
เกยีรติและรางวัล  ปีงบประมาณ 2554 
วันท่ี รางวัล  

ธ.ค 53 ภญ.มูรไอนี สาแล เป็น วิทยากรทีมดูแล
ผูป่้วยเบาหวาน ปี 2553  
จากสถาบนัจุฬาภรณ์ฯ สมาคมเบาหวานแห่ง
ประเทศไทย 

 

ปี 53 คุณสุชญัญา นงรัตน์ไดรั้บรางวลัจาก บริษทั
กลาง เร่ือง Eclaim  
ณ โรงแรมลีการ์เดน้ท ์หาดใหญ่ 

 

ต.ค. 53 ทีม คลินิก DM ไดรั้บเป็นวิทยากร การ
ประชุมวิชาการมหกรรมการจดัการความรู้
การดูแลผูป่้วย DM HT ณ สถาบนัวิจยั 
จุฬาลงกรณ์ กทม 

 

22 ต.ค.53 กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลรามนั เขา้
รับประทานเกียรติบตัรรับรองคุณภาพบริการ
พยาบาลและผดุงครรภ ์ 
โดย คุณรุ่งทิพย ์ฉตัรสุวรรณ และคุณนิรัชรา 
สาแล๊ะ เขา้รับประทานวุฒิบตัรบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญเฉพาะการพยาบาลและ
ผดุงครรภ ์ณ อาคารนครินทรศรี สภาการ
พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  

 

9-11 พ.ย.53    ผูอ้  านวยการรพ.รามนัเขา้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ และเขา้ร่วมประชุมสัมมนา พร้อม
ทั้งจดันิทรรศการ สาธารณสุขรวมใจรณรงค์
ลดโลกร้อน ดว้ยการสุขาภิบาลอยา่งย ัง่ยนื
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร 
 

 

16 มี.ค.54 นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผอ.รพ.รามนั เป็น
วิทยาการ และรับรางวลั เร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเยยีวยา 
Healing Environment Aword ประจ าปี 2554 
ในงาน HA National Forum 12  
ณ ศูนยป์ระชุม IMPACT เมืองทองธานี 
กทม. 

 



 
15-18 มี.ค.

54 
รพ.รามนั ไดรั้บคดัเลือกจดั Poster 
Presentation เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เยยีวยา ในการประชุมวิชาการเพื่อการพฒันา 
และรับรองคุณภาพ รพ. คร้ังท่ี 12 ภายใต้
แนวความคิดการประชุมเร่ือง "ความงามใน
ความหลากหลาย ณ อาคารคอนเวนชัน่ฮอลล ์
ศูนยป์ระชุม IMPACT เมืองทองธานี กทม. 

 

4 ม.ค.54 คุณรุ่งทิพย ์ฉตัรสุวรรณ เขา้รับเกียรติบตัร 
ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น จ.ยะลา 
ประจ าปี2554  ในงาน วนัขา้ราชการพลเรือน 
จ.ยะลา ณ อาคารศรีนิบง ศูนยเ์ยาวชน จ.
ยะลา 

 

15 ก.พ.54 คุณสุชญัญา นงรัตน์ไดรั้บรางวลัจาก บริษทั
กลาง เร่ือง Eclaim ณ หอ้งประชุมสิ 
โรรส ยะลา 

 

23 พ.ค.54 ผูอ้  านวยการ รพ.รามนั รับรางวลั HEALTH 
PROMOTING HOSPITAL 
ณ โรงแรม Miracle Grand กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
  

 

6-7 ก.ค. 54 ภก. สัญญา ยอืราน ประกวดผลงาน Best 
Proctive เร่ือง การพฒันาระบบบริหารคลงั
เวชภณัฑห์น่วยบริการปฐมภูมิไดรั้บรางวลั
รองชนะเลิศอนัดบั 2 จาก ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา ณ โรงแรมปาร์ดวิว 
ยะลา 

 

6 ก.ค.54 - คุณนลินา วารีไดรั้บรางวลัจาก จงัหวดัยะลา 
เร่ือง CQI การตกเลือด  
ณ ร.ร. ปาร์ควิวยะลา 
- คุณอิสมาแอ  ฮานอ ไดรั้บรางวลั จาก
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา เร่ืองแบบจ าลอง
อวยัวะผูป่้วยเพื่อใชท้ดสอบเทคนิคการตั้งค่า

 



และวิธีเอกซ์เรย ์
 ณ โรงแรมปาร์ควิว ยะลา 
-คุณอิสมาแอ  ฮานอ ไดรั้บรางวลั จาก
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา เร่ืองการศึกษา
วิธีการถ่ายภาพเอกซเรย ์แบบขยาย โดยวิธี
หลกัเรขาคณิตท่ีเหมาะสมในโรงพยาบาลรา
มนั   ณ โรงแรมปาร์ควิว ยะลา 

4-6 ก.ค. 54 คุณฮามีเด๊าะ มาหะมุ และคณะไดรั้บรางวลั
ดีเด่น จากกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข เก่ียวกบัการน าเสนอผลงาน
วิชาการสุขภาพจิตกบัภยัพิบติั (Poster 
Presentation) เร่ือง “พร้อมรับมืออยา่งไร
กนัภยัพิบติั”  
 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีชสงขลา  

 

6-7 ก.ค. 54 คณะเจา้หนา้ท่ี รพ.รามนั เขา้ร่วมประกวด
ผลงานวิชาการสาธารณสุข "มหกรรม
วิชาการสาธารณสุข54" ณ โรงแรมปาร์ควิว 
จ.ยะลา วนัท่ี 6-7 ก.ค.54 

 

คุณวราภรณ์ แปะแนะ  ไดรั้บรางวลัจาก
สาธารณสุข ยะลา เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์
ผงปรุงรสจากไข่ขาวและหวัปลาทู ณ 
โรงแรม ปาร์ควิว ยะลา 

 

8 ก.ค.54 - คุณซาดารียะ บารู ไดรั้บรางวลัจาก
ส านกังาน สาธารณสุขยะลา เร่ืองเล่า “มาท า
ร้ายลูกฉนัท าไม”   ณ โรงแรมปารคว์ิว ยะลา 
-คุณปราลี  แซ่โล่ ไดรั้บรางวลัจากส านกังา
นาสาธารณสุขยะลา เร่ือง COI เร่ืองใหญ่ของ
เจา้ตวัเลก็ ในงานมหกรรมวิชาการ
สาธารณสุข ยะลา 
-คุณวรรณี แวนาแว ไดรั้บรางวลัจาก
ส านกังานสาธารณสุขยะลา เร่ือง Photo 
Vaitet มิตรภาพบ าบดั ณ โรงแรมปารคว์ิว 
ยะลา 

 

12-14 ก.ค 
54 

ทีม DM ไดเ้ป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ
มหกรรมการจดัการความรู้การดูแลผูป่้วย 

 



DM HT ณ โรงแรม ทวินโลตสัของ
หน่วยงานส าหนกัวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลยั
ลกัษณ์ร่วมกนั สปสช. 
 

วันท่ี รางวัล  
14-17 ก.ค. 

54 
ภญ.มูรไอนี สาแล เป็นวิทยากรทีมดูแลผูป่้วย
เบาหวานปี 2554 จากสมาคมเบาหวานแห่ง
ประเทศไทย ณ โรงแรมทวินโลตสั 
นครศรีธรรมราช 

 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภท Best 
Practice โดย นายสัญญา ยอืราน (เภสัชกร)
เร่ือง การพฒันาระบบการบริหารคลงั
เวชภณัฑห์น่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอรามนั 

 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ประเภท EMS 
เร่ือง Walk Rally 
โดย นางแวแอเสาะ มาตาเจะอาแซ นางปฐม
รัก เพชรกลา้ นายอนุชา สาเหลม็ นายซอลาฮู
ดิน สามะอาลีรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 
ประเภท Photo Voice เร่ือง มิตรภาพบ าบดั 
โดย นางวรรณี แวนาแว 

 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ประเภท 
งานวิจยั โดย นางนิรัชรา สาแล๊ะ 
เร่ือง ประสบการณ์การป่วยดว้ยวณัโรคและ
การเกิดภาวะตบัอกัเสบจากการใชย้าวณัโรค 

 

 รางวลัชนะเลิศ ประเภท นวตักรรม เร่ือง 
เตียง Fowler ท่ีบา้นแบบไม่ธรรมดา 
โดย นางรูสวานี เจ๊ะเต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ประเภท 
นวตักรรม โดย นายอิสมาแอ ฮานอ นกั
เทคนิคการแพทยช์ านาญการเร่ือง 
แบบจ าลองอวยัวะผูป่้วย เพื่อใชท้ดสอบ
เทคนิคการตั้งค่าและวิธีการเอก็เรย ์

 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ประเภท  



ผลงานแกปั้ญหาสาธารณสุข เร่ือง ร่วม
แกปั้ญหาสาธารณสุขภาคีร่วมใจ 
โดย นางสาวหสัมะ มะสากา นกั
กายภาพบ าบดั 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ประเภท 
ผลงานอนามยัแม่และเด็ก เร่ือง การป้องกนั
ภาวะตกเลือดหลงัคลอด 
โดย นางสาวนลินา วารี พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

 

4 ส.ค.54 -รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ประเภท เร่ือง
เล่า เร่ือง เพื่อหลาน โดย นายอนุวา หะยี
เลาะแมรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 
ประเภท เร่ืองเล่า เร่ือง มาท าร้ายลูกฉนัท าไม 
โดย นางสาวซาดารียะ บารู พยาบาวิชาชีพ 
-นพ.วชิระ เพง็จนัทร์ ผูต้รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขต 8 และคณะ เขา้
ตรวจเยีย่ม รพ.รามนั และเครือข่าย 
ณ หอ้งประชุมวระพินิจ รพ.รามนั  
 

 

4 ก.ย. 54 โรงพยาบาลรามนั ตวัแทนรพช.ภาคใตเ้ขา้
ร่วมจดับูธนิทรรศการ ในการประชุม 
โครงการพฒันาศกัยภาพผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลชุมชน 
ณ โรงเเรม Miracle Grand Convention 
กรุงเทพมหานคร  
 

 

6 ก.ย. 54 นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลดักระทรวง
สาธารณสุข มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชนท่ีปฏิบติั
ราชการ 
ในโรงพยาบาลชุมชนมานานกวา่ 25 ปี แก่ 
นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผอ.รพ.รามนั ณ โรง
เเรม Miracle Grand Convention 
กรุงเทพมหานคร 
 

 



 
 

7-9 ก.ย. 54 โรงพยาบาลรามนั ไดรั้บพระราชทานรางวลั
จาก พระเจา้วรวงคเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี 
พระวรราชาทินดัดามาตุ 
รางวลัชนะเลิศ การประกวดผลงานดีเด่น 
ดา้นการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวง
สาธารณสุข 
ในการประชุมสัมมนาพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
2554 คร้ังท่ี 6 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  
กรุงเทพมหานคร  

 

19-21 ก.ย.
54 

โรงพยาบาลรามนัไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบั
ภาค 
การคดัเลือกผลการพฒันาการด าเนินงานท่ีดี
ในภาคใต ้
ตามโครงการสนองน ้าพระราชหฤทยัใน
หลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 
เน่ืองในโอกาสท่ีจะทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 ณ 
โรงแรมไดมอนด์ 
พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี  

 

 23 ก.ย.  54 เภสัชกร สัญญา ยอืราน เป็นตวัเเทนส่วน
ราชการสาธารณสุขในการคดัเลือกน าเสนอ
ผลงาน best practice เร่ืองการพฒันาระบบ
บริหารคลงัเวชภณัฑ ์รพสต. เครือข่าย
สุขภาพ อ.รามนัณ หอประชุมมหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลา  

 

23 ก.ย.  54 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลรามนั ร่วมเสวนา
เร่ือง "นวตักรรมปรับเปล่ียนความคิดงาน
สัมฤทธ์ิผล ประชาชนพึงพอใจ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  

 

 



 

วันท่ี รางวัล  
29 ก.ย. 54 งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2554 

เทิดพระเกียรติ 84 พรรษาสุขภาพดีถว้นหนา้ดว้ย
สาธารณสุขไทย  
โรงพยาบาลรามนัไดรั้บรางวลัดีเด่นในหัวขอ้เร่ืองคุณนิ
รัชรา สาแล๊ะ เร่ือง ประสบการณ์การป่วยดว้ยวณัโรค
และการเกิดภาวะตบัอกัเสบจากการใชย้าวณัโรคคุณ
สัญญา ยอืราน เร่ือง การพฒันาระบบบริหารคลงั
เวชภณัฑ ์รพสต. เครือข่ายสุขภาพ อ.ราภก.สัญญา 
ยอืรานเขา้รับรางวลัชนะเลิศ ดา้นการบริหารจดัการ
องคก์ร เร่ือง การพฒันาระบบบริหารคลงัเวชภณัฑ ์รพ
สต. เครือข่ายสุขภาพ อ.รามนัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั
ยะลา นายกฤษฎา บุญราช 
ณ ศาลากลางจงัหวดัยะลาวนัท่ี  

 

30 ก.ย. 54 นายแพทยส์วสัด์ิ อภิวจันีวงศ ์นายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดัยะลา มอบรางวลัดีเด่นในหวัขอ้เร่ือง"
ประสบการณ์การป่วยดว้ยวณัโรคและการเกิดภาวะตบั
อกัเสบจากการใชย้าวณัโรค""การพฒันาระบบบริหาร
คลงัเวชภณัฑ ์รพสต. เครือข่ายสุขภาพ อ.รามนั"แก่ คุณ
นิรัชรา สาแล๊ะ และ ภก.สัญญา ยอืราน ณ ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา 
 

 

 


