รายชื่อผลงานส่งเข้าประกวดมหกรรมคุณภาพวิชาการเขต 11 ครั้งที่ 4/2560
ประเภทผลงาน : วิจัย
ลาดับ

ชื่อผลงาน

1. การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของบุคลากรสาธารณสุข ในอาเภอกระบุรี
2.
จังหวัดระนอง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี
3.
หมู่ที่ 1 – 3 ตาบลบางพระเหนืออาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการบันทึกเวชระเบียนของพยาบาล
4.
รพ.กรุงเทพภูเก็ต
ผลลัพธ์ของปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
5.
โรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ :
6.
กรณีศึกษาชุมชนหนองชุมแสง อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงาน

จังหวัด

รพ.สต.ทะเลนอก

ระนอง

รพ.สต.นาจืดน้อย

ระนอง

รพ.สต.บางพระเหนือ

ระนอง

รพ.กรุงเทพภูเก็ต

ภูเก็ต

รพ.ถลาง

ภูเก็ต

รพ.สต.เชิงทะเล

ภูเก็ต

7. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
รพ.สต.นบปริง
พังงา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี
รพ.
8.
พังงา
อายุ 30 – 70 ปี เขตตาบลท้ายเหมือง อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ท้ายเหมืองชัยพัฒน์
ผลของโปรแกรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดากับบุตรสาวชัน
รพ.
9. ประถมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา: ตาบลเหมาะ อาเภอกะปง จังหวัด
พังงา
กะปงชัยพัฒน์
พังงา
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัด LDL-cholesterol ด้วยวิธี
10. Homogeneous enzymatic assay และสูตรคานวณ Friedewald
รพ.พังงา
พังงา
ที่ระดับค่า Triglycerides ในช่วง 0 - 400 mg/dl
การประเมินปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์
11.
โรงพยาบาลพังงา
พังงา
โรงพยาบาลพังงา
ประสบการณ์การใช้ยาสมุนไพรผสมสารสเตียรอยด์ของผู้สูงอายุตาบล
สานักงานสาธารณสุข
พังงา
12.
ลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
อาเภอท้ายเหมือง
ประสิทธิผลของการตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับของการดาเนินงาน
รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล
13. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิกเด็กดีคุณภาพในรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล
พังงา
ประจาในจังหวัดพังงา
ประจาในจังหวัดพังงา:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
การวิจัยเชิงปฎิบัติการโดยชุมชนเป็นฐาน : เครื่องมือและปัจจัยแห่ง
โรงพยาบาลเกาะยาว
14.
พังงา
ความสาเร็จของการสร้างระบบสุขภาพชุมชนที่เกาะยาว
ชัยพัฒน์
ประสิทธิผลของนวัตกรรมการสร้างหัวนมต่อความสาเร็จของการเลียงลูก หอผู้ป่วยหลังคลอด
นครศรีธรรมราช
15.
ด้วยนมแม่ ในมารดาหลังคลอดที่มีหัวนมสัน
โรงพยาบาลมหาราช
การศึกษาครอบครัว ที่มีการจัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ชุมชนเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
16.
โดยการว่าจ้างผู้ดูแลประจา
นครศรีธรรมราช

ลาดับ
17.
18.
19.
20.

ชื่อผลงาน
ผลการให้คาปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ ไม่สามารถควบคุมระดับนาตาลได้ของ
เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ศึกษาเปรียบเทียบผลสาเร็จของการเลียงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมารดา
หัวนมสันกับหัวนมปกติ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือรังเครือข่าย
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ความเครียดและการจัดการความเครียดของมารดาหลังคลอดที่ต้องแยก
จากบุตรเนื่องจากบุตรป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลัก 3อ. 2ส.ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอาเภอจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน

จังหวัด

โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช

รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอจุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช

22. ยาเส้น ใบจาก : ความเป็นตัวตน ผัสสะและสุนทรียะ

รพ.สต.บ้านหัวคู

นครศรีธรรมราช

การตรวจหาเชือก่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7 ชนิด ด้วยวิธีReal-Time
23. PCR ในผู้ป่วย ที่เข้ารับการตรวจที่ศูนย์สาธิตบริการ สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 11

สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 11

นครศรีธรรมราช

21.

รพ.สต.บ้านสมสรร
ตาบลบ้านนิคม
นครศรีธรรมราช
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พืนที่น าร่อง
พึ่งพิงระยะยาว ของบุคลากร สาธารณสุข พืนที่นาร่องจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การศึกษาภัยสุขภาพของประชาชนรอบศูนย์กาจัดขยะเทศบาลตาบลกาญ
โรงพยาบาล
จนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
การเปรียบเทียบอาการเท้าชาระหว่างการแช่เท้าด้วยสมุนไพรและการกัก โรงพยาบาลส่งเสริม
นามันในผู้ป่วยเบาหวาน
สุขภาพตาบลวัดประดู่
การเปรียบเทียบผลลัพธ์ ระหว่างการสอนแบบมีแบบแผน และการสอน
รพ. สุราษฎร์ธานี
แบบปกติในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับนาตาลได้
ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและระดับโคลีนเอสเตอเรส
โรงพยาบาลกระบี่
ของพนักงานฝ่ายสวน ในบริษัทปาล์มนามัน จ.กระบี่ ปี 2560
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชือ เอชไอวี ที่รับยาต้านไวรัส รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลของโปรแกรมการพัฒนาผลงานวิจัย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อ
24.
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ

นครศรีธรรมราช

25.

สุราษฎร์ธานี

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตังใจในการเลียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน
6 เดือน ของมารดาในหอผู้ป่วยหลังคลอดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร

ลาดับ

ชื่อผลงาน

หน่วยงาน

จังหวัด

ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะอสม.ในการตรวจคัดกรอง
เท้าผู้ป่วยเบาหวาน เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

34. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคปอด

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา
วาร์ฟารินในพยาบาลวิชาชีพเครือข่าย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลของโปรแกรมการสร้างสุขบุคลากร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
36.
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

สสจ.ชุมพร

ชุมพร

33.

35.

37.

ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูงไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จังหวัดชุมพร

