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แพทย์สตรีดีเด่น 2560 

ด้านการบริการ 
 

 
 

ช่ือ       พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน   นายแพทย์เช่ียวชาญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขนุหาญ  
ท่ีอยู่    โรงพยาบาลขนุหาญ ต.สิ อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ  
บทบำทงำนปัจจุบัน  
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขนุหาญ 
- รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบญจลกัษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
- ผู้จดัการการจดัการเรียนรู้ DHML  LCC ขนุหาญ (พบส.โซน4 : อ าเภอขนุหาญ กนัทรลกัษ์ ศรีรัตนะ เบญจ

ลกัษ์) 
- ผู้จดัการเครือขา่ยการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล (Quality Learning Network : QLN node ขนุหาญ)           

จงัหวดัศรีสะเกษ  เป็นพ่ีเลีย้งกระบวนการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน HA ร่วมกบั สรพ.  
- ผู้ประสานงานโครงการ DHS Academy เครือขา่ยอีสานใต้  
- คณะกรรมการการพฒันาคณุภาพชีวิตและระบบสขุภาพอ าเภอโดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็น

ศนูย์กลาง ตามแนวทางประชารัฐ DHB (เครือขา่ยอ าเภอน าร่องจงัหวดัศรีสะเกษ) 
- คณะกรรมการอ านวยการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สภามหาวิทยาลยัราชภฎัอบุลราชธานี  
- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าพนมดงรัก ของกรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืช 
ประวัตกิำรศึกษำ   

ปี สถานศกึษา วฒุิการศกึษา 

2534 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

แพทยศาสตรบณัฑิต 
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2539 สถาบนัเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี วฒุิบตัรสาขากมุารเวชศาสตร์ 

2545 ราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แหง่ประเทศไทย 

อนมุตัิบตัรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

2556 มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาสาธารณสขุ
ชมุชน 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี พ.ศ. สถำนที่ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

2534-2537 โรงพยาบาลขนุหาญ แพทย์ประจ า 

2540-2543 โรงพยาบาลขนุหาญ แพทย์ประจ า 

2543-ปัจจบุนั โรงพยาบาลขนุหาญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขนุหาญ 

19 ก.ค. 2545- 
1 พ.ค.2546 

โรงพยาบาลไพรบงึ รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ไพรบงึ 

10 ต.ค.2559-
ปัจจบุนั 

โรงพยาบาลเบญจลกัษ์เฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 

รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เบญจลกัษ์เฉลิมพระเกียรต ิ๘0 พรรษา 

ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรม (ตัง้แต่ 1 เดือนขึน้ไป) 
หลักสูตร หน่วยงำนที่จัด ระยะเวลำ 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบักลาง วิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร 5 สปัดาห์ (ปี 2549) 
หลกัสตูรพฒันาผู้น าด้านบริหารสขุภาพ  ส านกังานเขตสขุภาพท่ี 10 ร่วมกบั

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
กรกฏาคม – 
กนัยายน 2558  

ประสบกำรณ์ดูงำนต่ำงประเทศ 
 ปี 2556 ศกึษาดงูาน ด้านการแพทย์แผนไทย ณ National Institute of Traditional Medicine, Royal 
University  
ผลงำนด้ำนกำรสอน 
  แพทย์พ่ีเลีย้งสถาบนัสมทบในโครงการเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบตังิานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ
โครงการให้ทนุแพทย์ชนบทคืนถ่ิน “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” 
           แพทย์พ่ีเลีย้งการฝึกประสบการณ์ วิชาเวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ครอบครัว นกัศกึษาแพทย์ปี 4 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
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          ผลงำนวิชำกำร 
ปี 2543 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการน าร่องการใช้ยา AZT ในหญิงตัง้ครรภ์เพ่ือป้องกนัการแพร่เชือ้ 
HIV จากแมสู่ล่กู ในสถานบริการเครือขา่ยอ าเภอโดยครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย และได้รับคดัเลือกจากเขตตรวจ
ราชการท่ี 7 ให้เป็นสถานท่ีศกึษาดงูานของจงัหวดัยะลา เขตตรวจราชการท่ี 12  
ปี 2543 ผลงานวิจยัเร่ือง “หลกัประกนัสขุภาพอ าเภอขนุหาญ”  
ปี 2544 เป็นคณะท างานสาธารณสขุเขต 7(เขต10ในปัจจบุนั) ในการด าเนินการทดสอบคูมื่อ WHO Clinical 
Guideline for The Management of Pregnant Women with HIV-infection  
ปี 2545 เป็นคณะท างานพฒันาระบบบริการและแก้ปัญหาสาธารณสขุตามแนวชายแดนของเขตตรวจราชการท่ี 
7  
ปี 2545 ผลงานวิจยัเร่ือง “ชมุชนกบัการคดักรองเบาหวาน” โดยได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสขุ และเป็นวิทยากรในการน าเสนอผลการวิจยัในการประชมุวิชาการครัง้ท่ี 4 “ร่วมสร้างสขุภาพสงัคมสู่
สงัคมแหง่สนัตภิาพ” ระหว่างวนัท่ี 5-7 สิงหาคม 2545 ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุ (BITEC) บางนา กทม.  
ปี 2553-2554 เป็นคณะกรรมการประเมินรับรองสายใยรักระดบัเขต 
ปี 2555 เป็นคณะกรรมการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ ระดบัเขต  
รำงวัลที่รับ 
1. ปี 2542 โลเ่ชิดชเูกียรตบิคุคลดีเดน่ ท่ีสร้างคณุประโยชน์ให้กบัสงัคมและจรรโลงวฒันธรรม เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา               
5 ธนัวาคม 2542 
2. ปี 2546 ข้าราชการพลเรือนดีเดน่ ครุฑทองค า จงัหวดัศรีสะเกษ 
3. ปี 2546 ข้าราชการดีเดน่ระดบัผู้บริหารมลูนิธิสาธารณสขุจงัหวดัศรีสะเกษ  
4. ปี 2557 รางวลัเข็มเชิดชเูกียรตกิารแพทย์ฉกุเฉิน ประเภทสรรเสริญ ชัน้ 5  
5. ปี 2558 รางวลัเชิดชเูกียรตคินดีศรีสาธารณสขุ ประเภทข้าราชการระดบัผู้บริหาร ระดบัเขตสขุภาพท่ี 10  
6. ปี 2559 โลเ่ชิดชเูกียรต ิ“ผู้น าการเปล่ียนแปลงต้นแบบด้านการสง่เสริมสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม” 
ประจ าปี 2559 จากกรมอนามยั ในเวทีประชมุวิชาการสง่เสริมสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 9  
 
 ผลงำนดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำและเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้
 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล  
 เป็นผู้น าองค์กร สามารถขบัเคล่ือนองค์กรจนประสบผลส าเร็จและได้รับการยอมรับ ดงันี  ้
1. โรงพยาบาลผ่านการประเมินและรับรองคณุภาพสถานพยาบาล HA ตัง้แตปี่ 2549 ถึงปัจจบุนั  
2. ผา่นการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก ระดบัทอง  จนถึงปัจจบุนั 
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3. ได้รับรางวลั นวตักรรมบริการระบบปฐมภมูิ “บริการสขุภาพไร้รอยตอ่ด้วยรถเมล์สขุภาพขนุหาญ” และรางวลั
วิชาการดีเดน่ของกระทรวงและของสมาคมโรคหวัใจ เร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพการดแูลผู้ ป่วยกล้ามเนือ้
หวัใจขาดเลือด  

4. ได้รับรางวลัดีเดน่ด้านการจดับริการงานคลินิก HIV จาก สปสช.ปี 2556  
5. องค์กรดีเดน่ ให้การสนบัสนนุผู้พิการระดบัประเทศ ปี 2550 และในปี 2555 ได้ร่วมเป็นโรงพยาบาลใน

เครือข่ายมลูนิธิขาเทียมพระราชทาน จดัท าโครงการขาเทียมพระราชทานเคล่ือนท่ี 
6. โครงการผา่ตดัต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลขนุหาญ ร่วมกบั โรงพยาบาลศรีสะเกษ และ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน ด าเนินการให้บริการผ่าตดัต้อกระจกในโรงพยาบาลชมุชนให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี 
อ าเภอขนุหาญ ผลงานผ่าตดัถึงปัจจบุนั 1156 ดวงตา  

7. พฒันาโรงพยาบาลเป็นศนูย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทย 372 ชม ได้รับการรับรองจากสถาบนัการแพทย์แผน
ไทยและเป็นโรงพยาบาลน าร่องการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(อโรคยาศาล)ขนาด 10เตียง ของ
ภาคอีสาน เพ่ือเป็นทางเลือกในการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รังและผู้ ป่วยระยะประคบัประคอง 

8. ผา่นการรับรองมาตรฐานในงานประเมินความเส่ียงจากการท างานของบคุลากรในโรงพยาบาล ระดบั 5  Re 
accreditation ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 27 กนัยายน 2555 

9. ผา่นการประเมินและได้รับการรับรองคณุภาพจากกรมสขุภาพจิตร่วมกบั สรพ. ปี 2552 
10. ได้รับรางวลัด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ ผา่นเกณฑ์มารฐานวิศวกรรมการแพทย์ ระดบั 4 จากกรม

สนบัสนนุบริการสขุภาพ 
11. ผา่นการรับรองคณุภาพมาตรฐานการจดับริการอาชีวอนามยั จากกรมควบคมุโรค วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
1 ด าเนินการพฒันาชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาล ได้รับโลร่างวลัเป็นโรงพยาบาลสง่เสริมจริยธรรมดีเดน่ของ
กระทรวงสาธารณสขุ ปี 2553  ปี 2555  และปี 2556 
2 ด าเนินการตามโครงการจกัรยานลดโลกร้อนเอือ้อาทรเครือญาติ ชว่ยลดภาระคา่ใช้จา่ยและสามารถอ านวย
ความสะดวก รวมถึงการสง่เสริมการออกก าลงักานให้กบัญาตผิู้ ป่วย 
3 เป็นคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมของสภาวฒันธรรมอ าเภอขนุหาญ ตัง้แตปี่ 2543 ถึงปัจจบุนั 
 
ด้ำนกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและบรรเทำสำธำรณภัย 
1 ปี 2541 เป็นคณะท างานในการให้บริการแก่ราษฎรเจ็บป่วย ท่ีอพยพลีภ้ยัสงครามตามแนวชายแดน ไทย – 
กมัพชูา 
2 ปี 2544 เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการประชมุความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสขุชายแดน ไทย – กมัพชูา 
ครัง้ท่ี 3 ณ โรงแรมชาลีนา อ าเภอเสียมเรียบ กมัพชูา 
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3 ปี 2551 วางระบบการดแูลระบบ EMS และการจดัการด้าน Pre hospital ครอบคลมุพืน้ท่ี 100 %  
4 ปี 2554 วางระบบการให้บริการ ผู้อพยพหนีภยัสงครามด้านชายแดนไทย-กมัพชูา  ส่งผลให้สามารถให้การ
ดแูลเม่ือเกิดการอพยพ เม่ือเดือน กมุภาพนัธ์ 2554 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 
ด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยระดับอ ำเภอ 
1. ปี 2555 ได้รับรางวลั การบริหารจดัการเครือขา่ยบริการสขุภาพระดบัอ าเภอต้นแบบจากกระทรวง
สาธารณสขุ  
2. ปี 2557 ได้รับเกียรตบิตัรช่ืนชมเครือขา่ยสขุภาพระดบัอ าเภอ ในการประชมุ HA National Forum ครัง้ท่ี 15          
3. ปี 2558 ได้รับรางวลัการด าเนินงานอ าเภอควบคมุป้องกนัโรคเข้มแข็งแบบยัง่ยืนเข้มข้นสดุยอด เขตบริการ
สขุภาพท่ี 10  
4. ปี 2559 ได้รับรางวลัการด าเนินงานป้องกนัเด็กจมน า้ระดบัเงิน ดีเดน่เขตบริการสขุภาพท่ี 10  


