

IO7 Supper Pineapple Gel เจลสับปะรดก าจัดกระ
เน้ือ 

นางพิไลพรรณ จันท
ประสาร 

โรงพยาบาลลืออ านาจ 

   
 
 


