
ประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ 
โครงการมหกรรมวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระหว่างวันที่ 21 -22 มิถุนายน  2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพัทลุง 
 

ผลงานประเภท เรื่องเล่า : Oral presentation  

1. รพสต./ศสช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

40519 พลังรัก พลังใจ นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง รพ.สต.ทุ่งนารี ชนะเลิศ 

63499 เสียงสะท้อนจากใต้ถุนบ้าน นางอุบลรัตน์ ค าแก้ว รพ.สต.หนองธง รองชนะเลิศอันดับ 1 

29391 รักและหน้าที่ตอ้งมีคู่กัน นางสมหมาย ศรีสุวรรณ         รพ.สต.บ้านคลองใหญ่   รองชนะเลิศอันดับ 2 

86638 น้าใบ ้ นายไชยวุฒ ิชนะพล รพ.สต.ตะแพน ไม่ได้น าเสนอ 

2. รพช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

45235 ไออุ่นพิฆาตเวลา นางจุติมา ชูเผือก โรงพยาบาลควนขนุน ชนะเลิศ 

72606 พรบ.ย่อมาจาก เพราะเราม้ายเบี้ยใช่ไหมหมอ? ภก.พัชรมณฑน ์พัชรยุทธ ิ รพ.เขาชัยสน รองชนะเลิศอันดับ 1 

91204 2 เดือนปลดโซ่ตรวนมิใช่แค่ปลดปล่อยพันธนาการ นางสุดา ขานุรักษ ์ โรงพยาบาลกงหรา รองชนะเลิศอันดับ 2 

44599 จิตสุดท้ายเมื่อชีวิตต้องเปลี่ยนผ่าน นางสาวดวงใจ ค าคง รพ.เขาชัยสน ชมเชย 

73872 แค่เข้าใจและหว่งใย...ต่อลมหายใจที่เหลืออยู่ นางจินตนา สวัสดิโรจน ์
 
 

โรงพยาบาลป่าบอน ชมเชย 



3. สสจ./สสอ. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

38855 ชีวิตที่ต้องเลือก นายนพพร สมจิตต ์ สสจ.พัทลุง ชนะเลิศ 

ผลงานประเภท  CQI (Clinical) : Oral Presentation  

1. รพ.สต./ศสช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

29296 การพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

1.นางอมรรัตน ์ทุ่มพุ่ม            รพ.สต.เขาปู่ รองชนะเลิศอันดับ 1 

2.นางอุไร คงแสง                 

3.นางชลธิสา พรหมมา   

2. รพช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

37673 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อชะลอไตเสื่อม 1. นางฤดี นกร่อน                  รพ.ศรีบรรพต ชนะเลิศ 

2. นางนิตยา ดวงจันทร์            

3. นางจตุรพร เทพขวัญ   

15969 ระบบยาดีชีวีปลอดภัย นางวันดี จุลอดุง รพ.เขาชัยสน รองชนะเลิศอันดับ 1 

38800 การพัฒนางานคลินิกหอบหืดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ยาอย่างถูกต้องโดยการบริบาลเภสัชกรรม 
 
 

ภญ.ณัฏภัค เบญจพิพัฒน์ฏกุล รพ.เขาชัยสน รองชนะเลิศอันดับ 2 



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

41193 การพัฒนาเครื่องมือการคัดแยกผู้ป่วย 1.นางพจนา มิตรเปรียญ          รพ.กงหรา ชมเชย 

2.นางอรอุมา สงขาว              

3.นางอุทัยทิพย์ หมุนรอด         

4.นางศุภรัตน์ติญา เจริญผล       

5.นางเจนจิรา ศรีมุณ ี

91175 การพัฒนาตัวชี้วัดความถูกต้อง/ครบถ้วนของการควบคุม
คุณภาพภายใน(IQC) 

1. นางสาววัลดี สังแก้ว              รพ.ศรีบรรพต ชมเชย 

2. นางสายทิพย์ เมืองแก้ว         

3. นางสาวมัทนาวดี เทียนเสรี 

ผลงานประเภท  CQI (Clinical) :Poster Presentation  

1. รพช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

42062 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด นางวรรณา ชุมสุววณ์ รพป่าบอน ชนะเลิศ 

23725 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 1.นางพรภิมล คงเอียด           รพ.เขาชัยสน รองชนะเลิศอันดับ 1 

2.นางบุญรมย์ รอดชุม             

3.นางธิดา ตราชู 
 
 
 



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

88830 การพัฒนาระบบการเข้าถึงการวินิจฉัยโรคเบาหวาน 1.นส.วันทนีย ์ชัยฤทธิ ์            รพ.กงหรา รองชนะเลิศอันดับ 2 

2.นางสุดา ข านุรักษ ์               

3.นส.กรรณิการ์ ไข่เอ็ม            

4.นส.ปียภัทร หมาดเส็น 

41110 การพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้าน
พฤติกรรมอารมณ์และการเรยีนรู้ (IQ EQ) 

นางวารินทร์ รอดข า รพ.ควนขนุน ชมเชย 

73360 การเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 1.นางเกษร ชูสวัสดิ ์               รพ.ศรีบรรพต ชมเชย 

    2.นางสุดา คงทอง                 

    3. นางสาวกัญญา พรหมมาณพ   

ผลงานประเภท  CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation  

1. รพ.สต./ศสช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

70197 สัญญาณชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง นางเอมอร ชะหนู รพ.สต.บ้านไสนายขัน ชนะเลิศ 

35543 Merit Maker 1-2-3 (Survival Swimming Curriculum) 
รูปแบบการป้องกันเฝ้าระวัง อุบัติเหตุจากการจมน้ าในเด็กต่ า
กว่า 15 ปี 
 
 
 

นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว รพ.สต.บ้านทุ่งนาร ี รองชนะเลิศอันดับ 1 



2. รพช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

41140 การพัฒนาระบบการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คปสอ.
ตะโหมด 

นายจิตตเวช เกตุชู รพ.ตะโหมด ชนะเลิศ 

67190 การพัฒนางานตรวจประเมินร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางในเขต
เทศบาลต าบล แม่ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ในช่วง
ปีงบประมาณ 2559 – 2561 

ภญ.คณาพรรณ เหมะรักษ ์ รพ.ตะโหมด รองชนะเลิศอันดับ 1 

76626 พัฒนาการตรวจสอบการท าให้ปราศจากเชื้อด้วย Spore test 
ของ รพ สต. ในอ าเภอป่าพะยอม 

นางอรวรรณ ชูทอง รพ.ป่าพะยอม รองชนะเลิศอันดับ 2 

12214 โค๊ดด้ิงออดิท(Coding audit) พิชิตเงินล้าน นางสริยาภรณ ์ศิริธร รพ.ป่าพะยอม ชมเชย 

3. สสอ./สสจ.  

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

69001 การพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานควบคุมและป้องกันวัณ
โรคอ าเภอศรีบรรพต 

1.นายเด่นดัง จ าเริญ               สสอ.ศรีบรรพต ชนะเลิศ 

2.นายไชยวุฒิ ชนะพล            

3.นางวิมลมาส สุขแก้ว   

ผลงานประเภท  CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation  

1.รพ.สต./ศสช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

45734 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุต.ควนขนุน  อ.ควนขนุน  นางอภิญญา เนียมเล็ก ศสช.รพ.ควนขนุน รองชนะเลิศอันดับ 1 



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

89980 การพัฒนาร้านช าสีเขียวของชุมชนบ้านทุ่งนารีโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

นายสัญญา ชัยหาญ รพ.สต.บ้านทุ่งนาร ี รองชนะเลิศอันดับ 2 

2. รพช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

95793 การลดปริมาณผ้าที่ต้องซักซ้ า นางสุรัชวดี รักด้วง รพ.ควนขนุน ชนะเลิศ 

21304 การติดตามค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการ นางสาวนันท์นภัส นิ่มวุ่น รพ.ป่าพะยอม รองชนะเลิศอันดับ 1 

42876 ความสมบูรณ์ในการบันทึกรหัสโรค (ICD10) งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

นางสาวทิพย์วดี ทองอ่อน รพ.ป่าพะยอม รองชนะเลิศอันดับ 2 

29362 ท าอย่างไรให้พยาบาลเขียนบันทึกทางการพยาบาลได้ดี นางสมสมร ปานทอง รพ.กงหรา ชมเชย 

21271 การพัฒนาการผลิตน้ าดื่มเพ่ือบริโภคที่ปลอดภัยของ อ.เขาชัย
สน จ.พัทลุง 

นางสาวอัพวรรณ หนูฤทธิ ์ รพ.เขาชัยสน ไม่ได้น าเสนอ 

ผลงานประเภท  Innovation : Poster Presentation:  

1. รพ.สต./ศสช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

98527 นวัตกรรม Give Me Five Long Term Care ดูแลคุณ 1.นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง           รพ.สต.บ้านทุ่งนาร ี ชนะเลิศ 

2.นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว 

20504 Google Calendar เตือนให้มาตามนัด นางวาสนา คงบัว สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
บ้านควนปอม 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

90452 “นวัตกรรม สมุนไพรรักษาแผลเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวาน” 1. นางยุวดี กองม ี สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านควนปอม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

2. นายเผด็จ ศรีนวลขาว 

75442 การส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุองค์รวมด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล 

นายเอนก กลิ่นรส สาธารณสุขอ าเภอเมือง
พัทลุง 

ชมเชย 

63712 ชาชงสมุนไพรห่างไกลเบาหวาน นส.วรรณวิสา ช่วยสถิต รพ.สต.เขาปู่ ชมเชย 

2.รพช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

45682 Smart and digital hospital in valley 1.นายอัฐพร ช่วยสงคราม          รพ.กงหรา ชนะเลิศ 

2.นายกาบีรอบ ปอโต๊ะ 

49186 วงล้อรู้ทัน Insulin นางประภา นวลขาว รพ.ตะโหมด รองชนะเลิศอันดับ 1 

90881 ทีพักแขนแสนสบาย 1. นางสาวเสาวรัตน์ แป้นพูน                                         รพ.ควนขนุน รองชนะเลิศอันดับ 2 

2. นายอนันต์ เรืองศร ี 

3. นางนฤมล นุ้ยนุ่น.    

4. นางภวมัย  รักชุม.          

5. นางสาวมณีรัตน์  พรหมคง 

67584 ปิดอกเปิดใจ 1. นางเกษร ทองขุนด า  รพ.ศรีบรรพต ชมเชย 

2. นางสาวอุบลพรรณ ทิพยศุภ
ลักษณ ์



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

98392 ถุงใส่ไว้ได้ประสิทธิภาพ 1. รัตนา สิริโสภณวรกุล             รพ.ควนขนุน ชมเชย 

2. จีระนันท ์อภิสุข                  

3. กัญญา คงอินพาน               

4. ชนิกานต ์พุฒขาว               

5. สุดารัตน์ ทิพย์มณี 

92583 นวัตกรรมลิ้นชักรักษ์ตกเลือด นางเรวดี แป้นย้อย รพ.ควนขนุน ชมเชย 

ผลงานประเภท วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation 

1. รพสต./ศสช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

39704 ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตามบทบาทผู้ดูแลผูสู้งอายุและ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุใน
ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

นายเอนก กลิ่นรส สาธารณสุขอ าเภอเมือง
พัทลุง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

2. รพช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

19421 ประสิทธิผลของการฝังเข็มโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากับอาการ
ปวดหลังส่วนล่างในผู้สูงอาย ุ

นพ.เชษฐพงศ์ สัจจาผล โรงพยาบาลควนขนุน ชนะเลิศ 

83526 ผลของโปรแกรมการรับรู้ความเสี่ยงของทารกในครรภ์ต่อ
ภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็กของหญิงต้ังครรภ์ 

นส.วรพิณ วิทยวราวัฒน์ โรงพยาบาลควนขนุน รองชนะเลิศอันดับ 1 



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

95147 การสั่งใช้ยาสมเหตุผลในกลุ่มโรคไม่ติดต่อโรงพยาบาลเขาชัย
สน 

ภญ.จามร ีไตรจันทร ์ รพ.เขาชัยสน ไม่ได้น าเสนอ 

3. สสจ./สสอ. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

45588 รูปแบบการวิเคราะห์ราคาค่าบริการผู้ป่วยนอก ของ
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง Analytical pricing 
model for Out patients service in 30 Beds 
Community Hospital 

นางนภาพร เนตรเกื้อกูล กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง 

ชนะเลิศ 

ผลงานประเภท วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation  

1. รพสต./ศสช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

48635 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว รพ.สต.บ้านทุ่งนาร ี ชนะเลิศ 

36825 พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าเหนาะ 

1. นายธีรพจน์ พงศ์ดารา รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ รองชนะเลิศอันดับ 1 

2. นางสมทรง ยีหรีม, 

3. นางสารภี หรนจันทร ์

4. นางสุพัตรา คะโมระวงค์ 

20151 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไปรับบริการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกของสตรีในเขตพื้นที่รับผิดชอบรพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

1. นางสาวรีน่า เจะอาลี  รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร รองชนะเลิศอันดับ 2 

2. นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล 



3 ผลงาน_2. รพช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

70500 ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน2ชนิดในฟันกรามแท้
ซี่แรก 

นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร โรงพยาบาลควนขนุน ชนะเลิศ 

62228 ผลการศึกษาความรู้และทักษะส าหรับป้องกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ า ในกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ป ีต าบลควนขนุน อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

นายสมัคร บัวบาน โรงพยาบาลควนขนุน รองชนะเลิศอันดับ 1 

51843 ผลการให้ความรู้ ตามหลัก 3 อ. 2 ส. ร่วมกบักระบวนการ
กลุ่ม ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในบุคลากร ทีม่ี
ระดับไขมันในเลือดสูงชนิดคุมอาหาร โรงพยาบาลควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

1.นางวันทิพย์ นิ่มนวล  โรงพยาบาลควนขนุน รองชนะเลิศอันดับ 2 

2.นางละออง สุวิทยาภรณ์ 

2 ผลงาน_4. สสจ./สสอ. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

47264 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน ของเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 5 และ 6 ในอ าเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง 

1. นางสาวสารภี จันทร์มุณ ี ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอป่าบอน 

ชนะเลิศ 

2. นางสาวสุชาดา นวนทอง 

 ผลงานประเภท R2R : Oral  presentation 

1. รพสต./ศสช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

58630 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ าตาล
สะสม (HbA1c) ในผู้ป่วย เบาหวานเสี่ยงสูง 

นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ รพ.สต.บ้านปลักปอม ชนะเลิศ 



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

24783 กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน นายพิทยา ทองหนูนุ้ย รพ.สต.บ้านควนดินแดง   รองชนะเลิศอันดับ 1 

21137 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนอง
ธงต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง 

นางสาวณัฐจิตรา ทองกุ้ง  รพ.สต.บ้านหนองธง รองชนะเลิศอันดับ 2 

          

2. รพช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

63580 เปรียบเทียบผลของการรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับ
แผ่นประคบร้อน กับ คลื่นอลัตร้าซาวด์ร่วมกับพาราฟิน ใน
ผู้ป่วยกลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือ 

1. นางวารุณี ฐนะศิริ  รพ.ศรีบรรพต ชนะเลิศ 

2. มณีกณัฑ์ สังข์ทอง 

39777 ผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันภาวะน้ าตาลต่ าในเลือดระดับรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 แบบบูรณาการ 

1. นางละออทิพย์ แสงทอง   โรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ) 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

2. นางเยาวภา พงศ์พุ่ม    

3. นางสมจริง เอกผักนาก   

4. นางนัยน์รัตน์ จันทร์เพ็ง   

5. นางสาวยุวดี ศรีรักษา   

51815 ผลของการดูแลสตรีต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงคลอดก่อนก าหนด
โดยใช้โปรแกรมแรงสนับสนนุทางสังคมในคลินิกฝากครรภ์
โรงพยาบาลควนขนุน 

1. นางสุภัทรา ทองเงิน  รพ.ควนขนุน รองชนะเลิศอันดับ 2 

2. นางกมลจิตร คงเขียด   

3. นางอัจฉรินทร์ ดวงจันทร์  
   



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

62497 พัฒนารูปแบบการดูแลแบบบรูณาการในผู้ปว่ยมะเร็งระยะ
สุดท้าย/ผู้ดูแลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)สู่
เครือข่ายชุมชนแบบไร้รอยต่อ   

1.นางนัยน์รัตน์ จันทร์เพ็ง    โรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ) 
อ าเภอศรีนครินทร์ 
จังหวัดพัทลุง 

ชมเชย 

2.นางเยาวภา พงค์พุ่ม   

3.นางสมจริง เอกผักนาก  

4.นางละออทิพย์ แสงทอง  

5.นายสุธีวิทย์ สุขนวล   

42431 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิต 1. นางจุฑาทิพย์ นุ่นด้วง  โรงพยาบาลควนขนุน ชมเชย 

2. นางณภัครมณ พรหมคง  

3. นางสาวกมลทิพย์ สทิธิชัย 

3. สสจ./สสอ. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

68292 การจัดการความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง 

นางศิริมาศ รุยไกรรัตน ์ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอควนขนุน 

ชมเชย 

 ผลงานประเภท R2R : Poster presentation   

1. รพสต./ศสช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

31670 การใช้ยาสมเหตุผลปลอดภัยในชุมชน Rational Drug Use นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว 
 
 

รพ.สต.บ้านทุ่งนาร ี ชนะเลิศ 



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

71950 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานที่รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านต้นสน ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแก้ว จังหวัด
พัทลุง 

นางธัญพร ไชยศร ี รพ.สต. บ้านต้นสน   รองชนะเลิศอันดับ 1 

2. รพช. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

57706 การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ช่วงปิดภาคการศึกษาเพิ่ม
การเข้าถึงบริการเด็ก 6-12 ปี 

1.น.ส.สุธาสินี หลีวิจิตร  โรงพยาบาลควนขนุน ชนะเลิศ 

2.นายธวัชชัย วีระกิติกุล 

19816 การประมาณค่าของกลูโคสในพลาสมาภายหลังงดอาหาร จาก
ค่าฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลตะโหมด  

นางสาวอัสมา ไมมะหาด โรงพยาบาลตะโหมด รองชนะเลิศอันดับ 1 

41140 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

นางสาวจริยาพร สุขนุ้ย โรงพยาบาลป่าพะยอม รองชนะเลิศอันดับ 2 

14665 ผลของรูปแบบการวางแผนครอบครัวเชิงรุกในหญิงวัยเจรญิ
พันธ์ุกลุ่มเสี่ยง 

1.นางวาสนา พรหมช่วย  คลินิกส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลควนขนุน 

ชมเชย 

2.นส.วรพิณ วิทยวราวัฒน ์
 
 
 
 
 



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

43049 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC เพื่อลด
อุบัติเหตุฉุกเฉินทางถนน ก่อนถึงเขาพับผ้าช่วงเทศกาล
สงกรานต์โดยเครือข่าย อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   

1.นางเยาวภา พงศ์พุ่ม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัยญานันทภกิขุ) 

ชมเชย 

2.นางนัยน์รัตน์ จันทร์เพ็ง 

3.นางละออทิพย์ แสงทอง 

4.นางสมจริง เอกผักนาก 

5.นายนิวัช เทพสง 

6.นายทัศณาวดี รักษ์ชูช่ืน 

33361 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้ที่
มีภาวะอ้วนลงพุง บ้านเหรียงงาม ม.6 ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง 

1.นางนงนุช นาจันทร์ ,  รพ.ศรีบรรพต ชมเชย 

2.นางรัตติยาพร มากชิต  

3.นางพรทิพย์ เรืองพุทธ 

3. สสจ./สสอ. 

ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

11962 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพของจังหวัดพัทลุง
เพื่อรองรับระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉนิ (ICS) และศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ปงีบประมาณ 2561 

1.นายทวี ชูช่วย    สสจ.พัทลุง ชนะเลิศ 

2.นางทัฎธภัสส์ มณีชาตรี   

3.นางจุรินทร์ เจริญผล    

4.นางสาวภคณัฏฐ์ ทองขาว   
 
 
 



ผลงานประเภท : หนังสัน้ 

1 ผลงาน1. รพ.สต./ศสช. 
ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

79483 จุดเปลี่ยน รพ.สต.ท่าข้าม+กลุ่มงานปฐมภูมิ รพ.ศรีบรรพต ชนะเลิศ 

7 ผลงาน2. รพช. 
ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

35224 หนึ่งยกก าลังใจ นางสาวอุทัยพรรณ รุดคง งานผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลควนขนุน 

ชนะเลิศ 

59989 " รอหมอ....นานจัง " นายพงษ์ศักด์ิ แก้วประชุม โรงพยาบาลตะโหมด รองชนะเลิศอันดับ 1 

15932 จุดเปลี่ยนชีวิต นางสาวนัยนา หมันเทศ   รพ.เขาชัยสน รองชนะเลิศอันดับ 2 

นางสาวอุบล แก้วค า 

นางสาวธนาทิพย์ โต๊ะทิ้ง 

25315 ชีวิตใหม่ นางปิยนันท์ ศักดาณรงค์ และคณะ โรงพยาบาลควนขนุน ชมเชย 

25666 ฟันเฟือง น.ส.สุมิตรา เจย้แก้ว โรงพยาบาลป่าพะยอม ชมเชย 

73482 ชีวิตคนห้องยา..นางหลับ... นส.สุปราณี ฤทธิรงค ์ รพ.ศรีบรรพต ชมเชย 

59981 พ.ร.บ. เพราะเราม่ายเบี้ย พัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ 
 
 
 
 

โรงพยาบาลเขาชัยสน ชมเชย 



ผลงานประเภท ภาพถ่าย : ในชุมชน   

1. รพ.สต./ศสช.  
ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

97827 Dripยา ใต้ถุนบ้าน นางสาวไซฝะฮ์ โต๊ะราหนี รพ.สต.หนองธง ชนะเลิศ 

25034 หัวใจ สายใย ไออุ่นรัก นางสาวบรัซรีย์ ตุดบัตร รพ.สต.ป่าบาก รองชนะเลิศอันดับ 1 

50745 ยาช้อนนี้ เพื่อชีวิต ของหนู นางพลอยไพริน แดงทอง รพ.สต.โหล๊ะหาร รองชนะเลิศอันดับ 2 

77262 ดวงตาห่วงใย ดวงใจเอ้ืออาทร นางพัชรี เรืองศรี รพ.สต.บ้านโคกชะงาย ชมเชย 
58150 ยายจ๋า.. ฟันลาก่อน นางสาวนิสรีน เหล็มปาน รพ.สต.บ้านโคกชะงาย ชมเชย 

2. รพช.  
ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

73546 ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care) นางสาวจารุณี รัตนพร โรงพยาบาลกงหรา ชนะเลิศ 

42765 ให้มันดังก้อง...ไปถึงหัวใจ นางสาวมูณา มหาศานต ิ โรงพยาบาลกงหรา รองชนะเลิศอันดับ 1 

89895 "Your heart my heart" นางสาวกรรณิกา ไข่เอ็ม โรงพยาบาลกงหรา รองชนะเลิศอันดับ 2 

57350 Smile ทพญ.พรพิมล วิทยวีรศักดิ ์ โรงพยาบาลป่าบอน ชมเชย 

19675 วัดสุขภาวะ นางสาวพรทิพย์ อินริสพงศ์ โรงพยาบาลกงหรา ชมเชย 

4. สสจ./สสอ.  
ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

51474 ท้อได้แต่อย่าถอย นพพร สมจิตต ์ สสจ.พัทลุง ชนะเลิศ 

85557 “…ก็แค่ห่วงใย....” นายชาคริต ด าชื่น สสอ.กงหรา รองชนะเลิศอันดับ 1 



ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

97857 หยุดฆาตกร นางสาวสารภี จันทร์มุณี สสอ.ป่าบอน รองชนะเลิศอันดับ 2 

92344 นางฟ้า..ยามค่ าคืน นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน สสอ.ป่าบอน ชมเชย 

15149 T-E-A-C-H นายเด่นดัง จ าเริญ สสอ.ศรีบรรพต ชมเชย 

 ภาพถ่าย : ในสถานบริการ   

1. รพ.สต./ศสช.  
ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

78910 ต่างด้าว...ยิงฟัน นางสาวฟารีด้า เขียดนุ้ย รพ.สต.หนองธง ชนะเลิศ 

35875 ปันรัก ปันยิ้ม นายไพโรจน์ แสงจง รพ.สต.น้ าตก รองชนะเลิศอันดับ 1 

20732 ฉีดใครฉันไม่ว่า อย่าฉีดข้าแล้วกัน นางวรรณด ีฉ้วนกลิ่น รพ.สต.ควนค าทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

2. รพช.  
ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ผลการประกวด 

42142 Happy of Healthy นายจิตตเวช เกตุชู โรงพยาบาลตะโหมด ชนะเลิศ 

49805 รักหวง ห่วงใย นส.ณัฐฎณิชา ประทุมรัตน ์ รพ.ศรีบรรพต รองชนะเลิศอันดับ 1 

60469 "ใส่รองเท้าเถิดหนาแม่ยาใจ" นางสาววันทนีย์ ชัยฤทธิ์ โรงพยาบาลกงหรา รองชนะเลิศอันดับ 2 

51232 อัสลามมุอะลัยกุม นางสาวอุบล แก้วค า รพ.เขาชัยสน ชมเชย 

85619 รักษากาย รักษาใจ นางอาลักษณ์ คล้ายเลี่ยน รพ.เขาชัยสน ชมเชย 
 

 


