
การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจ าปี 2563 
 

เขตสุขภาพที่ 1 ก้าวไกล นวัตกรรมและวิจัย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี 1 
 

รายชื่อผู้น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ห้อง A1 : ห้องเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1 
 

ที ่ เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน  ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
A1-01 13.00 – 13.15 น. ประสิทธิผลของนวัตกรรมไส้กรองอากาศในอุปกรณ์ด าน  า (Snorkel) ในการป้องกัน 

การติดเชื อระบบทางเดินหายใจส่วนบน 
ทัศนมินทร์  รัชตาธนรัชต ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความ

มั่นคงและความปลอดภัยชายฝั่ง
เศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน 

A1-02 13.15 – 13.30 น. ประสิทธิผลการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคด้วยโปรแกรม R506 จังหวัดเชียงราย ปี 2561 หณุสิทธิ์  เหมืองหม้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
A1-03 13.30 – 13.45 น. ผลของการใช้ชุดนวัตกรรม “ไวนิลคู่ใจ เพ่ือไตแข็งแรง” ต่อการชะลอความเสื่อมของไต  

ในผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะ 3, 4 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
พรวิภา  ยาสมุทร์ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

A1-04 13.45 – 14.00 น. รูปแบบการน านวัตกรรมกับดักยุง (LeO-Trap) มาใช้ในการควบคุมยุงลายพื นที่ต าบล 
ท่านางงาม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2562 

นิธิพัฒน์  มีโภคสม ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 
พิษณุโลก 

A1-05 14.00 – 14.15 น. การเพ่ิมความครอบคลุมของการขึ นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า 
(Treatment coverage) ด้วยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการคัดกรองผู้ป่วย 
วัณโรค (Dokkamtai Satit model) 

สุพักตรา  พรหมเสน โรงพยาบาลดอกค าใต้ 

A1-06 14.15 – 14.30 น. ความเชื่อและพฤติกรรมการท าบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารของชาวพุทธที่เอื อต่อ
สุขภาพของพระสงฆ์: กรณีศึกษาในจังหวัดน่าน 

รัชนีกร  ตาเสน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาน้อย 

A1-07 14.30 – 14.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้สัมผัสสัตว์ที่เสี่ยง 
โรคพิษสุนัขบ้า ในภาคเหนือของประเทศไทย 

นภักสรณ์  บงจภร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 
เชียงใหม่ 

A1-08 14.45 – 15.00 น. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยความร่วมมือเครือข่ายบริการ  
อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

บุษบา  ยศหล้า โรงพยาบาลนาหมื่น 

A1-09 15.00 – 15.15 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสซิกา  
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ชินภัทร  กรรเชียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านกิ่วหลวง 

A1-10 15.15 – 15.30 น. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจร บ้านร่องย้าง อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา 

พิสิษฐ์  สมงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านร่องย้าง 
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รายชื่อผู้น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ห้อง A2 : ห้องเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2 
 

ที ่ เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน  ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
A2-01 13.00 – 13.15 น. Insecticide resistance status of Aedes aegypti mosquitoes in Chiang Mai 

Province, Thailand 
Kanchon Pusawang Faculty of Medicine,  

Chiang Mai University 
A2-02 13.15 – 13.30 น. Natural infection with filarial larvae of Onchocerca species type I in 

Simulium nigrogilvum in Chiang Mai Province, Northern Thailand 
Kittipat Aupalee Graduate Doctoral Degree 

Program in Parasitology, 
Faculty of Medicine,  
Chiang Mai University 

A2-03 13.30 – 13.45 น. Case study of the results of Applied Behavioral Analysis: Incidental 
Teaching by parents to speech and language performance of Autistic child 
age 2:4 year 

Pornpiriya Apipornjeerapat Rajanagarindra Institute of 
Child Development 

A2-04 13.45 – 14.00 น. การประเมินประสิทธิภาพผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านแม่แอบ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

สัญญา  ปงลังกา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านแม่แอบ 

A2-05 14.00 – 14.15 น. การศึกษาการประยุกต์ใช้กับดักไข่ยุง “LeO-Trap” ลดความหนาแน่นของยุงลายในพื นที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

เจนจิรา  จันสุภา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 
เชียงใหม่ 

A2-06 14.15 – 14.30 น. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการ
ระบบสุขภาพในภาวะวิกฤตน  าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในชุมชนชาติพันธ์ลัวะ 
ต าบลสกาด อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

อิสรภาพ  มาเรือน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปัว 

A2-07 14.30 – 14.45 น. ผลของการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื นที่: กรณีศึกษาพื นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเวียง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

วงศกร  ราชปันติ๊บ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

A2-08 14.45 – 15.00 น. โซเดียม เซียมซี (Sodium Esiimsi) เอกชัย  ชัยยาทา โรงพยาบาลล าพูน 
A2-09 15.00 – 15.15 น. การพัฒนารูปแบบการบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจในพื นที่น าร่อง  

ต าบลน  าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
วิทธวัช  ธงเงิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเพียง  
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รายชื่อผู้น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ห้อง A3 : ห้องการส่งเสริมสุขภาพ 1 
 

ที ่ เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน  ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
A3-01 13.00 – 13.15 น. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของแกนน า

พระสงฆ์ 
จิรายุทธ  แสนเมืองมูล โรงพยาบาลเมืองปาน 

A3-02 13.15 – 13.30 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง:กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน  าโทก อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง 

ศิริพันธ์  หอมแก่นจันทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านน  าโทก 

A3-03 13.30 – 13.45 น. ผลของโปรแกรมประยุกต์ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) ต่อการลด ละ เลิกสุรา 
ของประชาชนผู้ดื่มสุรากรณีศึกษาบ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา 

พงศ์ศิลป์  วิลาชัย โรงพยาบาลเชียงม่วน 

A3-04 13.45 – 14.00 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

ทัศนมินทร์  รัชตาธนรัชต ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความ
มั่นคงและความปลอดภัยชายฝั่ง
เศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน 

A3-05 14.00 – 14.15 น. ความตรงและความเชื่อถือได้ของดัชนีชี วัดความเครียดผู้ปกครองของเด็กอายุ 1 เดือน  
ถึง 12 ปี 

สุนทรี  ศรีโกไสย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

A3-06 14.15 – 14.30 น. ประสิทธิผลความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน เพ่ือเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

วิชาภรณ ์ คันทะมูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปัว 

A3-07 14.30 – 14.45 น. ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยใช้
กระบวนการผู้น าสุขภาพต าบลบ้านโป่ง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

ศรัณย ู สืบจิตต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสบพลึง 

A3-08 14.45 – 15.00 น. สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ นไป เขตสุขภาพที่ 1 ชัญญา  อนุเคราะห์ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
A3-09 15.00 – 15.15 น. การศึกษาสถานการณ์สุขภาพวัยท างานตอนปลายกลุ่มชาติพันธุ์ เตรียมตัวก่อนสูงอายุ 

(Pre-aging) หมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพื นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(หมู่บ้าน พมพ.)  

วิชุดา  จันทร์มาเมือง ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ 
และแรงงานข้ามชาติ 
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รายชื่อผู้น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ห้อง A4 : ห้องการส่งเสริมสุขภาพ 2 
 

ที ่ เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน  ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
A4-01 13.00 – 13.15 น. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

และระดับน  าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน  าตาลในเลือด
ไม่ได้ในคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกุ่มเนิ ง อ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง 

จิตรารัตน์  เปรมจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านกุ่มเนิ ง 

A4-02 13.15 – 13.30 น. ความฉลาดทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุม
ระดับน  าตาลในเลือดไม่ได้ ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

นุกูล  หนูสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านท่าโป่ง 

A4-03 13.30 – 13.45 น. นวัตกรรม Save IV Line วรนุช  วงค์เจริญ โรงพยาบาลปง 
A4-04 13.45 – 14.00 น. การคุมก าเนิดของหญิงตั งครรภ์วัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 1 ไพลิน  เชิญทอง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
A4-05 14.00 – 14.15 น. ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมในการดูแลผู้พิการอัมพาตขาท่อนล่าง พิสิษฐ์  สมงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านร่องย้าง 
A4-06 14.15 – 14.30 น. ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบิดาในการเลี ยงดูบุตรด้วยนมมารดาในระยะ

หลังคลอด: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
วิมลพรรณ  ตันมาละ นักศึกษาปริญญาโท  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

A4-07 14.30 – 14.45 น. ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลส าหรับผู้ปกครองของ
เด็กสมาธิสั นเทียบกับโปรแกรมการให้ความรู้ตามมาตรฐาน 

อนงค์พร  ต๊ะค า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

A4-08 14.45 – 15.00 น. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชากรวัยท างานในเขตสุขภาพท่ี 1 อนุสรณ์  กันธา ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
A4-09 15.00 – 15.15 น. ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม  

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (HHDC Dashboard) 
อนุชา  รักสนิท ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ 

และแรงงานข้ามชาติ 
 

  



การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจ าปี 2563 
 

เขตสุขภาพที่ 1 ก้าวไกล นวัตกรรมและวิจัย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี 5 
 

รายชื่อผู้น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ห้อง A5 : ห้องการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ที ่ เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน  ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
A5-01 13.00 – 13.15 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาการจ าหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมในร้านช า  

พื นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
สุภาภรณ์  ใจบุญลือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

A5-02 13.15 – 13.30 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  

ชินภัทร  กรรเชียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านกิ่วหลวง 

A5-03 13.30 – 13.45 น. นวัตกรรมเศษผ้า ฆ่าไวรัส  พิสิษฐ์  สมงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านร่องย้าง 

A5-04 13.45 – 14.00 น. ฮอมบุญ & ฮอมเฮลท์ (Health)  พรวิภา  ยาสมุทร์ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอบ้านโฮ่ง 
A5-05 14.00 – 14.15 น. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562  
อมรรัตน์  บุญช ู ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 

เชียงใหม่ 
A5-06 14.15 – 14.30 น. การพัฒนาวิธีการแยกสกัดสาร THC จากของกลางกัญชา เพ่ือใช้เป็นสารมาตรฐาน ณัฏฐชัย  ดวงนิล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 

เชียงใหม่ 
 

 
 


