กำหนดกำร กำรประชุมวิชำกำรสำธำรณสุขแห่งชำติ ครั้งที่ 16
เรื่อง “ควำมรอบรู้สุขภำพเพื่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน: มิติกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์”
Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
08.00 - 08.45 น.
(โถง อาคาร 1 ชั้น 1)
08.45 – 09.15 น.
ห้องเธียเตอร์
(อาคาร 1 ชั้น 2)

09.15 – 10.15 น.
ห้องเธียเตอร์
(อาคาร 1 ชั้น 2)

10.15 – 10.30 น.
(โถง อาคาร 1 ชั้น 1)
10.30 – 12.00 น.
ห้องเธียเตอร์
(อาคาร 1 ชั้น 2)

ลงทะเบียน
วีดิทัศน์แนะนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 16
โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวต้อนรับ
โดย
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย และนายกสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ไทย
กล่าวรายงาน
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Keynote: 1. Health Literacy SDGs in Human Resources Development
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการปฏิรูปด้านต่างประเทศ
2. การกากับเชิงนโยบายด้าน SDGs ของประเทศไทย
นายพานิชย์ เจริญเผ่า
คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข

เยี่ยมชมโปสเตอร์ และ อาหารว่าง
Plenary Session: การขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความรอบรู้สขุ ภาพ (Health Literate Organization)
 องค์กรภำครัฐ
 องค์กรด้ำนกำรให้บริกำรสำธำรณสุข
 องค์กรภำคเอกชน
วิทยากร นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย
ดร.จิตติมา รอดสวาสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
ดร.มุกดา สานวนกลาง
ผู้จัดการชุดโครงการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ และองค์กรนวัตกรรมเสริมสร้างความฉลาดรู้สุขภาพ
ประชากรเขตเมือง
นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จากัด
ผู้ดาเนินการเสวนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมชัยฯ
(อาคาร 6 ชั้น 2)

อาหารกลางวัน และ เยี่ยมชมโปสเตอร์

13.00 – 14.30 น.

นาเสนอผลงานวิจัย ด้วยวาจา

ห้อง 1911
(อาคาร 1 ชั้น 9)

ห้อง A: ความรอบรูด้ ้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรค
ประธาน:
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรียำ ตันสกุล
หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานร่วม:
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญำกุล
อาจารย์ประจาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง B: ความรอบรู้การดูแลผู้ป่วย ผู้สงู อายุ และการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
ประธาน:
รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำภำพร เผ่ำวัฒนำ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานร่วม:
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรำภรณ์ เสถียรนพเก้ำ
อาจารย์ประจาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง C: ความรอบรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ
ประธาน:
รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุษำ เล็กอุทัย
อาจารย์ประจาภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานร่วม:
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
อาจารย์ประจาภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง D: ความรอบรู้ด้านคุณภาพชีวติ และสิ่งเสพติด
ประธาน:
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
อาจารย์ประจาภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานร่วม:
รองศำสตรำจำรย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง E: ความรอบรู้ทั่วไปทางด้านสาธารณสุข
ประธาน:
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กำจร
อาจารย์ประจาภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานร่วม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพพัต ควรพงษำกุล
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง 1912
(อาคาร 1 ชั้น 9)

ห้อง 1811
(อาคาร 1 ชั้น 8)

ห้อง 1610
(อาคาร 1 ชั้น 6)

ห้อง 1608
(อาคาร 1 ชั้น 6)

14.30 – 15.00 น.
(โถง อาคาร 1 ชั้น 1)
15.00 – 16.30 น.
ห้องเธียเตอร์
(อาคาร 1 ชั้น 2)

นาเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ และ อาหารว่าง
Share and Learn: กระบวนการขับเคลื่อนความรอบรู้สุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กำรพัฒนำสถำบันกำรศึกษำรอบรู้สุขภำพ
วิทยากร คุณสุรีรตั น์ สะสุนทร
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสารวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย
ประธานหลักสูตรสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดาเนินการอภิปราย
นางวิมล โรมา
ผูอ้ านวยการสานักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ดา้ นสุขภาพประชาชน

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
08.30 – 09.00 น.
(โถง อาคาร 1 ชั้น 1)
09.00 – 10.30 น.
ห้องเธียเตอร์
(อาคาร 1 ชั้น 2)

10.30- 10.45 น.
(โถง อาคาร 1 ชั้น 1)
10.45 - 12.00 น.
ห้องเธียเตอร์
(อาคาร 1 ชั้น 2)

ห้องสุรินทร์
โอสถานุเคราะห์
(อาคาร 1 ชั้น 2)

12.00- 13.00 น
ห้องประชุมเฉลิมชัยฯ
(อาคาร 6 ชั้น 2)
13.00 – 14.30 น.
ห้องเธียเตอร์
(อาคาร 1 ชั้น 2)

14.30 – 15.00 น.
ห้องเธียเตอร์
(อาคาร 1 ชั้น 2)

ลงทะเบียน
Plenary Session: โอกาสในการพัฒนานักวิจัยด้านการรอบรูส้ ุขภาพ
วิทยากร นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ผู้อานวยการโครงการสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์จเร วิชาไทย
ผู้จัดการงานวิจยั และผูจ้ ัดการสานักวิจยั เพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
ผู้ดาเนินการเสวนา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เยี่ยมชมโปสเตอร์ และ อาหารว่าง
Discussion: การสื่อสารเพื่อการสร้างการรอบรู้สุขภาพ
วิทยากร ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
ดร.ถนอมวงศ์ ภูรสิ ัตย์
นักวิชาการจาก Nanyang Technological University, Singapore
ผู้ดาเนินการอภิปราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ
อาจารย์ประจาภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Discussion: ความรอบรู้เรื่องบุหรี่ และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ครรชิต ลิขติ ธนสมบัติ
นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดาเนินการอภิปราย
ทันตแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
อาหารกลางวัน และ เยี่ยมชมโปสเตอร์
Discussion: แผนการก้าวกระโดดสู่สงั คมรอบรู้สุขภาพ
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. Liviu Vedrasco
Programme Officer, WHO Thailand Country Office
แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ดาเนินการอภิปราย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มอบรางวัลผู้ชนะการนาเสนอผลงานวิจัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรญ
ั เพชรรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปผลการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกาปั่น
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นำเสนอผลงำนวิจัยด้วยวำจำ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภำคม 2561 เวลำ 13.00 - 14.30 น.
ห้อง A: ห้องประชุม 1911 ชั้น 9 อำคำร 1
เรื่อง ควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพและพฤติกรรมกำรป้องกันโรค
ประธำน: รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรียำ ตันสกุล
13.00 - 13.15 น.

PHO-05

ประธำนร่วม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปญ
ั ญำกุล

กำรศึกษำควำมรอบรู้สุขภำพ และพฤติกรรมกำรนอนวัยผู้ใหญ่ เพือ่ เตรียมรับสถำนกำรณ์สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงยั่งยืน
นางสาวกาญจนา วงศ์นิรามัยกุล

13.15 - 13.30 น.

PHO-26

ควำมรอบรู้ทำงด้ำนสุขภำพเกีย่ วกับสำรกำจัดศัตรูพืช และพฤติกรรมกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรรับสัมผัสสำรกำจัด
ศัตรูพืชของประชำชน หมู่ 10 บ้ำนวังสุริยำ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
นายชิณวัตร เกาะม่วงหมู่

13.30 - 13.45 น.

PHO-28

ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับของประชำชนในพื้นที่หมู่ 3 บ้ำนซับถำวร ตำบล
ไทยอุดม อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว
นายธนากร วรัมพร

13.45 - 14.00 น.

PHO-29

ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำของผู้แทนครัวเรือนในพื้นที่หมู่ 3 บ้ำนซับถำวร ตำบล
ไทยอุดม อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว
นางสาวกนกวรรณ ซิม้ สื่อ

ห้อง B: ห้องประชุม 1912 ชั้น 9 อำคำร 1
เรื่อง ควำมรอบรู้กำรดูแลผู้ป่วย ผูส้ ูงอำยุ และกำรทำงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์
ประธำน: รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำภำพร เผ่ำวัฒนำ ประธำนร่วม: รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรำภรณ์ เสถียรนพเก้ำ

13.00 - 13.15 น.

PHO-04

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ดูแลที่เป็นญำติผู้ป่วยที่สูญเสียกำรทำงำนของระบบประสำทไขสันหลัง
นางสาวจุฑามาศ คงกลาง

13.15 - 13.30 น.

PHO-20

ปัจจัยที่สัมพันธ์กบั สมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำนของพนักงำนโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง
นางสาวอรรถวรรณ โชติเสน

13.30 - 13.45 น.

PHO-37

ผลกำรดำเนินงำนชมรมนักปั่นจักรยำนเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงและผู้พิกำร ตำบลอ่ำวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
นายธวัช ใสเกื้อ

13.45 - 14.00 น.

PHO-51

ปัจจัยทำนำยคุณภำพชีวิตของผู้มีควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย อำเภอบึงนำรำง จังหวัดพิจิตร
นางสาววิชญาภรณ์ วงศ์วิชญ์

14.00 - 14.15 น.

PHO-52

ควำมต้องกำรด้ำนบริกำรสุขภำพปฐมภูมิของผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี
นางสาวทิพวัลย์ ชูประเสริฐ

ห้อง C: ห้องประชุม 1811 ชั้น 8 อำคำร 1
เรื่อง ควำมรอบรู้กำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมด้ำนสุขภำพ
ประธำน: รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุษำ เล็กอุทัย ประธำนร่วม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์.
13.00 - 13.15 น.

PHO-14

ผลของโปรแกรมกำรพยำบำลระบบสนับสนุนและให้ควำมรู้ต่อพฤติกรรมกำรควบคุมภำวะน้ำเกินของพระสงฆ์อำพำธ
โรคไตวำยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
นายสราวุธ อาจหาญ

13.15 - 13.30 น.

PHO-21

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร ของพนักงำนโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง
นางสาวไพรินทร์ สีน้าอ้อม

13.30 - 13.45 น.

PHO-30

กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพของแรงงำนไทยนอกระบบ อำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
นางสาวสุกัญญา เคี่ยมการ

13.45 - 14.00 น.

PHO-36

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรคัดแยกขยะครัวเรือน บ้ำนวังหิน ตำบลอ่ำวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
นางสาววนิดา สุขรัตน์

14.00 - 14.15 น.

PHO-44

ประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรของบอร์ดดิจิตัลแสดงคุณภำพอำกำศบริเวณรอบนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง
นายเวสารัช วรุตมะพงศ์พันธุ์

ห้อง D: ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อำคำร 1
เรื่อง ควำมรอบรูด้ ้ำนคุณภำพชีวิตและสิ่งเสพติด
ประธำน: รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
13.00 - 13.15 น.

PHO-03

ประธำนร่วม: รองศำสตรำจำรย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์

กำรพัฒนำมำตรกำรกำรจำกัดกำรจำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยำวชนของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำโดยรอบ
สถำนศึกษำในจังหวัดอุตรดิตถ์
อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย

13.15 - 13.30 น.

PHO-13

กำรกำหนดตำรำงเวลำของโครงกำรภำยใต้ควำมไม่แน่นอน โดยใช้กำรจำลองบนมือถือ
อ.นพ.ปูม มาลากุล ณ อยุธยา

13.30 - 13.45 น.

PHO-31

กำรเปิดเผยตนเองของเยำวชนอำยุระหว่ำง 18-24 ปี ที่เสพติดยำบ้ำและมำรับกำรรักษำที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
สำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
นางภคพร บุศย์ประจง

13.45 - 14.00 น.

PHO-50

โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมทำงจริยธรรมโดยกำรเรียนรู้จำกสื่อออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น
นางสาววิจิตรา โทษาธรรม

14.00 - 14.15 น.

PHO-53

กำรพัฒนำโปรแกรมสำรสนเทศทำงสุขภำพเกีย่ วกับสำรเสพติดในชุมชน
รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง

ห้อง E: ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อำคำร 1
เรื่อง ควำมรอบรู้ทั่วไปทำงด้ำนสำธำรณสุข
ประธำน: รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กำจร ประธำนร่วม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพพัต ควรพงษำกุล
13.00 - 13.15 น.

PHO-08

มำตรฐำนกำรจัดบริกำรกำรแพทย์แผนไทยของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล เขตสุขภำพที่ 1
นางสาวศศิกร สองคาชุม

13.15 - 13.30 น.

PHO-18

กำรดัดแปลงตัวอย่ำงป้ำยลำคอในน้ำยำขนส่งไวรัสเพื่อตรวจหำไวรัสอำร์เอสด้วยชุดทดสอบ
Immunochromatography (IC) เปรียบเทียบกับวิธี Multiplex real time reverse transcription polymerase
chain reaction (Multiplex real time RT-PCR)
นางสาวสิรชิ ล กาละ

13.30 - 13.45 น.

PHO-33

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อควำมผูกพันในวิชำชีพของนักกำยภำพบำบัด
นางสาวเพ็ญพิชา มโนมัธย์

13.45 - 14.00 น.

PHO-46

ผลของฟ้ำทะลำยโจรสกัดต่อกำรติดเชื้อมำลำเรียชนิด Plasmodium gallinaceum

นางสาวดวงดาว กระพิลา
14.00 - 14.15 น.

PHO-48

กำรประเมินค่ำปริมำณรังสีจำกกำรใช้สำรเภสัชรังสีในกำรตรวจวินิจฉัยทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์โรงพยำบำลศิริรำช
นายสหัสา เรืองศรี

นำเสนอผลงำนวิจัยด้วยโปสเตอร์
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภำคม 2561 เวลำ 14.30 – 15.00 น.
PHP-01

นำงสำวธีรำวดี กอพยัคฆินทร์

สหสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเกิดกลุ่มโรคไข้เลือดออกและลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิ จังหวัดตำก พ.ศ. 25572559

PHP-02

ผศ.ดร.ธนิดำ จุลวนิชย์พงษ์

ผลของกำรออกกำลังกำยแบบแอโรบิกในน้ำประกอบเพลงไทยสำกลต่อสุขภำพทำงกำยและจิตของผู้สูงอำยุ
ศูนย์สุขภำพผู้สูงอำยุ ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยมหิดล

PHP-06

นำงสำวอภันตรี ทองคำวงศ์

กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพของกำรทำครีมไดไฮโดรออกซีเรสเวอรำทรอล 4% กับกำรทำครีม
ไฮโดรควิโนน 4% ในกำรรักษำฝ้ำ

PHP-07

นำงสำวอัจฉรำภรณ์ บุษยดิลก

กำรศึกษำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบโครงร่ำงและกล้ำมเนื้อของพนักงำนกะในโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่ง

PHP-09

นำงสำวศรีวิภำ ร่วมเจริญ

กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิผลของไดไฮโดรออกซีเรสเวอรำทอล 5% กับยำทำไมนอกซิดิล 2%
ในกำรกระตุ้นกำรงอกของเส้นผมในอำสำสมัครหญิงไทยที่มีผมบำงแบบพันธุกรรม

PHP-10

นำงสำวกิตติญำ นิตยบูรณ์

ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของคนงำนสวนปำล์มน้ำมันในภำคใต้ของประเทศไทยกับจำนวนกำรเกิด
อุบัติเหตุจำกกำรทำงำน โดยแบบจำลองกำรถดถอยแบบทวินำมเชิงลบ (Negative Binomial Regression
Model)

PHP-11

นำงดุษฎี นรศำศวัต

กำรประเมินกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพของประชำชนไทยในเขตสุขภำพที่ 3

PHP-12

นำงสำวเสำวภำ ภูมิชิน

กำรเปรียบเทียบกำรเตรียมตัวก่อนกำรวัดควำมดันโลหิตต่อระดับควำมดันโลหิตของผู้ป่วยโรคควำมดัน
โลหิตสูงที่ไม่สำมำรถควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้ในเขตบริกำรสุขภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
ซับมะนำว

PHP-15

นำงสำวสิริพร รัตนชัยสิทธิ์

กำรสอนเกี่ยวกับอำหำรและโภชนำกำรในเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น: กำรสัมภำษณ์เชิงลึก

PHP-16

อ.ดร.ไพฑูรย์ สอนทน

ปัจจัยที่สัมพันธ์กบั ระยะของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ของคนไทย: กำรศึกษำระดับชำติ

PHP-17

นำงสำวกชพรรณ นรำวีรวุฒิ

กำรขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้ำนสุขภำพแบบมีส่วนร่วม

PHP-19

นำงสำวธนิสำ สุภัทรกุล

ประสิทธิผลของไลโคปีนในครีมสำรสกัดจำกมะเขือเทศเทียบกับยำหลอกในกำรรักษำฝ้ำ

PHP-22

นำงสำวประภำพร จีนมะเริง

วิเครำะห์ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จในกำรนำนโยบำยอำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร ปี 2556

PHP-23

นำงสำวธนกร บำรมีเสริมส่ง

ผลของกำรใช้เครื่องเลเซอร์ 1064 nm Nd:YAG pulse ต่ำงกันที่ Nanosecond และ Picosecond

ไปปฏิบัติ

Pulses ในกำรรักษำริมฝีปำกคล้ำ
PHP-24

นำงสำวภัทรชนน อัศววรฤทธิ์

กำรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำง วิธกี ำรนำส่งยำเข้ำสู่ใต้ผิวของนำโนแฟรกชันนอล เรดิโอฟรีเควนซีร่วมกับ
กำรทำครีมสูตรอำร์บูตินทุกวันในกำรรักษำฝ้ำบนใบหน้ำ เทียบกับกำรทำครีมสูตรอำร์บูตินเพียงอย่ำงเดียว

PHP-27

นำงสำวกรกนก กันทำ

กำรศึกษำประสิทธิภำพของคลื่นเสียงอัลตร้ำซำวน์ควำมถี่สูงในกำรรักษำสิวในอำสำสมัครชำวไทย

PHP-32

ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธำพร

ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ “กำรรู้เท่ำทันสื่อ” กรณีศึกษำในรำยวิชำสุขภำพส่วนบุคคล
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปีกำรศึกษำ 2560

PHP-34

นำงสำวอัจฉริยำกร จันทรเสนำ

คุณภำพกำรบริกำรตำมควำมคำดหวังและกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรศูนย์แพทย์เฉพำะทำง กรณีศึกษำ
โรงพยำบำลเอกชนในระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ JCIA

PHP-35

นำยวิศิษฏ์พล เทพมณีรัตน์

ผลกำรศึกษำดูงำนระบบบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ โยชิโนะดำนิคลินิก จังหวัดอิชิกะวะ ประเทศญี่ปุ่น

PHP-38

อ.ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดำ

ควำมรู้เท่ำทันสำรเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ จังหวัดสงขลำ

PHP-39

นำงสำวเพชรรัตน์ บัวเอีย่ ม

ควำมชุกและปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั โรคเรื้อรังหลำยโรคในผู้สูงอำยุ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

PHP-40

อ.ดร.วรพล หนูนุ่น

ควำมหมำยและองค์ประกอบในกำรวัดประเมิน “ชุมชนรู้เท่ำทันทำงสุขภำพ”

PHP-41

นำยศุภดิษฐ์ บำริศรี

กำรศึกษำควำมชุกและปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ (ครำไมเดีย ทรำโคมำทีส, ไน
ซีเรีย โกโนเรีย และซิฟิลิส) ในกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสองในประเทศไทย:
กำรศึกษำแบบ multisite

PHP-42

นำยเอกสิทธิ์ ติยำนันต์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรยอมรับน้ำประปำดืม่ ได้ของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร

PHP-43

นำงสำวยูวำยรีหยะ มูหะหมัด

แบคทีเรียกลุ่มแอกติโนมัยซีตที่สร้ำงสำรยับยั้งเอนไซม์ที่สำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของ Mycobacterium
tuberculosis

PHP-45

ผศ.นพ.พิทยำ ด่ำนกุลชัย

กิจกรรมนำร่องเพื่อส่งเสริมควำมรอบรูท้ ำงสุขภำพในระดับมัธยมศึกษำ

PHP-47

นำงกำนต์ณัชชำ สร้อยเพชร

กำรพัฒนำทีย่ ั่งยืนของศูนย์กำรเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ปี 2557 - 2558

PHP-49

นำงสำวสุภัทรำ โนนคล้อ

ลักษณะเสี่ยงทำงคลินิกที่มีผลต่อกำรเกิดปอดบวมของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำลน่ำน ประเทศไทย

