
กลุม่ที่ 1 กลุม่ข้าราชการต าแหน่งประเภทวชิาการ (ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ)

นาย/นาง/นางสาว ....หรรษา  นาคะทัต...
เกิดวนัที ่14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2498
วฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2524 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
สถานทีท่ างาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป กลุ่มภารกิจอ านวยการ  สถาบันโรคผิวหนัง โทร 02-354-5222 ต่อ 5211
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
ยดึและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้จ่ายพอเพียงและจ าเป็น

ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
ปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ มุง่มัน่ เสียสละ ยดึความถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานทีผ่่านมา
ไม่ผิดระเบียบราชการหรือท าผิดวนิัย

นาย/นาง/นางสาว ....เอือ้มพร  จันทร์หอม...
เกิดวนัที ่7 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2516
วฒิุการศึกษาสูงสุด พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
จากสถาบันการศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2536
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ
สถานทีท่ างาน งานบริการผู้ป่วยผ่าตัด  กลุ่มภารกิจบริการวชิาการ สถาบันโรคผิวหนัง โทร 02-354-5222 ต่อ 3351
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
เป็นผู้มีวนิัย รับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร  ขยนัหมัน่เพียร วริิยะ อุตสาหะ พัฒนาตนเองอยูเ่สมอ พัฒนาศักยภาพ
ของตนเพือ่พัฒนางาน เล็งเห็นความส าคัญ ความเสมอภาคของผู้มารับบริการ ผู้ร่วมงาน องค์กร อยา่งเสมอต้นเสมอปลาย

ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
รับผิดชอบงานในหน้าทีห่ัวหน้างาน พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลของงานทีรั่บผิดชอบ  ประยกุต์กับหลักทางวชิาการ
ส่งผลงานได้รับรางวลัจากทัง้ภายในและภายนอกสถาบันฯ ตลอดมา  เช่น รางวลัจากงานพัฒนาคุณภาพทัง้ของสถาบันฯ
ของกรมการแพทยแ์ละกระทรวงสาธารณสุข

แบบรายงานการคัดเลือกยกยอ่งเชิดชูคนดี

มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏบิัติตามรอยพระยคุลบาทและผลงานดีเด่น

สังกัด  ... สถาบันโรคผิวหนัง ...

ประจ าปีพุทธศักราช ...2557...



กลุม่ที่ 2 กลุม่ข้าราชการต าแหน่งประเภทวชิาการและประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)
นาย/นาง/นางสาว ฑรงฆพร ลีรัตนเกียรติ
เกิดวนัที ่10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2527
วฒิุการศึกษาสูงสุด วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาล
จากสถาบันการศึกษา วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ
สถานทีท่ างาน งานบริการผู้ป่วยผ่าตัด  กลุ่มภารกิจบริการวชิาการ สถาบันโรคผิวหนัง โทร 02-354-5222 ต่อ 3351
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของข้าราชการทีดี่  ค้นควา้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาการท างาน
ของตนเองอยูเ่สมอและใช้มาตรฐานวชิาชีพในการปฎิบัติงานโดยค านึงถึงหลักความพอเพียงร่วมด้วย เป็น
ผู้มีมนุษยสัมพันธดี์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของทีม เสียสละช่วยเหลือทีมจนงานประสบความส าเร็จ
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
จัดท าโปรแกรมค านวนคิดวเิคราะห์ต้นทุนของหน่วยงานในการใช้วสัดุทางการแพทย์
บริหารจัดการเคร่ืองมือแพทยท์ีส่ าคัญของเหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ค้นหาความเส่ียงและแบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆของหน่วยงาน เช่น ใบค าแนะน า

กลุม่ที่ 3 กลุม่ลูกจ้างประจ า

นาย/นาง/นางสาว ....พันธกิจ  ทิพยด์วง...
เกิดวนัที ่10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2510
วฒิุการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง
จากสถาบันการศึกษา วทิยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ช่างปูน ช 3
สถานทีท่ างาน งานซ่อมบ ารุง  กลุ่มภารกิจอ านวยการ  สถาบันโรคผิวหนัง  โทร 02-354-5222 ต่อ 7232
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
ประพฤติปฏิบัติตนอยูใ่นศีลธรรมอันดี  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ในการด าเนินชีวติ
ให้ความร่วมมือกับเพือ่นร่วมงานในการปฏิบัติงานอยา่งดี
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
 -ร่วมป้องกันน้ าท่วมทีส่ถาบันฯ อยูเ่วรตลอด 24 ชัว่โมง 
 -ปรับปรุงห้องน้ าทุกห้องภายในสถาบันฯ
 -อยูเ่วรทีส่ถาบันฯ ตลอด 24 ชัว่โมง เหตุความไม่สงบชุมนุมทางการเมือง



นาย/นาง/นางสาว ....นงค์รัก  สุขแดง...
เกิดวนัที ่11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2513
วฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษา มหาวทิยาลัยรามค าแหง
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2541
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
สถานทีท่ างาน งานบริการผู้ป่วยใน  กลุ่มภารกิจบริการวชิาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  โทร 02-354-5222 ต่อ 3432
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
     ข้าพเจ้ามีการครองตนโดยการด ารงชีวติด้วยความซ่ือสัตย ์อ่อนน้อมถ่อมตน ขยนัหมัน่เพียร  รู้จักออมประหยดั
โดยยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของในหลวง  มีความรับผิดชอบและมุง่มัน่เพือ่ให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
เสียสละเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
(1) ให้การดูแลผู้ป่วยโดยยดึหลัก การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย ์เพือ่ให้สอดคล้องกับค่านิยมการบริการ
     ด้วยหัวใจ (Heart) ของสถาบันฯ
(2) ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคตุ่มน้ าพองใส ซ่ึงมีการติดเชือ้ในชัน้ผิวหนัง โดยปฏิบัติตามนโยบายของ IC ในการป้องกัน
     การแพร่กระจายเชือ้ในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์ การดูแลส่ิงแวดล้อม การใช้อุปกรณ์ป้องกันและ
     การล้างมือรวมทัง้การจัดเก็บอุปกรณ์ปนเปือ้นต่างๆ
(3) มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน CQI ของหน่วยงาน เช่น การท า Ocelusion ด้วย Cream Base (มหัศจรรยแ์ห่ง Wrap)
     อุน่ใจเมือ่ CUFF, 3 H 4 LINE (ภาพสารพัดประโยชน์)



กลุม่ที่ 4 กลุม่พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นาย/นาง/นางสาว ....สุมาลี  อินทิจันทร์...
เกิดวนัที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2523
วฒิุการศึกษาสูงสุด วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) วท.ม.(สุขศึกษา)
Master of sceince (Health Education), M.S.(Health Education)
จากสถาบันการศึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2547
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข
สถานทีท่ างาน งานสุขศึกษาและเผยแพร่  กลุ่มภารกิจวชิาการ  สถาบันโรคผิวหนัง  โทร 02-354-5222 ต่อ 5561
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
     หน้าทีข่องข้าราชการ คือ ต้องรับใช้ประชาชน  การท างานในหน้าทีค่วามรับผิดชอบอยา่งเต็มความสามารถ
ไม่ยอ่ท้อต่ออุปสรรคและความล าบาก  เต็มใจและภาคภูมิใจในงานทีไ่ด้รับมอบหมายเช่น การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์
เคล่ือนทีอุ่ทกภัย โรคผิวหนังระบาดในสถานสงเคราะห์ มนุษยแ์มลง เด็กปานด า ลบรอยสักของนักเรียน  เป็นต้น
ทัง้ในภาวะปกติและฉุกเฉิน เร่งด่วน เพือ่ให้การช่วยเหลือ บรรเทา ความทุกข์ยากของประชาชน
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
     วางแผน ด าเนินการตามกระบวนการขัน้ตอน เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วเิคราะห์ในเชิงวชิาการเพือ่น าเสนอผู้บริหาร
เพือ่การพัฒนางานอยา่งต่อเนือ่งตอบสนองนโยบาล ยทุธศาสตร์ ขององค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาเครือข่ายโรคผิวหนังสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เป็นโครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจา
     กรมการแพทยใ์นการด าเนินงาน เป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างเครือข่ายด าเนินงานวชิาการและบริการด้านโรคผิวหนัง
     และระบบส่งต่อทีม่ีประสิทธภิาพ มีการถ่ายทอดนโยบายมาตรฐานการรักษา มาตรฐานการพยาบาล ครอบคลุม
     บุคลากรทางการแพทยท์ุกระดับและทุกภูมิภาคของประเทศไทย โครงการนีเ้ร่ิมต้นปี 2550-2557 โดยจัดการประชุม
     วชิาการสร้างเครือข่ายสู่ภูมิภาคด้านโรคผิวหนังในส่วนภูมิภาค จ านวน 17 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 3,615 คน
     จาก 77 จังหวดั 401 โรงพยาบาล
(2) โครงการหน่วยแพทยเ์คล่ือนทีส่ถาบันโรคผิวหนังบริการประชาชน เพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพผิวหนังของประชาชน
     อยา่งเร่งด่วนและเป็นระบบ มีผลงานการออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนทีข่องสถาบันโรคผิวหนัง ต้ังแต่ปี 2553-2557 
     จ านวน 75 คร้ัง ตรวจรักษาประชาชน จ านวน 11,597 ราย และจัดท าข้อเสนอทางวชิาการเสนอผู้บริหารกรมการแพทย์
(3) โครงการจัดท าส่ือวชิาการโรคผิวหนัง เพือ่เผยแพร่แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ส่ือมวลชน
     บุคลากรทางการแพทยใ์นรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์ วดีิทัศน์ หนังสือ คู่มือ ฯลฯ มีแผ่นพับความรู้โรคผิวหนังมากกวา่
     ๓๐ เร่ือง เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
(4) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ เพือ่น าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน โดยจบการศึกษาหลักสูตร
     วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์



นาย/นาง/นางสาว ....อัชรี   หอมกล่ิน...
เกิดวนัที ่25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2531
วฒิุการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
จากสถาบันการศึกษา  คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวทิยาลัยมหิดล
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
สถานทีท่ างาน งานบริการเลเซอร์ผิวหนัง กลุ่มภารกิจบิรการวชิาการ สถาบันโรคผิวหนัง โทร . 02-354-5222 ต่อ 4352,4353
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
     ต้ังใจปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบในงานของตนเองทีไ่ด้รับมอบหมาย และไม่ยอ่ท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และเชือ่ฟัง
ค าส่ังสอนของผู้บังคับบัญชา เป็นบุคคลทีม่ีมนุษยสัมพันธท์ีดี่ยิม้แยม้แจ่มใส ชอบช่วยเหลือคนอืน่ และเพือ่นร่วมงาน
ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และแสวงหาความรู้เพิม่เติม และพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง
ทีส่ถาบันฯ จัดขึน้
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
(1) เป็นอาสาสมัครอาชีวอนามัย ประจ าหน่วยงานและสถาบันฯ
(2) มีส่วนร่วมในการจัดท าผลงานพัฒนาคุณภาพประจ าปีของหน่วยงานอยา่งต่อเนือ่ง (CQI)
(3) มีส่วนร่วมในการแสดงและกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงงานเกษียณ งานปีใหม่ ฯลฯ
(4) ร่วมกิจกรรมออกหน่วยและแพทยเ์คล่ือนทีใ่นพืน้ที ่เช่น
     -ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนที ่ตรวจสุขภาพแท็กซ่ี ทีส่นามบินดอนเมือง
     -ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนที ่ตรวจสุขภาพแท็กซ่ี ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ
(5) เป็นผู้ช่วยแพทยใ์นการท าโครงการวจิัยต่างๆ เช่น
     -โครงการวจิัยเร่ืองประสิทธภิาพเปรียบเทียบการรักษาและผลข้างเคียงของ solar lent ด้วยเคร่ือง 595 Nm.
       Q Swith, Nd-YAG laser
     -โครงการวจิัยเร่ืองประสิทธภิาพของ 2940 nm. Fractional ER-YAG laser ในการรักษาแผลเป็นจากหลุมสิว
       ทีบ่ริเวณใบหน้า
     -โครงการวจิัยเร่ืองการศึกษาประสิทธภิาพการรักษา Melasma ด้วยไดโอด เลเซอร์ ควอนโดยสตาร์โปร์
     -โครงการวจิัยประสิทธภิาพของรังสีอินฟาเรตในการกระชับผิวหนังหน้าท้อง
     -เป็นผู้ช่วยแพทย ์(physician Assintant) ในการเรียนการสอนแพทยต่์างๆ ทัง้หลักสูตรระยะส้ัน และระยะยาว
(6) ร่วมพิธวีางพวงมาลา เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนา ณ หน้าพระราชวงัพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


