
รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนา ประเภท Oral 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 

O1-01 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการใช้สื่อคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเทคนิค MI ที่มีผลต่อสมรรถนะแห่งตนและ
พฤติกรรมในการใช้สื่อคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับ
มารดาที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

นางมณฑาทิพย์ เหตานุรักษ์ 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

O1-02 อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำด้วย 
เรื่องภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดอายุครรภ์ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ขึ้นไป 
ที่เกิดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

นางสาวภคมน เชาว์ศิลป์ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

O1-03 ความสำเร็จของระบบบริการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม นางสาวนัจญ์มะฮ์ เลิศอริยะพงษ์กุล 
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

O1-04 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ Mission® Ultra 
Hemoglobin Meter ในการตรวจวัดฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริต 

นางสาววิมลรัตน์ ตียเกษม 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

O1-05 การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์การป้องกันและควบคุมการเกิดกลุ่มอาการดาวน์ 
เขตสุขภาพที่ 7 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

นางสาวธนิศรา นามบุญเรือง 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

O1-06 การศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ออนไลน์ 

นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

O1-07 ครอบครัวข้ามรุ่นกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย นางปิยะนันท์ โพธิชัย 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

O1-08 รูปแบบการดำเนินงานเด็กปฐมวัยคิดเป็น คิดดี คิดให้ Creation Positive 
Response to Society (CPR) ด้วยสายใยผูกพันโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รพ.สต.บ้านพังคี อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

นางสาวปรมาภรณ์ ดานา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังคี 

O1-09 ศึกษาผลของการดูดนมแม่ของทารกอายุแรกเกิดถึง 2 เดือน ที่ได้รับการ
ผ่าตัดแก้ไขภาวะลิ้นติด ในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

นางสาววิยดารัตน์ ชาญชัยชูรตัน์ 
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

O1-10 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ 
ชนิดรุนแรงในห้องคลอด โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

นายจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ 
โรงพยาบาลนาตาล 



รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนา ประเภท Oral 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 

O2-01 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสายสุนี เจริญศิลป์ 
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

O2-02 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง  
โรงเรียนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

นางนุสรา โชติชัย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลสำราญ 

O2-03 ประสิทธิผลของโปรแกรมเด็กล้านนาไม่อ้วน ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน 

นางพลอยเนตร ชนานันท์พจนิธิ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

O2-04 ผลการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เขตสุขภาพที่ 9 

นางสาวธิฏิญาศ์ภัค วรปรัชญช์ยุตม์ 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

O2-05 กระบวนการใช้สติเป็นพื้นฐานและครอบครัวบำบัดร่วมกับการกำกับตนเอง
ของผู้ป่วยบำบัดสุรากรณีศึกษา รพ.สต.บ้านสุขสำราญ ต.ดงเมือง  
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

นางประคอง ประกิระนะ 
โรงพยาบาลยางสีราช 

O2-06 การศึกษาการตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่นในเขตสุขภาพท่ี 7 นางสาวมุธิตา อันทะเกต 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

O2-07 ผลการขับเคลื่อนสังคมพนมไพรไร้ฟันผุในโรงเรียนประถมศึกษา อ.พนมไพร 
จ.ร้อยเอ็ด 

นางสาวนฤพร ชูเสน 
โรงพยาบาลพนมไพร 



รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนา ประเภท Oral 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 

O3-01 ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ 
เขตสุขภาพที่ 10 

นางสาวรัชดาพร จันทบุตร 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

O3-02 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อม 
ที่ส่งผลต่อ ภาวะสุขภาพ ของประชากรวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี  
ในเขตสุขภาพที1่ 

นางสาวอนุสรณ์ กันธา 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

O3-03 การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

นางสาวสุคนธ์ ชัยชนะ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกรียติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพะตง 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

O3-04 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพ่ือเสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของผู้รับบริการโรคความดันโลหิตสูงที่คลินิกตรวจโรคทั่วไป 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

นางณิชนันทน์ ไพรวิจารณ์ 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

O3-05 ประสิทธิผลของโปรแกรม Upskill, Reskill, and New Normal skill ของ
บุคลากรธุรกิจการท่องเที่ยว ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคง
และความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว
ชายฝัง่เศรษฐกิจอ่าวไทยและฝัง่ทะเล
อันดามัน 

O3-06 การพัฒนาทักษะโค้ชชุมชนด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก
ธรรมชาติบำบัดและโภชนบำบัดในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน อำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นางสาวผาสุก แก้วเจริญตา 
โรงพยาบาลลับแล 

O3-07 การนำนโยบายควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่การปฏิบัติและการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิง
ตั้งครรภ์ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสิริรำไพ ภูธรใจ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

O3-08 การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: : 
กรณีศึกษาบ้านโดน หมู่ที่ 6 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม 

นางอารีภรณ โพธิบัติ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลบ้านดงแคน 



รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 
O3-09 ผลของดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ season 3พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร 

ที่มีต่อดัชนีมวลกาย 
นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

O3-10 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
สำเร็จ ตามวิถีชีวิตใหม่ โดยใช้เทคนิคกระบวนการ Appreciation 
Influence Control ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

นางอำพรทิพย์ อุดทาโท 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลบ้านดอกคำใต้ 



รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนา ประเภท Oral 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 

O4-01 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะความรอบรู้ด้านโภชนาการต่อความรอบรู้ 
และพฤติกรรมด้านโภชนาการในพระสงฆ์ 

นายชาตรี สีดาคำ 
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

O4-02 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ 9 ท่า ล้านนาไทยต่อ 
ความอ่อนตัวของผู้สูงอายุ ในตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

นางอุมาพร นิ่มตระกูล 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

O4-03 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 นางสาววนิดา ราชมี 
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 

O4-04 ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายกลับบ้านของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
สมอง 

นายกัมปนาท สำรวมจิต 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

O4-05 การประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ
ในโรงเรียน/ชมรมผู้สูงอายุ : เขตสุขภาพท่ี 7 

นางสดุดี ภูห้องไสย 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

O4-06 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพช่องปาก 
และปัญหาการบดเคี้ยวในประชากรวัยสูงอายุไทย 

นางสาวจรัสศรี ศรีนฤพัฒน์ 
สำนักทันตสาธารณสุข 

O4-07 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยใช้กระบวนการ 
มีส่วนร่วม ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

นางมาลีจิตร์ ชัยเนตร 
โรงพยาบาลแม่ลาว 

O4-08 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากกับภาวะการกลืนลำบากของผู้สูงอายุ 
เขตสุขภาพที่ 7 

นางสาวศริญทิพย์ ชาลีเครือ 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

O4-09 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกัน
ภาวะพลัดตกหกล้ม ของผู้สูงอายุในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย : เขตสุขภาพที่ 7 (สูงวัยสุขภาพดี ไม่มีล้ม) 

นางสดุดี ภูห้องไสย 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

O4-10 การพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ
อย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอุดตันโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดตีมีและกระดูกสะโพกหักแบบบูรณาการ
เขตสุขภาพที่ 10 ในพ้ืนที่นำร่อง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 

นางศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 



รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนา ประเภท Oral 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 

O5-01 การศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุ
รำคาญ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายทัยธัช หิรัญเรือง 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

O5-02 ผลลัพธ์การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ ช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 
จังหวัดสมุทรสาคร 

นายอภิชน ส่งสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

O5-03 การพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
บนพื้นที่สูง 

นางรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ 
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ 
และแรงงานข้ามชาติ 

O5-04 ระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงฝุ่นควันอัตโนมัติ เขตสุขภาพท่ี 1 นายนณธภัทร ธีระวรรธนะสิริ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

O5-05 การประเมินความเสี่ยงเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในน้ำประปาของปี 2561-2563 นางสาวรสธร ปลื้มสูตร 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

O5-06 การบำบัดดินที่ปนเปื้อนไซเพอร์เมทรินโดยใช้ทานตะวันแคระ นางนัยนันทน์ อริยกานนท์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

O5-07 ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพ จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย 

นายเอกรินทร์ วินันท์ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

O5-08 การพัฒนารูปแบบการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพและความปลอดภัย
ของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มโพธิ์ทอง อำเภอแวงใหญ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางภัทรภร แคว้นคอนฉิม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลใหม่นาเพียง 

O5-09 แนวทางการจัดการงานบุญประเพณีในชุมชนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 
โรคโควิด-19 แบบคลัสเตอร์ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม 

นางภิรญา พินิจกลาง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลสุขสำราญ 

O5-10 การศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฎิชีวนะในน้ำเสียของ
โรงพยาบาล และสิ่งแวดล้อม 

นางปรียานุช บูรณะภักดี 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 



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 




