การประกาศเกียรติคณ
ุ พยาบาลดีเด่น
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจาปี พุทธศักราช ๒๕๕๗

วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร
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สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจาปี 2557
………………………………….

วันพยาบาลสากล ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่พยาบาลทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมราลึกถึงคุณ
ความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกาเนิดวิชาชีพการพยาบาลชาวอังกฤษ สาหรับปีนี้สภาพยาบาลระหว่างประเทศได้
กาหนดคาขวัญวันพยาบาลสากลว่า “Nurses
เปลี่ยนแปลง ขุมพลังแห่งสุขภาวะ”

: A Force for Change – A vital resource for health”

“พยาบาล : พลังสู่การ

กิจกรรมวันพยาบาลสากลปีนี้ ได้เลื่อนมาจัดระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2557 เนื่องด้วยเหตุขัดข้องทาง
การเมืองที่ทาให้ไม่สามารถจัดในช่วงวันที่ 12 พฤษภาคมได้ ในงานวันแรก 23 มิถุนายน 2557 สมาคมฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณ
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “สมรรถนะสาคัญ
ของพยาบาล : พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะของประชาชน” และประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น 2 ประเภทคือ
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลและประเภทผูส้ นับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล ประเภทละ 25 คน จากสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ 10 คน รวม 50
คน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาล และผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล ผู้มีผลงาน/ผลงาน
วิชาการหรือผลงานสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เป็นที่ประจักษ์
และก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชน และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ตลอดจนมีส่วนร่วมในภารกิจของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ
ในนามของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ขอร่วมชื่นชมยินดีกับพยาบาลดีเด่นทุกท่านที่ได้รับการประกาศ

เกียรติคุณ และได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอร่วมภาคภูมิใจกับท่านและครอบครัวของท่าน รวมทั้งหน่วยงานของท่านและเชื่อมั่นใน
คุณความดีที่ท่านได้บาเพ็ญตลอดมาว่าจะเป็นพลังสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
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กาหนดการ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล
เรื่อง สมรรถนะสาคัญของพยาบาล: พลังแห่งการเปลีย่ นแปลง เพื่อสุขภาวะของประชาชน
และทรงเปิดนิทรรศการวันพยาบาลสากล
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 และ 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557
**************************
เวลา 10.30 น . - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงโรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
- นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นายกสภาการพยาบาล อุปนายกสมาคมพยาบาลฯ อุปนายก
สภาการพยาบาล เลขาธิการสมาคมพยาบาลฯ และคณะกรรมการบริหารโรงแรมฯ เฝูารับเสด็จ
- นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการผู้บริหารโรงแรม ฯ
ถวายพวงมาลัย
- เสด็จขึ้นชั้น 11 (โดยลิฟท์)
- เสด็จเข้าห้องปรินซ์บอลรูม 2 และ 3
(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
- ประทับพระเก้าอี้ (บนเวที)
- พันเอกหญิงอังคณา สุเมธสิทธิกุล เลขาธิการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เข้าเฝูาถวายสูจิบัตร
- รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
- นางพวงทอง ตันวงษ์วาน กราบทูลเบิก
- นางกมลทิพย์ หิตะนันท์ เข้าเฝูาถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบมูลนิธิ
เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- พยาบาลดีเด่นเข้ารับรางวัล ( จานวน 50 ราย )
- ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้ารับเกียรติบัตร
( จานวน 60 ราย )
- ผู้สนับสนุนทุนการจัดงานวันพยาบาลสากลเข้ารับของทีระลึก
( จานวน 50 ราย )
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระดารัสเปิดการประชุมวิชาการ
(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
- เสด็จไปบริเวณจัดนิทรรศการ ฯ
- ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการวันพยาบาลสากล
( ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ )
- ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ
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- เสด็จไปบริเวณฉายพระรูป
- ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ (จานวน 5 ชุด)
- เสด็จลงชั้น G (โดยลิฟท์)
(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
- เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่ง
- เสด็จกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว

***************************
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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
แนวปฏิบัติการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นที่สมควรได้รับรางวัล
ในวันพยาบาลสากล พ.ศ. 2557
***********************************
เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้
กาหนดแนวปฏิบัติในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1 ประเภท ของพยาบาลดีเด่นและจานวนรางวัล
1.1 ผู้ปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานใน สถานบริการพยาบาลทุก
ระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงในสถาบันการศึกษาพยาบาล จานวนภาคละ 5 รางวัล
1.2 ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่เป็นผู้บริหาร
พยาบาลในสถานบริการพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดระบบการ

พยาบาล การกากับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล และผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลทุก
ระดับ

จานวนภาคละ 5 รางวัล

2. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัล
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ไม่ต่ากว่า 5 ปี
2) ไม่เป็นผู้ต้องโทษทางวินัยและทางกฎหมายแพ่งและอาญา หรืออยู่ระหว่างการ
พิจารณาจริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติ และหรือการพิจารณาโทษ
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) มีผลงานการปฏิบัติการพยาบาล หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพยาบาล หรือการทางานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล เป็นที่ประจักษ์และก่อประโยชน์
โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะประชาชน
2) มีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพและมีส่วนร่วมในภารกิจของสมาคม
พยาบาลฯ
3. แนวทางการคัดเลือกผูส้ มควรได้รับรางวัล
3.1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค แต่งตั้งกรรมการ
พิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น โดย นายกสมาคมฯ ทาหน้าที่ประธานกรรมการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ฯ ทาหนังสือถึงอุปนายกหรือประธาน
กลุ่มจังหวัดและหัวหน้าสถาบันการศึกษา หรือหัวหน้าพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง ขอให้
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่นพร้อมหลักฐานและผลงาน ภายในวันที่ 11
เมษายน 2557
3.3 กรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น สรุปผลการตัดสิน ส่งคณะกรรมการ
อานวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557
3.4 คณะกรรมการอานวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รับรองผลการตัดสิน
และถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

(รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
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ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ประจาปี พ.ศ. 2557
........................................................
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการประกาศเกียรติคุณพยาบาลผู้
ปฏิบัติการพยาบาล ผู้มีผลงานการปฏิบัติการพยาบาล และผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล ผู้มีผลงาน
ปฏิบัติการพยาบาล ผลงานวิชาการ หรือผลงานสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล หรือการทางานของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นที่ประจักษ์และก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในภารกิจของสมาคมพยาบาลฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับคาขวัญวันพยาบาลสากลปี 2557 ที่ว่า “NURSES : A FORCE FOR CHANGE – A Vital
resource for health” “พยาบาล : พลังสู่การเปลี่ยนแปลงขุมพลังแห่งสุขภาวะ” ได้เห็นชอบผลการพิจารณา
รางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จานวน 50 คน ประกอบด้วยพยาบาลดีเด่นที่
คัดเลือกจากกรรมการสมาคมฯ สาขาภาคๆ ละ 10 คน รวมถึงเขตภาคกลางอีก 10 คน ตามประกาศสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยให้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกพยาบาล
ดีเด่นตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางปฎิบัติที่กาหนดไว้แล้วนั้น
บัดนี้การพิจารณาพยาบาลดีเด่นประจาปี 2557ได้เสร็จสิ้น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 2 สาขา คือ
1.1 พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง ได้แก่
1.1.1 นาวาตรีหญิงจิตศิริ
รุ่นใหม่
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
1.1.2 นางสาวจารุวรรณ
คงตระกูล
โรงพยาบาลศิริราช
1.1.3 พันตรีหญิงจรัสพรรษ
วงศ์วิเศษกาญจน์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
1.1.4 พันตารวจโทหญิงณัญญา วิกยานนท์
โรงพยาบาลตารวจ
1.1.5 นางอรนุช
สุขสงวน
โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
1.2 พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ ได้แก่
1.2.1 นางสาวฉัฏฐมา
ชัยรัตน์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์
1.2.2 นางสาวนาตยา
คาสว่าง
โรงพยาบาลพุทธชินราช
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1.2.3 นางสาวสุนิสา
1.2.4 นางสาวสุพรรณพิลาศ
1.2.5 นายศรีทัย

จังหวัดพิษณุโลก
ปัทมาภรณพงศ์
โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
ไชยศรี
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
สีทิพย์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

1.3 พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ ได้แก่
1.3.1 นางสาวดารารัตน์
ดารงกุลชาติ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
1.3.2 นายสุทัศน์
เหมทานนท์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช

1.3.3 นางสาวศิริเพ็ญ
1.3.4 นางสาวอิสรา
1.3.5 นางสาวอุมาพร

สิทธิบรรณ์
อารีหะหมัด
อินทวงศ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลพังงา

1.4 พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก ได้แก่
1.4.1 นางขนิษฐา
เมฆกมล
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
1.4.2 นางสาวจุฬาภรณ์
คาพานุตย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ
ศรีราชา

1.4.3 นางนวลอนงค์
1.4.4 นางสาวสุวรรณี

คาโสภา
มหากายนันท์

1.4.5 นางอรนรินทร์

ขจรวงศ์วัฒนา

โรงพยาบาลชลบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
โรงพยาบาลพุทธโสธร

1.5 พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
1.5.1 นางสมคิด
สุทธิพรม
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
1.5.2 นางสาวสะอาดศรี
ชารีรัตน์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1.5.3 นางเสาวลักษณ์
สัจจา
โรงพยาบาลหนองคาย
15.4 นางสาวอุบลรัตน์
ต้อยมาเมือง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด
ขอนแก่น
1.5.5 นางสาวอภิญญา
สัตย์ธรรม
โรงพยาบาลชัยภูมิ
2.1 พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิการพยาบาล เขตภาคกลาง ได้แก่
2.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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2.1.2 นางชุดาภรณ์

ศิริสนธิ

2.1.3 นาวาเอกหญิงธนพร
2.1.4 พันเอกหญิงรุ่งทิวา
2.1.5 ดร.ศุกร์ใจ

แย้มสุดา
พิมพ์สักกะ
เจริญสุข

กองการพยาบาลสาธารณสุข
สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

2.2 พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิการพยาบาล เขตภาคเหนือ ได้แก่
2.2.1 นางสาวชนัญญา
มหาพรหม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2.2.2 นางนิภา
เพริศศิริ
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก
2.2.3 ดร.นุสรา
วิจิตรแก้ว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
2.2.4 ดร.ราศรี
ลีนะกุล
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
2.2.5 นางเอมอร
เรือนชัย
โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2.3 พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิการพยาบาล เขตภาคใต้ ได้แก่
2.3.1 นางสาวจันทิรา
พิกุลผล
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
2.3.2 นางสาวนิมัศตูรา
แว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
2.3.3 นางสาวปิยนุช
ประทีปทัศน์
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2.3.4 นางสาวสุนีย์
นาพิพัฒน์
โรงพยาบาลระแงะ
2.3.5 นางอวยพร
ภัทรภักดีกุล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2.4 พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิการพยาบาล เขตภาคตะวันออก ได้แก่
2.4.1 นางจุรีรัตน์
กสิผล
โรงพยาบาลพุทธโสธร
2.4.2 นางสาวทัชวรรณ
ผาสุข
โรงพยาบาลระยอง
2.4.3 นางทัศนีย์
เชื่อมทอง
โรงพยาบาลชลบุรี
2.4.4 นางวรณี
ปานมุนี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2.4.5 นางอาภรณ์
ดีนาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
2.5 พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
2.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.5.2 ดร.กัตติกา
ธนะขว้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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2.5.3 นางฐิตาภา
2.5.4 นางศิราณี
2.5.5 นางอรพิน

นามเกาะ
อิ่มน้าขาว
นวพงศกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
โรงพยาบาลขอนแก่น
ประกาศมา ณ วันที่ 23 เมษายน 2557

( รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ )
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
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พยาบาลดีเด่น
ประเภท
ผู้ปฏิบัติการพยาบาล
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นาวาตรีหญิงจิตศิริ รุ่นใหม่
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
นาวาตรีหญิง จิตศิริ รุ่นใหม่ อายุ 33 ปี ปัจ จุบันปฏิบัติง านในตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ส านักการ
พยาบาลเด็ก หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ เมื่อ พ.ศ. 2545 และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2551 และได้รับวุฒิบัตรความชานาญเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเด็ก จากสภาการพยาบาล พ.ศ. 2552
หน้าที่รับผิ ด ชอบหลักคื อการดูแลผู้ปุวยเด็กกลุ่มโรคปอดอักเสบให้ปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและครอบครัวของเด็ก ทาให้ผู้ปุวยและครอบครัวได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่องและเกิดความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายทั้งในโรงพยาบาลและงานจิตอาสา
นอกโรงพยาบาลมีดังต่อไปนี้คือ เลขานุการ PCT กุมารฯ อนุกรรมการงานการวางแผนจาหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง ฝุายการ
พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการฝุายวิชาการชมรมพยาบาลสี่เหล่า และอนุกรรมการฝุายปฏิค มสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นต้น เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน นาวาตรีหญิงจิตศิริ รุ่นใหม่ มีผลงานและรางวัลที่ได้รับ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศบทความวิชาการยอดเยี่ยม และรางวัลนาเสนอบทความวิชาชีพดีเด่น ในงานวิชาการกรมแพทย์
ทหารเรือ ใน ปี พ.ศ. 2553 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ จากสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ ใน ปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลบุค คลดีเด่นสาขาการพยาบาลด้านเวชศาสตร์ทหารและตารวจ จากสมาคม
แพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ใน ปี พ.ศ. 2556
ด้วยผลงานการปฏิบัติการพยาบาลด้านเด็กเป็นที่ประจักษ์ และก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของ
ประชากร ตลอดจนการเป็นผู้มีจิตอาสาในภารกิจ ของสมาคมพยาบาลฯ อย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ จึงขอยกย่อง นาวาตรีหญิงจิตศิริ รุ่นใหม่ ให้เป็นผู้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขต
ภาคกลางเพื่อเป็นเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวจารุวรรณ คงตระกูล
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
นางสาวจารุวรรณ คงตระกูล อายุ 38 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลชานาญการ หอผู้ปุวย 84 ปี ชั้น 8
โรงพยาบาลศิริราช สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2540
ปัจจุบันกาลังศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวจารุวรรณ คงตระกูล โดยย่อมีดังนี้ ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมพยาบาลให้การ
ดูแลผู้ปุวยศัลยศาสตร์ทุกระบบ มอบหมายงานแก่ผู้ร่วมทีมตามความเหมาะสม วางแผนนิเทศงาน แก้ปัญหา ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ประเมินและเฝูาระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยที่มีอาการซับซ้อน โดยยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง ร่วมประชุมกับ
หัวหน้าหอผู้ปุวยและทีมงานเพื่อรับทราบนโยบาย และร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพระบบงานการพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
นางสาวจารุวรรณ คงตระกูล เป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะ ใฝุพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และอาสางาน จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการและเป็นผู้แทนของหน่วยงานในการนาเสนอผลงานในการ
ประชุมระดับสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนั้นยังมีจิตอาสาในการเป็นวิทยากรแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ และเข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ อย่างสม่าเสมอตลอดมา
นางสาวจารุวรรณ คงตระกูล ได้รับรางวัลเป็นเกียรติประวัติในการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์หลายด้าน เป็นต้นว่า
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ พ.ศ. 2547
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นฝุายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชสาขานวัตกรรม พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
นับเป็นบุคลากรตัวอย่างของวิชาชีพการพยาบาลที่ทาประโยชน์ให้แก่ผู้ปุวย และส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่อง นางสาวจารุวรรณ
ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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คาประกาศเกียรติคุณ

พันตรีหญิงจรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
พันตรีหญิงจรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ อายุ 39 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง แผนกพยาบาล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ห้องตรวจพิเศษยูโรไดนามิกส์ และ Advanced wound care Clinic แผนกบริการผู้ปุวยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่จาก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบันของ พันตรีหญิงจรัสพรรษ วงศ์วิ เศษกาญจน์ ในฐานะพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูงประจา
ห้องตรวจพิเศษยูโรไดนามิกส์ และ ET. Nurse ประจา Advanced wound care clinic โดยสรุปคือ บริหารจัดการระบบ
ภายในห้องตรวจ ทาหัตถการการตรวจระบบทางานของกระเพาะปัสสาวะส่วนล่าง การทางานของกล้ามเนื้อหูรูดและแรงดัน
ในกระเพาะปัส สาวะในผู้ปุวยที่มีปัญหากระเพาะปัส สาวะ ตลอดจนดูแลผู้ปุวยที่มีแผลกดทับหรือแผลเรื้อรัง ฯลฯ เป็นผู้
ประสานงาน ที่ปรึกษาสอน แนะนาผู้ปุวย และบุคลากรทางการพยาบาล เป็นผู้วิจัย เป็นผู้จัดการผู้ปุวยรายกรณี เป็นวิทยากร
บรรยายทั้งในและนอกโรงพยาบาล สร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาล และพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้ปุวยเพื่อปูองกันและ
แก้ไขการเกิดแผลกดทับในชื่อ Jaraspas Mobile Negative Pressure เป็นต้น
พันตรีหญิงจรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถสูง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในการ
ทางานเพื่อผู้ปุวยในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเกิดแผลเรื้อรัง และเผยแพร่ความรู้ โดยวิธีต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่าง
กว้างขวาง มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ปุวยกลุ่มนี้โดยรับปรึกษาทางโทรศัพท์ส่วนตัวและทาง E-mail เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปุวยในการเดินทางมาโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ปุวยส่ วนใหญ่เป็นผู้พิการ สาหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นั้น พันตรีหญิงจรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ ได้ร่วมทั้งในกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคม
ของสมาคมฯ ทุกครั้ง ที่ทางหน่วยงานสนับสนุนรวมทั้งโดยการอาสางานด้วยตนเองในเรื่องที่เชี่ยวชาญ
14

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักว่าการเป็นผู้มีผลงานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย
ที่มีปัญหาซับซ้อนด้านการเกิดแผลเรื้อรังของ พันตรีหญิงจรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ เป็นที่ประจักษ์และก่อประโยชน์
โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน รวมทั้งการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างน่าชื่นชมนี้ จึงขอยกย่อง พันตรีหญิง
จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ ให้เป็นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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คาประกาศเกียรติคุณ

พันตารวจโทหญิงณัญญา วิกยานนท์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
พันตารวจโทหญิงณัญญา วิกยานนท์ อายุ 49 ปี สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาล
ตารวจและพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้าหอ
ผู้ปุวยสามัญศัลยกรรมหญิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และร่วมบริหารงานของโรงพยาบาลในตาแหน่งประธานกรรมการและ
คณะทางานด้านต่างๆ ตลอดมา
หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อของ พันตารวจโทหญิงณัญญา วิกยานนท์ มีดังนี้คือรับผิดชอบด้านการบริหารทางการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับทีมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบรรยากาศภายใน
หน่วยงานให้เหมาะสมเป็นที่พึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
มอบหมายงานและติดตามนิเทศงานให้เจ้าหน้าที่ตาม
ความรู้ความสามารถเพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบ ตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุมจริยธรรม คุณธรรม และ
สิทธิผู้ปุวย

มีผลงานนวัตกรรมเพื่อคุณภาพบริการของหอผู้ปุวย จนได้รับรางวัลหอผู้ปุวยติดดาว ในปี 2555 ดังตัวอย่าง

“หมอนน้อยคอยช่วย” เพื่อลดอัตราการเกิดข้อสะโพกเคลื่อนหลุดในผู้ปุวยผ่าตัดข้อสะโพก “ทวงถามทวงจด” เพื่อเฝูาระวัง
การบริหารยา และการจัดทาการจัดการความรู้ในหอผูป้ ุวยเรื่อง “การดูแลแผลติดเชื้อที่เท้าในผู้ปุวยเบาหวาน” เป็นต้น
นอกจากนั้นยังได้จัดทาโครงการจิตอาสาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในโครงการ “ความรู้สู่ชุมชน” เป็นต้น
พันตารวจโทหญิงณัญญา

วิกยานนท์ เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และ

พัฒนางานในหน้าที่ตามอุดมการณ์แห่งวิชาชีพเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน หน่วยงาน จนเป็นที่ยอมรับในการเป็น
แม่แบบที่ดีในการประสานความร่วมมือกับบุคคลอื่นในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน มีความรักในองค์กร เสียสละเพื่อ
ส่วนรวมอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งการมีจิตอาสาร่วมงานในฐานะกรรมการจัดงานวันพยาบาลสากลของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ. 2555 และ 2556
พันตารวจโทหญิงณัญญา วิกยานนท์ ได้มีผลงานการปฏิบัติการพยาบาลเป็นที่ประจักษ์ ก่อประโยชน์โดยตรงต่อ
การพัฒนาสุขภาวะประชาชน และมีจิตอาสาในการทางานร่วมกับบุคลากรในวิชาชีพ และผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่อง พันตารวจโทหญิงณัญญา วิกยานนท์ ให้เป็นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้
ปฏิบัติการพยาล เขตภาคกลาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางอรนุช สุขสงวน
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
นางอรนุช สุขสงวน อายุ 47 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ รองหัวหน้าตึกสามัญ โรงพยาบาล
ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นอกจากนั้นยังได้
ผ่านการอบรมระยะสั้นในด้าน Infection Control ด้วย
นางอรนุช สุขสงวน มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งในโรงพยาบาลและด้านจิตอาสาเพื่อสังคมและหน่วยงานภายนอกอย่าง
มากมายและต่อเนื่อง พอสรุปได้ดังนี้ เป็นเลขานุการคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นทีมนาในการดูแล
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เป็นเลขานุการคณะกรรมการควบคุมคุณภาพของตึกสามัญ มีผลงานวิจัยที่ได้นามาใช้ประโยชน์ในการควบคุม
อาหารผู้ปุวยเบาหวานเรื่อง
“การใช้รูปแบบการบริหารพยาบาลที่บูรณาการแนวคิดความร่วมมือของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนในเรื่องอาหารของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2” เป็นผู้นาการทางาน Home Health
Care ในการประสานงานและเตรียมความพร้อมระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาลและประชาชนในชุมชนในการติดตามเยี่ยม
ผู้ปุวยเรื้อรัง เป็นจิตอาสาประสานงานการตามรถรับส่งผู้ปุวยมารับยาในโรงพยาบาลสาหรับกรณีที่ไม่สามารถมาตรวจด้วย
ตนเอง นางอรนุช สุขสงวน รับอาสาเป็นผู้แทนในการช่วยเปลี่ยนอุปกรณ์ติดตัว เช่น สายปัสสาวะ และออกซิเจนตามบ้าน
ผู้ปุวย ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดอบรมวิชาการ
ด้านแนวคิดเชิงบูรณาการสู่คุณภาพการพยาบาล เมื่อ ปี พ.ศ. 2523
นางอรนุช สุขสงวน เป็นผู้มีความเสียสละ ทุ่มเทในการทางานทั้งในความรับผิดชอบด้านวิชาชีพ และงานเพื่อสังคม
ส่วนรวม เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานและประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรวิชาชีพ ในด้านการพัฒนา
ตนเอง ด้านการมีพฤติกรรมบริการ ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพ
นางอรนุช สุขสงวน เป็นผู้มีผลงานการปฏิบัติการพยาบาลเป็นที่ประจักษ์และก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุข
ภาวะของประชาชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็น พยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขต
ภาคกลาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวฉัฎฐมา ชัยรัตน์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผูป้ ฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................
นางสาวฉัฎฐมา ชัยรัตน์ อายุ 48 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ งานผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
งานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม นางสาวฉัฎฐมา ชัยรัตน์ ดูแลรับผิดชอบผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรัง
ไม่ติดเชื้อ ที่มารับการรักษาที่งานผู้ปุวยนอก เช่นผู้ปุวยเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ได้ร่วมทีมจัดทาคู่มือ และสื่อให้ความรู้แก่ผู้ปุ วย
และครอบครัว
เป็นแกนนาจัดตั้งคลินิกเบาหวานและคลินิกชะลอไตเสื่อม
เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นยังได้ร่วมในทีมสหสาขาวิชาชีพ ดาเนินการนิเทศการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคไตเรื้อรังในจังหวัดนครสวรรค์
ผลงานของ นางสาวฉัฎฐมา ชัยรัตน์ ส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลมากมาย อาทิเช่น เกียรติบัตรทีมงานดีเด่นด้าน
พฤติกรรมบริการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โล่รางวัล “โครงการมิตรภาพบาบัด ชมรมเพื่อนรักษ์หวาน” ในงานมิตรภาพ
บาบัดเพื่อนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จากมูลนิธิมิตรภาพบาบัด สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับการร่วมงาน
ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นางสาวฉัฎฐมา ชัยรัตน์ ได้มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ และบริการ
สังคมอย่างสม่าเสมอ
นางสาวฉัฎฐมา ชัยรัตน์ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะประชาชน และมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วม
วิชาชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็น พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวนาตยา คาสว่าง
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผูป้ ฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................
นางสาวนาตยา คาสว่าง อายุ 41 ปี สาเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธ
ชินราช และผ่านการศึกษาอบรมอย่างมากมาย ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการหอผู้ปุวยหนัก
อายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
งานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม นางสาวนาตยา คาสว่าง มีหน้าที่รับผิดชอบให้การเป็นผูน้ า
ทีมการพยาบาลในการดูแลผู้ปุวยหนักอายุรกรรม โดยใช้แนวคิดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง และใช้ระบบการพยาบาลในลักษณะ
ผู้จัดการรายกรณี รวมทั้งเป็นผู้ร่วมทีมวิจัย เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวยติดเชื้อหลายงานวิจัย ส่งผลให้ผู้ปุวยติด
เชื้อในกระแสเลือดมีอัตราตายลดลง อัตราการเกิดอวัยวะล้มเหลวลดลง ระยะเวลาการอยู่ในหอผู้ปุวยหนักสั้นลง ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังได้พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดในจังหวัดพิษณุโลกและระดับเขต 2 โดยการ
สร้างวัฒนธรรมในการดูแลผู้ปุวยร่วมกันและเพิ่มศักยภาพพยาบาล ในการทาหน้าที่ผู้จัดการรายกรณี ผลงานของ นางสาว
นาตยา คาสว่าง เป็นที่ประจักษ์จึงได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ตามรอยคุณแม่พกา ระดับผู้ปฏิบัติของโรงพยาบาลพุทธชินราช
และรางวัลคนดีต่อหน่วยงานและโรงพยาบาลจากชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช สาหรับการร่วมกิจกรรมวิชาการ
และบริการสังคมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ นางสาวนาตยา คาสว่าง ได้เชิญชวนเพื่อร่วมงานให้
สมัครร่วมกิจกรรมและส่งรายงานการวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรวมทั้งเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
นางสาวนาตยา

คาสว่าง

เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาตนเอง

และพัฒนางานเป็น

แบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะผู้ปุวยติดเชื้อและครอบครัวและมีจิตอาสา
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการ
พยาบาล เขตภาคเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวสุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผูป้ ฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................
นางสาวสุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์ อายุ 43 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง จาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการ
ผดุงครรภ์ขั้นสูง จากสภาการพยาบาล และประกาศนีบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ หอผู้ปุวยหลังคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
นางสาวสุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์ รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบบริการพยาบาลในหอผู้ปุวยหลังคลอด โดยนา
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้บูรณาการกับสถานการณ์ปัญหาในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มมารดาวัยรุ่น โดยประสานความ
ร่วมมือกับบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนั้นยังได้ริเริ่มงานจิตอาสาเพื่อสังคมนอกโรงพยาบาลในลักษณะงานปูองกัน
ปัญหาเชิงรุกในเด็กและเยาวชน ดังตัวอย่างงานที่ดีเด่นต่อไปนี้ “ระบบบริการที่เป็นมิตรสาหรับมารดาและวัยรุ่น” “รณรงค์
ปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” “พัฒนาระบบบริการงานส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว” รวมทั้งเป็นวิทยากรแกนนาหลักสูตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับจังหวัดนาผลการวิจัยเรื่อง “ผล
ของโปรแกรมส่งเสริมบทบาทมารดาด้านดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่น ครรภ์แรกโรงพยาบาลแพร่” มาใช้พัฒนาพฤติกรรมในการ
ดูแลบุตรและปฏิบัติบทบาทมารดาในการดูแลบุตรอย่างเหมาะสม ผลงานที่ประจักษ์ดังกล่าวส่งผลให้ นางสาวสุนิสา ปัทมา
ภรณ์พงศ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นของโรงพยาบาลแพร่ สาหรับการมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ นางสาวสุนิสา
ปัทมาภรณ์พงศ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการและบริการสังคมของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ อย่างสม่าเสมอ
นางสาวสุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์ เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นที่
ประจักษ์ ก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะแม่และเด็ก และมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
สืบไป
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นางสาวสุพรรณพิลาศ ไชยศรี
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผูป้ ฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................
นางสาวสุพรรณพิลาศ ไชยศรี อายุ 43 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูง
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลาปาง และผ่านการอบรม ประชุมวิชาการอย่างมากมาย ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ งานผู้ปุวยใน โรงพยาบาลนครพิงค์
นางสาวสุพรรณพิลาศ

ไชยศรี

มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนางานบริการพยาบาลผู้ปุวยโดยใช้แนวคิดความ

ต้องการของผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นผู้มีสัมพันธภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นสามารถโน้ม
น้าวใจผู้ร่วมทีมสุขภาพในการพัฒนากระบวนการทางานจนมีผลงานดีเด่นดังต่อไปนี้คือ งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการ
จาหน่ายและการเตรียมรับผู้ปุวยในหอผู้ปุวยพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์” และได้นาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน เกียรติประวัติในการปฏิบัติงานของ นางสาวสุพรรณพิลาศ ไชยศรี มีมากมายเป็นต้นว่า บุคลากร
ดีเด่นระดับโรงพยาบาลศูนย์ สานักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ข้าราชการดีเด่นประจาจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการที่มีพฤติกรรม
ดีเด่น โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นต้น สาหรับงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นางสาวสุพรรณพิลาศ ไชยศรี ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอยู่เสมอ
นางสาวสุพรรณพิลาศ ไชยศรี เป็นพยาบาลวิชาชีพผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
งาน และมีจิตอาสาเพื่อสังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะประชาชน และวิชาชีพ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็น พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป

21

คาประกาศเกียรติคุณ

นายศรีทยั สีทิพย์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................
นายศรีทัย สีทิพย์ อายุ 45 ปี สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลศัลยกรรม
อุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศนียบัตร “Critical Care Medicine” จาก Nippon Medical School ประเทศ
ญี่ปุน ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อหน่วยตรวจฉุกเฉิน งานการพยาบาล
ผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
งานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสาเพื่อสังคม นายศรีทัย สีทิพย์ รับผิดชอบงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มี
การพัฒนางานโดยใช้ฐานข้อมูลความรู้เชิงประจักษ์
ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านความรู้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่ม
ผู้ปุวยโรคกลุ่มเสี่ยง แบบกลุ่มสมาชิก ก่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการเรียกใช้ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างความมั่นใจ
อบอุ่นใจแก่ผู้ปุวยและญาติ
และได้รับความเชื่อถือให้เป็นแบบอย่างสาหรับการพัฒนาในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินของ
หน่วยงานอื่น มีผลงานดีเด่นด้านการเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ นายศรีทัย สีทิพย์ เป็นผู้มีความสามารถ
ได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้เป็นกรรมการพิเศษของสมาคมพยาบาลฯ รับผิดชอบงานพิธีกรในงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
นายศรีทัย สีทิพย์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดดเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อประโยชน์โดยตรงต่อการ
พัฒนาสุขภาวะของประชาชนและมีจิตอาสาช่วยเหลืองานของสมาคมพยาบาลฯ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ยกย่องให้เป็น พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวดารารัตน์ ดารงกุลชาติ
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................
นางสาวดารารัตน์ ดารงกุลชาติ อายุ 51 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา และพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านควบคุมการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบได้วุฒิบัตร
พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงระดับชานาญการ สาขาการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
หน้าที่รับผิดชอบของ นางสาวดารารัตน์ ดารงกุลชาติ ในปัจจุบันครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้คือ ดูแลระบบการเฝูาระวัง
การติดเชื้อในโรงพยาบาลและปูองกันการติดเชื้อในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง ผู้ปุวยหนักในหอผู้ปุวยวิกฤต ผู้ปุวยติดเชื้อรุนแรง โรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้า เฝูาระวังการติดเชื้อและส่งเสริมความปลอดภัยของบุคลากร ความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล และ
ดูแลหน่วยจ่ายกลาง งานซักฟอก ศูนย์จัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล ควบคุมกากับตรวจสอบการวางระบบในการให้ความรู้
ประเมิน นิเทศติดตามเป็นแกนนา ที่ปรึกษา ด้านการปูองกันการติดเชื้อให้โรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดสงขลาและเครือข่าย
เขต 12
ส่วนในระดับชาติเป็นอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ สาขาการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ นอกเหนือจากงานประจาในโรงพยาบาลและการเป็น
กรรมการในสมาคมวิชาชีพแล้ว นางสาวดารารัตน์ ดารงกุลชาติ ยังได้มีจิตอาสาช่วยงานสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ ใน
การเป็นวิทยากรให้ความรู้บุคลากรทางการพยาบาลเรื่อง “ความปลอดภัยของบุคลากรขณะปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงจากการ
ติดเชื้อจากการทางาน” เป็นต้น

นางสาวดารารัตน์ ดารงกุลชาติ เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญศึกษาในผู้ปุวยกลุ่มที่ติดเชื้อ
ด้วยแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาจุลชีพ ชนิดควบคุมพิเศษ ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงในระดับชาติ การศึกษาส่งผลให้มีการจัดการควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื้อและได้พัฒนามาตรฐานการพยาบาลเพื่อควบคุมการระบาดฯ
และขยายสู่บุคลากรโรงพยาบาลใน
เครือข่ายในเขต 12 ทาให้มีระบบการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลแม่ข่ายสู่โรงพยาบาล
เครือข่ายและสู่ชุมชน
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นางสาวดารารัตน์ ดารงกุลชาติ ในฐานะพยาบาลผู้ปฏิบัติการที่มีผลงานการศึกษาทีล่ ึกซึ้งนาไปต่อยอดและขยายองค์
ความรู้ให้พยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายได้มีระบบการดูแลเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกัน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึง
ขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นายสุทัศน์ เหมทานนท์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................
นายสุทัศน์ เหมทานนท์ อายุ 46 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝุายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครศรีธรรมราช สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน้าที่รับผิดชอบ ในฐานะรองผู้อานวยการฝุายบริหารรวมทั้งการพัฒนานักศึกษา ได้ทาหน้าที่สอน วิจัย บริการ
วิชาการแก่สังคม รวมทั้งพัฒนานักศึกษาอย่างเข้มแข็ง ในฐานะประธานโครงการคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้
ริเริ่มให้อาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งชุมชนเข้าร่วมในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยระบบครอบครัวเสมือนนับเป็นวิธี
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่สถาบันภาคภูมิใจ
นายสุทัศน์ เหมทานนท์ ในฐานะอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลฯ นอกจากการสอนแล้ว ยังได้กระตุ้นและส่งเสริมให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพยาบาล ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโครงการคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัยฯ จนได้รับรางวัล
ชนะเลิศหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข 4 ปีติดต่อกัน และได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2556 ด้วย นอกจากนั้น นายสุทัศน์ เหมทานนท์ ยังได้รับรางวัลใน
ฐานะบุคคลดีเด่นหลายรางวัลเป็นต้นว่า อาจารย์ด้านกิจการนักศึกษาดีเด่นของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลฯ ภาคใต้ รวมทั้งยัง
มีจิตอาสาช่วยงานขององค์กรวิชาชีพ โดยได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นกรรมการอานวยการของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ 2
วาระ นอกจากนั้นยังเป็นผู้นาในฐานะประธานจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลาต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี 2548 ถึงปัจจุบัน
นายสุทัศน์

เหมทานนท์

เป็นอาจารย์ที่มีผลงานในหน้าที่เป็นที่ประจักษ์ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาวะของ

นักศึกษาพยาบาล และมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรวิชาชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้
เป็น พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................
นางสาวศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์ อายุ 43 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชานาญการ งานผู้ปุวยใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูงจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจากสภาการพยาบาล
งานในหน้าที่รับผิดชอบ เป็นพยาบาลปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ปุวย โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพและการบริหารด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์และได้รับการมอบหมายให้เป็นแกนนาในการจัดตั้งคลินิกคนรักษ์ปอดของโรงพยาบาล นอกจากงานใน
หน้าที่ในโรงพยาบาลแล้ว นางสาวศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมพยาบาลฯ อย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
การร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาคมฯ เมื่อมีโอกาสอีกด้วย
นางสาวศิริเพ็ญ

สิทธิบรรณ์

ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อการดูแลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคลินิกคนรักษ์ปอดของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง โดยทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับผู้ดูแลเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ ใช้การสนับสนุนทาง
สังคม และให้ผู้ปุวยมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของทีมรักษา โดยมุ่งหวังให้ผู้ปุวยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ และลดอัตราการกลับเข้า
รักษาซ้า ผลการวิจัยแสดงว่าการกาหนดกลยุทธ์ให้ผู้ปุวยมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง มีแผนการดูแลร่วมกัน
ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและการสนับสนุนทางสังคมโดยครอบครัวทาให้การดูแลผู้ปุวยมีประสิทธิภาพ ผลการทางานอย่าง
เข้มแข็งนี้ส่งผลให้ นางสาวศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์ ได้รับการเชิดชูเกียรติให้ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานการดูแลผู้ปุวย
โรคปอดอุดตันเรื้อรัง จากการประชุมประจาปี Easy Asthma & COPD Clinic “10th EACC ANNUAL MEETING” ปี 2557
นางสาวศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์ เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อ
ประโยชน์ต่อผู้ปุวยโรคเรื้อรัง และมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ ในฐานะสมาชิกตลอดชีพ สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็น พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวอิสรา อารีหะหมัด
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล

เขตภาคใต้

....................................................
นางสาวอิสรา อารีหะหมัด อายุ 37 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการด้านการพยาบาลประจา
หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส สาเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ระดับต้น

จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นราธิวาส

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปุวยที่รับการบาบัดทดแทนไต
จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน

ดูแลผู้ปุวยโรคไตวายเรื้อรังและไตวายเฉียบพลันที่ต้องบาบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไต เป็นประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการบริหารด้านทีมการพยาบาลและพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยไตเทียม และเป็นรองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการบริหารด้านทิศทางการจัดองค์กร
และการบริหารในหน่วยงาน
นางสาวอิสรา อารีหะหมัด เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนางานในหน้าที่อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีจิตอาสาช่วยเหลือ
งานสังคม และร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เป็นต้นว่า กิจกรรมเยี่ยมบ้านร่วมกับหน่วยไต
เทียมและคณะการรมการโรคไตของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ออกหน่วยร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการสมาคม
พยาบาลฯสาขาภาคใต้ ในการเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน ร่วมจัดประชุมวิชาการใน
ฐานะบุคลากรหน่วยไตเทียมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปุวยโรคไตวายเรื้อรังและประชาชนทั่วไป จนได้รับเกียรติประวัติการ
ปฏิบัติงานมากมายเป็นต้นว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานพัฒนาคุณภาพ
จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประเภท
พยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข
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นางสาวอิสรา อารีหะหมัด เป็นพยาบาลระดับปฏิบัติการที่มีผลงานในหน้าที่เป็นที่ประจักษ์ ก่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสุขภาวะของผู้ปุวยด้วยโรคไตวายเรื้อรังและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม องค์กรวิชาชีพเสมอมา สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็น พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวอุมาพร อินทวงค์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................
นางสาวอุมาพร อินทวงค์ อายุ 39 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชานาญการ งานวิสัญญีพยาบาล
โรงพยาบาลพังงา สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรีจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ตรัง
ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาสาหรับพยาบาล
จากโรงพยาบาลราชวิถี
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดับพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เฉพาะสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับ
ความรู้สึกจากสภาการพยาบาล
งานในหน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขปมีดังนี้ ให้การพยาบาลผู้ปุวยทั้งก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยใช้
มาตรฐานวิชาชีพผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เป็นที่ปรึกษาและร่วมในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยเพื่อพัฒนางานและเป็นครูพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกงานการพยาบาลในห้องผ่าตัด
นางสาวอุมาพร

อินทวงค์

ในฐานะพยาบาลวิชาชีพระดับชานาญการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานที่

รับผิดชอบสูง ได้ริเริ่มและพัฒนางานวิจัยจากงานประจาหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นว่าแนวทางปฏิบัติในการดูแล
ผู้ปุวยเพื่อระงับปวดหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังงา 2552 งานวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลผู้ปุวยเพื่อระงับปวดหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นโรงพยาบาลพังงา 2556 นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ อย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะด้านการอบรมวิชาการ และการส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ของสมาคมฯ มีเกียรติประวัติการปฏิบัติงานมากมายเป็นต้นว่ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
รางวัลข้าราชการดีเด่นของโรงพยาบาลพังงา และรางวัลพยาบาลดีเด่นการวิจัย/นวัตกรรมสาขาการบริการพยาบาลระดับทุติย
ภูมิของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
นางสาวอุมาพร อินทวงค์ เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการที่มีผลงานในหน้าที่เป็นที่ประจักษ์ ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
สุขภาวะของประชาชน และมีจิตอาสาร่วมพัฒนางานขององค์กรวิชาชีพเสมอมา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยก
ย่องให้เป็น พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางขนิษฐา เมฆกมล
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
....................................................
นางขนิษฐา เมฆกมล อายุ 40 ปี ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สาเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลมารดาทารก จากมหาวิทยาลัยบูรพา
งานในหน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน นางขนิษฐา เมฆกมล ทาหน้าที่สอนวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมในด้านการ
พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ดาเนินโครงการวิจยั บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนา
องค์ความรู้ที่ได้ต่อยอดจากงานวิจัยมาจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ส่งผลให้สามารถประสานกับกลุ่มนม
แม่ในการช่วยเหลือดูแลมารดาหลังคลอดได้อย่างกว้างขวาง
นางขนิษฐา เมฆกมล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งเชิงวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบสูง ได้รับ
การยอมรับและชื่นชมทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน ผลงานวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในการประชุมวิชาการนมแม่
แห่งชาติในปี 2556 ด้วย นอกจากนั้น นางขนิษฐา เมฆกมล ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
อย่างสม่าเสมอในการประชุมวิชาการ พร้อมกับรณรงค์ให้สมาชิกในหน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ ตาม
โอกาสที่อานวย
นางขนิษฐา เมฆกมล เป็นอาจารย์ผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะ
สุขภาพของแม่และเด็ก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล
เขตภาคตะวันออก เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

30

คาประกาศเกียรติคุณ

นางสาวจุฬาภรณ์ คาพานุตย์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
....................................................
นางสาวจุฬาภรณ์

คาพานุตย์ อายุ 40 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลประจาการหอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา
งานในหน้าที่ปัจจุบัน นางสาวจุฬาภรณ์ คาพานุตย์ รับผิดชอบในการบูรณาการการบาบัดทางการพยาบาล สาหรับ
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ได้ร่วมกับบุคลากรในโรงพยาบาลพัฒนานวัตกรรมและระบบการดูแลผู้ปุวยกลุ่มนี้ ให้ได้รับการ
ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทั้งในสถานบริการ ชุมชน และสถานดูแลระยะยาว ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ นอกจากนั้น
ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อบริการที่
ให้แก่ผู้ปุวยและครอบครัว
นางสาวจุฬาภรณ์ คาพานุตย์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ยึดมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและผู้
ร่วมวิชาชีพ ทาให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ วิชาการ และคุณภาพการบริการ ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในหน่วยงาน นอกจากนั้นยัง
ได้ส่งเสริมผูร้ ่วมงานเข้ามาเป็นทีมวิจัยเรื่อง “ผลของการส่งเสริมแนวปฏิบัติตามแนวทาง HOPEFIS to VAP Prevention”
ส่งผลต่อความรู้และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และลดอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบ ที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องหายใจในผู้ปุวย
กลุ่มนี้ด้วย
นางสาวจุฬาภรณ์

คาพานุตย์ เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาวะผู้ปุวยโรค

หลอดเลือดสมองเป็นที่ประจักษ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่อง นางสาวจุฬาภรณ์
พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางนวลอนงค์ คาโสภา
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
....................................................
นางนวลอนงค์ คาโสภา อายุ 49 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยเคมีบาบัด โรงพยาบาลชลบุรี สาเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูงจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และยังผ่านการอบรม
เฉพาะการพยาบาลผู้ปุวยมะเร็งและการพยาบาลผู้ปุวยที่ได้รับเคมีบาบัด จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
นางนวลอนงค์ คาโสภา รับผิดชอบงานการพยาบาลผู้ปุวยโรคมะเร็งและผู้ปุวยโรคอื่นที่มารับการรักษาด้วยเคมี
บาบัด โดยใช้การพยาบาลแบบองค์รวม คานึงถึงสิทธิผู้ปุวยเป็นสาคัญ รักษามาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม เป็น
แบบอย่างการทางานแก่เพื่อนร่วมงานในการมีจิตอาสาเกื้อกูลสังคมอย่างสม่าเสมอตามโครงการ “น้าใจ น้าคา น้ามือจาก
พยาบาลสู่คุณ”
ผลการวิจัย “โปรแกรมการสอนแบบบูรณาการด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับผู้ปุวยที่รับการรักษาด้วยเคมี
บาบัด” ได้รับรางวัล ตาราอวอร์ดปี 2556 จากการที่ผู้ปุวยสามารถศึกษาและดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีกาลังใจ
เพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล เมื่อยังไม่ต้องรับเคมีบาบัดครั้งต่อไป นับเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์มาก นอกจากนั้น
นางนวลอนงค์ คาโสภา ยังเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลอย่างสม่าเสมอรวมทั้งได้นาเสนอ
ผลการวิจัยในการประชุมวิชาการประจาปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกอีกด้วย
นางนวลอนงค์ คาโสภา เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลทีม่ ีผลงานด้านการดูแลผู้ปุวยมะเร็งและผู้ปุวยเคมีบาบัดเป็นที่
ประจักษ์ และมีจิตอาสาพัฒนาสังคม สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้
ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวสุวรรณี มหากายนันท์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
....................................................
นางสาวสุวรรณี มหากายนันท์ อายุ 52 ปี สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวสุวรรณี มหากายนันท์ รับผิดชอบการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
นอกจากนั้นยังร่วมรับผิดชอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และร่วมดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
นางสาวสุวรรณี มหากายนันท์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาเทคนิค วิธีการสอนอย่างสม่าเสมอ และ
ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถนาผลการวิจัยเรื่อง “ความเครียด สาเหตุความเครียด และการเผชิญ
ความเครียดของนิสิตพยาบาลในการฝึกวิชาปฏิบัติการผู้ใหญ่” มาใช้ในสถานการณ์จริง ส่งผลให้นิสิตสามารถเผชิญกับ
ความเครียดขณะศึกษาภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลรัตนบูรพา ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา สาหรั บการ
ร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นางสาวสุวรรณี มหากายนันท์ ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาและประชุม
วิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก อย่างสม่าเสมอ
พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกในหน่วยงานได้เห็นความสาคัญของการร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ส่งเสริมความสามัคคีในวิชาชีพ
นางสาวสุวรรณี มหากายนันท์ เป็นอาจารย์ผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่ทุ่มเท เสียสละ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็น พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป
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นางอรนรินทร์ ขจรวงศ์วัฒนา
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
....................................................
นางอรนรินทร์ ขจรวงศ์วัฒนา อายุ 47 ปี สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คาปรึกษาและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คาปรึกษาสุขภาพ และการจัดการคลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปฏิบัติงานด้านการจัดศูนย์ให้

หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน คือการให้บริการปรึกษาแก่วัยรุ่นทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ประสานสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจด้านการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลดปัญหาด้านครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ขณะที่ยังไม่พร้อม มีการ
ประสานกับครอบครัว สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
จังหวัด เพื่อร่วมวางแผนและหาทางออก
นางอรนรินทร์ ขจรวงศ์วัฒนา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง สามารถสร้างศรัทธา และความเชื่อถือให้เกิดการ
ยอมรับคาปรึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพในวัยรุ่นตลอดจนครอบครัวและสังคม
สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจากัดด้าน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ ส่งผลให้วัยรุ่นที่มีปัญหาสามารถปรับตัวและได้รับโอกาสอยู่ใน
สังคมต่อไปได้ สาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ ในฐานะกรรมการฝุายพัฒนาวิชาชีพของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ได้ร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมพยาบาลฯ ตลอดมา รวมทั้งได้ร่วมในงานจิตอาสาเพื่อ
สังคมในกิจการงานพุทธศาสนา จังหวัดฉะเชิงเทราและการให้บริการ ให้คาปรึกษาผ่านสื่อ Online ของศูนย์ให้คาปรึกษา
สุขภาพโรงพยาบาลพุทธโสธร และร่วมเป็นวิทยากรกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เช่น โครงการ Stop Teen mom ฯลฯ
นางอรนรินทร์ ขจรวงศ์วัฒนา เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการที่มีผลงานด้านวัยรุ่นเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อสุข
ภาวะของประชาชน รวมทั้งมีจิตอาสาเพื่อสังคมสม่าเสมอ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็น
พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสมคิด สุทธิพรม
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....................................................
นางสมคิด สุทธิพรม อายุ 55 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัย
พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และประกาศนียบัตร การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จาก
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้า
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสาเพื่อสังคม นอกเหนือจากงานในหน้าที่หัวหน้าคลินิก กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ซึ่ง
ให้บริการเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้า
ซึ่งมีทั้งที่พิการแต่กาเนิดหรือพัฒนาการล่าช้าจากการเจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุ
รวมทั้งการให้ความรู้ในการดูแลกับครอบครัว รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นางสมคิด สุทธิพรม ยัง
ได้นาหน่วยงานคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลเข้าร่วมเป็นภาคเครือข่ายของโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดา
และทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรราชาใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร

รวมทั้งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานกระตุ้น

พัฒนาการเด็ก ร่วมกับเครือข่ายถึงชุมชน โดยสานักการพยาบาลให้เป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยน เมื่อปี 2556 ณ สานัก
การพยาบาลกรุงเทพฯ รวมทั้งได้นาเด็กออทิสติกของไทยและผู้ปกครองไปนาเสนอผลงานการดูแลบุคคลออทิสติกที่ประเทศ
บรูไนในการประชุมออทิสติกอาเซียน ครั้งที่ 2 จากความสามารถในหน้าที่รับผิดชอบ และการมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ทาให้
นางสมคิด สุทธิพรม ได้รับรางวัล “เพชรกาสะลอง” กระทรวงสาธารณสุข รางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ (สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชมรม
ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รางวัลงานวิจัย รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องผล
การดูแลเด็กออทิสติกด้วยเทคฟลอร์ไทม์ จัดโดยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และได้รับคัดเลือกเป็นประธานมูลนิธิออทิสติกไทยสาขา
กาฬสินธุ์ ฯลฯ
นางสมคิด

สุทธิพรม เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีผลงานการปฏิบัติการพยาบาลเป็นที่ประจักษ์และก่อ

ประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและมีจิตอาสาช่วยเหลืองานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
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นางสาวสะอาดศรี ชารีรัตน์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....................................................
นางสาวสะอาดศรี ชารีรัตน์ อายุ 60 ปี สาเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ จากคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และวุฒิบัตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้นจากกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันดารงตาแหน่ง พยาบาล
วิชาชีพชานาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลฝุายบริหาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
หน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสาเพื่อสังคม นอกจากงานในหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลฝุาย
บริหารของโรงพยาบาล ซึ่งรับผิดชอบงานหลักด้านการสรรหาการควบคุมติดตาม ประเมิน และพัฒนาบุคลากรพยาบาลของ
โรงพยาบาลตามนโยบาย และแผนงานประจาปีของโรงพยาบาลและฝุายการพยาบาลแล้ว นางสาวสะอาดศรี ชารีรัตน์ ยังมี
ผลงานจานวนมาก เป็นต้นว่าการพัฒนาคุณภาพบริการแนวใหม่ในฐานะหน่วยงานนาร่องการพัฒนาระบบบริหารยาในหอ
ผู้ปุวย การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล ฯลฯ สาหรับการเป็นจิตอาสาร่วมงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างสม่าเสมอตลอดมาในหลายหน้าที่
นางสาวสะอาดศรี ชารีรัตน์ ได้บาเพ็ญตนด้วยความมุ่งมั่น อุตสาหะ ในฐานะผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์และก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน รวมทั้งเป็นผู้มีจิตอาสาในงานเพื่อส่วนรวม สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางเสาวลักษณ์ สัจจา
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....................................................
นางเสาวลักษณ์ สัจจา อายุ 52 ปี สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดารงตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
หนองคาย
งานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสา งานด้านเวชกรรมสังคมที่ นางเสาวลักษณ์ สัจจา รับผิดชอบ คือการ
ปูองกันโรค และส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชน ทั้งการปูองกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคไม่ติดต่อ เช่น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลเป็นต้นว่า “การพัฒนารูปแบบวัดส่งเสริมสุขภาพ” จากกรมอนามัย
รางวัลการพัฒนาคุณภาพ “การจัดการโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง” จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
จัดตั้ง “โครงการตามรอยคนดี มิตรภาพบาบัด ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ปุวย ผู้พิการในชุมชน” และเป็นที่ปรึกษางานมิตรภาพบาบัด
ภาคีเครือข่าย จังหวัดหนองคาย และโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลหนองคาย
เป็นต้น
นางเสาวลักษณ์ สัจจา เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มุ่งมั่น เสียสละเพื่องานในหน้าที่ และมีจิตอาสาเพื่อ
ส่วนรวม ส่งผลให้ได้รับการยกย่องและรางวัลมากมาย เป็นต้นว่า พยาบาลดีเด่น ระดับจังหวัดหนองคาย สาขาผู้ปฏิบัติการ
พยาบาล ระดับปฐมภูมิ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย นอกจากนั้น นาง
เสาวลักษณ์ สัจจา ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดมา
นางเสาวลักษณ์
สัจจา เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการที่มีผลงานการปฏิบัติการพยาบาลเป็นที่ประจักษ์และก่ อ
ประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของปวงชน และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมอย่างสม่าเสมอ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป
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นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....................................................
นางสาวอุบลรัตน์
ต้อยมาเมือง
อายุ 51 ปี สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวุฒิบัตรผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์ : โรคไตเรื้อรังที่ได้รับการปลูกถ่ายไต จากสภาการ
พยาบาล

ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลชานาญการพิเศษและพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

สาขาการพยาบาล

อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ศูนย์การพยาบาลรายกรณี งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
งานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสาเพื่อสังคม นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง รับงานในหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง ของศูนย์การพยาบาลรายกรณี ให้การดูแลผู้ปุวยที่มีภาวะซับซ้อนด้วยโรคไตเรื้อรังเป็นรายกรณี ร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ โดยพัฒนาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จากการสืบค้นข้อมูลหลักฐานเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลความรู้ และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนพัฒนาจัดระบบการดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังหลังปลูก
ถ่ายไตให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นองค์รวมที่ครบวงจรต่อเนื่อง ผลงานดังกล่าวส่งผลให้ได้รบั เกียรติประวัติ
เป็นบุคคลดีเด่นอย่างมากมาย เป็นต้นว่า รางวัลบุคลากรข้าราชการสายสนับสนุน ขปมท. มหาวิทยาลัยขอนแก่นดีเด่นด้าน
วิชาชีพ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล “ผู้ปฏิบัติการพยาบาล” ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านวิชาชีพการพยาบาลเป็นต้น
สาหรับงานจิตอาสาของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศฯ นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เป็นต้นว่า
การรณรงค์ให้พยาบาลร่วมในการเป็นสมาชิกวารสารและกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ประสบภัยพิบัติตลอดมา
นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาล ที่มุ่งมั่นเสียสละ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อ
ประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของผู้ปุวยด้วยไตเรื้อรัง และมีจิตอาสาช่วยเหลืองานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสม่าเสมอ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวอภิญญา สัตย์ธรรม
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....................................................
นางสาวอภิญญา สัตย์ธรรม อายุ 43 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น) จาก
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการหัวหน้าคลินิกโรคไต งานผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลชัยภูมิ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสาเพื่อสังคม นอกจากการดูแลผู้ปุวยและครอบครัวร่วมกับทีมสุขภาพ และ
การบริหารงานด้านบุคลากร รวมทั้งบริหารทรัพยากรทุกด้านของคลินิกโรคไต เพื่อให้ผู้ปุวยโรคไตและครอบครัวได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง มีสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว นางสาวอภิญญา สัตย์ธรรม ยังมีผลงานการพัฒนางานร่วมทีมกับบุคลากรใน
หน่วยงาน และการทาวิจัยในหลายเรื่องดังตัวอย่างต่อไปนี้ รางวัล “ผลของการควบคุมระดับน้าตาลในผู้ปุวยเบาหวาน โดยการ
จัดการรายกรณี” ในมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลชัยภูมิ และผลงานวิจัย “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังโดย
ทีมสหสาขาวิชา” เป็นต้น จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ นางสาวอภิญญา สัตย์ธรรม จึงได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก
หลายหน่วยงาน เป็นต้นว่า รางวัลบุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลชัยภูมิ พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาลจากสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอื่นๆ อีกมาก
สาหรับงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวมในวิชาชีพการพยาบาล นางสาวอภิญญา สัตย์ธรรม ได้รับมอบหมายความไว้วางใจ
ให้ทาหน้าที่กรรมการฝุายวิชาการในการประชุมวิชาการประจาปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ และร่วมช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมฯ กรณีประสบภัยพิบัติ
อย่างสม่าเสมอตลอดมา
นางสาวอภิญญา สัตย์ธรรม เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาล ผู้มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นพัฒนางาน มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ต่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของผู้ปุวยโรคไต และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมเสมอมา สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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พยาบาลดีเด่น
ประเภท
ผู้สนับสนุน
การปฏิบัติการพยาบาล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยา วิทยะศุภร
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร อายุ 61 ปี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์)
และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และพยาบาลศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้นยังได้ผ่านการอบรมระยะสั้น
ทั้งในและต่างประเทศอีกหลายหลักสูตรด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร มีหน้าที่รับผิดชอบสรุปได้ดังนี้คือ พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและการสอนทั้งด้านทฤษฎีและการสอนทางคลินิกมีห้องฝึกทักษะที่ทันสมัย
ดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษากับหลายประเทศเป็นต้นว่าญี่ปุน เดน
มาร์ค สวีเดน ไต้หวัน ฯลฯ นอกจากนั้นยังได้ดาเนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูง ระดับหลังปริญญาโท
เป็นแห่งแรกของประเทศ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต
และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขารังสีวิทยา ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศ และมีหลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการ
ของวิชาชีพและสังคมอีกมาก
ด้านการบริหารบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ได้ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการวิจัย จัดสรรเงินทุนวิจัยให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่
สถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ

สนับสนุนให้อาจารย์สร้างเครือข่ายวิจัยกับอาจารย์ใน

ด้านการบริหารองค์กร ได้ปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารโรงเรียนให้มีความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมเสนอขอ
พัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนตามแนวทาง EdPEx และนานโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ เช่น การ
จัดทา Performance Agreement เป็นต้น
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ผลงานด้านการสอนและวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก และ Outcome Research โดยได้ดาเนินการวิจัยในระยะยาวเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวกับทีมสห
สาขาวิชาชีพด้วย
งานด้านบริการวิชาการแก่สังคมและจิตอาสาของ ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร มีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รั บ
การเลือกตั้งและแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการในสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น
เป็นประธานกรรมการวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2552 เป็นคณะทางานก่อตั้ง
สมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทย รวมทั้งให้การสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ อย่างสม่าเสมอตลอดมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเท เสียสละในการทางานด้วยความมี
ภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับบุคคลทุกระดับได้ มีเกียรติประวัติได้รับรางวัลศิษย์
เก่าดีเด่นพยาบาลรามาธิบดี และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้บริหาร เป็นทีป่ ระจักษ์ชัด
ว่าเป็นผู้มีผลงานสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลเป็นที่ประจักษ์
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯจึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางชุดาภรณ์ ศิริสนธิ
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
นางชุดาภรณ์ ศิริสนธิ อายุ 60 ปี ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข สานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและอนามัยจากวิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล อนุปริญญาพยาบาล
สาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมการอบรมและประชุมวิชาการอย่าง
สม่าเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นางชุดาภรณ์ ศิริสนธิ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยสรุปดังนี้ วางแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการพยาบาล ควบคุม
คุณภาพการพยาบาล พัฒนางานวิจัยและระบบบริการพยาบาลพัฒนาบุคลากร ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และวิชาการพยาบาล
ของสานักอนามัยในฐานะศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ พัฒนาคุณภาพบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
ในการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สร้างเครือข่าย
การดูแลสุขภาพกับองค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพทุกระดับ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแล
สุขภาพประชาชนโดยการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (Program of Family Folder) เป็นต้น
นอกจากจะเน้นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีผลงานได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนแล้ว นางชุดาภรณ์ ศิริสนธิ ยังมีความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

โดยจัดทาแผนการพัฒนาตามสายอาชีพและแผนการพัฒนารายบุคคลในระบบ

สนับสนุนตามบันไดวิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
ตาแหน่งที่สูงขึ้นได้

ผู้ที่มีสมรรถนะโดดเด่นให้สามารถพัฒนาตนเองสู่

นอกเหนือจากการบริหารกองการพยาบาลให้ก้าวไกลอย่างสมภาคภูมิแล้ว นางชุดาภรณ์ ศิริสนธิ ยังได้จัดสรรเวลา
มาร่วมงานเพื่อวิชาชีพในระดับชาติ ในฐานะผู้แทนของกรุงเทพมหานคร ในคณะกรรมการสภาการพยาบาลและสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในตาแหน่งประธานฝุายบริการชุมชนจัดให้มีทีมงานของพยาบาลวิชาชีพ ลงพื้นที่จดั กิจกรรมด้าน
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สุขภาพ บริการประชาชนในวันสาคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักสมาคมพยาบาลฯ อย่าง
กว้างขวาง ส่งผลให้ได้รับรางวัล และวุฒิบัตรเป็นเกียรติประวัติการทางานตัวอย่างเช่น ศิษย์เก่าดีเด่นเกื้อการุณย์ ได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อนาความรู้มาพัฒนางานต่อไป
นางชุดาภรณ์

ศิริสนธิ เป็นผู้มีผลงานการสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน
การปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นาวาเอกหญิง ดร. ธนพร แย้มสุดา
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
นาวาเอกหญิง ดร. ธนพร แย้มสุดา อายุ 54 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยจาก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) จากมหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การพยาบาล) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นยังได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมทั้งในและต่างประเทศอีกมากมาย
นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา มีหน้าที่รับผิดชอบโดยสรุปดังต่อไปนี้คือ ร่วมวางแผน ร่วมมือปฏิบัติให้คาปรึกษา
แนะนาและควบคุมการดาเนินงานการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและการประกันคุณภาพรายการศึกษา
ของฝุายสานักงานและภาควิชา พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิเทศสัมพันธ์ได้ริเริ่มสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ร่วมสร้างระบบและกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
และกรมแพทย์ทหารเรือ
เพื่อร่วมสร้างงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนางานของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นที่ปรึกษางานวิจัยของกรมแพทย์ทหารเรือ และเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
ในด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพเรือ ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย และสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากงานในหน้าที่ประจาแล้ว นาวาเอก
หญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา ยังมีจิตอาสางานที่เต็มเปี่ยม ช่วยองค์กรวิชาชีพทั้งในสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ โดยได้รับมอบหมายในตาแหน่งอนุกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อการรองรับสถาบันการศึกษาพยาบาล และเป็น
อนุกรรมการวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ติดต่อกันหลายวาระ
รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ
เชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบคุณภาพงานวิจัยของทั้งอาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังเป็นพิธีกร วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปรายของการประชุมวิชาการ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
อย่างต่อเนื่อง
นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพการพยาบาลทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และ
การบริการพยาบาล เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในวิชาชีพและนักศึกษาพยาบาล ในด้านความมุ่งมั่นต่อการทาหน้าที่อย่าง
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เต็มกาลังความสามารถทั้งในบทบาทผู้สอน นักวิจัย และผู้บริหาร รวมทั้งแสดงบทบาทผู้นาทางการพยาบาลจนเป็นที่ยอมรับ
ในวงการสหสาขาวิชาชีพ ได้รับรางวัลต่างๆ หลายรางวัลตั้งแต่เป็นนักศึกษาพยาบาลและต่อเนื่องตลอดมา
นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา เป็นผู้มีผลงานสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลเป็นที่ประจักษ์ชัดและก่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน มีจิตอาสาเพื่อสังคมและวิชาชีพ และสนับสนุนงานของ สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ อย่างสม่าเสมอ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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พันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
พันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ อายุ 54 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กอง
การพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าอนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และกาลังศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาลที่
มหาวิทยาลัยคริสเตียน นอกจากนั้นยังได้ผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรทางการพยาบาลอีกด้วย
หน้าที่รับผิดชอบของพันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ สรุปได้ดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่
ความรู้ด้านวิชาการและวิจัยทางการพยาบาลทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล บริการและส่งเสริมการศึกษาอบรมภายใน
โรงพยาบาล ส่งเสริม กากับและติดตามการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศของบุคลากรฝุายการพยาบาลของโรงพยาบาล
รวมทั้งส่งเสริมการเป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพจากสถาบันและองค์กร
ทางการพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ในฐานะประธานและกรรมการชุดต่างๆ ของโรงพยาบาล ได้ทาหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการวิจัย และสารสนเทศ กองการพยาบาล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดระบบและพัฒนางานของ
พยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล ฯลฯ และยังเป็นอาจารย์พิเศษ
สอนหัวข้อทางการบริหารการพยาบาล และการบริหารความเสี่ยงแก่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รวมทั้ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัยแก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทหลายสถาบัน
นอกจากงานการปฏิบัติติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว พันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจาก
หลายหน่วยงานด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถ และความมีน้าใจ เปี่ยมด้วยจิตอาสา เช่น การร่วมในการประชุมวิชาการ
ของสมาคมพยาบาลทหารบก โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ และในฐานะกรรมการวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ได้ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปรายในกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างสม่าเสมอต่อเนื่องเป็นเวลานาน
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พันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับด้านการเป็นผู้นาวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเป็นผู้มี
วาทศิลป์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผรู้ ่วมงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เป็นต้นแบบในการวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร เพื่อการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ เช่น โครงการ Knowledge Sharing, โครงการ “การสร้างระบบการบริหาร
จัดการคนเก่ง กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ มากมาย เช่น
รางวัลพยาบาลตัวอย่างสาขาบริการพยาบาล สมาคมพยาบาลทหารบก รางวัลตาราอวอร์ดจากเสถียรธรรมสถาน เป็นต้น
พันเอกหญิงรุ่งทิวา

พิมพ์สักกะ

เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีจิตอาสา

ช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข อายุ 48 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สาเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ขั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การพยาบาลศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย University of Kentucky
ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังได้ผ่านการอบรมวิชาการอื่นๆ อีกมาก
หน้าที่รับผิดชอบของ ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข มีดังต่อไปนี้คือ บริหารงานของวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สถาบันพระบรมราชชนก และตามแผนการบริหารของวิทยาลัย และตามแผนการศึกษาของหลักสูตร พิจารณาและเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณประจาปี พิจารณาการเปลี่ยนแปลง การกาหนดตาแหน่งข้าราชการและลูกจ้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การเลื่อนระดับของเจ้าหน้าที่ นิเทศการดาเนินการในเรื่องการสอบคัดเลือก การรายงานตัวเข้าศึกษา การเปิดภาคเรียน
ควบคุมดูแลการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของวิทยาลัย ดาเนินการจัดสอบรวบยอดทางการพยาบาล มอบหมายงาน
และนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนฝุายต่างๆ ของวิทยาลัย ประสานความร่วมมือหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งชุมชน
ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพันธกิจทุกด้านของวิทยาลัย ส่งผลให้วิทยาลัยได้รับความไว้วางใจให้ผลิตพยาบาลตามโครงการสร้าง
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชนให้กับพื้นที่ห่างไกล
นอกจากงานในหน้าที่รับผิดชอบในวิทยาลัยพยาบาลแล้ว ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ยังได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน
ร่วมวิชาชีพให้ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้วิชาชีพโดยการทางานในฐานะกรรมการฝุายต่างๆ ของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
ตะวันออก จนถึงวาระปี พ.ศ. 2553 – 2555 ได้รับเกียรติให้ดารงตาแหน่งนายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออก
ในขณะที่ ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละเวลา แรงกาย ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพการพยาบาลให้พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่น คือโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายฯ ส่งผลต่อพันธกิจด้านการ
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ผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและวิจัย และด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาสุขภาวะประชาชนใน
ชุมชนที่ศึกษา เกิดประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษา อาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ได้เกิดการเรียนรู้จากการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งชุมชนและประชาชนได้แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่สามารถนาไปดาเนินการ
ต่ออย่างยั่งยืนได้
ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีผลงานด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลเป็น
ที่ประจักษ์ และมีจิตอาสาช่วยเหลือวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
เขตภาคกลาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวชนัญญา มหาพรหม
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................
นางสาวชนัญญา มหาพรหม อายุ 60 ปี สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศนียบัตรการดูแล
ผู้สูงอายุจาก HAKUAI ประเทศญี่ปุน ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผู้ปุวยพิเศษทั่วไป โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่
งานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม นางสาวชนัญญา มหาพรหม เป็นผู้นาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรสุขภาพและประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บปุวย นอกเหนือจากงานบริหารการพยาบาลผู้ปุวยพิเศษ ซึ่ง
ต้องมอบหมายงาน ติดตามนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาลผู้ปุวยของบุคลากรภายใต้การดูแล จึงมีผลงาน
ดีเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านบริการสังคม รวมทั้งงานจิตอาสาเพื่อสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ อย่างมากมาย พอสรุป
ได้ดังนี้ การวิจัย “ผลของโปรแกรมรู้ใจ รู้การกระทา นาชีวิตต่อความสุขในการทางานของบุคลากรพยาบาล” เป็นงานวิจัยกึ่ง
ทดลอง ผลของงานวิจัยนามาใช้ประโยชน์ได้จริงในการส่งเสริมให้บุคลากรพยาบาลมีความสุขในการทางานมากขึ้น ก่อตั้งชมรม
โยคะ และเป็นครูฝึกจัดทาโครงการ “เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง” สาหรับบุคลากร และโครงการอบรมแกนนาประชาชนและ
พระภิกษุสงฆ์ร่วมใจควบคุมยาสูบ ผลของโครงการสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ โดยผู้นาชุมชนและพระภิ กษุสงฆ์ที่
เข้าร่วมโครงการงานของสมาคมพยาบาลฯ
นางสาวชนัญญา มหาพรหม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่เลขาธิการ
สมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2555
นางสาวชนัญญา มหาพรหม เป็นผู้บริหารการพยาบาลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นาในการพัฒนาสุขภาวะ
ประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของผู้ร่วมวิชาชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป
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นางนิภา เพริศศิริ
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................
นางนิภา เพริศศิริ อายุ 53 ปี สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร และการ
พยาบาลเฉพาะทางผู้ปุวยฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
งานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม นางนิภา เพริศศิริ ได้บริหารงานในฐานะหัวหน้างานการ
พยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โดยยึดหลักการบริการที่มผี ู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โปร่งใส
ตรวจสอบได้รวดเร็ว และปลอดภัยทั้งต่อผู้ปุวยและบุคลากรผู้ให้บริการ นอกจากนั้นยังได้นาเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัล ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่อง “อนาคตของผู้บริหารและผู้นาทางการพยาบาล” จัดโดยสภา
การพยาบาล

และงานวิจัยเรื่อง

“ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอานาจกับการปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ปุวย

โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยจะส่งผลต่อการพัฒนางานดังนี้คือ หัวหน้าหอผู้ปุวยที่ได้รับการเสริมสร้างพลัง
อานาจ เกิดความพึงพอใจในการทางาน มีขวัญ กาลังใจ ปฏิบัติงานเต็มกาลังความสามารถ กระตือรือร้น สามารถจัดระบบ
บริการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี สาหรับงานจิตอาสาเพื่อกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ นางนิภา เพริศศิริ ได้ร่วมกิจกรรมวิชาการในการประชุมของสมาคมฯ และร่วมช่วยเหลือเพื่อนพยาบาลวิชาชีพที่
ประสบวิบัติภัยอย่างสม่าเสมอ
นางนิภา เพริศศิริ ได้มีผลงานในฐานะผู้บริหารอย่างเข็มแข็ง ขยัน หมั่นเพียร เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรทั่วไป มี
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขต
ภาคเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ดร. นุสรา วิจิตรแก้ว
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................
ดร. นุสรา วิจิตรแก้ว อายุ 51 ปี สาเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัย
พยาบาลพุทธชินราช เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ประชากรศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันดารง
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก
งานรับผิดชอบที่เด่นนอกเหนือจากงานในฐานะรองผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยบริการวิชาการ และ วิเทศสัมพันธ์ของ
วิทยาลัยฯ คือ ผู้แทนสถาบันพระบรมราชชนก ตรวจราชการและนิเทศงานในกรณีปกติ เขตตรวจราชการที่ 17 ด้านการ
พัฒนาบุคลากรงานด้านอัตรากาลัง ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตรวจวิเคราะห์อัตรากาลังพยาบาลในเขต 5 จังหวัด เพื่อ
นาผลการศึกษาไปแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล ด้านการพัฒนาบุคลากร ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤติทารกแรกเกิด พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้ปุวยเรื้อรังในชุมชน เพื่อพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังในชุมชน การมีผลงานเป็นผู้นาในการริเริ่มงานหลายด้านส่งผลให้ ดร.นุสรา
วิจิตรแก้ว ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมาย อาทิเช่น รางวัล “การปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ” จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และรางวัล “คนดีศรีพุทธชินราช” ประเภทผู้บริหารจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช นอกจากนั้นยังได้ริเริ่มงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และสาธารณสุขชายแดน เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในลักษณะข้อตกลงเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนชายแดน โดยมีแนวปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ทั้ง 2
ประเทศ
ดร. นุสรา วิจิตรแก้ว เป็นผู้บริหารการพยาบาลผู้มีความรู้ ความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีผลงานการ
สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์

และมีจิตอาสามุ่งมั่น

พัฒนาสุขภาวะประชาชนในแนว

ชายแดนและการพัฒนาหลักสูตรทางการพยาบาลเฉพาะทาง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาล
ดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อไป
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ดร. ราศรี ลีนะกุล
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................
ดร.ราศรี ลีนะกุล อายุ 59 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนั้นยังได้ผ่านการอบรมวิชาการและวิชาชีพอีกมากมาย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝุายการพยาบาล/หัวหน้างานภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์
งานในหน้าที่รับผิดชอบและงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ดร. ราศรี ลีนะกุล เป็นพยาบาลผู้บริหารระดับแนวหน้า มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและกรรมการ
ทั้งในสาขาวิชาชีพ และสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกย่อง รางวัลเป็นเกียรติประวัติ อาทิเช่น พยาบาลดีเด่นของ
ชมรม โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จากกระทรวงสาธารณสุข รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงพยาบาลภาครัฐ ประเภทรอง
ผู้อานวยการด้านการพยาบาล จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น สาหรับงานจิตอาสา ช่วยเหลือ
กิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายงานวิชาการ วิทยากร ในการประชุมวิชาการหลายครั้งอย่าง
ต่อเนื่อง และปัจจุบันทาหน้าที่ประธานกลุ่มที่ 4
อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ดร. ราศรี ลีนะกุล
เป็นผู้บริหารผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลที่มีผลงานด้านการพัฒนาศักยภาพของ
พยาบาลและระบบการพยาบาล ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน และมีผลงานด้านจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพเป็นที่
ประจักษ์
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
เขตภาคเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางเอมอร เรือนชัย
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................
นางเอมอร เรือนชัย อายุ 59 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย
ลาปาง และพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นหลายรายการ ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ฝาง

งานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม นางเอมอร เรือนชัย ในฐานะหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาล
ได้พัฒนางานนอกเหนือจากงานประจาด้านการวางแผน ควบคุมกากับ นิเทศและประเมินผลงานของบุคลากรใน

หน่วยงาน ดังมีผลงานต่อไปนี้คือ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของโรงพยาบาลฝาง ส่งผลให้ได้รับทุนสนับสนุน
นักศึกษาพยาบาลปีละ 10 ทุน ในระหว่างปี 2551 – 2555 ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ โรงพยาบาลฝางขยายหน่วยบริการเฉพาะทางได้ทั้งหมด 11 สาขารวมทั้งผู้ปุวยวิกฤติ ลดการส่งต่อผู้ปุวยไปรักษาใน
โรงพยาบาลจังหวัด ลดอัตราตาย ประหยัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ นอกจากนั้น นางเอมอร เรือนชัย ยังได้เสียสละเวลาอุทิศตน ทา
หน้าที่กรรมการฝุายประชาสัมพันธ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ในวาระปัจจุบันด้วย ด้วย
ความสามารถ และผลงานดังกล่าว จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร ระดับทุติยภูมิ จาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
นางเอมอร เรือนชัย ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์สง่ ผลต่อสุขภาวะประชาชนในท้องถิ่น
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
ภาคเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวจันทิรา พิกุลผล
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................
นางสาวจันทิรา พิกุลผล อายุ 45 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จังหวัด
พังงา สาเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และ
พยาบาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน เป็นหัวหน้าพยาบาลในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เนื่องจากพื้นที่เป็นเกาะ จึงยึดหลักการ
บริหารอัตรากาลังท่ามกลางความขาดแคลนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด มีการริเริ่มโครงการ “เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข” รวมทั้งโครงการ “เสียงสะท้อนจากชาวบ้านในชุมชนเกาะยาว” บริหาร
จัดการภารกิจด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพโดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการในการกาหนดนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะการปฏิบัติและความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังทาหน้าที่คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลในระดับจังหวัดด้วย
นางสาวจันทิรา พิกุลผล ได้รับการยกย่องจากผลงานดีเด่นมากมายเป็นต้นว่า (Up เกาะยาว : การส่งต่อที่ไร้รอยต่อ)
โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพเครือข่าย โรงพยาบาลเกาะยาว
ชัยพัฒน์ ส่วนเกียรติประวัติการปฏิบัติงานที่ได้รับ อาทิ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด
ผลงานวิชาการสาธารณสุขเขต 7 และชนะเลิศระดับจังหวัดประเภทโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ชื่อผลงาน “ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ปุวยเบาหวาน อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” และรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดผลงานวิชาการในมหกรรมผลงานคุณภาพระดับจังหวัดด้วยผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ” (UP เกาะยาว : การส่ง
ต่อที่รอยต่อ)

57

นางจันทิรา พิกุลผล นอกจากจะบริหารงานในหน้าที่หัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์แล้ว ยังได้มี
จิตอาสาช่วยงานสังคม และกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ ในโครงการ “พยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ร่วมใจเพื่อครอบครัวไทย
ปลอดควันบุหรี่”
โดยนาบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมพัฒนาแกนนาชาวอาเภอเกาะยาว
ช่วยผลักดันการดาเนินงาน
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ทาให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรมรณรงค์ปลอด
บุหรี่ ทั้งในโรงพยาบาล โรงเรียนและชุมชน
นางสาวจันทิรา พิกุลผล เป็นผู้บริหารการพยาบาลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และน่ายกย่อง สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น
เกียรติประวัติสืบไป

ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อเป็น
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นางสาวนิมัศตูรา แว
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................
นางสาวนิมัศตูรา แว ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา สาเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน กาหนดแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมติดตามปูองกันและแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน รวมทั้ง
พัฒนาวิธีดาเนินงาน มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตาม ตรวจสอบให้คาปรึกษาแนะนา รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานสอน ฝึกอบรมควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา และ
ประสานงานกับส่วนราชการหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
นางสาวนิมัศตูรา แว มีผลงานเด่นและได้รับรางวัลเป็นเกียรติประวัติการปฏิบัติงานมากมาย อาทิเช่น จัดตั้งศูนย์
ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพภาคใต้
เพื่อเป็นศูนย์การให้บริการด้านวิชาการแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดยะลา เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ได้องค์ความรู้
ใหม่มาปรับใช้ในการบริการวิชาการและการสอน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า เป็นการสร้างเครือข่ายใน
การปฏิบัติงานเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษา ทาให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น

นางสาวนิมัศตูรา

แว

ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลผู้บริหารพยาบาลดีเด่น สาขาการบริหารการศึกษาจากสมาคมบริหารการพยาบาล รางวัล
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ข้าราชการดีเด่น
ประเภทผู้บริหารจากสถาบันพระบรมราชชนก
เกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น
นอกจากการมีผลงานในหน้าที่รับผิดชอบและสังคมแล้ว นางสาวนิมัศตูรา แว ยังได้อุทิศตนช่วยงานของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เสมอมา จนได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2545
จนถึงปัจจุบัน นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่อยู่ในการดูแลได้รับการส่งเสริมให้สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ
ของ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ทุกคนตลอดมา
นางสาวนิมัศตูรา แว เป็นผู้บริหารที่เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างของผู้นาที่ดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสังคม สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติการพยาบาล เขต
ภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................
นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์ อายุ 55 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมพร สาเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การพยาบาล) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน โดยสังเขปมีดังนี้คือ จัดระบบการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็น
แบบอย่างแก่หน่วยงานนั้น โดยการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานบุคลากรใหม่

จัดระบบนิเทศทางคลินิก

นาระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบและทั่วถึงทั้งองค์กร
นางสาวปิยนุช

ประทีปทัศน์

ได้เป็นผู้นาในการพัฒนางานในหน้าที่ตลอดมาเป็นต้นว่าจัดตั้งหน่วยสาธิตทางการ

พยาบาล ค้นหาพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดี การใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โดยมีนโยบาย ONOP
(One Nurse One Project)
จัดหาเวทีนาเสนอผลงานและรางวัลจูงใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้หัวหน้าหอผู้ปุวยศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโททุกคน รวมทั้งประสานเชื่อมโยงสู่ชมุ ชนเป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าพยาบาลชุมชนในระบบพี่ช่วยน้อง และ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนอย่างสม่าเสมอ
นอกจากงานในหน้าที่และงานที่พัฒนาขึ้น
ใหม่แล้ว
นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์ ยังได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
จนได้รับเชิญให้เป็นอนุกรรมการฝุายวิชาการ ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2554 และเป็น
กรรมการที่ปรึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์ ได้รับรางวัลดีเด่นจากหลาย
หน่วยงานเป็นต้นว่า รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
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นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์
นับว่าได้ทาหน้าที่ผู้บริหารองค์การอย่างเข้มแข็ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้ง
เป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมอย่างน่ายกย่อง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภท
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวสุนีย์ นาพิพัฒน์
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................
นางสาวสุนีย์ นาพิพัฒน์ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส สาเร็จ
การศึกษาระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน เน้นให้ความสาคัญกับการวางแผนจัดอัตรากาลังเพื่อนาพาองค์กรให้อยู่ได้ในบริบทที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะตามความจาเป็นของหน่วยงาน
จัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ จัดหาองค์กรโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 และหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมองค์กรให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ จัดบริการพยาบาลโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยการเรียนรู้ และ
ทางานเป็นทีม
นางสุนีย์ นาพิพัฒน์ เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งมั่น กล้าคิด กล้าทา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสียสละ
ได้รับการยอมรับให้เป็นแกนนา ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และงานคุณภาพของเครือข่าย พัฒนาการบริการพยาบาลจน
ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่นในการให้บริการรักษาผู้ปุวย
กรณีติดเชื้อเอดส์จากคณะกรรมการพัฒนา
ระบบ (กพร.) ได้ส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเข้าประกวดได้รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
นอกจากนั้น ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและองค์กรวิชาชีพ เป็นต้นว่าเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานกรรมการฝุายบริการชุมชนของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ รวมทั้งร่วมกิจกรรมรวมพลัง
พยาบาลจิตอาสาร่วมพัฒนาผู้สูงอายุที่มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพยาบาล
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555
นางสุนีย์ นาพิพัฒน์ นับว่าเป็นผู้บริหารการพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่อง สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อ
เป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางอวยพร ภัทรภักดีกุล
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................
นางอวยพร ภัทรภักดีกุล อายุ 59 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้ตรวจการพยาบาล พยาบาลชานาญการพิเศษ ฝุายการ
พยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารโรงพยาบาล จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานในหน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน ในฐานะพยาบาลชานาญการพิเศษ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย โดยเป็น
วิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นพี่เลี้ยงให้กับพยาบาลทั้งในและนอกโรงพยาบาลทั่วภาคใต้ นาบุคลากรให้พัฒนา
คุณภาพบริการจากการนาผลงานวิจัยมาใช้ รวมทั้งเป็นผู้นากลุ่มพยาบาลให้พัฒนาคุณภาพบริการจากการนาผลงานวิจัยมาใช้
รวมทั้งเป็นผู้นากลุ่มพยาบาลไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ทาให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร การปฏิบัติงานหลากหลายเป็น
ต้นว่า เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยังได้รับเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นวิทยากรทั่วประเทศ
ผลการปฏิบัติงานของ นางอวยพร ภัทรภักดีกุล ที่โดดเด่นด้านการวิจัยส่งผลให้เกิดการตื่นตัวด้านการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลจากงานวิจัย ยิ่งไปกว่านั้นผลงานต่างๆ ทาให้พยาบาลสามารถนาผลงานดังกล่าวไปใช้ประกอบการเลื่อนระดับ
หรือตาแหน่งบุคลากรมีความก้าวหน้าในงานวิชาชีพ มีความสุขในการทางาน มีความพึงพอใจในการคงอยู่ในวิชาชีพ รวมทั้ง
เป็นแบบอย่างของพยาบาลในการสร้างผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพและสังคมด้วย นางอวยพร ภัทรภักดีกุล
จึงได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่กรรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ในฐานะรองประธานฝุาย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สร้างผลงานอย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป
นางอวยพร ภัทรภักดีกุล เป็นผู้บริหารที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชม ผลงานก่อ
ประโยชน์ต่อสังคม และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางจุรีรัตน์ กสิผล
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
....................................................
นางจุรีรัตน์ กสิผล อายุ 54 ปี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่า ปริญญาตรี) จาก
วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) จากวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การอบรมผู้บริหาร
การสาธารณสุขระดับต้น ของกระทรวงสาธารณสุข การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหาร จากคณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งหัวหน้าหอผู้ปุวยศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
นางจุรีรัตน์ กสิผล เป็นผู้มีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบัติงาน ทาหน้าที่หัวหน้าหอผู้ปุวย เป็นผู้นาทีมการ
พยาบาล กากับ นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานการพยาบาล และด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และความปลอดภัยในการดูแลผู้ปุวย สนับสนุนให้ทีมการพยาบาลใช้กระบวนการ
พยาบาลในการปฏิบัติงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้เกิดประโยชน์ด้วยความประหยัด
และมีผลงานนวัตกรรม สุขสบาย ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง ด้วย comfort แบบมีสาย Medicine in ASEAN Community and
Patient Safety ใช้กับผู้ปุวยปัสสาวะบ่อยไม่ต้องลุกเข้าห้องน้าบ่อย และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นในการประชุมวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาหรับงานจิตอาสาในกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ ได้สนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

และกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ

รวมทั้งได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการเป็น

สมาชิกสมาคมฯ ที่ดีอย่างสม่าเสมอ
จากผลงานดังกล่าวที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ จึงขอยกย่อง นางจุรีรัตน์ กสิผลให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวทัชวรรณ ผาสุก
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
....................................................
นางสาวทัชวรรณ ผาสุข

อายุ 51 ปี สาเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานห้องผู้ปุวยหนักอายุกรรม โรงพยาบาลระยอง และ
เป็นคณะทางานพัฒนาคุณภาพ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
นางสาวทัชวรรณ ผาสุข

เป็นผู้นาที่มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับผู้ร่วมงานในสหวิชาชีพ ตลอดจน

ผู้ปุวยและญาติ เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานโดยทาการศึกษาวิจัย การพัฒนาเครือข่าย
การดูแลผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEM) จังหวัดระยอง ผลการวิจัยทาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ทางการพยาบาลได้หลายประการ ส่งผลให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผลลัพธ์การพัฒนางานเชิงประจักษ์
เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกโรงพยาบาล จนได้รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายประจาปี 2555 จาก
สปสช. นอกจากรางวัลการทาวิจัยแล้ว ยังประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างสม่าเสมอทาให้ได้รับรางวัลบุคลากรสาธารณสุข
ดีเด่นจังหวัดระยองประจาปี 2555 สาขาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล นอกจากการปฏิบัติงานในหน้าที่แล้ว
นางสาวทัชวรรณ ผาสุข

ได้มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมและร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สม่าเสมอ คือ

จัดตั้งชมรมคนรักษ์หัวใจ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ปุวย จังหวัดระยอง เป็นคณะทางานด้านวิชาการของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมวิชาการกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค
ตะวันออก และสนับสนุนให้พยาบาลในหอผู้ปุวยเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง
จากผลงานและคุณความดีของ

นางสาวทัชวรรณ ผาสุจ

เป็นที่ประจักษ์และส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะ

ประชาชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
เขตภาคตะวันออก เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางทัศนีย์ เชื่อมทอง
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
....................................................
นางทัศนีย์ เชื่อมทอง อายุ 50 ปี สาเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งหัวหน้าหอผู้ปุวยจิตเวช โรงพยาบาลชลบุรี
นางทัศนีย์ เชื่อมทอง เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น เสียสละ ตั้งใจปฏิบัติงานจนบรรลุผลสาเร็จเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในด้านการบริหาร การบริการ และด้านวิชาการ โดยนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขปัญหา พัฒนา
งานประจา จนเกิดเป็นผลงานวิจัย (R2R) เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขาดยาของผู้ปุวยจิตเภทที่กลับมารักษาซ้าใน
โรงพยาบาลชลบุรี ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุมวิชาการประจาปี ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรี

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรางวัล

ชนะเลิศใน การประชุมวิชาการประจาปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ปี 2555
และการ
พัฒนารูปแบบการดูแลและปูองกันการพลัดตกหกล้มในหอผู้ปุวยจิตเวช โรงพยาบาลชลบุรี ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ
ดีเด่นในการประชุมวิชาการประจาปีของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 รวมทั้งวิจัยเรื่องการพัฒนาการเตรียมความพร้อม
ก่อนจาหน่ายสาหรับผู้ปุวยโรคจิตเภทและญาติผู้ดูแลหอผู้ปุวยจิตเวช โรงพยาบาลชลบุรี ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมของสานัก
การพยาบาลปี 2556
นอกจากผลงานด้านวิชาการแล้ว นางทัศนีย์ เชื่อมทอง ยังประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่าง
สม่าเสมอทาให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจาปี 2550 สาขาการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพ ระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ
ประเภทผู้บริหารการบริการพยาบาล จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
นอกจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเข้มแข็งแล้ว นางทัศนีย์ เชื่อมทอง ยังมีจิตอาสาช่วยเหลืองานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
อย่างต่อเนื่อง
เช่น เป็นกรรมการฝุายวิจัยของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก นาเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจาปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เป็นประจาทุกปี เข้า
ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ดาเนินการออย่างสม่าเสมอ
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จากผลงานและความดีเป็นที่ประจักษ์ส่งผลดีต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
จึงขอยกย่อง นางทัศนีย์ เชื่อมทอง ให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางวรณี ปานมุนี
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
....................................................
นางวรณี ปานมุนี อายุ 54 ปี สาเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญา
ตรี) จากวิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าหอผู้ปุวยชาย โรงพยาบาลแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
นางวรณี ปานมุนี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพยาบาล มีการพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์แก่ผู้ปวุ ย
พร้อมทั้งเป็นผู้นาในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะการดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผู้ปุวยใหม่เพื่อคัดกรองผู้ปุวยกลุ่ม
เสี่ยงต่อภาวะถอนพิษสุรา ทาให้สามารถประเมินผู้ปุวยที่มีอาการทางจิตขณะรับการบาบัดทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ สามารถประสานกับสหวิชาชีพเพื่อการดูแลผู้ปุวยและครอบครัวให้สามารถนาศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ดูแล
ช่วยเหลือตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากความตั้งใจศึกษาค้นคว้านี้ทาให้ผลการวิจัยได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับเขต ในปี
2556 รางวัลชมเชย จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับจังหวัด ปี 2556 นอกจากผลงานที่
รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าหอผู้ปุวย และผลงานวิจัยแล้ว นางวรณี
ปานมุนี ยังได้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกครัง้ ที่มี
การจัดประชุม นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจาปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
จากผลงานสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าว อันส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะ
ประชาชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่อง นางวรณี ปานมุนี ให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน
การปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ ดีนาน
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก
....................................................
รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ดีนาน อายุ 55 ปี สาเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) (สาขาโภชนศาสตร์
ชุมชน) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอก Ph.D. (Nursing) จาก Saint Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดารง
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ดีนาน เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ ตั้งใจปฏิบัติงาน มีความรูค้ วามสามารถ
ทางการพยาบาลและการวิจัย อุทิศตนในการพัฒนางานด้านวิชาการและการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิชาการเป็นที่
ยอมรับได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตัวอย่าง เช่น การศึกษาภาวะเมตาโบลิคซินโดรม
(Metabolic Syndrome) ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักบริหารโครงการส่งเสริมวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากผลงานเด่นด้านวิชาการ
การดารงตนเป็นคนดีอย่างสม่าเสมอทาให้ได้รับรางวัล Joan Hrubetz doctoral student award, Saint Louis University,
USA, 2002 และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ด้วย นอกจากงานด้านวิชาการแล้ว รอง
ศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ ดีนาน ยังเป็นผู้ให้การส่งเสริมและร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น กรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก กรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัย
และนวัตกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
จากผลงานและความดีเป็นที่ประจักษ์ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
จึงขอยกย่อง รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ดีนาน ให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการพยาบาล
ตะวันออก เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

70

เขตภาค

คาประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร. เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....................................................
รองศาสตราจารย์

ดร. เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร อายุ 56 ปี ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาเร็จการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพยาบาลจาก The University of Newcastle ประเทศ Australia และประกาศนียบัตรภาวะผู้นา
และการวิจัยเชิงคุณภาพจาก Victoria University, Australia ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานในหน้าที่รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร สอนนักศึกษาพยาบาลทั้งในระดับปริญญา
ตรี โท และเอก นอกจากนั้น ยังทาหน้าที่ผู้บริหารในการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์
ด้านสุขภาพของประชากรวัยแรงงาน มาเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยในชุมชน และเผยแพร่สู่สังคมทั้งในและ
ต่างประเทศในวารสารดังตัวอย่างเช่น
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิ
สาหรับแรงงานนอกระบบ ผลจากการดาเนินการวิจัยได้รูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิที่เกิดจาก
การทางานอย่างมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาแรงงานในชุมชน ทาให้สามารถเข้าถึง
บริการด้านความปลอดภัยในการทางาน และมีการดูแลตนเองที่เหมาะสมขณะทางาน หลังเสร็จสิ้นโครงการมีการขยายผลต่อ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้มีการดูแลและครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร. เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง สามารถสนับสนุนส่งเสริมการ
ปฏิบัติการพยาบาล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน รวมทั้งมีจิตอาสานา
งานวิชาการสู่ประชาชนในชนบทห่างไกลอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็น
พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ดร. กัตติกา ธนะขว้าง
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....................................................
ดร.กัตติกา

ธนะขว้าง อายุ 48 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สวรรค์ประชารักษ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(สาขาการส่งเสริมสุขภาพ)

จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (สาขาประชากรศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการพยาบาล)
หลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งวุฒบิ ัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ จากสภาการพยาบาล ปัจจุบันดารงตาแหน่งอาจารย์ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
งานในหน้าที่รับผิดชอบ นอกจากงานด้านการสอนและการวิจัยทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุแล้ว
ดร.กัตติกา
ธนะขว้าง
ยังเป็นผู้ริเริ่มและสามารถจัดตั้งหน่วยวิจัยด้านผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เป็นผลสาเร็จ
สามารถกระตุ้นและสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์และนักศึกษาในการทาวิจัยผลงานของหน่วย สามารถสร้างองค์
ความรู้และแนวคิดใหม่ในด้านผู้สูงอายุไทย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม ผลงานการวิจัยได้รับการตีพิมพ์
และนาเสนอในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้นยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษจากหลายสถาบัน
เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย และการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์แก่พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลต่างๆ อย่างมากมายและต่อเนื่อง
สาหรับการมีจิตอาสาช่วยเหลือ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ดร. กัตติกา ธนะขว้าง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมทางสังคม เช่น กิจกรรมสาธารณกุศล ด้านการพยาบาล
ผู้สูงอายุของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการส่งบทความและส่งเสริมเพื่อน
อาจารย์และนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง
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ดร. กัตติกา ธนะขว้าง เป็นอาจารย์พยาบาลผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
โดยตรงต่อสุขภาวะของประชาชน รวมทัง้ มีจิตอาสาร่วมงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสต่างๆ อย่างสม่าเสมอ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางฐิตาภา นามเกาะ
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....................................................
นางฐิตาภา นามเกาะ อายุ 60 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ศิลปะศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ และปริญญามหาบัณฑิต สาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
งานในหน้าที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากงานบริหารบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ ในฝุายการพยาบาลของโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
ได้ประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพและดาเนินนโยบายตามแผนพัฒนาสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุข และงานส่งเสริมสนับสนุนสมาคมวิชาชีพอย่างมากมาย เป็นต้นว่า “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อเฝูาระวังอาการเตือนก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตของผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บในหอผู้ปุวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา” เป็นสมาชิกและร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา กรรมการดาเนินโครงการรวมพลังพยาบาล
รักษ์สุขภาพประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครราชสีมา ผลงานของ นางฐิตาภา นามเกาะ
เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนจึงได้รับการประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ ประกาศเกียรติคุณจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้
สมควรได้รับการยกย่องด้านเสียสละปฏิบัติงาน ณ ชายแดนไทย – กัมพูชา เป็นต้น
สาหรับการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการดาเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นางฐิตาภา นามเกาะ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพยาบาลของโรงพยาบาลเข้าร่วมเป็นสมาชิก

สมาคมฯ และเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลฯ อย่างสม่าเสมอตลอดมา
นางฐิตาภา

นามเกาะ เป็นผู้บริหารการพยาบาลผู้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ ได้มีผลงานการสนับสนุนการ

ปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นที่ประจักษ์ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะของประชาชน

รวมทั้งมีจิตอาสา

ช่วยงานของส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน
การปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นางศิราณี อิ่มน้าขาว
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....................................................
นางศิราณี อิ่มน้าขาว อายุ 45 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่า
ปริญญาตรี) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลเด็ก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
งานในหน้าที่รับผิดชอบ นอกจากงานบริหารกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยฯ และงานสอน งานบริการวิชาการแล้ว
นางศิราณี อิ่มน้าขาว
ยังได้บูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา
ของชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ส่งผลให้ได้รบั การประกาศ
เกียรติคุณให้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัล เป็นต้นว่าพยาบาลต้นแบบจังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์ และอาจารย์พยาบาลดีเด่นด้านกิจกรรม
นักศึกษา วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาหรับผลงานเด่นที่ได้รับรางวัล มีอาทิ รางวัล
รองชนะเลิศการประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ
รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อตอบสนองการดาเนินงานการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

และผลงานนักศึกษาของสถาบันพระบรมราช

ชนก ฯลฯ ส่วนการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนงานจิตอาสาของส่วนรวมและงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นั้น
นางศิราณี อิ่มน้าขาว ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รบั ผิดชอบงานหลักในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น พยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่น
และนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องตลอดมา
รวมทั้งได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประชุมประจาปี และร่วมสมัคร
สมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ รวมทั้งส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมฯ เป็นต้น
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นางศิราณี อิ่มน้าขาว เป็นผู้บริหารการพยาบาล ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งมีจิตอาสาช่วยงานของส่วนรวมและของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นอย่างดี
เสมอมา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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คาประกาศเกียรติคุณ

นางอรพิน นวพงศกร
พยาบาลดีเด่น 2557
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....................................................
นางอรพิน นวพงศกร อายุ 60 ปี สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ วิทยาลัย
พยาบาลนครราชสีมา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาล
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารโรงพยาบาล จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รองหัวหน้า
พยาบาล รองผู้อานวยการด้านกิจกรรมสาธารณะ รองประธานศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี โรงพยาบาลขอนแก่น
นอกจากงานรับผิดชอบในหน้าที่ด้านการบริหารโรงพยาบาล ซึ่งต้องรับผิดชอบทัง้ งาน คน และทรัพยากรอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ร่วมงานแล้ว นางอรพิน นวพงศกร ยังได้รับมอบหมายงานที่
ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลและชุมชนอีกหลายงาน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ไ ด้รับ
รางวัลมากมาย อาทิเช่น รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “การจัดอัตรากาลังบุคลากรพยาบาลโดย
วิเคราะห์ภาระงานของหอผู้ปุวยใน โรงพยาบาลขอนแก่น”
รางวัล “ยอดสตรีศรีขอนแก่น” สาขาสังคมสงเคราะห์ รางวัล
หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธร จากกระทรวงสาธารณสุข
และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวมทั้งรางวัลดีเด่น “การบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศของ กพร.ในการบูรณาการช่วยเหลือ
เด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงทางเพศ และตั้งครรภ์ไม่พร้อม พื้นที่ 4 จังหวัด” เป็นต้น
นอกเหนือจากนั้น งานด้านจิตอาสาเพื่อวิชาชีพ นางอรพิน นวพงศกร ยังได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ
อานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ดารงตาแหน่งสาคัญในฐานะประธานฝุาย
วิชาการของสมาคมฯ อีกด้วย
นางอรพิน นวพงศกร

เป็นผู้บริหารการพยาบาล

ผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลด้วยความมุ่งมั่น

ทุ่มเท เสียสละ จนปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์และก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน โดยเฉพาะ
เด็กและสตรีในภาวะวิกฤติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการ
ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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คาสั่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ที่ 6/2557
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น พ.ศ. 2557

***********************************
เพื่อให้การบริหารงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทฺธิภาพ อาศัยอานาจตาม
ความข้อบังคับของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) ข้อ 16.12 ขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในเขตภาคกลาง ของงาน
สัปดาห์วันพยาบาลสากล พ.ศ.2557 โดยมีหน้าที่ดาเนินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น คณะกรรมการ
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา
ยูนิพันธุ์
ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต ประธานร่วม
3. นางสาวประนอม
ดวงใจ
กรรมการ
4. นางเพ็ญจิต
งามนิธิพร
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์
อรรถารส
กรรมการ
6. นางสาวดาราพร
คงจา
กรรมการ
7. นางสุภาพร
ศรีสงคราม
กรรมการ
8. นางชุดาภรณ์
ศิริสนธิ
กรรมการ
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประนอม รอดคาดี
กรรมการและเลขานุการ
10.นางเตือนใจ
อัยสานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

(รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
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