
สรปุจ ำนวนรำงวลัและกำรค ำนวณคะแนนรวม
มหกรรมวิชำกำรเขตสขุภำพท่ี 12 ประจ ำปี 2561
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ในมหกรรมวิชาการเขตสขุภาพท่ี 12 

ประจ าปี 2561 

สาธารณสขุพัทลุง คว้า รางวัลชนะเลิศ 

รางวัลชมเชย  
 

8 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
 

7 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
 

13 

และ 

1. วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation ระดับ รพช. โดย นพ.เชษฐพงศ์ สัจจาผล รพ.ควนขนุน ชื่อผลงาน ประสิทธผิลของ 
การฝังเข็มโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากับอาการปวดหลังสว่นลา่งในผู้สูงอายุ 

2. วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation ระดับ สสจ./สสอ. โดย นางนภาพร เนตรเกื้อกูล สสจ.พัทลุง ชื่อผลงาน การวิเคราะห์
ราคาค่าบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 

3. CQI Clinic : Poster presentation ระดับ รพช. โดย นางวรรณา ชุมสุวรรณ์ รพ.ป่าบอน ชือ่ผลงาน การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 

4. CQI Non-Clinic : Oral presentation ระดับ สสจ./สสอ. โดย นายเดน่ดัง จ าเริญ นายไชยวุฒิ ชนะพล และนางวิมลมาส  
สุขแก้ว สสอ.ศรีบรรพต ร่วมกับ รพ.ศรีบรรพต ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบติดตามการด าเนนิงานควบคุมและป้องกันวัณโรค 

5. CQI Non-Clinic : Poster presentation ระดับ รพช. โดย นางสุรัชวดี รักด้วง นายสมบูรณ ์แก้วด า นายมนัส นิ่มคร  
และนางบุญเจือ ช่วยจันทร์ รพ.ควนขนุน ชื่อผลงาน การลดปรมิาณผ้าที่ต้องซักซ้ า 

6. CQI Non-Clinic : Poster presentation ระดับ สสจ./สสอ. โดย นางสาวคณาพรรณ เหมะรักษ์ สสอ.ตะโหมด และ  
รพ.ตะโหมด (ผลงานร่วมระดับ คปสอ.) ชื่อผลงาน การพัฒนางานตรวจประเมินร้านจ าหนา่ยเครื่องส าอาง ในเขตอ าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง  

7. R2R : Poster presentation ระดับ รพช. โดย นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร นายธวชัชัย วีระกิติกุล นางสาวจูลี่ สงัข์ชู นางจรวย 
ทองเนื้อขาว และนายณฐพงศ์ คงใหม่ รพ.ควนขนุน และ สสอ.ควนขนุน ชื่อผลงาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ พี่ช่วยน้อง ช่วงปิดภาค
เรียน 

8. R2R : Poster presentation ระดับ สสจ./สสอ. โดย นายทวี ชูช่วย นางทัฎธภัสส์ มณีชาตรี นางจุรินทร์ เจริญผล และนางสาว
ภคณัฏฐ์ ทองขาว สสจ.พัทลุง ชือ่ผลงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจังหวัดพัทลงุ รองรับการเตรียมความพร้อม
ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ปี 2561 

9. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับ รพช. โดย นายอัฐพร ช่วยสงคราม รพ.กงหรา ชื่อผลงาน Smart and digital hospital in valley 
10. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับ สสจ./สสอ. โดย นางอารีย์ ชูแก้ว นางสนิีนาฎ อนุมณี และคณะ สสจ.พัทลุง ชื่อผลงาน ต าบล

แพทย์แผนไทย (เมืองลุงเมืองตน้แบบการแพทย์แผนไทย) 
11. ภาพถ่ายในชุมชน ระดับ รพศ./รพท. โดย นางนนัทิยา พานิชายุนนท์ รพ.พัทลุง ชื่อผลงาน แคร์ (care) เธอ...ไม่แคร์ (care) ที่ 
12. ภาพถ่ายในสถานบริการ ระดบั รพช. โดย นายจิตตเวช เกตุชู รพ.ตะโหมด ชื่อผลงาน สูสู้้... เดี๋ยวหนูก็หาย 

รางวัลชนะเลิศ 
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1. วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation ระดับ  
รพ.สต./ศสช. โดย นายเอนก กลิ่นรส รพ.สต.บา้น 
ทุ่งยาว อ.เมืองพัทลุง 

2. วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation ระดับ 
รพช. โดย น.ส.สุธาสินี หลีวิจิตร นางจรวย ทองเนื้อ
ขาว นางศิริรัตน์ จันทรน์้อย นายสุรไชย เตียวอนนัต์ 
และคณะ รพ.ควนขนนุ 

3. CQI Clinic : Poster presentation ระดับ  
รพ.สต./ศสช. โดย นางสาวสรนิดา เภอเกลี้ยง และ
นายสาโรจน์ แก้วขุนจบ ศสช.รพ.กงหรา 

4. CQI Non-Clinic : Oral presentation ระดับ 
รพช. โดย นายจิตตเวช เกตุชู รพ.ตะโหมด 

5. CQI Non-Clinic : Poster presentation ระดับ  
รพ.สต./ศสช. โดย นางอภิญญา เนียมเล็ก นางลนิดา 
บุญเรืองขาว นางสาวเบ็ญจวัน ข าเก้ือ ศูนย์แพทย์
ชุมชน รพ.ควนขนุน 

6. R2R : Oral presentation ระดับ สสจ./สสอ.  
โดย นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์ สสอ.ควนขนุน 

7. เรื่องเล่า ระดับ สสจ./สสอ. โดย นายนพพร สมจิตต์ 
สสจ.พัทลงุ 

8. ภาพถ่ายในชุมชน ระดับ รพช. โดย นางสาวจารุณี 
รัตนพร รพ.กงหรา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

1. วิจัยฉบับสมบูรณ ์: Poster presentation ระดับ 
สสจ./สสอ. โดย นางสาวสารภี จันทร์มุณี และ
นางสาวสุชาดา นวนทอง สสอ.ป่าบอน 

2. CQI Non-Clinic : Oral presentation ระดับ 
รพ.สต./ศสช. โดย นางเอมอร ชะหนู รพ.สต.บา้น 
ไสนายขัน อ.เขาชัยสน 

3. CQI Non-Clinic : Oral presentation ระดับ  
รพศ./รพท. โดย ภญ.กฤติญา บุญนวล รพ.พัทลุง 

4. R2R : Poster presentation ระดับ รพ.สต./ศสช. 
โดย นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว รพ.สต.บ้านทุ่งนารี  
อ.ป่าบอน 

5. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับ รพ.สต./ศสช. โดย 
นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว และนางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง 
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี อ.ป่าบอน 

6. หนังสั้น ระดับ รพช. โดย นางสาวอุทัยพรรณ รุดคง 
รพ.ควนขนุน 

7. ภาพถ่ายในชุมชน ระดับ รพ.สต./ศสช. โดย 
นางสาวไซฝะฮ์ โตะ๊ราหนี รพ.สต.หนองธง อ.ป่าบอน 
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1. วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation ระดับ รพ.สต./ศสช. โดย นายฉัตรชัย  ขวัญแก้ว  
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี อ.ป่าบอน 

2. วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation ระดับ รพศ./รพท. โดย ภญ.พลอยไพลิน มูลเมฆ  
รพ.พัทลุง 

3. CQI Clinic : Oral presentation ระดับ รพ.สต./ศสช. โดย นางอมรรัตน์ ทุ่มพุ่ม นางอุไร คงแสง 
และนางชลธิสา พรหมมา รพ.สต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต 

4. CQI Clinic : Poster presentation ระดับ รพศ./รพท. โดย นางสาวผนิตา ศรีวาโย รพ.พัทลุง 
5. R2R : Oral presentation ระดับ รพ.สต./ศสช. โดย นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ รพ.สต.บ้านปลักปอม 

อ.ตะโหมด 
6. R2R : Oral presentation ระดับ รพช. โดย นางวารุณี ฐนะศิริ นางสาวมณีกัณฑ์ สังข์ทอง  

รพ.ศรีบรรพต 
7. R2R : Oral presentation ระดับ รพศ./รพท. โดย ภญ.ชุติมา ระฆังทอง รพ.พัทลุง 
8. เรื่องเล่า ระดับ รพช. โดย นางจุติมา ชูเผือก รพ.ควนขนุน 
9. เรื่องเล่า ระดับ รพศ./รพท. โดย นางสาวอุไรวรรณ พงค์สุด รพ.พัทลุง 
10. หนังสั้น ระดับ รพ.สต./ศสช. โดย นางพรเพ็ญ มากเอียด และนางประดับ สินน้อย รพ.สต.ท่าข้าม  

อ.ศรีบรรพต ร่วมกับ หน่วยปฐมภูมิฯ รพ.ศรีบรรพต 
11. หนังสั้น ระดับ สสจ./สสอ. โดย นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู นางละม้าย ชุมพาที นายสมใจ หนูฤทธิ์  

และคณะ สสจ.พัทลุง 
12. ภาพถ่ายในชุมชน ระดับ รพช. โดย นางสาวมูณา มหาศานติ รพ.กงหรา 
13. ภาพถ่ายในชุมชน ระดับ รพศ./รพท. โดย นางนันทิยา พานิชายุนนท์ รพ.พัทลุง 

รางวัลชมเชย 




