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กลุม่ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับช านาญการ/ช านาญการพเิศษ)

๑. นางสาวกฤษณี  โพธิ์ทอง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ด้านการพยาบาล
งานบริการผู้ปว่ยนอก   กลุม่งานการบริการผู้ปว่ยนอก  กลุม่ภารกิจบริการวิชาการ

ผลงานดีเด่นและภาคภมูิใจ
๑. ผู้ริเร่ิมและด าเนินการใหง้านวิชาการพยาบาล  สถาบนัโรคผิวหนัง จนได้เปน็สถาบนัฝึกอบรมวิชาการ

ฝึกอบรมการพยาบาลโรคผิวหนังร่วมกับสภาการพยาบาล
๒. การก าหนดหลักสูตรการอบรมพยาบาลโรคผิวหนังต้ังแต่ป ี๒๕๕๐ ถึงปจัจุบนั
๓. เปน็วิทยากรหลักการอบรมพยาบาลโรคผิวหนังและครูพีเ่ล้ียงของนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาล

ต่างๆ ต้ังแต่ป ี๒๕๔๗ ถึงปจัจุบนั
๔. เปน็วิทยากรหลักการประชุมวิชาการสร้างเครือข่ายสู่ภมูิภาคด้านโรคผิวหนังในเขตพืน้ที ่๑๐ จ.อุดรธานี
๕. ผลงานวิจัย เร่ืองคุณภาพชีวิตในผู้ปว่ยโรคสะเก็ดเงิน ตีพมิพใ์นวารสารกรมการแพทย์เมือ่ป ี๒๕๔๘

มหกรรม CQI  ๒๕๕๔
๖. ผลงานวิจัย เร่ือง คุณภาพชีวิตในผู้ปว่ยโรคเซปโรบคิ เดอร์มาไตตีสตีพมิพใ์นวารสารกรมการแพทย์

เมือ่ป ี2554
๗. เจ้าของโครงการ ผู้น าและด าเนินการใช้รูปแบบการคัดกรองทีเ่ปน็ระบบและลดขั้นตอนการท างานทีม่ี

ประสิทธิภาพจนได้รางวัลชนะเลิศในมหกรรม CQI ประจ าป ี๒๕๕๔ เร่ือง นัง่นิง่ๆ อย่าวิ่งวุ่น
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ "การกู้ชีพขั้นพืน้ฐานและช่วยการกู้ชีพขั้นสูง

ป ี๒๕๕๕" ส าหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีท่ัง้หมดของสถาบนัฯ
๙. ได้รับความไว้วางใจจากผู้อ านวยการ ๓ ทา่น ใหเ้ปน็เลขานุการในศูนย์พฒันาคุณภาพต้ังแต่ป ี๒๔๔๓-๒๕๕๓

จนกระทัง่สถาบนัฯ ได้รับการรับรองคุณภาพในบนัไดขั้นที ่๒ และขอลาออกเพือ่ไปรับผิดชอบงานด้านการวิจัย
๑๐. เปน็ตัวแทนของพยาบาลในการเปน็คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมระดับสถาบนัฯ ร่วมพจิารณาและ

กล่ันกรองงานวิจัยของบคุลากรทางการแพทย์ ต้ังแต่ป ี๒๕๔๘ ถึงปจัจุบนั
๑๑. ผู้ช่วยเลขาและเลขานุการคณะกรรมการบริหารการพยาบาล  ต้ังแต่ป ี๒๕๔๘ ถึงปจัจุบนั

กล่ันกรองงานวิจัยของบคุลากรทางการแพทย์ ต้ังแต่ป ี๒๕๔๘ ถึงปจัจุบนั
๑๒. เลขานุการคณะกรรมการวิชาการพยาบาล ต้ังแต่ป ี๒๕๔๘ ถึงปจัจุบนั
๑๓. คณะกรรมการเคร่ืองมือและการจัดการเคร่ืองมือสถาบนัโรคผิวหนัง
๑๔. คณะกรรมการ COE โรคตุ่มน้ าพองใส
๑๕. หวัหน้าทมีพยาบาลออกหน่วยแพทย์เคล่ือนทีส่ าหรับภกิษ ุสามเณร ในพระบรมราชูปถัมภ ์เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑๖. หวัหน้าทมีพยาบาลออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที ่ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๗. ได้รับคัดเลือกจากกรมการแพทย์ใหอ้อกหน่วยแพทย์เคล่ือนทีโ่ครงการดูแลผู้ปว่ยในสถานพยาบาลของ

วัดไทยในดินแดนพทุธภมูิระหว่างเทศกาลแสวงบญุของชาวพทุธสาธารณรัฐอินเดีย 

๒. นายพิสิษฐ์  เงางาม ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ด้านการพยาบาล
งานบริการผู้ปว่ยใน   กลุม่งานการบริการผู้ปว่ยใน  กลุม่ภารกิจบริการวิชาการ

ผลงานดีเด่นและภาคภมูิใจ
ผลงานดีเด่นและภาคภมูิใจ
๑. เปน็ประธานในการจัดท าสมุดพกประจ าตัวโรคตุ่มน้ าพองใส และถูกน ามาใช้ใน COE โรคตุ่มน้ าพองใส และ

ได้เปน็ผู้จัดท าแบบประเมินการใช้สมุดพก
๒. เปน็ประธานในการท าวิจัย R2R เร่ืองมหศัจรรย์แหง่ Wrap รวมทัง้วิเคราะหผ์ลการศึกษา และน ามาจัดท า

เปน็แนวทางปฏบิติัในหน่วยงาน  ได้น าผลการศึกษาเข้าร่วมมหกรรม CQI ของสถาบนัโรคผิวหนัง  ได้รับ
รางวัลชมเชยด้านการน าเสนอผลงาน และPoster และได้น าผลงานไปเผยแพร่ ดังนี้

เจา้หน้าทีด่ีเด่นสถาบันโรคผิวหนัง
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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๒.๑ น าผลงานมหศัจรรย์แหง่ Wrap เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพ ถนนราชวิถี ณ โรงพยาบาลราชวิถี

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเกียรติบตัรและโล่รางวัล
    ๒.๒ เปน็วิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับผลงานเร่ือง มหศัจรรย์แหง่ Wrap ในโครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ

เร่ือง ชีวิตคุณภาพการพยาบาลผู้ปว่ยโรคสะเก็ดเงินและคุณภาพ
    ๒.๓ น า Poster มหศัจรรย์แหง่ Wrap ไปน าเสนอในงานประชุมวิชาการของส านักการพยาบาล 

ณ โรงแรมปร๊ินเซส  กรุงเทพฯ
๓. ร่วมจัดท า CQI เร่ือง อุ่นใจเมือ่ CUFF เปน็ผู้ท าแบบประเมินและท า Poster ซ่ึงได้รับรางวัลรองอันดับ ๑
    ต่างๆ ต้ังแต่ป ี๒๕๔๗ ถึงปจัจุบนั
๔. เปน็ตัวแทนหน่วยงานในการสอนเร่ืองการพยาบาลผู้ปว่ยโรคผิวหนังใหก้ับแพทย์ Diploma
๕. เปน็ตัวแทนของกรมการแพทย์ในการร่วมแข่งขันกีฬากรมการแพทย์ และกีฬากระทรวงสาธารณสุข และ

เปน็ตัวแทนในการแสดงต่างๆ เช่น งานเกษยีณ , งานปดิ Course Diploma
๖. เปน็ผู้วิเคราะหข์้อมูลแบบประเมิน ความพงึพอใจของหน่วยงาน และผลการประเมินโครงการต่างๆ
๗. เปน็ตัวแทนสถาบนัโรคผิวหนังออกหน่วยแพทย์เคล่ือนทีต่่างๆ ในวันส าคัญ เช่น งานออกมหาสมาคมของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ณ พระทีน่ัง่อนันตสมาคม และการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที ่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภยัทีส่นามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน และทีจ่ังหวัดปทมุธานี

๘. เปน็วิทยากรผู้บรรยาย โครงการอบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนัง คร้ังที ่๑๕-๑๖ ในหวัข้อเร่ือง
Humanized care ใหก้ับพยาบาลทีม่าอบรมการพยาบาล

๙. ร่วมจัดท าเส้ือแสนสบาย และจัดท า Poster ไปน าเสนอ CQI ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๑๐. เปน็วิทยากรสอนสาธิตการพยาบาลโรคผิวหนังแก่ นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยปทมุธานี และ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

กลุม่ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

(ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)

๓. นางละเอียด  บวัราช ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
    งานพัสดุ   ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา  กลุม่ภารกิจอ านวยการ
ผลงานดีเด่นและภาคภมูิใจ
๑. มีความต้ังใจท างานในหน้าทีใ่หไ้ด้รับความส าเร็จบรรลุเปา้หมายด้วยตนเอง
๒. ประพฤติและปฏบิติัตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบยีบ ทีก่ าหนด 
๓. มีการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ทีจ่ าเปน็ต้องใช้ในการปฏบิติังานอยู่เสมอ
๔. จัดซ้ือจัดจ้าง  โดยไม่มีข้อร้องเรียน  ท างานด้วยความโปร่งใส มีการเผยแพร่ข่าวสารทกุขั้นตอน ใหข้้อมูล

กับบริษทั/หา้ง/ร้าน ด้วยความเสมอภาค
๕. ควบคุมและจัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ทีส่ าคัญ ด้วยเงินงบประมาณทนัตามแผนทีก่รมการแพทย์ก าหนด  เช่น

 -ป ี๒๕๕๔ จัดซ้ือเคร่ืองเลเซอร์ส าหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือด จ านวน ๑ เคร่ือง
 -ป ี๒๕๕๕ จัดซ้ือเคร่ืองตัดชิ้นเนือ้ชนิดเย็นจัด  จ านวน ๑ เคร่ือง
 -ป ี๒๕๕๖ เคร่ืองฉายแสงอัลตร้าไวโอเลตบ ี แบบยืน จ านวน ๑ เคร่ือง

๔. นางสาววรรษวรรณ กระต่ายจันทร์ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏบิตัิการ
    งานการบริการผู้ปว่ยนอก  กลุม่ภารกิจบริการวิชาการ
ผลงานดีเด่นและภาคภมูิใจ
๑. ร่วมพฒันาการดูแลผู้ปว่ยผ่าตัดมะเร็งผิวหนังอย่างต่อเนือ่ง เช่น Clinical Tracer ผู้ปว่ยผ่าตัดมะเร็งผิวหนัง

ด้วยวิธี Moh' Surgery จัดท าแบบประเมินการเฝ้าระวังผู้ปว่ยแพย้าชา และใช้ยาชาเกินขนาด Pact for
Moh' Surgery 

๒. ร่วมจัดท าคู่มือ ปอ้งกันความคลาดเคล่ือนของยาในหน่วยงาน (Look a like Sound Alike)
๓. ร่วมจัดท าแนวทางปฏบิติั การท าหตัถการลอกหน้า การแต้มน้ ายา Podophylin และใบค าแนะน าในการดูแล

ตัวเองหลังท าหตัถการต่างๆ
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๔. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงปญัหาทีไ่ด้จากผู้ปว่ยส่งตัวกลับ โดยวิเคราะหป์ญัหาร่วมกับ

คณะท างานศูนย์ประสานเครือข่าย วิชาการและบริการ สถาบนัโรคผิวหนัง เพือ่ปรับเปล่ียนใหง่้ายต่อ
การปฏบิติังาน

กลุม่ลกูจา้งประจ า

๕.  นายสุรินทร์  กฤษสุวรรณ ต าแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร บ ๒
     งานเวชระเบียนและเวชสถิติ  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ     กลุ่มภารกิจวิชาการ

ผลงานดีเด่นและภาคภมูิใจ
๑. ได้รับรางวัลบคุลากรตัวอย่าง ทีม่าปฏบิติังาน  โดยไม่มีการลาปว่ย  และไม่มาสาย
๒. ปฎบิติังานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทนัตามก าหนด
๓. ปฏบิติังานด้วยความส าเร็จ ตรงตามเปา้หมายทีไ่ด้ขอค้นแฟม้เวชระเบยีนล่วงหน้าของศูนย์เลเซอร์ครบทกุแฟม้

และเรียบร้อย และค้นแฟม้ผู้ปว่ยนอกครบถ้วน ทนัเวลา
๔. ปฏบิติังานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง อุทศิตน  ปฏบิติังานนอกเหนือเวลาราชการ มีความพากเพยีรพยายาม

ในการท างาน

กลุม่พนักงานราชการ / ลกูจา้งชั่วคราว

๖. นางสาวขวัญดาว  สายรัมย์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
    ฝ่ายการเงินและบญัชี  กลุม่ภารกิจอ านวยการ
ผลงานดีเด่นและภาคภมูิใจ
๑. ภมูิใจทีไ่ด้รับโอกาสใหเ้ข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเปน็ตัวแทนของสถาบนัโรคผิวหนังเข้าร่วม กิจกรรมเดิน-วิ่ง

การกุศลต่อต้านยาเสพติด
๒. เข้าร่วมกิจกรรมและใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมภายในสถาบนัโรคผิวหนัง ได้แก่ จิตอาสาร่วมบรรจุยา

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัน้ าทว่ม , ร่วมแรงยกกระสอบทรายท าแนวปอ้งกันน้ าทว่ม
๓. มุง่มัน่เสียสละในการปฏบิติังานใหแ้ก่องค์กร
๔. มีน้ าใจ เต็มใจใหค้วามช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
๕. เปน็ส่วนหนึง่ขององค์กรท าใหอ้งค์กรผ่าน HA
๖. ร่วมแรงร่วมใจช่วยยกกระสอบทรายปอ้งกันน้ าทว่ม ณ สถาบนัโรคผิวหนัง

๖. นางสาวจันทรพิมพ์  อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
    งานบริการผู้ปว่ยผ่าตัด   กลุม่งานการบริการผู้ปว่ยนอก  กลุม่ภารกิจบริการวิชาการ
ผลงานดีเด่นและภาคภมูิใจ
๑. ได้มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานประจ าใหเ้กิดประโยชน์ ได้เหมาะสม สร้างสรรค์

ปลอดภยั
๒. สนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน ของแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจ พร้อมทัง้ใหค้วามร่วมมือเปน็อย่างดี

ตามสมรรถนะ
๓. ปฏบิติังานด้วยความต้ังใจ คิดตัดสินใจ แก้ไขปญัหาเฉพาะหน้างานบริการด่านหน้า ได้ด้วยไหวพริบปฏภิาณทีดี่

เหมาะสม
๔. สามารถส่ือสาร แนะน า อธิบายใหก้ับผู้มารับบริการ/ญาติ ได้เข้าใจง่าย  พร้อมทัง้ติดต่อประสานงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ
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