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สมาพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนาเสนอผลงานวิชาการ
10 กรกฎาคม 2562
ตามที่สมาพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้มีการประชุมวิชาการ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย แห่งประเทศไทย “Thailand Conference of Occupational Health and
Safety 2019 (TCOH 2019): Collaboration for workers’ health and safety” วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และได้ประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานวิชาการ ส่งผลงานให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาตรวจอ่านคัดเลือกผลงานวิชาการแล้วนั้น
บัดนี้คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาผลงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือกให้มานาเสนอผลงงานวิชาการในการประชุมครั้งนี้ ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

(ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล)
ประธานคณะกรรมการวิชาการ
สมาพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
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รายละเอียดผู้ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation)
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
O_01 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของอาการผิดปรกติของกล้ามเนื้อและ
กระดูกโครงร่างในอาชีพนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
O_02 ความเหนื่อยล้าจากการทางานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
O_03 ปัจจัยคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงาน
ซักฟอกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
O_04 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะติดงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
O_05 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในกลุ่ม
พนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทาความเย็น
O_06 ปัจจัยทานายความรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ ไหล่และหลังของพนักงานใน
สานักงานบริษัทเอกชนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในจังหวัดระยอง

ผู้นาเสนอ
นางสาวเธียริศรา วงษ์ศิริสถาวร

หน่วยงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศิวัช ธารงวิศว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางอัมภรณ์รัตน์ มากแก้ว

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นายวิศิษฎ์ เนติโรจนกุล

โรงพยาบาลนครปฐม

นางสาวกนกวรรณ อาจแก้ว

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระยอง
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวดวงเดือน ฤทธิเดช

O_07 เจ็นเนอเรชั่นกับสมดุลชีวิตและงานของพยาบาลอาชีวอนามัยที่ปฏิบัติงาน นางวันเพ็ญ แก้วปาน
ในสถานประกอบการ เขตนิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

O_08 สัดส่วนของพนักงานที่มีกลุ่มอาการโรคหืดที่เกี่ยวเนื่องจากงานในโรงงาน นายคณากร นิราราช
แป้งมันสาปะหลังจังหวัดนครราชสีมา
O_09 ความถี่ ความรุนแรง ระดับอุปสรรคที่มีผลต่อการทางาน และปัจจัยที่มี นายทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร
ความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง
จากการทางานในกลุ่มพนักงานสานักงานสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
O_10 ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และสมรรถภาพของกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ นางสาวกวิสทรารินทร์ คะณะพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปลูกยางพารา จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเสนอ
O_11 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของกระดูกโครงร่าง นางสาวยุวดี ทองมี
และกล้ามเนื้อ กลุ่มผลิตเซรามิก อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
O_12 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า: นายอนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
การวิเคราะห์ในวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดผู้ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานประเภทโปสเตอร(Poster Presentation)
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
P_01 ผลการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจาก
การทางาน
P_02 การเปลี่ยนแปลงค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดของพนักงานที่
ทางานสัมผัสเบนซีนจังหวัดระยอง
P_03 ระบาดวิทยาโรคปอดฝุ่นหิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560
P_04 ผลของโปรแกรมลดดัชนีมวลกายในคลินิกไร้พุงของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
P_05 คู่มือการสอบสวนผลกระทบทางสุขภาพจากเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ
P_06 การฟุ้งกระจายของฝุ่นยาฉีดปฏิชีวนะขณะเตรียมยาให้ห้องทางาน
พยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม
P_07 ภาระอาการปวดหลังส่วนล่างเนื่องจากการทางานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2560

ผู้นาเสนอ
นางชนิดาภา มาตย์บัณฑิต

หน่วยงาน
โรงพยาบาลอุดรธานี

นางสาวเธียริศรา วงษ์ศิริสถาวร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกิติศักดิ์ ประกอบทรัพย์
นางสาวเอื้ออารีย์ สืบเสาะดี

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
สานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
จังหวัดน่าน
โรงพยาบาลนพรัตน์

นายพิบูล อิสสระพันธุ์
นางสาวสุวรรณา แก้วศรี
นายจิรฉัตร ตั้งเจริญสมุทร

3
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
P_08 ประสิทธิผลของการฝังเข็มต่อการลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการ
ทางานในบุคลากรโรงพยาบาลปัตตานี ปี 2561
P_09 การรับรู้ความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย
P_10 ประสิทธิผลโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะร่างกายต่อการป้องกัน
และลดอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานสถานประกอบการ
P_11 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือสาหรับการประเมินท่าทางของ
ร่างกายประเภทงานในสานักงาน และแบบประเมินความเมื่อยล้า
ของร่างกายจากการทางาน
P_12 ความเสี่ยงทางสุขภาพการเกิดโรคจากความร้อน ในการฝึกทหาร
กองประจาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี
P_13 การบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับองค์กรแห่งสุขภาพดี
และความปลอดภัย
P_14 สถานการณ์การป่วยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร
เพาะปลูกจังหวัดสกลนคร
P_15 การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุและการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงบนถนนหลวง
แผ่นดินหมายเลข 401 ระหว่างกิโลเมตรที่ 247 ถึง กิโลเมตรที่
277
P_16 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานและการประเมินความเสี่ยง
ของแผนกซักฟอกของโรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
P_17

ผู้นาเสนอ
นางสุภาวลัย สุวิทยารัตน์

หน่วยงาน
โรงพยาบาลปัตตานี

นางจิราภรณ์ สิมสวัสดิ์

โรงพยาบาลเลย

นางสาวรัชดา อุดม

โรงพยาบาลอุดรธานี

นายปฏิญญา สุขวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสุวิทย์ นาภาว์
นายปิยยศ มนูญญา
นายภคนันท์ คาจันทราช
น.ส.ศิริพร ด่านคชาธาร
น.ส.ศิริพร ด่านคชาธาร

ผลของการให้คาปรึกษาและกิจกรรมกลุ่มบาบัดโดยพยาบาลอาชีวอ นางสิชล เจียมอนุกูลกิจ
นามัยต่อการช่วยเลิกบุหรี่: กรณีศึกษาสถานประกอบการแห่งหนึ่งใน
จังหวัดระยอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บริษัทเชฟรอนประเทศไทย
สารวจและผลิตจากัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โรงพยาบาลระยอง

4
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
P_18 การสอบสวนทางระบาดวิทยาและการควบคุมโรคหัดในบุคลากรทาง
การแพทย์ ณ หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
P_19 การเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ( แสงสว่าง เสียง
ความร้อน ) ในโรงพยาบาลตะกั่วป่า ปี 2562
P_20 สัดส่วนของบุคลากรในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งที่สามารถกลับเข้า
ทางานเดิม ภายหลังการลาป่วย
P_21 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ “Walk rally Health
Promotion”ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
P_22 ความชุกและแนวทางการดูแลรักษาการติดเชื้อวัณโรคแฝงในกลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
ระยอง
P_23 เนื้อเทียมไทยตกแต่งบาดแผลสมมุติเพื่อฝึกการปฐมพยาบาลและ
การช่วยชีวิตเบื้องต้น นวัตกรรมใหม่โดยยึดหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
P_24 เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตการทางานที่ใช้ในบริบทคนทางาน
ไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบแบบมีขอบเขต
P_25 การประยุกต์คาแนะนางานยกของ NIOSH ในการปรับปรุงอุปกรณ์
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล
P_26 ผลของการสารวจระดับตะกั่วในสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเมือง จังหวัดระยอง
P_27 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

ผู้นาเสนอ
นายภาณุกิตติ์ ทรัพย์สุขอานวย

หน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวสุรัสสา ทรัพย์เจริญ

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

นายธีรยุทธ คงสินธุ์
นางวัลย์ลดา เลาหกุล

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

นางเกสร วงศ์สุริยศักดิ์

โรงพยาบาลระยอง

ยุพาภรณ์ กรินชัย

กองกิจการพลเรือน
กรมแพทย์ทหารบก

นางสาววันเพ็ญ ทรงคา

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลระยอง

นางสาวกาญจนา ศรีสุวรรณจิตต์
นางสาวมนัสดาว แนวพนา
นางนุจรีย์ แซ่จิว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

5
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
P_28 วัณโรคจากการทางานของบุคลากรสุขภาพของโรงพยาบาลตติยภูมิ
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: การวินิจฉัยโดยใช้หลัก
วิทยาการระบาดภาคสนาม
P_29 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะง่วงนอนมาก
ผิดปกติตอนกลางวันของผู้ประกอบอาชีพขับรถในอาเภอศรีราชา

ผู้นาเสนอ
นายแธนธรรพ์ แสงภู่

หน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายคุณากร สินธพพงศ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา

P_30

นายสุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นางวีระพร ศุทธากรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

P_31
P_32
P_33

การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับคลินิกโรคจากการทางาน
กรณีศึกษา โรงพยาบาลสระบุรี
การพัฒนาศักยภาพในการคิดริเริ่มงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขั้นต้น ในสถานประกอบการขนาดเล็ก
ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อ
การให้ความเห็นในใบรับรองสุขภาพเพื่อการทางาน
ผลลัพธ์การดาเนินการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในคนทางานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายภาณุมาศ ไกรสร
นายธานี แก้วธรรมานุกูล

