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โครงการ 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 

ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “แพทย์แผนไทยภูมปิัญญาของแผ่นดิน” 
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559  

ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559  
      08.00 น. – 09.00 น.      ลงทะเบียน 
 09.00 น. – 09.30 น.     - กล่าวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “แพทย์แผนไทย 
      ภูมิปัญญาของแผ่นดิน” 
         โดย ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก  
    - กล่าวเปิดประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ “แพทย์แผนไทย
      ภูมิปัญญาของแผ่นดิน” 
        โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
       09.30 น. – 10.30 น.     - แสดงธรรม เรื่อง “ธรรมะกับวิถีสุขภาพ”  
                                     โดย พระปพนพัชร์ จิรธัมโย เจ้าอาวาสวัดค าประมง  
      จังหวัดสกลนคร 
       10.30 น. – 12.00 น.     - บรรยาย เรื่อง “ทิศทางและนโยบายการแพทย์แผนไทย” 
        โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
       12.00 น. – 13.00 น.     - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
       13.00 น. – 17.00 น.     - น าเสนอผลงานวิชาการ  
 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559  
        09.00 น. – 10.30 น.  - บรรยาย เรื่อง “จากแผ่นดินสู่สินชาติ”  
                                     โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
      10.45 น. – 11.30 น.    - ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
      จ านวน 9 รางวัล 
                                    โดย นพ.วิชาญ เกิดวิชัย ประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน
      วิจัยแบบบรรยาย   
    - มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล  
      โดย นายกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่  
    - ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัย 
      ในรูปแบบโปสเตอร์ จ านวน 6 รางวัล 
      โดยประธานคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์  
    - มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล 
      โดย นายกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ 
    - บรรยาย "แนวพระราชด าริเรื่อง การแพทย์แผนไทย"  
      โดย นายกิตติ ขันธมิตร  กรมวังผู้ใหญ่ 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 

    - สนทนาแพทย์แผนไทยท้ังแผ่นดินกราบพระบาท 
      โดย นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์  
    - ปิดการประชุม 
12.00 น. – 13.00 น.       - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
              

-เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ- 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
กลุ่มที่ 1 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เวลา ผลงานวิจัย 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 

13.00 น. – 13.20 น. 1-O1 การใช้สมุนไพรของผู้ปุวยมะเร็งเต้านมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เบญจพร บัวชุม  วันลภ ดิษสุวรรณ์  จักราวุธ เผือกคง 

13.20 น. – 13.40 น. 1-O2 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานผล
ของการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อความอ่อนตัวของล าตัว
และไหล่ 
ช่ืนจิตร กองแก้ว  ปริญญา เลิศสินไทย  เกตุจันทร์ จ าปาไชยศรี 
กุลวรางค์ กรณ์แก้ว  พิชามญช์ุ มาลัยวงค์  พีรพงษ ์มีสมเพิ่ม 

13.40 น. – 14.00 น. 1-O3 การน าความรู้การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ไฟหลังคลอดมาประยุกต์ใช้กับการ
อยู่ไฟในสตรีหลังคลอดต่อภาวะสุขภาพของสตรีหลังคลอด เขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 
ทิพาวรรณ  สมจิตร  ศิรินทิพย์  ค ามีอ่อน 

14.00 น. – 14.20 น. 1-O4 การศึกษาผลของครีมมะกรูดต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเท้า 
มงคล  นราศรี   นฤมล จันทร์มา 

14.20 น. – 14.40 น. 1-O5 การพัฒนารูปแบบการดูแลมารดาในระยะคลอดเพ่ือปูองกันการ      
ตกเลือดหลังคลอด โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง 
เพียงเพ็ญ รักจริง  จิราภรณ์ ก้งเส้ง  ศุภลักษณ์ ท าพล  บุบผา รักษานาม 

14.40 น. – 15.00 น. 1-O6 ประสิทธิผลของการนวดไทยราชส านักต่ออาการปวดในอิริยาบถต่างๆ 
ของผู้ปุวยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง 
อิลยาส อะลีหะ  อวิรุทธ์ สิงห์กุล  ไฟศอล มาหะมะ  สฤษดิ์ ผาอาจ 

15.00 น. – 15.20 น. 1-O7 ผลของการใช้ยาแผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน กรณีศึกษา
การรักษาผู้ปุวยที่ได้รับพิษพาราควอทจากการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาล
แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
วริศรา สืบวงษ์ดิษฐ์  วิเชียร สืบวงษ์ดิษฐ์  ภัทรพล มากมี 

15.20 น. – 15.40 น. 1-O8 ผลของการนวดรักษาแบบราชส านักร่วมกับการพอกเข่าในผู้ปุวยโรค
จับโปงน้ าเข่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ าเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี 
ทวีศักดิ์ มากละม้าย  สุวภัทร บุญเรือน 

15.40 น. – 16.00 น. 1-O9 ผลของสารสกัดสมุนไพรที่มีต่อเซลล์รากผมเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
รักษาผมร่วง 
วนัชวรรณ วิสุทธิพรต   เนติ วระนุช  กรกนก อิงคนินันท์  วุฒิชัย วิสุทธิพรต  

16.00 น. – 16.20 น. 1-O10 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: การเรียนรู้ตาม
สภาพจริงในวิชาการนวดแผนไทย 
สมศรี สัจจะสกุลรัตน์  พยอม กันชัย 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 

เวลา ผลงานวิจัย 
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 (ต่อ) 
16.20 น. – 16.40 น. 1-O11 ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดลูปินิฟอลินจากล าต้นชะเอม

เหนือต่อเชื้อ บาซิลลัส ซีเลียส 
กมล อยู่สุข 

16.40 น. – 17.00 น. 1-O12 องค์ประกอบทางเคมีของต ารับยาน้ ามันไพลที่ได้จากการทอดด้วย
น้ ามันพืชตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
วุฒิชัย วิสุทธิพรต  นิพนธ์ แก้วต่าย  วิทิตา ไปบน  วนัชวรรณ วิสุทธิพรต 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
กลุ่มที่ 2 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย 

เวลา ผลงานวิจัย 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 

13.00 น. – 13.20 น. 2-O1 การจัดการกับอาการปวดกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ 
วิสุทธิ์ โนจิตต์  ปารวีร์ กุลรัตาวิโรจน์  พิมพรรณ รัตนโกมล ไพศาล  สุดยา 

13.20 น. – 13.40 น. 2-O2 องค์ความรู้การนวดรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อแบบพ้ืนบ้านไทย      
วัดหนองหญ้านาง จังหวัดอุทัยธานี 
ฐานิตา  เสรีศิริวัฒนา 

13.40 น. – 14.00 น. 2-O3 การพัฒนาโปรแกรมการดูแลเท้าด้วยวัสดุพ้ืนบ้านรางไม้เพ่ือบรรเทา
ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของผู้สูงอายุที่ปุวยด้วยโรคเบาหวาน 

ศศิมา  พ่ึงโพธิ์ทอง   สุทิศา สงวนสัจ  อรนุช  นุ่นละออง  ยุทธนา  นุ่นละออง 
14.00 น. – 14.20 น. 2-O4 การพัฒนาปลอกประคบร้อนสมุนไพรลดอาการปวดเข่าส าหรับผู้มารับ

บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลคลองขวาง อ าเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
ฐานิตา สุวรรณธัย  ธันยาพร แก้วมณี  อรุณี ยันตรปกรณ์  อ าพล บุญเพียร 

14.20 น. – 14.40 น. 2-O5 การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาไทยเพ่ือการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง 
มยุรี บุญทัด  ทิพวรรณ ตั้งวงศ์กิจ   มณี ดีประสิทธ์ิ 

14.40 น. – 15.00 น. 2-O6 การศึกษาการประคบไข่โดยใช้ร่วมกันเงินและความร้อนเพ่ือบรรเทา
อาการปวดของชนเผ่าม้งในสถานบริการสาธารณสุขชุมชนสิบสอง
พัฒนา 
พรทิพย์ สง่าผากุล  ณัฐพล ทนุดี  นิธิกานต์ ชมชื่น  

15.00 น. – 15.20 น. 2-O8 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านการนวดจับเส้นรักษาอาการ    
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กรณีศึกษา หมอสมบัติ วงษ์ข า 
จังหวัดลพบุรี  
กัลย์จิรัตน์ อินทผลัญ   ธนพร แรมกลาง   ปฐมา จันทรพล  อ าพล บุญเพียร  

15.20 น. – 15.40 น. 2-O9 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยของเล่นภูมิปัญญาไทยและ
หนังสือนิทาน 
ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์  ศรีวัฒนา เพ็ชรรัตน์   พนิดา บุญอินทร์ 

15.40 น. – 16.00 น. 2-O10 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ต าบลปุาโปง 
อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ธวัช บุณยมณี  ตะวัน บุญเสือ  พรรณนิภา บุณยมณี  เนาวรัตน์ ศรีประดับไพร  
อภิสมัย สกุลกระจ่าง 



 
ญ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 

เวลา ผลงานวิจัย 
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 (ต่อ) 
16.00 น. – 16.20 น. 2-O11 ประสบการณ์ของผู้ปุวยมะเร็งต่อการใช้ยาสมุนไพรและการรักษาแบบ

องค์รวม ณ อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร 
เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล 

16.20 น. – 16.40 น. 2-O12 ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านด้านการรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต จังหวัด
ชัยภูมิ : กรณีศึกษาหมอเส็ง สิริโสภาสกุล 
ยุวดี  โอฬารวัตร  คมสัน  แฝงฤทธิ์  วินัย สยอวรรณ  เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์ 

 



 
ฎ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
กลุ่มที่ 3 สาธารณสุข การพยาบาล การศึกษา  

เวลา ผลงานวิจัย 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 

13.00 น. – 13.20 น. 3-O1 กระบวนการสร้างความร่วมมือทางสังคมของพหุภาคีเพ่ือการปูองกัน 
ควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนชาวเขาต าบลปุากลาง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
อิสรภาพ มาเรือน  วิชาภรณ์ คันทะมูล   จันทร์เพญ็ ชุมแสง  

13.20 น. – 13.40 น. 3-O2 การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่องขั้นตอนบริการสุขภาพแรงงานพม่าของ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ปาริชาติ จันทร์เที่ยง  ปัญญาวุธ กาญจนก าเนิด  

13.40 น. – 14.00 น. 3-O3 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานกล่องแปลภาพรั งสีทันตกรรม
ดิจิตอลประดิษฐ์ 
อธิวัฒน์  เปรมไธสง  พัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ  ชญานิศ พจสัณห์  

14.00 น. – 14.20 น. 3-O5 เจตคติ และการรับรู้ความสามารถในตนในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ขอนแก่น 
อุทัยวรรณ ตรีนุชกร   ประไพจิตร ชุมแวงวาปี 

14.20 น. – 14.40 น. 3-O6 ผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือลดพฤติกรรมการดื่มสุราใน            
ผู้ติดสุรา 
ผกาทิพย ์ สุขจิต  พงศ์พิษณุ บุญดา  กรรณิการ์ ศรีมงคลธราธร  
สงเคราะห์ นามกรณ์ 

14.40 น. – 15.00 น. 3-O7 ประสิทธิผลของการใช้ที่นอนจิ๊กซอว์ ในผู้ปุวยที่เป็นแผลกดทับ 
กรณีศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จังหวัดตรัง 
นพชัย เรียบร้อย   หัสนัย สายมาอินทร์  พัชรพล นุมาศ  อุษา ด าเดิม   
บุบผา รักษานาม  นงนารถ สุขลิ้ม 

15.00 น. – 15.20 น. 3-O8 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจแบบกลุ่มต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบ าบัด 
นฤมล จันทร์สุข  ชวนนท์ จันทร์สุข   รุ่งพร ภู่สุวรรณ์  

15.20 น. – 15.40 น. 3-O9 พฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชน จังหวัดอุดรธานี 
วันชาติ จันทน์วัมนวงษ ์  สังคม ศุภรัตนกุล  ไพศาล แน่นอุดร   
ช่ืนจิต จันทจรูญพงษ ์

15.40 น. – 16.00 น. 3-O10 มูลเหตุการเสพเมทแอมเฟตามีน และการเสพเมทแอมเฟตามีนซ้ าของ
กลุ่มผู้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ 
กรณีศึกษา: จังหวัดเพชรบุรี 
อัครพล ดีเลิศ  วัฒนา แป้นน้อย 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 

เวลา ผลงานวิจัย 
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 (ต่อ) 
16.00 น. – 16.20 น. 3-O11 รูปแบบการจัดการผลกระทบของนโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการ

สังคมของผู้สูงอายุในพ้ืนที่เปราะบางทางภัยพิบัติธรรมชาติ กรณีศึกษา
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
ธนัช กนกเทศ 

16.20 น. – 16.40 น. 3-O12 ปัจจัยในการพัฒนาการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลอ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
สังคม ศุภรัตนกุล 

16.40 น. – 17.00 น. 3-O13 การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินของคนไทย 
นิธิมา สุภารี 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 

ผลงานวิจัย 
P1 ผลการอบสมุนไพรในผู้ปุวยโรคหืด โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

กฤษณา ผาใต้  พิชญาพร คงนาค  
P2 อนุพันธ์ซักซินิลของแปูงกล้วยหินเพ่ือเพ่ิมการละลายของยาที่ละลายน้ าได้น้อย 

ธัญลักษณ์ มีแต้ม  ณัฐพล อุดมศิลป์  ชิตชไม โอวาทฬารพร 
P3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การดูดเสมหะ” ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ   ลักขณา ศิรถิรกุล  ดารินทร์ พนาสันต์ 
P4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
จิราจันทร์ คณฑา  วริศา จันทรังสีวรกุล 

P5 สถานการณ์ของการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรของคลินิกแพทย์แผนไทย 
จารุวรรณ สรรพโส*  ระดาพร ไหมค ามูล  เพ็ญนภา ศรีหริ่ง 

P6 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ดวงพร สุขสมัย   สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ  กมลรัตน์ นุ่นคง 

P7 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในต าบลบางหมาก  อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 
พัสนี ถิระกุลพฤทธิ์  สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ  นงนารถ สุขลิ้ม 

P8 ปัจจัยที่มีผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง 
นงนารถ สุขลิ้ม   สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ 

P9 พฤติกรรมการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่ า
และพ้ืนที่ที่มีการระบาดสูง เขตอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
จิรวรรณ วันสามง่าม  สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ  บุบผา รักษานาม 

P10 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการเป็นนักปฏิบัติการคุณภาพสูงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน ในประเทศไทย 
นงนารถ  สุขลิ้ม   อาจินต์  สงทับ  บุบผา  รักษานาม  สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ 

P11 ความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท างานของแรงงานนอกระบบ ต าบลดอนแก้ว 
พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว  ศรีจันทร์ จันทร์ฤกษ์  ฐิติรัตน์ ทองอินทร์  วันดี หน่อค าศักดิ์ 

P12 ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะของนักศึกษาในวิทยาลัยการสาธารณสุข       
สิรินธร ในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 
ประภาพร ภาภิรมย์   เพ็ญนภา  ศรีหริ่ง  คนธ์พงษ์ คนรู้ชินพงศ์ 

P13 สถานการณ์การสั่งใช้ยาส าหรับผู้ปุวยนอกของคลินิกรักษาโรคทั่วไปและคลินิกทันตกรรม 
อุ้มชู  สายเพชร  เพ็ญนภา  ศรีหริ่ง 



 
ฑ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2559 

 
ผลงานวิจัย 

P14 การศึกษาเบื้องต้นการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อในทางการแพทย์แผนไทย 
วรัมพา สุวรรณรัตน์  ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์  ยุพาภรณ์ พรมมานนท์  นภาลัย มากโหน  
วิชกร วงษ์สุวรรณ  จิราภรณ์ โยวทิตย์  กุลวดี เลไธสง  

P15 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลังคลอด ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยของ
หญิงตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลไทรน้อย  อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
ชนัญญา สุขผสม   ยุพาพร จันทร์ตรง  สถาพร สตัย์ซื่อ 

P16 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรพ้ืนบ้านต่อการยับยั้งแบคทีเรีย 
อัญชลี ฤทธ์ิบ ารุง  ศศิธร จันทร์มีเทศ  วไิลลักษณ์ สุกใส 

P17 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ลลิตา มาพงษ์  ขวัญธิดา น่ิมนวล  นัจรินทร์ เนืองเฉลิม  รับขวัญ เช้ือลี 

P18 ความรู้และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในพ้ืนที่อุบลราชธานีกับ
ระดับโคลีนเอสเตอเรส 
กนกวรรณ ค าศรีสุข   ธัญญามาศ ทีงาม  นิธิ ปรัสรา  อรรณพ สนธิไชย  

P19 การศึกษาลักษณะทางเคมีโดยวิธีรงคเลขผิวบางและจุลทรรศน์ลักษณะของใบกระบือ    
เจ็ดตัว 
ศตวรรษ ประภาศิริ   สุวินัย เพ็งชัยภูมิ  ธวัชชัย เหล็กดี 

P20 พฤติกรรมการใช้ยาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 
นราวิชญ์ พรมโชติ   เทอดเกียรติ  ศรีดารา  กิ่งแก้ว มาพงษ์  สมคิด บรรสุทธี  

P21 การรับรู้อุปสรรคในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ปุวยเบาหวาน อ าเภอวาริน      
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
จุฑารัตน์ วงศ์อนุ  จิราพร ด าพะธิก  อุรารัช บูรณะคงคาตรี  เกศิณี หาญจังสิทธิ์ 

P22 ผลการให้บริการวิชาการ ความรู้เรื่องวิธีการใช้ยาและเก็บรักษายาอย่างถูกต้อง ในผู้ปุวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา: บ้านบ่อแก้ว หมู่ 8 ต าบลไทรย้อย 
รุจิรา นึกชัยภูมิ   ขวัญฤทัย ใจปันทา   พัชรพร ศรีวิลัย  ชุติมณฑน์ ลิอินทร์  วีระชัย โพธ์ิค ามา 
ณิชา สุริยากานนท์ 

P23 การศึกษาทัศนคติและภาวะผู้น าของผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีผล
ต่อการไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ 
วราภรณ์ สาวิสิทธ์ิ   วีระวัฒน์ ภูทะวัง 

P24 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ในต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
เตชทัต หอมบุปผา   พงศ์พิษณุ บุญดา 

P25 รูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม   
ราชชนก 
วรนุช ทัศบุตร  พงศ์พิษณุ บุญดา 
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ผลงานวิจัย 

P26 ผลของการใช้วงล้อบอกเหตุในการเฝูาระวังอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้ยาอินซูลินของ
ผู้ปุวย แผนกผู้ปุวยใน โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง 
นลินทิพย์ เซ็งแซ่   กานต์วลิน  นาดอน   ปิยลักษณ์  บุญใหญ่   บุบผา รักษานาม 

P27 ปัจจัยเอ้ือและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  ต าบลหนองหว้า อ าเภอ         
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
เกตชดา แก้วขันทอง   กันทิมา ชัยปริญญา   กัญญารักษ์ พิเศษฤทธิ์   จุฑามาศ สมสาย  

P28 แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ   ปัจมัย ด าทิพย์  ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์ 

P29 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
ศิริรัตน์ จ าปีเรือง 

P30 พลั งสุ ขภาพจิตของผู้ปุ วยมะเร็ งที่ ได้ รับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็ งลพบุ รี 
วงศ์สิริ แจ่มฟ้า  สุดกัญญา ปานเจริญ  ศิริรัตน์ จ าปีเรือง  

P31 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 
ปรียานุช นามพิกุล   ศิริภา คงศรี   เปรมฤดี ศรีสังข์ 

P32 ประสิทธิผลการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในประชากรกลุ่มเสี่ยง  โรงพยาบาลสิเกา 
จังหวัดตรัง 
มนสินี วงศ์วัฒนวิศิษฎ์   ดาริณี มะโนรัตน์  วินันท์ยา มณีนวล  อาจินต์ สงทับ  

P33 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมสุขภาพ เรื่องโรคระบบทางเดินหายใจส าหรับบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พงษ์อนันต์ แดงหนอแดง   อรุณี ยันตรปกรณ์ 

P34 ผลของโปรแกรมติดตามผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ได ้ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
บุญตา ศรีละออง   กนกกาญจน์ ขวัญทอง   อาจินต์ สงทับ  

P35 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองลากค้อน อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 
คณาพร ตันศรีประภาศริ ิ  พนิดา พฤษารัตน์   อารีรัตน์ หลาเบญ็สะ  

P36 ผลของการให้ค าปรึกษาแบบสั้นของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้านไวรัสที่มารับบริการ
โรงพยาบาลสิเกา 
อ าพัน ชิงแก้ว   อาจินต์ สงทับ 

P37 การพัฒนาหุ่นจ าลองซิลิโคนเต้านมเพ่ือฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ส าหรับ
นักศึกษาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก 
นลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข   กิตติประภา ทองค า 
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P38 การพัฒนาสื่อการเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องสถิติสาธารณสุข ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน 
สิริอร พันธ์โสดา  ซายาตี สีบู้   ภูมิเกรียงไกร ขุนเทพ 

P39 การประเมินหลักสูตรระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์
แผนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก   
ไพจิตร  พิลึก 

P40 การพัฒนาเครื่องท าลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียนชนิดมือหมุน  โรงพยาบาล
บ้านนา จังหวัดนครนายก 
จตุพล บัวใหญ่   พินิจ ขอดสันเทียะ 

P41 ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
อุบลทิพย์ ไชยแสง 

P42 ผลการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายและอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง 
วรรณา ชูเชิดรัตน์  ดวงสุดา เกลี้ยงช่วย   นวรัตน์ สิงติ   โสธยา พงษ์แพทย์  อาจินต์ สงทับ 

P43 ผลการประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอนสภาพจริงต่อความเข้าใจมนุษย์ รายวิชา
มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
ดวงใจ เกริกชัยวัน   สุรศักดิ์ อธิคมานนท์   จารุณี จาดพุ่ม  

P44 การยอมรับมาตรการส่งเสริมการปูองกันตนเองจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตพ้ืนที่
เกษตรกรรม จังหวัดนนทบุรี 
ชนกพร ภูมิการีย์   ยุวรัตน์ หิงไธสง  อนนต์ ละอองนวล  วรัญญา อรุโณทยานันท์ 

P45 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
วีนัส อรรคธรรม   ภัทรา พลสวัสดิ์   อารี จึงเจริญนรสุข 

P46 การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับ อ าเภอปุาแดด 
จังหวัดเชียงราย 
อนุรักษ์ ศรีใจ   ดาราณี ศรีใจ   กานดา ท้าวชัยมูล   พงศ์พิษณุ บุญดา  

P47 ลักษณะความเจ็บปวดของผู้ปุวยมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  
จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ                 

P48 การพัฒนาบทเรียน E-Learning เรื่อง การจัดการความเจ็บปวด ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 
นิสา ครุฑจันทร์  จิราพร  ศรีพิบูลย์บัติ   ธีริศา สินาคม 

P49 ภาวะการสูญเสียฟันในกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ชัยภัทร หลวงแนม   อธิวัฒน์ เปรมไธสง   ทัศนีย์  สุวรรณโชติ  พัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ  
วรัทยา รัตนธรรมธาดา 
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P50 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2552 วิทยาลัยพยาบาล          
บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
วนิดา ชวเจริญพันธ์  นิชดา สารถวัลย์แพศย์ 

P51 ความปวดและการจัดการความปวดหลังส่วนล่างของหญิงตั้งครรภ์ 
สุดกัญญา ปานเจริญ   แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ 

P52 ความคิดเห็นของผู้ปุวยโรคจิตเภทต่อความต้องการการดูแลโรคจิตเภทที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บุญแทน ก่ิงสายหยุด  Maggie Donovan-Hall   Diane Carpenter   Mary Gobbi  

P53 คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาและความต้องการ ของผู้พิการที่อาศัยในโครงการ   
บ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ 
ภัทรพล มากมี   ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 

P55 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  กาญจนาภิเษก 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
นพมาส  เครือสุวรรณ  วัชรินทร์ สว่างศรี   ธนพล  พรหมเมือง 

P56 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับค่าความดันโลหิตสูงของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง ในพ้ืนที่บ้านใหม่ 
หมู่ 11 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
สมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์   กนกกร วงศ์มัยธัช  พรพิมล สิมลา  

P57 เปรียบเทียบประสิทธิผลการถอนฟันในนวัตกรรมขากรรไกรจ าลองส าหรับถอนฟันกับการ
ถอนฟันในขากรรไกรหมู 
หทัยจิต มระกรณ์  วรัทยา  รัตนธรรมธาดา 

P58 ความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักรายวิชาเภสัชกรรมไทย 4 และรายวิชา
ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 4 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข    
กาญจนาภิเษก 
ชฎาวัลย์ รุณเลิศ   ศิรวิทย์ อุทุม   ศิรวุฒิ ทับทิม   คณาพร ตันศรีประภาศิริ  

P59 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการปูองกันโรคไตเรื้อรัง  และระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรัง 
อัจฉรพรรณ ค้ายาดี   นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ 

P60 ความรู้และพฤติกรรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล    
บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ   สิริกานต์ แรงกสิกร  

P61 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ศิริพร ครุฑกาศ   ศรีวรรณ มีบุญ   พรทิวา เฉลิมวิภาส   สุวรรณา กุลบุตร  
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P62 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านด้านการรักษาพิษงูจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษา : หมอ
ชาญ หอมกลิ่น  
สุกัญญา  รักไร่กลาง  อรวรรณ  วัชรพัฒนกุล   สุวภัทร บุญเรือน 

P63 การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่องโรคเบาหวานส าหรับญาติผู้ปุวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพระ
จอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
ปณิธาน มหุวรรณ   พัชรินทร์ ศรีสุวรรณ  

P64 ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการรักษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับพยาบาลวิชาชีพ            
ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการปฐมภูมิ 
อัญสุรีย์  ศิริโสภณ 

P65 สภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาผู้จัดฟันแฟชั่น อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 
รพีพรรณ ปุ้งมา  วงศ์วฤณ  พิชัยลักษณ์   จารุวรรณ  ประสพอัครกิจ  

P66 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเรื่อง การพยาบาลทารกคลอด
ก่อนก าหนดน้ าหนักตัวน้อยต่อความรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล 
วัชรา  สุขแท้   มณฑล  ทองนิตย์  

P67 ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อสมรรถภาพทางกาย และความเจ็บปวดของ
ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชนบ้านตาด 
ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์   วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล   ดาราพร รักหน้าท่ี  

P68 ปฏิทินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
เขมิกา เนาวรัตน์  จารุวรรณ น านนท์  ภัทราภรณ์ หนูราช  ศุภัทร์ศิรา ธิอินโต  อัคพล มั่นคง  
โชติรส โตวนิชย์ 

P69 ปัจจัยบางประการและการสนับสนุนจากสามีท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน ชนิด เอ วัน 
อัจฉโรบล  แสงประเสริฐ   พลอยไพลิน มาสุขก าแพงจินดา                                                               
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ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ของนักศึกษา 
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 

ผลงานวิจัย 
S1 สถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร ของโรงอาหารในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัด

พิษณุโลก 2558 
จุฑามาส ชัยมงคล  อภิรักษ์ ตันกุละ  ปฐม จูจันทร์ 

S2 การศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก 
สายยัณต์ ขัดมโน  

S3 หมอนสามเหลี่ยม Fix ช่วยพลิก 30 องศา นวัตกรรมทางการพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
กนกวรรณ น้อยวิเศษ   ชนาพร ปิ่นสุวรรณ   ชานิลนา หาญละคร   ฐิติยา ปานบุญ 
นนทวัฒน์ กุลโคก   พรสุรีย์ ทีหลวง   พลอย มาฤทธ์ิ   วิสสุตา วิสุวงษ์   วุฒิชัย มาลัยขวัญ 
ศศิมาภรณ์ ไชยพรม   ศศิวิมล ภูเลียงเนาะ 

S4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการผิดนัดและตัวชี้ วัดทางคลินิกของการดูแลผู้ปุวย
เบาหวาน ในศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ  โรงพยาบาลวังทอง 
กรรณิการ์ ค าจิตตะ 

S5 นวัตกรรม เมนูคู่ชีวิต  
รุจิรา นึกชัยภูมิ  ขวัญฤทัย ใจปันทา  พัชรพร ศรีวิลัย   ชุติมณฑน์ ลิอินทร์   วีระชัย โพธ์ิค ามา 

S6 นวัตกรรมผ้ารัดเข่าสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการปวดเข่า 
เรณุกา เลาวือ 

S7 ยืดเหยียดคลายปวด นวดเท้าสบาย  
จุฑารัตน์ มาหลิน  จุฑารัตน์ ไชยรักษา  วนิดา จ าปาโพธ์ิ  อินทุอร ชัยศร  กรรณิการ์ จันทเทพ 
อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล 

S8 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของสามเณรในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3 โรงเรียนวิเวก
ธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น 
วันเฉลิม รัตพร  ปนัดดา ถัมวาปี  ธนาธร สายทรัพย์  อัญชนา ปุณขันธ์  พิมพัชฌา วงษ์พรม 
สุพัตรา วัฒนเสน 

S9 การศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคบนผิวหนัง
บางชนิดจากสารสกัดดาหลา 
บุรินทร์ วงษ์สุวัฒน์   ซูฮัยลา สะมะแอ   เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กูล 

S10 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสวนยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ 
ภัคนิรินธน์ ทรงศิลป์สอาด   กัลยา นกเล็ก   ธิตติยา พารา   นวพร ค ามี    
นิรัชรินทร์ ทองดี  วริศรา กาศักดิ์ 

S11 ยิ้มสดใส สูงวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก 
นุชนารถ พิพัฒน์สกุลภาคย์   กนกพรรณ วรรณรังสี   จิระเวช ช่วงชัย  
จุฑารัตน์ วระชุน   ฐิติพร มังคลาด   ปณิสรา  โสภา   วารี  ไชโย 

S12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของคนเก็บขยะในสถานที่ก าจัดมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี 
สุพัตรา พิมพา   จุฑามาศ สุขสวัสดิ์ 
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S13 การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
สกุณา ใจปัดชา   ลลิตา ท้าวกัลยา 

S14 การศึกษาคุณภาพข้อมูลโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟูม
โรงพยาบาลในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 
สุกานดา สุขศาลา   ธนาพร ด้วงสูงเนิน 

S15 นวัตกรรมกระบอกดูดหัวนม 
กัณฐิมา ไขแสงจันทร ์  จันทราสร กรคณฑ ี  ทิชาภรณ์ พลแก้ว   ภาณุพงศ์ แดงนา   วนิดา อ่อนมิ่ง 

S16 ผลของการฝึกโปรแกรมการออกก าลังการด้วยการเต้นบาสะโล๊ฟประยุกต์ต่อการทรงตัว
ของผู้สูงอายุ ชุมชนวัดจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ปฏิยุทธ์ อุปพงษ์   ชรินรัตน์ มุ่งวิชา และคณะ  ดวงพร หุ่นตระกูล 

S17 ผลของสารสกัดพิกัดตรีกาฬพิษต่อเชื้อรา Trichophyton rubrum และ Candida 
albicans ที่ก่อโรคผิวหนัง 
พโนมล ชมโฉม   ซูฮัยลา สะมะแอ   โรสนานี เหมตระกูลวงศ์  เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กูล 

S18 พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ขอนแก่น 
เกียรติศักดิ์ มั่นเหมาะ   ชมพูนุช ผ่องแผ้ว   นิตยา สุขแสวง    ประนัดดา โพธิ์ปักขา  พิรงค์รอง สาผม   
อัจฉรา โยธิไกร 

S19 ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 
2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ธัญลักษณ์ กัณหาลี   รัชนีกร เครือชารี   วิศรุต ทองวรรณ   สิริพิมพ์ พิมพาภรณ์  ธนภรณ์ เผยสิริ    

อานนท์ ปณิสอน 
S21 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านรักษาโรคซาง ด้วยวิธีการกวาดยา : กรณีศึกษา หมอ

วิชาญ เอกเจริญโอสถ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ปัทมา  ทองธรรมชาติ   รัตนา  ทัดเกษร 

S22 ผลของสารสกัดตะลิงปลิงต่อเชื้อก่อโรคสิว Propionibacterium acnes และ  
Staphylococcus aureus 
ขัตติยา ขยันการนาวี   ปริฉัตร ปักษี 

S23 มหัศจรรย์หลอดด้ายนวดเท้า 
ฐิติชญา ข าสุวรรณ   นพลักษณ์ เพชรพรหม   จิรวดี ยังเหม็น   วรพล พ่วงศร  ดาราลักษณ์ โนธายะ  
นพเก้า กาศทิพย์   ศุภาพิชญ์ ชัยดิษฐ์   สุริยา แป้นทับ  สุจิตรา  ทดัเที่ยง  มณฑนา  อัจฉริยศักดิ์ชัย 

S24 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย (BMI) กับการเกิดโรคเหงือกอักเสบ ของนักศึกษา ชั้นปี
ที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ขนิษฐา สอนพรม   วรวิช จิระด ารง  และคณะ 

S25 นวัตกรรมเก้าอ้ีส่งเสริมสุขภาพ 
นุศรา ศรีธิยวง   วันวิสาข์ เทียมเย็น     ปฐมพงษ์กันธิยะ 
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S26 เหยียดขยาย คลายเกร็ง 
ปิยวรรณ ราชพลแสน  ผกามาศ ศรียา ภูดิศ แก้วศิริ   มินตรา สีหานาวี  ระพีพรรณ พันธุระศรี 

S27 การดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
กชกร เอี่ยมวงศ์ และคณะ 

S28 ประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตเพ่ือการเรียนรู้เพศศึกษาต่อการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดตรัง 
จารุวรรณ มะลัยค า เทพพนม กิตติสุนทรโรภาศ  หาญ ยุมังกูร   อรรคเดช บัวบาล 
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจรญิ 

S29 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อทัศนคติทางการเรียน การเห็นคุณค่าในตนเอง 
และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ศิรวิทย์ ธรรมกร่าง  ศิรินภา ศิรเิลีย้ง  นิภาวรรณ  ถิตย์รัศมี  วรางคณา พับโพธิ ์พีรศักดิ์ คณุวงศ์  
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจรญิ 

S30 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อ
พฤติกรรมการปูองกันไข้เลือดออกส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต าบลควนปริง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
ปรียาภรณ์ ชมมะลัง  สุพัตรา สวัสดิ์ดารา  สุธาศิณี นิลค า  ณัฐการณ์ เพชรรัตน์ ฐิติพันธ์ุ พันมี  
 กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ 

S31 การยอมรับการใช้ยาสมุนไพรที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ของผู้รับบริการในโรงพยาบาลกันตัง 
จังหวัดตรัง 
กุลพัทธ์ มณี  ชวาลา ยิ่งทวีศักดิ์  ธนพร สวนทอง   พิชามญช์ุ บุญตา   สุมามาล เสาวรส   
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจรญิ 

S32 การศึกษาภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวัดควนวิเศษ อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 
ศิตาพร  ผ่องใส   กมลชนก ตันตพิัฒนะมนตรี   สุประภา ยะรังสี   สถาพร กวยกิจรุ่งเรือง    
พุทธิคม มาพงษ ์ กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ 

S33 นวัตกรรม โปรแกรมออกก าลังกายด้วยยางยืด 
จิตตินันท์  เกตุแก้ว   ณัฐสุดา  เพชรมาก   วินิจ  สลางสิงห ์  จันทิมา  ลิ่มหัน 

S34 นวัตกรรมจุกนมเรียกหา 
แพรววนิช อ่ิมเอิบ สุธิดา เพชรฤทธิ ์พีรดา ไชยเกสร จิตรา จันทาวุฒ ิ จันทิมา ลิ่มหัน 

S35 เครื่องสแกนหาเส้นเลือด 
รุจิรดา พุฒิตรีภมู ิ วนิดา สุขรตัน ์  ฑิฆัมพร สองพัง  จันทิมา ลิ่มหัน 

S36 เครื่องวัดความดันโลหิตสัญญาณเสียง 
นฤเบศร์ ฉิมกล่อม   ภาคภมูิ สุภานันท์   ชนิภรณ์ กองถวิล  จันทิมา ลิ่มหัน 

S37 นวัตกรรม เกมส์บิงโก ผื่นแพ้ยา 
ณัฐกฤตา จันทาทอง  ธวัลรัตน์ หลวงธิจา  ปริชญา สสัดี  พัชราภรณ์ ยิ้มสงวน  สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ 
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ผลงานวิจัย 

S38 นวัตกรรม เกมรู้ทันไม่ท้องต้องลองข้ึนบันได 
ทิติยา ขวัญดี   นาตยา ยอดพรหม   สลิลทิพย์ นว่มเกิด  ปัญจมา วิบูรณ์กาญจน ์จิตติมา กาลเนาวกลุ 

S39 เครื่องมือช่วยอ่านฉลาก GDA สัญญาณไฟจราจร  (Color-coded GDA) 
ปาจรีย์ แขไข  สุพิชชา ระไหวพรมราช  อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง 

S41 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยผสมผสานเพลงพื้นบ้าน (อีแซว) 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

S42 ปูนหอย น้อยหน่า ฆ่าลูกน้ ายุง 
ทวีทรัพย์  จูมศิลป์    ทิพวัลย์ โสมณวัฒน์   สอาด มุ่งสิน 

S43 เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต 
ฐิรวัฒน์ แสงสุข  ชาญชัย เหลาสาร   ชิดชนก ซ้อมวงษ์   จรูญศรี มีหนองหว้า 

S44 ที่นอนลมยางในรถ ลดแผลกดทับ 
พีรพัทธ อยู่คง  ภาณุวัฒน์ วงค์อุดดี   มนัส แสงชาติ   ส าเร็จ เทียนทอง 

S45 การพัฒนานวัตกรรมกล่องฉีดยาปลอดภัยโดยใช้เทคนิคสวมปลอกเข็มด้วยมือเดียว 
แคทลียา พลอยวงษ์ไทย   จตุพร จันเขียว   จักรพงษ์ เพ็ญพิมพ์   จารุวรรณ ดวงค า 
จิตติมา พลค า   จิตลดา ค าใย   จุฑามาศ ทองน้อย   เจติยา สุทโธ 

S47 การรับรู้ความเสี่ยงจากพิษของสารอะฟลาทอกซินของประชาชน กรณีศึกษา 
ชุมชนการเคหะในเขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ณัฐพล คงบุญมี   อัญชลี พงศ์เกษตร   กมลวรรณ วณิชชานนท์    ซูฮัยลา สะมะแอ 
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  หน้า 
โครงการประชุมวิชาการ  ก 
ก าหนดการ  จ 
ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  ช 
 กลุ่มสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ช 
 กลุ่มสาขาภูมิปัญญาและนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย  ฌ 
 กลุ่มสาขาสาธารณสุข การพยาบาล การศึกษา และอ่ืนๆ  ฎ 
ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  ฐ 
ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์นักศึกษา  ท 
บทความวิจัยน าเสนอแบบบรรยาย   
1-O1 การใช้สมุนไพรของผู้ปุวยมะเร็งเต้านมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เบญจพร บัวชุม  วันลภ ดิษสุวรรณ์  จักราวุธ เผือกคง 
 1 

1-O2 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานผลของ
การฝึกบริหารร่างกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อความอ่อนตัวของล าตัวและไหล่ 
ช่ืนจิตร กองแก้ว  ปริญญา เลิศสินไทย  เกตุจันทร์ จ าปาไชยศรี 
กุลวรางค์ กรณ์แก้ว  พิชามญช์ุ มาลัยวงค์  พีรพงษ ์มีสมเพิ่ม 

 11 

1-O3 การน าความรู้การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ไฟหลังคลอดมาประยุกต์ใช้กับการ    
อยู่ไฟในสตรีหลังคลอดต่อภาวะสุขภาพของสตรีหลังคลอด เขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
ทิพาวรรณ  สมจิตร  ศิรินทิพย์  ค ามีอ่อน 

 22 

1-O4 การศึกษาผลของครีมมะกรูดต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเท้า 
มงคล  นราศรี   นฤมล จันทร์มา 

 29 

1-O5 การพัฒนารูปแบบการดูแลมารดาในระยะคลอดเพ่ือปูองกันการตกเลือด
หลังคลอด โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง 
เพียงเพ็ญ รักจริง  จิราภรณ์ ก้งเส้ง  ศุภลักษณ์ ท าพล  บุบผา รักษานาม 

 40 

1-O6 ประสิทธิผลของการนวดไทยราชส านักต่ออาการปวดในอิริยาบถต่างๆ ของ
ผู้ปุวยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง 
อิลยาส อะลีหะ  อวิรุทธ์ สิงห์กุล  ไฟศอล มาหะมะ  สฤษดิ์ ผาอาจ 

 50 

1-O7 ผลของการใช้ยาแผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน  กรณีศึกษา     
การรักษาผู้ปุวยที่ได้รับพิษพาราควอทจากการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาล          
แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
วริศรา สืบวงษด์ิษฐ์  วิเชียร สืบวงษ์ดิษฐ์  ภัทรพล มากมี 

 57 

1-O8 ผลของการนวดรักษาแบบราชส านักร่วมกับการพอกเข่าในผู้ปุวยโรค
จับโปงน้ าเข่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ าเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี 
ทวีศักดิ์ มากละม้าย  สุวภัทร บุญเรือน 
 

 67 
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   หน้า 
1-O9 ผลของสารสกัดสมุนไพรที่มีต่อเซลล์รากผมเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษา

ผมร่วง 
วนัชวรรณ วิสุทธิพรต  เนติ วระนุช  กรกนก อิงคนินันท์  วุฒิชัย วิสุทธิพรต  

 77 

1-O10 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: การเรียนรู้ตามสภาพ
จริงในวิชาการนวดแผนไทย 
สมศรี สัจจะสกุลรัตน์  พยอม กันชัย 

 84 

1-O11 ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดลูปินิฟอลินจากล าต้นชะเอมเหนือ
ต่อเชื้อ บาซิลลัส ซีเลียส 
กมล อยู่สุข 

 94 

1-O12 องค์ประกอบทางเคมีของต ารับยาน้ ามันไพลที่ได้จากการทอดด้วยน้ ามัน
พืชตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
วุฒิชัย วิสุทธิพรต  นิพนธ์ แก้วต่าย  วิทิตา ไปบน  วนัชวรรณ วิสุทธิพรต 

 101 

2-O1 การจัดการกับอาการปวดกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ 
วิสุทธิ์ โนจิตต์  ปารวีร์ กุลรัตาวิโรจน์  พิมพรรณ รัตนโกมล  ไพศาล  สุดยา 

 110 

2-O2 องค์ความรู้การนวดรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อแบบพ้ืนบ้านไทย            
วัดหนองหญ้านาง จังหวัดอุทัยธานี 
ฐานิตา  เสรีศิริวัฒนา 

 119 

2-O3 การพัฒนาโปรแกรมการดูแลเท้าด้วยวัสดุพ้ืนบ้านรางไม้เพ่ือบรรเทา
ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของผู้สูงอายุที่ปุวยด้วยโรคเบาหวาน 
ศศิมา  พ่ึงโพธิ์ทอง   สุทิศา สงวนสัจ  อรนุช  นุ่นละออง  ยุทธนา  นุ่นละออง 

 131 

2-O4 การพัฒนาปลอกประคบร้อนสมุนไพรลดอาการปวดเข่าส าหรับผู้มารับ
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลคลองขวาง อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี 
ฐานิตา สุวรรณธัย  ธันยาพร แก้วมณี  อรุณี ยันตรปกรณ์  อ าพล บุญเพียร 

 140 

2-O5 การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาไทยเพ่ือการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง 
มยุรี บุญทัด  ทิพวรรณ ตั้งวงศ์กิจ   มณี ดีประสิทธ์ิ 

 149 

2-O6 การศึกษาการประคบไข่โดยใช้ร่วมกันเงินและความร้อนเพ่ือบรรเทาอาการ
ปวดของชนเผ่าม้งในสถานบริการสาธารณสุขชุมชนสิบสองพัฒนา 
พรทิพย์ สง่าผากุล  ณัฐพล ทนุดี  นิธิกานต์ ชมชื่น  

 158 

2-O8 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านการนวดจับเส้นรักษาอาการหมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสาท กรณีศึกษา หมอสมบัติ วงษ์ข า จังหวัดลพบุรี  
กัลย์จิรัตน์ อินทผลัญ   ธนพร แรมกลาง   ปฐมา จันทรพล   อ าพล บุญเพียร  
 
 

 165 
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   หน้า 
2-O9 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยของเล่นภูมิปัญญาไทยและหนังสือ

นิทาน 
ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์  ศรีวัฒนา เพ็ชรรัตน์   พนิดา บุญอินทร์ 

 175 

2-O10 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ต าบลปุาโปง อ าเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ธวัช บุณยมณี  ตะวัน บุญเสือ  พรรณนิภา บุณยมณี  เนาวรัตน์ ศรีประดับไพร  
อภิสมัย สกุลกระจ่าง 

 185 

2-O11 ประสบการณ์ของผู้ปุวยมะเร็งต่อการใช้ยาสมุนไพรและการรักษาแบบองค์
รวม ณ อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร 
เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล 

 195 

2-O12 ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านด้านการรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต จังหวัดชัยภูมิ  : 
กรณีศึกษาหมอเส็ง สิริโสภาสกุล 
ยุวดี  โอฬารวัตร  คมสัน  แฝงฤทธิ์  วินัย สยอวรรณ  เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์ 

 206 

3-O1 กระบวนการสร้างความร่วมมือทางสังคมของพหุภาคีเพ่ือการปูองกัน 
ควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนชาวเขาต าบลปุากลาง      
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
อิสรภาพ มาเรือน  วิชาภรณ์ คันทะมูล   จันทร์เพ็ญ ชุมแสง  

 214 

3-O2 การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่องขั้นตอนบริการสุขภาพแรงงานพม่าของ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ปาริชาติ จันทร์เที่ยง  ปัญญาวุธ กาญจนก าเนิด  

 226 

3-O3 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานกล่องแปลภาพรังสีทันตกรรมดิจิตอล
ประดิษฐ์ 
อธิวัฒน์  เปรมไธสง  พัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ  ชญานิศ พจสัณห์  

 236 

3-O5 เจตคติ และการรับรู้ความสามารถในตนในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว    
ในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ขอนแก่น 
อุทัยวรรณ ตรีนุชกร   ประไพจิตร ชุมแวงวาปี 

 246 

3-O6 ผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเ พ่ือลดพฤติกรรมการดื่มสุราใน            
ผู้ติดสุรา 
ผกาทิพย์  สุขจิต  พงศ์พิษณุ บุญดา  กรรณิการ์ ศรีมงคลธราธร สงเคราะห์ นามกรณ์ 

 261 

3-O7 ประสิทธิผลของการใช้ที่นอนจิ๊กซอว์ ในผู้ปุวยที่เป็นแผลกดทับ กรณีศึกษา
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดตรัง 
นพชัย เรียบร้อย   หัสนัย สายมาอินทร์  พชัรพล นุมาศ  อุษา ด าเดิม   
บุบผา รักษานาม  นงนารถ สุขลิ้ม 

 274 
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สารบัญ 
 

   หน้า 
3-O8 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจแบบกลุ่มต่อคุณภาพชีวิตของ

ผู้ปุวยมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบ าบัด 
นฤมล จันทร์สุข  ชวนนท์ จันทร์สุข   รุ่งพร ภู่สุวรรณ์  

 285 

3-O9 พฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชน จังหวัดอุดรธานี 
วันชาติ จันทน์วัมนวงษ ์  สังคม ศุภรัตนกุล   ไพศาล แน่นอุดร   
ช่ืนจิต จันทจรูญพงษ์ 

 294 

3-O10 มูลเหตุการเสพเมทแอมเฟตามีน และการเสพเมทแอมเฟตามีนซ้ าของกลุ่ม
ผู้ รับการบ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเส พติดในระบบสมัครใจ 
กรณีศึกษา: จังหวัดเพชรบุรี 
อัครพล ดีเลิศ  วัฒนา แป้นน้อย 

 300 

3-O11 รูปแบบการจัดการผลกระทบของนโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่เปราะบางทางภัยพิบัติธรรมชาติ กรณีศึกษาอ าเภอ
บางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
ธนัช กนกเทศ 

 307 

3-O12 ปัจจัยในการพัฒนาการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลอ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
สังคม ศุภรัตนกุล 

 318 

3-O13 การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินของคนไทย 
นิธิมา สุภารี 

 328 

บทความวิจัยน าเสนอแบบโปสเตอร์   
P1 ผลการอบสมุนไพรในผู้ปุวยโรคหืด โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัด

สกลนคร 
กฤษณา ผาใต้   พิชญาพร คงนาค  

 343 

P2 อนุพันธ์ซักซินิลของแปูงกล้วยหินเพ่ือเพ่ิมการละลายของยาที่ละลายน้ าได้
น้อย 
ธัญลักษณ์ มีแต้ม  ณัฐพล อุดมศิลป์   ชิตชไม โอวาทฬารพร 

 352 

P3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การดูดเสมหะ” ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล 
จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ   ลักขณา ศิรถิรกุล  ดารินทร์ พนาสันต์ 

 363 

P4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
จิราจันทร์ คณฑา  วริศา จันทรังสีวรกุล 

 377 

P5 สถานการณ์ของการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรของคลินิกแพทย์แผนไทย 
จารุวรรณ สรรพโส  ระดาพร ไหมค ามูล  เพ็ญนภา ศรีหริ่ง 
 

 387 



 
พ 
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สารบัญ 
 

   หน้า 
P6 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ดวงพร สุขสมัย   สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ  กมลรัตน์ นุ่นคง 

 396 

P7 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในต าบล
บางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
พัสนี ถิระกุลพฤทธิ์   สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ  นงนารถ สุขลิ้ม 

 404 

P8 ปัจจัยที่มีผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
นงนารถ สุขลิ้ม   สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ 

 416 

P9 พฤติกรรมการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพ้ืนที่ที่
มีการระบาดต่ าและพ้ืนที่ที่มีการระบาดสูง เขตอ าเภอเมือง   จังหวัดตรัง 
จิรวรรณ วันสามง่าม  สขุุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ  บุบผา รักษานาม 

 426 

P10 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการเป็นนักปฏิบัติการคุณภาพสูงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน ในประเทศไทย 
นงนารถ  สุขลิ้ม   อาจินต์  สงทับ  บุบผา  รักษานาม  สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ 

 434 

P11 ความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท างานของแรงงานนอกระบบ ต าบลดอนแก้ว 
พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว  ศรีจันทร์ จันทร์ฤกษ์  ฐิติรัตน์ ทองอินทร์   
วันดี หน่อค าศักดิ์ 

 447 

P12 ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะของนักศึกษาในวิทยาลัยการ
สาธารณสุข     สิรินธร ในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 
ประภาพร ภาภิรมย์   เพ็ญนภา  ศรีหริ่ง  คนธ์พงษ์ คนรู้ชินพงศ์ 

 458 

P13 สถานการณ์การสั่งใช้ยาส าหรับผู้ปุวยนอกของคลินิกรักษาโรคทั่วไปและ
คลินิกทันตกรรม 
อุ้มชู  สายเพชร  เพ็ญนภา  ศรีหริ่ง 

 467 

P14 การศึกษาเบื้องต้นการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยที่มีความผิดปกติ
เกีย่วกับกล้ามเนื้อกระดูกและข้อในทางการแพทย์แผนไทย 
วรัมพา สุวรรณรัตน์  ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์  ยุพาภรณ์ พรมมานนท์  
นภาลัย มากโหน  วิชกร วงษ์สุวรรณ  จิราภรณ์ โยวทิตย์  กุลวดี เลไธสง  

 476 

P15 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลังคลอด ด้วยวิธีการ
แพทย์แผนไทยของหญิงตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลไทรน้อย   อ าเภอ       
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
ชนัญญา สุขผสม   ยุพาพร จันทรต์รง  สถาพร สตัย์ซื่อ 

 487 

P16 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรพ้ืนบ้านต่อการยับยั้งแบคทีเรีย 
อัญชลี ฤทธ์ิบ ารุง  ศศิธร จันทร์มีเทศ  วิไลลักษณ์ สุกใส 

 496 

P17 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชี วนะของประชาชนในเขตอ า เภอวาริน               
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ลลิตา มาพงษ์  ขวัญธิดา น่ิมนวล  นัจรินทร์ เนืองเฉลิม  รับขวัญ เช้ือลี 

 506 
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สารบัญ 
 

   หน้า 
P18 ความรู้และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร        

ในพ้ืนที่อุบลราชธานีกับระดับโคลีนเอสเตอเรส 
กนกวรรณ ค าศรีสุข   ธัญญามาศ ทีงาม  นิธิ ปรัสรา  อรรณพ สนธิไชย  

 518 

P19 การศึกษาลักษณะทางเคมีโดยวิธีรงคเลขผิวบางและจุลทรรศน์ลักษณะของ
ใบกระบือเจ็ดตัว 
ศตวรรษ ประภาศิริ   สุวินัย เพ็งชัยภูมิ  ธวัชชัย เหล็กดี 

 530 

P20 พฤติกรรมการใช้ยาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอ   เดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
นราวิชญ์ พรมโชติ   เทอดเกียรติ  ศรีดารา  กิ่งแก้ว มาพงษ์  สมคิด บรรสุทธี  

 541 

P21 การรับรู้อุปสรรคในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ปุวยเบาหวาน 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
จุฑารัตน์ วงศ์อนุ  จิราพร ด าพะธิก  อุรารัช บูรณะคงคาตรี  เกศิณี หาญจังสิทธิ์ 

 550 

P22 ผลการให้บริการวิชาการ ความรู้ เรื่องวิธีการใช้ยาและเก็บรักษายา     
อย่างถูกต้อง ในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา:      
บ้านบ่อแก้ว หมู่ 8 ต าบลไทรย้อย 
รุจิรา นึกชัยภูมิ   ขวัญฤทัย ใจปันทา   พัชรพร ศรีวิลัย  ชุติมณฑน์ ลิอินทร์   
วีระชัย โพธ์ิค ามา   ณิชา สุริยากานนท์ 

 559 

P23 การศึกษาทัศนคติและภาวะผู้น าของผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่มีผลต่อการไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ 
วราภรณ์ สาวิสิทธ์ิ   วีระวัฒน์ ภูทะวัง 

 566 

P24 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ในต าบลแม่ส า อ า เภอ        
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
เตชทัต หอมบุปผา   พงศ์พิษณุ บุญดา 

 573 

P25 รูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก 
วรนุช ทัศบุตร  พงศ์พิษณุ บุญดา 

 584 

P26 ผลของการใช้วงล้อบอกเหตุในการเฝูาระวังอาการไม่พึงประสงค์ของ      
การใช้ยาอินซูลินของผู้ปุวยแผนกผู้ปุวยใน โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง 
นลินทิพย์ เซ็งแซ่   กานต์วลิน  นาดอน   ปิยลักษณ์  บุญใหญ่   บุบผา รักษานาม 

 596 

P27 ปัจจัยเ อ้ือและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สู งอายุ  ต าบล      
หนองหว้า อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
เกตชดา แก้วขันทอง  กันทิมา ชัยปริญญา   กัญญารักษ์ พิเศษฤทธิ์    
จุฑามาศ สมสาย  

 604 

P28 แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข        
สิรินธร จังหวัดตรัง 
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ    ปัจมัย ด าทิพย์  ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  
ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์ 

 615 
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สารบัญ 
 

   หน้า 
P29 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
ศิริรัตน์ จ าปีเรือง 

 628 

P30 พลังสุขภาพจิตของผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรี 
วงศ์สิริ แจ่มฟ้า  สุดกัญญา ปานเจริญ  ศิริรัตน์ จ าปีเรือง  

 638 

P31 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วม วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 
ปรียานุช นามพิกุล   ศิริภา คงศรี   เปรมฤดี ศรีสังข์ 

 649 

P32 ประสิทธิผลการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง 
มนสินี วงศ์วัฒนวิศิษฎ์   ดาริณี มะโนรัตน์  วินันท์ยา มณีนวล  อาจินต์ สงทับ  

 660 

P33 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมสุขภาพ เรื่องโรคระบบทางเดินหายใจส าหรับ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พงษ์อนันต์ แดงหนอแดง   อรุณี ยันตรปกรณ์ 

 668 

P34 ผลของโปรแกรมติดตามผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
บุญตา ศรีละออง   กนกกาญจน์ ขวัญทอง   อาจินต์ สงทับ  

 676 

P35 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
คลองลากค้อน อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
คณาพร ตันศรีประภาศริ ิ พนิดา พฤษารัตน์   อารีรัตน์ หลาเบญ็สะ  

 684 

P36 ผลของการให้ค าปรึกษาแบบสั้นของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้านไวรัสที่มา
รับบริการโรงพยาบาลสิเกา 
อ าพัน ชิงแก้ว   อาจินต์ สงทับ 

 696 

P37 การพัฒนาหุ่นจ าลองซิลิโคนเต้านมเพ่ือฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง ส าหรับนักศึกษาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
นลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข   กิตติประภา ทองค า 

 701 

P38 การพัฒนาสื่อการเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องสถิติสาธารณสุข 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา         
เวชระเบียน 
สิริอร พันธ์โสดา   ซายาตี สีบู้   ภูมิเกรียงไกร ขุนเทพ 

 711 

P39 การประเมินหลักสูตรระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาการแพทย์แผนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553) วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก   
ไพจิตร  พิลึก 

 721 



 
ม 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ “แพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาของแผน่ดิน” 
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สารบัญ 
 

   หน้า 
P40 การพัฒนาเครื่องท าลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียนชนิด       

มือหมุน โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก 
จตุพล บัวใหญ่   พินิจ ขอดสันเทียะ 

 729 

P41 ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริ งต่อการพัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วย            
หัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
อุบลทิพย์ ไชยแสง 

 737 

P42 ผลการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายและอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลสิเกา 
จังหวัดตรัง 
วรรณา ชูเชิดรัตน์  ดวงสุดา เกลี้ยงช่วย   นวรัตน์ สิงติ   โสธยา พงษ์แพทย์   
อาจินต์ สงทับ 

 746 

P43 ผลการประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอนสภาพจริงต่อความเข้าใจ
มนุษย ์รายวิชามนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ชัยนาท 
ดวงใจ เกริกชัยวัน   สุรศักดิ์ อธิคมานนท์   จารุณี จาดพุ่ม  

 754 

P44 การยอมรับมาตรการส่งเสริมการปูองกันตนเองจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ในเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม จังหวัดนนทบุรี 
ชนกพร ภูมิการีย์   ยุวรัตน์ หิงไธสง  อนนต์ ละอองนวล  วรัญญา อรุโณทยานันท์ 

 759 

P45 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
วีนัส อรรคธรรม   ภัทรา พลสวัสดิ์   อารี จึงเจริญนรสุข 

 770 

P46 การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็ง
ตับ อ าเภอปุาแดด จังหวัดเชียงราย 
อนุรักษ์ ศรีใจ  ดาราณี ศรีใจ   กานดา ท้าวชัยมูล   พงศ์พิษณุ บุญดา  

 781 

P47 ลักษณะความเจ็บปวดของผู้ปุวยมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  
จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ                 

 790 

P48 การพัฒนาบทเรียน E-Learning เรื่อง การจัดการความเจ็บปวด ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์
ประชารักษ ์
นิสา ครุฑจันทร์  จิราพร  ศรีพิบูลย์บัติ   ธีริศา สินาคม 

 796 

P49 ภาวะการสูญเสียฟันในกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 
ชัยภัทร หลวงแนม   อธิวัฒน์ เปรมไธสง   ทัศนีย์  สุวรรณโชติ   
พัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ  วรัทยา รัตนธรรมธาดา 

 809 
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   หน้า 
P50 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2552 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
วนิดา ชวเจริญพันธ์  นิชดา สารถวัลย์แพศย์ 

 820 

P51 ความปวดและการจัดการความปวดหลังส่วนล่างของหญิงตั้งครรภ์ 
สุดกัญญา ปานเจริญ*  แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ 

 835 

P52 ความคิดเห็นของผู้ปุวยโรคจิตเภทต่อความต้องการการดูแลโรคจิตเภทที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บุญแทน กิ่งสายหยุด  Maggie Donovan-Hall   Diane Carpenter   Mary 
Gobbi  

 845 

P53 คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาและความต้องการ ของผู้พิการที่อาศัย
ในโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ 
ภัทรพล มากมี   ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 

 854 

P55 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
นพมาส  เครือสุวรรณ   วัชรินทร์ สว่างศรี   ธนพล  พรหมเมือง 

 866 

P56 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับค่าความดันโลหิตสูงของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง 
ในพ้ืนที่บ้านใหม่ หมู่ 11 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
สมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์   กนกกร วงศ์มัยธัช  พรพิมล สิมลา  

 874 

P57 เปรียบเทียบประสิทธิผลการถอนฟันในนวัตกรรมขากรรไกรจ าลองส าหรับ
ถอนฟันกับการถอนฟันในขากรรไกรหมู 
หทัยจิต มระกรณ์  วรัทยา  รัตนธรรมธาดา 

 882 

P58 ความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักรายวิชาเภสัชกรรมไทย 4 
และรายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 4 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
ชฎาวัลย์ รุณเลิศ   ศิรวิทย์ อุทุม   ศิรวุฒิ ทบัทิม   คณาพร ตันศรีประภาศิริ  

 893 

P59 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการปูองกันโรคไตเรื้อรัง 
และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงโรค
ไตวายเรื้อรัง 
อัจฉรพรรณ ค้ายาดี   นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ 

 907 

P60 ความรู้และพฤติกรรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ   สิริกานต์ แรงกสิกร  
 

 917 
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   หน้า 
P61 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ศิริพร ครุฑกาศ   ศรีวรรณ มีบุญ   พรทิวา เฉลิมวิภาส   สุวรรณา กุลบุตร  

 924 

P62 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านด้านการรักษาพิษงูจังหวัดสุพรรณบุรี 
กรณีศึกษา : หมอชาญ หอมกลิ่น  
สุกัญญา  รักไร่กลาง  อรวรรณ  วัชรพัฒนกุล   สุวภัทร บุญเรือน 

 935 

P63 การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่องโรคเบาหวานส าหรับญาติผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
ปณิธาน มหุวรรณ  พัชรินทร์ ศรีสุวรรณ  

 946 

P64 ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการรักษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการปฐมภูมิ 
อัญสุรีย์  ศิริโสภณ 

 956 

P65 สภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาผู้จัดฟันแฟชั่น อ าเภอ      
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
รพีพรรณ ปุ้งมา  วงศ์วฤณ  พิชัยลักษณ์   จารุวรรณ  ประสพอัครกิจ  

 964 

P66 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเรื่อง การ
พยาบาลทารกคลอดก่อนก าหนดน้ าหนักตัวน้อยต่อความรู้และความ
คิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล 
วัชรา  สุขแท้   มณฑล  ทองนิตย์  

 974 

P67 ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อสมรรถภาพทางกายและ
ความเจ็บปวดของผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชนบ้านตาด 
ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์  วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล   ดาราพร รักหน้าท่ี  

 983 

P68 ปฏิทินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
เขมิกา เนาวรัตน์  จารุวรรณ น านนท์  ภัทราภรณ์ หนูราช  ศุภัทร์ศิรา ธิอินโต   
อัคพล มั่นคง โชติรส โตวนิชย์ 

 992 

P69 ปัจจัยบางประการและการสนับสนุนจากสามีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน ชนิด เอ วัน 
อัจฉโรบล  แสงประเสริฐ  พลอยไพลิน มาสุขก าแพงจินดา                                                               

 998 

บทคัดย่อบทความวิจัยน าเสนอแบบโปสเตอร์นักศึกษา   
S1 สถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร ของโรงอาหารในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ

รินธร จังหวัดพิษณุโลก 2558 
จุฑามาส ชัยมงคล  อภิรักษ์ ตันกุละ  ปฐม จูจันทร์ 

 1008 

S2 การศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก 
สายยัณต์ ขัดมโน   ปฐม จูจันทร์ 

 1010 
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   หน้า 
S3 หมอนสามเหลี่ยม Fix ช่วยพลิก 30 องศา นวัตกรรมทางการพยาบาล, 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
ชนาพร ปิ่นสุวรรณ   ชานิลนา หาญละคร   ฐิติยา ปานบุญ  นนทวัฒน์ กุลโคก 

 1012 

S4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการผิดนัดและตัวชี้วัดทางคลินิกของการ
ดูแลผู้ปุวยเบาหวาน ในศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ  โรงพยาบาลวังทอง 
กรรณิการ์ ค าจิตตะ 

 1014 

S5 นวัตกรรม เมนูคู่ชีวิต  
รุจิรา นึกชัยภูมิ  ขวัญฤทัย ใจปันทา  พัชรพร ศรีวิลัย   ชุติมณฑน์ ลิอินทร์    
วีระชัย โพธ์ิค ามา 

 1015 

S6 นวัตกรรมผ้ารัดเข่าสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการปวดเข่า 
เรณุกา เลาวือ 

 1016 

S7 ยืดเหยียดคลายปวด นวดเท้าสบาย  
จุฑารัตน์ มาหลิน  จุฑารัตน์ ไชยรักษา  วนิดา จ าปาโพธ์ิ  อินทุอร ชัยศร   
กรรณิการ์ จันทเทพ อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล 

 1018 

S8 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของสามเณรในชั้นมัธยมศึกษา          
ปีที่ 1 –3 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ (พระอารามหลวง) 
จังหวัดขอนแก่น 
วันเฉลิม รัตพร  ปนัดดา ถัมวาปี  ธนาธร สายทรัพย์  อัญชนา ปุณขันธ์   
พิมพัชฌา วงษ์พรม  สุพัตรา วัฒนเสน 

 1019 

S9 การศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่
ก่อโรคบนผิวหนังบางชนิดจากสารสกัดดาหลา 
บุรินทร์ วงษส์ุวัฒน์   ซูฮัยลา สะมะแอ   เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กูล 

 1021 

S10 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสวนยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ 
ภัคนิรินธน์ ทรงศิลป์สอาด   กัลยา นกเล็ก   ธิตติยา พารา   นวพร ค ามี    
นิรัชรินทร์ ทองดี  วริศรา กาศักดิ์ 

 1023 

S11 ยิ้มสดใส สูงวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก 
นุชนารถ พิพัฒน์สกุลภาคย์   กนกพรรณ วรรณรังสี   จิระเวช ช่วงชัย  
จุฑารัตน์ วระชุน   ฐิติพร มังคลาด   ปณิสรา  โสภา   วารี  ไชโย 

 1024 

S12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของคนเก็บขยะในสถานที่ก าจัดมูล
ฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี 
สุพัตรา พิมพา   จุฑามาศ สุขสวัสดิ์ 

 1025 

S13 การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 
สกุณา ใจปัดชา   ลลิตา ท้าวกัลยา 

 1027 
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   หน้า 
S14 การศึกษาคุณภาพข้อมูลโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 

43 แฟูมโรงพยาบาลในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 
สุกานดา สุขศาลา   ธนาพร ด้วงสูงเนิน 

 1029 

S15 นวัตกรรมกระบอกดูดหัวนม 
กัณฐิมา ไขแสงจันทร ์  จันทราสร กรคณฑ ี  ทิชาภรณ์ พลแก้ว   ภาณุพงศ์ แดงนา   
วนิดา อ่อนมิ่ง 

 1031 

S16 ผลของการฝึกโปรแกรมการออกก าลังการด้วยการเต้นบาสะโล๊ฟประยุกต์
ต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุ ชุมชนวัดจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ปฏิยุทธ์ อุปพงษ์   ชรินรัตน์ มุ่งวิชา และคณะ  ดวงพร หุ่นตระกูล 

 1032 

S17 ผลของสารสกัดพิกัดตรีกาฬพิษต่อเชื้อรา Trichophyton rubrum และ 
Candida albicans ที่ก่อโรคผิวหนัง 
พโนมล ชมโฉม  ซูฮัยลา สะมะแอ  โรสนานี เหมตระกูลวงศ์   
เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กูล 

 1034 

S18 พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข      
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
เกียรติศักดิ์ มั่นเหมาะ   ชมพูนุช ผ่องแผ้ว   นิตยา สุขแสวง    ประนัดดา โพธิ์ปักขา  
พิรงค์รอง สาผม   อัจฉรา โยธิไกร 

 1036 

S19 ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 และชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ธัญลักษณ์ กัณหาลี   รัชนีกร เครือชารี   วิศรุต ทองวรรณ   สิริพิมพ์ พิมพาภรณ์   
ธนภรณ์ เผยสิริ    อานนท์ ปณิสอน 

 1038 

S21 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านรักษาโรคซาง ด้วยวิธีการกวาดยา : 
กรณีศึกษา หมอวิชาญ เอกเจริญโอสถ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ปัทมา  ทองธรรมชาติ   รัตนา  ทัดเกษร 

 1040 

S22 ผลของสารสกัดตะลิงปลิงต่อเชื้อก่อโรคสิว Propionibacterium acnes 
และ Staphylococcus aureus 
ขัตติยา ขยันการนาวี   ปริฉัตร ปักษี 

 1041 

S23 มหัศจรรย์หลอดด้ายนวดเท้า 
ฐิติชญา ข าสุวรรณ   นพลักษณ์ เพชรพรหม   จิรวดี ยังเหม็น   วรพล พ่วงศร   
ดาราลักษณ์ โนธายะ  นพเก้า กาศทิพย์   ศุภาพิชญ์ ชัยดิษฐ์   สุริยา แป้นทับ 
สุจิตรา  ทัดเที่ยง  มณฑนา  อัจฉริยศักดิ์ชัย 

 1042 

S24 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย (BMI) กับการเกิดโรคเหงือกอักเสบ 
ของนักศึกษา  ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ขนิษฐา สอนพรม   วรวิช จิระด ารง  และคณะ 

 1043 
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   หน้า 
S25 นวัตกรรมเก้าอ้ีส่งเสริมสุขภาพ 

นุศรา ศรีธิยวง   วันวิสาข์ เทียมเย็น     ปฐมพงษ์กันธิยะ 
 1045 

S26 เหยียดขยาย คลายเกร็ง 
ปิยวรรณ ราชพลแสน   ผกามาศ ศรียา   ภูดิศ แก้วศิริ   มินตรา สีหานาวี    
ระพีพรรณ พันธุระศรี 

 1046 

S27 การดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น 
กชกร เอี่ยมวงศ์  และคณะ 

 1048 

S28 ประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ เพศศึกษาต่อการ
ปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง 
จารุวรรณ มะลัยค า เทพพนม กิตติสุนทรโรภาศ  หาญ ยุมังกูร   อรรคเดช บัวบาล 
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจรญิ 

 1050 

S29 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อทัศนคติทางการเรียน การเห็น
คุณค่าในตนเอง และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ศิรวิทย์ ธรรมกร่าง  ศิรินภา ศิรเิลีย้ง  นิภาวรรณ  ถิตย์รัศมี  วรางคณา พับโพธิ ์
พีรศักดิ์ คุณวงศ์  กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ 

 1052 

S30 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการปูองกันไข้เลือดออกส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
ปรียาภรณ์ ชมมะลัง  สุพัตรา สวัสดิ์ดารา  สุธาศิณี นิลค า  ณัฐการณ์ เพชรรัตน์ 
ฐิติพันธ์ุ พันมี  กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ 

 1054 

S31 การยอมรับการใช้ยาสมุนไพรที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ของผู้รับบริการใน
โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง 
กุลพัทธ์ มณี  ชวาลา ยิ่งทวีศักดิ์  ธนพร สวนทอง   พิชามญช์ุ บุญตา 
 สุมามาล เสาวรส  กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ 

 1056 

S32 การศึกษาภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวัด
ควนวิเศษ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ศิตาพร  ผ่องใส   กมลชนก ตันตพิัฒนะมนตรี   สุประภา ยะรังสี    
สถาพร กวยกิจรุ่งเรือง  พุทธิคม มาพงษ ์ กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจรญิ 

 1058 

S33 นวัตกรรม โปรแกรมออกก าลังกายด้วยยางยืด 
จิตตินันท์  เกตุแก้ว   ณัฐสดุา  เพชรมาก   วินิจ  สลางสิงห ์  จันทิมา  ลิ่มหัน 

 1060 

S34 นวัตกรรมจุกนมเรียกหา 
แพรววนิช อ่ิมเอิบ สุธิดา เพชรฤทธิ ์พีรดา ไชยเกสร จิตรา จันทาวุฒ ิ จันทิมา ลิ่มหัน 
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   หน้า 
S35 เครื่องสแกนหาเส้นเลือด 

รุจิรดา พุฒิตรีภมู ิ วนิดา สุขรตัน ์  ฑิฆัมพร สองพัง  จันทิมา ลิม่หนั 
 1064 

S36 เครื่องวัดความดันโลหิตสัญญาณเสียง 
นฤเบศร์ ฉิมกล่อม   ภาคภมูิ สุภานันท์   ชนิภรณ์ กองถวิล  จันทิมา ลิ่มหัน 

 1066 

S37 นวัตกรรม เกมส์บิงโก ผื่นแพ้ยา 
ณัฐกฤตา จันทาทอง  ธวัลรัตน์ หลวงธิจา  ปริชญา สสัดี  พัชราภรณ์ ยิ้มสงวน  
สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ 

 1068 

S38 นวัตกรรม เกมรู้ทันไม่ท้องต้องลองข้ึนบันได 
ทิติยา ขวัญดี   นาตยา ยอดพรหม   สลิลทิพย์ น่วมเกิด  ปัญจมา วิบูรณ์กาญจน ์ 
จิตติมา กาลเนาวกลุ 

 1070 

S39 เครื่องมือช่วยอ่านฉลาก GDA สัญญาณไฟจราจร  (Color-coded GDA) 
ปาจรีย์ แขไข  สุพิชชา ระไหวพรมราช  อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง 

 1072 

S41 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยผสมผสานเพลงพื้นบ้าน (อีแซว) 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

 1074 

S42 ปูนหอย น้อยหน่า ฆ่าลูกน้ ายุง 
ทวีทรัพย์  จูมศิลป์    ทิพวัลย์ โสมณวัฒน์   สอาด มุ่งสิน 

 1076 

S43 เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต 
ฐิรวัฒน์ แสงสุข  ชาญชัย เหลาสาร   ชิดชนกซ้อมวงษ์   จรูญศรี   มีหนองหว้า 

 1077 

S44 ที่นอนลมยางในรถ ลดแผลกดทับ 
พีรพัทธ อยู่คง  ภาณุวัฒน์ วงค์อุดดี   มนัส แสงชาติ   ส าเร็จ เทียนทอง 

 1078 

S45 การพัฒนานวัตกรรมกล่องฉีดยาปลอดภัยโดยใช้เทคนิคสวมปลอกเข็มด้วย
มือเดียว 
แคทลียา พลอยวงษ์ไทย   จตุพร จันเขียว   จักรพงษ์ เพ็ญพิมพ์   จารุวรรณ ดวงค า 
จิตติมา พลค า   จิตลดา ค าใย   จุฑามาศ ทองน้อย   เจติยา สุทโธ 

 1079 

S47 การรับรู้ความเสี่ ยงจากพิษของสารอะฟลาทอกซินของประชาชน 
กรณีศึกษาชุมชนการเคหะในเขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 
ณัฐพล คงบุญมี   อัญชลี พงศ์เกษตร   กมลวรรณ วณิชชานนท์    ซูฮัยลา สะมะแอ 
 

 1081 

ภาคผนวก  1083 
 


