
รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนา ประเภท Poster Presentation ที่ผ่านการคัดเลือก 
ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2565  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (Onsite) และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Online) 

การส่งเสรมิสุขภาพกลุม่สตรีและเด็กปฐมวัย 
รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 

P1-01 ผลการให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับ ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ของผู้รับบริการคลินิกบริการอนามัยแม่
และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี

นางเกษแก้ว เกตุพันธ์ 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

P1-02 ผลของรูปแบบการส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัย ในศูนย์สาธิตส่งเสริม
พัฒนาการ ทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

นางพรพิมล ช้างสาร 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

P1-03 ภาวะทุพโภชนาการสองปลายในเด็กปฐมวัยพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 7 : ก่อนและ
ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

นายปิยะ ปุริโส 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

P1-04 ผลการส่งเสริมพัฒนาการโดยใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย
เชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool Parenting Program: Triple-P 
ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง อำเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม 

นางรุ้งทิวา จันทร์งาม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง 

P1-05 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี 

นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์ 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

P1-06 สถานการณ์การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ของบุคลากรสาธารณสุข 
ในสถานพยาบาล กรุงเทพมหานคร ปี 2564 

นางสาวกนกวรรณ แสงสัมฤทธิ์ผล 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

P1-07 ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 
ที่มีภาวะเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

นางสาวฐิตา พิกุลศรี 
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

P1-08 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อความร่วมมือในการกินยาน้ำเสริมธาตุ
เหล็ก ในเด็ก 6 - 9 เดือนที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

นางสาวจิราพร แก้วดี 
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

P1-09 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

นางสาวอัลวานี แวโดยี 
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

P1-10 ผลของโปรแกรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Smart Risk 
DM) โดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร  
การออกกำลังกาย การดูแลหญิงตั้งครรภ์ของครอบครัวและระดับน้ำตาล 
ในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

นางสาวศิริวรรณ สงจันทร์ 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 
P1-11 พัฒนารูปแบบการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 

ในเขตสุขภาพที่ 10 
นางพัชราภรณ์ โตสงค์ 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

P1-12 ศึกษาพฤติกรรมการใช้คู่มือ DSPM ผู้เลี้ยงดูหลักท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็ก 
และการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
ในเขตสุขภาพที่ 2 

นางเมทิกา ใหม่หลวงกาศ 
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 

P1-13 สถานการณ์การลดใช้อะมัลกัมและการจัดการขยะอะมัลกัมทางทันตกรรม 
ในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 8 

นางสาวเนตรนภา สุขปา 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

P1-14 การพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังและคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง 
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

นางพิศสมัย ไลออน 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 

P1-15 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยแนวคิด 
การจัดการตนเองในแม่วัยรุ่น โดยการสนับสนุนจากพยาบาลและครอบครัว 
ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

นางเกสราวรรณ ประดับพจน์ 
โรงพยาบาลพรหมคีรี 

P1-16 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 
ในห้องคลอด โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

นายจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ 
โรงพยาบาลนาตาล 

P1-17 การศึกษาสถานการณ์ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด – 6 เดือน 
กรณีศึกษา : จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย และจังหวัดสตูล 

นางสาววราภรณ์ จิตอารี 
สำนักโภชนาการ 

P1-18 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย: การทบทวนวรรณกรรม 
อย่างเป็นระบบ 

นางสาวอริณรดา ลาดลา 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 



รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนา ประเภท Poster Presentation ที่ผ่านการคัดเลือก 
ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2565  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (Onsite) และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Online) 

การส่งเสรมิสุขภาพกลุม่วัยเรียน วัยรุ่น 
รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 

P2-01 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ ของนักเรียน
วัยรุ่นหญิงในเขตสุขภาพที่ 8 

นายอภิชิต ศรีอวน 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

P2-02 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางกายของสามเณร 
กรณีศึกษาพ้ืนที่โรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

นายกฤษดา ยาณวงค์ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

P2-03 การศึกษาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการ 
ในเขตสุขภาพที่ 10 

นางสาวนฤมล เทียมสุวรรณ 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

P2-04 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค์ที่มีผลต่อนักเรียนโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร(กพด.)นำร่องแห่งหนึ่ง 
ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

นางสาววีรฉัตร จรัสฉิมพลีกุล 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

P2-05 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยการมีส่วนร่วม ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 

นางสาวปาริชาต ชรากาหมุด 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

P2-06 อิทธิพลของสื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นายทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงและ
ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวชายฝัง่
เศรษฐกิจอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามนั 

P2-07 การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 

นางอรอุมา ทางดี ,  
นายภัทรพงศ์ ชูเศษ,  
นางสาวนฎาประไพ สาระ 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

P2-08 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน
โรคอ้วนในนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในจังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวชนิดาภา วงศ์รักษา 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

P2-09 การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 7 

นางสาวชนิดาภา วงศ์รักษา 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 
P2-10 การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ 

จังหวัด เขตสุขภาพท่ี 7 ปีงบประมาณ 2563 
นายมเหศักดิ์ ภูริวัฒน์ภากร 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

P2-11 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 

นายสันติ สิงหาพรม 
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 

P2-12 ความสัมพันธ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การแปรงฟัน ต่อการรับรู้ 
ความรุนแรงของโรคในช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

นายอรรถพล คงมาก 
สำนักทันตสาธารณสุข 

P2-13 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วม 

นางอ้อมฤทัย มั่นในบุญธรรม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลสำราญ 

P2-14 การประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
- 6 ต่อการบริโภคผัก 

นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์ 
สำนักโภชนาการ 

P2-15 FROM BEST EVIDENCE TO BEST PRACTICE EFFECTIVE 
IMPLEMENTATION OF COMPREHENSIVE ABORTION CARE AND 
SERVICE PROVISION IN ADOLESCENTS 

นางสาวกิรณา เทวอักษร 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

P2-16 การพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรมของนักเรียนและผู้ปกครองในการป้องกัน 
โรคขาดสารไอโอดีนในอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

นางบังอร กล่ำสุวรรณ์ 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

P2-17 การพัฒนารูปแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 7 นางบังอร กล่ำสุวรรณ์ 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

P2-18 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนเปิดเรียนแบบ On Site ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in 
School : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

นายลุตฟี สะมะแอ 
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

P2-19 การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขตสุขภาพท่ี 8 

นางสาวพรพิมล บุตะลา 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 



รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนา ประเภท Poster Presentation ที่ผ่านการคัดเลือก 
ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2565  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (Onsite) และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Online) 

การส่งเสรมิสุขภาพกลุม่วัยทำงาน 
รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 

P3-01 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 4 

นางศรีสุดา บุญขยาย 
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 

P3-02 ผลของการใช้แอพพลิเคชั่น H4U ในการสำรวจข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในประชาชน 
วัยทำงานเขตสุขภาพที่ 10 

นางสาวปิยนุช พันธ์ศิริ 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

P3-03 สถานการณ์สุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกาย วัยทำงาน 
อายุ 15 – 59 ปี เขตสุขภาพที่ 8 

นายยุทธนา ชนะพันธ์ 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

P3-04 การพัฒนาเมนูชูสุขภาพ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง นางสาวอนงค์ คำตั๋น 
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และ
แรงงานข้ามชาติ 

P3-05 พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 นายอนุสรณ์ ส่องแสง 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

P3-06 รูปแบบการออกกำลังกายของประชาชน เขตสุขภาพที่ 8 ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นายชินโชติ ทองตัน 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

P3-07 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรค 
ความดันโลหิตสูงของผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี 

นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์ส่อง 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

P3-08 ผลการประเมินโครงการของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองตามประเด็น 
การขับเคลื่อน การดำเนินงานของกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2564 

นางสาววันเพ็ญ ศรีจิตร 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

P3-09 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพนักงานในสถานประกอบการ  
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

นางอรอุมา ไชยดำ 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

P3-10 พฤติกรรมการดูแลช่องปากของวัยทำงานที่เปลี่ยนไป ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

นางสาวอริศรา พัตตาสิงห์ 
สำนักทันตสาธารณสุข 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 
P3-11 การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ใน

สถานการณ์วิกฤติเกี่ยวกับการจัดการวัคซีนการป้องกันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงและ
ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวชายฝัง่
เศรษฐกิจอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามนั 

P3-12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน 
30 ปีขึ้นไป: เขตสุขภาพท่ี 7 

นางชัญญานุช ปานนิล 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

P3-13 การพัฒนาระบบสื่อความรู้สุขภาพเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในยุคดิจิทัล
เทคโนโลยี 

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ บุตตะพล 
โรงพยาบลศรีนครินทร์ 

P3-14 ระดับสารตะกั่วในเลือดของลูกจ้างในสถานประกอบการซ่อมยานยนต์ 
ในเขตอําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

นายกฤษดา น้อยสุวรรณา 
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

P3-15 รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ำดี ; บริบทชุมชนชนบทอีสาน 

นายดนัย บุญมี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลบ้านหนองแวง 

P3-16 การใช้ App อสม.ออนไลน์ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคCovid - 19  
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านโคกพะธาย อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

นายสุรเดช ฮ่อบุตร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลบ้านโคกพะธาย 

P3-17 คุณภาพชีวิต ความสุขในการทำงานต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร 
กรมอนามัย 

นายขจรศักดิ์ สุขเปรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 

P3-18 การประเมินแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี  
พ.ศ. 2562 – 2566 

นางสาววรรณชนก บุญชู 
สำนักโภชนาการ 

P3-19 กัญชา อาหารทางเลือกเพ่ือความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ นางภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล 
สำนักโภชนาการ 

P3-20 การรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ เขตสุขภาพท่ี 8 

นางสาวธนิสา อนุญาหงส์ 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

P3-21 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน ในเขตตำบลบ้านแขม 
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวดลนภา สุขประดิษฐ์ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
พิบูลมังสาหาร 

P3-22 การพัฒนาแนวทางการใช้ข้อมูลบริการออนไลน์รูปแบบแอพพลิเคชันไลน์
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวดารัณ ธนะภูมิชัย 
โรงพยาบาลภูเวียง 



รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนา ประเภท Poster Presentation ที่ผ่านการคัดเลือก 
ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2565  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (Onsite) และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Online) 

การส่งเสรมิสุขภาพกลุม่ผู้สูงอาย ุ
รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 

P4-01 “ดูแลสูงวัย ยุค new normal อย่างไร้รอยต่อในชุมชน” นางช่อลัดดา โสชมพู 
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
เทศบาลเมืองนครพนม 

P4-02 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแม่ชี เขตสุขภาพท่ี 8 นายยุทธการ ประพากรณ์ 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

P4-03 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 8 นางสาววรรณพร สว่างบุญ 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

P4-04 สมรรถภาพสมองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ 
ในโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 7 

นางสาวประภาศรี ทุมสิงห์ 
ศูนยอ์นามัยที่ 7 ขอนแก่น 

P4-05 การพัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริมสุขภาพพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ 
ในตำบลต้นแบบสูงวัยสุขภาพดี ไม่มีล้ม :  เขตสุขภาพที่ 7  

นางกัญญา จันทร์พล 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

P4-06 ความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและความพึงพอใจของผู้มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป 
ที่ได้รับการสื่อสารข้อมูลการดูแลช่องปากผ่านช่องทางออนไลน์ :  
กรณีศึกษา เฟสบุ๊คและไลน์ ‘ฟันยังดี’ 

นายพงศธร จินตกานนท์ 
สำนักทันตสาธารณสุข 

P4-07 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลธาตุ  
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

P4-08 รูปแบบการให้บริการวัคซีน COVID-19 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายสิทธิศานติ์ ทรัพย์สิริโสภา 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
เมืองหนองคาย 

P4-09 สถานการณ์และปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในเขตสุขภาพที่ 10 นางวรรณาภา  อินต๊ะราชา 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

P4-10 ประเมินผลกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐากพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก 

นางสาวเยาวเรศ  วงศาสุลักษณ์ 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

P4-11 คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบประเมินอันตรายจากบ้านและแบบประเมิน
คัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุไทย 

นางสาวศรีประภา ลุนละวงศ์ 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 
P4-12 การพัฒนาโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุแบบครบวงจรในหอผู้ป่วย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
นางสาวณมน เพ็ชรนิล 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

P4-13 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

นางสาวเมทินี เมทนีดล 
สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

P4-14 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขวิทยาการนอนหลับ  
ในผู้สูงอายุที่มีภาวะนอนไม่หลับ ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

นายภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

P4-15 การมีส่วนร่วมในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน นางสดุดี ภูห้องไสย 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

P4-16 แนวทางการสนับสนุนครอบครัว (Family Support) ในการฟื้นฟูสภาพ  
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ Sub acute ก่อนจำหน่ายจาก รพ.จนถึงท่ีบ้าน 

นางสาวนงเยาว์ พละชัย 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 

P4-17 หนึ่งทศวรรษของการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
(พ.ศ. 2554 – 2564) 

นางสาวมนัญญา เรือจิตร 
สำนักทันตสาธารณสุข 

P4-18 หนึ่งทศวรรษชมรมผู้สูงอายุด้านทันตสุขภาพ นางสาวเนริศา เอกปัชชา 
สำนักทันตสาธารณสุข 

P4-19 พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชนบท 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

นางนุสรา โชติชัย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สำราญ 

P4-20 การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2564 นางสาวศตพร เทยาณรงค์ 
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 



รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนา ประเภท Poster Presentation ที่ผ่านการคัดเลือก 
ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2565  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (Onsite) และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Online) 

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 

P5-01 การประยุกต์ใช้สื่ออบรมสุขาภิบาลอาหารแบบออนไลน์ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมต่อคุณภาพร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

นายภีรภูริ ปัทมธรรมกุล 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

P5-02 การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายเชื้อของระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดย
เทคโนโลยีการทำลายเชื้อ ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 

นางสาวภัสราภรณ์ รักษาแก้ว 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-03 การศึกษาความรู้และความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนเข้มแข็ง 
(Active Community)พ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

นางสาววาสนา คณะวาปี 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

P5-04 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

นายสมรัฐ นัยรัมย์ 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

P5-05 การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นางสาวชัญญานุช เวียงแก้ว 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

P5-06 การศึกษาการจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยในโรงเรียน กพด. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

P5-07 สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย ในสถาน
บริการการสาธารณสุขของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 (กรณีศึกษาใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) 

นางพรสุดา ศิริ 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-08 ผลของคลอรีนต่อการวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ในน้ำบริโภค นางสาวจิรพรรณ โรมา 
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

P5-09 ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงสาธารณภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีไฟไหม้บ่อขยะ นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-10 การศึกษาสถานการณ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวภัทยา พิมพาสีดา 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-11 การออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตสุขภาพที่ 8 

นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 
P5-12 แบบจำลองความเสี่ยงสาธารณภัยและภัยสุขภาพกรณีอุทกภัย นางสาวเกศกนก หอดขุนทด 

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
P5-13 การพัฒนาโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

P5-14 การพัฒนารูปแบบการจัดการบริการเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 
ของท่าอากาศยานภูเก็ต 

นายทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคง
และความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว
ชายฝัง่เศรษฐกิจอ่าวไทยและฝัง่ทะเล
อันดามัน 

P5-15 การจำแนกฉากทัศน์ความเสี่ยงด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กรณีสาธารณภัย และภัยสุขภาพ 

นางสาวฐิติพร ผาสอน 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-16 การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน ที่อาศัยใกล้เคียงสถานประกอบกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง 

นางจันทร์จิรา สุวะไกร 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

P5-17 การศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนสารโลหะหนักในพืชผักและน้ำอุปโภค 
ในพ้ืนที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

นางวราภรณ์ บุญภักดี 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-18 การศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 
และรีสอร์ท ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นมาลี 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-19 การศึกษาสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์ 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-20 การศึกษาผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน จากการรับสัมผัสฝุ่นละอองในการประกอบกิจการรถเก่ียวนวดข้าว 

นางพรพรรณ บุญปลิก 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-21 การศึกษาการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free 
Setting) ในประเทศไทย: กรณี โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-22 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาการจากความร้อนกับการอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงจาก 
ความร้อน และพฤติกรรมในการป้องกันตันเองของประชากรไทย 

นางสาวกุลสตรี ชัชวาลกิจกุล 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

P5-23 การตรวจประเมินตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
ในเขตกรุงเทพมหานคร (เฉพาะกรุงเทพตะวันออก) 

นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

P5-24 การศึกษาความสัมพันธ์มลพิษอากาศภายในอาคารกับสุขภาพผู้ใช้อาคาร 
และค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ 

นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

P5-25 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนของประชาชน 
ในการป้องกันโรค 

นายปราโมทย์ เสพสุข 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

P5-26 การสนับสนุนการจัดการตนเองผู้ป่วยโควิด-19 ในศูนย์พักคอยอำเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม 

นางกาญจนา จันทะนุย 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 



ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและพัฒนา และผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  
ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2565  

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (Onsite) 

และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Online) 

----------------------------------- 

เรียน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิชาการทุกท่าน 

กรมอนามัยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกผลงานวิจัยและพัฒนา และผลงานนวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ์ ทุกผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2565 โดยสนใจติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

https://academic15th.anamai.moph.go.th/th 

ทั้งนี้ รายละเอียดของการน าเสนอผลงาน ทางผู้จัดการประชุมฯ จะด าเนินการแจ้งไปยังท่าน/หน่วยงาน

ของท่านอีกครั้งหนึ่ง  

 ผู้ประสานงาน 
- นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า โทร 02-5904597 
- นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล            โทร 02-5904597 




