
 

ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการดีเด่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2563 
วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 

 

ประเภท Oral Presentation 
ด้านคลินิก 

ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
ดี พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis โดยใช้เครื่องมือประเมิน 

เฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต 
นางสาวขนิษฐา บุญแก้ว  

และนางสาวณัฐรดา วงศ์บา 
รพ.หัวตะพาน 

ชมเชย ผลของการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตต่อคุณภาพ
การรักษาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

นางสาวศิรินภา สุทธิพรชัย  
และนางสาวพนิดา น าภา 

รพ.เสนางคนิคม 
ชมเชย การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดเป็นกรดแลคติกเกินร่วมกับระบบหายใจ

ล้มเหลว : กรณีศึกษา 
นางเมธินันท์ ผิวข า 

รพ.อ านาจเจริญ 
 

ด้าน R2R  
ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 

ดี การศึกษาหาเวลาที่เหมาะสมในการเตรียม Pack red cell (PRC) ด้วยวิธี
ตั้งทิ้งไว้ที่ตู้เย็นเก็บเลือด งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

นางพานิช ศรีเนตร 
รพ.อ านาจเจริญ 

ดี การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลลืออ านาจ นางกัญญาภัค ตุละวรรณ์ 
รพ.ลืออ านาจ 

ดี การพัฒนารูปแบบการควบคุมระดับ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวาน 
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) โรงพยาบาลลืออ านาจ 

นางชนิดา สีวะกูล  
นางสุมาลี ตะนุมาตร  

นางดอกบัว บุรัตน์  
นางกนกวรรณ ผิวทอง  

และทีม PCT โรงพยาบาลลืออ านาจ 
ชมเชย รูปแบบการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลลืออ านาจ 

จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางพิไลพรรณ จันทประสาร  

นางพนัชญา โฉมอุปฮาด  
นายพงษ์พิทักษ์ มิกทา  

นางสาวศิริพรรณ คุณมี  
และนางสาวจิราพร เทศภูมิ 

รพ.ลืออ านาจ 
ชมเชย การพัฒนาระบบการนัดตรวจพิเศษทางรังสีในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายกฤษณะ ชาตาสุข และคณะ 

รพ.อ านาจเจริญ 



 

ด้านนวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์ 
ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 

ดี Supper Pineapple Gel เจลสับปะรดก าจัดกระเนื้อ นางพิไลพรรณ จันทประสาร 
รพ.ลืออ านาจ 

ชมเชย ผลของการใช้เครื่องแช่เท้าสมุนไพรไฮเทคในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการ 
ชาเท้า 

นางสาวศิรินารี พรมหล้า  
นายศราวุธ ปรางค์รัตนศิลา  
นายภูวนันท์ สุวรรณไตรย์  
และนายนพพล ธาดากุล   

รพ.ชานุมาน 
ชมเชย พ่ี T จ๋า P มาแล้วจะ นายกฤษณะ ชาตาสุข และคณะ 

รพ.อ านาจเจริญ 
 

 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ห้องที่ 1 
ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
ดีเด่น ผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นายภูวนันท์ สุวรรณไตรย์ 
รพ.ชานุมาน 

ดี ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม 
การป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 
บ้านไร่ขี ต าบลไร่ข ีอ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายชัยณรงค์ บุรัตน์ นางอรชร สุดตา 
และนายสวัสดิ์ งามเถ่ือน 
รพ.สต.ไร่ขี อ.ลืออ านาจ 

ดี การประยุกต์ใช้การแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ต าบลเสนางคนิคม  
อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวกิ่งกมล พุทธบุญ  
นางสาวดอกไม้ ศรีสุวรรณ  

นางสาวอรุณนีย์ ข้อจักร์  
นางสาวสุกัญญา ขยันท า   

และนางสาวภัทราพร ลาภรัตน์ 
รพ.เสนางคนิคม 

ชมเชย การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปเขตพ้ืนที่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8 
ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2563 

นายโยธิน วามะลุน 
รพ.สต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน   

 

 
   
 



 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ห้องที่ 2 
ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 

ดี ผลของโปรแกรมการแปรงฟันแบบฝึกปฏิบัติจริงส าหรับผู้ปกครองต่อ
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลค าโพน 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายวุฒิชัย สันธิเสน 
รพ.สต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา                                                                                                          

ดี ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม 
การจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ดงมะยาง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสุภาวดี อริพันธ์  
นางบังอร เสาหงส์  

นางระดาพร วิริยะกุล  
และนายอนุเชษฐ์ ทานะขันธ์ 

รพ.สต.ดงมะยาง อ.ลืออ านาจ 
ดี พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

ต าบลปลาค้าว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางสาวธนาภรณ์ สร้างสุข 

สอน.ปลาค้าว อ.เมือง 
ชมเชย ผลของโปรแกรมการบริหารข้อเข่าด้วยท่าฤๅษีดัดตนร่วมกับถุงสมุนไพร

ประคบร้อนต่อความปวดในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในเขตต าบล
จานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุพัตรา เชื้อสิงห์ 
รพ.สต.จานลาน อ.พนา 

ชมเชย การเสริมสร้างพลังอ านาจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ภักดีเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางทิพวรรณ ทิพวงศ์ 
รพ.สต.ภักดีเจริญ อ.เมือง 

ชมเชย การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน  
กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุดารัตน์ โมระดา และคณะ
รพ.สต.ห้วยไร่ อ.เมือง 

 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ห้องที่ 3 

ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
ดีเด่น การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30 และ 

42 โดย อสม. DSPM โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพุทธรักษา 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางพิศมัย ศรีริรมย์ 
รพ.สต.พุทธรักษา อ.ชานุมาน 

ดี ผลของโปรแกรมรู้ทันหวานน้อยอร่อยได้และการออกก าลังกายโดยการ
ร าไม้พลองต่อระดับความรู้และระดับน้ าตาลในเลือดของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน 
ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายระพีพันธ์ วงศ์สิทธิ์ 
รพ.สต.บ้านถ่อน อ.พนา 

 

 



 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ห้องที่ 3 (ต่อ) 

ระดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
ดี ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกัน

โรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ต าบลดงบัง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาววิไล พรหมบุตร  
นายสมบูรณ์ พันธ์บุตร   

นายกิ่งทอง หาวงศ์  
และนายพิทักษ์ สิงห์บัวบาน 

รพ.สต.ดงบัง อ.ลืออ านาจ 
ชมเชย ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการ

รับรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่มญาติสายตรงที่ป่วย
โรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองข่า 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวศศิธร ยานิพันธ์ 
รพ.สต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา 

ชมเชย การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพ
ต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางศิรินุช ฉายแสง  
นางมนัสนันท์ ฝ่ายบุตร  

และนางวิภารัตน์ ไกยะวินิจ 
รพ.สต.โนนดู ่อ.เมือง 

 


