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ประวตัิและผลงาน  

แพทย์สตรีดีเด่น 2560 ด้านพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 

ช่ือ พญ.วจิิตรา  แพงขะ   อายุ  48 ปี  

ต าแหน่งปัจจุบัน ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลน ้าหนาว จ.เพชรบูรณ์  

ประวตัิการศึกษาของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

ปี วฒิุการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
   2537 แพทยศาสตรบณัฑิต             มศว.ประสานมิตรวชิรพยาบาล 
   2556 อนุมติับตัร เวชศาสตร์ครอบครัว             วทิยาลยัเวชศาสตร์ครอบครัว 

ประวตัิการท างาน 

ปี ต าแหน่ง หน่วยงาน 
2553- ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ โรงพยาบาลชุมชนน ้าหนาว รพ.น ้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ 
2552- 2553 นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 

หวัหนา้ศูนยคุ์ณภาพรพ.เพชรบูรณ์ 
รพ.เพชรบูรณ์ 

ปี 2549- 2552 นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 
แพทยป์ระจ าศูนยแ์พทยชุ์มชนวงัชมภู 

รพ.เพชรบูรณ์ 

ปี 2548-2549 นายแพทยช์ านาญการ 
รองหวัหนา้เวชกรรมสังคม รพ.เพชรบูรณ์ 

รพ.เพชรบูรณ์ 

ปี 2545 - 2548 นายแพทยช์ านาญการ 
แพทยป์ระจ ารพ.ต าบลท่าอิบุญ 
(รพ.สต.แห่งแรกของไทย) 

รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

ปี 2537-2541 นายแพทย ์4 รพ.แม่จนั จ.เชียงราย 
 

ผลงาน 

อ าเภอน ้ าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นอ าเภอท่ีกนัดารและอยู่ห่างไกลจากจงัหวดัท่ีสุดของจงัหวดั

เพชรบูรณ์ คือ อยูห่่างจากจงัหวดัเพชรบูรณ์ 145 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง ภายใตว้ิสัยทศัน์ “เป็น

โรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพ เจา้หน้าท่ีเก่ง ดี มีความสุข และประชาชนพึงพอใจ” โดยการน าของ พญ.วิจิตรา 
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แพงขะ ผูอ้  านวยการ รพ.น ้ าหนาว ร่วมกบัคณะเจา้หนา้ท่ีและภาคีเครือข่ายไดร่้วมกนัพฒันาโรงพยาบาลน ้ า

หนาว  รพ.สต. และชุมชนน ้ าหนาว ไปเจือจางปัญหาความขาดแคลนกนัดารเหล่านั้นให้ดูเบาลง  ลดความ

เป็นภาระและความห่วงใยของผูบ้งัคบับญัชา รวมทั้งดูแลสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพไม่ไดด้อ้ยกว่าใน

พื้นท่ีท่ีมีความพร้อมดา้นต่าง ๆ มากกวา่  ดว้ยกลวิธีต่าง ๆ ทั้งดา้นบริหาร และบริการ มีรูปแบบและผลงานท่ี

ชดัเจน ดงัน้ี 

ด้านบริหาร 

1. การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กท่ีสุดในเขตบริการสุขภาพท่ี 2 จนผ่านการรับรองคุณภาพ 

และไดรั้บการแนะน าจากทีมประเมินของ สรพ.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในดา้นการพฒันาคุณภาพให้แก่

รพ.ท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั  

2. การบริหารการงานการคลงัใหร้พ.ขนาด 10เตียง  ทุรกนัดารระดบั 2 และประชากรนอ้ย ให้องคก์รอยู่

รอด  ไม่เป็นภาระต่อราชการ ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ ปี 2553 ถึงปัจจุบนั  

3. พฒันากายภาพโรงพยาบาลให้พอเพียง สวยงาม และปลอดภยั เหมาะสมกบับริบท โดยอาศยัความ

ร่วมมือจากชุมชนเป็นหลกั ท าให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานในดา้นการจดัการอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

ไม่เป็นภาระดา้นค่าใชจ่้ายของโรงพยาบาลท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั  

4. บริหารทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน  ใหพ้อเพียง พร้อมใชท้ั้งในรพ.และกระจายสู่ รพ.สต.

อยา่งเหมาะสม  

5. พฒันาส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลให้สวยงามตามวิถีธรรมชาติและใช้พื้นท่ีของรพ.ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ในโครงการ “ แหล่งอาหารปลอดภยัภายใตแ้บรนดน์ ้าหนาว” 

6. บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีขาดแคลน ประสบการณ์นอ้ย และมีอตัรายา้ยสูง ให ้“เก่ง ดี และมี

ความสุข” 

7. การสร้างความร่วมมือจากองค์กรภายนอก ภายใตห้ลกัการ “ผูใ้ห้ย่อมเป็นท่ีรัก”และ “สุดเขตอ าเภอ

คือร้ัวของ รพ.” 

8. การเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีพอเพียงคู่กับธรรมชาติท่ีย ัง่ยืน รวมทั้ งการน า

ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้นมาให้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อองคก์ร ต่อตนเอง ต่อส่ิงแวดลอ้ม

และขยายสู่ชุมชน เพื่อการรักษาธรรมชาติใหย้ ัง่ยนื  
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9. การขบัเคล่ือนงาน palliative care จงัหวดัเพชรบูรณ์ให้ทุก รพ.มีระบบงาน บุคลากร และเวชภณัฑ์ท่ี

พอเพียง พร้อมใช ้ 

10. การบูรณาการงานสาธารณสุขร่วมกบัภาคีเครือข่าย ขบัเคล่ือนในรูปของ “บวร”              

ด้านบริการ (รักษา และสร้างเสริมสุขภาพ) 

1. การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพเด็กพิการ โดยการจดัระบบบริการเพื่อดูแลเด็กท่ีมีความตอ้งการ

เฉพาะภายในอ าเภอน ้าหนาวร่วมกบัโรงเรียน  

2. การสร้างเสริมสุขภาพเด็กดา้นร่างกาย ทกัษะภาษาองักฤษ และทกัษะกีฬาภายใตโ้ครงการ “ทรีอิน
วนั”ร่วมกบัต ารวจและครู  

3. การพฒันาแนวทางแพทยท์างเลือก  แนวทางวิถีพุทธ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กบังานสาธารณสุข  

4. การจดัระบบริการทนัตกรรมท่ีมีผลงานดีเยีย่มในจงัหวดั   
5. การดูแลช่วยเหลือผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส และผูย้ากไร้ ร่วมกบังานมหาดไทยและหน่วยงานภาครัฐ

อ่ืนๆ  
6. การพฒันาศกัยภาพชุมชนใหมี้ทกัษะดา้นการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
7. การดูแลผูพ้ิการหูร่วมกบัมูลนิธิ    
8. การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยกิจกรรมการผลิตยาหม่องไพล 

เพื่อใชใ้นโรงพยาบาลและจ าหน่ายในชุมชน    
9. การขยายระบบบริการสู่ชุมชนท่ีกนัดาร สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช) ร่วมกบัภาคเอกชน 
10. จดัระบบบริการท่ีเหมาะสมกบับริบท ส่งผลให้มีผลลพัธ์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบ

สุขภาพพอเพียง เป็นธรรม เพื่อท่ีจะน าสู่สังคมสุขภาวะ  

รางวลัเกยีรติยศทีไ่ด้รับ 

ปี ช่ือรางวลั หน่วยงานผูม้อบ 
2557 ประกาศเกียรติบตัรการช่วยเหลือสถานีต ารวจน ้าหนาว สถานีต ารวจน ้าหนาว 
2558 ประกาศสดุดีหน่วยราชการดีเด่น ของอ าเภอน ้าหนาว ปี 2558  คณะสงฆจ์งัหวดั

เพชรบูรณ์ 
2559 รางวลัชนะเลิศการประกวด Best practice การบริหารจดัการ

การเงินการคลงั  
 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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2558 เกียรติบตัรหน่วยงานท่ีช่วยเหลืองานของดีน ้าหนาว ท่ีวา่การอ าเภอน ้าหนาว 
2556 รางวลัคุณภาพการบริหารระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ จ.

เพชรบูรณ์ (PHQA ) 
สสจ.เพชรบูรณ์ 

2558 รางวลัคุณภาพการบริหารระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ จ.
เพชรบูรณ์ (PHQA ) 

สสจ.เพชรบูรณ์ 

2556 รางวลัชนะเลิศการน าเสนอผลงาน  
Phetchabun District Health System Management Quality 
Award  : PHQA 

สสจ.เพชรบูรณ์ 

2557 รางวลัรองชนะเลิศการน าเสนอผลงาน  
Phetchabun District Health System Management Quality 
Award  : PHQA 

สสจ.เพชรบูรณ์ 

2558 รางวลัรองชนะเลิศการน าเสนอผลงาน  
Phetchabun District Health System Management Quality  
Award  : PHQA 

สสจ.เพชรบูรณ์ 

2557 รางวลับุคลาการดีเด่น สาขาผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัเพชรบูรณ์ และเขตบริการสุขภาพท่ี 
2   ปี 2557 

จงัหวดัเพชรบูรณ์  
และเขตบริการสุขภาพ
ท่ี 2    

2558 เขม็เชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญชั้น 5 สถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ 

2559 รางวลัชนะเลิศการประกวดผลงาน Best Practice การบริหาร
การเงินการคลงัของหน่วยบริการ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ปี 2559 

สสจ.เพชรบูรณ์ 

2559 รางวลัชยันาทนเรนทร ระดบัจงัหวดั สสจ.เพชรบูรณ์ 
2559 รางวลัชยันาทนเรนทร ระดบัจงัหวดั เขตบริการสุขภาพท่ี 2 
2560 รพ.ผา่นการรับรองคุณภาพ ( HA ) สรพ. 

 

 


