
ประเภท
ผลงานวชิาการ 

  

รายละเอียด
ย่อย 

  

ประเภทหน่วยบริการ/หน่วยงาน รวม 
  รพ.สต./ ศสม. รพช. รพท. สสอ./สสจ. 

ชนะเลิศ รองอนัดบั1 รองอนัดบั2 ชนะเลิศ รองอนัดบั1 รองอนัดบั2 ชนะเลิศ รองอนัดบั1 รองอนัดบั2 ชนะเลิศ รองอนัดบั1 รองอนัดบั2 
1. ภาพถ่าย 

(Photo Voice) 
 

1.1 ในชมุชน         1             1 2 

1.2 ในสถานบริการ   1                 1 
2. เร่ืองเลา่ 
(Story Telling)                         1 1 
3. นวตักรรม
(Innovation)                       1   1 
4. การพฒันาคณุภาพ
อยา่งตอ่เนื่อง 

(CQI) 

 

4.1 CQI (clinic) 1             1     2 
4.2 CQI       

(non - clinic)   1   1   1       1     4 
5. การพฒันางาน
ประจ าสูง่านวิจยั
(R2R)     1 1     2 2         1 7 
7. งานวิจยัฉบบั
สมบรูณ์ 
(FULL Research)         2           1   1 4 
8. หนงัสัน้ 
(Short film)   1                     1 2 

รวม 2 3 1 3 1 3 2 1   2 1 5 24 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับรางวัลการประกวดในมหกรรมเขตสุขภาพท่ี ๑๒  
ของจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  



 สรุปผลงานวิชาการเพื่อส่งประกวดในเวทีเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ระหว่างวันที่ ๑๔ – 16 สิงหาคม ๒๕๖๒  

ณ  โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
รางวัลชนะเลิศ จ านวน ๙ รางวัล 
 

ล าดับ  ประเภทการประกวดผลงานวิชาการ ชื่อผู้น าเสนอ สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อผลงาน 
1 กลุ่ม รพ.สต./ศสม. หนังสั้น พญ.วรพิณ วิทยวราวัฒน์ ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาล

ควนขนุนจ.พัทลุง 
ยายแดง 

2 กลุ่ม รพ.สต./ศสม. Poster Presentation : CQI – 
Clini 

นางทัศนีย์ เภาทอง  และคณะ เครือข่ายรพ.สต.  อ.ควนขนุน 
จ.พัทลุง  

TB packets ฉับไว..ใส่ใจถึงบ้าน 

3 กลุ่ม รพช. Oral Presentation : วิจัยฉบับสมบูรณ์  
 

นางสาวสุธาสินี  หลวีิจิตร รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่อง
ฟัน5ชนิดในฟันกรามแท้ซี่แรก 

4 กลุ่ม รพช. Poster Presentation : วิจัยฉบับสมบูรณ์  นายเชษฐพงศ์ สัจจาผล รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประสิทธิผลของการฝังเข็มกับภาวะ
ปวดกล้ามเนื้อและเยื่อผังผืดที่ไหล่ 

5 กลุ่ม รพช. Oral Presentation : CQI – Non Clinic นางสาวทิพย์วดี   ทองอ่อน  
 นายวีระพันธ์   เกลี้ยงสิน   

รพ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พัฒนาระบบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  
สู่ Paperless โรงพยาบาลป่าพะยอม 

6 กลุ่ม รพศ./รพท. Oral Presentation : R2R 
 

ภญ.สุวิมล ทิพย์วารี  
 

รพ.พัทลุง จ.พัทลุง 
 

ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรใน
ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิด NSTEMI โรงพยาบาล
พัทลุง 

7 กลุ่ม รพศ./รพท. Poster Presentation : R2R 
 

นายอดิศร  ชุมคช   รพ.พัทลุง จ.พัทลุง ต้นทุนผู้รับบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ 
โรงพยาบาลพัทลุง 

8 กลุ่ม สสจ./สสอ. Oral Presentation : CQI – Non 
Clinic 
 

นายเด่นดัง จ าเริญ 
นายโกวิท ชูเรือง 
นายไชยวุฒิ ชนะพล 

สสอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง การพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุม
และป้องกันโรค มือ เท้า ปาก  อ าเภอ
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

9 กลุ่ม สสจ./สสอ. Oral Presentation : วิจัยฉบับ
สมบูรณ์  

นางนภาพร เนตรเกื้อกูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 

การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก 3 กองทุน 



ล าดับ  ประเภทการประกวดผลงานวิชาการ ชื่อผู้น าเสนอ สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อผลงาน 
 (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ข้าราชการ ประกันสังคม) ของ
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จ านวน ๖ รางวัล 

ล าดับ ประเภทการประกวดผลงานวิชาการ ชื่อผู้น าเสนอ สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อผลงาน 
1 กลุ่ม รพ.สต./ศสม. Photo Voice ในสถานบริการ นายไพโรจน์  แสงจง รพ.สต.บ้านน้ าตก จ.พัทลุง สร้างสมาธิ 
2 กลุ่ม รพ.สต./ศสม. Poster Presentation : R2R 

 
น.ส.วิลาวัณย์ เผือกชาย 
น.ส.วันวิสาข์ มุสิก 

รพ.สต.บ้านแพรกหา จ.พัทลุง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลักธรรมานามัยของผู้ป่วย
เบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลไม่ได้ 

3 กลุ่ม รพ.สต./ศสม. Oral Presentation : CQI – Non 
Clinic 
 

นายวิชัยยุทธ  หนูแก้ว 
นายนพมาศ ทองดี 

รพ.สต.บ้านศาลามะปราง  
จ.พัทลุง 

การพัฒนาระบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  
รพ.สต.บ้านศาลามะปราง 

4 กลุ่ม รพช. (ประเภท Photo Voice ในชุมชน น.ส.มูณา มหาศานติ รพ.กงหรา จ.พัทลุง ด้วยแรง-แห่งรัก 
5 กลุ่ม รพศ./รพท.  Oral Presentation : CQI – 

Clinic 
 

นางวรรณี แก้วคงธรรม รพ.พัทลุง จ.พัทลุง พัฒนาระบบป้องกันและดูแลภาวะตก
เลือดหลังคลอด อย่างต่อเนื่อง ปี 
2557 – 2561 

6 กลุ่ม สสจ./สสอ. Poster Presentation : นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์   

นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล สสอ.ป่าบอน จ.พัทลุง ระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

  



รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จ านวน 9 รางวัล 

ล าดับ ประเภทการประกวดผลงานวิชาการ ชื่อผู้น าเสนอ สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อผลงาน 
1 กลุ่ม รพ.สต/ศสม. Oral Presentation : R2R 

 
นางอักษรตรี  พงศ์นุรักษ์ ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาล

ควนขนุน  
จ.พัทลุง 
 

การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่ที่มารับบริการในคลินิกเรื้อรัง
ของศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควน
ขนุน 

2 กลุ่ม รพช. Poster Presentation : CQI – Non 
Clinic 
 

นางสาวกาญจนา  สันอี รพ.กงหรา จ.พัทลุง Re-check  Re-stock  to RE-
STERILE  : กระบวนการพัฒนา
คุณภาพในการ Re – Sterile 

3 กลุ่ม รพช.Oral Presentation : R2R 
 

นางพิมประไพ บัวแก้ว  
นางมานิตา อินค าปา 
นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี 
นางศิรภรณ์ บัวบาน 

รพ.ปากพะยูน จ.พัทลุง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงด้วย Home monitoring 
blood pressure 

4 กลุ่ม รพช. Poster Presentation : R2R 
 

นางจุฑาทิพย์ นุ่นด้วง  
นางยุพิน จันทร์แดง 

รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช  โรงพยาบาล
ควนขนุน 

5 กลุ่ม สสอ./สสจ.  Oral Presentation : เรื่องเล่า  นายนพพร สมจิตต์ สสจ.พัทลุง จ.พัทลุง จบแบบเจ็บๆ "ดีกว่า" เจ็บแบบไม่มีวัน
จบ... 

6 กลุ่ม สสจ./สสอ. (Photo Voice ในชุมชน) นายนพพร สมจิตต์ สสจ.พัทลุง จ.พัทลุง ให้ได้มากกว่ารอยยิ้ม 

7 กลุ่ม สสจ./สสอ. Oral Presentation : R2R 
 

นายพิทยา   ทองหนูนุ้ย 
นายสมนึก จันทร์เหมือน  

นายสุทธิพงค์  รักษ์พันธ์ 

สสอ.ควนขนุน จ.พัทลุง การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการ
จัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมชุมชน 



ล าดับ ประเภทการประกวดผลงานวิชาการ ชื่อผู้น าเสนอ สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อผลงาน 
8 กลุ่ม สสจ./สสอ. Poster Presentation : วิจัย

ฉบับสมบูรณ์  
 

นายเด่นดัง  จ าเริญ    
นายโกวิท  ชูเรือง 
นายไชยวุฒิ  ชนะพล 

สสอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือ เท้า ปาก ของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
ประถมศึกษาระดับชั้นอนุบาล  อ าเภอ
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

9 กลุ่ม สสจ./สสอ. หนังสั้น 
 

นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง  
นายนพพร สมจิตต์  
นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว 

สสจ.พัทลุง จ.พัทลุง Happinometer ?? 
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