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ผลการประกวดผลงานวิชาการประจ าปี 2561 

    ประเภท Oral Presentation 
ห้องที่ 1 

ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
ดีเด่น ผลของการวางแผนการจ าหน่ายโดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D      

ต่อระยะเวลานอนโรงพยาบาลและการกลับมารักษาซ้ าของผู้ป่วยเด็ก
โรคปอดอักเสบอายุ 0-5 ปี ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางนุชจรีพร ทองวรณ์ 
รพ.พนา   

ดีเด่น การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับ     
ลิโดเคนร้อยละสิบในการส่องกล้องโพรงจมูก 

นางสาววัชรวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ 
รพ.อ านาจเจริญ 

ดี ประสิทธิผลของเทคนิคการให้ค าปรึกษาเสริมสร้างแรงจูงใจเฉพาะราย
ต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี
ภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 3 ที่ เข้ารับการรักษาที่คลินิกชะลอไตเสื่อม
โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

นางสาววราภรณ์ พินโย 
รพ.เสนางคนิคม    

ดี ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญด้วยกระบวนการ “I’M PHANA” คปสอ.พนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 

นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์  
และนายธนากร โสเสมอ 

รพ.พนา 
ดี ผลการนวดพ้ืนฐานบ่า (ราชส านัก) ต่อระดับความดันโลหิตและชีพจร 

ในผู้ป่วยที่มารับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โรงพยาบาลชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 

นายศราวุธ ปรางค์รัตนศิลา 
รพ.ชานุมาน   

ดี รูปแบบการด าเนินงานของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพ่ืองาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพต าบลปลาค้าว อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ 

ว่าทีร่้อยตรีหญิงธัญมล ช่วงโชติ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ปลาค้าว  

อ.เมืองอ านาจเจริญ    
ชมเชย ผลของคู่หูเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย

เบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโป่งหิน ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 

นางสาวทับทิม สุวรรณกูฏ 
รพ.สต.โป่งหิน อ.เสนางคนิคม 

ชมเชย การติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยา Simvastatin ร่วมกับ Amlodipine 
ใน รพ.ปทุมราชวงศา 

นายสิทธิชัย หงส์ชารี  
และนางจันทร์จรีย์ ดอกบัว 

รพ.ปทุมราชวงศา 
ชมเชย การพัฒนาแนวทางเพ่ือลดอัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดของทารก

แรกเกิด โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้วยเทคนิค 
Double clean – double check 

นางนันทนา เขียวเข้ม, นางณัฏฐินี วิลัยรัตน,์ 
นางกาญจนาภรณ์ สังสนา  
และนางสาวปรางวดี ทุมภู  

รพ.ปทุมราชวงศา 
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ห้องที่ 1 (ต่อ) 
ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
ชมเชย ผลของโปรแกรมออกก าลังกายแบบไท่เก๊ก 8 ท่านาสะแบงร่วมกับ   

แผงไข่มะกรูดบรรเทาชาต่อระดับน้ าตาลในเลือดและอาการชาปลาย
เท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน หมู่ที่ 6 บ้านนาสะแบง ต.พระเหลา อ.พนา 
จ.อ านาจเจริญ 

นายดิเรก คณรัตน์ 
รพ.สต.นาสะแบง อ.พนา   

 

ห้องที่ 2 
ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
ดีเด่น พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดย

ลูกฮัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพุทธรักษา อ าเภอชานุมาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางพิศมัย ศรีริรมย์ 
รพ.สต.พุทธรักษา อ.ชานุมาน     

ดี ผลของการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการรายบุคคลแบบมีส่วนร่วม ใน
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ าตาลอยู่ ในช่วงสีแดงจาก
ปิงปองจราจร 7 สีในโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

นางสาวสุกัญญา ขยันท า 
รพ.เสนางคนิคม   

ดี ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลดงมะยาง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวสุภาวดี อริพันธ์ และคณะ 
รพ.สต.ดงมะยาง อ.ลืออ านาจ 

ชมเชย ผลของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอฟันชุมชนในการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุต าบลหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นายธีระยุทธ สาสาร 
รพ.สต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน 

ชมเชย ผลของการใช้ยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดบวมเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อมท่ีมารักษาในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายปฐมพงศ์ มีธรรม, นางศิริวรรณ 
เที่ยงตรง และนางสาวอักษร จารุวงศ์ 

รพ.พนา   
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ด้านคลินิก 
ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 

ดี ผลของการปรับใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่องระหว่างจุดคัดกรอง
ผู้ป่วยและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลลืออ านาจ 

นางสาวสุรภา หาระสาร 
รพ.ลืออ านาจ 

ชมเชย การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผสมผสาน
ศาสตร์ด้านกายภาพบ าบัดและการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล       
ลืออ านาจ 

นางสาวปวีณา สลางสิงห์,  
นางสาวทับทัย เสาศิริ,  

นางพิไลพรรณ จันทประสาร และคณะ 
รพ.ลืออ านาจ 

ชมเชย การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
ที่มาด้วยภาวะ acute exacerbation เพ่ือลดอัตราการ Re-admit ใน 
28 วัน โรงพยาบาลลืออ านาจ 

นางกนกวรรณ ผิวทอง  
และทีมน าทางคลินิก  

รพ.ลืออ านาจ    
 

ด้านส่งเสริม ควบคุมและป้องกันโรค 
ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
ดีเด่น การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางจันทร์จรีย์ ดอกบัว และคณะ 

รพ.ปทุมราชวงศา 
ดี รูปแบบการด าเนินงานอาหารปลอดภัยในเขตอ าเภอปทุมราชวงศา 

จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางจิราวรรณ ชาภักดี,  

นายปรีดี แก้วกล้า  
และนางสาวเบญจวรรณ กุระจินดา 

รพ.ปทุมราชวงศา                                
ชมเชย การศึกษาความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนเมืองคู่ขนานไทยลาว     

(อ.ชานุมานกับแขวงสะหวันนะเขต) เพ่ือการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
นางณัฐวรา พันธ์หมุด 

รพ.ชานุมาน   
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ด้านสิ่งประดิษฐ ์

ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
ดี จุดชาร์จมือถือผู้มาใช้บริการด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ GREEN 

CHARGER 4.0 
นายสฤษดิ์ สาระไทย และคณะ 

รพ.อ านาจเจริญ 
ดี จุดตรวจตู้แดงระบบคิวอาร์โค๊ต งาน รปภ. 4.0 นายสฤษดิ์ สาระไทย,  

นายสมจิต ค าผาลา, นายมนตรี ลุนพิลา, 
นายวิชัย สารค า และคณะ 

รพ.อ านาจเจริญ 
ชมเชย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติในการก าจัดลูกน้ ายุง     

(ปูนหอย น้อยหน่า ฆ่าลูกน้ ายุง) 
นางสาวทิพวัลย์ โสมณวัฒน์ 

 และนางสาวศศิธรณ์ ยานิพันธ์ 
รพ.สต.หนองข่า อ.ปุทมราชวงศา 

ชมเชย The magic gel เจลสมุนไพรประคบเย็น นางพิไลพรรณ จันทประสาร,  
นางสาวทับทัย เสาศิริ  

และนางสาวอัจจิมา มุ่งสิน 
รพ.ลืออ านาจ 

 

ด้าน R2R 
ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 

ดี ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการออกก าลังกายแบบแอโรบิค
ร่วมกับร าวงมาตรฐานต่อระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุ่มยาง อ าเภอพนา  จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวณัฐธิดา แก่นทอง,  
นางสาวธิดารัตน์ สายตา, นางสาวศศิธร 

ภารพัฒน์ และนายโกเวช ทองเทพ 
รพ.สต.อุ่มยาง อ.พนา   

ดี ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการขอเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุขใน
ระบบ Diagnosis Related Groups : DRG โรงพยาบาลลืออ านาจ 

นางสาวกัญญาภัค กาญจนสิงห์  
และนางวิไลวรรณ สีงาม 

รพ.ลืออ านาจ   
ดี Delay LAB (การพัฒนาการเจาะ LAB อย่างง่ายในคลินิกหมอครอบครัว) นางธนิดา นิลนามะ 

คลินิกหมอครอบครัวเมืองอ านาจเจริญ      
รพ.อ านาจเจริญ   

ชมเชย ก้าวแรกของโรงพยาบาลลืออ านาจ สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นางสาวประภัสรา บุญทวี, นางพิไลพรรณ 
จันทประสาร, นางพินิตย์ ทานะขันธ์  

และนางวิลาวัลย์ มหาไชย 
รพ.ลืออ านาจ   
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ด้าน R2R (ต่อ) 

ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
ชมเชย ลดค่าใช้จ่ายน้ ายาท าความสะอาด นายประสาท จ านง 

รพ.อ านาจเจริญ 

 
สรุปผลการตัดสินบูธวิชาการอ าเภอ (Life Course Approach) 

 

คป.สอ. ชื่อเร่ือง 
ผลคะแนน 
(ร้อยละ) 

ขานุมาน มาตรวัดความสูงอัจฉริยะ : วัดความสูงครั้งเดียว บอกทันทีว่าเตี้ยหรือไม่ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือกว่า 

91% 
ดีเด่น 

ปทุมราชวงศา รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้ยาฉีดอินซูลินโดยอออ้วนโมเดล      
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

83% 

เมืองอ านาจเจริญ สมุนไพรพอกสด ลดปวดเข่า อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 82% 
ลืออ านาจ คลินิกชะลอไตเสื่อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอลืออ านาจ 80% 
พนา แม่ฮัก สร้างเด็กปฐมวัยให้อัจฉริยะ อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 79% 
เสนางคนิคม โปรแกรม Baby foot ในการลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนท่ีเท้าเบาหวาน 

“คอร์ส ทดสอบผิวด้วยเข็มสามสไตล์ นวดเท้าไทยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลึกล้ า 
อบเท้าฟื้นฟูเซลล์และลดการอักเสบด้วยตู้อบไอน้ า ผลัดเซลล์ผิวเท้าด้วย    
น้ าซาวข้าวมหัศจรรย์” 

76% 

หัวตะพาน กระเป๋ายา พาที 73% 
 
 


