
 ผลการประกวดผลงานมหกรรมวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒   
วันที่ 1๘-1๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
ผลงานประเภทภาพถ่าย 
 

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

ชนะเลิศ 73386 เอาที่สะดวก นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ รพ.สต.พังก่ิง อ.กงหรา 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 39270 กาลครั้งหนึ่ง “ผู้เฒ่าลอย” กับภาพจ าที่สวยงาม พลอยไพลิน แดงทอง รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 53206 พรใดเล่า จะสุขใจเท่า พรจากผู้เฒ่าผู้แก่ ( 90 ปียังแจ๋ว ) นางสาวไซฝะฮ์ โต๊ะราหนี รพ.สต.บ้านหนองธง อ.ป่าบอน 
ชมเชย 90664 การบริการด้วยใจ ขอแค่เขา (มันนิ) ห่างไกลโรค น.ส.รีน่า เจะอาลี รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน 
ชมเชย 70553 For Happiness My MOM นางธัญษพร ไชยศรี รพ.สต.บ้านต้นสน 

 
2. ภาพถ่ายในชุมชน หน่วยงาน : รพช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 95351 “ด้วยแรง-แห่งรัก” น.ส.มูณา มหาศานติ โรงพยาบาลกงหรา 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 71499 -พลังของใจ- น.ส.ขวัญฤดี ชูขาว โรงพยาบาลกงหรา 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 15997 ..ความสุข... นาย อัฐพร ช่วยสงคราม โรงพยาบาลกงหรา 
ชมเชย 79083 ด้วยหัวใจ น.ส.จารุณี รัตนพร โรงพยาบาลกงหรา 
ชมเชย 16429 แล ผู้ดูแล นส.อุมัยรี หมาดหนุด โรงพยาบาลศรีบรรพต 

 
3. ภาพถ่ายในชุมชน หน่วยงาน :  สสจ./สสอ.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 20992 “ให้ได้มากกว่ารอยยิ้ม” นายนพพร สมจิตต์ สสจ. พัทลุง 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 84249 "..แกบายใจนิ.." พรภรัตน์ชา หอยสกุล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 56547 คนส าคัญ นายชาคริต ด าชื่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
ชมเชย 61340 สัมผัสรักจากพ่อ นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
ชมเชย 87749 -Just move on- นายชาคริต ด าชื่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 



 
4. ภาพถ่ายในสถานบริการ หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 44795 "สร้างสมาธิ" นายไพโรจน์ แสงจง รพ.สต.บ้านน้ าตก 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 55801 รักของเรา นางจารุณี หนูฤทธิ์ รพ.สต.พังก่ิง 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 59620 "ยิ้มสดใสกับใจบริการ" นายมณเฑียร รัตนตรัง รพ.สต.บ้านน้ าตก อ าเภอป่าบอน 
ชมเชย 18701 เป้าหมายเดียวกัน กิตติยา มากนวล และกนกกาญจน์ ดับพันธ์ รพ.สต.บ้านศาลาต าเสา 
ชมเชย 40023 "อีกทีนะ" นางศิชารัชต์ แสงจง รพ.สต.บ้านทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน 

 
5. ภาพถ่ายในสถานบริการ หน่วยงาน : รพช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 59500 Alert – Awareness น.ส.กาญจนา สันอี โรงพยาบาลกงหรา 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 71275 ขออยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ นางสาวสุนิสา บานชื่น โรงพยาบาลศรีบรรพต 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 87018 สิ่งส าคัญ เกวรินทร์ สุนทรกิจ โรงพยาบาลกงหรา 
ชมเชย 61501 "กอดแลก...กอดแรก" นางเรวดี แป้นย้อย และนางสาวจุวัยนีย์  ข าทิพย์ งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล 

โรงพยาบาลควนขนุน 
ชมเชย 96131 พ่นยาได้ถ้าให้ผมเล่นโทรศัพท์ น.ส.สายสุนีย์ หวังจิตร์ โรงพยาบาลป่าบอน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานประเภทเรื่องเล่า 
เรื่องเล่า : Oral presentation   
       

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

ชนะเลิศ 35913 ค าขอสุดท้าย ของคุณยาย นางหทัยทิพย์ ณ พัทลุง รพ.สต.ท่าข้าม 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 86706 เรื่องเล่า จุดเปลี่ยนชีวิตบุญธรรม นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 33676 น้ าใจยิ่งให้ยิ่งได้ นายสาธนิตย์ ทองหนูนุ้ย รพ.สต.บ้านต้นไทร 
ชมเชย 81986 อย่ายอมแพ้...ให้แก่โชคชะตา นันทา ด้วงวงศ์ รพ.สต.บ้านล าใน 
ชมเชย 86413 จิตอาสา มากกว่า หน้าที่ ทิตยา ไหมสุข รพ.สต.บ้านบ่อทราย 

 
2. เรื่องเล่า หน่วยงาน : รพช.          

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 73973 ผมจ าเสียงหมอได้ พญ.กชกร ดุลยพัชร์ โรงพยาบาลป่าบอน 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 84656 ชีวิตใหม่ ที่ได้มาด้วยความกล้าในความกลัว นางพรเพ็ญ มากเอียด โรงพยาบาลศรีบรรพต 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 18231 ตอบฉันได้ไหม ฉันผิด ผิดอย่างไร นส.วรพิณ วิทยวราวัฒน์ คลินิกฝากครรภ์ รพ.ควนขนุน 
ชมเชย 58367 ปิดเครื่องเพ่ือเปิดใจ ภก.พัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ โรงพยาบาลเขาชัยสน 
ชมเชย 42654 เสียงเล็กๆที่เรียกว่ารัก นางกาญจนา ศักดิ์แสง โรงพยาบาลปากพะยูน 

 
3. เรื่องเล่า หน่วยงาน : สสจ./สสอ.       

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง

ประกวดระดับเขต 
34289 ความรักของ “แม่” ที่ยิ่งใหญ่ นายนพพร สมจิตต์ สสจ.พัทลุง 

 
 
 
 



ผลงานประเภทหนังสั้น   
๑. หนังสั้น หน่วยงาน : รพช.      

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง

ประกวดระดับเขต 
78559 ยายแดง พญ.วรพิณ วิทยวราวัฒน ์ โรงพยาบาลควนขนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานประเภท การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI) 
 ประเภท CQI Clinic 

๑. Oral Presentation ประเภท CQI Clinic หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง

ประกวดระดับเขต 
21117 1.การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานฝากครรภ์ตามเกณฑ์

คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพนางตุง 
นางสาววิลาวัลย์ นุ่นทอง 
นางสาวโสรญา สงบดี 

รพ.สต. พนางตุง 

 
๒. Oral Presentation ประเภท CQI Clinic หน่วยงาน : รพช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 77634 การเตรียมยาทางวิสัญญีเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย นางสาวมณีรัตน์  พรหมทอง โรงพยาบาลควนขนุน 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 17646 การลดอัตราการเกิด Dispensing error นางสาวสุปราณี ฤทธิรงค์ โรงพยาบาลศรีบรรพต 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 97425 การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาการใช้ยาผู้ป่วยเรื้อรังที่

บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน 
ภก.จามรี ไตรจันทร์ โรงพยาบาลเขาชัยสน 

ชมเชย 54618 IV  I care  นางสุวรรณี  ชูรัตน ์ โรงพยาบาลศรีบรรพต 
ชมเชย 81681 พัฒนาระบบบริการให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยเลิกบุหรี่โดย

พยาบาลฯ 
นางอาภรณ์ สุระก าแหง โรงพยาบาลปากพะยูน 

 
๓. Poster Presentation ประเภท CQI Clinic หน่วยงาน : รพช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 58236 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กปอดอักเสบ นางจุฑารักษ์ ขวัญศรี โรงพยาบาลควนขนุน 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 80747 ลดความล่าช้าในการรายงานผลด่วนของการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
นางสุปราณฑ์ นุ่มฟัก โรงพยาบาลป่าพะยอม 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 83300 หวานอย่างมีคุณภาพ นางฤดี นกร่อน โรงพยาบาลศรีบรรพต 
ชมเชย 43970 OSCC : One Stop Service at ER นางรัตนา สิริโสภณวรกุล และทีม โรงพยาบาลควนขนุน 
ชมเชย 15596 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน นางสาวปวีกรณ์ จินรัตน์ และทีม โรงพยาบาลศรีบรรพต 

 
 



ประเภท CQI non-Clinic 
๑. Oral Presentation ประเภท CQI non-Clinic หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 35364 การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว รพ.สต.บ้านศาลาปราง 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 83268 การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง นายคอง พุมนวล รพ.สต.บ้านพูด 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 36928 อสม.เคาะประตู ค้นหาผู้ป่วยไข้เลือดออก นางภาขวัญ เศรษฐสุข รพ.สต.บ้านชะรัด 
ชมเชย 35863 ควนดินแดง Model ลดค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในชุมชน นายพิทยา ทองหนูนุ้ย รพ.สต.บ้านควนดินแดง  

 
๒. Oral Presentation ประเภท CQI non-Clinic หน่วยงาน : รพช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 50813 การพัฒนาระบบ paperless ในโรงพยาบาลป่าพะยอม นางสาวทิพย์วดี ทองอ่อน โรงพยาบาลป่าพะยอม 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 90915 การเพ่ิมอัตราการตรวจมะเร็งปากมดลูก 80% ภายในปี 62 นายบัญชา ทองขุนด า โรงพยาบาลศรีบรรพต 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 21341 การพัฒนาการบันทึกข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม 

โรงพยาบาลป่าพะยอมเพ่ือเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
นางธยาดา เกลี้ยงสิน โรงพยาบาลป่าพะยอม 

ชมเชย 82872 ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนางานเวชระเบียน
ของโรงพยาบาลกงหรา อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

นางสาวกาญจนา สันอี โรงพยาบาลกงหรา 

 
๓. Oral Presentation ประเภท CQI non-Clinic หน่วยงาน ; สสอ./สสจ.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง

ประกวดระดับเขต 
1431 การพัฒนาระบบติดตามการดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรค มือ 

เท้า ปากอ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
นายเด่นดัง จ าเริญ นายโกวิท  
ชูเรือง และนายไชยวุฒิ ชนะพล 

สสอ.ศรีบรรพต 

 
๓. Poster Presentation ประเภท CQI non-Clinic หน่วยงาน : ศสม./รพ.สต.    

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง

ประกวดระดับเขต 
74224 ความส าเร็จในการบริหารเวชภัณฑ์และการป้องกันความคลาดเคลื่อน

ทางยา รพ.สต.บ้านล ากะ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 
นายพงษ์ประยูร  แก้วหมุน รพ.สต.บ้านล ากะ  

 



๔. Poster Presentation ประเภท CQI non-Clinic หน่วยงาน : รพช.   
ผลการประกวด     ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 19715 Re-check Re-stock to Re-STERILE นางสาวกาญจณา สันอี โรงพยาบาลกงหรา 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 19737 ลดพลังหารสอง : การพัฒนาคุณภาพการซักผ้าในงานซักฟอกฯ นางสาวสุดารัตน์ เหรียญนุ้ย โรงพยาบาลกงหรา 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 85798 การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก รพช. สู่ รพสต. นางสุทิพย์ จินตาคม โรงพยาบาลศรีบรรพต 

ชมเชย 77965 การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีในโรงเรียนฯ ภญ.อัมพรรณ หนูฤทธิ์ โรงพยาบาลเขาชัยสน 
ชมเชย 96602 ความถูกต้องของสิทธิ์รักษาพยาบาล นางณัฐกฤตา ด าชู โรงพยาบาลศรีบรรพต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานประเภท นวัตกรรม 
 

๑. Postor Presentation ประเภท นวัตกรรม หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 70165 ไม้นวดช่วยหมอ นางยุวดี กองมี 
นายเผด็จ ศรีนวลขาว 

สอน.บ้านควนปอม 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 48394 การเรียนรู้ด้วยเพลง 5 ป 1 ข ขอให้ท า นายสมเดช แสงเจริญ รพ.สต.บ้านบางตาล 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 17070 ปฏิทิน สร้างสุข ลดน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน นางอารีรัตน์  รักษ์พันธ์ รพ.สต.บ้านดอนศาลา  
ชมเชย 95148 ป้ายจราจร 3 in 1 นางนฤมล แป้นด้วง รพ.สต.โตนดด้วน 

 
๒. Postor Presentation ประเภท นวัตกรรม หน่วยงาน : รพช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 36890 “Easy -Service - Online” นายอัฐพร ช่วยสงคราม โรงพยาบาลกงหรา 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 88856 การพัฒนาระบบ Failover Cluster Server เพ่ือรองรับการ

ให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิตัล โรงพยาบาลบางแก้ว  
จังหวัดพัทลุง 

นางขัตติยา รักเล่ง 
นายอนุนนธ์ เงินเรือง 

โรงพยาบาลบางแก้ว 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 94671 ผ้าพันลดปวด ตรวจแผล นางสาวอเทตยา สิงห์แก้ว โรงพยาบาลควนขนุน  
ชมเชย 99733 การใช้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบงาน IC นางวรรณา ชุมสุวรรณ์ โรงพยาบาลป่าบอน 
ชมเชย 57647 เห็นปุ๊บประเมินปั๊บฉับไว นางภวมัย รักชุม โรงพยาบาลควนขนุน 

 
๓. Postor Presentation ประเภท นวัตกรรม หน่วยงาน : สสอ./สสจ.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง
ประกวดระดับเขต 

64358 ระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สสอ.ป่าบอน จังหวัด
พัทลุง 

นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

 
 
 



ผลงานประเภทการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย(R2R) 
๑.Oral Presentation ประเภท R2R หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 39647 การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ที่มารับบริการใน

คลินิคเรื้อรังของศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน 
อักษรตรี พงศ์นุรักษ์ ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ควนขนุน 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 79130 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแบบมีส่วนร่วม
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวถนน 

นายเลอศักดิ์ จันทร์น้อย,  
นางสมศรี แก้วทิพย์ 

รพ.สต.บ้านหัวถนน 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 73377 ลดโซเดียม...สร้างสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ รพ.สต.บ้านปลักปอม 
ชมเชย 30756 การพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็กวัยก่อนเรียน

แบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล ต าบลพนมวังก์ 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

นางสุดา ไชยบุรินทร์  
นางสาวสุคนฑา ยิ่งด านุ่น 

รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน 

 
2. Oral Presentation ประเภท R2R หน่วยงาน : รพช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 97060 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วย Home 

monitoring blood pressure 
นางมานิตา อินค าปา โรงพยาบาลปากพะยูน 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 38963 Smart Young RDU : การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้การใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในแกนน าสุขภาพของโรงเรียนในอ าเภอป่าบอน
โดยอิงรูปแบบโขนตะลุง 

นายสัญญา ชัยหาญ โรงพยาบาลป่าบอน 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 72813 การประเมินใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลศรีบรรพต 
(Drug Use Evaluation: DUE) 

ภญ.ดวงลักษณ์ คงขาว โรงพยาบาลศรีบรรพต 

ชมเชย 23957 ประสิทธิภาพการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่
ใช้ยากลุ่ม Opioids โดยเภสัชกร 

นางสาวศิวรินทร์ ทองวัตร โรงพยาบาลกงหรา 

ชมเชย 89614 ผลการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบตรวจสอบสิทธิ์
ประกันสุขภาพด้วยกระบวนการวางแผนและเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ของโรงพยาบาลกงหรา อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
 

นายอัฐพร ช่วยสงคราม โรงพยาบาลกงหรา 



ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชมเชย 34825 ประสบการณ์การปวดและการจัดการความปวดในเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
นางวารุณี ฐนะศิริ  
นส.มณีกัณฑ์ สังข์ทอง 

โรงพยาบาลศรีบรรพต 

 
๓. Poster Presentation ประเภท R2R หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 27360 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพตามหลักธรรมานามัยของผู้ป่วย

เบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลไม่ได้ 
น.ส.วลิาวัณย์ เผือกชาย 
น.ส.วันวิสาข์ มุสิก 

รพ.สต.บ้านแพรกหา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 29224 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังยาที่ห้ามจ าหน่ายในร้านช า โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ต าบลควนขนุน 

นางสาวปาริฉัตร ขุนทอง ศูนย์แพทย์ชุมชน  
รพ.ควนขนุน 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 18599 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง โรคความดัน
โลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านควนเคี่ยม ต าบลฝาละมี 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

นางกิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์ รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม 

ชมเชย 22892 ความชุกภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปต าบลป่า
พะยอม 

นางสาลี แก้วสม   
นางปรียา หิรัญโยดม    
นางจิราพร พูลเกื้อ    
นางชุติวรรณ ดวงขวัญ    
นางศิริรัตน์ คงหวัง   

ศูนย์แพทย์ชุมชน  
รพ.ป่าพะยอม 

ชมเชย 64859 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง : 
กรณีศึกษา พ้ืนที่ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

นางสาวณัฐจิตรา ทองกุ้ง รพ.สต.หนองธง 

 
 
 
 
 
 
 



๔. Poster Presentation ประเภท R2R หน่วยงาน : รพช.  
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 57716 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  
โรงพยาบาลควนขนุน 

นางจุฑาทิพย์ นุ่นด้วง  
นางยุพิน จันทร์แดง  
นางสาวกมลทิพย์ สิทธิชัย  
นางสาวรัชนู สมเกื้อ 

โรงพยาบาลควนขนุน 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 22817 การศึกษาอุบัติการณ์และความรุนแรงของปัญหาการใช้ยาในคลินิกวาร์
ฟาริน 

น.ส.อาทิตา เห็นดีน โรงพยาบาลปากพะยูน 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 88232 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาด้วยการดึงหลัง 
(Pelvic traction) กับ การฝึก Core stability exercise ในกลุ่มผู้ป่วย
ทีม่ีอาการปวดหลังส่วนล่าง (low back pain) 

นางสาวสานิยา คงอ่อน โรงพยาบาลกงหรา 

ชมเชย 80750 : การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมการให้ความรู้ในผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีด 
insulin รูปแบบ syringe ของโรงพยาบาลปากพะยูน 

ปรียนันท์ ทนงาน โรงพยาบาลปากพะยูน 

ชมเชย 47099 ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการล้างผักเพ่ือลดสารตกค้างกลุ่ม  
กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส และกลุ่มคาร์บาเมต ในต้นหอม 

นายธีรทัศน์ ศรีขวัญ โรงพยาบาลปากพะยูน 

ชมเชย 91961 การค้นหาสาเหตุปัจจัยไตเสื่อมเพ่ือสร้างความรอบรู้ในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 รพ.กงหรา 

นส.วันทนีย์ ชัยฤทธิ์ และทีม โรงพยาบาลกงหรา 

ชมเชย 90947 ศาสตร์มณีเวช (ท่าผีเสื้อ) เพ่ือลดระยะเวลาในระยะรอคลอด นางจรูญลักษณ์ คงอ้ิว  
และทีม 

โรงพยาบาลกงหรา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานประเภทงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full research) 
1. Oral Presentation ประเภท Full research หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.  

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 13937 ประสิทธิผลการกักน้ ามันในผู้ป่วยเข่าเสื่อม ปภิลณัช นิลมาก  

วรลักษณ์ บุญจันทร์ศรี   
รพ.สต.บ้านปากคลอง 

รองชนะเลิศ อันดับ 
1 

36411 ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบ าบัดแบบ SKT ต่อการลดระดับ
ความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

นางสาวจุฬาภรณ์  เหตุทอง   
นายบุญเสริม ทองช่วย  

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี  

รองชนะเลิศ อันดับ 
๒ 

53039 ผลของการนวดไทยแบบราชส านักต่ออาการปวดหลังของโรคลม
ปลายปัตคาตสัญญาณ 1 และ 3 หลังของผู้รับบริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านควนดินแดง 

นางสาวกีญาสะฮ์ โต๊ะขวัญ รพ.สต.บ้านควนดินแดง 

ชมเชย 20840 ความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

นายเชษฐา ศรีนวลขาว รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว 

 
2. Oral Presentation ประเภท Full research หน่วยงาน : รพช.  

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง
ประกวดระดับเขต 

16009 ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 5 ชนิดในฟันกรามแท้ซี่
แรก 

น.ส.สธุาสินี หลีวิจิตร โรงพยาบาลควนขนุน 

 
๓. Poster Presentation Full research ประเภท หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง
ประกวดระดับเขต 

41135 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการแปรงฟัน และสภาวะครอบครัวของ
เด็กท่ีมีฟันผุยังไม่ได้รับการรักษาโรงเรียนบ้านส านักกอ 

นางสาวสมฤทัย ย่อเซ่ง,
นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร 

รพ.สต.ปันแต 

 
 
 
 
 



๔. Poster Presentation ประเภท Full research หน่วยงาน : รพช.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 59202 Efficacy of Acupuncture in Myofascial pain of shoulder: 
A Randomized Controlled Trial 

นพ.เชษฐพงศ์ สัจจาผล โรงพยาบาลควนขนุน 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 40027 ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง ต่อระดับ
น้ าตาลในเลือด หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ในหญิงตั้งครรภ์
ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 

พญ.วรพิณ วิทยวราวัฒน์ โรงพยาบาลควนขนุน 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 69742 ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2 ชนิดในฟันกรามแท้ซี่
แรก ติดตามผล 2 ปี 

น.ส.สธุาสินี หลีวิจิตร,  
นางจรวย ทองเนื้อขาว,  
นางศิริรัตน์ จันทร์น้อย,  
นางเกสรี จันแดง,  
นายสุรไชย เตียวอนันต์ 

โรงพยาบาลควนขนุน 

ชมเชย 60757 การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมความปลอดภัย 
(Patient and Personnel Safety : 2P Safety) ของบุคลากร
โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

นางสาวจริยาพร สุขนุ้ย   
นายธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์   
นางนุสรา สุคนธ์   

โรงพยาบาลป่าพะยอม 

 
๕. Poster Presentation ประเภท Full research หน่วยงาน : สสจ./สสอ.  

ผลการประกวด     ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง
ประกวดระดับเขต 

31494 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาระดับชั้น
อนุบาล อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

นายเด่นดัง จ าเริญ  
นายโกวิท ชูเรือง  
และนายไชยวุฒิ ชนะพล 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ศรีบรรพต 

 


