
เจ้าหน้าที่ดีเด่นของสถาบันโรคผิวหนัง
ประจ าปี ๒๕๖๑

นาย/นาง/นางสาว  ประภาวรรณ  เชาวะวณิช
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันที่....๑...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๓๗.....
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....แพทยศาสตร์บัณฑิต.............
จากสถาบันการศึกษา......คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล................
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......นายแพทย์เชี่ยวชาญ..........
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
“มีความตรงต่อเวลา มีความตั้งใจที่จะท าหน้าที่ให้ได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรับผิดชอบใน
สิ่งที่กระท า สนใจและอาใจใส่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ”
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
“ร่วมจัดตั้งพัฒนาและด าเนินการคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง สาขาศูนย์ราชการ ซึ่งต้องวางแผนและ
ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในลักษณะผู้ป่วยนอก ซึ่งมีการท าหัตถกราผ่าตัดเล็กและเลเซอร์ผิวหนังร่วมด้วย”

ล าดับที่ ๑



นาย/นาง/นางสาว  จีรวีร์ เบญจรัตน์
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันท่ี.....๓...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๓๘.........
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์.............
จากสถาบันการศกึษา......วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา้ จังหวัดเพชรบุรี........
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......พยาบาลวิชาชีพช านาญการ(ระดบั7)..........
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
“น้อมน าค าสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ยึดมั่นในความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต ความถูกต้องยุติธรรม มีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีการงานของตนเองอย่างเต็มที่เต็มความสามารถมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ”
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
“คิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เน้น แนวทางการป้องกันและควบคุม
การติดเช้ือและการแพรก่ระจายเช้ือในหอผู้ป่วยใน เช่น นวัตกรรมอุ่นใจเมื่อ Cuff ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และร่วมทีมพยาบาลใน
โครงการ การท าแผลต่อหลังจ าหน่ายผู้ป่วยหรือ Refer Case ไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลอืน่ ในฐานะพยาบาลผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ในการพยาบาลผู้ป่วยผิวหนัง ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลราชวิถี จนผู้ป่วยปลอดภัยและ
อาการดีขึ้น และวิทยากรในการถา่นทอดความรู้ด้าน การพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ได้มารบัการพยาบาลผู้ป่วย
โรคผิวหนัง

ล าดับที่ ๒



นาย/นาง/นางสาว  ยุพาพร ปัญญาคม
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันที่....๑...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๔๑...
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....ปริญญาตรี...(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)..........
จากสถาบันการศึกษา......มหาวิทยาลัยมหิดล....
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพช านาญการ...........
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
“ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายมีความซื่อสัตย์ สุจริตในงานที่ท า ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของหน่วยงาน ในการด าเนินชีวิตใช้จ่ายตามฐานะของตน เคารพกฎหมายบ้านเมืองเข้าร่วมศาสนกิจอย่าง
สม่ าเสมอ”
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
“การพัฒนาระบบงานจ่ายกลาง (โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ
คณะกรรมการอาชีวอนามัยของสถาบันโรคผิวหนังมีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง”

ล าดับที่ ๓



นาย/นาง/นางสาว กนกวรรณ์   อุระอิต
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันที่.....๑...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๔๕....
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....พยาบาลศาสตร์บัณฑิต.............
จากสถาบันการศึกษา......วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรงเทพฯ.......
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพช านาญการ...........
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
๑.การท างานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
๒.มีความอดทน มุ่งม่ัน ยึดคุณธรรมและความถูกต้อง
๓.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัดอยู่บนความพอเพียง
๔.มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงาน การท างานแรกเริ่มท่ีศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง สาขาศูนย์
ราชการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สาขาศูนย์ราชการ ได้อย่างดีมีความพยายาม 
ขยันหมั่นเพียรในการท างาน”

ล าดับที่ ๔



นาย/นาง/นางสาว อรวรรณ  วรสมุทรปราการ
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันที่...๑...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๒๕...
วุฒิการศึกษาสูงสุด...ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มาหาบัณฑิต...............
จากสถาบันการศึกษา......มหาวิทยาลัยรามค าแหง.......
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.....นักวิชาการโสดทัศนศึกษาปฏิบัติการ...........
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
“ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต”
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
“ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งม่ัน เสียสละ รับผิดชอบงานในหน้าที่เต็มความสามารถ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพตนเอง”

ล าดับที่ ๕



นาย/นาง/นางสาว อิงลดา  ศรีโภคา
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันท่ี....๒๗...เดอืน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๕๗.........
วุฒิการศึกษาสูงสุด....ศิลปะศาสตรม์หาบัณฑิต (สังคมศาสตร์และสุขภาพ)..............
จากสถาบันการศกึษา......มหาวิทยาลัยมหิดล......
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...........
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
“จะปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบให้ดีที่สุด และเต็มก าลังความสามารถของตัวเองท่ีมีอยู่ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอปุสรรค”
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
-จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน (SLA) ของหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนด้านการบรกิาร 
ข้อตกลงระดับการให้บริการ อัตราค่าห้องอาหารให้แก่ประชาชนท่ีมาใช้บริการได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสื่อ
เว็บไซต์สถาบันโรคผิวหนัง
-รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการติดเชื้อ ดูแลควบคุมเกี่ยวกับการป้องกันและแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงาน ร่วมทบทวนวิเคราะห์
ข้อมูลการติดเช้ือในโรคพยาบาล และเชื้อดื้อยา
-เลขานุการคนท่ี ๒ คณะกรรมการเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ICC)
-ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการทีมดูแลผู้ป่วย (PCT)

ล าดับที่ ๖



นาย/นาง/นางสาว สายรุ้ง  นุ่มโต
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันที่....๒...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...๒๕๔๒.......
วุฒิการศึกษาสูงสุด....บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)..............
จากสถาบันการศึกษา....สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ.......
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน...........
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
๑.รู้จักหน้าที่ของตนเอง ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
๒.เสียสละ อุทิศตนเพื่องานในหน้าที่และสถาบันฯ
๓.รักและศรัทธา ในงานและหน้าที่ของตนเอง
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
๑.เป็นคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความสุขของเจ้าหน้าที่ เพ่ือดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคมของเจ้าหน้าที่ โดยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม/ทีมย่อยต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ เมมโมแกรม หรือทีมดูแลหอพักชั้น ๒๕
๒.ภาคภูมิใจที่ได้ท าหน้าที่สนับสนุนบุคลากรของสถาบันฯ ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองจากการศึกษา/ฝึกอบรม โดยการ
ให้ค าปรึกษาแนะน า พร้อมทั้งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และติดตามโครงการ/เบิกจ่ายเงินทุนฯ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จนแล้วเสร็จโครงการ 

ล าดับที่ ๗ 



นาย/นาง/นางสาว  จักรพรรณ  ค าใบ้
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันท่ี....๒...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๓๐...........
วุฒิการศึกษาสูงสุด..... มัธยมศึกษาตอนปลาย.............
จากสถาบันการศกึษา......โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา.......
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...... พนักงานพัสดุ ส ๓.......................
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
การประพฤติตนเป็นคนดี ของสังคมและประเทศชาติ โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน รู้จักรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด อยู่อย่างพอเพียง
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
๑.เป็นผู้ริเริ่มและมสี่วนร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (OQI) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๒ เรื่อง 

๑.๑ เรื่อง พัดลมระบายอาการในช่องลิฟต์อัตโนมัติ โดยใช้เทอร์โมรูมเครื่องปรับอากาศมาดดัแปลงใช้กับพัดลมระบายอากาศในห้องลิฟต์ 
และเปิด-ปิดอัตโนมัติ

๑.๒ เรื่อง มือจับรีไซเคิลตู้เฉพาะเชื้อ โดยใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้มาดัดแปลงเพราะอะไหล่แท้มีราคาแพง และต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ
๒.เป็นที่ปรึกษา/ให้ค าแนะน า/ควบคุม/ประสานงาน ในการด าเนินการซอ่มแซม ปรับปรุง ต่อเติม วัสดุครุภัณฑ์ ของทีมช่างภายในสถาบันและคอ
ยกกับช่างจากภายนอกให้ด าเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จทันตามก าหนด 
๓.ภาคภูมิใจท่ีได้ท าหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจ/กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันโรคผิวหนังให้แล้วเสร็จถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นกลไกเล็กๆ ก็ตั้งใจท าหน้าท่ีให้ดี
ที่สุด

ล าดับที่ ๘



นาย/นาง/นางสาว  สมภพ  พูลสวัสดิ์
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันท่ี....๑...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๕.....................
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....ปริญญาโท.............
จากสถาบันการศกึษา......สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร์.......
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...........
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
-ได้น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ ร.๙ เดินทางตามสายกลาง ภายใต้ ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข (พอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ คู่คุณธรรม) ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดท าบัญชี เพื่อความจ าเป็นยามฉุกเฉิน และดูแลบดา มารดา มรการใช้จ่ายท่ีไม่ฟุ่มเฟือย 
ซื้อของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ
-การปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน การท างานให้ภาคราชการต้องท างานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ในการปฏิบัติงาน และยึดประโยคส่วนร่วมเป็นหลัก โดยให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และพึงระลึกเสมอว่า เราท างาน 
ด้วยภาษีประชาชน 
-ส่วนบ้านท่ีต่างจังหวัด ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว ริมรั่วกินได้ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ได้น ารูปแบบปฏิบัติของพระบาทมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๙ ไปปฏิบัติและเป็นแบบอย่างให้บ้านรอบข้าง เพื่อจะได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ ด้วยวัตถุดิบที่ปลูกเอง 
และเป็นการประหยัดคา่ใช้จ่ายภายในครวัเรือน ท่ีท้ังมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่เจ็บปวดต่อโรคภัยต่างๆ

ล าดับที่ ๙



ล าดับที่ ๙
นาย/นาง/นางสาว  สมภพ  พูลสวัสดิ์
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
-ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติรูปสถาบันโรคผิวหนัง สอดคล้องกับนโยบายกรมการแพทย ์(DMS REFROM) 
-จัดท าผลงานประกวดทางวิชาการ บทความ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) เพื่อสร้าง Value – based health care (VBHC) 
-จัดท าผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรบัรู้แผนยุทธศาสตร์องค์กรของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัตใินสถานพยาบาลประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
-ร่วมร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง ประจ าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
-ร่วมจัดท า CQI ของหน่วยงานเพื่อร่วมส่งประกวดงานมหกรรมด้านคุณภาพ
-เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และก ากับการด าเนินงานของสถาบันฯ เพื่อเสนอระดับผู้บริหาร 
-ร่วมเป็นคณะกรรมการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
-เป็นพิธีกรด าเนินโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ เช่น พิธีการ โครงการบรรยายธรรมฯลฯ หรือกิจกรรมทางศาสนพิธีต่างๆ 
-เขียนสคิปเพื่อน าเสนอเปิดโครงการ คลินิกนอกสถานบริการ (Extended OPD) บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง สาขาศูนย์
ราชการ
-เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”
-เป็นตัวแทนของสถาบันฯ น าเสนอข้อมูลในการตรวจเยี่ยมให้กับผูบ้ริหารระดับกรมการแพทย์



นาย/นาง/นางสาว ขวัญดาว  สายรัมย์
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันที่.....๑...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....บริหารธุรกิจบัณฑิต.............
จากสถาบันการศึกษา......มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร........
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......นักจัดการงานทั่วไป..........
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
๑.การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ
๒.รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ
๓.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
๑.ได้รับหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในสถาบันโรคผิวหนัง
๒.ได้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่ในการปรึกษาเรื่องเดินทางไปราชการ

ล าดับที่ ๑๐



นาย/นาง/นางสาว  สงกรานต์  ทองสอาด
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันที่.....๒...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑....
วุฒิการศึกษาสูงสุด....ประถมศึกษาปีที่ ๖..............
จากสถาบันการศึกษา.....โรงเรียนวัดบ้านโบสถ์ (บ ารุงวุฒิวิทยา).....
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......พนักงานบริการ..........
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
“ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งม่ัน อดทน อ่อนน้อมถ่อมตนและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมงาน เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย”
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
“การได้ปฏิบัติหน้าที่ในงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่ก็เป็นส่วนที่ส าคัญที่ช่วยให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

ล าดับที่ ๑๑



นาย/นาง/นางสาว  บังอร   วงศ์ทองดี
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันที่.....๑๖...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๗....................
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.............
จากสถาบันการศึกษา......วิบูลย์บริหารธุรกิจ.......
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......พนักงานช่วยเหลือคนไข้..........
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
“ใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามค าสอนของพระองค์ท่าน ตั้งใจท างาน ไม่ย่อท้อต่อการท างานแม้ว่างานนั้นจะหนัก แสน
ล าบากแค่ไหนก็ตาม”
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
๑.พัฒนางานประจ าการตวงน้ าดื่มและปัสสาวะของผู้ป่วย ซึ่งแต่เดิมมีการทิ้งปัสสาวะในแต่ละเวร (8 ชม.) ซึ่งจะเกิดกลิ่นเหม็น
ได้ แต่ปัจจุบันใช้การตวงแต่ละครั้ง โดยให้ทิ้งหลังขับถ่าย และจดจ านวนไว้ในเอกสารที่เตรียมไว้ ผลที่เกิด คือ ก าจัดกลิ่น 
ความสกปรก น าสู่ทางเสนอเป็น CQI ของหน่วยงาน
๒.ใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเปลี่ยนผ้าห่อ Set Sterile มาตัดเย็บเป็นถุงเพ่ือสวมใส่หมอนนอนผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย  เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย วางไว้ข้างเตียงของผู้ป่วยและไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อ

ล าดับที่ ๑๒



นาย/นาง/นางสาว ศรีวรรณ เกิดศรี
เริ่มรับราชการครั้งแรก   เมื่อวันท่ี.....๑...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๓............
วุฒิการศึกษาสูงสุด.......ปรญิญาตร.ี..........
จากสถาบันการศกึษา......มหาวิทยาลัยเกรกิ........
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......พนักงานธุรการ..........
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
“เมื่อได้รับมอบหมายงานจะตั้งใจท า และใช้สติในการคิด จะคิดจะพูดอะไรคิดถงึจิตใจคนอื่นกอ่นเสมอ รักงานท่ีท าและตั้งใจท างานให้ดีที่สุด”
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
๑.CQI ประจ าปี ๒๕๖๑ เรื่องบริหารจัดการครภุัณฑ์ QR-Code ระบบการควบคุมครุภัณฑ์ของงานเทคโนโลยีฯ ปัจจุบันควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์โดยวิธี
เขียนจดบันทึกลงใน file Excel ปัญหาที่พบไม่สามารถบอกรายละเอียดครุภัณฑ์ตอนมีปัญหาหน้างานได้งานเทคโนโลยฯี ถึงใช้เทคโนโลยีคิวอาโค๊ดครุภัณฑ์ 
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์เพื่อลดระยะเวลาท างานไม่ต้องเสียเวลาท างานไม่ต้องเสียเวลาโทรหาฝา่ยวัสดุฯ รายละเอียดใน QR-
Code มีข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ผลที่ได้สามารถแก้ปัญหาการเขา้ถึงข้อมูลครภุัณฑ์ลดเวลาในการค้นหาขอ้มูลครภุัณฑ์ สะดวกและรวดเร็ว
๒.ภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิตการรับราชการ ได้ท างานท่ีสถาบันโรคผิวหนัง ในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รู้สึกมีความสุขกับการท างาน มีความสุขทุกครั้งท่ี
หน่วยงานมอบหมายให้ท างานหรือเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ มี่ความยินดีมากเมื่อหน่วยงานอื่นต้องการยืมอุปกรณ ์หรือให้เตรียมอุปกรณ์ 
หรือการดึงข้อมูลต่างๆ และทุกครั้งท่ีได้รับมอบหมายจะตั้งใจท างาน เช่น ตอนนี้สถาบันฯ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคิวดิจิตอล ดิฉันเองได้รับ
มอบหมายให้เขียนโครงการส่งกรมฯ ดิฉันมีความตั้งใจท ามากไม่ว่ากรมจะให้แก้เอกสารกี่ครั้ง ดิฉันไม่เคยบ่น เพราะนึกเสมอว่าเมื่อโครงการอนุมัตแิละ
น ามาใช้จะเป็นผลดีและเพิ่มประสทิธิภาพกับสถาบันฯของเรา

ล าดับที่ ๑๓


