
ผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ท่ีส่งเข้าประกวดในระดับเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
จังหวัดพัทลุง 

ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
ภาพถ่าย : ในชุมชน รพ.สต./ศสช. ...เอาที่สะดวก... นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ (รพ.สต.พังก่ิง อ าเภอกงหรา 

จังหวัดพัทลุง) 
ภาพถ่าย : ในชุมชน รพช. ด้วยแรง-แห่งรัก น.ส.มูณา มหาศานติ โรงพยาบาลกงหรา อ าเภอกงหรา 

จังหวัดพัทลุง 
ภาพถ่าย : ในชุมชน รพศ./รพท. “ยุงลายต้องพ่ายเรา” นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์ โรงพยาบาลพัทลุง 
ภาพถ่าย : ในชุมชน สสจ./สสอ. ให้ได้มากกว่ารอยยิ้ม นายนพพร สมจิตต์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ภาพถ่าย : ในสถานบริการ รพ.สต./ศสช. สร้างสมาธิ นายไพโรจน์ แสงจง นักวิชาการ

สาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านน้ าตก 

ภาพถ่าย : ในสถานบริการ รพช. Alert – Awareness น.ส.กาญจนา สันอี โรงพยาบาลกงหรา อ าเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 

ภาพถ่าย : ในสถานบริการ รพศ./รพท. สืบสานประเพณีไทย ชื่นปิติ ทองชุม โรงพยาบาลพัทลุง 
เรื่องเล่า : Oral presentation รพ.สต./ศสช. ค าขอสุดท้ายของคุณยาย นางหทัยทิพย์ ณ พัทลุง 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านท่าข้าม อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง 

เรื่องเล่า : Oral presentation รพช. ผมจ าเสียงหมอได้ น.ส.กชกร ดุลยพัชร์ ต าแหน่ง 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลป่าบอน อ าเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง 

เรื่องเล่า : Oral presentation รพศ./รพท. พุทโธ ช่วยได ้ นิตยา ปรัชญาเมธี โรงพยาบาลพัทลุง 
เรื่องเล่า : Oral presentation สสจ./สสอ. จบแบบเจ็บ ๆ "ดีกว่า" เจ็บแบบไม่มีวันจบ... นพพร สมจิตต์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ : Poster 
presentation 

รพ.สต./ศสช. นวัตกรรม ไม้นวดช่วยหมอ 1) นายเผด็จ ศรีนวลขาว 
พนักงานสุขภาพชุมชน ปวช.  
2) นายเคลื่อน ทองจันทร์แก้ว 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 
 

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม 
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 



ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ : Poster 
presentation 

รพช. Easy -Service - Online นายอัฐพร ช่วยสงคราม  
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

โรงพยาบาลชุมชนกงหรา/งาน
ประกันสุขภาพ 

นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ : Poster 
presentation 

รพศ./รพท. นวัตกรรมไม่หัก ไม่ขาดใน ปรีดา อุ่นเสียม โรงพยาบาลพัทลุง 

นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ : Poster 
presentation 

สสจ./สสอ. ระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขช านาญงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่า
บอน 

CQI (Clinic) : Oral presentation รพ.สต./ศสช. การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานฝากครรภ์
ตามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพพนางตุง 

นางสาววิลาวัลย์ นุ่นทอง และ
นางสาวโสรญา สงบดี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
พนางตุง อ าเภอควนขนุน 

CQI (Clinic) : Oral presentation รพช. การพัฒนาระบบการเตรียมยาทางวิสัญญี
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 

1.นางสาวมณีรัตน์ พรหมคง  
2.แพทย์หญิงปาณฉัตร ด า
เกลี้ยง  
3.นายอนันต์ เรืองศรี  
4.นางนฤมล นุ้ยนุ่น 

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและ
วิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการ
พยาบาล โรงพยาบาลควนนขนุน 

CQI (Clinic) : Oral presentation รพศ./รพท. พัฒนาระบบป้องกันและดูแลภาวะตกเลือด
หลังคลอด อย่างต่อเนื่อง ปี 2557 - 2561 

นางวรรณี แก้วคงธรรม โรงพยาบาลพัทลุง 

CQI (Non - Clinic) : Oral presentation รพ.สต./ศสช. การพัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านศาลามะปราง อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง 

1.นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ  
2.นายนพมาศ ทองดี 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านศาลามะปราง อ าเภอ 
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 



ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
CQI (Non - Clinic) : Oral presentation รพช. พัฒนาระบบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  

สู่ Paperless โรงพยาบาลป่าพะยอม 
1. นางสาวทิพย์วดี ทองอ่อน 
เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญ
งาน  
2. นายวีระพันธ์ เกลี้ยงสิน 
นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ 

โรงพยาบาลป่าพะยอม อ าเภอ 
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

CQI (Non - Clinic) : Oral presentation สสอ./สสจ. การพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุมและ
ป้องกันมือเท้าปาก อ าเภอศรีบรรพต  
จังหวัดพัทลุง 

นายเด่นดัง จ าเริญ สสอ. ศรีบรรพต 

CQI (Non - Clinic) : Oral presentation รพศ./รพท. Chemo Box 4.0” นายพงษ์ศักดิ์ เพชรหรีม โรงพยาบาลพัทลุง 
Cqi Clinic : Poster presentation รพ.สต./ศสช. TB packets ฉับไว..ใส่ใจถึงบ้าน นางทัศนีย์ เภาทอง และคณะ อ าเภอควนขนุน จ.พัทลุง 
Cqi Clinic : Poster presentation รพช. การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กปอดอักเสบ นางจุฑารัตน์ ขวัญศรี และ 

นางสุจิน เพชรมาก 
งานผู้ป่วยในชายและเด็ก กลุ่มงาน
การพยาบาล โรงพยาบาลควนขนุน 

Cqi Clinic : Poster presentation รพศ./รพท. การพัฒนาระบบบริการคลินิกพัฒนาการเด็ก 
โรงพยาบาลพัทลุง 

นางจีรภา ณ พัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง 

Cqi (Non – Clinic) : Poster 
presentation 

รพ.สต./ศสช. การพัฒนากระบวนการลดค่าดัชนีลูกน้ าโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

นายพิทยา ทองหนูนุ้ย และ 
นายสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านควนดินแดง อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

Cqi (Non – Clinic) : Poster 
presentation 

รพช. Re-check Re-stock to RE-STERILE : 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ Re – 
Sterile 

1. นางสาวกาญจนา สันอี 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ พย.บ.  
2. นางสาวสุดารัตน์ เหรียญนุย้ 
ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
3. นายหรอหมาน เส็มหมาด 
ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
4. นายปรีชา ชนะสงคราม 
ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

โรงพยาบาลกงหรา อ าเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 



ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
Cqi (Non – Clinic) : Poster 
presentation 

รพศ./รพท. การลดจ านวนครั้งการสั่งซื้อ โดยใช้ ABC 
Value Analysis 

นายธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง โรงพยาบาลพัทลุง 

R2R : Poster presentation  รพ.สต./ศสช. การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลักธรรมานามัยของผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมน้ าตาลไม่ได้ 

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

รพ.สต.บ้านแพรกาหา อ.ควนขนุน 

R2R : Poster presentation  รพช. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช โรงพยาบาลควนขนุน 

1) นางจุฑาทิพย์ นุ่นด้วง  
2) นางยุพิน จันทร์แดง  
3) นางสาวกมลทิพย์ สิทธิชัย 
4) นางสาวรัชนู สมเกื้อ 

งานให้ค าปรึกษา กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลควนขนุน 

R2R : Poster presentation  รพศ./รพท. ต้นทุนผู้รับบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ 
โรงพยาบาลพัทลุง 

นายอดิศร ชุมคช โรงพยาบาลพัทลุง 

R2R : Oral presentation รพ.สต./ศสช. การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่ที่มารับบริการในคลินิกเรื้อรังของศูนย์
แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน 

นางอักษรตรี พงศ์นุรักษ์ ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควน
ขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

R2R : Oral presentation รพช. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงด้วย Home monitoring 
bloodpressure 

1. นางมานิตา อินค าปา  
2. นางพิมประไพ บัวแก้ว  
3. นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี  
4. นางศิริภรณ์ บัวบาน 

คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โรงพยาบาลปากพะยูน 

R2R : Oral presentation รพศ./รพท. ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรในผู้ป่วย
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิด NSTEMI โรงพยาบาลพัทลุง 

ภญ.สุวิมล ทิพย์วารี โรงพยาบาลพัทลุง 

R2R : Oral presentation สสจ./สสอ. การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ
โดยการมีส่วนร่วมชุมชน ด้วยกลไก 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) 

นายพิทยา ทองหนูนุ้ย,  
นายสมนึก จันทร์เหมือน,  
นายสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์ 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 



ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation  รพ.สต./ศสช. ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการแปรงฟัน 

และสภาวะครอบครัวของเด็กที่มีฟันผุยัง
ไม่ได้รับการรักษาโรงเรียนบ้านส านักกอ 

นางสาวสมฤทัย ย่อเซ่ง และ
นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ปันแต อ าเภอควนขนุน 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation  รพช. ประสิทธิผลของการฝังเข็มกับภาวะปวด
กล้ามเนื้อและเยื่อผังผืดที่ไหล่ 

นายเชษฐพงศ์ สัจจาผล โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation  รพศ./รพท. ผลประเมินพลังความสามารถในการท างาน
บุคลากรโรงพยาบาลพัทลุง ปี 2561 

นางสาวปานรดา รักษ์ศรี โรงพยาบาลพัทลุง 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation  สสจ./สสอ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค
มือ เท้า ปาก ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาระดับชั้น
อนุบาล อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

1.นายเด่นดัง จ าเริญ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ ( ผู้น าเสนอ )  
2.นายโกวิท ชูเรือง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ  
3.นายไชยวุฒิ ชนะพล 
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation รพ.สต./ศสช. ประสิทธิผลการกักน้ ามันในผู้ป่วยเข่าเสื่อม ๑. ปภิลณัช นลิมาก และ 
๒. วรลักษณ์ บุญจันทร์ศรี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านปากคลอง อ าเภอควนขนุน 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation รพช. ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน5
ชนิดในฟันกรามแท้ซี่แรก 

นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร และ
คณะ 

หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาล
ควนขนุน อ าเภอควนขนุน 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation รพศ./รพท. ธาลัสซีเมีย โรคเลือดจางที่ป้องกันได้ นางสาวสุธาทิพย์ คงเนียม โรงพยาบาลพัทลุง 
วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation สสจ./สสอ. การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการให้บริการ

ผู้ป่วยนอก 3 กองทุน (หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ข้าราชการ ประกันสังคม) ของ
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 

นภาพร เนตรเกื้อกูล พย.บ.  
วท.ม. 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

หนังสั้น รพ.สต./ศสช. ยายแดง พญ.วรพิณ วิทยวราวัฒน์ ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาล 
ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 



ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 
หนังสั้น รพช. ชีวิตคนศูนย์(คุณภาพ) 1. พญ.วัชรียา ปาละกุล  

2. นางสุทิพย์ จินตาคม  
3. นส.สุปราณี ฤทธิรงค์  
4. นางพรเพ็ญ มากเอียด  
5. นางประคิ่น ทองเก้ือ 

โรงพยาบาลศรีบรรพต 

หนังสั้น สสจ./สสอ. Happinometer 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง  
2. นายนพพร สมจิตต์  
3. นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
ผลงานโรงพยาบาลพัทลุง 

ประเภท กลุ่ม ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เบอร์มือถือ 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation รพศ./รพท. ธาลัสซีเมีย  โรคเลือดจางที่ป้องกันได้ นางสาวสุธาทิพย์ คงเนียม 088-1739090 

CQI (Clinic) : Oral presentation รพศ./รพท. พัฒนาระบบป้องกันและดูแลภาวะตกเลือด
หลังคลอด อย่างต่อเนื่อง ปี  
2557 - 2561 

นางวรรณี แก้วคงธรรม 086-6113972 

นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ : Poster 
presentation 

รพศ./รพท. นวัตกรรมไม่หัก ไม่ขาดใน ปรีดา อุ่นเสียม 084-3004137 

เรื่องเล่า : Oral presentation รพศ./รพท. พุทโธ ช่วยได้ นิตยา ปรัชญาเมธี 081-7283404 

ภาพถ่าย : ในชุมชน รพศ./รพท. “ยุงลายต้องพ่ายเรา” นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์ 094-0450046 

ภาพถ่าย : ในสถานบริการ รพศ./รพท. สืบสานประเพณีไทย ชื่นปิติ    ทองชุม 088-7861838 

Poster Cqi Clinic รพศ./รพท. การพัฒนาระบบบริการคลินิกพัฒนาการ
เด็ก โรงพยาบาลพัทลุง 

นางจีรภา  ณ พัทลุง 081-8970692 



Poster Cqi Non Clinic รพศ./รพท. การลดจ านวนครั้งการสั่งซื้อ โดยใช้ ABC 
Value Analysis 

นายธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง 081-7383167 

Poster วิจัย รพศ./รพท. ผลประเมินพลังความสามารถในการท างาน
บุคลากรโรงพยาบาลพัทลุง ปี 2561 

นางสาวปานรดา รักษ์ศรี 082-1562246 

CQI (Non - Clinic) : Oral presentation รพศ./รพท. Chemo Box 4.0” นายพงษ์ศักดิ์ เพชรหรีม 088-7828529 

Poster R2R รพศ./รพท. ต้นทุนผู้รับบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ 
โรงพยาบาลพัทลุง 

นายอดิศร ชุมคช 062-9362952 

R2R : Oral presentation รพศ./รพท.  
โรงพยาบาล
พัทลุง 

ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรในผู้ป่วย
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิด NSTEMI โรงพยาบาลพัทลุง 

ภญ.สุวิมล ทิพย์วารี 089-2946109 

 


