
 ผลงานวิชาการส่งประกวดระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ผลงานประเภทภาพถ่าย 
1. ภาพถ่ายในชุมชน หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   

ผลการประกวด  ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 73386 เอาที่สะดวก นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ รพ.สต.พังก่ิง อ.กงหรา 

2. ภาพถ่ายในชุมชน หน่วยงาน : รพช.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 95351 “ด้วยแรง-แห่งรัก” น.ส.มูณา มหาศานติ โรงพยาบาลกงหรา 

3. ภาพถ่ายในชุมชน หน่วยงาน :  สสจ./สสอ.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 20992 “ให้ได้มากกว่ารอยยิ้ม” นายนพพร สมจิตต์ สสจ. พัทลุง 
4. ภาพถ่ายในสถานบริการ หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 44795 "สร้างสมาธิ" นายไพโรจน์ แสงจง รพ.สต.บ้านน้้าตก 

5. ภาพถ่ายในสถานบริการ หน่วยงาน : รพช.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 59500 Alert – Awareness น.ส.กาญจนา สันอี โรงพยาบาลกงหรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานประเภทเรื่องเล่า 



เรื่องเล่า : Oral presentation   
1. เรื่องเล่า หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.     

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 35913 ค้าขอสุดท้าย ของคุณยาย นางหทัยทิพย์ ณ พัทลุง รพ.สต.ท่าข้าม 

2. เรื่องเล่า หน่วยงาน : รพช.          
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 73973 ผมจ้าเสียงหมอได้ พญ.กชกร ดุลยพัชร์ โรงพยาบาลป่าบอน 
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.การพัฒนารูปแบบการด้าเนินงานฝากครรภ์ตามเกณฑ์

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 
๓. Poster Presentation ประเภท CQI Clinic หน่วยงาน : รพช.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ชนะเลิศ 58236 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กปอดอักเสบ นางจุฑารักษ์ ขวัญศรี โรงพยาบาลควนขนุน 

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 

๒. Oral Presentation ประเภท CQI non-Clinic หน่วยงาน : รพช.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 50813 การพัฒนาระบบ paperless ในโรงพยาบาลป่าพะยอม นางสาวทิพย์วดี ทองอ่อน โรงพยาบาลป่าพะยอม 
๓. Oral Presentation ประเภท CQI non-Clinic หน่วยงาน ; สสอ./สสจ.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง

ประกวดระดับเขต 
1431 การพัฒนาระบบติดตามการดาเนินงานควบคุมและป้องกัน

โรค มือ เท้า ปากอ้าเภอศรีบรรพต 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 ความส้าเร็จในการบริหารเวชภัณฑ์และการป้องกันความคลาดเคลื่อน

ทางยา รพ.สต.บ้านล้ากะ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 
นายพงษ์ประยูร  แก้วหมุน รพ.สต.บ้านล้ากะ  

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 
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 

๒. Postor Presentation ประเภท นวัตกรรม หน่วยงาน : รพช.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 36890 “Easy -Service - Online” นายอัฐพร ช่วยสงคราม โรงพยาบาลกงหรา 
๓. Postor Presentation ประเภท นวัตกรรม หน่วยงาน : สสอ./สสจ.   

ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
คคก.เห็นควรส่ง
ประกวดระดับเขต 

64358 ระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
ป่าบอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานประเภทการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย(R2R) 



๑.Oral Presentation ประเภท R2R หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 39647 การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ที่มารับบริการในคลินิค
เรื้อรังของศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน 

อักษรตรี พงศ์นุรักษ์ ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ควน
ขนุน 

2. Oral Presentation ประเภท R2R หน่วยงาน : รพช.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 97060 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วย Home 
monitoring blood pressure 

นางมานิตา อินค้าปา โรงพยาบาลปากพะยูน 

๓. Poster Presentation ประเภท R2R หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.   
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 27360 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพตามหลักธรรมานามัยของผู้ป่วย
เบาหวานที่ควบคุมน้้าตาลไม่ได้ 

น.ส.วลิาวัณย์ เผือกชาย น.ส.
วันวิสาข์ มุสิก 

รพ.สต.บ้านแพรกหา 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานประเภทงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full research) 



1. Oral Presentation ประเภท Full research หน่วยงาน : รพ.สต./ศสช.  
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ชนะเลิศ 13937 ประสิทธิผลการกักน้้ามันในผู้ป่วยเข่าเสื่อม ปภิลณัช นิลมาก  
วรลักษณ์ บุญจันทร์ศรี   

รพ.สต.บ้านปากคลอง 

2. Oral Presentation ประเภท Full research หน่วยงาน : รพช.  
ผลการประกวด ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

คคก.เห็นควรส่ง
ประกวดระดับเขต 

16009 ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 5 ชนิดในฟันกรามแท้ซี่แรก 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 และสภาวะครอบครัวของเด็ก
ที่มีฟันผุยังไม่ได้รับการรักษาโรงเรียนบ้านส้านักกอ 

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 

๕. Poster Presentation ประเภท Full research หน่วยงาน : สสจ./สสอ.  
ผลการประกวด     ID ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

คคก.เห็นควรส่ง
ประกวดระดับเขต 

31494 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของ
ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาระดับชั้น
อนุบาล อ้าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

นายเด่นดัง จ้าเริญ  
นายโกวิท ชูเรือง  
และนายไชยวุฒิ ชนะพล 

ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
ศรีบรรพต 

 
 
 
 
 


