สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การประกาศเกียรติคุณพยาบาลดีเด่ น
ประจาปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
และ
รางวัลเรี ยงความนักศึกษาพยาบาล
เรื่ อง “ ตามรอย...สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
เนื่องในวันพยาบาลสากล

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
รางวัลพยาบาลดีเด่ น

ความเป็ นมา
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็ นองค์กรนาระดับสากลในการพัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์สคู่ วามเป็ นเลิศ มุง่ ชี ้นาสังคมด้ านสุขภาพ และเป็ นองค์กรหลักในการพิทกั ษ์
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ประกอบด้ วย สาขาภาค ๔
สาขาได้ แก่ สาขาภาคเหนือ สาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออก และ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่
ร่วมมือประสานกันทางานเพื่อให้ ภารกิจของสมาคมลุลว่ งด้ วยดีตลอดมา และกิจกรรมหนึง่ ที่สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ รับผิดชอบในการจัดงาน ได้ แก่กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล ที่ทวั่ โลกได้ กาหนดให้
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ของทุกปี เป็ นวันพยาบาลสากล
ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ จดั กิจกรรมวันพยาบาลสากลเป็ นครัง้ แรก
เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ (ค.ศ.๑๙๘๖) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ นายกสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ ในขณะนัน้ วันพยาบาลสากลถูกกาหนดขึ ้น เพื่อสดุดีคณ
ุ งามความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติง
เกล ที่ทาประโยชน์ให้ แก่วิชาชีพพยาบาล และเพื่อเป็ นการยกย่องให้ เกียรติ และให้ คนยึดถือเอาเป็ น
แบบอย่าง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของ การสรรหาพยาบาลดีเด่นใน
ประเทศ และประกาศเกียรติคณ
ุ ในสังคมให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับอนุชนรุ่นต่อไป
แก่พยาบาลผู้
ปฏิบตั ิการพยาบาลและผู้สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่มีผลงานทางวิชาการ หรื อผลงานสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล หรื อผลงานโดดเด่นเป็ นที่ประจักษ์ และก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชน อีกทังได้
้ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ และมีสว่ นร่วมในภารกิจที่สาคัญของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และจัดให้ มีพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นนี ้ในวันพยาบาลสากล จานวน ๕๐ คน
ประกอบด้ วยพยาบาลดีเด่นที่คดั เลือกจากกรรมการสมาคมฯ สาขาภาคๆ ละ ๑๐ คน รวมถึงเขตภาคกลาง
อีก ๑๐ คน โดยเริ่มครัง้ แรกในปี ๒๕๕๗
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลมาโดยตลอด
เป็ นการเผยแพร่บทบาทของพยาบาล ให้ ประชาชนทราบเป็ นประจาทุกปี โดยมีการให้ บริการรูปแบบต่างๆ
เช่น บริการชุมชน บริการวิชาการ และให้ ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ และมีการมอบรางวัลพยาบาล
ดีเด่นเพื่อเป็ นเกียรติ สร้ างขวัญ และ กาลังใจ แก่พยาบาลผู้ปฏิบตั งิ านดีเด่น
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วัตถุประสงค์ ของรางวัลพยาบาลดีเด่ น
๑. เพื่อสร้ างขวัญ และ กาลังใจ แก่พยาบาลผู้ปฏิบตั งิ านดีเด่นในสถานพยาบาลระดับต่างๆ ทุกภาค
ของประเทศไทย
๒. เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ พยาบาลผู้ปฏิบตั งิ านดีเด่น ให้ ประชาชนรับทราบ
แนวปฏิบัตกิ ารคัดเลือกพยาบาลดีเด่ น
๑.

ประเภท ของพยาบาลดีเด่น และจานวนรางวัล

๑.๑ ผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบตั งิ านใน สถาน
บริการพยาบาลทุกระดับทังภาครั
้
ฐและเอกชน
รวมถึงในสถาบันการศึกษาพยาบาล จานวนภาคละ
๕ รางวัล รวม ๒๕ รางวัล
๑.๒ ผู้สนับสนุนการปฏิบัตกิ ารพยาบาล หมายถึง
พยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริหารพยาบาลในสถานบริการพยาบาลทุกระดับทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการจัดระบบการพยาบาล การกากับดูแลมาตรฐานการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกระดับ จานวน ภาคละ ๕ รางวัล รวม ๒๕ รางวัล
๒. คุณสมบัตขิ องผู้สมควรได้ รับรางวัล
๒.๑ คุณสมบัติท่ วั ไป
๑) เป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ไม่ต่ากว่า ๕ ปี
๒) ไม่เป็ นผู้ต้องโทษทางวินยั และทางกฎหมายแพ่งและอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาจริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบตั ิ และหรื อการพิจารณาโทษ
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะ
๑) มีผลงานการปฏิบตั ิการพยาบาล หรื อผลงานวิชาการ หรื อผลงานการสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล หรื อการทางานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล เป็ นที่ประจักษ์และก่อประโยชน์
โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะประชาชน
๒) มีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพและมีสว่ นร่วมในภารกิจของสมาคมพยาบาล
ฯ
๓. แนวทางการคัดเลือกผู้สมควรได้ รับรางวัล
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๓.๑ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค แต่งตัง้
กรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น โดย นายกสมาคมฯ ทาหน้ าที่ประธานกรรมการ
๓.๒ คณะกรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ฯ ทาหนังสือถึงอุปนายกหรื อประธาน
กลุม่ จังหวัดและหัวหน้ าสถาบันการศึกษา หรื อหัวหน้ าพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง ขอให้
เสนอชื่อผู้สมควรได้ รับการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่นพร้ อมหลักฐานและผลงาน ตามกาหนดแต่ละปี
๓.๓ กรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น สรุปผลการตัดสิน ส่งคณะกรรมการอานวยการ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
๓.๔ คณะกรรมการอานวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รับรองผลการตัดสินและ
ถือว่าเป็ นที่สิ ้นสุด
**********************************

สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจาปี 2558
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วันพยาบาลสากล ตรงกับวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ของทุกปี เป็ นวันที่
พยาบาลทัว่ โลกร่วมกันจัดกิจกรรมราลึกถึงคุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกาเนิดวิชาชีพการ
พยาบาลชาวอังกฤษ สาหรับปี นี ้สภาพยาบาลระหว่างประเทศ

ได้ กาหนดคาขวัญวันพยาบาลสากล

ประจาปี ๒๕๕๘ ว่า “Nurses: A Force for Change:
Cost Effective”

” พยาบาล:

Care Effective,

พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการ

ดูแล ”
กิจกรรมวันพยาบาลสากลปี นี ้

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ รับพระ

กรุณาธิคณ
ุ จาก พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จทรงเปิ ดการประชุม
วิชาการเรื่ อง “พยาบาล: พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดูแล” และ ประทาน
รางวัลพยาบาลดีเด่น ณ

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน่ แขวงหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่

๑๑ พฤษภาคา ๒๕๕๘

พยาบาลดีเด่น ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มี ๒ ประเภทคือ ประเภท

ผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลและประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ทังภาคกลาง
้
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ ๑๐ คน
ที่ได้ รับรางวัลรวมทังสิ
้ ้น ๔๕ คน เป็ น ภาคกลาง
ละ ๑๐ คน

ภาคเหนือ ภาคใต้

สาหรับในปี ๒๕๕๘ นี ้ มีพยาบาลดีเด่น

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

ส่วน ภาคตะวันออก จานวน ๕ คน

เพื่อเป็ นการประกาศเกียรติคณ
ุ พยาบาลผู้

ปฏิบตั ิการพยาบาล และผู้สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ผู้มีผลงาน/ผลงานวิชาการหรื อผลงานสนับสนุน
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลเป็ นที่ประจักษ์ และก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน และ
มีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ ตลอดจนมีสว่ นร่วมในภารกิจของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ

รวมทังได้
้ จดั การประกวดเรี ยงความของนักศึกษาพยาบาล ในหัวข้ อ “ตามรอย...สมเด็จพระ

ศรี นครินทราบรมราชชนนี” เพื่อให้ นกั ศึกษาพยาบาลได้ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี
องค์อปุ ถัมภ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และเสริมสร้ างภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาลให้ เป็ นที่
ประจักษ์ถึงบทบาทของวิชาชีพการพยาบาลที่มีตอ่ สุขภาวะประชาชน
ในนามของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอร่วมชื่นชมยินดีกบั พยาบาลดีเด่น
ทุกท่านที่ได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ และได้ รับรางวัลในครัง้ นี ้ ขอร่วมภาคภูมิใจกับท่านและครอบครัวของ
ท่าน รวมทังหน่
้ วยงานของท่านและเชื่อมัน่ ในคุณความดีที่ทา่ นได้ บาเพ็ญตลอดมาว่าจะเป็ นพลังสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงสุขภาวะของประชาชนให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
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(รอง
ศาสตราจารย์ ดร. จินตนา

ยูนิพนั ธุ์)
นายก
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กาหนดการ
พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการเนื่องในสัปดาห์ วันพยาบาลสากล
เรื่ อง “พยาบาล: พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่ าในการดูแล”
และ
ทรงเปิ ดนิทรรศการวันพยาบาลสากล
ณ ห้ องมิราเคิลแกรนด์ AB โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร
วันจันทร์ ท่ ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
..........................................

เวลา ๑๐.๓๐ น.

- พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จโดย
รถยนต์พระที่นงั่ ถึงโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- รองศาสตราจารย์จินตนา ยูนิพนั ธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศไทยฯ
รองศาสตราจารย์สจุ ิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาล
นางสาวกาญจนา
จันทร์ ไทย
ผู้อานวยการสานักการพยาบาล
พันเอกหญิงอังคณา
สุเมธสิทธิกลุ เลขาธิการสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ และผู้บริ หาร
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เฝ้ารับเสด็จ
- อุปนายกสภาการพยาบาล ผู้อานวยการสานักการพยาบาล
และผู้บริหารโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จขึ ้นชัน้ ๔ (โดยลิฟต์)
- เสด็จเข้ าห้ องมิราเคิลแกรนด์ AB
(ดนตรี บรรเลงเพลงมหาชัย)
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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- เสด็จขึ ้นบนเวที
- ทรงเปิ ดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี
- ทรงคม
- ประทับพระเก้ าอี ้ (บนเวที)
- เลขาธิการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เข้ าเฝ้าถวายสูจิบตั ร
- นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของ
การจัดงานฯ
- ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วนั เพ็ญ ภิญโญภาสกุล กราบทูลเบิก
- นางกมลทิพย์ หิตะนันท์ ประธานฝ่ ายพิธีการ และประธานฝ่ าย
นิทรรศการ เข้ า
เฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ)
ยามยาก
สภากาชาดไทย
-

พยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ

พยาบาลดีเด่น
ด้ านการสร้ าง
ชุมชน และองค์กรปลอดบุหรี่ เข้ ารับรางวัล
(จานวน ๖๕
ราย)
- นักศึกษาพยาบาลผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศการประกวดเรี ยงความ
“ตามรอย...
สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี” เข้ ารับโล่รางวัล
และเกียรติบตั ร
(จานวน ๓ ราย)
- นักศึกษาพยาบาลผู้ได้ รับรางวัลชมเชย เข้ ารับเกียรติบตั ร
(จานวน ๒๗
ราย)
- ผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ ารับของที่ระลึก (จานวน ๕๐ ราย)
- พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ มีพระดารัส
เปิ ดการประชุมฯ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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(จบพระดารัส/ดนตรี บรรเลงเพลงมหาชัย)
- เสด็จลงจากเวที
- เสด็จออกจากห้ องมิราเคิลแกรนด์ AB
- เสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการฯ
- ทรงตัดแถบแพรเปิ ดนิทรรศการวันพยาบาลสากล
(ดนตรี บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ )
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ
- เสด็จไปยังบริเวณที่ฉายพระรูป
- ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ (จานวน ๕ ชุด)
- เสด็จลงชัน้ ๑ (โดยลิฟต์)
(ดนตรี บรรเลงเพลงมหาชัย)
- เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นงั่
- เสด็จกลับ
การแต่ งกาย แต่งเครื่ องแบบปกติขาว
...........................................................

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประกาศสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
เรื่ องแนวปฏิบัตใิ นการคัดเลือกพยาบาลผู้สมควรได้ รับรางวัลพยาบาลดีเด่ น
ในวันพยาบาลสากล ประจาปี ๒๕๕๘
***********************************
เพื่อให้ การดาเนินการคัดเลือกพยาบาลผู้สมควรได้ รับรางวัลพยาบาลดีเด่นในวันพยาบาลสากล
ประจาปี ๒๕๕๘ จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงได้ กาหนดแนว
ปฏิบตั ใิ นการดาเนินการดังต่อไปนี ้
๑
ประเภทและจานวนรางวัล
๑.๑ ประเภท ผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบตั งิ านในสถานบริการ
พยาบาลทังภาครั
้
ฐและเอกชน รวมถึงในสถาบันการศึกษาพยาบาล จานวนภาคละ ๕ รางวัล
๑.๒ ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารพยาบาล หมายถึง ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรื อสถาน
บริการพยาบาลทังภาครั
้
ฐและเอกชน ที่ได้ ให้ การสนับสนุนการปฎิบตั ิการพยาบาล จานวนภาคละ ๕ รางวัล
๒. คุณสมบัตขิ องผู้สมควรได้ รับรางวัลพยาบาลดีเด่ น
๒.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป
๑) เป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒) ไม่เป็ นผู้ต้องโทษ หรื อ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาจริยธรรมทางวิชาชีพ
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะ
๑) มีผลงานดีเด่นในการปฏิบตั ิการพยาบาล/ผลงานทางวิชาการ /
การสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเป็ นที่ประจักษ์แก่สงั คมในขอบเขตของ “พยาบาล: พลังการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดูแล ” ซึง่ ตรงกับหัวข้ อ ของวันพยาบาลสากลในปี
๒๕๕๘ นี ้ว่า “ Nurses: A Force for Change:
Cost

Care Effective,

Effective”
๒) มีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ วิชาชีพการพยาบาลและมีสว่ นร่วมในภารกิจของ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
๓. แนวทางการคัดเลือกผู้สมควรได้ รับรางวัล
๓.๑ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค
ฯ แต่งตังกรรมการพิ
้
จารณารางวัลพยาบาลดีเด่น
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๓.๒ คณะกรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ทาหนังสือถึง
หัวหน้ าพยาบาลของสถานบริการสุขภาพ และหัวหน้ าสถาบันการศึกษาพยาบาล นายกสมาคมศิษย์เก่า
ของสถาบันการศึกษาพยาบาล และผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อในภาคฯ ที่รับผิดชอบ ขอให้ เสนอชื่อผู้สมควรได้ รับ
การพิจารณาให้ รางวัลพยาบาลดีเด่นพร้ อมผลงาน ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๓ คณะกรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น พิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้ รับรางวัลฯ จากรายชื่อและผลงานที่เสนอมา ตามประเภทและจานวนไม่เกินที่กาหนด
ไว้

แล้ วนาเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการอานวยการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

เพื่อการรับรอง ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๔ คณะกรรมการอานวยการของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ รับรองผลการตัดสินคัดเลือกผู้สมควรได้ รับรางวัลพยาบาลดีเด่น และถือว่าเป็ นการสิ ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพนั ธุ์)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประกาศสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่ นของสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
........................................................
ตามที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เรื่ องแนว
ปฏิบตั ใิ นการคัดเลือกพยาบาลผู้สมควรได้ รับรางวัลพยาบาลดีเด่นในวันพยาบาลสากล
๒๕๕๘

ตามประกาศลงวันที่ ๒๓

ประจาปี พ.ศ

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ ดาเนินการพิจารณาคัดเลือก

พยาบาลดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบตั ไิ ปแล้ วนัน้
คณะกรรมการพิจารณาพยาบาลดีเด่นในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
ได้ พิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเทศไทยฯ

บัดนี ้เสร็จสิ ้นลงแล้ ว สมาคมพยาบาลแห่ง

จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฎิบตั ิการพยาบาล และ

ผู้สนับสนุนการปฎิบตั กิ ารพยาบาลประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน ๔๕ คน ดังรายชื่อต่อไปนี ้
๑.๑ พยาบาลดีเด่ น ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคกลาง ได้ แก่
๑.๑.๑ นางสมพร

คาพรรณ์

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงพยาบาลราชวิถี
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๑.๑.๒. พันโทหญิง มันทนา เกวียนสูงเนิน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

๑.๑.๓. นางสาววริ ศรา

ตุวยานนท์

โรงพยาบาลศิริราช

๑.๑.๔ นางสาวอรวรรณ

พิชิตไชพิทกั ษ์

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

๑.๒ พยาบาลดีเด่ น ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคเหนือ ได้ แก่
วุฒิศกั ดิส์ กุล

๑.๒.๑ นางคณิศฉัตร์

โรงพยาบาลฝาง

๑.๒.๒ นางสาวนาฏยา

เอื ้องไพโรจน์

โรงพยาบาลนครพิงค์

๑.๒.๓ นางสาวพรจันทร์

สุวรรณมนตรี

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

๑.๒.๔ นางสุตา

ถือมัน่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลย่านยาว

นากลาง

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๑.๒.๕ นางสุภาภรณ์

๑.๓ พยาบาลดีเด่ น ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคใต้ ได้ แก่
๑.๓.๑ นางบังอร

หนูบรรจง

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

๑.๓.๒ นางอัญชลี

คันธานนท์

โรงพยาบาลพังงา

๑.๓.๓ นางธรรมสรณ์
๑.๓.๔ นางอาสีกี
๑.๓.๕ นางสาวพรทิวา

ขุนรักษ์

บุญโรภาคย์
คงคุณ

โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์
๑.๔ พยาบาลดีเด่ น ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคตะวันออก ได้ แก่
๑.๔.๑ นางพัชรินทร์

พฤทธิพงศ์สิทธิ์

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงพยาบาลระยอง
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๑.๔.๒ นางมาลินี

ทองสุข

โรงพยาบาลชลบุรี

๑.๔.๓ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๕ พยาบาลดีเด่ น ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่
๑.๕.๑ ดร. จงกลนี

จันทรศิริ

โรงพยาบาลขอนแก่น

๑.๕.๒ นายจักรพงศ์

ปิ ตโิ ชคโภคินท์

โรงพยาบาลเขมราฐ

๑.๕.๓ นางประภารัตน์

ประยูรพรหม

โรงพยาบาลชัยภูมิ

๑.๕.๔ นางสาวพรนิภา

หาญละคร

โรงพยาบาลศรี นครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑.๕.๕ นางสาวสัตยา

ไชยเสริฐ

โรงพยาบาล

มุกดาหาร
๒.๑ พยาบาลดีเด่ น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคกลาง ได้ แก่
๒.๑.๑ นางสาวกาญจนี

โอภาสทิพากร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๒.๑.๒

สุธนนันท์

โรงพยาบาลพระนารายณ์

นางวลีรัตน์

มหาราช
๒.๑.๓ ดร. โสภาพันธ์

สอาด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด

นนทบุรี
๒.๑.๔ นางนิภาวรรณ

ศิริประเสริฐ

๒.๑.๕ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดร.ศิริพร
๒.๑.๖

โรงพยาบาลพญาไท ๒

พุทธรังษี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นาวาอากาศเอกหญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

๒.๒ พยาบาลดีเด่ น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ ได้ แก่
๒.๒.๑ นางสาวกอบกุล

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘

สุคนธวาริ นทร์ โรงพยาบาลน่าน
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๒.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา ชาติเชยแดง

คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์ มิค

มหาวิทยาลัยพายัพ
๒.๒.๓ นางวันทนีย์

อิสระไพจิตร์

๒.๒.๔ นางสาวสิริลกั ษณ์

โรงพยาบาลสุโขทัย

สลักคา

โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่
๒.๒.๕ รองศาสตราจารย์อาไพ

จารุวชั รพาณิชกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒.๓ พยาบาลดีเด่ น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ ได้ แก่
๒.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒.๓.๒ นางเยาวดี

ตังจิ
้ ตวิทยา

๒.๓.๓ นางเสริมศรี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
ลิ่มสกุล

โรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า

๒.๓.๔ นางสาวสุวดี

ชูสวุ รรณ

โรงพยาบาลตรัง

๒.๓.๕ นางวราภรณ์

จินตานนท์

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

๒.๔ พยาบาลดีเด่ น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออก ได้ แก่
๒.๔.๑ นางสาวสุชาดา

ศรี รัตนสุคนธ์

๒.๔.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ

โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒.๕ พยาบาลดีเด่ น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้ แก่
๒.๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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๒.๕.๒ นางสาววิไลวรรณ

เนื่อง ณ สุวรรณ

๒.๕.๓ นางวงเดือน

ฤๅชา

โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลชัยภูมิ

๒.๕.๔ นางรุ่งทิวา

ชอบชื่น

โรงพยาบาลศรี นครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒.๕.๕ ดร. ปาริชาติ

มาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

( รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพนั ธุ์ )
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภท
ผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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คาประกาศเกียรติคุณ

นางสมพร คาพรรณ์

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภท ผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................

นางสมพร คาพรรณ์ อายุ ๕๔ ปี ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ
ชานาญการพิเศษ เป็ นหัวหน้ าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยหลังได้ รับยาระงับความรู้ สึก
กลุ่มงานการพยาบาลวิสญ
ั ญี โรงพยาบาลราชวิถี
สาเร็ จการศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั ้นหนึ่ง จากวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
การพัฒนาบริ หารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริ หารศาสตร์ , ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญี วิทยาสาหรับพยาบาล และหนังสืออนุมัติ
เกี่ยวกับความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สาขาการพยาบาลด้ านการให้ ยาระงับความรู้ สกึ จากวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
ขั ้นสูงแห่งประเทศไทย
หน้ าที่รับผิดชอบของนางสมพร คาพรรณ์ สรุ ปได้ ดังนี ้ ส่งเสริ มและสนับสนุน
การพัฒนาและเผยแพร่ ความรู้ ด้านวิชาการ และวิจยั ทางการพยาบาลทั ้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล พัฒนาระบบบริ การวิสญ
ั ญี และส่งเสริ มสนับสนุนงานวิชาการ
ด้ านวิสญ
ั ญีทั ้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลรวมทั ้งส่งเสริ มการเป็ นแหล่งศึกษาดู
งาน, ฝึ กปฏิบตั ิให้ กับนักศึกษาพยาบาลผู้เข้ ารับการอบรมวิสญ
ั ญีพยาบาลทั ้งภาครัฐ
และเอกชน และได้ จดั ทาคู่มือแนวทางปฏิบตั ิงานวิสญ
ั ญีพยาบาลในฐานะรองประธาน
ชมรมวิสญ
ั ญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ยังเป็ นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
วิสญ
ั ญี และวิสญ
ั ญีพยาบาลก้ าวสู่การเป็ นผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขั ้นสูง สาขาการให้ ยา
ระงับความรู้สกึ และเป็ นวิทยากรด้ านวิสญ
ั ญีทั ้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง ในฐานะประธานบริ หารความเสี่ยงกลุ่มภารกิจด้ านการพยาบาล และรอง
ประธานความเสี่ยงโรงพยาบาลราชวิถี ได้ พัฒนาระบบบริ หารความเสี่ยงทั ้งด้ านการ
ค้ นหา ประเมินบริ หารจัดการความเสี่ยง จัดอบรมสร้ างความตระหนัก และพัฒนา
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ระบบสารสนเทศจนเป็ นที่ยอมรับ เป็ นวิทยากรด้ านความเสี่ยงทัง้ ภายในและภายนอก
โรงพยาบาล รวมทั ้งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
และพยาบาลวิสญ
ั ญีในหลายสถาบัน
นางสมพร คาพรรณ์ เป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับด้ านการเป็ นผู้นาวิชาชีพ และมีจิต
อาสาเข้ าช่วยงานวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั ้นสูง, และวิทยาลัยพยาบาลขั ้นสูงแห่งประเทศไทย เป็ นแบบอย่างที่ดีด้าน
การเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และเป็ นตัวอย่างด้ านการพัฒนาองค์ความรู้ เป็ นผู้เรี ยนรู้
เสียสละทุ่มเท เป็ นต้ นแบบในการวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร พัฒนา
ระบบงาน เพื่อการบริ การพยาบาลที่มีคุณภาพ
เป็ นบุคคลที่เก่งงาน เก่งคน
ได้ รับการคัดเลือกเป็ นข้ าราชการดีเด่น ๒ ปี ซ้ อน
นางสมพร คาพรรณ์ เป็ นผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิการพยาบาลที่มีผลงานเป็ นที่
ประจักษ์ และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่นประเภท
ผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล เขตภาคกลาง เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป

คาประกาศเกียรติคุณ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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พันโทหญิงมันทนา เกวียนสูงเนิน
พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภท ผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................

พันโทหญิงมันทนา เกวียนสูงเนิน อายุ ๔๘ ปี ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง
หัวหน้ าหอผู้ป่วย ไอซีย.ู ศัลยกรรม แผนกพยาบาลศัลยกรรม กองการพยาบาล
โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้ า สาเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
กาลังศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ นอกจากนั ้น ยังผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตร และวุฒิบตั ร
ทางการพยาบาลอีกด้ วย
หน้ าที่รับผิดชอบของ พันโทหญิงมันทนา เกวียนสูงเนิน สรุปได้ ดงั นี ้ ปฏิบตั ิการ
พยาบาล โดยใช้ กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ การทาวิจยั และการทา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุม่ โรค
สาคัญ ได้ แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง ลมชัก มะเร็งตับ มะเร็ง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ท่อน ้าดี มะเร็งลาไส้ ใหญ่และทวารหนัก และผู้ป่วย Palliative care ซึง่ ได้ รับคา
ชื่นชม และความไว้ วางใจ จากผู้ใช้ บริการ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้ นาเสนอผลงาน
เวทีการประชุมวิชาการ ทั ้งในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ ยังได้ แสดงบทบาท Nurse
Case Manager ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยผ่าตัดรักษาโรคลมชัก
เป็ นแกนนาในการก่อตั ้ง ชมรมชีวิตใหม่...หลังผ่าตัดโรคลมชัก และแสดงบทบาท
หัวหน้ าทีมการพยาบาล

โดยเป็ นแบบอย่างที่ดี

ในการทา

Pre-Post

Conference,
Quality
Nursing
Round,
Case
Conference, C๓THER-HELP, Clinical Supervision, การ
ใช้ กระบวนการพยาบาลในการปฏิบตั ิงาน การบันทึกทางการพยาบาลที่สะท้ อนปั ญหา
และความต้ องการของผู้ป่วย ครอบคลุมองค์รวม และเป็ นปั จเจกบุคคล นอกจากการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลในโรงพยาบาลแล้ ว ยังได้ ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลือ่ นที่ ร่วมกับ
สมาคมพยาบาลทหารบก และเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจยั แก่นกั ศึกษาพยาบาลระดับ
ปริญญาโทหลายสถาบัน
พันโทหญิงมันทนา เกวียนสูงเนิน ยังได้ รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยาย และฝึ ก
ปฏิบตั ิ ในหัวข้ อ การบันทึกทางการพยาบาล และการนิเทศการพยาบาล ทั ้งภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล สาหรับการทางานด้ านบริการวิชาการนั ้น ได้ รับเชิญเป็ น
วิทยากร บรรยาย เรื่ อง การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท การบันทึกทางการพยาบาล
การนิเทศการพยาบาล และการประกันคุณภาพการป้องกันพลัดตกหกล้ ม ให้ แก่
โรงพยาบาลต่างๆ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชมรมเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สานักการพยาบาล และเป็ นผู้จดั การ
ประชุมวิชาการ The NAT update: Nursing Session ของชมรม
พยาบาลประสาทศัลยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยประสาท
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นประจา ต่อเนื่องมานานกว่า ๑๐ ปี
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พันโทหญิงมันทนา เกวียนสูงเนิน เป็ นผู้มคี วามทุ่มเท เสียสละ เป็ นต้ นแบบใน
การวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลประสาทศัลยศาสตร์
ของแผนก
พยาบาลศัลยกรรม กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า นอกจากนั ้น ยัง
ได้ รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น ศิษย์เก่าพยาบาลกองทัพบกดีเด่น วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก รางวัลพยาบาลทหารบกตัวอย่าง สาขาการบริการทางการ
พยาบาล สมาคมพยาบาลทหารบก เป็ นต้ น
พันโทหญิงมันทนา เกวียนสูงเนิน เป็ นผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล ที่มผี ลงานเป็ นที่
ประจักษ์ และมีจติ อาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบตั ิการ
พยาบาล เขตภาคกลาง เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาววริศรา ตุวยานนท์
พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภท ผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................
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นางสาววริ ศ รา ตุว ยานนท์ อายุ ๓๘ ปี ปั จ จุบัน ด ารงต าแหน่ ง พยาบาล
ผู้ชานาญการพิเศษ งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ส าเร็ จ การศึก ษาหลัก สูต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล ปี ๒๕๔๑
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี
๒๕๕๓ และได้ รับวุฒิบตั รผู้แสดงความรู้ ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (APN) สาขาอายุรศาสตร์ -ศัลยศาสตร์ ปี ๒๕๕๕
หน้ า ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของนางสาววริ ศ รา ตุว ยานนท์ สรุ ป ได้ ดัง นี ้ วาง
แผนการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดอย่างเป็ นระบบ เพื่อดักจับความเสี่ย งที่อาจส่งผล
ให้ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นแก่ ผ้ ูป่ วยในระยะผ่ า ตัด เป็ นกรรมการงานพัฒ นาคุณ ภาพ
กรรมการด้ านวิชาการ และเป็ นหัวหน้ าคลินิค สร้ างงานสังเคราะห์ ในระดับงานการ
พยาบาลผ่าตัด
ทาหน้ าที่กรรมการวารสารพยาบาลศิริราช เพื่อร่ วมพิจารณา
เสนอแนะผลงานวิจัย และช่วยสนับสนุนการสร้ างผลงานวิจัย ของบุคลากรในระดับ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิ ริราช รวมทัง้ เป็ นผู้ท รงคุณ วุฒิ ในการวิจัย แก่ นิ สิต
นักศึกษาระดับปริญญาโทหลายสถาบัน นอกจากนี ้ยังได้ สร้ างผลงานด้ านวิชาการ โดย
การนาหลักฐานเชิงประจักษ์ จากงานวิจยั มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิพยาบาล ด้ วยการ
จัดทาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดผ่านกล้ องวิดิทัศน์
แต่ ง ต าราเรื่ อ ง การพยาบาลผู้ป่ วยผ่ า ตัด ล าไส้ ใ หญ่ ผ่ า นทางกล้ อ งวิ ดิ ทัศ น์ สร้ าง
ผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ แล้ วจานวน ๒ เรื่ อง และกาลังดาเนินการเก็บ
ข้ อมูลอีกจานวน ๑ เรื่ อง
นอกจากการปฏิบัติติงานดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว นางสาววริ ศรา ตุวยานนท์ ยัง
ได้ รับเชิญให้ เป็ นวิทยากรจากหลายหน่วยงานทั ้งภายใน และภายนอกองค์กร เช่น ราช
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และโรงพยาบาล
กรุ งเทพ เป็ นต้ น และยัง ร่ วมเป็ นคณะท างานของสภาการพยาบาล เพื่ อ เสนอร่ า ง
ขอบเขตหน้ าที่ความรั บผิดชอบของพยาบาลในสถานการณ์ ที่ต้องใช้ เทคโนโลยีทาง
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การแพทย์ที่ก้าวหน้ าทันสมัย เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรั บสภาการพยาบาลในการทบทวน
พัฒนาบทบาท และสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพให้ เหมาะสม รวมทั ้งดารงตาแหน่ง
เป็ นอนุก รรมการฝ่ ายปฏิ ค มของสมาคมห้ อ งผ่ า ตัด แห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานของสมาคมฯ ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
ยังสามารถแสดงให้ เห็นถึงความก้ าวหน้ าของวิชาชีพในสายผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล โดย
การไปนาเสนอผลการวิจยั ในระดับนานาชาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น
นางสาววริ ศรา ตุวยานนท์ เป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรั บด้ านการเป็ นผู้นาวิชาชีพ
เป็ นแบบอย่างที่ดีด้านการควบรวมความรู้ด้านวิชาการปฏิรูปสูก่ ารปฏิบตั ิพยาบาล เป็ น
ผู้มีความคิดสร้ างสรรค์เชิงบวกในการทางาน สามารถสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ผ้ รู ่ วมงานใน
การพัฒนาตนเอง มีความทุ่มเท เสียสละ เพื่อพัฒนาการบริ การพยาบาลให้ มีคณ
ุ ภาพ
มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ ทั ้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั ้งมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
และวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยก
ย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล เขตภาคกลาง เพื่อเป็ นเกียรติ
ประวัติสืบไป
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นางสาว อรวรรณ พิชติ ไชยพิทักษ์
พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภท ผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคกลาง
....................................................

นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทกั ษ์ อายุ ๔๒ ปี ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งพยาบาล
ชานาญการพิเศษและผู้ปฎิบตั ิการพยาบาลขั ้นสูง งานการพยาบาลป้องกันโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์ ) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบตั รผู้ปฎิบตั ิการพยาบาลขั ้นสูง (APN)

สาขาอายุรศาสตร์ -ศัลยศาสตร์ จากสภาการพยาบาล และผ่านการศึกษาดูงานด้ าน
Home Parenteral Nutrition จากประเทศโปแลนด์
หน้ าที่รับผิดชอบของนางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทกั ษ์ สรุปได้ ดงั นี ้ ดูแลผู้ป่วย
ทางอายุรกรรมและกลุม่ ผู้ป่วยเฉพาะที่จาเป็ นต้ องให้ สารอาหารทางหลอดเลือดดาที่
บ้ านโดยเตรี ยมความพร้ อมผู้ป่วยในการดูแลตนเองตั ้งแต่อยู่ในโรงพยาบาล ตลอดจน
ติดตามดูแลต่อเนื่องถึงที่บ้าน มีการประสานงานกับบุคลากรอื่นๆในทีมสุขภาพทั ้งใน
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และนอกสถาบันเพื่อวางแผนในการดูแลผู้ป่วย และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เป็ นที่
ปรึกษา
ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องให้ โภชนบาบัดทั ้งที่อยู่ใน
โรงพยาบาลและที่บ้าน ให้ คาปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว รวมถึงบุคลากรในทีม
สุขภาพจากโรงพยาบาลอื่นทั ้งภาครัฐและเอกชน นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทกั ษ์
ยังได้ รับเชิญให้ เป็ นอนุกรรมการวิชาการสมาคมผู้ให้ อาหารทางหลอดเลือดดาและ
ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในนามผู้แทนวิชาชีพพยาบาล เป็ นอนุกรรมการจัดตั ้ง
หลักสูตรฝึ กอบรมพยาบาลขั ้นสูงระดับวุฒิบตั ร (เทียบเท่าปริญญาเอก) สาขาการ
พยาบาลเวชปฎิบตั ิชมุ ชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี เป็ นPreceptorให้ กบั นักศึกษาทั ้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทสาขา
การพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
และครอบครัวที่บ้าน รวมถึงนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆ เขียน
บทความทางวิชาการและงานวิจยั ลงในวารสารโภชนบาบัด รวมทั ้งได้ รับเชิญให้ เป็ น
วิทยากรจากหลายหน่วยงาน อย่างสม่าเสมอต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทกั ษ์ เป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับด้ านการเป็ นผู้นา
วิชาชีพ เป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้ านการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิผล
และมีความคุ้มค่า ในกลุม่ ผู้ป่วยที่มีความจาเป็ นต้ องได้ รับสารอาหารทางหลอดเลือด
ดา
โดยการประยุกต์หลักวิชาการและเป็ นผู้ร่วมทีมที่เป็ นที่ยอมรับของทีมแพทย์
พยาบาล เภสัชกร ผู้ป่วย ครอบครัว เป็ นที่ปรึกษาให้ กบั แพทย์ประจาบ้ านและได้ ขยาย
การให้ บริการจากโรงพยาบาลสูบ่ ้ านภายใต้ การสนับสนุนจากโรงพยาบาลและทีม
อาจารย์แพทย์ รวบรวมองค์ความรู้ร่วมกับทีมงานเขียนเป็ นแนวปฏิบตั ิการพยาบาล
เรื่ อง การให้ สารอาหารทางหลอดเลือดดาส่วนกลางที่บ้านขึ ้น นับเป็ นแนวปฏิบตั ิการ
พยาบาลเล่มแรกของประเทศไทย จากความสนใจด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ มีแนวคิด
ในการป้องการการเจ็บป่ วยด้ วยการออกกาลังกาย จึงคิดริเริ่มและผลิตสื่อวีดิทศั น์จน
สามารถขอลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เรื่ อง“การบริหารกายเพื่อสุขภาพ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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สาหรับผู้สงู อายุ”

และยังได้ รับเชิญจากรายการสโมสรสุขภาพ ให้ เผยแพร่ทาง

สถานีโทรทัศน์ช่อง๙ อสมท. นอกจากนี ้ยังได้ รับคัดเลือกจากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ เป็ นบุคคลต้ นแบบด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ
ในงาน
มหกรรมคุณภาพ
นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทกั ษ์ เป็ นผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลที่มผี ลงานเป็ นที่
ประจักษ์ และมีจติ อาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบตั ิการ
พยาบาล เขตภาคกลาง เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป

คาประกาศเกียรติคุณ
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นางคณิตฉัตร์ วุฒศิ ักดิ์สกุล
พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................

นางคณิตฉัตร์ วุฒิศกั ดิ์สกุล อายุ ๕๐ ปี ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ หัวหน้ างานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร การพยาบาลและผดุงครรภ์
ชั ้นสอง วิทยาลัยพยาบาลพะเยา
ระดับปริ ญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ ชั ้นหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
หน้ าที่รับผิดชอบของนางคณิศฉัตร์ วุฒิศกั ดิ์สกุล ทาหน้ าที่หวั หน้ างานสวัสดิการ
สังคมและประกันสุขภาพ กากับ ควบคุม ดูแล งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลฝาง เป็ นกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาล กรรมการการเงินและการคลัง
(CFO) เลขานุการกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาล และเป็ นเลขานุการชมรม
จริยธรรมและคุณธรรมของโรงพยาบาลฝาง นอกจากนั ้นนางคณิศฉัตร์ วุฒิศกั ดิ์สกุล ยัง
ทาหน้ าที่น ายกสมาคมศิษย์ เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชีย งใหม่ ในฐานะ
นายกสมาคมฯ ได้ จดั โครงการจัดหาทุนการศึกษาวิชาชีพพยาบาล เพื่อช่วยเหลือน้ องที่
ด้ อยโอกาสที่ศึกษาวิชาชีพพยาบาล ระยะโครงการ ๒๕๕๕-๒๕๕๙
วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ดังนี ้ ทุนประจาปี ๒๕๕๕ นักศึกษาพยาบาล ปี ที่
๑-๔ ปี ละ ๑๐ ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท นักศึกษาเวชกิจฉุกเฉิน ปี ที่ ๑-๒ ปี ละ ๑๐
ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท ทุนประจาปี ๒๕๕๖ นักศึกษาพยาบาล ปี ที่ ๔ ปี ละ ๑๔
ทุนๆละ ๗,๐๐๐ บาท ทุนประจาปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ นักศึกษาพยาบาล ปี ที่ ๔ ปี
ละ ๕ ทุนๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็ นคณะกรรมการพิเศษของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เข้ าร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ และเป็ นสมาชิก พอ.สว.
ออกหน่วยเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนีด้วย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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นางคณิศฉัตร์ วุฒิศกั ดิ์สกุล เป็ นผู้ตั ้งใจ ขยัน เสียสละ ในการปฏิบตั ิงานมีผลงาน
ดีเด่นเป็ นจานวนมาก
ได้ รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ได้ แก่รางวัลพยาบาลปฏิบตั ิ
ดี จาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จาก วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
รางวัลคนดีศรี สาธารณสุข จากชมรมจริ ยธรรม
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับพระราชทานเหรี ยญกาชาดสมนาคุณ ชั ้นที่ ๓ รางวัล
อุบาสิกาดีเด่น จากคณะสงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่ รางวัลข้ าราชการผู้ดารงอยู่ในคุณธรรม
จริ ยธรรม จาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลต้ นแบบคนดีศรี เชียงใหม่
จากศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรี เชียงใหม่
คณิศฉัตร์ วุฒิศกั ดิ์สกุล เป็ นผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลที่มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ และ
มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล เขต
ภาคเหนือ เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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คาประกาศเกียรติคุณ

นางสาวนาฏยา เอือ้ งไพโรจน์
พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................

นางสาวนาฏยา เอื ้องไพโรจน์ อายุ ๕๓ ปี ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง พยาบาล
วิชาชีพชานาญการพิเศษ หัวหน้ าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลนคร
พิงค์ เชียงใหม่ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์
ชั ้นสูง วิทยาลัยบรมราชชนนีลาปาง พ.ศ. ๒๕๒๖ ระดับปริญญาโท พยาบาลศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้ รับวุฒิบตั รแสดงความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
(APN) พ.ศ. ๒๕๔๖
หน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบของนาฏยา เอื อ้ งไพโรจน์ สรุ ป ได้ ดั ง นี ้ เป็ นหั ว หน้ าหอ
ผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาทให้ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้ านศัลยกรรมระบบประสาทอายุ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ตัง้ แต่ ๖ ปี ขึน้ ไปเป็ นประธานคณะกรรมการงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการ
ทางการพยาบาลของกลุ่มภารกิจ ด้ านการพยาบาลเป็ นคณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ม
ภารกิ จ ด้ า นการพยาบาล คณะกรรมการพัฒ นางานบริ ก ารคณะกรรมการพัฒ นา
เครื อข่ายคุณภาพการพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวนาฏยา เอื ้องไพโรจน์ มีผลงานด้ านการพัฒนาคุณภาพหลายเรื่ อง ได้ แก่
การพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื ้อปอดอักเสบในโรงพยาบาล
เป็ นงานวิจยั R-๒-R เพื่อพัฒนางานประจา ผลการพัฒนางาน อัตราการติดเชื ้อ
VAP

ลดลงเหลือ ๑๒.๙๔ ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน อัตราการติดเชื ้อ HAP เหลือ

๑.๐๔ ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน ส่งผลให้ ลดอัตราการติดเชื ้อ VAP และ HAP และ
ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดจานวนวันนอนในโรงพยาบาลทาให้ จานวน
เตี ย งหมุน เวี ย นเพื่ อ รองรั บผู้ป่วยใหม่ รวมทัง้ ลดอัต ราตายในผู้ป่วยที่ ใช้ เ ครื่ อ งช่ว ย
หายใจในโรงพยาบาล
นางสาวนาฏยา เอื ้องไพโรจน์ ยังมีกิจกรรมอาสาในการ
ช่วยเหลือเพื่อร่ วมวิชาชีพ การร่ วมในภารกิจของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคเหนือ โดยเป็ นคณะกรรมการอานวยการ ของ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ สาขาภาคเหนือ ตั ้งแต่ ปี ๒๕๔๐ ถึงปั จจุบนั ในตาแหน่งหน้ าที่ เช่น เลขาธิการ
ฝ่ ายวิช าการ ฝ่ ายวารสาร ฝ่ ายสวัส ดิก าร ฝ่ ายทะเบียน เป็ นคณะกรรมการสมาคม
บริหารการพยาบาล ๒๕๕๓-๒๕๕๔
นางสาวนาฏยา เอื ้องไพโรจน์ เป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับในการปฏิบตั ิงาน ขยัน
ตั ้งใจ เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน จนได้ รับรางวัลได้ แก่ได้ รับเลือกเป็ นอาจารย์พี่
เลี ้ยงดีเ ด่นระดับวิทยาลัย จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชีย งใหม่ กรกฎาคม
๒๕๕๓
ได้ รับเลือกเป็ นคนดีศรี สมาคมพยาบาล ภาคเหนือ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ได้ รับรางวัลข้ าราชการดีเด่น ของ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
นางสาวนาฏยา เอื อ้ งไพโรจน์ เป็ นผู้ ปฏิ บัติ ก ารพยาบาลที่ มี ผ ลงานเป็ นที่
ประจักษ์ และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคม
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบตั ิการ
พยาบาล เขตภาคเหนือ เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสาวพรจันทร์ สุวรรณมนตรี
พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................

นางสาวพรจันทร์ สุวรรณมนตรี อายุ ๔๓ ปี ปั จจุบนั ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์ สาเร็ จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทียบเท่าปริ ญญาตรี
การพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั ้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๘ ระดับปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่านการอบรมและได้ รับประกาศนียบัตรการ
พยาบาลทางประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ จากสถาบันประสาทวิทยา พ.ศ.
๒๕๔๔ และ วุฒิบตั รแสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ สาขา สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
(APN) พ.ศ. ๒๕๕๑
หน้ าที่รับผิดชอบ ของ นางสาวพรจันทร์ สุวรรณมนตรี ด้ านปฏิบตั ิการพยาบาล
เป็ นพยาบาลประจาหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ ให้ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
รุนแรง ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ วางแผนให้ การพยาบาลตามปั ญหาผู้ป่วยที่ซบั ซ้ อน
วิกฤติตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ ได้ รับการดูแลที่ถกู ต้ อง ปลอดภัย
นอกจากนั ้นยังทาหน้ าที่สอน นิเทศ ฝึ กอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาล
ให้ บคุ ลากรในโรงพยาบาล และเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั นักศึกษาพยาบาล เป็ นแกนนาในการ
สร้ างแผนงาน ทาแบบประเมินตัวเอง โครงการต่างๆ เพื่อการประกันคุณภาพการดูแล
ในกลุม่ โรคเฉพาะ เป็ นคณะกรรมการและเลขานุการการพยาบาลศูนย์อบุ ตั ิเหตุ ตั ้งแต่
พ.ศ. ๒๕๕๕ –ปั จจุบนั กรรมการพัฒนาศักยภาพทางการพยาบาล รวบรวมศาสตร์
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ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้ องผลงานวิจยั ฯลฯ กรรมการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
พยาบาล กรรมการพิจารณาค่าคะแนน และกรรมการตรวจสอบค่าคะแนนผลการ
ปฏิบตั ิงานกลุม่ ภารกิจด้ านการพยาบาล
นางสาวพรจันทร์ สุวรรณมนตรี มีผลงานดีเด่นเป็ นจานวนมาก ได้ แก่ โครงการ
พัฒนาระบบการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ระดับรุนแรง และ/หรื อ ผู้ป่วยที่
ได้ รับการผ่าตัดสมองโดยญาติมีสว่ นร่วม สรุปผลงานกระบวนการเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพ
และเกิดการพัฒนางานที่รับผิดชอบ ได้ เป็ น ๑) แนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้องกันและ
ลดภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูง สาหรับผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ระดับปานกลาง
และรุนแรง ๒) แนวทางการวางแผนจาหน่ายในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ระดับปาน
กลางที่ได้ รับการผ่าตัดสมอง ๓) เครื่ องมือประเมินความเสีย่ งผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
ก่อนจาหน่ายกลับบ้ าน และคู่มือดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่ผ่าตัดสมอง ๔)
โปรแกรมการมีสว่ นร่วมของญาติ ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ๕) แผน
จาหน่ายในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ระดับปานกลางที่ได้ รับการผ่าตัดสมอง ร่วมกับทีมสห
สาขา ๖) ระบบส่งต่อการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ระดับรุนแรงหรื อผู้ป่วยที่ได้ รับการ
ผ่าตัดสมองโดยมีญาติมีสว่ นร่วม เกิดประโยชน์ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาสุขภาวะ
ประชาชน ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่มีภาวะวิกฤติ ได้ รับการดูแลที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง โดย
ทีสหวิชาชีพ ทาให้ ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนที่ป้องกันได้ ลดอัตราตาย ญาติมีความมัน่ ใจ
ในการดูแลญาติได้
จากผลงานดังกล่าวข้ างต้ น ของ นางสาวพรจันทร์ สุวรรณมนตรี และกิจกรรมจิต
อาสา เช่น การช่วยประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจาปี โดยการติด
โปสเตอร์ เพื่อ กระตุ้น ส่งเสริ มความสามั คคี ความร่ วมมือในวิช าชีพในการเข้ าร่ วม
กิจกรรม เข้ าร่ วมกิจกรรมปลูกต้ นไม้ คืนสู่ธรรมชาติกบั ทีมอนุรักษ์ ธรรมชาติ จังหวัด
นครสวรรค์ ที่บึงบรเพ็ชร ในวันพยาบาลแห่งชาติ การเขียนบทความเพื่อนาความรู้ สู่
ประชาชน ผ่าน web

site
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ถูกต้ องโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรื่ อง การดูแลแผลด้ วยตนเอง เป็ นต้ น ทาให้
ได้ รับรางวัล ได้ แก่ ๑) เกี ยรติบตั ร บุคคลดีเด่นของหน่วยงาน ด้ านพฤติกรรมบริ การ
(ESB award ๓ ปี ) จาก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ๒) รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ การนาเสนอผลงานวิชาการเครื อข่ายวิจัยโรงพยาบาลภาคเหนือ ประเภท
Oral presentation ๓) ประกาศเกียรติคณ
ุ และเงินรางวัลจานวน ๕,๐๐๐
บาท ให้ แก่หน่วยงาน ในโอกาสได้ รับคัดเลือกให้ นาเสนอผลงาน เรื่ อง “การวางแผน
จาหน่ายในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่ได้ รับการผ่าตัดสมอง” และ เรื่ อง “ถอดรหัส Code
TBI ในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่ได้ รับการผ่าตัดสมองก่อนจาหน่ายกลับบ้ าน” ในงาน
HA National forum ครัง้ ที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลาดับ จากโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์
นางสาวพรจัน ทร์ สุว รรณมนตรี เป็ นผู้ป ฏิ บัติ ก ารพยาบาลที่ มี ผ ลงานเป็ นที่
ประจักษ์ และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบัติการ
พยาบาล เขตภาคเหนือ เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป
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คาประกาศเกียรติคุณ

นางสุตา ถือมั่น
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พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................

นางสุตา ถือมัน่
อายุ ๕๖ ปี ปั จจุบนั ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง พยาบาล
วิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลย่านยาว อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศณียบัตร การผดุงครรภ์สาธารณสุข
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต ๙ จังหวัดยะลา ระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผ่านการอบรมเฉพาะทางและได้ รับ
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถเฉพาะทาง คือ ๑)

หลักสูตรจิตเวช

หลักสูตร ๓ เดือน จาก โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ๒) หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพทุ ธชิน
ราชร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ๓) หลักสูตรการดูแลจัดการผู้ป่วยรายกรณี
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จากโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก ๔) หลักสูตรเวชปฏิบตั ิครอบครัว จากโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก
หน้ าที่รับผิดชอบ ของ นางสุตา ถือมัน่ คือ ให้ บริการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ตามมาตรฐานวาชีพ ให้ บริการทั ้งในสถานบริการและในชุมชน โดยปฏิบตั ิการ
พยาบาลครอบคลุม ๔ มิติ ได้ แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ โดยเน้ นการดาเนินโครงการต่างๆ และมีงานวิจยั
ที่จะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหลายโครงการ ได้ แก่
๑) โครงการปั จจัยคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ ส่งผลในการดูแลผู้ป่วย คือ มีความ
พึงพอใจในชีวิตด้ านต่างๆ และการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
๒) การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่งผลใน
การดูแลผู้ป่วย คือ ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานในการดูแลสุขภาพประชาชนอายุ ๔๐ ปี ขึ ้น
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ไป และมีความรู้ ทักษะที่ถกู ต้ องในการตรวจคัดกรองเพื่อค้ นหากลุม่ เสี่ยง ส่งเสริม
พฤติกรรมที่ถกู ต้ อง สร้ างความตระหนักให้ ประชาชน
๓) การสร้ างครอบครัวให้ เป็ นครอบครัวส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางสุขภาพ
วิถีไทย ภายใต้ เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลในการดูแลผู้ป่วย คือ กลุม่ แม่บ้านมีความ
ตื่นตัวและเห็นความสาคัญของการสร้ างครอบครัวให้ เป็ นครบครัวส่งเสริมสุขภาพโดย
ใช้ ภมู ปิ ั ญญาและวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔)สารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุ่นในตาบลย่านยาว
สรุปผล จากความคิดเห็นและพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุ่น จึงมีการส่งเสริมความรู้
เพื่อสร้ างความตระหนักในการป้องกัน
และจัดทาแผน/โครงการแก้ ไขปั ญหาการ
ตั ้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไป
๕) ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเอง
และการรับรู้สขุ ภาวะต่อระดับน ้าตาลในเลือด ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการควบคุม
โรคเบาหวานชนิดที่ ๒ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลย่านยาว เป็ นการทาวิจยั กึ่ง
ทดลอง หลังได้ รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเอง
และการรับรู้สขุ ภาวะ ผู้ป่วยมีคะแนนเฉลีย่ ระดับน ้าตาลในเลือดลดลง แต่ยงั เกินค่า
เป้าหมาย มีความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ เพิ่มขึ ้น จึง
ต้ องมีการสนับสนุนการใช้ โปรแกรมฯ ต่อไป
๖) การมีเพศสัมพันธ์และการคุมกาเนิดของวัยรุ่นในตาบลย่านยาว เป็ นการ
วิจยั เชิงสารวจ ผลการวิจยั ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกาเนิดของ
วัยรุ่น เป็ นวัยที่สมุ่ เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ จึงควรมีการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้ างความ
ตระหนักในการป้องกัน และเป็ นข้ อมูลการจัดทาแผน/โครงการแก้ ไขปั ญหาการตั ้งครรภ์
ในวัยรุ่นต่อไปในอนาคต
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๗) โครงการสร้ างสุข...ด้ วยรอยยิ ้ม โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ ๘ พ. ช่วยใน
การปฏิบตั ิงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสุขภาพได้ ๘) นวัตกรรมที่นอนบอลลูนน ้า
เพื่อสุขภาพป้องกันแผลกดทับ สาหรับผู้พิการหรื อผู้ป่วยเรื อ้ รัง
นอกจากนั ้นนางสุตา ถือมัน่ ได้ มีกิจกรรมอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วม
วิชาชีพ และร่วมในภารกิจของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯเป็ นประจา อาทิ
การประสานงานการทากิจกรรมทุกกิจกรรมของสมาคมฯพยาบาล เชื่อมโยงกับ
เครื อข่าย สมาคมพยาบาลจังหวัดสุโขทัย เขตสุขภาพที่ ๒ ส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม
พยาบาลฯ องค์กรวิชาชีพพยาบาล ทั ้งด้ านบริหาร บริการ วิชาการ เพื่อเสริมสร้ าง
องค์กรพยาบาลให้ เข้ มแข็ง สร้ างชื่อเสียงให้ หน่วยงานองค์กรภายนอกเห็นเชิงประจักษ์
วิชาชีพ เช่น ผลงานด้ านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม พลังเครื อข่ายการทางานของ
องค์กรพยาบาล รวมทั ้งเป็ นจิตอาสาช่วยเหลือองค์กรภายนอกต่างๆ ด้ วย
จากผลงานของ นางสุตา ถือมัน่ เป็ นผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลที่มผี ลงานเป็ นที่
ประจักษ์ มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบตั ิการ
พยาบาล เขตภาคเหนือ เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป
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นางสุภาภรณ์ นากลาง
พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคเหนือ
....................................................

นางสุภาภรณ์ นากลาง อายุ ๔๗ ปี ปั จจุบนั ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง พยาบาล
วิชาชีพชานาญการ งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สาเร็ จ การศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
เทียบเท่าปริญญาตรี วิทยาลัยบรมราชชนนีพทุ ธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ปริ ญญาตรี
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับ
ปริ ญ ญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาการพยาบาลอายุ ร ศาสตร์ แ ละ
ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านการอบรมได้ รับ
วุฒิบตั รการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในภาวะวิกฤติ วิทยาลัย
บรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้ องเรี ยนเขตหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
วุฒิบตั รการ
พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตั ิทั่วไป (การรักษาโรคเบื ้องต้ น) วิทยาลัยบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ และได้ รับ วุฒิบตั ร แสดงความรู้ความสาสมารถ
เฉพาะสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน (APN)
หน้ าที่รับผิดชอบของ นางสุภาภรณ์ นากลาง ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งพยาบาล
วิชาชีพชานาญการ งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ พยาบาลผู้ปฏิบัติ ก ารพยาบาลขัน้ สูง (APN) สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิชุมชน พื ้นที่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท่าพล และโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลยางลาด ตาบลระวิง เครื อข่ายสุข ภาพอาเภอเมือง
โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบ งานพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบงานโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รั ง
งานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ าย งานวิจยั ทางการ
พยาบาล สาธารณสุขและระบบสุขภาพในชุมชน ในเครื อข่ายบริ การสุขภาพอาเภอ
เมือง และรับผิดชอบ ศูนย์การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลชุมชน และงานควบคุม
คุณภาพการพยาบาล ในเครื อข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองและจังหวัดเพชรบูรณ์
นอกจากนัน้ นางสุภาภรณ์ นากลาง ยังทาหน้ าที่ เป็ น เลขานุการคณะทางาน
ควบคุมคุณภาพการพยาบาลในชุมชนเครื อข่ายบริ การสุขภาพอาเภอเมืองและจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ คณะท างานที ม ศู น ย์ คุ ณ ภาพ โรงพยาบาลเพชรบู ร ณ์ พยาบาลผู้
ประสานงานการดูแลผู้ป่วยเรื อ้ รังและการรักษาโรคเบื ้องต้ น ระหว่างทีมสหสาขาและ
ภาคี เครื อ ข่าย วิทยากรพัฒนาศักยภาพให้ ความรู้ และฝึ กทักษะให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ที ม
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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สุขภาพนาสู่การดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน วิทยากรพัฒนาศักยภาพให้ ความรู้
และฝึ กทัก ษะให้ แ ก่ แ กนน าสุข ภาพในชุม ชนและภาคี เ ครื อ ข่ ายน าสู่ก ารดูแ ลผู้ป่วย
ครอบครัวและชุมชน ผู้นิเทศงานการดูแลต่อเนื่ องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนเครื อข่าย
บริการสุขภาพอาเภอเมืองและจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้นิเทศงานพัฒนาคุณภาพและพัฒนา
ระบบการดูแลโรคเรื อ้ รั งเครื อข่ ายสุข ภาพอ าเภอเมือง กรรมการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพื่อพัฒนาศูนย์สขุ ภาพชุมชนเครื อข่ายบริ การสุขภาพอาเภอเมืองและ
จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ และนิเทศการฝึ กประสบการณ์ อาจารย์พิเศษสอนพยาบาล
หลักสูต รการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตั ิทั่วไป (การรักษาโรคเบื ้องต้ น) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จัด ร่ ว มกับ ส านัก งานสาธารณสุข จัง หวัด เพชรบูร ณ์ เป็ นผู้
ประสานงานหลัก ในการจัด อบรมพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิ บัติ (การรั ก ษาโรค
เบื ้องต้ น) การอบรมหลักสูตรพยาบาลผู้จดั การรายกรณี โรคเรื อ้ รัง ของเครื อข่ายจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็ นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลโรคเรื อ้ งรัง ระดับชุมชน
และ ระดับประเทศ โดยสานักการพยาบาล เป็ นคณะกรรมการพัฒนาด้ านวิชาการ
และความก้ าวหน้ าของวิชาชีพพยาบาล ของสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย
ทั ้งนี ้ยังมีผลงานวิจยั ทางการพยาบาลชุมชนเพื่อพัฒนางานประจา จนเกิดผลลัพธ์ ที่ดี
ต่อผู้รับบริการทั ้งด้ านภาวะสุขภาพ ความพึงพอใจในบริการและคุณภาพชีวิต
จากผลงานของ นางสุภาภรณ์ นากลาง เป็ นที่ประจักษ์ จึงได้ รับรางวัลและ
เกียรติบตั รจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้ รับเลือกเป็ น Best
Practice ของกรมอนามัยด้ านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชนที่เข้ มแข็ง
พึง่ พาตนเองได้ ในปี ๒๕๕๔ ได้ พฒ
ั นางานประจาสูก่ ารเป็ นนวัตกรรม:การพัฒนา
ระบบการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสูช่ มุ ชน ได้ รับรางวัลจาก สปสช.เขต ๒
พิษณุโลก เป็ น Good Practice และได้ รับคัดเลือกเป็ น Best Practice
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๔
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
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นางสุภาภรณ์ นากลาง เป็ นผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลที่มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ มีจิต
อาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล เขต
ภาคเหนือ เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป
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นางบังอร หนูบรรจง
พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภทผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................

นางบังอร หนูบรรจง ปั จจุบนั เป็ นพยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มภารกิจด้ าน
การพยาบาล โรงพยาบาลชุม พรเขตรอุด มศัก ดิ์ จัง หวัด ชุม พร ส าเร็ จ การศึ ก ษา
พยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั ้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา การศึกษา
เฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
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หน้ าที่รับผิดชอบปั จจุบนั เป็ นพยาบาลประจาการ งานผู้ป่วยใน รับผิดชอบศูนย์
ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่ องที่บ้าน โดยดาเนินงานทัง้ ในโรงพยาบาลและในชุมชน ด้ วยการ
ดาเนินการและกาหนดแผนการปฏิบตั ิงานและวางระบบการทากระบวนการวางแผน
จาหน่ายผู้ป่วย ( Discharge plan)
ดาเนินการในคลินิกเตรี ยมผู้ป่วย
ก่อนจาหน่ายกลับบ้ าน ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
ในเขตอาเภอเมือง อีกทั ้งสร้ างเครื อข่ายดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ในจังหวัดชุมพร มีการปฏิบตั ิ
กิ จ กรรม และควบคุม ติ ด ตาม แก้ ไ ขปั ญ หาในการด าเนิ น งาน รวมถึ ง พัฒ นาวิ ธี
ดาเนินงาน เป็ นที่ปรึ กษา แนะนา ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบในงาน นอกจากนีม้ ีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อขอความ
ร่วมมือในการดาเนินงานดูแลผู้ป่วยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นางบัง อร หนูบ รรจง มี ผ ลงานเด่ น และได้ รั บ รางวัล เป็ นเกี ย รติ ป ระวัติ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านเป็ นจ านวนมากได้ แก่ รางวั ล หั ว หน้ าที ม ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลดี เ ด่ น
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ภาคใต้
รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาบริ การพยาบาล
ระดับผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล ภาคใต้ รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการบริ การพยาบาล
ประเภทผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล เขต ๖
รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน
ประเภท CQI
จังหวัดชุมพร รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
จังหวัดชุมพร รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจยั จังหวัดชุมพร รางวัลชนะเลิศ
ผลงานวิจยั ระดับเขต ๖,๗ รางวัลชนะเลิศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุม ชน
เขต ๖ รางวัลชนะเลิศ ผลการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน ระดับเขต ๖
รางวัล รองชนะเลิศ ผลงานพัฒ นาคุณ ภาพ การพยาบาลในชุมชน ของส านัก การ
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ได้ รับคัดเลือก ให้ นาเสนอผลการดาเนินงาน แบบ oral
presentation ในงานประชุมวิชาการ HA Forum ครัง้ ที่ ๑๐และ ๑๑
อี ก ทัง้ ยังได้ รับ เกี ย รติ น าเสนอผลงานพัฒ นาคุณ ภาพต่ างๆ จากสมาคมพยาบาล ฯ
สานักการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข ทั ้งในระดับ เขต และระดับประเทศ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘

Page ๔๖

นอกจากการมีผลงานในหน้ าที่รับผิดชอบแล้ วยังเป็ นวิทยากร ด้ านสุขภาพจิต
การให้ คาปรึ กษา การดูแลผู้ป่วยในชุมชน การเยี่ ยมบ้ าน การดูแลผู้สูงอายุ อย่าง
ต่อเนื่อง ให้ กบั หน่วยงานต่างๆทั ้งในหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ รวมถึง
เป็ นกรรมการร่ ว มมื อ กั บ งานอื่ น ๆในการด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ การดู แ ลผู้ ป่ วยเช่ น
กรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล กรรมการพัฒนาคุณภาพบริ การสุขภาพใน
ชุมชน กรรมการดาเนินงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
กรรมการงานดูแลผู้
พิการ
กรรมการดาเนินงานดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง กรรมการดาเนินงานดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กรรมการดาเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื อ้ รัง
กรรมการดาเนินงานดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เป็ นต้ น
นางบังอร หนูบรรจง เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานพยาบาล ด้ วยความมีมานะ อดทนและ
เสียสละ เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่ วมงาน มีผลงานที่ประจักษ์ ต่อสังคม สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบตั ิการ
พยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป

คาประกาศเกียรติคุณ
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นางอัญชลี คันธานนท์
พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภท ผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................
นางอัญชลี คันธานนท์ ปั จจุบันดารงตาแหน่ง หัวหน้ าพยาบาลอาชีวอนามัย
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพังงา สาเร็ จการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล วิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต (สาธารณสุข
ศ า ส ต ร์ ) เ อ ก สุ ข ศึ ก ษา แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร รมศ า ส ต ร์ ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาล อาชี
วอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้ าที่รับผิดชอบปั จจุบนั ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นพยาบาลอาชีวอนามัย ประจากลุม่
งานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพังงา ดูแลรับผิดชอบ งานคลินิกอาชีวเวชกรรม/คลินิก
โรคจากการทางาน งานส่งเสริมสุขภาพและฟื น้ ฟูสภาพวัยทางาน งานอาชีวป้องกัน
และควบคุมโรค งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม งาน อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและอนามัยสิง่ แวดล้ อม ให้ การตรวจ ประเมิน คัดกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้ อมูลและปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลให้ กบั ผู้ป่วย โดยใช้ ความรู้ด้านการพยาบาลอาชี
วอนามัยขั ้นสูง ใช้ เครื่องมือพิเศษในการตรวจวินิจฉัย คัดกรองโรคจากการทางาน ทั ้ง
กลุม่ ประชาชนทัว่ ไป พนักงานในสถานประกอบการ กลุม่ อาชีพทั ้งในระบบและนอก
ระบบ
นางอัญชลี คันธานนท์ ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ ที่มคี วามรับผิดชอบสูง ได้ แก่ หัวหน้ าศูนย์รับ
แจ้ งเหตุและสัง่ การระดับจังหวัด
เลขานุการศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพโรงพยาบาลพังงา
หัวหน้ าคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง หัวหน้ าคลินิกศัลยกรรมกระดูก เลขานุการศูนย์
มิตรภาพบาบัด/จิตอาสา หัวหน้ างานพัฒนาบุคลากร และหัวหน้ าพยาบาลอาชีวอนา
มัยโรงพยาบาลพังงา
ได้ พฒ
ั นางานในความรับผิดชอบทุกหน้ าที่ให้ ก้าวหน้ าด้ วยดี
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ได้ รับรางวัลแห่งความสาเร็ จเช่น รางวัลศูนย์รับแจ้ งเหตุและสัง่ การดีเด่น ระดับเขต การ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลผ่านการประเมินและรับรองตลอดมา รวมทั ้งได้ จดั ทา
และพัฒนาแนวทางการบริการผู้ป่วยนอกแผนกอายุร กรรมเฉพาะทาง แนวทางการคัด
กรอง/เฝ้าระวังผู้ป่วยอายุรกรรมเฉพาะทางที่เสี่ยงสูงในกลุม่ Top ๕ Disease
พัฒนางานบริการสูง่ านวิจยั
เพื่อคุณภาพที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและองค์กร
ได้ แก่ CQI; LEAN ระบบบริการด่านหน้ าโรงพยาบาลพังงา การพัฒนาระบบ
ริหารจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลพังงา ประสิทธิผลการลดระยะเวลารอรับบริการ
งานด่านหน้ า ต้ นทุนกิจกรรม Activity Based Cost การพยาบาลผู้สงู อายุ
กระดูกข้ อสะโพกหักที่มีโรคเรื อ้ รังร่วมด้ วย: รายงานผู้ป่วย ๓ ราย การวิเคราะห์ต้นทุน
โรงพยาบาลพังงาปี ๒๕๕๕ และการพัฒนางานคลินิกโรคจากการทางาน ปี ๒๕๕๗
นางอัญชลี คันธานนท์ เคยได้ รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานวิชาการ
ระดับโรงพยาบาล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดผลงานทางวิชาการ
ระดับจังหวัด รับรางวัลโล่ห์และเข็มเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ปี
๒๕๕๖ สาขาผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาลดีเด่น ระดับทุติยภูม/ิ ตติยภูมิ รางวัลพยาบาลดีเด่น
จังหวัดพังงา ประกาศเกียรติคณ
ุ ผู้มีจิตอาสา เสียสละ อุทิศตนและมีคณ
ุ ปู การต่องาน
ด้ านการแพทย์ฉกุ เฉิน ได้ รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญชั ้น ๕
นางอัญชลี คันธานนท์ นอกจากมีผลงานในหน้ าที่รับผิดชอบและสังคมแล้ ว ยัง
อุทิศตนช่วยงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ โดยร่วมทา
กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางการพยาบาล เช่น ร่วมจัดกิจกรรมต้ านมะเร็งเต้ านม
มะเร็งปากมดลูก เนื่องในวันพยาบาลสากล ให้ ความร่วมมือในการเลือกผู้สมัครเข้ าเป็ น
กรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ ร่วมสร้ างจิตอาสา
ในการเป็ นต้ นแบบลดละเลิกบุหรี่ ให้ ความร่วมมือในการศึกษาวิจยั ของสมาคมฯ เช่น
วิจยั เกี่ยวกับการดูแล ปั ญหาอุปสรรคในการูแลผู้ประสบพิบตั ิภยั สึนามิ เป็ นต้ น
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นางอัญชลี คันธานนท์ มีผลงานดีเด่นเป็ นที่ประจักษ์ ชดั ต่อสังคม สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่น ประเภท ผู้ปฏิบตั ิการ
พยาบาล เขตภาคใต้ เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ บื ไป
คาประกาศเกียรติคุณ

นางธรรมสรณ์ ขุนรักษ์
พยาบาลดีเด่ น ปี ๒๕๕๘
ประเภท ผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เขตภาคใต้
....................................................

นางธรรมสรณ์ ขุนรักษ์ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งพยาบาลชานาญการ หอผู้ป่วยนรี
เวช ฝ่ ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาเร็จการศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้สงู อายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการบริหารทางการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้ าที่รับผิดชอบปั จจุบนั ด้ านบริการพยาบาล ปฏิบตั ิหน้ าที่ ณ หอ
ผู้ป่วยนรี เวช รับผิดชอบปฏิบตั ิงานผลัด เช้ า-บ่าย-ดึก ให้ บริการผู้ป่วยที่เป็ นโรคทาง
ระบบสืบพันธุ์สตรี ร้ อยละ๘๐ เป็ นผู้ป่วยมะเร็ง ส่วนใหญ่สง่ ต่อจากโรงพยาบาลทัว่
ภาคใต้ ที่ต้องการการดูแลยุ่งยากและซับซ้ อน ด้ านบริหาร ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
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รองหัวหน้ าหอผู้ป่วยและผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ
งานที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรี เวช
ระยะท้ าย(Palliative care)ทั ้งในระดับหอผู้ป่วยนรี เวช หอผู้ป่วยอื่นๆ ฝ่ าย
บริการพยาบาล และอาคารเย็นศิระ กรรมการ Palliative care ฝ่ ายบริการ
พยาบาล กรรมการเพื่อพัฒนา Palliative care คณะแพทยศาสตร์ และ
อาสาสมัครรับบริจาคดวงตา สภากาชาด อาจารย์พิเศษหลักสูตรผู้ชว่ ยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็ นแกนนากลุม่
อาสาสมัครอาคารเย็นศิระ ประสานงานร่วมมือกับสมาคมสิทธิ์เก่า คณะพยาบาล
ศาสตร์ งานสิทธิประโยชน์ผ้ ปู ่ วยคณะเภสัชกรรมงานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดกิจกรรมดูแลผู้ป่วยและครอบครัว และจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาให้ กบั นักศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ อาคารเย็นศิระเป็ นแหล่งฝึ ก และเรี ยนรู้จิตอาสาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางธรรมสรณ์ ขุนรักษ์ เป็ นผู้ที่การพัฒนาตนเอง มีสว่ นร่ วมในการ
พัฒนางาน พัฒนาบุคลากรพัฒนาระบบการดูแลประคับประคองในคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และส่งเสริมจิตสาธารณะในกลุม่ บุคลกร นักศึกษา ประชาชน
ทัว่ ไป ตลอดจนกลุม่ ผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลซึง่ กันและกันทั ้งที่โรงพยาบาล ใน
ชุมชนเย็นศิระ และชุมชนของตนเอง อย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ เป็ นพยาบาลดีเด่น ประเภท ผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล
เขตภาคใต้ เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป
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