แพทย์สตรีดีเด่ น 2560
ด้ านการบริการ

ชื่อ
พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ
ตำแหน่ งปั จจุบัน นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนหาญ
ที่อยู่
โรงพยาบาลขุนหาญ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรี สะเกษ
บทบำทงำนปั จจุบัน
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนหาญ
- รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
- ผู้จดั การการจัดการเรี ยนรู้ DHML LCC ขุนหาญ (พบส.โซน4 : อาเภอขุนหาญ กันทรลักษ์ ศรี รัตนะ เบญจ
ลักษ์)
- ผู้จดั การเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Quality Learning Network : QLN node ขุนหาญ)
จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นพี่เลี ้ยงกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ร่วมกับ สรพ.
- ผู้ประสานงานโครงการ DHS Academy เครื อข่ายอีสานใต้
- คณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอโดยใช้ พื ้นที่เป็ นฐาน ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง ตามแนวทางประชารัฐ DHB (เครื อข่ายอาเภอนาร่องจังหวัดศรี สะเกษ)
- คณะกรรมการอานวยการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
- คณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าพนมดงรัก ของกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช
ประวัตกิ ำรศึกษำ
ปี
2534

สถานศึกษา

วุฒิการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตรบัณฑิต

1

2539

สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วุฒิบตั รสาขากุมารเวชศาสตร์

2545

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุมตั ิบตั รสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว

2556

วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุข
ชุมชน

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
ปี พ.ศ.

สถำนที่

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

2534-2537

โรงพยาบาลขุนหาญ

แพทย์ประจา

2540-2543

โรงพยาบาลขุนหาญ

แพทย์ประจา

2543-ปั จจุบนั โรงพยาบาลขุนหาญ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

19 ก.ค. 2545- โรงพยาบาลไพรบึง
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาล
1 พ.ค.2546
ไพรบึง
10 ต.ค.2559- โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาล
ปั จจุบนั
เกียรติ 80 พรรษา
เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา
ประสบกำรณ์ กำรฝึ กอบรม (ตัง้ แต่ 1 เดือนขึน้ ไป)
หลักสูตร
หน่ วยงำนที่จัด
ระยะเวลำ
หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
5 สัปดาห์ (ปี 2549)
หลักสูตรพัฒนาผู้นาด้ านบริ หารสุขภาพ สานักงานเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ กรกฏาคม –
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กันยายน 2558
ประสบกำรณ์ ดูงำนต่ ำงประเทศ
ปี 2556 ศึกษาดูงาน ด้ านการแพทย์แผนไทย ณ National Institute of Traditional Medicine, Royal
University
ผลงำนด้ ำนกำรสอน
แพทย์พี่เลี ้ยงสถาบันสมทบในโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวและ
โครงการให้ ทนุ แพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว”
แพทย์พี่เลี ้ยงการฝึ กประสบการณ์ วิชาเวชศาสตร์ ชมุ ชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว นักศึกษาแพทย์ปี 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลงำนวิชำกำร
ปี 2543 เป็ นคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการนาร่องการใช้ ยา AZT ในหญิงตังครรภ์
้
เพื่อป้องกันการแพร่เชื ้อ
HIV จากแม่สลู่ กู ในสถานบริ การเครื อข่ายอาเภอโดยครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย และได้ รับคัดเลือกจากเขตตรวจ
ราชการที่ 7 ให้ เป็ นสถานที่ศกึ ษาดูงานของจังหวัดยะลา เขตตรวจราชการที่ 12
ปี 2543 ผลงานวิจยั เรื่ อง “หลักประกันสุขภาพอาเภอขุนหาญ”
ปี 2544 เป็ นคณะทางานสาธารณสุขเขต 7(เขต10ในปั จจุบนั ) ในการดาเนินการทดสอบคูม่ ือ WHO Clinical
Guideline for The Management of Pregnant Women with HIV-infection
ปี 2545 เป็ นคณะทางานพัฒนาระบบบริการและแก้ ปัญหาสาธารณสุขตามแนวชายแดนของเขตตรวจราชการที่
7
ปี 2545 ผลงานวิจยั เรื่ อง “ชุมชนกับการคัดกรองเบาหวาน” โดยได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข และเป็ นวิทยากรในการนาเสนอผลการวิจยั ในการประชุมวิชาการครัง้ ที่ 4 “ร่วมสร้ างสุขภาพสังคมสู่
สังคมแห่งสันติภาพ” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2545 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (BITEC) บางนา กทม.
ปี 2553-2554 เป็ นคณะกรรมการประเมินรับรองสายใยรักระดับเขต
ปี 2555 เป็ นคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระดับเขต
รำงวัลที่รับ
1. ปี 2542 โล่เชิดชูเกียรติบคุ คลดีเด่น ที่สร้ างคุณประโยชน์ให้ กบั สังคมและจรรโลงวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา
5 ธันวาคม 2542
2. ปี 2546 ข้ าราชการพลเรื อนดีเด่น ครุฑทองคา จังหวัดศรี สะเกษ
3. ปี 2546 ข้ าราชการดีเด่นระดับผู้บริหารมูลนิธิสาธารณสุขจังหวัดศรี สะเกษ
4. ปี 2557 รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติการแพทย์ฉกุ เฉิน ประเภทสรรเสริญ ชัน้ 5
5. ปี 2558 รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี สาธารณสุข ประเภทข้ าราชการระดับผู้บริหาร ระดับเขตสุขภาพที่ 10
6. ปี 2559 โล่เชิดชูเกียรติ “ผู้นาการเปลี่ยนแปลงต้ นแบบด้ านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อม”
ประจาปี 2559 จากกรมอนามัย ในเวทีประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 9
ผลงำนดีเด่ นด้ ำนกำรพัฒนำและเป็ นประโยชน์ ต่อสังคมด้ ำนต่ ำงๆ ดังนี ้
ด้ ำนกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล
เป็ นผู้นาองค์กร สามารถขับเคลื่อนองค์กรจนประสบผลสาเร็จและได้ รับการยอมรับ ดังนี ้
1. โรงพยาบาลผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA ตังแต่
้ ปี 2549 ถึงปั จจุบนั
2. ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับทอง จนถึงปั จจุบนั
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3. ได้ รับรางวัล นวัตกรรมบริการระบบปฐมภูมิ “บริการสุขภาพไร้ รอยต่อด้ วยรถเมล์สขุ ภาพขุนหาญ” และรางวัล
วิชาการดีเด่นของกระทรวงและของสมาคมโรคหัวใจ เรื่ อง การพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยกล้ ามเนื ้อ
หัวใจขาดเลือด
4. ได้ รับรางวัลดีเด่นด้ านการจัดบริ การงานคลินิก HIV จาก สปสช.ปี 2556
5. องค์กรดีเด่น ให้ การสนับสนุนผู้พิการระดับประเทศ ปี 2550 และในปี 2555 ได้ ร่วมเป็ นโรงพยาบาลใน
เครื อข่ายมูลนิธิขาเทียมพระราชทาน จัดทาโครงการขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่
6. โครงการผ่าตัดต้ อกระจกเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลขุนหาญ ร่วมกับ โรงพยาบาลศรี สะเกษ และ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ดาเนินการให้ บริการผ่าตัดต้ อกระจกในโรงพยาบาลชุมชนให้ กบั ประชาชนในพื ้นที่
อาเภอขุนหาญ ผลงานผ่าตัดถึงปั จจุบนั 1156 ดวงตา
7. พัฒนาโรงพยาบาลเป็ นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทย 372 ชม ได้ รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์แผน
ไทยและเป็ นโรงพยาบาลนาร่องการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(อโรคยาศาล)ขนาด 10เตียง ของ
ภาคอีสาน เพื่อเป็ นทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยเรื อ้ รังและผู้ป่วยระยะประคับประคอง
8. ผ่านการรับรองมาตรฐานในงานประเมินความเสี่ยงจากการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับ 5 Re
accreditation ครัง้ ที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2555
9. ผ่านการประเมินและได้ รับการรับรองคุณภาพจากกรมสุขภาพจิตร่วมกับ สรพ. ปี 2552
10. ได้ รับรางวัลด้ านการบารุงรักษาเครื่ องมือแพทย์ ผ่านเกณฑ์มารฐานวิศวกรรมการแพทย์ ระดับ 4 จากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
11. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดบริ การอาชีวอนามัย จากกรมควบคุมโรค วันที่ 30 กันยายน 2558
ด้ ำนกำรส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1 ดาเนินการพัฒนาชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาล ได้ รับโล่รางวัลเป็ นโรงพยาบาลส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นของ
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 ปี 2555 และปี 2556
2 ดาเนินการตามโครงการจักรยานลดโลกร้ อนเอื ้ออาทรเครื อญาติ ช่วยลดภาระค่าใช้ จา่ ยและสามารถอานวย
ความสะดวก รวมถึงการส่งเสริมการออกกาลังกานให้ กบั ญาติผ้ ปู ่ วย
3 เป็ นคณะกรรมการดาเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมอาเภอขุนหาญ ตังแต่
้ ปี 2543 ถึงปั จจุบนั
ด้ ำนกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและบรรเทำสำธำรณภัย
1 ปี 2541 เป็ นคณะทางานในการให้ บริการแก่ราษฎรเจ็บป่ วย ที่อพยพลี ้ภัยสงครามตามแนวชายแดน ไทย –
กัมพูชา
2 ปี 2544 เป็ นผู้แทนฝ่ ายไทยในการประชุมความร่วมมือเพื่อแก้ ปัญหาสาธารณสุขชายแดน ไทย – กัมพูชา
ครัง้ ที่ 3 ณ โรงแรมชาลีนา อาเภอเสียมเรี ยบ กัมพูชา
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3 ปี 2551 วางระบบการดูแลระบบ EMS และการจัดการด้ าน Pre hospital ครอบคลุมพื ้นที่ 100 %
4 ปี 2554 วางระบบการให้ บริ การ ผู้อพยพหนีภยั สงครามด้ านชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลให้ สามารถให้ การ
ดูแลเมื่อเกิดการอพยพ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
ด้ ำนกำรพัฒนำเครือข่ ำยระดับอำเภอ
1. ปี 2555 ได้ รับรางวัล การบริ หารจัดการเครื อข่ายบริ การสุขภาพระดับอาเภอต้ นแบบจากกระทรวง
สาธารณสุข
2. ปี 2557 ได้ รับเกียรติบตั รชื่นชมเครื อข่ายสุขภาพระดับอาเภอ ในการประชุม HA National Forum ครัง้ ที่ 15
3. ปี 2558 ได้ รับรางวัลการดาเนินงานอาเภอควบคุมป้องกันโรคเข้ มแข็งแบบยัง่ ยืนเข้ มข้ นสุดยอด เขตบริการ
สุขภาพที่ 10
4. ปี 2559 ได้ รับรางวัลการดาเนินงานป้องกันเด็กจมน ้าระดับเงิน ดีเด่นเขตบริ การสุขภาพที่ 10
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