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ประวตัิและผลงาน “แพทย์สตรีดีเด่น” 2560 

สาขา การบริหาร/บริการ 

1. ประวตัิส่วนตัวและครอบครัว 

ช่ือ     พญ.สมพิศ  นามสกุล   จ  าปาเงิน      อาย ุ 52  ปี 
ต าแหน่ง / หนา้ท่ี         นายแพทย ์ระดบัเช่ียวชาญ  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
คู่สมรส                        นายสุพจน์  จ  าปาเงิน มีบุตรชาย  2 คน   

       2.    วุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

พ.ศ.2532   ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  
พ.ศ.2537   อนุมติับตัร สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงเวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก แพทยสภา 
พ.ศ.2545   อนุมติับตัร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา  
พ.ศ.2546   ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
พ.ศ.2557   หลกัสูตรผูบ้ริหารการแพทยแ์ละสาธารณสุขระดบัสูง กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2559   หลักสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผูบ้ริหารระดับสูง              

รุ่นท่ี 5 สถาบนัพระปกเกลา้-แพทยสภา  
       3.     ประวตัิการท างาน 

พ.ศ. 2532 – 2546      งานเวชปฏิบติัทัว่ไป โรงพยาบาลบางปลามา้ สนง.สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2546 – 2556       ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหนองหญา้ไซ  สนง.สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2556 – 2557       ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ  และรักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาลอู่ทอง    สนง.สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลอู่ทอง    สนง.สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี 

       4.      ประวตัิการท างานทีส่ าคัญ 

พ.ศ.2559-ปัจจุบนั   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี  
พ.ศ.2547-ปัจจุบนั   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ.2556-2560       คณะกรรมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ.2544 –ปัจจุบนั คณะกรรมการการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างหลกัประกนัสุขภาพ 

ของประชาชาชนทุกคน จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ.2559-ปัจจุบนั   คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติและระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board : 

DHB) อ าเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ.2559-ปัจจุบนั   คณะอนุกรรมการพฒันาระบบบริการสุขภาพ จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ.2559-ปัจจุบนั   คณะกรรมการและคณะท างานพฒันาระบบริการสุขภาพ (CSO) จ.สุพรรณบุรี 
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พ.ศ. 2560               คณะท างานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหน่วยงานดา้นความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว
ในเขตพื้นท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทองและเตรียมความพร้อมในการพฒันาสู่เมือง
ปลอดภยั 

พ.ศ. 2558 -ปัจจุบนั คณะท างานพฒันาระบบสุขภาพอ าเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี 5 
พ.ศ.2559-ปัจจุบนั คณะกรรมการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอ าเภอเขต

สุขภาพท่ี 5 
พ.ศ.2559-2560      คณะตรวจราชการและนิเทศงานร่วมตรวจราชการ 
พ.ศ.2548-ปัจจุบนั คณะกรรมการกลางชมรมผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2556                คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล (หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.2557) 
พ.ศ.2560                       คณะท างานพฒันาเกณฑม์าตรฐานหน่วยบริการในสังกดั สนง.ปลดักระทรวง 

สาธารณสุข  
       5.     เกยีรติประวตัิ / รางวลัทีเ่คยได้รับ 

พ.ศ.2547                 รางวลัผูน้ าดีเด่นไดรั้บการยกยอ่ง“หน่ึงในแผน่ดิน” ผูส้ร้างผลงาน ๕ ส. ดีเด่น 
ระดบัประเทศ 

พ.ศ.2548            รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเด่น 
พ.ศ.2548            รางวลัครอบครัวประชาธิปไตยตวัอย่าง จดัโดยส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์

แห่งชาติและ สนง.ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
พ.ศ.2550                       เขม็เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีท าคุณประโยชน์แก่แผน่ดิน จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ.2551           รางวลัโล่เกียรติคุณ บุคคลดีเด่นในสาขาการพฒันาชุมชน มอบโดยสโมสรโรตาร่ี 

ป่าเลไลย ์จ.สุพรรณบุรี      
พ.ศ.2551           รางวลั “สตรีไทยดีเด่น” จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ ์
พ.ศ.2551           รางวลั “คนดีศรีสาธารณสุข” ของกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการ

พฒันาจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2555          รางวลั “ตาราอวอร์ด” จากเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลยั (บุคคลผูป้ลุกหวัใจ

สังคมดว้ยหวัใจโพธิสัตว)์ 
พ.ศ.2556         รางวลัอาจารยพ์ิเศษดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทุนเจา้พระยาเสด็จ      สุ

เรนทราธิบดี 
พ.ศ.2558         เขม็เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีท าคุณประโยชน์แก่แผน่ดิน จ.สุพรรณบุรี  
พ.ศ. 2559 รางวลั “คนดีแทนคุณแผน่ดิน” โครงการแทนคุณแผน่ดิน โดยเครือเนชัน่  
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 6. ผลงานเด่น / ผลงานทีภ่าคภูมิใจ 

พ.ศ.2547       โรงพยาบาลหนองหญา้ไซ 1 ใน 3 น าร่อง โครงการพฒันาการจดัการเชิงกลยุทธ์ของ
สถานบริการ   สุขภาพต้นแบบ  จากส านักพฒันาระบบบริการสุขภาพ (สรส.) 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นการพฒันาความสามารถด้านการบริหารจดัการเชิงกล
ยุท ธ์ตามแนวทางของ  Malcolm  Balbridge  National Quality Award / Thailand 
Quality Award (TQA) เป็นตน้แบบและเป็นวทิยากรใหก้บักระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.2547      โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ผ่านการรับรองผลงานป้ายทองในโครงการทดแทน
พระคุณแผ่นดิน  เป็นองค์กรท่ีมีการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. ดีเด่น ระดบั 5 ดาว  
และ บริหารโครงการสามประสาน พัฒนาองค์กรและคุณภาพบริการเพื่อมุ่ง              
สู่มาตรฐานสากล (5 ส) ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่นท่ีว่าการอ าเภอหนองหญา้ไซ  
สถานีต ารวจภูธรหนองหญ้าไซ    สาธารณสุขอ าเภอหนองหญ้าไซ และสถานี
อนามยัทุกแห่งในอ าเภอหนองหญา้ไซ ไดรั้บรางวลั ป้ายทอง ในโครงการทดแทน
พระคุณแผ่นดินจากสถาบนัพฒันาคุณภาพขั้นพื้นฐานร่วมกบัสถาบนั การจดัการ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต (HMPI) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ปี 2548 

พ.ศ.2547    โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 1 ใน 6 น าร่องโครงการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
เครือข่าย (HNQA) โรงพยาบาลเครือข่ายในภาคกลางได้รับรางวลัโรงพยาบาล
คุณภาพมาตรฐาน บริการสาธารณสุข ปี 2549,  2550  และปี  2554 พ.ศ.2552   และ
2553  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอหนองหญา้ไซ น าร่องพฒันามาตรฐานเครือข่ายปฐม
ภูมิ (Node PCA) จนเป็นท่ีศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ  

พ.ศ. 2556   โรงพยาบาลอู่ทองไดรั้บรางวลัพื้นท่ีตน้แบบดีเด่นแห่งชาติ ดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยพ์ื้นบา้น  และการแพทยท์างเลือก   

พ.ศ. 2558   โรงพยาบาลอู่ทองไดรั้บรางวลัพื้นท่ีตน้แบบดีเด่นแห่งชาติดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ชนะเลิศระดับเพชร กรมพัฒนา
การแพทยแ์ผนไทย และ การแพทยท์างเลือก 

พ.ศ.2558     รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวด การดูแลผูป่้วยแบบ  Palliative Care  งาน 
Siriraj Palliative Care Day  2015 

พ.ศ. 2558    ผา่นการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นสุขศึกษา ระดบั ดีมาก 
พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลอู่ทองส่งทีมเรียนรู้  (LT) เขา้ร่วมโครงการเสริมสมรรถนะการบริหาร

จัดการระบบสุขภาพระดับอ า เภอ (District Health Management Learning หรือ 
DHM) ส าหรับทีมน า ในพื้นท่ีท่ีท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ “ระบบสุขภาพ
ระดับอ า เภอ (รสอ.)” หรือ “District Health System (DHS)”  โดยสถาบันพฒันา
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สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล  เป็นศูนยป์ระสานงานและจดัการการเรียนรู้ 
(LCC) มีทีมเรียนทั้งหมด 8 ทีม 

พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลอู่ทองพฒันาจากการเป็นทีมเรียนรู้ (LT)  เป็นศูนยป์ระสานงานและ
จดัการการเรียนรู้ (LCC) มีทีมเรียนทั้งหมด 10 ทีม โดยประสานการมีส่วนร่วมกบั
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และวทิยาลยัการสาธารณสุขสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2559 ได้รับรางวลัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพแห่งชาติ  (HPHNQC) ระดบัดีมาก 

พ.ศ. 2559    โรงพยาบาลตน้แบบดา้นโภชนบ าบดั โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงระดบัประเทศ 
จากกรมอนามยั     

พ.ศ.2559     รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ ระดบัดีเด่น ประเภท การพฒันาการบริการท่ีเป็นเลิศ    
“รักษาฉบัไว  ปลอดภยั ถึงบา้น” ทีมวางแผนการจ าหน่าย 

6. ผลงานเด่น / ผลงานทีภ่าคภูมิใจ (ต่อ) 
พ.ศ.2559     รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ ระดบัดี ประเภท รางวลันวตักรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ  

“มหศัจรรยเ์จลวา่นพระฉิม”  
พ.ศ.2559     รางวลัชนะเลิศการประกวดการดูแลผูป่้วยแบบ Palliative Care งาน Siriraj Palliative 

Care Day 2016 
พ.ศ.2559    โรงพยาบาลอู่ทองผา่นการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Reaccreditation คร้ังท่ี 2  จาก

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ธนัวาคม  2559 
พ.ศ.2560     รางว ัลเครือข่ายระบบสุภาพอ าเภอ DHS ดีเด่น ระดับเขต งาน HA NATION 

FORUM  2017   
7. หลกัการท างาน และความมุ่งหวงัในอนาคต  

หลกัการท างาน             “ท าวนัน้ีใหดี้กวา่เม่ือวาน และพรุ่งน้ีตอ้งดีกวา่วนัน้ี”   
 “พรุ่งน้ียงัมีหวงั”     

ความมุ่งหวงัในอนาคต มีสัญญาเกียรติยศวา่จะท างานเพื่อชาวชนบท 

                       

 


