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แพทย์สตรีดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๕

แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์
(ด้านบริหาร)

ตำาแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

การศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. ๒๕๓๓
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๓
- Certificate in Alcohol and Addiction Study โดยทุนการศึกษาจาก International Center of 

Stanford University พ.ศ. ๒๕๔๑
- อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๔
- อบรมหลกัสูตร Advanced Management Program ที ่Colombia Business School พ.ศ. ๒๕๕๕
- อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗๘ (นบส. ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
- อบรมหลักสูตร: นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ ๒ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- อบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๓
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

การทำางาน
- ผู้อำานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ 
- ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖
- ผู้อำานวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
- รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
- อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
- อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

รางวัลเชิดชูเกียรติ
- โล่ประกาศเกียรติคุณ ดำาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างดียิ่ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
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- โล่ประกาศเกียรติคุณ นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๙ ประเภทนักบริหารโรงพยาบาล
เฉพาะด้าน (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

- รางวัล “World Autism Awareness Day 2015” ในฐานะบุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคลออทิสติก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายองค์กรบุคคล 
ออทิสติกประเทศไทย

- รางวัล “Golisano Global Health Leadership Awards 2017” ส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จากมูลนิธิโกลิสซาโน่ 
(Golisano Foundation) และ สเปเชียลโอลิมปิกสากล

- โล่รางวัล “ผู้เสียสละเพ่ือสังคม” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำาปี ๒๕๖๕ จาก พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

- โล่รางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม”ประจำาปี ๒๕๖๕ จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมและผลงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- วทิยากรรายการวทิย ุ“จติแจ่มใส กายเป็นสขุ” สถานวีทิยศุกึษา FM 92 และรายการ “สุขภาพจิตเด็ก” 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการวัยใสสร้างสรรค์ สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการ

- วิทยากรรับเชิญ รายการชูรักชูรส สถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD
- วิทยากรอบรมเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และอื่นๆ อีกมากมาย  

เช่น บริษัทการบินไทย บริษัทดูเม็กซ์ บริษัทไทยประกันชีวิต ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดำาเนินการป้องกันและลดการบาดเจ็บการจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ ๕
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๕ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดราชบุรี

ผลงานการศึกษาและวิจัย
- การศึกษาการดำาเนนิงานโครงการดแูลทารกและแม่ทีม่โีรคซมึเศร้าหลงัคลอด ในโครงการเงนิอดุหนนุ

เพ่ือการเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ โดยได้รบัทนุอดุหนนุจากสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) พ.ศ. ๒๕๖๒

- เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเรื่อง กัญชา: จากคุณสมบัติทางการแพทย์สู ่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
ลักษณะวิชาการเศรษฐกิจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร  
รุ่นที่ ๖๓ ประจำาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

- การศกึษาวจิยัเรือ่ง ผลกระทบด้านสขุภาพจติของประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้โคโรนา
ไวรัส (โควิด ๑๙) เขตสุขภาพท่ี ๕ โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ผลงานเชิงประจักษ์

 ขณะดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์สุขภาพจิตท่ี ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) แพทย์หญิงอัมพร 

เบญจพลพิทักษ์ ได้บริหารงานและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสัมพันธภาพที่ดี  

เป็นที่ชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งได้ร่วมคลี่คลายปัญหายาเสพติดที่มีความสำาคัญมากในช่วงนั้น 

จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการดำาเนินงานยาเสพติดในชุมชน และเมื่อดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 

สำานักพัฒนาสุขภาพจิต (ในปัจจุบันแยกเป็น ๒ หน่วยงาน คือกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต และ

กองส่งเสรมิและพฒันาสขุภาพจิต) ได้ประสานกบัหน่วยงาน ทัง้ในกระทรวงและนอกกระทรวงสาธารณสขุ 

ทำาให้เกิดผลงานต่าง ๆ มากมาย

 ต่อมา เมื่อได้รับแต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันราชานุกูล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพัฒนาสติปัญญาเด็ก  

ทัง้เดก็ปกตแิละเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ได้ตัง้ใจแก้ปัญหาอย่างจรงิจงั พร้อมทัง้มกีารถ่ายทอด

และวางเป้าหมายระยะยาวในการทำางานทำาให้ผู้บริหารในยุคต่อมาสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  

ในด้านการบริหาร ได้พัฒนาระบบการเบิกจ่ายของสถาบันราชานุกูล จนทำาให้มีสถานะการเงินแข็งแกร่ง

มเีงินบำารงุเพยีงพอในการพฒันา โรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ง ได้จดัให้มโีครงการดแูลพฒันาเดก็ทีบ่กพร่อง

ทางสติปัญญา และ Down’s syndrome อย่างต่อเนื่อง จนได้รับคำาชื่นชมจากผู้ปกครองเป็นอย่าง

มาก ได้รับเกียรติจาก The International Association for the Scientific Study of Intellectual 

and Developmental Disabilities (IASSIDD) ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับ

เอเชียแปซิฟิก (IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress 2017) และได้สนับสนุนให้เด็กพิเศษ 

นำาเสนอผลงานต่าง ๆ สู่เวทีนานาชาติได้ ทั้งที่ไต้หวัน ญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้านอ่ืน ๆ รวมท้ัง 

ผลกัดนัการดำาเนินโครงการ Special Olympic Thailand เป็นผลสำาเรจ็อย่างดยีิง่ ได้รบัรางวลัจากมลูนธิ ิ

โกลิสซาโน่ (Golisano Foundation)

 เมื่อได้รับตำาแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัยในระยะต่อมา ได้มีผลงานที่สำาคัญ ได้แก่ ผลงาน 

เกีย่วกบัการพฒันาการเดก็อย่างต่อเนือ่ง สร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 

รวมไปถึงมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ทำาให้มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติ และได้นำาเสนอผล

งานในการประชุม Workshop on Experience Sharing of Nutrition Surveillance in ASEAN  

นอกจากนี้ยังพัฒนางานต่าง ๆ ของกรมอนามัยอีกมากมาย จนมีผลให้เด็กไทยได้มี IQ เฉล่ียสูงขึ้น 

จาก ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็น ๑๐๒.๘ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

 ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ จึงได้รับความไว้วางใจ 

จากผู้บริหารระดับสูง แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕  

ในขณะดำารงตำาแหน่งได้พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างเขตสุขภาพแบบไร้รอยต่อ และมีการปรับ

แผนการดำาเนินงาน Service Plan ทั้งด้านโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ให้มีศูนย์รังสีรักษาเพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง

ได้จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจท่ีจำาเป็นต้องรับการสวนหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ ให้สามารถได้รับ
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การรักษาเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลหลักที่เป็นศูนย์หัวใจ ทั้งโรงพยาบาลนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร 

และยังได้ขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๕ ให้รับรักษาผู้ป่วย 

โรคหัวใจเหล่านี้เพิ่มเติมอีกด้วย

 ในด้านการพฒันาบคุลากร ได้วางแผนพฒันาบคุลากรระดบัปฏบิติังานให้มคีวามรู ้ความชำานาญ

ทั้งในวิชาชีพและการทำาการวิจัย โดยจัดการอบรมและทำางานวิจัยในระดับเขตสุขภาพในเรื่องโควิด-๑๙ 

หลายเรื่อง เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคโควิด ๑๙ โดยการตรวจนำ้าลาย ผลกระทบทางสุขภาพจิตของ 

โควิด-๑๙ ซึ่งเป็นงานวิจัยท่ีได้ ท้ังผลการวิจัยและการอบรมให้บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจใน 

การทำางานวิจัยมากข้ึน และยังได้เล็งเห็นถึงความขาดแคลนผู้บริหารในอนาคตอันใกล้ จึงจัดให้มี 

การอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับรองซ่ึงเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ตำาแหน่งในช่วงต่อไป โดยเป็นหลักสูตร 

ที่มีมาตรฐานสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกับท่ี คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  

ใช้ในการอบรม

 ผลงานสำาคัญในตำาแหน่งนี้ คือการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงที่มีการระบาดของโรค 

โควิด-๑๙  ซึ่งผลงานในการระบาดรอบแรกนั้น สามารถควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมี 

จุดเร่ิมต้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีผู้ป่วยเป็นจำานวนมากก็ตาม และได้มีบทบาทสำาคัญในการจัดการ

งานวิจัยเก่ียวกับโควิด-๑๙ โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องในหลายโรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ ๕  

ทำาให้ทั้งสามารถควบคุมโรค  และได้ผลงานวิจัยในเวลาเดียวกัน

 เมื่อแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ได้รับตำาแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก ได้มองเห็นถึงภารกิจสำาคัญในการพัฒนาให้สมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย  

ได้มีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในกลไกสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนากัญชา

และกัญชงในฐานะพชืสมนุไพร เพือ่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ทางวทิยาศาสตร์ 

ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดการยอมรับสมุนไพรไทยและยาไทยจากทุกวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการ 

การแพทย์แผนปัจจุบัน ในการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกต่อมา ได้เร่งรัดให้มีการติดตามผล 

การวิจัยเรื่องการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคโควิด-๑๙ ที่มีอาการน้อย ตลอดจนการสรุปผล 

การวิจัยและนำาไปสู่การนำายาฟ้าทะลายโจรเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เพื่อใช้ในการรักษา

โรคโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ได้มีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องการใช้กระชายรักษาโรคโควิด-๑๙ 

ทำาให้เพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิของยาไทยและสมนุไพรไทยในเวทโีลกเป็นอย่างมาก และ ทำาให้การพฒันา

ยาสมุนไพรไทยมีการเติบโตขึ้นมากกว่า ๖ เท่าตัว 

 ต่อมา เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้สร้างความร่วมมือระหว่าง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงมหาดไทย และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ในการยุติความรุนแรง และร่วม

มือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในการดูแลผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี ทำาให ้

ผูป่้วยทีด้่อยโอกาสสามารถเข้าถงึการรกัษาได้มากขึน้ จากผลงานการผลกัดนัความร่วมมอืในการช่วยเหลอื 
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กลุ่มผู ้ด ้อยโอกาส/กลุ ่มเปราะบางทางสังคมมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน แพทย์หญิงอัมพร  

เบญจพลพิทักษ์ จึงได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและพัฒนางานของกรมสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง 

ในเวทีโลก อาทิเช่น งานประชุม World Health Assembly (WHA) ท่ีเมือง Geneva ประเทศ  
Switzerland 

 นอกจากนี้ ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งจะนำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  

พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางสำาคัญสำาหรับการดำาเนิน

งานด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ตลอดจนมีการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ ผ่าน

กลไกอนุกรรมการประสานงาน เพื่อบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิตระดับจังหวัด ได้ครบถ้วนทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมโดยพหุภาคี  

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ ได้วางแผนการดำาเนินการทางยุทธศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่มีการเชื่อมโยง

ในการทำางาน ทั้งในมิติของยุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญและประเด็นปัญหาหลักของสุขภาพจิตเข้าด้วยกัน เพื่อ

ให้เกิดการบูรณาการการทำางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ได้มีความร่วมมือ 

กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการแก้ปัญหาสุขภาพจิตของประเทศ และจากผลงาน 

ท่ีโดดเด่นนี้เอง ทำาให้กรมสุขภาพจิตภายใต้การนำาของแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ได้รับรางวัล 

เลิศรัฐประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง ๑๒ ประเภท


