
                 สมาคมพยาบาลด้านการป้องกนัและควบคมุโรคติดเช้ือ (สพปร.) 
                   Nursing Association for Prevention and Control of Infections (NAPCI) 

                         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
                        โทรศัพท์ 082 – 4726946 

 

บัตรลงคะแนนเลือกต้ัง 
คณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 

 วาระปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

กติกา      ขอให้ท่านเลือกผู้ท่ีมีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสมาคม ฯ โดย X (กากบาท) ทับหมายเลขของผู้ท่ีท่านต้องการ 
     สนับสนุนและไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการ ฯ   จ านวนไม่เกิน  ๑๕  ท่าน  ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ   บัตรลงคะแนนที่ใช้เคร่ืองหมายอื่น/ไม่เป็นไปตามกติกานี้   ถือเป็นโมฆะ 
 
หมายเลข ช่ือ – สกุล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

หมายเลข ช่ือ – สกุล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

1 

 

นางกาญจนา  คชินทร 
ข้าราชการบ านาญ 
อดีตหัวหน้างานโรคติดเช้ือ 
โรงพยาบาลศิริราช 
อดีตรองประธานชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 

2 

 

นางกุลดา พฤติวรรธน์ 
หัวหน้าพยาบาล 
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 
อดีตประธานชมรมพยาบาลควบคุม
การติดเช้ือฯ ปี 2548 -2551  
และ ปี 2554 - 2561 
รักษาการนายกสมาคมฯ  
ปี 2561 - ปัจจุบัน 

3 

 

นางสาวจรรยา   จารโยภาส 
ท่ีปรึกษาด้านงาน IC และ 

การตรวจรับรองมาตรฐาน 

โรงพยาบาล 
บริษัทท่ีปรึกษาเอมมิตรจ ากัด 

อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 

4 

 

นางจุฑารัตน์ ไกรศรีวรรธนะ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลนอร์ทอิสเทอรน์ 
วัฒนาการแพทย์ จ.อุดรธานี 
อดีตประธานชมรมพยาบาล                 
ควบคุมการติดเช้ือฯ  
ปี 2552 -2553 

 

 

 

 

 

 



หมายเลข ช่ือ – สกุล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

หมายเลข ช่ือ – สกุล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

5 

 

นางสาวดารารัตน์ ด ารงกุลชาติ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 
อดีตกรรมการสมาคมฯ 

6 

 

นางชลดา   ผิวผ่อง 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 
 

7 
 

 

นางสาวเทพนิมิตร จุแดง 

งานโรคติดเช้ือ 

โรงพยาบาลศิริราช 
อดีตกรรมการสมาคมฯ 
 

8 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ 
เกษตร์ภิบาล   
อาจารย์ประจ าคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิต สาขา IC 
อดีตกรรมการสมาคมฯ 

9 

 

ดร.นาตยา ปริกัมศิล 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 
คณะกรรมการ ICN Forum 
 

10 

 

นางเนาวนิตย์ พลพินิจ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล                  
ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ 

โรงพยาบาลอุดรธานี 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 
 

11 

 

นางสาวพรนภา   เอี่ยมลออ 
หัวหน้างานการพยาบาล 
ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธาน ี
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 

12 

 

พ.อ.หญิง ไพจิตต์ เพิ่มพูน 
หน่วยป้องกันและควบคุม 
โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเลข ช่ือ – สกุล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

หมายเลข ช่ือ – สกุล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

13 

 

ดร.ภัทรารัตน์   ตันนุกิจ 
ท่ีปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรม             
เพื่อความยั่งยืน (RISC) 
อดีตผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้าน 
IC และด้านการพัฒนาทรัพยากร          
บุคคล ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลกลาง 

14 

 

นางรัชนีย์ วงค์แสน 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
โรงพยาบาลนครพิงค์  
จ.เชียงใหม่ 
อดีตเลขาฯสมาคมฯ 
กรรมการ ICN Forum 

15 

 

นางรีนา ฉันทแดนสุวรรณ    
ท่ีปรึกษาฝ่ายการพยาบาลและ 
หน่วยควบคุมการติดเช้ือ 
โรงพยาบาลสิรินธร 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 

16 

 

นางวารุจีย์ ชูจิตร์ 
ข้าราชการบ านาญ 
กรรมการสมาคมนักบริหาร 
การพยาบาล 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 

17 

 

นางวราภรณ์   เทียนทอง 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
สถาบันบ าราศนราดูร 
คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการนโยบายด้ือยา 
ต้านจุลชีพแห่งชาติ 
อดีตรองประธานชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 

18 

 

นางวราภรณ์ ประทุมนันท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 

19 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  
เลิศวัฒนวิลาศ 

อาจารย์และกรรมการบริหาร              
หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาล 
ผู้ป่วยติดเช้ือและการควบคุม 
การติดเช้ือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อดีตกรรมการสมาคมฯ 
 

20 

 

พ.ต.อ.หญิง วิสิฏฐ์ศรี เพ็ญโภไคย 
หัวหน้างานห้องฉุกเฉิน  
และพยาบาลควบคุมโรคติดเช้ือ 
โรงพยาบาลต ารวจ 
 

 

 

 

 

 



หมายเลข ช่ือ – สกุล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

หมายเลข ช่ือ – สกุล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

21 

 

นางศิริรัตน์ เชาวรัตน์ 
พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ 

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ 
จ.อุบลราชธานี 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 
 

22 

 

นางสาวศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ ์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
หัวหน้างานจ่ายกลาง 
โรงพยาบาลสระบุรี 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 

23 

 

นางสุนันทา พานทอง 
งานป้องกันและควบคุม                         
การติดเช้ือ 
โรงพยาบาลควนโดน จ.สตูล 

24 

 

นางสาวสุจินดา  ธิติเสรี 
ข้าราชการบ านาญ อดีตหัวหน้า
กลุ่มงานการพยาบาล IC 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 
 

25 

 

นางสุรีรักษ์  อจลพงศ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
โรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 
อดีตกรรมการสมาคมฯ 
 

26 

 

นางสุรัชวดี รักด้วง 
รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

หัวหน้างานป้องกันและควบคุม
การติดเช้ือในโรงพยาบาล  

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง 

27 

 

นางสุภาพ   ล้ิมเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
และงานบริการเครื่องช่วยหายใจ 
โรงพยาบาลนครปฐม 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 
 

28 

 

นางสมบูรณ์ นันตโลหิต 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
จ.อุบลราชธานี 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 

 

 

 

 

 

 



หมายเลข ช่ือ – สกุล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

หมายเลข ช่ือ – สกุล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

29 

 

นางอมาวสี   กมลสุขยืนยง 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
จ.จันทบุรี 
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 
 

30 

 

นางอารีย์  กุณนะ 
หัวหน้าหน่วยควบคุมและ 
ป้องกันโรคติดเช้ือ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่
อดีตกรรมการชมรมพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือฯ 
อดีตกรรมการสมาคมฯ 
 

31 

 

นางสาวเอมิกาญ ไชคินี 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล IC 
โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า                   
จ.นนทบุรี 
กรรมการ ICN Forum 
 

   

 
 

ลงช่ือ…………………………………..………………ผู้เลือกตั้ง รหัสสมาชิก.................................    วันท่ี……………มกราคม ๒๕๖๒ 
(.........................................................) 

 

กรุณาส่งบัตรที่ลงคะแนนแล้วกลับมายังชื่อและที่อยู่ด้านหลัง   ภายในวันที่  ๒๕  มกราคม ๒๕๖๒ 


