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ประวัติและผลงาน
แพทย์สตรีดีเด่ น 2560 ด้ านพัฒนาสาธารณสุ ขชุ มชน
ชื่อ พญ.วิจิตรา แพงขะ อายุ 48 ปี
ตาแหน่ งปัจจุบัน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลน้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์
ประวัติการศึกษาของผู้ได้ รับการเสนอชื่ อ
ปี
2537
2556
ประวัติการทางาน

วุฒิการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต
อนุมตั ิบตั ร เวชศาสตร์ครอบครัว

ปี
ตาแหน่ง
2553- ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลชุมชนน้ าหนาว
2552- 2553
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์คุณภาพรพ.เพชรบูรณ์
ปี 2549- 2552 นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
แพทย์ประจาศูนย์แพทย์ชุมชนวังชมภู
ปี 2548-2549 นายแพทย์ชานาญการ
รองหัวหน้าเวชกรรมสังคม รพ.เพชรบูรณ์
ปี 2545 - 2548 นายแพทย์ชานาญการ
แพทย์ประจารพ.ตาบลท่าอิบุญ
(รพ.สต.แห่งแรกของไทย)
ปี 2537-2541 นายแพทย์ 4

สถาบันการศึกษา
มศว.ประสานมิตรวชิรพยาบาล
วิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว
หน่วยงาน
รพ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์
รพ.เพชรบูรณ์
รพ.เพชรบูรณ์
รพ.เพชรบูรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

รพ.แม่จนั จ.เชียงราย

ผลงาน
อาเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นอาเภอที่กนั ดารและอยู่ห่างไกลจากจังหวัดที่สุดของจังหวัด
เพชรบูรณ์ คือ อยูห่ ่ างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 145 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็ น
โรงพยาบาลที่ มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่เก่ง ดี มีความสุ ข และประชาชนพึงพอใจ” โดยการนาของ พญ.วิจิตรา
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แพงขะ ผูอ้ านวยการ รพ.น้ าหนาว ร่ วมกับคณะเจ้าหน้าที่และภาคีเครื อข่ายได้ร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลน้ า
หนาว รพ.สต. และชุ มชนน้ าหนาว ไปเจือจางปั ญหาความขาดแคลนกันดารเหล่านั้นให้ดูเบาลง ลดความ
เป็ นภาระและความห่ วงใยของผูบ้ งั คับบัญชา รวมทั้งดูแลสุ ขภาพประชาชนให้มีคุณภาพไม่ได้ดอ้ ยกว่าใน
พื้นที่ที่มีความพร้อมด้านต่าง ๆ มากกว่า ด้วยกลวิธีต่าง ๆ ทั้งด้านบริ หาร และบริ การ มีรูปแบบและผลงานที่
ชัดเจน ดังนี้
ด้ านบริหาร
1. การพัฒนาคุ ณภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กที่สุดในเขตบริ การสุ ขภาพที่ 2 จนผ่านการรับรองคุ ณภาพ
และได้รับการแนะนาจากทีมประเมินของ สรพ.ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในด้านการพัฒนาคุณภาพให้แก่
รพ.ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
2. การบริ หารการงานการคลังให้รพ.ขนาด 10เตี ยง ทุรกันดารระดับ 2 และประชากรน้อย ให้องค์กรอยู่
รอด ไม่เป็ นภาระต่อราชการ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2553 ถึงปั จจุบนั
3. พัฒนากายภาพโรงพยาบาลให้พอเพียง สวยงาม และปลอดภัย เหมาะสมกับบริ บท โดยอาศัยความ
ร่ วมมือจากชุ มชนเป็ นหลัก ทาให้เป็ นแหล่งศึกษาดูงานในด้านการจัดการอาคารสถานที่ที่เหมาะสม
ไม่เป็ นภาระด้านค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน
4. บริ หารทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้พอเพียง พร้อมใช้ท้ งั ในรพ.และกระจายสู่ รพ.สต.
อย่างเหมาะสม
5. พัฒ นาสิ่ ง แวดล้อ มของโรงพยาบาลให้ ส วยงามตามวิ ถี ธ รรมชาติ แ ละใช้ พ้ื น ที่ ข องรพ.ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด ในโครงการ “ แหล่งอาหารปลอดภัยภายใต้แบรนด์น้ าหนาว”
6. บริ หารทรัพยากรบุคคลที่ขาดแคลน ประสบการณ์นอ้ ย และมีอตั ราย้ายสู ง ให้ “เก่ง ดี และมี
ความสุ ข”
7. การสร้างความร่ วมมือจากองค์กรภายนอก ภายใต้หลักการ “ผูใ้ ห้ย่อมเป็ นที่รัก”และ “สุ ดเขตอาเภอ
คือรั้วของ รพ.”
8. การเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ ที่ พ อเพี ย งคู่ ก ับ ธรรมชาติ ที่ ย งั่ ยื น รวมทั้ง การน า
ทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้ให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อองค์กร ต่อตนเอง ต่อสิ่ งแวดล้อม
และขยายสู่ ชุมชน เพื่อการรักษาธรรมชาติให้ยงั่ ยืน
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9. การขับเคลื่อนงาน palliative care จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ทุก รพ.มีระบบงาน บุคลากร และเวชภัณฑ์ที่
พอเพียง พร้อมใช้
10. การบูรณาการงานสาธารณสุ ขร่ วมกับภาคีเครื อข่าย ขับเคลื่อนในรู ปของ “บวร”
ด้ านบริการ (รักษา และสร้ างเสริมสุ ขภาพ)
1. การดู แลและสร้ างเสริ มสุ ขภาพเด็กพิ การ โดยการจัดระบบบริ ก ารเพื่อดูแลเด็กที่มี ความต้องการ
เฉพาะภายในอาเภอน้ าหนาวร่ วมกับโรงเรี ยน
2. การสร้ างเสริ มสุ ขภาพเด็กด้านร่ างกาย ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะกี ฬาภายใต้โครงการ “ทรี อิน
วัน”ร่ วมกับตารวจและครู
3. การพัฒนาแนวทางแพทย์ทางเลือก แนวทางวิถีพุทธ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์
กับงานสาธารณสุ ข
4. การจัดระบบริ การทันตกรรมที่มีผลงานดีเยีย่ มในจังหวัด
5. การดู แลช่ วยเหลื อผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูย้ ากไร้ ร่ วมกับงานมหาดไทยและหน่ วยงานภาครั ฐ
อื่นๆ
6. การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีทกั ษะด้านการช่วยฟื้ นคืนชีพ
7. การดูแลผูพ้ ิการหูร่วมกับมูลนิธิ
8. การสร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลด้วยกิจกรรมการผลิตยาหม่องไพล
เพื่อใช้ในโรงพยาบาลและจาหน่ายในชุมชน
9. การขยายระบบบริ การสู่ ชุมชนที่กนั ดาร สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชน (สสช) ร่ วมกับภาคเอกชน
10. จัดระบบบริ การที่เหมาะสมกับบริ บท ส่ งผลให้มีผลลัพธ์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ร่ วมสร้ างระบบ
สุ ขภาพพอเพียง เป็ นธรรม เพื่อที่จะนาสู่ สังคมสุ ขภาวะ
รางวัลเกียรติยศทีไ่ ด้ รับ
ปี
2557
2558

ชื่อรางวัล
ประกาศเกียรติบตั รการช่วยเหลือสถานีตารวจน้ าหนาว
ประกาศสดุดีหน่วยราชการดีเด่น ของอาเภอน้ าหนาว ปี 2558

2559

รางวัลชนะเลิศการประกวด Best practice การบริ หารจัดการ
การเงินการคลัง

หน่วยงานผูม้ อบ
สถานีตารวจน้ าหนาว
คณะสงฆ์จงั หวัด
เพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
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2558
2556
2558
2556

2557

2558

2557

2558
2559
2559
2559
2560

เกียรติบตั รหน่วยงานที่ช่วยเหลืองานของดีน้ าหนาว
รางวัลคุณภาพการบริ หารระบบสุ ขภาพระดับอาเภอ จ.
เพชรบูรณ์ (PHQA )
รางวัลคุณภาพการบริ หารระบบสุ ขภาพระดับอาเภอ จ.
เพชรบูรณ์ (PHQA )
รางวัลชนะเลิศการนาเสนอผลงาน
Phetchabun District Health System Management Quality
Award : PHQA
รางวัลรองชนะเลิศการนาเสนอผลงาน
Phetchabun District Health System Management Quality
Award : PHQA
รางวัลรองชนะเลิศการนาเสนอผลงาน
Phetchabun District Health System Management Quality
Award : PHQA
รางวัลบุคลาการดีเด่น สาขาผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ และเขตบริ การสุ ขภาพที่
2 ปี 2557
เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริ ญชั้น 5
รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน Best Practice การบริ หาร
การเงินการคลังของหน่วยบริ การ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559
รางวัลชัยนาทนเรนทร ระดับจังหวัด
รางวัลชัยนาทนเรนทร ระดับจังหวัด
รพ.ผ่านการรับรองคุณภาพ ( HA )

ที่วา่ การอาเภอน้ าหนาว
สสจ.เพชรบูรณ์
สสจ.เพชรบูรณ์
สสจ.เพชรบูรณ์

สสจ.เพชรบูรณ์

สสจ.เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์
และเขตบริ การสุ ขภาพ
ที่ 2
สถาบันการแพทย์
ฉุ กเฉิ นแห่งชาติ
สสจ.เพชรบูรณ์
สสจ.เพชรบูรณ์
เขตบริ การสุ ขภาพที่ 2
สรพ.

