ประวัติและผลงาน “แพทย์ สตรีดีเด่ น” 2560
สาขา การบริหาร/บริการ
1. ประวัติส่วนตัวและครอบครัว
ชื่อ
พญ.สมพิศ นามสกุล จาปาเงิน อายุ 52 ปี
ตาแหน่ง / หน้าที่
นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
คู่สมรส
นายสุ พจน์ จาปาเงิน มีบุตรชาย 2 คน
2. วุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.ศ.2532
พ.ศ.2537
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2559

ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมตั ิบตั ร สาขาเวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก แพทยสภา
อนุมตั ิบตั ร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารการแพทย์และสาธารณสุ ขระดับสู ง กระทรวงสาธารณสุ ข
หลัก สู ตรประกาศนี ย บัต รธรรมาภิ บ าลทางการแพทย์ส าหรั บผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง
รุ่ นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า-แพทยสภา
3. ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2532 – 2546
พ.ศ. 2546 – 2556
พ.ศ. 2556 – 2557

งานเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป โรงพยาบาลบางปลาม้า สนง.สาธารณสุ ข จ.สุ พรรณบุรี
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ สนง.สาธารณสุ ข จ.สุ พรรณบุรี
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ และรั ก ษาการในตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลอู่ทอง สนง.สาธารณสุ ข จ.สุ พรรณบุรี
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลอู่ทอง สนง.สาธารณสุ ข จ.สุ พรรณบุรี
4. ประวัติการทางานทีส่ าคัญ
พ.ศ.2559-ปัจจุบนั
พ.ศ.2547-ปัจจุบนั
พ.ศ.2556-2560
พ.ศ.2544 –ปัจจุบนั
พ.ศ.2559-ปัจจุบนั
พ.ศ.2559-ปัจจุบนั
พ.ศ.2559-ปัจจุบนั

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนสงวนหญิง จ.สุ พรรณบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนกรรณสู ตศึกษาลัย จ.สุ พรรณบุรี
คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ.สุ พรรณบุรี
คณะกรรมการการดาเนิ นงานตามนโยบายรัฐบาลในการสร้ างหลักประกันสุ ขภาพ
ของประชาชาชนทุกคน จ.สุ พรรณบุรี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ และระบบสุ ขภาพอาเภอ (District Health Board :
DHB) อาเภออู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ จ.สุ พรรณบุรี
คณะกรรมการและคณะทางานพัฒนาระบบริ การสุ ขภาพ (CSO) จ.สุ พรรณบุรี
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พ.ศ. 2560

คณะทางานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่ พิเศษเมื องโบราณอู่ท องและเตรี ย มความพร้ อมในการพัฒนาสู่ เมื อง
ปลอดภัย
พ.ศ. 2558 -ปัจจุบนั คณะทางานพัฒนาระบบสุ ขภาพอาเภอและระบบบริ การปฐมภูมิ เขตสุ ขภาพที่ 5
พ.ศ.2559-ปัจจุบนั
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การปฐมภู มิ และเครื อข่ ายระบบสุ ขภาพอ าเภอเขต
สุ ขภาพที่ 5
พ.ศ.2559-2560
คณะตรวจราชการและนิเทศงานร่ วมตรวจราชการ
พ.ศ.2548-ปัจจุบนั
คณะกรรมการกลางชมรมผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2556
คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่น กรองหลัก สู ต รแพทยศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ.2557)
พ.ศ.2560
คณะทางานพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริ การในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข
5. เกียรติประวัติ / รางวัลทีเ่ คยได้ รับ
พ.ศ.2547
พ.ศ.2548
พ.ศ.2548
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551
พ.ศ.2551
พ.ศ.2551
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559

รางวัลผูน้ าดีเด่นได้รับการยกย่อง“หนึ่งในแผ่นดิน” ผูส้ ร้างผลงาน ๕ ส. ดีเด่น
ระดับประเทศ
รางวัลข้าราชการพลเรื อนดีเด่น
รางวัล ครอบครั วประชาธิ ป ไตยตัวอย่า ง จัดโดยส านัก งานเสริ มสร้ างเอกลัก ษณ์
แห่งชาติและ สนง.ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เข็มเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทาคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน จ.สุ พรรณบุรี
รางวัลโล่เกี ยรติคุณ บุคคลดี เด่นในสาขาการพัฒนาชุ มชน มอบโดยสโมสรโรตารี่
ป่ าเลไลย์ จ.สุ พรรณบุรี
รางวัล “สตรี ไทยดีเด่น” จากสภาสตรี แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
รางวัล “คนดี ศ รี สาธารณสุ ข ” ของกระทรวงสาธารณสุ ข ในการประชุ มวิชาการ
พัฒนาจริ ยธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข
รางวัล “ตาราอวอร์ด” จากเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิ กขาลัย (บุคคลผูป้ ลุกหัวใจ
สังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์)
รางวัลอาจารย์พิเศษดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ทุนเจ้าพระยาเสด็จ สุ
เรนทราธิบดี
เข็มเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทาคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน จ.สุ พรรณบุรี
รางวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน” โครงการแทนคุณแผ่นดิน โดยเครื อเนชัน่
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6. ผลงานเด่ น / ผลงานทีภ่ าคภูมิใจ
พ.ศ.2547

พ.ศ.2547

พ.ศ.2547

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558

พ.ศ.2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 1 ใน 3 นาร่ อง โครงการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
สถานบริ ก าร สุ ข ภาพต้น แบบ จากส านัก พัฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ (สรส.)
กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นการพัฒนาความสามารถด้านการบริ หารจัดการเชิ งกล
ยุ ท ธ์ ต ามแนวทางของ Malcolm Balbridge National Quality Award / Thailand
Quality Award (TQA) เป็ นต้นแบบและเป็ นวิทยากรให้กบั กระทรวงสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ผ่า นการรั บ รองผลงานป้ ายทองในโครงการทดแทน
พระคุ ณแผ่นดิ น เป็ นองค์กรที่ มีการดาเนิ นงานกิ จกรรม 5 ส. ดี เด่ น ระดับ 5 ดาว
และ บริ ห ารโครงการสามประสาน พัฒ นาองค์ ก รและคุ ณ ภาพบริ ก ารเพื่ อ มุ่ ง
สู่ มาตรฐานสากล (5 ส) ทาให้หน่ วยงานต่าง ๆ เช่ นที่ ว่าการอาเภอหนองหญ้าไซ
สถานี ตารวจภู ธ รหนองหญ้าไซ สาธารณสุ ขอ าเภอหนองหญ้าไซ และสถานี
อนามัยทุกแห่ งในอาเภอหนองหญ้าไซ ได้รับรางวัล ป้ ายทอง ในโครงการทดแทน
พระคุ ณแผ่นดิ นจากสถาบันพัฒนาคุ ณภาพขั้นพื้นฐานร่ วมกับสถาบัน การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิม่ ผลผลิต (HMPI) เป็ นแห่งแรกในประเทศไทย ปี 2548
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 1 ใน 6 น าร่ องโครงการพัฒนาคุ ณภาพโรงพยาบาล
เครื อข่ า ย (HNQA) โรงพยาบาลเครื อข่ า ยในภาคกลางได้รั บ รางวัล โรงพยาบาล
คุณภาพมาตรฐาน บริ การสาธารณสุ ข ปี 2549, 2550 และปี 2554 พ.ศ.2552 และ
2553 เครื อข่ายสุ ขภาพอาเภอหนองหญ้าไซ นาร่ องพัฒนามาตรฐานเครื อข่ายปฐม
ภูมิ (Node PCA) จนเป็ นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ
โรงพยาบาลอู่ทองได้รับรางวัลพื้นที่ตน้ แบบดีเด่นแห่ งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้นื บ้าน และการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลอู่ทองได้รับรางวัลพื้นที่ตน้ แบบดี เด่นแห่ งชาติดา้ นการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้ื น บ้า น และการแพทย์ท างเลื อ ก ชนะเลิ ศ ระดับ เพชร กรมพัฒ นา
การแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด การดูแลผูป้ ่ วยแบบ Palliative Care งาน
Siriraj Palliative Care Day 2015
ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริ การสุ ขภาพด้านสุ ขศึกษา ระดับ ดีมาก
โรงพยาบาลอู่ทองส่ งทีมเรี ยนรู้ (LT) เข้าร่ วมโครงการเสริ มสมรรถนะการบริ หาร
จัด การระบบสุ ข ภาพระดับ อ า เภอ (District Health Management Learning หรื อ
DHM) ส าหรั บ ที ม นา ในพื้ นที่ ที่ ท าหน้าที่ ขบั เคลื่ อนยุทธศาสตร์ “ระบบสุ ขภาพ
ระดับ อ า เภอ (รสอ.)” หรื อ “District Health System (DHS)” โดยสถาบัน พัฒ นา
3

สุ ขภาพอาเซี ยน มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นศูนย์ประสานงานและจัดการการเรี ยนรู้
(LCC) มีทีมเรี ยนทั้งหมด 8 ทีม
พ.ศ. 2559
โรงพยาบาลอู่ทองพัฒนาจากการเป็ นที มเรี ยนรู้ (LT) เป็ นศูนย์ประสานงานและ
จัดการการเรี ยนรู้ (LCC) มีทีมเรี ยนทั้งหมด 10 ทีม โดยประสานการมีส่วนร่ วมกับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุ พรรณบุรี และวิทยาลัยการสาธารณสุ ขสุ พรรณบุรี
พ.ศ. 2559
ได้รับรางวัลโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) ระดับดีมาก
พ.ศ. 2559
โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบาบัด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู งระดับประเทศ
จากกรมอนามัย
พ.ศ.2559
รางวัลบริ การภาครัฐแห่ งชาติ ระดับดี เด่น ประเภท การพัฒนาการบริ การที่เป็ นเลิ ศ
“รักษาฉับไว ปลอดภัย ถึงบ้าน” ทีมวางแผนการจาหน่าย
6. ผลงานเด่ น / ผลงานทีภ่ าคภูมิใจ (ต่ อ)
พ.ศ.2559
รางวัลบริ การภาครัฐแห่งชาติ ระดับดี ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริ การที่เป็ นเลิศ
“มหัศจรรย์เจลว่านพระฉิ ม”
พ.ศ.2559
รางวัลชนะเลิศการประกวดการดูแลผูป้ ่ วยแบบ Palliative Care งาน Siriraj Palliative
Care Day 2016
พ.ศ.2559
โรงพยาบาลอู่ทองผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Reaccreditation ครั้งที่ 2 จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ธันวาคม 2559
พ.ศ.2560
รางวัล เครื อข่ า ยระบบสุ ภ าพอ าเภอ DHS ดี เ ด่ น ระดั บ เขต งาน HA NATION
FORUM 2017
7. หลักการทางาน และความมุ่งหวังในอนาคต
“ทาวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่ งนี้ตอ้ งดีกว่าวันนี้”
“พรุ่ งนี้ยงั มีหวัง”
ความมุ่งหวังในอนาคต มีสัญญาเกียรติยศว่าจะทางานเพื่อชาวชนบท
หลักการทางาน
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