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ผลงานวิชาการประจำปี
เอกสารเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รหัส
วยได้รับยาหลายขนาน
ผู้ป่วยภาวะ
โดยใช้เครื่องมือประเมินเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต
าในโรงพยาบาลเสนางคนิคม
งการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตต่อผลการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษ
อินฟราเรด
การศึกษาสภาพอากาศที่มีผลต่อการวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
โคโรนา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลด
(ผู้ป่วยรายกรณี)
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
าวะช็อก
สูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับการการคลอดก่อนกำหนด
โตนคั่งในเลือด
Anterior
ไตเทียมแบบเร่งด่ว
แลคติกเกินซึ่งเกิดจากการใช้ยาเมทฟอนร์มินที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
แลคติกเกินร่วมกับระบบหายใจล้มเหลว
อาหารส่วนบนเฉียบพลันที่มีภาวะช็อค
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
การพยาบาลอาชีวอนามัยผู้ป่วยวัณโรคต่อมน้ำเหลืองในบุคลากรโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นางภณิตา
ู้ป่วยนอก
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด
มให้ยาละลายลิ่มเลือด
ู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก
STEMI)
ู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
ื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของคลินิกหมอครอบครัวต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผ
ฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอายุ
ปีขึ้นไปเขตพื้นที่บ้านหนองงูเหลือม
าพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน
หมู่ที่
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ในพื้นที่อำเภอชานุมาน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
ยโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่ง
ตำบลเสนางคนิคม
แลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
โพนทอง
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ะจำวันของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
อำเภอเสนางคนิคม
ังคมในอำเภอพนา
สี่ยงวัณโรคโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางส
ันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
19)
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
การสร้างความสุขต่อตนเองและต่อส่วนรวมของบุคลากรในสถานการณ์โควิด-19
ยุในชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
้าที่ในโรงพยาบาลลืออำนาจ
ปัตฆาตสัญญาณ
back
ิตสูงบ้านไร่ขี
สุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลห
อบครัวพื้นที่ตำบลนายม
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลนาผือ
กชุมชนบ้านดอนไร่
ิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไก่คำ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาคลิน
น
่ยวชาญผู้สูงอายุต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อใ
องประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู
ดตามการเลิกบุหรี่แบบง่ายอำนาจเจริญ
ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้สมัครใจตำบลโคกสาร
รปลูกพริกในตำบลชานุมาน
อสม.หมอประจำบ้านในการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรก
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งเขียว
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
อมในเขตตำบลจานลาน
ษีดัดตนร่วมกับถุงสมุนไพรประคบร้อนต่อความปวดในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่
ณสุขประจำหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย
และพฤติกรรมการป้องกันการรับประทานเห็ดพิษ
ดการสุขภาพ
บลคำโพน
ิงสำหรับผู้ปกครองต่อปริมาณคราบจุลินทรีย์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะยาง
ภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
บลบ้านศาลา
งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีภาวะอ้วนลงพุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ
วามครอบคลุมในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ิดบ้านติดเตียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก
กษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนของผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย
ยโรคความดันโลหิตสูง
กรณีศึกษา
่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน
ก
มะแซว
เพื่อป้องกันภาวะโรคความดันโลหิตสูงในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนอง
ากาศที่ในประชาชนตำบลน้ำปลีก
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
วบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้
ัตรูพืชของเกษตรกร
อำเภอหัวตะพาน
ดออก
ปีงบประมาณ
นาการเด็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุทธรักษา
PM
ารลดน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
พตำบลบ้านนาสะแบง
รมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา
มอ่อนตัวในกลุ่มวัยทำงานบ้านโพนเมือง
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่
การออกกำลังกายโดยการรำไม้พลองต่อระดับความรู้และระดับน้ำตาลในเลือดของประชาชน
ตำบลไม้กลอน
นายระพีพันธ์
่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วยโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า
ชื่อด้านสุขภาพต่อการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่มญาติสายตรงที่ป่
องมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ
อำเภอปทุมราชวงศา
้สูงอายุกลุ่มติดสังคมจากระดับอำเภอสู่ระดับพื้นที่เชิงบูรณาการ
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและแกนนำสุขภาพจิต
ภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี
อำเภอลืออำนาจ
ามปวดเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลไร่ขี
กโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนกทา
กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
นาแต้โคกสำราญ
ร่วมกับการประคบสมุนไพรต่อความปวดของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีอาการปวดบ่าไหล่
และต้นคอจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของผู้ป่วยตำบลนาหมอม้า
จังหวัดอำนาจเจริญ
ลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
ตำบลกุดปลาดุก
ลุ่มผู้เข้ารับบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่
อำเมืองอำนาจเจริญ
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1.จริยธรรมการวิจัย
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ตำบลสร้างถ่อน้อย
ปี
ผลงานวิชาการปี
ผลงานวิชาการ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
pain
58
59
ประชาชนบ้านโคกเลาะ
อำเภอเมือง
Resection
อำเภอเสนางคนิคม
2019
ผลงาน
ผลของการใช้กระบวนการประสานรายการยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่
พัฒนาแบบคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
นางสาวณัฏฐ์ทิตา
นางสาวบุษบา
กรณีศึกษาการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลำไส้และต่อลำไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ
นางสาวสายพิณ
การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่ได้รับยา
นางธิดารัตน์
การศึกษารายกรณีผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรับยาในงานบริการผ
ผลลัพธ์การค้นหาปัญหาที่เกิดเนื่องจากยา
นายโยธิน
นางสาวนพวรรณ
นางสาวสุรีรัตน์
นายวิเชียร
นางจิรัชยาอร
นายชัยณรงค์
นางศิรัญญา
นางสาวชนิพร
นางสาวบุษกร
นางสาวทวีพร
นางสาวระดาพร
นางรัญชิดา
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อำเภอปทุมราชวงศา
กรณีศึกษา
วามะลุน
สำหรับผู้มารับบริการโรงพยาบาลเสนางคนิคม
:2
อำเภอลืออำนาจ
ตำบลห้วยไร่
ตำบลนาป่าแซง
อำเภอลืออำนาจ
2563
(COVID19)
ราย
แบบ
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2P20
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3P04
3P05
3P06
3P07
3P08
3P09
3P10
3P11
3P12
3P13
3P14
3P15
3P16
3P17
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3P19
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Sepsis
อำเภอพนา
Tissue
1 อำเภอเมือง
วงศ์สิทธิ์
จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำบลนาแต้
นางสาวจันทภรณ์
การพยาบาลการให้การระงับความรู้สึกผ่าตัดท้องนอกมดลูกแตกที่มีภ
นายกฤติพงศ์
หลังในผู้สูงอายุ
:ตำบลไร่ขี
:5
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
1ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดปลาดุก
2
3
4
วามะลุน
ปี
การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่
อำเภอพนา
กรณีศึกษา
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
2561
ตำบลคึมใหญ่
ตำบลพระเหลา
จังหวัดอำนาจเจริญ
เขียวเข้ม
บุตรสีทา
หวังผล
Massage)
อำเภอพนา
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยอ
จังหวัดอำนาจเจริญ
256
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
2
อำเภอหัวตะพาน
ปีงบประม
ปี
ทองโพธิ์ศรี
บุรัตน์
ศรีระมาตร
พรหมมาศ
ยืนยง
อำเภอหัวตะพาน
สุทธิสุวรรณ
พรหมกสิกร
นพเคราะห์
ไชโยธา
วงศ์จันทร์
2563
ราย
จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำบลปลาค้าว
0จังหวัดอำนาจเจริญ
2563
2 อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาเจริญ
อำเภอเมือง
ตำบลรัตนวารี
สุภิวงค์
ถามะพันธ์
อำเภอชานุมาน
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