
ร่วมชื่นชมผลงาน “ความภาคภูมิใจ”
ตุลาคม 60- กันยายน 2561



เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันสมาชิกอาสาสมัคร พอ.สว 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เข้าเฝ้ารับพระราชทาน
ของที่ระลกึ พอ.สว. ณ เรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตวัอย่าง ในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ 

อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา วนัที่ 4 ตุลาคม 2560



เจ้าหน้าท่ีพยาบาล ร่วมงาน วนัพยาบาลประจ าปี 2560 และร่วมแสดงความยินดีต่อเจ้าหน้าท่ีพยาบาลแห่งชาติ ท่ีได้รบั
พยาบาลต้นแบบ พยาบาลผูมี้ผลงานดีเด่น และ พยาบาลผูมี้ผลปฏิบติังานดีเด่น

ณ หอประชมุดอกแก้ว (ชัน้6) วิทยาลยัพยาบาลราชชนนี ยะลา
วนัท่ี 21 ตลุาคม 2560



21 – 24 พฤศจกิายน 2560 นุรอามานี แยการซีง รบัรางวลัชนะเลศิประกวดผลงานดา้นพฒันาระบบรปูแบบ oral 

presentation ในงานมหกรรมวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



วนัที่ 15 ธนัวาคม 2560 ในงานมหกรรมวชิาการ พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินภาคใตค้รัง้ที่ 2 (ER Forum)

•อาฟีซา การี ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ ประเภท Oral presentation 

•นุรอามานี แยการซีง ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ Poster presentation 

ณ บพีสีมหิลา บชี



พว.พวงประภา เพช็รมี พยาบาลวชิาชีพช านาญ หัวหน้างานยุทธศาสตร์แผนงานและวชิาการ รับเกยีรตบิัตร ผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในระดบั “คุณภาพ”ประจ าปีงบประมาณ2560 และร่วมอบรม เร่ือง

พฒันาศักยภาพบุคลากรการส่งเสริม สนับสนุนมาตรฐานระบบบริการเขต12 ณ โรงแรมกรีนเวลิค์พาเลส 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา วนัที่ 8 ธันวาคม 2560



28 กมุภาพนัธ์ 2561 โล่เกยีรตคุิณ พร้อมประกาศเกยีรตคุิณรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกนั
เอดส์ในที่ท างาน ระดบัประเทศ ณ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนช่ัน ถนนเเจ้งวฒันะ กรุงเทพมหานคร



คุณซอบรี ยปีาโล๊ะ หัวหน้างานสุขาภบิาล รพ.รามันรับเกยีรตบิัตร ผ่านการรับรองคุณภาพ green&clean hospital ระดบัดี
มาก จากนายแพทย์ สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัยะลา ในการประคณะกรรมการประสานการพฒันา

งานสาธารณสุขระดบัจงัหวดั วนัที่28 กมุภาพนัธ์ 2561ณ ห้องประชุมร่มโพธ์ิ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา



21 มีนาคม 2561 ภก.รอนี กาเดร์ เภสัชกรช านาญการ ได้รับรางวลัชนะเลศิ 

ประเภท poster presentation ในงาน RDU บูรณาการ เขตสุขภาพที่ 12 ที่ รร หรรษาเจบี หาดใหญ่



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัยะลา มอบช่อดอกไม้และเกยีรติบตัรให้แก่ คุณพวงประภา เพช็รม ี
พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ข้าราชการพลเรือนดเีด่นส านักงานสาธารณสุขจังหวดัยะลา ประจ าปี 2560



โรงพยาบาลรามันขอแสดงความยนิด ีพว.ฟูรียา เบ็ญฮาวนัได้รับรางวลัชนะเลศิ และพว.นุจรี จนัที ได้รับรางวลัชมเชยใน
การประกวด Photo Voice กบัศูนย์สุขภาพจติระดบัเขต 12 วนัที่ 10 พฤษภาคม 2561



แพทยห์ญิงประนอม ค ำเท่ียง อธิบดีกรมสนบัสนุนบริกำรสุขภำพ มอบโล่แด่ โรงพยำบำลรำมนั ท่ีผำ่นกำรรับรองมำตรฐำน
ระบบบริกำรสุขภำพ ระดบัคุณภำพ ประจ ำปี 2561 จำกกรมสนบัสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข วนัท่ี 21 

พฤษภำคม 2561 ณ กรมสนบัสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข



นำยแพทยส์งกรำนต ์ไหมชุม นำยแพทยส์ำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ มอบรำงวลัต่ำงๆ แด่บุคลำกรของโรงพยำบำลดงัน้ี
คุณ มำรียำ. ปัตยะบุตร รำงวลัโรงพยำบำลคุณธรรม จงัหวดัยะลำ ประจ ำปี2561

คุณนุจรี. จนัทร์ที. รำงวลัชนะเลิศ photo voice ระดบัเขต
คุณ ฟูรียำ เบญ็ฮำวนั รำงวลัชมเชย photo voice ระดบัเขต

คุณ รุสนี วำอำยตีำ รำงวลัคนดี ศรีสำธำรณสุข
ทีมระบำดวิทยำ ประกำศนียบตัรกำรเขียนรำยงำนกำรสอบสวนโรคท่ีมีคุณภำพ เครือข่ำยอ ำเภอรำมนั



ผลงานทางวชิาการในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวดัยะลา ประจ าปี2561ดงันี้
1.Service Plan
- ชนะเลศิ สาขา RDU ภก.รอนี กาเดร์
2.R2R
- ชนะเลศิ ประสิทธิภาพของ R(aman)I 70/30 curriculum ต่อการเพิม่ความรู้ความเข้าใจการใช้ยา
ฉีดอซูิลนิในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลรามัน ภก.กฤษฎา โปจีน
- รองชนะเลศิ การศึกษาระดบัอลับูมินในปัสสาวะต่อการลดลงของอตัราการกรองที่ไตจนน าไปสู่
โรคไตเร้ือรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง รพ.รามัน ภญ.นาเดยี เจะเอาะ
4.CQI clinic (Oral)
- ชนะเลศิ ฉลากยาเสริมมหัศจรรย์ : ผู้ป่วยวาร์ฟาริน (warfarin) เข้าใจ ใช้ยาถูกต้อง ปลอดภยัจาก
อาการข้างเคยีงที่รุนแรง นายรอนี กาเดร์
5.CQI non clinic (Oral)
- ชนะเลศิ การพฒันาระบบการจัดเกบ็ซ่ีฟันเทียมเหลือใช้ ทพ.จุฑารพ ตุนภรณ์
- รองชนะเลศิอนัดบั 1 ระบบ refer online มั่นใจ รู้ควิ รู้เวลา ทพญ.นันท์ฉัฐ วบูิลย์ขวญั
6.CQI (Poster)
- ชนะเลศิ ค้นให้พบ จบด้วยหายโรควณัโรค เครือข่ายอ าเภอรามัน นางสาวซากนีะ ดอละ
7.นวตักรรม
- ชนะเลศิ รถทุ่นแรงไฮเทค นายอบัดุลเลาะ โดเนระเซะ/อลิยาซู
- รองชนะเลศิอนัดบั 1 Ventilator Mobile นายอนุชา สาเหลม็ และนายอบัดุลการิง มะเร็ะ
8.เร่ืองเล่า
- ชนะเลศิ ช่วย พว.วรรณ ีแวนาแว
- รองชนะเลศิอนัดบั 3 เข็มแรก และเข็มสุดท้ายของชีวติ พว.เนาวรัตน์ ปะกยีา
9.Photo voice ในสถานบริการ
- ชนะเลศิ ผู้ช่วยตัวน้อย พว.นารีซาร์ เซมูโซ
- รองชนะเลศิอนัดบั 1 จุดเร่ิมต้นของชีวติ พว.ฟารีดะฮ์ บาสอลอ
10.Photo voice ในชุมชน
- รองชนะเลศิอนัดบั 1 สู้ๆ พว.ต่วนมัซวนิ กโุน
- รองชนะเลศิอนัดบั 3 หนูน้อยฟันสวย นายวรีนันท์ ปูโรง
11.หนังส้ัน
- ชนะเลศิ นาที 270 นาที พว.นุรอามานี แยการีซง
12.นวตักรรมหมู่บ้านปรับเปลีย่นพฤติกรรม
- รางวลัชนะเลศิ งาน NCD ด้าน นวตักรรมหมู่บ้านปรับ
เปลีย่นพฤติกรรม พว.โรสติน่า เซะบากอ
วนัที่ 22 มิถุนายน 2561



นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัยะลา เป็นประธานในการมอบรางวลัถ้วยคะแนนสูงสุดของเครือข่ายสุขภาพ
จังหวดัยะลา ในงานมหกรรมวชิาการและการประกวดผลงานวชิาการ จังหวดัยะลา ปี 2561 ได้แก่ รางวลัถ้วยคะแนนสูงสุดเครือข่ายอ าเภอ

รามนั ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัยะลา วนัที ่29 มถุินายน 2561



คุณปัทมา อสิระพงค์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยพเิศษ. ที่ได้รับรางวลั "รางวลัศิษย์เก่าดเีด่นด้านสร้าง
คุณประโยชน์แก่สถาบันและสังคม" ของคณะพยาบาลศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ในรอบ 45 ปี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ วนัที่ 6 กรกฎาคม 2561





















30 สิงหาคม 2561 โล่รางวัล ให้กับสถานบริการที่ได้รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบ

ข้อมูลที่มีคุณภาพ ปี 2561 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์สู่ Health care 4.0 ปี 2561 โดย รพ.

รามัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาล (3 ปีซ้อน) ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา



นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัยะลา มอบชอ่ดอกไมแ้สดงความยนิดแีก่ผูไ้ดร้บัรางวลัเลศิรฐั
สาขาบรกิารภาครฐั ประจ าปี พ.ศ. 2561 ชื่อผลงาน โครงการผา่ตดัตอ้กระจก แก่โรงพยาบาลรามนั



14 กันยายน 2561 รางวัลเลิศรัฐ การด าเนิงานโครงการผ่าตัดต่าต้อกระจก ประจ าปี 
2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว 

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี



ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุมอบเกยีรตบิตัรแก่เจา้ของผลงานทีส่ง่สมคัรรบัรางวลัเลศิรฐัประจ าปี 2561

โดยนายแพทยบ์ุญชยั ธนีะกาญจน์ หวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ในวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561

ณ โรงแรมทเีค พาเลช แอนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
1. นางมารยีา ปัตยะบุตร พยาบาลวชิาชพีช านาญการพเิศษ ผลงานเรื่อง โครงการผา่ตดัตาตอ้กระจก

2. นางสาวฟูรยีา เบญ็ฮาวนั พยาบาลวชิาชพีช านาญการ ผลงานเรื่อง ชุมชนรว่มมอือาสา รกัษาจติแบบยัง่ยนื



นายแพทยส์งกรานต.์ ไหมชมุ นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัยะลา
มอบเกยีรตบิตัร แก่คณุมารยีา ปัตยะบุตร

เป็นผูผ้า่นการคดัเลอืกเป็นตวัแทนจงัหวดัเขา้รว่มการคดัเลอืก
บุคลากรสาธารณสขุตน้แบบ MOPH ระดบัเขตสขุภาพ ประเภท people centered

ณ หอ้งประชมุรม่โพธิ ์ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัยะลา วนัที่ 1 ตุลาคม 2561



กจิกรรมเน่ืองในวนัพยาบาลแหง่ชาติ ประจ าปี2561 19 ตุลาคม 2561 ณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. ในการน้ีนาย
อนุชติ ตระกูลมทุตุา ผูว้่าราชการจงัหวดัยะลา มอบประกาศเกยีรตคิณุ แด่พยาบาลผูท้ีม่ผีลงานเด่นจงัหวดัยะลาประจ าปี 2561 

ดงัน้ี 1.คุณวรรณ.ี แวนาแว พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 2.คุณนูรอามานี. แยการซีง พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 3.คณุอาฟีซา. 
การี พยาบาลวชิาชพี



การรบัรางวลั ผูส้ง่ผลงานทางวชิาการ งานมหกรรมคณุภาพโรงพยาบาล ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



รางวลัมติรภาพดเีด่น จากนพ.มงคล ณ สงขลา บุคคลตน้แบบการท างาน ในวนัที่ 11 มกราคม
2562



โลเ่ชดิชเูกยีรต.ิ จากสมาคมโรคไตแหง่ประเทศไทย. ในการประชุมวชิาการ Nephrologi Meeting & CKD 

Weekend 2019 วนัที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟฟอรน์ กรุงเทพมหานคร



โรงพยาบาลรามนั ขอแสดงความยนิดกีบัเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัรางวลัในล าดบัและประเภทต่างๆ ในงาน ประชุม
วชิาการ เรื่องคุณภาพและความเท่าเทยีมในยุคไทยแลนด4์.0 ในระดบัภาคใต้ ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ วนัที่ 22 มกราคม 2562 ตามรายละเอยีดดงัน้ี

🏆Poster CQI CLINICรองชนะเลศิอนัดบั2 คุณรุสนี วาอายตีา นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
🏆Oral presentation รางวลัชนะเลศิ ภก.รอนี กาเดร์ รางวลัชมเชยภญ.นาเดยีร์ เจะเอ๊าะ



เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงาน อสม. และประธาน อสม.ต าบลกายบูอเกาะ เขา้รบัรางวลัประกวดการใช้
งาน "แอปพลเิคชัน่ อสม.ออนไลน์ ปี 2" รบัโล่พรอ้มเงนิรางวลัดเีด่นระดบัจงัหวดั ณ โรงแรมมริาเคลิ
แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ วนัที่ 30 มกราคม 2562


