
รายชื่อผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ห้องท่ี 1 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 ข้าง ICT 
การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2562 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
1O1 การพัฒนารูปแบบการปูองกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวขวัญธิดา นิ่มนวล รพ.สต.หนองมะแซว 
อ.เมืองอ านาจเจริญ 

1O2 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือปูองกัน
การตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในมารดาคลอดปกติ 
โรงพยาบาลหัวตะพาน 

นางนาตยา สวัสดิ์พล   รพ.หัวตะพาน 

1O3 ผลของการใช้แผนค าสั่งการรักษาผู้ปุวยติดเชื้อ 
ในกระแสเลือดในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลหัวตะพาน 

นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์ 
และคณะ 

รพ.หัวตะพาน 

1O4 ผลของกายบริหารโดยท่าฤๅษีดัดตนต่อระดับน้ าตาล
ในเลือดผู้ปุวยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสร้างถ่อใน อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

นางสาวเจนจิรา พันธ์เพ็ง รพ.สต.สร้างถ่อใน 
อ.หัวตะพาน 

1O5 “ประสิทธิผลของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปราบ
ลูกน้ ายุงลายประจ าคุ้มร่วมกับนวตกรรมปูนแดง
สมุนไพร” บ้านชะแงะ หมู่ 4 ต าบลโพนเมืองน้อย  
อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางปราณี สิงห์ขันธ์  
และคณะ 

รพ.สต.โพนเมืองน้อย 
อ.หัวตะพาน 

1O6 การใช้บัตรติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปุวยนอกที่ใช้ยาพ่นสูด
รูปแบบ metered dose inhaler โรงพยาบาล 
เสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายวันชนะ อุดมศรี   รพ.เสนางคนิคม 

1O7 การศึกษาเชื้อดื้อยาจากผลการเพาะเชื้อในผู้ปุวยที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาลลืออ านาจโดยการพัฒนา 
Program รายงานผลเพาะเชื้อในระบบ HosXP 
(Phase II) 

นางชนิดา สีวะกูล และ
นางสุมาลี ตะนุมาตร 

รพ.ลืออ านาจ 

1O8 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการ
ประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพ่ือการปูองกัน
ฟันผุให้แก่เด็กปฐมวัยโดยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเปือย อ าเภอลืออ านาจ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวชนากานต์  
กัญญวิมล 

รพ.สต.เปือย 
อ.ลืออ านาจ 

1O9 ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิต
สูงในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน 
ฟูาห่วน ต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางไข่มุก นิลเพ็ชร์ รพ.สต.บ้านฟูาห่วน 
อ.ลืออ านาจ 
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รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
1O10 ผลของการฟ้ืนฟูสุขภาพตามโปรแกรมผสมผสาน

การแพทย์แผนไทยต่อความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันของผู้พิการจากโรคหลอดเลือด
สมองในเขตอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายปรีชา พึ่งโพธิ์ ศูนย์แพทย์แผนไทย
พนา รพ.พนา 

1O11 ผลของการดูแลผู้ปุวยสมองเสื่อมและญาติโดย
เครือข่ายการดูแลผู้ปุวยสมองเสื่อมในชุมชน  
(ลูกแพง) โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางนุชจรีพร ทองวรณ์ 
นางจิราวรรณ มูลชาติ 
และนางศิริวรรณ 
เที่ยงตรง    

สสอ.พนา 

1O12 การพัฒนาแนวทางการวางแผนการรักษาพร้อมทั้ง
ติดตามสุขภาวะช่องปากในมารดาตั้งครรภ์
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

นางสาวนิศาชล โชคะสุต รพ.ปทุมราชวงศา 

1O13 ผลของการใช้ยาพอกเข่าร่วมกับการนวดกดจุด 
รอบเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าของโรคข้อเข่าเสื่อม
ในผู้สูงอายุ 

นางสาวจันนิราภรณ์  
วันทาพรหม  

รพ.สต.โนนงาม 
อ.ปทุมราชวงศา 

1O14 ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ตับและท่อน้ าดีจาก
โครงการ CASCAP โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาผาง ปีงบประมาณ 2561 

นายทนงศักดิ์ มุลจันดา รพ.สต.นาผาง 
อ.ปทุมราชวงศา 

1O15 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้โดยสื่อวีดีทัศน์ร่วมกับ
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับท่อน้ าดี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองข่า อ าเภอปทุมราชวงศา   

นางสาวศศิธร ยานิพันธ์        รพ.สต.หนองข่า 
อ.ปทุมราชวงศา 

1O16 ผลของโปรแกรมฤๅษีดัดตนต่ออัตราการนวดใน
เจ้าหน้าที ่รพ.ชานุมานที่มารับบริการนวดแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาล 
ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 

นายศราวุธ  
ปรางค์รัตนศิลา 

รพ.ชานุมาน 

1O17 รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้ากรณีตรวจพบ
เชื้อ Rabier Virus (RV) ในหัวสุนัข หมู่ 6  
บ้านนาสีดาน้อย ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ เดือนมีนาคม 2561 

นางณัฐวรา พันธ์หมุด  
และคณะ 

รพ.ชานุมาน 

1O18 ผลของการให้ข้อมูลราคายาต่อทัศนคติ พฤติกรรม
การใช้ยาผู้ปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่รับบริการที่
โรงพยาบาลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 

นายปัญญา กระบวนศรี   รพ.ชานุมาน 

1O19 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยที่มีภาวะติดเชื้อ 
ในกระแสโลหิตแบบรุนแรง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางเมธินันท์ ผิวข า   รพ.อ านาจเจริญ 

1O20 การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

นางสาวนฤมล ท้าวอนนท์
และคณะ 

รพ.อ านาจเจริญ 
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รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
1O21 ความรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผู้ปุวยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหล่าพรวน           
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาเจริญ 

นางสาวพยอม ทองใบ   รพ.สต.เหล่าพรวน 
อ.เมืองอ านาจเจริญ 

1O22 ผลของการดูแลตัวเองของผู้ปุวยเบาหวานเขตต าบล
ดอนเมย 

นางสาวกาณ์นิดา ขามผลา รพ.สต.ดอนเมย 
อ.เมืองอ านาจเจริญ   
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รายชื่อผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ห้องท่ี 2 ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 
การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2562 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
  

รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
2O1 ประสิทธิผลของการวัดความดันโลหิตที่บ้านและลด

อาหารเค็มต่อการลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
รายใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวจนัญญา โหง่นค า 
และคณะ 

รพ.สต.นาผือ        
อ.เมืองอ านาจเจริญ          

2O2 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน 
ติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

นางทิพวรรณ ทิพวงค์     รพ.สต.ภักดีเจริญ  
อ.เมืองอ านาจเจริญ 

2O3 การให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้าและการนวดเท้าด้วย
ตนเองต่อสภาวะเท้าในผู้ปุวยเบาหวานชนิดไม่พ่ึง  
อินสุลินที่คลินิกผู้ปุวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวสุดารัตน์ โมระดา   รพ.สต.ห้วยไร่       
อ.เมืองอ านาจเจริญ 

2O4 ปจัจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของ
ผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่พ่ึงอินซูลินในเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนหนามแท่ง ต าบล    
ค าพระ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
ปีงบประมาณ 2562 

นายบัวลา ลอยหา รพ.สต.โนนหนามแท่ง 
อ.หัวตะพาน 

2O5 รายงานการสอบสวนเฉพาะรายผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก บ้านจิกดู่ หมู่ที่ 1 ต าบลจิกดู่        
อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 

นายสมพร สังขฤกษ์ และ
นายสุนทร แก้วประเสริฐ     

รพ.สต.จิกดู่ 
อ.หัวตะพาน 

2O6 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปูองกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนบ้านสว่าง หมู่ที่ 2  
ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นายสุนทร โมทอง รพ.สต.โพนทอง 
อ.เสนางคนิคม 

2O7 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือชะลอไตเสื่อมของ
ผู้ปุวยที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 3 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบัง 

นางสาววิไล พรหมบุตร 
นางปฐมพร กาญจนสาร 
และนายพงษ์พันธ์  
แก้วแสน 

รพ.สต.ดงบัง 
อ.ลืออ านาจ 

2O8 ผลลัพธ์ของรูปแบบการดูแลผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 
ทีค่วบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ด้วย 
“สหายอ่อนหวาน” 

นางสาวสุภาวดี อริพันธ์ 
และคณะ 

รพ.สต.ดงมะยาง  
อ.ลืออ านาจ 
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รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
2O9 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ปุวย

ความดันโลหิตสูงเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือด
สมอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน้ าท่วม 
อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวจิตติมา ค าหล้า 
และนายชินพรรธน์  
รุ่งจิรัชธนบูรณ์ 

รพ.สต.บ้านน  าท่วม 
อ.ลืออ านาจ 

2O10 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการดูแลผู้ปุวยหลอด
เลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้ปุวยและ
ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแมด  
อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางไพรินทร์ ปฏิโชติ  
และคณะ 

รพ.สต.แมด 
อ.ลืออ านาจ 

2O11 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปูองกันโรค 
อุจจาระร่วงในตัวแทนครัวเรือนบ้านนาล้อม หมู่ 8 
ต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายชัยณรงค์ บุรัตน์  
และคณะ 

รพ.สต.ไร่ขี 
อ.ลืออ านาจ 

2O12 ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถแห่งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกายผสมผสาน
บาสโลบ ม้าย่อง และเต้นแอโรบิคของคนในชุมชน           
บ้านนาโนนที่มีภาวะอ้วน 

นายโกเวช ทองเทพ  
และคณะ 

รพ.สต.อุ่มยาง อ.พนา 

2O13 ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เราท าความดี
ด้วยหัวใจ 

นางวราภรณ์ ใจเย็น รพ.ปทุมราชวงศา 

2O14 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ าตาล 
ได้ไม่ดีโดยชมรมผู้สูงอายุบ้านเกษมสุข ต าบลลือ 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวระดาพร  
วงศ์จันทร์   

รพ.สต.ลือ 
อ.ปทุมราชวงศา 

2O15 การด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ บ้านโคกพระ ม.3  
ต.นาปุาแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ ด้วย
กลไกคณะกรรมการระบบสุขภาพต าบลนาปุาแซง 
(พชต) (คณะท างานไทนาปุาแซงบ่ถิ่มกัน) 

นางสาวพุทธธิดา ศรีวิชา 
และนายเสน่ห์ศักดิ์  
สีหารัตน์        

รพ.สต.วินัยด ี
อ.ปทุมราชวงศา 

2O16 ผลของโปรแกรมการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรค 
ความดันโลหิตสูงโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
ครอบครัว (อสค.) ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผาง อ าเภอปทุมราชวงศา      
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวขนิษฐา ตะลุตะก า   รพ.สต.นาผาง 
อ.ปทุมราชวงศา 

2O17 พัฒนารูปแบบการด าเนินงานควบคุมการบริโภค
ยาสูบในชุมชนยักษ์คุ 

นางทองทิพย์ มาระแสง 
และนายอัครพล ทิพย์มณี 

สสอ.ชานุมาน 
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รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
2O18 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจร่วมกับการ

สนับสนุนทางสังคมในการควบคุมความดันโลหิต 
ในผู้สูงอายุ ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางณัฐนี ภูมิพันธ์    รพ.สต.โนนกุง 
อ.ชานุมาน 

2O19 ผลการให้ทันตสุขศึกษาผ่านการสอนแปรงฟันแบบ
แห้งด้วยวิธีมอดิฟายด์แบสในผู้สูงอายุบ้านพุทธรักษา  
ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวหัทยา จ าปาหอม รพ.สต.พุทธรักษา 
อ.ชานุมาน 

2O20 การติดตามดูแลผู้ปุวยกระดูกต้นขาส่วนคอหัก 
โดยการดึงถ่วงน้ าหนักที่บ้าน 

นางสุมณีย์ เดชเสงี่ยมศักดิ ์
สอ.ธัญพิชชา สุดาชม  
และคณะ   

รพ.อ านาจเจริญ 

2O21 การพัฒนารูปแบบการปูองกันโรคไข้เลือดออกชุมชน
บ้านไร่แสนสุข ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวชนิพร ศรีระมาตร รพ.สต.คึมใหญ่ 
อ.เมืองอ านาจเจริญ 

2O22 การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบยาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางจันทร์จรีย์ ดอกบัว, 
นางสาวสุธิดา ปาบุตร 
และนางรัตนาภรณ์  
สระบัวค า 

รพ.ปทุมราชวงศา 

2O23 การสอบสวนการเสียชีวิตสงสัยจากการรับประทาน
เห็ดพิษ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ พฤษภาคม 2561 

นายอภิชัย สะดีวงศ ์ 
และคณะ 

รพ.อ านาจเจริญ 
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รายชื่อผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation ด้านคลินิก 
การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2562 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
  

รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
C1 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแล

ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 คลินิก 
โรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลหัวตะพาน 

นางจารุพร จารุจิตร รพ.หัวตะพาน          

C2 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแล
แบบประคับประคองส าหรับผู้ปุวยเบาหวานที่มีภาวะ
โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไม่ได้รับการบ าบัด
ทดแทนไต โรงพยาบาลหัวตะพาน   

นางสาวปาริชาติ 
จ าปาหอม 

รพ.หัวตะพาน 

C3 ผลของการประเมิน Medication reconciliation 
โดยใช้ “ใบ Home med อัจฉริยะ” เพ่ือลดความ
คลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาเดิม ณ หอผู้ปุวยใน 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 

นางสาวกานต์ธิดา  
สาระวัน   

รพ.เสนางคนิคม 

C4 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอด
ในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงโดยวิธี AFB และวิธีตรวจทาง 
อณูชีววิทยา (GeneXpert) 

นางชนิดา สีวะกูล และ
นางสุมาลี ตะนุมาตร 

รพ.ลืออ านาจ 

C5 ผลลัพธ์ของการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคของ
ผู้ปุวยคลินิก NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางพิไลพรรณ  
จันทประสาร และคณะ              

รพ.ลืออ านาจ 

C6 ผลลัพธ์การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ปุวยโรคหืด
แผนกผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลลืออ านาจ 

นางสาวพนัฎชนันทน์  
ผิวบาง และคณะ            

รพ.ลืออ านาจ 

C7 ผลของการใช้สมุนไพรพอกเข่าผู้สูงอายุที่ข้อเข่าเสื่อม
ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาดใหญ่ 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาววารุณี 
จันทรพรหม    

รพ.สต.ตาดใหญ่ 
อ.ปทุมราชวงศา 

C8 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ปุวยโรคปอดอักเสบ 
ต่ออัตราการเกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้อใน 
กระแสเลือดและค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาล 
ชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวจุฑารัตน์ ค่าแพง   รพ.ชานุมาน 

C9 การพัฒนารูปแบบการดูแลมารดาหลังคลอดที่มี 
แผลฝีเย็บเพือ่ลดอัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยกและ
แผลฝีเย็บติดเชื้อโดยการจัดการรายกรณี 

นางสาวรัตนาพร ศรีริรมย์ 
และนางสาวอรทัย บัวค า 

รพ.ชานุมาน 
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รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
C10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวย Sepsis  

ในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม 
นางวราภรณ์ ผังดี และ
นางฉวีวรรณ มุทาวัน   

รพ.อ านาจเจริญ 

C11 การประเมินผลการปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ปุวย 
ที่มีการท างานของไตบกพร่องที่นอนรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

นางวลัยพร แปลงมาลย์ รพ.อ านาจเจริญ 

C12 การส่งเสริมการปฏิบัติเพ่ือปูองกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อดื้อยา 

งานปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล  

รพ.อ านาจเจริญ 
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รายชื่อผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation ด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค 
การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2562 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
  

รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
P1 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝุาเท้าร่วมกับการ

ประคบด้วยแผ่นประคบสมุนไพรเพื่อลดอาการ 
ชาเท้าในผู้ปุวยเบาหวานในเขตต าบลนาแต้  
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวบุษกร พรหมมาศ รพ.สต.นาแต ้
อ.เมืองอ านาจเจริญ          

P2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาโพธิ์ 
ต าบลนาวัง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายมัธยัสถ์ ธรธนสิริวัฒน์ รพ.สต.นาโพธิ์ 
อ.เมืองอ านาจเจริญ 

P3 ภาวะซึมเศร้าและบริบทชีวิตของผู้ปุวยเบาหวานใน
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
นายม อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางภัคดิ์พิมล แสงทอง   รพ.สต.นายม       
อ.เมืองอ านาจเจริญ 

P4 บทบาทผู้ดูแลในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลนาหมอม้า อ าเภอเมือง 
จงัหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวธิดารัตน์  
อัณทะเดช   

รพ.สต.นาหมอม้า      
อ.เมืองอ านาจเจริญ 

P5 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่มีรสหวานที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดู่ ต าบลสร้างนกทา  
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนดู่ 

นางวิภารัตน์ ไกยะวินิจ   รพ.สต.โนนดู ่
อ.เมืองอ านาจเจริญ 

P6 การศึกษาสาเหตุการผิดนัดของผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านขุมเหล็ก อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นายประสิทธิ์ ยืนสุข    รพ.สต.บ้านขุมเหล็ก 
อ.หัวตะพาน 

P7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
เพ่ือปูองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

นางปัญจพร พิมราช  
และนางสิรินดา วงศ์ตรี 

รพ.สต.ค าพระ 
อ.หัวตะพาน 

P8 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ปุวย
โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองยอ โดย 
ทีมเพ่ือนคู่หูสุขภาพ (Healthy Buddy at Home) 

นางสาวปพิชญา ตาทอง 
และนางสาวณภัส กิ่งแก้ว 

รพ.สต.หนองยอ 
อ.หัวตะพาน 
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รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
P9 การพัฒนารูปแบบการยืดเส้นและการสร้างกล้ามเนื้อ  

เพ่ือลดการบาดเจ็บระหว่างและหลังการ 
ออกก าลังกายโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ต าบลหนองแก้ว อ าเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายอนุชิต ประแดงปุย รพ.สต.บ้านโคกเลาะ 
อ.หัวตะพาน 

P10 พัฒนารูปแบบการเฝูาระวังปูองกันโรคไข้เลือดออก
โดยการจัดการขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย
โดยชุมชน (กรณีศึกษาบ้านหนองขอน ต าบล 
หัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ) 

นางสาวพิไลภรณ์ ชารีรัตน์                                              รพ.สต.หัวตะพาน 
อ.หัวตะพาน 

P11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ต าบลเค็งใหญ่  
อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 
2562 

นายโยธิน วามะลุน รพ.สต.เค็งใหญ่ 
อ.หัวตะพาน 

P12 พฤติกรรมการออกก าลังกายและการบริโภคอาหาร
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุกัญญา โล่ห์ค า    สสอ.เสนางคนิคม 

P13 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ใช้สารเสพติด 
ที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ าบัด   
โรงพยาบาลลืออ านาจ 

นางจุฬาลักษณ์ พลชนะ 
และนายชาญชัย  
บุตรเวียงพันธ์   

รพ.ลืออ านาจ 

P14 การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ปุวย 
วัณโรคต าบลโคกกลาง 

นางบุษบง สามาเลิศ และ
นางสาวปณิธาน ชัยทอง 

รพ.สต.โคกกลาง 
อ.ลืออ านาจ 

P15 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ด้วยการให้
สุขศึกษาร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนชี ต าบลดงบัง  
อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวปัทมา เกษหอม   รพ.สต.บ้านดอนชี 
อ.ลืออ านาจ 

P16 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 
มีผลต่อการลดน้ าหนักของประชาชนที่มีภาวะ 
อ้วนลงพุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านศาลา ปี 2562 

นายอ าพร ธนูศิลป์ รพ.สต.บ้านศาลา 
อ.ลืออ านาจ 

P17 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของผู้สัมผัส
ร่วมบ้านผู้ปุวยวัณโรคโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ
ในการปูองกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม   
ในอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุรีรัตน์ ถามะพันธ์  
นายพิทวัฒน์ จันมี  
และนางสุรางค์รัตน์  
อึ งวนิชบรรณ 

รพ.พนา 
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รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
P18 ประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นเพ่ือบรรเทา

อาการปวดเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในเขตต าบล
จานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุพัตรา เชื อสิงห์ รพ.สต.จานลาน  
อ.พนา 

P19 ผลของโปรแกรมห้าหอไม่ง้อบุหรี่ต่อความรู้ 
พฤติกรรม และค่าความจุปอดของผู้ติดบุหรี่                           
หมู่ 11 บ้านนาสะแบง อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางประภัสสร ทองเทพ 
และคณะ   

รพ.สต.บ้านนาสะแบง 
อ.พนา 

P20 ผลของการออกก าลังกายท่าฤาษีดัดตนต่อความ 
อ่อนตัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุบ้านโพนเมือง 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวอักษร จารุวงศ์ 
และนางลัดดาวัลย์ โพธิ์ทา 

รพ.สต.โพนเมือง 
อ.พนา 

P21 รูปแบบการด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์
ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวรณิดา กอมณีย์ 
และนายภัทรวธรรน์ ค าดี          

สสอ.ปทุมราชวงศา 

P22 ผลการพัฒนารูปแบบการคัดกรองพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมโดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาปุาแซง  
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางนวลอนงค์ ปะตะสังค์ รพ.สต.นาปุาแซง 
อ.ปทุมราชวงศา 

P23 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับ 
แรงสนับสนุนทางสังคมโดย อสม.ตาไวเพ่ือเฝูาระวัง
อันตรายจากผลิตภัณฑ์เขตโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสามแยก 

นางสาวศิริพร ฉัตรจังหรีด รพ.สต.สามแยก 
อ.ปทุมราชวงศา 

P24 การศึกษารูปแบบการด าเนินงานหมู่บ้านสมุนไพร
บ้านค าย่านาง ต าบลนาปุาแซง อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางพุทธรัตน์ ศรีลาศักดิ์ 
และนางสุนันทา  
มานะพิมพ์      

รพ.สต.นาปุาแซง 
อ.ปทุมราชวงศา 

P25 ประสิทธิผลของกระบะกดจุดนวดเท้าสมุนไพร
บรรเทาต่ออาการชาฝุาเท้าของโรคเบาหวาน   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข                                                                                     

นายเมธาวี ดาทา        รพ.สต.แสนสุข 
อ.ปทุมราชวงศา 

P26 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการ
ควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ปุวยโรค 
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไฮน้อย 

นางสาวธัญญลักษณ์ 
พุทธรักษา 

รพ.สต.หนองไฮน้อย 
อ.ปทุมราชวงศา 
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รายชื่อผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2562 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
  

รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
I1 ถังขยะกันลิง รุ่น ดันทุรัง นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์ และ

นายนิวัตน์ ทองอุบล 
รพ.พนา 

I2 Suction เก่าเปุาท่ีนอน (ลม)                                               นายอภิชาติ วามะลุน รพ.หัวตะพาน          
I3 Chest compression Guide นวดหัวใจดี 

มีชัยไปกว่าครึ่ง 
นพพร แก้วกล้า และคณะ รพ.หัวตะพาน 

I4 ปลอกหมอนโอบปีกนก กกลูกน้อยให้ปลอดภัย นางสาวจุไร บาระมี  
และคณะ 

รพ.หัวตะพาน 

I5 Papaya Latex Plaster : พลาสเตอร์ยางมะละกอ
ก าจัดหูด 

นางพิไลพรรณ  
จันทประสาร และคณะ 

รพ.ลืออ านาจ 

I6 นวัตกรรมยางยืดต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 
ในกลุ่มผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการ 
อ่อนแรงครึ่งซีกในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวณัฏฐ์ทิตา สุภิวงค์, 
นางสาวธัญญารัตน์  
ค ามอญ และ 
นางสาวภัทราพร ลาภรัตน์ 

รพ.เสนางคนิคม 

I7 ถุงใส่มูลฝอยรีไซเคิล ลดรายจ่าย ลดภาวะโลกร้อน  
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ว่าที่ร.ต.หญิงดวงใจ โสภา 
และนางสุนิดา แสงย้อย 

รพ.ปทุมราชวงศา 

I8 เทคนิคการก าจัดและลดเชื้อราในแผ่นรองขั้ว 
กระตุ้นไฟฟูา งานกายภาพบ าบัด รพ.ปทุมราชวงศา 

นางฐิติชญา วงค์เทพ  
และคณะ 

รพ.ปทุมราชวงศา 

I9 ผ้าปิดตารักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 
แบบรียูช 

นางณัฏฐินี วิลัยรัตน์  
และคณะ 

รพ.ปทุมราชวงศา 

I10 เก้าอ้ีอบตะเข็บทอง คุณภาพเบอร์ 5 ประหยัด 
ปลอดภัย ประสิทธิภาพเยี่ยม 

นางพุทธรัตน์ ศรีลาศักดิ์ รพ.สต.นาปุาแซง 
อ.ปทุมราชวงศา 

I11 ประสิทธิภาพของธูปดอกดาวเรืองในการไล่ยุง 
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ค าโพน ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวขัตติยา จันทร์แดง 
และนางสาวกมลชนก  
ต่อชาติ        

รพ.สต.ค าโพน 
อ.ปทุมราชวงศา 

I12 แช่เท้าสมุนไพรไฮเทค นางสาวศิรินารี พรมหล้า 
นายภูวนันท์ สุวรรณไตรย์ 
และนายนพพล ธาดากุล 

รพ.ชานุมาน 

I13 นวัตกรรม (ฐานปรับปริมาณยาฉีดอินซูลิน) นางสาวจุฑามาศ สืบสิน  
และคณะ 

รพ.ชานุมาน 
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รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
I14 นวัตกรรมที่ถอดเข็มทางทันตกรรมแบบ one hand 

technique 
นายธนพนธ์ วระโพธิ์  
และนางสุพัตรา นาอุดม 

รพ.ชานุมาน 

I15 นวัตกรรมไม้ดามยืด-หด ลดเวลา งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและ
นิติเวช   

รพ.ชานุมาน 

I16 ประคบได้ไม่ต้องเปลี่ยน (Herbal compress has 
not changed) 

นายศราวุธ  
ปรางค์รัตนศิลา  
และนายนพพล ธาดากุล 

รพ.ชานุมาน 

I17 สายรัดผ้าปิดตาทารกตัวเหลือง (ต่อเนื่อง Phase 2) นางปิยมาภรณ์ ทองโส  
และนางฉวีวรรณ มุทาวัน   

รพ.อ านาจเจริญ 

I18 การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ 
คปสอ. เมืองอ านาจเจริญ 

นายสฤษดิ์ สาระไทย และ
เครือข่าย คปสอ.เมือง
อ านาจเจริญ 

รพ.อ านาจเจริญ 

I19 Reuse of Single – use Sterile Glove นางสาวกฤษณา โฉมเฉลา  
นายกรณ์ สิงหาสาร  
และคณะ 

รพ.อ านาจเจริญ 

I20 สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปูองกันนกพิราบเกาะบนอาคาร
แบบเฉพาะจุด 

นายสฤษดิ์ สาระไทย   รพ.อ านาจเจริญ 
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รายชื่อผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation ด้าน R2R 
การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2562 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
  

รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
R1 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการ

ใช้สื่อนวัตกรรมใบนัดการบ้านฝึกกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปี โรงพยาบาลหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาววิภาวรรณ  
เผ่าหอม 

รพ.หัวตะพาน 

R2 ประสิทธิผลการรักษาอาการโรคออฟฟิตซินโดรม 
ด้วยการนวดสปาร่วมกับนวดแบบราชส านัก 

นางจิรัชยาอร ไชโยธา   รพ.ลืออ านาจ 

R3 ผลลัพธ์การตรวจเฝูาระวังการจ าหน่ายยาในร้าน 
ขายของช าโดยอาศัยความร่วมมือเจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบประจ าพ้ืนที่อ าเภอลืออ านาจ   

นางพิไลพรรณ  
จันทประสาร และ 
นางพินิตย์ ทานะขันธ์   

รพ.ลืออ านาจ 

R4 การพัฒนารูปแบบการจัดการคู่ยา LASA DRUG 
ห้องจ่ายยานอกเพ่ือลด Medication Error 

นางสาวลลินทิพย์ ทองผา 
และคณะ 

รพ.ลืออ านาจ 

R5 ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ปุวยนอกให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (สนย.) 
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลืออ านาจ                  

นางสาวกัญญาภัค  
กาญจนสิงห์ และ 
นางวิไลวรรณ สีงาม 

รพ.ลืออ านาจ 

R6 การติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 
โดยใช้ดัชนีชี้วัด Performance Point Dashboard 
Designer 

นางพรเพ็ญ ทาริวงศ์  
นางภคอร ธนูศิลป์ และ
นายวิทวัส แสวงผล  

รพ.ลืออ านาจ 

R7 การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ปุวยนอกที่ติดเชื้อ HIV 
และผู้ปุวย AIDS โรงพยาบาลลืออ านาจ 

นางสาวศิริพรรณ คุณมี 
และคณะ 

รพ.ลืออ านาจ 

R8 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด
ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในเขตอ าเภอ 
ปทุมราชวงศา 

นางวลัยพร เหล็กกล้า 
และนางสาวยุภาพร  
สราญรมย์ 

รพ.ปทุมราชวงศา 

R9 ใกล้บ้านใกล้ใจ นางวนิดา กระบวนศรี 
และเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉิน      

รพ.ชานุมาน 

R10 รูปแบบการพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนสิทธิ UC 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายรันดร ศรีริรมย์   รพ.สต.ค าเดือย 
อ.ชานุมาน 

R11 ไลน์แอด (Line @) แจ้งเตือนลดคลาดเคลื่อนการ
ไดร้ับยาผู้ปุวย TB โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลห้วยทม อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ  
ปี 2562 

นางสาวนภัทร กุระจินดา รพ.สต.ห้วยทม 
อ.ชานุมาน 
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รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 
R12 พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลผู้ปุวยแรกรับ 

หลังผ่าตัด                                                                  
นางสาวเครือวัลย์  
นุตภิบาล และคณะ    

รพ.อ านาจเจริญ 

R13 การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด นางสาวดอกเกด เอ้ือเฟ้ือ, 
นางสาววิราวรรณ ใจทอง 
และคณะ 

รพ.อ านาจเจริญ 

R14 การพัฒนารูปแบบการบันทึก Stroke Fast Track นางสาวภาวิณี ขันธ์เพชร   รพ.อ านาจเจริญ 
R15 การพัฒนารูปแบบการบันทึกการพยาบาลผู้ปุวย

ฉุกเฉินเร่งด่วนวิกฤตและผู้ปุวยฉุกเฉินเร่งด่วน                                 
นางสาววัชราพร ทาสี   รพ.อ านาจเจริญ 

R16 การลดอัตราการปนเปื้อนจากตัวอย่างเลือด 
เพ่ือเพาะเชื้อที่ส่งจากห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

นางสาววัชราพร ทาสี รพ.อ านาจเจริญ 

R17 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการปูองการผ่าตัดผิดคน 
ผิดข้าง ผิดต าแหน่งในผู้ปุวยที่จะเข้ารับการผ่าตัด 

นางวิมล ปาณะวงษ์  
นางประภาพร พลงาม 
และนายทศพล  
โพธิ์พระทอง    

รพ.อ านาจเจริญ 

R18 การพัฒนารูปแบบการรับส่งเวรแบบ SBAR นางสาวชัชฎา สายพา 
และคณะ 

รพ.อ านาจเจริญ 

R19 พัฒนางานแลปฟันปลอม นางสรินนา ฤทธิทิศ  
และคณะ    

รพ.อ านาจเจริญ 

R20 ผลของการใช้โปรแกรมการจ ากัดแปูง (Low Carb) 
ในการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ปุวยร่วมกับการใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม โรงพยาบาลพนา ปี 2562 

นางอรชร ปอแก้ว และ
นายทรงอภิรัชต์ อ่อนอัฐ   

รพ.พนา 

 


