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นาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์
(ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข)

ต�าแหน่งปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่ 
 กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

สถานที่ท�างาน บริษัท สมิติเวช จ�ากัด (มหาชน) / โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

ประวัติการศึกษาอบรม 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๓
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๕
- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๑
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส�าหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙
- อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๔๕
- หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง พ.ศ. ๒๕๓๓
- Modern Manager Program (MMP) คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๘  

พ.ศ. ๒๕๓๕
- หลักสูตร Lead Auditor ISO 9001:2000 พ.ศ. ๒๕๔๔
- หลักสูตร Hospital Accreditation พ.ศ. ๒๕๔๕
- Certificate of Attendance “International Practicum on Quality Improvement and  

Accreditation” : Oakbrook, Illinois USA 2005
- Certificate of Attendance “Joint Commission International Update” 2006, 2008, 2010
- การฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ปี ๒๕๔๘ และปี ๒๕๕๒
- Advanced Management Program 4 (AMP.) พ.ศ. ๒๕๕๔
- Senior Executive Program (SEP 27), Sasin พ.ศ. ๒๕๕๖
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
- Director Certification Program (DCP) Thai Institute of Director รุ่นที่ ๒๘๐
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๒
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๓๑ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

ประวัติการท�างาน  
- หัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
- รองผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๗ 
- ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน
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- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 
- กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระราชินูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
- ประธานกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
-  กรรมการบริษัท สมิติเวช จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

ผลงานเด่น  
- วิจัยรัชดาภิเษกสมโภชน์ เรื่อง “Nosocomial infection in Pediatric ICU” และ “Lysis Direct 

Plating” 
-  วางระบบและขอการรับรองระบบ ISO 9002 : 1994 จาก BVQI ส�าหรับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- เลขานุการจัดการประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าในกุมารเวชศาสตร์” ครั้งที่ ๑ – ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔– 

๒๕๔๕ โดยโรงพยาบาลสมิติเวชร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

- จัดการประชุมวิชาการ “สมิติเวช” ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๓ และจัดประชุมวิชาการร่วมกรุงเทพ 
สมิติเวช BNH พญาไท เปาโล ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

- วางแผนและด�าเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์ ปี ๒๕๔๖ และพัฒนาจนมีชื่อเสียง
ทั้งในและต่างประเทศ

- วางระบบและขอการรับรอง Hospital Accreditation จาก สรพ. ส�าหรับโรงพยาบาลสมิติเวช  
สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ปี ๒๕๔๗ และการต่ออายุการรับรอง HA โรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีนครินทร์ ปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๗

- ด�าเนินการวางระบบและขอการรับรองระบบคุณภาพ “JCI (Joint Commission International)” 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ๒๕๕๐ และ ขอต่ออายุการรับรองในปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๖

- ด�าเนินการวางระบบและขอการรับรองเฉพาะโรค (DCSC : Disease or Condition Specific Care) 
ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น CCPC : Clinical Care Program Certification) Low back pain  
และ Primary stroke จาก JCI ในปี ๒๕๕๒ และ Childhood asthma care ในปี ๒๕๕๕

- ด�าเนินการวางระบบและขอการรับรองโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพ 
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (SHA: Sustainable and Health Promotion by Appreciation  
and Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ปี ๒๕๕๓

- ด�าเนินการน�าโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชเข้าเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น จากกระทรวง
สาธารณสุข ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เพื่อส่งเสริมชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย รพ.สมิติเวชเข้าอุปถัมภ์บ้านหนองพลวง  
อ�าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ช่วยปรับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับซื้อ
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สินค้าจากชุมชนและน�าคนในชุมชนมาฝึกงานท่ีโรงพยาบาล ความร่วมมือระหว่างสมิติเวชและ 
สมาคมพัฒนาประชากรและสังคมในครั้งนี้ คือ จุดเริ่มต้นของการสร้างชุมชนแข็งแรง 

ประธานกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ (Samitivej New Life Fund)
 กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ ในมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. ๒๕๕๓ เพื่อช่วยผู้ป่วยเด็กที่ต้อง
ประสบปัญหากับโรคยากซึ่งมีผลต่อชีวิต  ที่ครอบครัวยากไร้ขาดโอกาสการรักษา ด�าเนินการหารายได้
เข้ากองทุนเพื่อน�าไปช่วยเหลือด้านค่ารักษาให้กับครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านั้น โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ด�ารงต�าแหน่งประธานกองทุนฯ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๗ และปัจจุบัน แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ด�ารงต�าแหน่งประธาน 
 ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๕) กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ ให้การรักษาเด็กๆ ที่ขาดโอกาสแล้ว ได้แก่ 
ผ่าตัดหัวใจรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ ๑๗๖ ราย ปลูกถ่ายไขกระดูกผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย ๗ ราย  
ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโรคกระดูกสันหลังคด ๓๙ ราย ความมุ่งมั่นด�าเนินการของกองทุนสมิติเวช  
เพื่อชีวิตใหม่ดังกล่าว ส่งผลให้ ได้รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility  
ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และในปี ๒๕๖๔ ได้รับรางวัล Asia  
Responsible Enterprise Awards 2021 จาก Enterprise Asia ซ่ึงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน 
ในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ
 ๑. รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยระดับแพทย์ประจ�าบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๑  
เรื่อง “Lysis Direct Plating” 
 ๒. รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร ประจ�าปี 
การศึกษา ๒๕๓๙ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ๓. นักเรียนเก่าดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๗ จากสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ประเภท  “นกัเรยีนเก่าผูไ้ด้ท�าคณุประโยชน์แก่โรงเรียนราชนิ ีโรงเรียนราชนิบีน หรือ สมาคมนกัเรียนเก่า
ราชนิฯี” และ“นกัเรยีนเก่าผูท้ีไ่ด้รบัการเชดิชเูกยีรติจากองค์กร หรือหน่วยงานระดับชาติ หรือนานาชาติ” 
ในปี ๒๕๖๔
 ๔. สตรีไทยดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๕ จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


