
                                            รายช่ือผูมีผลงานดีเดน  และไดรับรางวัลจากเวทีประกวดผลงานตางๆในระดับประเทศ  โรงพยาบาลชุมชน  

ลําดับ   ชื่อ-สกุล เจาของผลงาน ตําแหนง  สังกัด   เวทีประกวดผลงาน   ชื่อผลงานท่ีไดรับรางวัล 
1. นายแพทยกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกงหรา HA Forumครั้งท่ี 18 

รวมกับสมาคมผูใหความรู
โรคเบาหวาน 

TDE Diabetes Patient Care Team 
Award2016 

2. เภสัชกรพัชรมณฑน พัชรยุทธิ  เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลเขาชัย
สน 

ถอดบทเรียนงานเภสัช
กรรมปฐมภูมิ 27-28 
มีค.60 

Oral presentation : เด็ดดอกไมสะเทือนถึง
ดวงดาว 

3. นางสาวเรวดี  แปนยอย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลควนขนุน การประชุมงานอนามัยแม
และเด็ก ครั้งท่ี 9 

- R2R ผลของโปรแกรมควนขนุนโภชนาตอระดับ
น้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมงใน
หญิงตั้งครรภท่ีเปนเบาหวาน 
- R2R ผลของโปรแกรม Love for teen ตอการ
เขาถึงบริการคุมกําเนิดแบบก่ึงถาวรในมารดาวัยรุน 
- CQI เสริมพลังรักฝากครรภเร็วไวใสใจคุณภาพสู
ชุมชน 

4. นางสาวงามเนตร  ทองฉิม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลควนขนุน  - นวัตกรรม กลองชวยชีวิตพิชิตความดัน 
๕. นางวรรณา จันทผลึก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลควนขนุน การประชุมใหญประจําป

เครือขายคลินิกโรคหืด 
และ COPD ครั้งท่ี ๑๓ 

รางวัลชนะเลิศประเภท poster  EACC Excellent 
Award ประเภท COPD เรื่องการพัฒนาเครือขาย
เพ่ือการเขาถึงบริการทางการแพทยอยางยั่งยืนใน
ผูปวยถุงลมโปงพอง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
EACC Khuankhanun COPD Network gold : 
 Admission rate near zero) 

๖. พญ.อรพิณ วิทยวราวัฒน นายแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลควนขนุน สัมมนาวิชาการอนามัยแม
และเด็ก ครั้งท่ี ๙ 

ผลของโปรแกรม Love For Teen ตอการเขารับ
บริการคุมกําเนิดแบบก่ึงถาวร ของมารดาวัยรุน 



ลําดับ   ชื่อ-สกุล เจาของผลงาน ตําแหนง  สังกัด   เวทีประกวดผลงาน   ชื่อผลงานท่ีไดรับรางวัล 
๗. นางสุพัตรา ทองเงิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลควนขนุน สัมมนาวิชาการอนามัยแม

และเด็ก ครั้งท่ี ๙ 
ผลของโปรแกรมควนขนุนโภชนาตอระดับน้ําตาลใน

เลือด หลังรับประทานอาหาร ๒ ชม.ในหญิงตั้งครรภ

ท่ีเปนเบาหวาน 

๘. นางศุภษา  ธวัชเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลควนขนุน สัมมนาวิชาการอนามัยแม
และเด็ก ครั้งท่ี ๙ 

เสริมพลังรักฝากครรภเร็วไวใสใจสุขภาพสูชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูมีผลงานดีเดน  และไดรับรางวัลจากเวทปีระกวดผลงานตางๆในระดับประเทศ โรงพยาบาลพัทลุง 

ลําดับ ช่ือ-สกุล เจาของผลงาน ตําแหนง สังกัด เวทีประกวดผลงาน ช่ือผลงานท่ีไดรับรางวัล 
1. ภญ.สุดารัตน  คงฤทธิ ์ เภสัชกรชํานาญการ กลุมงานเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลพัทลุง 

การประชุมวิชาการ National Forum ครั้งท่ี 
18 ระหวางวนัที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

Oral presentation miniStage : 
แพยาซํ้าปองกันได 

2. ภญ.ชุติมา   ระฆังทอง เภสัชกรชํานาญการ กลุมงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลพัทลุง 

การประชุมวิชาการ National Forum ครั้งท่ี 
18 ระหวางวนัที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

วิจัย : ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูปวยเด็กท่ีคลอดจากมารดาติดเชื้อ 
เอช ไอ วี 

3. นพ.พงษศักดิ์ ตันติฉันทการุญ หัวหนาศูนยคณุภาพ คณะกรรมการ RM 

โรงพยาบาลพัทลุง 
การประชุมวิชาการ National Forum ครั้งท่ี 
18 ระหวางวนัที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

Innovation : soft ware ความเสี่ยง 
โรงพยาบาลพัทลุง 

4. นางรัตนา เส็มหมาด พนักงานธุรการ งานพัฒนาบุคลากร 

โรงพยาบาลพัทลุง 
การประชุมวิชาการ National Forum ครั้งท่ี 
18 ระหวางวนัที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

Innovation : คนหาฉับไว-เบิกได
ทันใจ 

5. นางสาวสุรีภรณ  คงไขศรี พนักงานการเงินและ
บัญชี 

ศูนยจัดเก็บรายได 
โรงพยาบาลพัทลุง 

การประชุมวิชาการ National Forum ครั้งท่ี 
18 ระหวางวนัที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

Innovation : พัฒนาระบบโปรแกรม
เรียกเก็บลูกหนี้เขตรอยตอ 

6. นายพิทยา  หนูมา นายชางเทคนิค งานบอบําบัดน้ํา
เสีย 
โรงพยาบาลพัทลุง 

การประชุมวิชาการ National Forum ครั้งท่ี 
18 ระหวางวนัที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

Innovation : AUTO PUMP 

7. นางอมรรัตน จําเริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานหองคลอด 

โรงพยาบาลพัทลุง 
การประชุมวิชาการ National Forum ครั้งท่ี 
18 ระหวางวนัที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

Poster presentation :โครงการ
บันทึกดีมีรางวัล 

 


