
ก าหนดการน าเสนอผลงานวิชาการ 
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อน าเสนอมหกรรมวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

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

ณ ห้องประชุม โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
ประเภทเรื่องเล่า 
ล าดับ
น าเสนอ 

ID. เวลา เรื่อง ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

สังกัด หมายเหตุ 

เรื่องเล่า รพ.สต. 5 เรื่อง  
1 86706 9.00-

9.20น. 
เรื่องเล่า จุดเปลี่ยนชีวิต
บุญธรรม 

นายธาริน สุรีย์
เหลืองขจร 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านทุ่ง
ชุมพล 

น าเสนอเรื่อง
ละ 10 
นาที/วิพากย์ 
10 นาที) 2 86413 9.20-

9.40น. 
จิตอาสา มากกว่า 
หน้าที่ 

ทิตยา ไหมสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านบ่อ
ทราย 

3 33676 9.40-
10.00น. 

น้ าใจยิ่งให้ยิ่งได้ นายสาธนิตย์ 
ทองหนูนุ้ย 

รพ.สต.บ้านต้นไทร 

4 35913 10.00-
10.20น. 

ค าขอสุดท้าย ของคุณ
ยาย 

นางหทัยทิพย์ 
ณ พัทลุง 

รพ.สต.ท่าข้าม 

5 81986 10.20-
10.40น. 

อย่ายอมแพ้...ให้แก่
โชคชะตา 

นันทา ด้วงวงศ์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านล าใน 

เรื่องเล่า รพช. 
1 89923 11.00-

11.20น. 
ฮาน่า..นางฟ้าของฉัน นางอุบล นิ่ม

มณี 
กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิ และองค์รวม 
โรงพยาบาลกงหรา 

น าเสนอเรื่อง
ละ 10 
นาที/วิพากย์ 
10 นาที) 2 58367 11.20-

11.40น. 
ปิดเครื่องเพ่ือเปิดใจ ภก.

พัชรมณฑน์ 
พัชรยุทธิ 

รพ.เขาชัยสน 

3 69509 

 
11.40-
12.00น. 

นางสาว จิรา ทองหนู
นุ้ย 

โรงพยาบาลป่า
พะยอม 

แม่ เริ่มต้นด้วยรัก ไม่มี
วันสิ้นสุด 

4 84656 13.00-
13.20น. 

ชีวิตใหม่ ที่ได้มาด้วย
ความกล้าในความกลัว 

นางพรเพ็ญ 
มากเอียด 

รพ.ศรีบรรพต 

5 42654 13.20- เสียงเล็กๆที่เรียกว่ารัก นางกาญจนา โรงพยาบาลปากพะยูน 



ล าดับ
น าเสนอ 

ID. เวลา เรื่อง ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

สังกัด หมายเหตุ 

13.40น. ศักดิ์แสง 
6 18231 13.40-

14.00น. 
ตอบฉันได้ไหม ฉันผิด 
ผิดอย่างไร 

นส.วรพิณ 
วิทยวราวัฒน ์

คลินิกฝากครรภ์ รพ.
ควนขนุน 

7 61375 14.00-
14.20น. 

ทางชีวิต…..ผู้ติดยา นางวรรณดี 
พัฒนพงศ์ 

รพ.บางแก้ว 

8 73973 14.20-
14.40น. 

ผมจ าเสียงหมอได้ พญ.กชกร 
ดุลยพัชร์ 

โรงพยาบาลป่าบอน 

เรื่องเล่า สสอ./สสจ..2 เรื่อง 
1 34289 15.00-

15.20น. 
ความรักของ “แม่” ที่
ยิ่งใหญ่ 

นายนพพร สม
จิตต์ 

สสจ.พัทลุง น าเสนอเรื่อง
ละ 10 
นาที/วิพากย์ 
10 นาที) 

2 14283 15.20-
15.40น. 

Online All time นางดวงพร 
ถวัลย์ชัยวัฒน ์

ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกงหรา 

15.40น.เป็นต้นไป คณะกรรมการ ตรวจคัดเลือกภาพถ่ายก่อนเข้ารอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 1๙ มิถุนายน 2562 
ประเภทหนังสั้น 
ล าดับ
น าเสนอ 

ID. เวลา เรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด หมายเหตุ 

หนังสั้น รพ.สต./ศมช. 1 เรื่อง  
1 59951 9.00-

9.20น. 
อสม.ออนไลน์ นางพรทิพย์ เรืองพุทธ 

และนายบัญชา ทอง
ขุนด า 

หน่วยงานปฐมภูมิ
และองค์รวม 

น าเสนอเรื่อง
ละ 10 นาที/
วิพากย์ 5 
นาที) 

รพช.3เรื่อง 
1 78559 9.30-

9.50น. 
ยายแดง พญ.วรพิณ 

วิทยวราวัฒน์ 
โรงพยาบาลควนขนุน น าเสนอเรื่อง

ละ 10 นาที/
วิพากย์ 5 
นาที) 

2 33378 9.50-
10.30น. 

ขนมครกหกฝา นางสาวอุทัยพรรณ รุด
คง นางสาวอุไรรัตน์ หนู
จีนเส้ง 

โรงพยาบาลควนขนุน 

3 46188 10.30-
10.50น. 

ชีวิต...คนศูนย์
(คุณภาพ) 

นางสุทิพย์ จินตาคม  
นส.สุปราณี ฤทธิรงค์  
นางพรเพ็ญ มากเอียด 
คุณประคิ่น ทองเก้ือ 

รพ.ศรีบรรพต 

11.00-12.00น. ประกวดภาพถ่าย 
12.00-13.00น.  พักกลางวัน 
13.00-14.00น. ประกวดภาพถ่าย(ต่อ) 
14.30น.           ประกาศรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ 

หมายเหตุ  
1. น าเสนอภาพถ่าย(photo voice) จะมีการคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยคัดเลือก

ในแต่ละกลุ่มๆละ5ภาพ เพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายจะมีการสัมภาษณ์เจ้าของภาพถ่าย บริเวณที่แสดงภาพถ่าย 
2. ผู้น าเสนอผลงานคุณภาพ ประเภทต่างๆ จะต้องมีการรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์การประกวดตามประเภท 

ก าหนดเวลา และสิ่งที่น ามาด้วยดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ ประเภทการประกวด กิจกรรม หมายเหตุ 
17 มิถุนายน 2562 ภาพถ่าย -ส่งภาพถ่ายที่สสจ.พัทลุง เพ่ือส่งมอบให้

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

หนังสั้น -ส่งแผ่นCD.ที่สสจ.พัทลุง เพื่อส่งมอบให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่องเล่า -รายงานตัวภายในเวลา8.00-9.00น. 
-ส่งเอกสารเรื่องเล่า(Hand out)ให้
คณะกรรมการ3ชุด 

 

ภาพถ่าย -แจ้งผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย ภายในเวลาไม่
เกิน 12.00น. 

 

วันที่ 1๙ มิถุนายน 2562 หนังสั้น -รายงานตัวภายในเวลา8.00-9.00น.  
ภาพถ่าย -เจ้าของผลงานรอบสุดท้ายรายงานตัว เวลา

8.00-9.00น. เพื่อเตรียมสัมภาษณ์หน้าบอร์ด
ภาพถ่าย 

 

 
 


