
กลุ�มข�าราชการ

1. นางระวีวรรณ   แย�มผกา  ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ด�านการพยาบาล  
งานบริการผู�ป!วยใน กลุ�มงานการบริการผู�ป!วยใน กลุ�มภารกิจบริการวิชาการ
ผลงานดีเด�นและภาคภูมิใจ
1. เป�นผู	ให	คําปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนางานของหน�วยงานเพื่อให	เกิดนวัตกรรม CQI R2R 

เช�น เส้ือแสนสบาย มหัศจรรย2แห�ง Wrap การป7องกันความคลาดเคล่ือนทางยา
การลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู	ป:วย

2. เป�นผู	ที่รวบรวมและวิเคราะห2ข	อมูลการติดเชื้อ รวมทั้งความเส่ียงต�างๆในหน�วยงานและหาแนวทาง
ป7องกันเพื่อลดความเส่ียงดังกล�าว

3. ร�วมกับทีม PCT,IC ในการจัดทําแนวทางการประเมินและแนวทางการดูแลผู	ป:วย Sepsis และ
นํามาเป�นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู	ป:วยร�วมกับทีมผู	ดูแล ช�วยให	ผู	ป:วยได	รับการดูแลอย�างเหมาะสม

4. เป�นผู	นําในการจัดทําวิชาการ เช�น การทํากิจกรรมทบทวน การทํา WI,QP ของหน�วยงาน
5. ร�วมถ�ายทอดองค2ความรู	การพยาบาล ในหลักสูตรพยาบาล เร่ืองการพยาบาลโรคผู	ป:วย

Connective Tissue Diseases วิชาการพยาบาลสะเก็ดเงิน เร่ือง การพยาบาลผู	ป:วยโรคตุ�มนํ้า
พองใส และ กิจกรรม Awareness Training เร่ือง การทํา CPR ขั้นพื้นฐาน โดยร�วมกับวิชาการ
พยาบาล

6. เป�นเลขาฯทีม PCT และเป�นคณะกรรมการต�างๆ เช�น ทีมนํา,IC,ENV, บริหารการพยาบาล,
COE Pemphingus, COE Psoriasis โดยมีการประสานงานต�างๆ และร�วมในการทบทวนป_ญหาใน
การดูแลผู	ป:วยร�วมกับทีม เช�นการทํา RCA การทบทวนการส�งต�อการ Readmitted ภายใน 28 วัน

ประจําป'พุทธศักราช 2555
เจ�าหน�าท่ีดีเด�นสถาบันโรคผิวหนัง

การดูแลผู	ป:วยร�วมกับทีม เช�นการทํา RCA การทบทวนการส�งต�อการ Readmitted ภายใน 28 วัน

2. นางสาวสิรินทิพย2   ทองขาว ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ด�านการพยาบาล
งานบริการเลเซอร2ผิวหนัง  กลุ�มงานการบริการผู�ป!วยนอก กลุ�มภารกิจบริการวิชาการ
ผลงานดีเด�นและภาคภูมิใจ
1. มีส�วนร�วมในการจัดทําผลงานพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเน่ืองและเป�นตัวแทนนําเสนอผลงานวิชาการ

ประจําปdทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ
(1.1) ได	รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง เคล็ด(ไม�)ลับ

"การพยาบาลเลเซอร2ผิวหนัง" ประจําปd 2555 สถาบันโรคผิวหนัง
(1.2) ได	รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง "คิดเป�น เย็นผิวกาย 

ได	คุณภาพรักษ2สิ่งแวดล	อม" ประจําปd 2554 สถาบันโรคผิวหนัง
('1.3) ได	รับรางวัลชมเชย ในการนําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง "Knowledge for Safe Service" 

ประจําปd 2554 สถาบันโรคผิวหนัง
(1.4) ได	รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง "สมุดภาพแนวทางการ

รักษาแผลเป�นหลุมสิว (Acne Scar) ด	วย Erbium Yag" ประจําปd 2553 สถาบันโรคผิวหนัง
(1.5) นําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง "ตระหนักในความรู	สู�บริการที่ปลอดภัย 

(Knowledge for Safe Service)" ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปd 2555 เทิดพระเกียรติ 120 ปd ชาตกาล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ก	าวตามรอยพระบาทที่มุ�งม่ันเพื่อสร	างสรรค2การแพทย2และสาธารณสุขไทย" 
ระหว�างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2555 ณ ศูนย2ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปd มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2 อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

(1.6) นําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง "คิดเป�น เย็นผิวกาย ได	คุณภาพ รักษ2สิ่งแวดล	อม" 
ในงานประชุมวิชาการประจําปd "พระปกเกล	าวิชาการ คร้ังที่ 10" ในหัวข	อ "72 ปd ในงานประชุมวิชาการประจําปd "พระปกเกล	าวิชาการ คร้ังที่ 10" ในหัวข	อ "72 ปd 
พระปกเกล	า บริการด	วยใจ ก	าวไกลวิชาการ" ระหว�างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ 
ห	องประชุมรําไพพรรณี ชั้น 7อาคารประชาธิปกศักดิเดชน2 โรงพยาบาลพระปกเกล	า 
จังหวัดจันทบุรี



(1.7) นําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง "Nursing and Patient Care after Erbium Yag Laser" 
ในงานประชุมวิชาการเร่ือง "การให	ความรู	ผู	ป:วยเกี่ยวกับการรักษาด	วยเลเซอร2ผิวหนัง" 
ระหว�างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด2 กรุงเทพมหานคร

2. มีส�วนร�วมในงานถ�ายทอดความรู	ทางวิชาการของแพทย2หลักสูตรต�างๆ และเป�นวิทยากร
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ
(2.1) เป�นวิทยากรหลักสูตรการพยาบาลผู	ป:วยโรคผิวหนังระยะส้ัน หลักสูตร 2 สัปดาห2 

สอนวิชาการพยาบาลที่รักษาด	วยศัลยกรรมเลเซอร2
(2.2) เป�นวิทยากรหลักสูตรการพยาบาลผู	ป:วยโรคผิวหนัง สอนวิชาการพยาบาลผู	ป:วยที่รักษาด	วย

ศัลยกรรมเลเซอร2สําหรับผู	ช�วยพยาบาล
(2.3) เป�นผู	ช�วยนายแพทย2ทวีทอง กออนันตกุล ในการบรรยายและฝwกการใช	โปรแกรม UCHA 

วันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ ห	องประชุมศูนย2ปฏิบัติการทุ�นระเบิดแห�งชาติ ภายใน
กรมการส่ือสารทหาร ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

(2.4) เป�นวิทยากรในโครงการฐานข	อมูลเพื่อวิเคราะห2โรคและสุขภาพโดยใช	โปรแกรม UCHA 
ระหว�างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมทวิลโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. ปฏิบัติงานคัดกรองผู	ป:วย ประเมินผู	ป:วยเร�งด�วน ระดับ 1,2 ในช�วงเวลา 06.00 - 08.00 น.
4. ให	คําปรึกษาตอบคําถามสําหรับประชาชนทาง Internet 
5. เป�นคณะกรรมการทีมประสานและพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการสะเก็ดเงิน
6. มีความสามารถในการแสดงและร�วมกิจกรรมต�างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
7. ร�วมกิจกรรมออกหน�วยแพทย2เคล่ือนที่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

3. นายเทพป7ญญา   แย�มเสียง ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร2การแพทย2ปฏิบัติการ
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3. นายเทพป7ญญา   แย�มเสียง ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร2การแพทย2ปฏิบัติการ
กลุ�มงานรังสีชีววิทยา  กลุ�มภารกิจวิชาการ
ผลงานดีเด�นและภาคภูมิใจ
ป' 2553 
1. มีส�วนร�วมในงานพัฒนาคุณภาพของสถาบันโรคผิวหนัง มุ�งสู�มาตรฐาน HA สถาบันโรคผิวหนัง

ได	รับการรับรองคุณภาพ ขั้นที่ 2
ป' 2554
1. กลุ�มงานรังสีชีววิทยา ได	รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 2" ในการนําเสนอผลงานการพัฒนา

คุณภาพอย�างต�อเน่ือง (CQI) ประจําปd 2554 เร่ือง "Resident power up"
2. กลุ�มงานรังสีชีวิทยา ได	รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับที่ 2" ในการนําเสนอโปสเตอร2ผลงาน

การพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเน่ือง (CQI) ประจําปd 2554 เร่ือง "Resident power up"
3. ได	รับเลือกเป�นตัวแทนสถาบันโรคผิวหนังนําเสนอผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพประเภท

Poster Presentation ในการประชุมวิชาการ : การจัดการความรู	....มุ�งสู�คุณภาพผลงาน
เร่ือง "Resident power up"

ป' 2555
1. กลุ�มงานรังสีชีววิทยา ได	รับรางวัล "ชมเชยโปสเตอร2" ในโครงการตลาดนัดความรู	สู�การพัฒนา

คร้ังที่ 2 เร่ือง "PHOTOBIOLOGY MAN"
2. กลุ�มงานรังสีชีววิทยา ได	รับรางวัล"ชนะเลิศนําเสนอ" ในโครงการตลาดนัดความรู	สู�การพัฒนา

คร้ังที่ 2 เร่ือง "PHOTOBIOLOGY MAN"
3. ได	เป�นตัวแทนสถาบันโรคผิวหนังนําเสนอกิจกรรมคุณภาพเร่ือง "PHOTOBIOLOGY MAN"

ในโครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล	า คร้ังที่ 11, มหกรรมคุณภาพเครือข�าย
โรงพยาบาลส่ีเหล�า คร้ังที่ 4 และมหกรรมคุณภาพเครือข�ายโรงพยาบาลคุณภาพถนนราชวิถี
คร้ังที่ 1 ประจําปd 2555คร้ังที่ 1 ประจําปd 2555



4. นางสาวจิรัฐฐิกาญจน2   งามอยู� ตําแหน�งเจ�าพนักงานวิทยาศาสตร2การแพทย2ชํานาญงาน

กลุ�มงานโรคติดเช้ือ กลุ�มภารกิจวิชาการ
ผลงานดีเด�นและภาคภูมิใจ
1. สามารถให	การฝwกอบรมภาคปฏิบัติการแก�แพทย2ในหลักสูตร Elective mycology, Fellowship

Training in medical mycology
2. เป�นคณะกรรมการเคร่ืองมือและการจัดการเกี่ยวกับเคร่ืองมือ ปd 2551 - ป_จจุบัน
3. เป�นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห	องปฏิบัติการ ปd 2552 - ป_จจุบัน
4. มีส�วนร�วมในการพัฒนาหน�วยงาน ทําให	ห	องปฏิบัติการสามารถผ�านการรับรองคุณภาพ LA 

เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2553
5. เป�นส�วนหน่ึงในการออกหน�วยแพทย2เคล่ือนที่ของสถาบันโรคผิวหนังเพื่อช�วยเหลือผู	ประสบภัยนํ้าท�วม

ปd 2553,2554
6. เป�นตัวแทนของสถาบันฯ ด	านการแสดงบนเวที ในงานเป�ด และป�ดหลักสูตร Diploma course in

Dermatology & Dermatosuraery 2011

กลุ�มลูกจ�างประจํา
5. นายเฉลียว   แก�วหล�อ ตําแหน�งพนักงานขับรถยนต2 ส 2 

ฝ!ายบริหารท่ัวไป  กลุ�มภารกิจอํานวยการ
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ฝ!ายบริหารท่ัวไป  กลุ�มภารกิจอํานวยการ
'ผลงานดีเด�นและภาคภูมิใจ
1. ได	รับมอบหมายให	ร�วมออกหน�วยแพทย2เคล่ือนที่ช�วยเหลือผู	ประสบอุทกภัยในกรุงเทพฯ

และต�างจังหวัด
2. ได	รับประกาศของกรมขนส�งทางบก เร่ืองการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต2
3. ปฏิบัติหน	าที่ อยู�ในกฎระเบียบของทางราชการ สละเวลาส�วนตัวเพื่อส�วนรวมประพฤติตนอยู�ใน

ศีลธรรมอันดีงาม
4. ช�วยเหลือผู	อื่นเม่ือมีโอกาสด	วยความเต็มใจและเป�นกันเองกับเพื่อนร�วมงาน
5. ทํางานด	วยความขยันหม่ันเพียร ทําตามคําส่ังของผู	บังคับบัญชาโดยเคร�งครัด

6. นางกิตติมา   วงษ2ทองคํา ตําแหน�งพนักงานพิมพ2 ส 3
งานเวชระเบียนและเวชสถิติ  กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ
ผลงานดีเด�นและภาคภูมิใจ
1. ให	บริการผู	ป:วยที่มารับบริการทั้งคนไทยและต�างชาติ
2. จัดเตรียมเวชระเบียนผู	ป:วยที่มารับบริการ
3. จัดเก็บสถิติผู	ป:วยที่มารับบริการ ผู	ป:วยนัดทางโทรศัพท2 อินเตอร2เน็ตผู	และผู	ป:วยแพทย2นัด

และสรุปผลงานประจําเดือน
4. บริการให	ข	อมูลผู	ป:วยที่สอบถามทางโทรศัพท2



กลุ�มลูกจ�างเงินบํารุง
7. นางโสภา   ดวงสีแก�ว ตําแหน�งพนักงานช�วยเหลือคนไข� 

งานบริการผู�ป!วยใน กลุ�มงานการบริการผู�ป!วยใน กลุ�มภารกิจบริการวิชาการ
ผลงานดีเด�นและภาคภูมิใจ
1. ให	การบริการผู	ป:วยด	วย Humanize Care ด	วยหัวใจของผู	บริการที่ดี ผู	ป:วยกล�าวชื่นชม 

และมีความประทับใจในบริการ โดยให	การดูแลขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการดูแลเฉพาะทางโรคผิวหนัง
ได	แก�การอาบนํ้าในผู	ป:วยที่มีรอยโรคแดงอักเสบ หรือผู	ป:วยที่มีแผล ซ่ึงต	องอาศัยความชํานาญ
เฉพาะและการบริการที่เข	าใจถึงป_ญหาความเจ็บปวดและความต	องการของผู	ป:วย

2. เป�นอาสาสมัครในการแสดงแบบ ท�าการออกกําลังกาย เพื่อการจัดทําบอร2ดให	ความรู	ผู	ป:วย
ในการป7องกันภาวะโรคกระดูกพรุน

3. ให	ความร�วมมือในงานส�วนรวม เช�น การออกหน�วยนํ้าท�วม การร�วมในกิจกรรมการให	ความรู	
ในผู	ป:วยโรคตุ�มนํ้าพองใส

8. นางสาวประภาพร   หรพูล ตําแหน�งผู�ช�วยพยาบาล
งานบริการผู�ป!วยผ�าตัด กลุ�มงานการบริการผู�ป!วยนอก กลุ�มภารกิจบริการวิชาการ
ผลงานดีเด�นและภาคภูมิใจ
1. เป�นตัวอย�างในการจัด จําแนกยาชนิดฉีด ยาชนิดทา ยาอันตรายของหน�วยงานอย�างเป�นระบบ

และเป�นมาตรฐาน
2. เป�นผู	ที่วางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ2และทุกบทบาท
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2. เป�นผู	ที่วางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ2และทุกบทบาท
3. มีการวางตัวที่เหมาะสมให	เกียรติทุกคนที่อยู�รอบข	าง มีนํ้าใจ ดูแล เอาในใส�ผู	มารับบริการ

เพื่อนร�วมงานและผู	บังคับบัญชาทุกระดับได	อย�างเสมอภาค
4. มีความรู	ความสามารถความวิสาหะและอุทิศตนเพื่อผู	มารับบริการ
5. เป�นผู	ช�วยดูแลเกี่ยวกับระบบการเบิกจ�ายยาของหน�วยงาน เช�น ยาทา สารนํ้า มีการจัดยา

สารนํ้าอย�างเป�นระบบ

9. นางสาวพรรษา   สูนย2ไธสง ตําแหน�งผู�ช�วยพยาบาล
งานบริการผู�ป!วยนอก กลุ�มงานการบริการผู�ป!วยนอก กลุ�มภารกิจบริการวิชาการ
ผลงานดีเด�นและภาคภูมิใจ
1. รับผิดชอบดูแล ตรวจเช็คยา DPCP ให	มีพร	อมใช	
2. อยู�เวรนอกเวลา ช�วงวิกฤติทางการเมือง กรณีประกาศสภาวะฉุกเฉิน
3. ออกหน�วยโรคติดต�อไข	หวัดใหญ� 2009 (H1N1) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
4. รับผิดชอบลงทะเบียนเล่ือนผู	ป:วยทางโทรศัพท2ในวันที่ได	รับมอบหมาย
5. เข	าร�วมกิจกรรมของหน�วยงานอย�างเต็มกําลังความสามารถ
6. เข	าร�วมวิจัยโรค Progressive Macular Hypromelanosis ของนายแพทย2จักรพงษ2  ชุณหเสวี


