
เรียนหัวหนากลุมงาน หัวหนางาน 

                     ขอความกรุณาตรวจสอบความถูกตอง และสามารถเพ่ิมเติมในสวนท่ียังลงไมครอบคลุม 

เกียรติประวัติ/รางวัล และผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล เกียรติประวัติ/รางวัล และผลงานท่ีภาคภูมิใจ       ปท่ีไดรับ 

1. นางวัลภา  วิเศษศุกล 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

รางวัลพยาบาลดีเดนระดับจังหวัด 

สาขาหัวหนาพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชน 

        2547 

2. นางวัลภา  วิเศษศุกล 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวด

ผลงานวิจัย 

เรื่อง ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม การดู 

แลตนเองของผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการสอน

โดยใชส่ือประสม 

       2549 

3 นางวัลภา  วิเศษศุกล 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

ตัวแทนหัวหนาพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ   เสนอ

ชื่อพยาบาลท่ีสมควรไดรับรางวัลพยาบาลดีเดน

ของกระทรวงสาธารณสุข  รางวัล  เพชรกาสะลอง  

ระดับจังหวัด ประเภทรางวัล ผูบริหารการ

พยาบาลในชุมชน 

ระดับ หัวหนาพยาบาลในชุมชน 

       2557 

4. นางวัลภา  วิเศษศุกล 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

พยาบาลท่ีสมควรไดรับรางวัลพยาบาลดีเดนของ

กระทรวงสาธารณสุข  รางวัล  เพชรกาสะลอง       

ระดับเขต 10  

ประเภทรางวัล ผูบริหารการพยาบาลในชุมชน 

ระดับ หัวหนาพยาบาลในชุมชน   

       2557 

5. นางวัลภา  วิเศษศุกล 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

ตัวแทนหัวหนาพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ 

สงผลงานพยาบาลท่ีสมควรไดรับรางวัลพยาบาล

ดีเดน 

ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย  สาขาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเภทรางวัล ผูบริหารการพยาบาลในชุมชน 

ระดับ หัวหนาพยาบาลในชุมชน 

       2557 



6. นางวัลภา  วิเศษศุกล 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

พยาบาลท่ีสมควรไดรับรางวัลพยาบาลดีเดนของ

สภาการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  รางวัล        

ระดับประเทศ 

ประเภทรางวัล ผูบริหารการพยาบาลในชุมชน 

สภาการพยาบาลระดับ หัวหนาพยาบาลในชุมชน   

       2557 

7. นางวัลภา  วิเศษศุกล 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

ศิษยเกาพยาบาลดีเดน 80 ป ของวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2558 

7. นางมธุรส  เทศะบํารุง รางวัลพยาบาลดีเดนระดับจังหวัด  

กลุมผูบริหาร/หัวหนางาน 

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

2548 

8. นางสมจันทร  บัวเขียว รางวัลพยาบาลดีเดนระดับจังหวัด “สาขาการบริการ

พยาบาล” กลุมผูบริหารการพยาบาลในระดับปฐมภูม ิ

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

         2552 

9. นางจุฑามาศ  อานไธสง รางวัลพยาบาลดีเดนระดับจังหวัด  

กลุมผูบริหาร/หัวหนางาน 

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

         2553 

10. นางรัตนา  วรสาร รางวัลพยาบาลดีเดนระดับจังหวัด  

กลุมผูบริหาร/หัวหนางาน 

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

       2554 

11. นางมะลิวาส  สุทธิพันธ รางวัลพยาบาลดีเดนระดับอําเภอ กลุมผูปฏิบัติการ 

ผลงานเรื่องผลการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมตอการ

ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี2 

โรงพยาบาลขุขันธ 

2555 

12. นายธนะพัฒน  พุฒิพงศปกรณ รางวัลพยาบาลดีเดนระดับจังหวัด   

กลุมผูบริหาร/หัวหนางาน 

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

2556 

13. นางสาวนุชจรี  ปรือปรัง รางวัลพยาบาลดีเดนระดับจังหวัด  

กลุมผูปฏิบัติการ 

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

2556 

14. นางคําปอง  สอนสระค ู รางวัลลูกจางดีเดนระดับจังหวัด  

 

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

2556 

15. นางมะลิวาส  สุทธิพันธ ผลงานวิชาการ การดําเนินงานสุขภาพดีวิถีชีวิต

ไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขต   

2555 



16. นางณัฐชยา  สารภาพ รางวัลชนะเลิศสุขภาพจิต    ระดับเขต   
 ผลงานเรื่อง...................................................................  

2555 

17. นางมะลิวาส  สุทธิพันธ ความสามารถในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  และ เปน

ตัวแทนนําเสนอในงานวิชาการ  International  

Nurse  Occupation  Conference  2556  ณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย   

2556 

18. นางมะลิวาส  สุทธิพันธ ผลงานคุณภาพการดูแลผูปวยเบาหวาน Terumo 

Care Team Award 2013 ชนะเลิศระดับ

โรงพยาบาลชุมชน จากสมาคมผูใหความรู

เบาหวาน 

2556 

19. นางมะลิวาส  สุทธิพันธ ผานการรับรองคลินิกเบาหวานคุณภาพและ การใหความรู

ผูปวยโรคเบาหวาน จาก สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล  (องคกรมหาชน) ป ๒๕๕๖ 

2556 

20 นางอําภา  ทวีพันธ  

 

นําเสนอผลงานวิชาการระดับเขต เรื่อง แมหลังคลอด

ปลอดภัยไมตกเลือด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เขต 10  

2557 

21 นางสมใจ  ทองมนต รางวัลพยาบาลดีเดนระดับอําเภอ 
ผลงานเรื่อง.......................................................................  

2557 

22 หนวยงาน EMR  
ผลงานเรื่อง.......................................................................  

 

23 นางโชติยา ศิลาภา 
 

รางวัลพยาบาลดีเดนระดับอําเภอ 
ผลงานเรื่อง.......................................................................  

2555 

24 นางโชติยา  ศิลาภา รางวัลชนะเลิศการประกวดนําเสนอผลงาน

วิชาการมหกรรมวิชาการประเภทบรรยายระดับ

พบส.โซน3 เรื่อง โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด

ผูปวยโรค COPD 

2553 

25 นางโชติยา  ศิลาภา รางวัลชนะเลิศการประกวดนําเสนอผลงานวิชาการ

ระดับกระทรวงเรื่อง โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปอด

ผูปวยโรค COPD 

2554 

26 นางสาวสุชาดา  พวงมาล ี รางวัลชมเชยนวัตกรรม IV IC ในงานมหกรรม

วิชาการ ระดับจังหวัด 

 

27 นางสุภา ผาสุข 
 

รางวัลพยาบาลดีเดนระดับจังหวัดการบริการ

พยาบาลสาขาปฐมภูมิ 

2557 

28 หนวยงาน  PCU  
ผลงานเรื่อง.......................................................................  

 

29 หนวยงาน IC รางวัลพยาบาลดีเดนระดับอําเภอ 2557 



ผลงานเรื่อง....................................................................... 

 
30 หนวยงาน  CSG  ผลงานเรื่อง.......................................................................     

31 หนวยงาน  ยาเสพติด 

นางนพนิต เหลาแค 

 
ผลงานเรื่อง.......................................................................  

   

32 นางอังคณาลักษณ แสวงดี 

 

รางวัลพยาบาลดีเดนระดับอําเภอ 

ผลงานเรื่อง.......................................................................  

2558 

33 นายธนพัฒน พุฒิพงษปกรณ 

 

รางวัลพยาบาลดีเดนระดับ อําเภอ 

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

2556 

 นางภาผอง  แสนทวีสุข 

 

รางวัลพยาบาลดีเดนระดับ อําเภอ 

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

2558 

 นางภาผอง  แสนทวีสุข 

 

ขาราชการดีเดนกลุมผูบริหาร จากมูลนิธิ

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

2558 

 นางมะลิวาส สุทธิพันธ  ผูจัดการจัดการรายกรณีผูปวยเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูงท่ีมีผลงานเดน ไดรับคัดเลือกเปน

ตัวแทนประเทศไทยเขารวมประชุม Diabetes 

world congress 2013 ณ เมลเบิรน ประเทศ

ออสเตรเรีย  

2556 

 นางมะลิวาส  สุทธิพันธ ขาราชการดีเดนกลุมผูปฏิบัติ จากมูลนิธิ

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ผลงานเรื่อง การบูรณาการสรางสุขภาพดีวิถีชีวิต

ไทยภายใตแนวคิดระบบสุขภาพอําเภอ  

2558 

 นางช่ืนจิต   ชาญจิตร ขาราชการดีเดนกลุมผูบริหาร ระดับหัวหนางาน 

จากมูลนิธิสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

2559 

 นางสุภา ผาสุข 

นางช่ืนจิต   ชาญจิตร 
 

รางวัล DSC  วัณโรค โรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

2558 

 นางสุภา ผาสุข 

นางช่ืนจิต   ชาญจิตร 
 

รางวัล โรงพยาบาลดูแลหวงใยใสใจปองกันเอดสใน

สถานท่ีทํางาน 

2560 

 นางนพนิต เหลาแค รางวัลพยาบาลดีเดนระดับ อําเภอ 

ผลงานเรื่อง....................................................................... 

2560 

 นางอนุชฑิตา ศรีมงคล   

    

 


